
วันพฤหัสฯ
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

บทอ่านที่ 1 อพย 12:1-8,11-14
องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ตรสัแกโ่มเสสและอาโรนในแผน่ดนิอยีปิตว์า่ “...วนัทีส่บิเดอืนนี ้

แตล่ะคนตอ้งเลอืกลกูแกะหรอืลกูแพะตวัหนึง่สำาหรบัครอบครวัของตน หนึง่ตวัตอ่หนึง่
ครอบครวั... แลว้ใหช้มุชนของชาวอสิราเอลทัง้หมดฆา่ลกูแกะนัน้ในตอนเยน็ เอาเลอืด
ทากรอบด้านข้างและด้านบนของประตูบ้านที่จะกินลูกแกะนั้น... เลือดที่กรอบประตูจะ
เป็นเคร่ืองหมายว่าเป็นบ้านท่ีท่านท้ังหลายอาศัยอยู่ เม่ือเราเห็นเลือด เราจะผ่านเลยไป...”

บทอ่านที่ 2 1 คร 11:23-26
พี่น้อง ข้าพเจ้าได้รับสิ่งใดมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้มอบสิ่งนั้นต่อให้

ทา่น คอืในคนืทีท่รงถกูทรยศนัน้เอง พระเยซอูงคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ทรงหยบิปงั ขอบพระคณุ 
แล้วทรงบิออก ตรัสว่า “นี่คือกายของเราเพื่อท่านทั้งหลาย จงทำาการนี้เพื่อระลึกถึงเรา
เถิด” เช่นเดียวกัน หลังอาหารคำ่า ก็ทรงหยิบถ้วย ตรัสว่า “ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ใน
โลหิตของเรา ทุกครั้งที่ท่านจะดื่ม จงทำาการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด” ทุกครั้งที่ท่านกินปัง
นี ้และดืม่จากถว้ยนี ้ทา่นกป็ระกาศการสิน้พระชนมข์ององคพ์ระผูเ้ปน็เจา้จนกวา่พระองค์

เมือ่ชาวอสิราเอลจะอพยพพน้จากการเปน็ทาสของชาวอยีปิตน์ัน้ ลกูแกะทีไ่มม่คีวามผดิและไมไ่ดม้สีว่น
ได้ส่วนเสียอะไรด้วย ก็ต้องมาถูกฆ่า.....ด้วยเหตุนี้ พระเยซูเจ้าจึงทรงได้รับสภาพเดียวกัน คือ “ทรงเป็นลูก
แกะของพระเจ้า” ในขณะที่ทรงช่วยมนุษย์ให้พ้นจากการเป็นทาสของบาป.......และด้วยความรัก พระองค์
ทรงบอกเราว่า “จงทำาดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด” แต่มิใช่ว่าการที่เราร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ก็จะเป็นการ
เพียงพอที่จะระลึกถึงพระองค์แล้ว แต่ “จงทำาดังนี้” จงทำาดังเช่นองค์พระเยซูเจ้า คือการให้โลหิต ให้ชีวิต 
แด่พระเจ้าและการรับใช้เพื่อนมนุษย์เป็นบูชาความรัก....เพื่อระลึกถึงพระองค์เถิด

จะเสด็จมา 

พระวรสาร ยน 13:1-15
กอ่นวนัฉลองปสักา พระเยซเูจา้ทรงทราบวา่ถงึเวลาแลว้ทีจ่ะทรงจากโลกนีไ้ปเฝา้พระบดิา... ระหวา่งการ

เลีย้งอาหารคำา่ ปศีาจดลใจยดูาส อสิคารโิอท บตุรของซโีมนใหท้รยศตอ่พระองค ์พระเยซเูจา้ทรงทราบวา่พระ
บิดาประทานทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์แล้ว และทรงทราบว่า พระองค์ทรงมาจากพระเจ้า และกำาลัง
เสด็จกลับไปหาพระเจ้า จึงทรงลุกขึ้นจากโต๊ะ ทรงถอดเสื้อคลุมออกวางไว้ ทรงใช้ผ้าเช็ดตัวคาดสะเอว แล้ว
ทรงเทนำ้าลงในอ่าง เริ่มล้างเท้าบรรดาศิษย์และใช้ผ้าที่คาดสะเอวเช็ดให้

เมื่อเสด็จมาถึงซีโมน เปโตร เขาทูลพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า พระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพเจ้าหรือ” 
พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “สิ่งที่เราทำาอยู่ขณะนี้ ท่านยังไม่เข้าใจ แต่จะเข้าใจในภายหลัง”... 

เมื่อทรงล้างเท้าของบรรดาศิษย์เสร็จแล้ว พระเยซูเจ้าทรงสวมเสื้อคลุมอีกครั้งหนึ่ง เสด็จกลับไปที่โต๊ะ 
ตรัสว่า “ท่านเข้าใจไหมว่าเราทำาอะไรให้ท่าน ท่านทั้งหลายเรียกเราว่าอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็ถูกแล้ว 
เพราะเราเป็นอย่างนั้นจริง ๆ ในเมื่อเราซึ่งเป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและอาจารย์ยังล้างเท้าให้ท่าน ท่านก็ต้อง
ล้างเท้าให้กันและกันด้วย เราวางแบบอย่างไว้ให้แล้ว ท่านจะได้ทำาเหมือนกับที่เราทำากับท่าน”

เช้� : พิธีเสกนำ้�มันศักดิ์สิทธิ์
คำ่ำ� : ระลึกถึงพระเยซูเจ้�ทรง
     ตั้งศีลมห�สนิท

สดด 116:12-13,
14-16,17-18



วันท่ี 5 เมษายน 2012/2555 

วันพฤหัสฯ สัปดาหศักดิ์สิทธิ์ 

ยน 13.1-15 

บทเทศน 

   วันหน่ึง  ขาพเจารับประทานอาหารเย็นกับเพื่อนๆ  พวกเรานัด

พบกันหลังจากแยกยายกันไปหลายปมาแลว 

 คืนน้ัน ขาพเจายิ้มกับตัวเองและขอบพระคุณพระเจาที่ประทาน

คืนนาทึ่งน้ัน  ขาพเจาจะจดจําคืนน้ีไวเพราะไดอยูกับเพื่อนที่ขาพเจารัก

มาก 

+ 

 วันน้ี เราระลึกถึงอาหารค่ํามื้อสุดทายที่พระเยซูเจาประทับอยูกับ

อัครสาวกเปนคร้ังสุดทาย เราเฉลิมฉลอง  “การรวมตัวของเพื่อนสนิท 

และพยายามท่ีจะทําใหประสบการณน้ันมีชีวิตชีวา เปนจริงข้ึนมาอีก”.  

 ความจริงแลว เราทําเชนน้ีทุกคร้ังเมื่อเรารวมพิธีมิสซาบูชา

ขอบพระคุณ ไมเพียงแตวันพฤหัสฯศักด์ิสิทธิ์เทาน้ัน  

 วันน้ีดวย ที่เราระลึกถึงการที่พระเยซูเจาประทานแบบอยางของ

ความสุภาพถอมองค การรับใชโดยไมคิดถึงพระองคเองเลย คือทุกสิ่งที่

เราควรทําตามเชนกัน 

 ถึงแมวา หลายคร้ัง มีความกังวลใจที่กัดกินในตัวเราทุกคร้ังที่เรา

รวม “หักปงและด่ืมเหลาองุนจากถวยน้ี” (1 คร 11.26)  เรามักประหลาด

ใจวา 



 - ถาเราประทับใจในมิตรภาพที่มีตอพระเยซูเจาเปนการสวนตัว 

เราจะหันกลับไปมองและระลึกถึงพระองค ไหม 

 - หลังจากการเฉลิมฉลองปสกาแลว เราพบวา ตัวเองไปจุมพิต

พระองคอีกดวยการทรยศพระองคเหมือนยูดาสไหม  

 - เราเขาใจจริงๆไหมวา เราไดทําอะไรกับพระองคบาง 

 ความทรงจําในพิธีมิสซาฯ คือทุกสิ่งที่เราเกี่ยวของกับความรัก

ยิ่งใหญที่นําพระเยซูเจาไปสูการสิ้นพระชนมเพื่อมนุษยชาติ 

 วิธีที่ดีที่สุในการเปนพยานตอความเชื่อของเราคือ เราแสดงความ

รักแบบเดียวกับพระองค 

 

 ขาแตพระผูทรงพระเมตตานิรันดร โปรดทอดพระเนตร

ครอบครัวของพระองคที่อยูเฉพาะพระพักตรพระองค.  ลูกไมทราบวา

ทําไม แตสําหรับลูก พระเยซูเจาทรงเต็มพระทัยที่จะเชื่อฟงพระบิดาเจา 

เพื่อประทับบนไมกางเขนที่เตรียมไวสําหรับพระองค และเพื่อ

สิ้นพระชนมที่น่ัน. พระองคทรงแบกบาปลูกในพระวรกายของพระองค

เอง และพวกเขาตรึงพระองคกับไมกางเขน.  พระองคไมทรงทอดทิ้งพระ

เยซูเจาเลย  

 ขาแตองคพระผูเปนเจา โปรดชวยใหลูกรูภายในจิตใจอยางลึกซึ่ง 

ถึงสิ่งที่พระเยซูเจาไดทรงกระทําเพื่อลูก 

 โปรดชวยใหลูกจดจําพระมหาทรมานของพระองควาชวยใหลูก

มีชีวิตที่ไดรับไถกูแลว โดยปราศจากความหวาดกลัวศัตรู 



 เราวอนขอ ทั้งน้ีอาศัยพระบารมีพระเยซูเจาคริสต พระบุตรของ

พระเจาของเรา อาแมน 
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ตื่นเฝาวันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์ 

เพลงเร่ิม หทัยเปยมรัก 

 1.หทัยที่เปยมดวยความรักเหลือลน 

 หทัยยอมทนยอมขัดสนเพื่อเปนหนทาง 

 หทัยรักจริงยิ่งใหญไมจืดจาง 

 หทัยสรรคสรางสันติสุขแหงดวงใจ 

 (รับ)โอหทัยเปยมรักสูงศักด์ิสมจากสวรรค  ลดองคมามีชีวันมนุษย 

(โอ..) โอหทัยรักจริงรักยิ่งใหญ บริสุทธิ์ คือหทัยพระบุตรพระเจา 

 2.หทัยที่เปยมดวยความกรุณา 

 หทัยราชาประสูติมารักษาชาวชน 

 หทัยสูงศักด์ิดวยรักเรามากลน 

 หทัยทุกขทนสิ้นพระชนมบนกางเขน (รับ) 

พิธีกร 

 “ในคืนที่พระเยซูเจาทรงถูกทรยศน้ันเอง พระองคทรงหยิบปง 

ขอบพระคุณ แลวทรงบิออก ตรัสวา “น่ีคือกายของเราเพื่อทานทั้งหลาย” 

จงทําการน้ีเพื่อระลึกถึงเราเถิด” (1 คร 11.24) 

                  อาหารค่ํามื้อสุดทายเปนอัศจรรยยิ่งใหญที่พระเยซูเจาทรง

กระทํา คือ การต้ังศีลมหาสนิท  เปนเหตุการณที่นาประหลาดใจมากที่สุด

ของชีวิตพระองค  ที่พระศาสนจักรไดกระทําเร่ือยมาในพิธีมิสซาบูชา

ขอบพระคุณ เปนเวลาหลายศตวรรษ 

 ขอใหเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปเปนชีวิตแหงสันติ ดวยการ

รับพระองคในศีลมหาสนิท เพราะพระองคตรัสเองวา 



 “ เราเปนปงแหงชีวิต  ผูท่ีมาหาเรา จะไมหิว และผูท่ีเชื่อในเรา จะไม

กระหายอีกเลย” (ยน 6.35 ) 

 

เพลง  ปงแหงพันธสัญญา 

 แผนปงแหงพันธสัญญา องคพระบุตราลงมาจากสวรรค 

มอบกายหมายความสัมพันธ พาพวกเราน้ันสูความเสรี 

แผนปงแหงความชื่นชม สุขสมอารมณในวันน้ี 

ลูกรับประทับในชีวี ดวยความภักดีมีความซื่อตรง 

 ลูกน้ันไมสมไดรับพระพร ประนมกรสังวรบาปที่ทําลง 

แตออมพระหัตถพระเจามีเจตจํานง พาผูที่หลงเดินตรงสูแดนวิมาน 

แผนปงแหงความรักนิรันดร บํารุงชีวันสัมพันธยืนนาน 

มอบกายถวายวิญญาณ ชั่วกัลปชั่วกาลมอบแดพระองค 

 

 

รําพึง 1 (ทํานองเพลงคลอเบาๆ หรือฉายวิดีโอ ฉากอาหารค่ํามื้อสุดทาย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งจากเร่ือง “พระเยซูเจา ชาวนาซาเร็ธ มวน 3) 

(เสียงผูหญิง) พระเยซูเจาประทานพระองคเองในศีลมหาสนิทใน

อาหารค่ํามื้อสุดทาย เปนพันธกิจสุดทายกอนที่พระองคจะเร่ิมรับพระ

พันธกิจแหงการไถกูมนุษยชาติ 

  อาหารค่ํามื้อสุดทาย คือพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณแรก พระเยซู

เจาทรงบันดาลใหอัครสาวกเปนพระสงฆและประทานอํานาจแกพวก



ทานใหเปลี่ยนปงและเหลาองุนเปนพระกายและพระโลหิต พระองคทรง

สัญญาวา  

 

(เสียงผูชาย)  “ผูที่กินเน้ือของเราและด่ืมโลหิตของเรา ก็ดํารงอยูในเรา 

และเราก็ดํารงอยูในเขา” (ยน 6.57) 

 (เพลงเทเซ)  เชิญถวายพระพร (Bless the Lord   หนังสือเพลงสรรเสริญ

สดุดี หนา 727)  

เพลงเชิญถวายพระพร 

  เชิญถวายพระพร  สรรเสริญพระนามพระเจา  

 เชิญถวายพระพร  พระเจานําทางชีวี (รองซ้ํา 3 รอบ)  

 

รําพึง 2 

(เสียงผูหญิง) เมื่อเรารับพระเยซูเจาในศีลมหาสนิท เราจะเปนหน่ึง

เดียวกับพระองค ความเปนหน่ึงเดียวกันน้ีจะชวยใหเรามีความสุขที่เต็ม

เปยม และชีวิตที่สงบเยือกเย็น 

  

(เสียงผูชาย) “ทานไมต่ืนเฝาอยูกับเราสักหน่ึงชั่วโมงไมไดหรือ” (มธ 

26.40) 

(เงียบสักครู 10 นาที) 

    

 

 



รําพึง 3 

(เสียงผูหญิง) “ทานทั้งหลายจงทําตามแบบ   ทานทั้งหลายจงทํา

ตามแบบฉบับของพระเจา ประดุจบุตรสุดที่รักของพระองค จงดําเนิน

ชีวิตในความรักดังที่พระคริสตเจาทรงรักเราและทรงมอบพระองคเพื่อเรา 

เปนเคร่ืองบูชากลิ่นหอมถวายแดพระเจา ในหมูทานทั้งหลาย อยาใหมี

การผิดประเวณี ความลามกโสมมตาง ๆ หรือความโลภ อยาใหมีแมแต

การพูดถึง จึงจะเปนการเหมาะสมกับผูศักด์ิสิทธิ ์อยาใหมีทั้งการพูดหยาบ

คาย พูดไรสาระและตลกหยาบโลนซึ่งไมเปนการสมควร แตใหมีการ

ขอบพระคุณ 

ทานทั้งหลายจงรูไวเถิดวา คนผิดประเวณี คนลามกโสมม และ

คนโลภซึ่งเปนเสมือนคนนับถือรูปเคารพ ไมมีสิทธิรับมรดกในพระ

อาณาจักรของพระคริสตเจาและของพระเจาเลย  อยาใหใครใชคําพูดไร

สาระหลอกลวงทาน ผูที่ไมยอมเชื่อฟงและทําความผิดเหลาน้ีสมควรจะ

ไดรับโทษจากพระเจา  จงอยาสมาคมกับคนเหลาน้ีเลย    ในอดีตทานเคย

เปนความมืด แตบัดน้ีทานเปนความสวางในองคพระผูเปนเจา จงดําเนิน

ชีวิตเชนบุตรแหงความสวางเถิด  ผลแหงความสวางคือความดี ความชอบ

ธรรมและความจริงทุกประการ (อฟ 5.1-9) 

 

เพลง พระองคผูทรงเปยมดวยความรัก 

1.โอพระองคผูทรงเปยมดวยความรัก  เพราะพระรักสรางเราใหมีชีวา 

มอบความคิดอิสระเราเหลือพรรณนา พระองคทรงเมตตาคอนําพาเรากาว

ไป 



2.แตวาเราเฝาเอาแตใจตน  ด้ินรนกาวพนแนวทางพระเจา 

ยอมตัดความรักใจแนนหนักในทางมัวเมา   เพราะพระทรงรักเรา    

พระองคไมทรงทอดทิ้ง 

(รับ) ความรักพระเจายิ่งใหญนักหนา  สงพระบุตราลงมาไถโทษชาวชน 

สูทนลําบากทรมานทุกขทน      จนสิ้นพระชนมบนกางเขนอยางอดสู 

มีไหมรักใดเทียบเทารักน้ี  ความรักยอมพลีชีวิตเปนเคร่ืองบูชา  

โอ พระเยซูเจาองคพระชุมพา ปงแหงชีวาเปนอาหารเลี้ยงวิญญาณ 

3.ดวยความรักที่พระทรงมอบแกเรา    ใหเรามอบใจและกายของตน 

พลีเพื่อความรักใหประจักษรักแทยอมทน และจงรักทุกคนเหมือน

พระองคทรงรักเรา. 

 

รําพึง 4 

“ขาแตองคพระผูเปนเจา คืนน้ี พระบุตรของพระองคทรงต้ังศีลศักด์ิสิทธิ์

แหงพระกายและพระโลหิตในมื้ออาหารค่ํามื้อสุดทายน้ัน ดวยวิธีน้ี คืน

กอนที่พระองคจะสิ้นพระชนม พระองคทรงเผยแสดงความรักที่ลึกซึ้งที่มี

ตอพวกลูก และเพื่อบันดาลใหพวกลูกลูกเปนหน่ึงเดียวกันในพระองค  

พวกลูกระลึกถึงพระวาจาของพระองควา ศีลน้ีทําใหลูกอยูในพระองค 

และพระองคจะประทับอยูในลูก 

       ขอใหเราระลึกวา การรับศีลมหาสนิท จะบันดาลใหลูกเปยมดวย

ความรักและแสดงถึงผลของการไดรับการไถกูแลวในชีวิตของลูก 

  ลูกวอนขออาศัยพระบารมีของพระเยซูเจา พระบุตรของพระองค อา

แมน 



+ 

เพลงปงแหงทวยเทพเทวา (Panis Angelicus) (รองเพลงน้ีกอนเก็บศีลฯ

เขาตูศีล) 

  (อวยพรศีลมหาสนิท) 

1. ปงแหงทวยเทพเทวา ลงมาจากแดนวิมาน 

 ใหเลิกรูปอุปมาน กลายเปนอาหารบุคคล 

 โอมหัศจรรยใหญ คนเลวคนไพรคนจน 

 รับพระเจาของตน ในศีลบวร 

2. โอพระตรีเอกานุภาพ ชาวเรากมกราบวิงวอน 

 โปรดดวยอํานวยพระพร แดผูยกกรวันทา 

 ขอโปรดนําสูลูทาง ลุแสงสวางนิภา 

 ซึ่งพระตรีเอกา สําแดงพระองค 

 

++++++++++++++ 

 


