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(ขอมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)


พระเยซูเจาทรงมอบอํานาจปกครองพระศาสนจั
กรแกเปโตร


พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา: พระองคคือพระคริสตเจา พระบุตรพระ

เจาผูทรงชีวิต ผูทรงปกครองพระศา

สนจักร

ทาทีคริสตชน: ออนนอมเชื่อฟงผูแทนของพระคริ
สตเจา


การดําเนินชีวิต : ยอมรับคําสอนและรวมมือกับผูแทนของพระองค
บทนํา

พระธรรมล้ําลึกของพระอาณาจักรสวรรคซึ่งไดรับการสถาปนาขึ้นแลวในพระธรรมล้ําลึกปสกาของพระเยซูเจาไดรับการเปดเผยอีกมิติหนึ่ง ไดแก มิติของการปกครอง ซึ่ง
เปโตรเปนผูแทนของการปกครองของพระเจา โดยคุณสมบัติแทของการปกครองคือ 
การนําความรอดพน พระศาสนจักรหรือประชากรใหมที่เกิดจากปสกาของพระเยซูเจา
เปนจุดเริ่มตนของความจริงของพระอาณาจักรสวรรค ซึ่งการปกครองของพระเจาจะ
สมบูรณอยางไมมีเงื่อนไข

ผังพระวาจา

บทอานที่  อสย  เราจะมอบลูกกุญแจของวังของดาวิดใหกับเขา
เพลงสดุดี สดด 
ความรักมั่นคงของพระองคดํารงอยูเปนนิตย
โปรดอยาทรงทิ้งพระหัตถกิจของพระองค
บทอานที่  รม 
ทุกสิ่งมาจากพระองค โดยทางพระองคและเพื่อ
พระองค
พระวรสาร มธ 
ทานเปนศิลา เราจะมอบกุญแจพระอาณาจักร
สวรรคไวกับทาน

 พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
ภารกิจของเปโตรและผูแทนของพระเยซูเจา
ถึงแมวา ความคิดเกี่ยวกับการปกครองจะถูกบดบังดวยระบบสังคมการเมืองที่เรามี
ประสบการณอยู ซึ่งการปกครองจะถูกผูกติดกับอํานาจซึ่งมักจะยังประโยชนใหกับคน
สวนนอย แมวาตามหลักการแลว จะตองมุงสูความดีของสวนรวมก็ตาม ในเวลาเดียวกัน
วิวัฒนาการของพระศาสนจักรในฐานะเปนองคกรทางสังคมเองก็ไดวิวัฒนาการไปตาม
ระบบสังคมการเมืองของแตละยุค ซึ่งจนบัดนี้ ก็ยังไดรับผลกระทบของการแบง
ประชากรของพระเจาออกเปนชนชั้นสมณะและชนชั้นธรรมดา และความหมายที่
แทจริงของการปกครองของผูนําของพระศาสนจักรในฐานะผูแทนของพระเจาไดถูกบด
บังไดดวยระบบการปกครองเดียวกัน
แตทั้ง กุญแจราชวังของดาวิดและ กุญแจของพระอาณาจักรสวรรคตางหาก
ที่เปนกุญแจไขความหมายแทจริงของบทบาทหนาที่ปกครองของผูแทนของพระองค
กอนอื่นหมด เปโตรและผูสืบตําแหนง เปนตัวแทนและเครื่องหมายของการประทับอยู
ของพระเจา ผูทรงปกครองประชากรของพระองค นอกนั้น เปโตรไดรับเลือกไมใช
เพราะความดีของตัวเอง แตเปนเพราะพระเจาทรงเลือก เปโตรเปน ศิลาเปนฐาน
รากของพระศาสนจักรของพระคริสตเจา ซึ่งพระเจาเองคือ ศิลา และโลกําบัง 
ภารกิจของเปโตรคือการเปนผูค้ําจุนพี่นองและทุกคนที่ตกทุกขไดยากเพราะความเชื่อ
เปโตรเปนหลักมั่นคงของความเชื่อที่พระศาสนจักรยึดถือ เมื่อตั้งอยูบนรากฐานนี้ พี่นอง
ที่มาชุมนุมกันเพราะการเรียกของพระเจาจะเปนที่ชุมนุมของผูมีชีวิตเพราะ ประตู
นรกหรือดินแดนของผูตายจะไมมีวันชนะอสย 
พระเยซูเจายังทรงมอบ กุญแจพระอาณาจักรสวรรค ซึ่งในหนังสือวิวรณกลาววา
พระเยซูทรงถือกุญแจประตูดินแดนแหงความตาย วว ซึ่งหมายถึงการมี
อํานาจเหนือความตายนั่นเอง เชบนาในบทอานแรกเปนรูปแบบหมายถึงพระเยซู กุญแจ
ของเชบนาเปนเครื่องหมายของอํานาจ และดังนั้น การมอบอํานาจใหกับเปโตร จึง
หมายถึงอํานาจของการรับหรือปฏิเสธการเขาในพระอาณาจักร ซึ่งไมไดเปนเพียง
อํานาจทางวินัยที่จะตัดสินถึงความเหมาะสมหรือไมเหมาะสม แตเปนอํานาจของการ

กําหนดหลักเกณฑของความเชื่อซึ่งเปนเงื่อนไขของการเขาสูพระอาณาจักร เพราะเหตุนี้
การมอบอํานาจจึงเกิดขึ้นหลังจากการประกาศความเชื่อของเปโตร

พระเจาทรงปกครองประชากรของพระองค 
ในความเปนจริง พระเจาเองทรงเปน ศิลาสําหรับประชากรของพระองค พระองค
เปนโลกําบัง เปนที่คุมภัย ผูทําใหประชากรเอาชนะศัตรู โดยเฉพาะความตาย พระเยซูเจา
ทรงเปน กุญแจของพระอาณาจักรสวรรค ผูใดเชื่อในพระองค ผูนั้นจะไดเขาสู
พระอาณาจักรและมีชีวิตอยูในพระอาณาจักรตลอดไป
การที่พระเยซูเจาทรงเรียกเปโตรวาเปน ศิลาและการที่ทรงมอบ กุญแจพระ
อาณาจักรสวรรคใหกับทานจึงทําใหเปโตรและผูสืบตําแหนงของทานเปนผูแทนของ
พระเจาผูมีอํานาจเต็ม พระเจาทรงเปน
ศิลา ทรงเปน กุญแจ โดยทาง
เครื่องหมายที่แลเห็นและสัมผัสไดของผูแทนที่พระองคทรงเลือก การปกครองของ
ผูแทนของพระองคที่เปนมนุษยจึงเปนเครื่องหมายของพระเจาผูทรงเปนศิลาและกุญแจ
ของพระอาณาจักร

 การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ 
บรรยากาศของการฉลอง
การฉลองพิธีขอบพระคุณในวันนี้อาจเปนการฉลองความจริงของการเปนประชากรของ
พระเจา ที่มาชุมนุมกันโดยมีพระเจาทรงปกครองโดยทางผูแทนของพระองค ในแงของ
ความคิด การบูชาของพระเยซูเจานั่นเองคือ ศิลา และ กุญแจ ของพระ
อาณาจักรสวรรค ดังนั้น ที่ชุมนุมจึงอาจใชเวลาสําหรับระลึกถึงการประทับอยูของพระ
เจาในแผนการของความรอดพน และขอบพระคุณพระองคสําหรับการไถกูและการ
ปกครอง โดยมีทาทีของการภาวนา เพื่อการมาถึงของพระอาณาจักร

ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้

เริ่มพิธี

 เพลงเริ่มพิธีและคําทักทายของประธาน อาจสะทอน
ความจริงของ การเปนพระศาสนจักร นั่นคือ การ
มาชุมนุมกันของผูไดรับพระคุณของความรอด โดยใน
ทามกลางพระศาสนจักรนี้มีพระเจาประทับอยูเพื่อ
ปกครอง นั่นคือ เพื่อเปนศิลามั่นคง และเพื่อเปน
กุญแจไขประตูสวรรค การประทานความเชื่อ ให
สัตบุรุษตระหนักวา เขาแตละคนเปนสวนหนึ่งใน
พระศาสนจักร

- การสารภาพบาป อาจเปนการขอโทษสําหรับการไมเห็น
พระเจาในผูแทนของพระองค และความผิดตอความเชื่อ
ที่แสดงออกมาในรูปแบบตางๆ กัน เพราะเปนสวนหนึ่ง
ของกันและกัน ขอใหมีการอภัยบาปรวมในวันนี้เพื่อ
การคืนดีกับพระและประชากร

- บทพระสิริรุงโรจน ควรขับรอง บทพระสิริรุงโรจน
อยางสงา เครื่องหมายของความยินดีที่มีพระเจาทรง
ปกครอง เนนใหประชากรรักชอบแตสิ่งที่พระองคทรง
บัญญัติและปรารถนาแตสิ่งที่พระองคทรงสัญญาไว

ภาควจนพิธีกรรม

 พิธีกรอาน บทนําประกาศหัวขอของบทอานทั้งสาม
บทและควรชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางบทอานที่
หนึ่งกับพระวรสาร เพื่อชวยที่ชุมนุมใหเขาใจ
ความหมายของ กุญแจและความสัมพันธระหวาง
ศิลากับพระเยซูเจา และอํานาจที่พระเยซูเจาทรง
มอบใหกับเปโตร

- บทเพลงสดุดีเปนการตอบรับพระวาจาจึงเปนเสียงรอง

ของความรูคุณ ความรักมั่นคงของพระองคดํารงนิตย
นิรันดรมั่นคงประดุจหินผา ที่ไมมีวันเสื่อมคลาย

- บทเทศน ทานละ วาเราเปนใคร เปนคําถามซึ่ง
ตองการคําตอบจากผูฟงทุกคน กลาวถึง พระศาสนจักร
ซึ่งสืบเนื่องอํานาจมาจากทานนักบุญเปโตรซึ่งพระเยซู
ทรงมอบอํานาจนี้ใหและเชื่อมโยง บทบาทหนาที่ของ
เราแตละคนในฐานะเปนสวนหนึ่งของพระศาสนจักร
เนนความเปนรูปธรรมของความรวมมือกันในระดับวัด

- บทขาพเจาเชื่อ เปนการตอบรับพระวาจายังแสดง
ออกมาในการ ประกาศความเชื่อซึ่งเปน กุญแจ
ของพระอาณาจักรสวรรค และใน การวิงวอน
เพื่อการมาถึงของพระอาณาจักรสวรรคสําหรับที่ชุมนุม
และสําหรับพี่นอง ทั้งเสียงรองของความรูคุณ

 บทภาวนาของมวลชน ชวยสรางความเชื่อในการ
ปกครองของพระเจาโดยทางผูแทนของพระองค
โดยเฉพาะสมเด็จพระสันตะปาปา ซึ่งที่ชุมนุมจะแสดง
ความออนนอมดวยการรูจักฟงสิ่งที่เปนคําสอนและ
หลักการดําเนินชีวิต
ภาคบูชาขอบพระคุณ ตลอดภาคบูชาขอบพระคุณ ประธานในพิธีพึงตระหนักถึง
พระคุณและหนาที่ ของการเปนผูแทนของพระเยซูเจา
ผูทํางานในนามของพระสันตะปาปาและพระสังฆราช กับ
ตระหนักถึงความหมายของการเปนนายชุมพาบาลสําหรับ
หมูคณะของตน และวิงวอนเพื่อใหสามารถทําหนาที่ได
อยางดี

 บทภาวนาเหนือเครื่องบูชา
กลาวถึง การกอบกู
ประชากรคืนมาใหเปนบุตรบุญธรรมโดยถวายพระองค
เองเปนบูชาแตครั้งเดียว ภาวนาใหพระศาสนจักรเปน
หนึ่งเดียวและมีสันติ

 บทนําขอบพระคุณควรเลือกที่เหมาะสม เชนแบบที่ 



-



-



-

ซึ่งในบทนี้ จะสรรเสริญพระบิดาเพราะทรงเลือกเราเปน
ประชากรใหม ผูไดรับการเรียกใหพนจากความมืด มา
รับความสวางอันรุงโรจน
บทขอบพระคุณ พระสงฆควรภาวนาดวยน้ําเสียงและ
จังหวะที่ชวยใหที่ชุมนุมสามารถรวมจิตใจขอบพระคุณ
พระเจา สําหรับพระคุณของการมีผูแทนของพระองคมา
ปกครองพระศาสนจักร
บทภาวนาของมวลชน ภาวนาเพื่อเอกภาพของพระ
ศาสนจักร และบทภาวนาเพื่อพระสันตะปาปา
พระสังฆราช พระสงฆและคริสตชน ควรภาวนา
ออกมาจากใจที่เชื่อในพระธรรมล้ําลึกของประชากร
ใหมอยางแทจริง
บทภาวนาหลังรับศีลมหาสนิท กลาวถึงการที่พระองค
ทรงบําบัดรักษาเราอยางสมบูรณทรงเปลี่ยนแปลงแกไข
และคุมครองเพื่อจะสามารถดํารงชีวิตเปนที่พอพระทัย

บทภาวนาของมวลชน
ประธาน

ผูนํา

พี่นองที่รัก ใหเราภาวนาตอพระเจา พระบิดาของเรา ผูทรงดลใจนักบุญเป
โตรใหกลาประกาศวา พระเยซูเจาทรงเปนพระบุตรของพระเจา
 เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา และบรรดาพระสังฆราช ซึ่งเปนเสมือนเสา
หลักและรากฐานที่สําคัญของพระศาสนจักร โปรดใหทานยินดีปฏิบัติตาม
แบบอยางของนักบุญเปโตร โดยการประกาศความเชื่อของทานเอง และให
ความมั่นใจกับความเชื่อของผูอื่นที่วา พระเยซูเจาทรงเปนพระผูชวยให
รอดแตผูเดียว
ใหเราภาวนา

 เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เขาสถิต ณ สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูตสวรรค
และนักบุญทั้งหลายใหเราภาวนา
 เพื่อบรรดาผูมีอํานาจรับผิดชอบในสังคมและในพระศาสนจักร ขอโปรด
ใหทานเหลานั้นรับใชประชาชนดวยความถอมตน ความรัก และปรีชา
ฉลาด ตามแบบอยางของพระคริสตเจาใหเราภาวนา
 เพื่อพระศาสนจักรโดยสวนรวม ขอโปรดใหสมาชิกแตละคนและบรรดาผู
ที่นับถือพระคริสตเจานิกายตางๆ แสวงหาหนทางที่จะซื่อสัตยตอพระวร
สารของพระเยซูเจาเสมอ 
ใหเราภาวนา
 เพื่อบรรดาผูที่คิดวา พระเมตตาของพระเจาคงจะแผไปไมถึงเขา บรรดาผูที่
ทําบาปและคิดวาตัวเองไมเหมาะที่จะไดรับการอภัย ขอโปรดใหเขาได
สัมผัสกับความรักอันออนโยนและพระเมตตาอันไมมีขอบเขตของ
พระองค
ใหเราภาวนา
 เพื่อเราแตละคน ณ ที่นี้ จะไดมีความรัก และความเชื่อที่มั่นคงในองคพระ
เยซูเจา และตอผูแทนของพระองค ยินดีใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ
ของวัด และประกาศพระคริสตเจา ดวยการเจริญชีวิตอยางซื่อสัตยเยี่ยง
คริสตชนที่ดี
ใหเราภาวนา

ประธาน

ขาแตพระบิดาเจา ผูทรงพระทัยดีแสดงความรักแกขาพเจาทั้งหลายในองคพระ
คริสตเจา พระบุตรของพระองค ผูเสด็จมาเปนพระผูชวยใหรอดพน โปรด
ประทานพระหรรษทานของพระองค ใหขาพเจาทั้งหลายเจริญชีวิตอยาง
ซื่อสัตยตอพระองคตลอดไปดวยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจา พระ
เจาของขาพเจาทั้งหลาย

 การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต 
ถาประชากรใหมตระหนักถึงความจริงของชีวิตที่วา พระเจาทรงปกครองโดยทางผูแทน
ของพระองค กับเขาใจความหมายของบทบาทหนาที่ของพระสันตะปาปาและ
พระสังฆราช รวมถึงพระสงฆแลว ความสัมพันธระหวางคริสตชนกับผูแทนของพระ
เยซูจึงเปนความสัมพันธของความออนนอมเชื่อฟงในเรื่องของความเชื่อและหลักการ
ดําเนินชีวิตตามกฎของพระวรสาร นั่นคือตามกฎของผูมีชีวิต ซึ่งเพื่อจะเอาชนะความ
ตาย จะตองมีความเชื่อ ซึ่งมีผูแทนของพระเยซูเปนผูสอนและเก็บรักษาไว

ทาทีของความออนนอม เชื่อฟง
เรื่องราวของเปโตรก็เปนเรื่องราวของเราดวย เราเปนเหมือนเปโตรมาก เราเต็มไปดวย
ความกระตือรือรน และเฉยเมยในความซื่อสัตยของเราตอพระคริสตเจา บางครั้งเรา
เขมแข็ง และบางครั้งเราเปนเหมือนตนออที่ลูไปตามลม แตพระเยซูก็ทรงเลือกเปโตรให
เปนผูนําและปกครองพระศาสนจักร เพราะพระองคทรงรูดีวาเปโตรมีความซื่อสัตยตอ
พระองค และเปโตรก็ไดพิสูจนใหเห็นตลอดหลายปที่รวมงานกับพระองค เราซึ่งเปน
สวนหนึ่งของพระศาสนจักรจะตองยอมรับในตําแหนง และออนนอมเชื่อฟงผูแทนของ
นักบุญเปโตร เพื่อที่เราจะไดมีความซื่อสัตยตอพระคริสตเจาเชนเดียวกัน

ชีวิตที่ดําเนินไป ตามทาที
คริสตชนคงจะตองพยายามยอมรับในอํานาจการปกครองของผูแทนนักบุญเปโตร และ
ปฏิบัติตามคําสั่งสอนที่มาจากทอธารเดียวกัน คือ จากพระเยซูเจา แมในทามกลางโลกที่
สับสนวุนวายและยุงเหยิง คุณคาแหงพระวรสารที่มาจากผูนําพระศาสนจักรจะตองเปน
แนวทางใหเราซื่อสัตยตอพระคริสตเจา โดยเฉพาะคําสอนที่เขากับยุคสมัยของเราใน
ปจจุบันนี้ เชน การคุมกําเนิด หรือการทําแทง เปนตน

อาทิตยที่ 21 เทศกาลธรรมดา ป 
ขอมูลจาก หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

หัวขอจงสนับสนุนพระสังฆราชของทาน
เปนที่รูกันชัดเจนวา การดําเนินชีวิตตามจุดยืนของพระเยซูเจา ไมอาจทําไดตามลําพัง เรา
จําเปนตองไดแรงบันดาลใจและการสนับสนุนจากผูอื่น จะเห็นไดวา เปนน้ําพระทัยของพระเยซูเจาเองและ
เปนประเพณีเกาแกที่สุด ที่เราดําเนินชีวิตในคริสตศาสนาเปนกลุมหรือเปนหมูคณะบุคคล ดังนั้น ที่ใดที่มีการ
กอตัวเปนกลุมขึ้น ก็จําเปนที่จะตองมีสถาบัน กฎหมายและระเบียบขอบังคับ เพื่อเปนทางเลือกไมใหเกิด
ความยุงเหยิง เพราะฉะนั้นอํานาจ (รูปแบบหนึ่งรูปแบบใดของการปกครอง) จึงเปนความจําเปน
ดังที่เปนอยู อํานาจในประเพณีคาทอลิก ซึ่งการใชอํานาจนั้น จะตองกระทําในพระนามของพระเยซู
เจาและเปนการรับใชฉันพี่นอง เปนสิ่งที่มอบใหแกบรรดาพระสังฆราชและหัวหนาของพวกทาน คือ
พระสังฆราชแหงกรุงโรมซึ่งดํารง ตําแหนงแทนนักบุญเปโตร ในความเปนจริง พระสังฆราชไดรับมอบ
ภารกิจและอํานาจในนามของประชากรพระเจา และในฐานะนี้ ทานอยูตอหนาพระเจาเชนเดียวกับสัตบุรุษ
คนอื่น ที่ไดรับพระคุณ
ในอีกดานหนึ่ง อํานาจนี้ไมไดมอบใหพระสังฆราชในทํานองเดียวกันกับในระบอบประชาธิปไตย
พระเยซูเจาทรงมอบอํานาจใหแกประชากรของพระเจา โดยทรงมอบไวในมือของอัครสาวกและผูสืบตําแหนง
อัครสาวกคือพระสังฆราช เราสงทาน...
พระสังฆราชของทานเปนปุถุชน บางคนมีแนวคิดคอนขางอนุรักษนิยม บางคนมีหัวกาวหนา บาง
คนก็เพียงแคระมัดระวังดวยความรอบคอบ เราควรคิดรวมมือกับพระสังฆราชของเราดวยความรับผิดชอบ
และสนับสนุนพวกทานดวย ความซื่อสัตยเชิงสรางสรรคและดวยการภาวนาอยางสม่ําเสมอ

บทอานที่ 1 อสย 22  15, 19 – 23
คําพยากรณของประกาศอิสยาหบทนี้ประกาศแตงตั้งผูดูแลราชสํานักคนใหม ซึ่งอํานาจที่ไดรับใน
นามของเจานาย กุญแจที่เขาไดรับมอบเปนสัญลักษณของอํานาจเปนตัวแทน เรื่องเลาเกี่ยวกับกุญแจ
อาณาจักรที่นักบุญเปโตรไดรับมอบอยางที่อานพบในพระวรสารในวันนี้จึงเปนการอางถึงคําพยากรณนี้
พระศาสนจักรทราบวา ผูทําหนาที่เปนเครื่องมือแหงอํานาจของพระเจาในโลกนี้อาจลมเหลวได แต
พวกเขาไมอาจแกจุดประสงคของพระเจา ดังนั้น เราภาวนาดวยคําของเพลงสดุดี 138 ที่วา ขาแตพระเจา
ความรักของพระองคดํารงเปนนิตย ขออยาทรงละทิ้งพระหัตถกิจของพระองค(บทสรอย)

บทอานจากหนังสือประกาศกอิสยาห
พระเจาตรัสกาเชบนา ผูดูแลราชสํานัก วาดังนี้

“เราจะถอดทานจากหนาที่ และจะดึงทานลงมาจากตําแหนง วันนั้น เราจะเรียกผูรับใชของเรา เอลี
ยาคิม บุตรของฮิลคียาห เราจะจะใหเขาสวมเสื้อของทาน ใหเขาคาดผาคาดสะเอวของทาน เราจะมอบ

อํานาจของทานไวในมือของเขา เขาจะเปนดังบิดาของชาวกรุงเยรูซาเล็ม และของพงศพันธุยูดาห เราจะวาง
กุญแจราชวังของกษัตริยดาวิดไวบนบาของเขา ถาเขาเปด จะไมมีผูใดปด ถาเขาปด จะไมมีผูใดเปดได เรา
จะทําใหตําแหนงของเขามั่นคง เหมือนตอกหมุดไวในที่มั่นคง และเขาจะเปนเหมือนบัลลังกมีเกียรติแหง
ครอบครัวบิดาของเขา”

บทอานที่ 2 รม 11  33 - 36
หลังจากที่นักบุญเปาโลไดพยายามบรรยายถึงความรักอันอุดมของพระเจา ที่แลเห็นไดในพระเยซูค
ริสตเจา เมื่อทรงรวมชะตากรรมกับมนุษยชาติผูเปนคนบาป เราอาจกลาวไดวา ทานพยายามตอไปไมไหว
แลว จึงรองประกาศในอารมณแหงความรูคุณที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันวา พระเจาทรงพระปรีชาและรอบรูลึก
สักเพียงไร คําตัดสินของพระองคสุดที่จะหยั่งรูไดนี้ พระเจาทรงวางแผนไวสําหรับอนาคตของเราแตละคนใน
ชวงเวลาที่ดีที่สุดของเรา เวลาแหงความโปรดปรานของพระเจา ( ดูวันอาทิตยที่ 5 เทศการปส
กา) เราควรมีความรูสึกเชนเดียวกับนักบุญเปาโล เมื่อเรารําพึงถึงความยิ่งใหญ ความรักและพระปรีชา
ญาณของพระเจา

บทอานจากจดหมายของนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม
พระเจาทรงพระปรีชาและทรงรอบรูลึกล้ําเพียงใด คําตัดสินของพระองคสุดที่จะหยั่งรูได และมรรคา
ของพระองคสุดที่จะเขาใจได ใครเลาจะลวงรูพระดําริของพระเจา ใครเลาเปนที่ปรึกษาของพระองค ใครเลา
เคยถวายสิ่งใดแดพระองค พระองคจึงจะตองประทานตอบแทนเขา เพราะทุกสิ่งลวนมาจากพระองค โดย
ทางพระองคและเพื่อพระองค ขอพระสิริรุงโรจนจงมีแดพระองคตลอดนิรันดร อาเมน

พระวรสาร มธ 16 13-20
เรื่องเลาพระวรสารตอนนี้พยายามจุดทุกสิ่งในมุมมองที่ถูกตอง พระเยซูเจาทรงเปนพระบุตรของ
พระเจาผูทรงชีวิต อํานาจทั้งหมดไดมอบมากับพระองค ดังนั้นพระองคจึงสามารถมอบอํานาจใหแกผูอื่น
ตอไป เมื่อไมประทับอยูอยางแลเห็นไดกับประชากรของพระองคอีกตอไปแลว พระเยซูเจาก็ทรงมอบอํานาจ
ใหกับพระศาสนจักร(มธ 1818 )โดยมอบไวในมือนักบุญเปโตร (พระวรสาร)ผูปกครองเหนือประชากรของ
พระเจาพรอมกับเพื่อนอัครสาวกอื่น ๆ (ยน 2021-22)

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว
เวลานั้น พระเยซูเจาเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซารียาแหงฟลิปและตรัสถามบรรดาศิษยวา
คนทั้ง
หลายกลาววาบุตรแหงมนุษยเปนใคร เขาทูลตอบวา บางกลาววาเปนยอหนผูทําพิธีลาง บางกลาววา
เปนประกาศกเอลียาห บางกลาววาเปนประกาศกเยเรมียหรือประกาศกองคใดองคหนึ่ง 
พระองคตรัสกับเขาวา
ทานละคิดวาเราเปนใคร ซีโมน เปโตรทูลตอบวา พระองคคือพระ
คริสตเจา พระบุตรของพระเจาผูทรงชีวิต  พระเยซูเจาตรัสตอบเขาวา ซีโมน บุตรของยอหน ทานเปนสุข
เพราะไมใชมนุษยที่เปดเผยใหทานรู แตพระบิดาเจาของเราผูสถิตในสวรรคทรงเปดเผย เราบอกทานวา ทาน

คือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไมมีวันชนะพระศาสนจักรได เราจะมอบ
กุญแจอาณาจักรสวรรคให ทุกสิ่งที่ทานจะผูกบนแผนดินนี้ จะผูกไวในสวรรคดวย ทุกสิ่งที่ทานจะแกในแผน
ดินนี้ ก็จะแกในสวรรคดวย แลวพระองคทรงกําชับบรรดาศิษยมิใหบอกใครวาพระองคคือพระคริสตเจา 


