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เพลงเริ่ม
ภาวนาเปิด

บทน�ำ

เรามักจะจ�ากัดศักดิส์ งฆ์ไว้สา� หรับบรรดาผูไ้ ด้รบั การอภิเษกเป็นสงฆ์
ศาสนบริกร อย่างไรก็ดี เราต้องส�านึกว่าทุกคนที่รับศีลล้างบาป รวมทั้ง
ฆราวาส ล้วนมีส่วนในพันธกิจสงฆ์ของพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร
ซึ่งแสดงออกด้วยการร่วมเฉลิมฉลองพิธีกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีบูชา
ขอบพระคุณ
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ค. กฤษฎีกำของพระศำสนจักรคำทอลิกประเทศไทย
ค.ศ. 2015 ข้อ 12.
ค�ำถำมเพื่อกำรไตร่ตรอง
• “ยังมีอะไรอีกบ้ำงที่เรำจะท�ำได้เพื่อสำนต่อพันธกิจสงฆ์
ของพระเยซูเจ้ำในชุมวัดของเรำ?”
พระเยซูคริสตเจ้า องค์ความรักของพระเจ้าทีพ่ ระบิดาเจ้าโปรดประทาน
แก่มนุษย์ชาติพระองค์นี้ เราพบได้อย่างแท้จริงในการรับสภาพมนุษย์และ
พระธรรมล�้าลึกปัสกาแห่งการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและการกลับคืน
พระชนมชีพของพระองค์
พระศาสนจักรตอบสนองความรักของพระเจ้าด้วยการเจริญชีวิตใน
ความรักและความสนิทสัมพันธ์ดว้ ยชีวติ จิตแห่งความเป็นน�า้ หนึง่ ใจเดียวกัน
(Spirituality of Communion) โดยมีพระเยซูคริสตเจ้าผูก้ ลับคืนพระชนมชีพ
ประทับท่ามกลางและเป็นพลังยิ่งใหญ่ ก่อเกิดการรวมตัวกันเป็นชุมชน
คริสตชน เป็นพระศาสนจักร (ekklesia) ทีม่ ชี วี ติ ชีวา มีการร่วมชุมนุมพบปะ
กันอย่างต่อเนือ่ งอยูเ่ สมอในรูปแบบชุมชนคริสตชนย่อยทีม่ อี ารยธรรมแห่ง
ความรักเป็นสายสัมพันธ์ (BEC) และมีการรวมตัวกันเป็นชุมชนความเชือ่
(Parish Church Community) ชุมชนวัดจึงเป็นชุมชนร่วมทีป่ ระกอบด้วย
ชุมชนคริสตชนย่อยๆ (communion of communities) ของบ้านใกล้เรือน
เคียงในละแวกเดียวกัน ได้รบั การหล่อเลีย้ งให้เติบโตต่อเนือ่ งโดยการรับฟัง
พระวาจา ร่วมพิธีกรรม การรับศีลมหาสนิทและศีลศักดิ์สทิ ธิ์อนื่ ๆ ร่วมชีวิต
สนิทสัมพันธ์เป็นน�า้ หนึง่ ใจเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การฉลองวันพระเจ้า
อันเป็นบ่อเกิด (Source) และจุดสูงสุด (Summit) ของชีวิตคริสตชน ทั้ง
ในมิติส่วนบุคคลและส่วนรวม รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจการประกาศ
ข่าวดีใหม่แก่ผู้คนทั่วไปในสังคมรอบข้าง		(กฤษฎีกา ข้อ 12)
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ข. ค�ำสอนของสภำสังคำยนำวำติกันที่ 2 ว่ำด้วยพิธีกรรม
ศักดิ์สิทธิ์
ค�ำถำมเพื่อกำรไตร่ตรอง
• “ฉันเคยมีบทบำทหรือประสบกำรณ์อะไรบ้ำงเกี่ยวกับ
กำรนมัสกำรพระเจ้ำในชุมชน?”
1) กำรร่วมพิธีกรรมของสัตบุรุษ
บูชามิสซา “เป็นจุดสูงสุดของกิจกรรมทีพ่ ระเจ้าทรงกระท�าในพระคริสตเจ้า
เพื่อทรงบันดาลความศักดิ์สิทธิ์แก่โลก และยังเป็นจุดสูงสุดของคารวกิจที่
มนุษย์แสดงต่อพระบิดา เมื่อเขานมัสการพระองค์ผ่านทางพระคริสตเจ้า”
(เทียบ SC 10) “เพื่อว่าพิธีกรรมจะได้บังเกิดผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
จ�าเป็นทีส่ ตั บุรษุ จะต้องมาร่วมพิธกี รรมด้วยสภาพจิตใจอันเหมาะสม จิตใจ
ของเขาจะต้องประสานเข้ากับเสียงของเขา ... โดยรู้ตัวดีว่าก�าลังท�าสิ่งใด
คือก�าลังร่วมจารีตด้วยกิจกรรมของตนเองจริงๆ และได้รับผลอย่างอุดม
จากพิธีกรรมนั้น”		(SC 11) “การจัดระเบียบพิธีโดยค�านึงถึงลักษณะของ
กลุ่มผู้ร่วมพิธีกรรมแต่ละกลุ่ม เพื่อให้สัตบุรุษมีส่วนร่วมด้วยความส�านึก
มีบทบาทเต็มที่ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความเชื่อ ความหวัง และความรัก
อย่างจริงจัง ... ประชากรคริสตชนมีสิทธิและหน้าที่จากศีลล้างบาปที่จะมี
ส่วนร่วมพิธีเช่นนั้นด้วย (กฎทั่วไปส�าหรับมิสซาตามจารีตโรมัน ข้อ 18)
“นักบุญเปาโลเคยเตือนคริสตชนของท่านที่มาประชุมกันและก�าลังรอคอย
การเสด็จมาขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าให้ขบั ร้องเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญ และ
บทเพลงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ (เทียบ คส 3: 16) การขับร้องเป็นเครื่องหมาย
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ก. ชุมชนคริสตชนเป็นชุมชนสงฆ์

บทเสริม

อ่าน 1ปต 2: 1-10

ดังนั้น วิถีชุมชนวัดโดยธรรมชาติแล้วก็เป็นชุมชนสงฆ์ ชุมชนซึ่ง
นมัสการพระเจ้า กิจศรัทธาและการภาวนาอื่นๆ สามารถท�าได้ในชุมชน
เช่น นพวารแม่พระ สวดสายประค�า การเดินมรรคาศักดิ์สิทธิ์ระหว่างมหา
พรต การฉลองนักบุญองค์อปุ การะของชุมชน การแสดงความยินดีกบั ผูร้ บั
ศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ การภาวนาอุทศิ ให้ผตู้ าย ชุมชนเกษตรยังสามารถเฉลิมฉลอง
การเริ่มเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวในพื้นที่นั้นๆ อีกด้วย การภาวนาและ
พิธีกรรมจึงเป็นส่วนส�าคัญของประเพณีในชุมชน

ค�ำถำมเพื่อกำรไตร่ตรอง
• “บทบำทหน้ำที่ของคริสตชนผู้ได้รับศีลล้ำงบำป
แล้วเป็นอย่ำงไร?”

บทเสริม

พระศาสนจักร ชุมชนคริสตชนนั้นเองเป็นชุมชนสงฆ์ ดังที่จดหมาย
นักบุญเปโตร เน้นว่า “ท่านทัง้ หลายเป็นชนชาติทที่ รงเลือกสรรไว้ เป็นสมณราช
ตระกูล เป็นชนชาติศักดิ์สิทธิ์” นี่เป็นที่มาของค�าสอนสภาสังคายนาวาติกันที่ 2
ที่ประกาศว่า พระศาสนจักรทั้งมวลเป็นประชากรสงฆ์ มีส่วนร่วมในศักดิ์สงฆ์
ของพระคริสตเจ้า จดหมายถึงชาวฮีบรูย�้าว่า พระคริสตเจ้าทรงเป็นสงฆ์สูงสุด
ศักดิส์ งฆ์นมี้ ไิ ด้ถวายสัตวบูชา แต่ถวายพระกายและพระโลหิตเป็นบูชาบนกางเขน
การถวายปังและเหล้าองุ่นในการเลี้ยงอาหารค�่าครั้งสุดท้าย ที่พระเยซูเจ้า
ประกาศว่าเป็นกายและโลหิตของพระองค์นนั้ อธิบายความหมายการถวายบูชา
ของพระองค์บนกางเขน ณ เนินกลโกธาศิษย์ของพระองค์ชมุ นุมกันเฉลิมฉลอง
การถวายบูชาบนกางเขน ระลึกถึงพระองค์ผู้ทรงน�าความรอดพ้นมาสู่โลก และ
สถาปนาพระอาณาจักรของพระเจ้า
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ภำวนำปิด นมัสการสรรเสริญพระเจ้าร่วมกัน
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ของจิตใจที่ร่าเริงยินดี (เทียบ กจ 2: 46) นักบุญออกัสติน จึงกล่าวถูกต้อง
ว่า “การขับร้องเป็นกิจการของผู้มีความรัก” (กฎทั่วไปส�าหรับมิสซาตาม
จารีตโรมัน ข้อ 39)
2) หน้ำที่ของประชำกรของพระเจ้ำ
“ในการถวายบูชามิสซา บรรดาสัตบุรษุ รวมกันเป็นประชากรศักดิส์ ทิ ธิ์
เป็นประชากรที่พระเจ้าทรงได้มาเป็นกรรมสิทธิ์ เป็นสมณราชตระกูล
เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าและถวายบูชานิรมล มิใช่อาศัยมือของพระสงฆ์
เท่านัน้ แต่ยงั ต้องรูจ้ กั ถวายบูชาตนเองพร้อมกับพระสงฆ์ดว้ ย ทุกคนจึงต้อง
เอาใจใส่ท่ีจะแสดงความจริงประการนี้ โดยแสดงความศรัทธาอย่างลึกซึ้ง
และแสดงความรักต่อพี่น้องที่ร่วมพิธีพร้อมกับตน
ดังนั้นจึงต้องหลีกเลี่ยงความแตกแยกและการแสดงชีวิตที่โดดเด่น
ทุกชนิด โดยระลึกอยูเ่ สมอว่าทุกคนมีพระบิดาเพียงพระองค์เดียวผูส้ ถิตใน
สวรรค์ เพราะฉะนั้นทุกคนจึงเป็นพี่น้องกัน” (กฎทั่วไปส�าหรับมิสซาตาม
จารีตโรมัน ข้อ 95)
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บทเสริม
พระศาสนจักรเน้นการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในพิธีกรรม นั่นก็คือ
สัตบุรษุ ต้องมีสว่ นร่วม มิใช่เป็นการกระท�าของพระสงฆ์ผปู้ ระกอบพิธเี ท่านัน้
ต้องเป็นการร่วมส่วนของชุมชนทั้งหมด ทั้งนี้ต้องเตรียมพิธีกรรมให้ดี รวม
ถึงการภาวนา การขับร้องตามขั้นตอนต่างๆ
การสรรเสริญพระเจ้ายังแสดงออกด้วยการภาวนาและกิจศรัทธา
อื่นๆ เช่นสวดสายประค�า ท�านพวาร การร่วมขบวนแห่ เฉลิมฉลองโอกาส
ต่างๆ ตลอดจนด�าเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ อุทิศตน สละเลือดเนื้อเพื่อผู้อื่น
ถ้าจ�าเป็น การด�าเนินชีวิตตามพันธกิจสงฆ์นี้มิใช่เป็นเรื่องส่วนตัว แต่เป็น
ชีวิตของชุมชนโดยทางวิถีชุมชนวัด
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