แนวทาง แบบที่ 1

อาทิตยที่ 5 เทศกาลปสกาป A

(ขอมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

พระคริสตเจาผูเสด็จกลับคืนพระชนมชีพ หนทาง ความจริง และชีวิต
พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา: พระคริสตเจาประทับทามกลางประชากร
เปนหนทาง ความจริง และชีวิต
ทาทีคริสตชน: ยอมรับในองคพระเยซูเจาวาเปนหนทางสูชีวิตนิรันดร
การดําเนินชีวิต : ยึดองคพระผูเปนเจาเปนหนทางในชีวิตประจําวัน
บทนํา
วันอาทิตยนี้ พระคริสตเจาผูเสด็จกลับเปนขึ้นมาทรงสําแดงองคใหกับหมูคณะที่ประชุม
กัน วาพระองคทรงเปนหนทาง ความจริงและชีวิต ถึงแมวาหมูคณะใหมจะไมไดสวยสด
งดงามไปทั้งหมด แตพระองคทรงอยูเพื่อใหหมูคณะไดพบกับชีวิตที่สมบูรณเพราะทาง
เปนหนทาง ความขัดแยงจึงสามารถหาจุดพบและการคืนดีกัน เพราะทรงเปนความจริง
การแบงแยกจึงสามารถพบกับเอกภาพในพระวาจาเดียวกัน เพราะทรงเปนชีวิต การ
เลือกปฏิบัติ การแบงชนชั้น จึงสามารถที่จะถูกทําลาย เพราะทุกคนรวมมีชีวิตเดียวกันใน
พระองค
พิธีบูชาขอบพระคุณของวันนี้ ในประสบการณกับการพบปะกับพระผูทรงเปนหนทาง
ความจริงและชีวิต ประชากรของพระเจาจึงมีความยินดีและความหวังวา ความเปนหนึ่ง
แบบพี่นอง เอกภาพในความคิดและในการปฏิบัติ จะกลับเปนจริงทีละนอย อาศัยการ
รวมในการสิ้นพระชนมและการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค มิใชแคทําใหเรา
สามารถเขาใจชีวิตพระองคเทานั้น แตยังทําใหเรามีชีวิตของพระองคดวย
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ผังพระวาจา
บทอานที่ 1
เพลงสดุดี

กจ 6:1-7
สดด 32

บทอานที่ 2

1 ปต 2:4-9

พระวรสาร

ยน 14:1-12

พวกเขาเลือกคนเจ็ดคนผูเปยมดวยพระจิตเจา
โปรดทรงเหลียวมอง ขาพเจาทั้งหลายหวังใน
พระองค
พวกทานเปนชนชาติที่ไดรับเลือกสรร เปนสมณะ
ราชตระกูล
เราคือหนทาง ความจริงและชีวิต

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1 พระเยซูเจาประทับอยูทามกลางหมูคณะในฐานะเปนหนทาง
ความจริง ชีวิต
หมูคณะใหมที่เกิดจากพระธรรมล้ําลึกปสกาของพระเยซูเจาเปนเชื้อชาติที่ไดรับ
เลือกสรร เปนสมณะราชตระกูล เปนชนชาติศักดิ์สิทธิ์ ประชากรที่พระเปนเจาทรงไถ
คืนมาเพื่อประกาศพระราชกิจมหัศจรรย หมูคณะนี้ถูกสรางขึ้นบนศิลาหัวมุมที่ถูกทิ้ง
และถูกสรางขึ้นเปนอาคารฝายจิตเพื่อการเปนสมณะที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อถวายเครื่องบูชาฝาย
จิตเปนที่พอพระทัยพระเปนเจา
กระนั้นก็ตาม ไมใชวาทุกสิ่งในหมูคณะจะมีแตความสวยสดงดงาม หมูคณะที่เริ่มตน
ดวยการวางทุกอยางไวเปนของกลาง ไมชาก็เริ่มแบงแยก เลือกปฏิบัติ ดวยสาเหตุของ
ฐานะบางเชื้อชาติบาง หรือความคิด ตอมา การจัดองคกรในระหวางประชากรใหมที่มี
โครงสรางทางสังคมที่ชัดเจนก็วิวัฒนาการไปตามประวัติศาสตร มีบางชวงที่โครงสราง
ดังกลาวไดเขามาบดบังความจริงลึกซึ้งที่หมูคณะเปนกับหนาที่ของการเปนสมณะผู
ถวายเครื่องบูชาฝายจิตแดพระบิดา
ในหมูคณะนี้จึงมีทั้งองคประกอบจากเบื้องบน สวนที่มองไมเห็นคือพระคริสตเจา ผูเปน
เหมือนศีรษะของรางกาย กับสวนที่มองเห็นคือโครงสรางทางสังคมที่แลเห็นได ซึ่งเปน
เหมือนกับรางกายในหมูคณะนี้ พระเยซูเจาจึงประทับอยูในหมูคณะเสมอในฐานะที่ทรง
เปนหนทางที่นําไปสูพระบิดา เปนความจริงเกี่ยวกับพระบิดาและเปนชีวิตที่หลอเลี้ยง
รางกายนี้ไมใหดับสลาย ในพิธีขอบพระคุณ ทั้งสององคประกอบนี้จึงปรากฏใหเห็น
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อยางชัดเจน รวมถึงหนาที่ของการถวายเครื่องบูชาฝายจิต เปนที่พอพระทัยของพระบิดา
นั่นคือพระคริสตเจาเอง

1.2 ที่ชุมนุมวันอาทิตยเปนหมูคณะของสมณะราชตระกูล
พิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตยจึงเปนการมารวมกันของคนในตระกูลสมณะ เพื่อถวาย
ตัวเองพรอมกับพระคริสตเจาเปนเครื่องบูชาฝายจิตที่พอพระทัยพระเจา และเพื่อกลับ
ออกไปในชีวิตประจําวันเพื่อถวายชีวิตทั้งหมดเปนบูชาในทุกสิ่งที่กระทํา เพราะใน
ประชากรใหมนี้ มีสงฆแตผูเดียวและเครื่องบูชาเดียว คือพระคริสตเจา ผูทรงเปนสงฆ
และเครื่องบูชา จึงไมมีการบูชาอื่นนอกจากการบูชาของพระคริสตเจา และการบูชาตัว
เราเองในความเปนหนึ่งเดียวกันกับพระองค
บัดนี้ที่พระเยซูเจาประทับนั่งในบานของพระบิดา พระองคทรงจัดเตรียมที่ไวสําหรับ
ประชากรของพระองค และจะกลับมาเพื่อใหประชากรไดอยูในที่เดียวกับที่ทรงอยู
พรอมทั้งตรัสอีกวา “ที่ที่เราไป ทานก็รูจักทางแลว” และหนทางนั้นคือพระองคเอง

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
การฉลองในวันนี้จึงควรตระหนักถึงธรรมชาติของ “ที่ชุมนุม ” วันอาทิตย วาเปนการ
ชุมนุมกันของคนในสมณะราชตระกูลเพื่อถวายเครื่องบูชาฝายจิตแดพระบิดาโดยทาง
พระคริสตเจา การจัดเตรียมเครื่องถวายในตอนถวายควรจัดเตรียมสิ่งของที่บงบอกถึง
คุณคาเครื่องบูชาฝายจิตอยางแทจริง

2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี
- เตรียมสถานที่ การจัดบอรดควรติดบอรดดวยตัวอักษร
วา “พระเยซูเจา : หนทาง ความจริง และชีวิต”
- เพลงเริ่มพิธีควรมีเนื้อหาที่สอดคลองกับหัวขอนี้ดวย
- บทนํา ควรกลาวถึงพระเยซูเจาเปน หนทาง ความจริง
และชีวิต การฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณ คือ การยอมรับ
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-

-

ภาควจนพิธีกรรม

ภาคบูชาขอบพระคุณ

ปดพิธี

ความจริงขอนี้
บทร่ําวิงวอน ควรขับรอง และพระสงฆเชิญชวนให
รวมกันสรรเสริญพระสิริมงคลของพระเจาดวยบทเพลง
บทพระสิริรุงโรจน ควรขับรองบทเพลงดวยความยินดี
อาจจะใหผูนํารองสลับกับสัตบุรุษก็ได

- บทนํากอนอานบทอาน เนนถึงธรรมชาติของหมูคณะ
และหนาที่ของการถวายเครื่องบูชา กับธรรมชาติของ
เครื่องบูชาฝายจิต ซึ่งไดแกพระคริสตเจาเองและกิจการดีที่กระทําตอเพื่อนพี่นอง โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
ยุติธรรม ความเปนหนึ่งเดียวกัน
- บทภาวนาของมวลชน เนนการภาวนาใหผูที่สับสนใน
ชีวิต และผูที่เริ่มชีวิตใหมในวันนี้
- แหของถวาย การจัดเตรียมของถวายวันนี้ นาจะ
จัดเตรียมของที่มีคุณคาและสมเกียรติเปนพิเศษ
- เครื่องบูชา พระสงฆกับที่ชุมนุมพึงตระหนักถึงการเปน
สมณะราชตระกูล ผูถวายเครื่องบูชาและเครื่องบูชา โดย
รวมเปนหนึ่งกับพระคริสตเจา ทั้งในฐานะสงฆและ
เครื่องบูชาดวยเชนกัน
- การรับศีล ควรเนนความหมายของ “ความเปนหนึ่งกับ
พระเยซูเจา” ทั้งในฐานะสงฆและเครื่องบูชา
-

เนนการสงออกไปเปนพยาน โดยยึดมั่นในพระเยซูเจา
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2.3 บทภาวนาของมวลชน

ประธาน

ผูนํา

ประธาน

พี่นองที่รัก พระบิดาเจาประทานพระเยซูเจาพระบุตรของพระองคมาทรงนํา
ชีวิตของเราใหพบกับความจริงในพระราชกิจของพระองค ใหเราภาวนาวิงวอน
พระองคดวยความวางใจ
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา พระสังฆราช พระสงฆ และนักบวชชาย หญิง จะไดดําเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์เปนแบบอยางที่ดีใหแกเราผูเปนประชากรของ
พระเจา และปฏิบัติพันธกิจการอภิบาล เพื่อนําเราใหสามารถติดตามพระอาจารย
เจาผูทรงเปนหนทาง ความจริง และชีวิต ดวยรักและรับใชอยางขันแข็งเสมอ
ใหเราภาวนา
2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เขาสถิต ณ สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูตสวรรคและ
นักบุญทั้งหลาย
ใหเราภาวนา
3) เพื่อความเปนหนึ่งเดียวในกลุมคริสตชนทั่วโลก จะไดเปนประจักษพยานให
โลกไดรูวาทุกคนเปนศิษยที่แทจริงของพระองค โดยแตละคนมีความรักตอองค
พระคริสต และแผความรักไปยังกันและกันดวยไมตรีจิตตอกัน ใหเราภาวนา
4) เพื่อบรรดาผูที่ตกทุกขไดยาก และผูที่ตองการความชวยเหลือในดานตางๆ
โปรดบรรเทาความทุกขยากลําบากของพวกเขาเหลานั้น โดยผานทางพี่นองผูมี
น้ําใจดี
ใหเราภาวนา
5) เพื่อบรรดาคริสตชน จะไดเปนหนึ่งเดียวกันในการเปนประชากรของพระเจา
โดยมีความกระตือรือรนที่จะเขารวมพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย และมี
สวนรวมในกิจกรรมของพระศาสนจักรตามบทบาทของตนดวยความชื่นชม
ยินดี ใ
หเราภาวนา
ขาแตพระบิดาเจา ผูทรงประทานพระบุตรมาเปนผูนําทางชีวิตของขาพเจา
ทั้งหลายไปสูพระองค โปรดทวีความเชื่อของขาพเจาทั้งหลายใหเขมแข็งมั่นคง
ยิ่งขึ้นและโปรดใหขาพเจาทั้งหลายรักและปฏิบัติทุกสิ่งที่พระองคสอนและ
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มอบให เพื่อขาพเจาทั้งหลายจะไดมีสวนในชีวิตนิรันดรของพระองคเสมอไป
ดวยเถิดทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
วันนี้เราฉลอง “การประทับอยูของพระเยซูเจา ” ในที่ชุมนุมวันอาทิตยในฐานะสงฆและ
เครื่องบูชาของหมูคณะของสมณะราชตระกูล ทาทีของเราจึงเปนทาทีของผูที่ตระหนัก
วาตนเองเปนสงฆของพระเปนเจาในพระเยซูเจา คือผูถวายตัวเปนบูชาแดพระบิดาพรอม
กับพระคริสตเจา โดยดําเนินชีวิตของความนอบนอมตอพระบิดาเสมอ ไมวาจะทรง
เรียกรองสิ่งใดจากเรา

3.1 ทาทีของการยอมรับองคพระเยซูเจาในฐานะที่เปนหนทาง ความ
จริง และชีวิต
คริสตชนทุกคนมีหนาที่หลักก็คือทําตนใหละมายคลายคลึงกับองคพระเยซูเจาใหมาก
ที่สุด อาทิตยนี้ก็เปนอีกอาทิตยหนึ่งที่จะทาทายเราทุกคนอยางมากทีเดียว นั้นคือการพลี
บูชาชีวิตของเราเองทุกๆ วัน เพื่อรวมกับการพลีบูชาของพระเยซูเจาเพื่อมวลมนุษยทุก
คน เราจึงถูกเรียกรองใหตั้งใจรวมมือกับพระองคเปนหนึ่งเดียวกันกับพระองค เพื่อชีวิต
ของเราจะไดสามารถกลับเปนเครื่องบูชาที่สบพระทัยพระบิดาเจา และสรรเสริญ
นมัสการพระองคตลอดไป

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
คริสตชนในอาทิตยนี้คงตองตระหนักวาเราจะตองทําอยางไร สิ่งแรกตองยึดพระองค
เปนที่พึ่ง เปนหนทาง ความจริง และชีวิต ในชีวิตประจําวันเพื่อจะทําใหเราสามารถ
ประกาศถึงการกลับคืนชีพของพระองค ซึ่งเปน หนทาง ความจริง และชีวิตของเราอยาง
แทจริง
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แนวทาง แบบที่ 1

อาทิตยที่ 6 เทศกาลปสกาป A

(ขอมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

1111111111
พระคริสตเจาผูเสด็จกลับคืนพระชนมชีพ
ทามกลางหมูคณะของความรัก

พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา : พระคริสตเจาประทับทามกลาง
ประชากรที่รักกัน
ทาทีคริสตชน : การเปนพยานถึงพระคริสตเจาดวยความรัก
การดําเนินชีวิต : ปฏิบัติตอผูอื่นดวยความรัก – หลีกเลี่ยงคําพูด
ทาทางที่ทําใหเกิดการแตกแยก
บทนํา
วันอาทิตยนี้ พระคริสตเจาผูเสด็จกลับเปนขึ้นมาทรงสําแดงองคใหกับหมูคณะที่ประชุม
กันวา พระองคประทับอยูในหมูคณะที่รักกัน และความรักของคนในหมูคณะจะกลับ
เปนพยานที่ดีที่สุดถึงพระคริสตเจาในสิ่งที่ทรงเปนและกระทําสําหรับเรา ความเปนที่พึ่ง
(เอกภาพ) เปนผลของการแสดงความรักของสมาชิกในครอบครัวในหมูคณะ หรือในวัด
ซึ่งทุกคนมีสวนสรางเอกภาพใหเกิดขึ้นในสถาบันที่เราสังกัดอยู
พระเจาทรงพอพระทัยมาก หากหมูคณะที่รวมถวายบูชาขอบพระคุณมีความรัก มีความ
เปนหนึ่งเดียวกัน และยิ่งไปกวานั้นคริสตชนควรนําแนวคิดดังกลาวไปสรางความเปน
หนึ่งเดียวตอบรรดาคริสตชนนิกายอื่นและศาสนิกชนที่นักถือศาสนาอื่นๆ
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ผังพระวาจา
บทอานที่ 1

กจ 8:5-8, 14-17

เพลงสดุดี
บทอานที่ 2

สดด 65
1 ปต 3:15-18

พระวรสาร

ยน 14:15-21

พวกเขาปกมือเหนือชาวสะมาเรีย และชาว
สะมาเรียไดรับพระจิตเจา
พระราชกิจของพระองคยิ่งใหญ
ถึงแมจะสิ้นพระชนม พระองคทรงมีชีวิตใน
พระจิตเจา
เราจะวอนขอพระบิดาเพื่อพระองคจะประทาน
พระผูบรรเทาอีกองคหนึ่งใหกับพวกทาน

1. พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
1.1 พระคริสตเจาผูกลับคืนชีพ ประทับอยูทามกลางหมูคณะที่รักกัน
ในที่สุด พระคริสตเจาผูกลับคืนชีพ ทรงประทับอยูตอไปทามกลางประชากรของ
พระองคเมื่อพวกเขารักกันและกัน ถาประชากรใหมตระหนักถึงพระคุณของการไถกู
พระราชกิจมหัศจรรยของพระองคจริง พวกเขาจะรักพระองค ดวยการถือตามพระ
บัญญัติ “จงรักพระเปนเจา ” และ “จงรักกันและกัน ” และเพื่อใหประชากรใหมนี้รักกัน
พระองคจะประทานพระจิตเจา พระผูบรรเทา พระจิตเจาแหงความจริง
อีกไมนาน โลกจะไมเห็นพระองคอีกตอไป แตเราจะเห็นเพราะพระองคทรงมีชีวิตและ
เรามีชีวิตเพราะการกลับคืนชีพของพระองค หมูคณะจะแตกสาขาตอไป รวมเอาคนทุก
ชาติทุกภาษา แมกระทั่งชนชาติที่เคยเปนศัตรูและเกลียดชังกันอยางสะมาเรียกับชาวยิว
ในที่สุดก็เขามาเปนประชากรเดียวกันอาศัยน้ําของศีลลางบาปและพระจิตเจา ความเชื่อ
เดียวกันจึงเปนพื้นฐานของความรักและสมานรอยราวของความเกลียดชังและการ
แบงแยกทุกชนิด ไมวาจะเปนฐานะ เชื้อชาติภาษาหรือตระกูล ความเชื่อนําไปสู “การ
ยอมรับพระบัญญัติ” และ “ผูใดยอมรับพระบัญญัติของพระเยซูเจาและนําไปปฏิบัติ คน
นั้นรักเรา ผูใดรักเรา ผูนั้นรักพระบิดา และเราจะรักผูนั้นและแสดงตัวใหกับเขา”
ความรักเปนคําพูดที่แทนการกระทํา แมวาการกระทําจะออกมาจากความรูสึกแบบหนึ่ง
ก็ตาม ในหมูคณะที่รักกัน ความรูสึกตอกันจึงมีศูนยกลางที่ความเชื่อและความหวัง
เดียวกัน เหมือนกับคนในหมูคณะที่ไมไดผูกพันกันดวยสายเลือด หากแตเปนความ
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ผูกพันของจิตใจของคนที่บังเกิดสูชีวิตใหมดวยพระคุณของการไถกูที่มาจากการ
สิ้นพระชนมและการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา ความผูกพันตอกันนี้จึงแสดง
ออกมาเปนการกระทํา ตามความเปนจริงของขอเรียกรองของสถานการณชีวิตที่แตกตาง
กันออกไป แตจะตองออกมาเปนการกระทํา มิฉะนั้น ความรักจะเปนเพียงคําพูดที่ไมได
มีความหมายเหมือนกับที่คิดกันแตอยางใด

1.2 “เราจะไมปลอยใหพวกทานตองกําพรา พระจิตเจาจะประทับอยู
กับพวกทานตลอดไป”
พิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตยจึงเปนการมารวมกันของหมูคณะ ผูมีความเชื่อเดียวกัน
หมูคณะที่ไดรับพระจิตเจาองคเดียวกัน พระผูบรรเทา พระจิตเจาแหงความจริง ผูจะไม
ทําใหเราตองเปนกําพรา ขาดพระเยซูเจา พระจิตเจานี้เองทําใหเราเขาใจ รูจักและรักพระ
เยซูเจา เพราะพระองคจะทรงอยูใกลเราและจะประทับอยูในเราตลอดไปพระ คริสตเจา
เองทรงกลับคืนชีพดวยฤทธิ์อํานาจของพระจิตเจา บัดนี้ พระจิตเจาองคเดียวกันจะทรง
ปลุกพระเยซูเจาจากเครื่องหมายปงและเหลาองุนเพื่อเปลี่ยนเปนบูชาบนกางเขน พระจิต
เจาเดียวกันคือผูสรางเอกภาพใหกับหมูคณะใหมของพระเจา และทําใหหมูคณะนี้มีพระ
เยซูเจาประทับอยูตอไปในพี่นองที่รักกัน ความรักกันนี้เองจะเปนพยานถึงพระคริสตเจา
ในชีวิต
ดวยสายสัมพันธที่พระจิตเจาเองทรงเปนผูสรางและทรงเปนสายสัมพันธนั้นเอง ความ
เชื่อและความหวังเดียวกันที่ประชากรของพระเจามี จึงแปลเปนการกระทําได ประชากร
ของพระเจาจึงไมไดอยูตามลําพังกับความโนมเอียงตามธรรมชาติ

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
การฉลองในวันนี้จึงควรตระหนักถึงเอกภาพ ความรักและความเปนหนึ่งของหมูคณะ
อาศัยพระจิตเจา ซึ่งทําใหหมูคณะนี้กลับเปนประชากรใหมผูเปนพยานถึงพระราชกิจ
มหัศจรรยของพระบิดาเจาสําหรับมนุษย ซึ่งเปนหมูคณะที่รวมดวยบุคคลที่ตางศาสนา
กับเรา
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2.2 ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้
เริ่มพิธี
- บทนําและคําทักทายของพระสงฆ พึงสรางความ
ตระหนักและบรรยากาศของหมูคณะที่มีความเปนหนึ่ง
และความรักตอกันและกัน
- บทเพลงแหเขา ควรมีเนื้อหาของ “ความรัก , ความเปน
หนึ่ง..ฯลฯ”
- บทสารภาพบาปควรเสริมบรรยากาศและความตระหนัก
นี้ดวย “พิธีสารภาพบาป ” เพื่อขอโทษสําหรับความผิด
บกพรองในเรื่องของเอกภาพและความรัก ซึ่งทําใหหมู
คณะขาดการประทับอยูของพระคริสตเจาและไมเปน
พยานถึงพระองค
ภาควจนพิธีกรรม
- บทนําควรมีเพียงหนึ่งบทกอนเขาสูบทอานทั้งหลาย โดย
ใหภาพรวมอยางสั้นๆ ถึงพระวาจาในวันนี้
- บทเทศน เตือนย้ําใหหมูคณะมีความรักกัน ละทิ้งอคติ
และความเกลียดชังใหได เพื่อใหพระคริสตมาประทับ
อยู และนําเสนอใหสัตบุรุษนําไปสูภาคปฏิบัติ
- บทภาวนาของมวลชน เนนการภาวนาเพื่อเอกภาพใน
พระศาสนจักร ในสังคมชาวคริสตทั่วโลก ในสถาบัน
ในวัด ในครอบครัว ฯลฯ
ภาคบูชาขอบพระคุณ
- การเตรียมของถวาย อาจทํารูปหัวใจดวงใหมๆ แลว
จารึกชื่อของสัตบุรุษทุกคน (หรือตระกูล ) ลงไปใน
หัวใจนั้นๆ แลวแหนํามาถวายพรอมกับเครื่องบูชาดวย
- การรับศีล ควรเนนความหมายของ “ความเปนหนึ่งกับ
พระเยซูเจา ” ดวยความเชื่อและการถือตามพระบัญญัติ
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ดังนั้น “การสวดบทขาแตพระบิดา ” “การแสดงความ
เปนมิตรตอกัน” และ “การรับศีล” พึงเปนการกระทําที่มี
เอกภาพและเสริมความหมายเดียวกันของการประทับอยู
ของพระคริสตเจาในหมูคณะที่รักกัน ดังนั้น หากมีความ
แตกแยก ความเกลียดชัง การรับพระกายพระโลหิตก็จะ
ไมมีความหมายเปนการประทับอยูของพระเยซูเจา

2.3 บทภาวนาของมวลชน
ประธาน

ผูนํา

พี่นองที่รัก ใหเราภาวนาตอพระเจา พระบิดาของเรา ผูทรงรักเราทุกคนเทา
เทียมกัน และทรงปรารถนาใหเราทุกคนมีสวนรวมในพระอาณาจักรสวรรค
ของพระองค
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ และผู
แพรธรรมทั้งหลาย จะไดมีจิตใจที่จะรักษาความสันติไวในดวงใจ และมี
ความเอาใจใสตอฝูงแกะของพระคริสตเจาเสมอ
ใหเราภาวนา
2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เขาสถิต ณ สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูต
สวรรคและนักบุญทั้งหลาย
ใหเราภาวนา
3) เพื่อโลกของเราจะไดรับพระเมตตาใหสามารถขจัดความขัดแยงตางๆ
ภายในโลกไดดวยสันติวิธีโดยโปรดใหผูมีอํานาจในการปกครอง ยอมละ
ทิฐิของตนและรับจิตตารมณใหมของพระคริสตเจา ในการหันหนาเขาหา
กันปรับความเขาใจกันและคืนดีกัน เพื่อความสงบสุขของโลก
ใหเราภาวนา
4) เพื่อบรรดาคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนอยางไมเปนธรรม จะไดมีความ
อดทนและกลาหาญในการเปนพยานยืนยันถึงองคพระเยซูคริสตเจา ดวย
ความเชื่อที่มั่นคงเสมอ
ใหเราภาวนา
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ประธาน

5) เพื่อเราทุกคน จะไดเจริญชีวิตภายใตการนําของพระจิตเจา ดวยสันติสุข
และความรักที่แทจริง ทั้งตอพระเจาและตอเพื่อนพี่นอง พรอมเสมอที่จะ
ชวยเหลือและใหกําลังใจแกทุกคนดวยความยินดี
ใหเราภาวนา
ขาแตพระบิดาเจา พระบุตรของพระองคไดเผยแสดงถึงความรักและการ
ประทับอยูของพระองคภายในจิตใจขาพเจาทั้งหลายแลวโปรดใหขาพเจา
ทั้งหลายรักสิ่งที่พระองคทรงสั่ง และปรารถนาสิ่งที่พระองคทรงสัญญาใน
ทามกลางความแปรปรวนของโลกนี้ โปรดใหขาพเจาทั้งหลายเปนหนึ่งเดียวกัน
ในความรักของพระองค สามารถเอาชนะอุปสรรคและปญหาตางๆ ตามพระ
ประสงคของพระองคเสมอไปดวยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจา พระ
เจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต
วันนี้เราฉลอง “การประทับอยูของพระเยซูเจา ” ในที่ชุมนุมวันอาทิตยของหมูคณะที่รัก
กัน ทาทีของการใหอภัย ทาทีของความเปนหนึ่ง จะทําใหเราตระหนักถึงการประทับอยู
ของพระองค ทําใหเรา “รูจักและเห็น ” พระองค แมเมื่อโลกจะเห็นวาพระองค
สิ้นพระชนมแลวก็ตาม และอาศัยชีวิตของความรักนี้เองที่เราจะเปนพยานใหโลกเห็น
พระราชกิจอัศจรรยของการกลับคืนของพระคริสตเจา บอเกิดของชีวิตใหมของความรัก
และเอกภาพที่ปรากฏใหเห็นในความเปนจริง

3.1 ทาทีการเปนพยานถึงพระคริสตเจาดวยความรัก
การเปนประจักษพยานใหเราสามารถยืนยันถึงพระเยซูเจาก็คือชีวิตจริงที่เรากําลังดําเนิน
อยูในขณะนี้ ซึ่งจะตองเปนชีวิตที่เต็มดวยความรัก ความรักที่เรียกรอง ซึ่งหลายครั้งอาจ
ทําใหเราตองทําอะไรมากขึ้น เพื่อยืนยันความรักนั้น และจะเปนการประกาศที่ดี ถาเรา
สามารถรักในนามของพระคริสตเจา เห็นพระเยซูเจาในทุกๆ โอกาส ทุกๆ สถานที่ และ
ในทุกๆ คน เมื่อนั้นเราก็สามารถประกาศวาเราไดรูจักพระคริสตเจา ผูทรงกลับคืนชีพ
และโดยอาศัยความรักที่เราพยายามใหแกกันและกันอยางแทจริง ที่นั่นเราก็จะสามารถ
พบการประทับอยูของพระองคเสมอ
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3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามทาที)
ชีวิตที่อยากเปนหนึ่งกับพระเยซูเจา ผูเปน หนทาง ความจริง และชีวิต เราจําเปนตอง
ปฏิบัติ พระบัญญัติของพระองค คือ รักพระเจาสุดดวงใจ ดวยการปฏิบัติหนาที่คริสตชน
อยางดี อีกทั้งปฏิบัติความรักตอเพื่อนพี่นอง ดังที่พระองคทรงรักเราเมตตาเรา โดยทาง
ชีวิต ความตาย และการกลับเปนขึ้นมาของพระองคเอง
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แนวทาง แบบที่ 2

อาทิตยที่ 5 เทศกาลปสกาป A

ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

หัวขอ: Kairos หรือเวลาแหงเมตตา
นักการศึกษาตางรูดีวา เด็กมีชวงการรับรูที่ไวเปนพิเศษซึ่งสมควรนํามาใชสําหรับการ
เรียนรู ผูใหญเองก็เชนเดียวกัน มีบางเวลาที่เรารับรูถึงพระวาจาของพระเจาดวยความไวเปน
พิเศษ บางครั้ง อาจะเปนผลของเหตุการณที่มีความสุขหรือความทุกขของชีวิต เชนการแตงงาน
งานศพ การเกิดความสําเร็จ ความลมเหลว หรือแมกระทั้งหนังสือสะเทือนอารมณ ภาพยนตร
หรือรายการโทรทัศน บางครั้งดูเหมือนจะไมมีเหตุผลใดสําหรับสิ่งเหลานี้เลย
บางคนพูดถึง
“เวลาของการเปดตัวเอง” นั้นคือ เวลาที่เราเปดออกสูความเปนจริงเหนือ
ธรรมชาติมากกวาปรกติ สําหรับชวงเวลาดังกลาวนั้นพันธสัญญาใหมใช คําวา “kairos” ใน
ภาษีกรีกมีสองคําที่หมายถึงเวลา คําวา “chronos” หมายถึงเวลาที่วัดไดเปนป และ “kairos”
เวลาที่เหมาะสมเวลาแหงพระหรรษทาน
พระเยซูเจาตรัสวา
“เวลาแหงพระเมตตาหรือเวลาแหงความสําเร็จอยูใกลแลว จงกลับใจ
และเชื่อในขาวดีเถิด” (มก 1 : 14-15) พระเจาประทับอยูกับทานในพระเยซูเจา พระคัมภีร การบิ
ปง และบุคคลดีๆ ทั่วไป kairos (เวลาที่เหมาะสม) เปนเวลาที่ทานมีประสบการณเกี่ยวกับการ
ประทับอยูอยางลึกล้ํานี้ของพระเจา kairos (เวลาที่เหมาะสม)เปนพระคุณของพระเจาที่เราควรใช
ใหเปนประโยชน
บทอานที่ 1 กจ 6 : 1-7
บทอานที่บอกวา พระวาจาของพระเจายังคงแพรออกไปใหมนุษยและโดยอาศัยมนุษย มี
ความขัดแยงกันระหวางสม kชิกกลุมที่พูกภาษาฮีบรูและกลุมที่พูดภาษากรีกเปนเหตุใหการณที่
เกิดขึ้นตามประสามนุษยแตดวยหนาที่ในการเผยแพรพระวาจา การรับใชกันและกัน และพระจิต
ของพระเยซูเจาจะรวมพวกเขาเขาเปนหนึ่งเดียวกัน ในความเปนจริง “พระเจาเฝาดูผูนอม
นบ ดวยเคารพเกรงกลัวไมมัวหลง ทั้งเชื่อฟงวางใจในพระองค พระจะทรงรักมั่นดังสัญญา ”
(เพลงสดุดีตอบรับพระวาจา)
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บทอานจากหนังสือกิจการอัครสาวก
เวลานั้น ศิษยมีจํานวนมากขึ้น บรรดาศิษยที่พูดภาษากรีกไมพอใจศิษยที่พูดภาษาฮีบรู
เพราะในการแจกทานประจําวัน บรรดาแมมายของตนถูกละเลยมิไดรับแจก อัครสาวกสิบสอง
คนจึงเรียกบรรดาศิษยมาประชุม กลาววา “ไมสมควรที่เราจะละทิ้งการประกาศพระวาจาของ
พระเจาเพื่อไปแจกอาหาร พี่นองทั้งหลาย จงเลือก บุรุษเจ็ดคนจากกลุมของทานทั้งหลาย เปนคน
ที่มีชื่อเสียงดี เปยมดวยพระจิตเจาและปรีชาญาณ แลวเราจะแตงตั้งเขาใหทําหนาที่นี้ สวนเราจะ
อุทิศตนอธิษฐานภาวนาและประกาศพระวาจ ทุกคนในที่ประชุมตางเห็นชอบกับขอเสนอนี้ จึง
เลือกสเทเฟนบุรุษผูเปยมดวยความเชื่อและพระจิตเจา ,ฟลิป ,โปรโครัส ,นิคาโนร ,ทิโมน ,ปาร
เมนัส และนิโคลัสชาวอันทิโอกผูกลับใจมานับถือศาสนายิว เขานําคนทั้งเจ็ดคนมาอยูตอหนา
บรรดาอัครสาวกซึ่งอธิษฐานภาวนาและปกมือเหนือเขา
พระวาจาของพระเจาแพรหลายยิ่งขึ้น ศิษยมีจํานวนมากขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม บรรดาสม
ณะหลายคนยอมรับความเชื่อดวย
บทอานที่ 2 1ปต 2 : 4-9
บทอานที่หนึ่ง เผยใหเห็นชุมชนชาวคริสตกลุมหนึ่งอยางที่เปนในระดับ “รากหญา ”
หรือพื้นๆคือเปนมนุษยที่อยูดวยกันโดยเฉพาะพระจิตของพระเยซูเจา บทอาน บทนี้บอกผูสมัคร
รับศีลลางบาปเกี่ยวกับสิ่งที่พระศาสนจักรเปนในระดับของความเชื่อ คือเปนพระวิหาร (สถานที่
ประทับของพระเจา)ซึ่งสมาชิกของพระวิหาร กอนศิลาที่มีชีวิต ประชากรที่รวมมีสวนในสังฆ
ภาพ แบบกษัตริย ของพระเยซูเจา เปนประชาชาติที่ไดรับการเจิมใหศักดิ์สิทธเปนประชากรที่
พระเจาทรงอางวาเปนของพระองค
การอางอิงจากพันธสัญญาเดิมทําใหเห็นชัดวา พระเยซูเจาเปนศิลาหัวมุมที่ทําให
“ศิลา
ทรงชีวิตทั้งหลาย” เกาะติดอยูดวยกัน พระศาสนจักรเปนชุมชนของผูมีความเชื่อที่ตองการเปน
พยานถึงการประทับอยูของพระเจาในชีวิต
บทอานจากจดหมายนักบุญเปโตรอัครสาวกฉบับที่หนึ่ง
ลูกที่รักยิ่ง จงเขาไปเฝาพระองคผูทรงเปนศิลาทรงชีวิตซึ่งมนุษยละทิ้งไป แตพระเจาทรง
เลือกสรรไวและมีคาประเสริฐ ทานเปนเหมือนศิลาที่มีชีวิตกําลังกอสรางขึ้นเปนวิหารของพระ
จิตเจา เปนสมณตระกูลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝายจิตซึ่งเปนที่สบพระทัยของพระเจา
เดชะพระเยซูคริสตเจา ดังที่มีเขียนไวในพระคัมภีรวา “เราเลือกศิลาประเสริฐและวางไวในนคร
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ศิโยนเปนศิลาหัวมุม ทุกคนที่มีความเชื่อในศิลานี้จะไมตองอับอายเลย” สําหรับทานผูมีความเชื่อ
ศิลานี้จึงมีคาประเสริฐ แตสําหรับผูที่ไมมีความเชื่อ ศิลาที่ชางกอสรางละทิ้งก็กลายเปนศิลาหัวมุม
เปนศิลาที่ทําใหสะดุดและเปนศิลาที่ทําใหลมลง เขาเหลานั้นสะดุดเพราะไมยอมเชื่อฟงพระวาจา
นี่เปนชะตากรรมของพวกเขา
ทานทั้งหลาย เปนชาติที่ทรงเลือกสรรไว เปนสมณราชตระกูล เปนชนชาติศักดิ์สิทธิ์
เปนประชากรที่เปนกรรมสิทธิ์พิเศษของพระเจา เพื่อจะประกาศพระฤทธา นุภาพของพระองคผู
ทรงเรียกทานจากความมืดสูความสวางที่นาพิศวงของพระองค
พระวรสาร ยน 14 :1 – 12
โดยทางพระเยซูเจา เราเขาถึงพระบิดาเจาได
“พระเยซูเจาตรัสกับโทมัสวา “เราเปน
หนทาง” อาศัยพระเยซูเจาเชนกันที่เราสามารถรูจักพระบิดา (พระเยซูเจาตรัสกับฟลิปวา “...ผูที่
เห็นเรา ก็เห็นพระบิดา”)พระเยซูเจาทรงเปนพระวาจาของพระเจาสําหรับเราจุดสําคัญจึงมีอยูวา
เราตองเปดตัวเองออกสูพระวาจาของพระเจา “kairos” หรือเวลาที่เหมาะสมควรเปนสิ่งที่จะตอง
นํามาใช พระคุณของพระเจาเปนสิ่งที่ประทานใหเปลา ๆ ก็จริง แตจะตองมีการยอมรับและ
นํามาใชอยางดี
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน
เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสกับสานุศิษยวา “ใจของทานทั้งหลายจงอยาหวั่นไหวเลยจงเชื่อ
ในพระเจา และเชื่อในเราดวย ในบานพระบิดาของเรา มีที่พํานักมากมายถาไมมี เราคงบอกทาน
แลวเรากําลังไปเตรียมที่ใหทาน และเมื่อเราไป และเตรียมที่ใหทานแลวเราจะกลับมารับทานไป
อยูกับเราดวยเพื่อวาเราอยูที่ใดทานทั้งหลายจะอยูที่นั่นดวย ที่ที่เราจะไปนั้น ทานรูจักหนทางแลว
โทมัสทูลวา “พระเจาขา พวกเราไมทราบวาพระองคจะเสด็จไปที่ใด แลวจะรูจักหนทางได
อยางไร” พระเยซูเจาตรัสตอบเขาวาเราเปนหนทาง ความจริง และชีวิตไมมีใครไปเฝาพระบิดา
ไดนอกจากผานทางเรา ถาทานทั้งหลายรูจักเรา5 ทานก็รูจักพระบิดาของเราดวยบัดนี้ ทานก็รูจัก
พระบิดา และเห็นพระองคแลว ฟลิปทูลวา “พระเจาขา โปรดทําใหพวกเราไดเห็นพระบิดาเถิด
เทานี้ก็พอแลว” พระเยซูเจาตรัสวา “ฟลิปเอย เราอยูกับทานมานานเพียงนี้แลว ทานยังไมรูจักเรา
อีกหรือ”‘ผูที่เห็นเรา ก็เห็นพระบิดาดวยทานพูดไดอยางไรวา “โปรดทําใหพวกเราไดเห็นพระ
บิดาเถิด” ทานไมเชื่อหรือวาเราดํารงอยูในพระบิดา และพระบิดาทรงดํารงอยูในเราวาจาที่เรา
บอกกับทานทั้งหลายนี้ เรามิไดพูดตามใจของเราแตพระบิดา ผูสถิตในเราทรงกระทํากิจการของ
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พระองค ทานทั้งหลายจงเชื่อเราเถิดวาเราดํารงอยูในพระบิดา และพระบิดาก็ทรงดํารงอยูในเรา
หรืออยางนอยทานทั้งหลายจงเชื่อเพราะกิจการเหลานี้เถิด เราบอกความจริงกับทานทั้งหลายวาผู
ที่เชื่อในเราก็จะทํากิจการที่เรากําลังทําอยูดวยและจะทํากิจการที่ใหญกวานั้นอีกเพราะเรากําลังจะ
ไปเฝาพระบิดา
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