อาทิตยที่ เทศกาลธรรมดา ป 

(ขอมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)


พระเจาทรงประทั
 บอยูใกล

พระธรรมล้ําลึกพระคริสตเจา: พระเยซูเจา ทรงอยูกับประชากรของ

พระองคเสมอ

ทาทีคริสตชน: ภาวนาดวยความเชื่อและไวใจ
การดําเนินชีวิต : ขอความชวยเหลือและพึ่งพระเจาเสมอ
บทนํา
อัศจรรยเรื่องที่สองชวยใหเขาใจการประทับอยูของพระเยซูไดในอีกรูปแบบหนึ่ง คือใน
พระศาสนจักรที่ตองฝาฟนพายุในทองทะเล การแสวงหาพระองคในการภาวนาทําให
เราไดพบกับพระองคไดทุกเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมื่อตองฝามรสุมและอันตราย 

ผังพระวาจา



บทอานที่ 

พกษ 

เพลงสดุดี

สดด 

บทอานที่ 

รม 

พระวรสาร

มธ 

จงไปยืนอยูบนภูเขาเฉพาะพระพักตรพระ
เจา
โปรดแสดงความรักมั่นคง โปรดประทาน
ความรอด
ขาพเจายินดีจะถูกตัดขาด หากจะเปน
คุณประโยชนแกพี่นอง
โปรดสั่งขาพเจาใหเดินบนน้ําไปหาพระองค

พระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา
พระเจาทรงอยูใกลประชากรของพระองค 
ในเหตุการณของประกาศกเอลียาหกับเปโตร มีสองสิ่งที่คลายกัน มีการพบปะพระเจา
ในการภาวนาและการเสด็จมาชวยเหลือของพระเจาที่อยูใกลคนทั้งสอง สารที่พระเจา
ทรงมอบใหคือ การประทานความรอดพนใหกับผูยําเกรงพระองค
พระเจาทรงอยูกับประชากรของพระองค ทรงอยูใกลและคอยเฝาชวยเหลือ พระองคทรง
เผยใหเห็นวา ทรงเปนพระเจาของคนจน คนออนแอ พระองคทรงปรากฏในสายลมออน
และในการบังคับพายุ พระองคไมทรงเปนพระเจาของความรุนแรงหรือการแกแคน แต
ในหมูคณะของประชากรที่ตองฝาฟนอุปสรรคทั้งปวงของความรอด พระองคทรง
ประทับอยูเคียงขางเพื่อใหเราสามารถนําเรือเขาสูฝงไปอยางปลอดภัย

เราพบพระเจาไดโดยวิธีการ ภาวนา
พระเจาทรงอยูใกลเราจริง แตเรายังตองแสวงหาพระองคในเครื่องหมายและเหตุการณ
ของชีวิต เมื่อเอลียาหขึ้นไปบนภูเขาของพระเจา เขาเองตองแสวงหาเครื่องหมายของการ
ประทับอยูของพระองค วาอยูในลมพายุ แผนดินไหวหรือสายลมออน เปโตรพบพระ
เยซูเจาทามกลางพายุ พระองคทรงยื่นหัตถออกไปเพื่อไมใหเขาตองจมน้ําแมเมื่อความ
เชื่อของเขาจะคลอนแคลนดวยกระแสลมตานที่รุนแรง
เราพบพระองคในการภาวนา ในการสนทนากับพระองคแมจะมองไมเห็นดวยตา แต
ดวยความเชื่อวา พระองคทรงอยูใกลและคอยชวยเหลือเรา เราสามารถสนทนากับ
พระองคไดเสมอ พระเยซูเจาเองทรงภาวนากอนที่จะไปพบสาวกในทะเล พระเยซูเจา
ทรงภาวนาอยูบอยๆ ตามลําพัง เพราะในฐานะมนุษย พระองคทรงรูสึกถึงความจําเปน
ของการติดตอกับพระบิดาเสมอ

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในพิธีบูชาขอบพระคุณ 
บรรยากาศของการฉลอง
การฉลองพิธีขอบพระคุณในวันนี้อาจใชหัวขอของ การภาวนา เปนแกนของการ
ฉลอง โดยในพิธีเริ่ม การภาวนาจะออกมาในรูปของ การขอโทษ และ การ
สรรเสริญ ในภาคพระวาจา จะเปน การรําพึงและประกาศความเชื่อ และการ
วิงวอนในภาคการบูชาจะเปน การขอบพระคุณ

ชวงเวลาในพิธีที่ควรใหความสนใจ
หาจุดศูนยกลางใหกับพิธีและการฉลอง และใหความเอาใจใสกับชวงเวลาตอไปนี้

เริ่มพิธี

 บทนํา ในวันนี้อาจเชิญชวนและเตือนที่ชุมนุมถึงการ
ภาวนาในรูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้นในพิธีขอบพระคุณ
ตั้งแตการขออภัย การสรรเสริญ การประกาศความเชื่อ
การวิงวอน การขอบพระคุณและการขอพระคุณ 

- บทร่ําวิงวอน ในพิธีนี้จะเนนที่ การขออภัยโทษ 
และที่ชุมนุมอาจใชพระวาจาที่รับฟงในวันนี้เปนหัวขอ
ของการขออภัย แบบที่ เชน การไมตระหนักถึงการ
ประทับอยูของพระเจา การขาดความเชื่อ การขาดการ
ภาวนา และนําไปสูการสรรเสริญเพราะความรอดที่
ไดรับ

- บทพระสิริรุงโรจน เปลงเสียงดวยความชื่นชมและ
อบอุนใจวาพระเจาประทับอยูใกลประชากรของ
พระองค 

- บทภาวนาของประธาน ใหสํานึกวาเราทุกคนเปนบุตร
ธรรมของพระองคโดยเรียกพระองควา พระบิดา

ภาควจนพิธีกรรม

 ภาคพระวาจาของพระเจา ใหที่ชุมนุมนั่งจนเรียบรอย

- พิธีกรจึงอาน บทนําประกาศหัวขอของบทอานทั้ง



-



-



-



-

สามบทหลังจากนั้น ผูอานจึงเดินขึ้นไปอานบทอาน
การตอบรับของที่ชุมนุมในเพลงสดุดีการประกาศความ
เชื่อและการวิงวอน ถือเปนสามรูปแบบของการภาวนา
กอนการสวด อาจมีคําเตือนใจสั้นๆเพื่อใหที่ชุมนุมเห็น
วา การรองเพลงสดุดีเปนคําภาวนา
บทเทศนพระสงฆควรเตือนใจคริสตชน เชน
 ความหมายที่เปนรูปธรรมของ พระเจาทรงอยูกับ
ทามกลางเรา
 พระเจาทรงอยูใกลและคอยชวยเหลือพระศาสนจักร
เสมอ
 ยกตัวอยางของใครคนหนึ่งซึ่งมีความศรัทธา ไวใจ
ในพระเจาจนไดรับความชวยเหลือตางๆ นานา
บทขาพเจาเชื่อเปนบทภาวนาเกาแกของคริสตชน เปน
การยืนยันดวยความหนักแนน มั่นคงอีกครั้งวา พระเจา
ทรงอยูใกล ไมทิ้งประชากรของพระองค
บทภาวนาของมวลชน ควรเปนการภาวนาในรูปแบบ
ของการออนวอนตอพระเจา

ภาคบูชาขอบพระคุณ 

 บทภาวนาเหนือเครื่องบูชา ที่เนนใหพระองคทรง
เปลี่ยนของถวายใหกลับเปนเครื่องบูชาบันดาลความ
รอด

 บทนําขอบพระคุณ ควรเลือกแบบที่ เพราะเกี่ยวของ
กับการรวมพระศาสนจักรไวดวยกัน ดวยความสํานึกวา
เราไดรับปงเดียวกันและดื่มจากถวยเดียวกัน เรากลับ
กลายเปนพี่นองกันในองคพระเยซูเจา นอกจากนี้เปน
เครื่องหมายของการประทับอยูใกลของพระเยซูเจาในใจ
มนุษยและทามกลางมนุษย

 บทขอบพระคุณ เปนบทภาวนาที่ยิ่งใหญ เปนการ
ประกาศความดีและพระราชกิจความรอดของพระเจา



-



-

ปดพิธี




ตามดวยการแสดงออกของความรูคุณตอพระองค ซึ่งจะ
แสดงออกมาดวยคําพูด พระสงฆและการกระทํา ทุก
คนสามารถกระทําได ดวยการดําเนินชีวิตดวยความรูตัว
ถึงการประทับอยูและพระราชกิจของพระองคสําหรับ
เรา
บทขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลายเปนบทภาวนาที่
พระเยซูเจาทรงแตงขึ้น นาจะขับรองอยางสงา แสดงวา
เราเปนพี่นองกันในพระบิดาองคเดียวกัน
การรับศีลมหาสนิท นาจะเปนหลักประกันถึงการที่
พระองคทรงประทับอยูใกลและคอยชวยเหลือประชากร
ของพระองคอยูเสมอ ขอใหการรับศีลมหาสนิทนี้ชวย
ใหแตละคนตั้งมั่นคงอยูความสวางแหงความจริงของ
พระองค


-

ควรใหเวลาสัตบุรุษเงียบ และภาวนาสวนตัว หรือจะ
สวดภาวนาพรอมๆ กัน

บทภาวนาของมวลชน 
ประธาน
ผูนํา

พี่นองที่รัก ใหเราภาวนาตอพระเจา พระบิดาของเรา ผูทรงพระทัยดี พรอมที่จะสดับ
ฟงคําทูลวิงวอนของเรา อาศัยพระคริสตเจา
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ นักบวชและผู
แพรธรรมทั้งหลาย จะไดเปนผูศักดิ์สิทธิ์ และทํากิจการงานตางๆ ของพระ
ศาสนจักรในการนํามนุษยชาติทั้งสิ้นไปสูความรอดพน โดยมีพระจิตเจาเปน
ผูนําทางเสมอ
ใหเราภาวนา
2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช เขาสถิต ณ สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูตสวรรค
และนักบุญทั้งหลายใหเราภาวนา

3) เพื่อกลุมคริสตชนในเขตวัดทั่วโลก จะไดหมั่นสวดภาวนาทั้งในยามทุกขและใน
ยามสุข และประกอบกิจเมตตาเสมอ รวมพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตยโดย
พรอมเพรียงกัน มีความรักและความเปนหนึ่งเดียวกันเหมือนคริสตชนดั้งเดิม
ซึ่งเปนประจักษพยานแหงความเชื่อมั่นในพระองคทามกลางผูคนที่อยูรอบขาง
และยังไมรูจักพระองค
ใหเราภาวนา
4) เพื่อผูที่มีความทุกขยาก จากการถูกเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบ หรือการทดลอง
ตางๆ จะไดรับการชวยใหรอดพน และมีกําลังใจวิงวอนภาวนาขอพระเจาให
ทรงชวยเหลือ ดวยความมั่นใจวาพระคริสตเจาประทับอยูเคียงขางและพรอมที่
จะชวยเหลือพวกเขาเสมอ  ใหเราภาวนา
5) เพื่อประเทศตางๆ ที่กําลังตกอยูในภาวะสงคราม การแตกแยก การเบียดเบียน
ดานตางๆ ใหยุติลงโดยเร็ว โดยทุกคนหันหนาเขาหากันอยางสันติ และรวมมือ
กันในการพัฒนาโลกใหเต็มไปดวยความรักและความเปนหนึ่งเดียวกัน
 ใหเราภาวนา
6) เพื่อเราทุกคนที่มารวมพิธีฯ ในวันนี้ จะไดตระหนักอยูเสมอวาถาปราศจาก
พระองค เราไมสามารถทําอะไรไดเลย โปรดทวีความเชื่อในตัวเราใหมั่นคง
เขมแข็งและกลาหาญ สามารถดําเนินชีวิตเปนพยานถึงพระคริสตเจาในโลก
ปจจุบันไดตลอดไป ใหเราภาวนา

ประธาน

ขาแตพระบิดาเจา ผูทรงสรรพานุภาพ โปรดใหขาพเจาทั้งหลาย มีความวางใจใน
พระองคเสมอไป ยามประสบกับความทุกข ใหสามารถภาวนาเรียกหาพระองคทันที
เหมือนดังที่นักบุญเปโตรไดภาวนาตอพระเยซูเจาวา “พระเจาขา โปรดชวยขาพเจา
ดวยเถิด” เพื่อขาพเจาทั้งหลายจะไดซื่อสัตยตอพระหรรษทานและดําเนินชีวิตตาม
พระประสงคของพระองคเสมอไปดวยเถิด ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจา พระ
เจาของขาพเจาทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจาในชีวิต 
ถาประชากรใหมตระหนักถึงความจริงของชีวิตที่วา พระเจาทรงอยูใกลชิด และพยายาม
แสวงหาพระองค การภาวนาหรือการติดตอกับพระองคจะเกิดขึ้นไดทุกที่และทุกเวลา
โดยไมจําเปนตองหยุดกิจกรรมหรือการกระทําในชีวิตประจําวัน ดังนั้น จึงหมายถึงการ
มีทาทีของการแสวงหาพระเจาและการติดตอกับพระองคเสมอ

ทาทีของการภาวนาดวยความเชื่อและไวใจ
พระวาจาแสดงใหเราเห็นถึงความออนแอและความตองการของเราที่จะไววางใจ ใน
ความชวยเหลือของพระเจา รักษาสายตาไมใหมองที่ลมและคลื่น แตใหมองที่พระเยซู
เจา การภาวนาทําใหผูติดตามพระเยซูเจารักษาสายตาของพวกเรา ที่พระเจานําความ
ยากลําบากของพวกเรามาวางตอหนาพระองค โดยไมตกอยูในอํานาจของความสิ้นหวัง
หรือทอแท และรองขอความชวยเหลือเมื่อคราวจําเปน ซึ่งมันเปนความเชื่อของเราที่
ไดรับการหลอเลี้ยงดวยคําภาวนา

ชีวิตที่ดําเนินไป ตามทาที
ควรดําเนินชีวิตดวยความไววางใจ เขาพึ่งพระเจาในยามประสบปญหาหรือความ
ยากลําบากตางๆ ดวยการภาวนาอยางไมหยุดหยอน เพราะหลายครั้งชีวิตของเราเปรียบ
เหมือนอยูทามกลางคลื่นลมพายุที่เราไมสามารถควบคุมสถานการณได มีเพียงพระเจา
เทานั้นที่สามารถยับยั้งลมพายุและคลื่นที่ถาโถมเขามาสูชีวิตเราได เพราะเหตุนี้ เราจึง
ตองไวใจและขอความชวยเหลือจากพระองค โดยที่ไมหมดกําลังใจหรือทอถอย วิธีที่ดี
ที่สุด ก็คือ การใหสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในการสวดภาวนาพรอมกัน เพื่อให
รับรูสถานการณความเปนไปของครอบครัวของเรา

อาทิตยที่ เทศกาลธรรมดาป 

(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

1. 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

2. 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
1) เพื่อองคสมเด็จพระสันตะปาปา และบรรดาพระสังฆราช ซึ่งเปนเสมือนเสา
หลักและรากฐานที่สําคัญของพระศาสนจักร โปรดใหทานยินดีปฏิบัติตาม
แบบอยางของนักบุญเปโตร โดยการประกาศความเชื่อของทานเอง และให
ความมั่นใจกับความเชื่อของผูอื่นที่วา พระเยซูเจาทรงเปนพระผูชวยให
รอดแตผูเดียว
ใหเราภาวนา

2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เขาสถิต ณ สรวงสวรรค มีความสุขนิรันดร พรอมกับบรรดาทูตสวรรค
และนักบุญทั้งหลายใหเราภาวนา
3) เพื่อบรรดาผูมีอํานาจรับผิดชอบในสังคมและในพระศาสนจักร ขอโปรด
ใหทานเหลานั้นรับใชประชาชนดวยความถอมตน ความรัก และปรีชา
ฉลาด ตามแบบอยางของพระคริสตเจาใหเราภาวนา
4) เพื่อพระศาสนจักรโดยสวนรวม ขอโปรดใหสมาชิกแตละคนและบรรดาผู
ที่นับถือพระคริสตเจานิกายตางๆ แสวงหาหนทางที่จะซื่อสัตยตอพระวร
สารของพระเยซูเจาเสมอ 
ใหเราภาวนา
5) เพื่อบรรดาผูที่คิดวา พระเมตตาของพระเจาคงจะแผไปไมถึงเขา บรรดาผูที่
ทําบาปและคิดวาตัวเองไมเหมาะที่จะไดรับการอภัย ขอโปรดใหเขาได
สัมผัสกับความรักอันออนโยนและพระเมตตาอันไมมีขอบเขตของ
พระองค
ใหเราภาวนา
6) 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

3. 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 19 เทศกาลธรรมดา ป 
ขอมูลจาก หนังสือมิสซาวันอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

หัวขอการภาวนาในวันที่ตองทุกขยาก
ชีวิตของมนุษยเปนการระคนกันของ รอยยิ้มและน้ําตา มีชวงเวลาขึ้นเวลาลงในชีวิต เราไป
รวมพิธีแตงงานและพิธีฝงศพ บิดามารดามีโอกาศรวมพิธีรับประกาศกนียบัตรหรือพบความลมเหลวของบุตร
ชีวิตสมรสอาจเปนเหมือนกับกลิ่นกุหลาบและเปลี่ยนเปนฝนราย คนหนุมสาวอาจประสบความสําเร็จในวันนี้
และลมเหลวในวันรุงขึ้น เพื่อนอาจทําใหเราผิดหวัง และเราอาจตองทนดูความไมซื่อสุจริตในรัฐบาลของเรา
และแมกระทั่งในพระศาสนจักรเอง ทั้งหมดนี้อาจทําใหเราตกอยูในความสับสนและเศราซึม เราจะตองทํา
อะไร เราจะตองเลิกเชื่อในพระเจาของเรากระนั้นหรือ
ราชินีเยเซเบลขูคุกคามจะเอาชีวิตของเอลียาห ทานจึงหนีไปอยูทีถ้ําแหงหนึ่ง ในการแสวงหาพระ
เจาทานภาวนาและพบกับพระเจาใน สายลมที่แผวเบาดังที่เราอานพบในบทอานแรก นักบุญยอหนซึ่ง
เปนเพื่อนที่ดีที่สุดของพระเยซูเจาถูกตัดศีรษะในคุก(ดูอรรถาธิบายของวันอาทิตยที่แลว) และ พระองค
เสด็จขึ้นภูเขาเพื่อสวดภาวนาตามลําพัง เวลานั้นค่ําแลว พระองคทรงภาวนาอยูที่นั่นแตผูเดียว (พระวร
สารวันนี้)
คืนนั้น สานุศิษยของพระเยซูเจาตกอยูในความยุงยากอยางหนัก เรือของพวกเขาถูกคลื่นกระหน่ํา
ซัดใสอยางรุนแรงการขาดความเชื่อทําใหพวกเขารูสึกสิ้นหวัง และบางทีนักบุญเปโตรที่มีความกลัวมากคง
จะตองจมน้ําตายถาหากทานไมไดรองออกมาวาพระเจาขา ชวยดวยเถิดพระวาจาของพระเจาสําหรับ
คนทุกคนที่ ถูกคลื่นซัดฟาด ชีวิตคือ จงหาเวลาเงียบ ๆ สําหรับตนเอง (วัดเปดทุกวันไมใชหรือ) จง
แสวงหาพระเจา และภาวนาดวยความเชื่อวา พระเจาขา ชวยดวย

บทอานที่ 1 1พกษ 19 9, 11-13
เรื่องเลาที่งดงามเรื่องนี้พูดถึงประกาศกของพระเจาที่ตกอยูในความยุงยาก
เอลียาหได
เผชิญหนากับประกาศกของพระบาอัลเทพเจาที่ราชินีเยเซ-เบลกราบไหว ทานมีจุดยืนที่ทําใหตองสูญเสีย
ความชอบพอของราชินีผูนี้พระนางขูที่จะเอาชีวิตของทาน เอลียาหจึงหนีออกไปอยูถ้ํา ที่นั้นเขาไดพบกับพระ
เจา ไมใชในลมพายุ หรือในแผนดินไหวหรือในไฟ แตในสายลมที่ แผวเบา นี่เปนบทเรียนสําหรับประกาศกที่
ชอบสิ่งแปลกพิสดารนี้
ในฐานะที่เปนคริสตชน เราทราบดีวาพระคัมภีรไมไดเลาเรื่องเพียงเพื่อใหความบันเทิง แตในฐานะ
ที่ไดรับการดลใจจากพระเจา ผูเขียนตองการสอนโดยเลาเรื่องนี้ใหผูอานที่มีความเชื่อ จุดสําคัญของเรื่องคือ
พระวาจาของพระเจาสําหรับเรา ซึ่งในกรณีนี้อาจจะเปนการเอยอยางเปนนัย ๆ ถึงสิ่งที่เราจะทําไดเมื่อความ
เลวรายอยูรอบตัวเรา หรือวาเราควรจะพบกับพระเจาไมใชในสิ่งที่แปลกพิสดาร แตในเหตุการณธรรมดาของ
ชีวิตประจําวันนั่นเองในชวงเวลาของความสับสน เราอาจภาวนาวา ขาแตพระเจา โปรดแสดงความรัก
มั่นคงของพระองค และโปรดประทานความรอดของพระองคแกขาพเจาทั้งหลาย(บทสรอย)


บทอานจากหนังสือพงศกษัตริยฉบับที่หนึ่ง
ที่นั่น เอลียาหเขาไปคางคืนในถ้ํา องคพระผูเปนเจาทรงสั่งเขาวา
จงออกไปยืนอยูบนภูเขาเฉพาะ
พระพักตรองคพระผูเปนเจา
แลวองคพระผูเปนเจาก็เสด็จผานมา ทรงบันดาลใหเกิดลมพัดแรงกลา ผาภูเขาทําใหหินแตกออก
เปนเสี่ยงๆ เฉพาะพระพักตรองคพระผูเปนเจา แตองคพระผูเปนเจามิไดประทับอยูในลมนั้น เมื่อลมหยุดก็เกิด
แผนดินไหว แตองคพระผูเปนเจามิไดประทับอยูในแผนดินไหว หลังจากแผนดินไหวก็เกิดไฟลุก แตองคพระผู
เปนเจามิไดประทับอยูในไฟนั้น หลังจากไฟก็มีเสียงกระซิบเบาๆ เมื่อเอลียาหไดยิน ก็เอาเสื้อคลุมปดหนาไว
ออกมายืนอยูที่ปากถ้ํา

บทอานที่ 2 รม 91 – 5
นักบุญเปาโลแสดงความรักตอสัตบุรุษของทานดวยภาษาที่เขมขน ซึ่งดูจะขัดกับความรูสึกอันดีงาม
ของคนทั่วไปถาเขาใจตามตัวอักษร แบบอยางของทานเปนบทเรียนของความรัก ความเคารพ แมกระทั่ง
ความเอาใจใสตอกันและกัน แมเมื่อเรามีความคิดเห็นที่ไมตรงกันก็ตาม

บทอานจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม
พี่นอง ขาพเจาพูดความจริงในพระคริสตเจา ขาพเจาไมมุสา มโนธรรมของขาพเจาและพระจิตเจา
รวมเปนพยานไดวา ขาพเจามีความเศราโศกใหญหลวง และมีความทุกขใจอยูตลอดเวลา ขาพเจายินดีถูก
สาปแชง ถูกตัดขาดจากพระคริสตเจา ถาหากจะเปนประโยชนตอพี่นองของขาพเจาซึ่งมีเลือดเนื้อเชื้อไข
เดียวกัน พี่นองเหลานี้คือชาวอิสราเอล ที่ไดเปนบุตรบุญธรรม ไดรับเกียรติ พันธสัญญา ธรรมบัญญัติ รวมทั้ง
ศาสนพิธีและพระสัญญาตางๆ พวกเขามีบรรพบุรุษเปนตนตระกูลของพระคริสตเจาตามธรรมชาติมนุษย
พระองคทรงอยูเหนือสรรพสิ่ง เปนพระเจาและทรงไดรับการถวายสดุดีตลอดนิรันดร อาเมน
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นักบุญมัทธิวไดเขียนใหเปนบทเรียนที่ชัดเจนสําหรับพระศาสนจักรที่กําลังถูกเบียดเบียนในสมัยนั้น
และสําหรับประชากรของพระเจาทุกยุค พระศาสนจักร เรือของนักบุญเปโตร ตองโคลงเคลงดวยคลื่นลมแหง
ความทุกขยาก พระศาสนจักรตองการกําลังใจ พระศาสนจักรควรจะมีความเชื่อในพระเยซูเจา เพราะ
พระองคทรงชวยเราใหรอดพน ถาเรามีความเชื่อและภาวนาดวยความวางใจ พระเยซูเจาสามารถบังคับคลื่น
ลมใหสงบลงได และสามารถนําเราสูที่ปลอดภัย

บทอานจากพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว
เวลานั้น พระเยซูเจาทรงสั่งใหบรรดาศิษยลงเรือขามทะเลสาบลวงหนาพระองคไปในขณะที่พระ
องคทรงจัดใหประชาชนกลับ เมื่อทรงลาประชาชนแลว พระองคก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทรงอธิษฐาน
ภาวนาตามลําพัง ครั้นเวลาค่ํา พระองคทรงอยูที่นั่นเพียงพระองคเดียว สวนเรืออยูหางจากฝงหลายรอย

เมตร กําลังแลนโตคลื่นอยางหนักเพราะทวนลม เมื่อถึงยามที่สี่พระองคทรงดําเนินบนทะเลไปหาบรรดาศิษย
เมื่อบรรดาศิษยเห็นพระองคทรงดําเนินอยูบนทะเลดังนั้น ตางตกใจมากกลาววา ผีมาและสงเสียงอื้อ
อึงดวยความกลัว ทันใดนั้นพระเยซูเจาตรัสแกเขาวา 
ทําใจใหดี เราเอง อยากลัวเลย เปโตรทูลตอบวา พระเจาขา ถาเปนพระองค ก็จงสั่งใหขาพ
เจาเดินบนน้ําไปหาพระองคเถิด พระองคตรัสวา มาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือ เดินบนน้ําไปหาพระ
เยซูเจา แตเมื่อเห็นวาลมแรง เขาก็กลัวและเริ่มจมลง แลวรองวา พระเจาขา ชวยขาพเจาดวย  ทันใด
นั้นพระเยซูเจาทรงยื่นพระหัตถจับเขา ตรัสวา ทานชางมีความเชื่อนอยจริง สงสัยทําไมเลา  เมื่อพระ
องคเสด็จขึ้นมาประทับในเรือพรอมกับเปโตรแลว ลมก็สงบ คนที่อยูในเรือจึงเขามากราบนมัสการพระองค
ทูลวา พระองคเปนพระบุตรของพระเจาอยางแทจริง 


