แนวทาง แบบที่ 1

วันอาทิตยพระทรมานขององคพระผูเปนเจา (อาทิตยใบลาน)
(ขอมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

พระเยซูเจาทรงเดินเขาสูชวงสุดทายของภารกิจ
พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา: ความนอบนอมเชื่อฟงตอพระประสงค
ของพระบิดา
ทาทีคริสตชน: ความไวใจ
การดําเนินชีวิต : ใหเรากระทํากิจการที่เห็นได
บทนํา
สัปดาหศักดิ์สิทธิ์เริ่มตั้งแตวันอาทิตยใบลาน เปนวิวัฒนาการเพื่อสนองความจําเปนใน
การจําลองประวัติศาสตรของเหตุการณพระทรมานของพระเยซูเจา เพื่อชวยคริสตชนให
รําพึงถึงความเปนจริงของเหตุการณเหลานั้นไดอยางครบถวนและลึกซึ้ง
วิวัฒนาการดังกลาว เริ่มตนจาก
(1) เยรูซาเล็มเปนที่แหงแรก เนื่องจากที่นี่เปนสถานที่จริงในชวงสุดทายของชีวิตของ
พระเยซูเจาเอง ตอมา เพื่อเลียนแบบเยรูซาเล็มในการทบทวนเรื่องราวของพระวร
สารชวงสุดทายของชีวิตของพระเยซูเจา พิธีกรรมทางตะวันตกไดพยายามทํา
คลายคลึงกันโดยจัดพิธีเฉพาะขึ้นจนกลายเปนสัปดาหศักดิ์สิทธิ์
(2) ในยุคกลาง มีการบิดเบือนความหมายของพระธรรมล้ําลึกปสกาโดยไดมีการ
นําเสนอพระทรมานของพระเยซูเจา มากกวาที่จะฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระ
ทรมาน เนนที่การกระตุนอารมณของผูรวมดวยการนําเสนอโศกนาฏกรรมของพระ
ทรมาน มากกวาที่จะใหแงมุมของความรอดพนและชัยชนะเหนือความตายดวยการ
กลับเปนขึ้นมาของพระองค
(3) ในปจจุบัน ไดมีความพยายามที่จะใหความหมายที่แทจริงแกสัปดาหสุดทายของ
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เทศกาล ซึ่งนอกเหนือจากวันอาทิตยพระทรมานเองแลว ในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งเปนวันสุดทายของเทศกาล จะเปนวันของการฉลองพิธีกรรมการคืนดีกัน (ศีล
อภัยบาป ) และตอนสาย มีพิธีขอบพระคุณและการเสกน้ํามันคริสมาและน้ํามัน
สําหรับเจิมผูปวย
สําหรับวันอาทิตยพระทรมาน หรือบางทีเรียกวา อาทิตยใบลานตามพิธีแหใบลานใน
ตอนเริ่มพิธี ประชากรของพระเจาเริ่มตนระลึกถึงพระเยซูเจากับเหตุการณประวัติศาสตร
ชวงสุดทายของชีวิตของพระองคพระผูทรงเปนพระเจา ผูเสด็จเขาไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
เพื่อกระทําพระธรรมล้ําลึกปสกาใหสําเร็จ ดังนั้น ทุกพิธีขอบพระคุณในวันนี้ จะตองมี
การระลึกถึงเหตุการณของการเขากรุงเยรูซาเล็มเสมอ ไมวาจะดวย “การแหใบลาน ”
(แบบที่1) หรือ “การแหเขาอยางสงา ” (กอนพิธีขอบพระคุณหลักของวัด ) หรือ “การแห
เขาแบบธรรมดา” (กอนพิธีขอบพระคุณอื่นของวัด)

ผังพระวาจา
บทอานที่ 1

อสย 50:4-7

เพลงสดุดี

สดด 22

บทอานที่ 2

ฟป 2:6-11

พระวรสาร

มธ 26:14-27, 66

ขาพเจาไมปดหนาเพื่อหนีคําสบประมาท
ขาพเจาทราบวา จะไมไดรับความอับอาย
ภารกิจการเปนประกาศก กับการถูกเหยียด
หยาม ความอับอายและความไวใจในพระเจา
พระคริสตเจาทรงถอมพระองคลง พระองคจึง
ไดรับการยกยอง
พระทรมานของพระเยซูเจา

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
ในแงของพระธรรมล้ําลึก วันนี้ การฉลองมุงใหความสําคัญกับความเชื่อในการยอมรับ
การเปนพระเมสสิยาห (พระผูไถ) ของพระเยซูเจาสําหรับปจจุบันในชีวิตของพระศาสน
จักรและของโลก สิ่งที่ควรใหความสําคัญจึงไมไดอยูที่ “พิธีแหใบลาน ” ในตัวเอง แตอยู
ที่ “พระธรรมล้ําลึก” ซึ่งถูกแสดงออกมาดวยสัญลักษณของ “การแห ” ซึ่งมีการประกาศ
“การเปนกษัตริยของพระเมสสิยาห” พระคริสตเจา
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1.1 ภารกิจการไถมนุษยในความนอบนอมตอพระประสงคของ
พระบิดา
พระทรมานของพระเยซูเจา กับภาพลวงหนาในบทเพลงของ ผูรับใชพระยาเวห เปนการ
เชิญชวนใหเราคิดถึงพระธรรมล้ําลึกของความรอด พน ซึ่งสําเร็จไปเพราะความนอบ
นอมตอพระประสงคของพระบิดา แมวา เพื่อใหเปนไปตามพระประสงคของการไถ
มนุษยนั้น พระเยซูเจาจะตองเผชิญกับการถูกเฆี่ยน การถูกเหยียดหยาม การถูกถมน้ําลาย
รดหนา หรือทุกสิ่งที่จะตองเกิดขึ้น
พลังของการไถกูอยูที่ความนอบนอมและความไวใจตอพระบิดา กับความรักที่ทรงมีตอ
มนุษยอยางไมมีขอบเขต จากความไววางใจตอพระบิดา ซึ่งทําใหพระองคไดรับเกียรติ
ของการเปนบุตรพระเจา พระเยซูเจาทรงแสดงใหเราเห็นเชนกันวา พระบิดาทรงรัก
มนุษยมากจนยกเราขึ้นเปนบุตรของพระองคในพระคริสตเจา แตเราเองจะตองเขาสูพระ
ธรรมล้ําลึกของการสิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพโดยอาศัยความเชื่อและการรับศีล
ลางบาป และศีลศักดิ์สิทธิ์

1.2 พระทรมานของพระเยซูเจาโดยมัทธิว
ในพระวรสารวันนี้ เราอานพบความหมายของการสิ้นพระชนมของพระเยซูเจาและใน
เวลาเดียวกัน เราอานพบคําเชื้อเชิญใหเขาไปในพระธรรมล้ําลึกของพระองค
สําหรับมัทธิว พระเจาทรงทําใหพระสัญญาที่ตรัสไวกับประชากรสําเร็จไปในพระเยซู
เจา ชาวยิวไดปฏิเสธพระองค แตเวลานี้ พระสัญญานั้นไดผานมือมายังประชากรใหม
คือพระศาสนจักร แตเวลานี้ พระศาสนจักรเองจะตองเฝาระวังมิใหตนเองตองกลับเปน
เหมือนกับชาวยิว ผูไดเคยรับพระสัญญา แตตองปลอยใหหลุดมือไป สวนพระศาสนจักร
ที่ไดรับผลของพระสัญญาแลว จะยอมปลอยใหความสําเร็จสมบูรณของการไถกูตอง
หลุดลอยไปหรือ นักบุญมัทธิวเชิญชวนเราใหเขาไปในพระทรมานของพระเยซูเจา
ในชวงของการทนทรมานรูปแบบตางๆ ใน 6 ขั้นตอน ไดแก
(1) อาหารค่ําครั้งสุดทาย :พระองคตรัสสั่งใหสาวกไปเตรียมอาหารค่ําของการอําลา ซึ่ง
ที่นั่น ยูดาสจะทรยศพระองค ดวยความรูตัว พระองคไดทรงมอบพระกายพระโลหิต
เปนพลีบูชาเพื่อการยกโทษบาป
(2) การเขาตรีทูตและการถูกจับ :เมื่อรับประทานอาหารค่ําเสร็จแลว พระองคเสด็จ
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ออกไปในสวนเพื่อภาวนาเปนการแสดงความไวใจในพระบิดาและเตรียมพระองค
สําหรับจุดสุดยอดของภารกิจ เมื่อทรงถูกจับ ทรงแสดงใหเห็นอานุภาพของพระองค
โดยทรงทราบวาเปโตรจะปฏิเสธพระองค ทรงประกาศวาทรงยอมสิ้นพระชนม แต
ทุกสิ่งเปนไปเพื่อใหแผนการความรอด พนของพระบิดาไดสําเร็จไป กระนั้นก็ตาม
พระองคไดสําแดงใหเห็นถึงความเปนมนุษยอยางสมบูรณ เพราะในชวงเวลา
ดังกลาว ทรงรูสึกระทมทุกขแสนสาหัส ดวยความกลัวตอความตาย การถูกทอดทิ้ง
จากศิษยและคนรัก พระองคตรัสกับศิษยใหตื่นเฝาอยูกับพระองคถึงสามครั้ง
(3) การถูกไตสวนตอหนาชาวยิว :มหาสมณะเปนคนแรกที่ไตสวนพระองค และคําตอบ
ของพระเยซูเจาแสดงใหเห็นวา “ถึงเวลาแลวที่พระองคจะทรงเขาในชวงเวลาสําคัญ
ของการไดรับเกียรติ” การปฏิเสธของเปโตรและความตายของยูดาสเปนเหมือนกับ
การบอกกับเราวา เราเองก็อาจปฏิเสธพระองคเชนกันเมื่อเห็นพระองคในสภาพแบบ
นั้น แตหากเราทํา ก็เทากับวาเราปฏิเสธพระบิดาเอง และปฏิเสธความรอด
(4) การถูกไตสวนตอหนาชาวโรมัน :การถูกตัดสินโทษประหารชีวิตตอหนาปลาตแมวา
ภรรยาของเขาจะไดเขามาขอรอง เปนการแสดงใหเห็นวา ปลาตไดตัดสินโทษแกผู
บริสุทธิ์และฝูงชนเปนผูเรียกรองการสิ้นพระชนมของพระผูไถของตนเเอง ปลาตจึง
ลางมือเพื่อแสดงความไมเกี่ยวของ และประชาชนเองไดประกาศรับความผิดชอบ
ในการสิ้นพระชนมนั้น จึงไมมีชาวยิวหรือคนตางศาสนาอีกตอไป แตนับตั้งแตบัด
นั้น ผูเอาตัวรอดคือผูที่ถูกลางดวยพระโลหิตของพระองค
(5) เหตุการณบนภูเขาคัลวารี :การสิ้นพระชนมของพระเยซูเจาเปนเครื่องหมายถึงการ
สิ้นสุดของโลกเกาและการเริ่มตนศักราชใหมของมนุษยชาติ เมื่อสิ้นพระชนม ดู
เหมือนพระองคจะถูกทอดทิ้งจากทุกคน แผนดินไหวเปนเครื่องหมายถึงการสิ้นสุด
ของโลกเกา นับจากนั้นเปนตนมา ผูที่เชื่อจะกลับเปนขึ้นมา และในเวลานั้นเอง ตน
ตางศาสนาจะยอมรับวาพระเยซูเจาเปนพระบุตรของพระเจา
(6) การถูกฝงในคูหา :พระวรสารของวันนี้จบลงที่พระคูหาซึ่งมีพระศพของพระเยซูเจา
บรรจุอยู มีทหารเฝา มีการตีตราหลวงปดไว ดูเหมือนทุกอยางจะจบสิ้นที่นั่น และ
จบอยางรีบเรงเพื่อใหทันกับวันสับบาโต
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2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
วันนี้มีพิธีแหใบลานกอนพิธีขอบพระคุณ ซึ่งหนังสือพิธีเสนอไว 3 แนวทาง ไมวาจะใช
แนวทางใด พึงตระหนักถึงความหมายแทจริงของพิธีนี้ และเปนการเชิญชวนคริสตชน
ใหเดินเขาสูพระธรรมล้ําลึกของพระทรมานและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจา ดวยการ
รําพึง ดวยการรื้อฟนศีลลางบาป และดวยการรวมในพิธีบูชาขอบพระคุณซึ่งมีผลตอการ
ดําเนินชีวิตใหมอยางแทจริง

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี
พิธีแหใบลาน
- พิธีแหใบลาน จําลองเหตุการณประวัติศาสตรของการ
เสด็จเขากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจา พิธีนี้เริ่มตนดวย
การรื้อฟนเหตุการณดวยบท “พระวรสาร” ตามดวยการ
เดินแหเขาวัด ซึ่งเปนสัญลักษณของการเดินไปกับพระ
เยซูเจาเขากรุงเยรูซาเล็ม สูวาระสุดทายของพระองค ซึ่ง
ในชวยเวลานั้น เราสามารถที่จะปฏิเสธหรือยอมรับ
พระองคได
- เพื่อใหพิธีแหเปนการฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระ
คริสตเจา ควรจัดใหความสําคัญกับ “บทพระวรสาร ” ซึ่ง
เปนการนําความคิดและความทรงจําของเรากลับไปยัง
เหตุการณประวัติศาสตร และกับ “การแห ” ซึ่งเปน
เหมือนกับการเดินรวมไปในขบวนแหของชาวเมือง
เยรูซาเล็มซึ่งประกาศพระเยซูเจาเปน “กษัตริย (โอรส
ของดาวิด) ผูมาในนามของพระเจา ” (บทศักดิ์สิทธิ์ ) เพื่อ
เปนแนวทาง แตละวัน /หมูคณะพึงเตรียมพิธีนี้อยางดี
ไดแก
- บทนํา เชิญชวนใหสํารวม บอกขั้นตอน ความหมายและ
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-

-

-

ภาควจนพิธีกรรม

วิธีการจัดขบวนแห โดยมุงไปที่ “การอานพระวรสาร ”
และ “การแห” เปนประเด็นสําคัญ
คําทักทายของพระสงฆและการเสกใบลานพระสงฆควร
เนนความหมายของพิธีอีกครั้งหนึ่ง โดยปรับใชคํา
ทักทายในหนังสือพิธี ใหเปนคําทักทายจริงๆ และสวด
ภาวนาเสกใบลานโดยใชจังหวะการสวดตามโครงสราง
ของบทภาวนาเพื่อใหความหมายของพิธีปรากฏชัดเจน
ขึ้น นั่นคือ การเดินตามพระเยซูเจาเขากรุงเยรูซาเล็ม
พรอมกับรองประกาศวา “สาธุการแดผูมาในนามของ
พระเจา”
การอานพระวรสาร พระสงฆควรใหความสําคัญกับการ
เตรียมอานบทอานนี้อยางดี โดยอานใหเปนการรื้อฟน
เหตุการณของการเขากรุงเยรูซาเล็ม ดังนั้น รูปแบบ
วรรณกรรมเปนการเลาเหตุการณสําคัญ ซึ่งน้ําเสียงและ
วิธีอานถึงสะทอนรูปแบบวรรณกรรมนี้
ขบวนแหพระคริสตกษัตริย พึงมีการเตรียมบทเพลงและ
บทสวดอยางดี ซึ่งไมเพียงแตสะทอนเหตุการณ
ประวัติศาสตรเทานั้น แตพึงตระหนักถึงความสามารถ
ของคริสตชนและบรรยากาศของความยินดีดวย สําหรับ
บทเพลง จะมีสวนหนึ่งจากเพลงสดุดี (สดด 23 และ 46)
กับเพลงสรรเสริญ แตละวัดพึงปรับใชแนวทางจาก
หนังสือเพื่อมิใหขบวนแหกลับเปนการเดินที่ไมสื่อ
ความหมาย

- บทนําบทอาน ควรมีเพียงครั้งเดียว และเชื่อมโยงบท
อานสามบทเขาดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธ
ระหวางบทอานที่ 1 และ 2 กับพระวรสาร
- บทอานที่ 1เปนภาพลวงหนาของพระทรมาน
- บทอานที่ 2 ใหความหมายเบื้องหลังของเหตุการณ ของ
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-

-

-

ภาคบูชาขอบพระคุณ

ปดพิธี

พระทรมาน
บทพระวรสารพึงอานใหวรรคตอนและจังหวะการอาน
เพื่อสื่อใหเห็นถึง 6 ขั้นตอนของการเลาของนักบุญมัทธิว
ดังที่เห็นแลวในชวง “พระธรรมล้ําลึก ” ไดแก อาหารค่ํา
การถูกจับ การไตสวนตอหนาชาวยิว การไตสวนตอหนา
ปลาต คัลวารีและการถูกฝง ถาใชผูอานสามคน ควรมี
การเตรียมผูอานอยางเปนพิเศษ เพื่อใหผูเลาไดเขาใจ
โครงสรางและความหมาย ของพระวรสารดวย และ
เพื่อใหทราบซึ้งถึงเหตุการณในพระทรมาน ควรให
สัตบุรุษมีสวนรวมในการพูดที่เปนเสียงฝูงชน
การเทศน ควรเปนการสรุปความหมายของวันอาทิตย
พระทรมานซึ่งไดแกการเดินเขาไปในชวงเวลาสุดทาย
ของพระเยซูเจา ซึ่งเมื่อจบเทศกาลมหาพรตในวัน
พฤหัสบดี จะเปนการฉลองปสการวมกับพระเยซูเจาและ
พระศาสนจักร หลังจากนั้น ควรมีเวลาหยุดเงียบๆ สักครู
หนึ่ง เพื่อใหที่ชุมนุมไดหยุดคิดสวนตัว และเพื่อเปนการ
ตัดจังหวะไมใหพิธีบูชาขอบพระคุณเปนการเดินตาม
หนังสือจารีตเหมือนอยางเครื่องจักร
บทขาพเจาเชื่อและบทภาวนาของมวลชน จะไดกลับเปน
การตอบรับของที่ชุมนุม

- ภาคบูชาขอบพระคุณ เปนการเสริมความคิดเรื่อง เทียน
เปนความสวางที่เราไดรับจากองคพระคริสตเจา และ
ใบลานเปนความยินดีเพื่อพระธรรมล้ําลึกจะไดสําเร็จ
กลาวคือ ปงและเหลาองุน ซึ่งเปนพระกายและพระ
โลหิตของพระเยซูเจา
-

พระสงฆควรเนนย้ําสัตบุรุษ ใหเห็นคุณคาของการจําศีล
อดอาหาร การแกบาป ฯลฯ ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญที่
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-

นําไปสูการฉลองปสกาของพระเยซูเจาอยางครบครัน
พระสงฆควรแนะนําใหคริสตชนนําใบลานไปฝากใหกับ
ครอบครัวที่มิไดมาวัด

2.3 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน

ผูนํา

พี่นองที่รัก ใหเราวอนขอพระบิดาของพระเยซูคริสตเจา พระองคมิไดทรง
ทอดทิ้งพระคริสตเจา ในขณะที่ทรงรับความทรมานและสิ้นพระชนม แตทรง
โปรดใหพระองคทานทรงกลับคืนพระชนมชีพ ขอพระองคสดับฟงคําอธิษฐาน
ภาวนาของเรา
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ นักบวช
และผูแพรธรรมทุกทาน ขอใหชีวิตของทานไดเปนประจักษพยานถึงองค
พระเยซูเจาผูรับทนทรมาน โดยการแสดงความเห็นอกเห็นใจตอทุกคนที่
อยูในความทุกขใหเราภาวนา
2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เขาสถิต ณ สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูต
สวรรคและนักบุญทั้งหลาย ใหเราภาวนา
3) เพื่อผูที่ประสบปญหาตางๆ ในชีวิต ขอใหเขาไดรับการบรรเทาและมี
กําลังใจในการดําเนินชีวิต เพื่อเปนการแสดงใหทุกคนเห็นความรักอัน
เปยมไปดวยพระเมตตาของพระเจา
ใหเราภาวนา
4) เพื่อผูที่ถูกบาปทับถมและมีใจสํานึกผิด จะไดรับความบรรเทา ใหคริสตชน
ทุกคนเปนตัวอยาง การใหอภัยผูอื่น ดังที่พระเจาทรงประทานอภัยโทษแก
เรา
ใหเราภาวนา
5) เพื่อผูที่กําลังจะสิ้นใจ เขาจะไดหวังและไววางใจในพระเจา ขอใหชีวิตคริ
สตชนแสดงออกซึ่งความไววางใจในความรัก และพระเมตตาของพระเจา
ใหเราภาวนา
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ประธาน

ขาแตพระบิดาเจา ในวันนี้ พระบุตรแตองคเดียวของพระองคไดเสด็จเขากรุง
เยรูซาเล็ม เพื่อรับทรมานและสิ้นพระชนม เพื่อชวยขาพเจาทั้งหลายใหไดรับ
ความรอด ขอพระองคไดโปรดใหขาพเจาแตละคนมีสวนในมรรคาแหงพระ
ทรมานขององคพระบุตร เพื่อจะไดสมควรมีสวนในความปติยินดีแหงพระสิริ
รุงโรจนในการกลับคืนพระชนมชีพของพระองคทานดวยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระ
บารมีพระคริสตเจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
การเดินเขาสูพระธรรมล้ําลึกของพระทรมานและการสิ้นพระชนมของพระเยซูเจา
เกิดขึ้นทุกวันในชีวิต เมื่อเราเองตองพบกับสถานการณของการอยูตอหนาพระเยซูเจา
และจะตองตอบรับ ทุกครั้งเราสามารถตอบปฏิเสธหรือยอมรับพระองค บางวันของชีวิต
อาจเปนวันเขากรุงเยรูซาเล็มเมื่อเราประกาศดวยความยินดีวา “พระองคเปนบุตรของดา
วิด พระองคเสด็จมาในนามของพระเจา” แตก็มีบางวัน ที่เราอาจเปนเหมือนฝูงชนที่รอง
ตะโกน “ขอรับผิดชอบในการสิ้นพระชนมเอง”
ชีวิตของความเชื่อมาถึงจุดหักเปลี่ยนสําคัญ : จะยอมรับหรือปฏิเสธพระเยซูเจา การ
ยอมรับจะนําไปสูคูหาวางเปลา สวนการปฏิเสธจะนําไปสูคูหาที่ถูกตีตราปดไว และ
ความสัมพันธของเรากับพระเยซูเจาก็จะจบลงที่วันเสารของการถูกฝง หรือมิฉะนั้นก็ผลิ
บานขึ้นใหมในความยินดีของการกลับเปนขึ้นมาของพระองค

3.1 ทาทีของความไววางใจ
พระธรรมล้ําลึกของความรอดสําเร็จไปในองคพระเยซูเจาดวยการนอบนอมของ
พระองคตอพระประสงคของพระบิดา เราตองมีทาทีเชนเดียวกับพระเยซูเจาในความ
ไววางใจในพระเจาและนอบนอมตอพระองคในการกระทําภารกิจประจําวันของเรา เพื่อ
จะไดรวมในพระธรรมล้ําลึกของความรอดพรอมกับพระเยซูเจา

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
ดวยทาทีแหงความไววางใจในพระบิดาของพระเยซูเจา พระองคไดทรงแสดงใหเราเห็น
วา เพียงวิถีทางเดียวที่จะชนะความชั่วไดคือโดยความดี เชนเดียวกับเพียงวิถีทางเดียวที่
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จะชนะความมืดไดก็คือโดยความสวาง ใหเราดําเนินชีวิตเชนเดียวกับพระคริสตเจานั่น
คือ ตอบแทนความชั่วดวยความดีของเรา พระคริสตเจาจะทรงชวยเหลือเราใหเผชิญหนา
และเอาชนะความชั่วในตัวเราและในผูอื่น และพระองคจะทําใหเราเปนเครื่องมือแหง
ความจริง ความยุติธรรม สันติภาพ และความรักในโลก
ในความทุกขทรมานและความตาย พระคริสตเจาทรงแสดงใหเราเห็นวามีความหวังและ
ชีวิตใหเรากระทํากิจการที่เห็นได สัมผัสไดซึ่งใหชีวิตและใหความหวังแกบุคคลที่ถูก
คุกคามดวยความตายและความทอแทสิ้นหวัง เชน สวดภาวนาให , ใหความชวยเหลือ
ดวยการบริจาคเงินหรือสิ่งของ, ไปเยี่ยมเยียนใหกําลังใจ เปนตน
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แนวทาง แบบที่ 2

อาทิตยพระทรมานของพระคริสตเจา ป A B C
(วันแหใบลาน)

ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม”
หัวขอ : ความตายและชีวิต
บุคคลที่ยิ่งใหญตกเปนเปาของการโตแยงในระหวางที่เขายังมีชีวิตอยู แตเมื่อเวลาลวงเลยไป เราจะมี
มุมมองที่ชัดเจนและถูกตองกวา พวกเขาไดรับการตัดสินที่ผิดพลาดจากชนรวมสมัยของเขา เรื่องทํานอง
เดียวกันไดเกิดขึ้นกับพระเยซูเจา คนในสมัยของพระองคแมกระทั่งผูรวมงานที่ใกลชิดก็ไมไดเขาใจพระองค
โดยเฉพาะความคิดแปลกๆ เกี่ยวกับการทรมานและความตายวาเปนทางผานที่จําเปนสําหรับเขาสูชีวิตที่ดีกวา
ตอมาภายหลัง ทุกสิ่งจึงปรากฎชัดแกพวกเขา
ในวันนี้คริสตชนฉลองพระทรมาน (อาทิตยใบลาน)พระคริสตเจา “ไดเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็มนคร
ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อรับทรมาน สิ้นพระชนม และกลับคืนชีพ” การเขาอยางผูชนะที่เราทําการฉลองในตอนตนของ
อาทิตยพระทรมานเนนวา องคประกอบสามประการ คือ พระมหาทรมาน การสิ้นพระชนมและการกลับคืน
ชีพรวมเปนความจริงเดียว การสิ้นพระชนมของพระเยซูเจาไมใชเปนความพายแพ แตเปนชัยชนะ นี่คือการ
หยั่งรูจําเพาะของคริสตศาสนาซึ่งเห็นวาเหตุการณชีวิตในโลกนี้ของพระเยซูเจาเปนการทําตามจุดประสงคการ
ไถกูมนุษยชาติของพระเจา ที่ควรจะเปนการหยั่งรูของเราเกี่ยวกับชีวิตเมื่อความทุกขทรมานมากล้ํากรายตัวเรา
พระวรสารสําหรับแหใบลาน ป A มธ21:1-11
เชนเดียวกับกษัตริยดาวิดและกษัตริยอื่นๆ ในวัฒนธรรมของพระองค พระเยซูเจาเสด็จเขากรุง
เยรูซาเล็มโดยประทับบนหลังสัตวที่ประเพณีกําหนดสําหรับประชาชน พระองคทรงเปนบุตรของดาวิด พระ
เมสสิยาหที่พระเจาทรงเลามาเพื่อประทานอิสรภาพ และการตัดสินใจดวยตนเองแกประเทศของพระองค แต
พระเยซูเจาทรงเปนกษัตริยที่สุภาพและรักสันติ ไมทรงเห็นดวยกับการแสดงอํานาจประสาโลก พระองคเสด็จ
สูกรุงเยรูซาเล็ม “อยางสงบเสงี่ยมและประทับบนหลังลา” (ศคย 9:9)
พระวรสารทั้งสี่เลาเรื่องนี้ เปนบทนําสูพระมหาทรมาน และการสิ้นพระชนมอยางทารุณของ
พระองค ทําไม ก็เพื่อสอนเราวา พระเยซูเจาทรงเปนพระผูไถจริง แมวาจะทรงเปนในระดับที่สูงกวาประชาชน
คิดก็ตามพระเยซูเจาเปนผูที่พระเจาทรงสงมาเพื่อสถาปนาพระอาณาจักรขึ้นในโลกนี้ การรับทรมานและการ
สิ้นพระชนมที่กําลังจะมาถึงไมเปนอุปสรรคตอแผนการของพระเจา แตเปนเครื่องมือเพื่อความสําเร็จของ
แผนการนั้นเอง อยางที่จะเขาใจไดโดยงายหลังการกลับเปนขึ้นมาของพระองค “พระผูไถจะตองผานทั้งหมดนี้
ไมใชหรือเพื่อเขาสูพระเกียรติมงคลของพระองค” (ลก 24 :26) ขณะที่รวมพิธีกรรมของสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ เรา
ควรจดจําไววา การรับทรมาน ความเจ็บปวดและความตายยังเปนสวนของการผานอยางล้ําลึกสูชีวิตที่รุงเรือง
กับพระเจาของเราอีกดวย
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บทอานที่ 1 อสย 50:4-7
บทอานวันนี้คัดมาจากบทเพลงแหงผูรับใชของพระยาหเวหบทที่สาม ดังที่เคยพูดไวในวันฉลองพระ
เยซูเจาทรงรับพิธีลางแลว เรายังไมแนใจวาผูเขียนตั้งใจหมายถึงผูใดเมื่อเขียนบทเพลงทั้งสี่บรรยายถึงผูรับใช
(บุตรของพระเจา) หมายถึงกลุมบุคคล คือ อิสราเอล ประชากรของพระเจา หรือกษัตริยในอดีตหรือพระเมสสิ
ยาห (กษัตริยที่ไดรับการเจิม) ที่กําลังจะมาถึง?
แตไมวาจะหมายถึงผูใด ชุมชนชาวคริสตประยุกตบทเพลงเหลานี้กับพระเยซูเจาตั้งแตแรก และ
นํามาใชตลอดสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ในฐานะเปนบทอรรถาธิบายที่ดีที่สุด สําหรับเรื่องเลาเกี่ยวกับพระทรมานของ
พระองคจริงแท “บุตรแหงมนุษย (พระเยซูเจา) ไมไดเสด็จมาเพื่อใหผูอื่นรับใช แตเพื่อรับใชผูอื่น และเพื่อ
มอบชีวิตของพระองคเปนคาไถสําหรับคนเปนจํานวนมาก” (มธ 20:28) ใหอานเพลงสดุดีตอบรับพระวาจา ใน
แบบของการรําพึง โดยรําลึกถึงพระเยซูเจาผูสิ้นพระชนมบนกางเขน
บทอานจากหนังสือประกาศกอิสยาห
องคพระผูเปนเจาประทานใหขาพเจามีลิ้นเหมือนลิ้นของศิษยที่พระองคทรงสอนเพื่อขาพเจาจะได
รูจักพูดจาใหกําลังใจแกผูเหน็ดเหนื่อยทุกๆ เชา พระองคทรงปลุกขาพเจาทรงปลุกหูขาพเจาใหฟงเหมือนศิษย
ที่พระองคทรงสอน องคพระผูเปนเจาทรงเปดหูใหขาพเจาและขาพเจาก็ไมตอตาน ไมหันหลังหนีไป ขาพเจา
หันหลังใหแกผูโบยตีขาพเจาและหันแกมใหแกผูที่ดึงเคราขาพเจาขาพเจาไมซอนหนาแกผูสบประมาทและถม
น้ําลายรด
องคพระผูเปนเจาทรงชวยขาพเจาดังนั้น ขาพเจาจึงไมตองละอายขาพเจาทําหนาของขาพเจาใหดาน
เหมือนหินขาพเจารูวาขาพเจาจะไมอับอาย
บทอานที่ 2 ฟป 2:6-11
บทอานนี้เปนบทเพลงเกี่ยวกับพระคริสตเจาที่ใชรองในพิธีกรรม เปนบทที่บรรยายไวอยางงดงามถึง
การถอพระองคจนถึงที่สุดของพระคริสตเจา ผูทรงรับทรมานบนไมกางเขน เพราะความนอบนอมเชื่อฟง ทรง
ชดใชสําหรับความดื้อดึงของเรา ที่นําไปสูการทําบาป แตเพลงบทนี้ยังพรรณนาถึงการที่พระบิดาทรงเชิดชู
พระเยซูเจาอีกดวย
เมื่อรําพึงถึงพระมหาทรมานและการสิ้นพระชนมของพระเยซูเจาอยางที่คริสตชนกระทําในระหวาง
สัปดาหศักดิ์สิทธิ์ เราควรจดจําทั้งสองดานของเหตุการณที่เกี่ยวของกับพระคริสตเจานี้ไวในใจ กลาวคือ เปน
การรับทรมานและการสิ้นพระชนม และเปนทั้งการนําผานไปสูการรับเกียรติมงคลดวย วันศุกรศักดิ์สิทธิ์และ
วันปสกาจะอยูคูกันเสมอ แมในชีวิตของเราเอง
บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟลิปป
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แมวาพระเยซูเจาทรงมีธรรมชาติพระเจาพระองคก็มิไดทรงถือวาศักดิ์ศรีเสมอพระเจานั้นเปนสมบัติ
ที่จะตองหวงแหนแตทรงสละพระองคจนหมดสิ้นทรงรับสภาพดุจทาส เปนมนุษยดุจเราทรงแสดงพระองคใน
ธรรมชาติมนุษยทรงถอมพระองคจนถึงกับทรงยอมรับแมความตาย เปนความตายบนไมกางเขน
เพราะเหตุนี้ พระเจาจึงทรงเทิดทูนพระองคขึ้นสูงสงและประทานพระนามใหแกพระองคพระนามนี้
ประเสริฐกวานามอื่นใดทั้งสิ้นเพื่อทุกคนในสวรรคและบนแผนดินรวมทั้งใตพื้นพิภพจะยอเขาลงนมัสการ
พระนาม “เยซู” นี้ และเพื่อชนทุกภาษาจะไดรองประกาศวาพระเยซูคริสตทรงเปนองคพระผูเปนเจาเพื่อพระ
สิริรุงโรจนแดพระเจา พระบิดา
พระวรสาร (พระทรมานของพระเยซูคริสตเจา ป Aแบบยาว มธ26:14-27:66 แบบสั้น มธ 27:11-54)
นักบุญเปาโลยืนยันวา “เพราะเห็นแกเรา พระเจาทรงทําใหพระองคผูไมรูจักบาปใหเปนคนบาปเพื่อ
วาในพระองค เราอาจกลายเปนผูศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา” (2 คร 5 :21) พระเยซูเจาทรงถือพระองคเปนหนึ่ง
เดียวกับมนุษยคนบาป ซึ่งพระองคจะทรงไถถอนใหพนจากบาป และความตาย
ผูนิพนธพระวรสารแตละทานเลาเรื่องโศกนาฏกรรมนี้จากความทรงจําที่แตกตางกันเล็กนอย ใน
นักบุญมัทธิวและนักบุญมาระโก พระวาจาสุดทายของพระเยซูเจาคือ “พระเจาขา พระเจาขา เหตุไฉนพระองค
จึงทรงละทิ้งขาพเจาเลา” นักบุญลูกาจําไดวา บนไมกางเขนพระเยซูเจาทรงสัญญาจะประทานสวรรคแก
อาชญากรผูสํานึกผิด และพระเยซูเจาตรัสวา “ขาแตพระบิดา ขาพเจาขอมอบดวงใจไวในพระหัตถพระองค”
ทั้งสามไดเลาถึงอาหารค่ํามื้อสุดทาย ซึ่งพระเยซูเจาประทานแกเราเพื่อใหเราฉลองการระลึกถึงพระมหา
ทรมาน การสิ้นพระชนมและการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค
การรําพึงภาวนาถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจา ควรทําใหเรารูคุณตอสิ่งที่พระเยซูเจาไดทรง
กระทํา พระองคไดตรัสวา “ไมมีรักใดใหญกวาการมอบชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย ทานเปนมิตรของเรา” (ยน
15:13-14)
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