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บทท่ี 6 เทศกาลธรรมดา 

และวันฉลองพระเยซูเจาในระหวางเทศกาลธรรมดา 
 
ตั้งแตมีการปฏิรูปปพิธีกรรม ชวงเวลาที่ยาวที่สุดของปพิธีกรรมเรียกวา “เทศกาล

ธรรมดา” การที่เรียกระยะเวลานี้วา “เทศกาลธรรมดา” เพราะเปนระยะเวลาที่แตกตางกับ
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา เทศกาลพระคริสตสมภพ เทศกาลมหาพรต และ
เทศกาลปสกา เทศกาลธรรมดานี้แบงออกเปน 2 ชวง ชวงแรกตั้งแตหลังเทศกาลพระคริสต
สมภพถึงกอนเทศกาลมหาพรต หรือตั้งแตวันจันทรหลังฉลองการรับพิธีลางของพระเยซูเจา 
จนถึงวันอังคารกอนวันพุธรับเถา ชวงที่สองตั้งแตหลังเทศกาลปสกาจนถึงกอนเทศกาลเตรียม
รับเสด็จพระคริสตเจา หรือตั้งแตวันจันทรหลังสมโภชพระจิตเจาจนถึงเชาวันเสารกอนอาทิตย
แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา2 รวม 2 ชวงของเทศกาลธรรมดามีระยะเวลา
ประมาณ 33-34 สัปดาห 

เทศกาลธรรมดาเปนระยะเวลาของพระศาสนจักร ที่ยังคงระลึกถึงการสิ้นพระชนมและ
การกลับเปนข้ึนมาของพระคริสตเจา โดยการฟงพระวาจาและมีสวนรวมในพิธีศีลมหาสนิท เปน
ระยะเวลาของการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมคริสตชนและของเราคริสตชนแตละคน เปน
ระยะเวลาที่เรียกรองใหคริสตชนคอย ๆ ตกแตงชีวิตของตน เปนระยะเวลาที่เสริมสรางความเชื่อ
ในชีวิตประจําวัน แมวาจะตองเผชิญคลื่นชีวิต เปนระยะเวลาแหงความหวังที่ชวยใหเราดําเนิน
ชีวิตตอไป แมวาจะตองพบอุปสรรคและปญหาชีวิต เปนระยะเวลาแหงการปฏิบัติรัก แมวา
จะตองดําเนินชีวิตรวมกับศัตรู เทศกาลธรรมดาจึงเปนเทศกาลเปดไปสูความเปนไปไดตาง ๆ ที่
จะเกิดข้ึนกับชีวิต เปนเทศกาลแหงความเชื่อ ความไวใจ และความรัก3 

1. การประกาศธรรมล้ําลึกของเทศกาลธรรมดาในพิธีขอบพระคุณ (วันอาทิตย) 

บทอานวันอาทิตยเทศกาลธรรมดา มี 3 บท เปนบทอานจากพระวรสารสหทรรศน บท
อานจากพันธสัญญาใหม และบทอานจากพันธสัญญาเดิม 

1.1. การจัดโครงสรางของบทอานป A B C 

โครงสรางของบทอานวันอาทิตยเทศกาลธรรมดาป A B และ C ถูกกําหนดดวยบทอาน
จากพระวรสารของนักบุญมัทธิว    นักบุญมาระโก  และนักบุญลูกาตามลําดับ   บทอานที่หนึ่ง
เปนบทอานจากพันธสัญญาเดิม บทอานที่สองเปนบทอานจากพันธสัญญาใหม ระหวางบทอาน
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ที่หนึ่งและบทอานที่สอง จะมีบทสดุดีค่ัน บทอานจากพันธสัญญาเดิมจะมีเนื้อหาสอดคลองกับ
บทพระวรสารประจําวันอาทิตยนั้น ๆ4 

1.1.1. โครงสรางและหัวขอบทอาน ป A 

บทพระวรสารซึ่งใชในปแรกของวัฏจักรพิธีกรรม หรือป A (Liturgical cycle) คือบทอาน
จากพระวรสารของนักบุญมัทธิว พระวรสารของนักบุญมัทธิวประกอบไปดวย 28 บท หรือ 
1,064 ขอความ แตสําหรับวันอาทิตยของป A เราใชบทอาน 593 ขอความ คือเริ่มตั้งแตงาน
ประกาศพระอาณาจักรของพระเยซูในแควนกาลิลี (บทที่ 4) จนถึงการพิพากษาครั้งสุดทาย 
(มธ.25:31-46) 

บทอานที่หนึ่ง ซึ่งนํามาจากบทอานในพันธสัญญาเดิมและมีความสัมพันธกับพระวรสาร 
ไดมาจากหนังสือ 15 เลม ดังตอไปนี้ 

1) อพยพ (2 บทอาน) 
2) เลวีนิติ (1 บทอาน) 
3) เฉลยธรรมบัญญัติ (1 บทอาน) 
4) พงศกษัตริยฉบับที่ 1 (2 บทอาน) 
5) พงศกษัตริยฉบับที่ 2 (1 บทอาน) 
6) สุภาษิต (1 บทอาน) 
7) ปรีชาญาณ (2 บทอาน) 
8) บุตรสิรา ( 2 บทอาน) 
9) อิสยาห (12 บทอาน) 
10) เยเรมีห (2 บทอาน) 
11) เอเสเคียล (3 บทอาน) 
12) โฮเชยา (1 บทอาน) 
13) เศฟนยาห (1 บทอาน) 
14) เศคาริยาห (1 บทอาน) 
15) มาลาคี (1 บทอาน) 

สําหรับบทอานที่สองแลว คัดมาจากบทจดหมายของนักบุญเปาโล 4 ฉบับคือ 
1) โครินธฉบับที่ 1 (8 บทอาน) 
2) โรม (16 บทอาน) 
3) ฟลิปป (4 บทอาน) 
4) เธสะโลนิกาฉบับที่ 1 (5 บทอาน) 
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เพ่ือสะดวกแกความเขาใจบทอานเหลานี้ ผูจัดพิมพหนังสือ DAYS OF THE LORD จึง
จัดโครงสรางของบทอานวันอาทิตยป A ไวดังนี้5  

อาทิตยท่ี บทอานท่ีหน่ึง บทสดุดี บทอานท่ีสอง พระวรสาร 
2 อสย. 49:3, 5-6 40 1คร. 1:1-3 ยน. 1:29-34 

3 อสย.  9:1-4 27        1:10-13, 17 มธ. 4:12-23 

4 ศฟย. 2:3, 3:12-13 146        1:26-31       5:1-12ก 

5 อสย. 58:7-10 112        2:1-5       5:13-16 

6 บสร. 15:15-20 119        2:6-10       5:17-37 

7 ลนต. 19:1-2, 17-18 103        3:16-23       5:38-48 

8 อสย. 49:14-15 62        4:1-5       6:24-34 

9 ฉธบ. 11:18, 26-28 31 รม. 3:21-25ก, 28       7:21-27 

10 ฮชย. 6:3-6 50      4:18-25       9:9-13 

11 อพย. 19:2-6ก 100      5:6-11       9:36-10:8 

12 ยรม. 20:10-13 69      5:12-15       10:26-33 

13 2พกษ. 4:8-11, 14-16ก 89      6:3ข-4, 8-11       10:37-42 

14 ศคย. 9:9-10 145      8:9, 11-13       11:25-30 

15 อสย. 55:10-11 65      8:18-23       13:1-23 

16 ปชญ. 12:13, 16-19 86      8:26-27       13:24-43 

17 1พกษ. 3:5, 7-12 119      8:28-30       13:44-52 

18 อสย. 55:1-3 145      8:35, 37-39       14:13-21 

19 1พกษ. 19:9ก, 11-13ก 85      9:1-5       14:22-33 

20 อสย. 56:1, 6-7 67      11:13-15, 29-32       15:21-28 

21 อสย. 22:15, 19-23 138      11:33-36       16:13-20 
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22 ยรม. 20:7-9 63      12:1-2       16:21-27 

23 อศค. 33:7-9 95      13:8-10       18:15-20 

24 บสร. 27:30-28:7 103      14:7-9       18:21-35 

25 อสย. 55:6-9 145 ฟป. 1:20ค-24, 27ก       20:1-16 

26 อสค. 18:25-28 25         2:1-11       21:28-32 

27 อสย. 5:1-7 80         4:6-9       21:33-43 

28 25:6-10ก 23         4:12-14, 19-20       22:1-14 

29 45:1, 4-6 96 1ธส. 1:1-5ข       22:15-21 

30 อพย. 22:20-26 18        1:5ค-10       22:34-40 

31 มลค. 1:14ข-2:2ข, 8-10 131        2:7ข-9, 13       23:1-12 

32 ปชญ. 6:12-16 63        4:13-17       25:1-13 

33 สภษ. 31:10-13, 19-20, 30-31 128        5:1-6       25:14-30 

34 อศค. 34:11-12, 15-17 23 1คร. 15:20-26, 28       25:31-46 
 

1.1.2. โครงสรางและหัวขอของบทอานป B6 

พระวรสารที่ใชสําหรับบทอานป B คือพระวรสารนักบุญมาระโก เนื่องจากพระวรสาร
นักบุญมาระโกเปนพระวรสารที่สั้นที่สุดในพระวรสารสหทรรศน เพระฉะนั้นจึงมีการสอดแทรก
พระวรสารของนักบุญยอหนสําหรับอาทิตยที่ 17 ถึงอาทิตยที่ 21 เปนบทอานที่เก่ียวกับปงทรง
ชีวิต (ยน.6:1-69) 

สําหรับบทอานแรกซึ่งเปนบทอานจากพันธสัญญาเดิมและมีเนื้อหาสอดคลองกับพระวร
สารนั้นไดคัดมาจากหนังสือตอไปนี้ 

1) ปฐมกาล (2 บทอาน) 
2) อพยพ (1 บทอาน) 
3) เลวีนิติ (1 บทอาน) 
4) กันดารวิถี (1 บทอาน) 
5) เฉลยธรรมบัญญัติ (4 บทอาน) 

                                                
6 Days of the Lord: the Liturgical Year V.5 (Minnisota: The Liturgical Press, 1993) P.1 



92 
 

6) โยชูวา (1 บทอาน) 
7) ซามูแอลฉบับที่หนึ่ง (1 บทอาน) 
8) พงศกษัตริยฉบับที่หนึ่ง (2 บทอาน) 
9) พงศกษัตริยฉบับที่สอง (1 บทอาน) 
10) โยบ (2 บทอาน) 
11) สุภาษิต (1 บทอาน) 
12) ปรีชาญาณ (3 บทอาน) 
13) อิสยาห (4 บทอาน) 
14) เยเรมีย (2 บทอาน) 
15) เอเสเคียล (2 บทอาน) 
16) ดาเนียล (2 บทอาน) 
17) โฮเชยา (1 บทอาน) 
18) อาโมส (1 บทอาน) 
19) โยนาห (1 บทอาน) 

สําหรับบทอานที่สอง เปนบทอานที่คัดมาจากบทอานในพันธสัญญาใหมดังตอไปนี้ 
1) โครินธฉบับที่หนึ่ง (5 บทอาน) 
2) โครินธฉบับที่สอง (8 บทอาน) 
3) เอเฟซัส (7 บทอาน) 
4) ฮีบรู (7 บทอาน) 
5) ยากอบ (5 บทอาน) 
6) วิวรณ (1 บทอาน) 

ทุก ๆ ป บทพระวรสารสําหรับวันอาทิตยที่ 2 เทศกาลธรรมดานั้นไดคัดมาจากบท
พระวรสารนักบุญยอหน ในป B พระวรสารเปนเรื่องเก่ียวกับการเรียกอัครสาวกยอหน ยากอบ 
อันดรูว และเปโตร (ยน.1:35-42) 

โครงสรางและหัวขอของบทอานตาง ๆ ของป B สําหรับเทศกาลธรรมดาจึงเปนดังนี้7 

อาทิตยท่ี บทอานท่ีหน่ึง บทสดุดี บทอานท่ีสอง พระวรสาร 

2 1ซมอ. 3:3ข-10, 19 40 1คร. 6:13ข-15ก, 17-
20 

ยน. 1:35-42 

3 ยนา. 3:1-5, 10 25 1คร. 7:29-31 มก. 1:14-20 

4 ฉธบ. 18:15-20 95 1คร. 7:32-35 มก. 1:21-28 
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5 โยป 7:1-4, 6-7 147 1คร. 9:16-19, 22-23 มก. 1:29-39 

6 ลนต. 13:1-2, 45-46 32 1คร. 10:31-11:1 มก. 1:40-45 

7 อสย. 43:18-19, 21-22, 24
ข-25 

41 2คร. 1:18-22 มก. 2:1-12 

8 ฮชย. 2:16-17, 21-22 103 2คร. 3:1-6 มก. 2:18-22 

9 ฉธบ. 5:12-15 81 2คร. 4:6-11 มก. 2:23-3:6 

10 ปฐก. 3:9-15 130 2คร. 4:13-5:1 มก. 3:20-35 

11 อศค. 17:22-24 92 2คร. 5:6-10 มก. 4:26-34 

12 โยบ 38:1, 8-11 107 2คร. 5:14-17 มก. 4:35-41 

13 ปชญ. 1:13-15; 2:23-24 30 2คร. 8:7, 9, 13-15 มก. 5:21-43 

14 อศค. 2:2-5 123 2คร. 12:7-10 มก. 6:1-6 

15 อมส. 7:12-15 85 อฟ. 1:3-14 มก. 6:7-13 

16 ยรม. 23:1-6 23 อฟ. 2:13-18 มก. 6:30-34 

17 2พกษ. 4:42-44 145 อฟ. 4:1-6 ยน. 6:1-15 

18 อพย. 16:2-4, 12-15 78 อฟ. 4:17, 20-24 ยน. 6:24-35 

19 1พกษ. 19:4-8 34 อฟ. 4:30-5:2 ยน. 6:41-51 

20 สภษ. 9:1-6 34 อฟ. 5:15-20 ยน. 6:51-58 

21 ยชว. 24:1-2ก, 15-17, 18ข 34 อฟ. 5:21-32 ยน. 6:60-69 

22 ฉธบ. 4:1-2, 6-8 15 ยก. 1:17-18, 21ข-22, 
27 

มก . 7:1-8,14-
15,21-23 

23 อสย. 35:4-7ก 146 ยก. 2:1-5 มก. 7:31-37 

24 อสย. 50:5-9ก 115 ยก. 2:14-18 มก. 8:27-35 

25 ปชญ. 2:12, 17-20 54 ยก. 3:16-4:3 มก. 9:30-37 
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26 กดว. 11:25-29 19 ยก. 5:1-6 ม ก . 9:38-
43,45,47-48 

27 ปฐก. 2:18-24 128 ฮบ. 2:9-11 มก. 10:2-16 

28 ปชญ. 7:7-11 90 ฮบ. 4:12-13 มก. 10:17-30 

29 อสย. 53:10-11 33 ฮบ. 4:14-16 มก. 10:35-45 

30 ยรม. 31:7-9 126 ฮบ. 5:1-6 มก. 10:46-52 

31 ฉธบ. 6:2-6 18 ฮบ. 7:23-28 มก. 12:28ข-34 

32 1พกษ. 17:10-16 146 ฮบ. 9:24-28 มก. 12:38-44 

33 ดนล. 12:1-3 16 ฮบ. 10:11-14, 18 มก. 13:24-32 

34 
พระคริสตกษัตริย 

ดนล. 7:13-14 93 วว. 1:5-8 ยน. 18:33-37 

1.1.3 โครงสรางและหัวขอบทอานป C8 

สําหรับป C บทอานพระวรสารที่ใชเปนบทพระวรสารของนักบุญลูกา มี 2 ชวงของ
พระวรสารนักบุญลูกาที่ไมไดอานในเทศกาลธรรมดา ชวงแรกไดแกเรื่องการบังเกิดมาของพระ
เยซู (1:5-3:22) ซึ่งใชอานในเทศกาลพระคริสตสมภพ ชวงที่สองไดแก 22:1-24:33 ซึ่งเก่ียวของ
กับพระมหาทรมาน การกลับเปนข้ึนมา การประจักษของพระเยซู และการสงอัครสาวกไป
ประกาศพระวาจา 

บทอานที่ 1 สําหรับเทศกาลธรรมดาไดมาจากพันธสัญญาเดิม ซึ่งมีเนื้อหาเก่ียวของกับ
พระวรสารของนักบุญลูกา หนังสือที่ใชมีดังนี้  

1) ปฐมกาล (2 บทอาน) 
2) อพยพ (2 บทอาน) 
3) เฉลยธรรมบัญญัติ (1 บทอาน) 
4) ซามูแอลฉบับที่หนึ่ง (1 บทอาน) 
5) ซามูแอลฉบับที่สอง (2 บทอาน) 
6) พงศกษัตริยฉบับที่หนึ่ง (3 บทอาน) 
7) พงศกษัตริยฉบับที่สอง (1 บทอาน) 
8) เนหะมีย (1 บทอาน) 
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9) มัคคาบีฉบับที่สอง (1 บทอาน) 
10) ปญญาจารย (1 บทอาน) 
11) ปรีชาญาณ (3 บทอาน) 
12) บุตรสิรา (3 บทอาน) 
13) อิสยาห (4 บทอาน) 
14) เยเรมีย (3 บทอาน) 
15) อาโมส (2 บทอาน) 
16) ฮะบากุก (1 บทอาน) 
17) เศคาริยาห (1 บทอาน) 
18) มาลาคี (1 บทอาน) 

บทอานที่ 2 คัดมาจากบทจดหมายของนักบุญเปาโล 7 ฉบับ ซึ่งไดแก 
1) โครินธฉบับที่หนึ่ง (7 บทอาน) 
2) กาลาเทีย (6 บทอาน) 
3) โคโลสี (4 บทอาน) 
4) เธสะโลนิกาฉบับที่สอง (3 บทอาน) 
5) ทิโมธีฉบับที่หนึ่ง (3 บทอาน) 
6) ทิโมธีฉบับที่สอง (4 บทอาน) 
7) ฟเลโมน (1 บทอาน) 
8) ฮีบรู (4 บทอาน) 

โครงสรางและหัวขอของบทอานตาง ๆ ของป C สําหรับเทศกาลธรรมดาจึงเปนดังนี้9 

อาทิตยท่ี บทอานท่ีหน่ึง บทสดุดี บทอานท่ีสอง พระวรสาร 
2 อสย. 62:1-5 96 1คร. 12:4-11 ยน. 2:1-12 

3 นหม. 8:2-4ก, 5-6, 8-10 19 1คร. 12:12-30 ลก. 1:1-4; 4:14-21 

4 ยรม. 1:4-5, 17-19 71 1คร. 12:31-13:13 ลก. 4:21-30 

5 อสย. 6:1-2ก, 3-8 138 1คร. 15:1-11 ลก. 5:1-11 

6 ยรม. 17:5-8 1 1คร. 15:12, 16-20 ลก. 6:17, 20-26 

7 1ซมอ. 26:2, 7-9, 12-13, 22-23 103 1คร. 15:45-49 ลก. 6:27-38 

8 บสร. 27:4-7 92 1คร. 15:54-58 ลก. 6:39-45 

                                                
9

 Ibid., P. 7 
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9 1พกษ. 8:41-43 117 กท. 1:1-2, 6-10 ลก. 7:1-10 

10 1พกษ. 17:17-24 30 กท. 1:11-19 ลก. 7:11-17 

11 2ซมอ. 12:7-10, 13 32 กท. 2:16, 19-21 ลก. 7:36-8:3 

12 ศคย. 12:10-11 63 กท. 3:26-29 ลก. 9:18-24 

13 1พกษ. 19:16ข, 19-21 16 กท. 5:1, 13-18 ลก. 9:51-62 

14 อสย. 66:10-14ค 66 กท. 6:14-18 ลก. 10:1-12, 17-20 

15 ฉธบ. 30:10-14 69 คส. 1:15-20 ลก. 10:25-37 

16 ปฐก. 18:1-10ก 15 คส. 1:24-28 ลก. 10:38-42 

17 ปฐก. 18:20-32 138 คส. 2:12-14 ลก. 11:1-13 

18 ปญจ. 1:2; 2:21-23  95 คส. 3:1-5, 9-11 ลก. 12:13-21 

19 ปชญ. 18:6-9  33 ฮบ. 11:1-2, 8-19 ลก. 12:32-48 

20 ยรม. 38:4-6, 8-10  40 ฮบ. 12:1-4 ลก. 12:49-53 

21 อสย. 66:18-21 117 ฮบ. 12:5-7, 11-13 ลก. 13:22-30 

22 บสร. 3:17-18, 20, 28-30 68 ฮบ. 12:18-19, 22-24
ก 

ลก. 14:1, 7-14 

23 ปชญ. 9:13-18 90 ฟม.  9ข-10, 12-17 ลก. 14:25-33 

24 อพย. 32:7-11, 13-14 51 1ทธ. 1:12-17 ลก. 15:1-32 

25 อมส. 8:4-7 113 1ทธ. 2:1-8 ลก. 16:1-13 

26 อมส. 6:1ก, 4-7 146 1ทธ. 6:11-16 ลก. 16:19-31 

27 ฮบก. 1:2-3; 2:2-4 95 2ทธ. 1:6-8, 13-14 ลก. 17:5-10 

28 2พกษ. 5:14-17 98 2ทธ. 2:8-13 ลก. 17:11-19 

29 อพย. 17:8-13 121 2ทธ. 3:14-4:2 ลก. 18:1-8 

30 บสร. 35:12-14, 16-18 34 2ทธ. 4:6-8, 16-18 ลก. 18:9-14 

31 ปชญ. 11:22-12:2 145 2ธส. 1:11-2:2 ลก. 19:1-10 
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32 2มคบ. 7:1-2, 9-14 17 2ธส. 2:16-3:5 ลก. 20:27-38 

33 มลค. 4:1-2ก 98 2ธส. 3:7-12 ลก. 21:5-19 

34 
พระคริสตกษัตริย 

2 ซมอ. 5:1-3 122 คส. 1:12-20 ลก. 23:35-43 

2. คําตอบของพระศาสนจักรตอการประกาศธรรมล้ําลึก: บทภาวนาของประธานและบทนํา
ขอบพระคุณในเทศกาลธรรมดา  

2.1. โครงสรางและหัวขอบทภาวนาของประธานในเทศกาลธรรมดา 

ในการฉลองพิธีขอบพระคุณเพ่ือชีวิตหรือบูชามิสซา   เราสามารถแบงออกเปนภาค
ใหญ ๆ ได 2 ภาค คือ 

1) ภาควจนพิธีกรรม 
2) ภาคบูชาขอบพระคุณ 

ในระหวาง 2 ภาคนี้จะมีบทภาวนาของประธานอยู 3 บท 
 ภาวนาของประธานบทแรก อยูตอนปลายของการเริ่มพิธี (หรือหลังบทพระสิริ

รุงโรจน) เราเรียกบทภาวนานี้วา บทภาวนาเริ่มพิธี (Opening Prayer) 
 ภาวนาของประธานบทที่สอง หรือบทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา อยูในภาคบูชา

ขอบพระคุณ บทภาวนานี้อยูระหวางการเตรียมเครื่องบูชา และการขอบพระคุณ 
 ภาวนาของประธานบทที่สาม หรือบทภาวนาหลังการรับศีลมหาสนิท (Prayer after 

Communion) บทภาวนานี้อยูกอนการอวยพรปดพิธ ี
 
บทภาวนาเริ่มพิธี 

เปนบทภาวนาที่ประธานภาวนาตอนทายของภาคเริ่มพิธี บทภาวนานี้จะเริ่มการภาวนา
ถึงพระบิดา สรรเสริญพระองคสําหรับกิจการดีงามตาง ๆ ที่พระองคทรงกระทํา และจบลงดวย
บทเฉลิมพระเกียรติ (Doxology) ถวายคําภาวนาแดพระบิดา โดยผานทางพระบุตรและในพระ
จิต และผูรวมพิธีก็จะตอบดวยคําวา “อาแมน”10 

ตามปกติแลวเนื้อหาสาระของบทภาวนานี้จะเก่ียวกับความสําคัญของบูชามิสซาแตละ
บูชามิสซา เชน บูชามิสซาวันฉลองครอบครัวศักด์ิสิทธิ์ เนื้อหาสาระของบทภาวนานี้จะเก่ียวของ
กับครอบครัวศักด์ิสิทธิ์ ฯลฯ สําหรับเทศกาลธรรมดา เนื้อหาสาระของบทภาวนานี้จะสอดคลอง
กับบทพระวรสารของแตละอาทิตย 

                                                
10 Dictionary of the Litrugy, rev.ed. (1989) S.V> “New York: U.S.A.) PP. 466-467. 
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บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา 

เปนบทภาวนาที่สรุปการเตรียมเครื่องบูชา และเปนบทภาวนาที่ เชื่อมกับบท
ขอบพระคุณ พรอมกับเครื่องบูชาที่จัดเตรียมไวแลว บทภาวนานี้เปนสัญลักษณของความตั้งใจ
ของผูรวมพิธีบูชามิสซา ที่จะถวายแดพระบิดา11 
 
บทภาวนาหลังรับศีลมหาสนิท 

เปนบทภาวนาของประธานหลังพิธีขอบพระคุณ ประธานภาวนาในนามของผูรวมพิธี
ขอบพระคุณ เพ่ือขอบพระคุณพระบิดาเจา สําหรับพระพรตาง ๆ ที่พระองคประทานให โดยผาน
ทางศีลมหาสนิท และขอใหพระพรนั้นมีผลกับตัวเราในการดําเนินชีวิตแตละวัน12 

บทภาวนาของประธานทั้ง 3 บทนี้จะจบลงดวยการขอโดยผานทางพระเยซู พระบุตร
ของพระเปนเจา ผูเปนสื่อกลางระหวางมนุษยกับพระเปนเจา 

ตามโครงสรางของพิธีขอบพระคุณ (บูชามิสซา) บทภาวนาของประธานนั้นจะสอดคลอง
กับหัวขอของพิธีขอบพระคุณ (บูชามิสซา) เชน 

หัวขอของอาทิตยที่ 3 เทศกาลธรรมดา ป A  คือ การเปนศิษย 

สวนเนื้อหาของบทภาวนา คือ การขอพรจากพระเปนเจาใหเปนศิษยที่ดี : 

“ขอโปรดนําขาพเจาทั้งหลายใหประกอบกิจการเปนที่พอพระทัยพระองค เพ่ือขาพเจา
ทั้งหลายสมจะมีแตกิจการดีงามทูลถวายในนามของพระบุตรที่รักของพระองค“ (บท
ภาวนาแรก) 

“ขาพเจาทั้งหลายไดรับพระหรรษทานเสริมสรางชีวิตแลว ขอโปรดใหไดภาคภูมิใจที่
ไดรับศีลศักด์ิสิทธิ์นี้ดวยเถิด” (บทภาวนาหลังรับศีล) 

หรือ 

หัวขอของอาทิตยที่ 8 เทศกาลธรรมดา ป A คือ  พระญาณเอ้ืออาทรของพระเจา 

เนื้อหาของบทภาวนา คือ ขอโปรดใหเหตุการณในโลกดําเนินไป 

“ตามหลักการสันติภาพของพระองค และขอใหพระศาสนจักรชื่นชมยินดี มีใจสวามิภักด์ิ
รับใชพระองคดวยความสงบราบรื่นดวยเถิด” (บทภาวนาแรก) 

                                                
11

 Ibid., P. 518 
12

 Ibid. 
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2.2. โครงสรางและหัวขอบทนําขอบพระคุณในเทศกาลธรรมดา 

บทนําขอบพระคุณมีลักษณะคลายกับเพลงโหมโรง (Overture) ของบทเพลงตาง ๆ บท
นําขอบพระคุณนี้เริ่มดวยประธานในพิธีเชิญชวนใหผูรวมพิธีขอบคุณพระเปนเจาดวยการกลาว
วา 

“พระเจาสถิตกับทาน” ผูรวมพิธีตอบวา “และสถิตกับทานดวย” 

“จงสํารวมใจคิดถึงพระเจา” ผูรวมพิธีตอบวา “เรากําลังระลึกถึงพระองค” 

“ใหเราขอบพระคุณพระเจาพรอมกัน
เถิด”     

ผูรวมพิธีตอบวา “เหมาะสมและชอบย่ิงนัก” 

เนื้อหาสาระของบทนําขอบพระคุณ คือการสรรเสริญและขอบคุณพระเปนเจาสําหรับ
ธรรมล้ําลึกแหงความรอดพน โดยเฉพาะอยางย่ิงการสงพระบุตรมาไถบาปมนุษย และเปน
สื่อกลางแหงการคืนดีระหวางพระเปนเจากับมนุษย และจบลงดวยบทเพลงสรรเสริญของทูต
สวรรค อันไดแก บทเพลง ศักด์ิสิทธิ์ ศักด์ิสิทธิ์ ศักด์ิสิทธิ์... 

เนื่องจากบทนําขอบพระคุณมีเนื้อหาและเหตุผลที่เชิญชวนใหผูรวมพิธีขอบคุณพระเปน
เจา สําหรับแผนการการไถกูของพระองค จึงมีหัวขอตาง ๆ ที่เก่ียวกับแผนการการไถกูนี้ 

ในหนังสือบทประจํามิสซา (ภาษาไทย) ไดใหบทนําขอบพระคุณสําหรับวันอาทิตย
เทศกาลธรรมดา จํานวน 8 บท ซึ่งมีหัวขอดังตอไปนี้ 

 หัวขอของบทนําขอบพระคุณที่ 1 คือ พระธรรมล้ําลึกปสกาและประชากร
ของพระเจา 
เพราะพระเยซูคริสตเจาทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขนและกลับคืนพระชนม ทําให
เรามนุษยหลุดพนจากอํานาจบาปและความตาย และกลับกลายเปนประชากรของ
พระองค และทรงมอบหมายใหเราไปเปนพยานถึงการไถกูนี้ 

 หัวขอของบทนําขอบพระคุณที่ 2 คือ พระธรรมล้ําลึกเรื่องความรอดพน 
ทั้งนี้เปนเพราะวาพระเปนเจาทรงเมตตาตอมนุษยชาติ และทรงมอบพระบุตรของ
พระองคใหบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารี ทรงรับทรมานบนไมกางเขน และ
ชวยเรามนุษยใหรอดพนจากความตายนิรันดร และประทานชีวิตใหมใหดวย 

 หัวขอของบทนําขอบพระคุณที่ 3 คือ การใชสภาพมนุษยชวยมนุษยใหรอด
พน 
เพราะวาพระเยซูคริสตเจาทรงมารับสภาพมนุษย และชวยมนุษยที่ออนแอใหมี
กําลังเขมแข็ง ดวยการทําลายความออนแอของมนุษย และทําใหกลายเปนหนทาง
นําความรอดพนมาใหมนุษย 
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 หัวขอของบทนําขอบพระคุณที่ 4 คือ ประวัติศาสตรความรอดพน 
พูดถึงการมารับสภาพเปนมนุษยของพระเยซูคริสตเจา เปนการเปดยุคใหมใหแก
โลก พระองคเสด็จมาทําลายบาป ดวยการสิ้นพระชนม ทรงกลับคืนพระชนมชีพ 
เพ่ือเบิกทางเขาสูชีวิตนิรันดร และเมื่อเสด็จสูสวรรค ทรงเปดประตูสวรรคใหกับ
มนุษย 

 หัวขอของบทนําขอบพระคุณที่ 5 คือ สิ่งสรางทั้งมวลสดุดีพระเจา 
เพราะพระองคทรงสรางสรรพสิ่งในโลก และทรงสรางมนุษยตามพระฉายาของ
พระองค และทรงมอบใหมนุษยเปนผูปกครองดูแลสิ่งที่พระองคทรงสราง มนุษยได
เห็นสิ่งอัศจรรยที่พระองคทรงสราง จึงสมควรที่จะขอบพระคุณพระองค 

 หัวขอบทนําขอบพระคุณที่ 6 คือ หลักประกันสําหรับชีวิตนิรันดร 
เพราะพระเปนเจาทรงสงพระจิต ซึ่งทรงปลุกพระคริสตเจาจากผูตาย ใหมาอยูกับ
เรามนุษย และประทานพระพรตาง ๆ ใหกับเราดวย ทําใหเรามีหวังที่จะกลับเปน
ข้ึนมาและไดรับชีวิตนิรันดร 

 หัวขอบทนําขอบพระคุณที่ 7 คือ ความนอบนอมเชื่อฟงของพระคริสตเจา
ชวยมนุษยใหรอดพน 
เพราะวาโดยผานทางพระเยซูคริสตเจา ซึ่งทรงนบนอบตอพระบิดา จนกระทั่งยอม
สิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพ่ือไถมนุษย อันเปนเหตุทําใหมนุษยไดรับพระหรรษ
ทานและความรอดกลับคืนมา หลังจากที่มนุษยไดสูญเสียชีวิตพระหรรษทาน 
เพราะไมนอบนอมเชื่อฟงพระเปนเจา 

 หัวขอบทนําขอบพระคุณที่ 8 คือ พระตรีเอกภาพทรงรวบรวมพระศาสนจักร
ไวดวยกัน 
เพราะมนุษยไดทําบาปและละทิ้งพระเจา พระองคจึงทรงนํามนุษยกับมาเปนหนึ่ง
เดียวกับพระองคอีกครั้งหนึ่ง ดวยการทรงสงพระบุตรมาไถบาปมนุษยและดวยพระ
อานุภาพของพระจิตเจา พระตรีเอกภาพทรงรวบรวมพระศาสนจักรใหเปนพระกาย
ของพระคริสตเจา และพระวิหารของพระจิตเจา 
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วันฉลองพระเยซูเจาในระหวางเทศกาลธรรมดา 
 
1. สมโภชพระตรีเอกภาพ 
 ผลของการขัดแยงในเรื่องคริสตศาสตรและพระตรีเอกภาพในศตวรรษที่ 4-5  ซึ่งมาจาก
พวกเฮเรติกกลุมของอาริอุส ประเทศทางตะวันตกไดแกสเปนและโกล ซึ่งเหมือนพระศาสนจักร
ตะวันออกที่ถูกคุกคามโดยคําสอนของพวกอาริอุส ไดแสดงใหเห็นถึงการเนนความสําคัญเปน
พิเศษถึงความเชื่อในพระตรีเอกภาพในบทสวดและกิจศรัทธาของพวกเขา มีหลักฐานมากมาย
เก่ียวกับเรื่องนี้ในศตวรรษที่ 7-8 มีบทนําขอบพระคุณของพระตรีเอกภาพประมาณกลาง
ศตวรรษที่ 8 ใน Old Gelasian Sacramentary ประมาณป 800 มีมิสซาบนบานพระตรีเอกภาพ
สําหรับวันอาทิตย ขณะที่ในวันอาทิตยโดยทั่วไปก็มีแนวโนมที่จะเนนถึงพระตรีเอกภาพมากข้ึน 
 ในอารามเบเนดิกตินที่ฟรังคและโกลมีวันฉลองพิเศษของพระตรีเอกภาพ ซึ่งเปนไป
ไดมากที่ฉลองในวันอาทิตยหลังจากวันสมโภชพระจิตเจาตั้งแตกอนป 1000   พระสันตะปาปา 
อเล็กซานเดอรที่ 2 (ประมาณป 1077) ไดกลาววาไมมีวันเฉพาะวันใดที่ควรจะอุทิศเปนพิเศษให
พระตรีเอกภาพ หรอืวันฉลองการเปนหนึ่งเดียวของพระเจา เนื่องจากการระลึกถึงทั้งสองนี้ถูก
ฉลองทุกวันอาทิตยและทุกๆ วันอยูแลว พระสันตะปาปาอเล็กซานเดอรที่ 3 (ประมาณป 1181) 
ก็กลาวในลักษณะเดียวกัน อยางไรก็ดีวันฉลองนี้ไดแผขยายออกไป และที่สุดพระสันตะปาปา
ยอหนที่ 22 ไดนําวันฉลองนี้เขาในปฏิทินสากลของพระศาสนจักรในป 1334 ระหวางการ
เนรเทศที่อาวิยอง 
 การสมโภชพระตรีเอกภาพในวันอาทิตยหลังวันสมโภชพระจิตเจา อาจจะตีความไดวา
เปนการมองยอนกลับไปยังธรรมล้ําลึกแหงการชวยใหรอด ซึ่งตามเทววิทยาในสมัยแรกๆ ธรรม
ล้ําลึกแหงการชวยใหรอดถูกทําใหสําเร็จโดยพระบิดา ผานทางพระบุตร ในองคพระจิตเจา  
 มิสซาสมโภชพระตรีเอกภาพ ซึ่งมีบทอานและบทสดุดีตอบรับที่แตกตางกันในแตละป
ตามการจัดบทอานของวันอาทิตยเปนรอบละ 3 ป เริ่มดวยการสรรเสริญพระตรีเอกภาพ “เพราะ
พระองคไดแสดงใหเห็นวาพระองคทรงรักเรา” (เพลงเริ่มพิธี) ในบทภาวนาของประธานกลาววา 
“ขอใหขาพเจาทั้งหลายยอมรับรูพระเกียรติมงคลของพระตรีเอกภาพและกราบนมัสการทั้งสาม
พระบุคคลรวมเปนพระเจาเดียว” บทภาวนาหลังรับศีลไดแสดงความคิดที่คลายกัน 
 พระวรสารสําหรับปเอ (ยน 3:16-18) กลาวถึงการกอบกูดวยความรักของพระบิดาซึ่ง
บรรลุผลโดยการสละชีวิตของพระบุตรของพระองค “พระเปนเจาทรงสงพระบุตรมา เพ่ือโลกจะ
ไดรับความรอดพนเดชะพระบุตรนั้น” บทอานจากพันธสัญญาเดิม (อพย 34:4ข-6, 8-9) กลาวถึง
พระเจาในฐานะ “พระเจาแหงความเมตตากรุณา... เปยมดวยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย”  
บทอานที่สองใหคําสัญญาเก่ียวกับการปรากฏมาของ “พระเจาแหงความรักและสันติสุข” และปด
ทายดวยการอวยพรในพระนามพระตรีเอกภาพ “ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสตองคพระผู
เปนเจา ขอความรักของพระเจาและความสนิทสัมพันธของพระจติเจา สถิตอยูกับทุกทานเทอญ” 
(2คร 13:11-13) 
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 ในปบีพระวรสารกลาวถึงพระดํารัสของพระเยซูเจาในตอนทายพระวรสารของนักบุญ
มัทธิว พระองคทรงสงศิษยไปประกาศขาวดีและทรงสัญญาวาจะทรงอยูกับพวกเขาทุกวัน
ตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ เหตุผลที่เลือกพระวรสารตอนนี้เพราะมีการกลาวถึงการโปรดศีลลาง
บาปในพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต บทอานจากพันธสัญญาเดิม (ฉธบ 4:32-34, 39-
40) เนนความเปนหนึ่งของพันธสัญญาของพระเจาผูทรงชวยประชากรของพระองคใหพนจาก
การเปนทาสของชาวอียิปต บทอานที่สองกลาวถึงภายใตพันธสัญญาใหมโดยศีลลางบาป พระ
จิตทรงทําใหเราเปนบุตรของพระบิดา และมีสวนในธรรมล้ําลึกปสกาของพระคริสตเจา (รม 
8:14-17) 
 พระวรสารสําหรับปซี (ยน 16:12-15) “ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นก็เปนของเราดวย 
ดังนั้น เราจึงบอกวา พระจิตเจาจะทรงแจงใหทานรูคําสอนที่ทรงรับจากเรา” บทอานจากพันธ
สัญญาเดิม (สภษ 8:22-31) เราพบปรีชาญาณของพระเจาในฐานะบุคคลซึ่งดํารงอยูกอนการ
สราง บทอานที่สอง (รม 5:1-5) “เมื่อไดเปนผูชอบธรรมดวยความเชื่อแลว เรายอมมีสันติกับพระ
เจา เดชะพระเยซูคริสต เราภูมิใจในความหวังที่จะไดรับพระสิริรุงโรจนของพระเจา ความหวังนี้
ไมทําใหเราผิดหวัง เพราะพระจิตเจาซึ่งพระเจาประทานใหเรา ไดหลั่งความรักของพระเจาลงใน
ดวงใจของเรา” 
 บทอานไดประกาศถึงขอความสําคัญเก่ียวกับพระตรีเอกภาพ และชุมนุมคริสตชนมี
เหตุผลดีที่จะสรรเสริญพระตรีเอกภาพดวยบทอัลเลลูยา  
 
2. สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจา 
 จุดกําเนิดของวันฉลองนี้ ซึ่งฉลองในวันพฤหัสหลังวันอาทิตยสมโภชพระตรีเอกภาพ มี
ความเชื่อมโยงกับพิธีของศีลมหาสนิทซึ่งพัฒนาระหวางศตวรรษที่ 12 ในพิธีมีการเนนเปนพิเศษ
ถึงการประทับอยูอยางแทจริงของ “พระคริสตเจาทั้งครบ” ในปงที่ไดรับการเสก ขบวนการศีล
มหาสนิทนี้ไปพรอมกันกับความปรารถนาที่ลึกซึ้งของชายและหญิงในสมัยกลางที่ตองการเห็น
ศีลมหาสนิท จึงทําใหเกิดมีการยกศีลมหาสนิทหลังจากไดเสกแลว ซึ่งปฏิบัติครั้งแรกที่ปารีสในป 
1220 
 ภาพนิมิตซึ่งจูเลียนาแหงลีกซิสเตอรคณะออกัสตินไดเห็นในป 1209 มีบทบาทสําคัญใน
การตั้งวันฉลองพิเศษนี้ เธอเห็นแสงสวางของดวงจันทร แตมีจุดดําเล็กๆ ที่ดวงจันทร เธอไดรับ
การบอกวา สิ่งนี้เปนตัวแทนของการขาดวันฉลองศีลมหาสนิทในปพิธีกรรม โดยการผลักดันของ
จูเลียนาและพอวิญญาณของเธอ พระสังฆราชโรเบิรตแหงลีกไดนําวันฉลองนี้เขาไปในสังฆ
มณฑลของทานเปนครั้งแรกในป1246 ในป 1264 พระสันตะปาปาอูรบันที่ 4 ซึ่งทรงเคยเปนอัคร
สังฆานุกรที่ลีก ไดขยายการฉลองออกไปยังพระศาสนจักรทั้งหมด ในสมณสาสน Transiturus 
พระองคไดกําหนดวันฉลองนี ้
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 นักบุญโทมัส อไควนัสถูกกลาวถึงวาเปนผูเรียบเรียงหรือเขียนตนฉบับของทําวัตรและ
มิสซาตามคําขอของพระสันตะปาปา มีปญหาวานักบุญโทมัส อไควนัสเปนผูแตงเพียงคนเดียว
หรือไม 
 ชื่อตามธรรมประเพณีของวันฉลอง คือ Festum Ss. Corporis Christi (ฉลองพระกาย
อันศักด์ิสิทธิ์ย่ิงของพระคริสตเจา) กับชื่อสั้นๆ ในภาษาละติน คือ Corpus Christi ซึ่งมีการใชคํา
นี้แมในภาษาอังกฤษ หนังสือมิสซาโรมันฉบับใหม ไดขยายชื่อของการฉลองเปน Ssmi 
Corporis et Sanguinis Christi Solemnitas (สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระครสิต
เจา) แตในภาษาอังกฤษยังคงใชคําตามธรรมประเพณี คือ Corpus Christi 
 ชื่อใหมของวันฉลองนี้ในภาษาละตินทําใหมีความชัดเจนวา วันฉลองนี้รวมธรรมล้ําลึก
ของ “พระโลหิตของพระคริสตเจา” เขาไปดวย พระสันตะปาปาปโอที่ 9 ไดตั้งวันฉลอง “พระ
โลหิตอันล้ําคาของพระเยซูเจา” หลังจากที่พระองคกลับจากการเนรเทศในป 1849 และ
กําหนดใหฉลองในวันที่ 1 กรกฎาคม คําอธิบายในหนังสือกฎเกณฑทั่วไปฉบับใหมไดให
ขอสังเกตวา “วันสมโภชพระกายอันศักด์ิสิทธิ์ย่ิงของพระคริสตเจาในขณะเดียวกันก็เปนการ
ฉลองพระโลหิตอันล้ําคาของพระเยซูเจา” เห็นไดชัดเจนจากตัวบทในมิสซาและทําวัตร และจาก
พระสมณสาสนของพระสันตะปาปาอูรบันที่ 4 ซึ่งพระองคเปนผูตั้งวันฉลองนี้ในป 1264 
 มีขอสังเกตวาการระลึกถึงศีลมหาสนิทไดเกิดข้ึนแลวในวันพฤหัสศักด์ิสิทธิ์ วันที่พระเยซู
เจาทรงตั้งศีลมหาสนิท และการสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจาทําใหเกิด
ความซ้ําซอน อยางไรก็ดีเราตองเก็บเอาไวในใจวาเย็นวันพฤหัสศักด์ิสิทธิ์ ซึ่งเปนวันเริ่มตรี
วารปสกา  เปนสวนหนึ่งของวันศุกรศักด์ิสิทธิ์ซึ่งทําใหไมสามารถฉลองดวยความยินดีอยาง
เต็มที่ ดังนั้น จะเหมาะสมกวาถาใชโอกาสอ่ืนในเทศกาลธรรมดา  
 บทมิสซาสําหรับวันฉลองแสดงใหเห็นถึงเทววิทยาของนักบุญโทมัส อไควนัส 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในบทภาวนาของประธาน นักบุญโทมัสไดวิเคราะหความหมายของศีลมหา
สนิทโดยเชื่อมโยงกับอดีต ปจจุบัน และอนาคต ในความสัมพันธกับอดีต ศีลมหาสนิทเปนการ
ระลึกถึงพระทรมานและการเปนเครื่องบูชาที่แทจริงของพระเยซูเจา ในความสัมพันธกับปจจุบัน 
ศีลมหาสนิทเปนศีลศักด์ิสิทธิ์แหงความเปนหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจาและเพ่ือนมนุษย  และใน
ความสัมพันธกับอนาคต ศีลมหาสนิทเปนศีลศักด์ิสิทธิ์ที่มุงไปสู “ความยินดีของพระเจา” 
ความหมายทั้งสามประการถูกกลาวถึงในบทภาวนาของมิสซา “พระองคไดประทานศีลศักด์ิสิทธิ์
อันนาพิศวงนี้ เปนอนุสรณระลึกถึงพระทรมานของพระองค” (บทภาวนาของประธาน) “ขอทรง
พระกรุณาโปรดใหพระศาสนจักรมีเอกภาพและสันติภาพ ดังที่สักการบูชาที่ขาพเจาทั้งหลาย
กําลังถวายนี ้ เปนเครื่องหมายแสดงถึงเอกภาพดวยเถิด” (บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา) “ขอให
การรับพระกายและพระโลหิตของพระองคในวันนี้เปนมัดจําวา ขาพเจาทั้งหลายจะไดอยูกับ
พระองคเสมอไปเถิด” (บทภาวนาหลังรับศีล)  
 พระวรสารในปเอ (ยน 6:51-58) พระเยซูเจาทรงเปน “ปงทรงชีวิต ที่ลงมาจากสวรรค” 
ซึ่งปรากฏใหเห็นลวงหนาในมานนา ซึ่งถูกกลาวถึงในบทอานที่ 1 (ฉธบ 8:2-3, 14-16ก) บท
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อานที่ 2 (1 คร 10:16-17) กลาวถึงความเชื่อในศีลมหาสนิทของกลุมคริสตชนที่เมืองโครินธ “พ่ี
นอง ถวยถวายพระพรซึ่งเราใชขอบพระคุณพระเจานั้น มิไดทําใหเรามีสวนรวมในพระโลหิตของ
พระคริสตเจาหรือ? และปงที่เราบินั้น มิไดทําใหเรามีสวนรวมในพระกายของของพระคริสตเจา
หรือ? เพราะมีปงกอนเดียว พวกเราแมวาจะมีหลายคนก็เปนกายเดียวกัน เราทุกคนมีสวนรวม
รับประทานปงกอนเดียวกัน” 
 พระวรสารสําหรับปบี (มก 14:12-16, 22-26) บรรยายถึงอาหารคํ่ามื้อสุดทายของพระ
เยซูเจา และการที่พระองคตั้งศีลมหาสนิท ทําใหเราเห็นถึงความเชื่อมโยงอยางชัดเจนระหวาง
การสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจากับวันพฤหัสศักด์ิสิทธิ์ โลหิตแหงพันธ
สัญญาใหมที่หลั่งออกเพ่ือคนจํานวนมาก ซึ่งปรากฏใหเห็นลวงหนา ในเหตุการณทีโ่มเสสนํา
เลือดในชามประพรมประชากรพูดวา “นี่คือโลหิตแหงพันธสัญญา ที่พระยาหเวหทรงกระทํากับ
ทาน ตามพระวาจาเหลานี้ทั้งหมด” (บทอานที่หนึ่ง อพย 24:3-8) พระคริสตเจาทรงเปนคนกลาง
ในการทําพันธสัญญาใหม สิ่งที่พระองคทรงนําไปดวยมิใชเลือดแพะ และเลือดลูกโค แตทรงนํา
พระโลหิตของพระองคเขาไป   และทรงกระทําให การไถกูนิรันดรสําเร็จ (บทอานที่สอง ฮบ 
9:11-15) 
 พระวรสารสําหรับปซี (ลก 9:11ข-17) บรรยายถึงอัศจรรยในการทวีขนมปง ในวิถีทางที่
ชี้ลวงหนาถึงอัศจรรยของศีลมหาสนิทที่ย่ิงใหญกวา “พระเยซูเจาทรงรับขนมปงหากอนกับปลา
สองตัวนั้นมา ทรงแหงนพระพักตรข้ึนมองทองฟา  ทรงกลาวถวายพระพร ทรงบิขนมปง สงให
บรรดาศิษยนําไปแจกจายแกประชาชน” บทอานที่หนึ่ง (ปฐก 14:18-20) กลาวถึงเมลคีเซเดค 
พระสงฆและกษัตริยเอาขนมปงและเหลาองุนมาใหอับราฮัม ซึ่งเปนภาพลวงหนาถึงพระเยซูเจา
และศีลมหาสนิท บทอานที่ 2 (1คร 11:23-26) ไดใหรายละเอียดในยุคแรก (ประมาณป 55) ของ
การตั้งศีลมหาสนิท และแปลความหมายของศีลมหาสนิทวาเปนการระลึกถึงการสิ้นพระชนม
ของพระเยซูเจา “ทุกครั้งที่ทานกินปงนี้ และด่ืมจากถวยนี้ ทานก็ประกาศการสิ้นพระชนมของ
องคพระผูเปนเจาจนกวาพระองคจะเสด็จมา” 
 เหตุการณการชวยใหรอดซึ่งถูกประกาศ และฉลองในมิสซาสมโภชพระวรกายและพระ
โลหิตของพระคริสตเจามีเนื้อหาลึกซึ้งและรุมรวย ขบวนแหศีลมหาสนิทซึ่งมาในภายหลังมีความ
นาประทับใจเปนอยางมาก แตตองคํานึงดวยวาขบวนแหมีความสําคัญเปนอันดับสองรองจาก
พิธีกรรม 
 ในพระสมณสาสน Transiturus ซึ่งกําหนดใหมีการฉลองนี้ พระสันตะปาปาอูรบันที่ 4 
ไมไดพูดอะไรเก่ียวกับขบวนแห เราพบหลักฐานแรกเก่ียวกับการแหศีลมหาสนิทระหวางป 
1274-1279 ที่โคโลญจ (วัดนักบุญเกเรออน) กอนทีจ่ะจบศตวรรษที่ 14 มีขบวนแหดวยความ
ศรัทธาแรงกลาในหลายๆ ประเทศ เปนการสมโภชที่ย่ิงใหญและงดงาม มีการเชิญศีลมหาสนิท
เขาไปในขบวนแห โดยเริ่มแรกไมใหมองเห็นศีลมหาสนิท แตตอมาใหทุกคนเห็นศีลมหาสนิทได 
(ศีลมหาสนิทอยูในรัศม)ี 
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 โดยเฉพาะอยางย่ิงระหวางยุคบาโรค ขบวนแหในวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิต
ของพระคริสตเจาไดพัฒนาเปน “ขบวนแหแหงชัยชนะของการขอบพระคุณ โดยมีลักษณะเปน
สาธารณะ” ฉากที่วาดถึงพระทรมาน และเหตุการณในพันธสัญญาเดิมที่เปนภาพลวงหนาถึงพระ
ทรมานที่ไปกับขบวนแหในสมัยกลาง ไดพัฒนาในสมัยตอมาอยางงดงาม ฉากที่วาดบอยครั้ง
ไมไดมีความเก่ียวเนื่องอยางชัดเจนกับศีลมหาสนิท (เชน ภาพนักบุญยอรจฆามังกร) โรม
ไมไดถือวาขบวนแหในวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจาเปนพิธีกรรม แต
เปนกิจศรัทธาซึ่งอยูภายใตการชี้แนะของพระสังฆราช 
 ปจจุบันนี้ หลังจากความพยายามอยางมากและการทดลอง ประชาชนถูกเรียกเพ่ือ
กลับคืนสูขบวนแหศีลมหาสนิท อิทธิพลที่สําคัญมาจากสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง ที่มองพระศา
สนจักรในฐานะประชาชนผูแสวงบุญของพระเจา ซึ่งสามารถเอาชนะอันตรายจํานวนมากในการ
เดินทางดวยการประทับอยูและความชวยเหลือขององคพระผูเปนเจา พระเยซูเจาในศีลมหาสนิท
สถิตอยูกับพระศาสนจักร เดินนําหนา อยูดานขาง และดานหลัง พวกเราอยูบนหนทางที่มุงไปสู
ความเปนหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจาในอวสานกาล เมื่อ “ในวันที่พระองคจะเสด็จมาเพ่ือรับพระ
สิริรุงโรจนในหมูผูศักด์ิสิทธิ์ของพระองค และเสด็จมาเพ่ือใหทุกคนที่มีความเชื่อไดชมพระพักตร
ดวยความพิศวง” (2ธส 1:10) 
 
3. สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจา 
 วันสมโภชนี้ตรงกับวันศุกรสัปดาหที่ 3 หลังวันสมโภชพระจิตเจา หรือในวันที่ 8 ตอจาก
วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจา ในวันสมโภชนี้เราถวายเกียรติแดพระเยซู
เจา พระเจาแทและมนุษยแท สําหรับความรักของพระองคที่ทรงมีตอมนุษย โดยมีพระหฤทัย
ของพระองคเปนสัญลักษณของความรักนั้น จุดเริ่มตนของความศรัทธานี้อาจจะพบไดจากงาน
เขียนของปตาจารย ซึ่งซาบซึ้งในขอความจากพระวรสารของนักบุญยอหน เชน ยน 19:34 “แต
ทหารคนหนึ่งใชหอกแทงดานขางพระวรกายของพระองค โลหิตและน้ําก็ไหลออกมาทันท”ี 
ขอความจากพระคัมภีรเหลานี้เปนจุดสนใจของนักเทววิทยาสมัยกลาง ซึ่งมี 2-3 คนในศตวรรษ
ที่ 12 ไดแก Anselm แหง Canterbury และ Bernard แหง Clairvaux และมีจํานวนมากใน
ศตวรรษที่ 13 เชน Albert the Great, Bonaventure ในศตวรรษที่ 16 นักบวชคณะเยซูอิตได
สงเสริมความศรัทธาตอพระหฤทัยของพระเยซูเจาดวยความมุงมั่นเปนพิเศษ 
 ในศตวรรษที่ 17 John Eudes โดยไดรับอนุญาตจากพระสังฆราชของทาน เปนคนแรก
ที่จัดฉลองพระหฤทัยของพระเยซูเจาที่วัดในหมูคณะของทาน (20 ตุลาคม ค.ศ. 1672) ระหวาง 
ค.ศ. 1673 - 1675 Margaret Mary Alacoque ซิสเตอรคณะ Visitation แหง Paray-le-Monial 
ไดเห็นภาพนิมิตของพระเยซูเจา ซึ่งพระองคไดทรงสั่งใหเธอทําภารกิจเผยแผการฉลองพระ
หฤทัยของพระองคในวันศุกร 8 วันหลังจากการสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระองค 
และยังรวมถึงการถือวันศุกรเพ่ือถวายเกียรติแดพระหฤทัยของพระองค และเพ่ือทําชั่วโมง
ศักด์ิสิทธิ ์
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 ที่โรมจนถึงป ค.ศ. 1765 พระสันตะปาปา Clement ที่ 13 จึงอนุญาตใหพระสังฆราช
ชาวโปแลนดและคณะพระหฤทัยแหงโรมันทําการฉลองพระหฤทัยของพระเยซูเจา ในป ค.ศ. 
1856 พระสันตะปาปาปอุสที่ 9 ไดประกาศใหทําการฉลองนี้ในพระศาสนจักรสากล ในป ค.ศ. 
1899 พระสันตะปาปาเลโอที่ 13 ไดยกระดับการฉลองนี้ใหสูงข้ึน และสั่งวาควรถวายโลกแดพระ
หฤทัยอันศักด์ิสิทธิ์ย่ิงของพระเยซูเจาเพ่ือตอนรับศตวรรษใหมที่กําลังจะมาถึง ในป ค.ศ. 1927 
พระสันตะปาปาปโอที่ 11 ไดปรับปรุงพิธีกรรมของวันฉลองนี้ และยกระดับการฉลองนี้ใหอยูใน
ระดับเดียวกับการสมโภชพระคริสตสมภพ แตไมไดทรงกําหนดใหวันสมโภชพระหฤทัยของพระ
เยซูเจาเปนวันฉลองบังคับ ในโอกาสครบรอบ 100 ป (ค.ศ. 1956) ของการสมโภชพระหฤทัย
ของพระเยซูเจาอยางเปนทางการในพระศาสนจักรสากล พระสันตะปาปาปโอที่ 12 ไดออกสมณ
สาสน Haurietis aquas ในโอกาสนี้ดวย 
 มิสซาสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจาในปจจุบันประกอบดวย เพลงเริ่มพิธีซึ่งนํามา
จาก สดด 33:11,19 เปนความคิดเก่ียวกับพระหฤทัยของพระเยซูเจา “พระองคจะทรงชวยพวก
เขาจากความตาย และเลี้ยงดูพวกเขาในยามอาหารขาดแคลน” บทภาวนาของประธานมี 2 แบบ
ใหเลือก แบบที่หนึ่ง (แตงข้ึนใหม) มองไปยัง “พระหรรษทานแหงความรักที่เราไดรับ” และวอน
ขอพระบิดา “โปรดเปดดวงใจของเราใหมีสวนรวมในชีวิตของพระคริสตเจา และโปรดอวยพรเรา
ดวยความรักของพระองค” แบบที่ 2 (แบบเกา) วอนขอใหเรา “ถวายความศรัทธาภักดีตอดวง
พระทัยนี ้ โดยกระทําหนาที่ชดเชยใชโทษบาปอยางสมควร” บทภาวนาหลังรับศีลกลาววา “ขอ
ศลีศักด์ิสิทธิน์ี ้ บันดาลใหขาพเจาทั้งหลายเรารอนไปดวยความรัก ขาพเจาทัง้หลายรักพระบุตร
ของพระองคแลว ขอใหจําพระองคทานไดในบรรดาพ่ีนองของขาพเจาทั้งหลาย” บทนํา
ขอบพระคุณเปนบทใหมซึ่งมีความสอดคลองกับพระคัมภีร และเทววิทยาเรื่องพระหฤทัยของ
พระเยซูเจาของบรรดาปตาจารย “พระเยซูเจาทรงรักมนุษย ทรงมอบพระองคเปนบูชาบนไม
กางเขน ดานขางพระวรกายของพระองคที่ถูกแทง  หลั่งโลหิตและน้ํา เปนสัญลักษณแหงศีล
ศักด์ิสิทธิ์ในพระศาสนจักร เพ่ือมนุษยทุกคนที่ไดรับเชิญใหเขามาสูพระหฤทัยที่เผยอยู   จะได
ตักตวงความรอดพนจากพุน้ํานิรันดรแหงนี้ดวยความปติยินดี” 
 พระวรสารสําหรับปเอ (มธ 11:25-30) “พระเยซูเจาทรงสรรเสริญพระบิดา และทรงเชื้อ
เชิญผูที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนักใหมาพักผอนในพระหฤทัยของพระองค” ความรักของ
พระเจาไดแสดงออกมาใหเราเห็นโดยการเลือกและปลดปลอยชาวอิสราเอลจากการเปนทาสของ
ชาวอียิปต (ฉธบ 7:6-11) แตเราเห็นความรักของพระเจาอยางสมบูรณย่ิงข้ึนโดย “พระเจาทรง
สงพระบุตรพระองคเดียวมาในโลก เพ่ือเราจะไดมีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้น... พระเจาทรงเปน
ความรัก ผูใดดํารงอยูในความรัก ยอมดํารงอยูในพระเจา และพระเจายอมทรงดํารงอยูในเขา” 
(บทอานที่ 2 1ยน 4:7-16) 
 พระวรสารสําหรับปบี (ยน 19:31-37) นํามาจากมิสซาแบบเดิมของวันฉลองนี้ กลาวถึง
ทหารคนหนึ่งใชหอกแทงดานขางพระวรกายของพระเยซูเจา บทอานที่ 1 (ฮชย 11:1, 3-4, 8ค-
9) กลาวถึงความรักแบบบิดาของพระยาเวหตอชาวอิสราเอล และ บทอานที่ 2 (อฟ 3:8-12, 14-
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19) ซึ่งมาจากบทมิสซาของพระสันตะปาปาปโอที่ 11 สรรเสริญพระคริสตเจา และความรักของ
พระองคซึ่งเกินกวาจะหย่ังรูได 
 พระวรสารสําหรับปซี (ลก 15:3-7) และบทอานที่ 1 (อสค 34:11-16) กลาวถึงความรัก
ของพระเจาที่ทรงมีตอเราดวยรูปแบบของผูเลี้ยงแกะที่ดี ทรงติดตามลูกแกะที่หลงทางและนํา
พวกมันกลับมา บทอานที่ 2 (รม 5:5ข-11) เปนบทเพลงสรรเสริญพระเมตตารักของพระเจา 
“พระคริสตเจาสิ้นพระชนมเพ่ือเราขณะที่เรายังเปนคนบาป” หัวขอของผูเลี้ยงแกะที่ดียังอยูในบท
สดุดีตอบรับบทอานที่ 1 (สดด 23) และในบทอัลเลลูยา “เราเปนผูเลี้ยงแกะที่ดี เรารูจักแกะของ
เรา และแกะของเราก็รูจักเรา” (ยน 10:14) ในวันอาทิตยสัปดาหที่ 4 เทศกาลปสกา เราฉลอง
พระเยซูเจาเปนผูเลี้ยงแกะที่ดี ทําใหเราเห็นไดอยางชัดเจนวา หัวขอสําคัญของการสมโภชพระ
หฤทัยของพระเยซูเจา พบมากกวาหนึ่งครั้งในปพิธีกรรม   
 อีกรูปแบบของกิจศรัทธาตอพระหฤทัยของพระเยซูเจา คือ การถวายเกียรติแดพระ
หฤทัยของพระองคในวันศุกรตนเดือน และการทําชั่วโมงศักด์ิสิทธิ์ ในป ค.ศ. 1899 พระ
สันตะปาปาเลโอที่ 13 ไดรับรอง มิสซาบนบานสําหรับวันศุกรตนเดือนดวย 
 
4. สมโภชพระคริสตกษัตริย 
 วันฉลองนี้มีจุดกําเนิดจากพระสันตะปาปาปโอที่ 11 ในพระสมณสาสน Quas primas 
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 1925 พระองคไดพัฒนาความคิดที่วา อาวุธที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการ
ตอสูกับพลังที่เปนภัยของยุคสมัย คือ การยอมรับความเปนกษัตริยของพระคริสตเจา เพ่ือจะ
บรรลุถึงเปาหมายนี้ดูเหมือนวาไมมีสิ่งใดมีประสิทธิภาพเทากับการตั้งวันฉลองพระคริสตกษัตริย  
 อิทธิพลภายนอกซึ่งทําใหเกิดวันฉลองนี้ คือ การครบรอบ 16 ศตวรรษของสังคายนา
ครั้งแรกที่เมืองนิเชอา ซึ่งสอนถึงธรรมชาติที่เหมือนกันของพระคริสตเจากับพระบิดา และดวย
เหตุนี้ไดใหพ้ืนฐานสําหรับการปกครองในฐานะกษัตริยของพระองค พระสันตะปาปาไดกําหนด
วันอาทิตยสุดทายของเดือนตุลาคมเปนวันฉลองพระคริสตกษัตริย พระองคทรงเลือกวันฉลองนี้
โดยมองถึงการฉลองนักบุญทั้งหลายที่ตามมา  
 “วันสมโภชพระคริสตเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล” ในปจจุบันไดเลื่อนมาเปนวัน
อาทิตยสุดทายของปพิธีกรรม การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหวันฉลองนี้อยูในบริบทของอวสานกาล ซึ่ง
เปนลักษณะของวันอาทิตยสุดทายของปพิธีกรรม เด๋ียวนี้ชัดเจนข้ึนวาองคพระผูเปนเจาและ
กษัตริยที่ไดถูกยกข้ึนเปนเปาหมาย ไมใชเฉพาะแตปพิธีกรรมเทานั้น แตเปนเปาหมายของการ
แสวงบุญในโลกนี้ของเรา “พระเยซูคริสตเจาทรงเปนองคเดียวเสมอ ทั้งอดีต ปจจุบันและ
ตลอดไป” (ฮบ 13:8) “เราคืออัลฟาและโอเมกา เปนเบ้ืองตนและบ้ันปลาย เปนปฐมเหตุและ
อวสาน” (วว 22:13) 
 มิสซาของวันฉลองมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยจากบทมิสซาเกา อยางไรก็ตามเรา
ตองไมมองขามขอเท็จจริงที่วามีขอความในพระคัมภีรมากข้ึนในการจัดบทอานรอบละ 3 ป ซึ่ง
เสนอภาพของพระคริสตเจาที่สมบูรณจากพระคัมภีร เพลงเริ่มพิธี (วว 5:12; 1-6) แสดงใหเห็น
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สารของธรรมล้ําลึกปสกาในรูปแบบที่สั้นกะทัดรัด “ลูกแกะของพระเจาที่ถกูประหารแลวนั้น ทรง
เปนผูสมควรไดรับพระอานุภาพ ทรัพยศฤงคาร พระปรีชาญาณ พระเกียรติยศ ขอพระสิริ
รุงโรจนและอานุภาพจงมีแดพระองคตลอดนิรันดร” การยกข้ึนและการสถาปนาพระองคเปน
ศีรษะของสิ่งสรางทั้งหมด ทําใหเราภาวนาดวยความมั่นใจวา “พระองคทรงพอพระทัยฟนฟูสิง่
สารพัดในองคพระบุตรสุดที่รัก ผูเปนกษัตริยแหงสกลโลก ขอทรงพระกรุณาโปรดใหมนุษยชาติ
ไดรับอิสระพนจากการเปนทาส จะไดรับใชสนองพระเดชานุภาพ และถวายสดุดีแดพระองค
ตลอดนิรันดร” (บทภาวนาของประธาน) “ขาพเจาทั้งหลายถวายสักการบูชาซึ่งทําใหมนุษยชาติ
กลับคืนดีกับพระองค ขอกราบออนวอนใหองคพระบุตร โปรดใหประชากรทุกชาติไดมีเอกภาพ
และสันติภาพตอกัน” (บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา) บทนําขอบพระคุณสรรเสริญพระคริสตเจา
ในฐานะ “สงฆตลอดนิรันดรและกษัตริยแหงสกลจักรวาล” ผูซึ่งเมื่อเวลาสิ้นสุดลงจะเสนอตอพระ
บิดาของพระองคซึ่ง “พระอาณาจักรสากล ดํารงอยูนิรันดร อาณาจักรที่ประสาทความจริงและ
ชีวิต อาณาจักรที่ประสาทความศักด์ิสิทธิ์และพระหรรษทาน อาณาจักรแหงความยุติธรรม ความ
รัก และศานต”ิ 
 ในปเอพระวรสาร (มธ 25:31-46) เนนในขอเท็จจริงที่วา ความรักที่เปนภาคปฏิบัติตอ
เพ่ือนบานจะเปนมาตรการที่ชัดเจนในการพิพากษาครั้งสุดทาย เพราะวาพระคริสตเจาตรัสวา 
“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ทานทําสิ่งใดตอพ่ีนองผูต่ําตอยที่สุดของเราคนหนึ่ง ทานก็
ทําสิ่งนั้นตอเรา” บทอานที่ 1 (อสค 34:11-12, 15-17) กลาวถึงความรักของพระเจาตอเราดวย
รูปแบบของนายชุมพาบาลที่ดี (เทียบบทอานวันฉลองพระหฤทัยของพระเยซูเจาปซ)ี บทอานที่
สองกลาวถึง พระคริสตเจาผูทรงไดรับการยกข้ึนจากความตายเปนหลักประกันของการกลับคืน
ชีพของเรา พระองคทรงเปนองคพระผูเปนเจาผูทรงเอาชนะศัตรูสุดทาย คือ ความตาย (1คร 
15:20-26, 28) 
 ในพระวรสารปบี (ยน 18:33ข-37) พระคริสตเจาทรงยืนยันศักด์ิศรีแหงความเปน
กษัตริยของพระองคแกปลาโต และทรงอธิบายถึงการปกครองของพระองคตอความคิดที่ผิด  
บทอานที่ 1 กลาวถึงภาพนิมิตของดาเนียลเก่ียวกับบุตรของมนุษย “ทรงไดรับมอบอํานาจ
ปกครอง สิริรุงโรจน และอาณาจักร” สิ่งนี้สําเร็จในพระคริสตเจา (ดนล 7:13-14) บทอานที่สอง 
(วว 1:5-8) บรรจุบทเพลงแหงศรัทธาตอพระคริสตเจา พระองคทรงเปน “องคพยานที่ซื่อสัตย
และเปนบุคคลแรกที่กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตาย ประมุขของบรรดากษัตริยบนแผนดิน” 
ในธรรมล้ําลึกของพระองค “พระองคทรงแตงตั้งพวกเราใหเปนกษัตริยและสมณะเพ่ือรับใชพระ
เจา พระบิดาของพระองค”  
 ในพระวรสารปซี (ลก 23:35-43) แสดงใหเห็นชัดเจนวาแมจะถูกดูหมิ่นและหัวเราะเยาะ 
พระคริสตเจายังคงเปนกษัตริย และทรงมีอํานาจของกษัตริยที่จะนํามนุษยเขาไปสูสิริรุงโรจน
แหงเมืองสวรรค บทอานที่ 1 (2ซมอ 5:1-3) ชาวอิสราเอลทุกเผามาเจิมดาวิดเพ่ือตั้งเปนกษัตริย 
ซึ่งเปนภาพลวงหนาของพระคริสตเจากษัตริยแหงสากลจักรวาล บทอานที่ 2 (คส 1:12-20) 
กลาวถึง “พระเยซูเจาทรงเปนปฐมเหต ุทรงเปนบุคคลแรกในบรรดาผูตายที่กลับคืนชีพ ทั้งนีเ้พ่ือ
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พระองคจะไดทรงเปนเอกในทุกสิ่ง เพราะพระเจาพอพระทัยใหความบริบูรณทั้งปวงอยูในพระ
คริสตเจา และใหสรรพสิ่งคืนดีกับพระเจาโดยทางพระองค พระคริสตเจาโปรดใหทุกสิ่งมีสันติ 
ดวยพระโลหิตที่ทรงหลั่งบนไมกางเขนของพระองค” 
 
5. ฉลองพระเยซูเจาทรงประจักษพระวรกาย (6 สิงหาคม) 
 พ้ืนฐานของวันฉลองนี้มาจากเหตุการณในพระวรสารสหทรรศน (มธ 17:1-8; มก 9:2-9; 
ลก 9:28ข-36) พระเยซูเจาทรงไปที่ภูเขาสูงพรอมกับเปโตร ยากอบ และยอหน และที่นั่น
พระองคทรงประจักษพระวรกาย โมเสสและเอลียาปรากฏมาและสนทนากับพระองค มีเสียงมา
จากเมฆวา “ทานผูนี้เปนบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจย่ิงนัก จงฟงทานเถิด” (มธ 17:5) 
 เหตุการณนี้กลายเปนเนื้อหาของการฉลองพิธีกรรมตั้งแตศตวรรษที่ 5 ในพิธีกรรมของ
ซีเรียตะวันออก และหลังจากนั้นในพระศาสนจักรตะวันออกอ่ืนๆ ในอาณาจักรฟรังโกโรมัน วัน
ฉลองนี้ปรากฏเปนครั้งแรกในศตวรรษที่ 10 แตหลังจากนั้นก็เผยแพรอยางรวดเร็ว มีความสนใจ
อยากมากตอแผนดินศักด์ิสิทธิ์ในสมัยนั้น และสถานที่ตางๆ ที่เก่ียวของกับชีวิตของพระเยซูเจา 
ซึ่งทําใหวันฉลองนี้เผยแพรออกไป วันฉลองนี้ไดถูกนําเขาไปในปฏิทินของพระศาสนจักรสากล
ในป 1457 โดยพระสันตะปาปากัลลิสตุสที่ 3 เปนการระลึกถึงดวยความชื่นชมยินดีแหงชัยชนะที่ 
John แหง Capistrano และ John Hunyadi ไดชัยชนะตอพวกเติรกในปกอนหนานี ้
 มิสซาของวันฉลองเหมือนกันในแตละปยกเวนพระวรสาร ซึ่งนํามาจากพระวร          
สารสหทรรศนตามรอบ 3 ป บทภาวนาตางๆ มีศูนยกลางอยูที่เหตุการณที่บันทึกในพระคัมภีร 
บทอานที่สองกลาวถึงเหตุการณนี้ดวย (2ปต 1:16-19) “เมื่อเราประกาศใหทานรูถึงพระฤทธานุ
ภาพและการเสด็จมาของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรานั้น เรามิไดพูดตามนิยายงม
งายที่สรางข้ึน แตเราประจักษดวยตาตนเองถึงความย่ิงใหญของพระองค พระองคทรงรับพระ
เกียรติและพระสิริรุงโรจนจากพระเจาพระบิดาเมื่อมีเสียงตรัสจากพระสิริรุงโรจนที่ย่ิงใหญมาสู
พระองควา “ผูนี้เปนบุตรสุดที่รักของเรา ซึ่งเราพอใจ”  เราไดยินเสียงนี้มาจากสวรรคขณะที่เรา
อยูกับพระองคบนภูเขาศักด์ิสิทธิ์นั้น” ขณะที่บทอานที่ 1 (ดนล 7:9-10) บอกถึงภาพนิมิตของ
ประกาศก “บัลลังกซึ่งเหมือนเปลวเพลิง และการปรากฏมาของบุตรแหงมนุษย” บทนํา
ขอบพระคุณกลาวถึง “พระคริสตเจาไดทรงเผยแสดงพระสิริรุงโรจนของพระองคแกบรรดา
สานุศิษย เพ่ือพวกเขาจะไดไมรูสึกสะดุดใจ ในวาระที่พระองคจะตองรับทรมาน ถึงตรึงบนไม
กางเขน” “และเพ่ือเปนการประกาศใหทราบทั่วกันวา เมื่อพระองคทรงเปนศีรษะ ไดรับเกียรติ
รุงโรจนดังนั้น พระศาสนจักรซี่งเปนพระกายทิพยของพระองค ก็จะไดรับเกียรติรุงโรจน
เชนเดียวกัน” การมีสวนรวมของเราในสิริรุงโรจนขององคพระผูเปนเจานี ้ เปนเนื้อหาของการ
วอนขอในบทภาวนาของประธาน 
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6. ฉลองเทิดทูนไมกางเขน (14 กันยายน) 
นักบุญเปาโลไดกลาวถึงไมกางเขนของพระคริสตเจาวา “พระคริสตเจามิไดทรงสง

ขาพเจามาทําพิธีลางบาป แตทรงสงมาประกาศขาวดีมิใชดวยการใชโวหารอันชาญฉลาด ดวย
เกรงวาจะทําใหไมกางเขนของพระคริสตเจาเสื่อมประสิทธิภาพ ผูที่จะพินาศนั้นเห็นวาคําสอน
เรื่องไมกางเขนเปนความโงเขลา แตพวกเราที่กําลังจะรอดพนเห็นวาเปนพระอานุภาพของพระ
เจา” (1คร 1:17)  
 เรามีหลักฐานวามีการฉลองเทิดทูนไมกางเขนในศตวรรษที่ 4   ตามบันทึกเหตุการณ
แหงอเล็กซานเดรีย จักรพรรดินีเฮเลนาไดพบไมกางเขนของพระเยซูเจาในวันที่ 14 กันยายน 
ค.ศ. 320 ตอมาในวันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 335 วัดแหงไมกางเขนและวัดแหงการกลับคืนชีพที่
กรุงเยรูซาเล็มไดรับการอภิเษก วันรุงข้ึนมีการแสดงไมกางเขนที่จักรพรรดินีเฮเลนาไดคนพบ
อยางสงา เพ่ือใหสัตบุรุษนมัสการ เหตุการณเหลานี้ไดกลับกลายเปนพ้ืนฐานของการเฉลิมฉลอง
เปนประจําทุกป  

วันฉลองเทิดทูนไมกางเขนที่คอนสแตนติโนเปลเริ่มทําการฉลองในศตวรรษที่ 5 และที่
โรมเริ่มทําการฉลองในตอนปลายศตวรรษที่ 7 และไดกลายเปนธรรมเนียมถือปฏิบัติกันตลอดมา 
ที่จะทําการฉลองเทิดทูนไมกางเขนในวันที่ 14 กันยายน สําหรับพระศาสนจักรที่เยรูซาเล็ม 
คอนสแตนติโนเปล และโรม ซึ่งมีพระธาตุของไมกางเขนของพระเยซูเจา โดยนําออกมาแสดงแก
สัตบุรุษในพิธีฉลองอยางสงาที่เรียกวา การเทิดทูน (Exaltatio) ไมกางเขน  
 ในพิธีกรรมกัลลิกของศตวรรษที่ 8 มีวันฉลองเทิดทูนไมกางเขนอีกวันหนึ่ง คือ วันที่ 3 
พฤษภาคม ซึ่งเปนวันที่จักรพรรดิเฮราคลิอุส ในป ค.ศ. 628 ไดนําพระธาตุไมกางเขนซึ่งถูกชาว
เปอรเซียยึดไปกลับคืนมา และมีขบวนแหพระธาตุไมกางเขนไปที่กรุงเยรูซาเล็ม วันฉลองอีกวัน
หนึ่งนี้ไดถกูนําเขามาไปในปฏิทินพิธีกรรมของโรมันคาทอลิก ในป ค.ศ. 1741 ที่สุดวันฉลอง
เทิดทูนไมกางเขนในวันที่ 3 พฤษภาคม ถูกนําออกจากปฏิทินโรมันคาทอลิกโดยพระ
สันตะปาปายอหนที่ 23   
 หัวขอสําคัญของการฉลองนี้คือ การสิ้นพระชนมของพระเยซูเจาบนไมกางเขน และ
การกอบกูมนุษยใหพนจากบาป เพลงเริ่มพิธีใหคําสําคัญของการฉลองวา “สวนเราตอง
ภูมิใจในกางเขนพระเยซูคริสตเจา พระเจาของเรา ในพระองคน้ันมีความรอด ชีวิต และ
การกลับคืนชีพของเรา เรารอดและเปนอิสระได ก็เพราะพระองค” (เทียบ กท 6:14) บท
นําขอบพระคุณกลาวถึงไมกางเขนในฐานะที่เปนสิ่งที่ตรงกันขามกับตนไมในสวนเอเดนที่พระ
เจาทรงหามอาดัมและเอวารับประทาน “พระองคทรงตั้งไมกางเขนไวใหนําความรอดมาสู
มนุษยชาต ิ เพ่ือวา ที่ใดความตายไดถือกําเนิดมา ที่นั่นจะไดเปนที่เกิดแหงชีวิตดวย เจามาร
รายไดมีชัยชนะที่ตนไมในสวนอุทยานฉันใด ก็จะตองพายแพไปดวยไมกางเขนฉันน้ัน” 
 ในพระวรสาร พระเยซูเจาตรัสกับนิโคเดมัสวา “ไมมีใครเคยข้ึนไปบนสวรรค นอกจากผู
ที่ลงมาจากสวรรคคือบุตรแหงมนุษยเทานั้น โมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตร
แหงมนุษยก็จะตองถูกยกขึ้นฉันน้ัน เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค จะมีชีวิตนิรันดร
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...” (ยน 3:13-17) และบทอานจากพันธสัญญาเดิมก็กลาวถึงเหตุการณที่โมเสสยกรูปงทูอง
สัมฤทธิ์ในถิ่นทุรกันดาร (กดว 21:4-9) จากพระวรสารและบทอานที่ 1 ทําใหเราเห็นชัดวา “งู
ทองสัมฤทธิ”์ ซึ่งโมเสส “ยกข้ึน” โดยผูที่ถูกงูกัด และมองดูงูทองสัมฤทธิ์นั้นก็รอดชีวิต เปนภาพ
ลวงหนาถึงพระเยซูเจาผูถูก “ยกขึ้น” บนไมกางเขน อันนําความรอดพนมาสูมวลมนุษย 
บทอานที่สอง (ฟป 2:6-11) กลาวถึงการถอมตนของพระคริสตเจาโดยความเชื่อฟงของพระองค
ตอพระบิดาเจา “ทรงถอมพระองคจนถึงกับทรงยอมรับแมความตาย เปนความตายบนไม
กางเขน เพราะเหตุน้ี พระเจาจึงทรงเทิดทูนพระองคขึ้นสูงสง และประทานพระนามใหแก
พระองค พระนามนี้ประเสริฐกวานามอ่ืนใดทั้งสิ้น เพ่ือทุกคนในสวรรคและบนแผนดิน รวมทั้งใต
พ้ืนพิภพ จะยอเขาลงนมัสการพระนาม “เยซ”ู นี้ และเพ่ือชนทุกภาษาจะไดรองประกาศวา พระ
เยซูคริสตทรงเปนองคพระผูเปนเจา เพ่ือพระสิริรุงโรจนแดพระเจา พระบิดา” บทอานนี้ผูรวมพิธี
ตอบรับดวยการนมัสการและสรรเสริญในบทอัลเลลูยา “ขาพเจาทั้งหลาย กราบนมัสการ
ถวายสดุดีพระองค เพราะพระองคไดทรงไถโลกดวยไมกางเขนของพระองค”  

ในบทภาวนาของประธาน พวกเรารวมใจภาวนาวา “ขาพเจาทั้งหลายทราบถึงพระ
ธรรมล้ําลึกแหงไมกางเขนในโลกน้ีแลว ขอโปรดใหไดรับรางวัลแหงการไถกูในสวรรค
ดวยเถิด” และในบทภาวนาหลังรับศีล พวกเรารวมใจกันภาวนาวา “ขอกราบออนวอน
พระองคไดโปรดใหขาพเจาทั้งหลาย ซ่ึงไดรับการกอบกูดวยไมกางเขนแลว ไดกลับคืน
ชีพอยางรุงเรืองดวยเถิด”  

หัวขอของวันฉลองน้ี โดยพื้นฐานเหมือนกับหัวขอในพิธีกรรมของวันศุกร
ศักดิ์สิทธ์ิ 
 
 
 


