การฉลองพิธีกรรมวันพระเจ้าตามจิตตารมณ์ของพระศาสนจักร
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หลักการ
วันอาทิตย์เป็นวันฉลองแรกของคริสตชนมีมาตั้งแต่สมัยอัครสาวก การถือวันอาทิตย์เป็นวันพระเจ้านี้
ท�ำให้คริสตชนแตกต่างจากผู้ที่นับถือศาสนาอื่น ในสมัยแรกๆ คนต่างศาสนาจึงเรียกคริสตชนว่าเป็น “พวก
วันอาทิตย์”
การเฉลิมฉลอง Dominicum ซึง่ เป็นนามทีใ่ ช้แทนค�ำ “ศีลมหาสนิท” เพราะว่า Dominicum  ท�ำการ
ฉลองกันในวันแรกของสัปดาห์ วันอาทิตย์จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นวันของพระเจ้า (dies dominica)
เพราะฉะนัน้ จึงมีการเรียกวันอาทิตย์ในหลายๆ ภาษา ว่าเป็นวันพระเจ้า (domenica, domingo, demanche)  
วันของพระเจ้า (dies dominica) จึงเป็นวันส�ำหรับศีลมหาสนิท (Dominicum)1
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 โดย สังฆธรรมนูญว่าด้วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ (Sacrosanctum
Concilium) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความส� ำ คั ญ ของวั น อาทิ ต ย์ ว ่ า เป็ น การสมโภชปั ส กาประจ� ำ สั ป ดาห์
“พระศาสนจักรมารดาศักดิ์สิทธิ์ถือว่าตนมีหน้าที่จะต้องเฉลิมฉลองระลึกถึงงานช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นของ
พระคริสตเจ้า ผู้เป็นทรงเป็นเสมือนเจ้าบ่าวของตน ในวันที่ก�ำหนดไว้ระหว่างปี ดังนั้น ทุกสัปดาห์ในวันที่
เรียกว่า “วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า” พระศาสนจักรจึงร�ำลึกถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า ซึ่ง
พระศาสนจักรยังเฉลิมฉลองพร้อมกับการทรงรับทรมานของพระองค์อีกปีละครั้งในวันสมโภชปัสกา”2
ในสังฆธรรมนูญฉบับเดียวกันนีย้ งั กล่าวถึงความส�ำคัญของการมาร่วมพิธบี ชู าขอบพระคุณซึง่ เป็น
หัวใจของการฉลองวันพระเจ้า และจิตตารมณ์ที่คริสตชนพึงปฏิบัติในวันพระเจ้า “ตามธรรมประเพณีที่สืบ
เนื่องมาจากอัครสาวก และมีต้นก�ำเนิดจากวันที่พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ พระศาสนจักรเฉลิม
ฉลองพระธรรมล�้ำลึกปัสกาทุกวันที่แปด ซึ่งเรียกได้อย่างถูกต้องว่า
“วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า” หรือ
“วันพระ” ในวันนั้น ผู้มีความเชื่อในพระคริสตเจ้าต้องมาชุมนุมกันเพื่อฟังพระวาจาของพระเจ้า และร่วมพิธี
บูชาขอบพระคุณ ระลึกถึงพระทรมาน การกลับคืนพระชนมชีพและพระสิรริ งุ่ โรจน์ของพระเยซูองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
และขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงบันดาล “ให้เราบังเกิดใหม่และมีความหวังที่จะมีชีวิตอาศัยการ กลับคืน
พระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้าจากบรรดาผู้ตาย” (1 ปต 1:3) ดังนั้น วันอาทิตย์จึงเป็นวันฉลองส�ำคัญที่สุด
ทีต่ อ้ งเสนอแนะและสอนให้สตั บุรษุ มีความเลือ่ มใสศรัทธา ท�ำให้เป็นวันแห่งความยินดีและเป็นวันพักผ่อนจาก
การงาน การฉลองอื่นๆ ถ้าไม่ส�ำคัญอย่างยิ่งแล้ว ก็ไม่ควรจัดฉลองแทนวันอาทิตย์ เพราะวันอาทิตย์เป็น
พื้นฐานและแก่นแท้ของปีพิธีกรรมทั้งหมด”3
พระศาสนจักรให้คณ
ุ ค่าและเล็งเห็นถึงปัญหาของการฉลองวันพระเจ้าในปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของ
การสูญเสียความหมายของวันพระเจ้าจนว่าก�ำลังกลายเป็นส่วนหนึง่ ของวันหยุดสุดสัปดาห์ซงึ่ จุดเน้นไปอยูท่ ี่
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บทความเรื่อง “เทววิทยาแห่งพิธีกรรมวันอาทิตย์” เขียนโดย คุณพ่ออันสการ์ ชูปุงโก OSB
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การพักผ่อนมากกว่าการเฉลิมฉลองในพิธีกรรม การขาดแคลนพระสงฆ์ในบางประเทศ การมาร่วมมิสซาใน
วันพระเจ้าของสัตบุรษุ มีจำ� นวนลดลง การให้ความส�ำคัญกับการมาร่วมพิธกี รรมวันพระเจ้า เช่น เสือ้ ผ้าอาภรณ์
ที่เคยสวมใส่กันอย่างสวยงามเป็นพิเศษในวันพระเจ้าไม่ค่อยมีให้เห็นแล้ว และบางครั้งสัตบุรุษบางคนก็
แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมเข้าร่วมพิธีกรรม การไม่สามารถมาร่วมมิสซาวันพระเจ้าเนื่องจากต้องท�ำงานใน
วันอาทิตย์เพราะความยากจน ฯลฯ
ในปี ค.ศ. 1998 นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาได้ออกพระสมณสาสน์วันพระเจ้า (Dies
Domini) ในโอกาสเตรียมฉลองปีปิติมหาการุญ เพื่อเน้นให้คริสตชนเห็นถึงความส�ำคัญของวันอาทิตย์ว่า
เป็นหัวใจของชีวิตคริสตชน เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ โดยการมีส่วนร่วมในธรรมล�้ำลึกปัสกา ฟังพระวาจา รับศีล
มหาสนิท และขอบคุณพระเจ้า และเป็นวันพักผ่อนตามจิตตารมณ์คริสตชน4 วันอาทิตย์ เป็นวันของพระเจ้า
วันของพระคริสตเจ้า วันของพระศาสนาจักร วันของมนุษย์ ดังนั้น วันอาทิตย์จึงเป็นยอดแห่งวัน
พระสมณสาสน์ นี้ น อกจากจะให้ ค� ำ สอนที่ ส� ำ คั ญ ทางเทววิ ท ยาตามประวั ติ ศ าสตร์ ข อง
พระศาสนจักรเรื่องวันพระเจ้าแล้ว ยังให้แนวทางปฏิบัติแก่คริสตชนในการมีส่วนร่วมในวันพระเจ้า
ด้วย เช่น
• พระศาสนจักรพร้อมที่จะรับการปรับปฏิทินที่รักษาไว้ซึ่งสัปดาห์ที่มี 7 วัน พร้อมวันอาทิตย์
• พิ ธี มิ ส ซาวั น อาทิ ต ย์ ก็ ไ ม่ ผิ ด อะไรไปกว่ า มิ ส ซาที่ ฉ ลองในวั น อื่ น พิ ธี มิ ส ซาเป็ น การแสดงตนของ
พระศาสนจักร มิสซาวันอาทิตย์สะท้อนถึงภาพของพระศาสนจักรอย่างชัดเจน คริสตชนมารวมตัว
กัน (มากกว่ากิจกรรมใด ๆ ) พิธีกรรมวันพระเจ้าจึงเป็นแบบฉบับของการฉลองอื่นๆ
• พิธีกรรมวันพระเจ้าต้องเน้นความรู้สึกของการเป็นชุมชนที่มีชีวิตชีวา การมาร่วมมิสซาที่วัดของ
ชุมชนคริสตชนย่อยที่อยู่ในเขตวัด
• การฉลองพิธีกรรมวันพระเจ้ายังประกาศความหวังว่าพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมา คริสตชนฉลองวัน
พระเจ้าในพิธมี สิ ซาเป็นการลิม้ รสล่วงหน้าถึงความชืน่ ชมยินดีแห่งเมืองสวรรค์ เป็นการมองล่วงหน้าถึง
การร่วมงานเลี้ยงของพระชุมพาน้อย “ผู้ที่รับเชิญมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข” (วว
19:9) ความหวังนี้ยังพบได้ในบทภาวนาเพื่อมวลชนซึ่งตอบสนองความต้องการของพระศาสนจักรและ
ความต้องการของมนุษยชาติ
• เนื่องจากเป็นการเลี้ยงปัสกาและชุมนุมกันฉันพี่น้อง จึงเชิญชวนให้ทุกคนที่มาร่วมพิธีรับศีลมหา
สนิท ซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทจะต้องค�ำนึงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อน
พี่น้องด้วย
• จากมิสซาไปสู่มิชชั่น (พันธกิจ) ในการรับศีลมหาสนิท สานุศิษย์ของพระเยซูเจ้าเตรียมตัวพร้อมที่จะ
กระท�ำหน้าทีซ่ งึ่ รอเขาอยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน อาศัยพลังของพระอาจารย์ผท้ ู รงกลับคืนพระชนมชีพ และพระจิตเจ้าของ
พระองค์ การถวายมิสซาไม่ได้หยุดอยู่แค่ประตูวัด คริสตชนที่มาร่วมมิสซาในวันอาทิตย์เมื่อตระหนักถึง
การประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ ได้รับเชิญให้ประกาศพระวรสารและเป็นประจักษ์พยาน
ถึงพระองค์ในชีวิตประจ�ำวันของเขา
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• การปฏิบตั ติ ามพระบัญญัตปิ ระการทีส่ าม โดยเน้นทีจ่ ติ ตารมณ์การฉลองวันพระเจ้า ผูอ้ ภิบาลต้อง
สอนคริสตชนว่าแม้ไม่อยู่บ้านไปพักผ่อนก็ต้องไปร่วมมิสซาในวันพระเจ้า ในทางกลับกันวัดต่างๆ ต้อง
ให้การต้อนรับคริสตชนต่างวัดที่มาร่วมพิธีอย่างดีเหมือนพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน
• เน้นการมีส่วนร่วมในพิธีกรรม การขับร้องบทเพลงเป็นส่วนส�ำคัญของมิสซาวันอาทิตย์
• การฉลองวันพระเจ้าในที่ที่ขาดแคลนพระสงฆ์
• ผู้ป่วย พิการ ไม่สามารถมาวัดได้ สามารถร่วมใจในพิธีโดยอ่านบทอ่านและบทภาวนาส�ำหรับวันอาทิตย์
นั้นๆ
• วิทยุโทรทัศน์อาจช่วยถ่ายทอดสดพิธีมิสซา แต่แทนมิสซาวันอาทิตย์ไม่ได้
• วันอาทิตย์เป็นวันแห่งความยินดี (การขับร้องบทเพลงอัลเลลูยาในวันอาทิตย์ ยกเว้น เทศกาล
มหาพรต)
• วันแห่งการพักผ่อน วันอาทิตย์มีความหมายมากกว่าการแทนวันสับบาโต แต่เป็นการท�ำให้วันสับบาโต
สมบูรณ์ ในวันนี้ต้องให้ความสนใจต่อคุณค่าฝ่ายจิต การจัดเวลาไปร่วมมิสซา การร�ำพึงภาวนา และการ
พักผ่อนสอดคล้องกับจิตตารมณ์พระวรสาร
• วันแห่งการรวมพลัง ควรสนับสนุนให้สตั บุรษุ ปฏิบตั กิ จิ การแพร่ธรรม  และกิจการแห่งความรักและความ
เมตตาในวันพระเจ้า
เพือ่ ให้การจัดพิธกี รรมในวันพระเจ้าเป็นไปอย่างมีความหมายและคุณค่าตามจิตตารมณ์ของ
พระศาสนจักร การมีสว่ นร่วมในพิธกี รรมจึงเป็นสิง่ หนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ เนือ่ งจากพิธกี รรมเป็น
กิจกรรมของพระศาสนจักรทั้งหมดที่รวมกันเป็นพระกายทิพย์ คริสตชนแต่ละคนจึงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้
โดยวิธีการ สถานภาพ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในรูปแบบต่างๆ5
เพื่อส่งเสริมการมีร่วมพิธีกรรมอย่างแข็งขัน ควรเอาใจใส่ให้สัตบุรุษมีส่วนในการร้องรับ การตอบ
การขับร้องเพลงสดุดี บท สร้อย บทเพลงสรรเสริญต่างๆ รวมทัง้ กิจการ อากัปกิรยิ าและอิรยิ าบถของร่างกาย
ให้ทุกคนเงียบสงบด้วยความเคารพในเวลาที่เหมาะสมด้วย6
พระศาสนจักรจึงเอาใจใส่อย่างจริงจังให้สัตบุรุษมีส่วนร่วมธรรมล�้ำลึกแห่งความเชื่อนี้ มิใช่เหมือน
คนแปลกหน้า หรือผู้ชมอย่างเงียบ ๆ แต่ปรารถนาให้สัตบุรุษเข้าใจจารีตพิธีและบทภาวนาเป็นอย่างดี จะได้
ร่วมกิจกรรมศักดิส์ ทิ ธิอ์ ย่างรูส้ ำ� นึก อย่างเลือ่ มใสศรัทธาและแข็งขัน ได้รบั การอบรมจากพระวาจาของพระเจ้า
และเลีย้ งชีวติ ด้วยพระกายขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้า โดยถวายเครือ่ งบูชาไร้มลทิน มิใช่ดว้ ย
มือของพระสงฆ์เท่านั้น แต่พร้อมกับพระสงฆ์ด้วย เขาจะได้เรียนรู้ที่จะถวายตนแด่พระเจ้า และอาศัย
พระคริสตเจ้าผู้เป็นคนกลาง เขาจะได้ก้าวหน้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและระหว่าง
กัน เพื่อในที่สุดพระเจ้าจะได้ทรงเป็นทุกสิ่งในทุกคน7
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เพือ่ ผลักดันให้การร่วมพิธกี รรมเป็นไปอย่างมีคณ
ุ ค่าและมีความหมาย เป็นต้นพิธบี ชู าขอบพระคุณใน
วันพระเจ้า    “แต่ละสังฆมลฑลควรตั้งคณะกรรมการพิธีกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับพิธีกรรม” ทั้งนี้
ภายใต้การน�ำของพระสังฆราช (ดู SC ข้อ 45) วัดแต่ละวัดก็ควรจะต้องมีกลุ่มพิธีกรรมด้วย8
กระบวนการ
จากหลักการความส�ำคัญของวันพระเจ้า หลักการการมีสว่ นร่วมในพิธกี รรม หลักการในการตัง้ กรรมการ
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับพิธีกรรมทั้งในระดับวัด และสังฆมณฑล
เพือ่ เสริมสร้างให้พธิ กี รรมวันพระเจ้ามีชวี ติ ชีวาและมีคณ
ุ ค่าต่อชีวติ คริสตชน จึงเสนอกระบวนการการ
ท�ำงาน ดังนี้
1. การสร้างฐานข้อมูลพิธีกรรมวันพระเจ้า รวมทั้งพิธีกรรมในด้านอื่นๆ และส่งต่อ
• รวบรวมความรูเ้ รือ่ งมิสซา การเตรียมฉลองวันพระเจ้า แนวทางการจัดบทเพลงในมิสซาวันพระเจ้า ฯลฯ
ที่ได้เคยท�ำมาแล้ว
• สร้างองค์ความรูเ้ พือ่ ช่วยคณะกรรมการพิธกี รรมในระดับสังฆมณฑลฯ และในระดับวัด (ซึง่ มีบคุ คลเป้า
หมายอันเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ คือ ผูด้ แู ลภาพรวมของพิธกี รรมวันพระเจ้า ผูร้ บั ผิดชอบเรือ่ งการขับร้อง
ผู้รับผิดชอบผู้อ่าน ผู้รับผิดชอบผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้จัดวัด)
• จัดเก็บองค์ความรู้เป็นคลังข้อมูลเพื่อให้บริการ
• เว็ปไซต์
• จุลสารพิธีกรรม
2. การส่งต่อความรู้เรื่องมิสซา การเตรียมฉลองวันพระเจ้า ไปยังคณะกรรมการพิธีกรรมในระดับ
สังฆมณฑลฯ และในระดับวัด (บุคคลเป้าหมาย คือ ผูด้ แู ลภาพรวมของพิธกี รรมวันพระเจ้า ผูร้ บั
ผิดชอบเรื่องการขับร้อง ผู้รับผิดชอบผู้อ่าน ผู้รับผิดชอบผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้จัดวัด)
• ส่งอีเมล์ ฝ่านทางผูร้ บั ผิดชอบพิธกี รรมของสังฆมณฑล ส่งต่อให้พระสงฆ์ และเลขาวัดทุกวัดในสังฆมณฑล
ของตน เพือ่ น�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปแบ่งปันกับคณะกรรมการพิธกี รรมในระดับวัด เพือ่ เป็นข้อมูลในการ
จัดเตรียมมิสซาวันพระเจ้าให้มีคุณค่าส�ำหรับผู้เข้าร่วมพิธีมิสซาให้มากที่สุด (ส่งก่อน 10 วันทุกสัปดาห์)
• การส่งต่อจุลสารพิธีกรรม
3. จัดการอบรมผู้ดูแลภาพรวมของพิธีกรรมวันพระเจ้าเพื่อการเป็นผู้น�ำระดับสังฆมณฑลและใน
ระดับวัด (พระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส กรรมการพิธีกรรมระดับวัด ซึ่งได้แก่ผู้ดูแลภาพรวมของพิธีกรรม
วันพระเจ้า ผู้รับผิดชอบเรื่องการขับร้อง ผู้รับผิดชอบผู้อ่าน ผู้รับผิดชอบผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้จัดวัด)
4. แต่ละวัดมีคณะกรรมการพิธีกรรมระดับวัด และในเบื้องต้น อาจจะต้องจัดประชุมเพื่อเตรียมพิธีกรรม
วันพระเจ้าทุกสัปดาห์ แนวทางในการท�ำงานคือ
• ศึกษา : กลุ่มพิธีกรรมจ�ำเป็นต้องมีความรู้และได้รับการอบรมพื้นฐานในด้านพิธีกรรม    เพื่อสามารถ
ประกอบกิจการของตน (ความรู้พื้นฐานจากข้อมูลที่คณะกรรมการพิธีกรรมส่งให้ทุกสัปดาห์ ความรู้ที่ลึก
ซึ้งยิ่งขึ้นจากการอบรมในระดับชาติ ระดับสังฆมณฑล หรือระดับเขต)
• สั ง เกต : กลุ ่ ม พิ ธี ก รรมจะต้ อ งสั ง เกตดู ผู ้ ที่ ม าร่ ว มพิ ธี ก รรมอย่ า งใกล้ ชิ ด โดยมี ค วามรู ้ ซึ้ ง ถึ ง                          
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สถานภาพ วัฒนธรรม ปัญหา และความพร้อมหรืออุปสรรคในการให้ความร่วมมือ
• ไตร่ ต รอง : สิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาและจากการสั ง เกตจะน� ำ กลุ ่ ม พิ ธี ก รรมสู ่ ก ารไตร่ ต รอง เพื่ อ                          
สามารถเลือกวิธีเฉลิมฉลองที่เป็นประโยชน์ และเหมาะสมส�ำหรับผู้ร่วมในพิธีของวัดอย่างแท้จริง โดยมี
รากฐานอยู่บนค�ำสอนและจิตตารมณ์พิธีกรรมของพระศาสนจักร
• วางแผนปฏิบัติ และจัดเตรียมการฉลองวันพระเจ้าอย่างมีคุณค่า
• ประเมินผลการท�ำงานเป็นระยะ

เรียบเรียงโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

