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คํานํา
ความเชื่อในเรื่องการประทับอยู่ของพระเจ้า
มีอยู่ในชีวิตคริสตชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประทับอยู่เมื่อร่วมพิธีกรรม เพียงแต่เข้าใจผิดแผก
แตกต่างตามยุคสมัย ในสังคายนาวาติกันที่ 2 (ค.ศ.1965) ได้ปรับวิสัยทัศน์
ใหม่เกี่ยวกับการประทับอยู่ของพระองค์โดยยังคงยึดเอา
พิ ธีบูชา
ขอบพระคุณเป็นศูนย์รวมคริสตชน พร้อมกับส่งเสริมให้คริสตชนเติบโต
ด้วยความเชื่อ
จากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระธรรมล้ําลึกของพระ
คริสตเจ้า (การสิ้นพระชนม์ การกลับคืนพระชนมชีพ และการเสด็จกลับมาอีก
ครั้งหนึ่ง) ในพิธีน้นั ดังนั้นพิธีกรรมจึงมีเป้าหมายอยู่ที่ “การมีส่วนร่วม อย่าง
เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ตัว และด้วยการกระทํา” (SC 48) กล่าวคือ คริสตชน
เมื่อไปร่วมพิธีฯแล้ว (มิใช่ไปดูหรือไปฟัง) เขาจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างของ
พิธีกรรมนั้นอย่างถูกต้อง
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ได้ดําเนินโครงการเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้เรื่องพิธีบูชาขอบพระคุณ แก่คริสตชนทุกระดับ และหลากหลายวิธีการ
ด้วยกัน การดําเนินโครงการในแต่ละครั้งนั้นก็จะมีเอกสารอันจะนําไปศึกษา
เพิ่มเติมสําหรับผู้สนใจทุกคน
เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่ คุณพ่อยังมารีย์ ดังโตแนล (M.E.P)
อาจารย์ประจําวิทยาลัยแสงธรรม ได้เรียบเรียงขึ้นเป็นภาษาง่ายๆ โดยแสดง
ภาพรวม และความหมายของภาคพิธีต่างๆ ของพิธี ทําให้เห็นความหมายที่
แท้จริงของพิธีบูชาขอบพระคุณมากยิ่งขึ้น สมควรอย่างยิ่งสําหรับที่ผู้เกี่ยวข้อง
จะได้ศึกษาเอกสารดังกล่าวนี้ เพื่อจะสามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงของ
พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา)
ขอพระเจ้าประทานพรแก่ท่าน
คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ พิธีกรรม
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พิธีบูชาขอบพระคุณ
พันธสัญญาของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์
บทนํา
การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือการร่วมมิสซาโดยเฉพาะวันอาทิตย์
เป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับคริสตชนจนถึงกับว่าพระศาสนจักรบังคับให้ทุกคน
ไปร่วมมิสซาทุกอาทิตย์ หรือจะบอกว่ามิสซา พิธีบูชาขอบพระคุณนั้น เป็นจุด
ศูนย์กลางของชีวิตคริสตชนก็ว่าได้
แต่ทําไมพิธีบูชาขอบพระคุณนี้จึงมี
ความสําคัญมากกว่ากิจศรัทธาหรือการภาวนาอื่นๆ เช่น การสวดสายประคํา
การเฝ้าศีล การอ่านและรําพึงพระวาจา ฯลฯ กิจศรัทธาต่าง ๆ ดังกล่าวนี้เป็น
กิจศรัทธาที่มีความสําคัญและมีประโยชน์มากสําหรับชีวิตของคริสตชนอย่าง
แน่นอน แต่กิจศรัทธาต่างๆ ดังกล่าวนี้เป็นการภาวนาของเราเอง เมื่อเรา
ต้องการคิดถึงพระเจ้าและพูดกับพระองค์ แต่ในพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็น
พระเจ้าเองที่ทรงปรารถนาจะมาพบกับเรามนุษ ย์
ดังนั้ นบูชา
ขอบพระคุณจึงไม่ได้เป็นกิจกรรมของเรามนุษย์ แต่เป็นกิจกรรมของ
พระเจ้าเอง พระเจ้าทรงเรียกให้เรามาร่วมกัน และโดยอาศัยพระคริสตเจ้า
พระองค์ ท รงต้ อ งการให้ เ ราเข้ า มาเป็ น ประชากรศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องพระองค์
พระองค์ทรงทําพันธสัญญากับเรา และโดยทางพันธสัญญานี้เองทรงนําชีวิต
ของพระองค์เข้ามาสู่ชีวิตของเรา
ในบทความสั้นๆ นี้ มุ่งจะอธิบายความหมายของพิธีบูชาขอบพระคุณ
ตามขั้นตอนต่างๆ คือเริ่มพิธี ภาควจนพิธีกรรม ภาคบูชาขอบพระคุณ และ
สุดท้ายคือปิดพิธี ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจว่า พระเจ้าทรงต้องการจะกระทํา
อะไรบ้างในประชากรของพระองค์และในจิตใจของเราแต่ละคน และบทความ
สั้น ๆ นี้จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของการร่วมมิสซา หรือการร่วมพิธีบูชา
ขอบพระคุณ
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1. เริ่มพิธี
การเริ่มพิธีมีความหมายสําคัญหลายอย่าง และไม่ได้เป็นเพียงแต่การ
เตรียมจิตใจของผู้ที่มาร่วมในพิธีเท่านั้น แต่เป็นการแนะนําสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น
เหมือนบทนําในหนังสือ พิธีบูชาขอบพระคุณเริ่มด้วยเครื่องหมายกางเขนที่
แต่ละคนทําเหนือตนเอง พร้อมกับกล่าวว่า "เดชะพระนามพระบิดาและพระ
บุตรและพระจิต" จากนั้นตามด้วยคําทักทายของประธาน เป็นสิ่งที่น่าสังเกต
ว่า ในส่วนสุดท้าย(ปิดพิธี) ยังมีการทําเครื่องหมายกางเขนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ
ประธานมอบพระพรของ "พระบิ ด า พระบุ ต รและพระจิ ต " ดั ง นั้ น พิ ธี บู ช า
ขอบพระคุณจึงประกอบด้วยการทําเครื่องหมายกางเขนในพระนามพระตรี
เอกภาพทั้งตอนเริ่มและตอนจบทําให้เราสํานึกทันทีว่า พิธีบูชานี้เป็นกิจกรรม
หรือการกระทําของพระเจ้า พระบิดา พระบุตรและพระจิต และเป็นการระลึก
ถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนเพื่อความรอดพ้นของมนุษย์
ทุกคน
ตอนเริ่มพิธีดังกล่าวนี้แสดงว่า ผู้ที่มาร่วมในมิสซาไม่ได้มาเพื่อจะสวด
ภาวนาเท่านั้น แต่มาเพื่อจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพระเยซูเจ้าเพื่อความ
รอดพ้นของมนุษย์ พิธีบูชาขอบพระคุณไม่ได้เป็นคําภาวนาของเรามนุษย์ แต่
เป็นการกระทําของพระเจ้า ซึ่งพระเจ้าทรง "เรียกเราให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
งานเลี้ยง (หรือกิจกรรม) ของพระองค์" เรามารวมกันเพราะว่าเป็นพระเจ้าเอง
ที่ทรงเรียกเรา เมื่อเริ่มพิธีหลายครั้ง ผมชอบมองดูสัตบุรุษที่มาร่วมในวัด และ
สังเกตความแตกต่างของคนที่เข้ามา เห็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในครอบครัว อีก
คนหนึ่งที่เป็นพ่อค้า อีกคนที่เป็นครูหรือเป็นหมอ คนนี้เป็นนักธุรกิจ คนนั้นเป็น
คนยากจน คนหนึ่งเป็นผู้จัดการโรงงาน อีกคนหนึ่งเป็นคนรับจ้างในโรงงาน
เดียวกัน ฯลฯ คนต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้มาในวัดเพราะว่าเขาได้รับจดหมายเชิญ
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ร่วมประชุมจากพ่อเจ้าวัด หรือเพราะว่าเขาเป็นสมาชิกของสโมสรหรือองค์กร
เดียวกัน แต่เขามาเพราะความเชื่อที่เขามีในพระเจ้า ผู้ทรงประทานความรอด
พ้น และทรงเรียกให้เข้ามาพบพระองค์ ดังนั้นเราจึงเห็นว่า พระสงฆ์ที่เป็น
ประธานในพิธีเป็นเพียงแต่ผู้แทนของพระเจ้า ผู้ที่เป็นประธานอย่างแท้จริงก็
คือพระเจ้าเอง พระสงฆ์ไม่ได้เป็นเจ้าของมิสซา แต่เป็นประธานในนามของ
พระเจ้า
บุคคลต่าง ๆ ที่มาร่วมในพิธีรวมทั้งพระสงฆ์ด้วย ต่างมีความสํานึกใน
สภาพของตนและสํานึกตนว่าเป็นคนบาป มีสภาพจิตใจเหมือนคนเก็บภาษีที่
เข้าในพระวิหาร "ข้าแต่พระเจ้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าผู้เป็นคนบาปด้วยเถิด"
(ลก 18,13) หรือเหมือนเปโตรหลังจับปลา "โปรดไปจากผมเสียเถิดครับ ผม
เป็นคนบาปหนา" (ลก 5,8) ดังนั้นทุกคนที่มาร่วมในวัดก็มาด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เป็นชีวิตของตน ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี และเมื่อมาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
ทุกคนสํานึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความอ่อนแอของตน ดังนั้นตอน
เริ่มพิธีที่มีการยอมรับว่า "เราเป็นคนบาป" ไม่ได้เป็นการพิจารณามโนธรรม
หรือการ “แก้บาป” แต่เป็นการมองดูพระเจ้า การแสดงความเชื่อและความ
ไว้ใจในความรักและพระเมตตาของพระองค์
เมื่อเราพยายามเข้าใจความหมายของพิธีบูชาขอบพระคุณ ให้เรา
พิจารณาพระวรสารของนักบุญลูกา บทที่ 24 คือเรื่องของสานุศิษย์ที่เดินทาง
ไปเอมมาอูส เพราะโครงสร้างของเรื่องนี้เปรียบได้กับโครงสร้างของมิสซา
สานุศิษย์สองคนนี้พบพระเยซูเจ้าแต่ยังจําพระองค์ไม่ได้ (เริ่มพิธี) ทีหลัง
พระองค์อธิบายพระคัมภีร์ให้เขาฟัง (ภาควจนพิธีกรรม) พระองค์หยิบขนมปัง
บิออกและแจกให้เขา (ภาคขอบพระคุณ) และทั้งสองคนรีบกลับไปที่กรุง
เยรูซาเล็ม (ปิดพิธี) เราจะมีโอกาสกลับมาอธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียด แต่ช่วง
นี้ที่เราพูดถึงตอนเริ่มพิธี เราสังเกตได้ว่า สองคนมีหน้าโศกเศร้าและผิดหวัง
เราเองเมื่อเข้าไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ อาจจะนําความเศร้าและความ
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ผิดหวังของเรามาต่อหน้าพระเจ้า นี้คือความอ่อนแอของเรา และพระองค์จะ
เข้ามาในความเศร้าแลความอ่อนแอของเรา เพื่อจะทรงมอบชีวิตใหม่ ความสุข
และความรอดพ้น
ประการต่ อ ไปในตอนเริ่ ม พิ ธี คื อ บทภาวนาของประธาน ในบทนี้
พระสงฆ์รวบรวมสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของผู้ร่วมพิธี และท่านนํามาเป็นคําภาวนา
ต่อพระเจ้า เพื่อพระองค์จะประทานพระหรรษทานและพระพรให้แก่ทุกคน
ที่มาพบพระองค์ด้วยความเชื่อและความไว้ใจ
ตอนเริ่มพิธีเป็นการสร้างกลุ่มหมู่คณะ (Community) ผู้ที่มาชุมนุมกันเข้า
มาเป็นหนึ่งเดียว เป็นพี่น้องกัน เพราะทุกคนถูกเรียกเชิญโดยพระเจ้าองค์
เดียวกัน และมารับพระเมตตาของพระองค์ นี่คือความหมายของตอนเริ่มพิธี
และโดยเฉพาะความหมายของบทเพลงเริ่มพิธี ที่รวบรวมทุกคนในความเชื่อ
เดียวกันและในการสรรเสริญพระเจ้าพร้อมกัน
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2. ภาควจนพิธีกรรม
ส่วนที่สองของมิสซาคือ ภาควจนพิธีกรรมหรือภาคบทอ่าน เป็นการรับ
ฟังพระวาจาของพระเจ้า การฟังมีความสําคัญมากกว่าการพูด นักบุญเปาโล
ยืนยันว่า "ความเชื่อมาจากการฟัง" (รม 10,17) พระวาจาของพระเจ้าไม่ใช่สิ่ง
ที่เราอ่านด้วยตาและลืมไป แบบเดียวที่เราจะอ่านหนังสือพิมพ์ เรารับฟังพระ
วาจาด้วยหู คําพูดที่เรารับทางหูเข้าสู่จิตใจได้ พระวาจาของพระเจ้าเป็น
เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ฟัง ประกาศกอิสยาห์ได้พูดถึงพระ
วาจาของพระเจ้าว่า "ฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์ และไม่กลับที่น้ันเว้นแต่
รดแผ่นดินโลก กระทําให้มันบังเกิดผลและแตกหน่อ… คําของเราซึ่งออกไป
จากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้
เช่นเดียวกัน" (อสย 55,10-11) พระวาจาของพระเจ้ามาแตะต้องจิตใจของ
ผู้ฟัง และผลที่จะกลับไปถึงพระองค์คือคําตอบของเราเอง หรือการกลับใจ
การเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติของผู้รับฟัง ดังนั้นวจนพิธีกรรมเป็นเวลาที่
เราต้องเตรียมจิตใจพร้อมที่จะรับคําพูดของพระเจ้าและเปลี่ยนความคิดของ
เราให้สอดคล้องกับพระวาจาของ พระองค์มากขึ้นด้วย
หากเรากลั บ มาสู่ เ รื่ อ งของเอมมาอู ส ในพระวรสารของนั ก บุ ญ ลู ก า
ช่วงแรกพระเยซูเจ้าฟังสานุศิษย์สองคนอธิบายถึงสาเหตุที่ทําให้เขาเศร้าโศก
และผิดหวัง เขาทั้งสองยังมองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามประสามนุษย์ ยังไม่มี
ความเชื่อ ช่วงนั้นตรงกับตอนเริ่มพิธี เราเข้าวัดมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
ด้วยความคิดของเราเองที่อาจจะไม่เปรียบได้กับความคิดของพระเจ้า ช่วง
ต่อไป พระเยซูเจ้าเริ่มพูดและต่อว่าเขาอย่างรุนแรงพอสมควร "คนเขลาและมี
ใจเฉื่อยในการเชื่อ" ความคิดของเขาไม่ตรงกับสิ่งที่ประกาศกได้กล่าวไว้ และ
พระองค์เริ่มใช้พระคัมภีร์ เพื่อจะอธิบายภารกิจ
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ของพระคริสตเจ้า และความหมายของการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระ
ชนมชีพของพระองค์ ตามพระประสงค์และแผนการแห่งความรอดของพระ
บิดา พระเยซูเจ้าช่วยให้สานุศิษย์ท้ังสองนี้เตรียมจิตใจเพื่อจะเปลี่ยนความคิด
มีวิธีการตีความเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสองอย่าง ถ้าจะมองดูตามรูปแบบของ
สานุศิษย์สองคนนี้ พระเมสซียาห์ต้องเป็นผู้นําด้านการเมือง การสิ้นพระชนม์
ของพระเยซูเจ้าเป็นความล้มเหลว แต่พระเยซู-เจ้าอธิบายว่าพระเมสซียาห์
หรือพระคริสตเจ้าเป็นใคร ตามคําพูดของประกาศก ดังนั้นการสิ้นพระชนม์
ของพระเยซูเจ้าไม่ได้เป็นความล้มเหลว แต่เป็นหนทางเข้าสู่การกลับคืนพระ
ชนมชีพและมีชีวิตใหม่ โดยอาศัยพระคัมภีร์ พระวาจาของพระเจ้า พระเยซู
เจ้าทรงทําให้สานุศิษย์ละทิ้งการตีความของเขาเอง เพื่อจะรับการตีความของ
พระเจ้า
การฟังพระวาจาของพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นแบบเดียวกัน
อาศัยพระวาจาพระองค์ทรงเชิญชวนให้เราเปลี่ยนความคิดเห็นของเรา เพื่อ
จะรับการตีความของพระองค์ ภาควจนพิธีกรรมไม่ได้เป็นเพียงแต่การสอน
ด้านศีลธรรม แต่เป็นการรับการตีความของพระเจ้าเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตของเราเองหรือของโลก เป็น
การเรียกร้องให้เรากลับใจ เพื่อจะรับพระวาจาของพระเจ้ามาเป็นมาตรฐานใน
การคิดและการปฏิบัติ เป็นการกระทําของพระเจ้าเอง ผู้ทรงทําให้เรามีจิตใจ
ใหม่ พระเยซูเจ้าได้ยึดมั่นในพระวาจาของพระบิดา ซึ่งพระองค์ได้ประกาศว่า
เป็นอาหารของพระองค์ฉันใด เราต้องรับและยึดมั่นในพระวาจาของพระองค์
ฉันนั้น
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3. ภาคขอบพระคุณ
ภาคนี้เป็นส่วนสําคัญที่สุดในพิธีบูชาขอบพระคุณ เพราะว่าในภาค
ขอบพระคุณนี้ เราเข้ามามีส่วนในการถวายบูชาของพระคริสตเจ้า และเรา
ได้รับความรอดพ้นและชีวิตใหม่จากพระองค์ เพื่อจะเป็นประชากรใหม่ของ
พระองค์ หลายครั้ง ผู้ที่ร่วมมิสซาจะให้ความสําคัญกับภาควจนพิธีกรรม
เพราะว่าบทอ่านเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งและเป็นการสอนที่จะเอาไปประยุกต์ได้
และเมื่อถึงภาคขอบพระคุณมีบทภาวนาของพระสงฆ์ที่เหมือนกันทุกวัน ดังนั้น
อาจจะไม่สํานึกถึงความหมายลึก ๆ ของภาคนี้ ทั้งๆ ที่ว่าเป็นเวลาที่ชีวิตของ
พระคริสตเจ้า ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ เข้ามาเป็นชีวิตของเรา
การเลี้ยงปัสกาครั้งสุดท้าย ในวันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ นําไปสู่พระทรมาน
และการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ การแจกขนมปังและเหล้าองุ่น พร้อมกับ
คําพูดของพระองค์ เป็นการชี้แจงว่า พระองค์กําลังจะรับทรมานและ
สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนด้วยความสมัครใจ เป็นการถวายหรือมอบชีวิตของ
พระองค์เป็นบูชาเพื่อพระเกียรติของพระบิดาและเพื่อความรอดพ้นของมนุษย์
ทุกคน เมื่องานเลี้ยงปัสกาเสร็จแล้ว พระองค์เดินไปยังสวนเกทเสมนี เพื่อจะ
ทําให้คําพูดของพระองค์สําเร็จไป คือมอบชีวิตของพระองค์เป็นบูชา ดังนั้นเรา
ทราบว่าการถูกประหารชีวิตของพระองค์ไม่ได้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น แต่เป็น
การถวายพระองค์เองเป็นบูชาโดยสมัครพระทัย
ในภาคขอบพระคุณ มีคํากริยา 4 คํา ที่สรุปการกระทําของพระเยซูเจ้า
 พระองค์ทรงหยิบปัง
 ขอบพระคุณ
 ทรงบิออก
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 ประทานแก่บรรดาศิษย์
คํากริยา 4 คํานี้เป็นส่วนประกอบของภาคขอบพระคุณทั้งหมด เรา
กําลังจะพิจารณารายละเอียดของภาคขอบพระคุณ คือกิจกรรม 4 อย่างของ
พระเยซูเจ้า ที่ทําให้สานุศิษย์ของเอมมาอูสจําพระองค์ได้
ก. พระองค์ทรงหยิบปัง
สิ่งนี้ตรงกับช่วงการเตรียมเครื่องบูชา เราเคยเรียกช่วงนี้ว่าเป็นภาค
ถวาย แต่หนังสือมิสซาปัจจุบันเรียกว่า “การเตรียมเครื่องบูชา" อันที่จริงการ
ถวายชี วิ ต จิ ต ใจของเราพร้ อ มกั บ พระเยซู เ จ้ า จะมาที่ ห ลั ง ในบทภาวนา
ขอบพระคุณ การเตรียมเครื่องบูชานี้เป็นเพียงแต่การนําขนมปังและเหล้าองุ่น
บนพระแท่น เพื่อจะเป็นบูชาที่พระสงฆ์จะถวาย ความหมายของช่วงนี้
แสดงออกอย่างชัดเจน ในบทภาวนาของพระสงฆ์ เมื่อรับปังและเหล้าองุ่น
พระสงฆ์บอกว่า "เป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ําพักน้ําแรงของมนุษย์" คือเป็น
สัญลักษณ์ของงานและชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะของผู้ที่มาร่วมถวายบูชา
ขอบพระคุณ ปังและเหล้าองุ่นนี้จะเปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระ
คริสตเจ้า เมื่อเรานําปังและเหล้าองุ่นมายังพระแท่น หมายความว่าเรานํา
กิจกรรม การทํางานและชีวิตประจําวันของเราเพื่อจะเป็นบูชาที่สบพระทัย
เป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์ งาน ชีวิตและหน้าที่ต่าง ๆ กลับมา
เป็นส่วนหนึ่งของบูชาที่พระเยซูเจ้าถวายแด่พระบิดา
ข. ขอบพระคุณ
ช่วงนี้ ตั้งแต่บทเริ่มขอบพระคุณจนถึงคําว่า “อาแมน” เป็นจุด
ศูนย์กลางและช่วงที่มีความหมายมากที่สุดของมิสซา เปี่ยมด้วยบรรยากาศ
แห่งความยินดีและขอบพระคุณ ซึ่งเป็นหัวใจของการสวดภาวนาของคริสตชน
เราควรเน้นความสําคัญของภาคนี้ โดยขับร้องบท “ศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งเป็นการ
สรรเสริญพระเจ้า ต้องไม่รีบสวด และพระสงฆ์ควรเลือกเปลี่ยนบท
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ขอบพระคุณตามความเหมาะสมอีกทั้งไม่ควรเลือกบทที่ส้ันที่สุดเสมอ เรา
ขอบพระคุณเพราะอะไร? เราขอบพระคุณเพราะพระทัยดีของพระเจ้า เพราะ
งานแห่งความรอดพ้นของพระเยซูเจ้า และเพราะกิจกรรมอัศจรรย์ของพระ
เจ้าในประวัติของประชากรของพระองค์ เราระลึกด้วยความยินดีถึงทุกสิ่งทุก
อย่างที่พระเจ้าได้กระทําเพื่อประชากรของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระ
ทรมาน การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า เป็น
เวลาที่เรามาเข้าใจว่าประวัติของเราเองเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่ง
ความรอดพ้น โดยอาศัยพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า นี่คือ
ความหมายของการประกาศพระธรรมล้ําลึกแห่งความเชื่อ เราอยู่ในกระแส
ประวัติศาสตร์ของผู้ที่ได้สิ้นพระชนม์ กลับคืนชีพ และกําลังจะเสด็จกลับมาอีก
ครั้งหนึ่ง การประกาศนี้เป็นการยืนยันว่า เราพร้อมที่จะร่วมมือกับพระคริสต
เจ้าในงานแห่งความรอดของพระองค์ และเตรียมโลกให้พร้อมที่จะรับเสด็จ
พระองค์ เหมือนที่นักบุญเปาโลสอนในจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่หนึ่ง "ทุก
ครั้งที่ท่านกินปังนี้ และดื่มจากถ้วยนี้ ท่านก็ประกาศการสิ้นพระชนม์
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมา" (1 คร 11:26)
เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่า "นี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน" และ
"นี่เป็นโลหิตของเรา ซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาป" พระองค์แสดงถึง
ความหมายของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นวันต่อไป ที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ ไม่ได้
เป็นการกระทําของมนุษย์ แต่เป็นความตั้งใจของพระองค์ที่จะมอบชีวิต พระ
กายและพระโลหิต เพื่อความรอดและการอภัยบาปของมนุษย์ท้ังหลาย ตัวเรา
เองที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณต้องมีเจตนาอันเดียวกัน เราต้องพร้อมที่จะ
ถวายชีวิตและกิจกรรมของเราเป็นเครื่องบูชา ร่วมกับพระองค์ เพื่อพระเกียรติ
ของพระบิดาและเพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์ "ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็น
เครื่องบูชานิรันดรสําหรับพระองค์" (บทขอบพระคุณที่ 3) เมื่อมิสซาจบ
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แล้ว เราต้องมีความตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตเพื่อพระองค์และเพื่อเพื่อนมนุษย์
เหมือนที่พระเยซูได้แบกกางเขนและสิ้นพระชนม์บนภูเขากัลวารีโอ
บทบาทของพระจิตเจ้า ก่อนเสกศีล พระสงฆ์สวดภาวนาขอให้
"พระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นเปลี่ยนเป็นพระกายและพระ
โลหิต" หลังเสกศีลและหลังที่ได้ระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระ
ชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า พระสงฆ์ยังสวดภาวนาให้พระจิตเจ้ารวบรวม
ทุกคนที่จะรับพระกายและพระโลหิตให้เข้ามาเป็นกายเดียวใจเดียวกันในพระ
คริสตเจ้า พระจิตเจ้ามีบทบาทสําคัญทุกครั้งที่มีการบังเกิดพระกายของพระ
เยซูเจ้า เป็นพระจิตเองที่ทําให้พระองค์รับเอากายในครรภ์ของพระนางมารีย์
(ดู ลก 1:35) เป็นพระจิตที่ทําให้ขนมปังเปลี่ยนเป็นพระกาย และเป็นพระจิตที่
ทําให้ผู้ที่รับปังนี้เข้ามาร่วมเป็นพระกายของพระ คริสตเจ้าคือพระศาสนจักร
ประชากรของพระองค์
สิ่งนี้มีความหมายหลายอย่างทีเดียว อันดับแรก เราเห็นได้ว่าพิธีบูชา
ขอบพระคุณไม่ได้เป็นการสวดภาวนาของเราเอง แต่เป็นกิจกรรมของพระเจ้า
พระจิตมาทําให้พระกายของพระเยซูเจ้ามาอยู่ในแผ่นปัง และพระจิตมาสร้าง
ให้ ผู้ ที่ ม าร่ ว มถวายบู ช าขอบพระคุ ณ เป็ น พระกายของพระคริ ส ต-เจ้ า คื อ
พระศาสนจักร อาศัยพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า และอาศัยงาน
ของพระจิต พระบิดาทําให้พันธสัญญาและความรอดสําเร็จไปในวันนี้สําหรับ
เราเอง ในพิธีบูชาขอบพระคุณ เราเป็นฝ่ายรับและพระองค์ทรงเป็นฝ่าย
กระทํา ดังนั้นหน้าที่สําคัญของเราคือการขอบพระคุณ
ความหมายอีกอย่างหนึ่งคือการเข้าใจถึงจุดประสงค์ของพระเยซูเจ้า
พระองค์ไม่ได้ "เสกศีล" เพื่อสถิตอยู่ในแผนปังเพื่อให้เราเฝ้านมัสการพระองค์
แต่พระองค์ทรงตั้งศีลมหาสนิทเป็นวิธีการสร้างประชากรของพระองค์ให้เป็น
ประชากรศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระกายของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า "รับปัง
นี้ไปเฝ้านมัสการ" แต่พระองค์บอกว่า "รับปังนี้ไปกิน" การกินปังซึ่งเป็นพระ
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กายของพระองค์ หมายถึงการเข้ามาเป็นสมาชิกในประชากรศักดิ์สิทธิ์ของ
พระองค์ อาศัยกิจกรรมและพระหรรษทานของพระจิตเจ้า การเฝ้าศีลหรือพิธี
อวยพรศีลมหาสนิทยังเป็นกิจศรัทธาที่มีคุณค่ามาก แต่เป็นการเฝ้าพระกาย
ของพระคริสตเจ้า ผู้ทรงมอบพระกายและหลั่งพระโลหิตเพื่อเราและมนุษย์ทุก
คน ส่วนการนมัสการศีลมหาสนิทก็เป็นการระลึกถึงการถวายและระลึกถึงพิธี
บูชาขอบพระคุณเสมอ สําหรับผู้ที่เป็นสมาชิกในประชากรใหม่ของพระองค์
หลังที่เราทราบว่าพระจิตเจ้าจะทําให้เราเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสต-เจ้า
เราพร้อมแล้วที่จะสวดภาวนาเพื่อพระศาสนจักร เพื่อผู้นําในประชากรพระเจ้า
เพื่อผู้เป็นและผู้ตาย และเราสรรเสริญพระเจ้าพระบิดา อาศัยพระคริสตเจ้า
และพระจิตเจ้า เพราะงานแห่งความรอดของพระองค์ และเราสวดบท "ข้าแต่
พระบิดา" บทภาวนาของประชากรพระเจ้า
ค. ทรงบิออก
การบิปังในมิสซาเป็นสัญลักษณ์สําคัญ หมายถึงการเป็นหนึ่งเดียวใน
พระกายพระคริสตเจ้า ขอให้เราระลึกถึงคําพูดของนักบุญเปาโลถึงชาว โค
รินธ์ "เพราะมีปังก้อนเดียว พวกเราแม้ว่าจะมีหลายคนก็เป็นกายเดียวกัน เรา
ทุกคนมีส่วนร่วมรับประทานปังเดียวกัน" (1 คร 10:17) การบิปังในมิสซาทําให้
เราสํานึกถึงความจริงนี้เอง เรารับประทานจากก้อนเดียวกันและเป็นกาย
เดียวกัน ดังนั้น การบิปังในช่วงนี้ของมิสซามีความสําคัญและไม่ควรขาด ไม่
สมควรที่จะแบ่งแผ่นศีลล่วงหน้าก่อนมิสซา เพราะการบิปังเป็นสัญลักษณ์ของ
การเป็นหนึ่งเดียวในพระกายของพระองค์
ทุกสิ่งทุกอย่างในภาคนี้ พูดถึงความเป็นหนึ่งเดียว พระสงฆ์มอบสันติสุข
ของพระคริสตเจ้า ซึ่งไม่ได้มาจากความพยายามของเราที่เป็นคนบาป แต่เป็น
ของประทานจากพระเจ้า สําหรับผู้มีความเชื่อ "โปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้า
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แต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนจักรของพระองค์" เพราะ
ความเชื่อนั้น เราสามารถรับสันติสุข และมอบสันติสุขให้แก่กันและกัน
ง. ประทานแก่บรรดาศิษย์
การมารับพระกาย (และพระโลหิต) ที่พระองค์ประทาน เป็น
ความสําเร็จของการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เหมือนที่มีอยู่ในบทขอบพระคุณ
ที่ 4 "ขอให้ทุกคนที่จะรับปังเดียวกันและดื่มจากถ้วยเดียวกันนี้ เป็นกาย
เดียวกัน จะได้เป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตในพระคริสตเจ้า" เพราะฉะนั้นการรับ
ศีลไม่ได้เป็นเพียงแต่การรับพระคริสตเจ้าเข้ามาในจิตใจเพื่อความศักดิ์สิทธิ์
ส่วนตัว หรือเพื่อการปลอบโยน แต่เป็นการยอมรับความหมายของบูชา
ขอบพระคุณสําหรับชีวิตของเราเอง เป็นการยืนยันว่า เราพร้อมที่จะทําให้ชีวิต
และกิจกรรมของเราเป็นบูชาร่วมกับพระคริสตเจ้า เพื่อถวายพระเกียรติ
สรรเสริญพระบิดา
การรับศีลยังเป็นการสร้างประชากรของพระเจ้า ซึ่งเป็นพระกายของ
พระองค์ เราเห็นว่าคําว่า พระกาย มีความหมายสองอย่างที่มาอยู่ด้วยกันใน
การรับศีล คือเป็นศีลมหาสนิทและเป็นพระศาสนจักร ประชากรของพระองค์
ดังนั้นการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณไม่ได้เป็นกิจศรัทธาส่วนตัว แต่เป็นการ
สร้างพระศาสนจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า เป็นการรับและมีส่วน
ในพันธสัญญาของพระเจ้าเพื่อความรอดพ้นของเราเองและของโลก บทเพลง
รับศีลเน้นถึงความหมายนี้ ไม่เหมาะสมที่จะเป็นการรําพึง แต่ควรแสดงว่าเรา
เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวในพระกายของพระองค์และในการปฏิบัติตามพระวาจา
ของพระองค์
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4. ปิดพิธี (การส่ง)
ตอนเริ่มพิธี พระสงฆ์ได้ต้อนรับและรวบรวมทุกคนในนามของพระบิดา
พระบุตรและพระจิต ที่นี่พระสงฆ์ส่งทุกคนไปในนามของพระบิดา พระบุตร
และพระจิตเช่นเดียวกัน
นี่คือความหมายของการอวยพร
"พิธีบูชา
ขอบพระคุณจบแล้ว" แต่หน้าที่ของผู้ที่ได้มาร่วมเป็นพระกายของพระคริสต
เจ้า เป็นสมาชิกในประชากรใหม่ของพระเจ้ากําลังเริ่มในเวลานี้เอง "จงไป
ปฏิบัติตามพระวาจา" พระเจ้าทรงมอบความรอดพ้นอีกทั้งชีวิตและความรัก
ของพระองค์ให้แก่ผู้ที่ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลานี้เขาต้องออกไปเป็น
พยานถึงพระคุณของพระองค์ พระเจ้าทรงเปิดสังคมรอบข้างและโลกทั้งโลก
ให้เป็นสนามแพร่ธรรม ผู้ที่ได้ร่วมมิสซามีหน้าที่นําสันติสุขของพระคริสตเจ้า
ไปในโลก เมื่อจําพระเยซูได้แล้ว สานุศิษย์ของเอมมาอูสรีบกลับไปที่กรุง
เยรูซาเล็มเพื่อจะประกาศข่าวดีว่า พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว
เช่นเดียวกัน ผู้ที่ได้พบพระเยซูเจ้า ผู้ทรงชีวิต ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ควรจะ
รีบไปประกาศข่าวดีด้วย
ขอให้เราระลึกถึงคําอุปมาเรื่องเงินตะลันต์ (มธ 25:14-30) หลายครั้ง
เราเปรียบเทียบเงินตะลันต์กับพรสวรรค์ของเราแต่ละคน แต่จะมองในอีกแง่
หนึ่งว่า เงินตะลันต์หมายถึงหน้าที่ที่พระเจ้าฝากไว้ให้แก่เรา เพื่อจะเอาไป
ปฏิบัติและบังเกิดผล จนถึงวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมา เมื่อพระสงฆ์ส่ง
สัตบุรุษไปในตอนสุดท้ายของมิสซานี้ พระสงฆ์มอบหน้าที่ในนามของพระเจ้า
ให้เราเอาไปปฏิบัติ ในชีวิตประจําวัน ทั้งในครอบครัว ในวงอาชีพ และในสังคม
ทั่วไป หลายครั้งคริสตชนจะคิดว่า หน้าที่สําคัญของ คริสตชนคือ แก้บาปรับ
ศีลและไปร่วมมิสซาในวันอาทิตย์ ซึ่งก็ถูกต้องแล้ว แต่สิ่งนี้เป็นเพียงแต่ส่วน
หนึ่งของชีวิตคริสตชน ผู้ที่ได้ร่วมบูชาขอบพระคุณและได้รับพระกายของพระ
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คริสตเจ้า เมื่อออกจากวัดแล้ว ต้องปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้า และมี
หน้าที่ประกาศพระวาจานั้นด้วยวาจาและกิจการ
สรุปได้ว่า พิธีบูชาขอบพระคุณไม่ได้เป็นกิจศรัทธาส่วนตัว แต่ในแง่หนึ่ง
เป็นกิจกรรมของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นประชากรใหม่ของพระเจ้า เราถวาย
บูชาขอบพระคุณร่วมกับพระสงฆ์และพี่น้องของเรา ผู้มีความเชื่อ ในอีกแง่
หนึ่งเป็นกิจกรรมหรือการกระทําของพระเจ้าเอง ในมิสซาพระองค์ทรงรื้อฟื้น
พันธสัญญากับเราและมนุษย์ทุกคน ทรงมอบความรอดพ้น ความรักและการ
อภัยให้แก่เรามนุษย์ เพื่อเราจะรับภารกิจเป็นผู้ประกาศ ข่าวดีและสร้าง
อาณาจักรของพระเจ้าในโลกนี้ด้วย

คุณพ่อยังมารีย์ ดังโตแนล(M.E.P)
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หนังสือส่งเสริมความเข้าใจในเรือ่ ง “พิธีบูชาขอบพระคุณ
1) หนังสือผลการศึกษาด้านเทววิทยา พิธีกรรมและสังคมวิทยา
2) หนังสือแนวทางการวางแผนพิธีบูชาขอบพระคุณ ปี A, B, C
3) เอกสารเฉพาะเรื่อง ได้แก่
- ประวัติศาสตร์ของพิธีบูชาขอบพระคุณ
- โครงสร้างและความหมายพิธีบูชาขอบพระคุณ
- ระบบสัญลักษณ์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ
- การเปลี่ยนแปลงจุดสําคัญด้านพิธีกรรมหลังสังคายนาวาติกันที่ 2
- ปีพิธีกรรมกับพิธีบูชาขอบพระคุณ
- บทอ่านในพิธีบูชาขอบพระคุณ
- บทภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณ
- ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ
- เพลงสดุดีในพิธีบูชาขอบพระคุณ
- ศิลปศักดิ์สิทธิ์
- การนําพิธีกรรมเข้าสู่วัฒนธรรมไทย
4) เอกสารชุดความรู้เรื่องพิธีบูชาขอบพระคุณ เล่ม 1, 2, 3
- เล่ม 1 พันธสัญญาของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์
(สําหรับพระสงฆ์, นักบวช และคริสตชนทุกคน)
- เล่ม 2 ถูกๆ ผิดๆ ในมิสซา
(สําหรับพระสงฆ์, นักบวช และผู้ประกอบพิธีฯ)
- เล่ม 3 พิธีบูชาขอบพระคุณในชีวิตคริสตชน
(สําหรับคริสตชนทั่วไป)
- เล่ม 4 การฉลองพระธรรมล้ําลึกปัสกา ตรีวารศักดิ์สิทธิ์
(สําหรับพระสงฆ์, นักบวช และคริสตชนทุกคน)
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