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บทท่ี 1 
วันพระเจา 

 
บทนํา 

สังฆธรรมนูญพิธีกรรม (SC 102-111) เรื่องปพิธีกรรม 
102. พระศาสนจักรถือวาเปนหนาที่ของตนจะตองฉลองการที่พระคริสตเจาทรงไถ คือ 

เตือนความศรัทธาใหระลึกถึงการไถนี้ในวันที่กําหนดในระหวางปหนึ่งๆ ทุกๆ สัปดาหในวันที่
เรียกวา  “วันพระเจา” พระศาสนจักรรําลึกถึงการกลับคืนชีพของพระคริสตเจา ซึ่งพระศาสนจักร
ยังฉลองอีกปละครั้งพรอมกับการรับทรมานของพระองคในวันสมโภชปสกา  

พระศาสนจักร ยังนําธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจามาตีแผตลอดเวลาทั้งป ตั้งแตวันปฎิ
สนธิและวันบังเกิดจนถึงวันเสด็จข้ึนสวรรค วันพระจิตเจาและวันที่เราหวังและคอยใหพระองค
เสด็จกลับมา 

พระศาสนจักรเตือนใหระลึกถึงธรรมล้ําลึกการไถดังนี้ เพ่ือเปดพระคลังฤทธิ์อํานาจและ
บุญกุศลของพระคริสตเจาใหแกสัตบุรุษ  ฤทธิ์อํานาจและบุญกุศลเหลานี้กลับเปนปจจุบันเสมอ
ไป สัตบุรุษสามารถมารับพระคุณเหลานี้ จิตใจของเขาจึงเปยมดวยพระหรรษทานที่ชวยใหรอด 

103. เมื่อฉลองธรรมล้ําลึกตางๆ ของพระคริสตเจาตามลําดับประจําปเชนนี้  พระศาสน
จักร แสดงความเคารพนับถือดวยความรักเปนพิเศษตอพระนางมารีย  พระชนนีของพระเจาซึ่ง
รวมกับพระบุตรมิไดขาดในการไถ พระศาสนจักรเทิดชูและยกยองพระนางมารียวา เปนผลอัน
ประเสริฐของการไถ เมื่อพระศาสนจักรเพงดูพระนางดวยความชื่นชม พระศาสนจักรก็เห็นวา
พระนางเปนรูปอันบริสุทธิ์ย่ิงสําหรับพระศาสนจักรเอง ซึ่งปรารถนาและหวังที่จะเปนผูบริสุทธิ์
อยางสมบูรณเชนนั้นดวย  

104. นอกจากนั้น ตลอดป พระศาสนจักรยังใหเราคิดถึงมรณสักขีและนักบุญอ่ืนๆ ซึ่งได
บรรลุถึงความศักด์ิสิทธิ์ อาศัยพระหรรษทานของพระเจา และบัดนี้อยูในสวรรครองสรรเสริญ
พระเจา และภาวนาอุทิศแกเรา ในวันฉลองของนักบุญ พระศาสนจักรประกาศธรรมล้ําลึกปสกา
ซึ่งสําเร็จไปในนักบุญเหลานี ้ ซึ่งไดทนทรมานและไดรับพระสิริโรจนาการกับพระองค พระศาสน
จักรเสนอใหสัตบุรุษถือตามแบบฉบับของทานซึ่งดึงดูดทุกคนไปหาพระบิดาทางพระคริสตเจา 
กับวอนขอพระคุณของพระเจาอาศัยบุญกุศลของทาน  

105. ที่สุด ในเทศกาลตางๆ ประจําปและตามระเบียบที่ถือเปนประเพณีมา พระศาสน
จักรทําการอบรมสัตบุรุษอยางสมบูรณย่ิงข้ึนดวยกิจศรัทธาอันมีประโยชนแกกายและวิญญาณ
ดวยการสั่งสอน การภาวนา การใชโทษบาปและกิจเมตตา  

106. ตามประเพณีอันสืบเนื่องมาจากอัครสาวก และมีตนเดิมมาจากวันที่พระคริสตเจา
กลับคืนชีพ พระศาสนจักรฉลองธรรมล้ําลึกปสกาทุกๆ วันที่แปด ซึ่งเรียกอยางถูกตองแลววา 
วันพระเจาหรือวันอาทิตย ในวันนั้น สัตบุรุษตองมาประชุมกัน เพ่ือฟงพระวาจาของพระเจาและ
รวมในพิธีสักการบูชาขอบพระคุณ จะไดคิดถึงการรับทรมาน  การกลับคืนชีพและการรับสิริโรจ
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นาการของพระเยซูเจา และขอบพระคุณพระเปนเจาซึ่ง “ไดบังเกิดเราใหมเพ่ือความหวังอันมี
ชีวิตอาศัยการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสตเจา” (1ปต 1:3) เพราะฉะนั้น วันพระเจา (วัน
อาทิตย) จึงเปนวันฉลองสําคัญซึ่งตองเสนอใหสัตบุรุษมีความเลื่อมใสและสอนใหเขาใจเพ่ือวาวัน
นั้นจะไดเปนวันชื่นชมยินดีและเปนวันหยุดงานดวย การฉลองอยางอ่ืน ถาไมสําคัญจริงๆ แลว ก็
ไมควรถือวาเปนเอกกวาวันอาทิตย เพราะวันอาทติยเปนรากและแกนของพิธีกรรมทั้งหมด  

107. ใหตรวจแกปพิธีกรรมใหมใหเปนแบบที่วา เมื่อยังคงถือหรือจะฟนฟูธรรมเนียม
ประเพณีและระเบียบที่เคยถือในเทศกาลศักด์ิสิทธิ์ตางๆ ตามสภาพในยุคของเราแลว ก็ใหคง
รักษาลักษณะเฉพาะของเทศกาลตางๆ ไวเพ่ือหลอเลี้ยงความศรัทธาของสัตบุรุษซึ่งฉลองธรรม
ล้ําลึกแหงการไถ เฉพาะอยางย่ิงธรรมล้ําลึกปสกา หากมีการปรับปรุงพิธีกรรมที่จําเปนตาม
สภาพของทองที่ก็ใหทําโดยถือตามบัญญัติในขอ 39 และ 40  

108. กอนอ่ืนใหชักจูงจิตใจของสัตบุรุษใหคิดถึงวันฉลองของพระเยซูเจาซึ่งฉลองธรรม
ล้ําลึกแหงความรอดในรอบป ฉะนั้น วันฉลองตามเทศกาล (proper of the time) จะตองสําคัญ
กวาวันฉลองของนักบุญ เพ่ือระลึกถึงธรรมล้ําลึกแหงความรอดจนครบรอบเทาที่ควร 

109. ลักษณะสองอยางของเทศกาลมหาพรต คือ อยางหนึ่งเตือนใหระลึกถึงศีลลางบาป
หรือเตรียมรับศีลลางบาป กับอีกอยางหนึ่งเตือนใหทําการใชโทษบาป ลักษณะสองประการนี้
ชวยเทศกาลมหาพรตใหเตรียมสัตบุรุษฟงพระวาจาของพระเปนเจา และภาวนาอยางตั้งใจย่ิงข้ึน
แลวจะไดฉลองธรรมล้ําลึกปสกาอยางดี ทั้งในพิธีกรรมเองและในการอธิบายพิธีกรรมในคําสอน 
ใหอธิบายชี้ลักษณะสองประการนี้ใหเดนชัดย่ิงข้ึน เพราะฉะนั้น  

ก. ใหใชสวนประกอบที่เก่ียวกับศีลลางบาปตามพิธีกรรมในเทศกาลมหาพรตใหมาก
ย่ิงข้ึนและสวนประกอบบางอยางที่เคยใชกอนนี้ ก็ใหนํามาใชใหมตามความเหมาะสม 

ข. สําหรับสวนประกอบเก่ียวกับการใชโทษก็เชนกัน เวลาอธิบายคําสอนตองแนะ
สัตบุรุษใหเขาใจ มิใชแตผลของบาปในดานสังคมเทานั้น แตใหเขาใจตลอดจนถึงลักษณะสําคัญ
ของการใชโทษบาปซึ่งไดแกการเกลียดชังบาป เพราะเปนการทําเคืองพระทัยพระเปนเจา อยา
ลืมพูดถึงบทบาทของพระศาสนจักรในการใชโทษและใหเนนถึงการภาวนาเพ่ือคนบาป 

110. การใชโทษบาปในเทศกาลมหาพรตตองมีลักษณะมิใชแตภายในและตางคนตางทํา
เทานั้น แตควรมีลักษณะภายนอกและเก่ียวกับสังคมดวย ใหสงเสริมการใชโทษในแบบที่ทําได
ในยุคของเราตามถิ่นตาง ๆ และตามกรณีแวดลอมของสัตบุรุษ ใหสมณะผูมีอํานาจกลาวถึงใน
ขอ 22 คอยกําชับตักเตือนในเรื่องนี้ดวย  

อยางไรก็ดีใหถือการอดอาหารปสกา คือ ในวันศุกรที่พระคริสตเจาทรงรับทรมานและ
สิ้นพระชนมนั้นโดยทั่วกัน และควรอดอาหารในวันเสารศักด์ิสิทธิ์ดวยถาทําได ทั้งนี้เพ่ือเราจะได
บรรลุถึงความยินดีของวันอาทิตยปสกาดวยจิตใจอันสูงและแจมใส 

111. ตามประเพณีที่ถือตอๆ กันมา บรรดานักบุญไดรับการนับถือในพระศาสนจักร และ
เราเคารพพระธาตุอันแทจริงและรูปของนักบุญ วันฉลองของนักบุญเปนวันปาวประกาศกิจการ
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นาพิศวงที่พระคริสตเจาทรงกระทําในตัวขาบริการของพระองคและเปนวันเสนอแบบฉบับ
เหมาะสมใหสัตบุรุษเอาอยาง  

อยางไรก็ดี วันฉลองของนักบุญไมควรถือวาสําคัญกวาวันฉลองที่ระลึกถึงธรรมล้ําลึก
แหงความรอด วันฉลองนักบุญหลายองคควรปลอยใหกลุมคริสตชนหรือชาติหรือคณะนักบวช
โดยเฉพาะบางแหงทําการฉลอง พระศาสนจักรสากลควรฉลองแตนักบุญที่มีความสําคัญสําหรับ
คนทั่วโลก 
 

ตารางลําดับวันทางพธีิกรรม (ตามความสําคัญ) 
1. (วันชั้นที่หน่ึง) “สมโภช” 
1. ตรีวารปสกาพระทรมานและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจา (เริ่มตั้งแตมิสซาเย็นวัน

พฤหัสศักด์ิสิทธิ์จนถึงวันอาทิตยปสกา) 
2. สมโภชพระคริสตสมภพ สมโภชพระคริสตแสดงองค สมโภชพระเยซูเจาเสด็จข้ึนสวรรค 

และวันสมโภชพระจิตเจา 
 วันอาทิตยในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา มหาพรต และปสกา 
 วันพุธรับเถา 
 วันจันทรถึงวันพฤหัสบดีในสัปดาหศักด์ิสิทธิ ์
 วันในอัฐมวารปสกา 

3. วันสมโภชพระเยซูเจา แมพระ และนักบุญตามที่กําหนดไวในปฏิทินสากล  
 วันภาวนาอุทิศแกผูลวงลับทั่วไป (2 พฤศจิกายน) 

4. วันสมโภชเฉพาะ (ของทองถิ่นหรือคณะนักบวช) ไดแก 
ก) สมโภชองคอุปถัมภเอกของเมืองหรือสถานที่นั้น  ๆ
ข) สมโภชการอภิเษกหรือวันครบรอบปการอภิเษกวัดนั้นๆ 
ค) สมโภชชื่อวัดนั้น (ฉลองวัด) 
ง) สมโภชชื่อคณะ หรือผูตั้งคณะ หรือผูอุปถัมภเอกของคณะ (ในแตละคณะมีไดเพียง

วันเดียวในรอบป นอกจากนี้ตองถือเปนเพียง “ฉลอง”) 
2. (วันชั้นที่สอง) “ฉลอง” 
5. ฉลองพระเยซูเจาตามที่กําหนดไวในปฏิทินสากล 
6. วันอาทิตยในเทศกาลคริสตสมภพและเทศกาลธรรมดา 
7. ฉลองแมพระและนักบุญตามปฏิทินสากล 
8. ฉลองเฉพาะ (ทองถิ่นหรือคณะนักบวช) ไดแก 

ก) ฉลององคอุปถัมภเอกของสังฆมณฑล (อาจเลื่อนข้ึนเปนวันสมโภชได) 
ข) ฉลองวันครบรอบปการอภิเษกอาสนวิหาร 
ค) ฉลองนักบุญองคอุปถัมภเอกของแควน จังหวัด ประเทศนั้น  ๆ
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ง) ฉลองชื่อ (วัดหรือคณะ) ผูตั้ง หรือองคอุปถัมภเอกของคณะ หรือแขวงปกครองของ
คณะนักบวช (นอกเหนือจากที่กลาวไวในขอ 4) 
จ) ฉลองอ่ืนๆ ของวัดนั้นๆ โดยเฉพาะ 
ฉ) ฉลองที่กําหนดไวในปฏิทินเฉพาะของสังฆมณฑลหรือคณะ (นักบวช) 

9. วันธรรมดาในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา ตั้งแตวันที่ 17 ถึง 24 ธันวาคม 
 วันในอัฐมวารพระคริสตสมภพ 
 วันธรรมดาในเทศกาลมหาพรต 

3. (วันชั้นที่สาม) “ระลึกถึง” 
10. วันระลึกถึงที่บังคับตามปฏิทินสากล 
11. วันระลึกถึงบังคับเฉพาะ นั่นคือ 

 ระลึกถึงองคอุปถัมภรองของสถานที่ สังฆมณฑล หรือเขต แขวงของคณะ
นักบวช 

 ระลึกถึงบังคับอ่ืนๆ ที่กําหนดไวในปฏิทินของแตละสังฆมณฑล หรือคณะ
นักบวช 

12. วันระลึกถึงไมบังคับ 
13. วันธรรมดาในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจาจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 

 วันธรรมดาในเทศกาลพระคริสตสมภพ ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม จนถึงวันเสาร
หลังสมโภชพระคริสตแสดงองค 

 วันธรรมดาในเทศกาลปสกา ตั้งแตวันจันทรหลังอัฐมวาร จนถึงวันเสารกอน
สมโภชพระจิตเจา 

 วันธรรมดาในเทศกาลธรรมดา 
 
วันทางพิธีกรรม (จากเอกสารกฎทั่วไปสําหรับปพิธีกรรมและปฏิทิน ขอ 3-16) 

 
I วันทางพิธีกรรมโดยทั่วไป 

 3. แตละวันถูกทําใหศักด์ิสิทธิ์ผานทางการฉลองพิธีกรรมของประชากรของพระเจา 
โดยเฉพาะอยางย่ิงผานทางพิธีมิสซาและทําวัตร 
  วันทางพิธีกรรมแตละวันเริ่มนับตั้งแตเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน แตการประกอบพิธีกรรมของ
วันอาทิตยและวันสมโภชนั้น เริ่มตั้งแตวัตรเย็นของวันกอนฉลองแลว 
 

II วันอาทิตย 
 4. พระศาสนจักรฉลองธรรมล้ําลึกปสกาในวันแรกของสัปดาหที่เรียกวา “วันพระเจา” 
หรือ “วันอาทิตย” สิ่งนี้เปนธรรมประเพณีที่มาถึงเราจากอัครสาวก ซึ่งมีจุดเริ่มตนจากวันที่พระ
เยซูเจาทรงกลับคืนชีพ ดังนั้นวันอาทิตยตองถือวาเปนวันฉลองที่มากอนหมด 
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 5. เพราะความพิเศษนี้เอง การฉลองวันอาทิตยจึงยอมถอยใหไดเพียงแต “วันสมโภช” 
และ “วันฉลองพระเยซูเจา” เทานั้น สวนวันอาทิตยในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา 
เทศกาลมหาพรตและปสกาตองมากอนฉลองพระเยซูเจาและวันสมโภชอ่ืนใดทั้งสิ้น วันสมโภชที่
เผอิญมาตกตรงกับวันอาทิตยดังกลาวนี้ ใหเลื่อนมาทําการฉลองกอนในวันเสาร 
 6. โดยธรรมชาติของวันอาทิตย แยกการฉลองอ่ืนๆ ที่จะมาฉลองในวันนี้ออกไป ยกเวน 
 ก. วันอาทิตยในอัฐมวารคริสตสมภพเปนวันฉลองครอบครัวศักด์ิสิทธิ ์
 ข. วันอาทิตยหลังวันที่ 6 มกราคมเปนวันฉลองพระเยซูเจาทรงรับพิธีลาง 
 ค. วันอาทิตยหลังวันสมโภชพระจิตเจาเปนวันสมโภชพระตรีเอกภาพ 
 ง. วันอาทิตยสุดทายในเทศกาลธรรมดาเปนวันสมโภชพระคริสตกษัตริย 
 7. ในสถานที่ซึ่งการสมโภชพระคริสตแสดงองค พระเยซูเจาเสด็จข้ึนสวรรค และพระ
คริสตกายา ไมไดฉลองตรงวัน (เนื่องจากไมใชวันหยุด) สามารถเลื่อนไปฉลองในวันอาทิตยได
ดังนี ้
 ก. วันสมโภชพระคริสตแสดงองค ฉลองในวันอาทิตย ระหวางวันที ่2-8 มกราคม 
 ข. วันสมโภชพระเยซูเจาเสด็จสูสวรรค ฉลองในวันอาทิตยสัปดาหที่ 7 เทศกาลปสกา 
 ค. วันสมโภชพระคริสตกายา ฉลองในวันอาทิตยหลังวันสมโภชพระตรีเอกภาพ 
  

III วันสมโภช วันฉลอง และวันระลึกถึง 
 

 8. ขณะที่ฉลองธรรมล้ําลึกของพระเยซูเจาในระหวางป พระศาสนจักรยังแสดงความ
เคารพดวยความรักตอพระนางมารีย พระมารดาพระเจา ซึ่งอยูเหนือกวาการระลึกถึงมรณสักขี
และบรรดานักบุญ 
 9. นักบุญที่มีความสําคัญในพระศาสนจักรสากลไดรับการฉลองจากพระศาสนจักร
ทั้งหมด นักบุญองคอ่ืนๆ ทั้งที่มีรายชื่อในปฏิทินสากลแบบระลึกถึงไมบังคับ หรือใหเปนคารวกิจ
ของพระศาสนจักรบางแหง หรือ เขตแดน หรือคณะนักบวช 
 10. การฉลองแบงออกตามความสําคัญไดดังนี้ วันสมโภช วันฉลอง และวันระลึกถึง 
 11. วันสมโภช ถือวาเปนวันพิเศษ การฉลองเริ่มข้ึนตั้งแตวัตรเย็นที่ 1 ในตอนเย็นวัน
กอน วันสมโภชบางวันมีมิสซาเฉพาะพิเศษสําหรับวันกอนฉลองดวย สําหรับใชตอนเย็นวันกอน
ฉลอง ถามีการถวายมิสซาเวลาเย็น 
 12. การฉลองปสกา และ พระคริสตสมภพ ซึ่งเปนวันสมโภชสําคัญ มีการฉลองตอเนื่อง
ไปอีก 8 วัน ซึ่งแตละอัฐมวารมีกฎของมันเอง 
 13. พิธีกรรมของวันฉลองจํากัดอยูในขอบเขตของวันตามธรรมชาติ (เที่ยงคืนถึงเที่ยง
คืน) เพราะฉะนั้น วันฉลองจึงไมมีวัตรเย็นที่ 1 เวนแตวาจะเปนวันฉลองพระเยซูเจา ซึ่งมาตก
ตรงกับวันอาทิตยในเทศกาลธรรมดาและในวันอาทิตยในเทศกาลพระคริสตสมภพ และทําการ
ฉลองแทนวันอาทิตย 
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 14. การระลึกถึงแบงออกเปน “ที่บังคับ” และ “ไมบังคับ” การประกอบพิธี “การระลึกถึง”
นี้ ผสมผสานเขากับพิธีกรรมของวันธรรมดาที่ตรงกันตามกฎเกณฑที่มีกําหนดไวในหนังสือ
มิสซาและหนังสือทําวัตร 
 “การระลึกถึงบังคับ” ที่ตรงกับวันธรรมดาในเทศกาลมหาพรต อาจทําพิธีไดเปนเพียง
เทากับ “การระลึกถึงไมบังคับ” เทานั้น 
 ถาในวันเดียวกันปฏิทินกําหนด “การระลึกถึงไมบังคับ” ไวหลายอัน อาจทําพิธีระลึกถึง
ไดเพียงอันเดียวเทานั้น โดยละเวนอันอ่ืนๆ เสีย 
 15. ในวันเสารเทศกาลธรรมดา ที่ไมมี “การระลึกถึงบังคับ” ใดๆ อาจทํา “การระลึกถึง
ไมบังคับ” ของแมพระไดเสมอ 
 

IV วันธรรมดา 
 

 16. วันในสัปดาหหลังวันอาทิตยเรียกวา “วันธรรมดา” แตก็ประกอบพิธีกรรมไดหลาย
แบบตามแตความสําคัญเฉพาะของวัน 
 ก. วันพุธรับเถา และวันในสัปดาหศักด์ิสิทธิ์ตั้งแตวันจันทร-วันพฤหัส อยูเหนือการฉลอง
อ่ืนๆ 
 ข. วันธรรมดาในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา จากวันที่ 17-24 ธันวาคม และวัน
ธรรมดาในเทศกาลมหาพรตอยูเหนือกวาวันระลึกถึงบังคับ 
 ค. วันธรรมดาอ่ืนๆ ทั้งหมดเปดทางใหกับวันสมโภช และวันฉลอง และยังเชื่อมโยงกับ
การระลึกถึง 
 

วันฉลองบังคับ (กฤษฎีกา 14) 
มาตรา 1246 # 2 อยางไรก็ตาม สภาพระสังฆราชอาจจะยุบวันฉลองบังคับบางวันไป 

หรืออาจจะเลื่อนวันฉลองบังคับไปเปนวันอาทิตย ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากสันตะสํานักกอน  
เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 1246 # 2 สภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย ประกาศวา “วันฉลองบังคับตรงวัน คือ ทุกวันอาทิตยตลอดป 
และวันพระคริสตสมภพ สวนวันฉลองบังคับอ่ืนๆ ไดแก วันสมโภชพระคริสตเจาสําแดง
องค สมโภชพระเยซูเจาเสด็จข้ึนสวรรค สมโภชพระคริสตวรกาย สมโภชแมพระไดรับ
เกียรติยกข้ึนสวรรค สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล และสมโภชนักบุญทั้งหลาย ให
เลื่อนไปฉลองวันอาทิตยถัดไป  
วันฉลองบังคับอ่ืนๆ ที่มาตรา 1246 # 1 ระบุไวใหถือเปนวันฉลองสําคัญและไมบังคับ 

ไดแกวันสมโภชพระนางมารีย พระชนนีพระเปนเจา วันสมโภชพระนางมารียผูปฏิสนธินิรมล 
และวันสมโภชนักบุญยอแซฟ 
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ขอสังเกต : วันสมโภชพระนางมารียพระชนนีพระเปนเจา วันสมโภชพระนางมารียผู
ปฏิสนธินิรมล และวันสมโภชนักบุญยอแซฟ ไมถูกกําหนดใหเปนวันฉลองสําหรับประเทศไทย 
อาจจะฉลองตรงวันหรือวันเสารถัดไปก็ได ถาเลื่อนไปวันอาทิตยถัดไปก็จะไปตรงกับวันฉลอง
อ่ืนๆ หรือไปตรงกับวันอาทิตยในเทศกาลมหาพรต  
 
1. ประวัติการฉลองวันพระเจา 

1.1 เหตุการณปสกาของพระเยซูเจา 

- ในตอนเชาของวันแรกของสัปดาหที่พระเยซูเจากลับคืนชีพ (มธ 28:1 ; มก 16:9 ; 
ลก 24:1 ; ยน 20:1) 

- พระเยซูเจาทรงประจักษแกศิษย 2 คนที่เอมาอุส “เขาจําพระองคไดเมื่อพระองค
ทรงบิขนมปง” (ลก 24:35) 

- ทรงประจักษพระองคตอบรรดาสาวกทีป่ระชุมกัน และทรงรับประทานกับพวกเขา 
(ลก 24:41-43)  

- ทรงประทานพระจิต และอํานาจในการยกบาปใหแกเขา (ยน 20:21-23) 
- สรุป เนน การกลับคืนชีพ ม้ืออาหาร ประทานพระจิต งานประกาศขาวดี

(mission) (ศูนยกลางของประวัติแหงความรอด) 
- วันพระเจาจึงเปนวันฉลองปสกาประจําสัปดาห 
 
1.2 การฉลองวันพระเจาในประวัติพระศาสนจักรมีรากฐานมาต้ังแตยุคอัครสาวก 

- วันแหงสันติสุขและความเชื่อ (ยน 20:26-27) “8 วันหลังจากนั้น พระเยซูเจา
ประจักษ ตรัสวา “สันติสุขจงอยูกับทาน” บอกโทมัสใหแหยนิ้วไปที่แผล ใหเชื่อ มี
สองจุดที่เนน glorious cross กับความเชื่อ (การประชุมมีกางเขนเปน
ศูนยกลาง และเปนการประชุมของผูมีความเชื่อ) 

- วันแหงการนมัสการ  (กจ 20:7-12) เปาโลที่เมืองโทรอัส “พิธบิีขนมปง” คํ่าวันเสาร
(วันตนสัปดาห) เรามาชุมนุมกันเพ่ือทําพิธีบิขนมปง เปาโลพูดคุยกับบรรดาศิษย
อยางยืดยาวจนถึงเที่ยงคืน เพราะจะตองจากไปในวันรุงข้ึน   มีตะเกียงอยูหลายดวง
ในหองชั้นบนที่ชุมนุมกัน   ชายหนุมคนหนึ่งชื่อยูทิกัสนั่งอยูที่ขอบหนาตาง กําลัง
งวงนอนมาก ขณะที่เปาโลพูดตอไปเรื่อย ๆ เขาก็หลับและพลัดตกจากชั้นที่สามถึง
พ้ืน มีผูอุมเขาข้ึนมาพบวาเขาตายแลว  เปาโลจึงลงมาขางลางกมลงกอดรางของเขา
ไว พูดวา “อยาวุนวายไปเลย เขายังมีชีวิตอยู”    แลวเปาโลก็ข้ึนไปชั้นบนอีกครั้ง
หนึ่ง ทําพิธีบิขนมปงและกินอาหาร พูดคุยตอไปอีกนานจนถึงรุงเชา แลวจากไป   
บรรดาศิษยพาชายหนุมผูนั้นที่ยังมีชีวิตอยูกลับไปบาน และรูสึกมีกําลังใจข้ึนมาก 
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- วันแหงความรักและความเมตตา (1คร 16:1-2)  เปาโลบอกใหเก็บเงินชวยคนจน 
(เก็บวันแรกของทุก ๆ สัปดาห) สอดคลองกับสิ่งที่ นักบุญจัสตินเขียน วาการเก็บ
ทานนั้นทําในตอนจบพิธีศีลมหาสนิทในวันอาทิตย  (ความรักตอคนจน) 

- วันอาทิตยเปนวันของพระเจา (เปนขอความเดียวในพันธสัญญาใหมที่บอก
วา วันอาทิตยเปนวันพระเจา) วว 1:9-10 “the Lord’s day” เทียบกับ 1 คร 11:20 
“the Lord’s supper”  และจะพบคําวาวันของพระเจาอีกครั้งในหนังสือ ดีดาเค 
(ประมาณ ค.ศ. 80-130) เปนวันที่คริสตชนมารวมตัวกันเพ่ือประกอบพิธีศีลมหา
สนิท สารภาพความผิดตอกัน เนนที่ธรรมล้ําลึกของพระเยซูเจาทั้งหมด 

- จะเห็นวาคําในหลาย ๆ ภาษามีรากศัพทมาจากวันพระเจา dominica (ละติน) 
Dimanche (ฝรั่งเศส) Domenica (อิตาเลียน) 

- เบ้ืองตนคริสตชนที่เยรูซาเล็มฉลองทั้งวันสับบาโตและวันพระเจา 
- ตอมาคริสตชนฉลองเฉพาะวันพระเจา 
- เริ่มมีการแยกชัดเจนโดยนักบุญอิกญาซิโอแหงอันติโอก (107) 
- “คริสตชนมาชุมนุมกันในวันของพระเจา ทําพิธีบิปงและขอบพระคุณ สารภาพบาป 

คืนดีตอกันและกัน เพ่ือการถวายบูชาของพวกเขาจะไดบริสุทธิ”์ (หนังสือดิดาเค) 
-  Pliny the Younger เขียนถึง Trajan (112) ทานเปนผูปกครองที่ Bithynia “คริสต

ชนถูกจับเพราะประชุมปกติในรุงเชาเพ่ือขับรองเพลงสรรเสริญพระเยซูเปนพระเจา
(บทขอบพระคุณ)” (มีการประชุม 2 ครั้ง ตอนเชาสําหรับวจนพิธีกรรม และตอนเย็น
สําหรับมื้ออาหาร เนื่องจากมีกฎหมายหามการประชุมในตอนเย็น กลุมคริสตชนจึง
เลื่อนพิธีกรรมในตอนเย็นมาทําในตอนเชา) 

- “ในวันอาทิตย คริสตชนมาชุมนุมกัน อานขอเขียนของอัครสาวก ประกาศก และ
เหตุผลทีป่ระชุมวันอาทิตยเพราะเปนวันแรกที่พระเจาทรงสรางโลกและเปนวันที่
พระเยซูเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพ” (นักบุญจัสติน ป ค.ศ. 165)  

-  “อยาใหงานในโลกสําคัญกวาพระวาจาของพระเจา .. ดังนั้นในวันพระเจาจงทิ้งทุก
อยาง ไปที่วัดของเจา” (หนังสือ Teaching of the Apostle (Didascalia 
Apostolorum)) 

- Martyrs of Abitania (ตูนิเซีย) มรณสักขีของวันอาทิตย ถูกจับตอหนากงศุล 
Anulinus ในคาเทจ 12 กุมภาพันธ 304 Saturnius พระสงฆตอบวา “เราตองฉลอง
วันพระเจา มันเปนกฎของเรา” Emeritus ผูอาน (เจาของบาน) “ใชเปนบานของฉัน
ที่ใชฉลองวันของพระเจา เราไมสามารถมีชีวิตอยูได โดยไมฉลองวันพระเจา”  
Victoria พรหมจารี “ฉันรวมในการประชุมครั้งนีด้วย เพราะวาฉันเปนคริสตชน” 
(ขอสังเกตในสามศตวรรษแรกวันอาทิตยยังไมใชวันหยุด) 
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- 3 มีนาคม 321 จักรพรรดิคอนสแตนติน กําหนดวันอาทิตยเปนวันพักผอน (ยกเวน
ชาวนา) ในเดือนกรกฎาคม 321 หามมีการพิพากษา แตใหมีกิจการแหงความชื่น
ชมยินดีและสันติสุข 

- ในภายหลังจึงมีขอกําหนดของพระศาสนจักรใหมาวัดในวันพระเจา 
- สังคายนาแหง Elvira ในสเปน (300-302/306-313) “ไมมาวัดวันอาทิตย 3 อาทิตย 

Excommunicate เปนเวลาสั้น ๆ เปนการลงโทษ” 
- ในศตวรรษที่ 4 มี พิธีตื่นเฝา (vigil) ของวันพระเจาที่กรุงเยรูซาเล็ม (เราทราบเรื่อง

นี้จากการแสวงบุญของ Egeria เธอบรรยายถึงพิธีวาประกอบดวยบทสดุดีและบท
ภาวนา จุดยอดของพิธี คือ การอานพระวรสารเรื่องการกลับคืนชีพของพระเยซูเจา) 

- ความคิดเรื่องวันอาทิตยเปนวันพักผอน ในสมัยนักบุญเอเฟรม ชาวซีเรีย ทาน
เชื่อมโยงความคิดเรื่องการพักผอนในวันพระเจาเขากับกฎของวันสับบาโต 

- ที่สุดความสําคัญของวันพระเจาคอย ๆ เสียไปทีละนอย ป ค.ศ. 1456 มีการ
ประกาศวามิสซาวันอาทิตยอยูในชั้นที่ 2 คือ วันฉลองนักบุญ หรือแมพระมี
ความสําคัญกวาวันพระเจาในเทศกาลธรรมดา 

2. เทววิทยาของพิธีกรรมวันพระเจา1 
การไปวัดวันพระเจา 
วันพระเจาหรือวันอาทิตยมีบทบาทสําคัญมากในชีวิตจิตของคริสตชน เปนวันที่สัตบุรุษ

จะไดสัมผัสลึก  ๆ วาการเปนพระศาสนจักรนั้นหมายถึงอะไร หลายๆ ศาสนาตางพากันอุทิศวัน
หนึ่งในรอบสัปดาหใหบรรดาศาสนิกชนของตนมารวมกันทําพิธีนมัสการและเปนหนึ่งเดียวกันใน
ฐานะที่เปนชุมชนแหงความเชื่อเดียวกัน  ชาวยิวถือวันเสาร และชาวมุสลิมเอาวันศุกร  แต
บรรดาคริสตชนทั่วโลกถือเอาวันอาทิตยเปนวันของพระเจา การถือวันอาทิตยเปนวันพระเจานี้
ทําใหพวกเขาแตกตางจากผูที่นับถือศาสนาอ่ืน ในสมัยแรกๆพวกคนนอกศาสนาจึงพูดถึงพวก 
คริสตชนวาเปน “พวกวันอาทิตย” วันอาทิตยในบริบทนี้มีอะไรบางอยางที่จะตองนําเอามาพูดวา
พวกเขาปฏิบัติกันอยางไรในวันนี้ คือการเฉลิมฉลอง Dominicum ซึ่งเปนนามที่ใชแทนคําศีล
มหาสนิท เพราะวา Dominicum  ทําการฉลองกันในวันแรกของสัปดาห วันอาทิตยจึงไดรับการ
ขนานนามวาเปนวันของพระเจา (dies dominica) เพราะฉะนั้นจึงมีการเรียกวันอาทิตยใน
หลายๆภาษาวาเปนวัน domenica, domingo, demanche  วันของพระเจา (dies dominica) จึง
เปนวันสําหรับศีลมหาสนิท (Dominicum) 

เปนที่นาเสียดายวาสัญลักษณของวันอาทิตยไดหายสาบสูญไปในหลายๆประเทศที่เคย
เปนคาทอลิกมากอน โดยเฉพาะอยางย่ิงในทวีปยุโรป เสียงระฆังโบสถเงียบหายไป วัดเหลือ
สัตบุรุษแคครึ่งเดียว เสื้อผาอาภรณที่เคยสวมใสกันอยางสวยหรูในวันอาทิตยไมมีใหเห็นกันอีก

                                                
1 นํามาจากบทความของคุณพออันสการ ชูปุงโก OSB แปลโดย ว. ประทีป 
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แลว และการรับประทานพรอมหนากันภายในครอบครัววันอาทิตยก็ไมมีใหเห็นอีกเชนกัน 
สําหรับประเทศฟลิปปนสพระศาสนจักรยังสามารถที่จะภูมิใจไดและก็ตองขอบคุณพระเจารวมถึง
พระสงฆผูใหการอภิบาลดวย ขนบธรรมเนียมคาทอลิกยังมีชีวิตและปฏิบัติกันดีอยู ถึงแมจะไม
เขมแข็งอยางที่เราอยากใหมันเปนก็ตามที ประสบการณของขาพเจาในวันอาทิตยในชวงราวๆ 
ป 1990 ในแถบหมูเกาะแปซิฟกตอนใตยังเปนสิ่งที่ฝงจารึกอยูในความทรงจําของขาพเจาจน
ยากที่จะลืมเลือน อยางเชนในเกาะซามัวตะวันตกสัตบุรุษแตงตัวสีขาวแตละคนถือหนังสือพระ
คัมภีร (ปกแดงสําหรับคาทอลิกและปกดําสําหรับโปรเตสแตนตนิกายเปรสไบเตเรียน) เดินเปน
แถวไปวัดเพ่ือทําพิธีนมสัการในวันอาทิตย การเตรียมอาหารนั้นเขาทํากันในวันเสารและมีการ
จํากัดกันในเรื่องของการเดินทาง  การทานอาหารพรอมหนากันในครอบครัวและการพักผอน
ตอนบายคือสวนหนึ่งของการปฏิบัติตนในวันพระเจา  แลวในตอนเย็นยังมีการไปวัดกันอีกครั้ง
หนึ่งเพ่ือการทําวัตร  มีครั้งหนึง่ที่ตองปดสนามบินในวันพระเจา  และสิ่งที่ไมนาเชื่อก็คือ  บรรดา
นักโทษไดรับอนุญาตใหกลับไปเย่ียมครอบครัวไดในวันพระเจาอีกดวย 

วันอาทิตยมีความสําคัญอะไรกันนักหนา และการปฏิบัติตนในวันอาทิตยมีบทบาท
สําคัญอะไรในชีวิตฝายจิตของเราในฐานะที่เปนคริสตชน? ธรรมนูญของพระศาสนจักรวาดวย
จารีตพิธีกรรม (มาตรา 106) เตือนวาวันอาทิตย วันพระเจา “ควรสงเสริมสัตบุรุษใหมีความ
ศรัทธา”  เหตุวาในวันนี้  ตามธรรมเนียมปฏิบัติของคริสตชน พระคริสตเจาไดทรงเสด็จกลับฟน
ชีพจากความตาย  ปรากฏพระองคแกบรรดาอัครสาวก และยังคงกระทําเชนนีเ้รื่อยมาในทุกๆ 
วันอาทิตย  เมื่อคริสตชนพากันมานมัสการรวมเปนหนึ่งเดียวกัน จึงเปนที่เขาใจไดวาวันอาทิตย
เปนวันที่พระสงฆมีงานมากที่สุด  และคงจะเปนวันที่พวกเขาไมมีโอกาสพักผอนเลย (ศัพท
ลาตินใชคําวา otium ซึ่งขาพเจาตั้งใจหมายถึง ณ ที่นี)้ และพวกเขาจะตองเผชิญหนากับพระผู
ทรงเสด็จกลับฟนชีพดวยการสวดภาวนาสวนตัว สิ่งที่คอยยังชั่วหนอยก็คือ คุณพอเจาอาวาสใน
บางภูมิภาคของโลกไดรับการชดเชยแทนการไมไดหยุดพักในวันอาทิตย ดวยวันจันทรซึ่งพวก
เขาจะไดพักผอนกันอยางเต็มคราบ  ซึ่งก็อาจเปนคําอธิบายไดวาเหตุในจึงไมมีการโปรดศีลใดๆ 
หรือพิธีปลงศพในวันจันทรสําหรับประเทศฟลิปปนส 

คงจะเปนประโยชนบางไมมากก็นอยหากจะตั้งขอสังเกตวา ระหวางที่มีการประชุม
สังคายนา  ผูเขารวมประชุมบางทานเสนอวา  วันนมัสการประจําสัปดาหควรจะเปลี่ยนเปนวัน
อ่ืนที่เหมาะสมกวา  อยางเชนหากเปนวันศุกรก็นาจะเหมาะสมดีสําหรับประเทศที่เปนมุสลิม ซึ่ง
ไมถือเอาวันอาทิตยวาเปนวันหามทํางาน สวนในพระศาสนจักรที่ยังเปนสภาพมิสซังอยูนั้น หาก
พระสงฆวางวันไหนวันนั้นก็นาจะเหมาะสมดีสําหรับการนมัสการพระเจา แตคณะกรรมาธิการ
แหงสมัชชาตอบวา ขอบังคับใหตองไป “รวมมิสซา” อยางนอยสัปดาหละครั้งเปนเรื่องกฎหมาย
ของพระศาสนจักรซึ่งสังคายนาไมควรที่จะไปตองแตะ จะอยางไรก็ดี วันอาทิตยยังคงจะตองเปน
วันของพระเจาอยูดี  เพราะเหตุวาเปนวันที่พระคริสตเจาทรงเสด็จกลับฟนชีพจากความตาย 
ดานหน่ึงเปนเรื่องของกฎหมายพระศาสนจักร  สวนอีกดานหน่ึงเปนเรื่องเทวศาสตรของ
วันอาทิตย 



11 
 

วันอาทิตยในฐานะที่เปนวันพระเจา 
พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหมบันทึกไววาพระคริสตเจาทรงเสด็จกลับคืนชีพในวัน

อาทิตย  วันแรกของสัปดาห และเปนวันที่ 3 หลังจากวันที่พระองคทรงสิ้นพระชนม หลังจากที่
ไดเสด็จกลับคืนชีพแลว พระองคไดทรงปรากฏองคมาเย่ียมบรรดาอัครสาวกตามคําบอกเลาโดย
พระวรสารของนักบุญลูกาบทที่ 24  และของนักบุญยวง บทที่ 21  โดยมีการกลาววาพระองค
ทรงประจักษมาในวันแรกของสัปดาห ดูเหมือนจะเปนความรูสึกของอัครสาวกวาวันอาทิตยไมใช
เปนเพียงวันที่จะตองระลึกถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจาเทานั้น แตยังจะตองเปน
วันที่เราไดพบปะสัมผัสกับพระองคดวย ในศตวรรษที่ 2 นักบุญจัสตินผูเปนมรณสักขีรายงานไว
วา  ในวันอาทิตย “เราทุกคนตางพากันไปรวมประชุมกัน  เพราะวามันเปนวันที่พระเยซูคริสต
เจาพระผูไถของเราทรงฟนคืนชีพจากความตาย...และพระองคไดทรงปรากฏใหบรรดาอัครสาวก
และสานุศิษยเห็น”  (Apology I, c. 67) ปกติเรามักถือกันวาวันอาทิตยคือวันแหงการกลับฟน
พระชนมชีพของพระคริสตเจา และเรามักจะเตือนบรรดาสัตบุรุษใหไปวัดเพ่ือทําการฉลองศลี
มหาสนิทเพ่ือเปนการระลึกถึงการเสด็จกลับคืนชีพของพระคริสตเจา แตสําหรับเชิงอภิบาลคงจะ
เปนประโยชนไมนอยเลย หากเราจะอธิบายวาวันอาทิตยยังเปนวันแหงการปรากฏองคของพระ
เยซูคริสตเจาผูทรงกลับฟนชีพจากความตาย ในวันอาทิตยพระคริสตเจาทรงปรากฏองคตอ
บรรดาสัตบุรุษที่มาชุมนุมกันโดยอาศัยการประกาศพระวาจาและการบิปง ศีลมหาสนิทใน
วันอาทิตยจึงมิไดเปนแตเพียงการระลึกถึงการกลับคืนชีพของพระคริสตเจาเทานั้น มันยังเปน
ประสบการณแหงการปรากฏองคเสมอมาของพระคริสตเจาทามกลางสัตบุรุษที่มาชุมนุมกันอีก
ดวย 

พระคริสตเจาทรงปรากฏองคมาหาศิษยของพระองคอยางไร? พระวรสารบอกเราวา 
พระองคทรงปรากฏมาในพระวรกายที่ทรงกลับคืนชีพ พระองคทรงเดินผานประตูที่ปดอยู  และ
ทันทีทันใดพระองคก็ทรงประทับอยูทามกลางพวกเขา พระองคทรงแสดงใหพวกเขาเห็นถึง
เครื่องหมายแหงการถูกตรึงบนไมกางเขนของพระองค แลวพระองคก็ทรงบอกโทมัสใหเอานิ้ว
มาสัมผัสกับรอยแผลที่ฝาพระหัตถและสีขางของพระองค ความสําคัญแหงการปรากฏองคใน
รางกายของพระคริสตเจาไมอาจที่จะมองขามหรือเปลี่ยนเปนอยางอ่ืนไปได คําคมของแตรตุ
ลเลี่ยนชางเหมาะสมเสียจริงๆ  caro, salutis cardo (กายกลายเปนหลักประกันแหงความรอด) 
การประจักษดวยพระวรกายของพระองคในเวลาตอมาคือรูปแบบของการชุมนุมกันในวันอาทิตย  
มีการประกาศพระวาจา และมีการบิปง 

แตการประจักษของพระคริสตเจาที่มีผลตอเนื่องกับการนมัสการพระเจาของเราในวัน
อาทิตยนั้นถูกบันทึกโดยพระวรสารของนักบุญลูกาในบทที่ 24 วรรค 13-15 ศิษยสองคนหมด
กําลังใจ เพราะเหตุการณในวันศุกรศักด์ิสิทธิ์จึงออกเดินทางจากนครเยรูซาเล็มโดยมุงหนาไปยัง
เมืองเอมมาอุสเพ่ือที่จะกลับบาน  วันนั้นเปนวันอาทิตยวันแรกของสัปดาหและเปนวันที่สาม
หลังจากวันที่พระเยซูถูกตรึงบนไมกางเขน พระคริสตเจาทรงรวมเดินทางไปกับพวกเขาโดยที่
พวกเขาจําพระองคไมได พอตกเย็นเมื่อเดินทางไปถึงเอมมาอุสศิษยทั้งสองจึงเชิญหรืออาจ
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ขอรองใหพระองครวมรับประทานอาหารเย็นกับพวกเขา เมื่อนั่งที่โตะเรียบรอยแลวพระองคทรง
หยิบปงข้ึน ทรงอธิษฐาน บิออก และมอบปงใหแกเขาทั้งสอง ณ บัดดลนั้นตาเขาก็สวางข้ึนมา
ทันที  พวกเขาจําพระองคไดเพราะการหักปงนั่นเอง พวกเขาจึงเขาใจอํานาจแหงคําพูดของ
พระองคที่ทรงมีตอพวกเขา “เราไมรูสึกวาดวงใจของเราลุกเปนไฟดอกหรือในขณะที่พระองค
ทรงสนทนากับเราระหวางทางและทรงอธิบายพระคัมภีรใหเรา?” ศษิยทั้งสองคุนเคยกับสไตล
สวนตัวที่พระเยซูทรงใชเมื่อพระองคทรงเทศนาและบิปงในอาหารมื้อคํ่า พระเยซูทรงปฏิบัติ
เชนเดียวกันครั้งแลวครั้งเลาเปนเวลา 3 ป กอนที่พวกเขาจะไดทําการเลี้ยงอาหารคํ่ามื้อสุดทาย 
ความคุนเคยทําใหพวกเขาจําพระคริสตเจาได  และสําหรับสัตบุรุษของเราทุกวันนี้จะใหมัน
แตกตางไปจากสิ่งนี้ไดอยางไร? คําพูดที่ชินหูและสัญลักษณที่ชินตาในพิธีบูชาขอบพระคุณควร
ไหมที่จะเปนเครื่องหมายที่แนนอน เพ่ือที่พวกเราจะไดตระหนักดีถึงการประทับอยูของพระ
คริสตเจาทามกลางเรา?    

เรื่องราวเอมมาอุสคือภาพลักษณของการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทในวันอาทิตยสําหรับ
ศิษยรุนแรกของพระคริสตเจา พิธปีระกอบดวยการอานพระคัมภีรและการบิปง เมื่อผูประกอบ
พิธีอานและอธิบายพระวาจาตอที่ชุมนุม พวกเขาก็จะเห็นดวยสายตาแหงความเชื่อวาเปนพระ
คริสตเจาเองที่ทรงประกาศพระวรสารแกพวกเขา เฉกเชนที่พระองคทรงไดกระทําในระหวาง
การเดินทางไปเมืองเอมมาอุส และเมื่อพระสงฆหยิบปงและถวยเหลาองุนข้ึนมา กลาว
ขอบพระคุณ และแจกจายใหกับสัตบุรุษ พวกเขาก็เขาใจดวยความเชื่อเชนเดียวกันวาพระคริสต
เจาเองเปนผูที่บิปง เหมือนกับที่พระองคทรงกระทําในบานของศิษยสองคนนั้น เรื่องราวเอม
มาอุสดูเหมือนจะบอกเราวา การเฉลิมฉลองของบรรดาคริสตชนที่เปนหลักของวันอาทิตยคือศีล
มหาสนิท ในขณะที่พระคริสตเจาผูทรงฟนชีพทรงตรัสกับพวกเขาโดยอาศัยการประกาศพระ
วาจาของพระเจา และประทานพระองคแกพวกเขาในศีลศักด์ิสิทธิ์แหงพระกายและพระโลหติ
ของพระคริสตเจา 

นับตั้งแตโบราณกาลมาแลวการถือวันอาทิตยเปนวันของพระเจาจะควบคูกันเสมอกับ
การเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท สําหรับคริสตชนยุคตนๆ วันอาทิตยเปนวันของพระเจาและจะถือวา
วันนั้นไมไดปฏิบัติกันอยางถูกตองหากไมมีการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท พูดอีกอยางหนึ่งคือ การ
เฉลิมฉลองศีลมหาสนิทนั่นเองที่ทําใหวันอาทิตยเปนวันของพระเจา  ศีลมหาสนิทคือเอกลักษณ
หนึ่งเดียวและหนทางเดียวของพระศาสนจักร ในการําลึกถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระ
คริสตเจาในวันอาทิตย รวมถึงการที่จะมีประสบการณครั้งแลวครั้งเลากับการประทับอยูของ
พระองคในพระวาจาและในศีลศักด์ิสทิธิ์ เราไดรับการบอกกลาววาในศตวรรษที่ 2 บรรดามรณ
สักขีชาวอาบีธีเนียนไดทําการขอรองผูคุมอนุญาตพวกเขาใหทําการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทใน
วันอาทิตยในคุก มิฉะนั้นแลวพวกเขาจะใชวันของพระเจาอยางไรโดยที่ไมไดรับประสบการณกับ
การประทับอยูของพระองคในศีลศักด์ิสิทธิ?์ บรรดาคริสตชนจะพากันยึดถือเอาวันของพระเจา
เปนวันที่มีความสําคัญสูงสุดเสมอ  จนวาพวกเขาไมมีทางที่จะจงใจละเลยมันไปได  นั่นคือการ
เฉลิมฉลองศีลมหาสนิท  แมจะเปนชวงเวลาแหงการเบียดเบียน หรือแมพวกเขาจะอยูทามกลาง
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วัฒนธรรมหรือสังคมตางดาวชาวตางแดนที่เปนศัตรูกับความเชื่อของตน มีเรื่องเลามากมาย
เก่ียวกับคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนแตก็แอบรวมตัวกันอยางลับๆ ในวันอาทิตยเพ่ือที่จะทําการ
เฉลิมฉลองศีลมหาสนิททั้งที่ตองเสี่ยงกับชีวิต  พวกเขาเหลานี้คือประจักษพยานที่นาประทับใจ
เปนอยางย่ิงสําหรับเรา 

ดังนั้นจึงพอที่จะทําใหเราเขาใจไดวาเหตุใดธรรมนูญวาดวยพิธีกรรม (มาตรา 106) จึง
ยืนยันวา “ในวันนี้สัตบุรุษของพระคริสตเจาตองมารวมตัวกัน เพ่ืออาศัยการฟงพระวาจาของ
พระและมีสวนรวมในศีลมหาสนิท พวกเขาจะไดรําลึกถึงมหาทรมาน การเสด็จกลับคืนพระชนม
ชีพ  และพระสิริมงคลของพระเยซูคริสตเจา” ขออนุญาตหยิบยกเอาคําพูดในยอหนาที่ 180 แหง
เอกสารของการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2 ของสภาพระสังฆราชฟลิปปนสที่เนนเรื่อง
ความสําคัญของการเฉลิมฉลองศีลมหาสนทิในวันอาทิตยสักหนอย เอกสารดังกลาวระบุวา 
“สําหรับสัตบุรุษสวนใหญ มันคือโอกาสสําคัญ (คงจะเปนโอกาสเดียวกระมัง) ที่พวกเขาจะไดมี
ประสบการณกับพระศาสนจักร มันยังเปนโอกาสเดียวในรอบสัปดาหที่สัตบุรุษสวนใหญจะไดรับ
อาหารบํารุงชีวิตจิตบาง”  การไปวัดวันอาทิตยไมเปนเพียงแตการรําลึกถึงการกลับฟนพระ
ชนมชีพของพระคริสตเจาเทาน้ัน ไมไดเปนโอกาสที่จะทําใหสัตบุรุษไดมีโอกาสพบกับ
พระคริสตเจาผูทรงเสด็จกลับเปนขึ้นมาเทาน้ัน  มันยังเปนโอกาสใหสัตบุรุษไดมี
ประสบการณแหงการเปนพระศาสนจักรอีกดวย  วันอาทิตยเปนวันหนึ่งในรอบสัปดาหที่
บรรดาสัตบุรุษตางพากันมาชุมนุมกันที่วัดในฐานะที่เปนพระศาสนจักร  เพ่ือที่จะฟงพระวาจา
ของพระเจาและมีสวนรวมในการบิปง ซึ่งยังผลใหพวกเขามีประสบการณรวมกันในฐานะที่เปน
ชุมชนแหงผูมีความเชื่อถึงการประจักษของพระคริสตเจาโดยอาศัยศีลศักด์ิสิทธิ ์
 

วันอาทิตยในฐานะที่เปนวันแรกและวันที่แปด 
วรรณกรรมของปตาจารย (ธรรมนูญวาดวยพิธีกรรมก็เชนเดียวกัน) เรียกวันอาทิตยวา

เปนวันที่แปด  ถึงแมวาจะมีเพียง 7 วันในหนึ่งสัปดาหโดยมีวันอาทิตยเปนวันแรก ธรรมเนียม
ประเพณีของคริสตชนตั้งแตศตวรรษที่ 4 ก็เรียกวันอาทิตยวาเปนวันที่แปดของสัปดาหเชนกัน นี่
หมายความวาในรอบหนึ่งสัปดาห วันอาทิตยเปนทั้งวันเริ่มตน (วันแรก) ของสัปดาหและวันที่
ถัดไปจากวันเสาร ซึ่งวันเสารเปนวันที่เจ็ด วันที่แปดยังอาจหมายถึงการตอรอบสัปดาหใหอยู
นอกระบบของเวลา ในมิติของการเสด็จกลับฟนพระชนมชีพของพระคริสตเจา  เราอาจเขาใจได
วาวันที่หนึ่งและวันที่แปดหมายความวารอบสัปดาหเริ่มและปดลงดวยวันของพระ เราอาจกลาว
ในรูปของสัญลักษณดวยก็ไดวา รอบสัปดาหซ่ึงเปนสัญลักษณแหงชีวิตของเราในโลกน้ีเริ่ม
และจบลงดวยธรรมล้ําลึกปสกา ขาพเจาก็รูตัวดีเหมือนกันวาการกลาวของขาพเจาในครั้งนี้
อาจสรางความสับสนมากข้ึนแทนที่จะชวยทําใหมันกระจางข้ึน จึงคิดวาการบอกกลาวสัตบุรุษ
เก่ียวกับเทววิทยาของวันอาทิตยในฐานะที่เปนวันแรกและวันที่แปด อาจจะยังเปนเรื่องที่ไม
เหมาะสมที่จะเทศนบนธรรมาสนในวันอาทิตย แตก็ควรระมัดระวังอยาปลอยตัวปลอยใจไปตาม
กระแสของโลกธุรกิจที่ถือวาวันอาทิตยเปนวันที่เจ็ดของสัปดาห เพราะเหตุวาวันทํางานเริ่มกันที่
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วันจันทรและวันอาทิตยก็คือสวนหนึ่งของวันสุดสัปดาห  อยางนอยปฏิทินญี่ปุนเขาก็ถือปฏิบัติ
กันเชนนี้ สําหรับประเด็นนี้เทววิทยาแหงวันอาทิตยมีเรื่องที่จะตองพูดกันมากเก่ียวกับความเชื่อ
ของคาทอลิกในการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพและความหวังของเราที่จะไดชีวิตนิรันดร 

เทววิทยาสําคัญที่อยูเบ้ืองหลังของวันอาทิตยในฐานะที่เปนวันแรกของสัปดาหก็คือ เรา
เริ่มตนสัปดาหดวยการสารภาพความเชื่อของเราในรหัสธรรมแหงการกลับคืนชีพของพระคริสต
เจา ในฐานะที่เปนคริสตชน เราตระหนักดีวาการกลับฟนชีพของพระคริสตเจาใหความหมายและ
แรงบันดาลใจสําหรับการดําเนินชีวิตในแตละสัปดาหของเรา การเสด็จฟนพระชนมชีพของพระ
คริสตเจาคือกุญแจดอกสําคัญสําหรับความเขาใจชีวิตของคริสตชน นักบุญเปาโลเขียนไววา “ถา
พระคริสตเจามิไดทรงกลับคืนพระชนมชีพ การเทศนสอนของเราก็ไรประโยชนและความเชื่อ
ของทานก็ไรประโยชนเชนเดียวกัน... ถาเรามีความหวังในพระคริสตเจาเพียงเพ่ือชีวิตนี้เทานั้น 
เราก็เปนมนุษยที่นาสงสารที่สุด” (1 คร 15: 14)  ความสัมพันธระหวางวันแรกของสัปดาหกับ
การเสด็จคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจา จะเห็นไดชัดย่ิงข้ึนหากเรานําเอามาเปรียบเทียบกับ
การทําวัตรที่เริ่มดวยการปฏิบัติไปตามอันดับวงจรของแตละวัน โดยเริ่มจากการเสด็จกลับคืน
พระชนมชีพ เราเริ่มฉลองการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจากันแตเชาตรูกอนที่เรา
จะเริ่มงานใดๆ ในวันนั้น เพ่ือความคิดและการกระทําของเราตลอดสัปดาหจะไดรับหลอเลี้ยงและ
เชื่อมโยงกันกับธรรมล้ําลึกอันย่ิงใหญแหงความเชื่อ เชนเดียวกัน ทุกวันแรกของสัปดาห นั่นคือ
ทุกวันอาทิตย  เราทําการระลึกถึงการกลับเปนข้ึนมาจากความตายของพระคริสตเจาเพ่ือที่
เหตุการณนั้นจะไดเปนแรงบันดาลใจสําหรับเราตลอดทั้งสัปดาห 

ในอีกมุมมองหนึ่ง เทวศาสตรสําคัญที่อยูเบ้ืองหลังของวันอาทิตยในฐานะที่เปนวันที่
แปดก็คือวา  ในวันนี้เรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนวัฎจักรชีวิตประจําวัน เพ่ือที่จะยางเขาสูโลกแหง
ความเปนนิรันดร พระคริสตเจาผูทรงเสด็จฟนพระชนมชีพทรงปรากฏมายังเราในวันอาทิตย 
และทรงยกระดับการใชชีวิตประจําวันของเรา ใหเห็นการเฉลิมฉลองที่นาชื่นชมยินดีแหงการ
กลับคืนพระชนมชีพของพระองค วันอาทิตยทําใหเราไดลิ้มรสของสิ่งที่กําลังรอคอยเราอยู
ในภพที่เปนนิรันดร ดังนั้นการไปวัดวันอาทิตยจึงเปนการลิ้มรสลวงหนาแหงความชื่นชมยินดี
ชั่วนิรันดร  และเปนการแสดงออกซึ่งความเชื่อของเราในชีวิตที่จะดํารงอยูตอไปหลังชีวิตในโลก
นี้ ในขณะเดียวกันเราก็พรอมใจกันยืนยันวา เราที่เปนคริสตชนไมไดตกเปนทาสแหงความชั่วชา
อีกแลว  เราคือบุตรที่มีอิสระเสรีของพระเจา และเราตองลอยตัวข้ึนที่สูงเหนือความบาปทั้งหลาย
ของมวลมนุษย   วันอาทิตยจึงกลายเปนเครื่องหมายแหงความหวังของคริสตชน
ทามกลางโลกที่เต็มไปดวยอํานาจแหงความชั่วรายตางๆนานา 

ดวยเหตุที่คริสตชนเรามักจะมัวแตกังวลอยูกับสิ่งเลวรายตางๆ ของโลก (สงคราม การ
กอการราย  ความยากจน การเจ็บไขไดปวย ความอยุติธรรม การกดข่ีขมเหงกัน ฯลฯ)  ทําให
ความสนใจของเราบอยครั้งถูกผลักใหไปสูสิ่งที่ทําใหดูเหมือนวาเปนความจริงที่สิ้นหวัง ดังนั้น
เราจึงมักจะมีแนวโนมที่จะละเลยกับปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งของความเปนคริสตนชนไป นั่น
คือ ความหวัง หวังที่จะเห็นโลกที่ดีกวา หวังที่จะไดลิ้มรสลวงหนาถึงความสุขนิรันดรแมในโลกนี้ 
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นี่คือสิ่งที่วันอาทิตยในฐานะเปนวันที่แปดของสัปดาหสามารถที่จะเปนหลักประกันใหแกเรา 
กลาวคือ สําหรับผูที่เชื่อในพระคริสตเจาแลวจะมีชีวิตมากกวาที่จะมีแตความทุกขเวทนา 
 

วันอาทิตยในฐานะที่เปนวันพักผอน 
จักรพรรดิคอนสแตนตินเปนผูริเริ่มใหมีการหยุดพักผอนในวันอาทิตยเพ่ือสนับสนุนให

บรรดาสัตบุรุษพากันไปมีสวนรวมในการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทอยางสงา กอนหนานั้น
จักรวรรดิโรมันถือวันเสารเปนวันหยุดพัก  บรรดาคริสตชนและคนอ่ืนๆ ทั่วไปจึงตองทํางานกัน
ในวันอาทิตย แมวาพวกเขาจะจัดเวลาเชาตรูไวสําหรับการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทในวันอาทิตย
ก็ตาม เราทราบวาชาวยิวที่บังเอิญไดรับสวนกุศลจากอาณาจักรโรมันที่จัดใหวันเสารเปน
วันหยุดราชการนั้น ตางไมพอใจกับการเปลี่ยนวันหยุดซึ่งเทากับเปนการเอาใจพวกคริสตชน แต
ก็นาที่จะจําใสใจไววาจุดประสงคแรกที่คอนสแตนตินประกาศวันอาทิตยใหเปนวันหยุดก็
เพื่อที่จะสงเสริมการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทในวันอาทิตย เรื่องความคิดที่จะทําใหการ
เฉลิมฉลองมีความสงางามย่ิงข้ึนนั้นหมายถึงการฉลองศีลมหาสนิทในวันอาทิตยเปนอันดับแรก  
ซึ่งเปนวันที่สัตบุรุษหยุดงานกันเพ่ือจะไดมีเวลามากข้ึนในการทําการนมัสการพระเจาอยางสงา 

ที่วาความคิดที่จะทําใหการเฉลิมฉลองมีความสงางามย่ิงข้ึนนั้น ขาพเจาหมายถึงการจัด
อันดับความสงางามของจารีตพิธี มีบางชุมชนที่จัดพิธีบูชาขอบพระคุณในวันธรรมดาราวกับวา
เปนมิสซาวันอาทิตย จะเปนประโยชนมากในการระลึกวาการจัดการเฉลิมฉลองอยางสงา
น้ันมิไดหมายถึงการนําเอาสัญลักษณใหมๆหรือการกระทําอะไรใหมๆ เขามาหรือยืด
พิธีกรรมใหยาวออกไปเกินความจําเปน สิ่งที่ขาพเจาหมายถึงก็คือทําใหจารีตพิธีเดิมที่มี
อยูแลวเกิดความสมบูรณ เชน ขับรองบทที่ควรจะเอามารอง ใชหนังสือพระวรสาร  การ
ใชอาภรณและภาชนะที่ถูกตอง  การแตงวัดอยางเหมาะสม  รวมถึงลั่นระฆังหากเปนไป
ได 

สังฆธรรมนูญของพระศาสนจักรวาดวยพิธีกรรม (มาตรา 106) เตือนวา วันอาทิตยซึ่ง
เปนวันสําคัญที่สุดในบรรดาวันหยุดทั้งหลายควรที่จะ “เปนวันแหงความชื่นชมยินดีและเปน
อิสระจากการทํางาน”  ขาพเจาขอตั้งขอสังเกตไว ณ ทีน่ี้วา สังคายนาไมตองการที่จะใหการ
พักผอนในวันอาทิตยเปนกฎที่ตองปฏิบัติกันอยางเด็ดขาด เรามักจะไดยินสัตบุรุษบางคน
สารภาพบาปเพราะทํางานที่ไดรับคาจางในวันอาทิตย และก็มีกรณีอีกเชนเดียวกันที่ผูฟงแกบาป
ถือวาการกระทําเชนนี้เปนบาปหนัก แตจากการอภิปรายของสังคายนาเราทราบมาวาบรรดา
ผูเขารวมประชุมสังคายนา ถือการพักผอนในวันอาทิตยวาเปนเรื่องรองหากจะนํามาเปรียบกับ
การเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทในวันนั้น ซึ่งประเด็นหลังนี้เปนการทําวันอาทิตยใหเปนวันของพระ
เจา จะอยางไรก็ตาม เปนตนหากเก่ียวกับความยากจนที่จําเปนจะตองทํางานในวันอาทิตยเพ่ือ
หาเลี้ยงทอง ก็ไมจําเปนที่จะตองถือใหทั้ง 24 ชั่วโมง เปนเวลาสําหรับการพักผอนเพ่ือที่จะมีสวน
รวมในการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิท ที่เห็นชัดคงไดแกคําเตือนจากหนังสือคําสอนของพระศาสน
จักรขอ 2186 ที่บอกวา “คริสตชนที่มีโอกาศพักผอนควรคิดถึงบรรดาพ่ีนองชายหญิงของตนผูที่
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มีความตองการและสิทธิเดียวกัน แตไมสามารถหยุดพักผอนจากการทํางานเพราะความยากจน
และความจําเปน” 

ในประเทศฟลิปปนสกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่มีการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทในวัน
อาทิตยกันที่หางสรรพสินคาและสถานที่ตางๆ เพ่ือประโยชนของลูกจางที่ตองทํางาน แตก็ไมดี
อยูอยางหนึ่ง ที่กุศลนี้แผไปถึงคนอ่ืนๆ ที่แหกันไปยังหางสรรพสินคาในวันอาทิตยดวย ซึ่งทําให
มีผลเสียตอการมีสวนรวมในชีวิตของชุมชนวัด ขาพเจาเห็นใจคุณพอเจาวัดที่พากันบนถึง
สัตบุรุษของตนที่ชอบไปฟงมิสซาในวัดที่มีแอรหรือตามหางสรรพสินคาที่เย็นฉํ่า แตก็ยังมา
กวนใจพระสงฆเพ่ือขอใหทําพิธีโปรดศีลลางบาป พิธีแตงงาน โปรดศีลเจิม และพิธีปลงศพ   

ปจจุบันในประเทศที่พัฒนาแลวและระหวางชนชั้นกลาง วันอาทิตยกลายเปนสวนหนึ่ง
ของปรากฏการณใหมที่เรียกกันวา “วันสุดสัปดาห” วันสุดสัปดาหที่กําลังเพ้ียนไปจากการ
พักผอนในวันอาทิตยมักจะมีคุณสมบัติของการทองเที่ยวและการพักผอนสําหรับคนที่มีสตางค  
รูปแบบใหมของการใชวันหยุดสุดสัปดาหนี้เปนเหตุของการไมไปฟงมิสซาในวัดที่ตนสังกัด  และ
ในหลายๆ กรณีทําใหการมีสวนรวมในการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทถดถอยนอยลง  หากฟลิปนส
มีมิสซาวันอาทิตยที่หางสรรพสินคา อีกหนอยวัดบางวัดในยุโรปก็อาจตองมีมิสซาที่ชายหาดใน
ฤดูรอนเพ่ือประโยชนของผูที่ไปเลนน้ําทะเลกัน 

สําหรับกรณีของความยากจน  การหยุดพักผอนในวันอาทิตยอาจเปนเรื่องที่ทําไดยาก 
คนจนไมมีทางเลือกหรือโอกาสที่จะหยุดงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงหากเปนงานตามขอตกลงที่
พวกเขาจะไดรับคาแรงตามจํานวนชั่วโมงที่เขาทํางาน ไมทํางานก็ไมมีเงิน สําหรับคนจําพวกนี้
ไมมีคําวา “หยุดวันสุดสัปดาห” การอยูไกลจากวัดอาจเปนอีกปญหาหนึ่งที่มีเหตุมีผลทําใหไปวัด
ไมได  สวนการที่มีพระสงฆไมเพียงพอก็ทําใหปญหามันใหญข้ึนไปอีก  แรกเริ่มเดิมทีการ
แนะนําใหสัตบุรุษมารวมชุมนุมกันในวันอาทิตยในกรณีที่ไมมีพระสงฆ ถูกถือวาเปนทางเลือก
แทนการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทในวันอาทิตยแบบชั่วคราว ครั้นเวลาผานไปมันกลับกลายเปน
ทางออกถาวรไปเสียแลว แนนอนที่สุดวาความคิดนี้นาชมและมีผลดีในเชิงอภิบาล ชุมชนที่อยู
หางไกลจากศูนยกลางที่มีพระสงฆ อยางนอยก็สามารถที่รับฟงพระวาจาของพระเจาและรับศีล
มหาสนิทได  จึงไมมากก็นอยเทากับไดทําการเฉลิมฉลองการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพ ไดพบ
กับพระคริสตเจาผูเสด็จกลับคืนชีพ  และมีประสบการณกับการที่เปนชุมชนคริสตนชนที่ไดมาทํา
การนมัสการรวมกัน 

แตสําหรับชุมชนวัด การหยุดพักวันอาทิตยไมควรหมายถึงการหยุดพักจากงาน
แหงความรักและปญหาของสังคมไปดวย การรับใชที่เปนมืออาชีพของแพทย 
ทนายความ และครูที่มอบใหโดยไมคิดคาใชจายแกคนยากไรของชุมชน ควรที่จะเปน
จุดเดนแหงการรักษาวันอาทิตยใหเปนวันศักดิ์สิทธ์ิ การชุมนุมกันในวันอาทิตยไมไดจบลง
เพียงที่วัด แตยังจะตองดําเนินตอไปในคลีนิคและหองเรียนของวัด ผูนําฆราวาสออกเย่ียมคน
เจ็บคนไข ผูสูงอายุ และผูพิการที่ออกจากบานไมได เพ่ือที่จะนําเอาพระวาจา ศีลมหาสนิท และ
ความบรรเทาฝายจิตของชุมชนมายังพวกเขา ครั้งหนึ่งนานมาแลว นักบุญจัสตินผูเปนมรณสักขี
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บอกวา การเก็บถุงทานในวัดไมวาจะเปนเงินหรือวัสดุสิ่งของไดถูกนํามาแบงสันปนสวนเพ่ือคน
จน แมหมาย และเด็กกําพรา  สิ่งที่เรื่องนี้บอกเราก็คือ การเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทวันอาทิตยจะ
ยังไมสมบูรณ หากไมมีการเลื่อนไหลไปสูการบริการชุมชน คําประกาศแหงสังคายนาครั้งที่ 2 
ของสภาพระสังฆราชฟลิปปนสเตือนวา “การบริการรับใชทําใหการนมัสการเกิดความสมบูรณใน
การทําใหวันอาทิตยอันเปนวันของพระเจานั้นศักด์ิสิทธิ”์ 
 

การชุมนุมวันอาทิตยโดยไมมีพระสงฆ 

ขาพเจาไมมีความประสงคที่จะพูดถึงกฎระเบียบของจารีตพิธีและกฎหมายของพระศา
สนจักรที่เก่ียวของกับการชุมนุมของสัตบุรุษในวันอาทิตยเมื่อขาดพระสงฆ  จุดประสงคของ
ขาพเจาก็เพ่ือที่จะเอาการปฏิบัติที่เก่ียวกับเทวศาสตรมาแจงใหทราบเทานั้น เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 1988 สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ไดเห็นชอบคูมือคําแนะนําในการ
ชุมนุมของสัตบุรุษในวันอาทิตยโดยที่ไมมีพระสงฆ ขออนุญาตนําเอาประเด็นที่เก่ียวของจาก
เอกสารดังกลาวมาเรียนใหทานทราบดังตอไปนี ้

11. นักบุญอิกญาซีอุสแหงอันทิโอค ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการเฉลิมฉลองวัน
อาทิตยสําหรับชีวิตคริสตชนวา  “คริสตชนมิไดถือวันสับบาโตอีกแลว  แตจะเจริญ
ชีวิตตามวันของพระเจา  ซึ่งเปนวันที่ชีวิตของเราไดรับการไถกูโดยอาศัยพระเยซ ู
คริสตเจาและการสิ้นพระชนมของพระองค”  (To the Magnesians, 9)  ใน 
“จิตสํานึกแหงความเชื่อ” ของพวกเขา  บรรดาสัตบุรุษทั้งในขณะนี้และในอดีตถือ
วันของพระเจาเปนชีวิตจิตใจจนวาพวกเขาไมเคยที่จะพลาดโอกาสในการถือปฏิบัติ
แมในยามที่มีการเบียดเบียนหรือทามกลางวัฒนธรรมที่แตกตางหรือเปนปฏิปกษ
ตอความเชื่อของพวกเขา 

12. ตอไปนี้คือสิ่งสําคัญที่ตองปฏิบัติในการชุมนุมของสัตบุรุษในวันอาทิตย 

 การชุมนุมของสัตบุรุษเพ่ือแสดงถึงความเปนพระศาสนจักร ไมใชเปนความคิด
ของพวกเขาเอง แตเปนการที่พระเจาทรงเรียกรองพวกเขาใหมาชุมนุมกัน 
กลาวคือในฐานะที่เปนประชากรของพระเจาตามโครงสรางของมนุษย มี
พระสงฆทําหนาที่เปนประธานในการชุมนุม และพระสงฆกระทําการในฐานะที่
เปนผูแทนของพระคริสตเจา มีการอบรมรหัสธรรมปสกา โดยอาศัยพระคัมภีรที่
ถูกประกาศและไดรับการอธิบายโดยพระสงฆหรืออนุสงฆ 

 การเฉลิมฉลองบูชาศีลมหาสนิทซึ่งรหัสธรรมปสกาถูกนํามาเผยแสดง กระทํา
การโดยพระสงฆในนามของพระคริสตเจา และถูกนํามาถวายในนามของคริสต
ชนทั่วโลก 
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13. ในการอภิบาลควรที่จะมีเปาประสงคนี้เหนือสิ่งใด  กลาวคือการบูชามิสซาวัน
อาทิตยตองถือวาเปนการเกิดใหมอีกครั้งอยางแทจริงซึ่งธรรมล้ําลึกปสกาของพระ
คริสตเจา และเปนการแสดงออกอยางครบถวนของพระศาสนจักร “ดังนั้นวันของพระ
เจาจึงเปนวันศักด์ิสิทธิ์วันแรกและควรที่จะเสนอใหเปนศรัทธาของสัตบุรุษและใหมี
การอบรมสอนสัตบุรุษดวย ...  สวนการเฉลิมฉลองอ่ืนๆ นั้น นอกจากจะมี
ความสําคัญจริงๆ  จะตองไมถือวามีความสําคัญเหนือวันอาทิตย ซึ่งเปนรากฐานและ
แกนของปจารีตพิธีทั้งหมด” (SC 106) 

14. หลักการดังกลาวควรนํามาแจงและอบรมสัตบุรุษตั้งแตแรกเริ่มที่มีการอบรม  
เพ่ือที่พวกเขาจะไดมีความพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎขอบังคับ เพ่ือที่จะทําใหวัน
อาทิตยเปนวันศักด์ิสิทธิ์  และเขาใจวาเหตุใดพระศาสนจักรจึงเรียกรองพวกเขาให
ตองมาชุมนุมกันเพ่ือเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทและไมใชมาดวยศรัทธาสวนตัว  อาศัย
วิธีนี้สัตบุรุษจะเรียนรูถึงประสบการณของวันพระเจาดุจเปนเครื่องหมายแหงความล้ํา
เลิศของพระเจาเหนือการกระทําทั้งปวงของมนุษย  และไมใชเปนเพียงวันที่หาม
ทํางาน   โดยอาศัยการมารวมชุมนุมกันในวันอาทิตย พวกเขาจะเขาใจไดอยางล้ําลึก
วาพวกเขาเปนสมาชิกของพระศาสนจักรและจะทําการแสดงสิ่งนี้ออกมาอยาง
เปดเผย 

15. ในการมาชุมนุมกันในวันอาทิตย  เฉกเชนในชีวิตของชุมชนคริสตชน สัตบุรุษ
ควรที่จะตองมีสวนรวมอยางเขมแข็งและมีจิตตารมยแหงการเปนชุมชน  รวมถึงเปน
โอกาสที่จะไดรับการรื้อฟนชีวิตจิตภายใตการนําของพระจิต อาศัยวิธีนี้ พวกเขาจะ
ไดรับการคุมครองใหพนจากนิกายตางๆ ที่ใหสัญญาวาจะหลุดพนจากความเจ็บปวด
แหงความสันโดษและจะไดรับความสมหวังอยางบริบูรณในการปฏิบัติศาสนกิจ 

16. ที่สุด  การอภิบาลควรที่จะมุงไปยังมาตรการและข้ันตอนตางๆ ซึ่งมีจุดประสงค
ที่จะ “ทําวันพระใหเปนวันแหงความชื่นชมยินดีและเปนอิสระจากการทํางาน” (SC 
106)  อาศัยวิธีนี้ วันอาทิตยจะกลายเปนจุดเดนของวัฒนธรรมปจจุบันในฐานะที่เปน
เครื่องหมายของเสรีภาพ และเปนผลในฐานะที่เปนวันที่ถูกตั้งข้ึนมาเพ่ือความดีของ
มนุษยแตละคน ซึ่งแนนอนวามีคุณคาเหนือการคาหรือผลผลิตแหงอุตสาหกรรมใด  ๆ

17. พระวาจาของพระเจา ศีลมหาสนิท และพันธกิจของพระสงฆลวนเปนของขวัญ
ที่พระเจาทรงมอบใหแกพระศาสนจักร ผูทรงเปนพระชายาของพระองค และ
ของขวัญเหลานี้เราจะตองรับและสวดภาวนาเพ่ือพระหรรษทานของพระเจา พระ 
ศาสนจักรซึ่งเปนเจาของแหงของขวัญเหลานี้  โดยเฉพาะอยางย่ิงในการมารวม
ชุมนุมกันในวันอาทิตย โมทนาคุณพระเจาทํานองเดียวกันกับสัตบุรุษที่มาชุมนุมกัน
โดยรอคอยความชื่นชมยินดีแหงการพักผอนที่สมบูรณในวันของพระเจา “ตอหนา
พระบัลลังกและตอหนาพระชุมภาของพระเจา”  (วว 7: 9) 
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32. วันอาทิตยใดที่การเฉลิมฉลองพระวาจาและการรับศีลมหาสนิทไมอาจกระทําได 
สัตบุรุษถูกขอรองใหทําการสวดภาวนา “โดยหาเวลาที่เหมาะสมทั้งเปนการสวนตัว
หรือพรอมกันกับครอบครัว หรือหากเปนได ก็รวมกันเปนหลายครอบครัวแลวทํา
พรอมกัน”  (CIC, can. 1248, 2)  ในกรณีเชนนี้การถายทอดโทรทัศนเก่ียวกับ
พิธีกรรมสามารถชวยเหลือไดเปนอยางมาก 

33. ที่ควรจําใสใจเปนพิเศษไดแกความเปนไปไดที่จะทําวัตรเปนบางสวน  เชนการ
สวดภาวนาเชาคํ่า  ซึ่งในชวงแหงการสวดภาวนาดังกลาวอาจแทรกบทอาน
ประจําวันอาทิตยเขาไปดวย เพราะวา  “เมื่อประชากรไดรับเชิญใหทําวัตรและพากัน
มารวมใจและรวมเปนเสียงเดียวกัน พวกเขาก็ไดแสดงออกใหเห็นถึงพระศาสนจักรที่
กําลังทําการเฉลิมฉลองรหัสธรรมแหงพระคริสตเจา”  (GILH 22)  เมื่อพิธีเฉลิมฉลอง
จบลงอาจแจกศีลมหาสนิทได (no. 46) 

34.  “พระหรรษทานของพระผูไถจะไมมีวันขาดหายไปสําหรับทั้งปจเจกชนและ
ชุมชนที่เปนเพราะการเบียดเบียนศาสนาหรือขาดพระสงฆไมมีโอกาสไดทําการเฉลิม
ฉลองศีลมหาสนิทเปนเวลาระยะสั้นหรือระยะยาว พวกเขาสามารถสรางความ
ปรารถนาที่จะรับศีลศักด์ิสิทธิ์และเปนหนึ่งในสายสัมพันธกับพระศาสนจักรทั้งปวง
โดยอาศัยการสวดภาวนา ดังนั้นเมื่อพวกเขาเรียกหาพระคริสตเจาพรอมกับยกจิตใจ
ข้ึนหาพระองคโดยอาศัยเดชานุภาพแหงพระจิต พวกเขาก็จะเขาไปอยูในสาย
สัมพันธแหงความเปนหนึ่งเดียวกันกับพระคริสตเจาและพระศาสนจักรซึ่งเปนกาย
ทรงชีวิตของพระองค ...  ดังนั้นพวกเขาจึงไดรับผลแหงศีลมหาสนิท”  (CDF, 
Epistle, 6 August 1983) 

50.  “จะใหความสําคัญเพียงใดก็ไมเพียงพอสําหรับการชุมนุมกันในวันอาทิตย  ไม
วาจะเปนมิติของแหลงตนตอแหงชีวิตคริสตชนของปจเจกชนหรือของชุมชน หรือใน
มิติของเครื่องหมายแหงการตั้งใจของพระเจาที่รวมมนุษยชาติเขาไวดวยกันในพระ
คริสตเจา  คริสตชนทุกคนจะตองเชื่อมั่นวา  พวกเขาไมอาจที่จะเจริญชีวิตในความ
เชื่อหรือมีสวนรวมในพันธกิจสากลของพระศาสนจักรได  นอกเสียจากวาพวกเขา
ไดรับการหลอเลี้ยงดวยศีลมหาสนิท  พวกเขาตองมีความเชื่อมั่นเชนเดียวกันดวยวา  
การไปรวมชุมนุมกันในวันอาทิตยคือเครื่องหมายตอโลกถึงรหัสธรรมแหงความเปน
หนึ่งเดียวกัน ซึ่งไดแกศีลมหาสนิท”  (John Paul II, Address, 27 March 1987) 

สรุป 

เอกสารชิ้นนี้เปนการทบทวนเทววิทยาและขนบธรรมเนียมประเพณีเก่ียวกับวันของพระ
เจา โดยเฉพาะอยางย่ิงในมุมมองคําสอนของสังคายนาวาติกัน 2 ในเรื่องที่เก่ียวกับธรรมนูญวา
ดวยจารีตพิธี  ที่สําคัญที่สุดคือคําจํากัดความวันอาทิตยวาเปนวันของพระเจาเนื่องมาจากศีล
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มหาสนิท มิติแหงสวรรคและมิติแหงปาสกาของวันอาทิตย หรือ วันแรกและวันที่แปด  วัน
พักผอนและวันแหงการเฉลิมฉลอง และการชุมนุมกันในวันอาทิตยในกรณีที่ขาดพระสงฆ 

ทวาเทววิทยาและธรรมเนียมประเพณีตองมีการปรับใหเปนความจริงในมิติของ
วัฒนธรรม และการอภิบาลของพระศาสนจักรในแตละทองที่ ในขณะที่เทววิทยามีคุณสมบัติและ
เชิงปฏิบัติที่เปนสากล  วัฒนธรรมมีจุดยืนที่ธรรมเนียมและการปฏิบัติที่พัฒนาข้ึนเก่ียวกับการ
นมัสการในวันอาทิตย  วันอาทิตยเปนวันหยุดนั้นถือกันแทบทุกประเทศ  ถึงแมวาจะไมถือกันวา
เปนวันหยุดทางศาสนากันทั้งหมดก็ตาม  การแสดงออกมาภายนอกที่เปนธรรมเนียมปฏิบัติ
ควบคูกันไปกับการเฉลิมฉลองวันอาทิตยบอยครั้งถูกกําหนดข้ึนจากศาสนาอ่ืน หรือกฎระเบียบ
ของทางราชการ  ความหมายที่ลึกลงไปของการมาชุมนุมกันในวันอาทิตยในฐานะที่เปนชุมชน
เพ่ือพบกับพระเจาโดยอาศัยพระวาจาและศีลศักด์ิสิทธิ์บางครั้งถูกบิดเบือนดวยความตั้งใจเพียง
ที่จะปฏิบัติไปตามกฎขอบังคับเทานั้น  วันอาทิตยในฐานะที่เปนวันแหงการพักผอนหยอนใจและ
การเฉลิมฉลอง อาจถือวาเปนอภิสิทธิ์ของชนชั้นกลางที่ไมสามารถจะนําไปใชกับคนจนที่ไมมี
ทางเลือกนอกจากตองทํางาน  การชุมนุมกันในวันอาทิตยที่ขาดพระสงฆมีจุดประสงคที่จะ
แกปญหาดานเทววิทยาเปนการชั่วคราว   แตชุมชนคริสตชนหลายแหงก็ยังประสบกับปญหา
ของการขาดพระสงฆอยูดี 

ประเด็นตางๆที่นํามากลาวขางตนนาจะทําใหเราชื่นชอบกับวันหนึ่งของสัปดาหที่มี
ความสําคัญย่ิงนี้  และเราตองเฉลิมฉลองวันอาทิตยในบริบทของพระศาสนจักรทองถิ่นที่ทําการ
เฉลิมฉลอง 

ขอใหพระเจาจงไดรับพระสิริมงคลในทุกสิ่ง  

 
3. ขอเสนอแนะเพื่อการอภิบาล 

 วันพระเจาเปนอะไรที่มากกวาการถือพระบัญญัติของพระเจาเทานั้น  
 การมีสวนรวมของสัตบุรุษดวยความเขาใจ   และการใหสัตบุรุษเขามามีสวนในหนาที ่  

ศาสนบริกร 
 การเนนที่พระวาจาของพระเจา วันพิเศษ เชน วันเยาวชน วันพระคัมภีร ฯลฯ จัดในวัน

พระเจาไดเพ่ือประโยชนในการอภิบาล แตไมควรเปลี่ยนพระวาจาของวันพระเจา 
 วันพระเจาในแตละเทศกาลมีความแตกตางกัน บรรยากาศในพิธีกรรม เชน การจัด

ดอกไม นาจะสื่อใหเห็นความหมายของเทศกาล การขับรอง ควรจัดเพลงที่มีความหมาย
ตามเทศกาล เครื่องดนตรีที่ใชควรคํานึงถึงความเหมาะสมตามเทศกาล 

 เรียนรูความหมายตาง ๆ ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณอยางชัดเจน เพ่ือที่จะอธิบายหรือ
ประยุกตพิธีกรรมใหเขากับวัฒนธรรมทองถิ่น เราตองตอบไดวา ถาเราจะประยุกต
พิธีกรรมเขากับวัฒนธรรมทองถิ่น เรามีเหตุผลอะไรและเรามีคําอธิบายที่ดีและถูกตอง 
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 พิธีกรรมที่สอดคลองกับการฉลองวันพระเจา เชน การพรมน้ําเสก การโปรดศีลลางบาป 
และพิธีกรรมการรับเขาเปนคริสตชน ควรจัดใหมีในมิสซาวันพระเจาตามความเหมาะสม 

 การรับศีลอภัยบาปกับมิสซาวันพระเจา 
 ควรจัดหาเครื่องมือที่จะชวยใหความรูแกสัตบุรุษเรื่องพิธีกรรม  
 การจัดเตรียมพิธีกรรมวันพระเจาโดยคณะกรรมการพิธีกรรมของวัด 
 การจัดกิจการแหงความรักและความเมตตาในวันพระเจา 
 ถึงแมวาวันเสารเย็นถือวาเปนสวนของวันพระเจา (ทําวัตรเย็นที่ 1) แลว และแมวา

พระศาสนจักรจะอนุโลมใหการมารวมมิสซาในวันนี ้ (โดยใชมิสซาของวันพระเจา) เปน
การแทนการฉลองวันพระเจาไดก็ตาม คริสตชนพึงระลึกเสมอวา วันพระเจานั้นเอง
ตางหากที่คริสตชนควรตองมารวมถวายบูชา และทําใหเปนวันศักด์ิสิทธิ์  

 การฉลองวันพระเจาในที่ที่ขาดแคลนพระสงฆ  
- พระศาสนจักรไดออกเอกสาร “Directory for Sunday Celebrations in the Absence of 

a Priest” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 1988 
- เอกสารนี้มี 3 บท บทที่หนึ่งพูดถึงวันอาทิตยและการฉลองวันอาทิตย (ขอ 8-17) บทที่

สองพูดถึงเงื่อนไขในการจัดการฉลองวันพระเจาในกรณีที่ขาดแคลนพระสงฆ (ขอ 18-
34) บทที่ 3 กลาวถึงลําดับข้ันตอนในการฉลอง (ขอ 35-50) 

- จะไมทําพิธีนี้ถาที่วัดมีมิสซาอยูแลว หรือมีการทํามิสซาแทนวันอาทิตยในเย็นวันเสาร 
- การทําพิธีนี้ตองชวยใหคริสตชนผูมารวมพิธีมีความปรารถนาที่จะฉลองศีลมหาสนิทใน

พิธีมิสซา 
- คริสตชนตองเขาใจวามิสซาจะเกิดข้ึนไมไดถาขาดพระสงฆ คริสตชนตองสวดขอใหมี

พระสงฆมากข้ึน และขอใหพระสงฆซื่อสัตยตอความรักและการรับใช 
- พระสังฆราชเปนผูตัดสินใจใหมีพิธีนี ้
- การมารวมพิธีนี้ในวันอาทิตยตองเขาใจวา ไมใชเปนชุมนุมคริสตชนที่ปราศจากพระสงฆ 

แตเปนชุมนุมคริสตชนที่ขาดแคลนพระสงฆ หรือจะใหดี คือ ชุมนุมคริสตชนที่คาดหวัง
ถึงพระสงฆ 

- ในฐานะที่เปนผูชวยของพระสงฆ สังฆานุกรถูกเรียกเปนพิเศษใหนําชุมนุมคริสตชนใน
วันอาทิตยในกรณีที่ขาดแคลนพระสงฆ (นําสวดภาวนา ประกาศพระวรสาร เทศน และ
สงศีลมหาสนิท) 

- ในกรณีที่ขาดแคลนพระสงฆและสังฆานุกร คุณพอผูอภิบาลจะแตงตั้งฆราวาสใหทํา
หนาที่นี้ (นําสวดภาวนา เปนศาสนบริกรพระวาจา และสงศีลมหาสนิท) 

- พระสงฆควรเลือกฆราวาสที่เปนผูอาน หรือเปนผูชวยพิธีกรรมกอน ถาไมมีก็แตงตั้ง
ฆราวาสทั้งชายและหญิงใหทําหนาที่นี้ในฐานะที่เขารับศีลลางบาปและศีลกําลัง ผูที่
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ไดรับเลือกตองดําเนินชีวิตตามจิตตารมณแหงพระวรสาร และเปนที่ยอมรับของชุมชน 
คริสตชน  

- การแตงตั้งใหทําหนาที่แบบมีกําหนดเวลาที่ชัดเจน และตองใหชุมชนคริสตชนทราบ
ดวย 

- พระสงฆผูอภิบาลเปนผูทีมีหนาที่อบรมผูที่ไดรับการแตงตั้ง ใหฉลองพิธีนี้อยางมีคุณคา 
- การฉลองนี้มีสองสวน คือ ภาควจนพิธีกรรมและภาคสงศีลมหาสนิท จะไมทําสิ่งซึ่ง

เก่ียวของกับมิสซาโดยเฉพาะคือการถวายเครื่องบูชาและการสวดบทขอบพระคุณ 
- บทภาวนาและบทอานในวันอาทิตยตองนํามาจากหนังสือมิสซาและหนังสือบทอาน 
- เมื่อสังฆานุกรเปนผูนําเขาปฏิบัติตามศาสนบริกรของเขา โดย การทักทาย การภาวนา 

การอานพระวรสาร การเทศน การสงศีล การปดพิธี และอวยพร เขาใสอัลบากับสตอลา 
หรืออาจใสดัลมาติกา เขาใชเกาอ้ีประธาน 

- ฆราวาสที่เปนประธานจะไมใชคําพูด และคําอวยพร แบบที่พระสงฆหรือสังฆานุกรใช 
- ฆราวาสที่เปนประธานใสชุดที่เหมาะสมหรือตามที่พระสังฆราชกําหนด เขาจะไมใชเกาอ้ี

ประธาน แตจะใชเกาอ้ีที่เตรียมไวนอกสักการะสถาน 
- จะใชแทนเพียงวางศีลมหาสนิท กอนที่จะสงศีล 
- ตอไปนี้เปนโครงรางของพิธี ก) เริ่มพิธี  ข) วจนพิธีกรรม พระเจาทรงตรัสกับประชากร

ของพระองค สัตบุรุษตอบรับดวยบทขาพเจาเชื่อ และบทภาวนาเพ่ือมวลชน ค) บท
ขอบคุณพระเจา ง) การรับศีล  จ) ปดพิธ ี

- ในการเริ่มพิธี ผูนําในพิธีจะกลาวถึงกลุมคริสตชนที่พระสงฆผูทําการอภิบาลไปถวาย
มิสซา และขอใหชุมนุมคริสตชนรวมใจเปนหนึ่งเดียวกับกลุมคริสตชนนั้น 

- เพ่ือผูรวมพิธีไดเขาใจพระวาจาของพระเจามากข้ึน ควรจะมีการอธิบายบทอาน หรือให
เงียบสักครูเพ่ือไตรตรองพระวาจา เนื่องจากการเทศนเปนหนาที่ของพระสงฆหรือ
สังฆานุกร จึงควรใหพระสงฆผูอภิบาลเตรียมบทเทศน และใหฆราวาสซึ่งเปนผูนําในพิธี
อาน โดยข้ึนอยูกับการตัดสินใจของสภาพระสังฆราช 

- บทภาวนาเพ่ือมวลชน ควรมีการภาวนาเพ่ือสังฆมณฑลภายใตการนําของพระสังฆราช 
และขอใหมีกระแสเรียกเปนพระสงฆมากข้ึน 

- บทขอบคุณพระเจา อาจจะเลือกจากวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งจะนําเสนอตอไปนี ้
- 1. หลังจากบทภาวนาเพ่ือมวลชน หรือหลังจากการรับศีลมหาสนิท ผูนําเชิญชวนทุกคน

ใหสวดบทขอบพระคุณพระเจา เปนการสรรเสริญพระสิริมงคลและพระเมตตาของพระ
เจา อาจจะสวดบทสดุดี (100 113 118 136 147 150) เพลงสรรเสริญ (เชน บทพระสิริ
มงคล) บทเพลง (เชน บทเพลงของแมพระ) บทเราวิงวอน 

- 2. กอนบทขาแตพระบิดา ผูนําไปที่ตูศีลหรือสถานที่อ่ืนที่เก็บศีลมหาสนิท หลังจาก
แสดงความเคารพ วางผอบศีลบนพระแทน หลงัจากนั้นคุกเขาหนาพระแทน เขาและ
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สัตบุรุษขับรองหรือสวดเพลงสรรเสริญ เพลงสดุดี หรือบทเราวิงวอน โดยมุงคําภาวนา
ไปที่พระเยซูเจาผูประทับอยูในศีลมหาสนิท 

- บทขอบคุณพระเจาตองไมมีรูปแบบเหมือนบทขอบพระคุณในมิสซา ตองไมทําใหเกิด
ความสับสน 

- สําหรับการรับศีลใหใชตามจารีตรับศีลมหาสนิทนอกมิสซา คริสตชนตองไดรับการยํ้า
เตือนวา แมเขาจะรับศีลมหาสนิทนอกพิธีมิสซา แตพวกเขาก็เปนหนึ่งเดียวกันในเครื่อง
บูชาแหงศีลมหาสนิท 

- สําหรับพิธีศีลมหาสนิทถาเปนไปไดควรใชปงที่เสกในมิสซาวันอาทิตย สังฆานุกร หรือ
ฆราวาสนําแผนศีลที่อยูในผอบศลีมา และนําใสในตูศีลกอนพิธี อาจใชแผนปงที่เสกใน
มิสซาลาสุด กอนสวดบทขาแตพระบิดา ผูนําพิธีไปที่ตูศีลหรือสถานที่เก็บศีล ถือผอบศีล
มาและวางลงบนพระแทน หลังจากนั้นสวดบทขาแตพระบิดา (ยกเวนถาใชบทขอบคุณ
พระเจาแบบที่สอง) 

- บทขาแตพระบิดาตองสวดหรือรองโดยทุกคนเสมอ แมวาไมมีพิธีรับศีลมหาสนิท อาจจะ
มอบสันติสุขแกกันและกัน หลังจากรับศีลมหาสนิทควรมีเวลาเงียบ หรือขับรองบทสดุดี 
หรือขับรองเพลงสรรเสริญ หรืออาจจะใชบทขอบคุณพระเจาแบบที่หนึ่ง 

- อาจจะอานประกาศตางๆ กอนปดพิธี 

 
 
  


