เทศกาลธรรมดา (ภาคแรก)
พระคริสตเจ้าทรงสถาปนาประชากรใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้า
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อาทิตยที่ 2 เทศกาลธรรมดา
พระเจ้าโปรดปรานประชากรของพระองค์
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระคริสตเจ้าทรงรักประชากรของพระองค์
ท่าทีคริสตชน : ความรักต่อพระคริสตเจ้า
การดําเนินชีวิต : แสดงความรักต่อพระคริสตเจ้าด้วยการยอมรับผู้อื่น

บทนํา
พิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้เป็นการเริ่มต้นการเดินทางในฐานะประชากรใหม่ที่เกิดจาก
ปัสกาของพระเยซูเจ้า ซึ่งถือเป็นความสําเร็จของความรอดเมื่อ “ถึงเวลา” ที่กําหนดโดย
พระบิดาเจ้า ในพระคริสตเจ้าและการบูชาของพระองค์ พระเจ้าทรงโปรดปรานประชากร
ใหม่ เหมือนกับเจ้าบ่าวที่พึงพอใจในเจ้าสาว ในการระลึกถึงการบูชาของพระเยซูเจ้าใน
วันนี้ ที่ชุมนุมจะเริ่มตระหนักถึงการเป็นประชากรที่เกิดจากปัสกาของพระเยซูเจ้า และ
สํานึกถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อประชากรของพระองค์ เพื่อจะสามารถยอมรับผู้อื่นได้อย่าง
ไม่มีเงื่อนไขเช่นกัน
การฉลองในวันนี้จึงควรเน้นถึง “การเป็นประชากรใหม่” ซึ่งเป็นการมารวมตัวกันเพราะ
การเรียกของพระเจ้าและเพราะความเชื่อเดียวกัน โดยการชุมนุมกันของผู้มีความเชื่อนี้เอง
เป็นการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดถึงการเป็นประชากรใหม่

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1
เพลงสดุดี

อสย 62 : 1 – 5
สดด 96

บทอ่านที่ 2

1 คร 12 : 4-11

พระวรสาร

ยน 2 : 1-12

เจ้าบ่าวจะเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าสาว
จงเล่า ถึง การอัศ จรรย์ ของพระเจ้ า ท่า มกลาง
บรรดาชนชาติทั้งหลาย
พระจิตเจ้าองค์เดียวกันประทานพระพรให้แต่
ละคนตามแต่จะทรงพอพระทัย
พระเยซูเจ้าทรงกระทํากิจการเป็นเครื่องหมาย
ครั้งแรกนี้ที่หมู่บ้านคานา แคว้นกาลิลี
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระเจ้าสถาปนาประชากรใหม่ในปัสกาของพระเยซูเจ้า
“เมื่อถึงเวลาที่กําหนด พระเยซูเจ้าทรงทําภารกิจของการทําให้แผนการของพระบิดา
สําเร็จไป” ตั้งแต่พระองค์เสด็จมาในโลก ทรงมีความประสงค์แต่ประการเดียวที่จะทํา
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในความนอบน้อมตามพระประสงค์ทุกประการ และพระเยซูเจ้า
ทรงเริ่มการสถปานาประชากรใหม่นี้ด้วยการประกาศข่าวดีที่ว่า “การปกครองของพระเจ้า
มาถึงแล้ว” และด้วยความนอบน้อมตามพระประสงค์นั้นได้ทําให้พระองค์จบภารกิจที่
ได้รับมอบหมายบนกางเขน เพราะอาศัยการบูชาพระองค์เองทั้งครบ ทรงกลับเป็นคน
กลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ในการทําพันธสัญญาใหม่ สถปานาประชากรใหม่ผู้มีความ
เชื่อในพระองค์ให้กลับเป็นทายาทของพันธสัญญาเดิมและกลับเป็นประชากรที่พระเจ้าทรง
เลือกสรรในพระองค์ “เวลา” ที่พระเยซูเจ้ากล่าวถึงจึงได้แก่เวลาที่พระบิดาทรงกําหนด
และเป็นช่วงเวลาของการได้รับเกียรติมงคลเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปหาพระบิดาผ่าน
ทางการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพ
ความนอบน้ อ มของพระเยซู เ จ้ า ต่ อ พระประสงค์ นี้ เ องคื อ การแสดงออกที่ ชั ด เจนของ
“ความโปรดปราน” ของพระเจ้าต่อมนุษย์ และยังทําให้เห็นอีกด้วยว่า จุดมุ่งหมายของ
การกระทําทุกอย่างและการสอนของพระเยซูเจ้าคือ “การเรียก” มนุษย์ผู้ที่เชื่อในพระ
คริสตเจ้าให้มารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน (พระศาสนจักร: จากคําว่า Ecclesia ซึ่งแปลว่า ผู้ถูก
เรียกและตอบรับให้มาชุมนุมกัน) เพื่อเป็นประชากรผู้ได้รับความรอด เป็นประชากรที่
ได้รับเลือกสรรให้มารับพระคุณของชีวิตใหม่ และเพราะชีวิตใหม่นั้นคือชีวิตของพระเจ้า
เอง ประชากรนี้จึงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกเป็นของพระองค์ เป็นประชากรที่พระเจ้าโปรด
ปราน “เหมือนเจ้าบ่าวที่พอใจในเจ้าสาว”
การเป็นประชากรใหม่จึงเป็นพระคุณ เป็นความโปรดปรานซึ่งประชากรเองไม่ทราบว่า
“มาจากไหน” แต่เหมือนกับในเหตุการณ์ที่คานา เฉพาะที่ผู้ที่เห็น “ด้วยสายตาของความ
เชื่อ” จึงทราบว่า มาจากพระเยซูเจ้า คนกลางของพันธสัญญาใหม่ ผู้พลีองค์บนกางเขน
และกลับคืนชีพในเกียรติมงคลของชีวิตใหม่ และเพราะความเชื่อนี้เองที่ทําให้เราสามารถ
ยอมรับพระเยซูเจ้าเป็นพระมหาไถ่ ผู้มากอบกู้เราได้ในเหตุการณ์ของกางเขน ซึ่งมองดูจาก
ภายนอกจะเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
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1.2 ประชากรใหม่กําเนิดขึ้นและดํารงอยู่ได้เพราะความเชื่อ
เพราะเหตุที่ว่า เราเป็นประชากรเพราะการเลือกสรรของพระเจ้าและเพราะความเชื่อใน
พระคริสตเจ้าและในพระราชกิจที่ทรงกระทํา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพระธรรมล้ําลึกของ
การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระองค์ ดังนั้น ประชากรใหม่จึงเป็นจุดมุ่งหมาย
ที่แผนการของความรอดมุ่งถึง
ในพันธสัญญาเดิม พระเจ้าทรงเลือกประชากรอิสราเอลจากการเป็นทาส และกระทําพันธ
สัญญากับประชากรนี้ที่ภูเขาซีนาย ประทานพระบัญญัติและรับรองพันธสัญญาด้วยการ
บูชา ในครั้งนั้น บุคคลใดยอมรับพระบัญญัติและปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์ บุคคลนั้นจะ
เป็นประชากรของพระเจ้าอย่างแท้จริง เป็นที่โปรดปรานของพระองค์ ได้รับความรอดและ
ชีวิต เอาชนะเหนือศัตรูได้ทุกครั้ง การเป็นประชากรจึงไม่ได้ขึ้นกับเชื้อชาติหรือวัฒนธรรม
ประเพณี แต่ขึ้นกับความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ต่อพันธสัญญาที่กระทํา ในทํานองเดียวกัน
ประชากรใหม่ซึ่งเป็นทายาทของพระสัญญาและได้รับพระสัญญานั้นในพระคริสตเจ้า จะ
กลับเป็นประชากรและมีชีวิตตราบใดที่พวกเขาเชื่อในพระคริสตเจ้าและถือปฏิบัติตามพระ
วาจาที่พระองค์ ป ระทานให้ แต่สิ่ งที่ แ ตกต่า งจากพั น ธสัญ ญาเดิม ก็ คือ พระเยซูเจ้ า ไม่
เพี ยงแต่ประทานพระวาจาและพระบั ญ ญัติ แต่ ยังทรงประทานพลังและพระคุณที่ จะ
ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าคือพระจิต ให้อีกด้วย พระองค์จะทรงสอนความจริงทุกอย่างแก่ผู้มี
ความเชื่อ จะค้ําจุนพวกเขาให้มั่นคง และจะวิงวอนขอความซื่อสัตย์นั้นจากภายในจิตใจ
เพื่อจะสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์ตลอดไป

1.3 ประชากรใหม่คือความเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้มีความเชื่อ
ประชากรใหม่จึงเป็นหมู่คณะของผู้มีความเชื่อ ซึ่งตอบรับต่อเสียงเรียกของพระเจ้าให้
มาร่ ว มเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น ในความเชื่ อ ถึ ง พระคริ ส ตเจ้ า และพระราชกิ จ ของพระองค์
ประชากรใหม่ นี่ จึ ง กลั บ มี ตั ว ตนอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมเมื่ อ คริ ส ตชนมาชุ ม นุ ม กั น เพื่ อ ร่ ว ม
พิธีกรรม โดยเฉพาะพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งเป็นการระลึกถึง “เครื่องหมาย” ใหญ่ที่พระ
เยซูเจ้ากระทําในการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระองค์ เพราะขณะที่การบูชา
ของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความนอบน้อมต่อพระประสงค์อย่างไม่มีเงื่อนไข การ
กลับคืนชีพของพระองค์เป็นเครื่องหมายของ “ความโปรดปราน” ของพระเจ้าในบูชาที่
มนุษย์ถวายในพระคริสตเจ้า ในการชุมนุมระลึกถึงการบูชานี้ ประชากรใหม่จึงตระหนักถึง
จุดกําเนิดและธรรมชาติแท้ของตนเอง และมีความตระหนักถึงสิ่งที่ตนเองเป็นอย่างเป็น
พิเศษ กล่าวคือประชากรของพระเจ้าคือชุมชนของผู้มีความเชื่อในปัสกาของพระเยซูเจ้าว่า
เป็นการไถ่กู้มนุษย์ ตามแผนการของความรอด
นอกนั้น ประชากรใหม่ยังมีตัวตนอย่างเป็นรูปธรรมใน “พระศาสนจักรท้องถิ่น” และ “ใน
พระศาสนจักรสากล” คือในชุมชนของผู้มีความเชื่อในแต่ละที่และในโลก ซึ่งไม่ได้เป็นเพียง
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กลุ่มชนทางสังคม แต่เป็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้มีความเชื่อเดียวกันและมีรากเหง้า
เดียวกันจากการประกาศข่าวดีของอาณาจักรของพระเจ้าจากบรรดาอัครสาวกของพระ
เยซูเจ้า เพราะเหตุ นี้ ประชากรใหม่จึงมี ภารกิจที่จะเป็นผู้ประกาศสารแห่ งความรอด
เดียวกันไปยังพี่น้องคนอื่น เพื่อว่า สารแห่งความรอดของพระคริสตเจ้า และพระราช
กิจการไถ่กู้ของพระองค์ จะได้ส่งผลบุญไปยังพี่น้องทุกคน และดังนี้ ประชากรใหม่จะเป็น
เหมือนกับ “แสงสว่าง” ที่ส่องออกมาจากในโลก เพื่อทุกคนจะได้เห็นแสงสว่างของพระ
คริสตเจ้า

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศทั่วไปของการฉลองควรเป็นบรรยากาศของ “การมาชุมนุมกัน” ดังนั้น การ
ฉลองระลึกถึงจะไม่ใช่การกระทําของแต่ละคน แต่ต้องเป็นการกระทําร่วมกันของคริสตชน
ซึ่งตระหนักถึงว่า พวกเขามาชุมนุมกันเพราะได้รับการเรียกจากพระเจ้าและเพราะความ
เชื่อในพระธรรมล้ําลึกปัสกา แต่ละวัดจึงควรหาวิธี รูปแบบและการกระทําที่จะส่งเสริม
การเป็น “ที่ชุมนุม” ตามความเหมาะสม โดยอาจลองนึกถึงภาพการชุมนุมกันในโอกาสอื่น
ว่า ทําอย่างไรบุคคลที่อยู่รวมกันจึงจะตระหนักว่า การที่พวกเขาอยู่ที่นั่นไม่ได้เป็นการ
กระทําของแต่ละคนเป็นการส่วนตัว แต่เป็นการกระทําของทุกคน ในแง่นี้ สิ่งที่จะช่วย
สร้างความตระหนักดังกล่าวอาจได้แก่ “การมีจุดประสงค์เดียวกัน” ซึ่งสามารถแสดงออก
และเชิญชวนอาศัยบทนําและบทเพลงเริ่มพิธีและบททักทายของพระสงฆ์

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- บทนํา บทเพลงและคําทักทายของพระสงฆ์อาจเป็นการ
สร้างบรรยากาศและความตระหนักถึง “จุดประสงค์” ของ
การมาชุมนุมกัน ได้แก่ “การตอบรับต่อการเรียกของพระ
เจ้า” และ “ความเชื่อในพระธรรมล้ําลึกปัสกา”
- เนื่ อ งจาก “สาระ”
ของการระลึ กถึ งในวัน นี้เ ป็ น
“เหตุการณ์ที่งานเลี้ยงสมรสที่คานา” ซึ่งเราเข้าใจว่าเป็น
การแสดงออกถึ ง ความโปรดปรานของพระเจ้ า สํ า หรั บ
ประชากร เหมือนกับเจ้าบ่าวที่พอใจในเจ้าสาว ในช่วงต้น
ของพิธีจึงควร “เชิญชวน” ให้ที่ชุมนุมเข้าใจความหมาย
ของเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งแต่ตน้
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-

-

-

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ไม่ควรจะยืดเยื้อและใช้เวลามาก
เกินไป ควรหาจุดศูนย์กลางของพิธีส่วนนี้ เช่นที่บทพระสิริ
รุ่งโรจน์หรือบทภาวนาของประธาน ซึ่งถ้าเลือกบทภาวนา
เป็นศูนย์กลาง จะต้องเลือกบทที่เหมาะสมและการสวด
ภาวนาของพระสงฆ์ในนามของประชากรจะต้องส่งเสริม
การร่วมสวดภาวนาของที่ชุมนุมด้วย
ควรขั บ บทพระสิ ริ รุ่ ง โรจน์ “เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง พระคริ ส ต
สมภพ” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการดําเนินการตามแผนการ
ความรอดขั้ น สุ ด ท้ า ย และในเวลาเดี ย วกั น “เพื่ อ ถวาย
สักการะแด่พระตรีเอกภาพ” สําหรับความโปรดปรานของ
พระองค์
เลือก “บทภาวนาของประธาน” ที่เหมาะสม

ภาควจนพิธีกรรม
-

-

-

-

-

ในช่วงของการรับฟังและรําพึง (บทนํา บทอ่านสามบท
บทเทศน์) ควรช่วยที่ชุมนุมให้มีบรรยากาศของการฟัง
และช่วยให้ฟังด้วยความเข้าใจ ดังนั้น
บทนําจึงสําคัญ ในแง่ของการชี้ถึง “สาระสําคัญ” ของบท
อ่านทั้งสามบท และเชื่อมโยง “ความโปรดปรานของพระ
เจ้า” กับเหตุการณ์ที่คานาและ “ความนอบน้อม” ต่อพระ
ประสงค์ ข องพระบิ ด า ทั้ ง นี้ เอกภาพของการระลึ ก ถึ ง
จะต้องปรากฎชัดเจนอย่างน้อยในบทอ่านที่ 1 และพระวร
สาร
ผู้ อ่ า นพึ ง เตรี ย มตั ว อ่ า นบทอ่ า นด้ ว ยความเข้ า ใจ
“โครงสร้าง” และความหมายของสิ่งที่กําลังจะอ่าน เพื่อ
ถ่ายทอดเนื้อหาและช่วยที่ชุมนุมให้ฟังพระวาจาได้อย่างดี
และด้วยความเข้าใจ
ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ บทสร้ อ ยและเพลงสดุ ดี ใ นฐานะเป็ น
คําตอบของที่ชุมนุมต่อพระวาจาของพระเจ้า
บทเทศน์ มีความสําคัญในแง่ของการสร้างเอกภาพให้กับ
การระลึกถึง ที่ชุมนุมควรได้ความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
เป็นประชากรใหม่ ในแง่ของจุดกําเนิด การหล่อเลี้ยงชีวิต
และคุณลักษณะของความเป็นหนึ่งเดียวกัน
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-

การตอบรับด้วย “การประกาศความเชื่อ” และ “การ
ภาวนา” จึงเป็นการกระทําของประชากรที่ตอบรับ
แผนการของพระเจ้าและวิงวอนเพื่อความรอดสําหรับทุก
คน

ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

-

-

-

-

-

-

ภาคนี้ จ ะต้ อ งมี ค วามชั ด เจนในสองเรื่ อ งเป็ น สํ า คั ญ
ประการแรก “การระลึกถึงพระธรรมล้ําลึกปัสกา” และ
“การขอบพระคุณ”สําหรับพระธรรมล้ําลึกดังกล่าว
เนื่องจากภาคนี้แบ่ งออกเป็นสามส่วน ได้แก่การเตรี ยม
เครื่ อ งบู ช า การสวดขอบพระคุ ณ และการรั บ ศี ล การ
จั ด การฉลองพึ ง เคารพโครงสร้ า งของพิ ธี แ ละให้
ความสําคัญที่ถูกต้องกับการสวดบทขอบพระคุณ
ในการเตรียมเครื่องบูชา วันนี้ อาจใช้บทเพลงที่เหมาะสม
เพื่อเตรียมจิตใจของที่ชุมนุมสําหรับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น
ในการขอบพระคุณ เลือกบทนําขอบพระคุณที่เหมาะสม
และในระหว่ า งการสวดบทนํ า ขอบพระคุ ณ และบท
ขอบพระคุณ พระสงฆ์พึงเข้าใจโครงสร้างของบทภาวนา
และสวดภาวนาด้ ว ยความเข้ า ใจและออกมาจิ ต ใจของ
ตนเองก่ อ น เพื่ อ ช่ ว ยที่ ชุ ม นุ ม ให้ ส ามารถระลึ ก ถึ ง และ
ขอบพระคุณไปพร้อมกัน
หลังบทภาวนาเหนือเครื่องบูชา พระสงฆ์ควรหยุดเล็กน้อย
ก่อนจะเชิญ ชวนให้ ข อบพระคุณ ทั้งนี้จ ะเป็ น การช่ว ยที่
ชุ ม นุ ม ให้ รู้ ตั ว ว่ า กํ า ลั ง จะเข้ า สู่ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง และมี
ความสํ า คั ญ เป็ น พิ เ ศษ ในอาทิ ต ย์ แ รก พระสงฆ์ อ าจ
เตือนใจที่ชุมนุมถึงความสําคัญดังกล่าวอย่างส้นๆ
ที่ สํ า คั ญ พระสงฆ์ จ ะต้ อ งไม่ รี บ เร่ ง ในการสวดบทนํ า
ขอบพระคุณและบทขอบพระคุณ และเพื่อไม่ขัดจังหวะ
การตอบรับของที่ชุมนุม “ควรบอกให้ที่ชุมนุมเตรียมบท
ศักดิ์สิทธิ์” ก่อน และเมื่อจะต้อง “ขับร้อง” บทศักดิ์สิทธิ์
จะได้ไม่ต้องถูกขัดจังหวะด้วยเสียงของพิธีกรที่บอกหน้า
หนังสือ
การรับศีลควรเน้นที่ “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” ซึ่งเป็น
คุณลักษณะของการเป็นประชากรใหม่ ดังนั้น บทข้าแต่
พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย และการแสดงเครื่องหมาย
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ของความเป็นหนึ่ง รวมถึงบทเพลงระหว่างรับศีล น่าจะ
เป็นส่วนที่น่าจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ
ปิดพิธี
-

ปิดพิธี พระสงฆ์อาจเตือนใจที่ชุมนุมอย่างสั้นๆ ถึงการเป็น
ประชากรใหม่ ซึ่งมีพันธกิจที่จะออกไปเป็นพยานถึงพระ
คริสตเจ้าและอาณาจักรของพระเจ้าที่พระองค์ประกาศ
แต่ควรทําอย่างสั้นๆ แต่ไม่จําเจ

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
ถ้าการฉลองในวั นนี้มีความเข้ม ข้นจริ ง สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนน่าจะเป็ น “ความรั กของพระ
คริสตเจ้า” ต่อประชากรใหม่ของพระองค์ และความรักของพระเจ้าสําหรับมนุษย์ ดังนั้น
ต่อหน้าความรักของพระเจ้าที่สัมผัสได้ดังกล่าว การตอบรับของที่ชุมนุมน่าจะเป็นไปอย่าง
เป็นธรรมชาติ นั่นคือความรักพระเจ้า

3.1 ท่าทีของความรัก
ความรักเป็นพลังจากภายใน ซึ่งมีทิศทางที่พุ่งออกสู่ภายนอก ความรักของพระเจ้าเป็นแรง
ขับเคลื่อนให้พระองค์มองมายังมนุษย์ด้วยความเมตตาและความอ่อนโยน ซึ่งกลับเป็น
รูปธรรมในการกระทําและการสอนของพระเยซูเจ้า ความเมตตาและความดีของพระเยซู
เจ้าได้แสดงให้เห็นว่า ความรักที่แท้จริงสามารถทําได้มากขนาดไหนสําหรับคนที่พระองค์
รัก ทั้งการบังเกิดเป็นมนุษย์และการสิ้นพระชนม์บนกางเขนจึงเป็นสองเครื่องหมายใหญ่ที่
สรุปการแสดงออกของความรักได้อย่างดีที่สุด คริสตชนควรมีท่าทีของความรักต่อพระ
คริสตเจ้า

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไปตามท่าทีของความรักพระเจ้า
เราเริ่มเทศกาลธรรมดาด้วยข้อเรียกร้องที่สําคัญที่สุด นั่นคือ ความรักพระเจ้า ซึ่งจากการ
ระลึกถึงพระเยซูเจ้าและคําสอนของพระองค์ อาจดําเนินไปในแนวทางของ “การยอมรับ
ผู้อื่น” เหมือนดังที่พวกเขาเป็น เพื่อช่วยพวกเขาให้กลับเป็น “อย่างที่ควรเป็น” อย่างไรก็
ตาม แต่ละหมู่คณะพึงแสวงหาการแสดงออกของความรักพระเจ้า “ด้วยการยอมรับพี่
น้อง” นี้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับหมู่คณะของตน
แต่ละวัดพึงสํารวจความจริงของหมู่คณะว่า อะไรคือปัญหาสําคัญเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน
อย่างพี่น้อง ซึ่งการยอมรับความจริงดังกล่าวอาจหมายถึงการยอมเจ็บกันคนละน้อยก็ได้
พึงสํารวจดูว่า มีการแบ่งแยกเพราะระดับการศึกษา ความมั่งคั่ง หรือฐานะทางสังคม หรือ
แม้กระทําสถานะทางศีลธรรมระหว่าง “คนดี” กับ “คนไม่ดี” สิ่งเหล่านี้จะขัดแย้งกับการ
เป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าและความรักที่พระองค์มีต่อทุกคนอย่างสิ้นเชิง
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อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา
พระวาจาของพระเจ้าเป็นชีวิตสําหรับประชากร
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระเยซูเจ้าคือพระวาจาทรงชีวิต
ท่าทีคริสตชน : น้อมรับพระวาจาด้วยความเชื่อ
การดําเนินชีวิต : พิจารณา ไตร่ตรอง และประยุกต์พระวาจาเข้ากับ
ชีวิตประจําวัน
บทนํา
เหมือนกับที่ศาลาธรรมของชาวยิว ในพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้ จากบรรณฐานที่ชุมนุม
จะได้ยินคําประกาศของพระเยซูเจ้าที่ว่า “สิ่งที่ท่านได้ยินกับหู ได้สําเร็จลงแล้ว” วันนี้
บรรณฐานน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางของการฉลองในช่วงต้น อาจทําให้ดูแตกต่างจากปกติ
แต่ที่สามารถทําคืนกลับเหมือนปกติได้ในภาคขอบพระคุณ ดังนั้น ท่ามกลางความผันแปร
ของชีวิต ประชากรใหม่ของพระเจ้าจะรักษาความหวังไว้ได้ด้วยการระลึกถึงพระวาจาและ
สิ่งที่พระเยซูเจ้าได้กระทําเพื่อประชากรของพระองค์จริงหรือไม่ และความเชื่อซึ่งทําให้เกิด
ประชากรใหม่นี้จะทําให้ผู้ที่เชื่อกลับเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูเจ้าและกันและกัน และ
กลับเป็นเครื่องมือของการประกาศความรอดให้กับพี่น้องต่อไป ตามพระคุณของพระจิตที่
แต่ละคนได้รับนั้น จะเป็นพลังเพื่อให้ประชากรยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความมั่นคงจริงหรือ

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 นหม 8 : 2-4, 5-6,
8-10
เพลงสดุดี สดด 19

พวกเขาได้อ่านจากหนังสือธรรมบัญญัติ และ
ประชาชนเข้าใจข้อความที่อ่านนั้น
พระเจ้ า ข้ า พระวาจาของพระองค์ เ ป็ น ชี วิ ต
จิตใจ
บทอ่านที่ 2 1 คร 12 : 12-30 หรือ ท่านทั้งหลายเป็นพระกายของพระคริสตเจ้ า
12 : 12-14,27
และแต่ละคนต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้น
พระวรสาร ลก 1 : 1-4 : 4, 14-21 ในวันนี้ ข้อความตอนนี้ก็สําเร็จลงแล้ว
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 ประชากรใหม่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยพระวาจาของพระเยซูเจ้า
หลังจากที่ประชากรอิสราเอลกลับจากการถูกเนรเทศที่บาบิโลนตามพระสัญญาของพระ
เจ้า พวกเขาคาดหวังจะฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอิสราเอลให้เหมือนกับสมัยของ
ดาวิดและซาโลโมน แต่ต้องประสบกับความผิดหวัง เพราะกว่าจะสร้างพระวิหารได้ใหม่ก็
ใช้เวลานานและไม่เคยยิ่งใหญ่เทียบได้กับของซาโลโมน และการปกครองของกษัตริย์ก็
อ่อนแอเกินกว่าจะฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง ในครั้งนั้น การอ่านธรรมบัญญัติ ซึ่งสําหรับ
ประชากรอิสราเอลแล้ว ความซื่อสัตย์ต่อพระบัญญัติจะเป็นหลักประกันอิสรภาพและ
สันติภาพสําหรับประชากรจึงเป็นสิ่งที่ฟื้นฟูความหวังและทําให้พวกเขากลับมามีชีวิตชีวา
อีกครั้งหนึ่ง “เพราะความชื่นบานในพระเจ้า” จะเป็นพละกําลังสําหรับพวกเขาในการ
ฟื้นฟูอาณาจักรของตนเองอีกครั้งหนึ่ง
ในทํานองที่คล้ายคลึงกัน คริสตชนรุ่นแรกเคยคาดหวังว่าระยะเวลาระหว่างการเสด็จขึ้น
สวรรค์ของพระเยซูเจ้าและการเสด็จมาครั้งที่สองอย่างรุ่งโรจน์จะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้น
มาก แต่เมื่อเหตุการณ์ไม่ได้เป็นดังนั้น ขณะที่พวกเขากําลังเคว้งคว้างและสงสัย การระลึก
ถึงพระวาจาและพระราชกิจของพระเยซูเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตแก่พวกเขา และทําให้พวก
เขาเริ่มต้นคิดถึงช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่เหมือนกับเป็นเวลาของพระคุณ ที่จะต้องใช้เพื่อทํา
ให้อาณาจักรของพระเจ้าได้กลับเป็นจริงในตัวเองและพี่น้อง
ในระหว่างการปรับตัวนี้เอง พระวาจาของพระเจ้า นั่นคือการระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรง
สอนและการระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ได้กระทํา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสิ้นพระชนม์และการ
กลับคืนชีพของพระองค์ จึงเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต เมื่อพวกเขา “ทบทวนเรื่องราวที่
เกิดขึ้นทั้งหมด จากคนที่ได้เห็นกับตาหรือจากคนที่นํามาเล่าให้ฟัง” พวกเขาได้เข้าใจว่า
สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามคําทํานายของประกาศกอิสยาห์ และดังนั้น สิ่งที่พระเยซู
เจ้ากระทําจึงเป็นการกระทําด้วยฤทธิ์อํานาจของพระจิต และสิ่งที่พระองค์ประกาศจึงเป็น
การประกาศข่าวดี การประกาศอิสรภาพ การประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกกดขี่ และ
การประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า” และที่สําคัญกว่านั้นก็คือ “ในวันนี้” ที่
พวกเขาได้ยินผู้คนเล่าถึงสิ่งต่างๆ ทั้งหมดเหล่านั้น “ข้อความที่เล่าซึ่งพวกเขาได้ยินกับหู
ได้สําเร็จลงแล้ว”
ท่ามกลางความจริงของชีวิตในโลกนี้ที่ประชากรของพระเจ้ายังเผชิญกับความผันแปรและ
ความไม่แน่นอน พระวาจาของพระเยซูเจ้าจึงไม่ได้เป็นเพียงพระบัญญัติ แม้ว่าพระบัญญัติ
จะเป็นผลตามของทุ กสิ่งที่พระองค์สอน แต่ยังเป็นคําประกาศข่าวดี เป็นคํ าประกาศ
อิสรภาพ เป็นการประกาศการปลดปล่อย และเป็นการประกาศปีปีติมหาการุณย์ เพราะ
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พระเจ้าได้มาปลดปล่อยประชากรของพระองค์แล้ว และประชากรใหม่นี้ก็ได้เห็นด้วยตา
หรือได้เชื่อ จึงได้รับอิสรภาพในพระคริสตเจ้า

1.2 พระจิตของพระเยซูเจ้าทําให้ประชากรใหม่เป็นพระกาย พระ
คริสตเจ้า
แต่พระเยซูเจ้าไม่ทรงเลี้ยงประชากรด้วยพระวาจาเท่านั้น นับตั้งแต่ต้น พระเยซูเจ้าทรงให้
บรรดาศิษย์ได้เข้ามาร่วมชีวิตเดียวกันกับพระองค์ และเผยให้พวกเขาทราบถึงความจริง
ของอาณาจักรสวรรค์ ให้พวกเขาได้เข้าร่วมภารกิจและความทุกข์ทรมานเดียวกันกั บ
พระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ ยังทรงสัญญากับพวกเขาว่า “พระองค์จะอยู่กับพวก
เขาตลอดไปจนสิ้นพิภพ” โดยทรงส่งพระจิตมายังพวกเขา ซึ่งพระจิตนี้เองได้ทําให้ทุกคนที่
เชื่อกลับเป็นร่างกายของพระองค์ ซึ่งได้รับชีวิตจากพระจิตองค์เดียวกันกับพระจิตของ
พระองค์ ประชากรใหม่จึงไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่ “อยู่รอบพระองค์” แต่เป็นผู้ที่ “อยู่ใน
พระองค์” และหล่อเลี้ยงชีวิตและความหวังด้วยพระวาจาของพระองค์
ประชากรใหม่ จึ งดํ ารงอยู่ใ นความเป็ นหนึ่ งกับ พระเยซูเ จ้ าและกับ ผู้มีค วามเชื่อ ทุก คน
เหมือนกับเป็นร่างกายเดียวกัน และในร่างกายนี้ ชีวิตของพระคริสตเจ้าจะถูกให้กับทุกคน
และทุกคนก็ร่วมชีวิตเดียวกันกับพระองค์ในทุกเรื่อง รวมถึงการร่วมในพระมหาทรมาน
และการกลับคืนชีพอาศัยเครื่องหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลล้างบาปและ
ศีลบูชาขอบพระคุณ

1.3 ประชากรใหม่เป็นเครื่องมือของชีวิตอาศัยพระคุณของพระจิต
แต่ความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้ทําลายความแตกต่าง ดังนั้น ช่วงเวลาที่ประชากรใหม่มีหรือ
ที่เรียกว่ายุคพระศาสนจักรนี้ ทําให้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของการเป็นประชากร กล่าวคือการ
เป็น “เครื่องมือ” ของความรอด ดังนั้น การที่พระเยซูเจ้าประทานพระจิต พระจิตจึงเป็น
“พระคุณยิ่งใหญ่” เพื่อ ประชากรของพระเจ้าจะสามารถใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่า ใช้
สิ่งของทรัพย์สมบัติของโลกนี้ตามคุณค่าแท้จริงของมัน เพราะอาศัยความเชื่อในการไถ่ของ
พระคริสตเจ้า ประชากรได้รับอิสรภาพแล้ว และแต่ละคนได้รับพระคุณของพระจิตองค์
เดียวกัน แม้ว่าแต่ละคนจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปตามพระคุณที่ได้รับ คือบางคนเป็นอัคร
สาวก บางคนเป็ น ประกาศก บางคนเป็ น ครู บางคนเป็ น ผู้ ทํ า อั ศ จรรย์ บางคนเป็ น
ผู้ปกครอง บางคนเป็นผู้บําบัดโรค แต่ทุกคนต่างได้รับพระคุณเพื่อกันและกัน ดังนั้น แม้ว่า
จะเป็นร่างกายเดี ย วกัน แต่ เหมื อนกั บอวัยวะของร่างกาย แม้ว่ าอวัยวะแต่ละส่วนจะ
แตกต่างกันและทําหน้าที่ต่างกัน แต่ทั้งหมดทําไปเพื่อร่างกายเดียวกัน เพื่อจุดประสงค์
เดียวกัน ประชากรใหม่นี้จึงใช้พระคุณที่ได้รับเพื่อทําตนเป็นเครื่องมือของการประกาศ
แผนการของความรอดต่อไป
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ดังนั้น ในขณะเดียวกันที่ประชากรใหม่หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยการระลึกถึงพระวาจาและพระ
ราชกิจของพระเยซูเจ้า พวกเขาก็ประกาศพระวาจาและพระราชกิจของพระเยซูเจ้าที่หล่อ
เลี้ยงชีวิตของตนให้กับพี่น้อง เพื่อแบ่งปันชีวิตที่ได้รับให้กับพี่น้องทุกคน

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
ในการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณวันนี้ น่าจะให้ความสําคัญกับทุกสิ่งทีเกิดขึ้นที่บรรณฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการประกาศพระวรสารของพระสงฆ์ ทันทีที่เริ่มพิธี โดยไม่ต้องมี
การใช้คําพูด บรรณฐานน่าจะสะดุดตาเป็นพิเศษ เหมือนกับว่า ในวันนี้ จะมีบุคคลสําคัญ
มาพูดในสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจและความสําคัญเป็นพิเศษ โดยอาจนึกถึง “ที่พูด” ของ
บุคคลสําคัญในวันประกาศเรื่องราวสําคัญ ก่อนที่ผู้พูดจะมา ทุกสายตาจะจับจ้องรอบุคคล
ที่จะเดินไปพูดที่นั่น ดังนั้น การประดับบรรณฐานด้วยผ้าหรือสิ่งอื่น หรือแม้กระทําการนํา
สิ่งอื่นออกให้หมดเพื่อให้บรรณฐานเด่นขึ้นแต่เพียงอย่างเดียว (แตกต่างจากวันอื่นที่อาจมี
ดอกไม้ที่พระแท่น มีเก้าอี้ของประธาน ฯลฯ)
อย่างไรก็ตาม หลังภาควจนพิธีกรรม จะต้องคืนความสําคัญให้กับพระแท่น ในฐานะเป็น
สถานที่ของการพบปะระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ และเป็นสถานที่ของการกลับเป็นความ
จริงของสิ่งที่ประกาศที่บรรณฐาน

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- ไม่ควรมีการใช้บรรณฐานก่อนบทอ่านที่ 1 ดังนั้น พิธีกร
ผู้อ่านบทนําและการบทนํา แม้กระทั่งพระสงฆ์ ไม่ควรใช้
บรรณฐาน พระสงฆ์ควรยืนอยู่ที่ของประธาน ผู้อ่านบทนํา
ควรใช้จุดอื่นแทน
- บทนํา เพลงเริ่ม พิธีและคําทักทายของพระสงฆ์ควรสร้าง
ความคาดหวั ง ว่ า ในวั น นี้ จะมี คํ า ประกาศสํ า คั ญ ที่ จ ะ
เกิ ด ขึ้ น เป็ น คํ า ประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทุ ก คนที่ อ ยู่ ที่ นั่ น
เป็นเรื่องเป็นเรื่องตายที่เกี่ยวข้องกับทุกคน
- ให้ที่ชุมนุมเตรียมรับคําประกาศสําคัญด้วยการกระทําสอง
อย่าง ได้แก่ “การสํานึกผิด” ตามด้วย “การขับร้องพระ
สิริรุ่งโรจน์”
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ภาควจนพิธีกรรม
-

-

-

-

บทนําควรให้สาระสําคัญของบทอ่านทั้งสาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเชิญชวนให้ติดตาม “พระวรสาร” โดยบอก
เพียงว่า จะมีการประกาศสําคัญเกิดขึ้น และที่สําคัญ สิ่งที่
ประกาศนั้นจะกลับเป็นความจริงในวันนี้
การอ่านบทอ่านที่ 1 และ 2 ควรเป็นเพียงการประเดิม
ก่อนการประกาศสําคัญของพระวรสาร
ก่อนอ่านพระวรสาร น่าจะมี “ขบวนแห่” อย่างสง่า ใน
ระหว่างการแห่ควรขับร้องบทอัลเลลูยาที่มีความสง่าเป็น
พิเศษ เนื่องจาก “การใช้กํายาน” ยังไม่เป็นที่เข้าใจมาก
นัก อาจจะไม่ใช้ก็ได้ แต่พระสงฆ์จะต้องนึกภาพของพระ
เยซูเจ้าที่ศาลาธรรมในวันนี้ และนึกดูว่า พระเยซูเจ้าจะ
ประกาศพระวาจาตอนนั้นอย่างไร
บทเทศน์ควรสรุปสาระสําคัญของคําประกาศและการกลับ
เป็ น จริ ง ในพิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ รวมถึ ง คํ า ตอบรั บ ด้ ว ย
“ความเชื่อ” และ “การวิงวอน” เพื่อให้ความหมายแก่
“บทข้าพเจ้าเชื่อ” ว่า ไม่ได้เป็นการสวดด้วยความจําเจ
แต่เป็นการตอบรับ “ต่อคําประกาศ” ที่มีสาระเกี่ยวข้อง
กับแต่ละคนและกับประชากรใหม่เอง

ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

-

การเตรียมเครื่องบูชา อาจมี การแห่เครื่องบูชา แต่ใ ห้มี
เฉพาะ “ปังและเหล้าองุ่น” พร้อมกับคําอธิบายที่ว่า “การ
กลับเป็นจริงของคําประกาศ” เกิดขึ้นพร้อมกับการบูชา
ของพระเยซูเจ้าบนกางเขน ดังนั้น พระวาจาของพระเยซู
เจ้าจึงหล่อเลี้ยงชีวิตของประชากร เพราะในพระวาจานั้น
สิ่งที่ประกาศได้กลับเป็นความจริงแล้ว พระวาจาจึงไม่ได้
เป็น เพียงคํ าสัญ ญาที่เ ลื่อนลอย แต่ได้ กลับ เป็ นจริ งแล้ ว
จริงๆ
การขอบพระคุณ เมื่อเลือกบทนําที่เหมาะสมแล้ว พระสงฆ์
อาจใช้บทขอบพระคุณแบบที่ 3 และพึงตระหนักถึง
โครงสร้าง โดยเฉพาะ “ส่วนที่เป็นการระลึกถึงการตั้งศีล
บูชาขอบพระคุณ” ซึ่งทําให้คําสัญญาทั้งหมดของพระเจ้า
กลับเป็นจริง
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-

การรับศีล เน้นอีกครั้งหนึ่งถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของ
ประชากรของพระเจ้า

ปิดพิธี
-

เน้นที่ “การดําเนินชีวิตตามพระวาจา” โดยพระสงฆ์
เพียงแต่ส่งท้ายพิธีด้วยถ้อยคําที่เหมาะสม ไม่จําเป็นต้องมี
การเพิ่มพิธีอื่น เพราะในพิธีมีส่วนนี้อยู่แล้ว

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
เมื่อประชากรของพระเจ้าได้ประสบด้วยตนเองแล้วว่า พระวาจาของพระเจ้าได้กลับเป็น
จริง การดําเนินชีวิตจึงเต็มด้วยความหวัง เพราะได้เห็นความซื่อสัตย์ของพระเจ้าต่อพระ
สัญญา ดังนั้น การตอบสนองที่เป็นธรรมชาติที่สุดจึงหนีไม่พ้นการรู้จักฟังและดําเนินชีวิต
ให้สอดคล้องกับพระวาจา ทั้งนี้ไม่ได้รวมเพียงแต่พระบัญญัติ แต่ยังรวมถึงพระวาจาแห่ง
ความหวั ง พระวาจาแห่ ง ความรั ก พระวาจาแห่ ง ความเมตตา และแต่ ล ะสิ่ ง ที่ ไ ด้ ยิ น
เรียกร้องคําตอบรับที่เหมาะสมเสมอ

3.1 ท่าทีของการรับฟังพระวาจาและเชื่อ
ดังนั้น เมื่อเห็นว่า พระวาจากลับเป็นจริงอย่างไรแล้ว และพระเจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งที่พระองค์
ตรัสเสมอ และทุกสิ่งที่ตรัสก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชากรทั้งสิ้น ท่าทีของประชากร
และของแต่ละคนจึงได้แก่ “การรับฟัง” และการตอบสนอง “ด้วยความเชื่อ”
การรับฟังหมายถึงการแสวงหาที่จะได้ยินและการทําความเข้าใจกับสิ่งที่พระเจ้าตรัส ส่วน
“ความเชื่อถึงความซื่อสัตย์” ของพระเจ้านําไปสู่การตอบสนองด้วยการดําเนินชีวิตตาม
พระวาจา ซึ่งบางครั้งเป็นพระวาจาของความเมตตา หรือพระวาจาแห่งความรัก พระวาจา
แห่งความหวัง หรือบางครั้งเป็นคําสอน คําแนะนําสําหรับการดําเนินชีวิต จึงเรียกร้องการ
ตอบสนองที่เหมาะสม

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไปตามท่าทีของการรับฟังและความเชื่อ
ดังนั้น ชีวิตของประชากรของพระเจ้าจึงเป็นชีวิต “ของการฟังพระวาจา” เราคือ “ผู้ฟัง
พระวาจา” และในชีวิตของเรา พระเยซูเจ้าตรัสกับเราในหลายทาง ซึ่งเราจะต้องแสวงหา
และรับฟัง และเลือกให้ได้ว่า พระองค์ตรัสอะไรกับเรา และพยายามใช้วิจารณญาณในการ
ไตร่ตรองและเลือกเอามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพราะพระวาจาเป็นโอวาทที่ต้องนํามา
ดําเนินชีวิต
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อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
พระเยซูเจ้าประกาศข่าวดีแห่งความรอดให้กับประชากร
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระเยซูเจ้าประกาศกของพระบิดา
ท่าทีคริสตชน : ตระหนักในภารกิจของการเป็นประกาศก
การดําเนินชีวิต : การประกาศพระคริสตเจ้าด้วยวาจาและการเป็น
พยานด้วยชีวิตที่สอดคล้องกัน
บทนํา
พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นประกาศกของพระบิดา พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทําให้เราได้รู้จักกับ
พระเจ้าผู้ทรงเป็น “บิดา” ผู้ใจดี ในขณะเดียวกัน พระองค์ทรงแต่งตั้งบางคนในอดีตให้
เป็น “ประกาศก” ซึ่งเป็นผู้ที่พูดและกระทําในนามของพระเจ้า และบัดนี้ พระองค์ทรง
แต่งตั้งแต่ละคนเป็นดุจ “ประกาศก” โดยสายสัมพันธ์แห่งความเชื่อของศีลล้างบาป ซึ่งแต่
ละคน (โดยไม่เว้นใคร)มีหน้าที่ที่จะประกาศพระนามของพระองค์ ประกาศข่าวดีแห่งพระ
อาณาจักรตามที่พระเยซูเจ้าทรงกระทํา ทั้งด้วยตนเอง ด้วยคําพูด ด้วยการกระทํา และ
ด้วยการสวดภาวนา

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 ยรม 1 :
17-19
เพลงสดุดี สดด 71

4 – 5, เราตั้งเจ้าให้เป็นประกาศกในหมู่ประชาชาติ

ปากของข้ า พเจ้ า จะเล่ า ถึ ง พระราชกิ จ ของ
พระองค์ที่ช่วยให้รอด
บทอ่านที่ 2 1 คร 12 : 31-13 ขณะนี้มีความเชื่อ ความหวัง และความรักอยู่ทั้ง
: 13หรือ 13 : 4- สามประการ แต่ที่ใหญ่กว่าหมดก็คือความรัก
13
พระวรสาร ลก 4 : 21-30
พระเยซู เ จ้ า ทรงถู ก ส่ ง มามิ ใ ช่ สํ า หรั บ ชาว
อิสราเอลเท่านั้น
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 ความหมายของประกาศก
ประกาศกเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้ทําหน้าที่ประกาศข่าวดี กระทํากิจการและพูดใน
นามของพระเจ้า เพราะฉะนั้น เขาจะต้องประพฤติตนให้อยู่ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
ความเชื่อ ความไว้ใจและเหนืออื่นใดหมด มีความรัก ดังที่นักบุญเปาโลได้กล่าวไว้ว่า “...
แต่ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่เป็นอะไรเลย”

1.2 ลักษณะประกาศกของพระเยซูเจ้า
พระบิดาเจ้าทรงส่งพระบุตรลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ ในพระ
คริสตเจ้า พร้อมกับพระคริสต์ เรารู้จักกับองค์พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาผู้ใจดี พระองค์
ทรงเป็นหนทางที่นําไปสู่พระบิดา เป็นองค์แห่งความจริงไม่เคยหลอกลวงและเป็นผู้ที่นํา
เราไปสู่ความจริง และเป็นชีวิตแก่มนุษย์ อีกทั้งยอมสละชีวิตเพื่อมนุษย์ ทรงกระทํากิจการ
ด้วยความนบนอบตามแผนการแห่งความรอดของพระบิดา ดังที่พระองค์ตรัสว่า “อาหาร
ของเราคือการทําตามน้ําพระทัยของพระผู้ทรงส่งเรามา” นอกจากนี้ ยังเป็นประกาศกใน
ลักษณะสากล คือไม่ใช่สําหรับคนใด คนหนึ่ง หรือสําหรับคาทอลิกเท่านั้น แต่สําหรับทุก
คนด้วย ดังที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ที่ว่า “พระเยซูเจ้าทรงถูกส่งมามิใช่สําหรับชาวอิสราแอล
เท่านั้น”
สาระเนื้อหาการประกาศข่าวดีของพระคริสต์ คือ การประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร
ของพระเจ้ า ที่ กํ า ลั ง มาถึ ง รวมทั้ ง การค่ อ ยๆ เปิ ด เผยแผนการณ์ แ ห่ ง ความรอดของ
มนุษยชาติ ผู้ที่ใกล้ชิด เรียนรู้ ติดตาม และปฎิบัติตามพระวาจา ผู้นั้น ค่อยๆ จะเข้าใจและ
สัมผัสแห่งความรอดและพระอาณาจักรของพระเจ้าตั้งแต่อยู่ในโลกนี้โดยทางองค์พระ
เยซูคริสตเจ้า อาณาจักรในที่นี้ มิใช่อาคารสถานที่ แต่เป็นพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นองค์แห่ง
ความรอดเอง “ผู้ใดกินเนื้อและเลือดของเรา ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร” “ไม่มีผู้ใดไปหาพระ
บิดาได้ นอกจากผ่านทางเรา” ดังนั้น หากพระองค์ถูกส่งมามิใช่สําหรับชาวอิสราแอลแล้ว
ไซร้ อาณาจักรของพระเจ้าและความรอดจึงเป็นของทุกคนฉะนี้
วิธีการประกาศข่าวดีในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นประกาศก พอที่จะสรุปได้ดังนี้
ก. ด้วยตั วของพระองค์ เป็ นแบบอย่างและการปรากฏของพระองค์ในท่ามกลางคน
ยากจน แม้แต่ในขณะที่บังเกิดมาในความยากจน เป็นนัยบอกให้ทราบถึงข่าวดีว่า
“คนนี้แหละเป็นพระผู้ไถ่ พระผู้ช่วยให้รอดที่บังเกิดมาแล้ว” “ท่านจะพบพระกุมาร
นอนพันกายอยู่บนรางหญ้า”
ข. ด้วยคําพูดและคําเทศนาสั่งสอน พระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนถึงเรื่องพระอาณาจักร
ของพระเจ้า ถึงสิ่งต่างๆ ที่ได้รับมาจากพระบิดา
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ค. ด้วยกิ จการ เห็นได้ จากการทําอัศจรรย์รักษาผู้ป่วย ช่วยเหลือคนยากจน และอยู่
ท่ามกลางคนยากจน เป็นผู้คงไว้ซึ่งความยุติธรรม กระทําทุกอย่างด้วยความรักต่อ
มนุษย์ แม้แต่การเลือกอัครสาวก หรือสานุศิษย์ ล้วนแต่เป็นนัยบอกให้ทราบถึงภารกิจ
ของพระบิดาที่ทรงมีต่อมนุษยชาติ
ง. ด้วยความเงียบละการสวดภาวนา มีหลายครั้งที่พระองค์ทรงเงียบต่อหน้าสถานการณ์
ที่คับขันและยุ่งยาก ในความเงียบนั้น พระองค์สอนและบอกให้ทราบหลายประการ
นอกจากนี้ยังปลีกตัวออกไปที่เปลี่ยวเพื่อสนทนากับพระบิดาด้วยพันธกิจของการเป็น
ประกาศกที่พระองค์มอบให้ประชากร พระศาสนจักรต้องทําหน้าที่ประกาศกใน
สังคม ดังนั้นต้องพร้อมประสบกับปฏิกิริยาที่เยเรมีย์และพระเยซูเจ้าทรงพบ ในฐานะ
ที่แต่ละคนเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร ก็ต้องปฏิบัติพันธกิจนี้ประชากรของพระเจ้า
มีส่วนในพันธกิจแห่งการเป็นประกาศกของพระเยซูเจ้าในฐานะเป็นประชากรของ
พระองค์โดยมีพระองค์เป็นศีรษะ พันธกิจที่จะต้องแสดงถึงองค์พระเยซูเจ้าออกมาใน
ชีวิตประจําวันด้วยความเชื่อ ความวางใจ และเหนืออื่นใดด้วยความรัก
ในเมื่อเป็นพระศาสนจักรของพระคริสต์ พระศาสนจักรควรปฏิบัติหน้าที่ประกาศก
อย่างพระคริสต์ดังนี้
ก. ด้วยตัวของพระศาสนจักรเอง ภาพพจน์ของพระศาสนจักรที่ออกมาสู่สายตาของ
ชาวโลก ควรนําไปสู่การรู้จักพระคริสต์ เห็นพระศาสนจักร ก็เห็นพระคริสต์ ในเมื่อ
พระคริสต์อยู่ท่ามกลางคนยากจน พระศาสนจักรก็ควรอยู่ท่ามกลางคนยากจนเช่นกัน
ในเมื่อคําสอนของพระคริสต์เน้นอยู่ที่ความรัก สมาชิกของพระศาสนจักรก็ต้องเต็ม
เปี่ยมด้วยความรักเช่นกัน
ข. ด้วยคําพูดและเทศนาสั่งสอน พระศาสนจักรเทศน์สอนพระวาจาของพระเจ้าที่ได้
รับมาโดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์
ค. ด้ ว ยกิ จ เมตตา พระศาสนจั ก รกํ า ลั ง ปฏิ บั ติ กิ จ เมตตามากมาย เช่ น ศู น ย์ สั ง คม
สงเคราะห์ต่างๆ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และคนยากจน โรงเรียน โรงพยาบาล
และอื่นๆ เหล่านี้ ล้วนแต่เป็นพยานยืนยันได้ว่า เป็นคริสตชน เป็นคนของพระคริสต์
ง. ด้วยความเงียบและการสวดภาวนา พระศาสนจักรสวดภาวนาอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อ
มนุษยชาติ ในนามมนุษยชาติ

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศของการฉลองเป็นบรรยากาศของความภาคภูมิใจและการขอบพระคุณที่พระ
เจ้าทรงให้เกียรติแต่ละคนมีสว่ นร่วมในหน้าที่การเป็นประกาศกของพระองค์ เท่ากับการมี
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ส่วนร่วมในภารกิจที่สําคัญในการประกาศพระอาณาจักรแห่งความรอด นอกจากความ
ภาคภูมิใจและขอบพระคุณแล้ว ให้แต่ละคนร่วมพิธีฉลอง ด้วยจิตสํานึกของการเป็น
“ประกาศก” เยี่ยงพระเยซูเจ้า

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- บทนํา ประกาศหัวข้อและสาระของการฉลอง
- คําทักทายพระสงฆ์อาจจะเอ่ยข้อความ “เราตั้งเจ้าให้เป็น
ประกาศกในหมู่ประชาชาติ” โดยอ้างถึงประกาศก เยเร
มีย์
- พิธีสารภาพบาป พิจารณาถึงหน้าที่ของการเป็นประกาศก
หรือการเป็นพยานยืนยันถึงพระเจ้าในฐานะที่เป็นคริสต
ชน บางครั้ ง ความประพฤติ การแสดงในชี วิ ต ประจํ า
ขัดแย้งกับหน้ าที่ของการเป็นประกาศกเยี่ยงพระคริส ต์
เช่น การดําเนินชีวิตไม่สอดคล้องกับ ความเชื่อ ความไว้ใจ
และความรัก อาจจะใช้หัวข้อเหล่านี้สํานึกความบกพร่อง
พร้อมทั้งลงท้ายแต่ละข้อว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระ
กรุณาเทอญ”
- บทภาวนาของประธาน พระสงฆ์ อ าจจะเสริ ม ข้ อ ความ
บางส่วนเพื่อสอดคล้องกับหัวข้อและสาระของวันฉลอง
ภาควจนพิธีกรรม
ช่วงการรับฟังและการรําพึง
- ควรให้มีผู้หนึ่งอ่านบทนําเพื่ออธิบายย่อๆ ก่อนบทอ่านทั้ง
สามบทโดยใช้ ข้ อ ความจากหนั ง สื อ “บทภาวนาของ
มวลชน” (พระวาจาทรงชีวิต)หรือ “มิสซาวันอาทิตย์ ฉบับ
พกพา”
- เตรียมผู้อ่านอย่างดีเพื่ออ่านถูกต้องตามอักขระ
- บทเทศน์ น่าจะเป็นการเจาะรําพึงถึง การเป็นประกาศก
ของประกาศกเยเรมีย์ และการเป็นประกาศกของพระเยซู
เจ้า รวมทั้งหน้าที่ของเราแต่ละคน

ช่วงการตอบรับพระวาจา

-

บทเพลงสดุดี ยังคงใช้เพลงสดุดีบทที่ 71 ซึ่งไปด้วยกันกับ
บทสร้อยที่นํามาจากบทเพลงสดุดีที่ 71 เช่นกัน บทเพลงนี้
เน้นพระเมตตาของพระเจ้าก็จริง แต่ในเนื้อหาบทเพลง
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สดุดียังคงเต็มไปด้วยการเป็นพยาน “ข้าฯ ประกาศ รอบรู้
ความชอบธรรม…พระองค์สอนข้าพเจ้าเมื่อเยาว์กาล”
- บทภาวนาของมวลชน เพิ่ ม บทภาวนาให้ เ หมาะสมกั บ
ความต้องการของหมู่คณะ และสถานการณ์ปัจจุบัน
ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

-

-

เนื่องจาก การขอบพระคุณ เป็นส่วนหนึ่งของการเน้นใน
วันฉลองวันนี้ ดังนั้น พระสงฆ์ควรศึกษาสาระสําคัญของ
บทที่เลือกใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นประกาศก
บทภาวนาขอบพระคุณ ควรสวดภาวนาอย่างช้าๆ ด้วย
การคํานึงถึงโครงสร้างและสิ่งที่ได้ประกาศไป
เน้นที่ “บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย” และการ
แสดงเป็ น มิ ต รต่ อ กั น เพราะภารกิ จ ของ “การเป็ น
ประกาศก” จําเป็นที่ต้องมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันใน
ความสํ า นึ ก ของการเป็ น พี่ น้ อ งปึ ก แผ่ น ในพระบิ ด าองค์
เดียวกันโดยมีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้ร่วมเดิ น
เคียงข้างในภารกิจนี้

ปิดพิธี
-

เน้นการถูกส่งออกไปปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นประกาศก
ในชีวิตจริง

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
ในชีวิตจริงๆ การเป็นประกาศกในท่ามกลางสังคมปัจจุบันนี้ไม่ง่าย มีอุปสรรคมากมาย
อุปสรรคที่สําคัญ คือ แต่ละคนไม่สามารถจูนคลื่นความถี่ของตนเอง หรือแม้แต่ไปเปิดช่อง
รับคลื่นของค่านิยมของพระเจ้า รวมทั้ง สิ่งดึงดูดต่างๆ ได้พยายามหันเหมนุษย์ให้จมอยู่ใน
โลกของวัตถุนิยม หันเหมนุษย์ไปจากโลกความจริงของศีลธรรม คริสตชนหลายคนอยู่ใน
กลุ่ ม ของคนพวกนี้ ด้ ว ย จึ ง ไม่ อ าจจะสามารถเป็ น พยานยื น ยั น ของพระคริ ส ตเจ้ า ได้
เท่าที่ควร อีกทั้งคริสตชนยังอยู่ในบริบทแห่งความเชื่ออย่างเดียวโดยปราศจากเหตุผลหรือ
ปราศจากคํ า อธิ บ ายใดๆ ทั้ ง สิ้ น ทํ า ให้ ค วามเชื่ อ กลายเป็ น ความเชื่ อ แบบลอยๆ ไม่ มี
ชีวิตชีวาและไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิง

3.1 ท่าทีของการตระหนักในภารกิจการเป็นประกาศก
การเป็นคริสตชน หมายถึง การได้รับศีลล้างบาป มีส่วนร่วมในภารกิจการไถ่กู้ และการ
เป็นประกาศกของพระเยซูเจ้า ศีลล้างบาปนํามาซึ่งศักดิ์ศรีของการเป็นบุตรบุญธรรมของ
พระบิ ด าเจ้า และพร้ อมกั นนั้ น ก็มี ภารกิจ ของการเป็ นผู้ป ระกาศพระคริ ส ตเจ้ าในโลก
ปัจจุบัน คริสตชนจึงมีท่าทีของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และพันธกิจที่ยิ่งใหญ่นี้
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3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
ดังนั้น แม้จะมีอุปสรรคใดๆ ในชีวิต คริสตชนแต่ละคนจะต้องปฏิบัติภารกิจของประกาศก
เยี่ยงพระคริสตเจ้า ได้โดย
ก. การแสดงตัวว่าเป็นคริสตชนด้วยความภาคภูมิใจ
ข. การพูดสอนหรือแนะนําพระคริสตเจ้า ต่อผู้อื่น
ค. กิจการแห่งความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนบ้าน
ง. การภาวนาเพื่อขอให้ภารกิจแห่งการเป็นประกาศกสําเร็จไปทุกๆ วัน
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อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
พระเยซูเจ้ามอบอํานาจให้พระศาสนจักร
เป็นผู้ประกาศข่าวดีแห่งความรอด
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระเยซูเจ้าทรงส่งศิษย์ของพระองค์ไปทํา
ภารกิจ
ท่าทีคริสตชน : การเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้า
การดําเนินชีวิต : อดทนต่อการต่อต้าน และยอมรับความล้มเหลว
บทนํา
พระเยซูเจ้าทรงส่งศิษย์ของพระองค์ให้ไปปฏิบัติภารกิจ ทรงมอบอํานาจให้พระศาสนจักร
เป็นผู้ประกาศข่าวดีแห่งความรอด แต่ละคนในฐานะสมาชิกในพระศาสนจักรได้รับเกียรติ
จากพระคริสตเจ้าให้ปฏิบัติภารกิจนี้เช่นเดียวกัน นั่นคือ ภารกิจในการประกาศข่าวดีแห่ง
ความรอด ลักษณะเด่นของการประกาศข่าวดีแห่งความรออด คือ การตระหนักรู้และเชื่อ
ถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า การรับฟัง การสละทิ้งทุกสิ่ง และการติดตามพระองค์

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1
เพลงสดุดี
บทอ่านที่ 2
พระวรสาร

อสย 6 : 1 – 2, 3- ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว ขอทรงใช้ข้าพเจ้าไปเถิด
8
สดด 138
ข้าพเจ้าจะถวายสดุดีพระองค์ต่อหน้าบรรดาทูต
สวรรค์ พระเจ้าข้า
1 คร 15 : 1-11 เราได้เทศน์สอนดังนี้ และท่านก็เชื่อเช่นนั้น
หรือ 15 : 3-8,11
ลก 5 : 1-11
พวกเขาละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วตามพระองค์
ไป
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 คําสั่งและการมอบหมายภารกิจของพระเจ้า
พระเยซู เ จ้ า ทรงมอบหมายภารกิ จ ที่ สํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ยวด คื อ “จงไปประกาศข่ า วดี แ ก่
นานาชาติ” สํานวนที่ว่า “พวกท่านจะได้เป็นผู้จับคนแทนจับปลา” มีความหมายใน
ลักษณะเดียวกันนั่นเอง ภารกิจนี้มีมาถึงทุกๆ คนไม่เว้นใคร เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการ
เป็นประกาศกของพระคริสตเจ้าและเป็นประชากรของพระองค์

1.2 ลักษณะและบทบาทของการเป็นศิษย์
ก. มีลักษณะถ่อมตน สํานึกตนไม่เหมาะสม เป็นคนบาป ในขณะเดียวกันมีความสํานึกใน
พระคุณของพระเจ้า ดังเช่น อิสยาห์รู้สึกว่าตัวเองไม่สะอาด ต่ําต้อยและไม่สมควรอยู่
ต่อหน้าพระเจ้า
ข. พร้อมที่จะตอบสนองการเรียกของพระ คําตอบของอิสยาห์เป็นเรื่องสําคัญ “ข้าพเจ้า
อยู่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไป”
ค. มีความอดทนต่ออุปสรรค
ง. ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อติดตามพระเยซูเจ้า
จ. ปฏิบัติตามคําแนะนําตามพระวาจาของพระเจ้า
ฉ. เทศน์สอนด้วยแบบอย่าง กิจการ และคําพูด
ช. ตระหนักรู้ และเชื่ออยู่เสมอถึงการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้า

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศของวันฉลองเป็นการขอบพระคุณพระที่ให้เกียรติเรียกแต่ละคนให้มาเป็นศิษย์
ติดตามพระองค์ ให้เกียรติสอนและเป็นแบบอย่าง อีกทั้งมอบความไว้วางใจให้แต่ละคน
ปฏิบัติหน้าที่เป็นศิษย์ประกาศแผนการณ์ความรอดของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ นอกจากนี้
ยังเป็นโอกาสให้ตระหนักถึงพระพร พระหรรษทานที่พระองค์ประทานให้ในสภาพการเป็น
ศิษย์ที่ดี และเป็นโอกาสให้ตระหนักถึงว่าแต่ละคนทําตนเองเหมาะสมเพียงใดในการเป็น
ศิษย์ติดตามพระองค์ สิ่งที่ตามมา คือ การถ่อมตน สํานึกตนไม่เหมาะสม พร้อมทั้งมีความ
สํานึกในพระคุณของพระเจ้า
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2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- บทนํา ประกาศหัวข้อและสาระของการฉลอง
- คํ า ทั ก ทายของพระสงฆ์ อ าจจะเอ่ ย ประโยคที่ สํ า คั ญ ของ
พระวรสาร เช่น “อย่ากลัวไปเลย ตั้งแต่นี้ไป พวกท่านจะ
ได้เป็นผู้จับคนแทนจับปลา” เป็นเรื่องของการมอบอํานาจ
และการตอบสนองของแต่ละคน หรือ “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่
แล้ว ขอทรงใช้ข้าพเจ้าไปเถิด”
- พิ ธี ส ารภาพบาป พิ จ ารณาถึ ง หลายครั้ ง แต่ ล ะคน
ประพฤติ ต นเป็ น ศิ ษ ย์ ผู้ ท รยศพระอาจารย์ ทั้ ง ด้ ว ยการ
กระทํา วาจาและการละเลย พร้อมทั้งใช้บทสารภาพแบบ
เต็ม
ภาควจนพิธีกรรม
ช่วงของการรับฟังและรําพึง
- เป็นไปได้ให้มีผู้อ่านบทนําของบทอ่านแต่ละบทซึ่งหาได้ใน
หนังสือบทภาวนาของมวลชน (พระวาจาทรงชีวิต) หรือ
“มิสซาวันอาทิตย์ ฉบับพกพา”
- บทเทศน์น่าจะสรุปคุ ณ ลัก ษณะของการเป็นศิษ ย์ ติดตาม
พระคริสต์และสาระสําคัญของการมอบอํานาจที่พระคริสต์
ทรงให้

ช่วงการตอบรับพระวาจา

บทสร้ อย ใช้บทเพลงสดุดีที่ 69 หรืออาจจะใช้บทเพลง
สดุดีที่ว่า “ข้าพเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าข้า ข้าพเจ้ายินดีทํา
ตามน้ําพระทัย”
- บทภาวนาของมวลชน อาจจะให้มีการเงียบแทนบทภาวนา
ของมวลชนตามสู ต ร หรื อ ให้ เ งี ย บหลั ง บทภาวนาของ
มวลชนสักครู่เพื่อให้แต่ละคนเสนอความต้องการส่วนตัว
-

ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

พระสงฆ์ ค วรเลื อ กบทนํ า ขอบพระคุ ณ ให้ เ หมาะสมกั บ
หัวข้อและสาระดังกล่าว

ปิดพิธี
-

เน้น “การถูกส่งออก” ไปประกาศข่าวดี ตามที่พระองค์
ทรงมอบหมาย
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3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
ในชี วิ ต ของพระคริ ส ตเจ้ า ทรงปฏิ บั ติ ต ามน้ํ า พระทั ย ของพระบิ ด าเจ้ า ภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากพระบิดา คือ ภารกิจที่ทําให้แผนการแห่งความรอดสําเร็จไป และพระองค์
ปฏิบัติภารกิจนี้จนวินาทีสุดท้าย เพื่อให้แผนการความรอดสําเร็จไป พระองค์ทรงต้องการ
แต่ละคนเป็น “เครื่องมือที่มีชีวิต” ของพระองค์ในการประกาศแผนการความรอดนี้ให้
เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม

3.1 ท่าทีของการเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้า
ในเมื่อพระองค์ได้รับมอบหมายจากพระบิดาให้ปฏิบัติภารกิจนี้ และพระองค์ทรงส่งอัคร
สาวก และบัดนี้ส่งพวกเราไปปฏิบัติภารกิจนี้ พระองค์ตรัสว่า “พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด
เราก็ส่งพวกท่านไปฉันนั้น” ดังนั้น ทุกสิ่งทีเกิดขึ้นกับพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการสบประมาท
การไม่ยอมรับ การต่อต้านหรืออุปสรรคทั้งมวลที่พระองค์ทรงรับ ย่อมเกิดขึ้นกับเราด้วยใน
ฐานะที่เป็นศิษย์ติดตามพระคริสต์ ซึ่งพระองค์ทรงทราบดีในเรื่องนี้และพร้อมเสมอที่จะ
ช่วยเหลือเราให้เป็นศิษย์ที่ดีของพระองค์ให้จงได้

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
คริสตชนเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า ดังนั้น เขาต้องยอมรับความล้มเหลวที่พระเยซูเจ้าเคย
รับ อดทนต่อการต่อต้านที่พระเยซูเจ้าเคยได้รับเมื่อกระทําภารกิจของพระองค์ ดังนี้ เขา
จะได้ชื่อว่าเป็นศิษย์ เป็นผู้ถูกส่งไปให้ประกาศข่าวดีอย่างแท้จริง
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อาทิตย์ทีท่ ี 6 เทศกาลธรรมดา
บุญของประชากร เพราะความวางใจในพระเจ้า
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระเยซูเจ้า ผู้เผยแสดงถึงความสุขที่แท้จริง
ท่าทีคริสตชน : ความวางใจในพระเจ้า
การดําเนินชีวิต : ดําเนินชีวิตด้วยความหวัง ประกาศความสุขแท้จริงตาม
คําสอนของพระคริสตเจ้า
บทนํา
บุคคลที่มีความสุข คือ ผู้ที่มีความหวังหรือความวางใจ ความวางใจเป็นคุณลักษณะสําคัญ
ประการหนึ่งของคริสตชน จากประสบการณ์ชีวิตสอนให้เรารู้ดีว่า เราไม่อาจพึ่งพิงตัวเรา
เองและสิ่งสร้างทั้งหลายได้ เพราะสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจัง คริสตชนจึงวางใจในพระเจ้า
องค์ความรักมั่นคงและซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญา ชีวิตคริสตชนจะไม่หวั่นไหวเพราะมีรากฐาน
ในองค์พระเจ้า แม้ชีวิตจะพบกับอุปสรรคและความยากลําบากบ้างในบางครั้ง เราก็ยังคงมี
ความสุข ความสุขที่เกิดจากความเชื่อมั่นในพระองค์

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 ยรม 17 : 5-8

เป็นกรรมของผู้ที่วางใจในมนุษย์ เป็นบุญของผู้
ที่วางใจในพระเจ้า
เพลงสดุดี สดด 1
คนที่วางใจในพระเจ้าก็เป็นสุข
บทอ่านที่ 2 1 คร 15 : 12,16- ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนชีพ ความเชื่อ
20
ของท่านก็ไร้ประโยชน์
พระวรสาร ลก 6 : 17,20-26 ผู้ที่ยากจนก็เป็นสุข...วิบัติแก่พวกท่านที่ร่ํารวย...

1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยคุณค่าของความสุขที่แท้จริง
พระเยซูเจ้าทรงแสดงหลักการและแนวทางแก่ประชากรใหม่ของพระองค์ เป็นหลักการที่
ตรงข้ามกับแนวคิดและวิถีทางของชาวโลกโดยสิ้นเชิง ถ้าหากเราทุ่มเทชีวิตทั้งหมดเพื่อ
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แสวงหาสิ่งที่เป็นความสุขตามวิถีทางของโลกนี้ เราก็จะได้ความสุขที่ไม่ยั่งยืน เพราะมนุษย์
และสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ไม่เป็นสิ่งจีรังยั่งยืน ไม่มีความแน่นอน แต่คุณค่าความสุขที่พระเยซู
เจ้าทรงเปิดเผยให้ทราบ ทําให้เรามีความสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า เพราะทําให้เรา
รู้จักใช้สิ่งของของโลกนี้อย่างถูกต้อง โดยมีใจจดจ่อกับพระ สิ่งของต่างๆ ที่เราได้รับใน
ปัจจุบันนี้ จะช่วยทําให้สามารถแสดงความรักและความเมตตากรุณาต่อเพื่อนพี่น้องได้มาก
ขึ้นโดยการแบ่งปัน ชีวิตในโลกนี้เป็นการเดินทางจาริกแสวงบุญ ยิ่งเรามีภาระที่ต้องแบก
หามมากเพียงไร ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางสู่เมืองสวรรค์มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น
คุณค่าของความสุขที่แท้จริงจึงเป็นความสุขที่เราพบได้ในแผ่นดินนี้ และเราจะพบกับ
ความสุขสมบูรณ์แบบในโลกหน้าตามแนวทางที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเท่านั้น

1.2 ความสุขของผู้ที่วางใจในพระเจ้า
คนที่วางใจในมนุษย์ พึ่งพิงพละกําลังของตนเองแต่อย่างเดียวเท่านั้นจะไม่พบความสุขที่
แท้จริง เพราะใจมนุษย์แปรเปลี่ยนไม่มั่นคง แต่พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อคํามั่นสัญญาไม่ทรง
เปลี่ยนแปลง ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดเราพบครั้งแล้วครั้งเล่าที่ประชากรอิสราแอล
เป็นฝ่ายเริ่มต้นละเมิดพันธสัญญา ยังไม่เคยพบเลยว่าพระเจ้าเป็นฝ่ายละเมิดพันธสัญญา
ก่อน คนที่วางใจในพระเจ้าจึงเป็นสุข และนอกนั้นความวางใจของเราในโลกหน้ายิ่งทําให้
เราเป็นสุขเพิ่มขึ้น เพราะพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพ เสด็จสู่สวรรค์และจะเสด็จกลับมา
อีกครั้งหนึ่ง ความเชื่อของเราในคําสัญญาของพระเยซูเจ้าที่ตรัสไว้ว่า “เราจะไปเตรียมที่ให้
ท่าน และจะกลับมารับท่านไปอยู่ด้วย” ทําให้เรามั่นใจในความสุขที่จะได้รับหลังจากที่เรา
ลาโลกนี้แล้ว

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
เป็นบรรยากาศของผู้ที่มีความสุขลึกๆ อยู่ในใจ แสดงออกถึงความมั่นคงในชีวิต แสดงออก
ถึงความสร้างสรรค์ ไม่มีกังวล ความวุ่นวายใจ ความเศร้าโศกเรื้อรัง พร้อมที่จะประกาศ
แผนการความรัก และการไถ่กู้ของพระเจ้าจากประสบการณ์ชีวิตของตน สิ่งที่ดูเหมือนเป็น
ความทุกข์ยากลําบากของชีวิตตามสายตาของคนในโลกนี้ แต่แท้จริงแล้วเป็นการสร้างบุญ
กุศล เป็นโอกาสทองสําหรับเขาผู้นั้น สิ่งที่พระเยซูเจ้าประกาศในมหาบุญลาภ จึงเป็น
เส้นทางเดินสู่สวรรค์ที่ชัดเจน ยิ่งมีความทุกข์มากเท่าไร เขาก็มีโอกาสรับบําเหน็จรางวัล
ยิ่งขึ้นเพียงนั้น บรรยากาศดังกล่าวจะถูกสื่อออกมาด้วยบทภาวนา บทเพลงและหัวข้อของ
การฉลอง

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
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เริ่มพิธี
-

ประกาศหัวข้อและสาระของการฉลอง
บทสารภาพบาป ใช้แบบที่ 3.3

ภาควจนพิธีกรรม
-

-

-

บทอ่าน และบทพระวรสาร ควรอ่านแบบช้าๆ เพื่อให้
สัตบุรุษรําพึงตามอย่างช้าๆ
เน้นบทสร้อย “คนที่วางใจในพระเจ้าก็เป็นสุข”
บทเทศน์ ควรเน้นให้พี่น้องคริสตชนเห็นถึงพระเยซูคริสต์
ผู้ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาสงสาร
บทภาวนาของมวลชน สวดให้ผู้ตกทุกข์ได้ยาก

ภาคบูชาขอบพระคุณ

-

ขับร้องบทประกาศพระธรรมล้ําลึกแห่งความเชื่อ
บทข้าแต่พระบิดา อาจจะมีการประสานมือกันและกัน
เน้นบทที่ประธานภาวนาหลังบท “ข้าแต่พระบิดา”

-

พระสงฆ์อวยพรอย่างสง่า

-

ปิดพิธี

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
ในชีวิตประจํ าวัน คริสตชนจะพบกับบุคคลรอบข้างที่ดิ้นรนเพื่อความสุขของชีวิตด้วย
ปรัชญา และวิถีทางดําเนินชีวิตที่แตกต่างจากความเชื่อแบบคาทอลิก บางคนจะพึ่งยาเสพ
ติด บางคนจะพึ่งหมอดู บางคนจะพึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บางคนจะพึ่งตนเอง
บางคนจะต้องพึ่งพรรคพวก ลักษณะการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันนี้บางครั้งก็ทําให้คริสต
ชนไขว้เขว และสั่นคลอนในความเชื่ อของตนได้ ความสุขชั่วคราว และความสําเร็จที่
เกิดขึ้นอาจให้ความสุขทันตาเห็น ทันอกทันใจและหวือหวา ความสุขแบบที่พระ คริสตเจ้า
สอนจึงถูกท้าทายและเป็นที่น่าขําสําหรับชาวโลก

3.1 ท่าทีของผู้ที่วางใจในพระเจ้า
บนเส้ น ทางความสุ ข ที่ ห ลากหลาย ตามแต่ม นุษ ย์ จ ะสรรหามานํ า เสนอ คริส ตชนต้อ ง
ตัดสินใจยึดมั่นแนวทางของพระเยซูเจ้า และพิสูจน์ด้วยชีวิตของตัวเอง ความสุขแท้จริง
มิได้ขึ้นอยู่กับการเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียง เกียรติยศ หรือการเที่ยว การกิน การ
ดื่ม หากแต่อยู่ที่การทําตามน้ําพระทัยพระบิดา การที่คริสตชนมีความวางใจในความรัก
ของพระเจ้า สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต จึงเป็นเพียงเมฆหมอกที่เกิดขึ้น จางลงและหายไป
การตอบรับแผนการของพระเจ้าด้วยใจสงบราบคาบเหมือนแม่พระ จึงเป็นแบบฉบับของผู้
ที่มีความวางใจในพระเจ้าจริงๆ
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3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
ชีวิตที่เดินทางตามพระเยซูเจ้ามิได้ราบเรียบและสะดวกสบายเสมอ ชีวิตยังคงเป็นชีวิต
ธรรมดา แต่ในยามที่เราประสบความยากลําบาก อุปสรรคหรือวิกฤติในชีวิต เราก็จะ
สามารถผ่านช่วงเวลาและเหตุการณ์เหล่านั้นไปได้อย่างมั่นคง เพราะความยากลําบากที่
เราประสบชั่วคราวในโลกนี้ มิอาจเปรียบได้กับความสุขที่เราจะได้รับในโลกหน้าได้เลย
กําลังใจที่เราได้รับจากพระเจ้าย่อมมีพลังและประสิทธิภาพกว่าพละกําลังของตนเองและ
จากเพื่อนมนุษย์มากมาย ดังนั้นให้เราตัดสินใจทุกอย่างบนพื้นฐานที่ความวางใจในพระเจ้า
เสมอ
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อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา
การเจริญเติบโตของประชากรสู่ภาพลักษณ์ของพระเจ้า
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระเยซูเจ้า ภาพลักษณ์ของพระเมตตาของ
พระบิดา
ท่าทีคริสตชน : ความเมตตากรุณาต่อกัน
การดําเนินชีวิต : ความรักต่อเพื่อนพี่น้องด้วยการให้อภัย ทําดีต่อผู้
เกลียดชัง ภาวนาสําหรับผู้ยากไร้ ยกโทษพี่น้อง
บทนํา
คริสตชนมีหน้าที่พัฒนาความรักขั้นเหนือธรรมชาติ เหตุว่าความรักตามธรรมชาตินั้นยัง
บกพร่ องเห็ น แก่ ตั ว อยากได้ เรามีแ บบอย่า งของพระเยซูเจ้า แม่พ ระและผู้ศัก ดิ์สิ ท ธิ์
ทั้งหลาย ให้ เราดํา เนิ นชี วิตตามแบบอย่า งท่านเหล่า นั้น ยิ่ งเราพั ฒนาความรักได้ม าก
เพียงใดก็ทําให้เราเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น อุดมการณ์ความรักที่พระเยซูเจ้าทรงสอน
นั้นดูเหมือนสั้นและง่าย แต่จะมีคริสตชนน้อยคนที่พัฒนาความรักได้จนถึงขั้นอภัยและ
ภาวนาให้แก่ศัตรู ให้เราเพียรพยายามเลียนแบบอย่างของพระอาจารย์เจ้าทุกๆ วัน เพื่อ
ทําให้ความรัก ความเมตตากรุณาและการให้อภัยเพิ่มมากขึ้นในตัวเรา

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 1 ซมอ 26 : 2, 79, 12-13, 22-23
เพลงสดุดี สดด 103 : 1-2,34, 8-10} 12-13
บทอ่านที่ 2 1 คร 15 : 45-49
พระวรสาร

ลก 6 : 27-38

พระเจ้าทรงมอบพระองค์ไว้ในมือข้าพเจ้าแล้ว
แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ยอมทําร้ายพระองค์
พระเจ้ า ทรงเปี่ ย มด้ ว ยความอ่ อ นหวาน และ
เมตตาสงสาร
เรามีลักษณะของมนุษย์ที่มาจากดินฉันใด เราก็
จะมีลักษณะของมนุษย์ที่มาจากสวรรค์ฉันนั้น
จงเป็นผู้เมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของท่านทรง
พระเมตตากรุณาเถิด
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 ประชากรของพระเจ้าต้องพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตสู่ความครบครัน
เพื่อเราจะเป็นประชากรของพระเจ้า เราต้องพัฒนาจิตใจของเราให้สอดคล้องกับคุณค่า
ของพระอาณาจักรพระเจ้า หากเราดําเนินชีวิตตามความรู้สึกของเนื้อหนัง เราก็ยังคงเป็น
ประชากรของโลกนี้ ดังนั้น เราต้องพัฒนาชีวิตของเราตามเกณฑ์มาตรฐานของอาณาจักร
สวรรค์

1.2 พระเยซูเจ้า แบบฉบับความรัก
ความรักตามธรรมชาติที่เกิดตามสัญชาตญาณเป็นการแสดงออกในระดับสัตว์โลก แต่
มนุษย์สามารถใช้เวลาและความสามารถในการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นได้ พระเยซูเจ้าทรง
สอนและมอบแบบอย่างความรักขั้นสูงแก่เรา ความรักที่พร้อมจะให้อภัยแก่ศัตรู ดังเช่น
กษัตริย์ดาวิดได้ปฎิบัติต่อกษัตริย์ซาอูล และดังเช่นพระเยซูเจ้าทรงอภัยแก่ผู้ที่ตรึงพระองค์
บนกางเขน เป็นการขจัดความเกลียดชัง พยาบาท การแก้แค้นออกจากจิตใจโดยสิ้นเชิง
ไม่มีที่ว่างเหลือไว้สําหรับสิ่งเหล่านั้น ดังนั้น ดวงใจจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความ
เมตตากรุณา ซึ่งเป็นลักษณะความรักของพระบิดาที่มีต่อเรามนุษย์ ถึงแม้ว่าเรามนุษย์จะ
ทําบาปชั่วช้ามากมายเพียงใด พระบิดาก็ยังเมตตากรุณาต่อเราอยู่เสมอ นี่คือ “กฎทอง” ที่
เราสามารถแสดงความรักของเราต่อพระและมนุษย์ได้ การปฏิบัติตามกฎทองนี้เป็นสิ่งที่
ต้อ งกระทํ า ความรั ก ไม่อ าจนิ่ งเฉยโดยไม่ มี ก ารกระทํา แต่ ก็เ ป็ น สิ่ ง ท้า ทายยิ่ ง สํ า หรั บ
ประชากรศักดิ์สิทธิ์และชาวโลกทั้งหลาย เหตุเพราะว่าเป็นสิ่งยากและขัดต่อความรู้สึกตาม
ธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความรักต่ อศัตรู แต่ก็มีคนหลายคนที่สามารถ
ดําเนินชีวิตตามแบบฉบับความรักนี้ได้ จนพวกเขาได้ชื่อว่าเป็นมรณสักขีหรือนักบุญ

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
เป็นบรรยากาศของความรักในแง่ของการให้อภัย การยกโทษ พิธีกรรมทั้งหมดเป็นการ
เชิญชวนให้ประชาการพระเจ้าพัฒนาคุณภาพจิตใจ ปลดปล่อยจิตใจของตัวเองให้เป็น
อิสระจากความเกลียดชัง ความอาฆาต พยาบาท ความเจ็บใจ ความหวาดระแวง การกิน
แหนงแคลงใจ ให้พระวาจาของพระเป็นโอสถรักษาเยียวยาความเจ็บปวดของจิตใจที่เป็น
พิษมาจากบาปดังกล่าว ให้ความรักของพระปลอบประโลมใจ ให้ความรักของที่ชุมนุม
สัตบุรุษสร้างบรรยากาศของความเป็นพี่น้อง การเชื้อเชิญ ความอบอุ่น ไม่มีผู้ใดโดดเดี่ยว
แปลกหน้า ให้บุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธ์กระชับมากยิ่งขึ้น หัวใจของการฉลองใน
วันนี้สําคัญมาก พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญให้ศิษย์ของพระองค์ทุกคนลงมือปฏิบัติ “จงเป็นผู้
เมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของท่านทรงเมตตากรุณาเถิด” เพราะนี่เป็นภาพลักษณ์ใหม่
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ของพระเจ้า ที่พระเยซูเจ้าพร่ําสอนสานุศิษย์ของพระองค์ตลอดระยะเวลา 3 ปี นอกจาก
จะรู้ เข้าใจ พระเจ้าพระบิดาตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนแล้ว ยังเป็นสิ่งที่คริสตชนต้องเริ่ม
ดําเนินชีวิตตามลักษณะของพระบิดาด้วย เพราะนี่เองจะเป็นคุณลักษณะประจําตัวของ
คริสตชน คนใดที่รับศีลล้างบาปแล้วแต่ยังไม่ตระหนัก และดําเนินชีวิตให้มีคุณลักษณะนี้
ภาพพจน์ของการเป็นคริสตชนก็ยังไม่ปรากฏต่อมนุษย์ทั้งหลาย บรรยากาศของการให้
อภัย การคืนดี การมีเมตตากรุณา จะถูกสื่อออกมาในบทภาวนา อากัปกิริยา บทเพลงและ
สัญลักษณ์

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- (บทนํา) ประกาศหัวข้อและสาระของการฉลอง
- พิธีสารภาพบาป พิจารณาถึงความจริงของชีวิตในสังคมที่
ขัดแย้ง ผิดใจ แตกแยกกัน เน้นให้ยกโทษกันด้วยจริงใจ
อาจมีอากัปกิริยาที่แสดงถึงความพร้อมจะขอโทษและยก
โทษให้
ภาควจนพิธีกรรม
- เน้นหัวใจของพระวรสารที่อ่านเป็นพิเศษ อาจมีแผ่นป้าย
ช่วยกระตุ้นความรู้สึกของผู้ฟงั
- บทภาวนาของมวลชน เพิ่มการคืนดี การให้อภัย และมี
เมตตากรุณาต่อผู้อื่น ภาวนาให้แม้แต่ผู้ที่เป็นศัตรูกับเรา
ภาคบูชาขอบพระคุณ
- ให้ผู้ที่ปรารถนาจะคืนดีกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องมีส่วน
ร่วมในการนําของถวายมายังพระแท่น
- ให้เ วลาในการแสดงความเป็นมิ ตรมี ค วามหมายมากเป็ น
พิเศษ
- สวดบท “ข้าแต่พระบิดา” ด้วยการจับมือกัน
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3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
โลกของเราในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา เป็นโลกของความโหดร้าย มนุษย์ทําสงครามโลกถึง 2
ครั้ง ไม่มียุคใดสมัยใดที่มนุษย์เข่นฆ่า ทําลายล้างกันมากมายเช่นนี้ และยิ่งวันมนุษย์ก็มีวิธี
เอารัดเอาเปรียบต่อกันมากยิ่งขึ้น คนที่ได้รับพระพรของพระมากกว่าแทนที่จะใช้พระพร
เพื่อช่วยเหลือ รับใช้ผู้อื่นกลับใช้พระพรนั้นเพื่อตัวเอง การเห็นแก่ตัวกับความเมตตากรุณา
เป็นสิ่งที่เข้ากันไม่ได้ ถ้ามนุษย์รักกัน มีความเมตตากรุณาต่อกันมากกว่านี้ โลกของเราคง
จะน่าอยู่มากขึ้น

3.1 ท่าทีของผู้มีความเมตตากรุณา
เราจะมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นได้ง่ายและมากยิ่งขึ้น ถ้าหากเราเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทุกคนเป็นพี่
น้องกัน มนุษย์ทุกคนในโลกนี้เป็นครอบครัวเดียวกัน มีพระบิดาองค์เดียว มีพระผู้ไถ่แต่
องค์เดียว ในความจํากัด ผิดพลาดและบกพร่องของตัวเราเองและผู้อื่นจึงเป็นธรรมชาติ จึง
ไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่สามารถอภัยให้แก่ตัวเองและผู้อื่นได้
ลําดั บขั้นของการแสดงเมตตากรุณาต่อผู้อื่นมีหนทางที่ เราจะต้องพั ฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ
จนถึงขั้นสูงในระดับที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้อง “จงเป็นผู้เมตตากรุณา ดังที่พระบิดาของ
ท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด” ยิ่งมีความเมตตากรุณามาก การยกโทษให้อภัยต่อคนอื่น
ยิ่งทําได้ง่ายมากขึ้น

3.2 ชีวิตที่มีความรักต่อเพื่อนพี่น้อง
ความรั ก ต่ อ เพื่ อ นพี่ น้ อ งต้ อ งแสดงออกเป็ นกิ จ การ มี เ มตตากรุณ าต่ อผู้ ต กทุ ก ข์ไ ด้ย าก
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหง ฯลฯ การเสียสละสิ่งของเพื่อช่วยคนอื่นเป็นสิ่งที่ง่าย
แต่สิ่งที่ยากกว่าคือการเสียสละน้ําใจ การให้อภัย การทําดีต่อผู้ที่เกลียดชังเรา สิ่งนี้ขัดต่อ
ความรู้สึกตามธรรมชาติที่คอยกระตุ้นเราให้ทําการแก้แค้น ตาต่อตา พันต่อฟัน ซึ่งเป็น
ลักษณะของมนุษย์ที่มาจากดิน ให้เราเสริมสร้างความเมตตากรุณาต่อเพื่อนพี่น้องเพื่อทํา
ให้ลักษณะของมนุษย์ที่มาจากสวรรค์เพิ่มพูนขึ้นในตัวเรา
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อาทิตย์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา
การเป็นพยานของประชากร
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระเยซูเจ้า แบบอย่างของความดีครบครัน
ท่าทีคริสตชน : ความกล้าหาญในการแสดงตนเป็นพยาน
การดําเนินชีวิต : เป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าด้วยการดําเนินชีวิตตามความ
เชื่อในพระองค์
บทนํา
ประชากรของพระเจ้าได้เจริญเติบโตในความดี และพวกเขาได้ไว้วางใจในพระเจ้า และที่
สําคัญก็คือ ประชากรของพระเจ้าต้องเป็นพยานโดยการดําเนินชีวิตอย่างผู้มีความเชื่อ
อย่างแท้จริง
พิธีบูชาขอบพระคุณในสัปดาห์นี้ จึงสะท้อนภาพถึงการที่คริสตชนต้องมีชีวิตที่เป็นพยาน
อาศัยความดีที่มีอยู่ในใจ จะได้สะท้อนแต่สิ่งที่ดีงามออกมา
ในบทอ่านพระวรสารนักบุญลูกาสะท้อนภาพให้เห็นว่า คนดีย่อมเอาสิ่งดีออกมาจากคลัง
แห่งความดีในใจของเขา จึงสอดคล้องกับบทอ่านที่ 1 ซึ่งหนังสือบุตรสิราได้เปรียบเทียบ
เกี่ ย วกั บ วาจาของคนเราที่ พู ด ออกมานั้ น สามารถสื่ อ ความหมายในใจของคนได้ ซึ่ ง
สามารถสรุปได้ชัดเจนในบทอ่านที่ 2 ซึ่งนักบุญเปาโลได้เตือนสอนชาวโครินทร์ให้ประกอบ
ภารกิจของพระเจ้าอย่างเต็มที่ อย่างตั้งมั่นอย่าได้หวั่นไหวต่อการเป็นพยาน เพราะสิ่งนี้
เป็นเหมือนประทีปสว่างโชติช่วงแห่งโลกนี้ (ฟป 2:16,15) เราสามารถสังเกตได้จากผังของ
บทอ่านสามบทและเพลงสดุดี ดังต่อไปนี้
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ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 บสร 27 : 4-7
เพลงสดุดี สดด 92

อย่าเพิ่งชมใครก่อนที่เขาจะพูดจา
พระเจ้ า ข้ า ควรแล้ ว ที่ ข้ า พเจ้ า ทั้ ง หลายจะ
ขอบพระคุณพระองค์
พระเจ้าประทานชัยชนะให้แก่เรา โดยทางพระ
เยซูคริสต์ พระเจ้าของเรา
คนดีย่อมเอาสิ่งดีออกมาจากคลังแห่งความดีใน
ใจของเขา

บทอ่านที่ 2 1 คร 15 : 54-58
พระวรสาร

ลก 6 : 39-45

1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
เราสามารถสรุปพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าได้ 3 มิติ ดังนี้

1.1 มิติของการผ่านการทดลองของพระเยซูเจ้า
แบบอย่างแห่งชีวิตของพระคริสตเจ้าต้องผ่านการทดสอบและการต่อสู้อย่างมากมาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งแบบฉบับที่ดีงาม เช่น การจําศีล 40 วันของพระเยซูเจ้า (มธ 4 : 1-11) ทํา
ให้เราค้นพบความจริงที่ว่า หากมีการทดลองเราจะพบความจริงเหมือนใน บสร 27 : 4-7
ถ้าเขย่าตะแกรงร่อนเราจะพบเศษสิ่งสกปรก ถ้าช่างปั้นหม้อเผาไฟลองดูจะรู้ว่าหม้อดี
หรือไม่ ถ้าผลของต้นไม้จะดีหรือไม่ก็อยู่ที่การดูแลรักษา หรือถ้าจะรู้จักนิสัยคนก็ต้องดูที่
การพูดจา ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกต่อเราว่า การเป็นพยานของประชากรนั้นจะเชื่อถือได้ก็
ต่อเมื่อผ่านการพิสูจน์ก่อนเท่านั้น ว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์จริงหรือไม่ องค์พระเยซูเจ้าได้เป็น
พยานด้วยชีวิตของพระองค์ตลอดระยะเวลา 33 ปี จากการบังเกิดรับสภาพมนุษย์ คํา
เทศน์สอน และการสิ้นพระชนม์บนกางเขน ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการผ่านการทดลอง
อย่างแท้จริง

1.2 ประชากรของพระเจ้าผ่านการทดสอบและได้รับชัยชนะผ่านทาง
พระเยซูคริสต์
คริสตชนทุกคนก็ต้องผ่านการทดลองในชีวิต แต่ผู้ที่ได้รับชัยชนะแห่งการทดลองคือผู้ที่
วางใจในพระเจ้า ดังในบทเพลงสดุดีที่ 92 ในวันนี้ที่นําเสนอไว้ว่า ผู้ที่เที่ยงธรรมคือผู้ที่
เหมือนกับต้นไม้ที่ได้รับการปลูกและดูแลไว้ในพระนิเวศของพระเจ้า ซึ่งได้ก่อเกิดผลดี
มากมาย การไว้วางใจในพระเจ้าของคริสตชนจึงก่อให้เกิดผลดีเหมือนกับบทจดหมายของ
นักบุญเปาโลถึงชาวโครินทร์ (1คร 15 : 54-58) กล่าวเปรียบเทียบว่า ที่เคยเน่าเปื่อยจะคง
ความไม่เน่าสลาย และสภาพแห่งความตายจะกลับกลายเป็นสภาพความอมตะ สิ่งต่างๆ
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เหล่านี้สามารถเห็นได้ก็โดยผ่านทางชีวิตของพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งชนะความตายและรับชัยชนะ
เกียรติถาวรรุ่งเรืองตลอดไปนั่นเอง

1.3 พระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างของความดีครบครัน
พระเยซู เจ้ าจึ งเป็นแบบอย่ างของความดี ครบครันที่ ทําให้ค ริส ตชนสามารถนํ ามาเป็ น
แบบอย่าง และคริสตชนต้องดําเนินชีวิตที่เป็นพยานเหมือนดังที่พระองค์ทรงกระทํา ดังใน
พระวรสารนักบุญลูกา (ลก 6 : 39-45) ที่กล่าวถึงแบบอย่างของพระเยซูเจ้าที่ว่า
“คนตาดีต่างหากที่จะนําทางคนตาบอดได้
ครูผู้สอนต่างหาก ที่จะเป็นผู้แนะนําลูกศิษย์
คนที่ซึ่งใจไม่คดต่างหาก ที่จะแนะแนวทาง (เขี่ยผงจากตาของผู้อื่นได้)
ต้นไม้ดีต่างหาก ที่จะทําให้เกิดผลดี
คนที่ดีก็ย่อมเอาสิ่งดีออกมาจากคลังความดีของเขานั่นเอง”
พระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบฉบับแห่งความดีของคริสตชน เพราะคริสตชนเป็นผู้รับชีวิตของ
พระคริสต์ การดําเนินชีวิตของคริสตชนจึงเปรียบเสมือน “การเป็นพยาน” ด้วยการดําเนิน
ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อ และท่าทีแห่งความวางใจในพระเจ้า

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศของการฉลองควรให้ความสําคัญต่อการชี้นํา และเตรียมใจคริสตชน ให้เห็น
รูปแบบหรือตัวอย่างชีวิตของบุคคลที่มีคุณความดี และเป็นแบบอย่างได้ในสังคมครอบครัว
ชุมชน ประเทศ และต่างประเทศ โดยเชื่อมโยงคุณค่าชีวิตให้เข้ากับชีวิตของพระ คริสตเจ้า
ในพระวรสาร บรรยากาศต่างๆ ควรได้รับการทําให้เห็นภาพที่ชัดเจนจากการขับร้องบท
เพลงในพิธี การติดภาพหรือคําขวัญ และสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เป็นการเชื้อเชิญให้คริสตชน
กล้าแสดงออกถึงชีวิตที่เป็นพยานได้อย่างแท้จริง
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2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- บทนํา ประกาศหัวข้อ และสาระของการฉลอง
- คําทักทายของพระสงฆ์ ควรเอ่ยถึงข้อความจากพระ วร
สารที่ว่า “คนดีย่อมเอาสิ่งดีออกมาจากคลังแห่งความดีใน
ใจของเขา”
- พิ ธี ส ารภาพบาป ควรเลื อ กแบบตอบ-รั บ ในหนั ง สื อ พิ ธี
บูชาขอบพระคุณ ที่เน้นถึงการเป็น “แบบอย่างที่ครบครัน
ของพระเยซูเจ้า” พร้อมกับการตอบรับ “ข้าแต่พระเจ้า
ขอทรงพระกรุณาเทอญ”
- บทภาวนาของประธาน พระสงฆ์ อ าจจะปรั บ ให้ เ ข้ า กั บ
หั ว ข้ อ โดยสอดแทรกคํ า บางคํ า เข้ า ไป เพื่ อ ให้ ค วาม
หมายถึงการเป็นพยานของคริสตชนชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ภาควจนพิธีกรรม
ช่วงของการรับฟังและรําพึง
- บทนํา ควรให้พิธีกร สรุปคําสั้นๆ ก่อนที่ผู้อ่านที่ 1 และ
ผู้อ่านที่ 2 จะอ่านเพื่อเป็นการเตรียมใจรับฟังพระวาจา
ของพระเจ้า
- บทเทศน์ควรสรุปความจริง เรื่องชีวิตที่ครบครันของพระ
เยซูเจ้า หลังจากนั้นควรชี้นําให้คริสตชนให้ดําเนินชีวิตที่
เป็นพยาน โดยเที่ยบกับข้อคิดจากพระวรสาร อาจจะเป็น
บางประเด็น เช่ น เรื่อ งตาดี นํ า ตาบอด เรื่ อ งศิษ ย์ นํา ครู
เรื่องต้นไม้ดีออกผลดี ควรนําประเด็นเหล่านี้มาขยายให้
ชัดเจน พร้อมยกตัวอย่าง

ช่วงขอการตอบรับพระวาจา
-

-

เพลงสดุดี สามารถเลือกเพลงอื่นๆ ที่ร้องได้ทั้งเพลง แทน
บทตอบรับ (สร้อย) หรือหาเพลงที่มีใจความตรงกับบท
สดุดี 92 ที่กล่าวถึง “ความรักมั่นคงของพระ และความ
ซื่อตรงของมนุษย์”
บทภาวนาของมวลชน ควรใช้ตามตัวอย่างที่เตรียมไว้ให้
และสามารถตัดหรือเพิ่มเติมบางข้อให้เกิดความเหมาะสม
กับสถานการณ์ของเวลา และกลุ่มชนนั้นๆ ด้วย
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ภาคบูชาขอบพระคุณ
- เนื่องจากภาคนี้เป็นหัวใจของพิธี จึงควรหาวิธีการสื่อให้ค
ริสตชนที่มาชุมนุมร่วมกันขอบคุณพระเจ้า สําหรับการให้
แบบอย่างที่ดีแก่เรา จึงควรใส่ใจบางตอนในที่นี้ คือ
- ควรสร้ า งความสนใจไปยั ง บทขอบพระคุ ณ หรื อ ทํ า ให้ ผู้
ร่วมชุม นุมแยกแยะให้ออกว่า ภาคนี้กําลังเริ่ม และเห็น
ความแตกต่างจากในตอนภาคถวาย
- บทนําขอบพระคุณ ซึ่งในบทประจําพิธีบูชาขอบพระคุณ
บั บ ใหม่ มี ใ ห้ เ ลื อ กหลายแบบ ควรศึ ก ษาและหาให้ ส อด
คลอ้งกับพระธรรมล้ําลึกของการฉลอง
- บทขอบพระคุณ ซึ่งเป็นบทสําคัญ ควรฝึกที่จ ะให้แ บบ 3
หรือ 4 แทนที่จะให้แต่แบบที่ 2 (ให้ดูความเหมาะสม)
- บทประกาศพระธรรมล้ํ าลึก แห่งความเชื่อ ควรใช้วิธีก าร
ขับร้อง
- การเตรียมรับศีลมหาสนิท บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้า
ทั้งหลาย ควรขับร้องการแสดงความเป็นมิตรต่อกัน ควร
ให้ผู้มาชุมนุมได้ทักทายต่อกันตามความเหมาะสม เพราะค
ริสตชนหลายคนดําเนินชีวิตที่ดี หากได้มีโอกาสทักทาย
หรื อ ไหว้ กั น จะทํ า ให้ รู้ จั ก กั น ดี ม ากยิ่ ง ขึ้ น สามารถสื่ อ
ความหมายของหัวข้อวันฉลองได้
ปิดพิธี
-

เน้ น ถึ ง การดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ เ ป็ น พยานในครอบครั ว สั ง คม
ประเทศ ที่สําคัญชีวิตคริสตชนต้องแสดงให้คนต่างศาสนา
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
ในชีวิตคริสตชนย่อมที่จะเจอการทดลอง การทดสอบถึงการดําเนินชีวิตแบบพระคริสต์ ทํา
ให้เห้นว่าหลายครั้งคริสตชน ไม่กล้าแสดงตนเป็นพยานว่าเราเป็นคริสตชนอย่างแท้จริง
หรือบางครั้งคริสตชนได้แสดงออกในชีวิตถึงการขาดความเชื่อ ความวางใจในองค์พระเจ้า

3.1 ท่าทีที่กล้าแสดงออก
นับเป็นท่าที่ที่สําคัญ ควรเน้นให้คริสตชนกล้าแสดงตนในชีวิตประจําวัน เช่น การทําสําคัญ
มหากางเขน การมีรูปพระหรือสัญลักษณ์การเป็นคริสตชน การกล้าแสดงออกในการ
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการ การมีท่าทีที่กล้า และพร้อมรับกระแสหรือสิ่ง
ที่ย้อนมาสู่ชีวิตของเรา
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3.2 การเป็นพยานด้วยชีวิต
ดังนั้น การเป็นพยานด้วยชีวิตจึงเป็นจุดสําคัญของสัปดาห์นี้ การดําเนินชีวิตของคริสตชน
จึงเหมือน “ภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้า” คนที่รู้จักพระเยซูเจ้าก็โดยเห็นชีวิตที่เป็นพยาน
ของคริสตชน การเป็นพยานของประชากรจึงมิใช่แต่ทําให้ตนเองดีอยู่ในสังคมได้ แต่ยังเป็น
การสะท้อนภาพที่แท้จริงของพระคริสตเจ้าด้วย ดังคํากล่าวที่ว่า “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น”
ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าการที่คริสตชนดําเนินชีวิตที่ดี ก็เท่ากับชี้นําถึงชีวิตพระคริสตเจ้าได้
ท้ายสุดนี้ควรให้กําลังใจสําหรับผู้ที่ต้องลําบากกับการที่พวกเขาได้แสดงตนเป็นศิษย์ของ
พระองค์ เพราะหลายครั้งต้องประสบปัญหาในชีวิต ควรหนุนใจพวกเขาให้ไว้วางใจพระ
เจ้าอย่างดีเสมอไป
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อาทิตย์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา
พระอาณาจักรของพระเจ้าโอบรับทุกชาติทุกศาสนา
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระคริสตเจ้าทรงรักและช่วยเหลือมนุษย์
ทุกคน
ท่าทีคริสตชน : มีใจกว้างต่อศาสนิกชนทุกศาสนา
การดําเนินชีวิต : ยอมรับและอยู่ร่วมกันอย่างสันติและจริงใจ
บทนํา
โลกในปั จ จุ บั น นี้ มี ลั ก ษณะ “พหุ นิ ย ม” มากยิ่ ง ขึ้ น ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการยอมรั บ เอา
วัฒนธรรม ค่านิยม และความเชื่อที่แตกต่างกันไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิถึชีวิต แม้ว่าพิธีกรรม
คือ การแสดงออกของคริสตชนต่อพระผู้สร้าง ในท่าทีของการนมัสการและการเคารพรัก
แต่ก็แฝงไว้ด้วยมิติแห่งความเป็นสากล กล่าวคือ สําหรับทุกคนที่เปิดใจยอมรับความเชื่อ
พระองค์ก็ทรงเป็นบิดาของพวกเขาด้วย
การฉลองพิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ เป็ น การถวายคารวกิ จ แด่ พ ระบิ ด าเจ้ า ขณะเดี ย วกั น
คริสตชนทุกคนก็ยังมีใจคิดถึงมนุษย์ทุกคนที่นับถือศาสนาอื่นๆ และภาวนาให้พวกเขาด้วย
ความจริงใจ

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 พกษ 8:41-43
เพลงสดุดี สดด 117
บทอ่านที่ 2 กท 1:1-2,6-10
พระวรสาร

ลก 7:1-10

เมื่อชาวต่างด้าวเข้ามาขอพึ่ง ขอให้พระองค์ทรง
สดับฟังเขาด้วย
เชิญชวนนานาชาติสรรเสริญพระเจ้า
หากข้าพเจ้าประจบประแจงมนุษย์ ข้าพเจ้าก็คง
จะไม่เป็นผู้รับใช้ของพระคริสตเจ้า
เรายังไม่เคยพบเห็นความเชื่อเช่นนี้เลย
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 ความรัก ใจดีที่ไม่มีขอบเขต
พระเยซูเจ้าทรงพร้อมเสมอที่จะประทานความรัก ความเมตตา และความรอดต่อทุกคนที่
แสดงอาการยอมรับพระองค์ โดยไม่ได้คํานึงถึงพื้นฐานทางศาสนาของบุคคลนั้น แต่ดูจาก
ความจริงใจที่พวกเขาปรารถนาให้พระองค์ช่วยเหลือเป็นพื้นฐาน

1.2 การประทานอัศจรรย์แก่ผู้ที่เชื่อในตัวพระองค์
การกระทําอัศจรรย์ซึ่งเป็นภารกิจของพระเยซูเจ้า แสดงให้เราเห็นถึงความใจกว้างอย่างไม่
มีขอบเขต พระองค์ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง พร้อมเสมอที่จะหยิบยื่นโอกาสให้พวกเขาได้รับ
พระคุณแห่งการรักษา เพียงเมื่อพวกเขามีใจบริสุทธิ์ในการให้พระองค์รักษา อัศจรรย์ก็
เกิดขึ้นในทันที

1.3 ตัวอย่างของการเจริญชีวิตท่ามกลางความหลากหลายของ
ศาสนา
พระเยซูเจ้าทรงเกิดมาเป็นยิว แต่ก็ไม่คิดดูถูกผู้ใดที่นับถือศาสนาอื่นๆ ตรงกันข้ามพระองค์
ทรงยอมรับในความแตกต่างของพวกเขา และเจริญชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกเขาอย่างสันติ
ทรงถือว่าพวกเขาก็เป็นลูกของพระบิดาเดียวกัน อยู่ในโลกเดียวกัน รับแสงจากดวงอาทิตย์
ดวงเดียวกัน

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
พิธีฉลองในวันนี้ ควรจัดบรรยากาศให้เห็นความหลากหลายของความเชื่อ ควรภาวนาให้ผู้
ที่นับถือศาสนาอื่นๆ หากเป็นไปได้หาตัวอย่างของคนต่างศาสนาที่ได้รับอัศจรรย์มาแบ่งปัน

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- พิธีกร ควรเน้นเรื่องความหลากหลายในความเชื่อและการ
มีส่วนร่วมในพระพร , อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า
- บทสารภาพบาป ควรให้ความสําคัญกับการกระทําที่จะทํา
ให้เกิดความแตกแยก
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ภาควจนพิธีกรรม
-

-

เน้นให้เห็นว่า การอ่านพระวาจาทําให้เราเข้าใจผู้ที่นับถือ
ศาสนาอื่นๆ มากขึ้น
การเทศน์ ของพระสงฆ์ควรเน้นในแง่ศาสนสัมพันธ์ และ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

-

อาจเชิญผู้ที่เคยได้รับอัศจรรย์จากพระเยซูเจ้า, แม่พระ,
นักบุญ ต่างๆ หรือผู้ ที่ ตั้งใจมาเป็ นคริส ตชนให้ มาร่ว มใน
ขบวนแห่ของถวาย
บทภาวนาของมวลชน ควรเน้นความเป็นหนึ่งเดียวกัน
บทอนุโมทนาคุณ ควรใส่ข้อความที่เกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์
ลงไปด้วย

ปิดพิธี
-

หลั ง รั บ ศี ล มหาสนิ ท ควรมี ก ารสวดภาวนา หรื อ กล่ า ว
ปฏิญาณพร้อมกันว่าจะให้การยอมรับและอยู่ร่วมกับพี่น้อง
ต่างศาสนาอย่างสันติ

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
พระเยซูเจ้า ผู้เป็นตัวอย่างในการทําอัศจรรย์ให้ผู้ที่มีความเชื่อต่างจากพระองค์ แสดงให้
เห็นถึงความใจกว้างอย่างไม่มีขอบเขต และการยอมรับพวกเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพระ
อาณาจักรของพระเจ้า

3.1 ท่าทีของคริสตชน
คริสตชนต้องมีท่าทีของการยอมรับผู้อื่นที่มุมมองและความเชื่อทางศาสนาแตกต่างจากตน
โดยไม่ต้องเปรียบเทียบว่าของใครดีกว่า ของใครสมบูรณ์กว่า ของใครถูกต้องมากกว่า การ
มีทั ศนคติแ บบนี้จะช่ วยให้ เขาเปิดใจกว้าง และพร้อมเสมอที่ จะแก้ ไขข้ อขัดแย้ งที่อาจ
เกิดขึ้นได้

3.2 การดําเนินชีวิต (ตามท่าที)
คริสตชนพร้อมเสมอที่แสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการสร้างสายสัมพันธ์แห่งการ
ยอมรับ การมองข้ามความแตกต่างทางความเชื่อ การช่วยเหลือโดยไม่มองไปที่ศาสนา
การเห็นอกเห็นใจ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการสร้างมิตรภาพที่จริงใจบนพื้นฐานแห่งความ
รักในพระเจ้า
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