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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 พระองคทรงมีชีวิตในพระ
จิตเจา
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 1

อาทิตยที่ 6 เทศกาลปสกา ป A

ขอมูลจาก “หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม”

หัวขอ: ความแตกตางในเอกภาพ
ผูกอตั้งสถาบันหรือกิจการใดๆก็ดีไมอาจหวังไดเลยวางานของเขาจะยืนยงอยูตอไป
นอกเสียจากวาศิษยของเขาจะยอมรับความคิดของเขาดวยความเต็มใจ บรรดาศิษยจะตองซื่อสัตย
ตอประเพณีที่ผูกอตั้งไดกําหนดไวและมีใจเปดกวางพอที่จะรับทรรศนะอันเกิดจากการหยั่งรูของ
เขา เกี่ยวกับอนาคตของงานนั้น อาศัยแนวทางจากจิตตารมณของผูกอตั้ง ผูสืบตอกิจการจะตอง
ปฎิบัติงานในเชิงสรางสรรค รูจักปรับตัวเองอยางตอเนื่องใหเขากับสถานการณใหมที่เกิดขึ้นนี่
เปนสิ่งที่พระศาสนจักรสมัยเริ่มแรกไดพยายามทําดังที่เราเห็นในหนังสือกิจการอัครสาวกที่เรา
อานในวันอาทิตยของเทศกาลนี้
บรรดาสานุศิษยของพระเยซูเจารูวา ภารกิจของพวกเขาคือการเทศนสอนพระวรสารแก
ประชาชาติ (มธ28:19) ในวันนี้ เราจะอานพบวานักบุญฟลิป “ไปยังเมืองหนึ่งในแควนสะมาเรีย
ประกาศพระคริสตเจาในเมืองนั้น ” อัครสาวก ในกรุงเยรูซาเล็ม ไดยินเรื่องนี้และคอนขาง
ประหลาดใจ ชาวยิวและชาวสะมาเรียไมคบหาสมาคมกัน(ยน 4 : 9)เราจะเห็นผูคนพากัน
ประหลาดใจเชนเดียวกับเมื่อชาวโรมันคนแรกไดเขามาในพระศาสนจักร(กจ10:65)ในความเปน
จริง การออกนอกขอบเขตประเพณีดั้งเดิมของชาวยิวครั้งนั้นนับวาเปนกาวที่กลาหาญและ
สรางสรรคอยางยิ่ง
ตั้งแตนั้นเปนตนมา พระศาสนจักรมีหนาที่ที่จะยอมรับความแตกตางเขาในออมอกของ
ตนและพยายามรักษาเอกภาพไวในพระจิตเจา นี่เปนเหตุผลที่วาทําไม อัครสาวกจึงไดไปยัง
แควนสะมาเรียเพื่อปกมือเหนือชาวสะมาเรียที่กลับใจเปนเครื่องหมายของการอนุมัติรับรอง
“และพวกเขาก็ไดรับพระจิตเจา ” เราควรยอมรับสถานการณทํานองเดียวกันในพระศาสนจักร
ปจจุบันและในวัฒนธรรมของเรา "พระคุณของพระจิตมีหลายอยางตาง ๆ กัน แตมีพระจิตองค
เดียวกัน” (1คร12 : 4) มีผูไดรับพระคุณพิเศษ พวกที่ไมสังกัดวัด มีทั้งพวกอนุรักษนิยมและพวก
เสรีนิยม มีทั้งเด็กหนุมและคนแกที่ถืออารมณเปนใหญและที่ถือปญญาเหตุผลเปนใหญ ใหเรา
อดทนตอกันและกัน ตราบใดที่พระจิตองคเดียวกันทรงเปาลมเหนือทุกคนภายใตการนําของ
พระสังฆราชของเรา
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บทอานที่ 1 กจ 8 : 5-8, 14-17
เราอานพบความสําเร็จของบรรดาสานุศิษยในการเปนพยานถึงพระเยซูเจา ถอยคําและ
เครื่องหมายของพวกเขาไดนําผูคนจากทุกชั้นวรรณะรวมทั้ง “ชาวสะมาเรียที่ถูกเหยียดหยาม ”
ใหมาสูความเชื่อในพระเยซูเจาผูกลับคืนชีพดวยการปกมือ อัครสาวกรับพวกเขาเขาใน
ภราดรภาพคริสตชซึ่งมีศูนยกลางใหญอยูที่กรุงเยรูซาเล็ม
จงระมัดระวัง ใหความแตกตางยังคงอยูภายใตรมเงาแหงเอกภาพในพระจิตเจา
“อยา
เปนคนที่ทําอะไรแตลําพัง ” ความคิดที่มีคนเห็นดวยแตนอยหรือไมมีเลยเปนเรื่องที่นาสงสัยไว
กอน
บทอานจากหนังสือกิจการอัครสาวก
ครั้งนั้น ฟลิปไปเมืองหนึ่งในแควนสะมาเรีย และประกาศเรื่องพระคริสตเจาใหชาวเมือง
นั้นฟง ประชาชนที่ไดฟงถอยคําของฟลิป และเห็นเครื่องหมายอัศจรรยที่เขากระทํา ก็พรอมใจ
กันฟงคําสั่งสอนของเขา คนหลายคนที่ถูกปศาจชั่วรายสิงอยูรองเสียงดังแลวปศาจก็ออกไป คน
อัมพาตและคนงอยจํานวนมากหายจากโรค ประชาชนในเมืองนั้นจึงชื่นชมอยางมาก
บรรดาอัครสาวกที่กรุงเยรูซาเล็มสงเปโตรและยอหนไปหาชาวสะมาเรียเมื่อรูวาเขาได
รับพระวาจาของพระเจาแลว เมื่อเปโตรและยอหนไปถึงก็อธิษฐานภาวนาเพื่อชาวสะมาเรียเหลา
นั้น ใหไดรับพระจิตเจา เพราะยังไมมีผูใดไดรับพระจิตเจาเลย เขาเพียงแตไดรับศีลลางบาปเดชะ
พระนามของพระเยซูองคพระผูเปนเจาเทานั้น เปโตรและยอหนจึงปกมือเหนือเขาทั้งหลาย และ
เขาเหลานั้นก็ไดรับพระจิตเจา
บทอานที่ 2 1 ปต3 : 15-18
นักบุญเปโตรกลาวปราศรัยตอคริสตชนที่ไดรับการประณามเพราะวิถีการดําเนินชีวิต
ของพวกเขาในพระคริตเจา ทานไดเรงเราพวกเขาไหมีความหวังและพรอมที่จะตอบคําถามแก
ทุกคน จุดสําคัญ (คือพระวาจาของพระเจาสําหรับเรา) ดูเหมือนจะมีอยูวา สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นกับ
ทานไดเชนกัน
ผูรวมงานของทานรูวาทานเปนคาทอลิกที่ถือปฎิบัติกฎเกณฑและประเพณีคาทอลิก
หรือไม ทานมีแนวการมองชีวิตดวยความหวังและมองโลกในแงดีหรือไม ทานสามารถตอบได
หรือไมเมื่อมีผูถามปญหา? นี่หมายถึงวาทานจะตองอานหนังสือใหมาก ทานรูเรื่องอยางทันตอ
เหตุการณเกี่ยวกับ “ขั้นตอนที่กลาหาญและสรางสรรค ” ที่พระศาสนจักรกําลังดําเนินอยูใน
ปจจุบัน โดยการปรับตัวเองเขากับสถานการณใหมหรือ(ดูหัวขอ)
บทอานจากจดหมายนักบุญเปโตรอัครสาวก ฉบับที่หนึ่ง
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ลูกที่รัก จงนมัสการองคพระผูเปนเจา คือพระคริสตเจาในจิตใจของทาน จงพรอมเสมอ
ที่จะใหคําอธิบายแกทุกคนที่ตองการรูเหตุผลแหงความหวังของทาน จงอธิบายดวยความ
ออนโยนและดวยความเคารพอยางบริสุทธิ์ใจ เพื่อเมื่อทานถูกใสราย ผูที่กลาวรายความประพฤติ
ดีของทานตามคําสอนของพระคริสตเจา ก็จะตองประสบความอับอาย หากเปนพระประสงคของ
พระเจา การทนทุกขเพราะทําความดีนั้น ยอมดีกวาการทนทุกขเพราะทําความชั่ว พระคริสตเจา
สิ้นพระชนมเพียงครั้งเดียวเพราะบาป พระองคผูทรงชอบธรรมสิ้นพระชนมเพื่อคนอธรรม พระ
องคจะทรงนําเราไปเฝาพระเจา พระองคทรงถูกประหารในสภาพมนุษย แตพระจิตเจาประทาน
ชีวิตใหพระองคอีก
พระวรสารยน 14 : 15-21
พระเยซูเจาทรงเตือนผูติดตามพระองควา พระองคจะไมอยูกับพวกเขาอยางที่พวกเขาจะ
แลเห็นพระองคไดอีกตอไป แตพระองคจะอยูกับพวกเขาตลอดไปในองคพระจิต พระองคจะ
ทรงสงพระผูบรรเทา ผูเปนที่ปรึกษา ผูปองกัน มาเพื่อปกปองพวกเขา พระเยซูเจาทรงเรียกพระ
จิตวา “พระจิตแหงความจริง” และทรงสัญญาจะประทานพระจิตใหกับเราทุกคน “เพื่อจะอยูกับ
พวกทานเสมอไป” นี่เปนเหตุสําหรับความเชื่อของเรา (ดูบทอานที่2 )และสําหรับการมองชีวิต
ในแงดีแมเราจะแตกตางกันใหเราคงเปนหนึ่งเดียวกันในพระจิตเจาเถิดในความเชื่อ “พวกทาน
รูจักพระองคไดเพราะพระองคสถิตอยูทามกลางพวกทานและประทับอยูในทาน”
บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญยอหน
เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสกับสานุศิษยวา
“ถาทานทั้งหลายรักเรา ทานจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราและเราจะวอนขอพระบิดา
แลวพระองคจะประทานผูชวยเหลืออีกองคหนึ่งใหทานเพื่อจะอยูกับทานตลอดไปคือพระจิต
แหงความจริงซึ่งโลกรับไวไมไดเพราะมองพระองคไมเห็น และไมรูจักพระองคแตทานทั้งหลาย
รูจักพระองคเพราะพระองคทรงดํารงอยูกับทาน และอยูในทาน เราจะไมทิ้งทานทั้งหลายใหเปน
กําพราเราจะกลับมาหาทานในไมชา โลกจะไมเห็นเราแตทานทั้งหลายจะเห็นเรา เพราะเรามีชีวิต
และทานก็จะมีชีวิตดวยในวันนั้นทานจะรูวา เราอยูในพระบิดาของเราทานอยูในเรา และเราอยู
ในทาน ผูที่มีบทบัญญัติของเรา และปฏิบัติตามผูนั้นรักเราและผูที่รักเรา พระบิดาของเราก็จะทรง
รักเขาและเราเองก็จะรักเขา และจะแสดงตนแกเขา”
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