แนวทาง แบบที่ 1

อาทิตยที่ 2 เทศกาลปสกา (อาทิตยพระเมตตา) ป A

(ขอมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

พระคริสตเจาผูเสด็จกลับคืนพระชนมชีพ
ทรงแสดงองคกับหมูคณะ
พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา: องคพระผูเปนเจาประทับทามกลาง
ประชากรใหมในการมาชุมนุมกัน
ทาทีคริสตชน: รูสํานึกถึงการประทับอยูขององคพระผูเปนเจา

การดําเนินชีวิต : สรางความสํานึกและความสัมพันธ
แบบเปนกันเองตอองคพระผูเปนเจา
บทนํา

แปดวันหลังจากพระเยซูเจาเสด็จกลับคืนพระชนมชีพ ทรงสําแดงองคใหกับหมูคณะที่
ประชุมกัน เพื่อประทานสันติ ปลุกเราใหเกิดความหวังและความยินดี ในเวลาเดียวกัน
ทรงสําแดงใหพวกเขาทราบวา ชีวิตใหมที่พวกเขาไดรับเปนชีวิตของหมูคณะที่มี
สันติภาพและการคืนดีกัน มีองคพระผูเปนเจาประทับอยูทามกลางพวกเขาอีกทั้งยัง
ไดรับพระจิตเจาเพื่อภารกิจของการยกโทษบาปแกผูอื่นตอไป แสดงใหเห็นวาพระองค
ไมทรงทอดทิ้งพวกเรา ทรงกระทําตามสัญญาวาจะอยูกับเราจนสิ้นพิภพ ใหเรามีความ
เชื่อและสํานึกวาพระองคประทับอยูกับเราจริงๆ ที่นี่และเวลานี้
ดังนั้น วันนี้เรามิใชเขาใจเครื่องหมาย “การประทับอยูของพระองคเทานั้น” แตเรา
คริสตชนยังปฏิบัติรวมเหมือนบรรดาศิษยที่อยูรวมกับพระองค โดยการรวมในพิธีบูชา
ขอบพระคุณ กลาวคือ เราอยูกับพระองคอยางแทจริงโดยอาศัยพระวาจาและการรับศีล
มหาสนิท
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ผังพระวาจา
บทอานที่ 1

กจ 2:42-47

เพลงสดุดี
บทอานที่ 2

สดด 117
1 ปต 1:3-9

พระวรสาร

ยน 20:19-31

หมูคณะแรกของเยรูซาเล็ม ความเปนหนึ่งเดียวกัน
ในทุกสิ่ง
เราไดเห็นสิ่งนาพิศวงของความรักของพระองค
ทรงใหกําเนิดเราในความหวัง โดยการกลับเปน
ขึ้นมาของพระเยซูเจา
แปดวันหลังจากนั้น พระเยซูเจาประจักษแกพวก
ศิษยในหองที่พวกเขาประชุมกันอยู

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1 พระเยซูเจาประจักษและประทับอยูในที่ชุมนุมของคริสตชน
หลังจากการเสด็จกลับเปนขึ้นของพระเยซูเจา พวกสาวกยังอยูในความกลัว แมวาจะ
รวมตัวกันไดอีกครั้งหนึ่ง เพราะพวกเขายังไมไดเห็นพระองค ทันทีที่พวกเขาเห็นพระ
หัตถที่ถูกตะปูแทงและสีขางที่ถูกหอกพวกเขาก็จําพระองคได และรูสึกยินดีที่พบ
พระองคอยูทามกลางพวกเขา แตสิ่งที่พระเยซูเจาตรัสเมื่อพวกเขาจําพระองคไดแลวก็คือ
“เพราะทานไดเห็นจึงเชื่อ เปนบุญของที่ไมเห็น แตเชื่อ ” พวกสาวกและโทมัสมีบุญที่ได
เห็นและเชื่อ มีบางคนเห็นแตไมเชื่อ และมีบางคนไมเห็นและเชื่อ ไมใชทุกคนไดเห็น
พระองคแตผูใดเชื่อนั้นจะมีชีวิตในนามของพระองค
พระคริสตเจาประทับอยูทามกลางประชากรของพระองคเมื่อมาชุมนุมกันในวันอาทิตย
เพื่อระลึกถึงการเสด็จกลับเปนขึ้นมา พระองคประทับอยูทามกลางเราขณะนี้ ที่นี่ขณะที่
เรามาชุมนุมกันเพื่อฉลองพิธีขอบพระคุณ การประทับอยูนี้เปนการประทานสันติและ
การคืนดีกัน เปนการประทานพระจิตเจาเพื่อใหเราสามารถนําการคืนดีกันไปใหกับผูอื่น
ตอไป
แตเชนเดียวกับพวกสาวก เราเองก็เสี่ยงที่จะเชื่อหรือไมเชื่อในพระองค เพราะถึงแม
พระองคจะอยูทามกลางเรา แตเราอาจไมเห็นและไมเชื่อวาพระองคประทับอยูเพื่อ
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ประทานสันติและการคืนดีกัน การเชื่อซึ่งแสดงออกมาดวยการดําเนินชีวิตที่สอดคลอง
จึงไมใชเรื่องที่เกิดขึ้นโดยงายเสมอไป

1.2 ที่ชุมนุมวันอาทิตยเปนหมูคณะของผูมีความเชื่อและหนาที่ของ
การนําสันติและการคืนดีกัน
จุดกําเนิดของการมาชุมนุมกันในวันอาทิตยจึงไดแกความเชื่อในการเสด็จกลับเปนขึ้นมา
ของพระเยซูเจาเพราะนั่นคือสาระสําคัญของการระลึกถึง เพราะเราเชื่อวา พระเยซูเจา
สิ้นพระชนมบนกางเขนไดเสด็จกลับเปนขึ้นมาแลว เราจึงมาชุมนุมกันเพื่อพบกับ
พระองคแมจะไมไดเห็นดวยตาของเราเอง แตเห็นดวยสายตาของความเชื่อเทานั้นก็ตาม
ความเชื่อดังกลาวไดกลับเปนประสบการณของความยินดีและความหวัง ความยินดีที่
เห็นพระองคอีกครั้งหนึ่ง และความหวังวา ความตายไมใชจุดสิ้นสุดของชีวิต ไมวาความ
ตายจะมีรูปแบบใด แตความเชื่อความยินดีและความหวังที่เกิดขึ้นไมใชประสบการณ
ของแตละคน แตเปนประสบการณของการเปนประชากรใหมที่ไดรับเลือกใหมารับ
พระคุณนี้ ซึ่งในเวลาเดียวกัน ยังมีภารกิจที่จะแบงปนความเชื่อ ความยินดีและความหวัง
เดียวกันนั้นใหกับผูอื่นตอไป

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
การฉลองในวันนี้จึงนาจะใหความสําคัญกับการประทับอยูของพระเยซูเจาผูเสด็จกลับ
เปนขึ้นมาทามกลางที่ชุมนุมของวันอาทิตยเพื่อฉลองพิธีขอบพระคุณ เหมือนกับหมูคณะ
แรกซึ่ง “หมั่นมาชุมนุมกันเพื่อฟงพระวาจา ฟงคําสอนของพวกสาวก บิปงและสวด
ภาวนา ” และในชีวิต พวกเขานําทุกสิ่งมาเปนของกลาง การฉลองของวันนี้เปนการ
ชุมนุมในแบบเดียวกันเพื่อพบกับพระเยซูเจาผูเสด็จกลับเปนขึ้นมา ประสบการณ
เหมือนกับพวกสาวกที่ชุมนุมกันในหองดวยความกลัว แตเมื่อไดเห็นและเชื่อวาพระเยซู
เจากลับเปนขึ้นมาแลว ความกลัวก็หายไปแตกลับมีความยินดีและความอบอุนเมื่อมี
พระองคอยูใกลเคียงและประทับอยูทามกลางพวกเขา ประสบการณนี้ตองฉายแสง
ออกมาในที่ประชุมของพิธีบูชาขอบพระคุณดวย
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2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี
- บทเพลงเริ่มพิธีควรเปนเพลงที่มีเนื้อหาการเชิญชวนให
มารวมกันและชุมนุมกันสรรเสริญพระเจา
- คําทักทายของพระสงฆ “พระเจาสถิตกับทาน – และ
สถิตกับทานดวย” ดวยบรรยากาศกันเองและความยินดี
- บทพระสิริรุงโรจน ขับรองเพื่อยืนยันความยินดีถึงการ
กลับคืนพระชนมชีพขององคพระผูเปนเจา
ภาควจนพิธีกรรม
- บทนํา เพื่อเสนอภาพของ “หมูคณะแรก ” (บทอานที่ 1)
และ “หมูคณะของพวกสาวก ” (พระวรสาร ) และ
สาระสําคัญของสิ่งที่หมูคณะเปนและกระทํา
- การอานบทอาน ควรมีบทนําบทเดียวกอนมีการอานบท
อานเพื่อใหภาพรวมและชวยที่ชุมนุมใหสามารถรับฟง
พระวาจาไดอยางเหมาะสม
- บทอัลเลลูยา แสดงออกถึงความยินดีในการประทับอยู
ของพระเยซูเจา และมีการแหพระวรสารอยางสงาที่สุด
- บทเทศน เนนการประทับอยูของพระเยซู คือที่มาของ
ความสงบ ความสุข ความยินดี และความมั่นคง
(Security)
- บทภาวนาของมวลชน ใหเนนการภาวนาผูที่มีความ
หวาดกลัวตอภัยตาง ๆ และภาวนาเพื่อหมูคณะตาง ๆ
ระดับวัด จะไดมีความสํานึกในการประทับอยูของพระ
เยซูเจา
ภาคบูชาขอบพระคุณ
- บทขอบพระคุณ ที่ชุมนุมอาจยืนขึ้นระหวางการสวด
ตั้งแตหลังเสกศีลเปนตนไป เพื่อเปนเครื่องหมายแสดง
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-

-

-

-

-

-

ปดพิธี
-

ถึงการประทับอยูของพระเยซูเจาผูกลับคืนชีพ
การประกาศพระธรรมล้ําลึกแหงความเชื่อควรใชการขับ
รองแทนการพูดเฉย ๆ
บทขาแตพระบิดาและการแสดงความเปนมิตรตอกัน จึง
นําไปสูการรับศีลมหาสนิทอยางมีนัยสําคัญตอชีวิต
เพราะเปนการแสดงความเชื่อของแตละคนในการ
ประทับอยูของพระเยซูเจา และการไดรับพระคุณจาก
พระองค
เพลงลูกแกะพระเจา ใชเพลงที่มีเนื้อรองกลาวถึงการ
ประทับอยูของพระเยซูเจา
การรับศีล ควรเชิญชวนใหทุกคนมารับศีลมหาสนิท
เพราะเปนการประทับอยูของพระเยซูเจา
ตัวแทนสัตบุรุษอานบทภาวนาโมทนาคุณสําหรับการ
ประทับอยูของพระเยซูเจาในศีลมหาสนิท
บทภาวนาหลังรับศีล เนนการขอบคุณ การขอพรใหมี
ความเชื่อในการประทับอยู และการใหความมั่นใจของ
พระเยซูเจา
การประกาศปดพิธีใชแบบที่ 3 (ใชในเทศกาลปสกา)

2.3 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน

ผูนํา

พี่นองที่รัก พระบิดาของเรา ทรงปรารถนาใหมนุษยทุกคนไดมีสวนในพระสิริ
รุงโรจนของพระบุตรเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ ใหเราภาวนาวอนขอ
พระองคดวยความไววางใจ สําหรับมนุษยทุกคนทั่วโลกจะไดรับพระพรของ
พระองค
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ นักบวชชาย – หญิง
และตลอดจนบรรดาผูแพรธรรมทุกทาน จะไดรับพระพรอุดม เปยมดวยสันติ
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สุข มีความเชื่อ ความยินดีและความหวังใหม พรอมทั้งพละกําลังที่กลาหาญ เอา
จริงเอาจัง และเปนหนึ่งเดียวกันในการทํางาน ดวยความมุงมั่นใหพระ
อาณาจักรของพระคริสตเจามาถึงมนุษยทุกคน ใหเราภาวนา

2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เขาสถิต ณ สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูตสวรรค
และนักบุญทั้งหลาย ใหเราภาวนา
3) เพื่อมนุษยทุกคนทั่วโลกจะไดกระหายหาความจริงและแสวงหาจนพบ สามารถ
ยอมรับวาพระเยซูเจาเปนองคแหงความจริง และเชื่อในพระองค ผูจะทรงนําเขา
ใหพบกับความรอดพนคือความสุขที่แทจริงที่เขาแสวงหานั้น
ใหเรา
ภาวนา
4) เพื่อบรรดาผูมีความทุกขและเจ็บปวยทั้งหลาย จะไดรับความชื่นชมยินดี ความ
บรรเทาที่พระคริสตเจาทรงมีชัยเหนือความทุกขทรมานทั้งสิ้นโดยประทาน
ชีวิตใหมแกเขา และชวยเขาเหลานั้นใหสามารถดําเนินอยูในหนทางที่พระองค
ทรงประสงคเสมอ
ใหเราภาวนา
5) เพื่อสัตบุรุษวัดของเรา จะไดเจริญชีวิตอยูในพระหรรษทานแหงศีลลางบาป
อยางซื่อสัตย เปนหนึ่งเดียวกัน ชวยเหลือกันดวยความยินดี และมอบความ
เมตตาไปยังทุกคนที่อยูรอบขางใหไดรับความสุขความยินดี โดยมีความเชื่อใน
พระเยซูคริสตเจา ผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ ใหเราภาวนา
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ประธาน

ขาแตพระบิดาเจา การกลับคืนพระชนมชีพขององคพระบุตร บันดาลใหขาพเจา
ทั้งหลายเปยมดวยความหวัง และความอัศจรรยใจ โปรดประทานสันติสุขแหง
วันปสกาแกขาพเจาทั้งหลาย ผูเปนประชากรของพระองค โปรดประทานพลัง
ใหขาพเจาทั้งหลายนําขาวดีของพระคริสตเจาไปประกาศทั่วโลกดวยเถิด ทั้งนี้
ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
วันนี้เราฉลอง “การประทับอยูของพระเยซูเจา ” ในที่ชุมนุมวันอาทิตย เพื่อวา เมื่อไดพบ
พระองคแลว เราจะไดมีความยินดี สันติสุขและความหวัง และมีกําลังที่จะทําภารกิจที่
ไดรับในการนําสันติและการคืนดีกันไปยังพี่นอง ทาทีของเราจึงเปนทาทีของการดําเนิน
ชีวิตเปน “หมูคณะของพระศาสนจักร ” เปนทาทีที่สลัดทิ้งการดําเนินชีวิตแบบตัวคน
เดียว เพื่อสรางชีวิตของความเปนหนึ่งเดียวกันซึ่งสามารถเปนพยานใหกับผูอื่นวา “ดูสิ
พวกเขาชางรักกันมากเพียงใด ” และดังนั้น จะสามารถเปนผูแพรสันติสุขและการคืนดี
กันใหกับผูอื่นตอไป

3.1 ทาทีของการรวมเปนหนึ่ง
การตองเปนหนึ่งพระศาสนจักรพรอมกับสมาชิกคนอื่นๆ เปนการที่เราจะสามารถ
ประกาศความรัก และการประทับอยูของพระองคในชีวิตของเรา เปนความสุขที่เปยมลน
ที่เราในฐานะคริสตชนไดมีโอกาสสัมผัสกับความรักอันลนพนของพระองค จึงทําใหเรา
สามารถดําเนินชีวิตดวยความทาทาย และตองประกาศถึงการมีความรักมากเพียงใดที่ได
มีพระองคอยูกับชีวิตของเรา คริสตชนจึงถูกทาทายใหรวมเปนหนึ่งเดียวกันเพราะความ
รักและการประทับอยูของพระองคนั่นเอง

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
ชีวิตที่ดําเนินไปตองเปดใจเพื่อรับฟงพระวาจาของพระองค ใหเปนชีวิตของพวกเราแต
ละคนอยางแทจริง โดยอาศัยความเปนหนึ่งเดียวที่เรากําลังรวมสรางในสังคมของเรา
และเปนพิเศษในพระศาสนจักรของพระองคในโลกนี้
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แนวทาง แบบที่ 1

อาทิตยที่ 2 เทศกาลปสกา ป A

ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม”

หัวขอ: ความเชื่อและการรวมเปนหนึ่งเดียวกัน
มีสุภาษิตบทหนึ่งวา “นกขนแบบเดียวกันยอมรวมอยูในฝูงเดียวกัน ” เมื่อพูดถึง
สัญชาตญาณบางประการ มนุษยเราก็ไมแตกตางไปจากวัวในทุงหญาที่วิ่งเขาหากันเมื่อพายุพัด
กระหน่ําอยูรอบขาง เราตางตองการเพื่อนและแรงดลใจเพื่อที่จะอยูตอไป ความรักของสามี
ภรรยาอยูรอดไดก็ตอเมื่อคูสมรสพยายามฟูมฟกชีวิตการอยูดวยกันนั้นอยูทุก ๆ วัน ดวยวิถีทาง
ซึ่งธรรมชาติและศาสนาเสนอให การอยูรอดของความเชื่อก็อยูภายใตเงื่อนไขเดียวกัน
คริสตศาสนาที่อยู “แตลําพัง” ตนเอง จะไดอยูไดไมนาน
บทอานที่หนึ่งบรรยายถึงชีวิตรวมกันของชาวคริสตกลุมแรกของกรุงเยรูซาเล็ม
“Koinonia” (ความเปนเพื่อน ภราดรภาพ การรวมเปนหนึ่งเดียวกัน) ควรจะเปนองคกระกอบ
หนึ่งที่สําคัญในชีวิตของคริสตชนทุกยุคสมัยความเชื่อก็เชนเดียวกันกับความรักตองประสบ
ความสงสัยและความเฉยเมยเราตองการการค้ําจุนซึ้งกันและกัน เราเปนคนมีบุญถามีหรืออยูใน
ครอบครัวที่การเปนหนึ่งเดียวแบบคริสตชน เปนสวนหนึ่งของชีวิตครอบครัวนั้น ในที่ซึ่งสมาชิก
ของครอบครัวภาวนา และสรรเสริญพระเจาพรอมกัน อานพระคัมถีรดวยกัน ปฎิบัติตามคานิยม
ของคริสตชนในเรื่องของความรัก ความยุติธรรม การเคารพกันและกัน ความประพฤติดีและ
หวงใยตอกันและกัน ในกรณีดังกลาว สมาชิกของครอบครัวจะชวยสงเสริมกันและกัน และการ
รวมเปนหนึ่งเดียวกันก็ทําใหความเชื่อมีชีวิต
การรวมเปนหนึ่งเดียวกันควรเปนสวนหนึ่งของทุกหมูคณะ แมวาเรื่องจะมีปญหาในวัด
ใหญ ๆ เราตองการรูสึกวา เราเปนสวนหนึ่งของวัดใหทุกคนรวมมีสวนในกิจกรรมของวัด อยา
เปนคนที่อยูลําพังคนเดียว ใหมีเพื่อนซึ่งรูสึกแบบเดียวกับทานในเรื่องของความเชื่อ และเมื่อมี
การประชุม จงใหคุณคาของ “การเปนสวนหนึ่ง ”แกทุกคน จงฟง เปดรับความคิดของผูอื่น
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ แบงปนเวลาและพรสวรรคความสามารถ “บรรดาพี่นอง
ตางยึดมั่นตอคําสอนของอัครสาวกเปนดังพี่นองมีน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ” สิ่งที่กลาวมาขางตน
อาจจะเปนขอเสนอแนะบางประการ เพื่อหาทางทําใหสิ่งนี้กลับมาเปนความจริงในยุคสมัยและ
วัฒนธรรมของเรา
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บทอานที่ 1 กจ 2 : 42-47
เราเรียนรูจากบทอานนี้วา นอกจากการใชชีวิตรวมกันแลวชุมชนพระศาสนจักรแรกเริ่ม
ยังศรัธาตอคําสั่งสอนของอัครสาวกอีกดวย(คําสอนในพระคัมภีรฉบับภาษาภาษาฮีบรู และวิธีที่
พระเยซูเจาทรงตีความหมายพระคัมภีรนั้นดวยพระวาจาและแบบอยางของพระองค) การบิปง
และการภาวนา (การรวมภาวนาในวิหารของชาวยิว)
“มีสิ่งของทุกอยางรวมกันเปนของกลาง ” กระทํากันในพระศาสนจักรกรุงเยรูซาเล็ม
ในชวงเวลาหนึ่งเปนอยางนอย นี่ไมใชเปนกฏสากลสําหรับคริสตชนทุกคนจุดใหญสําหรับเรา
คือการเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งเราทุกคนควรจะปฎิบัติ
บทอานจากหนังสือกิจการอัครสาวก
คนเหลานั้นประชุมกันอยางสม่ําเสมอเพื่อฟงคําสั่งสอนของบรรดาอัครสาวก ดําเนิน
ชีวิตรวมกันฉันพี่นอง รวม ”พิธีบิขนมปง ” และอธิษฐานภาวนา พระเจาทรงบันดาลใหบรรดา
อัครสาวกทําปาฏิหาริยและเครื่องหมายอัศจรรยเปนจํานวนมาก ทุกคนจึงมีความยําเกรง
ผูมีความเชื่อทุกคนดําเนินชีวิตรวมกันและมีทุกสิ่งเปนของสวนรวม เขาขายที่ดินและ
ทรัพยสินอื่นๆ แบงเงินใหทุกคนตามความตองการ
ทุกๆ วัน เขาพรอมใจกันไปที่พระวิหารและไปตามบานเพื่อทําพิธีบิขนมปง รวมกิน
อาหารดวยความยินดี และเขาใจกัน สรรเสริญพระเจา และไดรับความนิยมจากประชาชนทุกคน
องคพระผูเปนเจาทรงทําใหจํานวนผูที่ไดรับความรอดพนเพิ่มขึ้นทุกวัน
บทอานที่ 2 1 ปต 1 : 3-9
บทอานบทนี้คัดจากจดหมายของนักบุญเปโตรฉบับแรก ซึ่งคงจะเปนบทเทศนใน
โอกาศพิธีรับศีลลางบาป ควรสังเกตวาผูเทศนบรรยายถึงการเกิดใหมของเราโดยทางศีลลางบาป
วา มีความเกี่ยวเนื่องกับการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจาอยางไร การเกิดใหมของ
คริสตชนจากน้ําและพระจิตเปนการเกิดสูความหวัง สูมรดกที่ไมรูจักเสื่อมสลาย เปนมรดก
สําหรับทานทุกคน “พระฤทธานุภาพของพระเจาจึงปกปองคุมครองทานดวยความเชื่อนั้นไว ”
พระองคนี้แหละที่ทานรักทั้ง ๆที่มิเคยไดเห็นแมวาขณะนี้ทานมิไดเห็นพระองคทานยังเชื่อใน
พระองค”
นักเทศนบัปติสตที่มีเชื่อเสียงแหฮาเล็มคนหนึ่งเคยกลาวบอย ๆ วา
“รักษาความเชื่อไว
เด็กเอย” นี่เปนวิธีการงาย ๆประสาชาวบานที่จะกลาวถึงเรื่องนี้ แตเบื้องหลังคําพูดนั้นคือความ
หวงใยที่เราควรจะมี และควรจะกระทําในความเปนหนึ่งเดียวกันกับผูอื่น
บทอานจากจดหมายนักบุญเปโตรอัครสาวก ฉบับที่หนึ่ง
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ขอถวายพระพรแดพระเจา พระบิดาของพระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของเรา พระ
องคทรงพระกรุณาอยางยิ่งใหญ พระองคทรงบันดาลใหเราบังเกิดใหมและมีความหวังที่จะมีชีวิต
อาศัยการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจาจากบรรดาผูตาย เพื่อรับมรดกที่ไมเสื่อม
สลายไรมลทิน ไมมีวันรวงโรยซึ่งเก็บรักษาไวในสวรรคเพื่อทาน พระเจาทรงปกปองทานไว
ดวยพระอานุภาพใหมีความเชื่อ จนกวาจะประทานความรอดพนซึ่งกําลังจะไดรับการเปดเผยใน
วาระสุดทาย ดังนั้น ทานจงชื่นชม แมวาในเวลานี้ทานยังตองทนทุกขจากการถูกทดสอบตางๆ
ชั่วขณะหนึ่ง เพื่อคุณคาที่แทจริงแหงความเชื่อของทานจะไดรับการสรรเสริญ รับสิริรุงโรจน
และรับเกียรติเมื่อพระเยซูคริสตเจาจะทรงแสดงพระองค ความเชื่อนี้ประเสริฐยิ่งกวาทองคําที่
เสื่อมสลายได แตก็ยังถูกทดสอบดวยไฟ ทานมีความรักตอพระเยซูคริสตเจาทั้งๆ ที่ยังมิไดเห็น
พระองค แมวาขณะนี้ทานยังมิไดเห็นพระองค ทานก็ยังเชื่อในพระองค ทานจึงชื่นชมยินดีสุดที่
จะพรรณนา เพราะทานกําลังจะไดรับจุดมุงหมายของความเชื่อ คือความรอดพนของวิญญาณอยู
แลว
พระวรสารยน 20 : 19-31
บทอานที่สองไดทําใหเห็นวา “โดยไมไดเห็น ทาน (คริสตชน) ไดเชื่อในพระองค (พระ
เยซูเจา)” จากธรรมประเพณีที่เลาสืบตอกันมา และรูจักกันดีเรื่องโทมัสผูไมเชื่อ ขอเขียนของ
นักบุญยอหนตองการที่จะใหความสวางแกจุดนี้เพิ่มขึ้น ทานไดชี้ใหเห็นวา แมจะไดเห็น อยางที่
โทมัสไดเห็น ก็ไมเปนหลักประกันวาจะมีความเชื่อ ความเชื่อมาจากการไดยินพระวาจาของพระ
ผูคืนพระชนมซึ่งตรัสกับโทมัสเปนการสวนตัว
คริสตศาสนาไดเรียนรูกฎทองที่วา ความเชื่อเกิดจากการไดฟง เปนพระเจาผูตรัสกับเรา
ในสถานการณแบบ “เรา-เจา” สถานการณที่ไมอาจแตะตองไดนี้ไมอาจจะนํามาอธิบายไดอยาง
สมบูรณ อยางที่เราไมอาจจะอธิบายไดอยางถูกตองวาอะไรเกิดขึ้นเมื่อคนหนึ่งตกในหลุมรัก จง
ตอบเมื่อพระเยซูเจาตรัสวา “shalom สันติสุข” แกเราในสถานการณใดๆ ก็ตามของชีวิต และทํา
ใหความเชื่อนั้นมีชีวิตอยูตอไป
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน
ค่ําวันตนสัปดาห ประตูหองที่บรรดาศิษยกําลังชุมนุมกันปดอยู เพราะกลัวชาวยิว พระ
เยซูเจาเสด็จเขามาประทับยืนอยูตรงกลาง ตรัสกับเขาทั้งหลายวา “สันติสุขจงสถิตอยูกับทานทั้ง
หลายเถิด” ตรัสดังนี้แลว พระองคทรงใหบรรดาศิษยดูพระหัตถและดานขางพระวรกาย เมื่อเขา
เหลานั้นเห็นองคพระผูเปนเจา ก็มีความยินดี พระองคตรัสกับเขาอีกวา “สันติสุขจงสถิตอยูกับ
ทานทั้งหลายเถิดพระบิดาทรงสงเรามาฉันใดเราก็สงทานทั้งหลายไปฉันนั้น ” ตรัสดังนี้แลว พระ
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องคทรงเปาลมเหนือเขาทั้งหลาย ตรัสวา “จงรับพระจิตเจาเถิด ทานทั้งหลายอภัยบาปของผูใด
บาปของผูนั้นก็ไดรับการอภัยทานทั้งหลายไมอภัยบาปของผูใดบาปของผูนั้นก็ไมไดรับการอภัย
ดวย”
โทมัส ซึ่งเรียกกันวา
“ฝาแฝด” เปนคนหนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน ไมไดอยูกับ
อัครสาวกคนอื่นๆ เมื่อพระเยซูเจาเสด็จมา ศิษย[คนอื่น]บอกเขาวา “พวกเราเห็นองคพระผูเปน
เจาแลว” แตเขาตอบวา “ถาขาพเจาไมไดเห็นรอยตะปูที่พระหัตถ และไมไดเอานิ้วแยงเขาไปที่
รอยตะปู และไมไดเอามือคลําที่ดานขางพระวรกายของพระองค ขาพเจาจะไมเชื่อเปนอันขาด”
แปดวันตอมา บรรดาศิษยอยูดวยกันในบานนั้นอีก โทมัสก็อยูกับเขาดวย ทั้งๆ ที่ประตู
ปดอยูพระเยซูเจาเสด็จเขามาประทับยืนอยูตรงกลาง ตรัสกับเขาทั้งหลายวา “สันติสุขจงสถิตอยู
กับทานทั้งหลายเถิด” แลวตรัสกับโทมัสวา “จงเอานิ้วมาที่นี่ และดูมือของเราเถิด จงเอามือมาที่นี่
คลําที่สีขางของเรา อยาสงสัยอีกตอไป แตจงเชื่อเถิด ” โทมัสทูลพระองควา “องคพระผูเปนเจา
ของขาพเจา และพระเจาของขาพเจา ” พระเยซูเจาตรัสกับเขาวา “ทานเชื่อเพราะไดเห็นเราผูที่เชื่อ
แมไมไดเห็น ก็เปนสุข ” พระเยซูเจายังทรงกระทําเครื่องหมายอัศจรรยอื่นอีกหลายประการให
บรรดาศิษยเห็น แตไมไดบันทึกไวในหนังสือเลมนี้ เรื่องราวเหลานี้ถูกบันทึกไวเพื่อทานทั้ง
หลายจะไดเชื่อวา พระเยซูเจาเปนพระคริสตเจา พระบุตรของพระเจา และเมื่อมีความเชื่อนี้แลว
ทานทั้งหลายก็จะมีชีวิตเดชะพระนามของพระองค
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