ที่ว่า “เพราะพระเจ้าได้ประทานธรรมบัญญัติ
ผ่านทางโมเสส แต่พระหรรษทานและความจริง
มาทางพระเยซูคริสตเจ้า” (ยน 1: 17) ทำ�ไม...
เพราะพระคริสตเจ้าเป็นพระบุตรเพียงพระองค์
เดียวของพระเจ้า ผู้รับสภาพมนุษย์ และ
ประทับในศีลมหาสนิท เพื่อประทับต่อเนื่องอยู่
ท่ามกลางเรา ใครที่มีความเชื่อ อธิษฐานกับ
พระองค์ในศีลมหาสนิท จึงจะมีประสบการณ์ที่
พระศาสนจักรคาทอลิกสอน

Adoration

นมัสการ บอกพระเยซูเจ้าว่า เรารักเคารพ
พระองค์ ต่ อ หน้ า ศี ล มหาสนิ ท ด้ ว ยการคุ ก เข่ า
การกราบ อธิษฐานภาวนา ร้องเพลง และ
เงียบฟังพระองค์ตรัส พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้
นมั ส การแท้ จ ริ ง จะนมั ส การพระบิ ด าด้ ว ยจิ ต
และตามความจริง เพราะพระบิดาทรงแสวงหา
ผู้นมัสการพระองค์เช่นนี้” (ยอห์น 4:23)

Supplication

วอนขอ ให้กราบและถ่อมตน ถวายคำ�ภาวนา
วอนขอเงียบๆ และค่อยสลับกันภาวนาให้เพื่อนๆ
ได้ยินด้วย “ถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกัน
อ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้สถิต
ในสวรรค์จะประทานให้” (มัทธิว 18:19)

Contrition
ขอพระจิตเจ้าทรงนำ�เราให้สุภาพเหมือน
บุญราศีคุณแม่เทเรซา แห่งกัลกัตตา ที่สอนว่า
“เป็ น เหมื อ นดิ น สอแท่ ง หนึ่ ง ในพระหั ต ถ์ ข อง
พระเจ้า” พระเยซูเจ้าทรงกล่าวว่า “ปล่อยให้
เด็กเล็กๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะ
อาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่า
นี้” (มธ 19: 14) ขั้นต่อไปเพื่อช่วยท่านให้เริ่ม
J ขออนุญาตพระสงฆ์ของคุณว่าท่านเห็น
ด้วยในเรื่องนี้
J ปรึกษากับพระสงฆ์ว่า ใครจะนำ�ชั่วโมง
ศักดิ์สิทธิ์ได้
J ภาวนาขอความช่วยเหลือให้จัดเวลาที่
เหมาะสมสำ�หรับเด็ก
J ประชาสัมพันธ์ ติดบอร์ด ลงสารวัด
J ส่งจดหมายเชิญผู้ปกครองที่บ้านของเด็กๆ

เสียใจที่ได้ทำ�ผิด เรากราบเงียบๆ พิจารณา
มโนธรรม เสี ย ใจที ่ ท ำ � บาป ตระหนั ก ว่ า
พระเยซู เ จ้ า ทรงเมตตา และภาวนาอุ ท ิ ศ แด่
วิญญาณในไฟชำ�ระ “พระองค์ทรงซื่อสัตย์และ
ทรงเที่ยงธรรม ถ้าเราสารภาพบาป พระองค์
จะทรงอภัยบาปของเรา และจะทรงชำ�ระเราให้
สะอาดจากความอธรรมทั้งปวง” (1 ยอห์น 1:9)

ท่านอาจประสบความสำ�เร็จในการเรียน การงาน
อาชีพ หากต้องการให้มีสันติสุข หากต้องการ
แก้ไขพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้มีสันติสุขแท้ เรา
ควรรณรงค์ ใ ห้ เ ด็ ก และเยาวชนมารู้ จั ก รั ก และ
อธิษฐานต่อหน้าพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท

Thanksgiving

ขอบพระคุณ แสดงความกตัญญูรู้คุณในพระพร
ต่างๆ ทีเ่ ราได้รบั ในชีวติ “จงขอบพระคุณพระเจ้า
ในทุกกรณี เพราะพระองค์ทรงปรารถนาให้ท่าน
ทำ�สิ่งเหล่านี้ในพระคริสตเยซู” (1 ธส 5:18)
จัดพิมพ์โดย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
และสังฆมณฑลเชียงใหม่
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ กันยายน 2013
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พระเยซูเจ้าประทับในศีลมหาสนิท มิใช่ให้เรา
นมัสการเท่านัน้ แต่อธิษฐานภาวนาขอพรได้ดว้ ย
ในพระวรสาร เมื่อนักบุญโทมัสได้พบพระเยซูเจ้า
ผูท้ รงกลับคืนชีพ ได้กล่าวว่า “องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
ของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า”

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านเชื่อเพราะได้
เห็นเรา ผู้ที่เชื่อแม้ไม่ได้เห็น ก็เป็นสุข” (ยน 20:
28-29) พระองค์ตรัสถามเราว่า ต้องการ
ให้พระองค์ทำ�สิ่งใด เหมือนกับคนตาบอดสอง
คนนั้น เขากล่าวว่า “พระเจ้าข้า ขอให้ตาของ
เรามองเห็นได้เถิด พระเยซูเจ้าทรงสงสาร ทรง
สัมผัสนัยน์ตาของเขา ทันใดนั้น เขากลับมอง
เห็น และติดตามพระองค์ไป” (มธ 20: 33-34)
หรือหญิงตกเลือดมา 12 ปีแล้วที่คิดว่า “ถ้าฉัน
เพียงได้สัมผัสฉลองพระองค์เท่านั้น ฉันก็จะหาย
จากโรค” (มก 5: 28) มีหลายคนศรัทธาต่อ
ศีลมหาสนิท เขาได้รับพระพรตามความจำ�เป็น
ดังที่พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่า จะอยู่กับเราทุก
วันตลอดไป ตราบจนสิ้นพิภพ (มธ 28: 20)
นักบุญยอห์น ฟิชเชอร์ (ค.ศ. 1469-1535) และ
นักบุญโทมัส โมร์ (ค.ศ. 1478-1535) มีความ
ศ รั ท ธ า ต่ อ ศี ล ม ห า ส นิ ท
ท่านทั้งสองเป็นมรณสักขี
ในประเทศอั ง กฤษสมั ย
พระเจ้าเฮนรี่ ที่ 8 ใน
บทภาวนาของนั ก บุ ญ
โทมัส โมร์ ได้รับการพิมพ์
หลั ง มรณกรรมของท่ า น
กล่าวว่า “ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้อ่อนหวาน
เมื่ อ รำ � พึ ง ถึ ง พระมหาทรมานแสนเจ็ บ ปวด

ที่สุดที่พระองค์ได้รับ ให้กำ�ลังใจข้าพเจ้า โปรด
ประทานพระหรรษทานให้อยู่ต่อหน้าพระองค์
ในศีลมหาสนิท เป็นพิเศษให้ชื่นชมเมื่อมีโอกาส
อยู่ต่อหน้าพระองค์ในศีลมหาสนิทบนพระแท่น
ลูกขอบคุณพระองค์ที่ประทับที่นี่”
นักบุญฟรังซิส เซเวียร์ (ค.ศ. 1506-1552)
หลั ง จากเทศน์ แ ละโปรด
ศีลล้างบาปทั้งวัน ท่าน
ใช้ เ วลาตอนกลางคื น
อธิษฐานภาวนาต่อหน้า
ศีลมหาสนิท
นักบุญมารีย์ มักดาเลนา เด ปัสซี
(ค.ศ. 1566-1607)
เป็นภคินีคาร์เมไลท์ตั้งแต่
อายุ 17 ปี ได้ แนะนำ �
สัตบุรุษที่มีธุระยุ่ง ให้หา
เวลาทุกวัน ภาวนาต่อหน้า
ศีลมหาสนิท ท่านเขียนว่า
“เพือ่ นจะไปเยีย่ มเพือ่ น ทักทาย
กันทุกเช้า ในตอนเย็นก็จะหาโอกาสสนทนากัน
ถึงสิ่งที่พบในวันนั้น และกล่าวราตรีสวัสดิ์ฉันใด
การไปเยี่ยมพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท ถ้าเรา
ทำ�ได้ มีเวลาไปที่เชิงพระแท่น ภาวนาอย่างดี
ทุกครั้งที่ท่านไปเยี่ยมพระผู้ไถ่ คิดถึงพระองค์
ผู้ถวายชีวิตแด่พระบิดา ท่านจะได้รับพระพร
ได้รับความรักจากพระองค์”

นักบุญอัลฟองโซ มารีย์ เด ลีกวอรี
(ค.ศ. 1696-1787)
ผู้ ตั้ ง คณะสงฆ์ พ ระมหาไถ่
และนั ก บุ ญ องค์ อุ ป ถั ม ภ์
ของผู้ฟังแก้บาป ได้เขียน
หนังสือการเฝ้าศีลมหาสนิท
นักบุญได้แนะนำ�ว่า “จงถอน
ตั ว จากประชาชนและใช้ เ วลา
อย่างน้อย 15 นาที หรือ 30 นาที ในวัดอยู่ต่อ
หน้าศีลมหาสนิท จงลิม้ รสดูวา่ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
ทรงอ่อนหวานเพียงไร ท่านจะได้เรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ ว่ า ท่ า นจะได้ รั บ พระหรรษทาน
มากมายอย่างไร”
นักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก
(ค.ศ. 1647-1680) ภคินคี ณะแม่พระเสด็จเยีย่ ม
รักการเฝ้าศีลมหาสนิท
ได้รบั พละกำ�ลังจากพระเจ้า
แม้จะพบการดูหมิ่น การ
ขัดแย้ง เหยียดหยามจาก
คนใกล้เคียง แต่เธอก็ไม่
บ่น และภาวนาเพือ่ เขาเหล่า
นัน้ ทีป่ ระพฤติไม่ดตี อ่ เธอ

พระศาสนจั ก รคาทอลิ ก สอนเรื่ อ ง
ศีลมหาสนิทว่า พระเยซูคริสตเจ้าประทับอยู่ใน
ศีลมหาสนิทแท้จริง ภายใต้รูปปรากฏของปัง
และเหล้าองุ่น เป็นพระคริสตเจ้าทั้งครบ คือ
ทั้งพระเป็นเจ้าและมนุษย์ (ประมวลคำ�สอน
พระศาสนจักรคาทอลิก 282) ผลของการ
รั บ ศี ล มหาสนิ ท ทำ � ให้ เ ราสนิ ท สั ม พั น ธ์ กั บ
พระคริสตเจ้า กับพระศาสนจักร รักษาและ
ฟื้นฟูชีวิตพระหรรษทาน ทำ�ให้เราเติบโตขึ้นใน
ความรักต่อผู้อื่น ชำ�ระบาปและปกปักษ์รักษา
เราให้พ้นจากบาปหนักในอนาคต (ประมวลฯ
292)
ดังที่เราอ่านในพระวรสาร พระเยซูเจ้า
ทรงเปลี่ยนแปลงบุคคลที่สัมผัสพระองค์ เช่น
พระแม่มารีย์ นักบุญยอห์น แบปติสต์ เวลาที่
เอลีซาเบ็ธได้ยินแม่พระทักทาย
งานสมรสที่
หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี ทรงทำ�ตามที่แม่พระ
ขอร้อง พระเยซูตรัสกับคนรับใช้ว่า “จงตักน้ำ�ใส่
โอ่งให้เต็ม” เมื่อผู้จัดงานเลี้ยงได้ชิมน้ำ�กลายเป็น
เหล้าองุ่น
พระเยซูเจ้าทรงเทศนาสั่งสอน ทรงให้
อภัยคนบาป ทรงรักษาคนตาบอด ทรงรักษา
คนป่วย ฯลฯ ตลอดชีวิตเปิดเผย พระองค์ทรง
ให้ความสว่างแก่ผู้ฟัง ฟื้นฟูมิตรภาพ ทรงช่วย
นำ�สันติสุขถาวรมาสู่มวลมนุษย์ ดังอารัมภบท
พระวรสารตามคำ � บอกเล่ า ของนั ก บุ ญ ยอห์ น

