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คำ�นำ�

	 ปีนี้เป็นปีที่	3	ที่การภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน			มีมุมมองที่กว้างออก

ไป		โดยการคิดถงึผูด้้อยโอกาส			ในสงัคม		บนพืน้ฐานหวัข้อพระคัมภร์ีทีว่่า		“พวก

เขาแสดงน�า้ใจต่อเราเป็นพเิศษ”(เทียบ	กจ	28:2)			เปาโล	และสมาชกิบนเรอื	276คน	

รอดตาย(อนัประกอบด้วย	นายร้อย	ทหาร		กลาสีเรอื	และนกัโทษ)		โดยมอบความ

วางใจในพระเจ้า		หลงัจากนัน้พวกเขาได้รบัการต้อนรบัอย่างดีจากชาวเกาะมอลต้า		

ท�าให้ความแตกต่างสลายไป		บดันี	้พวกเขาอยูใ่นอ้อมกอดของพระญาณเอือ้อาทร

ด้วยความรักของพระเจ้า		พวกเขามีที่พัก	อาหาร	และสามารถเดินทางต่อไป			

ปัจจุบันนี้เราพบคนตกทุกข์ล�าบากในสังคมมากมาย		เช่น	ผู้อพยพย้ายถิ่นฐานที่

ไม่ได้รับการตอนรับ			พิษภัยธรรมชาติ			สงคราม		ความยากจน			การเอารัดเอา

เปรียบทางการเมืองและเศรษฐกิจ	สิทธิสตรี	ฯลฯ		ท�าให้เกิดค�าถามที่ว่าพวกเรา	

ครสิตชนแสดงน�า้ใจพเิศษ	ต่อเหตกุารณ์	และบคุคลเหล่านีห้รอืไม่?เราเป็นประจกัษ์

พยานในพระญาณเอื้องอาทร	 ด้วยความรักของพระเจ้าหรือไม่?เพราะการแสดง

น�า้ใจต่อกัน	เป็นสาระส�าคัญในการสร้างเอกภาพครสิตชนท่ียอดเยีย่มท่ีสดุ		เหมอืน

ชาวเกาะมอลต้าแม้ยงัไม่รูจ้กัพระเจ้า	ยงัแสดงน�า้ใจเมตตาช่วยเหลอืเปาโลและทกุ

คนในเรือ	 ท�าให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน	 	 ดังนั้นเอกภาพคริสตชนไม่ใช้แค่แสดง	

น�้าใจต่อกันเท่านั้น		แต่ต้องแสดงน�้าใจต่อคนที่แตกต่างจากเรา	ทั้งวัฒนธรรมและ

ความเชือ่	ดังทีเ่ปาโลประกาศในกรงุโรมว่าพระเจ้าทรงส่งความรอดพ้นนีม้าให้กับ

ทุกชนชาติ	(กจ		28:28)

										ขอให้การอธิษฐานเพื่อเอกภาพของพวกเราคริสตชนในปีนี้	ได้เป็นไปเพื่อ

ต่อเตมิความรกัทีม่ต่ีอโลก		ซึง่เราครสิตชนคือเครือ่งมอืความรกัขององค์พระผูเ้ป็น

เจ้า		ที่จะมอบให้กับโลกด้วยความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	

																																																				คณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย

ฉบับคาทอลิก
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ข้อเสนอแนะ
การใช้หัวข้ออธิษฐานภาวนาตลอดสัปดาห์

		

	 ขอเชิญพี่น้องคริสตชนทุกนิกาย	ทุกคณะร่วมมือกันอธิษฐานภาวนา	ตาม

แนวคิดพระคมัภร์ีในหนงัสือเล่มนี	้	เพือ่ท�าตามพระประสงค์ของพระเยซคูรสิต์		การ

ภาวนาให้ผู้อื่นจะช่วยท�าให้เราค้นพบตามพระทัยของพระเจ้าเพิ่มขึ้น		จึงขอเสนอ

แนวทางการใช้ดังนี้

	 1.		ไม่จ�าเป็นน�ามาใช้ท้ังหมด		อาจใช้ส่วนใดส่วนหนึง่ก็ได้	แต่ควรใช้อย่าง

ต่อเนื่องเพื่อเข้าใจขบวนการของความเป็นหนึ่งเดียว	ประจ�าปี	ค.ศ.2020

	 2.		ใช้ได้ตลอดท้ังปี	ในโอกาสต่างๆ		แต่ช่วงท่ีควรเน้นคือ	18	–	25	มกราคม	

ค.ศ.2020

	 3.		ขอเสนอแนะการน�าไปใช้ของกลุ่มต่างๆดังนี้

			 	 3.1	นิกายโปรเตสแตนท์

	 	 -		ใช้ในการอธิษฐานประจ�าวัน		ทั้งส่วนตัว	และส่วนรวม

	 	 -		การศึกษาพระคัมภีร์ประจ�าวัน	ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม

	 	 -		พิธีนมัสการ	

	 	 -		การภาวนาเทเซ่

	 	 -		กลุ่มเซลล์	ฯลฯ

	 	 3.2	นิกายโรมันคาทอลิก

		 	 -			ใช้ในการสวดประจ�าวัน		ทั้งส่วนตัว	และส่วนร่วม

																								(ท�าวัตร,สวดสายประค�า)
	 	 -		การศึกษาพระคัมภีร์	ในกลุ่ม	BECs

	 	 -		บทภาวนาเพื่อมวลชน	ฯลฯ

	 	 -		การภาวนาเทเซ่
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สรุปหัวข้อ		และบทอ่านประจ�าวัน

วันที่	1	การคืนดี	:	ทิ้งสินค้าลงทะเล
												กิจการอัครสาวก	27	:	18-19	,	21

										เพลงสดุดี	85

										ลูกา	:	18:9-14

วันที่	2	การส่องสว่าง	:	แสวงหาและส่องแสงสว่าง

											ของพระคริสตเจ้า
												กิจการอัครสาวก	27:20

										เพลงสดุดี	119:	105-110

										มาระโก	4:	35-41	

วันที่	3	ค�าสั่งสอนของเปาโล
												กิจการอัครสาวก	27	:	22-23

										เพลงสดุดี	27

										มัทธิว	11:28-30

วันที่	4	ความไว้วางใจ	:	อย่ากลัวเลย	แต่จงเชื่อ
												กิจการอัครสาวก	27:23-26

										เพลงสดุดี	56

										ลูกา	12:22-34

วันที่	5	ความเข้มแข็ง	:	บิขนมปังส�าหรับการเดินทาง
												กิจการอัครสาวก	27:33-36

										เพลงสดุดี	77

										มาระโก	6:30-44

วันที่	6	ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	:	แสดงน�้าใจเป็นพิเศษ
												กิจการอัครสาวก	28:1-2,7

										เพลงสดุดี	46										

										ลูกา	14	:	12-24
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วันที่	7	การกลับใจ	:	เปลี่ยนใจและความคิดของเรา

											กิจการอัครสาวก	28	:	3-6
										เพลงสดุดี	119	:	137-144

										มัทธิว	18	:	1-6

วันที่	8	ความใจกว้าง	:	การรับและการให้

											กิจการอัครสาวก	28	:	8-10
										เพลงสดุดี	103:1-5

										มัทธิว	10	:7-8

การใช้หัวข้ออธิษฐานภาวนาตลอดสัปดาห์
	 •			ส�าหรับคริสตศาสนจักรและชุมชนคริสตชนที่จัดสัปดาห์ภาวนาโดยให้

รวมอยู่ในพิธีกรรมเดียวกัน	 เอกสารนี้เสนอระเบียบแบบแผนส�าหรับพิธีนมัสการ

สากล

	 •	 	 	 คริสตศาสนจักรและชุมชนคริสตชน	สามารถรวมเนื้อหาจากสัปดาห์

ภาวนานี้ไว้ในพิธีกรรมของตนได้ด้วย	 และสามารถใช้บทภาวนาจากพิธีนมัสการ

สากล	 “แปดวัน”	 เสริมด้วยบทภาวนาอื่น	ๆ	ที่คัดเลือกมาตามความเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมของตนได้

	 •	 	 	ชุมชนที่จัดสัปดาห์ภาวนารวมอยู่ในพิธีนมัสการของตนส�าหรับแต่ละ

วนัในสปัดาห์	สามารถใช้ข้อความจาก	“แปดวนั”	นีเ้พือ่ให้เป็นส่วนหนึง่ของพธิกีรรม

เหล่านี้ได้

	 •				ผู้ที่ต้องการศึกษาพระคัมภีร์โดยใช้หัวข้อจากสัปดาห์ภาวนา	สามารถ

ใช้ข้อความจากพระคัมภีร์	 และข้อไตร่ตรองที่จัดให้ส�าหรับแปดวันนี้	 โดยการ

อภิปรายในแต่ละวันอาจจบลงด้วยการภาวนาวอนขอแทนผู้อื่น

	 •	 	 ผู้ท่ีปรารถนาจะภาวนาเป็นส่วนตัวอาจพบว่าเอกสารนี้ช่วยให้จุด											

มุ่งหมายของการภาวนาของเขามีศูนย์รวม	 เขาอาจตระหนักว่าเขารวมเป็นหนึ่ง

เดียวกับผู้อื่นที่ก�าลังภาวนาอยู่ทั่วโลกเพื่อให้พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้ามี

เอกภาพมากขึ้นจนมองเห็นได้
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ข้อความพระคัมภีร์ส�าหรับ	ค.ศ.	2020
(กิจการอัครสาวก	27:18	–	28:10)

	 พายยุงัคงพดักระหน�า่เราอย่างรนุแรง	วนัรุง่ขึน้	ลกูเรอืเริม่ทิง้สนิค้าลงทะเล	

ในวันที่สาม	 เขาโยนเครื่องใช้ประจ�าเรือทิ้งด้วยมือของตน	 เราไม่เห็นดวงอาทิตย์

และดวงดาวเป็นเวลาหลายวัน	พายุยังคงพัดจัด	เราจึงเลิกคาดหวังว่าจะรอดชีวิต

	 ทุกคนในเรือไม่ได้กินอาหารเป็นเวลานาน	 เปาโลยืนขึ้นในหมู่เขาพูดว่า	

“ท่านท้ังหลาย	ท่านควรฟังข้าพเจ้า	 และไม่แล่นเรือออกจากเกาะครีต	 จะได้พ้น					

ทัง้อนัตรายและความเสียหายเช่นนี	้บดันี	้ข้าพเจ้าเตอืนท่านให้ท�าใจดี	ๆ 	ไว้	เพราะ

จะไม่มีใครสักคนเสียชีวิต	มีแต่เรือเท่านั้นที่จะอับปาง	คืนที่ผ่านมา	ทูตสวรรค์องค์

หนึง่ของพระเจ้า	ซึง่เป็นเจ้านายทีข้่าพเจ้ารบัใช้	ปรากฏแก่ข้าพเจ้า	กล่าวว่า	‘เปาโล	

อย่ากลัวเลย	 ท่านจะต้องไปปรากฏตัวเฉพาะพระพักตร์ของพระจักรพรรดิ	 และ

พระเจ้าทรงพระกรณุาไว้ชวีติทกุคนทีร่่วมเดินทางมากบัท่าน’	ดังนัน้	ท่านทัง้หลาย

จงท�าใจดี	ๆ	ไว้เถิด	ข้าพเจ้ามีความเชื่อในพระเจ้าว่า	เหตุการณ์จะเป็น		ไปตามที่

ทรงบอกข้าพเจ้าไว้	เราจะต้องเกยตื้นที่เกาะใดเกาะหนึ่ง

	 คืนทีส่บิสี	่เรายงัคงถกูพายซุดัไปมาอยูใ่นทะเลเมดิเตอร์เรเนยีน	ประมาณ

เที่ยงคืนบรรดากะลาสีรู้สึกว่าเรือเข้าใกล้ฝั่งแล้ว	เขาจึงทิ้งสายดิ่งวัดความลึก	และ

พบว่าน�้าลึกประมาณยี่สิบวา	เมื่อแล่นเรือต่อไปอีกเล็กน้อย	เขาทิ้งสายดิ่งและพบ

ว่าน�า้ลกึสบิห้าวา	เขากลวัว่าเรอืจะชนหนิโสโครก	จงึทิง้สมอสีต่วัจากท้ายเรอื	และ

อธิษฐานภาวนาให้ถึงรุ่งเช้าโดยเร็ว	 พวกกะลาสีพยายามหนีจากเรือจึงปล่อยเรือ

ชชูพีลงทะเล	โดยอ้างว่าจะไปทิง้สมอจากหวัเรอื	เปาโลจงึบอกนายร้อยและบรรดา

ทหารว่า	“ถ้ากะลาสีเหล่านี้ไม่อยู่ในเรือ	ท่านทั้งหลายจะไม่รอดชีวิต”	บรรดาทหาร

จึงตัดเชือกที่ยึดเรือชูชีพไว้	ปล่อยลงทะเลไป

	 ขณะที่รอเวลาเช้า	เปาโลเตือนทุกคนให้กินอาหาร	พูดว่า	“เป็นเวลาสิบสี่

วนัมาแล้วท่ีท่านรอคอยให้พายสุงบโดยไม่ได้กนิอะไรเลย	ข้าพเจ้าจงึเตอืนท่านให้

กินอาหาร	เพราะเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัชวีติ	จะไม่มผีมแม้เพยีงเส้นเดียวจากศีรษะ

ของท่านคนใดสูญเสียไป”	พูดดังนี้แล้ว	เปาโล	หยิบขนมปังขึ้น
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กล่าวขอบคุณพระเจ้าต่อหน้าทุกคน	 แล้วก็บิและเริ่มกิน	 ทุกคนมีก�าลังใจขึ้นและ

กินด้วย	เราทัง้หมดบนเรอืมจี�านวนสองร้อยเจด็สิบหกคน	เมือ่ทกุคนกินอาหารจน

อิ่มแล้วก็ทิ้งข้าวสาลีลงทะเลเพื่อให้เรือเบาขึ้น

	 เมือ่สว่างแล้ว	พวกกะลาสไีม่รูจ้กัแผ่นดินตรงหน้า	แต่เห็นอ่าวมหีาดทราย

และตัง้ใจจะน�าเรอืเข้าไปเกยหาดนัน้ให้ได้	จงึตดัสายสมอท้ิงทะเล	ในเวลาเดียวกัน

ก็แก้เชือกยดึหางเสือแล้วกางใบเรอืด้านหน้า	ลมพดัเรอืเข้าไปยงัหาดทราย	แต่เรอื

ชนสันทรายและเกยตืน้	หวัเรอืตดิแน่น	เคลือ่นทีไ่ม่ได้	ส่วนท้ายเรอืถกูคลืน่ซดัอย่าง

รุนแรงจนแตก

	 บรรดาทหารคิดจะฆ่านักโทษเพื่อมิให้ใครว่ายน�้าหนีไปได้	 แต่นายร้อย

ต้องการจะช่วยชีวิตของเปาโล	 จึงห้ามทหารไม่ให้ท�าอย่างท่ีคิด	 และส่ังให้คนท่ี					

ว่ายน�้าเป็นกระโดดลงจากเรือก่อน	แล้วว่ายน�้าไปขึ้นฝั่ง	ส่วนคนที่เหลือให้ตามไป

โดยเกาะแผ่นกระดาน	 หรือชิ้นส่วนของเรือ	 โดยวิธีนี้	 ทุกคนก็ขึ้นฝั่งได้อย่าง

ปลอดภัย	เมื่อพ้นอันตรายแล้ว	เราจึงรู้ว่าเกาะนั้นชื่อมอลต้า	ชาวเกาะแสดงน�้าใจ

ต่อเราเป็นพิเศษ	ฝนตกลงมาอย่างกะทันหัน	อากาศหนาว	เขาจึงก่อไฟขึ้นให้เรา

ทุกคนไปรวมกันอยู่รอบกองไฟ	 เปาโลเก็บกิ่งไม้มากองหนึ่งและก�าลังใส่ในไฟ									

งูพิษตัวหนึ่งหนีความร้อนออกมากัดติดมือเปาโล	เมื่อชาวเกาะเห็นงูกัดติดห้อยที่

มอืเปาโลเช่นนัน้	ก็พดูกันว่า	“ชายคนนีเ้ป็นฆาตกรแน่	ๆ 	เพราะแม้ว่าเขาจะรอดพ้น

จากทะเล	แต่ความยุติธรรมของพระเจ้าไม่ยอมให้มีชีวิตต่อไป”	เปาโลสลัดงูลงไป

ในกองไฟ	และไม่ได้รบับาดเจบ็แต่ประการใด	ชาวเกาะคอยดูว่าเปาโลจะบวมหรอื

ล้มลงตายทันที	 แต่หลังจากคอยดูเป็นเวลานาน	 ไม่เห็นส่ิงใดผิดปกติเกิดขึ้นกับ

เปาโล	 จึงเปลี่ยนใจพูดกันว่า	 เปาโลเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง	 ในบริเวณใกล้ๆกับ						

สถานทีน่ัน้	มทีีดิ่นแปลงหนึง่ของปบูลอีสัหวัหน้าชาวเกาะเขาต้อนรบัเรา	ให้ไปพกั

ที่บ้านด้วยอัธยาศัยเป็นเวลาสามวัน	ขณะนั้นบิดาของเขานอนป่วยอยู่	เป็นไข้และ

ท้องร่วงเปาโลไปเยี่ยมเขาหลังจากอธิษฐานภาวนาก็ปกมือเหนือเขาและรักษาให้

หาย	หลังจากเหตุการณ์นี้ชาวเกาะคนอ่ืนๆท่ีเจ็บป่วยต่างมาหาเปาโลและรับการ

รักษาคนเหล่านั้นให้เกียรติเราอย่างมากเมื่อเราแล่นเรือออกทะเล	เขาก็น�าสิ่งของ

ที่เราต้องการมาให้
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น�าเข้าสู่การไตร่ตรองส�าหรับปี	ค.ศ.2020

“พวกเขาแสดงน�้าใจต่อเราเป็นพิเศษ”
(เทียบ	กจ	28:2)

	 ผูท้ีจ่ดัท�าเอกสารส�าหรบัสปัดาห์ภาวนาเพือ่เอกภาพของครสิตชนส�าหรบั

ปี	ค.ศ.	2020	คือ	คริสตศาสนจักรต่าง	ๆ	ในมอลต้า	และโกโซ	(องค์กร	Christians	

Together	in	Malta)	ครสิตชนจ�านวนมากในมอลต้าจดัวนัฉลองการอบัปางของเรอื

ของนกับญุเปาโล	เพือ่ระลกึถงึและขอบพระคุณทีค่วามเชือ่ของครสิตศาสนามาถงึ

เกาะเหล่านี	้และเขาเลอืกข้อความจากหนงัสอืกิจการอัครสาวกเป็นบทอ่านส�าหรบั

สัปดาห์ภาวนาปีนี้

	 เรื่องเริ่มต้นเมื่อเปาโลถูกน�าตัวไปยังกรุงโรมในฐานะนักโทษคนหนึ่ง	(กจ	

27:1)	 เปาโลถูกล่ามโซ่	 แม้จะเป็นการเดินทางท่ีอันตรายมาก	 แต่พันธกิจของ

พระเจ้าก็ยังด�าเนินต่อไปได้ผ่าน				ตัวเขา

	 ค�าบอกเลา่นี้เปน็เหตุการณน์า่ตืน่เตน้ทีเ่กดิขึน้บอ่ยครั้งกบัมนุษยท์ีเ่ผชิญ

หน้ากับอานุภาพที่น่าหวาดหวั่นของลมฟ้าอากาศ	ผู้โดยสารบนเรือต้องเผชิญกับ

พลงัของท้องทะเลใต้เรอืของเขา	และพลงัของพายท่ีุกระหน�า่รอบตวัเขา	พลงัเหล่า

นี้น�าเขาไปสู่ดินแดนที่เขาไม่รู้จัก	ท�าให้เขา	หลงทางและปราศจากความหวัง

	 เราสามารถแบ่งคน	276	คนบนเรอืออกเป็นกลุม่ต่าง	ๆ 	นายร้อยและทหาร

ของเขาเป็นผู้มีอ�านาจ	 แต่ต้องพึ่งทักษะและประสบการณ์ของพวกกะลาสี	 แม้ว่า

ทุกคนกลัวและตกอยู่ในความเสี่ยงเหมือนกัน	 แต่นักโทษที่ถูกล่ามโซ่เป็นกลุ่มที่

เสี่ยงมากท่ีสุด	 ชีวิตของพวกเขาเป็นส่ิงที่ทุกคนยอมสละได้	 พวกเขาเสี่ยงท่ีจะ							

ถกูประหารแบบรวบรดั	(กจ.27:42)	เมือ่เรือ่งด�าเนนิต่อไป	เราเหน็ความไม่ไว้วางใจ

และความระแวงเพิ่มมากขึ้นระหว่างกลุ่มต่าง	ๆ 	ซึ่งอยู่ภายใต้แรงกดดันและความ

กลัวตาย

	 แต่น่าแปลกที่เปาโลกลายเป็นศูนย์รวมของความสงบท่ามกลางความ

วุน่วายนี	้เขารูว่้าชวีติของเขาไม่ได้อยูภ่ายใต้อ�านาจของพลงัท่ีไม่สนใจใยดีกับโชค

ชะตาของเขา	 แต่อยู ่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า	 ผู ้ทรงเป็นเจ้านายท่ีเขารับใช	้

(กจ.27:23)	ด้วยความเชื่อนี้เขาจึงมั่นใจว่าเขาจะไปปรากฏตัวเบื้องหน้า
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พระจักรพรรดิในกรุงโรมได้	 และด้วยความเชื่ออันเข้มแข็งนี้	 เขาสามารถยืนขึ้น

เบื้องหน้าผู้โดยสารอื่น	ๆ	และขอบพระคุณพระเจ้าได้	ทุกคนได้รับก�าลังใจ	พวก

เขาท�าตามตัวอย่างของเปาโล	โดยบิขนมปังแบ่งกันกิน	พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกัน

ด้วยความหวังครั้งใหม่	และด้วยความวางใจในค�าพูดของเปาโล

	 เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นหัวข้อหลักของเรื่อง	คือ	พระญาณเอื้ออาทรของ

พระเจ้า	 นายร้อยเป็นผู้ตัดสินใจแล่นเรือต่อไปทั้งท่ีสภาพอากาศไม่ดี	 และตลอด

เวลาที่เผชิญกับพายุ	พวกกะลาสีเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะบังคบัเรืออย่างไร	แต่ในที่สุด

แผนการของเขาก็ถูกขัดขวาง	 และด้วยการรวมตัวอยู่ด้วยกันและปล่อยให้เรือ

อับปาง	 เขาจึงได้รับความช่วยเหลือจากพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า	พวกเขา

จะต้องสูญเสียทั้งเรือและสินค้ามีค่า	 แต่จะรอดชีวิต	 “จะไม่มีผมแม้เพียงเส้นเดียว

จากศีรษะของท่านคนใดสูญเสียไป”	(กจ.27:34;	ดู	ลก	21:18)	ในการแสวงหาเอก

ภาพของคริสตศาสนา	 การมอบตนเองให้พระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้าดูแล	

หมายความว่าเราต้องปล่อยวางหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามีใจผูกพันอย่างยิ่ง	สิ่งที่

ส�าคัญส�าหรับพระเจ้าคือความรอดพ้นของมนุษย์ทุกคน

	 กลุม่บคุคลท่ีแตกต่างกันและขดัแย้งกันเข้ามาเกยตืน้	“ทีเ่กาะใดเกาะหนึง่”	

(กจ.27:26)	 หลังจากถูกบังคับให้มาอยู่รวมกันในเรือล�าเดียวกัน	พวกเขาก็มาถึง

จุดหมายปลายทางเดียวกัน	 ที่ซึ่งเราเห็นเอกภาพของมนุษย์ได้จากการต้อนรับ					

ที่พวกเขาได้รับจากชาวเกาะ	 ขณะท่ีเขามารวมกันอยู่รอบกองไฟ	 ห้อมล้อมด้วย

ประชาชนทีไ่ม่รูจั้กและไม่เข้าใจพวกเขา	ความแตกต่างของอ�านาจและสถานภาพ

กลับสลายไป	คน	276	คน	ไม่ได้อยู่ภายใต้อ�านาจของพลังที่ไม่สนใจใยดีพวกเขา

อีกต่อไป	 แต่อยู่ในอ้อมกอดของพระญาณเอื้ออาทรด้วยความรักของพระเจ้า												

ที่ปรากฏให้เห็นผ่านประชาชนที่	 “แสดงน�้าใจเป็นพิเศษ”	 ต่อพวกเขา	 (กจ.28:2)	

พวกเขาหนาวและเปียกปอน	 แต่สามารถท�าให้ร่างกายอบอุ่นและแห้งได้ข้างกอง

ไฟ	พวกเขาหิว	แต่	ก็ได้รบัอาหาร	พวกเขามทีีพ่กัอาศัยจนกระท่ังสามารถเดินทาง

ต่อไปได้อย่างปลอดภัย
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ในปัจจุบัน	 คนจ�านวนมากก�าลังเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวแบบเดียวกันบน

ทะเลเดียวกันนี้	 สถานท่ีซึ่งระบุชื่อในบทอ่านนี้	 (กจ.27:1,	 28:1)	 ก็เป็นสถานที่									

ที่ระบุชื่อในเรื่องราวของผู้อพยพย้ายถิ่นในยุคปัจจุบัน	ในส่วนอื่น	ๆ	ของโลกมีคน

จ�านวนมากท่ีก�าลังเดินทางฝ่าอันตรายมากเท่ากัน	ทั้งทางบกและทางทะเล	 เพื่อ

หลบหนจีากภยัธรรมชาต	ิสงครามและความยากจน	ชวีติของคนเหล่านีต้้องเผชญิ

กับพลงัมหาศาลทีเ่ยน็ชาเช่นกัน	มใิช่พลงัตามธรรมชาต	ิแต่เป็นพลงัทางการเมอืง	

เศรษฐกิจ	 และของมนุษย์	 	 ความไม่สนใจใยดีของมนุษย์นี้แสดงออกในหลายรูป

แบบ	เช่น	ความไม่ใยดีของบคุคลทีข่ายทีน่ัง่ในเรอืโดยสารท่ีอยูใ่นสภาพทีไ่ม่พร้อม

จะออกทะเลให้แก่คนที่ก�าลังสิ้นหวัง	ความไม่สนใจใยดีของการตัดสินใจไม่ส่งเรือ

กู้ชีพออกไปช่วยเหลือ	 และความไม่สนใจใยดีในการผลักดันเรือของผู้อพยพ							

ย้ายถิ่นกลับไป	 นี่คือบางตัวอย่างเท่านั้น	 ในฐานะคริสตชนที่เผชิญหน้ากับ

วิกฤติการณ์การอพยพย้ายถิ่นเหล่านี้ด้วยกัน	เรื่องราวนี้ท้าทายเรา	เช่น	เรารู้เห็น

เป็นใจกับพลงัอนัเยน็ชาของความไม่สนใจใยดีหรอืไม่	หรอืว่าเราแสดง	“น�า้ใจเป็น

พิเศษ”	และเป็นประจักษ์พยานแสดงพระญาณเอื้ออาทรด้วยความรักของพระเจ้า

ต่อประชาชนทุกคน?

	 การแสดงน�้าใจต่อกันเป็นคุณธรรมท่ีจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับการแสวงหา

เอกภาพของครสิตศาสนาของเรา	นีค่อืแนวทางปฏบิตัท่ีิเรยีกร้องเราให้แสดงความ

ใจกว้างมากขึ้นต่อบุคคลที่ก�าลังขัดสน	ประชาชนที่แสดงน�้าใจเป็นพิเศษต่อเปาโล	

และเพือ่นร่วมทางของเขา	ยงัไม่รูจ้กัพระครสิตเจ้า	และอาศยัความมนี�า้ใจเป็นพเิศษ

ของประชาชนเหล่านี้	 คนกลุ่มหนึ่งที่แยกตัวออกจากผู้อื่นจึงถูกดึงเข้ามารวมเป็น	

กลุ่มเดียวกัน	 เราจะค้นพบเอกภาพของคริสตศาสนาของเราได้ไม่เพียงด้วยการ

แสดงน�า้ใจต่อกันและกัน	แม้ว่าจะเป็นส่ิงส�าคญัก็ตาม	แต่ด้วยการพบปะด้วยความ

รกักับบคุคลท่ีไม่ได้พดูภาษาเดียวกันกับเรา	ทีม่าจากต่างวฒันธรรม	หรอืต่างความ

เชือ่ในการเดินทางทีป่ั่นป่วนวุน่วาย	และการพบกันโดยบงัเอญิเช่นนัน้	พระประสงค์

ของพระเจ้าส�าหรับพระศาสนจักรของพระองค์และชนทุกชาติจึงส�าเร็จเป็นจริงได	้

ดังที่เปาโลจะประกาศในกรุงโรมว่าพระเจ้าทรงส่งความรอดพ้นนี้มาให้กับ												

ทุกชนชาติ	(กจ.	28:28)
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ข้อไตร่ตรองส�าหรบั	8	วนั	และพธินีมสัการ	จะมุง่เน้นท่ีข้อความจากหนงัสอืกิจการ

อัครสาวก	โดยหัวข้อส�าหรับ	8	วัน	ประกอบด้วย

วันที่	1:	การคืนดี	:	ทิ้งสินค้าลงทะเล	

วันที่	2:	การส่องสว่าง	:	แสวงหาและส่องแสงสว่างของพระคริสตเจ้า

วันที่	3:	ความหวัง	:	ค�าสั่งสอนของเปาโล

วันที่	4:	ความไว้ใจ	:	อย่ากลัวเลย	แต่จงเชื่อ

วันที่	5:	ความเข้มแข็ง	:	บิขนมปังส�าหรับการเดินทาง

วันที่	6:	ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	:	แสดงน�้าใจเป็นพิเศษ

วันที่	7:	การกลับใจ	:	เปลี่ยนหัวใจและความคิดของเรา

วันที่	8:	ความใจกว้าง	:	การรับและการให้

การเตรียมสัปดาห์อธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพปี	ค.ศ.	2020
	 ผูท้ีไ่ด้รบัเลอืกให้ร่างเอกสารส�าหรบัสปัดาห์ภาวนาเพือ่เอกภาพของครสิต

ศาสนาในปี	ค.ศ.2020	คือ	คริสตศาสนจักรต่าง	ๆ	ในมอลต้า	เมื่อเดือนกันยายน	

ค.ศ.2017	 Roman	Catholic	 Episcopal	 Conference	 ร่วมกับ	Christians	 To-

gether	 in	Malta	(Malta	Ecumenical	Council)	ได้มอบหมายให้	Msgr.	Hector	

Scerri	จัดตั้งคณะกรรมการร่างเอกสาร	(Ecumenical	Drafting	Committee)	ขึ้น

มาเพื่อจัดท�าเอกสารดังกล่าวส�าหรับ	ค.ศ.	2020

	 เราขอขอบคุณ	the	Roman	Catholic	Episcopal	Conference	และสมาชกิ

ทั้งหลายของ	Christians	Together	in	Malta	และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเสนอ

ข้อมูลด้านต่าง	ๆ:

	 •		Msgr.	Prof.	Hector	Scerri	–	Governor	and	Coordinator	of	the	Draft-

ing	Committee	on	behalf	of	the	Maltese	Episcopal	Conference,	Chairperson	

of	 Christians	 Together	 in	Malta,	 President	 of	 the	 Diocesan	 Ecumenical	

Commission	(Archdiocese	of	Malta),	Deputy	Dean	of	the	Faculty	of	Theol-

ogy,	University	of	Malta	(Roman	Catholic);
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	 •		Ms.	Dorianne	Buttigieg	–	Secretary	of	the	Drafting	Committee,	

Member	of	the	Diocesan	Ecumenical	Commission	(Archdiocese	of	Malta);

	 •		Revd.	Kim	Hurst	–	Minister	at	St.	Andrew’s	Scots’	Church,	Val-

letta,	Malta	(Methodist);

	 •		Ms.	Elizab4th	Lochhead	–	Member	of	St.	Paul’s	Pro-Cathedral,	

Valletta,	Malta	(Church	of	England);

	 •		Msgr.	Joseph	Attard	–	Episcopal	Vicar	for	the	Laity	and	Ecumen-

ism,	Diocese	of	Gozo,	Malta	(Roman	Catholic);

	 •		Mr.	Norman	Alexander	–	Member	of	St.	Andrew’s	Scots’	Church,	

Valletta,	Malta	(Church	of	Scotland);

	 •		Can.	Simon	Godfrey	–	Chancellor	of	St.	Paul’s	Pro-Cathedral,	

Valletta,	Malta	(Church	of	England);

	 •		Dr.	Patricia	Micallef	–	Coordinator	of	Taizé	Group,	Malta	(Roman	

Catholic);

	 •		Ms.	Judith	Pugh	–	Member	of	the	Anglican	community	in	Gozo,	

Malta	(Church	of	England);

	 •		Subdeacon	Alexander	Kuryshev	–	Member	of	the	Russian	Ortho-

dox	Parish	of	St.	Paul,	Malta	(Russian	Orthodox);

	 •		Revd.	Archimandrite	Nathanael	Felesakis	–	Parish	priest	of	the	

Greek	Orthodox	Parish	of	St.	George,	Malta	(Greek	Orthodox);

	 •		Revd.	Ionut	Iftimia	–	Parish	priest	of	the	Romanian	Orthodox	Par-

ish	of	St.	John	the	Baptist,	Malta	(Romanian	Orthodox);

	 •		Mr.	Noel	Cauchi	–	Representative	of	the	Evangelical	Lutheran	

community	(Andreasgemeinde),	Valetta,	Malta	(Evangelical	Lutheran);

	 •		Revd.	Dr.	Aurelio	Mulè	Stagno,	SDB	–	Member	of	the	Diocesan	

Ecumenical	Commission,	Malta	(Roman	Catholic).
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คณะกรรมการร่างเอกสารระดับท้องถิน่มาประชมุกนัในห้องประชมุคณะกรรมการ

ของ	 Archbishop’s	Major	 Seminary	 ที่	 Tal-Virtù	 ราบัต	 มอลต้า	 เมื่อวันที่	 12	

กุมภาพันธ์,	วันที่	15	มีนาคม,	วันที่	20	เมษายน	และวันที่	11	พฤษภาคม	ค.ศ.	

2018

	 	คณะกรรมการร่างเอกสารได้น�าเสนอเอกสารต่อคณะกรรมร่างระดบัสากล	

ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก	 the	 Pontifical	 Council	 for	 Promoting	 Christian	

Unity	และสภาครสิตจกัรสากล	การประชมุจดัขึน้ที	่Archbishop’s	Major	Seminary,	

ราบัต	 มอลต้า	 เมื่อวันที่	 13-18	 กันยายน	ค.ศ.	 2018	 โดยเชิญผู้เข้าประชุมจาก			

คณะกรรมการร่างเอกสารระดับท้องถิ่น,	Christians	Together	 in	Malta,	Arch-

bishop	Scicluna	และเอกอคัรสมณทูตประจ�ามอลต้า	คือ	Archbishop	Alessandro	

D’Errico
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การไตร่ตรองพระคัมภีร์

และบทอธิษฐานภาวนาแปดวัน

วันที่	1		การคืนดี	:	ทิ้งสินค้าลงทะเล
กิจการอัครสาวก	27:18-19,	21

“พายยุงัคงพดักระหน�า่เราอย่างรนุแรง	วนัรุง่ขึน้	ลกูเรอืเริม่ท้ิงสนิค้าลงทะเล	ในวนั

ทีส่าม	เขาโยนเครือ่งใช้ประจ�าเรอืทิง้ด้วยมอืของตน	...	ทกุคนในเรอืไม่ได้กินอาหาร

เป็นเวลานาน	 เปาโลยืนขึ้นในหมู่เขา	 พูดว่า	 ‘ท่านท้ังหลาย	ท่านควรฟังข้าพเจ้า	

และไม่แล่นเรือออกจากเกาะครีต	จะได้พ้นทั้งอันตรายและความเสียหายเช่นนี้’”

เพลงสดุดี	85

ลูกา	18:9-14

ข้อไตร่ตรอง
	 น่าเสียใจท่ีเราผู้เป็นคริสตชนจากศาสนจักรและจารีตต่าง	 ๆ	 ได้สะสม

สัมภาระมากมายระหว่างหลายศตวรรษท่ีผ่านมา	 ประกอบด้วยความไม่ไว้วางใจ

กัน	 ความโกรธแค้น	 และความระแวง	 เราขอบพระคุณพระเจ้าส�าหรับขบวนการ

ฟื้นฟูเอกภาพของคริสตศาสนจักร	 ที่ได้เกิดขึ้นและขยายตัวมาตลอดศตวรรษ									

ทีผ่่านมา	การพบปะกบัครสิตชนจากจารตีอืน่	และการภาวนาร่วมกันเพือ่เอกภาพ

ของคริสตศาสนากระตุ้นให้เราแสวงหาการให้อภัย	 การคืนดี	 และการยอมรับกัน

และกัน	 เราต้องไม่ยอมให้สัมภาระที่สะสมไว้ในอดีตของเราขัดขวางไม่ให้เราใกล้

ชิดกันและกัน	 เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าให้เราปล่อยวางอดีต	 เพื่อให้พระเจ้า

ทรงท�างาน

บทภาวนา
ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพร้อมจะประทานอภัย

โปรดทรงปลดปล่อยเราจากความทรงจ�าอันเจ็บปวดในอดีต
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ซึ่งท�าร้ายชีวิตคริสตชนของเรา

โปรดทรงน�าเราไปสู่การคืนดี

เพื่อว่า ด้วยความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า

เราจะชนะความเกลียดชังด้วยความรัก

ชนะความโกรธด้วยความอ่อนโยน

และชนะความระแวงด้วยความไว้ใจ

เราวอนขอดังนี้ เดชะพระนามของพระเยซูเจ้า พระบุตรสุดที่รักของพระองค์ และ

ทรงเป็นพี่ชายของเรา

อาแมน

วันที	่2	การส่องสว่า	ง:	แสวงหาและส่องแสงสว่างของพระครสิตเจ้า
กิจการอัครสาวก	27:20

“เราไม่เห็นดวงอาทิตย์และดวงดาวเป็นเวลาหลายวัน	พายุยังคงพัดจัด	เราจึงเลิก

คาดหวังว่าจะรอดชีวิต”

เพลงสดุดี	119:105-110

มาระโก	4:35-41

ข้อไตร่ตรอง
	 พระครสิตเจ้าทรงเป็นแสงสว่างและผูน้�าทางของเรา	ถ้าปราศจากแสงสว่าง

และการน�าทางจากพระคริสตเจ้า	เราจะสับสน	เมื่อคริสตชนมองไม่เห็นพระคริสต

เจ้า	 เขาจะเริ่มหวาดกลัวและแตกแยกกันเอง	 ยิ่งกว่านั้น	 คนจ�านวนมากนอก								

พระศาสนจักรท่ีมีเจตนาดี	 จะไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างของพระคริสตเจ้าได้	

เพราะด้วยความแตกแยกระหว่างคริสตชน	 เราจึงสามารถสะท้อนแสงของพระ							

คริสตเจ้าได้น้อยลง	หรือบางครั้ง	ถึงกับบังแสงสว่างนั้นทีเดียว	ขณะที่เราแสวงหา

แสงสว่างของพระคริสตเจ้า	 เราจะเข้าใกล้กันและกันมากขึ้น	 และดังนั้น	 เราจะ

สะท้อนแสงสว่างนี้ได้ชัดเจนมากขึ้น	 กลายเป็นเครื่องหมายแท้ของพระคริสตเจ้า	

ผู้ทรงเป็นแสงสว่างส่องโลก
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บทภาวนา
ข้าแต่พระเจ้า พระวาจาของพระองค์คือแสงสว่างส่องทางแก่เรา

ถ้าปราศจากพระองค์ เราย่อมหลงทางและสับสน

โปรดส่องสว่างแก่เรา เพื่อว่าอาศัยพระวาจาของพระองค์ เราจะสามารถเดินตาม

ทางของพระองค์ได้

ขอให้คริสตศาสนจักรทั้งหลายแสวงหาการประทับอยู่ของพระองค์

เพื่อน�าทาง ปลอบโยน และเปลี่ยนแปลงเรา

โปรดประทานความซื่อตรงแก่เรา เพื่อให้เรามองเห็นว่า

เมื่อใดที่เราบังสายตาผู้อื่นไม่ให้มองเห็นแสงสว่างของพระองค์

และโปรดประทานพระหรรษทานให้เราแบ่งปันแสงสว่างของพระองค์กับผู้อื่น

เราวอนขอดังนี้ เดชะพระนามของพระบุตรของพระองค์

ผู้ทรงเรียกเรา ผู้เป็นศิษย์ของพระองค์ ให้เป็นแสงสว่างส่องโลก อาแมน

วันที่	3	ความหวัง:	ค�าสั่งสอนของเปาโล
กิจการอัครสาวก	27:22,	34

“บัดนี้ ข้าพเจ้าเตือนท่านให้ท�าใจดี ๆ ไว้ เพราะจะไม่มีใครสักคนเสียชีวิต มีแต่เรือ

เท่านัน้ท่ีจะอบัปาง ... จะไม่มผีมแม้เพยีงเส้นเดียวจากศรีษะของท่านคนใดสญูเสยี

ไป...”

เพลงสดุดี	27

มัทธิว	11:28-30

ข้อไตร่ตรอง
	 เราเป็นครสิตชนผูเ้ป็นสมาชกิของครสิตศาสนจกัรและจารตีต่าง	ๆ 	แต่เรา

ไม่ปรองดองกันอย่างสมบูรณ์	 บ่อยครั้งที่เราหมดก�าลังใจเพราะมองไม่เห็นความ

ก้าวหน้าในความพยายามสร้างเอกภาพ	อันที่จริง	บางคนถึงกับเลิกหวัง	และคิด

ว่าเอกภาพนี้เป็นอุดมคติที่ไม่อาจเป็นจริงได้	 บางคนถึงกับไม่คิดว่าเอกภาพเป็น

ส่วนประกอบทีจ่�าเป็นส�าหรบัความเชือ่ครสิตชน	ขณะทีเ่ราภาวนา	วอนขอพระพร
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แห่งเอกภาพที่มองเห็นได้นี้	ขอให้เราวอนขอด้วยความเชื่ออันมั่นคง	ความอดทน	

และความหวัง	โดยวางใจในพระญาณเอื้ออาทรอันเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้า	

เอกภาพคือสิง่	องค์พระผูเ้ป็นเจ้าทรงอธษิฐานเพือ่พระศาสนจกัร	และพระองค์ทรง

เดินเคียงข้างเราในการเดินทางของเรา	และเราจะไม่หลงทาง

บทภาวนา
ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเมตตากรุณา

เพราะเราหลงทางและท้อแท้ เราจึงหันมาพึ่งพระองค์

โปรดประทานพระพรแห่งความหวังแก่เรา

ขอให้คริสตศาสนจักรทั้งหลายมีความหวังและแสวงหาเอกภาพ

ที่พระบุตรของพระองค์ทรงอธิษฐานวอนขอในคืนก่อนพระทรมาน

เราวอนขอดังนีผ่้านทางพระองค์ ผูท้รงด�ารงชพีและครองราชย์ร่วมกบัพระองค์ และ

พระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร  อาแมน 

วันที่	4	ความไว้ใจ:	อย่ากลัวเลย	แต่จงเชื่อ
กิจการอัครสาวก	27:23-26

“คนืท่ีผ่านมา	ทูตสวรรค์องค์หนึง่ของพระเจ้า	ซึง่เป็นเจ้านายทีข้่าพเจ้ารบัใช้	ปรากฏ

แก่ข้าพเจ้า	กล่าวว่า	‘เปาโล	อย่ากลวัเลย	ท่านจะต้องไปปรากฏตวัเฉพาะพระพกัตร์

ของพระจักรพรรดิ	 และพระเจ้าทรงพระกรุณาไว้ชีวิตทุกคนที่ร่วมเดินทางมากับ

ท่าน’	 ดังนั้น	 ท่านทั้งหลายจงท�าใจดี	 ๆ	 ไว้เถิด	 ข้าพเจ้ามีความเชื่อในพระเจ้าว่า

เหตกุารณ์จะเป็นไปตามทีท่รงบอกข้าพเจ้าไว้	เราจะต้องเกยตืน้ทีเ่กาะใดเกาะหนึง่”

เพลงสดุดี	56

ลูกา	12:22-34



18

ข้อไตร่ตรอง
	 ท่ามกลางลมพายุ	 ก�าลังใจและความหวังของเปาโลขัดแย้งกับความกลัว

และความสิ้นหวังของเพื่อนร่วมการเดินทางของเขา	 เราทุกคนผู้เป็นศิษย์ของ						

พระเยซูคริสตเจ้า	 ได้รับเรียกเหมือนกันให้เป็นเครื่องหมายของความขัดแย้ง									

ในโลกท่ีมีแต่ความวิตกกังวล	 เราได้รับเรียกให้ยืนหยัดเป็นพยานถึงความหวัง						

ด้วยการไว้วางใจในพระญาณเอื้ออาทรอันเปี ่ยมด้วยความรักของพระเจ้า								

ประสบการณ์ของครสิตชนแสดงให้เราเหน็ว่าพระเจ้าทรงขดีเส้นตรงทบัเส้นทีค่ดงอ	

และเรารู้ว่า	 ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร	 เราจะไม่จมน�้าหรือหลงทาง	 เพราะ

ความรักมั่นคงของพระเจ้าด�ารงอยู่เป็นนิตย์

บทภาวนา
ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพ

ความทุกข์ทรมานส่วนตัวของเราท�าให้เราร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด

และเราถอยด้วยความกลัว เมื่อเราพบกับการเจ็บป่วย ความกังวล

และความตายของบุคคลที่เรารัก

โปรดทรงสอนเราให้วางใจในพระองค์

ขอให้คริสตศาสนจักรที่เราเป็นสมาชิก เป็นเครื่องหมายแสดงความเอื้ออาทรของ

พระองค์

โปรดทรงเปลี่ยนเราให้กลายเป็นศิษย์แท้ของพระบุตรของพระองค์

ผู้ทรงสอนเราให้ฟังพระวาจาของพระองค์

และให้เรารับใช้กันและกัน

เราวอนขอดังนี้ด้วยความไว้วางใจ เดชะพระนามของพระบุตรของพระองค์ และ

เดชะพระอานุภาพของพระจิตเจ้า อาแมน
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วันที่	5		ความเข้มแข็ง:	บิขนมปังส�าหรับการเดินทาง
กิจการอัครสาวก	27:33-36

“ขณะทีร่อเวลาเช้า	เปาโลเตอืนทกุคนให้กินอาหาร	พดูว่า	‘เป็นเวลาสบิสีว่นัมาแล้ว	

ทีท่่านรอคอยให้พายสุงบโดยไม่ได้กินอะไรเลย	ข้าพเจ้าจงึเตอืนท่านให้กนิอาหาร	

เพราะเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับชีวิต	 จะไม่มีผมแม้เพียงเส้นเดียวจากศีรษะของท่าน

คนใดสูญเสยีไป’	พดูดังนีแ้ล้ว	เปาโลหยบิขนมปังขึน้	กล่าวขอบพระคณุพระเจ้าต่อ

หน้าทุกคน	แล้วก็บิและเริ่มกิน	ทุกคนมีก�าลังใจขึ้นและกินด้วย”

เพลงสดุดี	77

มาระโก	6:30-44

ข้อไตร่ตรอง
	 ค�าเชิญชวนของเปาโลให้ทุกคนกินอาหารเป็นค�าแนะน�าให้ทุกคนในเรือ

เพิ่มพละก�าลังให้ตนเองเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่รออยู่ข้างหน้า	การกินขนมปังนี้

เป็นเครื่องหมายของการเปลี่ยนทัศนคติ	 เพราะคนที่อยู่ในเรือละทิ้งความสิ้นหวัง	

และเริ่มกล้าหาญ	 ในท�านองเดียวกัน	 ศีลมหาสนิท	 หรืออาหารค�่าขององค์พระผู้				

เป็นเจ้า	ก็ท�าให้เรามีอาหารส�าหรับการเดินทาง	และปรับทิศทางของเราให้หันไป

สูช่วีติในพระเจ้า	เราเข้มแขง็มากขึน้	การบขินมปัง	–	ซึง่เป็นหวัใจของชีวติและการ

นมัสการของชุมชนคริสตชน	 –	 ท�าให้เรามีพละก�าลังท่ีจะตั้งใจท�างานรับใช้อย่าง				

คริสตชน	 เรารอคอยวันท่ีคริสตชนทุกคนจะสามารถนั่งร่วมโต๊ะเดียวกันและกิน

อาหารค�า่ขององค์พระผูเ้ป็นเจ้า	และได้รบัพละก�าลงัจากขนมปังก้อนเดียวกัน	และ

เหล้าองุ่นถ้วยเดียวกัน

บทภาวนา
ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก

พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ ทรงบิขนมปัง

และทรงให้มิตรสหายของพระองค์ร่วมดื่มจากถ้วยของพระองค์ในคืนก่อน

พระทรมาน
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ขอให้เราเติบโตขึ้นด้วยกันในความสนิทสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้น

ด้วยการท�าตามตัวอย่างของนักบุญเปาโลและคริสตชนยุคแรก

โปรดประทานพละก�าลังให้เราสร้างสะพานแห่งความเห็นอกเห็นใจ ความสามัคคี 

และความกลมเกลียว

ด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า 

เราวอนขอดังนี้ เดชะพระนามของพระบุตรของพระองค์

ผู้ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อให้เรามีชีวิต อาแมน

วันที่	6	ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่:	แสดงน�้าใจเป็นพิเศษ
กิจการอัครสาวก	28:1-2,	7

“เมื่อพ้นอันตรายแล้ว เราจึงรู้ว่าเกาะนั้นชื่อมอลต้า ชาวเกาะแสดงน�้าใจต่อเราเป็น

พเิศษ ฝนตกลงมาอย่างกะทันหัน อากาศหนาว เขาจงึก่อไฟขึน้ให้เราทกุคนไปรวม

กันอยูร่อบกองไฟ ... ในบรเิวณใกล้ ๆ  กับสถานทีน่ัน้ มทีีดิ่นแปลงหนึง่ของปบูลอัีส 

หัวหน้าชาวเกาะ เขาต้อนรับเรา ให้ไปพักที่บ้านด้วยอัธยาศัยเป็นเวลาสามวัน”

เพลงสดุดี	46

ลูกา	14:12-24

ข้อไตร่ตรอง
	 หลังจากผ่านพ้นอันตรายและความขัดแย้งต่าง	ๆ 	ที่เกิดจากลมพายุกลาง

ทะเล	ผูร้อดชวีติจากเรอืแตกครัง้นีจ้งึมองว่าการดูแลเอาใจใส่จากชาวเกาะเป็นการ

แสดงน�า้ใจเป็นพเิศษ	ความเมตตากรณุาเช่นนีแ้สดงให้เหน็ว่าเราเป็นมนษุย์เหมอืน

กัน	พระวรสารสอนเราว่าเมื่อเราดูแลคนที่ก�าลังตกอยู่ในความทุกข์ยาก	เราก�าลัง

แสดงความรกัต่อพระครสิตเจ้าเอง	(เทยีบ	มธ	25:40)	ยิง่กว่านัน้	เมือ่เราแสดงน�า้ใจ

ด้วยความรักต่อคนอ่อนแอและคนไร้บ้าน	เราก�าลังปรับหัวใจของเราให้สอดคล้อง

กับพระหฤทัยของพระเจ้า	ผู้ทรงเก็บที่ไว้ส�าหรับคนยากจนเป็นพิเศษ	เมื่อเรา

ต้อนรับคนนอกชุมชน	ไม่ว่าเขาจะเป็นคนต่างวัฒนธรรมหรือต่างความเชื่อ	
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เป็นผูอ้พยพย้ายถิน่หรอืผูล้ีภ้ยั	ก็คอืการแสดงความรกัต่อพระครสิตเจ้าทัง้ส้ิน	และ

เป็นการแสดงความรักอย่างที่พระเจ้าทรงรัก	เมื่อเราเป็นคริสตชน	เราได้รับเรียก

ให้ก้าวออกไปในความเชือ่	และช่วยเหลอืแม้แต่บคุคลท่ีเรารูสึ้กว่ายากทีจ่ะรกั	ด้วย

ความรักของพระเจ้าที่ทรงรักมนุษย์ทุกคน

บทภาวนา
ข้าแต่พระเจ้าของลูกก�าพร้า หญิงม่าย และคนแปลกหน้า

โปรดทรงปลูกฝังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในหัวใจของเรา

โปรดทรงเปิดตาและหัวใจของเรา

เมื่อพระองค์ทรงขอให้เราเลี้ยงอาหารพระองค์ ให้เส้ือผ้าแก่พระองค์ และไป

เยี่ยมเยียนพระองค์

ขอให้คริสตศาสนจักรของเรามีส่วนร่วม

ในการยุติความหิว ความกระหาย และการถูกแยกให้โดดเดี่ยว

และในการเอาชนะอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เราต้อนรับทุกคน

เราวอนขอดังนี้ เดชะพระนามของพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์

ผู้ประทับอยู่ในตัวพี่น้องชายหญิงผู้ต�่าต้อยที่สุดของเรา อาแมน

วันที่	7		การกลับใจ:	เปลี่ยนใจและความคิดของเรา
กิจการอัครสาวก	28:3-6

เปาโลเก็บกิ่งไม้มากองหนึ่ง	 และก�าลังใส่ในไฟ	 งูพิษตัวหนึ่งหนีความร้อนออกมา

กัดติดมือเปาโล	เมื่อชาวเกาะเห็นงูกัดติดห้อยที่มือเปาโลเช่นนั้น	ก็พูดกันว่า	‘ชาย

คนนี้เป็นฆาตกรแน่	ๆ 	เพราะ	แม้ว่าเขาจะรอดพ้นจากทะเล	แต่ความยุติธรรมของ

พระเจ้าไม่ยอมให้มีชีวิตต่อไป’	เปาโลสลัดงู	ลงไปในกองไฟ	และไม่ได้รับบาดเจ็บ

แต่ประการใด	ชาวเกาะคอยดูว่าเปาโลจะบวม	หรือล้มลง	ตายทันที	 แต่หลังจาก

คอยดูเป็นเวลานาน	ไม่เห็นสิ่งใดผิดปกติเกิดขึ้นกับเปาโล	จึงเปลี่ยนใจ	พูดกันว่า

เปาโลเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง
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เพลงสดุดี	119:137-144

มัทธิว	18:1-6

ข้อไตร่ตรอง			
	 ชาวเกาะตระหนักว่าพวกเขาตัดสินผิด	 ๆ	 ว่าเปาโลเป็นฆาตกร	 เขาจึง

เปลี่ยนใจ	 เหตุการณ์ประหลาดเก่ียวกับงูพิษช่วยให้ชาวเกาะมองสิ่งต่าง	 ๆ	 ใน							

แง่มุมใหม่	 ซึ่งอาจเตรียมเขาให้พร้อมส�าหรับฟังค�าส่ังสอนของพระคริสตเจ้าผ่าน

ทางเปาโล	 ในการแสวงหาเอกภาพของคริสตศาสนาและการคืนดี	 บ่อยครั้งที่เรา

ถกูท้าทายให้ทบทวนความคิดเก่ียวกับจารตีและวฒันธรรมอืน่	ๆ 	และเรยีกร้องการ	

กลับใจไปหาพระคริสตเจ้าอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งในการกลับใจนี้	 คริสตศาสนจักรทั้ง

หลายเรียนรู้ที่จะเอาชนะวิธีคิดที่มองว่าผู้อื่นเป็นภัยคุกคาม	 ดังนั้น	 ความคิดของ

เราที่มองผู้อื่นในแง่ร้ายจะถูกขจัดไป	และเราจะเข้าใกล้เอกภาพมากขึ้น

บทภาวนา
ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ

เรามาหาพระองค์ด้วยหัวใจที่ส�านึกผิด

ด้วยความพยายามแสวงหาความจริงของพระองค์อย่างจริงใจ

โปรดทรงช�าระเราจากความคิดที่มองผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม

และโปรดทรงน�าทางคริสตศาสนจักรทั้งหลายให้มีความสนิทสัมพันธ์มากขึ้น

โปรดทรงช่วยเราให้ละทิ้งความกลัว

เพื่อเราจะเข้าใจกันและกันมากขึ้น รวมทั้งเข้าใจคนแปลกหน้าที่อยู่ท่ามกลางเรา

เราวอนขอดังนี้ เดชะพระนามของพระผู้ทรงเที่ยงธรรม

พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรสุดที่รักของพระองค์ อาแมน
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วันที่	8	ความใจกว้าง:	การรับและการให้
กิจการอัครสาวก	28:8-10

	 “ขณะนัน้	บดิาของปบูลอัีสนอนป่วยอยู	่เป็นไข้และท้องร่วง	เปาโลไปเยีย่ม

เขา	 หลังจากอธิษฐานภาวนา	 ก็ปกมือเหนือเขา	 และรักษาให้หาย	 หลังจาก

เหตุการณ์นี้	 ชาวเกาะคนอื่น	 ๆ	 ที่เจ็บป่วยต่างมาหาเปาโลและรับการรักษา	 คน

เหล่านั้นให้เกียรติเราอย่างมาก	 เมื่อเราแล่นเรือออกทะเล	 เขาก็น�าสิ่งของท่ีเรา

ต้องการมาให้”

เพลงสดุดี	103:1-5

มัทธิว	10:7-8

ข้อไตร่ตรอง
	 เรือ่งนีเ้ตม็ไปด้วยการให้และการรบั	เปาโลได้รบัความกรณุาเป็นพเิศษจาก

ชาวเกาะ	 เปาโลรักษาโรคให้บิดาของปูบลิอัส	 และคนอื่น	 ๆ	 แม้ว่าทุกคนสูญเสีย		

ทุกสิ่งทุกอย่างไปในพายุ	แต่คนทั้ง	276	คนก็ได้รับเสบียงอาหารมากมายเมื่อเขา

แล่นเรือออกทะเล	เราเป็นคริสตชน	เราจึงได้รับเรียกให้แสดงน�้าใจเป็นพิเศษ	แต่

เพือ่ให้เราสามารถให้ได้	เราต้องเรยีนรูที้จ่ะรบัก่อน	คือ	จากพระครสิตเจ้า	และจาก				

ผู้อื่น	บ่อยครั้ง	 เราเป็นผู้รับน�้าใจจากคนที่แตกต่างจากเรา	การให้เหล่านี้เตือนให้

เราระลึกถึงความใจกว้างและการบ�าบัดรักษาขององค์พระผู ้เป็นเจ้าของเรา										

เราผูเ้คยได้รบัการบ�าบดัรกัษาจากองค์พระผูเ้ป็นเจ้ามหีน้าท่ีส่งสิง่ทีเ่ราได้รบัมาให้

แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่ง

บทภาวนา
ข้าแต่พระเจ้า ผู้ประทานชีวิต

เราขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ประทานความรักอันเห็นอกเห็นใจของพระองค์

ซึ่งบรรเทาใจและเสริมก�าลังให้แก่เรา

เราวอนขอให้คริสตศาสนจักรของเรา
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เปิดใจยอมรับพระพรของพระองค์จากกันและกันเสมอ

โปรดให้เรามีจิตตารมณ์ที่ใจกว้างต่อทุกคน

ขณะที่เราเดินไปพร้อมกันตามทางที่น�าไปสู่เอกภาพของคริสตศาสนา

เราวอนขอดังนี้ เดชะพระนามของพระบุตรของพระองค์

ผู้ทรงครองราชย์ร่วมกับพระองค์ และพระจิตเจ้า อาแมน

สถานการณ์ฟื้นฟูเอกภาพของคริสตศาสนจักรในประเทศมอลต้า
	 มอลต้า	เป็นเกาะหนึง่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนยีน	ซึง่ได้รบัความเชือ่ในครสิต

ศาสนาผ่านการท�างานของอคัรสาวกเปาโล	หลงัจากเรอือบัปางขณะทีท่่านเดินทาง

ไปยังกรุงโรม	ในหนังสือกิจการอัครสาวก	บทที่	27	และ	28	เราอ่านค�าบอกเล่าที่

บรรยายสภาพของพายใุนทะเลอย่างละเอียด	รวมถงึการอบัปางของเรอื	“เนือ่งจาก

พระญาณเอื้ออาทร”	และการต้อนรับที่คน	276	คนในเรือนั้นได้รับ	หลังจากพวก

เขาเข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัย	 หนังสือเล่มนี้ยังบอกเล่าเรื่องการรักษาโรคของ

เปาโลที่เกาะมอลต้าไว้สั้น	ๆ	ด้วย

	 ระหว่างประวัติศาสตร์อันยาวนาน	 และเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง	

มอลต้าถูกปกครองโดยมหาอ�านาจต่าง	ๆ 	คือ	ชาวคาร์ทาจ	ชาวโรมัน	ชาวไบแซน

ไทน์	ชาวอาหรบั	ชาวนอร์มนั	ชาวสวาเบยีน	ชาวอารากอน,	Knights	of	the	Order	

of	 St.	 John,	 ชาวฝรั่งเศส	 และชาวอังกฤษ	 มอลต้ากลายเป็นรัฐอิสระภายใน

เครือจักรภพอังกฤษเมื่อ	ค.ศ.	1964	และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป

เมื่อ	ค.ศ.	2004

	 ศาสนาคริสต์ฝังรากลึกในวัฒนธรรมของประชาชนของมอลต้าและเกาะ

โกโซ	ซึ่งเป็นเกาะคู่กัน	แม้ว่าขณะนี้	ประชากรประมาณ	430,000	คนของมอลต้า

เป็นชาวโรมันคาทอลิกเป็นส่วนใหญ่	แต่ก็มีกลุ่มคริสตชนนิกายอื่น	ๆ	อยู่ไม่น้อย	

การฟ้ืนฟเูอกภาพของครสิตศาสนจกัรไม่ใช่ประสบการณ์ใหม่ส�าหรบัประชาชนของ

ประเทศนี	้เนือ่งจากเป็นประเทศทีอ่ยูท่่ามกลางอารยธรรม	ศาสนา	การค้า	และการ

ย้ายถิ่น	 ประชาชนของมอลต้าจึงยินดีต้อนรับผู้อื่นและแสดงอัธยาศัยไมตรีเสมอ	

ชาวมอลต้ายอมรับว่าการจัดการอย่างเหมาะสมกับความคิดที่แตกต่างในปัจจุบัน
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สามารถน�าไปสู่การยอมรับความมั่งคั่งที่พบได้ในคริสตศาสนจักรทั้งหลาย	

	 มีสมาชิกจากคริสตศาสนจักรอื่นมาตั้งหลักแหล่งอย่างถาวรเป็นครั้งแรก

ตั้งแต่ครึ่งแรกของศตรรษท่ี	 19	 การมีทหารอังกฤษประจ�าการอยู่ที่นี่พร้อมกับ

บาทหลวงของเขา	 น�าไปสู่การก่อสร้างสถานท่ีนมัสการพระเจ้าท่ีเหมาะสมและ					

สมศกัด์ิศร	ีส�าหรบัสมาชกิของ	Church	of	Scotland	(St.	Andrew’s	Scots’	Church	

ซึง่ก่อตัง้ในปี	ค.ศ.1824	และสร้างเสรจ็ในปี	ค.ศ.	1857)	the	Anglican	Communion	

(St.	Paul’s	Pro-Cathedral	ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี	ค.ศ.1839	และสร้างเสร็จในปี	1844)	

และโบสถ์นิกายเมโธดิสท	์ (สร้างเสร็จในป	ี 1883)	 สงครามไครเมีย	 และการเปิด

คลองสเุอซ	ท�าให้มอลต้ากลายเป็นฐานทพัเรอืส�าคญั	รวมทัง้เป็นศูนย์กลางการค้า	

และเป็นอู่เรือที่ส�าคัญ

	 ในปี	ค.ศ.1816	ชาวกรกี	และชาวไซปรสั	ทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศมอลต้า	ได้

ก่อตั้งชุมชนกรีกออร์โธดอกซ์ขึ้น	 นับตั้งแต่ทศวรรษที่	 ค.ศ.1990	 เป็นต้นมา														

มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของสมาชิกของคริสตศาสนจักรต่างๆของนิกาย																				

ออร์โธดอกซ์	 สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบด้วยชาวยุโรปตะวันออกท่ีมาตั้งรกราก							

ที่มอลต้าเพื่อหางานท�า	 จ�านวนนี้รวมถึงชาวเซอร์เบียนและรัสเซียนออร์โธดอกซ	์

รวมทั้งโรมาเนียมและบัลแกเรียนออร์โธดอกซ	์ ในขณะเดียวกันก็มีผู้มีความเชื่อ

จ�านวนไม่น้อยในกลุม่ออร์โธดอกซ์ตะวนัออก	โดยเฉพาะจากอยีปิต์	เอธโิอเปีย	และ

เอริเทรีย	ซึ่งเข้ามาหลบภัยที่มอลต้า	เพราะถูกเบียดเบียนในประเทศของตน	และ

มีคริสตชนนิกายออร์โธดอกซ์กลุ่มเล็ก	ๆ	เช่นกันจากตะวันออกกลาง	โดยเฉพาะ

จากซีเรีย	และอิรัก

	 คริสตศาสนจักรมากมายเช่นนี้ท�าให้เกิดภาพของการฟื้นฟูเอกภาพที่มี

ชีวิตชีวาอย่างยิ่ง	 กิจกรรมฟื้นฟูเอกภาพของคริสตศาสนจักรครั้งแรกในมอลต้า				

จดัขึน้กลางทศวรรษท่ี	ค.ศ.1960	เมือ่พระสงฆ์โรมนัคาทอลกิกลุม่เลก็	ๆ 	มาพบกัน

เป็นประจ�ากับอนุศาสนาจารย์ของกองทัพอังกฤษที่ประจ�าการอยู่ที่มอลต้า	บุคคล

เหล่านี้หารือประเด็นที่เป็นความสนใจร่วมกัน	และ	ภาวนาร่วมกัน	นอกจากนี้	ยัง

มคีวามร่วมมอืบ่อยครัง้ระหว่างนกัวชิาการพระคมัภร์ีชาวมอลต้าและพระสงฆ์จาก

จารีตต่าง	ๆ	ของคริสตศาสนา	ซึ่งให้ผลดี	เป็นที่ทราบกันดีว่าบุคคลที่ท�างาน
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ฟ้ืนฟเูอกภาพเหล่านีม้คีวามสมัพนัธ์ทีดี่ต่อกัน	สมาคมพระคัมภร์ีของมอลต้าท�างาน

ร่วมกับคณะสงฆ์จากชุมชน		คริสตชนต่าง	ๆ	หลายชุมชน	

	 พิธีนมัสการสากลอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงปลาย

ทศวรรษท่ี	ค.ศ.1960	และต้นทศวรรษที	่1970	นอกจากนี	้การประชุมของ	ARCIC	

และ	Lutheran-Catholic	Dialogue	ก็จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่มอลต้า	ในเดือนตุลาคม	

ค.ศ.	1977	อัครสังฆราชของมอลต้าของนิกายคาทอลิก	คือ	Most	Reverend	Jo-

seph	Mercieca	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูเอกภาพของคริสตศาสนจักรระดับ

สงัฆมณฑลขึน้	โดยมหีน้าท่ีสนบัสนนุให้ภาวนาเพือ่เอกภาพของครสิตศาสนา	และ

ส่งเสริมให้ชาวคาทอลิกตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนคริสตชนอื่น	ๆ

	 ในปีค.ศ.	1995	Father	Maurice	Eminyan,	SJ.	ได้ก่อตั้งสภาสังคายนา

สากลแห่งมอลต้า	 ซึ่งปัจจุบันเรียกกันว่า	Christians	 Together	 in	Malta	 สภานี้

ประกอบด้วยผูแ้ทนจากครสิตศาสนจกัรต่าง	ๆ 	และมาประชมุกนัทุกสองเดือนเพือ่

หารือเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูเอกภาพของคริสตศาสนจักร	 เพื่อจัดประชุมเสวนา

สาธารณะ	 และร่วมมือกับคณะกรรมการฟื้นฟูเอกภาพของคริสตศาสนจักรระดับ

สังฆมณฑล	เพื่อสรุปเนื้อหาและการจัดเตรียมด้านโลจิสติกส์ส�าหรับ		พิธีนมัสการ

สากล	พธีิดังกล่าวจดัขึน้ในเดือนมกราคม	ระหว่างสปัดาห์ภาวนาเพือ่เอกภาพของ

คริสตศาสนา	 และจัดอีกพิธีหนึ่งระหว่างช่วงเวลาก่อนหรือหลังวันสมโภชพระจิต

เจ้า

	 สมาชิกขององค์กร	 Christians	 Together	 in	 Malta	 ประกอบด้วยพระ

ศาสนจักรโรมันคาทอลิก	the	Church	of	England,	the	Church	of	Scotland,	the	

Methodist	Church,	the	Evangelical	Lutheran	Church,	the	Greek	Orthodox	

Church,	the	Serbian	Orthodox	Church,	the	Russian	Orthodox	Church,	the	

Romanian	Orthodox	Church,	the	Bulgarian	Orthodox	Church	และ	the	Cop-

tic	Orthodox	Church	และ	The	Seventh	Day	Adventists	ก็เป็นสมาชิกของสภา

นี้ด้วย	

	 การฟื้นฟูเอกภาพของคริสตศาสนจักรด�าเนินไปด้วยดีในมอลต้า	 ความ

สัมพันธ์ในการท�างานก็มีความเคารพและความร่วมมืออย่างแท้จริง
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พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกในมอลต้าได้ช่วยเหลือคริสตศาสนจักรต่าง	 ๆ	 ใน								

นกิายออร์โธดอกซ์	ให้ค้นหาสถานทีท่ีเ่หมาะสมส�าหรบันมสัการพระเจ้า	ในท�านอง

เดียวกัน	สังฆมณฑลโรมันคาทอลิกของเกาะโกโซ	ได้อนุญาตให้		คริสตชนนิกาย

อังกลิกัน	และโปรเตสแตนท์อื่น	ๆ	ใช้สถานที่เพื่อนมัสการพระเจ้าด้วย

	 นอกจากจัดพิธีนมัสการสากลตามธรรมเนียมแล้ว	 ยังมีกิจกรรมฟื้นฟู						

เอกภาพของคริสตศาสนจักรอื่นๆ	ที่จัดขึ้นเป็นประจ�าในมอลต้า	 รวมถึงกิจกรรม

ต่อไปนี้

	 •	 	 โครงการรับใช้ร่วมกัน	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ซึ่งได้รับการ

สนับสนุนด้านการเงินจากชุมชนคริสตชนต่าง	ๆ

	 •		จัด	Christmas	Festival	of	Nine	Lessons	ที่	St.	Paul’s	Anglican	Pro-

Cathedral,	Valetta,	โดยมพีนัธมติรในกิจกรรมฟ้ืนฟเูอกภาพของครสิตศาสนจกัร

เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

	 •	 	 จัดงานต้อนรับ	 โดยอัครสังฆราชคาทอลิกของมอลต้าเป็นเจ้าภาพ	

ระหว่างสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพของคริสตศาสนา

	 •		ท�ากิจกรรมร่วมกัน	เช่น	การเยีย่มคนป่วยและผูส้งูอาย	ุการขบัร้องเพลง

คริสต์มาส	และจัดงานวันภาวนาเพื่อสรรพสิ่งสากล

	 •	 	 การมีส่วนร่วมของผู้น�าคริสตชนในมอลต้าในงานฉลองนักบุญองค์

อุปถัมภ์ต่าง	ๆ

	 •		ความร่วมมือกับ	St.	Andrew’s	Church	of	Scotland	ในการสนับสนุน

ธนาคารอาหาร

	 •	 	 Lighthouse	 Network	 ซึ่งน�าคริสตชนมารวมตัวกันเดือนละครั้งเพื่อ

ภาวนาและสรรเสริญพระเจ้า

	 •	 	ศาสนบริกรจากจารีตต่าง	ๆ	ของคริสตศาสนา	ร่วมมือกันในการสอน	

Higher	Education	Award	 in	Ecumenism	จัดโดยคณะกรรมการฟื้นฟูเอกภาพ

ของครสิตศาสนจกัรระดับสังฆมณฑล	โดยร่วมมอืกับ	Pastoral	Formation	Institute	

of	the	Archdiocese	of	Malta
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	 •		ทุกปี	ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐมอลต้า	จะเชิญผู้น�าพระศาสนจักร

มาหารือแบบโต๊ะกลม	 และรับประทานอาหารฉลองคริสต์มาส	 ก่อนเทศกาล

คริสต์มาส		

	 การร่วมมอืด้านการฟ้ืนฟเูอกภาพของครสิตศาสนจกัรในระดับต่าง	ๆ 	เป็น

เครือ่งมอืในการส่งเสรมิเอกภาพของครสิตศาสนาในมอลต้า	การฟ้ืนฟเูอกภาพของ

คริสตศาสนจักรในมอลต้ามีบรรยากาศที่ดี	 และสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการ

เสวนาด้านการฟื้นฟูเอกภาพของคริสตศาสนจักรในระดับสากลได้

	 *เอกสารนีผ้ลติซ�า้ภายใต้อ�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของกลุม่ฟ้ืนฟู

เอกภาพของคริสตศาสนจักรในมอลต้า	ซึ่งมารวมตัวกันเพื่อจัดท�าเอกสารส�าหรับ

สัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพของคริสตศาสนา	ปี	ค.ศ.2020		

	

วันส�าคัญ

ในประวัติศาสตร์ของสัปดาห์ภาวนาเพือ่เอกภาพของ	ครสิตศาสนา

1740		ได้เกิดขบวนการเปนเตกอสเต	(Pentecostal	movement)	ขึ้นในประเทศ

สก๊อตแลนด์	โดยเชือ่มโยงกับทวปีอเมรกิาเหนอื	ซึง่ส่งสารปลกุกระแสความศรทัธา	

รวมถึงการภาวนาเพื่อ	และร่วมกับคริสตศาสนจักรทั้งหลาย

1820	 	 Rev.	 James	 Haldane	 Stewart	 ได้พิมพ์เผยแพร่	 “ค�าแนะน�าส�าหรับ										

เอกภาพของคริสตชน	เพื่อการหลั่งชโลมของพระจิตเจ้า”

1840	 	 Rev.	 Ignatius	 Spencer	 ผู้เปลี่ยนมาถือนิกายโรมันคาทอลิก	 ได้เสนอ	

“สหภาพการภาวนาเพื่อเอกภาพ”

1867		First	Lambeth	Conference	of	Anglican	Bishops	เน้นเรื่องการภาวนา

เพื่อเอกภาพใน	อารัมภบทของมติของที่ประชุม

1894		พระสนัตะปาปาเลโอ	ที	่13	ทรงเสนอให้จดัอัฐมวารการภาวนาเพือ่เอกภาพ

ในบริบทของเปนเตกอสเต

1908		จัด	“อัฐมวารเพื่อเอกภาพของพระศาสนจักร”	เป็นครั้งแรก	ริเริ่มโดย	Rev.	

Paul	Wattson
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1926		ขบวนการ	Faith	and	Order	เริ่มต้นจัดพิมพ์	“ข้อเสนอแนะส�าหรับอัฐมวาร

การภาวนาเพื่อเอกภาพของคริสตศาสนา”

1935		Abbé	Paul	Couturier	แห่งฝรั่งเศส	รณรงค์สนับสนุนให้จัด	“สัปดาห์ภาวนา

สากลเพื่อเอกภาพของคริสตศาสนา”	 โดยให้เป็นการภาวนาเพื่อ	 “เอกภาพที่							

พระคริสตเจ้าทรงพระประสงค์	โดยอาศัยเครื่องมือตามพระประสงค์ของพระองค์”

1958		Unité	Chrétienne	(ลีอองส์	ฝรั่งเศส)	และ	Faith	and	Order	Commission	

ของสภาคริสตจักรสากล	เริ่มร่วมมือกันเตรียมเอกสารส�าหรับสัปดาห์ภาวนา

1964		ในเยรูซาเล็ม	พระสันตะปาปา	ปอล	ที่	6	และพระอัยกา	เอเธนาโกราส	ที่	1	

ได้ร่วมกันภาวนาตามค�าอธษิฐานของพระเยซเูจ้า	“ให้เขาทุกคนเป็นหนึง่เดียวกัน”	

(ยน	17)

1964	 	 กฤษฎีกาว่าด้วยการฟื้นฟูเอกภาพคริสตศาสนจักร	 ของสภาสังคายนา

วาตกัินครัง้ท่ี	2	เน้นว่าการภาวนาเป็นวญิญาณของขบวนการฟ้ืนฟเูอกภาพครสิต

ศาสนจักร	และสนับสนุนให้จัดสัปดาห์ภาวนา

1966		The	Faith	and	Order	Commission	ของสภาคริสตจักรสากล	และส�านัก

เลขาธิการส่งเสริมเอกภาพของคริสตศาสนา	 (ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่า	 Pontifical	

Council	 for	 Promoting	 Christian	 Unity)	 เริ่มการเตรียมการร่วมกันอย่างเป็น

ทางการในการจัดท�าเอกสารส�าหรับสัปดาห์ภาวนา

1968	 	 ใช้เอกสารสัปดาห์ภาวนาอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก	 ซึ่งจัดท�าร่วมกัน

โดย	Faith	and	Order	และส�านักเลขาธิการส่งเสริมเอกภาพของคริสตศาสนา

1975	 	 ใช้เอกสารสัปดาห์ภาวนาเป็นครั้งแรก	 โดยใช้ตัวบทฉบับร่างที่จัดท�าโดย

กลุ่มฟื้นฟูเอกภาพของคริสตศาสนจักรท้องถิ่น	กลุ่มชาวออสเตรเลียเป็นกลุ่มแรก

ที่เริ่มต้นแผนการนี้ในการจัดท�าฉบับร่างส�าหรับปี	1975

1988		ใช้เอกสารสปัดาห์ภาวนาในพธินีมสัการเป็นครัง้แรกส�าหรบั	The	Christian	

Federation	of	Malaysia	ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มคริสตชนส่วนใหญ่ในประเทศนั้น

1994		กลุ่มบุคคลจากนานาชาติจัดท�าเอกสารส�าหรับปี	1996	รวมทั้งผู้แทนจาก

สมาคม	YMCA	และ	YWCA
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2004		บรรลุข้อตกลงว่าให้ร่วมกันจัดพิมพ์และผลิตเอกสารส�าหรับสัปดาห์ภาวนา

เพื่อเอกภาพของคริสตศาสนา	 โดยใช้รูปแบบเดียวกับเอกสารท่ีจัดท�าโดย	 Faith	

and	Order	 (WCC)	 และ	 Pontifical	 Council	 for	 Promoting	 Christian	 Unity								

(พระศาสนจักรคาทอลิก)	

2008		ฉลองครบรอบ	100	ปีของสปัดาห์ภาวนาเพือ่เอกภาพของครสิตศาสนา	(เริม่

ต้นจดัในรปูแบบก่อนหน้านัน้	คอื	อัฐมวารเพือ่เอกภาพของพระศาสนจกัร	เป็นครัง้

แรกในปี	1908)

คณะกรรมการด�ารงต�าแหน่งปี	ค.ศ.2019
1.ศจ.วิรัช		โกยดุลย์												ประธานคณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย

2.บาทหลวงเสนอ		ด�าเนินสดวก	รองประธานคณะกรรมการฯ

กรรมการประกอบด้วย
3.นางจาริณี		ติณวัฒน์	 								สภาคริสตจักรในประเทศไทย

4.มน.กัลยา		สีทองดี													สภาคริสตจักรในประเทศไทย

5.ศจ.ประสาทพงษ์		ปั้นสวย				คริสตจักรที่สอง	สามย่าน	

6.ศจ.ดร.บัณฑูร		บุญอิต							ประธานธรรมกิจคริสตจักรภาคที่	6

7.ผป.พิริยะ		วิเศษจินดา								ประธานธรรมกิจคริสตจักรภาคที่	7	

																																						กรรมการด�าเนินงานสภาคริสตจักรใน

																																						ประเทศไทย

8.มน.วิศาล		มหชวโรจน์								ประธานธรรมกิจคริสตจักรภาคที่	12	

	 	 	 								กรรมการด�าเนินงานสภาคริสตจักรใน

																																						ประเทศไทย			

9.อจ.ทน		เลรามัญ															ผู้ประสานงานคริสตจักรภาคที่	12		

10.ศจ.อนันต์		ดะนัย													สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย							

11.ศจ.พงษ์ศักดิ์		อังศ์ธราธร			สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

12.อ.เสาวณีย์		หอยสังห์								สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย
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13.อจ.ฮันนา		เดชวิญญา								ประธานสตรีคริสตชนไทย

14.ศจ.คริษธิ์		ท่อมงกุฏ										มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

																																							แห่งประเทศไทย	

15.เซอร์แอนโทเนีย		กาญจนนัมพร			คณะเซนต์ปอล		เดอ		ชาร์ตร	

16.นางจรินทร์		สว่างวรรณ์					คริสตจักรแองกลิกันในประเทศไทย

17.นางสาววรวลัญช์		สายสุด			คริสตจักรแองกลิกันในประเทศไทย

18.นายชาญวิทย์		ธาราทิพยกุล	คณะโฟโคลาเร(ชาย)

19.นางเตือนตา		ธาราทิพยกุล	คณะโฟโคลาเร(หญิง)

20.ซิสเตอร์กรรณิการ์		เอี่ยมไธสง	คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ	

21.บาทหลวงสมเกียรติ		บุญอนันตบุตร	ผู้อ�านวยการคริสตศาสนจักรสัมพันธ์

																																																	อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

22.นางวารุณี		แสงลิ้มสุวรรณ									คริสตศาสนจักรสัมพันธ์อัครสังฆมณฑล

																																													กรุงเทพฯ

23.นางยุพดี	สิริรัชต์กุล																	ประธานสมาคมสตรีไทยคาทอลิก	

24.นางสุฑาทิพย์	วาทีทิพย์												สมาคมสตรีไทยคาทอลิก	

25.ซิสเตอร์แอนนา		กราสซี											คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

26.ซิสเตอร์พรพิรุณ	จันทร์เด่นดวง			คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์	

27.นางสาววรินทร		เหมะ								เลขานุการคณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย
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