แนวทาง แบบที่ 1

อาทิตยที่ 3 เทศกาลปสกาป A

(ขอมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

พระคริสตเจาผูเสด็จกลับคืนพระชนมชีพ
ประทับอยูในพิธีศีลมหาสนิท
พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา: พระคริสตเจาประทับทามกลาง
ประชากรใหมในพิธีบูชาขอบพระคุณ
ทาทีคริสตชน: พรอมที่จะระลึกและจดจําพระองคไดเสมอ
การดําเนินชีวิต : แบงปนความจริงแหงชีวิตและองคพระผูเปนเจาใน
ศีลมหาสนิท
บทนํา
วันนี้ของเราและทุกครั้งที่เรารวมพิธีบูชาขอบพระคุณ เปนเหมือนกับในประสบการณ
ของศิษยสองคนที่เอ็มมาอุส พระคริสตเจาผูทรงกลับคืนชีพ ทรงมาหา ขณะที่กําลังเปน
ทุกขใจแทบสิ้นหวังกับชีวิตที่ไมเคยเปนไปในทางที่เราตองการ ตัดสินใจทิ้งเยรูซาเล็ม
และกลับไปเอ็มมาอุสดวยความทอแท ในความทุกขนั้น พระเยซูเจาเสด็จมาและเดินไป
กับพวกเขา ระหวางทางทรงอธิบายพระคัมภีรใหพวกเขาฟง เมื่อตกค่ํา ขณะกําลังจะ
ถึงเอ็มมาอุส พวกเขาไดเชิญพระองคใหอยูกับพวกเขา เพราะ “ใกลค่ํา ” และเมื่อนั่งรวม
โตะรับประทานอาหารและพระเยซูเจา “ทรงหยิบปงขอบพระคุณ บิและสงใหพวกเขา ”
พวกเขาจึงจําพระองคได
พิธีบูชาขอบพระคุณวันนี้ เราจึงมีประสบการณเดียวกันที่จะไดฟงพระวาจาและอยูรวม
ในพิธีหักปงที่พระองคเองทรงประกอบพิธี โดยผานทางพระสงฆ ดังนั้น คริสตชนจึง
ควรรับศีลมหาสนิทเพื่อจะเขาใจพระองคและนําพระองคมาสูชีวิตเรา
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ผังพระวาจา
บทอานที่ 1

กจ 2:14ก, 22-33

เพลงสดุดี
บทอานที่ 2

สดด 15
1 ปต 1:17-21

พระวรสาร

ลก 24:13-35

คํายืนยันของเปโตร “เปนไปไมไดที่ความตาย
จะมีอํานาจเหนือพระองค”
โปรดสําแดงหนทางชีวิตแกเราเถิด
พวกทานไดรับการปลดปลอยใหเปนอิสระแลว
ดวยพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจา
พวกเขาจําพระองคไดในการหักปง

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1 พระเยซูเจาประจักษมาและประทับอยูในการบิปง
สําหรับสาวกสองคนที่ตัดสินใจทิ้งเยรูซาเล็ม ศูนยกลางทางศาสนา เพื่อไปเอ็มมาอุส สิ่ง
ที่เกิดขึ้นกับพระเยซูเจาไดทําใหพวกเขามองพระเยซูเจาผูเสด็จกลับเปนขึ้นมาแลวไม
เห็น จิตใจของพวกเขาเปนทุกขและสิ้นหวัง สําหรับเราก็เชนเดียวกัน ความทุกขใจที่
เกิดขึ้นในชีวิตทําใหเรามองไมเห็นวา พระองคมาเดินอยูเคียงขาง แมเมื่อพระวาจาอาจทํา
ใหใจของเราลุมรอนและสงสัยวา ใครกันที่พูดกับเราไดแบบนั้น แตหากไมถึงเวลาค่ํา
และไมไดนั่งรวมโตะรับประทานอาหารกับพระองค เราก็อาจจําพระองคไมได
“ค่ําแลว อยูกับเราเถิด ” ค่ําคืนของชีวิตที่มืดมิดเพราะขาดพระองค ขาดแสงสวางที่จะ
สองทางเดิน การเดินตอไปก็ไมมีประโยชน แตทันทีที่พระเยซูเจา
“ทรงหยิบปง
ขอบพระคุณ บิออกและสงให ” เราก็จําไดเพราะนี่คือสิ่งที่ทรงทํากอนจะสิ้นพระชนม
และตรัสย้ําสองครั้งวา “จงทําดังนี้เพื่อระลึกถึงเรา ” วันนี้และทุกครั้งที่เรามาชุมนุมกัน
เพื่อรวมพิธีขอบพระคุณ เราก็เปนเหมือนกับศิษยสองคนที่เอ็มมาอุส พระเยซูเจาทรง
เลี้ยงใจเราดวยพระวาจา และดวยพระกายพระโลหิตของพระองคเอง ทันทีที่จําพระองค
ได พวกเขาและเราก็เชนเดียวกัน ตางรูสึกถึงความจําเปนตองกลับไปในความเปนจริง
ของชีวิต และประกาศความยินดีที่เราประสบเพื่อใหศิษยคนอื่นไดรวมยินดีและมี
ความหวังอีกครั้งหนึ่ง เหมือนเปโตรในวันนี้ ซึ่งเมื่อไดรับพระจิตเจา จึงยืนขึ้นและ
ประกาศหนักแนนตอหนาทุกคนวา พระเยซูเจากลับคืนพระชนมชีพแลวและเรียก
รองไหดําเนินชีวิตสมกับที่ไดรับการไถดวยพระโลหิตของพระคริสตเจา
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1.2 การไถกูของพระเยซูเจา เปนความยินดีและความหวัง ในภารกิจ
การเปนพยาน
ทุกครั้งที่พวกศิษยไดพบพระเยซูเจาหลังจากที่พระองคเสด็จกลับเปนขึ้นมา พวกเขาจะมี
ความยินดีและความหวัง แตพวกเขาไมเคยสามารถเก็บความรูสึกนั้นไวในใจแตคนเดียว
ศิษยสองคนที่เอ็มมาอุสรูสึกวาจะตองกลับไปเยรูซาเล็มทันทีแมวามันจะมืดแลว เพราะ
สําหรับพวกเขา ชีวิตไมไดมืดมิดเหมือนกลางคืนอีกตอไป มันสวางไสวแลวเพราะมีพระ
เยซูเจาประทับอยูดวย ไมกี่นาทีกอนหนานั้นเมื่อยังรูสึกวา ไมมีพระเยซูเจาอยูดวย ทุก
อยางดูมืดมิด นากลัว แตทันทีที่พบพระองค ทันทีที่จําพระองคได พวกเขาไมกลัวสิ่งใด
อีกตอไป
ไมเพียงแตเทานั้น พวกเขาไมสามารถเก็บความหวังนั้นไวในใจได รูสึกเหมือนถูกบังคับ
ใหเปนพยานแกผูอื่น ในบางครั้ง พวกเขาก็เปนพยานดวยคําพูดที่ประกาศความหวังและ
ความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเจา เพื่อนําคนอื่นใหเขาไปมีประสบการณกับพระองคดวย
ตนเอง เหมือนกับศิษยสิบเอ็ดคนที่เยรูซาเล็มและศิษยคนอื่น ซึ่งในตอนแรกไดฟงศิษย
สองคนพูดถึงพระเยซูเจา จนพวกเขาไดพบพระองคดวยตนเอง ในอีกบางครั้ง พวก
สาวกเองไดเรียกรองใหศิษยเปนพยานถึงพระคริสตเจาและความหวังที่มีอยูในพระองค
ดวยการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับการไดรับการไถดวยพระโลหิตของพระองค “จง
ประพฤติตัวดวยความยําเกรงพระเปนเจา”

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
การฉลองในวันนี้จึงนาจะใหความสําคัญกับการประทับอยูขององคพระผูเปนเจาในพระ
วาจาและการหักปงการจัดบรรยากาศควรสื่อสารออกมาดวยรูปภาพหรือสารวัด รวมทั้ง
การจัดเตรียม ขนมปง (แผนปง ) ซึ่งจะนําเขามาสูพิธีหักปงใหไดสื่อความหมายอยาง
แทจริง

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี
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ภาควจนพิธีกรรม

ภาคบูชาขอบพระคุณ

- เพลงเริ่มพิธีอาจมีบทนําซึ่งสรางบรรยากาศเหมือนกับที่
เกิดขึ้นกับศิษยสองคนแหงเอ็มมาอุส และประสบการณ
ที่พวกเขามีกับพระเยซูเจาขณะสนทนากับพระองคใน
ภาคพระวาจาและนั่งรวมโตะกับพระองคในพิธีบิปง
- พิธีเริ่มของวันนี้ จึงอาจเนนที่การสํารวจความไมเขาใจ
การขาดความเชื่อ ความไวใจและความรัก
- บทภาวนาของประธานมีมิติความเชื่อ , พระคุณของการ
ระลึกได จดจําได
- บทนําบทอาน ควรเสนอภาพรวมของพระวาจา ซึ่งรื้อ
ฟนเหตุการณของพระธรรมล้ําลึกปสกาและพันธะของ
การดําเนินชีวิตจากคําสอนของเปโตร กับประสบการณ
ของศิษยที่เอ็มมาอุสโดยเสนอใหที่ชุมนุมคิดวา ตัวเอง
เปนเหมือนกับศิษยสองคนนั้น และลองรับฟงพระวาจา
วา จะมีผลทําใหใจลุมรอนขึ้นบางหรือไม
- บทพระวรสาร ควรอานเหมือน “การสนทนา ” ระหวาง
พระเยซูเจากับเราระหวางการเดินทางไป “เอ็มมาอุส”
- บทเทศนเนนเรื่องการเห็น–ความเชื่อ และความสัมพันธ
กับพระเยซูเจา
- บทภาวนาของมวลชนเนนสวดใหผูที่ขาดความเชื่อ หรือ
ความเชื่อออนแอ, สถานการณในวัด และในบานเมือง ,
และสวดใหกับครอบครัวของทุกคนที่มารวมพิธี
-

-

การเสกศีล พระสงฆพึงคิดเสมอวา ตนเองเปนตัวแทน
ของพระเยซูเจาขณะทําเหมือนกับที่พระเยซูเจา ทรง
กระทํา
การประกาศพระธรรมล้ําลึกแหงความเชื่อ “พระคริสต
เจาทรงสิ้นพระชนม พระคริสตเจาทรงกลับคืนชีพ ..” ใช
การรองเพลง
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-

-

การรับศีล ควรจัดรื้อฟนประสบการณของศิษยผูไดรวม
รับประทานอาหารกับพระองค ในเอกภาพและความ
เปนหนึ่งและการคืนดีกัน กับภารกิจของการดําเนินชีวิต
ใหเหมาะสมกับการเปนผูไดรับการไถดวยพระโลหิต
ของพระเยซูเจา
การรับศีล เปดโอกาสใหสัตบุรุษรับศีล ทั้งพระกายและ
พระโลหิต เนนศีลมหาสนิท ก็คือพระเยซูเจาเอง ขอให
ทุกคนมารับการ ขอบคุณพระองคสําหรับความเชื่อ
ปจจุบันของแตละบุคคลและของหมูคณะ (วัด)

2.3 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน

ผูนํา

พี่นองที่รัก พระเยซูเจาคือพระผูไถกูที่พระบิดาทรงสัญญาไว และประทับอยูใน
พิธีศีลมหาสนิททามกลางเรา ใหเราภาวนาวิงวอนขอพระพรจากพระบิดา
สําหรับมนุษยทุกคน ดวยวามสุภาพและวางใจ
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ นักบวชชาย
หญิง และผูแพรธรรมทั้งหลาย จะไดรับพละกําลังจากพระจิตเจาที่จะ
ปฏิบัติภารกิจทามกลางมวลสัตบุรุษ ในการเปนพยานยืนยันถึงพระองค
และในการนํามวลมนุษยไปสูความรอดพน ดวยใจยินดีและสันติสุข ให
เราภาวนา
2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เขาสถิต ณ สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูต
สวรรคและนักบุญทั้งหลาย ใหเราภาวนา
3) เพื่อพระศาสนจักรในประเทศไทยจะไดรับพระพรจากพระองค ใหดําเนิน
กิจการตางๆสําเร็จลุลวงไปตามพระประสงคของพระเจา
ใหเราภาวนา
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ประธาน

4) เพื่อบรรดาผูนําของชาติทั้งหลาย จะไดทํางานเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
เสมอ และเคารพตอความยุติธรรมและเสรีภาพดานศาสนาของทุกคนดวย
ใหเราภาวนา
5) เพื่อผูที่หางเหินไปไกลจากพระองค จะไดลิ้มรสพระคุณแหงการใหอภัย
จากพระองคและความยินดีแหงการกลับมีชีวิตใหม อาศัยความเอื้ออาทร
ความเปนมิตรที่ดีของพี่นองคริสตชน และของผูอภิบาลที่ติดตามเสาะหา
และไมทอดทิ้งพี่นองที่ออนแอหรือหลงผิดไป
ใหเราภาวนา
ขาแตพระบิดาเจา ผูทรงพระทัยเมตตากรุณา ขอบพระคุณพระองคที่ทรงสดับ
ฟงคําวิงวอนของขาพเจาทั้งหลาย โปรดใหขาพเจาทั้งหลายไดรับผลของธรรม
ล้ําลึกแหงปสกา ซึ่งบังเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพิธีถวายสักการบูชาศักดิ์สิทธิ์ และ
ดํารงอยูกับขาพเจาทั้งหลายเสมอไปดวยเถิดทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
วันนี้เราฉลอง “การประทับอยูของพระเยซูเจา ในพิธี บิปง” เมื่อไดพบพระองคแลว เรา
จะไดมีความยินดีสันติสุขและความหวัง และมีกําลังที่จะทําภารกิจของการเปนพยานถึง
พระองคดวย “คําพูดและพฤติกรรม ” ของผูที่จะพระองคไดและรูวา อิสรภาพและ
ความหวังที่มีเปนผลมาจากการไถดวยพระโลหิตของพระองค ทาทีของการแบงปนจึง
แสดงออกมาทางคําพูดและพฤติกรรมของผูยําเกรงพระเจา

3.1 ทาทีของความพรอมในการระลึกได และจดจําพระองค
ดังนั้นเมื่อเราเห็นองคพระเยซูเจาเปนผูที่ใหแบบอยางแหงการแบงปนโดยอาศัยชีวิตของ
พระองคเอง เราคงจะตองเปดใจที่จะพยายามนําความคิดแหงการเปนผูติดตามพระคริสต
เจาอยางแทจริง พระองคทรงใหพระองคเองแกเรา เราจึงพรอมที่จะแบงปนทุกอยางดวย
แรงแหงความชื่นชมยินดีของการไดรับประสบการณแหงความสุข ความยินดีแหงการ
ฟนคืนชีพ แหงชีวิตใหมที่พระเยซูเจาทรงมอบและใหเรา มีประสบการณนั้นดวยตัวของ
เราเอง เมื่อเรารูจักแบงปนเราจะพบกับพระองคในการแบงปนนั้นเสมอ
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3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
ดังนั้นชีวิตของผูติดตามพระเจา ตองเปนชีวิตแหงการให และแบงปนทุกครั้งที่เรามี
โอกาส โดยเฉพาะขาวดีเกี่ยวกับความรอด สิ่งนี้ตองทําใหเราไมเปนสุขใจ ถาเราไมนํา
ขาวดีของพระเยซูเจาไปสูเพื่อนพี่นอง อีกทั้งเราจะตองสามารถนําความสวาง ความรอน
รนมาสูจิตใจของเรา เพื่อจะสามารถเห็นโดยสายตาแหงความเชื่อวา ขนมปงและเหลา
องุนนั้น คือพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูเจา ซึ่งจะตองเปนแรงจูงใจให
เลียนแบบพระองค
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แนวทาง แบบที่ 2

อาทิตยที่ 3 เทศกาลปสกา ป A

ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม”

หัวขอ: พระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์
อาจเปนไดวา การสื่อสารโดยทางสัญลักษณ (การเผาภาพหุน การมอบของขวัญการ
เคารพธง) จะมีประสิทธิภาพมากกวาการสื่อดวยคําพูดธรรมดา ในความเปนจริงเราตองการทั้ง
คําพูดและเครื่องหมายเพื่อสื่อ สัมพันธระหวางกัน ในพระวรสารของวันนี้ สานุศิษยของพระเยซู
เจาตอบสนองตอพระวาจาของพระเจาในทั้งสองรูปแบบ “ดวงใจของเราไมรูสึกเรารอนภายใน
ดอกหรือ ขณะที่พระองคตรัสอธิบายพระคัมภีร ”และตอเครื่องหมายของพระเจา (ศีลศักดิ์สิทธิ์)
“พวกเขาจําพระองคไดตอนบิปง”
การเติบโตในความเชื่อเกิดขึ้นโดยอาศัยพระวาจาของพระเจา (ภาคแรกของมิสซา คือ
การอานบทอานจากพระคัมภีร และการอธิบายพระวาจาในบทเทศน) และบรรลุถึงความสําเร็จ
สมบรูณในการฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณ อันเปนเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์บงบอกถึงการเลี้ยง
อาหารศักดิ์สิทธิ์คริสตชนสามารถรูหลายสิ่งหลายอยางเกี่ยวกับพระเจาโดยยังไมรูจักพระองคใน
ฐานนะเปนบุคคล ขอใหพิธีการบูชาของเราทุกวันอาทิตยเปนการพบปะสวนตัวกับพระเยซูเจา
ทั้งในพระคัมภีรและศีลศักดิ์สิทธิ์(ศีลแหงการบูชาขอบพระคุณ)เถิด
บทอานที่ 1 กจ 2 : 14,22-28
ตอนนี้เปนบทเทศนาบทแรกใน 6 บทที่มีในหนังสือกิจการอัครสาวกบทเทศนทั้งหกมี
สาระสําคัญเกี่ยวกับสารสําหรับคริสตชน นั้นคือ “ดวยการสิ้นพระชนม พระองคทรงทําลาย
ความตายของเรา และเมื่อทรงกลับคืนชีพพระองคก็ทรงฟนฟูชีวิตใหมให พระเยซูเจาขา เชิญ
เสด็จมาในพระสิริมงคล” (บทประกาศความเชื่อหลังเสกศีลฯแบบที่สอง หรือที่ภาษาไทยฉบับ
ทางการแปลไวดังนี้ “พระคริสตเจาไดสิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพ ใหขาพเจาทั้งหลาย
ปลอดภัยแลว โปรดชวยดวยเถิดพระเจาขา”)
การอางถึงบทเพลงสดุดีที่ 16 ของนักบุญเปโตรทําใหเห็นอิสรภาพซึ่งพระศาสนจักร
ระยะแรกมีอยูในการใชพระคัมภีรฉบับภาษาฮีบรูเพลงสดุดีบรรยายเกี่ยวกับพระเจาไววาทรงชวย
ผูเลือกสรรของพระองคจากการทําลายนักบุญเปโตรประยุกตขอความตอนนี้กับผูเลือกสรรมา
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ของพระเจาคือพระเยซูเจาขึ้นมาจากความตาย “ตามที่พระเปนเจาไดทรงกําหนดและทราบลาง
หนาแลว”
บทอานที่ 2 1 ปต. 1 : 17 – 21
ผูเขียนบรรยายการสิ้นพระชนมของพระคริสตเจาและผลบุญที่บันดาลความรอดแกเรา
อาศัยรูปแบบการฉลองปสกาของชาวยิว “ในระหวางการพเนจรของทานนี้ทานไดรับการไถถอน
หลุดพนจากการมีชีวิตอยูอยางไรคาอันสืบเนื่องมาจาก บรรพบุรุษของทาน...ดวยพรโลหิต
อันประเสริฐดังเลือดลูกแกะไรมลทินและจุดดางพรอยของพระคริสตเจา...เพื่อใหความเชื่อและ
ความหวังของทานจะไดดํารงอยูในพระเปนเจา”
พรวรสาร ลก. 24 : 13-35
(สําหรับบทอรรณาธิบาย ดู วันอาทิตยปสกาและหัวขอของมิสซาวันนี้) นี่เปนเรื่องเลาที่
งดงามที่สุดเรื่องหนึ่งที่นักบุญลูกาไดเขียน และใหความรูทางเทววิทยา (เกี่ยวกับพระเจา)มากมาย
พระวาจาของพระเจาไมทําให “ใจของเรารูสึกเรารอนภายในดอกหรือ ” ทุกครั้งที่เราอานแบบ
รําพึงถึงพระวาจานั้นที่บานและฟงพระวาจานั้นในวัด การพบปะกับพระเยซูเจาในการบิปง (การ
ฉลองศีลแหงการบูชาขอบพระคุณ) ควรเปดตาของเราใหมากกวาเดิม “ขาแตพระเยซูเจาขอโปรด
ตรัสอธิบายพระคัมภีรแกขาพเจา โปรดบันดาลใหจิตใจขาพเจารูสึกเรารอนดวยเมื่อฟงพระวาจา
ของพระองค” (บทรองกอนพระวรสาร)
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