อาทิตย์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา
ประกาศกประกาศความจริง แม้ว่าจะต้องตาย
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์ : พระเยซูเจ้านําไฟมาสู่โลก
ท่าทีคริสตชน : การยอมรับความจริง
การดําเนินชีวิต : การผดุงความจริงด้วยความซื่อสัตย์และกล้าหาญ
บทนํา
ข่าวดีที่พระเยซูเจ้าประกาศไม่ได้เป็นข่าวดีสําหรับทุกคนเสมอไป การตอบสนองที่แตกต่าง
กันต่อข่าวดีที่ ได้รับจึงแบ่งแยกมนุษย์ออกเป็นสองฝ่าย เพราะในข่าวดีที่ประกาศมีข้ อ
เรียกร้องให้ตอบสนองที่ไม่ใช่ทุกคนสามารถยอมรับได้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับประกาศกเยเรมีย์
เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระเยซูเจ้าเหมือนกัน บุคคลที่ไม่สามารถยอมรับความจริงเกี่ยวกับ
สิ่งที่พระเจ้าประกาศ ได้หาทางกําจัดกระบอกเสียงของพระเจ้าเพื่อจะไม่ได้ยิน เพราะสาร
แห่งสันติภาพของพระเจ้าไม่ได้เป็นการบอกถึงความสงบร่มเย็น แต่หมายถึงการซื่อสัตย์
อย่างไม่มีเงื่อนไขต่อข้อเรียกร้องของพระเจ้า ต่อไฟเผาผลาญที่พระเยซูเจ้านํามา

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 ยรม 38:4-6, 8- แม่คลอดฉันมาให้เป็นคนที่ทําให้แตกแยกกันทั่ว
10
แผ่นดิน
เพลงสดุดี สดด 40
เพลงขอบพระคุ ณ และคํ า ภาวนาขอความ
ช่วยเหลือ
บทอ่านที่ 2 ฮบ 12:1-4
ให้เราวิ่งด้วยความพากเพียร ในการแข่งขันซึ่ง
กําหนดไว้สําหรับเรา
พระวรสาร ลก 12:49-53
เรามิได้นําความสงบมาสู่โลก เรามาเพื่อให้เกิด
ความแตกแยกต่างหาก
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมหาทรมานรออยู่เบื้องหน้า
ในประสบการณ์ของประกาศกเยเรมีย์ ท่านเห็นความจําเป็นต้องนําสารแห่งสันติภาพที่
แท้จริงไปแจ้งให้กษัตริย์ทราบเพื่อทําให้อาณาจักรเกิดความสงบ แต่สารนั้นเรียกร้องให้มี
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงสร้างของสังคมเพื่อว่า ความสงบสุขจะได้บังเกิดขึ้นจากความ
ยุติธรรม สารของประกาศกจึงเป็นการบ่อนทําลายกําลังใจของคนและทหารที่เหลืออยู่ใน
เมือง จึงถูกกล่าวว่าหา ท่านไม่ได้แสวงหาความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน มีแต่สร้าง
ความทุกข์ยาก เพราะเหตุนี้ เยเรมีย์จึงถูกกําจัดให้พ้นออกจากทาง
พระเยซูเจ้าเองก็เสด็จมาและประกาศว่า “พระองค์นําไฟมาสู่โลก” ไฟของการแบ่งแยก
ไม่ใช่ไฟของความสงบสุข เพราะแม้แต่สําหรับพระองค์เอง สิ่งที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าก็ยิ่ง
กว่าสิ่งที่ประกาศกเยเรมีย์ได้รับ เพราะ “มีการทรมานแสนสาหัสรออยู่ และเราจะปวดร้าว
ใจจนกว่าความทรมานนั้นจะสําเร็จไป”

1.2 พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องการตอบสนองต่อข่าวดีอย่างไม่มีเงื่อนไข
ไฟที่ พระเยซูเจ้านํ ามาคื อข้ อเรียกร้ องของข่าวดี ซึ่งไม่ยอมรั บการประนีประนอมใดๆ
แม้ ก ระทั่ ง ต้ อ งตั ด ความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว แม้ จ ะต้ อ งก่ อ ให้ เ กิ ด ความแบ่ ง แยกใน
ครอบครัวก็ตาม แม้กระทั่งว่า ข่าวดีของพระองค์จะถูกกล่าวหาว่าเป็นสาเหตุของความ
แตกแยก ถูกประณามว่าเป็นต้นเหตุของความไม่สงบสุขในสังคมและครอบครัว ก่อให้เกิด
การต่อสู้และการแบ่งแยก เพราะข้อเรียกร้องของข่าวดีคือการยึดถือตามสิ่งที่พระเจ้าตรัส
ว่าเป็นหนทางของความสงบที่แท้จริง
ไฟที่พ ระเยซู เ จ้ า นํ า มาคือ การประกาศความสํา เร็ จ จริ ง ของแผนการของความรอดใน
พระองค์ และความสําเร็จจริงนั้นจะบังเกิดกับแต่ละบุคคลที่เชื่อ คือยอมรับและดําเนิน
ชีวิตอย่างสอดคล้องโดยไม่มีเงื่อนไข เหมือนกับที่เปาโลสอนว่า “เราจะต้องละทิ้งทุกสิ่งที่
ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่น วิ่งไปด้วยความพยายามในการแข่งขัน เพ่งมองไปที่พระเยซู
เจ้า ผู้ทรงเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและทําให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์”

1.3 พระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
ในแง่นี้ พระเยซูเจ้าเองทรงเป็นแบบอย่างแก่เรา เพราะพระองค์ไม่เพียงแต่ตรัสว่า มีความ
ทรมานใหญ่หลวงรออยู่ข้างหน้า แต่เมื่อถึงเวลา “พระองค์ได้ทรงรับทนการที่ต้องแบกและ
สิ้นพระชนม์บนกางเขน ไม่ทรงย่อท้อต่อความอัปยศและความอับอาย” และบัดนี้ สิ่งที่
พระองค์กระทําทําให้ “พระองค์ประทับ ณ เบื้องขวาแห่งพระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว”
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ความซื่อสัตย์ต่อข้อเรียกร้องของพระประสงค์ของพระเจ้าทําให้พระองค์ต่อสู้จนถึงกับต้อง
หลั่งพระโลหิต
ดังนั้น พระเยซูเจ้าไม่ได้เพียงสอนว่า การยอมรับข่าวดีไม่ได้นํามาแต่ความสงบสุขหรือ
กําลังใจเสมอไป เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับพระองค์เอง กับบรรดาศิษย์ และกับประชากร
ใหม่ในทุกวันนี้ว่า สิ่งที่มาก่อนเป็นอันดับแรกคือความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ซื่อสัตย์ต่อพันธะ
ที่มีต่อข้อเรียกร้องของข่าวดี และความสงบสันติภาพที่แท้จะมาถึงเมื่อประชากรใหม่นี้ จะ
เข้าเฝ้า ณ ที่ประทับของพระบิดา พร้อมกับพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงนําหน้าเราไปก่อนใน
พระอาณาจักรที่พระเจ้าสถาปนาขึ้นสําหรับประชากรของพระองค์

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
การฉลองในวันนี้ อาจจะใช้สัญลักษณ์เข้าช่วย เช่น ตาชั่ง, ไฟ ฯลฯ เพื่อเน้นสิ่งที่เป็นพระ
ธรรมล้ําลึกของพระเยซูเจ้า นั่นคือ ความจริงที่ต้องแสดงออกมาให้เห็นว่าควรเป็นอย่างไร

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- พิธีกร ควรเน้นเรื่องบทบาทของพระเยซูเจ้าอีกแบบหนึ่ง
นั่นคือการนําไฟมาสู่โลก นําความยุติธรรม ความจริงการ
แบ่งแยกมาให้แก่สังคมโลก
- บทสารภาพบาป ควรให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การบกพร่ อ งใน
การดํารงความยุติธรรม และความจริง
ภาควจนพิธีกรรม
-

เน้นให้เห็นว่าพระวาจา = ความจริง ที่ต้องไปสู่การปฏิบัติ
บทภาวนาของมวลชน ควรเน้ น ให้ เ กิ ด จิ ต สํ า นึ ก และ
ความสําคัญของการรักษาความจริง

ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

-

ขบวนแห่ของถวาย อาจใช้ไฟที่จุดโชติช่วงเป็นของถวายก็
ได้
บทขอบพระคุณ ควรใส่ ข้อความ “พระเยซูผู้นําไฟมาสู่
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-

-

โลก” เข้าไปด้วย
ช่วงบทข้าพเจ้าเชื่อฯ อาจจะให้จุดเทียนคนละเล่ม เพื่อ
เพิ่มความสง่างามของพิธีก็ได้
หลังรับศีลฯ อาจจะมีบทภาวนาพิเศษ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความสํานึกในการเป็นผู้รักษาความจริง ผู้แบ่งแยกความ
เท็จกับความจริงออกจากกัน

ปิดพิธี
-

จัดทําใบปลิว / แผ่นพับ / สติ๊กเกอร์ เกี่ยวกับการยืนหยัด
ต่อความจริง เช่น “ Yes to Truth” เป็นต้น แล้วแจกให้
ทุกคนที่มาร่วมในพิธีเอากลับบ้าน

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
พระเยซูเจ้าทรงมาบังเกิดในโลกนี้ เพื่อไถ่โทษบาปของมนุษยชาติ และทรงเป็นไฟแห่งการ
แบ่งแยก ทรงเป็นผู้นําความจริงมาสู่โลก โดยชี้แนวทางให้มนุษย์ได้ปฏิบัติตามเพื่อจะพบ
ความสุขในการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า

3.1 ท่าทีของคริสตชน
คริสตชนควรสร้างความสํานึกในใจของแต่ละคนว่า “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย” แม้ผู้ที่
รักษาความจริงจะถูกทําลายให้ตายไป แต่จิตวิญญาณของเขาก็จะยังคงอยู่เป็นนิจนิรันดร์
คริสตชนควรมีท่าทีของการต่อต้านค่านิยม หรือแนวปฏิบัติที่เป็นแฟชั่นที่ผิดหรือขัดต่อ
ความจริง

3.2 การดําเนินชีวิต (ตามท่าที)
ด้วยจิตสํานึกว่า “พระเยซูทรงเป็นความจริง ทรงประกาศและแสดงตนในความถูกต้อง”
คริ ส ตชนควรยึ ด เป็ น แบบอย่ า งในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยความเข้ ม แข็ ง และกล้ า หาญ
โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อม และสังคมที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่า จุดยืนของ
คริสตชนนั่น คือ ความจริง หรือการเห็นสิ่งที่ผิดเป็นถูก เป็นต้น
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อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
มนุษย์ทุกคนเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์: พระคริสตเจ้าทรงเป็นความรอดสําหรับ
ทุกคน
ท่าทีคริสตชน: ท่าทีแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน
การดําเนินชีวิต: ชีวิตแห่งการเป็นพี่น้องกันโดยไม่เลือกศาสนาและชั้น
วรรณะ
บทนํา
พิธีขอบพระคุณในวันนี้มุ่งประเด็นไปที่ความรอดที่เป็นสากลที่ไม่ได้เจาะจงอยู่ที่คริสตชน
หรือชาวอิสราเอลในสมัยนั้นแต่เพียงชนชาติเดียวเท่านั้น แม้ชนชาติอิสราเอลเป็นประ
ประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรก็ตาม แต่แล้ว แผนการความรอดของพระบิดามาถึงทุกๆ
คนที่เปิดตา เปิดใจต้อนรับ ในบทอ่านที่หนึ่ง ประชาชาติทั่วโลกจะมายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อ
นมัสการ คริสตชนสมัยแรกเห็นภาพทรรศน์นี้สําเร็จไปเมื่อคนต่างศาสนาที่ไม่ใช่ยิวเข้ามา
รวมในพระศาสนจักรด้วย “จะมีคนจากทิศตะวันออก ทิศตะวันตก จากทิศเหนือ ทิศใต้
มานั่งร่วมโต๊ะในพระอาณาจักรของพระเจ้า” (ลก 13:22-30) คริสตชนทุกคนจึงควร
ตระหนักถึงการเป็นพี่น้องกันโดยไม่เลือกชาติ ศาสนา และชั้นวรรณะ เพราะมนุษย์ทุกคน
เป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 อสย 66: 18-21

เขาจะนํ า พี่ น้ อ งทั้ ง สิ้ น ของเจ้ า ทั้ ง หลายจาก
ประชาชาติทั้งสิ้น
เพลงสดุดี สดด 117
พวกท่านจงไปประกาศข่าวดีแก่นานาชาติทั่วโลก
บทอ่านที่ 2 ฮบ 12:5-7,11-13 พระเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก
พระวรสาร ลก 13 : 22-30 จะมีคนมาจากทิศตะวันออก ทิศตะวันตก จากทิศ
เหนือ ทิศใต้ มานั่งร่วมโต๊ะในพระอาณาจักรของ
พระเจ้า
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระคริสตเจ้า ทรงเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต
พระองค์ทรงเป็นหนทางนําไปสูพระบิดา (ยน 14) พระองค์ทรงไขแสดงความจริงทุกข้อ
ให้เราทราบเกี่ยวกับพระบิดา เกี่ยวกับพระธรรมล้ําลึกของชีวิต และพระองค์นอกจะทรง
ดําเนินชีวิตตามที่ พระองค์ท รงสั่งสอนแล้ว พระองค์ยังทรงประทานชีวิตแก่ผู้ที่เชื่อ ใน
พระองค์ “ใครที่เชื่อในเรา ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร” อย่างไรก็ตาม ทุกคนไม่ว่าเป็นใคร
สามารถมาพบและสั ม ผั ส หนทางความจริ ง และชี วิ ต นี้ ไ ด้ และหนทางของพระองค์
จําเป็นต้องผ่านความยากลําบาก ดังพระวรสารนักบุญลูกา “จงพยายามเข้าไปในทาง
แคบๆ” เหมือนกับเตือนใจคริสตชนได้รับรู้ความจริง เรื่องพระเยซูคริสต์ ว่าความรักของ
พระเจ้า มิได้โรยด้วยดอกกุหลาบเสมอ ดังคําในจดหมายถึงชาวฮีบรู “พระเจ้าทรงตีสอนผู้
ที่พระองค์ทรงรัก” ซึ่งล้วนเป็นชีวิตจริงของคริสตชน

1.2 พระคริสต์ทรงเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ
พระองค์ทรงเป็นดุจดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเหนือทุกคนในทุกวัฒนธรรม ทุกความเชื่อถือ ทุก
ชาติ ทุกภาษาโดยไม่เว้นใคร ทุกคนล้วนได้รับผลประโยชน์จากดวงอาทิตย์ดวงนี้ด้วยกัน
ทั้งสิ้น จากนักบุญลูกา “จะมีคนมากทิศตะวันตก จากทิศเหนือ ทิศใต้ มานั่งร่วมโต๊ะ ใน
พระอาณาจักรของพระเจ้า” พระวาจาของพระองค์เป็นพระวาจาทรงชีวิตที่ใครได้สัมผัส
กับพระวาจาแล้ว จะพบกับชีวิตที่แท้จริง แม้เขาผู้นั้นอาจจะไม่ทราบด้วยว่าเจ้าของพระ
วาจานี้เป็นพระเยซูคริสตเจ้า แต่เมื่อเขานําพระวาจาตอนนี้ไปปฏิบัติ เขาผู้นั้นเป็นพี่เป็น
น้องของพระเยซูเจ้า เป็นพี่น้องของเราแต่ละคน ได้ร่วมโต๊ะกับพระองค์ เช่น ใครก็ตามที่
ปฏิบัติความรักต่อผู้ยากไร้ เท่ากับเขามีส่วนร่วมพระเจ้า เพราะพระเจ้าเป็นองค์แห่งความ
รัก แม้ผู้นั้นอาจจะไม่ทราบ ไม่รู้ หรือยังไม่รู้ว่า พระเจ้าเป็นองค์แห่งความรักก็ตาม

1.3 พระคริสตเจ้าทรงประทานความรอดสากล
ในเมื่อพระคริสตเจ้าเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ ส่องสว่างในกลางใจทุกดวง ดังประกาศก
อิสยาห์ “เขาจะนําพี่น้องทั้งสิ้นของเจ้าทั้งหลายจากประชาชาติทั้งสิ้น” นั่นหมายความว่า
แผนการแห่งความรอดของพระเจ้าต่อมนุษย์ย่อมเป็นสากล โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์
ทรงยอมรับทรมาน สิ้นพระชนม์ ไถ่โทษมนุษย์ทุกๆ คนโดยไม่เว้นใคร และพระเจ้าเป็น
องค์แห่งความรัก รักของพระองค์มีต่อทุกคนโดยไม่เว้นใครเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากทุกคน
เป็นบุตรของพระเจ้าในพระบิดาองค์เดียวกัน เราจึงร้องเพลงเหมือน สดุดี 117 ว่า “เชิญ
มวลชน นานา ประชาชาติ อภิวาท พระเจ้า เนาสวรรค์” จึงขอสรุปพระธรรมล้ําลึกของผู้ที่
นับถือศาสนาต่างจากเรา ดังคําพูดของมหาตม คานธี ที่ว่า “โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน”
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2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศของการแลองน่าจะเป็นบรรยากาศของความชื่นชมยินดี ร่วมใจ โห่ร้องขับเพลง
สรรเสริญด้วยความชื่ นบานและซาบซึ้งถึงพระทัยเมตตาอั นล้นพ้นของพระเจ้าที่มี ต่อ
มนุษยโลก ทรงรักและเป็นห่วงเป็นใยทุกคน ที่ไม่ทรงยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องพลัดพลาดจาก
หนทาง ความจริง และชีวิตนี้

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- กล่ า วทั ก ทายสั ต บุ รุ ษ ด้ ว ยความชื่ น ชมยิ น ดี พร้ อ มทั้ ง
ประกาศหัวข้อและสาระสําคัญของพิธีในวันนี้
- คําทักทาย อาจจะเลือกข้อความสําคัญในวันนี้ เช่น จาก
บทเพลงอัลเลลูยา ที่ว่า “เราเป็นหนทาง ความจริง และ
ชีวิต ไม่มีใครไปหาพระบิดาได้ นอกจากผ่านทางเรา”
- พิธีสารภาพบาป
เชิญชวนให้ระลึกถึงการที่แต่คนยัง
ละเลยที่จะมองผู้อื่นเป็นพี่น้อง ยังไม่แสดงว่า พระเยซูทรง
เป็นหนทาง ความจริง และชีวิตให้ประจักษ์แก่ผู้อื่นโดย
อาศัยชีวิตเราอย่างแท้จริง
ภาควจนพิธีกรรม
ช่วงของการรับฟังและรําพึง
- พิ ธี ก รอ่ า นบทนํ า และเชิ ญ ชวนให้ แ ต่ ล ะคนฟั ง พระวาจา
ด้วยความตั้งใจ
- บทเทศน์ ควรเน้นและขยายความเกี่ยวกับพระธรรมล้ําลึก
ของพระคริสเจ้าทั้งสามประการด้านบน โดยเน้นถึงคน
ต่ า งชาติ ศาสนา วรรณะ พร้ อ มทั้ ง ยกตั ว อย่ า งนํ า ไปสู่
ภาคปฏิบัติ

ช่วงตอบรับพระวาจา

-

-

บทข้าพเจ้าเชื่อ เป็นบทสําคัญที่แสดงเอกภาพของคริสต
ชน แต่เอกภาพที่แตกต่างคือ รูปร่าง หน้าตา นิสัยกัน
บทภาวนาของมวลชน เน้นความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่าง
กลุ่มคริสตชนด้วยกันเอง และความเป็นน้ําหนึ่งเดียวกับ
คนต่างศาสนา

ภาคบูชาขอบพระคุณ
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-

-

-

-

ขบวนของถวาย ควรให้พี่น้องต่างศาสนาร่วมแห่ด้วย (ถ้า
มิสซานั้นมีคนพุทธมาร่วมพิธี)
บทนําขอบพระคุณ ควรเลือกใช้ของวันสมโภชพระคริสต
เจ้ า ทรงแสดงองค์ “พระคริ ส ตเจ้ า องค์ ค วามสว่ า งส่ อ ง
นานาชาติ”
ร้องเพลง “ข้าแต่พระบิดา” อย่างสง่า เชิญชวนให้ระลึก
ถึงว่า เราทุกคนไม่ว่าใครก็เป็นพี่น้องร่วมพระบิดาเดียวกัน
ดังนั้น เราควรจะแสดงเคารพแก่ทุกๆ คน แม้ผู้ที่มีศาสนา
แตกต่างจากเรา
การมอบสันติสุขต่อกัน น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของการไม่
แบ่งชั้นวรรณะ ต่อกันและกัน

ปิดพิธี
-

เชิญชวนให้กลับไปปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้สอนเราในวันนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การเคารพ – รัก - ให้เกียรติต่อผู้ที่
นับถือศาสนาต่างจากเราเป็นกรณีพิเศษ

3. การฉลองธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้า
พิธีขอบพระคุณในวันนี้ เรียกร้องให้เฉลิมฉลองชีวิตของพระคริสตเจ้าจริงๆ เพราะสําหรับ
เราพระองค์ทรงที่ทรงเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต เราสามารถค้นพบหนทาง ค้นพบ
ความจริง ค้นพบชีวิตได้จากและในพระเยซูคริสตเจ้า ดังนั้น ทุกครั้งที่เราแสดงความรัก
ฉันท์พี่น้องกัน โดยเฉพาะกับคนต่างศาสนากัน เราได้เฉลิมฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระ
คริสตเจ้าด้วยกันแล้ว อย่างไรก็ตาม ในพิธีบูชาขอบพระคุณล้วนแต่รวมเอาสิ่งดีต่างๆ
เหล่านี้ คือ การสรรเสริญ การขอบพระคุณ การแสดงความเป็นมิตรต่อกัน ฯลฯ รวมไว้
ทั้งหมด ดังนั้น ร่วมพิธีกรรมในวันนี้ ควรมีจิตสํานึกเหล่านี้พร้อมๆ กันไป

3.1 ท่าทีของความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ลดความขัดแย้ง ความไม่ลงรอยกันกับคนที่นับถือศาสนาต่างกัน ล้วนแต่นําซึ่งความเสื่อม
ขัดขวางความเจริญและการพัฒนาการของชีวิตที่มุ่งไปสู่ “อาณาจักรของพระเจ้า” แม้ว่า
สิ่งที่เรียกว่า “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” ในบางครั้ง เป็นสิ่งเลื่อนลอย หาความเป็นจริงที่
เป็นรูปธรรมได้ยากนัก แต่หัวใจคริสตชนเรียกร้อง “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” ด้วยกันทั้งสิ้น
เพราะความรักกันและกันย่อมคู่ควรกับหัวใจเนื้อมนุษย์มากกว่า และหัวใจมนุษย์ก็ไม่เคย
เหมาะสมที่ยอมให้”ความเกียจชังหรือความขัดแย้ง” เข้ามาสู่กลุ่มคริสตชนด้วย
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3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
-

-

-

-

ทําลายกําแพงของความขัดแย้ง หันหน้ามาแสวงหาความจริงร่วมกันภายใต้พื้นฐาน
“โลกทั้งผอง พี่น้องกัน” มองเห็นคุณค่าของกันและกัน ศาสนสัมพันธ์ก็เป็นหนทาง
หนึ่งที่ช่วยเราให้หันมาร่วมมือกัน
ช่วยเหลือ ร่วมเป็นทุกข์เป็นสุข เยี่ยมเยียนพี่น้องต่างศาสนาเท่าที่สามารถจะกระทํา
ได้
สวดภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ประกาศข่าวดีสําหรับผู้ที่สนใจอยากจะรู้จักกับพระเยซูเจ้าและข่าวดีของพระองค์
ด้วยชีวิตที่เรียบง่าย สมถะ และกิจเมตตาช่วยเหลือผู้ยากไร้
เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแน่นแฟ้นในกลุ่มคริสตชนด้วยกันเอง “หากพวกท่านต้องการ
ให้ผู้อื่นรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเราก็ต่อเมื่อท่านรักกันและกัน”
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อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา
ประชากรพระเจ้าต้องสุภาพถ่อมตน
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์: พระคริสตเจ้า ถ่อมองค์ลงมารับสภาพ
มนุษย์
ท่าทีคริสตชน: สุภาพถ่อมตน
การดําเนินชีวิต: ทําทุกสิ่งบนพื้นฐานของความสุภาพถ่อมตน
บทนํา
บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าและคริสตชนทุกคน ถูกเรียกร้องให้เป็นประชากรที่มีความ
สุภาพและถ่อมตน สิ่งเหล่านี้พระเยซูเจ้าผู้ถ่อมองค์ลงมารับสภาพมนุษย์ทั้งที่ทรงเป็นพระ
เจ้า ทรงสอนเราว่า การเป็นผู้สุภาพต้องเป็นผู้อ่อนหวาน เป็นผู้ที่รู้และพึ่งพาอยู่กับพระเจ้า
ผู้ทรงเป็นแหล่งความดีของสิ่งต่างๆ ซึ่งเราแต่ละคนจะกลับกลายเป็นผู้แบ่งปัน ถ่อมตน แด่
เพื่อนพี่น้องของเรา และจะต้องทําให้เราได้ตระหนักถึงคําที่ว่า บุคคลที่ได้รับพระคุณ และ
ความสามารถมากมายจากพระเจ้า จะต้องไม่ทําให้เขาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อยกตัวของเขา
เอง หรือทําให้เขาเย่อหยิ่งจองหอง แต่จะต้องทําให้บุคคลเหล่านั้นสุภาพ ใจกว้าง ที่จะให้
และใช้พระคุณต่างๆ เพื่อความดีของพระอาณาจักรของพระเจ้า และรับใช้เพื่อนพี่น้อง
ด้วยความสุภาพที่แท้จริง วันนี้พระวาจาทั้งสามบท จึงเชิญชวนให้เราทุกคนให้มีใจสุภาพ
และใจกว้างด้วยความจริงใจกับทุกคน

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1
เพลงสดุดี
บทอ่านที่ 2
พระวรสาร

บสร 3:28-19,
27, 28-29
สดด 68

จงถ่อมตัว แล้วพระเจ้าจะโปรดปราน

ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระทัยดี พระองค์ได้ทรง
เตรียมแผ่นดินไว้ให้แก่ผู้ทุกข์ยาก
ฮบ 12:18-19, พวกท่านได้มาถึงภูเขาศิโยน และนครแห่งพระ
22-24ก
เจ้าผู้ทรงชีวิต
ลก 14 : 1, 7-14 ใครที่ยกตัวขึ้นก็จะถูกกดลง แต่คนที่ถ่อมตัวลง
จะได้รับเกียรติให้สูงขึ้น
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระคริสตเจ้าถ่อมองค์ลงมารับสภาพมนุษย์
พระคริสตเจ้าผู้เสด็จมาในฐานะพระผู้ไถ่ทรงรับสภาพมนุษย์(Incarnation) ได้บังเกิดมา
ท่ามกลางความเรียบง่าย ยอมรับทุกข์ทรมาน สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนอย่างไร้เกียรติ
เพื่ อไถ่บาปมนุ ษ ย์ นี่ คื อชีวิตของพระผู้ไถ่ ผู้ถ่อมตน ด้วยใจสุภาพ ตั้งแต่วันที่พระองค์
บังเกิด จนถึงวันที่ที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระองค์ได้ดําเนินชีวิตแสดงถึงความสุภาพถ่อม
ตน ด้ ว ยการนบนอบต่ อ น้ํ า พระทั ย ของพระบิ ด าเจ้ า ยอมรั บ ทุ ก อย่ า ง จนหลายครั้ ง
เหมือนกับพระองค์ไม่ต่างกับคนที่ไม่มีค่า ไม่มีอะไรเลยในชีวิตเพื่อตัวของพระองค์เอง พระ
เยซูเจ้าทรงเป็นคนกลางระหว่างพันธสัญญาเก่ากับพันธสัญญาใหม่ในเรื่องของความถ่อม
ตน เพราะในพระธรรมเก่า จากหนังสือบุตรสิรา ได้พูดถึงความถ่อมตนต่อหน้าพระยาเวห์
“จงถ่อมตนแล้วพระเจ้าจะโปรดปราน” แม้พระธรรมเก่ามักจะบรรยายความยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้ามากมาย ดังใน บทสดุดี 68 ของวันนี้ ซึ่งเป็นความยิ่งใหญ่ในรูปสัญลักษณ์ เมฆ ไฟ
พายุ ฟ้าร้อง ฟ้าแล่บ ก็ตามแต่ความถ่อมตนก็เป็นหัวใจของประชากรอิสราเอลที่ต้องมีต่อ
พระยาเวห์ ด้วยเหตุนี้ พระคริสตเจ้าผู้รับสภาพมนุษย์จึงเป็นคนกลางที่ทําให้เราพบความ
จริงดังกล่าวในพันธสัญญาใหม่

1.2 พระคริสตเจ้า ผู้รับใช้ที่สุภาพถ่อมตนแท้จริง
พระเยซูเจ้าทรงทราบถึงจิตใจของพวกเราทุกคน และเตือนสานุศิษย์และพวกเราไม่ให้
เลียนแบบอย่างที่ไม่ดี แต่มองดูพระองค์ และเชื่อฟังพระองค์ทําตามคําที่พระองค์บอกเรา
“ใครที่ยกตัวขึ้นก็ถูกกดลง แต่คนที่ถ่อมตัวลง จะได้รับเกียรติให้สูงขึ้น” และนี่ก็เป็น
บทบาทที่พระเยซูเจ้าได้รับจากพระบิดาเจ้า ตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงรับพิธีล้างจากท่าน
ยอห์น พระคริสตเจ้าทรงสําแดงตัวพระองค์ว่า “เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า” ไม่ใช่พระตุลา
การดังที่ท่านยอห์นเคยเทศน์สั่งสอน ชีวิตของพระองค์ก็เด่นชัดในความสุภาพและรับใช้
พระองค์รักษาคนป่วย ทําให้คนตาบอดเห็นได้ ขับไล่ปีศาจ ประณามความอยุติธรรม และ
ทรงเตือนศิษย์เรื่องเกียรติยศ อย่าไปนั่งในที่ต้นๆ ของงานเลี้ยง (นักบุญลูกา) ที่สําคัญ ใน
มธ 11 ได้เน้นว่า “จงยกเอาแอกของเราขึ้นแบก และมาเป็นศิษย์ของเราเถิด เพราะเรา
เป็นผู้มีใจอ่อนโยนและถ่อมตน” กล่าวคือ พระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่แท้จริงเรื่อง
ความสุภาพถ่อมตน
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2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
การจัดเตรียมพิธีกรรม ควรเชิญชวนพี่น้องคริสตชน คิดถึงความสุภาพ ถ่อมตน การรับใช้
เพื่อนพี่น้อง ด้วยมิตรภาพทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การมาชุมนุมกับสรรเสริญพระ
เจ้าในวันนี้ เป็นวันแห่งการรับใช้ ให้เกียรติซึ่งกันและกันในบรรยากาศแห่งการเป็น คริสต
ชนอย่างแท้จริง

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- คําทักทาย ใช้คําของพระวรสารวันนี้ “ใครที่ยกตัวขึ้นก็จะ
ถูกกดลง แต่คนที่ถ่อมตนลง จะได้รับเกียรติให้สูงขึ้น” เพื่อ
เชิญชวนให้สัตบุรุษ รู้และเข้าใจถึงหัวข้อและเนื้อหาของ
พระวาจามากยิ่งขึ้น
- พิ ธี ส ารภาพบาป ชวนให้ คิ ด ถึ ง บาปแห่ ง การเย่ อ หยิ่ ง ,
จองหอง การขาดความสุภาพ ถ่อมตน
ภาควจนพิธีกรรม
- ชวนให้สัตบุรุษให้คิดถึง ความสุภาพ ด้วยการฟังพระวาจา
แต่ละบทด้วยความตั้งใจ เพื่อแสดงความสุภาพถ่อมตน
ต่อหน้าพระเจ้า
- บทเทศน์ อาจทักทาย ให้ตรวจสอบชีวิตของแต่ละคนว่ามี
ความสุภาพมากแค่ไหน ได้เลียนแบบพระเยซูเจ้าบ้างหรือ
เปล่า
ภาคบูชาขอบพระคุณ
- ควรใช้บทนําขอบพระคุณวันอาทิตย์เทศกาลธรรมดา แบบ
ที่ 3 “การใช้สภาพมนุษย์ช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น”
- บทศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ควรขั บ ร้ อ งอย่ า งยิ่ ง เพื่ อ เน้ น ความยิ่ ง ใหญ่
ของพระเจ้าในรูปแบบพระธรรมเก่า
- ร้องเพลงบทข้าแต่พระบิดา
- การมอบสันติสุข เชิญชวนให้มอบให้กันด้วยความจริงใจ
- บทลูกแกะพระเจ้า ควรขับร้องเช่นกัน เพราะแสดงออกถึง
ความสุภาพถ่ อมตนขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงสุภาพ
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แบบลูกแกะไร้เดียงสา
ปิดพิธี
-

เชิญให้ไปรับใช้เพื่อนพี่น้องด้วยความสุภาพถ่อมตน

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
ในขณะที่ เรามุ่งไปสู่แสงสว่างแท้จริง ขอให้เราละทิ้งการเสแสร้งและหน้ากากของเรา
ทั้งหมด ในการรับใช้และมีความสุภาพเพื่อที่จะเห็นพระคริสตเจ้ามากยิ่งขึ้น โดยการที่เรา
จะต้องปล่อยให้ความเย่อหยิ่ง จองหองหมดไป และด้วยความปรารถนาที่เห็นตัวเราอย่าง
แท้จริงต่อหน้าพระเจ้า

3.1 ท่าทีของความความสุภาพถ่อมตน
พระคริสตเจ้า ทรงให้แบบอย่างกับเราด้วยชีวิตของพระองค์ ที่จะเป็นคนสุภาพยอมรับตาม
น้ําพระทัยของพระบิดา เราต้องทําให้ความสุภาพของพระเยซูเจ้าฉายแสงในชีวิตของเรา
อย่างจริงจัง ให้เราได้มีความมั่นใจในการรับใช้ และให้เรารับใช้เพื่อพระองค์

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
คริสตชนควรดําเนินชีวิต เป็นคนสุภาพได้ในชีวิตจริง ควรต้องยอมมองจากตัวเอง จาก
ความสูงส่งและคงต้องเจ็บบ้างในหลายๆ ครั้ง ซึ่งก็เป็นโอกาสให้เราได้สามารถติดตาม
และเลียนแบบพระเยซูเจ้าได้อย่างเต็มที่
คริสตชนควรฝึกฝน ลด ละ เลิก “เกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทอง” แต่แสวงหาคุณค่าที่แท้จริง
ของสิ่งเหล่านั้น รู้จักใช้รู้จักดํารงตน รู้จักเดินทางแห่งสายกลาง หรือดําเนินชีวิต “แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง”
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อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา
การสละทุกสิ่งเป็นเงื่อนไขของการเป็นศิษย์พระเยซูเจ้า
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์: พระคริสตเจ้า แบบฉบับแห่งชีวิต
ท่าทีคริสตชน: สละทุกสิ่งเพื่อติดตามพระองค์
การดําเนินชีวิต: ยึดถือพระคริสตเจ้าเป็นทุกสิ่งสําหรับชีวิต
บทนํา
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะติดตามพระเยซูเจ้า และพระองค์ก็ไม่ได้ต้องการที่จะปิดบังใครถึงความ
ยากลําบากถึงการที่คนๆ หนึ่งจะสามารถเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ การติดตามพระองค์จึง
ต้องเป็นความเด็ดเดี่ยวของคนหนึ่งที่จะกล้าบอกกับทุกคนว่าพระเยซูเจ้าสําคัญที่สุด และ
มากกว่าทุกสิ่ง ดังในพระวรสารของอาทิตย์นี้ ได้พยายามบอกเราถึงข้อเรียกร้องในการเป็น
ศิษย์พระองค์ ที่รักพระองค์กว่าสิ่งใดทั้งสิ้น “ไม่มีใครเป็นศิษย์ของเราได้ หากเขาไม่ยอม
สละทุกสิ่งที่มี” ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ยากลําบาก ที่จะเข้าใจและยอมรับ ถ้าเราไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากพระองค์ ในวันนี้คริสตชนจึงควรทบทวนเงื่อนไขนี้กับพระเยซูเจ้าเหมือนที่
เราเคยตอบรับเมื่อตอนล้างบาปและรับศีลกําลัง

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 ปชญ 9: 13-18
เพลงสดุดี สดด 90
บทอ่านที่ 2 ฟม 1: 9-10,
12-17
พระวรสาร ลก 14 : 25-33

ใครจะทายถูกว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์สิ่งใด
ข้ า แต่ พ ระเจ้ า พระองค์ ท รงเป็ น ที่ ลี้ ภั ย ของ
ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นนิตย์
จงรับเขามิใช่ในฐานะทาส แต่ในฐานะน้องชายที่
รัก
ไม่มีใครเป็นศิษย์ของเราได้ หากเขาไม่ยอมสละ
ทุกสิ่งที่มี
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระคริสตเจ้า แบบฉบับแห่งชีวิต
พระเยซูเจ้าทรงต้องการสอนด้วยชีวิต และต้องการให้เราเข้าใจความหมายแห่งชีวิตของ
เราอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ว่า “ไม่มีใครเป็นศิษย์ของเราได้
หากเขาไม่ยอมสละทุกสิ่งที่มี” พระองค์ได้ทรงประกาศข่าวดี สอนความจริง ซึ่งไม่มี
อาจารย์คนใดในโลกนี้จะสอนแบบพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสอนผู้ติดตามพระองค์ โดย
ไม่ต้องมีตําราใดๆ ทั้งสิ้น พระองค์ทรงให้ชีวิตของพระองค์เป็นตําราเล่มที่ดีที่สุด ที่พระองค์
ชวนศิ ษ ย์ ใ ห้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า พระองค์ ท รงเป็ น อาจารย์ ผู้ เ อาใจใส่ ส านุ ศิ ษ ย์ ข องพระเจ้ า
พระองค์ทรงห่วงใย กวดขันให้สานุศิษย์ค้นพบความจริง ไว้วางใจ มอบตัวเองแด่พระองค์
อย่างไม่มีเงื่อนไข เพื่อบรรดาสานุศิษย์จะได้พบชีวิตที่สมบูรณ์ในพระองค์ เหมือนกับ
นักบุญเปาโลที่เขียนถึงฟิเลโมน ขณะที่ท่านอยู่ในคุกว่าท่านยอมติดคุกเพื่อพระคริสตเจ้า

1.2 พระคริสตเจ้า รูปแบบแห่งความรักที่แท้จริง
พระเยซูเจ้าเรียกร้องสานุศิษย์ให้รัก และพระองค์เองก็ให้แนวทางแก่บรรดาสานุศิษย์ที่จะ
ได้รู้จักรักอย่างแท้จริง โดยความรักของพระองค์ ซึ่งเป็นรักที่บริสุทธิ์ เปิดกว้าง เป็นความ
รักที่มีต่อองค์พระเจ้าสูงสุด ความรักที่แสวงหาความดีแท้จริงของชีวิต ความรักที่พร้อม
ยอมสละได้ทุกสิ่ง แม้กระทั่งชีวิตของตนเอง “ใครที่ไม่แบกไม้กางเขนของตนตามเรามาก็
เป็นศิษย์ของเราไม่ได้” เพื่อตอบสนองและโมทนาคุณความรักขององค์พระบิดาเจ้า ดังนั้น
รูปแบบความรักขององค์พระเยซูเจ้าที่มอบกับเราซึ่งเป็นความสัมพันธ์อันยาวนาน ที่เต็ม
ไปด้วยการให้ และสละตัดใจอย่างแท้จริง ซึ่งอาจจะต้องมาซึ่งการที่เราต้องพบกับความ
ยากลํ า บาก แต่ ด้ ว ยผลแห่ ง ความรั ก นี้ จ ะทํ า ให้ เ ราพบกั บ รั ก แท้ ข องพระองค์ ใ นพระ
อาณาจักรสวรรค์ซึ่งนํามาซึ่งความสุขแห่งชีวิตของการเป็นผู้ติดตามพระองค์

1.3 พระคริสตเจ้า ผู้ให้อิสระในการเลือกแนวทาง
ไม่มีที่ไหนจะเห็นถึงความซื่อสัตย์ของพระเยซูเจ้าได้ชัดไปกว่าตอนนี้ ทรงบอกศิษย์ของ
พระองค์ว่าเขาจะต้องพบอะไรบ้าง ถ้าเขาจะต้องกลับกลายมาเป็นผู้ติดตามแบบอย่างของ
พระองค์ พระองค์ทรงเสนอทางเลือก เขาต้องเลือกเอา บางทีก็ระหว่างความผูกพันที่
ใกล้ ชิดที่สุ ด ในโลกนี้ และความจงรักภั กดีต่ อพระเยซู ค ริ สตเจ้ า ด้ วยข้อเสนอต่างๆ ที่
พระองค์เสนอเพื่อท้าทายบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ พระองค์ไม่เคยบังคับ ขมขู่ ให้พวก
เขาติดตามพระองค์ พระองค์ดําเนินชีวิตให้พวกเขาเห็น และให้พวกเขาเป็นผู้ตัดสินใจว่า
จะติดตามพระองค์หรือเปล่า ถ้าจะติดตามก็ต้องทําตามข้อเรียกร้องของพระองค์ คือ แบก
กางเขนแล้วตามพระองค์ไป ขอให้พระเจ้าสอนแนวทางที่ดีแก่เราเหมือนสดุดี 119 ที่ว่า
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“โปรดทอแสงพระพั ก ตร์ ข องพระองค์ ม ายั ง ผู้ รั บ ใช้ พ ระองค์ และสอนกฎเกณฑ์ ข อง
พระองค์ให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด”

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศของการฉลองเป็นบรรยากาศของการกระตุ้นเตือน และท้าทายให้สัตบุรุษมองดู
ชีวิตแห่งการเป็นผู้ติดตามพระคริสตเจ้า ที่พวกเขาจะต้องกล้าหาญที่จะสละตนเอง สิ่งที่รัก
สิ่งที่ชอบ และแบกกางเขนในชีวิตประจําวันของแต่ละคน เพื่อจะได้เป็นผู้ติดตามพระองค์
อย่างแท้จริงต่อไป

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- บทนํา ประกาศหัวข้อและการฉลอง
- คําทักทาย – เชิญชวนให้แต่ละคนมีความกล้าหาญที่จะ
แบกกางเขนของแต่ละคน เพื่อจะได้สามารถเป็นศิษย์ที่ดี
ของพระองค์ หรืออาจท้าทาย ด้วยการถามถึงการเป็น
ศิษย์ติดตาม
- พระเยซูเจ้า จะต้องทําอะไรบ้าง
ภาควจนพิธีกรรม
- ช่วงรับฟังพระวาจาและรําพึง
- เชิ ญ ชวนให้ ฟั ง พระวาจา ด้ ว ยการแสดงถึ ง พระวาจาที่
เป็นแหล่งพลังแห่งชีวิตฝ่ายจิตของคริสตชน
- บทเทศน์ ท้าทายถึงสิ่งที่จะพบในการเป็นศิษย์ของพระ
เยซูเจ้า
- บทข้าพเจ้าเชื่อ น่าจะเป็นบทที่เหมาะสําหรับการยืนยัน
คริสตชนในความเชื่อต่อพระเจ้า
-

บทภาวนาของมวลชน ควรภาวนาเพื่อเชิญชวนให้ผู้มี
น้ําใจดี ได้สามารถติดตามพระเยซูเจ้ามากขึ้น

ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

ตอนถวาย อาจจั ด ให้ มี ก ารถวายสั ญ ลั ก ษณ์ ต่ า งๆ ที่
อาจจะแสดงถึงการเป็นผู้ติดตามอย่างแท้จริง
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-

บทนํ า ขอบพระคุ ณ เลื อ กให้ เ หมาะสม อาจจะใช้ วั น
อาทิตย์เทศกาลธรรมดาแบบที่ 7 “ความนอบน้อมเชื่อ
ฟังของพระคริสตเจ้าช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น”
บทประกาศพระธรรมล้ําลึกแห่งความเชื่อ ควรขับร้อง
เพื่อยืนยันความเชื่อเช่นกัน
บทข้าแต่พระบิดา ควรขับร้อง

-

เชิญชวนให้มีการสละตัดใจอย่างแท้จริง

-

-

ปิดพิธี

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
คริสตชนอาจจะต้องสละความใฝ่ฝันทะเยอทะยานส่วนตัว ความสะดวก ความสบายที่ตน
ชอบ งานที่อาจจะประสบความสําเร็จ เขาอาจจะต้องเอาความฝันของตนวางไว้ ตระหนัก
ว่าสิ่งแวววาวที่เขามองเห็นแว่บหนึ่งนั้นไม่ใช่สําหรับเขา เขาจะต้องตรึงความประสงค์ของ
ตนเองเสีย เพราะไม่มีคริสตชนคนใดทําสิ่งที่เขาชอบได้ แต่เขาต้องทําสิ่งที่พระคริสต์ชอบ
เพราะในชีวิตของคริสตชนมีกางเขนเสมอ

3.1 ท่าทีของการสละทุกสิ่งเพื่อติดตามพระองค์
การสละทุกสิ่งเพื่อตามพระองค์ เป็นสิ่งที่ท้าทาย คริสตชนควรมีท่าทีดังกล่าวนี้ เพราะเป็น
พื้นฐานของการติดตามพระองค์ การสละทุกสิ่งมิใช่ว่าเราต้องทิ้งคนที่เรารัก หรือทิ้งของที่
เราหามาได้ แต่การสละทุกสิ่งคือ การที่เราสละความคิด การสละสิ่งของที่เราผูกติด เพื่อ
จะได้ติดตามพระองค์

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
-

คริสตชนควรสละน้ําใจของตนเอง เมื่ออยู่ในสังคม เพื่อความเป็นเอกภาพกับคนอื่นๆ

-

คริสตชนควรสละของที่ตนมี เพื่อช่วยเหลือคนที่มีโอกาสน้อยกว่า

-

คริสตชนควรยึดพระคริสตเจ้าเข้าไปแทนที่ในสิ่งของที่เราสละนั้น เพราะสิ่งที่ทํานั้น
เราทําเพื่อพระองค์
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อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
พระเจ้าเมตตาประชากรคนบาป
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์: พระคริสตเจ้าทรงเป็นคนกลางเพื่อการคืน
ดีกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
ท่าทีคริสตชน: การวิงวอนขอพระเมตตา
การดําเนินชีวิต: ชีวิตของการสํานึกถึงพระเมตตาและการยอมรับบาป
ผิดของตน
บทนํา
“ในสวรรค์จะมีความยินดีเพราะคนบาปคนหนึ่งกลับใจ” เราทุกคนจึงเห็นว่าสาเหตุของ
บาปเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์อาจหลงทาง พระเจ้าอาจกลายเป็นบุคคลแปลกหน้าสําหรับ
มนุษย์ แต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจก็คือ พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยหรือมีความสุขกับสถานการณ์
เช่นนี้ ตรงกันข้ ามพระองค์ทรงแสวงหา ให้อภัย อดทนต่ อคนบาปด้วยความรักอันหา
ขอบเขตไม่ได้ พระองค์ได้เป็นนายชุมพาที่จะไม่สามารถมีสันติในจิตใจจนกว่าจะพบแกะที่
หายไป หรือเหมือนกับหญิงที่จุดตะเกียงและกวาดบ้าน ค้นหาทุกซอกทุกมุมของบ้านเพื่อ
จะพบเหรียญที่เธอทําหาย อาทิตย์นี้เป็นการรําพึงถึงความรัก ความเมตตาขององค์พระ
เจ้าที่ทรงมีต่อเรา พระองค์ทรงมองเราเป็นดั่งของขวัญที่ล้ําค่าที่สุดของพระองค์

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 อพย 32: 7-11,
13-14
เพลงสดุดี สดด 51
บทอ่านที่ 2 1ทร 1: 12-17
พระวรสาร ลก 15 : 1-32
หรือ 15 : 1-10

พระเจ้าทรงเปลี่ยนพระทัย มิได้ทรงทําอันตราย
ตามที่ได้ตรัสไว้
ฉันจะลุกขึ้นกลับไปหาพ่อ
พระคริสตเจ้าเสด็จมาช่วยคนบาปให้รอด
ในสวรรค์ จ ะมีค วามยิน ดี เ พราะคนบาปคนหนึ่ ง
กลับใจ
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระคริสตเจ้า บิดาผู้ให้อภัยเสมอ
พระคริสตเจ้าแบบฉบับแห่งการให้อภัย เหมือนบิดาที่รอคอยลูกที่ผิดไปกลับบ้าน นักบุญลู
กาเล่าว่า บิดาแลเห็นเขามีความสงสาร และวิ่งไปสวมกอดลูก ให้อภัยและจัดงานเลี้ยง
ต้อนรับการกลับมา บทบาทนี้ยังสอดคล้องกับบทอ่านที่ 1 จากหนังสืออพยพ “พระเจ้า
ทรงเปลี่ยนพระทัย มิได้ทรงทําอันตรายตามที่ได้ตรัสไว้” ทั้งที่ชาวอิสราเอล ประพฤติผิด
กราบไหว้รูปวัว และฆ่าสัตว์กราบบูชาแก่รูปวัวนั้น แต่ด้วยการร้องขอของโมเสส และพระ
เจ้าก็ทรงให้อภัย พระเจ้าจึงเป็นเหมือน “บิดา” ที่พร้อมให้อภัย ซึ่งตรงกับ สดด 51 ที่ว่า
“ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาทรงเมตตา ปราณี ข้านี้เถิด พระองค์รักข้าจริง …” ซึ่งแสดงถึง
ความเมตตาที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์เหมือนบิดาให้อภัยแก่บุตรของตน

1.2 พระคริสตเจ้าผู้เลี้ยงแกะที่ดี
พระคริสตเจ้าได้ทรงฉายแสงแห่งความรัก ความเมตตาต่อประชากรของพระองค์ดุจผู้เลี้ยง
แกะที่ ห่วงใย ดูแ ล เอาใจใส่ฝู งแกะของตัวเอง พระองค์ก็ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ ดีเยี่ ยม
“มาร่วมยินดีกับฉันเถิด เพราะฉันได้พบแกะตัวที่หายไปนั้นแล้ว” (นักบุญลูกา) และเป็น
รูปแบบของนายชุมพาบาลทั้งหลายที่พร้อมทุกอย่าง เพื่อรักษาลูกแกะของตนให้ ปลอดภัย
พระองค์ยังทรงคอยตามหาบรรดาคริสตชนที่อาจเลือกทางผิด เป็นเหมือนลูกแกะที่หายไป
แม้จะเป็นแกะตัวเดียวก็ตามพระองค์ก็ละ 99 ตัวไว้เพื่อตามหาตัวที่หลง โดยมิรู้สึกเหน็ด
เหนื่อยแต่อย่างใด เมื่อนํากลับมาแล้วก็ให้ความรัก ความเมตตา เอาใจใส่ โดยไม่มีการ
ลงโทษ ทุบตีแต่อย่างใด

1.3 พระคริสตเจ้าเพื่อนแท้ของคนบาป
พระเยซูเจ้าได้รับการตําหนิเพราะความเมตตาของพระองค์ต่อคนบาป พระองค์ทรงแสดง
ความรั ก ความเมตตาสงสาร ให้ อ ภั ย เสมอกั บ ผู้ ที่ มี น้ํ า ใจดี ที่ อ ยากจะกลั บ ใจ ยอมรั บ
ความผิด นักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่1 “พระคริตเจ้าเสด็จมาช่วยคนบาปให้รอด” จน
หลายครั้ง เมื่อพระองค์อยู่ และคบหาสมาคมกับคนบาป พระองค์ทรงโต้ตอบกับพวก
ต่ อ ต้ า นพระองค์ ว่ า คนเก็ บ ภาษี แ ละหญิ ง โสเภณี ผู้ ซึ่ ง ยอมรั บ พระองค์ จ ะเข้ า สู่ พ ระ
อาณาจักรของพระเจ้าก่อนพวกท่านที่ตําหนิพระองค์ เพราะการที่พระองค์เป็นเพื่อนของ
พวกคนบาปเหล่านั้น
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2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
พิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้ ควรแสดงออกถึงบรรยากาศที่พระเจ้า ทรงอภัยและมีพระทัย
เมตตากรุณาอยู่เสมอ การรับศีลอภัยบาป และการรับศีลมหาสนิทจึงเป็นของคู่กันใน
โอกาสสําคัญนี้ การจัดเตรียมพิธีกรรมจึงต้องแสดงออกของความรักและการให้อภัยของ
พระเจ้า

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- กล่าวทักทายสัตบุรุษให้ความรู้สึกถึงการต้อนรับยินดี
- คําทักทายใช้คําในพระวรสาร “ในสวรรค์จะมีความยินดี
เพราะคนบาปคนหนึ่งกลับใจ” เพื่อแสดงถึงความเมตตา
ของพระเจ้า
- บทร่ําวิงวอน (Kyrie) ความสําคัญที่แสดงบรรยากาศที่เรา
คนบาปมาวอนขอพระเมตตาจากพระองค์
- พิธีสารภาพบาป ให้หยุดสักครู่หนึ่งเพื่อคิดถึงความผิด การ
หลงออกนอกทางของพระเจ้า ขอโทษและขอบพระคุณ
พระเจ้าที่ได้ให้อภัยและตามหาเราเสมอ
ภาควจนพิธีกรรม
- ช่วงการรับฟังและรําพึง
- อ่า นบทนํ า เชิญ ให้ ฟัง พระวาจาด้ว ยความตั้ง ใจ เพื่อ เป็ น
การตอบแทนและโมทนาคุณพระเจ้าด้วยการตั้งใจฟังอย่าง
ดี
- บทเทศน์ ควรเน้นพระเจ้าผู้ทรงเปิดกว้างที่จะให้อภัยและ
ทรงตามหาผู้หลงออกนอกทางเพราะบาป
- บทภาวนาของมวลชน เน้นถึงความรัก ความเมตตาของ
พระเจ้า การให้อภัย การช่วยเหลือ แนะนําผู้อื่นในทางที่ดี
ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

บทนําขอบพระคุณเลือกบทพิเศษ คือ บทขอบพระคุณ
เพื่อการคืนดี แบบที่ 2 เป็นการแสดงถึงความรัก ความ
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-

-

-

เมตตาของพระเจ้า
บทข้ า แต่ พ ระบิ ด า ร้ อ งอย่ า งสง่ า “โปรดอภั ย ข้ า พเจ้ า
เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น”
บทเพลงลูก แกะพระเจ้า น่ าจะขับ ร้องและเลือ กบทที่ มี
ความหมายว่าพระเยซูเจ้าเป็นนายชุมพาบาลที่ดี
พิธีมอบสันติสุข การแสดงความเป็นมิตร ถ้าเป็นสัญลักษณ์
ที่แสดงออกถึงการเป็นมิตรให้อภัยกันและกัน

ปิดพิธี
-

เชิญชวนให้คริสตชนแสวงหาคนบาป ที่สําคัญจะต้องเตือน
ตนเองให้กลับใจเสมอ

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
อาทิตย์ที่เชิญชวนให้เราสามารถให้อภัย ชื่นชมยินดี สนับสนุนบุคคลที่หลงทางกลับมาหา
พระเจ้า และเชิญชวนให้เราสามารถเป็นผู้ที่แสวงหาคนบาปที่หลงทาง หรือเงินเหรียญที่
หายไป ด้วยความเข้มแข็ง และต้องทําให้เราฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้ด้วยการ
เลียนแบบความรัก ความเมตตาขององค์พระเจ้าที่ได้มีต่อคนบาปเสมอ

3.1 ท่าทีของการให้อภัยกันและกัน
คริสตชนต้องให้อภัยกันและกันด้วยความเข้าใจ และความสุภาพถ่อมตน การให้อภัยใน
วิถีทางที่โอหังวางโตทําให้บุคคลอื่นขยะแขยง ทําให้เขารู้สึกอับอาย ไม่ใช่การให้อภัยแบบค
ริสตชน เราทุกคนต้องการรับการอภัยจากพระเจ้า อุปสรรคประการเดียวที่เราไม่สามารถ
รับการอภัยจากพระเจ้าคือ การที่เราไม่ให้อภัยบาปผิดของผู้อื่น ความสามารถที่จะให้อภัย
บุคคลที่ทําผิดต่อเราเป็นการทดสอบและเครื่องวัดที่ดีมากของความลึกซึ้งแห่งการเป็น
คริสตชนของเรา คริสตชนทุกคนควรกระหายที่จะให้อภัย เพราะว่าคริสตชนได้ประสบกับ
การให้อภัยของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
-

-

-

คริสตชนดําเนินชีวิตด้วยการภาวนา ซึ่งนําเราไปยังหัวใจของพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วย
ความเมตตากรุณา เราภาวนาว่าเราจะสามารถเห็นและเข้าใจความเจ็บป่วยในจิตใจ
ของผู้กระทําผิด
คริสตชน ควรแสวงหาความเมตตากรุณาและความรักของพระองค์อยู่เสมอ ด้วยการ
ขอโทษพระองค์เหมือนลูกขอโทษบิดามารดา
คริสตชนต้องให้อภัยซึ่งกันและกัน เป็นตัวอย่างแก่คนที่นับถือศาสนาอื่น
396

อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
ความยากจนจะกลายเป็นความมั่งคั่งในพระอาณาจักรของพระเจ้า
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์: พระคริสตเจ้ายอมเป็นคนยากจนเพื่อทุกคน
จะได้มั่งคั่งเพราะพระองค์
ท่าทีคริสตชน: รับใช้พระและรักเพื่อนมนุษย์ทุกคน
การดําเนินชีวิต: เลือกสิ่งที่เป็นคุณค่าถาวรตามคําสอนของพระเยซูเจ้า
บทนํา
เมื่อพระเจ้าเป็นองค์แห่งความยุติธรรมแล้ว ทําไมโลกของเราจึงมีการเลือกชั้นวรรณะ
ยึดถือฐานะ ตําแหน่ง แบ่งแยกกันระหว่างคนจนและคนร่ํารวย ประเทศโลกที่สาม และ
โลกที่หนึ่ง การต่อสู้กันระหว่างชนชั้น การเหยียดผิว คงพอที่จะพูดได้ถึงสถานการณ์ของ
ความแบ่งแยก การประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยความรักและช่วย
ให้รอดนี้กําลังถูกประกาศไปในสถานการณ์ของการแบ่งแยกนี้ เป็นการประกาศซึ่งเข้ามา
เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ในฐานะที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม อยู่ด้วยกันอย่างสันติปราศจาก
การแบ่งชนชั้นคนมั่งมีหรือคนยากจน อีกทั้งเป็นการประกาศที่ต้องช่วยให้ทุกคนมองเห็น
สัจธรรมว่าอะไรเป็นแก่นแท้ชีวิตซึ่งต้องคํานึงถึง “ความเป็น” มากกว่า “ความมี” โดยไม่
ยอมให้ “ความมีมาก หรือ ความมีน้อย” มาทําลายสัมพันธภาพอันแน่นแฟ้นในพระบิดา
องค์เดียวกันได้ เพราะมนุษย์ทราบดีว่า หากปราศจากสัมพันธภาพอันนี้แล้ว มนุษย์ไม่
สามารถดํารงชีวิตอยู่และไม่สามารถพัฒนาพรสวรรค์ของตนเองได้

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 อมส 8: 4-7
เพลงสดุดี สดด 113
บทอ่านที่ 2 1ทร 2: 1-8
พระวรสาร

ลก 16 : 1-13
หรือ 16 : 10-13

คํากล่าวโทษผู้ที่ซื้อคนยากจนด้วยเงิน
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด พระองค์ทรงยกคนขัดสน
ขึ้นมาจากกองขี้เถ้า
ขอให้ มี ก ารอ้ อ นวอนพระเจ้ า เพื่ อ คนทั้ ง หลาย
พระองค์ทรงปรารถนาให้มนุษย์ทั้งหลายได้รอด
จะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระเยซูเจ้าแม้ทรงมั่งคั่ง แต่ทรงยอมเป็นคนยากจนเพื่อท่าน
ทั้งหลายจะได้มั่งคั่งเพราะความขัดสนของพระองค์
โดยการเสด็ จ มาบั ง เกิ ด เป็ น คนยากจนของพระเยซู เ จ้ า เพื่ อ เห็ น แก่ เ รา พระองค์ ท รง
ดํารงชีวิตอย่างคนยากจนและทรงประกาศว่าผู้ใดมีใจยากจนก็เป็นสุขเพราะเมืองสวรรค์
เป็นของเขา และพระเยซูเจ้าองค์เดียวนี้ที่ทรงช่วยเหลือผู้ขัดสน ผู้ถูกทอดทิ้งจากสังคม คน
จนหลายคนที่ถูกตราหน้าจากสังคม แต่คนจนเหล่านั้นได้เข้ามาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง
ปกติสุขเช่นเดิมโดยอาศัยความรักและความช่วยเหลือจากพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พระเจ้ า ทรงปรารถนามิ ใ ห้ ดู ถู ก เหยี ย ดหยามคนยากจน จากประกาศกอาโมส “คํ า
กล่าวโทษผู้ที่ซื้อคนยากจนด้วยเงิน” เงินเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเตือนให้ผู้มั่งคั่งจําเป็นจะต้อง
รู้จักใช้อย่างถูกต้อง และตัวอย่างอันดีที่เราพบเห็นได้ก็คือ จาก 2คร 8:9 ที่ว่า “พระเยซู
คริสต์ แม้ทรงมั่งคั่ง แต่ทรงยอมเป็นคนยากจน เพื่อท่านทั้งหลายจะได้มั่งคั่ง เพราะความ
ขัดสนของพระองค์” กล่าวคือ ด้วยบทบาทของพระเยซูเจ้าทําให้เราทราบว่าความยากจน
นั้ น จะกลายเป็ น ความมั่ ง คั่ ง ในพระอาณาจั ก รพระเจ้ า สมกั บ คํ า ใน สดด 113 ที่ ว่ า
“พระองค์ทรงยกคนที่ยากจน ขึ้นมาจาก ธุลีดินที่สิ้นค่า”

1.2 พระองค์ทรงเป็นองค์แห่งความรอดของทุกคน
พระองค์ทรงเป็นองค์แห่งความรอดสําหรับมนุษย์ทุกคน ทุกคนมีส่วนในแผนการณ์แห่ง
ความรอดนี้ และพระองค์เองทรงปรารถนาให้มนุษย์ทั้งหลายได้รอดและมารู้ความจริง
เพราะว่ามีพระเจ้าเดียวและคนกลางคนเดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือ พระคริสตเจ้า
ในสภาพมนุษย์ ผู้ได้มอบพระองค์เองเป็นค่าไถ่สําหรับมนุษย์ทุกคน มนุษย์จึงควรรู้จักเลือก
ที่จะอยู่ข้างพระองค์ “จงรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้” (นักบุญลูกา 16) นั่น
คือ พระเยซูคริสต์ทรงเป็น “คนกลาง” นําไปสู่ความรอด ขณะเดียวกัน นักบุญเปาโลถึงทิ
โมธี ฉบั บที่1 ทําให้เราเห็นชัดเจนว่า พระองค์นอกจากเป็นองค์ความรอดและยังทรง
ปรารถนาให้ทุกคนได้รอดด้วย “ขอให้มีการอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อคนทั้งหลาย พระองค์ทรง
ปรารถนาให้มนุษย์ทั้งหลายได้รอด”

1.3 พระคริสตเจ้าทรงอยู่เคียงข้างผู้ยากไร้
ดําเนินชีวิตเคียงข้างผู้ยากไร้ “ความรักของพระศาสนจักรต่อผู้ยากไร้นั้น…เป็นส่วนหนึ่ง
ของธรรมประเพณีที่คงเส้นคงวามาตลอด” พระเจ้าทรงอํานวยพระพรบรรดาผู้ซึ่งให้ความ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และไม่เห็นชอบกับบรรดาผู้ซึ่งไม่ให้ความสนใจ “ผู้ใดขอก็จงให้ และอย่า
หันหลังให้ผู้ที่มายืมจากท่าน” (มธ 5:42) ขณะที่ “คนจนได้รับข่าวดี” (มธ11:5) ก็เป็น
เครื่องหมายว่าพระคริสตเจ้าประทับอยู่ (เทียบ ลก 4:18) นักบุญเกรโกรี กล่าวว่า “เมื่อ
398

เราให้สิ่งที่เราไม่ใช้แก่ผู้ยากไร้นั้น เราก็ไม่ได้ทําทานสิ่งที่เป็นของพวกเราแก่พวกเขา แต่เรา
ให้พวกเขาในสิ่งที่เป็นของเขา เราทําหน้าที่ความยุติธรรมมากกว่าเราทํากิจการแผ่เมตตา
จิต” อย่าทําให้ถ้อยคําที่รุนแรงของผู้เผยพระวจนะในหนังสือประกาศกอาโมสซึ่งฟังใน
วันนี้ไร้ผลกับสิ่งนี้ “เขาซื้อความขัดสนมาเป็นทาสด้วยเงินแค่ราคารองเท้าคู่เดียว” แต่
พระองค์เชื้อเชิญเราให้ยอมรับการประทับอยู่ของพระองค์ในตัวผู้ยากไร้ซึ่งเป็นพี่น้องของ
พระองค์ (เทียบ มธ 25:40) จงใช้ “ความมั่งคั่ง” ที่ท่านมีอยู่นี้เสริมสร้าง “ภราดรภาพ”
ให้เกิดขึ้น

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
เป็นบรรยากาศของผู้อิ่มเอิบและดื่มด่ําในความรักของพระเจ้าจนฉายแววตาแห่งความสุข
สองประการ คือ ประการแรก ความเชื่อ ความวางใจ และความรักใน “พระองค์ผู้ทรงเป็น
ทุกสิ่ง” หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ในพระองค์เราไม่อาจมีสิ่งใดเลย ประการสอง ความสุขใน
บรรยากาศของความเป็นพี่น้องกัน ทุกคนเท่าเทียมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นบุตร
ของพระเจ้าองค์เดียวกัน คนรวยหรือคนจน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ณ บัดนี้ ทุกคนร่วมใจ
เป็นหนึ่งเดียวกันมาสรรเสริญพระเจ้าพร้อมกัน

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- พิ ธี ก ร ประกาศหั ว ข้ อ และสาระการฉลอง และอธิ บ าย
ข้อความสั้นๆ
- คํ า ทั ก ทายของพระสงฆ์ พ ยายามสร้ า งบรรยากาศการ
ทักทายแบบกันเองโดยเชิญชวนทุกคน ไม่เว้นคนรวย-คน
จน
- พิธีสารภาพบาป ควรเลือกเป็นแบบตอบ-รับ แต่ก่อนที่จะ
กล่าว “ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ” ให้กล่าว
ข้อความสั้นที่เป็นข้อบกพร่องต่างๆ ในชีวิตคริสชน
- บทภาวนาของประธาน พระสงฆ์ อ าจจะปรั บ เปลี่ ย นนิ ด
หน่อยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของหัวข้อและสาระการ
ฉลองในวันนี้
ภาควจนพิธีกรรม
ช่วงของการรับฟังพระวาจาและการรรําพึง
- อ่านบทนําก่อนอ่านพระวาจาทั้งสามบท
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-

บทเทศน์ควรรําพึงเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น
ระหว่างคนจนและคนรวย คนพิการและคนที่ถูกทอดทิ้ง
ของสังคมและกลับมาพูดถึงแบบฉบับของพระเยซูเจ้า

ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

-

-

-

-

บนพระแท่น และการจัดสถานที่ควรแสดงออกถึงความ
เรียบง่าย ไม่หรูหรา
ขบวนแห่ของถวาย ควรเลือกบุคคลที่พอเป็นรูปแบบของ
คนจนได้บ้าง หลายครั้งเรามักเลือกคนที่มีหน้าตา ฐานะดี
มายกของถวายเสมอ
บทนําขอบพระคุณ ควรเลือกเทศกาลธรรมดา แบบที่ 3
ผลการรู้จักประมาณตน
“บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย” เน้นให้ทุกคน
สวดพร้อมๆ กันเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันที่พร้อมที่จะให้
อภัยกันและกัน
เน้นความสําคัญของการมอบสันติสุขแก่กันและกัน ถือเป็น
การแสดงออกที่เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งที่จะให้ทุกคนเห็น
ว่า ทุกคนไม่ว่าเป็นใครล้วนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน

ปิดพิธี
-

พิ ธี จ บแล้ ว แต่ ชี วิ ต เรายั ง ไม่ จ บ ให้ ทุ ก คนกลั บ บ้ า นเพื่ อ
ดํารงชีวิตตามน้ําพระทัยของพระองค์

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
นักบุญยอห์น กล่าวว่า “เราวิงวอนท่านให้พิจารณาว่า พระเยซูคริสตเจ้า องค์พระเจ้าของ
เราเป็นประมุขแท้จริงของท่าน และท่านก็เป็นหนึ่งในบรรดาสมาชิกของพระองค์ พระองค์
เป็นของท่านเสมือนศีรษะต่ออวัยวะ ทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ก็เป็นของท่าน จิตใจของ
พระองค์ ดวงหทัยของพระองค์ พระกายของพระองค์ พระวิญญาณและความสามารถ
อื่นๆ ของพระองค์ ท่านต้ องใช้ ประโยชน์เ สมือนว่าเป็นของท่านเอง เพื่อบริการรับ ใช้
สรรเสริญ รัก และถวายพระสิริแด่พระเจ้า ท่านเป็นของพระองค์ เสมือนอวัยวะเป็นของ
ศีรษะ ในทํานองเดียวกัน พระองค์ทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะใช้ทุกสิ่งที่อยู่ในตัวท่านเพื่อ
ให้บริการ รับใช้และพระสิริของพระบิดาเสมือนเป็นสิ่งที่เป็นของพระองค์”

3.1 ท่าทีของความเป็นน้ําหนึ่งเดียวกันและการแบ่งปัน
นับเป็นท่าทีที่สําคัญ ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะ พิธีขอบพระคุณในวันนี้เรียกร้องอย่าง
ยิ่งที่จะยอมรับทุกๆ คนโดยไม่มีเงือนไข แม้แต่คนนั้นจะเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมก็ตาม
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อย่าให้เงินทองของนอกกายมาเป็นพระเจ้าจนลืมความต้องการของพี่น้องร่วมโลก อย่าให้
ทรัพย์สมบัติมาทําลายความมีคุณค่าของ “สัมพันธภาพ” ระหว่างกัน แต่ช่วยเสริมสร้าง
ความดีร่วมกัน สัมพันธภาพร่วมกัน

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
1. คริสตชนควรเลือกจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้
2. ขอให้มีการอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อคนทั้งหลาย พระองค์ทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคน
ได้รอด “คนทั้งหลาย” อาจจะหมายถึง คนยากจน ผู้ป่วย ผู้ที่ไม่มีใครคบหาสมาคม
หรือใครก็ตามที่กําลังอยู่ในความต้องการ
3. คริสตชนแต่ละคนนั้นมีความสัมพันธ์กับความดีส่วนรวมโดยความจําเป็น ในจดหมาย
ของนักบุญบาร์นาบา 4, 10 เขียนไว้ว่า “จงอย่าเจริญชีวิตโดดเดี่ยวโดยการเก็บตัว
ราวกับว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรมแล้ว แต่ตรงกันข้ามจงรวมตัวกันใหม่เพื่อแสวงหาสิ่งซึ่ง
เป็นประโยชน์สําหรับทุกคน
4. คริสตชนควรเลือกเคียงข้างผู้ยากไร้ก่อน
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อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
“ความร่ํารวย” มักเป็นเหตุทําให้เหินห่างจากพระอาณาจักร
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์: พระเยซูเจ้าทรงสอนให้ประชากรมีความ
เมตตากรุณา
ท่าทีคริสตชน: มีใจเมตตากรุณา
การดําเนินชีวิต: การแบ่งปันกับเพือ่ นพี่น้อง
บทนํา
จอห์น เฮนรี่ นิวแมน กล่าวว่า “ทุกคนต่างยกย่องความร่ํารวย ผู้คนมากมายนับถือและยก
ย่องความร่ํารวยโดยไม่รู้ตัว มนุษย์วัดความสุขด้วยความร่ํารวย และถือว่าคนที่ร่ํารวยคือ
คนที่มีเกียรติ… มันเป็นการยกย่องที่มีผลมาจากความเชื่อภายในว่า หากเขาร่ํารวย เขาก็
สามารถจะทําอะไรก็ได้ ความร่ํารวยเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งในยุคของเรา เทพเจ้าอีกองค์หนึ่ง
คือ การมีชื่อเสียง หรือการเป็นที่รู้จักทั่วโลกที่เราเรียกว่า “บุคคลในข่าว” แล้วก็นึกเอาเอง
ว่า นี่คือความยิ่งใหญ่และพื้นฐานของความน่าเคารพ” เพราะเหตุนี้เองที่พระเยซูเจ้ามัก
ตําหนิเสมอเกี่ยวกับ “ความมั่งมี” มักเป็นเหตุที่ทําให้เขาต้องเหินห่างจากพระอาณาจักร
ของพระเจ้า พระเยซูเจ้ายังคงสอนและเป็นแบบอย่างแก่คริสตชนอยู่เสมอว่า พระองค์
แม้ว่าทรงมั่งคั่ง แต่ก็ยอมเป็นคนยากจนเพื่อคนทั้งหลาย

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 อมส 6: 1ก, 4-7 ผู้ที่เอกเขนกอยู่ในศิโยน จะต้องเป็นพวกแรกที่ตก
ไปเป็นเชลย
เพลงสดุดี สดด 146
ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้า
บทอ่านที่ 2 1ทธ 6: 11-16 จงถือบทบัญญัติไว้จนกระทั่งพระเจ้าเสด็จมา
พระวรสาร ลก 16 : 19-31 ลู ก ได้ รั บ แต่ ข องดี ๆ ส่ ว นลาซารั ส ได้ รั บ แต่ สิ่ ง
เลวร้าย แต่เดี๋ยวนี้เขาได้รับความบรรเทาขณะที่
ลูกต้องรับทรมาน
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระเยซูเจ้าแม้ทรงมั่งคั่ง ได้ทรงยอมเป็นคนยากจนเพื่อท่าน
ทั้งหลายจะได้มั่งคั่งเพราะความขัดสนของพระองค์
ความยากจนที่พระองค์ทรงยอมเป็นนั้นมิใช่เพื่อทําตนเองให้มีชื่อเสียงหรือเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากการยอมเป็นคนยากจนนั้น แต่ยอมเพราะรักมนุษย์ จึง
ทรงยอมรับสภาพมนุษย์ และรับสภาพแบบคนจน จากความหลงระเริง เรื่อง ความมั่งคั่ง
อาจทําให้คริสตชนตกที่นั่งลําบาก ดังประกาศกอาโมสที่กล่าวถึง พระยาเวห์ ทรงตําหนิคน
ที่ชอบความมั่งคั่ง “วิบัติแก่ผู้ที่นอนบนเตียงงาช้าง ผู้ที่นอนเหยียดอยู่บนเก้าอี้ยาว และกิน
ลูกแก่ที่ได้มาจากฝูงแกะ……….” ทั้งนี้เพราะคนร่ํารวยสมัยนั้นละเลยคนยากจนนั่นเอง

1.2 พระเจ้าทรงช่วยเหลือคนจน
บทสุดดีที่ 146 ตอบรับพระวาจาในวันนี้ มีตอนหนึ่งที่ว่า “พระเจ้าทรงเลี้ยงอาหารคนจน
หิวโหยกังวล ปลดปล่อยนักโทษเป็นไท” เพราะพระองค์ต้องการมือของเราเพื่อแจกจ่าย
อาหารนั้น แด่คนที่ด้อยโอกาสกว่า จากบทสดุดีที่เราพบจะเห็นว่าบุคคลที่พระธรรมเก่ามัก
อ้างถึงก็คือ “หญิงม่าย และลูกกําพร้า” ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ชายขอบสังคม มีความ
ยากลําบาก เพราะพวกเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ พระเยซูเจ้าเองขณะมีพระ
ชนม์อยู่พระองค์มักจะเปรียบเทียบและแสดงความห่วงใยถึงคนเหล่านี้ด้วย

1.3 พระเยซูเจ้าทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม
พระองค์ไม่ได้ดูที่ว่า เราจะจนหรือรวยอย่างไร แต่พระองค์มองที่การกระทําและน้ําใจ
มนุษย์ “พอถึงพลบค่ําแห่งชีวิตนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะปรากฎต่อพระพักตร์พระองค์ด้วยมือ
เปล่า เพราะข้าพเจ้าไม่ขอร้องให้พระองค์พิจารณาผลงานของข้าพเจ้า พระเจ้าข้า ความ
ยุติธรรมทั้งหลายของเรานั้นมีมลทินต่อสาย พระเนตรของพระองค์ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึง
ปรารถนาสวมชุดความยุติธรรมของพระองค์และขอรับการเป็นกรรมสิทธิ์ในตัวพระองค์
จากความรักของพระองค์ตลอดนิรันดร์ (นักบุญเทเรซา) จากความคิดนี้ทําให้เราคิดเสมอ
ว่า พระองค์มิได้รังเกียจ “คนรวย” หรือ “คนมั่งมี” แต่ทรงตําหนิ การที่เขาละเลย ไม่
แบ่งปันคนอื่น ซึ่งตรงกับพระวรสารวันนี้ นักบุญลูกา ยกคําพูดท่าทีเรื่องนี้ของพระเยซูเจ้า
กรณีเรื่อง “เศรษฐีกับลาซารัส” เพราะเศรษฐีดําเนินชีวิตโดยไม่ช่วยเหลือคนที่ยากจน เขา
จึงมิได้เข้าสู่สวรรค์ ทั้งนี้มาจากสาเหตุคือ “ลูกได้รับแต่ของดีๆ ส่วนลาซารัสได้รับแต่สิ่ง
เลวร้าย แต่เดี๋ยวนี้เขาได้รับความบรรเทา ขณะที่ลูกต้องรับทรมาน”

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
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2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศควรเป็นความชื่นชมยินดีด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าที่
พระองค์ทรงยอมรับสภาพมนุษย์และอยู่ท่ามกลางพวกเราและกําลังสอนเราให้มีเมตตาจิต
ต่อกัน
บรรยากาศของการฉลองวันนี้ควรสื่อความหมายทั้งทางภาควจนพิธีกรรมและภาคบูชา
ขอบพระคุณ เพื่อเป็นการย้ําเตือนให้คริสตชนเข้าใจว่า “ความร่ํารวย” มักจะหรืออาจะ
เป็นโอกาสที่ทําให้เราเหินห่างพระเจ้าได้

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- พิธีกรเน้นหัวข้อและสาระของวันนี้พอสังเขป
- พระสงฆ์ทักทายอย่างเป็นกันเองและเป็นธรรมชาติ
- บทร่ํ า วิ ง วอน เป็ น บทเตื อ นใจให้ เ ข้ า สู่ ข้ อ คิ ด วั น นี้ ไ ด้ ว่ า
มนุษย์เราต้องได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าเสมอ
ภาควจนพิธีกรรม
- ผู้อ่านควรอ่านสาระสําคัญของบทอ่านทั้งสามโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง การเชิ ญ ชวนให้ ตั้ ง ใจฟั ง พระวรสารเป็ น พิ เ ศษ
เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันจริงๆ
- บทเทศน์น่าจะเน้นไปที่พระวรสาร ซึ่งอาจจะกล่าวถึงการ
ที่เราทุกคนควรมีความเมตตากรุณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคน
ยากจน และสิ่งที่น่าจะเน้นอีกจุดคือ ให้ฟังพระวาจาและ
นําไปปฏิบัติเสมอ
- ช่วงเก็บถุงทาน ควรบอกให้คนที่มีมากกว่า ได้เสียสละแก่
คนที่ด้อยโอกาส
- บทภาวนาของมวลชน ควรสวดภาวนาแก่ทุกคน (รวย-จน)
แต่ขอให้แต่ละคนดําเนินชีวิตที่พระคริสต์ทรงสอน
ภาคบูชาขอบพระคุณ
- เลือกบทนําขอบพระคุณที่เกี่ยวข้อง คือวันธรรมดา แบบ
ที่ 8 “พระคริสตเจ้าผู้ทรงบรรเทาความทุกข์ยาก”
- บทภาวนาขอบพระคุณควรสวดช้าๆ ด้วยความศรัทธาและ
ความเชื่อ
- บทข้ า แต่ พ ระบิ ด า และการแสดงความเป็ น มิ ต รต่ อ กั น
เพราะเกี่ยวข้องกับ “การมีจิตเมตตาต่อกัน”
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ปิดพิธี
-

ขอให้ทุกคนไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้า ก่อนที่จะอวย
พร ควรกล่าวสองสามประโยคเพื่อเตรียมจิตใจสัตบุรุษใน
การรับพระพรจากพระ

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
วันที่มารดาตําหนิหล่อนที่รับผู้ยากไร้และผู้ป่วยหนักมาไว้ในบ้านนั้น นักบุญโรซาแห่งลีมา
ตอบกลับไปโดยไม่ลังเลว่า “เมื่อเราบริการรับใช้ผู้ยากไร้และผู้ป่วยนั้น เราก็บริการรับใช้
พระเยซูเจ้า เราต้องไม่ปล่อยให้ขาดความช่วยเหลือต่อเพื่อนบ้านของเรา เพราะว่า เรา
บริการรับใช้พระเยซูเจ้าในพี่น้องของเรา” ดังที่พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่า “สิ่งที่เจ้าละเลยที่จะ
ปฏิบัติต่อคนใดคนหนึ่งในบรรดาผู้ต่ําต้อยนี้ นั่นคือ เจ้ามิได้ปฏิบัติต่อเรา” (มธ 25:45)

3.1 ท่าทีของการเป็นผู้บริการรับใช้และมีเมตตาจิต
“เรามีพระพรแตกต่างกันตามพระหรรษทานที่พระองค์ประทานให้ ผู้ที่ได้รับพระพรที่จะ
ประกาศพระวาจา ก็จงใช้พรนั้นมากน้อยตามส่วนของความเชื่อของตน ผู้ที่ได้รับพระพรที่
จะรับใช้ ก็จงรับใช้ไป ผู้ที่ได้รับพระพรที่จะสอน ก็จงสอนไป ผู้ที่ได้รับพระพรที่จะตักเตือน
ก็จงตักเตือนไป ผู้ที่บริจาค ก็จงบริจาคด้วยความเอื้อเฟื้ออย่างจริงใจ ผู้ที่เป็นผู้นํา ก็จงทํา
หน้าที่ผู้นําด้วยความเอาใจใส่ ผู้ที่แสดงความเมตตากรุณา ก็จงแสดงความเมตตากรุณา
ด้วยใจยินดี” (รม 12:6-8)

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
1. ชีวิตแห่งความศักดิ์สิทธิ์แบบคริสตชน “บรรดาสัตบุรุษคริสตชนทุกๆ คนไม่ว่าอยู่ใน
ฐานะใด หรืออยู่ในชั้นวรรณะใด เขาทุกคนได้รับการเชื้อเชิญให้มาสู่ความสมบูรณ์
แห่งชีวิตคริสตชนและความครบครันด้านความรักเมตตาจิต” (พระธรรมนูญเรื่อง
พระศาสนจักร ข้อ 40.2)
2. ประกอบเมตตาจิตอย่างเป็นรูปธรรม กิจการแผ่เมตตาจิตนั้นเป็นกิจการที่เราช่วย
เพื่อนบ้านของเราในสิ่งที่เขาต้องการจําเป็นทางกายและจิตใจ (เทียบ อสย 58:6-7;
ฮบ 13:3) การอบรม ให้คําปรึกษา ปลอบบรรเทา ให้กําลังใจ เป็นกิจแผ่เมตตาจิต
เช่ น เดี ย วกั บ การยกโทษและอดทนต่ อ ความผิ ด กิ จ การแห่ ง เมตตาทางกาย
ประกอบด้วยการให้ของกินกับผู้หิวโหย ให้ที่พักแก่ผู้ไร้ที่พักพิง ให้เครื่องนุ่งห่มแก่ผู้ไม่
มี เยี่ยมเยียนคนเจ็บไข้และนักโทษถูกคุมขัง ฝังศพ (เทียบ มธ 25:31-46) ท่ามกลาง
กิจกรรมเหล่านี้ การให้ทานแก่ผู้ยากไร้นั้น เป็นกิจการหนึ่งที่เป็นพยานสําคัญแห่ง
ความรักเมตตาฉันพี่น้อง ยังเป็นการปฏิบัติความยุติธรรมซึ่งเป็นที่พอพระทัยของพระ
เจ้า (เทียบ ทบต 4:5-11, บสร 17:22, มธ 6:2-4)
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3. ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่พบในความร่ํารวยหรือการอยู่ดีกินดี ในเกียรติยศชื่อเสียงของ
มนุษย์หรือในอํานาจ หรือในความสําเร็จของมนุษย์ อย่างไรก็ดี มันอาจเป็นประโยชน์
เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะ หรือในสิ่งสร้างต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถพบ
ความสุขแท้ได้นอกจากในพระเจ้าเท่านั้น ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความดีทั้งปวงและความ
รักทั้งมวล
4. รับฟัง-เชื่อฟังพระวาจาของพระองค์และปฏิบัติตาม
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อาทิตย์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
ประชากรพระเจ้าต้องมีความเชื่อเข้มแข็ง
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์: พระเยซูเจ้าทรงสอนประชากรให้มีความเชื่อ
ท่าทีคริสตชน: ความเชื่อ
การดําเนินชีวิต: มีความเชื่อมั่นคงและการดํารงชีวิตในความเชื่อ
บทนํา
ความเชื่อเป็นคุณธรรมทางเทววิทยาที่ช่วยให้เราเชื่อในพระเจ้า เชื่อในทุกสิ่งซึ่งพระองค์
ตรัสและทรงเผยแสดงแก่เรา และสิ่งซึ่งพระศาสนจักรสั่งสอนเพราะเป็นความจริงในตัวเอง
ด้วยความเชื่อนั้น “มนุษย์มอบตนเองทั้งหมดแด่พระเจ้าโดยเสรี” (พระธรรมนูญเรื่องการ
เผยของพระเจ้า ข้อ 5) เพราะเหตุนี้ ผู้มีความเชื่อจึงแสวงหาที่จะรู้จักและกระทําตามพระ
ประสงค์ของพระเจ้า “ผู้ชอบธรรมจะเจริญโดยทางความเชื่อ” (รม 1:7) ความเชื่อที่มีชีวิต
นั้น “เกิดผลโดยทางความรัก” (กท 5:6; รม 1:17) พระวาจาที่จะรับฟังทั้ง 3 บทรวมทั้ง
บทสดุดีของวันนี้ต่างสอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกัน คือ ประชากรพระเจ้าต้องมีความเชื่อที่
เข้มแข็ง และเขาจะสามารถดํารงชีวิตได้เป็นอย่างดี

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 ฮบก 1: 2-3, 2-4
เพลงสดุดี สดด 95
บทอ่านที่ 2 2ทธ 1: 6-8, 1314
พระวรสาร ลก 17 : 5-10

คนชอบธรรมจะดํารงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์
ในวันนี้ ถ้าท่านได้ยินเสียงของพระองค์ ก็อย่าทํา
ใจแข็งเลย
อย่าละอายที่จะเป็นพยานถึงพระเจ้า
ถ้าพวกท่านมีความเชื่อ
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระคริสตเจ้าท่อธารแห่งความเชื่อ
จากพระวรสารนักบุญลูกาเราเห็นว่า บรรดาศิษย์ขอร้องให้พระเยซูเจ้าประทานความเชื่อ
แก่เขาเพราะหลายครั้งพวกเขาหมดกําลังใจ การมั่นคงในความเชื่อจึงมีความสําคัญเพราะ
หลายครั้งพลังแห่งความเชื่ออาจหมดไปได้ นักบุญเปาโลจึงเขียนถึงทิโมธี ฉบับที่ 2 ย้ํา
เตือนเขาว่า “อย่าละอายที่จะเป็นพยานถึงพระเจ้า” เพราะหลายครั้งชีวิตมนุษย์เราขาด
หลักความเชื่อมั่น เราก็อาจจะท้อถอยได้ และเราจะพบว่าชีวิตทางศีลธรรมของเราพบ
แหล่งที่มาในความเชื่อในพระเจ้าซึ่งทรงไขแสดงความรักของพระองค์แก่เราอย่างสมบูรณ์
โดยทางพระเยซูเจ้า ในการยืนยันชัดแจ้งของพระเจ้าว่า “เราคือพระเจ้า พระเจ้าของ
ท่าน” ได้รวมอยู่ในพระบัญญัติแห่งความเชื่อ ความไว้ใจและความรักย่อมย้ําเตือนคริสต
ชนให้มีกําลังใจมากขึ้น

1.2 พระเยซูเจ้าทรงสอนประชากรให้มีความเชื่อ
พระคริสตเจ้าทรงสอนประชากรให้มีความเชื่อมากยิ่งขึ้น และเชื่ออย่างถูกต้อง และที่
สําคัญผูที่เชื่อต้องดําเนินชีวิตที่ซื่อสัตย์ ดังคําที่เราพบในบทอ่านแรกจากประกาศกฮาบา
กุกที่ว่า “คนชอบธรรมจะดํารงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์” คนชอบธรรมหรือคนที่มีความ
เชื่อต้องมีความเข้าใจความเชื่อของตนอย่างถูกต้องเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ นักบุญเปาโล
ยังให้ข้อคิดแก่เราว่า “พระวาจาของพระองค์ดํารงอยู่นิรันดร นี่แหละคือพระวาจาที่ได้รับ
การประกาศในท่ามกลางพวกท่าน” (1 ปต 1:25) พระเยซูเจ้าทรงเตือนให้ทิ้งลักษณะของ
“การค้า” ออกไปจาก “ความเชื่อ” เชื่อมิใช่เพราะเป็นการหาทางไปรับรางวัลคือสวรรค์
เท่านั้น แต่ด้วยความสํานึกและรู้คุณในพระ พระเจ้าไม่ได้เป็นหนี้อะไรเรา แม้เมื่อเราทํา
หน้าที่ของเราด้วยความรู้คุณ เราก็ยังเป็นคนใช้ที่ไร้ประโยชน์ ผู้ยังต้องรอความเมตตา
กรุณาจากพระเจ้าอยู่นั่นเอง (เทียบ ลก 17:5-10)

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
ควรเป็นบรรยากาศของการขอบพระคุณ ขอบพระคุณพระสําหรับพระพรแห่งความเชื่อ
นอกจากนี้ ให้เสริมการฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณให้เป็นบรรยากาศของการภาวนาและ
ความเชื่ออย่างแท้จริง เพราะ พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นสุดยอดแห่งการภาวนาที่แฝงไปด้วย
คุณธรรมทางเทววิทยา คือความเชื่อ ความหวัง และความรักอยู่แล้ว
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2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- พิธี ก รแนะนํ า หัว ข้ อ และสาระสํ า คั ญ ของพิธี ใ นวั น นี้ อ ย่ า ง
ชัดเจน การภาวนา พิธีบูชาขอบพระคุณ คุณธรรมแห่ง
ความเชื่อ ความหวังและความไว้ใจ ทั้งหมดนี้ไปด้วยกัน
ไม่ได้แยกออกจากกัน ในขณะที่ชุมชนรวมกันเพื่อฉลองพิธี
บูชาขอบพระคุณ
- คําทักทายพระสงฆ์อาจจะเริ่มการชักชวนให้ทุกคนมีท่าที
เดี ย วกั บ พวกสาวกที่ เ ข้ า มาทู ล พระเยซู เ จ้ า ว่ า “โปรด
เพิ่มพูนความเชื่อให้พวกเราเถิด”
- บทภาวนาของประธาน พระสงฆ์อาจจะปรับเปลี่ยนบางสิ่ง
บางอย่ า งเพื่ อ ให้ เ ข้ า กั บ หั ว ข้ อ และสาระ เพื่ อ เหตุ ผ ล
ทางด้านอภิบาลสัตบุรุษ
ภาควจนพิธีกรรม
- ผู้อ่านอ่านบทนําของพระวาจาทั้งสามบทเพื่อเตรียมผู้อ่าน
ให้เข้าสู่บรรยากาศการรับฟังพระวาจาของพระเจ้า
- บทเทศน์ พระสงฆ์ อ าจจะเกริ่ น เรื่ อ ง ความเชื่ อ คื อ อะไร
เชื่ออะไร ทําไมต้องเชื่อ เราจะทําอย่างไรเพื่อเพิ่มพูนความ
เชื่อของเรา ลักษณะของความเชื่อที่มีชีวิต และความสงสัย
ในความเชื่อ อีกทั้งเป้าหมายของความเชื่อ เป็นต้น โดย
ยกตัวอย่างจริงในชีวิตประจําวันของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประสบการณ์ความเชื่อของพระสงฆ์เอง
- เน้นเป็นพิเศษ “บทข้าพเจ้าเชื่อ” กล่าวนิดหน่อยก่อนเริ่ม
บทนี้เพื่อตอกย้ําว่านี่แหละคือเนื้อหาของความเชื่อ คริสต
ชน
- เพลงสดุดี ใช้แบบสั้น และอ่านบทสดุดีที่ 95:1-11 ซึ่งมี
ความหมายมาก เช่ น ตอนหนึ่ ง ที่ ว่ า “ทรงเป็ น เฉกเช่ น
ชุมพาบาล เราปลอดภัยพาล เพราะพระปกปักรักษา”
- บทภาวนาของมวลชน สุ ด ท้ า ยควรสงบเงี ย บสั ก ครู่ เ พื่ อ
ภาวนาถึงผู้ที่เป็นพี่น้องกับเราที่หันหลังให้กับพระ และผู้ที่
ยังไม่เชื่อถึงพระองค์
ภาคบูชาขอบพระคุณ
- ควรเลือกบทนําขอบพระคุณ ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ คือ
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-

แบบที่ 7 ของวันอาทิตย์เทศกาลธรรมดา
บทประกาศพระธรรมล้ําลึกแห่งความเชื่อ หากเป็นไปได้
ควรจะมีการขับร้องเพื่อความสง่างามและเน้นพิเศษ

ปิดพิธี
-

เน้ น อี ก ครั้ ง ก่ อ นจบพิ ธี ว่ า ขอให้ แ ต่ ล ะคนมี ค วามเชื่ อ ที่
เข้ ม แข็ ง มากขึ้ น อี ก ทั้ ง ให้ แ ต่ ล ะคนเป็ น ประจั ก ษ์ พ ยาน
ยืนยันถึงพระเยซูเจ้าในชีวิตประจําวัน

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
“ความเชื่อที่มีชีวิต”ต้องเป็นความเชื่อมิใช่อยู่ที่ลมปากและก็โบยบินไป แต่ต้องอยู่ในความ
รักที่เรียกร้องให้มีกิจการที่เป็นรูปธรรมออกมาในชีวิตประจําวัน หากท่านหมดกําลังใจใน
ขณะนี้ ความเชื่อที่มีชีวิต คือ ให้เวลานิ่งและสงบกับตนเอง และเข้ามาหาพระ

3.1 ท่าทีแห่งความเชื่อ
แม้ว่าในบรรดาคุณธรรม(ความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก) ความรักนั้นยิ่งใหญ่ที่สุด แต่
คุ ณ ธรรมทั้ ง สามนี้ ล้ ว นเป็ น พระคุ ณ ของพระเจ้ า ที่ ป ระทานแก่ พ วกเรา ทั้ ง สามจึ ง มี
ความสําคัญและไปด้วยกัน จะขาดคุณธรรมใดออกไปย่อมไม่ได้ “พระพรแห่งความเชื่อนั้น
ยังคงอยู่ในผู้ซึ่งไม่ได้ทําบาปขัดต่อความเชื่อ แต่ความเชื่อที่ปราศจากกิจการเป็นความเชื่อ
ที่ตายแล้ว” (ยก 2:26) เมื่อเอาความเชื่อแยกจากความหวังและความรัก ความเชื่อก็ไม่
สามารถทําให้คริสตชนเป็นหนึ่งกับพระคริสตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมและไม่สามารถทําให้เขา
เป็นสมาชิกที่มีชีวิตชีวาในพระกายของพระองค์

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
1. ดํารงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ (ความเชื่อ) เราอาจจะถูกรายล้อมด้วยความทุกข์และ
ความโศกเศร้า ความเชื่อในพระเจ้าควรเป็นที่พึ่งพิงของเราเสมอ ในช่วงเวลานั้น
คริสตชนควรคุกเข่าลงและภาวนาเช่นเดียวกับโยบว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระเจ้าของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามาจากครรภ์มารดาด้วยตัวเปล่า ข้าพเจ้าจะกลับไปด้วยตัวเปล่า”
2. ต้องรักษาความเชื่อและต้องเจริญขึ้นพร้อมกับการเจริญเติบโตของเรา “จงรักษาของ
ฝากอันประเสริฐ (ของความเชื่อ) นี้ไว้อาศัยพระจิตเจ้าซึ่งประทับในเรา” (เทียบ 2 ทธ
1:6-8, 13-14) ความเชื่อย่อมมีช่วงเวลาที่สงสัย ความเดียวดาย จงอาศัยพระจิตเจ้าซึ่ง
ประทับในท่านช่วยเหลือ เถิด
3. สาวกของพระคริสตเจ้านั้นไม่เพียงแต่เฝ้ารักษาและเจริญชีวิตด้วยความเชื่อเท่านั้น แต่
ยังต้องยืนยันความเชื่อด้วย เป็นประจักษ์พยานด้วยความมั่นใจ และเผยแพร่ความเชื่อ
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“ทุกๆ คนต้องเตรียมพร้อมที่จะประกาศพระคริสตเจ้าต่อหน้ามวลมนุษย์ และต้อง
ดําเนินตามพระองค์ท่านตามทางแห่งไม้กางเขน ขณะถูกเบียดเบียนเคี่ยวเข็ญ ซึ่งภัย
อย่างนี้ไม่เคยหมดสิ้นไปในพระศาสนจักร (พระธรรมนูญเรื่องพระศาสนจักร ข้อ 42)
การให้บริการรับใช้และเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อนั้นมีความจําเป็นเพื่อความ
รอด “ทุกคนที่รับรู้เราต่อหน้ามนุษย์ เราก็จะรับรู้ผู้นั้นต่อหน้าพระบิดาเจ้า ในสวรรค์

ของเราด้วย และใครที่ไม่รับเราต่อหน้ามนุษย์ เราก็จะไม่รับรู้ผู้นั้นต่อหน้าพระบิดาเจ้า
สวรรค์ของเราด้วย” (มธ 10:32-33) ดังนั้น “จงอย่าละอายที่จะเป็นพยานถึงพระ
เจ้า” (เทียบ 2 ทธ 1:6, 13-14)
4. จงภาวนาวิงวอนขอพระเจ้าเพื่อเพิ่มพูนความเชื่อของเราทุกๆ วันเสมอด้วยท่าทีของ
ความสุภาพและมั่นใจในพระองค์ และภาวนาเพื่อทุกๆ คนที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์
หรือทิ้งพระองค์ไป
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อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
ประชากรของพระเจ้ารู้คุณเพราะความเชื่อที่ได้รับ
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์: พระคริสตเจ้าประทานความรอดแก่ผู้ที่เชื่อใน
พระองค์
ท่าทีคริสตชน: ขอบพระคุณพระเจ้า
การดําเนินชีวิต: ขอบคุณพระเจ้า
บทนํา
ชี วิ ต คริ ส ตชนดํ า เนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยความเชื่ อ และแสดงออกด้ า นความเชื่ อ ด้ ว ยความรู้ คุ ณ
สาระสําคัญมิใช่อยู่ที่การแสดงออกของคริสตชนเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับท่าทีที่พระเจ้าทรง
เผยแสดงความรักของพระองค์แก่มนุษ ย์ทุกคน มิใช่ เฉพาะชาวยิว ชาติที่ พระเจ้าทรง
เลือกสรรเท่านั้น แต่ความรอดพ้นเป็นของประทานแก่ทุกคน ดังบทเพลงคั่นที่ 9 “ทั่วพิภพ
จนสุดปลายแผ่นดิน ได้เห็นความรอดของพระยาห์เวห์” และ จากบทอ่านที่ 1 (2 พกษ
5:14-17) คนโรคเรื้อนในอิสราเอลจํานวนมากมิได้รับการรักษานอกจากคนที่ชื่อนาอามาน
ชาวซีเรีย หรือ พระวรสารนักบุญลูกา “ไม่มีใครกลับมาขอบพระคุณพระเจ้า นอกจากคน
ต่างชาติคนนี้หรือ?” ท่าที “ขอบพระคุณ” ในชีวิตคริสตชนจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่ง

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 2 พกษ 5 : 14-17 นาอามานกลับ ไปหาคนของพระเจ้ า สรรเสริ ญ
พระองค์
เพลงสดุดี สดด 98
พระเจ้า ได้ทรงเผยพระยุติธรรมของพระองค์ใ ห้
ปรากฏแก่นานาชาติทั่วพิภพ
บทอ่านที่ 2 2ทธ 2 : 8-13
ถ้าเราเพียรทน เราก็จะได้ครองราชย์กับพระ
คริสตเจ้า
พระวรสาร ลก 17 : 11-19
ไม่มีใครกลับมาขอบพระคุณพระเจ้า นอกจากคน
ต่างชาติคนนี้หรือ

412

1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระเยซูเจ้า ผู้ประทานความรอดแก่ผู้มีความเชื่อ
จากพระวรสาร ลก 17:11-19 เราเห็นภาพการรักษาโรคเรื้อนสิบคน ขององค์พระเยซูเจ้า
ก็เพราะพวกเขาเหล่านั้นมีความเชื่อในพระองค์ “ความเชื่อของเจ้า ทําให้เจ้าหายดีแล้ว”
จากบทบาทผู้ประทานความรอดของพระเยซูเจ้า สอดคล้องกับเรื่องอานามานที่เชื่อใน
ถ้อยคําของพระเจ้า (คือประกาศเอลีชา) ซึ่งเชื่อในพระยาห์เวห์และตั้งใจจะไม่ถวายเครื่อง
บูชาแด่พระอื่นใดทั้งสิ้น จากภาพทั้ง 2 ทําให้เราเห็นว่า พระเจ้า เป็นผู้ประทานความรอด
คือ “นาอามานผิวสะอาดหายจากโรคเรื้อน” และ “คนโรคเรื้อน 10 คน ที่ลุกขึ้นหายจาก
โรค” ก็เพราะพวกเขามีความเชื่อในพระองค์ ดังนั้นจึงเป็นเครื่องหมายที่เหมาะสมที่บอก
ถึงการประทับอยู่ของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์นั่นเอง

1.2 พระเยซูเจ้า ผู้ทรงรักมนุษย์ทุกชาติ ศาสนา
จากบทอ่านในวันนี้ทําให้เราเห็นภาพชัดเจนว่า พระเจ้ารักทุกคนมิใช่เฉพาะชาวอิสราเอล
ประชากรที่ได้รับการเลือกสรรเท่านั้น ดังตัวอย่าง “ไม่มีใครที่ได้รับการรักษานอกจากนา
อามาน ชาวซีเรีย (ลก 4:27)” รวมทั้งพระวรสารวันนี้ ผู้ที่มาขอบคุณพระเยซูเจ้ามิใช่
ชาวยิวแต่เป็นชาวสะมาเรีย ทําให้เห็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ช่วยให้รอด เป็นสิ่งสากล
“พระเจ้าได้ทรงเผยพระยุติธรรมของพระองค์ให้ปรากฏแก่นานาชาติทั่วพิภพ” (บทสร้อย)

1.3 พระเยซูเจ้า สอนให้เรารู้คุณเพราะความเชื่อที่ได้รับ
จากประสบการณ์ของผู้ที่หายจากโรคเรื้อนในวันพักของทั้ง 2 กรณี ทําให้เราเห็นภาพ
ภาพแห่ง “การขอบคุณ” ของผู้ที่มีความเชื่อที่แท้จริง การขอบคุณเป็นเครื่องแสดงออกถึง
การที่เขาได้รับพระหรรษทานของพระเจ้า ซึ่งทําหน้าที่ช่วยชี้ทางและอยู่ข้างหลังคอยเฝ้า
ระวังคุ้มครองทุกๆ คน ลักษณะการขอบพระคุณยังพบได้ใน สดด 68 ซึ่งเป็นบทสดุดีที่
แสดงความยินดีและขอบพระคุณที่พระยาห์เวห์ เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงช่วยประชากร
ทรงยึดมั่นในสัญญา และประชากรต่างโห่ร้องยินดีในกิจการอันมหัศจรรย์ของพระองค์
พวกเขา “ขอบคุณ” พระองค์ด้วยการขับร้องเพลงสรรเสริญด้วยเครื่องดนตรีนานาชนิด
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2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
การร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณในสัปดาห์นี้ จึงเป็นการสร้างบรรยากาศ “ด้านความเชื่อ”
และ “การขอบคุณ” ในสิ่งที่เราได้รับ พิธีกรรมในวันนี้จึงสอดคล้องกับบทเริ่มขอบพระคุณ
ที่ว่า “เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง…ที่จะขอบพระคุณพระองค์” (ตอนนําของบทเริ่ม
ขอบพระคุณ) การเชื่อมโยงเรื่องความเชื่อยังควรผูกโยงไปถึงผู้ที่มิใช่ คริสตชนด้วย คือผู้
ที่นับถือศาสนาที่ต่างจากเรา ซึ่งจะทําให้เห็นว่าพระเจ้าประทานความรอดให้แก่ชนทุกชาติ

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- บทเพลงเริ่มพิธีน่าจะเป็นการเข้าสู่บรรยากาศถึงการเป็น
ประชากรของพระเจ้าด้วยการขับร้องด้วยความเชื่อมั่น
- บทพระสิริรุ่งโรจน์ เป็นบทที่ต้องอ่านหรือขับร้องที่สําคัญ
(พิธีกรควรเกริ่นนํา) เพราะมีเนื้อหาถึงการสรรเสริญ –
นมัสการและขอบพระคุณในพระเกียรติมงคลของพระองค์
ภาควจนพิธีกรรม
- บทอ่านที่1 และพระวรสาร เป็นถ้อยคําลักษณะบทละครที่
ใช้คําพูดโต้ตอบกัน ผู้จัดเตรียมพิธีกรรมควรฝึกฝนผู้อ่านให้
ใช้ เ สี ย งที่ ทํ า ให้ เ กิ ด ภาพชั ด เจน หรื อ อาจจะใช้ ผู้ อ่ า น
มากกว่า 2
คน คื อ คนบรรยายและคนที่ คอยเล่า
เหตุการณ์
- บทขั บ ร้ อ ง (เพลงคั่ น )
ควรเน้นบทเพลงแห่งความ
ขอบพระคุณซึ่งจะสอดคล้องกับ สดด 68 และ บทอัลเลลู
ยา
- บทเทศน์ นับเป็นส่วนหนึ่งที่พระสงฆ์ควรเชื่อมโยงถึงความ
เชื่อที่เราได้รับควรแสดงออกด้วยความรู้คุณ
-

บทข้าพเจ้าเชื่อ เป็นอีกบทหนึ่งที่ตรงเป้าหมายเหมือนบท
พระสิริรุ่งโรจน์ เพราะ (Credo) บทข้าพเจ้าเชื่อเป็นทั้งบท
ภาวนาสําคัญและเป็นการยืนยันของชุมชนประชากรของ
พระเจ้า
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-

บทภาวนาของมวลชน ในวันนี้ควรเพิ่มคําอ้อนวอนสําหรับ
คนต่างศาสนาและผู้เป็นโรคเรื้อน เข้าไปเป็นกรณีพิเศษ

ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

-

-

-

การเตรียมเครื่องบูชา ผู้เข้าร่วมขบวนแห่ของถวายควรให้
เกียรติคนที่ยังมิได้ล้างบาป (น่าจะมีคู่สามี – ภรรยา ที่ต่าง
คนต่างถือ) หรือคนต่างศาสนาที่มาร่วมในพิธีวันนี้
บทนํา ขอบพระคุณ ควรใช้วันอาทิตย์เ ทศกาลธรรมดา
แบบที่ 7 “ความนอบน้อมเชื่อฟังของพระคริสตเจ้าช่วย
มนุษย์ให้รอดพ้น”
บทขอบพระคุณ พระสงฆ์ควรเลือกแบบอื่นๆ เช่น แบบที่
3 แทนแบบที่ 2 บ้าง
บทประกาศพระธรรมล้ําลึกแห่งความเชื่อ ควรขับร้องหรือ
อ่านดังๆ เพื่อสอดคล้องถึงหัวข้อความเชื่อในวันนี้

ปิดพิธี
-

ควรเน้นบรรยากาศด้วยบทเพลงหรือกิจกรรมที่บ่งบอก
การเป็น ประชากรแห่งความเชื่อเหมือนกับตอนเริ่มพิธี

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
บทบาทของพระคริสตเจ้าผู้ประทานความรอดแก่ผู้เชื่อพระองค์ทุกคน รวมทั้งคนต่าง
ศาสนาด้วยการแสดงออกถึงความรู้คุณต่อพระหรรษทานของพระองค์อย่างจริงจัง ในชีวิต
ของตนเองของแท้ จ ริ ง โดยการดํ า เนิน ชี วิต ตามแบบฉบั บของผู้มี ค วามเชื่ อที่ มี กิ จ การ
ภายนอกให้เห็นประจักษ์ (ควบคู่กับภายใน)ด้วยกิจการที่สัมผัสได้

3.1 ท่าทีขอบพระคุณพระเจ้า
ท่าทีของความเชื่อเป็นท่าทีแรกที่สําคัญเพราะหลายครั้งคริสตชนมักจะคิดเสมอว่า ทําไม
ตนเองต้องมีทุกข์ มีโรคภัยไข้เจ็บ มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ฯลฯ โดยที่ตนเองไม่เห็นจะมี
อะไรดีขึ้นทั้งๆ ที่มีความเชื่อในพระเจ้า “ถ้าเราเพียรทน เราก็จะได้ครองราชย์กับพระ
คริสตเจ้า” (2 ทธ 2:8-13) ท่าทีที่สําคัญตามมาก็คือ ท่าทีแห่งการขอบพระคุณพระองค์
ซึ่ง คริสตชนเองได้รับอยู่เสมอในชีวิตประจําวันมากบ้างน้อยบ้าง แต่ที่สําคัญเราได้รับแบบ
ไม่รู้ตัว

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
-

คริส ตชนต้องดําเนินชี วิตแบบการเป็นพี่น้องกัน โดยเป็นพี่น้องกับคนต่างศาสนา
เพราะว่าทุกคนต่างศาสนา เพราะว่าทุกคนต่างก็แสวงหาความรอดพ้นการเสวนากับ
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คนต่ า งศาสนาจึ ง มี ค วามจํ า เป็ น เพื่ อ สร้ า งอาณาจั ก รพระเจ้ า และเป็ น ที่ ร วมของ
ประชากรของพระองค์
-

คริสตชนต้องขอบคุณพระเจ้าในชีวิตอย่างสม่ําเสมอ โดยดําเนินชีวิตแบบผู้มีความเชื่อ

416

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
ประชากรของพระเจ้าต้องศึกษาพระคัมภีรแ์ ละภาวนา
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์: พระคริสตเจ้าทรงสอนประชากรของ
พระองค์ศึกษาพระวาจาและภาวนาอยู่
เสมอ
ท่าทีคริสตชน: รับฟังพระวาจาและภาวนาเสมอๆ
การดําเนินชีวิต: สวดภาวนาและอ่านพระคัมภีร์
บทนํา
การศึกษาพระคัมภีร์เปรียบเสมือนการติดต่อกับพระเจ้า การสวดภาวนาก็เป็นการพูดคุย
กับพระองค์ ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้มีความจําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตของคริสตชน เพราะพวก
เขาต้องติดต่อกับพระเจ้าในฐานะที่เป็นประชากรแห่งความเชื่อในอาณาจักรของพระองค์ที่
มีความจําเป็นที่จะต้องรู้จัก และติดต่อกับพระองค์อยู่เสมอ เพื่อเป็นเครื่องหมายถึงความ
ผูกพันระหว่างประชากรกับพระเจ้า พิธีกรรมในวันนี้จึงพูดถึงการภาวนาและการอ่านพระ
คัมภีร์ สมดังถ้อยคํา ตอบรับอัลเลลูยาของวันนี้ ซึ่งนํามาจากจดหมายถึงชาวฮีบรูที่ว่า
“พระวาจาของพระเจ้านั้นมีชีวิตชีวา และทรงพลานุภาพ สามารถวินิจฉัยความคิดและ
ความมุ่งหมายในใจด้วย”

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 อพย 17: 8-13
เพลงสดุดี สดด 121

โมเสสยกมือขึ้นเมื่อไร อิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั้น
ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรง
สร้างฟ้าดิน
บทอ่านที่ 2 2 ทธ 3:14-4 : 2 ให้คนของพระเจ้าเพียบพร้อมที่จะทํากิจการอันดี
งามทุกอย่าง
พระวรสาร ลก 18 : 1-8
พระเจ้าจะทรงชักช้าไม่ช่วยเขาดอกหรือ
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระเยซูเจ้าทรงสอนให้ภาวนาโดยไม่ท้อแท้
ข้อคิดนี้มาจากพระวรสาร ลก 18 : 1-8 ซึ่งเล่าอุปมาผู้พิพากษาผู้ไม่ยําเกรงใครๆ ทั้งนั้น
ยั ง ยอมให้ ค วามกรุ ณ าต่ อ หญิ ง หม้ า ยคนหนึ่ ง เพราะทนต่ อ การรบเร้ า ของนางมิ ไ ด้
เช่นเดียวกับความพยายามของชาวอิสราเอลที่ต้องการและพยายามให้โมเสสยกมือขึ้น
ขณะที่ทําศึกสงครามกับพวกอามาเลข จนได้รับชัยชนะ (อพย 17 : 8-13) ซึ่งเป็นกิจการที่
บ่งบอกถึงความสําคัญที่เกิดจากความพยายามวอนขอความช่วยเหลือโดยไม่ท้อแท้แต่
อย่างใด และผลสุดท้ายคือการได้รับในสิ่งที่เพียรภาวนาด้วยความเชื่อที่ยิ่งใหญ่แบบหญิง
หม้าย และพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราเหมือนอยู่กับพวกอิสราเอลยามสงครามนั่นเอง เป็น
เหตุให้พระเจ้าทรงพอพระทัย และให้ความช่วยเหลือ

1.2 พระเยซูเจ้า ทรงเป็นพระวาจาทรงชีวิตและพลานุภาพ
นักบุญเปาโลเตือนสอนเราทุกคนว่า พระคัมภีร์เป็นแหล่งปรีชาญาณ คนที่รู้พระคัมภีร์จะมี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานของตน การเรียนรู้พระคัมภีร์สามารถสอนทุกคนให้บรรลุถึง
ความรอดอาศัยความเชื่อในพระคริสตเยซู กล่าวคือเมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า จง
ประกาศพระวาจาของพระองค์อย่างขะมักเขม้นเพื่อจะมีความเชื่อมั่นคง ดังนั้นพระธรรม
ล้ําลึกของพระคริสตเจ้ายังสามารถแสดงออกได้ผ่านทางหนังสือพระคัมภีร์ ที่มิใช่มีไว้เพื่อ
อ่านแต่มีไว้เพื่อหล่อเลี้ยงความเชื่อของประชากรของพระองค์เท่านั้น แต่ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เพราะความคิดของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี จึงสามารถสรุปได้ว่า “พระคัมภีร์
ได้รับการดลใจจากพระเจ้า” จึงมีประโยชน์ สําหรับการสั่งสอน ตักเตือน ปรับปรุงแก้ไข
และอบรมในทางธรรม ด้วยเหตุนี้เอง หากเราอ่านพระคัมภีร์ก็จะทําให้เราเป็นคนดีงาม
แน่นอน

2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
การจัดเตรียมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้ มิใช่แค่การสื่อที่แสดงออกถึงคําภาวนาที่เป็น
เอกลักษณ์ของคริสตชนเท่านั้น แต่ยังมีการเน้นให้เห็นความสําคัญของ “โต๊ะพระวาจา”
คือหนังสือพระคัมภีร์ว่ามีบทบาทอย่างสูงสําหรับชีวิตคริสตชนอีกด้วย การฉลองในวันนี้จึง
แสดงออกด้วยภาพของ “การประกาศพระวาจา” และภาพของ “การภาวนาด้วยความ
เชื่อมั่น” ควบคู่กันไปในพิธีกรรมของวันนี้
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อย่างไรก็ตามผู้จัดเตรียมควรหาแนวทางเพื่อทําให้คริสตชน รวมทั้งประชากรของพระองค์
ให้ความสนใจต่อพระคัมภีร์และคําภาวนา และถ้าเป็นไปได้ควรตกแต่งบริเวณบรรณฐาน
ให้สง่างามสมกับเป็นศูนย์ของภาควจนพิธีกรรม

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- ก่ อ นเริ่ ม พิ ธี ค วรเน้ น ความสงบด้ ว ยบรรยากาศของการ
รําพึงภาวนา
- ขบวนแห่ ค วรมี ผู้ อ่ า นถื อ หนั ง สื อ พระคั ม ภี ร์ ที่ ไ ด้ รั บ การ
เตรีย มเอาไว้ เ ดิน มาที่ พ ระแท่ น และวางพระคัม ภี ร์ไ ว้ ที่
บรรณฐาน
- ขณะขับ ร้อง ขบวนที่พ ระแท่น พระสงฆ์ค วรถวายกํา ยาน
แด่พระแท่นและหนังสือพระคัมภีร์ที่วางไว้บนบรรณฐาน
ภาควจนพิธีกรรม
- ควรให้ความสําคัญ “โต๊ะพระวาจา” เป็นการพิเศษ โดย
การอ่านบทอ่านที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นของฆราวาส ส่วนก่อน
อ่ า นพระวรสารควรถวายกํ า ยานแก่ ห นั ง สื อ พระคั ม ภี ร์
เพราะกํายาน หมายถึง คําภาวนาเสริมสร้างพระวาจาให้มึ
ความสง่างาม
- บทอัลเลลูยา ซึ่งเป็นการขับร้องถวายเกียรติแด่พระคัมภีร์
ควรหาบทที่ทุกคนร้องได้อย่างดังๆ และร้องซ้ําไปซ้ํามา
หลายๆ รอบ
- ประธานในพิธีสามารถแสดงอิริยาบท เช่น การยกหรือทูน
พระคัมภีร์ขึ้นเหนือศีรษะเพื่อเป็นการให้เกียรติ
- บทเทศน์ในวันนี้ พระสงฆ์ควรเชื่อมโยงพระวาจากับการ
สวดภาวนาในชีวิตคริสตชน
ภาคบูชาขอบพระคุณ
- ควรให้ความสําคัญ “โต๊ะบูชา” โดยนําการภาวนามาเป็น
สิ่งที่ทําให้โต๊ะบูชามีความหมายมากขึ้น
- หลั ง จากการแห่ ข องถวาย ในวั น นี้ อ าจจะงดการขั บ ร้ อ ง
“เพลงถวาย” เพื่อสร้างบรรยากาศของความเงียบและ
เสริมบรรยากาศแห่งการภาวนา
- บทนําขอบพระคุณควรเลือกใช้วันอาทิตย์เทศกาลธรรมดา
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แบบที่ 7 “ความนอบน้อมเชื่อฟังของพระคริสตเจ้าช่วย
มนุษย์ให้รอดพ้น”
-

-

-

บทขอบพระคุณ จะเลือกใช้แบบ 2,3,4 (แบบใดแบบหนึ่ง
ก็ได้) แต่ควรทิ้งช่วงจังหวะให้มีความเงียบ เพื่อสร้าง
บรรยากาศการรําพึงภาวนาให้เกิดระหว่างที่พระสงฆ์กําลัง
เสกศีล
บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ควรจะขับร้องหรือ
ภาวนาอย่างตั้งใจ เพราะเป็นบทซึ่งพระเยซูเจ้าเป็นผู้สอน
บรรดาศิษย์ของ พระองค์
บทเพลงรับศีลในวันนี้ อาจจะเลือกแบบไม่ยาวนัก เพื่อให้
มีเวลาสําหรับการรําพึง-ภาวนา อย่างสงบหลังรับศีล

ปิดพิธี
-

-

ควรขับร้องเพลงจบพร้อมกับขบวนแห่ซึ่งประกอบไปด้วยผู้
ถือหนังสือพระคัมภีร์จะทําให้ขบวนดูมีความหมายมากขึ้น
หลังเพลงปิดพิธี ไม่ควรสวดบทภาวนาอะไรเพิ่มเติม ควร
เลื อ กใช้ ค วามสงบเพื่ อ การรํ า พึง ทบทวนสิ่ งที่ไ ด้ร่ว มใน
พิธีกรรมตั้งแต่เริ่มพิธีจนจบ

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
ประชากรขอพระเจ้าควรเสริมสร้างความเชื่อในพระคริสตเจ้า และเสริมสร้างอาณาจักร
ของพระองค์ด้วย 1)การเรียนรู้พระวาจาของพระเจ้าและประกาศพระวาจาของพระองค์
ให้ตนมีความเชื่อมั่นคงและยังทําให้ผู้อื่นได้รับผลของพระวาจาด้วย 2)การสวดภาวนา
อย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์กับพระเจ้า และทําให้เราสามารถทูนขอในสิ่ง
ที่เราเผชิญกับความทุกข์ยากในชีวิต

3.1 ท่าทีของการรับฟังพระวาจา
ท่าที่การรับฟังพระวาจาของพระเจ้ามีความสําคัญอย่างยิ่ง ในฐานะที่เรามีความเชื่อ เรา
ทราบว่าโดยทางพระคัมภีร์เราได้พบพระเจ้า แม้ว่าพระคัมภีร์ถูกเขียนด้วยมือมนุษย์ต่างยุค
ต่างสมัยและต่างวัฒนธรรมกับเราก็ตาม เราสามารถเรียนรู้และเข้าใจพระวาจาของพระ
เจ้าได้ กล่าวคือเราควรมีท่าทีแห่งการยอมรับ หลังจากนั้นควรพัฒนาไปสู่ท่าทีของการ
ภาวนาและรําพึง ซึ่งจะพัฒนาเราให้มีความเชื่อครบสมบูรณ์ยิ่งมากขึ้น
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3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
คริสตชนต้องภาวนาอย่างสม่ําเสมอ การภาวนาอย่างสม่ําเสมอซึ่งเราพบในวันนี้ นับเป็น
การเสริมชีวิตเราหลังจากการเข้าใจพระคัมภีร์ ทําให้เรามีแรงจูงใจที่จะอธิษฐานภาวนา
มากขึ้น เพราะจากตัวอย่างในหนังสือพระคัมภีร์ยิ่งทําให้เราเห็นคุณค่าของการภาวนามาก
ต่อไป
คริสตชนพึงระวัง เราควรภาวนาอย่างสม่ําเสมอและอย่าได้ท้อแท้ เพราะพระเจ้าจะฟัง
เสียงของเรา “ขอเถิดแล้วท่านจะได้รับ”
ยิ่งกว่านั้ นคริสตชนควรฝึกฝนตนเองมิ ใ ช่ แ ค่ การขอ แต่ควรมุ่งที่ จะสรรเสริญพระองค์
ขอบคุณพระองค์ และขออภัยโทษจากพระองค์ อันจะทําให้คําภาวนาของเรามีความ
สมบูรณ์อย่างแท้จริง
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อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
ความจําเป็นของประชากรในการภาวนาเพื่อขออภัยโทษบาป
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสต์: พระคริสตเจ้าทรงสอนให้ภาวนาด้วยความ
สุภาพ
ท่าทีคริสตชน: ความไว้ใจ
การดําเนินชีวิต: สวดภาวนาด้วยความสุภาพและไว้ใจ
บทนํา
นับเป็นสิ่งจําเป็นที่ประชากรของพระเจ้าต้องสวดภาวนาเพื่อขออภัยโทษบาป เพราะใน
ชีวิตคริสตชนนั้นมิใช่จะมีความสุขสดชื่นในการดําเนินชีวิตเท่านั้น แต่ทว่าหลายครั้ง (หรือ
แทบทุกวัน) เราต้องตกอยู่ในภาวะยุ่งยากของชีวิตการที่เราได้ “สวดภาวนา” ก็เปรียบได้
กับการพบกับพระเจ้า พูดคุยปัญหาทุกข์ – สุข กับพระองค์ ทําให้เราได้รับกําลังใจจาก
พระองค์ ดังตัวอย่างถึง 3 ตัวอย่างซึ่งเราพบในบทอ่านทั้ง 3 บทของสัปดาห์นี้ (1) บสร 35
“คําอธิษฐานของผู้ต่ําต้อยทะลุเมฆ” (2) 2 ทธ 4 นักบุญเปาโลพบพลังภาวนายามอยู่ในคุก
(และ3) ลก 18 คนเก็บภาษีใจสุภาพกลับบ้านพร้อมกับได้รับการยกโทษ ซึ่งทั้ง 3 ตัวอย่าง
ทําให้เรามั่นใจว่า มีความจําเป็นที่ต้องภาวนาในยามวิกฤติ และการภาวนาโดยทั่วไปเราก็
ถือโอกาสขอขมาโทษจากพระเจ้าในความผิดพลาดในชีวิตของเรา

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1 บสร 35 : 1214, 16-18
เพลงสดุดี สดด 34
บทอ่านที่ 2 2 ทธ 4 : 6-8,
16-18
พระวรสาร ลก 18 : 9-14

คําอธิษฐานของผู้ที่ต่ําต้อยทะลุเมฆ
คนยากจนร้องทูล และพระเจ้าทรงสดับฟังเขา
สิ่งที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าก็คือมงกุฏแห่ง
ความชอบธรรม
คนเก็บภาษีกลับบ้าน โดยได้รับการยกโทษ มิใช่
ชาวฟาริสี
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระคริสตเจ้าทรงสอนให้ภาวนาด้วยความสุภาพ
จากพระวรสาร ลก 18:9-14 สายตาของคนร่วมสมัยของพระเยซูเจ้า คนเก็บภาษีคือคน
บาป ขี้โกง และพวกฟาริสี คือ คนชอบธรรม แต่สําหรับพระองค์มองตรงกันข้าม โดยเรื่อง
อุปมาจากคําภาวนาและท่าทีที่สุภาพของคนเก็บภาษีนั้นเอง ทําให้พระองค์พอพระทัยและ
ให้อภัยให้แก่คนบาปที่ใจสุภาพนั้น ท่าทีแห่งความสุภาพยังสอดคล้องกับสถานการณ์ในคุก
ของนักบุญเปาโล (2 ทธ 4) ซึ่งพบความยุ่งยากมากมาย ดูเหมือนจะไม่มีใครคอยช่วยเหลือ
เหมือนทุกคนทอดทิ้ง แต่เพราะความเชื่อทําให้เปาโลพบพลังใจจากพระเจ้า พระคริสตเจ้า
ทรงสอนเราเสมอมิใช่แค่เรื่องคนเก็บภาษีเท่านั้น แต่พระองค์ยังยกตัวอย่างหลายตัวอย่าง
เช่น เรื่องทานของหญิงหม้าย ฯลฯ เพื่อเป็นการตอกย้ําเสมอว่า การมีใจสุภาพเป็นเงื่อนไข
สําคัญสําหรับการสวดภาวนา

1.2 พระคริสตเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความอ่อนหวานและเมตตาสงสาร
ชีวิตของพระคริสตเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความกรุณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาร้องทูลของ
ผู้ต่ําต้อย คนยากจน และผู้ยากไร้ พระองค์จะทรงสดับฟังเสียงของพวกเขา เราสามารถ
จินตนาการความเมตตาของพระเยซูเจ้าได้กับเรื่องที่เล่าในบุตรสิรา35 ที่ชี้แสดงให้เห็นว่า
พระเจ้าไม่ทรงเฉยเมยต่อคําวอนขอของผู้ถูกข่มเหงหรือผู้อ่อนแอกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็ ก กํ า พร้ า หรื อ หญิ ง หม้ า ย เป็ น ที่ ย อมรั บ ว่ า คํ า อธิ ษ ฐานของผู้ ต่ํ า ต้ อ ยเหล่ า นี้ จะถึ ง
จุ ด หมาย จะทะลุ ถึ ง เมฆ กล่ า วคื อ มุ่ ง สู่ อ งค์ พ ระเจ้ า อย่ า งแท้ จ ริ ง ความคิ ด เรื่ อ งนี้ ยั ง
สอดคล้องกับบทสดุดี 34 ที่กล่าวว่า พระยาห์เวห์ได้ทรงพิทักษ์ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก “ผู้ที่
ขอรอพิทักษ์ จักโปรดปราน พระประทาน ให้ตัวขอ จนพอใจ” จากพระคัมภีร์ภาคพันธ
สัญญาเดิม ทั้ง 2 บทนี้ย่อมบ่งบอกถึงความรักของพระเจ้ามากเพียงใด ต่อผู้ทุกข์ยากที่
วอนขอพระองค์และการจะได้รับในสิ่งที่ต้องการผู้วอนขอจําเป็นต้องมีความสุภาพในจิตใจ
อยู่เสมอ
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2. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
พิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นกิจการที่สื่อถึงความมีพระทัยเมตตาของพระเจ้าและเป็นกิจการ
ที่แสดงออกซึ่งความสุภาพถ่อมตนของคริสตชน การจัดเตรียมพิธีกรรมในสัปดาห์จึงควร
สื่อให้เห็นความมีพระทัยดีที่จะแสดงออกมาด้วยการที่พระเจ้าทรงหล่อเลี้ยง คริสตชน
ด้วยพระวาจา และ ศีลมหาสนิท ขณะเดียวกันควรจัดพิธีที่สามารถสื่อ “การพบปะ” ด้วย
“คําภาวนาที่ใจสุภาพ” ระหว่างมนุษย์ต่อองค์พระผู้สูงสุด ดังนั้น การจัดเตรียมบรรยากาศ
ของการฉลองในขั้นตอนของพิธีควรมีกิจการที่แสดงออกของคริสตชนที่มาขออภัยต่อพระ
เจ้าด้วยใจสุภาพ และพระเจ้าก็ทรงฟังพวกเขาด้วยพระทัยอารี

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี
- การเริ่มพิธีด้วยบทเพลงตามปกติ
- ประธานควรเน้นย้ํา “บทขอสารภาพบาป” เพราะเป็นการ
แสดงออกซึ่งความสุภาพและพระเจ้าก็ทรงอภัยโทษให้
- บทร่ําวิงวอน ก่อนขับร้องพิธีกรอาจจะเกริ่นนําก่อนการขับ
เพื่อแสดงออกถึงความสํานึกให้พระเจ้าทรงพระกรุณาต่อ
ทุกคน
- บทภาวนาของประธาน ซึ่ ง พระสงฆ์ ค วรเน้ น ถ้ อ ยคํ า ที่ ว่ า
“โปรดทวีความเชื่อ ความไว้วางใจ และความรักยิ่งขึ้นใน
จิตใจ” เป็นการแสดงออกด้วยถ้อยคําที่สุภาพ
ภาควจนพิธีกรรม
- บทอ่านทั้ง 3 บท รวมทั้งบทเพลงคั่นระหว่างบทอ่านมี
ความกลมกลืนดีอยู่แ ล้ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็ น
เอกภาพเกี่ ย วกั บ ความคิ ด ที่ ว่ า “ความจํ า เป็ น ของ
ประชากรในการภาวนาเพื่อขออภัยโทษบาป”
- บทเทศน์ พระสงฆ์ควรตอกย้ําหรือหาแบบฉบับของบุคคล
ที่มีใจสุภาพและพระเจ้าจะทรงสดับฟังบุคคลเหล่านั้นมา
ให้ที่ชุมนุมได้เห็น
- ประธานในพิธีอาจจะจัด “กิจกรรมเสริม” เล็กน้อยที่แสดง
ถึงการให้อภัยกันและกัน หลังบทเทศน์เลย เพื่อเป็นการ
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-

สื่อนําเข้าสู่ภาคบูชาขอบพระคุณที่ทุกคนนั้นให้อภัยต่อกัน
และกัน ทุกคนมีใจสุภาพ
บทภาวนาของมวลชน ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ ผู้ที่มีใ จ
กระด้าง หรือผู้ที่ขาดความวางใจในพระองค์ ให้เขาได้พบ
ความรักของพระองค์

ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

-

-

-

-

-

ตอนต่ า งๆ ในภาคบู ช าขอบพระคุ ณ ในสั ป ดาห์ นี้ ไม่ มี
ลักษณะพิเศษอะไรเป็นการเพิ่มเติม จะมีก็คือ
บทนํ า ขอบพระคุ ณ ควรเลื อ กใช้ วั น อาทิ ต ย์ เ ทศกาล
ธรรมดาแบบที่1 หรือ 2 หรือ 3 ซึ่งมีความเหมาะสมพอๆ
กัน
บทข้าแต่พระบิดา ควรได้รับการแนะนําเป็นกรณีพิเศษ
ก่อนสวดหรือจะขับร้อง เพราะเป็นบทที่พระเยซูเจ้าทรง
สอนบรรดาศิษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาในส่วนครึ่งหลัง
นั้น มีความหมายที่สอดคล้องกับพระธรรมล้ําลึกเป็นอย่าง
ยิ่ง “โปรดประทานอาหาร….. โปรดประทานอภัย และ
โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ” ซึ่งจะทําให้เห็นภาพ
ความจํ า เป็ น ที่ ป ระชากรของพระเจ้ า ต้ อ งถ่ อ มตนอย่ า ง
แท้จริง
ขั้นตอนการแสดงความเป็นมิตร (มอบสันติสุข) ควรได้รับ
การตอกย้ํ า ถึ ง ความสํ า คั ญ และควรหาวิ ธี ก ารในส่ ว น
ดังกล่าวให้ดูเป็นการมอบสันติที่แตกต่างไปกว่าสัปดาห์ที่
ผ่านๆ มา
หลังบทลูกแกะพระเจ้า ซึ่งมีคําภาวนาเงียบๆ ของพระสงฆ์
ในวันนี้น่าที่ใช้แบบที่ 2 และเปล่งวาจาให้ดังขึ้นกว่าเดิม
เพื่อเป็นการเสริมความหมายของหัวข้อในวันนี้
บทภาวนาระหว่างชูศีล และการตอบรับของสัตบุรุษ ก็เป็น
การสื่อความหมายถึงความสุภาพอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
ส่วนของสัตบุรุษซึ่งเป็นคําพูดของนายร้อยคนต่างศาสนาที่
มีความสุภาพและไว้ใจต่อพระองค์

ปิดพิธี
-

ควรคัดเลือกเพลงที่เหมาะสมสําหรับเป็นการสรุปถึง ความ
รักของพระเจ้าที่มีต่อความสุภาพของคริสตชน

425

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
การดําเนินชีวิตคริสตชนในชุมชนควรแสดงออกถึงบรรยากาศที่เห็นได้ว่า พระเจ้าทรงรัก
ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากในชีวิต ทางวัดควรถือโอกาสเชิญ
ชวน สนับสนุนองค์กรคาทอลิกที่เป็นกิจการแสดงออกถึงความรักของพระที่มีต่อผู้ยากไร้
เช่น คณะวินเซนต์ เดอ ปอล และองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในสังคม
ขณะเดียวกันคริสตชนก็ไม่ลืมวิถีทางแห่งการภาวนาว่าก็เป็นหนทางที่จําเป็นในการที่จะทํา
ให้เขาพบปะกับพระเจ้า และได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์

3.1 ท่าทีของคริสตชน
คริสตชนควรมีท่าทีที่ไว้วางใจในพระเจ้า เพราะในชีวิตจริงนั้นหลายครั้งเราพบว่า เราไม่ได้
รับและเรามีความทุกข์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม ทําให้
เราลืมที่จะคิดถึงพระเจ้าหลายครั้งมีหลายคนขาดกําลังใจ บางคนถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตาย
ฯลฯ ดังนั้นท่าที “ไว้วางใจ” ควรเป็นท่าทีที่ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอในชีวิตของเรา เพื่อ
ยืนยันว่า มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง

3.2 ชีวิตที่ดําเนินไป (ตามท่าที)
-

-

คริสตชนควรสม่ําเสมอในการสวดภาวนา โดยสวดภาวนาที่มิใช่เน้นจํานวนมากๆ
แต่เป็นการสวดภาวนาด้วยใจสุภาพ และไว้ใจอย่างแท้จริง “การภาวนา” จึงเปรียบ
เหมือนเครื่องมือที่แสดงออกอยู่เสมอว่าเรายังไว้ใจในพระเจ้า เพราะมิใช่แค่เรามี
ท่าที แต่ทว่าเรายังมีวิธีการที่แสดงออกคือ การภาวนา
คริสตชนควรภาวนาที่มิใช่เพื่อตนเอง แต่ควรภาวนาเพื่อบุคคลอื่นๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้มีปัญหาทุกข์ยากในชีวิต
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