สมโภชนักบุญทั้งหลาย
ประชากรของพระเจ้าได้รับความรอดนิรันดรในพระคริสตเจ้า
พระธรรมล้าํ ลึกพระคริสตเจ้า: พระคริสตเจ้าประทานความศักดิ์สิทธิ์
ในปัสกาของพระองค์
ท่าทีคริสตชน: การสรรเสริญ ขอบพระคุณ
การดําเนินชีวิต: ความเป็นพี่น้องและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
บทนํา
ความศั กดิ์ สิ ท ธิ์เ ป็ น ของพระเจ้ า และเป็น พระคุ ณที่ ท รงประทานให้ กั บ ประชากรของ
พระองค์ เป็นพระคุณที่พระคริสตเจ้าประทานให้กับพระศาสนจักรและแก่สมาชิกแต่ละ
คนในการอพยพที่แท้จริง คือปัสกาของพระองค์เอง ความศักดิ์สิทธิ์ของประชากรนี้จึงเป็น
จุดเริ่มต้นสําหรับผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “นักบุญ” นั่นคือผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็น
“ผู้ศักดิ์สิทธิ์” เพราะพวกเขาได้ดําเนินชีวิตในฐานะเป็นผู้ซึ่งเป็นของพระคริสตเจ้าอย่าง
บริบูรณ์ การฉลองนักบุญทั้งหลายจึงเป็นการระลึกถึงพระคุณของความรอดในพระคริสต
เจ้า และในเวลาเดียวกัน ก็ยังเป็นการระลึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนจักรใน
ฐานะผู้มีความเชื่อและเข้าร่วมในพระคุณของการไถ่ของพระคริสตเจ้า

ผังพระวาจา
บทอ่านที่ 1
เพลงสดุดี
บทอ่านที่ 2
พระวรสาร

วว 7:2-4, 9-14 ข้าพเจ้าเห็นฝูงชนมากเหลือคณนา จากทุกชาติ
ทุกภาษา
สดด 24
นี่แหละ คือชาติวงศ์พงศ์พันธ์ที่แสวงหาพระเจ้า
1 ยน 3:1-3
เราจะเห็นพระองค์ ดังที่พระองค์ทรงเป็นอยู่
มธ 5:1-2
จงชื่ น ชมยิ น ดี เ ถิ ด เพราะบํ า เหน็ จ ของท่ า น
ยิ่งใหญ่นักในสวรรค์
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1. พระธรรมล้าํ ลึกของพระคริสตเจ้า
1.1 พระเจ้าแต่ผู้เดียวเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์
พระเจ้าแต่ผู้เดียวเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ และเพราะความรักของพระเจ้า ความศักดิ์สิทธิ์ของพระ
เจ้าจึงขยายไปถึงอิสราเอล ได้แก่ วิหารสิโยน และประชากรใหม่ของพระองค์ ทําให้เข้าใจ
พระธรรมล้ําลึกของพระเจ้าว่า ทรงเป็นความรักที่มีการสื่อออกไปยังมนุษย์ โดยทําให้
พระองค์เป็นการประทับอยู่ เพื่อความรอดในประวัติศาสตร์ของประชากรของพระองค์
ความหมายจําเพาะของความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พบได้ในประกาศก เมื่อกล่าว
ว่า “เราจะไม่ระบายความโกรธของเรา จะไม่กลับไปทําลายเอฟราอิม เพราะเราเป็นพระ
เจ้าไม่ใช่มนุษย์ เราคือผู้ศักดิ์สิทธิ์ในท่ามกลางท่าน และดังนั้น เราจะไม่โกรธท่าน” (ฮชย
11:9) ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าจึงเป็นคุณสมบัติของการเป็นพระเจ้า และความศักด์
สิทธิ์ของพระองค์ประกอบด้วยความรักของบิดาที่ปลดปล่อยประชากรจากอียิปต์ เหมือน
ความรักของเจ้าบ่าวที่ให้อภัยแก่เจ้าสาวเพื่อให้สามารถมีชีวิตในประสบการณ์ของความ
รอด และในความเป็นหนึ่งเดียวกันของพันธสัญญา ในบริบทนี้ ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
จึงปรากฎเป็นที่มาของพระเมตตาซึ่งฟื้ นฟูและเปลี่ ยนแปลงชีวิตของอิสราเอลให้เป็น
ประชากรของการอพยพและพันธสัญญา
ในบริบทเดียวกัน ประกาศกอิสยาห์ได้พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าว่าเป็นคุณสมบัติ
ของการเป็นของพระเจ้าเช่นเดียวกัน และความศักดิ์สิทธิ์นี้ปรากฎให้โลกเห็นเป็นพระสิริ
รุ่งโรจน์ เป็นอํานาจของความรักซึ่งทํางานเพื่อความรอดของมนุษย์ ดังนั้นความศักดิ์สิทธิ์
ของอิสราเอลจะหมายถึงการสื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าผู้ทรงสําแดงองค์แก่มนุษย์และ
ทําให้มนุษย์ได้เข้าร่วมในความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ นั่นคือในชีวิตและการเป็น พระผู้
ศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอลจึงเป็นเหมือนไฟที่ชําระประชากรให้บริสุทธิ์ เป็นอํานาจที่เอาชนะ
ความอธรรมของศัตรู เป็นอํานาจและพลังที่จะทําให้ความยุติธรรมของพระเจ้ากลับเป็น
จริง จนกล่าวได้ว่า “พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอลทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์เดียว พระผู้
ไถ่ผู้ก่อให้เกิดการอพยพครั้งใหม่ เป็นพระผู้สร้างของประชากร ผู้ทรงรักประชากรด้วย
ความรักที่ซื่อสัตย์และอ่อนหวาน
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1.2 พระคริสตเจ้าประทานความศักดิ์สิทธิ์ให้กับประชากรของพระเจ้า
แต่การอพยพครั้งใหม่และเป็นการอพยพแท้จริงคือ ปัสกาของพระเยซูเจ้า เหมือนกับที่
เราฟังประกาศในวันนี้ว่า “ความรอดจงมีแด่พระเจ้าของเรา ผู้ประทับอยู่บนพระบัลลังก์
และแด่พระชุมพาน้อย” (บทอ่านที่ 1) เป็นคําประกาศของมนุษย์จากทุกเผ่าพันธุ์ ทุกชาติ
ทุกภาษา พวกเขาสวมเสื้อขาว “เพราะเป็นพวกที่ผ่านความทุกขเวทนาใหญ่หลวงมาแล้ว
และได้ชําระล้างเสื้อผ้าในพระโลหิตของพระชุมพาน้อยจนขาวสะอาด”
ประชากรของพระเจ้าจึงเป็นผู้มีบุญ เพราะแม้จะยากจน แม้จะระทมใจ แม้จะต้องพบกับ
ความอยุติธรรม ถูกเบียดเบียนข่มเหง ถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายเพราะพระคริสตเจ้า
พวกเขาก็ยังจะมีความสุขได้ เพราะการยอมรับสิ่งเหล่านี้เพราะความเชื่อในพระ คริสต
เจ้าเป็นเครื่องหมายของการได้ร่วมในความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ คือความรอดที่ทรง
ประทานให้ในพระธรรมล้ําลึกปัสกา
เพราะความรอดที่ได้รับก่อนเราจึงเข้าใจมหาบุญลาภได้ เหมือนกับที่ยอห์นกล่าวไว้ว่า
“ความรักที่พระบิดาประทานให้เรานั้นใหญ่หลวง ถึงกับโปรดให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของ
พระเจ้า ... และภายภาคหน้าเราจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะเราจะเห็นพระองค์อย่างที่
ทรงเป็น” ใครก็ตามที่มีความหวังนี้ “ย่อมทําตัวให้บริสุทธิ์ ดังที่พระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์”

1.3 เอกภาพของพระศาสนจักรในพระคุณและการสรรเสริญ
ประชากรของพระเจ้าได้แก่ทุกคนที่เชื่อในพระคุณแห่งความรอด และได้ร่วมในพระคุณ
ดังกล่าวอาศัยความเชื่อและศีลล้างบาป “ได้สวมเสื้อขาว” และรักษาความขาวสะอาดนั้น
จนถึงที่สุด และการรักษาความขาวสะอาดนั้นไว้ได้ก็เป็นพระคุณที่ได้รับจากความหวังใน
พระองค์
เอกภาพของพระศาสนจักรจึงเป็นเอกภาพของการได้รับพระคุณและการตอบรับพระคุณ
ด้วยการสรรเสริญ เป็นเอกภาพในระดับสากล ซึ่งรวมมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทุกชาติทุกภาษา
ทั้งที่สิ้นชีวิตแล้วและยังมีชีวิตอยู่ แต่เอกภาพนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องสร้างและรักษาไว้ทุก
วัน ด้วยการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสตเจ้าในปัสกาของพระองค์ และด้วยการ
ร่วมมือกับพระคุณของพระจิตในการรักษาไว้และแสดงออกมาด้วยการสรรเสริญพระเจ้า
พร้อมกัน ทั้งในพิธีกรรมและในชีวิต
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2. การฉลองพระล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ
2.1 บรรยากาศของการฉลอง
บรรยากาศของการมาชุมนุมกันด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่ง ทั้งกับผู้มีชีวิตและผู้ที่ “ยืนอยู่รอบ
บัลลังก์ของพระเจ้า”
และขับร้องสดุดีพระเจ้าพร้อมกันว่า “ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์

ศักดิ์สิทธิ์”

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ
สาระของการฉลองในวันนี้คือความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและการร่วมในความศักดิ์สิทธิ์
ของพระองค์ ใ นพระธรรมล้ํ า ลึ ก ปั ส กาของพระเยซู เ จ้ า เราอาจใช้ ก ารขั บ ร้ อ งบท
“ศักดิ์สิทธิ์” เป็นหัวใจของการฉลองและจัดพิธีกรรมให้เข้าใจความหมายของ “การโห่
ร้อง” สรรเสริญพระเจ้าเพราะความศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานแก่เราและมีจุดกําเนิดที่ปัสกา
ของพระเยซูเจ้า
เริ่มพิธี
- ขบวนแห่ ควรเสริมความหมายของ “การเป็นนักบุญ” ว่า
หมายถึงการเข้าร่วมในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า และ
ท่ า ที ข องการสรรเสริ ญ และขอบพระคุ ณ โดยเอ่ ย ถึ ง
ความหมายของคําว่า “ความศักดิ์สิทธิ์” และการเข้าร่วม
ในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
- เพลงเริ่มพิธี เชิญชวนที่ชุมนุมให้เตรียมใจสําหรับการร้อง
สรรเสริญพระเจ้าว่า “ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์” โดย
เข้าใจความหมายและที่มาในพระธรรมล้ําลึกปัสกาของ
พระเยซูเจ้า
- บททักทายของพระสงฆ์ควรนําไปสู่เอกภาพของการได้รับ
พระคุณของความรอดและความหวัง ดังนั้น แทนบทนํา
ตามปกติ หลังเครื่องหมายกางเขน พระสงฆ์อาจใช้คําพูด
ของตั ว เองเพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารทั ก ทายว่ า “พระเจ้ า สถิ ต กั บ
ท่าน”
- บทร่ําวิงวอน เลือกใช้ แบบที่ 3.1
- บทสารภาพบาปอาจใช้ หั ว ข้ อ ของ “ความไม่ ซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ
พระคุณของความรอด”
- บทพระสิริรุ่งโรจน์ควรเลือกบทที่มีความสง่าและกล่าวถึง
พระธรรมล้ําลึกของการรับเอากายและปัสกาอย่างชัดเจน
ภาควจนพิธีกรรม
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บทนํา พิธีกรควรสรุปสาระสําคัญของบทอ่านทั้งสามบท
โดยเฉพาะความหมายของคําว่า “ศักดิ์สิทธิ์” ในฐานะเป็น
คุณสมบัติของพระเจ้าและของมนุษย์
บทอ่านที่ 1 ซึ่งมาจากหนังสือวิวรณ์ ผู้อ่านควรซักซ้อมเพื่อ
ทําให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
บทเพลงสร้อยที่ 28 มีสาระที่ตรงกับความหมายของการ
ฉลองในวันนี้ จึงควรรักษาไว้ “พระยาห์เวห์ ทรงเป็นผู้กอบ
กู้ข้าให้รอด อัลเลลูยา” ซึ่งเป็นบทสรรเสริญที่สอดคล้อง
อย่างดี กับบทสดุดีที่ 24 ซึ่งอ่านสลับในวันนี้
บทพระวรสาร พระสงฆ์ควรอ่านอย่างชัด และวรรคอย่างดี
เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจถึงความสุข 8 ประการ ที่เป็นแนวดําเนิน
ชีวิตคริสตชนที่สําคัญ
บทเทศน์ควรสรุปความหมายของการเป็นนักบุญคือความ
สํานึกถึงการเข้าร่วมในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าอาศัย
พระธรรมล้ําลึกปัสกา ท่าทีของการปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ศักดิ์
สิทธิแบบนักบุญโดยอาศัยมหาบุญลาภ
บทข้าพเจ้าเชื่อ เป็นการตอบรับต่อพระวาจาและสาระของ
การฉลองต่อจากบทเทศน์เพื่อเตือนใจที่ชุมนุม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความเชื่อนี้ได้ถ่ายทอดมาแล้วจากบรรดานักบุญ
บทภาวนาของมวลชน ควรเสริมคําภาวนา สําหรับผู้ที่ถูก
เบียดเบียน เพราะพระนามของพระองค์

ภาคบูชาขอบพระคุณ
-

-

-

-

การแห่ของถวายทําให้เห็นภาพงานฉลองในสวรรค์
หลังการเตรียมเครื่องบูชา ให้หยุดเงียบสักครู่หนึ่งก่อนบท
นําขอบพระคุณ
บทนํ า ขอบพระคุ ณ พระสงฆ์ ก ล่ า วเชิ ญ ชวนที่ ชุ ม นุ ม ให้
ความสําคัญกับบทภาวนาสรรเสริญในบทเริ่มขอบพระคุณ
เป็นพิเศษ และในขณะภาวนาบทนําขอบพระคุณ พระสงฆ์
ควรเน้นสาระด้วยน้ําเสียงและจังหวะเพื่อช่วยที่ชุมนุมให้
ขับร้องบท “ศักดิ์สิทธิ์” ด้วยความเข้าใจถึงความหมายและ
นัยของบทภาวนานั้น
บทศักดิ์สิทธิ์ ควรขับร้องอย่างสง่างาม เพราะเป็นการขับ
ร้องระหว่างชาวสวรรค์และชาวดิน
การแสดงความเป็นมิตรต่อกัน ควรเน้นพิเศษด้วยการไหว้
และคําอวยพรพิเศษ เช่น “ขอพระอวยพร”, “ขอให้มีสันติ
519

-

สุข”
การรับศีล ให้เน้นที่สาระของเอกภาพและความหมายของ
การรับศีลว่าเป็นการเข้าร่วมในความศักดิ์สิทธิ์อาศัยการ
ร่วมในความจริงแห่งปัสกาของพระเยซูเจ้า และในพันธะ
ต่อการดํารงชีวิตในความศักดิ์สิทธิ์

ปิดพิธี
-

-

บทอวยพรอย่างสง่า พระสงฆ์ควรใช้น้ําเสียงและจังหวะใน
การสวดเพื่อให้ที่ชุมนุมเข้าใจความหมายของการอวยพร
และเห็นว่า การดําเนินชีวิตในความเชื่อและความหวังมีจุด
กําเนิดในพระเจ้า
หลังพิธีควรมี การแสดงความยินดี โอกาสสมโภชนักบุญ
ทั้งหลายเป็นกิจการที่ดีที่ควรเริ่มในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการ
“ฉลองศาสนนาม” ของแต่ละคนด้วยความยินดี “Happy
Feastday to you!”

3. การฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต
แบบอย่างของนักบุญคือผู้ที่ยืดหยัดในความเชื่อและความหวัง โดยชีวิตจะดําเนินไปด้วย
ท่าทีของการสรรเสริญและขอบพระคุณ พร้อมด้วยพันธะที่จะยืนหยัดตลอดไป

3.2 ท่าทีของการดําเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์
การระลึกถึงนักบุญเป็นการเชิญชวนให้เราคิดถึงพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าผู้
ประทานความรอดแก่เราในปัสกาของพระเยซูเจ้า และพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เรา
สัมผัสได้กับพระคุณ พระเมตตา และความศักดิ์สิทธิ์ได้โดยผ่านทางท่านนักบุญซึ่งบรรดา
นักบุญเหล่านี้เป็นแบบอย่างและกําลังใจแก่เราในการดําเนินชีวิตอย่างไม่ย่อท้อ เปี่ยมด้วย
ความหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้รับมงกุฎอันรุ่งโรจน์พร้อมกับท่านเหล่านั้น

3.3 ชีวิตที่ดําเนินไปอย่างศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่านิยมของพระคริสต์ในมหา
บุญลาภ
การดําเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ของบรรดานักบุญต่างดําเนินชีวิตตามมหาบุญลาภอันได้แก่
“การแบ่งปัน” (ความยากจน) การปลอบโยน การเป็นผู้มีใจอ่อนโยน การเป็นผู้มีความ
ยุติธรรม ความเมตตา การมีใจบริสุทธิ์ ปราศจากความเกลียดชัง การเป็นผู้สร้างสันติ การ
ไม่ข่มเหงรังแกกัน การไม่ดูหมิ่น ใส่ร้ายกัน ต่างเป็นแง่มุมที่แต่ละหมู่คณะสามารถเลือก
เป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละหมู่คณะ แต่ไม่ว่าจะเป็นข้อใด ต่าง
มีจุดกําเนิดในพระคุณของความรอดและความศักดิ์สิทธิ์ ที่เราปรารถนาจะนํามาดําเนิน
ชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมและพร้อมที่จะแบ่งปันกับผู้อื่นต่อไป
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