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บทท่ี 2 เทศกาลมหาพรตและสัปดาหศักด์ิสิทธ์ิ 
 
1. เทศกาลมหาพรต 

ความหมายของเทศกาลมหาพรต 
 เทศกาลมหาพรต เปนชวงเวลาที่พระศาสนจักรกําหนดเพ่ือเตรียมสมโภชปสกา ซึ่งเปน
วันฉลองที่ย่ิงใหญและสําคัญที่สุดในรอบปของพระศาสนจักร เพราะสมโภชปสกาเปนการเฉลิม
ฉลองการที่พระเยซูเจาทรงรับทรมาน สิ้นพระชนมและทรงกลับคืนพระชนมชีพ เพ่ือกอบกู
มนุษยชาติใหคืนดีกับพระเจา มารับชีวิตใหมรวมกับพระองค 

1) สําหรับผูใหญที่เตรียมตัวรับศีลลางบาป (คริสตังสํารอง) เปนการเตรียมใน
ข้ันตอนสุดทายของพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน 

2) สําหรับคริสตชน การเตรียมสมโภชปสกาในเทศกาลมหาพรต เปนโอกาสใหคริสต
ชนรื้อฟนคุณคาและศักด์ิศรีของศีลลางบาปที่เขาไดรับ และคริสตชนยังเตรียมสมโภชปสกา 
ดวยการฟงพระวาจาพระเจา กลับใจ ใชโทษบาป สวดภาวนา และบําเพ็ญกิจเมตตา
ปรานี  
 

ประวัติยอ ๆ ของเทศกาลมหาพรต 
 คริสตชนในศตวรรษที่ 2 เริ่มเตรียมสมโภชปสกาดวยการอดอาหารกอนวันสมโภชปส
กา 2 วัน ในศตวรรษที่ 3 คริสตชนในบางแหงขยายการจําศีลอดอาหารเพ่ือเตรียมสมโภชปสกา 
เปนเวลาหนึ่งสัปดาห (อดอาหารในชวงสัปดาหศักด์ิสิทธิ)์ 
 การขยายเวลาของการอดอาหารเพ่ือเตรียมสมโภชปสกาเพ่ิมข้ึนเปน 3 สัปดาหเพ่ือให
ระยะเวลาสมดุลกับเทศกาลปสกาซึ่งฉลองถึง 50 วัน (เราเห็นรองรอยนี้ในปจจุบัน จากการจัด
พระวรสารของนักบุญยอหนใหอานแบบก่ึงตอเนื่อง โดยเริ่มในวันธรรมดาสัปดาหที่ 4 เปนตนไป
ในเทศกาลมหาพรต) 
 ตอมาในศตวรรษที่ 4 เทศกาลมหาพรตเริ่มที่วันอาทิตย 6 สัปดาหกอนปสกา และจบลง
ที่วันพฤหัสศักด์ิสิทธิ์ นับจํานวนวันได 40 วันพอดี 
 ในศตวรรษที่ 5 มีความพยายามที่จะใหมีการอดอาหารครบ 40 วันในเทศกาลมหาพรต 
เพราะตามธรรมเนียมของพระศาสนจักรตะวันตก คริสตชนไมอดอาหารในวันอาทิตยและวัน
สมโภช ดังนั้นถาเทศกาลมหาพรตเริ่มที่วันอาทิตย 6 สัปดาหกอนปสกาจะไดวันอดอาหารเพียง 
34 วัน รวมวันศุกรศักด์ิสิทธิ์และวันเสารศักด์ิสิทธิ์ซึ่งคริสตชนสมัยแรกถือเปนวันจําศีลอดอาหาร
ดวยก็ยังไมครบ 40 วัน  

ในสมัยนั้นจึงเพ่ิมวันจําศีลอดอาหารเขาไปอีก 4 วัน ดังนั้นจึงเริ่มเทศกาลมหาพรตที่วัน
พุธรับเถา ทําใหการจําศีลอดอาหารครบ 40 วันพอดี (วันสมโภชนักบุญโยเซฟเริ่มฉลองครั้งแรก
ประมาณป ค.ศ. 800 และวันสมโภชแมพระรับสารในวันที่ 25 มีนาคม ที่กรุงโรมเริ่มในศตวรรษ
ที่ 7...ผูเขียน) 
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 สําหรับการรับเถาในวันพุธรับเถานั้น แตเดิมรับเฉพาะผูที่ใชโทษบาปสาธารณะเทานั้น 
จนกระทั่งจารีตพิธสีําหรับคนบาปสาธารณะหายไปในศตวรรษที่ 10 แตพิธีโรยเถายังคงเก็บ
รักษาไว และเริ่มมีพิธีโรยเถาสําหรับคริสตชนทุกคน จนกระทั่งในป ค.ศ. 1091 พระสันตะปาปา
อูรบันที่ 2  ประกาศใหการโรยเถาสําหรับคริสตชนทุกคนเปนธรรมเนียมที่ปฏิบัติของพระศาสน
จักรสากล 
 สิ่งที่นาสนใจก็คือ ธรรมเนียมที่ใหโรยเถาที่ไดจากใบลานซึ่งเสกในปกอนนั้น เกิดข้ึนเปน
ครั้งแรกในศตวรรษที่ 12  
 

ระยะเวลาของเทศกาลมหาพรต 
เทศกาลมหาพรตเริ่มในวันพุธรับเถา และจบลงในวันพฤหัสบดีศักด์ิสิทธิ์กอนพิธีมิสซา

ตอนเย็นระลึกถึงการเลี้ยงของพระคริสตเจา 
 

สัญลักษณ 40 วันของเทศกาลมหาพรต 
- พระเยซูเจาทรงอดอาหารในถิ่นทุรกันดารเปนเวลา 40 วัน (มธ. 4:2 ; ลก. 4:1-2)   
- โมเสสอดอาหาร 40 วัน ขณะที่อยูกับพระยาหเวหในการรื้อฟนพันธสัญญาบนภูเขา

ซีนาย  (อพย. 34:28) 
- เอลียาหอดอาหาร 40 วัน ขณะที่เดินทางไปที่ภูเขาโฮเรบ (1 พกษ. 19:8) 
- และชาวอิสราเอลใชเวลา 40 ป ในถิ่นทุรกันดารกอนที่จะเขาสูแผนดินแหงพันธ

สัญญา 
- ในพระคัมภีรเลข 40 เปนสัญลักษณหมายถึง การผาน การเตรียมตัว การกลับใจ 

การใชโทษบาป การชําระตน การหันหลังใหกับความชั่วราย และการตัดสินใจเลือก
พระเจา 

 
วันพุธรับเถา วันเริ่มตนของเทศกาลมหาพรต 

 วันพุธกอนวันอาทิตยแรกของเทศกาลมหาพรต สัตบุรุษจะรับเถาเปนการเริ่มตน
เทศกาลมหาพรต 
 พิธีเสกและโรยเถา ตามปกติจะทําในพิธีมิสซา หลังอานพระวรสารและเทศน ซึ่งให
ความหมายวา พระวาจาของพระเจาเปนพลังสําคัญที่ปลุกเราจิตใจของคริสตชนใหสํานึก
ตน กลับใจ และใชโทษบาปในเทศกาลมหาพรตน้ี 

 
บทอานจากพระคัมภีรในพิธีมิสซาวันพุธรับเถา  
- บทอานแรกจากหนังสือประกาศกโยเอล (ยอล. 2:12-18) กลาววา  “เจาทั้งหลาย

จงเต็มใจกลับมาหาเรา ดวยการอดอาหาร รองไห และเปนทุกขคร่ําครวญ ณ 
บัดน้ีเถิด”   
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- บทอานที่สองนํามาจากจดหมายของนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ ฉบับที่ 2 
(2 คร. 5:20-6:2) ยังคงกลาวถึงการกลับใจอยางตอเนื่องวา “จงคืนดีกับพระเจา
เถิด บัดน้ีแหละเปนเวลาที่เหมาะสม”  

- พระวรสารนักบุญมัทธิว ใหความหมายที่แทจริงของการกลับใจในภาคปฏิบัติ  โดย
นําเสนอคําสอนของพระเยซูเจาในเรื่อง “การทําทาน” “การอธิษฐานภาวนา” 
และ “การจําศีลอดอาหาร” พระองคทรงสอนวา “จงระวังอยาประกอบกิจการ
ดีของทานตอหนามนุษยเพื่ออวดเขา มิฉะน้ัน ทานจะไมไดรับบําเหน็จจาก
พระบิดาของทานผูสถิตในสวรรค” (มธ. 6:1-6,16-18) 

 
ความหมายของเถา  
- เถาเปนเครื่องหมายของ “ความทุกขถึงบาป” “จงกลับใจใชโทษบาป และเชื่อพระวร

สารเถิด” (มก. 1:15) 
- เถายังหมายถึงสภาพของมนุษยคนบาป ซึ่งพยายามแสดงความสํานึกผิดของตนตอ

พระเจาออกมาเปนพิธีภายนอก “มนุษยเอย จงระลึกเถิดวา เจาเปนแคฝุนดิน และ
จะกลับเปนฝุนดินอีก” (ปฐก. 3:19) 

- เถายังอาจหมายถึงความสกปรก (บาป) ซึ่งใชน้ําชําระใหสะอาดได (ศีลลางบาป) 
- ธรรมเนียมที่ใหโรยเถาที่ไดจากใบลานซึ่งเสกในปกอนนั้น มีความหมายดี เพราะ

ใบลานหมายถึงชัยชนะของพระเยซูเจาในฐานะกษัตริยในการเสด็จเขากรุง
เยรูซาเล็มอยางสงา (ภาพอนาคตของการกลับคืนชีพ) เมื่อเอามาเผาเปนเถาและ
โรยเพ่ือเตือนใจใหคริสตชนใชโทษบาปแลว ยังเปนสิ่งที่บอกคริสตชนวา การใช
โทษบาปน้ีมีเปาหมายเพื่อเตรียมการฉลองชัยชนะแหงการกลับคืนชีพของ
พระเยซูเจา 

- ในบทเสกเถาทั้ง 2 แบบ  ใหความหมายอยางชัดเจนวาเทศกาลมหาพรตเปน
ชวงเวลาที่คริสตชนเตรียมสมโภชปสกา 

- “ขอโปรดสดับฟงคําออนวอนของขาพเจาทั้งหลาย และทรงพระเมตตาประทานพระ
พรแกขารับใชของพระองค ผูเขามารับการโรยเถาเหลานี้ ขอใหทุกคนทํากิจการ
ใชโทษบาปตลอดเทศกาลมหาพรต เพื่อจะไดเปนผูเหมาะสมที่จะระลึกถึง
การสิ้นพระชนมและกลับคืนชีพขององคพระบุตร...” (บทภาวนาเสกเถาแบบที่ 
1)  

- เครื่องหมายของการเปนทุกขกลับใจในพิธีกรรม “พิธีเสกและโรยเถา” แสดงออก
อยางชัดเจนในชีวิตคริสตชน เห็นไดจากการที่วันพุธรับเถาเปนวันใชโทษบาปสากล
ของพระศาสนจักร  โดยคริสตชนผูมีอายุตั้งแต 14 ปบริบูรณข้ึนไปตองอดเนื้อ 
และคริสตชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณข้ึนไป จนถึงอายุ 59 ปบริบูรณ ตองอด
อาหาร 
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- พระศาสนจักรสากลยังคํานึงถึงประเพณี และวัฒนธรรมของทองถิ่นดวย เชน ปที่
วันพุธรับเถาตรงกับวันตรุษจีนพอดี  พระสังฆราช สมณประมุขทองถิ่นจะเปนผู
กําหนดในเรื่องการรับเถา และวันในการจําศีลอดอาหารเพ่ือเปนประโยชนที่สุดใน
การอภิบาลพ่ีนองคริสตชนในความปกครองของพระคุณเจา ซึ่งแตละสังฆมณฑลจะ
มีการประกาศในเรื่องนี้  

 
พระวรสารของวันอาทิตยเทศกาลมหาพรต 
ในวันอาทิตยสัปดาหที่ 1 และ สัปดาหที่ 2 เทศกาลมหาพรต พระวรสารจะเปนเรื่อง

เดียวกันทุกป คือ  
วันอาทิตยสัปดาหที่ 1 เทศกาลมหาพรต จะอานพระวรสารเรื่องพระเยซูเจาทรงถูก

ประจญ  
 พระวรสารเรื่องพระเยซูเจาทรงถูกประจญ ทําใหเราเห็นถึงการตอสูกับพลังของบาปและ
ความชั่วราย ซึ่งพระเยซูเจาทรงใชพระทรมานและการสิ้นพระชนมบนไมกางเขนของพระองค 
กอบกูเราใหพนบาป แสดงถึงชัยชนะเหนือบาปของพระองค ซึ่งชัยชนะเหนือบาปนี้ เราเห็นภาพ
ลวงหนาแลวจากชัยชนะที่พระองคทรงมีตอการประจญของปศาจ  

วันอาทิตยสัปดาหที่ 2 เทศกาลมหาพรต จะอานพระวรสารเรื่องการสําแดงพระ
วรกายอยางรุงโรจนของพระเยซูเจา (ซึ่งเรื่องราวทั้งสองนี้ ในป A จะอานจากพระวรสารนักบุญ
มัทธิว ในป B จะอานจากพระวรสารนักบุญมาระโก และในป C จะอานจากพระวรสารนักบุญลู
กา)  

พระวรสารเรื่องการสําแดงพระวรกายอยางรุงโรจนของพระเยซูเจา สะทอนใหเห็นภาพ
ลวงหนาถึงสิริรุงโรจนแหงการกลับคืนชีพของพระเยซูเจา ซึ่งแนนอนวาการจะบรรลุถึงความ
รุงโรจนแหงการกลับคืนชีพ ตองผานหนทางแหงพระทรมานและไมกางเขนกอน 

ดังนั้น อาจกลาวไดวา พระวรสารในวันอาทิตยสัปดาหที่ 1 เทศกาลมหาพรต ชวยให 
คริสตชนไดรําพึงถึงภาพของการตอสูกับอํานาจของบาป โดยมีชีวิตของพระเยซูเจาเปนแบบ
ฉบับ และมีพระทรมานและกางเขนของพระคริสตเจาเปนแนวทาง สวนพระวรสารในวันอาทิตย
สัปดาหที่ 2 เทศกาลมหาพรต ชี้ใหเห็นถึงผลลัพธรุงเรืองที่เกิดจากการยึดถือพระฉบับแบบของ
พระเยซูเจา และแนวทางแหงไมกางเขนของพระองค 

นอกจากนี้ สําหรับคริสตังสํารองที่เตรียมตัวจะรับศีลลางบาปในคืนวันเสารศักด์ิสิทธิ์หรือ
ในเทศกาลปสกาที่จะมาถึง พระศาสนจักรยังกําหนดใหมี “พิธีเลือกสรร” สําหรับพวกเขา ใน
มิสซาวันอาทิตยสัปดาหที่ 1 เทศกาลมหาพรต โดยใหทําพิธีนี้หลังจากบทเทศน 

ในวันอาทิตยสัปดาหที่ 3-5 การจัดพระวรสารนําเสนอเสนทางสูการสมโภชปสกาเปน 
3 แนวดังนี้ คือ  

วันอาทิตยป A เนนเรื่องศีลลางบาป 
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วันอาทิตยป B เนนเรื่องการเดินพรอมกับพระเยซูเจาผานทางกางเขน เราจะพบพระสิริ
รุงโรจน 

วันอาทิตยป C เนนเรื่องการกลับใจใชโทษบาป ซึ่งมีศูนยกลางอยูที่พระเมตตาของพระ
เจา 

วันอาทิตยสัปดาหที่ 3 เทศกาลมหาพรต ป A อานพระวรสารของนักบุญยอหนเรื่อง 
“พระเยซูเจาทรงสนทนากับหญิงชาวสะมาเรียที่บอน้ําของยาโคบ” (ยน 4:5-42) ในพระวรสาร 
ชาวเมืองและหญิงคนนั้นประกาศวา “พระองคทรงเปนพระผูกอบกูโลก” พระองคประทาน “นํ้า
ทรงชีวิต” ซึ่งนําชีวิตนิรันดรใหแกมนุษย  

วันอาทิตยสัปดาหที่ 4 เทศกาลมหาพรต ป A อานพระวรสารของนักบุญยอหนเรื่อง 
พระเยซูเจาทรงรักษาคนตาบอดแตกําเนิด   (ยน 9:1-41) จากพระวรสารเราพบวาคนตาบอด
คอย ๆ เปดตารับความเชื่อในพระเยซูเจา (องคความสวาง) ตอนแรกเขาพูดกับพระองคในฐานะ
บุคคลคนหนึ่ง ตอมาในฐานะประกาศก และตอมาในฐานะ “บุตรแหงมนุษย” เราพบความ
ตอเนื่องของเรื่องราวในพระวรสารกับศีลลางบาป คือ พระศาสนจักรในยุคแรกเรียกศีลลางบาป
วา “การสองสวาง” และเรียกผูเตรียมรับศีลลางบาปวา “ผูไดรับการสองสวาง”  
 วันอาทิตยสัปดาหที่ 5 เทศกาลมหาพรต ป A อานพระวรสารของนักบุญยอหนเรื่อง 
“พระเยซูเจาทรงปลุกลาซารัสใหกลับคืนชีพ” (ยน 11:1-45) ในพระวรสารตอนนี้ พระเยซู
เจาตรัสวา  “เราเปนการกลับคืนชีพ และเปนชีวิต ใครเชื่อในเรา แมตายไปแลว ก็จะมี
ชีวิต และทุกคนที่มีชีวิต และเชื่อในเรา จะไมมีวันตายเลย”   

จะเห็นวาพระวรสารที่กลาวถึงนี้สะทอนใหคริสตชน โดยเฉพาะคริสตังสํารองที่เตรียมตัว
จะรับศีลลางบาปเห็นวา การกลับใจเปนการออกจากบาป (ความกระหาย) ไปสูพระหรรษ
ทาน (น้ําทรงชีวิต) การกลับใจเปนการออกจากความมืด (ตาบอด) ไปสูความสวาง (การ
มองเห็น) และการกลับใจเปนการออกจากความตาย ไปสูการกลับคืนชีพมีชีวิตใหมใน
องคพระเยซูเจา 

เนื่องจากพระวรสารในวันอาทิตยสัปดาหที่ 3 - 5 เทศกาลมหาพรต ป A มีความหมาย
เปนพิเศษเก่ียวของกับพิธีรับเปนคริสตชนใหม จึงอาจใชพระวรสารเหลานี้อานในพิธีมิสซาในวัน
อาทิตยสัปดาหที่ 3-5  เทศกาลมหาพรต ป B หรือป C ไดดวย โดยเฉพาะในวัดที่มีคริสตัง
สํารองที่เตรียมตัวจะรับศีลลางบาปในคืนวันเสารศักด์ิสิทธิ์ หรือในเทศกาลปสกาที่จะมาถึง  

นอกจากนั้นพระศาสนจักรยังกําหนดใหมี “พิธีสอบถาม” สําหรับคริสตังสํารองที่เตรียม
ตัวจะรับศีลลางบาปในคืนวันเสารศักด์ิสิทธิห์รือในเทศกาลปสกาที่จะมาถึง ในมิสซาวันอาทิตย
สัปดาหที่ 3-5 เทศกาลมหาพรตดวย โดยใหทําพิธีนี้หลังจากบทเทศน 

วันอาทิตยสัปดาหที่ 3 เทศกาลมหาพรต ป B อานพระวรสารของนักบุญยอหนเรื่องพระ
เยซูเจาเสด็จไปยังพระวิหารและทรงควํ่าโตะของพวกพอคาที่พระวิหาร (ยน 2:13-25) พวกยิว
ถามพระองควา “ทานจะแสดงอะไรเปนเครื่องหมายวาทานมีอํานาจกระทําเชนนี้ได” พระองค
ทรงตอบวา “จงทําลายพระวิหารน้ี แลวภายในสามวันเราจะต้ังขึ้นใหม” น่ันคือพระเยซู
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เจาทรงทํานายลวงหนาถึงการกลับคืนชีพและชัยชนะของพระองคเหนือบาปและความ
ตาย 

วันอาทิตยสัปดาหที่ 4 เทศกาลมหาพรต ป B อานพระวรสารของนักบุญยอหน เรื่อง
การสนทนาระหวางพระเยซูเจากับนิโคเดมัส (ยน 3:14-21) ซึ่งในการสนทนานั้นพระองคตรัสวา 
“โมเสสไดยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรแหงมนุษยก็จะตองถูกยกขึ้นฉันน้ัน 
เพื่อใหทุกคนที่เชื่อในพระองคจะไดมีชีวิตนิรันดร” พระวาจาตอนนี้เปนการทํานายลวงหนา
วาพระองคจะถูกตรึงกางเขน  

แตกางเขนของพระคริสตเจาไมใชเครื่องหมายแหงความอับอาย แตเปนทอธาร
แหงพระพรและเครื่องหมายแหงความรักอันยิ่งใหญของพระเจาที่ทรงมีตอเรา กางเขน
ของพระคริสตเจาจะถูกยกข้ึน และคริสตชนทุกคนจะนมัสการพระคริสตเจาบนไมกางเขนนี้อยาง
สิ้นสุดจิตใจ เราเห็นภาพนี้อยางชัดเจนในพิธีกรรมของวันศุกรศักด์ิสิทธิ์ และแนนอนสํานึกอันนี้
จะคงอยูในชีวิตของคริสตชน โดยเฉพาะในเวลาที่เราเริ่มตนบทภาวนาและกิจกรรมสําคัญๆ ใน
ชีวิตของเราดวยเครือ่งหมายสําคัญมหากางเขน 

วันอาทิตยสัปดาหที่ 5 เทศกาลมหาพรต ป B อานพระวรสารของนักบุญยอหน  (ยน 
12:20-33) พระเยซูเจาตรัสวา “บัดนี้ เวลาที่บุตรแหงมนุษยจะไดรับเกียรตินั้นมาถึงแลว เราขอ
ยืนยันความจริงกับทานอยางเปดเผยวา ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงไปในดินและเปอยเนาไป ก็
คงจะมีอยูเพียงเมล็ดเดียวเทาน้ัน แตถาเปอยเนาไปแลว ก็จะงอกขึ้นเก็บเก่ียวไดผล
มากมาย”  

จะเห็นไดวาพระคริสตเจาทรงไดรับเกียรติจากการสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพ่ือกอบกู
มนุษยใหพนบาป กิจการแหงความรักอันย่ิงใหญของพระองค นําพระหรรษทานนานปัการมาสู
มวลมนุษย จึงเปนแบบอยางที่ใหความมั่นใจแกคริสตชนในการดําเนินชีวิตดวยความรักและ
เสียสละเชนเดียวกับพระเยซูเจา  

ในวันอาทิตยสัปดาหที่ 3 เทศกาลมหาพรต ป C อานพระวรสารของนักบุญลูกาเรื่องที่มี
ผูมาทูลถามพระเยซูเจาเรื่องชาวกาลิลีที่ถูกปลาต สั่งประหารชีวิต และคนสิบแปดคนที่ตายจาก
การถูกหอสิโลอัมพังทับ (ลก 13:1-9) คําตอบของพระเยซูเจา คือ “ถาพวกทานไมกลับใจ
เปลี่ยนทางดําเนินชีวิต พวกทานจะตองพินาศไปเชนเดียวกัน”  

พระองคทรงสอนเราใหจริงจังกับการกลับใจ ปรับปรุงความบกพรองจากบาปที่
ยังมีอยูในชีวิตของเรา มากกวาจะไปตัดสินคนอ่ืนวาเขาเปนอยางไร   และเทศกาลมหา
พรตก็เปนโอกาสที่ดีที่คริสตชนจะกลับใจ และพัฒนาจิตใจของตนใหงดงามเหมือนกับจิตใจของ
พระบิดาเจาในสวรรค 

ในวันอาทิตยสัปดาหที่ 4 เทศกาลมหาพรต ป C อานพระวรสารของนักบุญลูกาเรื่องลูก
ลางผลาญ (ลก 15:1-3, 11-32) การกลับบานของลูกคนเล็กจากนิทานเปรียบเทียบของพระเยซู
เจา ใหภาพของการกลับใจที่เปนรูปธรรมและมีชีวิตชีวา การกลับใจของคริสตชนในเทศกาล
มหาพรต จึงเปนการเดินทางสูบานแทในเมืองสวรรค ที่มีพระเจาพระบิดาผูพระทัยดีทรง
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รอคอยเรา “เราจะเลี้ยงกันใหราเริงบันเทิงใจ เหตุวา ลูกของเราซึ่งตายไปแลว ไดกลับมามีชีวิต
ใหม หายไปแลว แตกลับมาพบกันอีก” 

ในวันอาทิตยสัปดาหที่ 5 เทศกาลมหาพรต ป C อานพระวรสารของนักบุญยอหน ที่
กลาวถึงธรรมาจารยและฟาริสีที่ไดนําหญิงคนหนึ่งที่ถูกจับขณะลวงประเวณมีาใหพระเยซูเจา
ทรงตัดสิน (ยน 8:1-11) ซึ่งเราจะเห็นสารแหงการใหอภัย โดยเรียกรองการกลับใจและใชโทษ
บาปที่สงถึงเรา ผานทางพระวาจาของพระเยซูเจา ที่ตรัสกับหญิงคนบาปที่วา “กลับไปเถิด 
และอยาทําบาปอีกเลย” 
 

การจัดบทอานในวันธรรมดาเทศกาลมหาพรต 
 หัวขอในการจัดบทอานเนนที่ “การกลับใจและศีลลางบาป” 
 บทอานกับพระวรสารจะสอดคลองกัน มีชุดเดียวและเหมือนกันทุกป บทอานจากพันธ
สัญญาเดิมถูกเลือกใหสอดคลองกับพระวรสาร โดยมีหัวขอดังนี ้
 วันพุธรับเถาและวันธรรมดาหลังวันพุธรับเถา “จิตตารมณของการอดอาหาร การกลับใจ
จากภายใน และการแบงปน”  
 วันธรรมดาสัปดาหที่ 1 เทศกาลมหาพรต “ความรักตอเพ่ือนมนุษยและการกลับใจ” 
 วันธรรมดาสัปดาหที่ 2 เทศกาลมหาพรต “การอภัยบาป” (วันจันทร อังคาร และวัน
เสาร) “คุณคาที่แทจริงในชีวิต” (วันพฤหัส) “ทรงทํานายถึงพระทรมาน” (วันพุธและศุกร) 
  วันธรรมดาสัปดาหที่ 3 เทศกาลมหาพรต “จงฟงพระเจาเพียงผูเดียว” (วันพุธ พฤหัส 
และศุกร) “ทรงนําความรอดพนสําหรับทุกคน” (วันจันทร) “การยกโทษใหผูอ่ืน” (วันอังคาร) 
“การนมัสการดวยจิตใจ” (วันเสาร) 
 ในสัปดาหที่ 4 ต้ังแตวันจันทรจะเปนการอานพระวรสารของนักบุญยอหนแบบก่ึง
ตอเน่ือง วันธรรมดาสัปดาหที่ 4 เทศกาลมหาพรต “ชีวิตจากพันธสัญญาใหม” (วันจันทร 
อังคารและพุธ) “ความไมเชื่อและความพยายามที่จะฆาพระเยซูเจา” (วันพฤหัส ศุกรและเสาร) 
 วันธรรมดาสัปดาหที่ 5 เทศกาลมหาพรต “พระอานุภาพของพระเยซูเจา อาศัยการ
สิ้นพระชนมของพระองค พระองคทรงนําความรอดพนและความเปนหนึ่งเดียวใหแกมวลมนุษย” 
 

ขอเสนอแนะบางประการในภาคปฏิบัติ 
 1. สิ่งที่นําเสนอเปนเพียงแนวทางใหเขาใจพิธีกรรมมากย่ิงข้ึน เพ่ือจะไดรวมพิธีกรรมใน
เทศกาลมหาพรตอยางมีความหมายตอจิตใจมากย่ิงข้ึน เปรียบเหมือนแผนที่ที่มีไวชี้ทาง แตการ
อานแผนที่อยางเดียวจะไมสามารถทําใหไปสูเปาหมายได    เชนเดียวกัน     สิ่งสําคัญสําหรับ
พี่นองคริสตชน คือ การไปรวมพิธีกรรม ไดแก การรับศีลอภัยบาป  รวมพิธีมิสซา ฟงพระ
วาจา และรับศีลมหาสนิท  พ่ีนองจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่พระเยซูเจาและพระศาสน
จักรมุงหวังไวอยางแนนอน 
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 2. พิธีกรรมจะตองสอดคลองกับชีวิตเสมอ สิ่งที่เรารับมาจากพิธีกรรม คงจะกระตุนเตือน
จิตใจของเราไปสูภาคปฏิบัติ เชน การอานและปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจา การทํากิจเมตตา
ปรานี การสวดภาวนา การพลีกรรมใชโทษบาป ฯลฯ 
 3. การฉลองพิธีกรรมไมไดเปนการระลึกถึงเหตุการณในอดีตเทานั้น (พิธีกรรมไมไดเปน
แคละครศักด์ิสิทธิ)์ แตเปนการที่พระเยซูเจาทรงทําใหการฉลองเหตุการณในอดีต ที่เราฉลองใน
พิธีกรรมเปนจริงในปจจุบัน (anamnesis) ดวยพระหรรษทานของพระองค และการฉลอง
พิธกีรรมยังนําเราไปสูอนาคตนั่นก็คือความรอดพนนิรันดร ดังน้ันในทางกลับกันพิธีกรรมโดย
อาศัยพระหรรษทานขอพระเจาก็เปนสิ่งเสริมสรางชีวิตของเราดวย 
 4. พระศาสนจักรสงเสริมกิจศรัทธาที่เขากันไดดีกับเทศกาลมหาพรต เชน พิธีเดินรูปสิบ
สี่ภาค ฯลฯ (กิจศรัทธาเปรียบเหมือนอาหารเสริมสําหรับชีวิตคริสตชน จึงไมสามารถนํากิจ
ศรัทธามาแทนที่พิธีกรรมซึ่งเปรียบเหมือนอาหารหลักสําหรับชีวิตคริสตชนได พ่ีนองมารวมพิธี
มิสซาและมาเดินรูปกอนหรือหลังพิธีมิสซาเปนสิ่งที่นาชม แตขออยาใหเรามาเดินรูปสิบสี่ภาค
อยางเดียว โดยละเลยที่จะมารวมมิสซา โดยเฉพาะมิสซาในวันอาทิตย) 
 5. สําหรับพ่ีนองที่จัดเตรียมพิธีกรรมและผูมีหนาที่ในการตกแตงสรางบรรยากาศในวัด 
พระศาสนจักรเสนอวา ในเทศกาลมหาพรตเราไมแตงดอกไมบนพระแทน ยกเวนในวันอาทิตย
ที่ 4 (อาทิตย Laetare) ในวันสมโภช หรือฉลอง (เทียบกฎทั่วไปสําหรับมิสซาตามจารีตโรมัน 
ขอ 305) (เหตุผลที่พระศาสนจักรแนะนําไมใหแตงดอกไมบนพระแทน เพ่ือเนนลักษณะของการ
ใชโทษบาปซึ่งเปนลักษณะสําคัญของเทศกาลมหาพรต) 
 6. สําหรับนักขับรองและผูจัดเพลงในพิธีกรรม เราจะไมขับรองบทอัลเลลูยาตลอด
เทศกาลมหาพรต แมวันน้ันจะเปนวันสมโภชหรือวันฉลองก็ตาม (คําแนะนําเรื่องเทศกาล
มหาพรตและการเตรียมการสมโภชปสกา ขอ 18) ดวยเหตุผลเพ่ือเนนลักษณะของการใชโทษ
บาปซึ่งเปนลักษณะสําคัญของเทศกาลมหาพรตเชนเดียวกัน และโดยปกติเราจะไมขับรองบท
พระสิริรุงโรจนในเทศกาลมหาพรต ยกเวน วันสมโภช วันฉลอง  และพิธีมิสซาเสกนํ้ามัน
ศักดิ์สิทธ์ิในวันพฤหัสศักดิ์สิทธ์ิ  
 7. สารมหาพรตของพระสันตะปาปาในแตละปจะเนนถึงความรักตอผูที่มีความ
ยากลําบาก หรือดอยโอกาส เราจะสนองพระประสงคของพระสันตะปาปาไดอยางไรใน
ครอบครัว ในวัดของเรา?   
 8. เราจะชวยผูที่เตรียมตัวเปนคริสตชนในวัดของเราอยางไร? ใหเขาไดเตรียมตัวอยางดี
ที่สุดที่จะรับชีวิตใหมในพระคริสตเจาโดยทางศีลลางบาป  
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  คริสตชนควรปฏิบัติตนอยางไรในเทศกาลมหาพรต 
1. การสวดภาวนา 

 การสวดภาวนา นับวาเปนกิจการที่สําคัญในเทศกาลมหาพรต เพราะถาบาปหมายถึง
การตัดความสัมพันธกับพระเจา และบาปเปนสิ่งที่ทําลายชีวิตพระในตัวเรา การสวดภาวนาจึง
เปนวิธีการสําคัญในการสรางความสัมพันธกับพระเจา 
 พระศาสนจักรจัดเตรียมความชวยเหลือที่ดีที่สุดใหกับคริสตชนในชวงเวลาพิเศษนี้ คือ 
บทอานจากพระคัมภีรและบทภาวนาในพิธีมิสซาตลอดเทศกาลมหาพรต ซึ่งจะชวยเราใหรําพึง
ไตรตรองและเปนแนวทางในการเจริญชีวิตของเราใหมุงสูการสมโภชปสกา  จึงเปนสิ่งที่คริสต
ชนจะตองใหความสําคัญที่จะ 

- ไปรวมมิสซา และรับศีลมหาสนิท โดยเฉพาะในมิสซาวันอาทิตย และมิสซาวันธรรมดาที่
ตนสามารถไปรวมพิธีไดตลอดเทศกาลมหาพรต 

- คริสตชนควรรับศีลอภัยบาป เพราะการรับศีลอภัยบาปในเทศกาลมหาพรตเปนโอกาส
ที่คริสตชนจะไดชําระจิตใจสําหรับการมีสวนรวมในการฉลองธรรมล้ําลึกปสกา 
นอกจากนั้น พระศาสนจักรยังสงเสริมกิจศรัทธาที่เขากันไดดีกับเทศกาลมหาพรต เชน 

พิธีเดินรูป 14 ภาค กิจศรัทธาเชนนี้ควรสงเสริมจิตตารมณทางพิธีกรรม เพ่ือใหสัตบุรุษเตรียมตัว
เพ่ือฉลองธรรมล้ําลึกปสกาของพระเจาไดอยางดี    
 นักบุญยอหน ครีโซสโตม สอนวา “การภาวนารวมเราเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา ดวงตา
ของเราสวาง เมื่อเราเห็นแสงสวางฉันใด จิตใจของเราก็จะไดรับการสองสวางไมมีขอบเขต เมื่อ
เราจดจออยูในพระเปนเจาฉันนั้น” แตทานนักบุญก็ยังสอนตอไปอีกวา “จิตใจของเราตองมุงหา
พระเจาเสมอ มิใชในเวลารําพึงภาวนาเทานั้น แตในเวลาอ่ืนดวย... จิตใจเราควรใฝหาพระเจา
และคิดถึงพระองคอยูเสมอ เพ่ือเราจะไดหลอเลี้ยงกิจการตางๆ ดวยความรักและการคิดถึง
พระองคอยูเสมอ” 
 ดังนั้น อาศัยการภาวนาทั้งในพิธีกรรม และการภาวนาดวยความศรัทธาสวนตัว จะทํา
ใหจิตใจของเราใฝหาพระเจาเสมอ และทํากิจการตางๆ ในชีวิตเพราะความรักตอพระองค 
 

2. การพลีกรรมใชโทษบาปและการจําศีลอดอาหาร 
 ธรรมชาติของมนุษยมักจะหละหลวมตอตนเอง และหลายครั้งมนุษยก็ผิดพลาดไปใน
บาป เพราะความหละหลวมยอมตามความพอใจฝายต่ําของตน ดังนั้นนอกจากการสวดภาวนาที่
เปนหัวใจสําคัญของเทศกาลมหาพรตที่พาใจของคริสตชนมุงไปสูพระเจาแลว คริสตชนควร
ควบคุมใจของตนใหใฝหาพระเจาตลอดเวลา ในทุกกิจการของชีวิต ดวยการพลีกรรมใชโทษ
บาปและการจําศีลอดอาหาร 
 นักบุญออกัสตินไดใหขอคิดวา “ดังนั้น ไมมีใครสงสัยเลยวาการพลีกรรม จําศีลอด
อาหารนั้น เปนสิ่งที่มีคุณประโยชน เพราะเมื่อผูใดยอมที่จะจําศีลก็เปนการแสดงใหเห็นวาเขา
ตองการสิ่งที่เขากําลังสวดขอจริงๆ ฉะนั้น จึงมีคํากลาววา คําภาวนาจะดีเมื่อมีการจําศีลคูกัน 
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(ทบต. 12:8) ดังนั้น คําภาวนาจึงแสวงหาการจําศีลควบคูกันไป เพ่ือจะไดรับการสดับฟง (จาก
พระเจา)” 
 การจําศีลอดอาหาร มีจุดหมายที่สําคัญ คือ เปนเครื่องมือที่จะปราบกิเลสหรือบาป 
นักบุญออกัสตินสอนวา “ถาเราจะอดอาหารอยางแทจริง เราตองอดบาปเหนืออ่ืนใด”
 ดังนั้นการพลีกรรมและจําศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรต       จึงตองเริ่มดวยการละ
เวนจากการทําบาปเปนสิ่งแรก นั่นคือ การหลีกเลี่ยงจากโอกาสบาป และการตอสูกับการประจญ
ของปศาจอยางเต็มกําลัง 
 เมื่อคริสตชนจําศีลอดอาหาร เราตองตระหนักวา จุดประสงคสําคัญของการจําศีลอด
อาหาร คือ เพ่ือวิญญาณจะมีความสมบูรณแบบย่ิงข้ึนตามรูปแบบของพระคริสตเจาผูถูกตรึง
กางเขน 
 สําหรับพระศาสนจักรในประเทศไทยไดใหขอกําหนดเรื่อง การจําศีลในเทศกาลมหา
พรตไว ดังนี ้

1. ตามบัญญัติของพระเปนเจา คริสตชนทุกคนตองชดใชโทษบาปของตนตามวิธีการ
ของแตละคน และเพ่ือการปฏิบัติรวมกัน จึงไดกําหนดวันชดเชยใชโทษบาปซึ่งคริสตชนจะได
สวดภาวนา ปฏิบัติกิจเมตตาปรานีและความรักเปนพิเศษ เสียสละตนเอง และทําหนาที่ของตน
อยางซื่อสัตย  

2. ทุกวันศุกรตลอดป และทุกวันในเทศกาลมหาพรต เปนวันพลีกรรมในพระศาสนจักร
ทั่วไป  

3. ทุกวันศุกรตลอดป ยกเวนวันฉลองใหญ เปนวันอดเนื้อหรืออาหารอ่ืนตามขอกําหนด
ของสภาพระสังฆราชฯ วันพุธรับเถาและวันศุกรศักด์ิสิทธิ์ เปนวันอดเนื้อและอดอาหาร  
  4. คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต 14 ปบริบูรณข้ึนไป ตองอดเนื้อ คริสตชนทุกคนที่มีอายุ
ตั้งแต 18 ปบริบูรณข้ึนไป จนถึง 59 ปบริบูรณ ตองอดอาหาร 

การจําศีลอดอาหารและการอดเนื้อนั้น เราควรทําดวยเจตนาที่จะรวมสวนในพระทรมาน
ของพระเยซูเจาและใชโทษบาปของเรามากกวาที่จะทําไปตามกฎเกณฑของพระศาสนจักร
เพราะกลัววาถาไมทําตามแลวจะเปนบาป  

จะเห็นวาในปจจุบันพระศาสนจักรในหลายๆ แหง รวมทั้งในประเทศไทยดวย ไดวาง
แนวทางในการอดอาหารและอดเนื้อ โดยมองที่เจตนารมณมากกวา ปจจุบันพระศาสนจักรใน
ประเทศไทยจึงกําหนดใหมดังนี้วา ผูที่ปฏิบัติขอตางๆ ตอไปนี้ (ขอใดขอหนึ่ง) ถือไดวาถือตาม
กฎการอดเนื้อ คือ 

1. อดเนื้อ (ตามประเพณีที่ถือปฏิบัติของพระศาสนจักร) 
2. ปฏิบัติกิจศรัทธาเพ่ิมเติม นอกเหนอืจากที่เคยปฏิบัติ เชน เดินรูป 14 ภาค เฝาศีล

มหาสนิท สวดสายประคํา ฯลฯ (เปนการ “อด” เวลาที่เปนสวนตัวของตนเอง เพ่ือถวายเวลานั้น
ใหแกพระเจา)  
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3. ปฏิบัติกิจเมตตาปรานี เชน ใหทานคนจน เย่ียมคนเจ็บปวย ฯลฯ (เปนการ “อด” 
ความสุขสวนตัว เพ่ือแสดงความรักตอผูอ่ืน) 

4. งดเวนอาหารหรือสิ่งที่อาจเคยปฏิบัติเปนประจํา เชน งดด่ืมสุราและเบียร งดสูบบุหรี่ 
(เปนการ “อด” ในสิ่งที่ตนชอบ) 

5. รูจักอดออมและละเวนความฟุงเฟอตางๆ  
สําหรับการอดอาหาร หมายถึง การรับประทานอ่ิมเพียงมื้อเดียว ซึ่งถาเรายึดตาม

เจตนารมณของการอดอาหารแลว ผูที่มีรางกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี อาจจะอดอาหาร
มากกวาที่พระศาสนจักรเรียกรองก็ได สวนผูปวยและคนสูงอายุที่มีสุขภาพไมดี อาจจะปฏิบัติกิจ
ศรัทธาแทนการอดเนื้อ 
 

3. กิจการแหงความรัก 
 นักบุญเลโอ พระสันตะปาปาผูย่ิงใหญ ในบทเทศนระหวางเทศกาลมหาพรตของทาน 
นักบุญเกือบทั้งหมดพูดถึงเรื่อง “ความรัก การยกโทษ และการบริจาคทานชวยคนยากจน” การ
ใหอภัยแกกันเปนความรักที่ย่ิงใหญ ทานนักบุญเทศนสอนวา “เราจงยกโทษแกผูอ่ืนเพ่ือเราจะ
ไดรับการยกโทษ เราจงอภัยใหเขาดังที่เราแสวงหา เราจงสวดภาวนาเพ่ือขอการอภัยโทษ เรา
ตองไมแสวงหาการแกแคน”  

ทานนักบุญยังสอนในเรื่องกิจการแหงความรักอีกวา “ทุกเวลาเหมาะสําหรับปฏิบัติความ
รัก แตเทศกาลมหาพรตมีทุกอยางพรอมสําหรับสงเสริมความรักเปนพิเศษ ผูที่อยากฉลองปสกา
ของพระเจาดวยจติใจและรางกายที่บริสุทธิ์ ตองพยายามอยางสุดความ สามารถที่จะพิชิต
พระคุณนี้ใหได เพราะความรักบรรจุคุณธรรมทั้งหลายและลบลางบาปมากมาย... กอนอ่ืนเราจง
ทําตัวใหพรอมสรรพ สําหรับถวายกิจเมตตาของเราเปนเครื่องบูชาแดพระองค... เราจงมีใจ
กวางขวาง ตอนรับคนยากจนและคนตกทุกขไดยากดวยความเต็มใจ เพ่ือเขาเหลานี้จะไดกลาว
คําขอบคุณพระเจา... ในฐานะที่เราเปนสัตบุรุษ ไมมีความจงรักภักดีใดๆ เปนที่พอพระทัยพระ
เจา เทากับการทุมเทกําลังชวยเหลือคนยากจน ซึ่งเปนภาพสะทอนความเอาใจใสของพระองค
เย่ียงบิดา  ในการใหทานนี้ ไมตองกังวลวาไมมีเงินทอง จิตใจที่กวางขวางนั่นแหละเปนขุมทรัพย
อันย่ิงใหญแลว ดวยใจที่กวางขวาง ไมมีคําวาขัดสนขาวของเงินทอง เพราะพระคริสตเจาเองทรง
เปนผูเลี้ยงดู และทรงเปนผูรับการเลี้ยงดู ในกิจเมตตานี้พระหัตถของพระเปนเจาอยูกับเรา เปน
พระหัตถที่ทวีปงโดยการบิ และเพ่ิมปงโดยการแจกจาย”  
 การบริจาคทานใหคนยากจน เปนรูปแบบของความรักตอเพ่ือนมนุษย ซึ่งไมควรแยก
ออกจากการจําศีลอดอาหาร นักบุญเปโตร คริโซโลโก พระสังฆราช สอนวา “การจําศีลอด
อาหารจะตองควบคูไปกับเมตตาธรรมเสมอ การถือศีลอดอาหารมีประสิทธิภาพไมได นอกจาก
จะไดรับการชุบชูดวยน้ําแหงเมตตาธรรม... แมทานจะฝกฝนน้ําใจ ถอนรากพยศชั่ว หวาน
คุณธรรมตางๆ แตถาทานไมปลอยใหเมตตาธรรมผลิดอกออกผล การถือศีลอดอาหารของทานก็
ไมบังเกิดผล”  
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 นอกจากนั้นในเทศกาลมหาพรต พระสันตะปาปายังไดออกสารมหาพรตถึงบรรดาคริสต
ชน โดยยึดเอาสัญญาณแหงกาลเวลา หรือปญหาความทุกขรอนของประชาชนโลกในขณะนั้นมา
เปนจุดสนใจ และทรงเรียกรองการตอบสนองอยางเปนรูปธรรมจากบรรดาคริสตชน โดยยึดการ
ไตรตรองรําพึงถึงพระทรมานของพระคริสตเจาเปนหลัก จึงเปนอีกสิ่งหนึ่งที่จะชวยเราในการ
เจริญชีวิตได พรอมกันนี ้ ในแตละสังฆมณฑลยังมีการสงเสริมจิตตารมณมหาพรต เชน แจก
กระปุกมหาพรตใหคริสตชนอดออมเงินของตนตลอดเทศกาลมหาพรต เพ่ือนําเงินที่ไดจากความ
เสียสละนี้ไปชวยเหลือคนจน ซึ่งถือวาเปนกิจการแหงความรัก ความเปนหนึ่งเดียวของพระศา
สนจักรทองถิ่นที่คริสตชนทุกคนควรใหความรวมมือ 
 

บทสรุป 
จะเห็นไดวา การปฏิบัติตนของคริสตชนในเทศกาลมหาพรตเพ่ือเตรียมสมโภชปสกานั้น 

เปนการติดตามเสนทางแหงไมกางเขนเพ่ือมุงสูการกลับคืนชีพของพระเยซูเจา ผูเปนหนทาง 
ความจริง และชีวิต เราพบวาพระศาสนจักรเสนอหนทางนี้ใหแกคริสตชนในพิธีกรรมตลอด
เทศกาลมหาพรต ซึ่งพ่ีนองคริสตชนทุกคนควรใหความ สําคัญและรวมพิธีกรรมและรับศีลมหา
สนิท โดยเฉพาะในวันอาทิตยและวันธรรมดาที่เราอาจมารวมพิธีได  
 เสนทางมหาพรตเปนเสนทางของการกลับใจ เปนการเดินทาง “กลับบาน” สูบานเที่ยง
แทในเมืองสวรรค ที่มีพระเจาพระบิดาผูพระทัยดีทรงรอคอยเรา ดังนั้น การรับศีลอภัยบาปจึง
เปนพระพรของพระที่คริสตชนควรใหความสําคัญ   
 กิจการตางๆ ที่คริสตชนปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต ไมวาจะเปนการสวดภาวนา การพลี
กรรมใชโทษบาป การจําศีลอดอาหาร และกิจการแหงความรัก  ไมไดมุงแคเพียงการเสริมสราง
ความดีโดยชําระจิตใจของแตละคนเทานั้น แตความดีที่เราทําในเทศกาลมหาพรตจะตองมี
รากฐานอยูที่ความรักตอพระเจาและเพ่ือนมนุษย และเปนความดีเพ่ือผูอ่ืนดวย ดังเชนพระเยซู
เจาผูมิไดทรงหวงแหนชีวิตของพระองค แตไดทรงมอบชีวิตของพระองคบนไมกางเขนเพ่ือความ
รอดพนของมนุษยทุกคน 
 
2. พิธีกรรมสัปดาหศักดิ์สิทธ์ิ 

วันอาทิตย (ใบลาน) พระทรมานของพระคริสตเจา 
 สัปดาหศักด์ิสิทธิ์เริ่มตนดวยวันอาทิตย(ใบลาน)พระทรมานของพระเยซูเจา เริ่มตนดวย
ความชื่นชมยินดี ฉลองการเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็มอยางสงาของพระเยซูเจา (เปนการทํานาย
ลวงหนาถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค) การเขาสูกรุงเยรูซาเล็มยังเปนการทํานาย
ลวงหนาถึงการเขาสูกรุงเยรูซาเล็มแหงสวรรคของคริสตชน 
  เราจะเห็นวาสิ่งที่พระศาสนจักรเนนในการฉลองพิธีกรรมในวันนี้ คือ การเสด็จเขากรุง
เยรูซาเล็มอยางสงา (บทนําของพระทรมานและภาพลวงหนาของการกลับคืนพระชนมชีพของ
พระเยซูเจา) และพระทรมานของพระคริสตเจา 
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 ในหนังสือพิธีสัปดาหศักด์ิสิทธิ์หนา 5 ใหความหมายของวันนี้วา “วันน้ี พระศาสนจักร
ระลึกถึงพระคริสตเจาเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็ม เพื่อธรรมล้ําลึกปสกาจะไดสําเร็จไป”   
 โครงสรางของพิธีกรรมในอาทิตยใบลานแบงออกเปนสองสวนใหญ ๆ คือ  

1.พิธีระลึกถึงพระเยซูเจาเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็มในฐานะกษัตริยและพระแมสสิยาห 
 2. พิธีมิสซาโดยเริ่มจากบทภาวนาของประธาน ภาคพระวาจาซึ่งมีศูนยกลางอยูที่พระ
ทรมานของพระเยซูเจา (ในปA อานพระวรสารของนักบุญมัทธิว ปB อานพระวรสารของนักบุญ
มาระโก ปC อานพระวรสารของนักบุญลูกา) พิธีมิสซาตามปกติและจบดวยการอวยพรอยางสงา 
 โครงสรางของสวนแรก พิธีระลึกถึงพระเยซูเจาเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็มมีดังนี ้
 อาภรณที่พระสงฆใสเปนสีแดง (เนนที่พระทรมานและการเปนกษัตริยของพระเยซูเจา  
จะเห็นวาสีแดงจะใชอีกในวันศุกรศักด์ิสิทธิ)์ เพลงลํานําที่รองเนนพระเยซูเจาเปนกษัตริยและ
พระแมสสิยาห (เพลงที่ 53) “โฮซันนาแดโอรสของดาวิด ขอถวายพระพรแดผูมาในพระนาม
ของพระเจา ขาแตพระราชาแหงอิสราเอล” 
 ตอจากนั้นเปนบทนํา บทภาวนาเสกใบลาน พระสงฆพรมน้ําเสกที่ใบลาน การอาน
พระวรสารเรื่องการเขากรุงเยรูซาเล็มอยางสงาของพระเยซู (ในปA อานพระวรสารของนักบุญ
มัทธิว ปB อานพระวรสารของนักบุญมาระโกหรือพระวรสารของนักบุญยอหน ปC อานพระวร
สารของนักบุญลูกา) หลังจากนัน้เปนการแห ระหวางที่แหอานบทสดุดีที่ 24 และ47 และเพลง
สรรเสริญพระคริสตกษัตริย จะเห็นวาภาพพระเยซูเจาเปนกษัตริยถูกเนนอยางชัดเจน   
 ใบลานเปนสิ่งคลายศีลไมใชเครื่องรางที่มีอํานาจในตัวเอง แตการที่คริสตชนเก็บใบ
ลานไวที่บาน เพ่ือเปนประจักษพยานถึงความเชื่อในพระเยซูเจา กษัตริยและพระแมสสิยาห และ
ในชัยชนะปสกาของพระองค 
 การแหมีสองแบบ (จากหนังสือพิธีสัปดาหศักด์ิสิทธิ)์ คือ การแหอยางสงา (ทําไดครั้ง
เดียวในมิสซาใหญของวัด) และการแหอยางธรรมดา 
 ใบลานเปนสัญลักษณแหงชัยชนะ พระเยซูเจาทรงประทับน่ังบนหลังลูกลา หมายถึง
พระองคเปนสันติราชา ไมใชกษัตริยนักรบ(ที่ข่ีรถมาเขามา) ประชาชนชาวอิสราเอลมาตอนรับ
กษัตริย คือ พระเยซูเจา และภาพของการเปนกษัตริยของพระองคชัดเจนที่สุดคือโดยพระ
ทรมาน (ในภาควจนพิธีกรรม การอานพระทรมานของพระเยซูเจา) 
 ดังนั้นการแหใบลานจึงเปนหัวใจสําคัญของพิธีระลึกถึงพระเยซูเจาเสด็จเขากรุง
เยรูซาเล็ม เพราะการแหใบลานเปนการแสดงวาเรารับพระเยซูเจาเปนกษัตริยของเรา 
และเราพรอมที่จะรวมการถวายบูชาของพระองคบนไมกางเขนในพิธีมิสซา 
 หลังจากแหใบลานแลวพิธีกรรมเริ่มดวยบทภาวนาของประธานทันที  
 บทอานที่ 1 จากหนังสือของประกาศกอิสยาห อสย 50:4-7 พูดถึงผูรับใชของพระเจาที่
ยอมรับการทรมาน และพระเจาจะทรงเสด็จมาชวยเหลือผูรับใชนั้น แนนอนผูรับใชนั้นหมายถึง
พระเยซูเจา และถาเรามองแตเพียงดานความเจ็บปวดของพระเยซูเจาแตเพียงอยางเดียวเทานั้น
เรายังเขาใจพระทรมานของพระองคไมครบ เพราะพระทรมานจะตองนําไปสูการกลับคืนพระ
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ชนมชีพอยางรุงโรจนเสมอ  เราเห็นไดชัดจากบทอานที่ 2 ในจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวก
ถึงชาวฟลิปป ฟป 2:6-11 “พระองคทรงยอมรับแมความตาย เปนความตายบนไมกางเขน 
เพราะเหตุนี้ พระเจาจึงทรงเทิดทูนพระองคข้ึนอยางสูงสง.... และเพ่ือชนทุกชาติทุกภาษาจะได
ประกาศวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระผูเปนเจา เพ่ือพระสิริรุงโรจนแดพระเจาพระบิดา” 
 พระวรสารกลาวถึงพระทรมานของพระเยซูเจา ขณะอานพระทรมาน เราคุกเขาเมื่อ
ถึงตอนที่พระเยซูเจาสิ้นพระชนม การคุกเขาในแงพิธีกรรมเปนอากับกริยาที่แสดงถึงการเปน
ทุกขถึงบาปหรือการนมัสการแสดงความเคารพอยางสูงสุด 
 บทนําขอบพระคุณกลาวถึง “การสิ้นพระชนมของพระองคทาน ไดชําระลางขาพเจา
ทั้งหลายใหพนบาป การกลับคืนพระชนมชีพของพระองคทาน ทําใหขาพเจาทั้งหลายเปนผูชอบ
ธรรม” 
 ภาพของการฉลองในพิธีกรรมวันนี้ แมจะเนนที่พระทรมานแตก็เปนพระทรมานที่
นําไปสูการกลับคืนพระชนมชีพ คือ  ชัยชนะของพระเยซูเจาในฐานะกษัตริย ผูปกครองในดวงใจ
ของเราคริสตชน 
 
วันจันทร อังคาร พุธในสัปดาหศักดิ์สิทธ์ิ 
 พิธีกรรมของสามวันนี้มีความหมายอยางมาก เพราะทําใหเราเห็นภาพของพระเยซูเจา
ทรงเปนผูรับใชที่นบนอบเชื่อฟงของพระเจา ผูทรงทนทุกขทรมาน แตจะไดรับชัยชนะในที่สุด 
 ในวันจันทรสัปดาหศักดิ์สิทธ์ิ บทอานที่ 1 จากหนังสือของประกาศกอิสยาห อสย 
42:1-7 (บทเพลงของผูรับใชที่ 1) เราพบพระเยซูเจาเปน “ผูรับใชที่พระเจาเลือกสรรและเปยม
ดวยพระจิตของพระเจา.. พระองคจะสถาปนาความยุติธรรมไวในโลก.. พระองคทรงเปนเสมือน
พันธสัญญาและความสวางสําหรับบรรดาประชาชาต”ิ  
 พระวรสาร (ยน 12:1-11) พูดถึงมารียไดนําน้ํามันหอมที่มีคามาเจิมพระบาทของพระ
เยซูเจา   
 บทภาวนาของประธาน “ขอพระทรมานของพระบุตร... บันดาลใหขาพเจาทั้งหลายมี
ความเขมแข็งย่ิงข้ึนดวยเถิด” 
 ในวันอังคารสัปดาหศักดิ์สิทธ์ิ บทอานที่ 1 จากหนังสือของประกาศกอิสยาห อสย 
49:1-6 (บทเพลงของผูรับใชที่ 2) “เจาเปนผูรับใชของเรา เราจะไดรับเกียรติเพราะเจา” “เราจะ
แตงตั้งใหเจาเปนความสวางสองนานาชาติ เพ่ือความรอดของเราจะไดแผไปจนสุดแผนดิน” 
 พระวรสาร (ยน 13:21-33.36-38)  พระเยซูเจาทรงทํานายถึงการทรยศ อยาลืมวามิใชมี
เพียงยูดาสที่ทรยศตอพระองค แตนักบุญเปโตรเปนอัครสาวกอีกคนหนึ่งที่ปฏิเสธพระองค ที่จริง
แลวในขณะที่พระเยซูเจาถูกจับกุมบรรดาศิษยทุกคนไดทอดทิ้งพระองค แลวหนีไป (เทียบ มก 
14:50) แตอยางไรก็ดีพระเยซูเจาทรงประกาศวา พระทรมาน และการสิ้นพระชนมของพระองค
นําไปสูพระสิริรุงโรจน “บัดนี้บุตรแหงมนุษยไดรับพระสิริรุงโรจน และพระเจาทรงไดรับพระสิริ
รุงโรจนในพระบุตรดวย”   
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 ในบทภาวนาของประธานพระศาสนจักรวอนขอพระเมตตาจากพระเจา 
 ในวันพุธสัปดาหศักดิ์สทิธ์ิ บทอานที่ 1 จากหนังสือของประกาศกอิสยาห อสย 50:4-9 
(บทเพลงของผูรับใชที่ 3) ใหภาพของพระทรมาน โดยบรรยายถึงรายละเอียด “ขาพเจาไมขัดขืน
.. ขาพเจาหันหลังใหผูโบยต.ี. ขาพเจามิไดปดหนาหนีการสบประมาทและการถมน้ําลายรด..”  
(บทเพลงของผูรับใชที่ 4 อานในวันศุกรศักด์ิสิทธิ)์ 
 พระวรสาร (มธ 26:14-25) เปนเรื่องคลาย ๆ กับพระวรสารในวันอังคารสัปดาห
ศักด์ิสิทธิ์ กลาวถึง ยูดาสทรยศตอพระเยซูเจา การเตรียมงานเลี้ยงปสกา และพระเยซูเจาทรง
กลาวถึงการทรยศของยูดาส 
   ในบทภาวนาของประธานพระศาสนจักรวอนขอพระเจา เพ่ือชวยเราใหพนจากอํานาจ
ของปศาจ และนําเราใหไดรับพรแหงการกลับคืนพระชนมชีพ  
 
วันพฤหัสศักดิ์สิทธ์ิ พิธีมิสซาเสกนํ้ามันศักดิ์สิทธ์ิ 
 เหตุผลของการเสกน้ํามันศักด์ิสิทธิ์ ในวันพฤหัสศักด์ิสิทธิ์อยางยอ ๆ มีดังนี ้
 1. เหตุผลทางเทววิทยา เนนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางศีลศักด์ิสิทธิ์อ่ืน ๆ กับศีล
มหาสนิท   
 2. เหตุผลในภาคปฏิบัติ เพราะในพิธีคืนวันเสารศักด์ิสิทธิ์ (พิธีตื่นเฝาปสกา) และใน
เทศกาลปสกา ตามธรรมเนียมของพระศาสนจักรจะมีพิธีโปรดศีลลางบาปผูใหญ และโปรดศีล
กําลังซึ่งตองใชน้ํามันศักด์ิสิทธิ ์
 พิธีมิสซาเนนที่การเปนสงฆสูงสุดของพระเยซูเจา และศีลบวชเปนของประทานจาก
ความรักของพระเยซูเจา และเพื่อรับใชพระศาสนจักรดวยการอุทิศตนตามแบบอยาง
ของพระเยซูเจา  มีการรื้อฟนคําสัญญาของพระสงฆ และมีพิธีเสกน้ํามันศักด์ิสิทธิ์ โดยเริ่มจาก
น้ํามันสําหรับเจิมคนไข น้ํามันสําหรับผูเตรียมเปนคริสตชน และน้ํามันคริสมา  
 
  
  


