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คำ�นำ�
“จงรักษาความยุตธิ รรมอย่างเคร่งครัด” (เฉลยธรรมบัญญัติ 16:18-20)  คือ
หัวใจในการการอธิษฐานภาวนาร่วมกันในปี น้ี โดยทัง้ องค์กรโปรเตสแตนท์ และ
คาทอลิก  ไม่ได้มองแค่ภาวนาเพือ่ ความเป็ นเอกภาพส�ำหรับคริสตชนเท่านัน้ แต่
เป็ นการมองกว้างออกไป โดยคิดถึงสังคม และผูต้ กทุกข์ได้ยากมากขึน้   นับเป็ น
ปี สองที่พวกเราคริสตชนมีแนวคิดอย่างนี้ เอกภาพในความหลากหลาย หรือ     
ปั ญจศิลา (Bhineka Tunggal Ika) เป็ นวิถชี วี ติ ของพีน่ ้องชาวอินโดนีเซีย  หมาย
ถึงการด�ำเนินชีวติ ในความเอือ้ อาทรและความร่วมมือกัน โดยการแบ่งปั นกันในทุก
มิตแิ ห่งชีวติ ในการงาน ความทุกข์ และการเฉลิมฉลอง ตลอดจนถือว่าชาว
อินโดนีเซียทุกคนเป็ นพี่น้องกัน ถือเป็ นแนวคิดที่ช่วยสร้างเอกภาพได้อย่าง       
ยอดเยีย่ ม (ปี น้ีคริสตชนอินโดนีเซียเป็ นผูเ้ ขียนบทภาวนาเพื่อเอกภาพประจ�ำปี
ค.ศ.2019)
พีน่ ้องคริสตชนอินโดนีเซีย เชิญชวนพวกเราคิดถึงสิง่ แวดล้อม ความ
ยุตธิ รรม คนยากจน และการเห็นอกเห็นใจกัน ทัง้ นี้โดยอาศัยความเป็ นหนึ่ง
เดียวกันของเราในพระเยซูคริสต์ เราจึงจะสามารถเผชิญหน้ ารับมือกับความ            
อยุตธิ รรม และช่วยเหลือผูท้ ต่ี กเป็ นเหยื่อได้เพราะความห่วงใยเหล่านี้คริสตชน
ชาวอินโดนีเซียพบในพระวจนะจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตทิ ว่ี า่ “จงรักษาความ
ยุตธิ รรมอย่างเคร่งครัด” (เฉลยธรรมบัญญัติ 16:18-20) ซึง่ เป็ นหัวข้อทีจ่ ะน�ำมาใช้
อธิษฐานภาวนาร่วมกันในปี น้ี
ขอให้การอธิษฐานเพือ่ เอกภาพของพวกเราคริสตชนในปี น้ี  ได้เป็ นไปเพือ่
ต่อเติมความรักทีม่ ตี อ่ โลก  ซึง่ เราคริสตชนคือเครือ่ งมือความรักขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า  ทีจ่ ะมอบให้กบั โลกด้วยความเป็ นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน
คณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย
ฉบับคาทอลิก
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ข้อเสนอแนะ

การใช้หวั ข้ออธิษฐานภาวนาตลอดสัปดาห์
ขอเชิญพีน่ ้องคริสตชนทุกนิกาย ทุกคณะร่วมมือกันอธิษฐานภาวนา ตาม
แนวคิดพระคัมภีรใ์ นหนังสือเล่มนี้  เพือ่ ท�ำตามพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์  การ
ภาวนาให้ผอู้ น่ื จะช่วยท�ำให้เราค้นพบตามพระทัยของพระเจ้าเพิม่ ขึน้   จึงขอเสนอ
แนวทางการใช้ดงั นี้
1. ไม่จำ� เป็ นน�ำมาใช้ทงั ้ หมด  อาจใช้สว่ นใดส่วนหนึ่งก็ได้ แต่ควรใช้อย่าง
ต่อเนื่องเพือ่ เข้าใจขบวนการของความเป็ นหนึ่งเดียว ประจ�ำปี ค.ศ.2019
2. ใช้ได้ตลอดทัง้ ปี ในโอกาสต่างๆ  แต่ชว่ งทีค่ วรเน้นคือ 18 – 25 มกราคม
ค.ศ.2019
3. ขอเสนอแนะการน�ำไปใช้ของกลุม่ ต่างๆดังนี้
3.1 นิ กายโปรเตสแตนท์
- ใช้ในการอธิษฐานประจ�ำวัน  ทัง้ ส่วนตัว และส่วนรวม
- การศึกษาพระคัมภีรป์ ระจ�ำวัน ทัง้ ส่วนตัวและส่วนรวม
- พิธนี มัสการ
- การภาวนาเทเซ่
- กลุม่ เซลล์ ฯลฯ
3.2 นิ กายโรมันคาทอลิ ก
- ใช้ในการสวดประจ�ำวัน  ทัง้ ส่วนตัว และส่วนร่วม
(ท�ำวัตร,สวดสายประค�ำ)
- การศึกษาพระคัมภีร์ ในกลุม่ BECs
- บทภาวนาเพือ่ มวลชน ฯลฯ
- การภาวนาเทเซ่
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สรุปหัวข้อ  และบทอ่านประจ�ำวัน
วันที่ 1 จงให้ความยุติธรรมหลังไหลลงเหมื
่
อนน�้ำ  (อมส 5:24)
อามอส 5 : 22-25
ลูกา  11 : 37-44
วันที่ 2 ให้คำ� พูดของท่านเป็ น “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”  (มธ 5:37)
เอเฟเซีย่ น 4 : 23-25
มัทธิว 5 : 33-37
วันที่ 3 พระยาห์เวห์โปรดปรานและทรงพระกรุณาต่อทุกคน (สดด 145:8)
สดุด  ี 145 : 8-13
มัทธิว  1 : 1-17
วันที่ 4 จงพอใจในสิ่ งที่ท่านมี (ฮบ 13:5)
ฮีบรู  13 : 1-5
มัทธิว  6 : 25-34
วันที่ 5 พระองค์ทรงเจิ มข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน(ลก4:18)
อามอส  8 : 4-8
ลูกา  4 : 16-21
วันที่ 6 พระนามพระองค์คือพระยาห์เวห์จอมจักรวาล   (ยรม 10:16)
เยเรมีย  ์ 10 : 12-16
มาระโก  16 : 14-15
วันที่ 7 หญิ งเอ๋ย ความเชื่อของเจ้ายิ่ งใหญ่  (มธ 15:28)
1 ซามูแอล 1 : 13-17
มัทธิว  15 : 21-28
วันที่ 8 พระยาห์เวห์เป็ นแสงสว่างและเป็ นความรอดของข้าพเจ้า
(สดด27:1)
สดุด  ี 27 : 1-4
ยอห์น  8 : 12-20
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การใช้หวั ข้ออธิษฐานภาวนาตลอดสัปดาห์
• ส�ำหรับศาสนจักรและชุมชนคริสตจักรที่อธิษฐานร่วมกันและใช้พธิ ี
นมัสการเดียวกัน เราแนบระเบียบนมัสการมาในทีน่ ้ีแล้ว
• ศาสนจักรและชุมชนคริสตจักรอาจน�ำเอาหัวข้อไตร่ตรองจากสัปดาห์
อธิษฐานเพื่อเอกภาพนี้ไปรวมในพิธนี มัสการของตนได้ทงั ้ บทภาวนาจากพิธี
นมัสการ “แปดวัน” ของเรา  หรือการเลือกบทภาวนาเพิม่ เติมอาจท�ำได้ทงั ้ นัน้ เพือ่
ความเหมาะสมส�ำหรับแต่ละแห่งทีม่ สี ภาพไม่เหมือนกัน
• ชุมชนทีร่ ว่ มในสัปดาห์อธิษฐานเพือ่ เอกภาพอาจใช้เนื้อหาส�ำหรับเป็ น
ข้อไตร่ตรองและบทภาวนาประจ�ำวันจากพิธนี มัสการ “แปดวัน” ทีม่ อี ยูใ่ นคูม่ อื นี้ได้
• ส�ำหรับผูท้ อ่ี ยากศึกษาพระคัมภีรใ์ นสัปดาห์น้ีสามารถทีจ่ ะใช้หวั ข้อจาก
พระคัมภีรท์ เ่ี สนอไว้แล้วในแต่ละวัน การศึกษาในแต่ละหัวข้ออาจสรุปท้ายด้วยการ
อธิษฐานภาวนาวิงวอน
• ส�ำหรับผูท้ ต่ี อ้ งการอธิษฐานภาวนาตามล�ำพัง เนื้อหาทีใ่ ห้ไว้จะเป็ น
ประโยชน์ในจุดประสงค์แห่งค�ำภาวนาของเขาได้เป็ นอย่างดี พวกเขาควรระลึก
เสมอว่า พวกเขาก�ำลังอยูส่ ายสัมพันธ์แห่งความเป็ นหนึ่งเดียวกันกับผูอ้ ่นื ทีก่ �ำลัง
อธิษฐานภาวนาอยูท่ วโลกเพื
ั่
อ่ ความเป็ นเอกภาพแห่งคริสตจักรของพระคริสต์จะ
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึน้
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ข้อความพระคัมภีรส์ ำ� หรับ ค.ศ. 2019

“จงรักษาความยุติธรรมอย่างเคร่งครัด”
(เทียบเฉลยธรรมบัญญัติ 16 : 11-20)

ในสถานทีท่ พ่ี ระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกเป็ นทีพ่ �ำนักส�ำหรับ
พระนามพระองค์ ท่านจะต้องชืน่ ชมเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน  
ท่านทัง้ หลายพร้อมกับบุตรชาย บุตรหญิง บ่าวไพร่ชายหญิง และชนเลวีทอ่ี าศัย
อยู่ในเมืองของท่าน คนต่างด้าว ลูกก�ำพร้า และหญิงม่ายทีอ่ าศัยอยู่ในหมู่ท่าน  
ท่านจะต้องจ�ำไว้วา่ ท่านเคยเป็ นทาสอยูใ่ นอียปิ ต์  ท่านจึงต้องเอาใจใส่ปฏิบตั ติ าม
ข้อก�ำหนดเหล่านี้  
เมือ่ นวดข้าวและย�่ำองุน่ เสร็จแล้ว ท่านจะต้องฉลองเทศกาลอยูเ่ พลิงเป็ น
เวลาเจ็ดวัน ท่านจะต้องชืน่ ชมในวันฉลองนี้  ท่านทัง้ หลายพร้อมกับบุตรชาย บุตร
หญิง บ่าวไพร่ชายหญิง ชนเลวี ชนต่างด้าว ลูกก�ำพร้าและหญิงม่ายทีอ่ าศัยอยูใ่ น
เมืองของท่าน  ท่านจะต้องฉลองเทศกาลนี้เป็ นเวลาเจ็ดวัน  ถวายพระเกียรติแด่
พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านในสถานทีท่ พ่ี ระยาห์เวห์ทรงเลือก   ท่านจะชื่นชม
เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรท่านให้เก็บเกี่ยวอย่างอุดม
สมบูรณ์ และประสบความส�ำเร็จในกิจการงานทุกอย่าง
ปี ละสามครัง้ ทุกคนทีเ่ ป็ นชายจะต้องมานมัสการพระยาห์เวห์พระเจ้าของ
ท่านในสถานทีท่ พ่ี ระองค์ทรงเลือก คือในเทศกาลขนมปั งไร้เชือ้   เทศกาลสัปดาห์
และเทศกาลอยูเ่ พิง  อย่าให้ใครมานมัสการพระยาห์เวห์โดยไม่มขี องถวาย  แต่ละ
คนจะต้องน�ำของถวายมาด้วย   ตามความสามารถตามสัดส่วนของพระพรทีพ่ ระ
ยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทานให้ทา่ น
ท่านจะต้องแต่งตัง้ ผูพ้ พิ ากษาและเจ้าหน้าทีส่ ำ� หรับแต่ละเผ่าในทุกเมือง
ส�ำหรับท่าน   คนเหล่านี้จะตัดสินคดีของประชากรอย่างยุตธิ รรม ท่านจะต้องไม่
บิดเบือนความยุตธิ รรม จะต้องไม่ลำ� เอียง จะต้องไม่รบั สินบน เพราะสินบนจะปิ ด
คนฉลาดและท�ำให้ผชู้ อบธรรมตัดสินผิดพลาด ท่านจะต้องยึดมันในความยุ
่
ตธิ รรม
อย่างเคร่งครัด   ท่านจะได้อยูแ่ ละครอบครองแผ่นดินทีพ่ ระยาห์เวห์พระเจ้าของ
ท่านก�ำลังจะทรงมอบให้ทา่ น
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น�ำเข้าสู่การไตร่ตรองส�ำหรับปี ค.ศ.2019
ท่านต้องยึดมันในความยุ
่
ติธรรมอย่างเคร่งครัด

(ฉธบ 16: 18-20)
ทุกปี คริสตชนทัวโลกชุ
่
มนุ มกันภาวนาเพือ่ ความเจริญก้าวหน้าของความ
เป็ นเอกภาพ เรากระท�ำเช่นนี้ในโลกซึง่ คอรัปชัน่ ความโลภ และความอยุตธิ รรม
ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันและการแตกแยก การทีเ่ รารวมตัวกันมาอธิษฐาน
ภาวนาเพื่อโลกที่มคี วามแตกแยกกันนี้   ถือว่ามีพลังมาก ทว่าในฐานะที่เป็ น
ปัจเจกบุคคลและเป็ นชุมชน บ่อยครัง้ เราก็เป็ นผูส้ มรูร้ ว่ มคิดกับความอยุตธิ รรมด้วย  
ถึงกระนัน้ เราก็ยงั คงถูกเรียกร้องให้เป็ นประจักษ์พยานร่วมกันเพือ่ ความยุตธิ รรม
และเป็ นเครือ่ งมือแห่งพระหรรษทานในการเยียวยาของพระคริสตเจ้าส�ำหรับโลก
ทีแ่ ตกแยก
สัปดาห์อธิษฐานภาวนาเพือ่ เอกภาพคริสตชนปี ค.ศ.2019 ถูกเตรียมโดย
คริสตชนแห่งประเทศอินโดนีเซียซึง่ มีประชากร 265 ล้านคน   86% เป็ นมุสลิม  
เป็ นทีท่ ราบกันดีวา่ อินโดนีเซียเป็ นประเทศทีม่ ชี าวมุสลิมมากทีส่ ดุ กว่าประเทศใดๆ
ในโลก คริสตชนรวมนิกายต่างๆทัง้ สิน้ มีประมาณ 10% หากจะพูดกันถึงจ�ำนวน
ประชากรและความกว้างใหญ่ไพศาลของพืน้ ทีแ่ ล้วอินโดนีเซียเป็ นประเทศทีใ่ หญ่
ทีส่ ดุ ในทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  อินโดนีเซียมีเกาะมากกว่า 17,000 เกาะ มี
ภาษาท้องถิน่ ทีแ่ ตกต่างกันมากกว่า 740 ภาษา แต่คงไว้ซง่ึ ความเป็ นหนึ่งเดียวกัน
ในความหลากหลายด้วยภาษาประจ�ำชาติคอื บาฮาซาอินโดนีเซีย อินโดนีเซียตัง้
อยูบ่ นหลักห้าประการทีเ่ รียกกันว่าปั ญจศิลาโดยมีคติธรรมว่า Bhineka Tunggal
Ika (เอกภาพในความหลากหลาย)  ท่ามกลางความหลากหลายของชนเผ่า ภาษา
และศาสนา อินโดนีเซียด�ำเนินชีวติ โดยหลัก gotong royong กล่าวคือด�ำเนินชีวติ
ในความเอือ้ อาทรและความร่วมมือกัน นี่หมายถึงการแบ่งปั นกันในทุกมิตแิ ห่งชีวติ
การงาน ความทุกข์ และการเฉลิมฉลอง ตลอดจนถือว่าชาวอินโดนีเซียทุกคนเป็ น
พีน่ ้องกัน
ความสมานฉันท์ซง่ึ เปราะบางดังกล่าวทุกวันนี้กำ� ลังถูกคุกคามด้วยวิธกี าร
ใหม่ๆมากมาย  ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ทอ่ี นิ โดนีเซียได้รบั
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ในหลายทศวรรษทีผ่ า่ นมาเกิดขึน้ ในระบบของการแข่งขันกันอย่างเอาเป็ นเอาตาย  
นี่มนั เป็ นสิง่ ตรงกันข้ามกับความร่วมมือแห่ง gotong royong  คอรัปชันปรากฏให้
่
เห็นในทุกรูปแบบ มันมีผลกระทบทัง้ การเมืองและระบบเศรษฐกิจ ซึง่ บ่อยครัง้ มี
ผลท�ำลายล้างธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม ทีส่ ำ� คัญคือคอรัปชันมี
่ ผลกระทบร้ายแรงต่อ
ระบบความยุตธิ รรมและการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย บ่อยครัง้ ผูม้ หี น้าทีส่ นับสนุนความ
ยุตธิ รรมและปกป้ องผูท้ อ่ี ่อนแอกลับท�ำสิง่ ทีต่ รงกันข้าม   ผลทีต่ ามมาคือช่องว่าง
ระหว่างคนรวยกับคนจนขยายกว้างขึน้ ดังนัน้ เราจึงเห็นว่าประเทศทีม่ งคั
ั ่ งด้
่ วย
ทรัพยากรกลับกลายเป็ นทีส่ ะดุด เพราะคนจ�ำนวนมากต้องด�ำเนินชีวติ อยูใ่ นความ
ยากจน  ภาษิตเก่าแก่ของอินโดนีเซียกล่าวว่า “หนูตายไปเพราะความหิวในยุง้ ที่
เต็มไปด้วยข้าวของคนรวย”  ในขณะเดียวกันชนเผ่าและศาสนิกชนบางกลุม่   บ่อย
ครัง้ มีค วามเชื่อ มโยงกับ ความร�่ำ รวยในท� ำ นองที่ไ ปส่ง เสริม ความตึง เครีย ด
กระบวนการทีท่ �ำให้ชนเผ่ากลุ่มหนึ่งกลายเป็ นอริกบั อีกชนเผ่าหนึ่งดูจะยิง่ ขยาย
เพิม่ มากขึน้ ด้วยการใช้สอ่ื ไปในทางทีม่ ชิ อบทีก่ ระท�ำกันในชนเผ่าใดชนเผ่าหนึ่ง
ชุมชนคริสตชนทีอ่ ยู่ท่ามกลางบรรยากาศดังกล่าวเริม่ ตระหนักถึงความ
เป็ นเอกภาพของตนเกิดความห่วงใยร่วมกัน และพร้อมใจกันตอบสนองต่อความ
อยุตธิ รรมต่างๆ   ในขณะเดียวกันเมือ่ ต้องเผชิญกับความอยุตธิ รรมดังกล่าว ใน
ฐานะทีเ่ ป็ นคริสตชนเราจ�ำเป็ นต้องหาหนทางว่าเราเองมีสว่ นร่วมสมรูร้ ่วมคิดใน
หนทางใดบ้าง มีแต่การยอมรับค�ำภาวนา “เพือ่ ทีพ่ วกเขาจะได้เป็ นหนึ่งเดียวกัน”
ของพระคริสตเจ้าเท่านัน้ เราจึงจะสามารถเป็ นประจักษ์พยานต่อการด�ำเนินชีวติ
ที่เป็ นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางความหลากหลายของเรา อาศัยความเป็ นหนึ่ง
เดียวกันของเราในพระคริสตเจ้า  เราจึงจะสามารถสูร้ บปรบมือกับความอยุตธิ รรม
และรับใช้ความต้องการของผูท้ ต่ี กเป็ นเหยือ่ ได้
เพราะความห่วงใยเหล่านี้คริสตชนอินโดนีเซียพบว่าพระวาจาจากพระ
คัมภีรภ์ าคเฉลยธรรมบัญญัตทิ ว่ี ่า “จงยึดมันในความยุ
่
ตธิ รรมเสมอ...”(ฉธบ.16:
18-20) กล่าวอย่างทรงพลังเกีย่ วกับสภาพและความต้องการของพวกเขาเหล่านัน้   
ก่อนทีป่ ระชากรของพระเจ้าจะเข้าสู่ดนิ แดนแห่งพันธสัญญา พวกเขาได้ท�ำการ
ปวารณาทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามพันธสัญญาทีพ่ ระเจ้าทรงกระท�ำไว้กบั พวกเขา
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เรือ่ งราวทัง้ หมดมีอยูใ่ นบทนี้ เนื้อหาใหญ่ใจความพูดถึงการเฉลิมฉลองทีป่ ระชากร
แห่งพันธสัญญาจะต้องกระท�ำ  หลังการเฉลิมฉลองแต่ละครัง้ ประชากรจะได้รบั ค�ำ
แนะน�ำให้ “ต้องชืน่ ชมในวันฉลองนี้   ท่านทัง้ หลายพร้อมกับบุตรชาย บุตรหญิง
บ่าวไพร่ชายหญิง ชนเลวี คนต่างด้าว ลูกก�ำพร้าและหญิงม่าย ทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมือง
ของท่าน”(ฉธบ.16:14 และ16:11)คริสตชนอินโดนีเซียต้องการทีจ่ ะฟื้ นฟูจติ ตารมณ์
เดียวกันแห่งการเฉลิมฉลองในทุกชุมชนซึง่ เคยชืน่ ชมมาแต่ดงั ้ เดิม   ตอนท้ายของ
บททีย่ ดื ยาวนี้ดจู ะแปลกประหลาดทีม่ สี องประโยคพูดถึงการแต่งตัง้ ผูพ้ พิ ากษา  แต่
ในบริบทของอินโดนีเซียการเชื่อมโยงระหว่างการเฉลิมฉลองส�ำหรับทุกคนและ
ความยุตธิ รรมคือสิง่ ทีย่ งั คงมีชวี ติ ชีวา  เนื่องจากประชากรแห่งพันธสัญญาเกิดขึน้
ในองค์พระคริสตเจ้า เราจึงทราบดีวา่ ความชืน่ ชมยินดีแห่งงานเลีย้ งในสวรรค์จะ
ถูกมอบให้กบั ผูท้ ห่ี วิ กระหายและผูท้ ถ่ี กู เบียดเบียนเพราะความยุตธิ รรรม “เหตุวา่
พระอาณาจักรสวรรค์เป็ นของพวกเขา” (มธ.5:6-10)
ดังนัน้ พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้าจึงถูกเรียกว่าเป็ นการลิม้ รสล่วงหน้า
ถึงพระอาณาจักรดังกล่าว  ทว่าในความแตกแยกเรายังเอือ้ มไปไม่ถงึ   เราล้มเหลว
ในการเป็ นเครื่องหมายแห่งความรักต่อประชากรของพระเจ้า เฉกเช่นความ           
อยุตธิ รรมขยายความอยุตธิ รรมให้กว้างขึน้ ดังที่ระบาดอยู่ในสังคมอินโดนีเซีย
ความอยุตธิ รรมดังกล่าวยังไปหล่อเลีย้ งการแตกแยกในพระศาสนจักรเพิม่ ขึน้ ด้วย
การไตร่ตรองส�ำหรับแปดวันและพิธนี มัสการจะมุ่งไปทีเ่ นื้อหาทีเ่ ลือกไว้  
เพือ่ ท�ำให้การไตร่ตรองถึงเรือ่ งความเป็ นเอกภาพและความยุตธิ รรมมีความลึกซึง้
ยิง่ ขึน้ เราได้ทำ� การเลือกเนื้อหาของแต่ละวันอย่างถีถ่ ว้ นเพือ่ แสดงให้เห็นถึงการ
ต่อสูด้ น้ิ รนอันเป็ นผลเนื่องมาจากความ อยุตธิ รรม  เนื้อหาทีเ่ ราเลือกมามีดงั ต่อไป
นี้
วันที่ 1 :  จงให้ความยุตธิ รรมหลังไหลลงเหมื
่
อนน�้ำ (อมส. 5 : 24)
วันที่ 2 :  ท่านจงกล่าวเพียงว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” (มธ. 5 : 37)
วันที่ 3 :  พระยาห์เวห์โปรดปรานและทรงพระเมตตากรุณาต่อทุกคน
                      (สดด. 145 : 8)
วันที่ 4 :  จงพอใจในสิง่ ทีท่ า่ นมี (ฮบ. 13 : 5)
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วันที่ 5 :  พระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน
  (สดด. 4 : 18)
วันที่ 6 :  พระนามพระองค์คอื พระยาห์เวห์จอมจักรวาล (ยรม. 10 : 16)
วันที่ 7 :  หญิงเอ๋ย ความเชือ่ ของเจ้ายิง่ ใหญ่ (มธ. 15 : 28)
วันที่ 8 :  พระยาห์เวห์ทรงเป็ นความสว่างและทรงช่วยข้าพเจ้าให้
  รอดพ้น (สดด. 27 : 1)

การเตรียมสัปดาห์อธิษฐานเอกภาพปี ค.ศ. 2019

การเตรียมสัปดาห์อธิษฐานเอกภาพปี น้ีผแู้ ทนกลุ่มคริสตชนต่างๆได้รบั
เชิญจากสหคริสตจักรแห่งอินโดนีเซีย (PGI) น�ำโดย Rev. Dr. Henriette T. Hubabarat Lebang และสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งอินโดนีเซีย (KWI) น�ำโดย
Mgr. Ignatius Suharyo ให้เป็ นผูด้ ำ� เนินการ  ซึง่ ต้องขอขอบคุณเป็ นพิเศษต่อผูน้ �ำ
ของ PGI และ KWI รวมถึงทุกคนทีม่ สี ว่ นในการเตรียมเอกสารนี้
Ms. Rahel Daulay, M.I.M. (Church Musician and Lecturer at the
Jakarta Theological Seminary, Methodist Church in Indonesia)
Revd Dr. Junifrius Gultom (Director, Graduate Program of the
Bethel Theological Seminary in Indonesia, Indonesian Bethel Church)
Revd Dr. Justitia Vox Dei Hattu (Lecturer at the Jakarta Theological
Seminary and Minister of the Protestant Church in Moluccas)
Revd Dr. Henriette T. Hutabarat Lebang (General Chairperson of
the Communion of Churches in Indonesia, Toraja Church)
Revd Irene Umbu Lolo, M. Th. (Minister of the Christian Church of
Sumba)
Mr. Williams Bill Mailoa, S.Si. (B. The) (Member of the Liturgy and
Church Music Devision, Indonesian Christian Church)
Revd Yolanda Pantou (Commissioner of the Faith and Order and
Minister of the Indonesian Christian Church)
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Revd Fr. Yohannes Rusae, Lic.Lit. (Secretary of the Liturgical
Commission, the Catholic Bishops Conference of Indonesia)
Ms Susan Fr. Sahussilawane, S.Si. (B. Th.) (Staff of the World Vision Indonesia and Member of the Liturgy and Church Music Resurce
Centre of the Jakarta Theological Seminary, Protestant Christian Church in
Western Indonesia)
Revd Fr. Agus Ulayay (Executive Secretary of the commission for
Ecumenical and Interreligious Affairs, the Catholic Bishops’ Conference of
Indonesia)
Revd Sri Yuliana, M. Th. (Executive Secretary of Unity and Church
Renewal Communion of Churches in Indonesia, Christian Church of Southern Sumatra.
การเตรียมเอกสารสัปดาห์อธิษฐานภาวนาเพือ่ เอกภาพคริสตชนปี ค.ศ.
2019 นี้ ก ระท�ำ โดยกลุ่ ม ผู้น� ำ ศาสนาท้อ งถิ่น และกลุ่ ม สากลซึ่ง สนับ สนุ น โดย         
คณะกรรมการเพื่อความเป็ นเอกภาพของคริสตชนและศาสนสัมพันธ์ของสภา        
คริสตจักรโลก (WCC) และสมณสภาเพือ่ ความเป็ นเอกภาพของคริสตชน (PCPCU) การประชุมกันนัน้ ท�ำทีบ่ า้ นรับรองแขกของ PGI เมือ่ วันที่ 3-8 กันยายน ค.ศ.
2017 ร่างเอกสารมีการตรวจสอบกันเป็ นทีเ่ รียบร้อย
ทีม คณะกรรมการสากลมีโ อกาสท� ำ การนมัส การกับ บรรดาสัต บุ รุ ษ          
โปรเตสแตนท์ Gereja Toraja Jemaat Kota และสัตบุรษุ คาทอลิก Geraja Katolik Santo Yakobus ที่ Kelapa Gading, Jakarta  มีการไปชมสวนหย่อมอันสวยงาม
ของอินโดนีเซียเพือ่ ช่วยให้คณะกรรมการสากลเข้าใจความหลากหลายและความ
มังคั
่ งของวั
่
ฒนธรรมและศาสนาของอินโดนีเซียรวมถึงหลักการพื้นฐานที่รวม
ประเทศทีก่ ว้างใหญ่ไพศาลนี้ให้เป็ นหนึ่งเดียวกัน   มีวาระหนึ่งทีเ่ ป็ นการสนทนา
กับสมาชิกบางท่านของเวทีคริสตจักรอินโดนีเซียซึง่ ท�ำให้เราได้เข้าใจถึงความเป็ น
หนึ่งเดียวกันของคริสตจักรต่างๆในอินโดนีเซียและบทบาทของพวกเขาในการ
สร้างสังคมอินโดนีเซียให้มสี นั ติและความยุตธิ รรม
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วันสุดท้ายของการประชุมคณะกรรมการสากลมีโอกาสแนะน� ำสัปดาห์
อธิษฐานเพือ่ เอกภาพคริสตชนว่ามีการท�ำกันในวิธตี า่ งๆแก่นกั ศึกษาและคณาจารย์
ของบ้านเณรเทวศาสตร์จาการ์ตา (JTS)   ผูน้ �ำคริสตจักรและฆราวาสโดยทัวไป  
่
สมาชิกของคณะกรรมการเพือ่ ความเชือ่ และพิธนี มัสการได้มอบเอกสารทีแ่ ปลเป็ น
ภาษา Bahasa Indonesia แล้วเรือ่ ง The Church: Towards a Common Vision
แก่เราด้วย
ทีมกรรมการสากลใคร่ขอขอบคุณผูน้ � ำความเป็ นเอกภาพของคริสตจักร
ในอินโดนีเซียในการต้อนรับเราด้วยใจกว้าง และขอขอบคุณทุกคนทีท่ ำ� ให้การอยู่
ของเราสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ Rev. Sri Yuliana และ Mr. Abdiel Tanias  
นอกจากนี้เรายังใคร่ทจ่ี ะขอแสดงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าทีท่ ุกคนของสภาพระ
สังฆราชคาทอลิกแห่งอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิง่ Revd Fr. Agus Ulahay  เรา
ไม่ลมื ทีจ่ ะขอบคุณผูน้ �ำและสมาชิกแห่ง Jakarta Thelogical Seminary ทีช่ ่วย
จัดการให้เรามีสมั มนากันครึง่ วันในวิทยาลัยของพวกเขา
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การไตร่ตรองพระคัมภีร์
และบทภาวนาอธิษฐานแปดวัน
วันที่ 1  จงให้ความยุติธรรมหลังไหลลงเหมื
่
อนน�้ำ (อมส 5:24)
อามอส. 5 : 22-25
ลูกา.  11 : 37-44

ข้อคิดไตร่ตรอง

คริสตชนบางครัง้ สามารถเป็ นคนศรัทธามากในการอธิษฐานภาวนาและ
ในพิธนี มัสการแต่ไม่คอ่ ยสนใจคนยากจนหรือคนทีอ่ ยูต่ ามชายขอบสังคม  บางครัง้
เราอธิษฐานภาวนาในโบสถ์   ในขณะเดียวกันเราก็รงั แกเพือ่ นมนุ ษย์หรือเอารัด  
เอาเปรียบธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม  คริสตชนในประเทศอินโดนีเซียตระหนักดีวา่ ใน
แผ่นดินของตนนัน้ มีผคู้ นทีป่ ฏิบตั ติ ามความเชือ่ ของตนอย่างหลงใหลแต่ไปรังแก
ผูท้ ม่ี คี วามเชือ่ ต่าง แม้กระทังมี
่ การใช้ความรุนแรงในการกระท�ำดังกล่าว แต่ในพระ
วรสารโดยนักบุญลูกาพระเยซูทรงเตือนเราว่า เครื่องหมายภายนอกของการ
นมัสการพระเจ้าคือการประพฤติตนอย่างยุตธิ รรม  พระองค์ทรงรุนแรงมากในการ
สาปแช่งผูท้ ล่ี ะเลยข้อบังคับนี้
ในค�ำท�ำนายของอามอสพระเจ้าทรงปฏิเสธการนมัสการทีก่ ระท�ำโดยผูท้ ่ี
ละเลยความยุตธิ รรม  จนกระทังเขา
่ “ให้ความยุตธิ รรมหลังลงเหมื
่
อนน�้ำ” (5:24)
ท่านประกาศกยืนยันถึงความเชือ่ มโยงสูงสุดระหว่างการนมัสการและการกระท�ำ
ซึง่ เป็ นความยุตธิ รรม  เมือ่ คริสตชนท�ำงานร่วมกันเพือ่ ฟั งเสียงร้องของคนจนและ
คนทีถ่ กู รังแก พวกเขาจะพัฒนากันขึน้ ในความเป็ นหนึ่งเดียวกันระหว่างพวกเขา
เองและกับพระตรีเอกภาพ

14

ภาวนา

ข้าแต่พระเจ้าของแม่มา่ ย เด็กก�ำพร้า และคนแปลกหน้า  พระองค์ได้แสดง
ให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายเห็นหนทางแห่งความยุตธิ รรม  โปรดช่วยข้าพเจ้าให้เจริญรอย
ตามหนทางของพระองค์โดยกระท�ำแต่ความยุตธิ รรมเพือ่ เป็ นการนมัสการพระองค์
ไม่เพียงแต่ดว้ ยจิตใจเท่านัน้ แต่ดว้ ยการกระท�ำของข้าพเจ้าทัง้ หลายด้วย ขอให้
พระจิตช่วยและชีน้ �ำข้าพเจ้าทัง้ หลายให้กระท�ำความยุตธิ รรมไม่วา่ จะอยู่ ณ ทีใ่ ด  
เพือ่ ทีค่ นเป็ นอันมากจะได้เข้มแข็งขึน้ โดยอาศัยการกระท�ำของข้าพเจ้าทัง้ หลาย
ทัง้ นี้เดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า อาแมน

วันที่ 2  ให้คำ� พูดของท่านเป็ น “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” (มธ. 5 : 37)
เอเฟซัส. 4 : 23-25
มัทธิว. 5 : 33-37

การไตร่ตรอง

การใช้ความรุนแรงต่อเพือ่ นมนุษย์จะพบได้ไม่เพียงแต่การท�ำร้ายร่างกาย
หรือในการโจรกรรมเท่านัน้ แต่ยงั พบได้ในการซุบซิบนินทาและการให้รา้ ยผูอ้ ่นื
ด้วย   สือ่ สารมวลชนท�ำให้มนั เป็ นเรือ่ งง่ายมากในการน�ำเอาความเท็จไปสูส่ งั คม
ได้อย่างรวดเร็วและกว้างไกล  คริสตชนในอินโดนีเซียตระหนักดีวา่ บางครัง้ มันน�ำ
ไปสูก่ ารโกหกมดเท็จและการล�ำเอียงทีม่ กี ารเผยแพร่โดยกลุ่มผูน้ บั ถือศาสนาไม่
เว้นแม้แต่คริสตชนต่อกลุ่มศาสนาอื่น   ความกลัวและการขู่ท่จี ะมีการโต้ตอบ
สามารถท�ำให้ผคู้ นลังเลทีจ่ ะยืนขึน้ เพือ่ ปกป้ องความจริง เป็ นเหตุให้เขาต้องหุบปาก
ท่ามกลางข่าวทีไ่ ม่จริงและไม่ชอบธรรมซึง่ มุง่ ทีจ่ ะก่อให้เกิดความกลัว
พระเยซูตรัสอย่างกล้าหาญว่า “ให้คำ� พูดของท่านเป็ น “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”  
อะไรทีเ่ ลยเกินไปกว่านี้มาจากคนชัวร้
่ าย ค�ำพูดหลอกลวงท�ำลายมิตรภาพทีด่ ี
ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มคริสตจักรด้วยความไม่ซ่อื สัตย์ท�ำลาย
ความเป็ นเอกภาพของคริสตจักร จดหมายของอัครสาวกเปาโลถึงชาวเอเฟซัส
เตือนเราว่า  เราเป็ นอวัยวะของกันและกันนี่เป็ นการเรียกร้องให้คริสตชน
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ให้คริสตชนมีความซือ่ สัตย์และมีความรับผิดชอบต่อกันและกันเพือ่ ทีพ่ วกเขาจะได้
เจริญเติบโตขึน้ ในภราดรภาพ  เมือ่ เรากระท�ำดังกล่าวไม่ใช่จติ แห่งความชัว่ แต่จะ
เป็ นพระจิตแห่งพระเจ้าทีจ่ ะทรงประทับอยูก่ บั เรา

ภาวนา

ข้าแต่พระเจ้าแห่งความชอบธรรม โปรดประทานปรีชาญาณแก่ขา้ พเจ้า
ทัง้ หลายเพือ่ ทีจ่ ะแยกสิง่ ทีช่ อบธรรมจากสิง่ ทีไ่ ม่ชอบธรรม  โปรดให้ดวงใจข้าพเจ้า
ได้รบั การชีน้ � ำจากความซื่อสัตย์และให้ปากของข้าพเจ้าพูดแต่ความจริง โปรด
ประทานให้ขา้ พเจ้ามีความกล้าทีจ่ ะยืนหยัดอยู่ในความจริงแม้คนอื่นๆจะไม่เห็น
ด้วยกับข้าพเจ้า  โปรดอย่าให้ขา้ พเจ้าพูดความเท็จ  ตรงกันข้าม โปรดประทานให้
ข้าพเจ้าเป็ นสือ่ แห่งความเป็ นเอกภาพและสันติ ประกาศข่าวดีสำ� หรับทุกคน เรา
วิงวอนทัง้ นี้เดชะพระนามของพระเยซู คริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ อาแมน

วันที่ 3 พระยาห์เวห์โปรดปรานและทรงพระกรุณาต่อทุกคน

                                                                              (สดด. 145 : 8)
สดุด.ี   145 : 8-13
มัทธิว.  1 : 1-17

ไตร่ตรอง

“พระเจ้าทรงดีต่อทุกคน และพระเมตตาของพระองค์แผ่ไปยังทุกสิง่ ที่
พระองค์ทรงสร้าง” ผูป้ ระพันธ์บทเพลงสดุดดี งั กล่าว  โดยประกาศว่า ความรักของ
พระเจ้านัน้ อยูเ่ ลยขอบเขตแห่งชนเผ่า วัฒนธรรม เชือ้ ชาติ  ศาสนา  เรือ่ งเชือ้ สาย
ของพระเยซูในพระวรสารของอัครสาวกมัทธิว สะท้อนให้เห็นถึงทัศนวิสยั อันกว้าง
ไกลนี้ ในขณะทีว่ ฒ
ั นธรรมโบราณบ่อยครัง้ ถือว่าสตรีเป็ นผูท้ ด่ี อ้ ยกว่า หรือเป็ น
สมบัตขิ องบิดาหรือของสามี  อัครสาวกมัทธิวเอ่ยชือ่ สตรี 4 คนจากบรรดาผูท้ ่ี เป็ น
บรรพบุรษุ ของพระเยซู ซึง่ ในจ�ำนวนนี้สองคนคือ รูธ และราฮับ
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เป็ นคนนอก ศาสนา บรรพบุรุษอีกสามท่านในรายชื่อเป็ นทีท่ ราบกันว่าเป็ นคน
บาป รวมถึงกษัตริยด์ าวิดซึง่ เป็ นผูล้ ่วงประเวณีดว้ ย   การเอ่ยชือ่ บรรพบุรุษของ
พระเยซูเหล่านี้ซง่ึ พวกเขาเป็ นส่วนหนึ่งแห่งประวัตศิ าสตร์มนุ ษย์เท่ากับเป็ นการ
ประกาศว่า พระเจ้าทรงรวบรวมทุกคนเข้าไว้ดว้ ยกัน ไม่วา่ ชาย ไม่วา่ หญิง คนบาป
หรือผูช้ อบธรรม ไว้ในแผนการแห่งความรอดของพระองค์โดยไม่คำ� นึงถึงภูมหิ ลัง
ของพวกเขา
ประเทศอินโดนีเซียเป็ นประเทศทีม่ เี กาะมากกว่า 17,000 แห่ง มีภาษาชน
เผ่า 1,340 ภาษา บ่อยครัง้ คริสตจักรมักจะแยกออกจากกันตามสายชนเผ่า การ
ต่างคนต่างอยูน่ ้ีอาจท�ำให้คริสตจักรบางแห่งถือว่าตนเป็ นผูท้ รงไว้ซง่ึ ความจริงแต่
ฝ่ ายเดียว  ซึง่ เท่ากับเป็ นการสร้างบาดแผลให้กบั ความเป็ นเอกภาพของคริสตจักร  
ท่ามกลางความสุดโต่งของกลุม่ ชนเผ่าและกลุม่ ชนคลังศาสนารวมถึ
่
งจิตตารมณ์ท่ี
ไม่รจู้ กั อดกลัน้ ทัวโลกของทุ
่
กวันนี้ คริสตชนสามารถรับใช้ครอบครัวมนุษย์โดยการ
ร่วมมือกันเป็ นประจักษ์พยานต่อความรักของพระเจ้าด้วยการประกาศพร้อมกับ
นักประพันธ์บทเพลงสดุดวี า่ “พระยาห์เวห์โปรดปรานและทรงพระกรุณาทุกคน”

ภาวนา

ข้าแต่พระบิดา พระบุตร พระจิตผูท้ รงเป็ นพระเจ้าหนึ่งเดียว  ข้าพเจ้าขอ
สรรเสริญพระสิรริ ุง่ โรจน์อนั ยิง่ ใหญ่ของพระองค์ซง่ึ ปรากฏ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้
เจริญเติบโตขึน้ ในความรักโดรปราศจากซึ่งความล�ำเอียงอยู่ในสิง่ สร้างทุกชนิด
โปรดเปิ ดหัวใจของข้าพเจ้าให้เข้าสูผ่ ทู้ ถ่ี กู เหยียดผิวชนชัน้ ทุกคน  โปรดประทาน
ให้ข้า พเจ้า เจริญ เติบ โตขึ้น ในความรัก โดยปราศจากความล�ำ เอีย งและความ             
อยุตธิ รรมทัง้ ปวง  โปรดประทานพระหรรษทานให้ขา้ พเจ้ามีความเคารพต่อทุกคน
ตามอัตลักษณ์ของเขา เพื่อในความแตกต่างของเราจะได้มคี วามเป็ นเอกภาพ
ข้าพเจ้าวิงวอนทัง้ นี้โดยพระนามศักดิ ์สิทธิของพระองค์
  อาแมน  
์
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วันที่ 4  จงพอใจในสิ่งที่ท่านมี   (ฮบ. 13: 5)
ฮีบรู.  13 : 1-5
มัทธิว.  6 : 25-34

ไตร่ตรอง

ผูเ้ ขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูเตือนเราให้ระวังการรักเงินทองและวัตถุจน
เกินไป ในความคิดโน้มเอียงเราทีค่ ดิ แต่วา่ เรายังมีไม่พอ  จดหมายดังกล่าวเตือน
เราให้นกึ ถึงพระญาณสอดส่องของพระเจ้าและให้หลักประกันว่าพระเจ้าจะไม่มวี นั
ทอดทิง้ สิง่ สร้างของพระองค์  อาศัยผลแห่งแผ่นดินแม่น้�ำ ล�ำคลองและมหาสมุทร  
พระทัยดีของพระเจ้าได้พสิ จู น์วา่ มีอาหารและน�้ำดืม่ เพียงพอส�ำหรับสิง่ ทีม่ ชี วี ติ ทุก
อย่าง  แต่กย็ งั มีมนุษย์จำ� นวนมากทีข่ าดสิง่ จ�ำเป็ นพืน้ ฐานเหล่านี้   ความอ่อนแอ
และความโลภของมนุษย์บอ่ ยครัง้ น�ำไปสูค่ อรัปชัน่ ความอยุตธิ รรม ความยากจน
และความหิว มันเป็ นการล่อใจ แทนทีจ่ ะเอาใจใส่ต่อผูอ้ ่นื แบ่งปั นข้าวของให้กบั
พวกเขาบ้าง เขากลับรวบรวมสะสมเงินทอง อาหารและทรัพยากรธรรมชาติสำ� หรับ
ตนเองหรือส�ำหรับชาติของตนหรือส�ำหรับ  ชนเผ่าของตนแต่เพียงล�ำพัง
แต่พระเยซูสอนเราว่า วัตถุสงิ่ ของไม่ควรทีจ่ ะเป็ นความกังวลใหญ่ของเรา  
ตรงกันข้ามอันดับแรกเราควรทีจ่ ะแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าและคุณค่า
ของมัน โดยวางใจว่าพระบิดา เจ้าสวรรค์ของเราจะจัดการทุกสิง่ ให้กบั เรา ในไม่ก่ี
ปี ทผ่ี า่ นมานี้คริสตจักรในอินโดนีเซียได้ สนับสนุ นปั จจัย ทรัพยากรมนุ ษย์ และ
อุปกรณ์การศึกษาให้กบั คริสตจักรเล็กๆในชนบท ด้วยแบบฉบับง่ายๆทีเ่ ป็ นรูป
ธรรมแห่งความรักระหว่างกันนี้ พวกเขาแสดงถึงความเป็ นเอกภาพกับบรรดา       
พีน่ ้องคริสตชนซึง่ เป็ นของขวัญของพระเจ้าต่อคริสตจักรของเขาทีด่ ำ� เนินชีวติ อย่าง
เรียบง่าย  ไม่สาละวนอยูแ่ ต่กบั การหาเงินทีเ่ กินความต้องการหรือสังสมทรั
่
พยากร
ไว้สำ� หรับอนาคต การกระท�ำเช่นนี้จะท�ำให้เราสามารถท�ำให้โลกซึง่ เป็ นบ้านรวม
ของเราเป็ นสถานทีท่ ม่ี คี วามชอบธรรมมากขึน้

18

ภาวนา  

ข้าแต่พระเจ้าผูท้ รงกรุณา   ขอโมทนาคุณส�ำหรับพระพรอันสวยงามของ
พระองค์ โปรดประทานพระหรรษทานให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลายได้รบั พระพรทุกอย่าง
ในความเรียบง่ายและด้วยความสุภาพ  กตัญญู  โปรดประทานให้ขา้ พเจ้าทัง้ หลาย
พอใจและพร้อ มที่จ ะแบ่ ง ปั น กับ ผู้อ่ืน ที่ม ีค วามต้อ งการ เพื่อ ที่ทุ ก คนจะได้ม ี
ประสบการณ์ แ ห่ ง ความเป็ นเอกภาพที่ห ลัง่ ไหลมาจากพระองค์ ผู้ท รงเป็ น             
พระตรีเอกภาพ ทรงด�ำรงอยูแ่ ละครองราชย์ตลอดนิรนั ดร  อาแมน

วันที่ 5  พระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน            
อามอส.  8:4-8
ลูกา. 4:16-21

ไตร่ตรอง

(ลก. 4:18)

ประกาศกอามอสต�ำหนิพอ่ ค้าทีใ่ ช้เล่หแ์ ละเอารัดเอาเปรียบคนเพือ่ ท�ำก�ำไร
ให้ได้มากทีส่ ดุ อามอสยังชีใ้ ห้เห็นความส�ำคัญทีพ่ ระเจ้าจะคอยเฝ้ าสังเกตผูท้ ก่ี ระท�ำ
ผิดและจะทรงไม่มวี นั ลืมมัน  พระเจ้าทรงฟั งเสียงร้องของเหยือ่ แห่งความ อยุตธิ รรม
และจะไม่ทอดทิง้ เขาเหล่านัน้ ทีถ่ ูกเอารัดเอาเปรียบและทีไ่ ด้รบั การปฏิบตั อิ ย่าง      
อยุตธิ รรม
เราด�ำเนินชีวติ ในโลกยุคโลกาภิวตั น์ทม่ี ผี คู้ นถูกปล่อยให้อยูต่ ามชายขอบ
สังคม ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รบั ความไม่เป็ นธรรมอยูท่ วไป
ั ่ ช่องว่างระหว่าง
คนรวยกับคนจนยิง่ ทียงิ่ จะกว้างขึน้ การประสบความส�ำเร็จในธุรกิจกลายเป็ นปัจจัย
ส�ำคัญทีส่ ดุ ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชาติ และชุมชน  เศรษฐกิจบ่อยครัง้ ก่อ
ให้เกิดความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างกัน เป็ นการยากทีจ่ ะมีสนั ติเมือ่ ขาด
ความยุตธิ รรม
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โดยศีลล้างบาปร่วมของเรา คริสตชนทุกคนมีส่วนร่วมในพันธกิจการ     
แพร่ธรรมของพระเยซูในการประกาศข่าวดีแก่คนยากจนและคนทีอ่ ่อนแอทัง้ ด้วย
วาจาและการกระท�ำ เมือ่ เราตระหนักดีถงึ พันธกิจนี้ พระจิตของพระเจ้าจะสถิตอยู่
กับเรา ท�ำให้เรามีพลังอ�ำนาจทีจ่ ะกระท�ำการเพือ่ ความยุตธิ รรม  ศักดิศรี
์ ในฐานะ
ทีเ่ ราเป็ นคริสตชนเรียกร้องให้เราพูดและกระท�ำในท�ำนองเดียวกันกับค�ำพูดในม้วน
คัมภีรข์ องประกาศกอิสยาห์ซง่ึ พระเยซูทรงประกาศทีน่ าซาเร็ธและส�ำเร็จลุลว่ งไป
ในแต่ละวันในการฟั งของผูค้ นทีอ่ ยูร่ อบตัวเรา

ภาวนา

ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดอภัยตัณหาของข้าพเจ้าทัง้ หลายทีก่ ระหายอยาก
มีอำ� นาจ   โปรดท�ำให้ขา้ พเจ้าเป็ นอิสระจากการล่อลวงทีอ่ ยากรังแกผูอ้ ่นื อาศัย
พระจิตแห่งความเป็ นหนึ่งเดียวของพระองค์ โปรดช่วยให้ขา้ พเจ้าด�ำเนินชีวติ ใน
ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนบ้าน เพื่อแบ่งปั นพร้อมกันกับพระเยซูพระบุตรของ
พระองค์ เพือ่ ให้พนั ธสัญญาแห่งอิสรภาพจากความยากจนและการกดขีข่ ม่ เหง  จะ
ได้สำ� เร็จไป  ข้าพเจ้าทัง้ หลายภาวนาทัง้ นี้ในพระนามของพระองค์  อาแมน
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วันที่ 6 พระนามพระองค์คือพระยาห์เวห์จอมจักรวาล  (ยรม 10:16)
เยเรมีย.์   10 : 12-16
มาระโก.  16 : 14-15)

ไตร่ตรอง

โลกทีถ่ กู สร้างขึน้ มาคือสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงพระพลานุภาพอันน่าอัศจรรย์
ของพระเจ้า ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าถูกมองเห็นได้ในสิง่ สร้างทัง้ หลาย ‘พระ
ยาห์เวห์จอมจักรวาลคือพระนามของพระองค์’
แต่ทกุ วันนี้เราก�ำลังเผชิญอยูก่ บั วิกฤติระบบนิเวศน์อย่างแสนสาหัสทัวโลก
่
ซึง่ คุกคามความอยูร่ อดของธรรมชาติโลก   ผูค้ นจ�ำนวนมากเพราะความโลภต่าง
พากันเอารัดเอาเปรียบสิง่ สร้างอย่างไร้ขอบเขตในหน้ากากของการพัฒนา  ป่ าถูก
โค่น มลพิษท�ำลายดิน อากาศ แม่น้�ำล�ำธาร และทะเล ท�ำให้ไม่สามารถท�ำการ
เกษตรได้    น�้ำดืม่ กลายเป็ นของหายากท�ำให้สตั ว์ลม้ ตายไปเป็ นจ�ำนวนมาก  ใน
บริบทนี้จะเป็ นประโยชน์มากหากเราจะระลึกว่า หลังการเสด็จกลับฟื้ นพระชนม์
ชีพพระเยซูทรงสังให้
่ สานุศษิ ย์ของพระองค์ไปประกาศข่าวดีต่อ “สิง่ สร้างทัง้ ปวง”  
ไม่มสี งิ่ สร้างส่วนใดทีอ่ ยูน่ อกแผนการของพระเจ้าทีจ่ ะต้องท�ำให้เป็ นสิง่ สร้างใหม่  
ดังนัน้ การกลับใจจึงเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นจากแนวโน้ มแห่งการเอารัดเอาเปรียบไปสู่
ทัศนคติทใ่ี ห้คณ
ุ ค่าและการคืนดีกบั สิง่ สร้าง
การอพยพย้ายถิน่ ของประชากรทีม่ คี วามเชื่อแตกต่างกันในอินโดนีเซีย
และทีอ่ น่ื ๆเป็ นแรงผลักดันให้คริสตชนต้องช่วยกันส่งเสริมคริสตจักรทีเ่ ป็ นมิตรกับ
ธรรมชาติ และมีจดุ ยืนในอันทีจ่ ะช่วยกันป้ องกันมิให้มกี ารท�ำลายธรรมชาติ   การ  
กระท�ำเช่นนี้จะท�ำให้คริสตชนเป็ นหนึ่งเดียวกันในการเป็ นประจักษ์พยานต่อ      
พระผูส้ ร้าง “เพราะพระองค์ทรงเป็ นผูส้ ร้างทุกสิง่ ” เมื่อเราร่วมมือกันกับบรรดา       
คริสตชนในการปกป้ องคุม้ ครองบ้านร่วมของเราในโลกนี้ เราไม่เป็ นเพียงแต่จะเป็ น
ผูล้ งมือกระท�ำเท่านัน้    แต่ยงั จะเป็ นการท�ำให้พระบัญชาของพระคริสตเจ้าส�ำเร็จ
ไปโดยการประกาศข่าวดีแห่งความรักทีช่ ว่ ยเยียวยาและฟื้ นฟูสงิ่ สร้างทัง้ ปวงของ
พระเจ้าด้วย

21

ภาวนา

ข้าแต่พระเจ้าผูเ้ ป็ นองค์แห่งความรัก อาศัยพระวาจาของพระองค์ทุกสิง่
จึงกลับมีตวั ตน   ขอโมทนาคุณพระองค์สำ� หรับจักรวาล ซึง่ แสดงให้เห็นถึงพระ     
สิรริ ุ่งโรจน์ ความสวยงามและพระทัยดีของพระองค์ โปรดประทานปรีชาญาณ          
แก่ขา้ พเจ้าทัง้ หลายเพื่อทีจ่ ะเดินทางในโลกนี้อย่างราบรื่นและพร้อมใจกันเป็ น      
ประกาศกแห่งข่าวดีของพระองค์สำ� หรับสิง่ สร้างทัง้ ปวง  อาแมน

วันที่ 7  หญิงเอ๋ย ความเชื่อของเจ้ายิ่งใหญ่ (มธ.15: 28)
1 ซามูแอล. 1 : 13-17
มัทธิว.  15 : 21-28

ไตร่ตรอง

เอลีต ัด สิน ใจผิด เกี่ย วกับ การอ้อ นวอนที่ร้อ นรนจริง ใจแล้ว ไม่ฟั ง การ
อ้อนวอนของภรรยาในฐานะทีเ่ ธอเมาเป็ นประจ�ำ   แต่ค�ำอ้อนวอนของเธอมิให้       
ขับไล่ใสส่งตนไปในฐานะทีเ่ ป็ น “หญิงไร้คา่ ” ท�ำให้เอลีใจอ่อนแต่กส็ ง่ เธอไปพร้อม
กับการอวยพร  เช่นเดียวกันเมือ่ หญิงชาวคานาอันไปขอร้องพระเยซูให้รกั ษาบุตร
สาวของตน ตอนแรกพระเยซูบอกให้สตรีผนู้ นั ้ ออกไปให้พน้ โดยกล่าวว่าพระองค์
เสด็จมาเพือ่ ประชากรของพระองค์เท่านัน้    แต่สตรีผนู้ นั ้ ก็ยงั ตือ้ พร้อมกับท้าทาย
พระองค์ จนในทีส่ ดุ พระเยซูเห็นความเชือ่ ของเขา จึงทรงประทานการเยียวยาให้
ตามทีน่ างทูลขอ ทัง้ สองกรณีสตรีทอ่ี ยูท่ ช่ี ายขอบสังคมถูกตัดสินว่าไม่คคู่ วรทีจ่ ะ
ได้รบั ความสนใจแต่กลับกลายเป็ นประกาศกทีเ่ อ่ยวาจาทีท่ ำ� ให้หวั ใจผูอ้ ่นื อ่อนลง
ได้จนท�ำให้เกิดมีการเยียวยารักษาและท�ำให้คนป่ วยหายเป็ นปกติ
การทีส่ ตรีเป็ นผูท้ อ่ี ยูต่ ามชายขอบสังคมและการไม่ฟังเสียงของสตรียงั คง
ด�ำเนินอยูใ่ นยุคสมัยของเรา แม้นในคริสตจักรของเรา บ่อยครัง้ เรายังเอาหูไปนา
เอาตาไปไร่กบั วัฒนธรรมทีใ่ ห้คุณค่าต�่ำต่อสตรี   เพราะคริสตชนค่อยๆส�ำนึกถึง
ความผิดของตนในประเด็นนี้  จึงเกิดการตระหนัก ชัดเจนยิง่ ขึน้ ถึงความน่าเกลียด
ของการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กทีถ่ กู ลักพาตัวไปเป็ นเหยือ่
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ของการค้ามนุษย์ในต่างแดน  คนเหล่านี้และผูค้ นอพยพย้ายถิน่ เป็ นอันมากบ่อย
ครัง้ ถูกปฏิบตั ดิ จุ ว่าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์ พวกเขาถูกปฏิเสธสิทธิมนุษย์ขนั ้ พืน้ ฐาน  
เมือ่ ไม่กป่ี ี มานี้คริสตจักรในอินโดนีเซียได้รว่ มมือกันปฏิบตั กิ ารต่อต้านการค้ามนุษย์
และการละเมิดเพศผูเ้ ยาว์ ความพยายามของพวกเขาและผูท้ น่ี บั ถือศาสนาอื่นมี
ความส�ำคัญยิง่ เพราะจ�ำนวนเหยือ่ ในบางภาคส่วนของประเทศเพิม่ ขึน้ ทุกวัน
ในขณะทีค่ ริสตชนร่วมใจกันอธิษฐานภาวนาและท�ำการศึกษาพระคัมภีร์
ฟั งพระวาจาของพระเจ้า พวกเขาสามารถพบได้วา่ พระเจ้าในวันนี้กท็ รงตรัสเช่น
เดียวกันโดยอาศัยเสียงร้องของผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั ความยุตธิ รรมในสังคม  สิง่ นี้จะเกิดขึน้
เมือ่ พวกเขาได้ยนิ การเรียกของพระเจ้าให้มารวมตัวกัน พวกเขาก็จะได้รบั การดลใจ
ให้รว่ มมือกันกระท�ำการต่อต้านภัยแห่งการค้ามนุษย์และความชัวต่
่ างๆ

ภาวนา

ข้าแต่พระเจ้าผูท้ รงพระทัยดี  พระองค์ทรงเป็ นบ่อเกิดแห่งศักดิศรี
์ มนุษย์
โดยอาศัยพระหรรษทานและพระอานุภาพของพระองค์   ค�ำพูดของฮันนาเปลีย่ น
ใจของสมณเอลีอาศัยพระหรรษทานและอ�ำนาจของพระองค์   ค�ำพูดของสตรีชาว
คานาอัน ท�ำ ให้พ ระเยซู ใ จอ่ อ นจนต้อ งรัก ษาบุ ต รสาวของเธอให้ห ายจากโรค            
ในขณะทีข่ า้ พเจ้าทัง้ หลายก�ำลังแสวงหาวิธแี สดงความเป็ นเอกภาพของคริสตจักร  
โปรดประทานความกล้าหาญให้ขา้ พเจ้าปฏิเสธการใช้ความรุนแรงต่อสตรีทุกรูป
แบบ แล้วท�ำการเฉลิมฉลองพระพรของพระจิตในการทีส่ ตรีน�ำการรับใช้มามอบให้
กับคริสตจักร  ข้าพเจ้าภาวนาทัง้ นี้โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้า  
ผู้ทรงด�ำรงอยู่และเสวยราชย์พร้อมกับพระจิตพระเจ้าหนึ่งเดียวตลอดนิรนั ดร         
อาแมน
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วันที่ 8 พระยาห์เวห์เป็ นแสงสว่างและเป็ นความรอดของข้าพเจ้า
สดุด.ี   27 : 1-4
ยอห์น.  8 : 12-20

ไตร่ตรอง

(สดด27: 1)

ตลอดแปดวันในสัปดาห์อธิษฐานภาวนาเพือ่ เอกภาพของคริสตชนนี้ เรา
ท�ำการไตร่ตรองกันถึงสภาพทีย่ ากล�ำบากหลายอย่างทีโ่ ลกเราก�ำลังเผชิญอยู  ่ ไม่
ว่าจะเป็ นความโลภ การใช้ความรุนแรง การไม่ยอมรับชนบางกลุม่ การเอารัดเอา
เปรียบ ความยากจน มลพิษ ความหิว ตลอดจนการค้ามนุษย์  คริสตจักรต่างๆใน
อินโดนีเซียต่างตระหนักดีถงึ ปั ญหาเหล่านี้วา่ มันเป็ นการท้าทายทีค่ ริสตชนทุกคน
ก�ำลังเผชิญอยู  
่ พวกเขาทราบดีและยอมรับว่าบาปบางประการทีเ่ อ่ยมานี้ทำ� ให้     
ชีวติ ของคริสตจักรมีจดุ ด่างพร้อยไปด้วย  ท�ำให้ความเป็ นเอกภาพของพวกเขามี
บาดแผลและท�ำให้การเป็ นประจักษ์พยานต่อโลกของพวกเขาย�่ำแย่ลง   ในขณะ
เดียวกัน พวกเขาทราบดีเช่นเดียวกันว่า  ในหลายๆกรณีทค่ี ริสตจักรต่างๆพามา
ร่วมกันเพือ่ เป็ นประจักษ์พยานถึงความเป็ นเอกภาพของพวกเขาต่อพระคริสตเจ้า  
คริสตชนในส่วนต่างๆของโลกสามารถชีใ้ ห้เห็นตัวอย่างอืน่ ๆจากสภาพสิง่ แวดล้อม
ทีต่ นอยู่
วันแล้ววันเล่า ปี แล้วปี เล่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสัปดาห์อธิษฐานภาวนา
เพือ่ เอกภาพของคริสตชน บรรดาคริสตชนต่างพากันมารวมตัวเพือ่ อธิษฐานภาวนา
ร่วมกัน ประกาศความเชื่อที่ได้รบั ในศีลล้างบาปร่วมกัน ฟั งเสียงของพระเจ้า          
ในพระคัม ภีร์แ ละอธิษ ฐานภาวนาด้ว ยกัน เพื่อ เอกภาพในพระกายทิพ ย์ข อง         
พระคริสตเจ้า  ในการกระท�ำดังกล่าวพวกเขาทราบว่าพระตรีเอกภาพคือบ่อก�ำเนิด
แห่งเอกภาพและพระเยซูทรงเป็ นแสงสว่างของโลก  พระองค์ทรงสัญญาทีจ่ ะมอบ
แสงสว่างแห่งชีวติ แก่ผทู้ ต่ี ดิ ตามพระองค์  ความอยุตธิ รรมมากมายในโลกบ่อยครัง้
ท�ำให้พวกเขาโกรธหรือเศร้าใจ  แต่พวกเขาไม่สน้ิ หวัง  พวกเขาลงมือกระท�ำการ  
เพราะว่าพระเจ้าเป็ นแสงสว่างและความรอดของเขา และเป็ นป้ อมปราการแห่งชีวติ
ของ พวกเขา พวกเขาจึงไม่กลัว
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ภาวนา

ข้าแต่พระเจ้าผูท้ รงท�ำนุบำ� รุงทุกสิง่ ข้าพเจ้าทัง้ หลายขอถวายการสรรเสริญ
พระทัยดีของพระองค์ทท่ี รงช่วยเหลือข้าพเจ้ายามทีข่ า้ พเจ้าตกทุกข์ได้ยาก และ
แสดงให้ขา้ พเจ้าเห็นแสงสว่างของพระองค์ในยามทีข่ า้ พเจ้าตกอยู่ในความมืด  
โปรดเปลีย่ นชีวติ ของข้าพเจ้าเพือ่ ทีข่ า้ พเจ้าจะได้เป็ นพระพรส�ำหรับผูอ้ ่นื    โปรด
ช่วยให้ขา้ พเจ้าด�ำเนินชีวติ ในเอกภาพท่ามกลางความแตกต่างเพือ่ เป็ นประจักษ์
พยานต่อความเป็ นเอกภาพของพระองค์ พระบิดา พระบุตร และพระจิต ผูท้ รงเป็ น
พระเจ้าหนึ่งเดียว  บัดนี้และตลอดนิรนั ดร  อาแมน

สภาพความเป็ นเอกภาพของคริสตชนในอินโดนี เซีย

ค�ำน�ำ

อินโดนีเซียเป็ นสังคมหลากหลาย เป็ นที่อยู่ของชนมากมายหลายเผ่า
หลายภาษา หลายวัฒนธรรม และหลายศาสนา จากจ�ำนวนประชากร 265 ล้าน
คน คาทอลิกและโปรเตสแตนท์มรี าว 12% ศาสนาคริสต์เข้ามาในอินโดนีเซียใน
ศตวรรษที่ 7 สูส่ มุ าตราภาคเหนือโดยกลุม่ เนสโตเรียนเป็ นครัง้ แรก ทว่าไปไม่รอด  
จากนัน้ กลุ่มธรรมทูตคาทอลิกน� ำพระวรสารเข้า ไปโดยติด ตามกับพ่อ ค้า ชาว
โปรตุเกสในต้นศตวรรษที่ 16 ในบรรดาธรรมทูตเหล่านัน้ มีฟรังซิส เซเวียร์ สงฆ์
เยซุอติ รวมอยูด่ ว้ ยซึง่ ขณะนัน้ ท่านปฏิบตั พิ นั ธกิจอยูท่ ห่ี มูเ่ กาะมาลูกู (1546-1547)  
การโปรดศีลล้างบาปครัง้ แรกเกิดขึน้ ที่ Mamuya, Halmahera ในปี ค.ศ.1534  ต่อ
มาในปี ค.ศ.1605 ชาวฮอลันดาภายใต้ธงการค้าบริษทั ทีช่ อ่ื ว่า Verenigde OOstIndiscne Compagnie (VOC, the Dutch East India Company) ขับไล่ชาว
โปรตุเกสไปจากอินโดนีเซีย พร้อมกับการมาถึงของพ่อค้าฮอลันดาคริสตจักร
โปรเตสแตนต์ก็เริม่ เข้ามาสู่อนิ โดนีเซียและคาทอลิกก็ถูกบังคับให้เปลี่ยนเป็ น      
โปรเตสแตนท์
เริม่ แรก VOC สนใจเครือ่ งเทศทีส่ ว่ นใหญ่อยูท่ างตะวันออกของอินโดนีเซีย
ในปี ถดั มา VOC ซึ่งเป็ นตัวแทนรัฐบาลฮอลันดาเกี่ยวกับอาณานิคมได้น�ำเอา       
โปรเตสแตนท์ลทั ธิคลั วินเข้ามาซึง่ ลิทธิน้เี ป็ นลัทธิใหญ่ในฮอลันดาในศตวรรษที่ 17      
คริสตจักรปฏิรปู นี้จงึ กลายเป็ นศาสนาประจ�ำชาติ และเมือ่ เป็ นเช่นนี้จงึ ได้รบั อภิสทิ ธิ ์
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พิเศษต่างๆ
ต่อมาธรรมทูตทีเ่ ดินทางมายังอินโดนีเซียซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นชาวฮอลันดา
และเยอรมันจะอุทศิ ตนท�ำงานกับชนเผ่าใดชนเผ่าหนึ่ง   ผลที่ตามมาคือ การ
แตกแยกในหมู่คริสตชนมักจะเกิดขึ้นในชนเผ่าที่อยู่ในเขตหรือภูมภิ าคต่างๆ        
ชุมชนคริสตชนส่วนใหญ่จะใช้ภาษาชนเผ่าในพิธนี มัสการ   แต่ทลี ะเล็กทีละน้อย
พวกเขาก็หนั มาใช้ภาษา Bahasa Indonesia ซึง่ เป็ นภาษาประจ�ำชาติ   ด้วยการ
มาถึงของ Revival Evangelical Christianity และ Chrismatic Movement ยัง
อินโดนีเซียในศตวรรษทีแ่ ล้ว และไม่นานมานี้มกี ารมาถึงของนิกายออร์โธดอกซ์
คริสตจักรในอินโดนีเซียจึงมี ศาสนจักรทีม่ ขี นบธรรมเนียมหลากหลายมากซึง่ ได้แก่
Catholic , Lutheranism, Reformed, Pentecostal, evangelical, Charismatic,
Baptist, Seventh Day Adventist, Salvation Army และ Orthodox
คริสตจักรเหล่านี้ทำ� งานร่วมกันในวิธกี ารต่างๆและในเวทีตา่ งๆในประเด็น
ทีเ่ กีย่ วกับความเป็ นเอกภาพของคริสตจักรและประเด็นสังคมทีเ่ ป็ นความกังวลร่วม
กันทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับภูมภิ าค และในระดับชาติ สตรีของคริสตจักรต่างๆใน
ภูมภิ าค Kebayoran แห่งจาการ์ตาร่วมกันจัดอาหารกล่องราคาถูกให้แก่ becak
(คนขีส่ ามล้อรับจ้าง) ครอบครัวทีม่ รี ายได้น้อย และคนเร่รอ่ น  เขามีการประชุมกัน
อย่างสม�่ำเสมอ และร่วมกันปฏิบตั พิ ธิ นี มัสการร่วมกันกับสตรีกลุ่มต่างๆประจ�ำปี
เพือ่ อธิษฐานภาวนาส�ำหรับสันติและความยุตธิ รรมในชุมชนของพวกเขา

ความเป็ นเอกภาพของคริสตจักรในอินโดนี เซีย

Persekutuan Gereja-gereja di Indnesia (PGI) หรือสหพันธ์คริสตจักร
ในอินโดนีเซียเป็ นสายสัมพันธ์แห่งคริสตจักรโปรเตสแตนท์ในอินโดนีเซีย ตัง้ ขึน้
เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.1950 เป็ น Dewan Gereja-gegeja di Indonesia
(DGI) หรือสภาคริสตจักรในอินโดนีเซีย  แม้ก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ความคิดที่
จะมีสภาคริสตจักรได้มกี ารใฝ่ ฝันกันมาเนิ่นนานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่อง
เกีย่ วกับการประสานงานของพันธกิจการประกาศพระวรสาร  ด้วยแรงบันดาลใจ
ทีป่ ระเทศได้รบั อิสรภาพในปี ค.ศ.1945 คริสตจักรในหลายภูมภิ าคของประเทศ
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มีความรูส้ กึ ว่าจะต้องมีการแสดงถึงความเป็ นเอกภาพของตน  ในการประชุมใหญ่
ครัง้ ที1่ 0 ที่ Ambon ในปี ค.ศ.1980 DGI เปลีย่ นชือ่ เป็ น Persekutuan Gerejagereja di Indonesia (PGI)  สมาชิกแห่งสภามีมติวา่ หลังจากทีร่ ว่ มกันท�ำงานมา
หลายปี จ�ำเป็ นทีต่ อ้ งท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเข้มแข็งและลึกซึง้ ยิง่ ขึน้   
ต้องก้าวข้ามเรือ่ งราวขององค์กร เป็ นหน้าทีร่ ว่ มกันในฐานะทีเ่ ป็ นคริสตจักรหนึ่ง
เดียวกันและท�ำงานร่วมกันอย่างเป็ นรูปธรรมในการส่งเสริมความเป็ นเอกภาพแห่ง
คริสตจักรและประกาศพระวรสารในบริบทแห่งสังคมทีห่ ลากหลายของอินโดนีเซีย
ในช่วงการประชุมใหญ่ปี ค.ศ.1980 ที่ PGI ออก “เอกสารห้าฉบับว่าด้วย
ความเป็ นเอกภาพของคริสตจักร”กอปรด้วย 1) กระแสเรียกร่วมกันของคริสตจักร
ในอินโดนีเซีย 2) ความเข้าใจร่วมกันเกีย่ วกับความเชือ่ ของคริสตชน  3) การรับรู้
และยอมรับร่วมกันระหว่างคริสตจักรในอินโดนีเซีย  4) ธรรมนูญร่วม  5) สูก่ ารพึง่
ตนเองในประเด็น ของเทวศาสตร์ ทรัพ ยากร และการเงิน ของคริส ตจัก รใน
อินโดนีเซีย เอกสารเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในมิตเิ ทวศาสตร์และ         
คริสตจักรศาสตร์แห่งคริสตจักรในแสงสว่างแห่งความพยายามร่วมกันของพวกเขา
สู่ความเป็ นเอกภาพของคริสตจักรต่างๆ จะมีการทบทวนเอกสารเหล่านี้ในการ
ประชุมใหญ่ของ PGI ทุกห้าปี การประชุมใหญ่ของ PGI ครัง้ ที่ 13 ในปี ค.ศ.2000
ได้มกี ารยอมรับว่าเอกสารทัง้ ห้าฉบับนี้เป็ นเอกสารที่ช่วยสร้างความเป็ นหนึ่ง
เดียวกันพร้อมกับเรียกเอกสารนี้ว่า “Documen KeessanGerja) (DKG) หรือ
เอกสารแห่งความเป็ นเอกภาพของคริสตจักร   มีการคาดหวังว่าเอกสารนี้จะเป็ น
เอกสารอ้างอิงหลักส�ำหรับสมาชิก PGI ใช้ทำ� งานร่วมกันเพือ่ ความเป็ นเอกภาพ
ของคริสตจักรในการเป็ นประจักษ์พยานร่วมกันในอินโดนีเซีย  ณ เวลานี้ PGI มี
สมาชิก  89 คริสตจักรซึง่ รวมถึงคริสตจักร Pentecostal, Evangelical และ Charismatic  ยังมีสมาชิก PGI กลุม่ เล็กๆตามจังหวัดและภูมภิ าคต่างๆด้วย
PGI จะออกสารเวียนทีเ่ ป็ นประโยชน์เป็ นครัง้ คราวหรือส่งจดหมายไปยัง
รัฐบาลในการตอบสนองบางประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญส�ำหรับสังคมเช่น เสรีภาพใน
การนับถือศาสนา ความยุตธิ รรมและสันติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อผูท้ อ่ี ยูต่ ามชาย
ขอบสังคม  เช่นเดียวกัน PGI ส่งจดหมายอภิบาลไปยังคริสตจักรสมาชิก
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เกีย่ วกับเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญ เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา คอรัปชัน่ สิทธิ
มนุษยชน การละเมิด การใช้ความรุนแรง การคุม้ ครองผูเ้ ยาว์ ฯลฯ  การประชุม
ใหญ่ครัง้ ที่ 16 ของ PGI ในปี ค.ศ.2014 ภายใต้หวั ข้อ “พระองค์จะน�ำข้าพเจ้าขึน้
มาจากส่วนลึกของแผ่นดิน (สดด 71: 20)  ในความเอือ้ อาทรต่อเด็กๆของประเทศ
เราพร้อมใจกันทีจ่ ะส่งเสริมคุณค่าของปั ญจศิลาในอันทีจ่ ะเอาชนะต่อความยากจน
ความอยุ ติธ รรม ความคลัง่ ในชาติก� ำ เนิ ด ของตนและการท� ำ ลายธรรมชาติ              
สิง่ แวดล้อม”  หัวข้อการประชุมเป็ นตัวชีน้ �ำการท�ำงานของ PGI และสมาชิกโดย
เฉพาะส�ำหรับปี ค.ศ.2014-2019   คริสตจักรสมาชิกของ PGI ต่างเชือ่ มันกั
่ นว่า
ความโลภคือรากเหง้าของสิง่ เลวร้ายทัง้ สีท่ ม่ี คี วามเกีย่ วโยงแต่แตกต่างกันข้างต้น
ดัง นัน้ PGI จึง ส่ง เสริม สิ่ง ที่เ รีย กกัน ว่า “spirtualitas keugaharian” หรือ                   
“จิตตารมณ์แห่งการรูจ้ กั พอดี”

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในอินโดนี เซีย
และสภาพระสังฆราชคาทอลิก

แม้ธรรมทูตรุน่ แรกๆจะประสบกับความส�ำเร็จในศตวรรษที่ 16 ชาวคริสต์
คาทอลิกก็ถกู กดขีภ่ ายใต้กฎของชาวดัชจนกระทังถึ
่ งปี ค.ศ.1807  เมือ่ เหตุการณ์
ในยุโรปอนุญาตให้คาทอลิกมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาอีกครัง้ หนึ่ง  ชาวคริสต์
คาทอลิกจึงมีอยูเ่ ป็ นหย่อมๆทีถ่ กู ควบคุมจนกระทังครึ
่ ง่ หลังของศตวรรษที่ 19 และ
ศตวรรษที่ 20 เมือ่ ธรรมทูตพยายามสร้างโรงเรียน บ้านเณร และชุมชนคาทอลิก
ต่างๆ พระสงฆ์พน้ื เมืองรุน่ แรกได้รบั ศีลบวชเป็ นพระสงฆ์ในปี ค.ศ.1920 และหนึ่ง
ในจ�ำนวนนัน้ คือคุณพ่อ Albertus Soegijapranata SJ ซึง่ กลายเป็ นพระสังฆราช
พืน้ เมืององค์แรกในปี ค.ศ.1940 ท่านมีชอ่ื เสียงดุจวีรบุรษุ คนหนึ่งของประเทศใน
ฐานะทีช่ ่วยสนับสนุ นให้อนิ โดนีเซียเป็ นเอกราช ทุกคนจ�ำคติธรรมของท่านทีว่ ่า
“100% คาทอลิก 100% อินโดนีเซีย”
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สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งอินโดนีเซียได้รบั การสถาปนาขึน้ ในปี ค.ศ.
1920 และมีการสถาปนากันขึน้ ใหม่ในปี ค.ศ.1950 เพือ่ รวมพระสังฆราชทุกองค์
จากทุกภาคซึง่ เป็ นประเทศทีไ่ ด้รบั อิสรภาพใหม่ ตัง้ แต่ ค.ศ.1987สภาดังกล่าวเรียก
ชือ่ เป็ นภาษาพืน้ เมืองว่า Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) การมีตวั ตน
ของสภาพระสังฆราชเป็ นเวลายาวนานท�ำให้บรรดาพระสังฆราชสามารถจุด
ประกายหลายเรือ่ งในช่วงทีม่ กี ารประชุมสภาสังคายนาวาติกนั 2 (ค.ศ.1962-1965)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เอกสารของสภาสังคายนาเกีย่ วกับการเปิ ดเผยของพระเป็ นเจ้า  
เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่าข้อเสนอของพระอัครสังฆราช Gabriel Manek แห่ง Endeh,
Timore แย้งกับ De fontibus ซึง่ เป็ นร่างแรก โดยท่านให้เหตุผลว่ามันจะกลายเป็ น
อุปสรรคในการเสวนาของพระศาสนจักรกับ คริสตชน  ดังนัน้ จากปี ค.ศ.1962 เรา
สามารถเห็นได้ว่าบรรดาพระสังฆราชแห่งอินโดนีเซียต่างมุ่งมันอยู
่ ่กบั โครงการ     
คริสตสัมพันธ์

ความร่วมมือระหว่าง PGI กับ KWI

นานนับหลายปี ท่ี PGI และ KWI ท�ำงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ปัญหาของประเทศทีเ่ ป็ นความกังวลร่วมกัน  นับตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1980 เป็ นต้น
มา PGI และ KWI ออกสาส์นคริสต์มาสร่วมกันทุกปี ซึง่ ส่วนใหญ่จะพูดเรือ่ งปั ญหา
ของประเทศตามนัยแห่งพระวรสารในช่วงคริสต์มาส  สาส์นนี้จะถูกน�ำเอาไปอ่าน
ทัง้ ในโบสถ์คาทอลิกและโปรเตสแตนท์ ทีละเล็กทีละน้อยเนื้อหาของสาส์นประจ�ำ
ปี จาก PGI และ KWI ถูกน�ำเอาไปปฏิบตั ริ ะดับชาติ ประเด็นหนึ่งทีท่ งั ้ สองฝ่ ายนิยม
เอามาพูดบ่อยๆคือการปฏิบตั ติ ามธรรมนู ญทีใ่ ห้สทิ ธิเสรีภาพประชาชนในการ
นับถือศาสนา  ทุกครัง้ ทีม่ คี วามจ�ำเป็ น PGI และ KWI จะออกแถลงการณ์เกีย่ วกับ
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมซึง่ คุกคามความยุตธิ รรมและสันติในชุมชนและสวัสดิการ
ของประชาชน
คริสตจักรในอินโดนีเซียตระหนักดีถงึ การสร้างและเพิม่ ความเข้มแข็งให้
กับความสัมพันธ์กบั ประชาชนทีน่ บั ถือศาสนาต่างกัน PGI และ KWI มีบทบาท
มากในการเสวนาระหว่างศาสนาและในความร่วมมือกัน  ทัง้ สองฝ่ ายร่วมมือกัน
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อย่างแข็งขันในความร่วมมือกับองค์กรทีม่ คี วามเชื่อแตกต่างในอินโดนีเซีย   ซึง่
ยอมรับศาสนาต่างๆอย่างเป็ นทางการด้วยกัน 6 ศาสนา คือ Islam, Protestant
Christianity, Catholic Christianity, Buddhism, Hinduism และ Confucianism  
ผูน้ �ำของศาสนาเหล่านี้จะมาอภิปรายกันเป็ นครัง้ เป็ นคราวเกีย่ วกับปั ญหาทีเ่ ป็ น
วิกฤติบางประการ และบ่อยครัง้ จะมีแถลงการณ์รว่ มกันกับบางประเด็น  ในระดับ
ท้องถิน่ หลายคณะและหลายโบสถ์ทเ่ี ชือ่ มโยงกับ PGI และ KWI ต่างก็มสี ว่ นร่วม
อย่างเข้มแข็งในการเสวนาระหว่างศาสนาและการกระท�ำทีเ่ ป็ นรูปธรรมในสังคม
ด้วย

เวทีคริสตชนในอินโดนี เซีย

ผูแ้ ทนจากอินโดนีเซียเข้าร่วมการประชุม Global; Christian Forum (GCF)
ที่ Limuru, Kenya ในปี ค.ศ.2007 และได้รบั แรงบันดาลใจทีจ่ ะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั ความร่วมมือกันระหว่างคริสตจักรต่างๆในประเทศ  ในปี ค.ศ.2012 GCF มี
การประชุมกันครัง้ ทีส่ องที่ Manabo, Indonesia  ในระหว่างการประชุมดังกล่าวผู้
น� ำคริสตชนซึง่ เป็ นผูแ้ ทนจากคริสตจักรต่างๆในอินโดนีเซียได้เปิ ดเวทีขน้ึ ชื่อว่า
Forum Umat Kristen Indonesia (FUKRI)   สมาชิกของเวทีมสี ่วนร่วมอย่าง        
เข้มแข็งในการเฉลิมฉลองความเป็ นเอกภาพของคริสตชนซึง่ จัดขึน้ ที่ Senayan
Stadium ในจาการ์ตาในปี ค.ศ.2013   ซึง่ เป็ นโอกาศพิเศษส�ำหรับต้อนรับการ
ประชุมใหญ่ของ World Council of Churches (WCC) ที่ Busan, South Korea  
เลขาธิการของ WCC, Revd Dr. Olav Fykse Tveit เข้าร่วมประชุมด้วย และผูจ้ ดั
งานการประชุม WCC ครัง้ ที่ 10 นี้คอื คณะกรรมการท้องถิน่
นับตัง้ แต่บดั นัน้ เป็ นต้นมาสมาชิกของ FUKRI ซึง่ กอปรด้วย PGI, KWI,
the F3ellowship of Pentecostal Churches in Indonesia (PGPI), the Fellowship of Baptisi Churches in Indonesia, the Salvation Army, the Seventh Day
Adventist, and the Orthodox Church มีการประชุมกันอย่างสม�่ำเสมอทุกเดือน  
ตอนแรกๆการประชุมมุง่ แต่จะสร้างความเป็ นภราดรภาพ
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พอนานเข้าการอภิปรายของพวกเขามีความลึกล�้ำมากโดยมุ่งเป้ าไปถึงจุดยืน
ของคริ ส ตชนในสัง คมที่ ห ลากหลายและเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ของ
อินโดนีเซีย   พวกเขาจัดให้มเี ครือข่ายการอธิษฐานภาวนาทัวประเทศ  
่
FUKRI
จัดการอธิษฐานภาวนาโดยมุ่งไปยังปั ญหาที่ท้าทายในสังคมและในชีวติ ของ
ประเทศชาติ   FUKRI ยังร่วมฉลองร�ำลึกเหตุการณ์การปฏิรปู 500 ปี ดว้ ย  เมือ่
เร็วๆนี้ FUKRI ท�ำการอภิปรายเกีย่ วกับเอกสารทีอ่ อกโดย WCC สมณสภาเพือ่
ความเป็ นเอกภาพของคริสตชน และ World Evangelical Alliance เกีย่ วกับ “การ
เป็ นประจักษ์พยานของคริสตชนในโลกทีม่ ศี าสนาหลากหลาย: ค�ำแนะน�ำส�ำหรับ
การประพฤติตน” สมาชิกของ FUKRI ชืน่ ชมเอกสารทีว่ า่ ด้วยคริสตสัมพันธ์น้ี
ถือว่าเป็ นคูม่ อื ทีม่ คี า่ มากส�ำหรับคริสตจักรต่างๆในอินโดนีเซียในขณะทีพ่ วกเขา
เป็ นประจักษ์พยานในบริบทของสังคมทีม่ คี วามหลากหลาย   FUKRI พร้อมทีจ่ ะ
แบ่งปั นเอกสารดังกล่าวให้กบั เครือข่ายเพือ่ การศึกษาต่อไป

คณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย

สืบเนื่องจากการทีป่ ระชาชนในประเทศไทยจะร่วมกันในพระหรรษทาน
ของพระเจ้า   จ�ำต้องมีความเป็ นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูคริสตเจ้า   พระองค์เอง
ทรงอธิษฐานภาวนา“ข้าแต่พระบิดา  ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนา  เพือ่ ให้ทกุ คนเป็ น
หนึ่ ง เดีย วกัน เช่ น เดีย วกับ ที่พ ระองค์ท รงอยู่ใ นข้า พเจ้า และข้า พเจ้า อยู่ใ น
พระองค์”(ยน.17.21)
ดังนัน้ ทางคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภา
ประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จึงได้จดั ให้มกี ารประชุมปรึกษา
หารือแนวทางพัฒนาร่วมกัน ใช้ชอ่ื ว่าคณะกรรมการเอกภาพคริสตสัมพันธ์ โดย
การรวบรวมข้อมูลและแปลเอกสารจากต่างประเทศ แล้วจัดท�ำเป็ นรูปเล่มของบท
ภาวนาส�ำหรับสัปดาห์อธิษฐาน เพือ่ ส่งไปยังผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตามสังฆมณฑล เขต/
สังกัด คริสตจักร  โรงเรียน คณะนักบวช และเพือ่ เรียกร้องให้คริสตชนมีความเป็ น
หนึ่งเดียวกันระหว่างบรรดาศิษย์ของพระองค์ ให้ปรากฎอย่างเด่นชัดขึน้   จึงจัดให้
มีวนั อธิษฐานร่วมกัน เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคาทอลิกและคริสเตียน
ทุกๆนิกาย     
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4.มน.กัลยา  สีทองดี             สภาคริสตจักรในประเทศไทย
5.ศจ.ประสาทพงษ์  ปั น้ สวย    คริสตจักรทีส่ อง สามย่าน
6.ศจ.อนันต์  ดะนัย         สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
7.ศจ.พงษ์ศกั ดิ ์   อังศ์ธราธร    สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย
8.อ.เสาวณีย  ์ หอยสังห์          สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย
9.มน.เตือนตา  สุธรี ะวงศ์        ประธานสตรีคริสตชนไทย/ประธานสตรี
                                       สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย
10.ศจ.คริษธิ ์  ท่อมงกุฏ          มูลนิธคิ ริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
                                       แห่งประเทศไทย
11.คุณวารุณ  ี แสงลิม้ สุวรรณ   คริสตศาสนจักรสัมพันธ์อคั รสังฆมณฑล
                                       กรุงเทพฯ
12.คุณยุพดี สิรริ ชั ต์กุล          ประธานสมาคมสตรีไทยคาทอลิก
13.ซิสเตอร์แอนนา  กราสซี    คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
14.ซิสเตอร์อุดม  ศรีดรุณศีล   คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
15.เซอร์เอมมานูแอล ยะงาม   คณะเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร
16.คุณจรินทร์  สว่างวรรณ์     คริสตจักรแองกลิกนั ในประเทศไทย
17.คุณชาญวิทย์  ธาราทิพยกุล คณะโฟโคลาเร(ชาย)
18.ซิสเตอร์วมิ ลรัตน์  ศรีธรักษา  คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
19.คุณฉมามาศ รอดชมภู       คริสตศาสนจักรสัมพันธ์อคั รสังฆมณฑล
                                       กรุงเทพฯ
20.คุณดวงตา ธาราทิพยกุล     คณะโฟโคลาเร(หญิง)
21.คุณวรินทร  เหมะ          เลขานุการคณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย
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