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คำ�นำ�

“จงรกัษาความยตุธิรรมอยา่งเครง่ครดั”	(เฉลยธรรมบญัญตั	ิ16:18-20)		คอื

หวัใจในการการอธษิฐานภาวนารว่มกนัในปีน้ี	 โดยทัง้องคก์รโปรเตสแตนท	์ และ

คาทอลกิ		ไมไ่ดม้องแคภ่าวนาเพือ่ความเป็นเอกภาพส�าหรบัครสิตชนเทา่นัน้	แต่

เป็นการมองกวา้งออกไป	โดยคดิถงึสงัคม	และผูต้กทกุขไ์ดย้ากมากขึน้		นบัเป็น

ปีสองที่พวกเราครสิตชนมแีนวคดิอย่างน้ี	 เอกภาพในความหลากหลาย	 หรอื					

ปัญจศลิา	(Bhineka	Tunggal	Ika)	เป็นวถิชีวีติของพีน้่องชาวอนิโดนีเซยี		หมาย

ถงึการด�าเนินชวีติในความเอือ้อาทรและความรว่มมอืกนั	โดยการแบง่ปันกนัในทกุ

มติแิห่งชวีติ	 ในการงาน	 ความทุกข	์ และการเฉลมิฉลอง	 ตลอดจนถอืว่าชาว

อินโดนีเซียทุกคนเป็นพี่น้องกนั	 ถือเป็นแนวคดิที่ช่วยสร้างเอกภาพได้อย่าง							

ยอดเยีย่ม	 (ปีน้ีครสิตชนอนิโดนีเซยีเป็นผูเ้ขยีนบทภาวนาเพื่อเอกภาพประจ�าปี	

ค.ศ.2019)

พีน้่องครสิตชนอนิโดนีเซยี	 เชญิชวนพวกเราคดิถงึสิง่แวดล้อม	 ความ

ยุตธิรรม	 คนยากจน	 และการเหน็อกเหน็ใจกนั	 ทัง้น้ีโดยอาศยัความเป็นหน่ึง

เดยีวกนัของเราในพระเยซูครสิต์	 เราจงึจะสามารถเผชญิหน้ารบัมอืกบัความ												

อยุตธิรรม	 และช่วยเหลอืผูท้ีต่กเป็นเหยื่อไดเ้พราะความห่วงใยเหล่าน้ีครสิตชน	

ชาวอนิโดนีเซยีพบในพระวจนะจากพระธรรมเฉลยธรรมบญัญตัทิีว่า่“จงรกัษาความ

ยตุธิรรมอยา่งเครง่ครดั”	(เฉลยธรรมบญัญตั	ิ16:18-20)	ซึง่เป็นหวัขอ้ทีจ่ะน�ามาใช้

อธษิฐานภาวนารว่มกนัในปีน้ี	

ขอใหก้ารอธษิฐานเพือ่เอกภาพของพวกเราครสิตชนในปีน้ี		ไดเ้ป็นไปเพือ่

ต่อเตมิความรกัทีม่ต่ีอโลก		ซึง่เราครสิตชนคอืเครือ่งมอืความรกัขององคพ์ระผูเ้ป็น

เจา้		ทีจ่ะมอบใหก้บัโลกดว้ยความเป็นน�้าหน่ึงใจเดยีวกนั	

คณะกรรมการเอกภาพครสิตชนไทย

ฉบับคาทอลิก
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ข้อเสนอแนะ
การใช้หวัข้ออธิษฐานภาวนาตลอดสปัดาห์

ขอเชญิพีน้่องครสิตชนทกุนิกาย	ทกุคณะรว่มมอืกนัอธษิฐานภาวนา	ตาม

แนวคดิพระคมัภรีใ์นหนงัสอืเลม่น้ี		เพือ่ท�าตามพระประสงคข์องพระเยซคูรสิต	์	การ

ภาวนาใหผู้อ้ืน่จะชว่ยท�าใหเ้ราคน้พบตามพระทยัของพระเจา้เพิม่ขึน้		จงึขอเสนอ

แนวทางการใชด้งัน้ี

1. ไมจ่�าเป็นน�ามาใชท้ัง้หมด		อาจใชส้ว่นใดสว่นหน่ึงกไ็ด	้แตค่วรใชอ้ยา่ง

ต่อเน่ืองเพือ่เขา้ใจขบวนการของความเป็นหน่ึงเดยีว	ประจ�าปี	ค.ศ.2019

2. ใชไ้ดต้ลอดทัง้ปี	ในโอกาสต่างๆ		แตช่ว่งทีค่วรเน้นคอื	18	–	25	มกราคม

ค.ศ.2019

3. ขอเสนอแนะการน�าไปใชข้องกลุม่ต่างๆดงัน้ี

3.1	นิกายโปรเตสแตนท์

- ใชใ้นการอธษิฐานประจ�าวนั		ทัง้สว่นตวั	และสว่นรวม

- การศกึษาพระคมัภรีป์ระจ�าวนั	ทัง้สว่นตวัและสว่นรวม

- พธินีมสัการ

- การภาวนาเทเซ่

- กลุม่เซลล	์ฯลฯ

3.2	นิกายโรมนัคาทอลิก

- ใชใ้นการสวดประจ�าวนั		ทัง้สว่นตวั	และสว่นรว่ม

(ท�าวตัร,สวดสายประค�า)

- การศกึษาพระคมัภรี	์ในกลุม่	BECs

- บทภาวนาเพือ่มวลชน	ฯลฯ

- การภาวนาเทเซ่
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สรปุหวัข้อ		และบทอ่านประจ�าวนั

วนัท่ี	1	 จงให้ความยติุธรรมหลัง่ไหลลงเหมือนน�้า		(อมส	5:24)

อามอส	5	:	22-25

ลกูา		11	:	37-44

วนัท่ี	2	 ให้ค�าพดูของท่านเป็น	“ใช่”	หรือ	“ไม่ใช่”		(มธ	5:37)

เอเฟเซีย่น	4	:	23-25

มทัธวิ	5	:	33-37

วนัท่ี	3	 พระยาหเ์วหโ์ปรดปรานและทรงพระกรณุาต่อทกุคน	(สดด	145:8)

สดดุ	ี	145	:	8-13

มทัธวิ		1	:	1-17

วนัท่ี	4	 จงพอใจในส่ิงท่ีท่านมี		(ฮบ	13:5)

ฮบีร	ู	13	:	1-5

มทัธวิ		6	:	25-34

วนัท่ี	5	พระองคท์รงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน(ลก4:18)

อามอส		8	:	4-8

ลกูา		4	:	16-21

วนัท่ี	6	 พระนามพระองคคื์อพระยาหเ์วหจ์อมจกัรวาล			(ยรม	10:16)

เยเรมยี	์	10	:	12-16

มาระโก		16	:	14-15

วนัท่ี	7	 หญิงเอ๋ย	ความเช่ือของเจ้าย่ิงใหญ่		(มธ	15:28)

1	ซามแูอล	1	:	13-17

มทัธวิ		15	:	21-28

วนัท่ี	8	 พระยาหเ์วหเ์ป็นแสงสว่างและเป็นความรอดของข้าพเจ้า

(สดด27:1)

สดดุ	ี	27	:	1-4

ยอหน์		8	:	12-20
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การใช้หวัข้ออธิษฐานภาวนาตลอดสปัดาห์

• ส�าหรบัศาสนจกัรและชุมชนครสิตจกัรที่อธษิฐานร่วมกนัและใชพ้ธิี

นมสัการเดยีวกนั	เราแนบระเบยีบนมสัการมาในทีน้ี่แลว้

• ศาสนจกัรและชุมชนครสิตจกัรอาจน�าเอาหวัขอ้ไตรต่รองจากสปัดาห์

อธษิฐานเพื่อเอกภาพน้ีไปรวมในพธินีมสัการของตนได้ทัง้บทภาวนาจากพธิี

นมสัการ	“แปดวนั”	ของเรา		หรอืการเลอืกบทภาวนาเพิม่เตมิอาจท�าไดท้ัง้นัน้	เพือ่

ความเหมาะสมส�าหรบัแต่ละแหง่ทีม่สีภาพไมเ่หมอืนกนั

• ชมุชนทีร่ว่มในสปัดาหอ์ธษิฐานเพือ่เอกภาพอาจใชเ้น้ือหาส�าหรบัเป็น

ขอ้ไตรต่รองและบทภาวนาประจ�าวนัจากพธินีมสัการ	“แปดวนั”	ทีม่อียูใ่นคูม่อืน้ีได้

• ส�าหรบัผูท้ีอ่ยากศกึษาพระคมัภรีใ์นสปัดาหน้ี์สามารถทีจ่ะใชห้วัขอ้จาก

พระคมัภรีท์ีเ่สนอไวแ้ลว้ในแต่ละวนั	การศกึษาในแต่ละหวัขอ้อาจสรปุทา้ยดว้ยการ

อธษิฐานภาวนาวงิวอน

• ส�าหรบัผูท้ีต่อ้งการอธษิฐานภาวนาตามล�าพงั	 เน้ือหาทีใ่หไ้วจ้ะเป็น

ประโยชน์ในจุดประสงคแ์ห่งค�าภาวนาของเขาไดเ้ป็นอย่างด	ี พวกเขาควรระลกึ

เสมอวา่	 พวกเขาก�าลงัอยูส่ายสมัพนัธแ์หง่ความเป็นหน่ึงเดยีวกนักบัผูอ้ื่นทีก่�าลงั

อธษิฐานภาวนาอยูท่ ัว่โลกเพือ่ความเป็นเอกภาพแหง่ครสิตจกัรของพระครสิตจ์ะ

สามารถมองเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ขึน้
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ข้อความพระคมัภีรส์�าหรบั	ค.ศ.	2019

“จงรกัษาความยติุธรรมอย่างเคร่งครดั”
(เทียบเฉลยธรรมบญัญติั	16	:	11-20)

	 ในสถานทีท่ีพ่ระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของท่านทรงเลอืกเป็นทีพ่�านักส�าหรบั

พระนามพระองค	์ทา่นจะตอ้งชืน่ชมเฉพาะพระพกัตรพ์ระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่น		

ทา่นทัง้หลายพรอ้มกบับุตรชาย	บุตรหญงิ	บา่วไพรช่ายหญงิ	และชนเลวทีีอ่าศยั

อยู่ในเมอืงของท่าน	 คนต่างดา้ว	 ลูกก�าพรา้	 และหญงิม่ายทีอ่าศยัอยู่ในหมู่ท่าน		

ทา่นจะตอ้งจ�าไวว้า่	ทา่นเคยเป็นทาสอยูใ่นอยีปิต	์	ทา่นจงึตอ้งเอาใจใสป่ฏบิตัติาม

ขอ้ก�าหนดเหลา่น้ี		

	 เมือ่นวดขา้วและย�่าองุน่เสรจ็แลว้	 ทา่นจะตอ้งฉลองเทศกาลอยูเ่พลงิเป็น

เวลาเจด็วนั	ทา่นจะตอ้งชืน่ชมในวนัฉลองน้ี		ทา่นทัง้หลายพรอ้มกบับุตรชาย	บุตร

หญงิ	บา่วไพรช่ายหญงิ	ชนเลว	ีชนต่างดา้ว	ลกูก�าพรา้และหญงิมา่ยทีอ่าศยัอยูใ่น

เมอืงของทา่น		ทา่นจะตอ้งฉลองเทศกาลน้ีเป็นเวลาเจด็วนั		ถวายพระเกยีรตแิด่

พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของท่านในสถานทีท่ีพ่ระยาหเ์วหท์รงเลอืก	 	 ท่านจะชื่นชม

เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรท่านให้เก็บเกี่ยวอย่างอุดม

สมบรูณ์	และประสบความส�าเรจ็ในกจิการงานทกุอยา่ง

	 ปีละสามครัง้	ทกุคนทีเ่ป็นชายจะตอ้งมานมสัการพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของ

ทา่นในสถานทีท่ีพ่ระองคท์รงเลอืก	คอืในเทศกาลขนมปังไรเ้ชือ้		เทศกาลสปัดาห์

และเทศกาลอยูเ่พงิ		อยา่ใหใ้ครมานมสัการพระยาหเ์วหโ์ดยไมม่ขีองถวาย		แต่ละ

คนจะตอ้งน�าของถวายมาดว้ย	 	 ตามความสามารถตามสดัสว่นของพระพรทีพ่ระ

ยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นประทานใหท้า่น

	 ท่านจะตอ้งแต่งตัง้ผูพ้พิากษาและเจา้หน้าทีส่�าหรบัแต่ละเผา่ในทุกเมอืง

ส�าหรบัท่าน	 	 คนเหล่าน้ีจะตดัสนิคดขีองประชากรอยา่งยุตธิรรม	 ท่านจะตอ้งไม่

บดิเบอืนความยตุธิรรม	จะตอ้งไมล่�าเอยีง	จะตอ้งไมร่บัสนิบน	เพราะสนิบนจะปิด

คนฉลาดและท�าใหผู้ช้อบธรรมตดัสนิผดิพลาด	ทา่นจะตอ้งยดึมัน่ในความยตุธิรรม

อยา่งเครง่ครดั	 	 ท่านจะไดอ้ยูแ่ละครอบครองแผน่ดนิทีพ่ระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของ

ทา่นก�าลงัจะทรงมอบใหท้า่น
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น�าเข้าสู่การไตร่ตรองส�าหรบัปี	ค.ศ.2019

ท่านต้องยึดมัน่ในความยติุธรรมอย่างเคร่งครดั
(ฉธบ	16:	18-20)

	 ทุกปีครสิตชนทัว่โลกชมุนุมกนัภาวนาเพือ่ความเจรญิกา้วหน้าของความ

เป็นเอกภาพ	 เรากระท�าเชน่น้ีในโลกซึง่คอรปัชัน่	ความโลภ	และความอยตุธิรรม

ก่อใหเ้กดิความไมเ่ทา่เทยีมกนัและการแตกแยก	การทีเ่รารวมตวักนัมาอธษิฐาน

ภาวนาเพื่อโลกที่มคีวามแตกแยกกนัน้ี	 	 ถอืว่ามพีลงัมาก	 ทว่าในฐานะที่เป็น

ปัจเจกบุคคลและเป็นชมุชน	บอ่ยครัง้เรากเ็ป็นผูส้มรูร้ว่มคดิกบัความอยตุธิรรมดว้ย		

ถงึกระนัน้เรากย็งัคงถกูเรยีกรอ้งใหเ้ป็นประจกัษ์พยานรว่มกนัเพือ่ความยตุธิรรม

และเป็นเครือ่งมอืแหง่พระหรรษทานในการเยยีวยาของพระครสิตเจา้ส�าหรบัโลก

ทีแ่ตกแยก

	 สปัดาหอ์ธษิฐานภาวนาเพือ่เอกภาพครสิตชนปีค.ศ.2019	ถกูเตรยีมโดย

ครสิตชนแหง่ประเทศอนิโดนีเซยีซึง่มปีระชากร	 265	 ลา้นคน	 	 86%	 เป็นมสุลมิ		

เป็นทีท่ราบกนัดวีา่อนิโดนีเซยีเป็นประเทศทีม่ชีาวมสุลมิมากทีส่ดุกวา่ประเทศใดๆ

ในโลก	ครสิตชนรวมนิกายต่างๆทัง้สิน้มปีระมาณ	10%	หากจะพดูกนัถงึจ�านวน

ประชากรและความกวา้งใหญ่ไพศาลของพืน้ทีแ่ลว้อนิโดนีเซยีเป็นประเทศทีใ่หญ่

ทีส่ดุในทวปีเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต	้	อนิโดนีเซยีมเีกาะมากกวา่	17,000	เกาะ	มี

ภาษาทอ้งถิน่ทีแ่ตกต่างกนัมากกวา่	740	ภาษา	แต่คงไวซ้ึง่ความเป็นหน่ึงเดยีวกนั

ในความหลากหลายดว้ยภาษาประจ�าชาตคิอืบาฮาซาอนิโดนีเซยี	 อนิโดนีเซยีตัง้

อยูบ่นหลกัหา้ประการทีเ่รยีกกนัวา่ปัญจศลิาโดยมคีตธิรรมวา่	Bhineka	Tunggal	

Ika	(เอกภาพในความหลากหลาย)		ทา่มกลางความหลากหลายของชนเผา่	ภาษา	

และศาสนา	อนิโดนีเซยีด�าเนินชวีติโดยหลกั	gotong	royong	กลา่วคอืด�าเนินชวีติ

ในความเอือ้อาทรและความรว่มมอืกนั	น่ีหมายถงึการแบง่ปันกนัในทกุมติแิหง่ชวีติ	

การงาน	ความทกุข	์และการเฉลมิฉลอง	ตลอดจนถอืวา่ชาวอนิโดนีเซยีทกุคนเป็น

พีน้่องกนั

	 ความสมานฉนัทซ์ึง่เปราะบางดงักลา่วทกุวนัน้ีก�าลงัถกูคกุคามดว้ยวธิกีาร

ใหม่ๆ มากมาย		ความเจรญิกา้วหน้าทางเศรษฐกจิสว่นใหญ่ทีอ่นิโดนีเซยีไดร้บั
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ในหลายทศวรรษทีผ่า่นมาเกดิขึน้ในระบบของการแขง่ขนักนัอยา่งเอาเป็นเอาตาย		

น่ีมนัเป็นสิง่ตรงกนัขา้มกบัความรว่มมอืแหง่	gotong	royong		คอรปัชัน่ปรากฏให้

เหน็ในทุกรปูแบบ	 มนัมผีลกระทบทัง้การเมอืงและระบบเศรษฐกจิ	 ซึง่บ่อยครัง้มี

ผลท�าลายลา้งธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม	 ทีส่�าคญัคอืคอรปัชัน่มผีลกระทบรา้ยแรงต่อ

ระบบความยตุธิรรมและการปฏบิตัติามกฎหมาย	บอ่ยครัง้ผูม้หีน้าทีส่นบัสนุนความ

ยตุธิรรมและปกป้องผูท้ีอ่่อนแอกลบัท�าสิง่ทีต่รงกนัขา้ม	 	 ผลทีต่ามมาคอืชอ่งวา่ง

ระหว่างคนรวยกบัคนจนขยายกวา้งขึน้	 ดงันัน้เราจงึเหน็ว่าประเทศทีม่ ัง่คัง่ดว้ย

ทรพัยากรกลบักลายเป็นทีส่ะดดุ	เพราะคนจ�านวนมากตอ้งด�าเนินชวีติอยูใ่นความ

ยากจน		ภาษติเก่าแก่ของอนิโดนีเซยีกลา่ววา่	“หนูตายไปเพราะความหวิในยุง้ที่

เตม็ไปดว้ยขา้วของคนรวย”		ในขณะเดยีวกนัชนเผา่และศาสนิกชนบางกลุม่		บอ่ย

ครัง้มีความเชื่อมโยงกับความร�่ารวยในท�านองที่ไปส่งเสริมความตึงเครียด	

กระบวนการทีท่�าใหช้นเผ่ากลุ่มหน่ึงกลายเป็นอรกิบัอกีชนเผ่าหน่ึงดจูะยิง่ขยาย

เพิม่มากขึน้ดว้ยการใชส้ือ่ไปในทางทีม่ชิอบทีก่ระท�ากนัในชนเผา่ใดชนเผา่หน่ึง

	 ชุมชนครสิตชนทีอ่ยู่ท่ามกลางบรรยากาศดงักล่าวเริม่ตระหนักถงึความ

เป็นเอกภาพของตนเกดิความหว่งใยรว่มกนั	 และพรอ้มใจกนัตอบสนองต่อความ

อยุตธิรรมต่างๆ	 	 ในขณะเดยีวกนัเมือ่ตอ้งเผชญิกบัความอยุตธิรรมดงักล่าว	 ใน

ฐานะทีเ่ป็นครสิตชนเราจ�าเป็นตอ้งหาหนทางว่าเราเองมสีว่นร่วมสมรูร้่วมคดิใน

หนทางใดบา้ง	มแีต่การยอมรบัค�าภาวนา	“เพือ่ทีพ่วกเขาจะไดเ้ป็นหน่ึงเดยีวกนั”	

ของพระครสิตเจา้เทา่นัน้	 เราจงึจะสามารถเป็นประจกัษ์พยานต่อการด�าเนินชวีติ

ที่เป็นหน่ึงเดยีวกนัท่ามกลางความหลากหลายของเรา	 อาศยัความเป็นหน่ึง

เดยีวกนัของเราในพระครสิตเจา้		เราจงึจะสามารถสูร้บปรบมอืกบัความอยตุธิรรม

และรบัใชค้วามตอ้งการของผูท้ีต่กเป็นเหยือ่ได้

	 	 เพราะความหว่งใยเหล่าน้ีครสิตชนอนิโดนีเซยีพบวา่พระวาจาจากพระ

คมัภรีภ์าคเฉลยธรรมบญัญตัทิีว่่า	 “จงยดึมัน่ในความยุตธิรรมเสมอ...”(ฉธบ.16:	

18-20)	กลา่วอยา่งทรงพลงัเกีย่วกบัสภาพและความตอ้งการของพวกเขาเหลา่นัน้		

ก่อนทีป่ระชากรของพระเจา้จะเขา้สู่ดนิแดนแห่งพนัธสญัญา	 พวกเขาไดท้�าการ

ปวารณาทีจ่ะปฏบิตัติามพนัธสญัญาทีพ่ระเจา้ทรงกระท�าไวก้บัพวกเขา	
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เรือ่งราวทัง้หมดมอียูใ่นบทน้ี	เน้ือหาใหญ่ใจความพดูถงึการเฉลมิฉลองทีป่ระชากร

แหง่พนัธสญัญาจะตอ้งกระท�า		หลงัการเฉลมิฉลองแต่ละครัง้ประชากรจะไดร้บัค�า

แนะน�าให	้ “ตอ้งชืน่ชมในวนัฉลองน้ี	 	 ทา่นทัง้หลายพรอ้มกบับุตรชาย	 บุตรหญงิ	

บา่วไพรช่ายหญงิ	ชนเลว	ีคนต่างดา้ว	ลกูก�าพรา้และหญงิมา่ย	ทีอ่าศยัอยูใ่นเมอืง

ของทา่น”(ฉธบ.16:14	และ16:11)ครสิตชนอนิโดนีเซยีตอ้งการทีจ่ะฟ้ืนฟูจติตารมณ์

เดยีวกนัแหง่การเฉลมิฉลองในทกุชมุชนซึง่เคยชืน่ชมมาแต่ดัง้เดมิ			ตอนทา้ยของ

บททีย่ดืยาวน้ีดจูะแปลกประหลาดทีม่สีองประโยคพดูถงึการแต่งตัง้ผูพ้พิากษา		แต่

ในบรบิทของอนิโดนีเซยีการเชื่อมโยงระหว่างการเฉลมิฉลองส�าหรบัทุกคนและ

ความยตุธิรรมคอืสิง่ทีย่งัคงมชีวีติชวีา		เน่ืองจากประชากรแหง่พนัธสญัญาเกดิขึน้

ในองคพ์ระครสิตเจา้	 เราจงึทราบดวีา่ความชืน่ชมยนิดแีหง่งานเลีย้งในสวรรคจ์ะ

ถกูมอบใหก้บัผูท้ีห่วิกระหายและผูท้ีถ่กูเบยีดเบยีนเพราะความยตุธิรรรม	“เหตุวา่

พระอาณาจกัรสวรรคเ์ป็นของพวกเขา”	(มธ.5:6-10)	

	 ดงันัน้พระศาสนจกัรของพระครสิตเจา้จงึถกูเรยีกวา่เป็นการลิม้รสลว่งหน้า

ถงึพระอาณาจกัรดงักลา่ว		ทวา่ในความแตกแยกเรายงัเอือ้มไปไมถ่งึ		เราลม้เหลว

ในการเป็นเครื่องหมายแห่งความรกัต่อประชากรของพระเจ้า	 เฉกเช่นความ											

อยุตธิรรมขยายความอยุตธิรรมใหก้วา้งขึน้ดงัที่ระบาดอยู่ในสงัคมอนิโดนีเซยี	

ความอยตุธิรรมดงักลา่วยงัไปหลอ่เลีย้งการแตกแยกในพระศาสนจกัรเพิม่ขึน้ดว้ย	

	 การไตร่ตรองส�าหรบัแปดวนัและพธินีมสัการจะมุ่งไปทีเ่น้ือหาทีเ่ลอืกไว	้	

เพือ่ท�าใหก้ารไตรต่รองถงึเรือ่งความเป็นเอกภาพและความยตุธิรรมมคีวามลกึซึง้

ยิง่ขึน้	 เราไดท้�าการเลอืกเน้ือหาของแต่ละวนัอยา่งถีถ่ว้นเพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึการ

ต่อสูด้ิน้รนอนัเป็นผลเน่ืองมาจากความ	อยตุธิรรม		เน้ือหาทีเ่ราเลอืกมามดีงัต่อไป

น้ี

	 วนัที	่1	:		จงใหค้วามยตุธิรรมหลัง่ไหลลงเหมอืนน�้า	(อมส.	5	:	24)

	 วนัที	่2	:		ทา่นจงกลา่วเพยีงวา่	“ใช”่	หรอื	“ไมใ่ช”่	(มธ.	5	:	37)

	 วนัที	่3	:		พระยาหเ์วหโ์ปรดปรานและทรงพระเมตตากรณุาต่อทกุคน	

																						(สดด.	145	:	8)

	 วนัที	่4	:		จงพอใจในสิง่ทีท่า่นม	ี(ฮบ.	13	:	5)
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	 วนัที	่5	:		พระองคท์รงเจมิขา้พเจา้ไวใ้หป้ระกาศขา่วดแีก่คนยากจน	

	 	 		(สดด.	4	:	18)

	 วนัที	่6	:		พระนามพระองคค์อืพระยาหเ์วหจ์อมจกัรวาล	(ยรม.	10	:	16)

	 วนัที	่7	:		หญงิเอ๋ย	ความเชือ่ของเจา้ยิง่ใหญ่	(มธ.	15	:	28)

	 วนัที	่8	:		พระยาหเ์วหท์รงเป็นความสวา่งและทรงชว่ยขา้พเจา้ให้

	 	 		รอดพน้	(สดด.	27	:	1)

การเตรียมสปัดาหอ์ธิษฐานเอกภาพปี	ค.ศ.	2019
	 การเตรยีมสปัดาหอ์ธษิฐานเอกภาพปีน้ีผูแ้ทนกลุ่มครสิตชนต่างๆไดร้บั

เชญิจากสหครสิตจกัรแหง่อนิโดนีเซยี	(PGI)	น�าโดย	Rev.	Dr.	Henriette	T.	Hu-

babarat	 Lebang	 และสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหง่อนิโดนีเซยี	 (KWI)	 น�าโดย	

Mgr.	Ignatius	Suharyo	ใหเ้ป็นผูด้�าเนินการ		ซึง่ตอ้งขอขอบคณุเป็นพเิศษต่อผูน้�า

ของ	PGI	และ	KWI	รวมถงึทกุคนทีม่สีว่นในการเตรยีมเอกสารน้ี	

	 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	Vi-

sion	 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	South-

ern	Sumatra.

	 การเตรยีมเอกสารสปัดาหอ์ธษิฐานภาวนาเพือ่เอกภาพครสิตชนปี	 ค.ศ.	

2019	 น้ีกระท�าโดยกลุ่มผู้น�าศาสนาท้องถิ่นและกลุ่มสากลซึ่งสนับสนุนโดย									

คณะกรรมการเพื่อความเป็นเอกภาพของครสิตชนและศาสนสมัพนัธ์ของสภา								

ครสิตจกัรโลก	(WCC)	และสมณสภาเพือ่ความเป็นเอกภาพของครสิตชน	(PCP-

CU)	การประชมุกนันัน้ท�าทีบ่า้นรบัรองแขกของ	PGI	เมือ่วนัที	่3-8	กนัยายน	ค.ศ.	

2017	รา่งเอกสารมกีารตรวจสอบกนัเป็นทีเ่รยีบรอ้ย

	 ทีมคณะกรรมการสากลมีโอกาสท�าการนมสัการกับบรรดาสตับุรุษ										

โปรเตสแตนท	์Gereja	Toraja	Jemaat	Kota	และสตับุรษุคาทอลกิ	Geraja	Kato-

lik	Santo	Yakobus	ที	่Kelapa	Gading,	Jakarta		มกีารไปชมสวนหยอ่มอนัสวยงาม

ของอนิโดนีเซยีเพือ่ชว่ยใหค้ณะกรรมการสากลเขา้ใจความหลากหลายและความ

มัง่คัง่ของวฒันธรรมและศาสนาของอนิโดนีเซียรวมถงึหลกัการพื้นฐานที่รวม

ประเทศทีก่วา้งใหญ่ไพศาลน้ีใหเ้ป็นหน่ึงเดยีวกนั	 	 มวีาระหน่ึงทีเ่ป็นการสนทนา

กบัสมาชกิบางทา่นของเวทคีรสิตจกัรอนิโดนีเซยีซึง่ท�าใหเ้ราไดเ้ขา้ใจถงึความเป็น

หน่ึงเดยีวกนัของครสิตจกัรต่างๆในอนิโดนีเซยีและบทบาทของพวกเขาในการ

สรา้งสงัคมอนิโดนีเซยีใหม้สีนัตแิละความยตุธิรรม
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	 วนัสุดทา้ยของการประชุมคณะกรรมการสากลมโีอกาสแนะน�าสปัดาห์

อธษิฐานเพือ่เอกภาพครสิตชนวา่มกีารท�ากนัในวธิต่ีางๆแก่นกัศกึษาและคณาจารย์

ของบา้นเณรเทวศาสตรจ์าการต์า	 (JTS)	 	 ผูน้�าครสิตจกัรและฆราวาสโดยทัว่ไป		

สมาชกิของคณะกรรมการเพือ่ความเชือ่และพธินีมสัการไดม้อบเอกสารทีแ่ปลเป็น

ภาษา	Bahasa	Indonesia	แลว้เรือ่ง	The	Church:	Towards	a	Common	Vision	

แก่เราดว้ย

	 ทมีกรรมการสากลใคร่ขอขอบคุณผูน้�าความเป็นเอกภาพของครสิตจกัร

ในอนิโดนีเซยีในการตอ้นรบัเราดว้ยใจกวา้ง	และขอขอบคณุทกุคนทีท่�าใหก้ารอยู่

ของเราสะดวกสบาย	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	Rev.	Sri	Yuliana	และ	Mr.	Abdiel	Tanias		

นอกจากน้ีเรายงัใครท่ีจ่ะขอแสดงความขอบคุณต่อเจา้หน้าทีทุ่กคนของสภาพระ

สงัฆราชคาทอลกิแหง่อนิโดนีเซยี	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	Revd	Fr.	Agus	Ulahay		เรา

ไมล่มืทีจ่ะขอบคุณผูน้�าและสมาชกิแห่ง	 Jakarta	 Thelogical	 Seminary	 ทีช่่วย

จดัการใหเ้รามสีมัมนากนัครึง่วนัในวทิยาลยัของพวกเขา
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การไตร่ตรองพระคมัภีร์

และบทภาวนาอธิษฐานแปดวนั

วนัท่ี	1		จงให้ความยติุธรรมหลัง่ไหลลงเหมือนน�้า	(อมส	5:24)
	 อามอส.	5	:	22-25

	 ลกูา.		11	:	37-44

ข้อคิดไตร่ตรอง
	 ครสิตชนบางครัง้สามารถเป็นคนศรทัธามากในการอธษิฐานภาวนาและ

ในพธินีมสัการแต่ไมค่อ่ยสนใจคนยากจนหรอืคนทีอ่ยูต่ามชายขอบสงัคม		บางครัง้

เราอธษิฐานภาวนาในโบสถ	์ 	 ในขณะเดยีวกนัเรากร็งัแกเพือ่นมนุษยห์รอืเอารดั		

เอาเปรยีบธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม		ครสิตชนในประเทศอนิโดนีเซยีตระหนกัดวีา่ใน

แผน่ดนิของตนนัน้มผีูค้นทีป่ฏบิตัติามความเชือ่ของตนอยา่งหลงใหลแต่ไปรงัแก

ผูท้ีม่คีวามเชือ่ต่าง	แมก้ระทัง่มกีารใชค้วามรนุแรงในการกระท�าดงักลา่ว	แต่ในพระ

วรสารโดยนักบุญลูกาพระเยซูทรงเตอืนเราว่า	 เครื่องหมายภายนอกของการ

นมสัการพระเจา้คอืการประพฤตตินอยา่งยตุธิรรม		พระองคท์รงรนุแรงมากในการ

สาปแชง่ผูท้ีล่ะเลยขอ้บงัคบัน้ี

	 ในค�าท�านายของอามอสพระเจา้ทรงปฏเิสธการนมสัการทีก่ระท�าโดยผูท้ี่

ละเลยความยตุธิรรม		จนกระทัง่เขา	 “ใหค้วามยตุธิรรมหลัง่ลงเหมอืนน�้า”	 (5:24)	

ทา่นประกาศกยนืยนัถงึความเชือ่มโยงสงูสดุระหวา่งการนมสัการและการกระท�า

ซึง่เป็นความยตุธิรรม		เมือ่ครสิตชนท�างานรว่มกนัเพือ่ฟังเสยีงรอ้งของคนจนและ

คนทีถ่กูรงัแก	พวกเขาจะพฒันากนัขึน้ในความเป็นหน่ึงเดยีวกนัระหวา่งพวกเขา

เองและกบัพระตรเีอกภาพ
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ภาวนา
	 ขา้แต่พระเจา้ของแมม่า่ย	เดก็ก�าพรา้	และคนแปลกหน้า		พระองคไ์ดแ้สดง

ใหข้า้พเจา้ทัง้หลายเหน็หนทางแหง่ความยตุธิรรม		โปรดชว่ยขา้พเจา้ใหเ้จรญิรอย

ตามหนทางของพระองคโ์ดยกระท�าแต่ความยตุธิรรมเพือ่เป็นการนมสัการพระองค์

ไม่เพยีงแต่ดว้ยจติใจเท่านัน้แต่ดว้ยการกระท�าของขา้พเจา้ทัง้หลายดว้ย	 ขอให	้

พระจติชว่ยและชีน้�าขา้พเจา้ทัง้หลายใหก้ระท�าความยตุธิรรมไมว่า่จะอยู	่ณ	ทีใ่ด		

เพือ่ทีค่นเป็นอนัมากจะไดเ้ขม้แขง็ขึน้โดยอาศยัการกระท�าของขา้พเจา้ทัง้หลาย	

ทัง้น้ีเดชะพระนามของพระเยซคูรสิตเจา้	อาแมน

วนัท่ี	2		ให้ค�าพดูของท่านเป็น	“ใช่”	หรือ	“ไม่ใช่”	(มธ.	5	:	37)
	 เอเฟซสั.	4	:	23-25

	 มทัธวิ.	5	:	33-37

การไตร่ตรอง
	 การใชค้วามรนุแรงต่อเพือ่นมนุษยจ์ะพบไดไ้มเ่พยีงแต่การท�ารา้ยรา่งกาย

หรอืในการโจรกรรมเท่านัน้	 แต่ยงัพบไดใ้นการซุบซบินินทาและการใหร้า้ยผูอ้ื่น

ดว้ย	 	 สือ่สารมวลชนท�าใหม้นัเป็นเรือ่งงา่ยมากในการน�าเอาความเทจ็ไปสูส่งัคม

ไดอ้ยา่งรวดเรว็และกวา้งไกล		ครสิตชนในอนิโดนีเซยีตระหนกัดวีา่บางครัง้มนัน�า

ไปสูก่ารโกหกมดเทจ็และการล�าเอยีงทีม่กีารเผยแพร่โดยกลุ่มผูน้บัถอืศาสนาไม่

เว้นแม้แต่ครสิตชนต่อกลุ่มศาสนาอื่น	 	 ความกลวัและการขู่ที่จะมกีารโต้ตอบ

สามารถท�าใหผู้ค้นลงัเลทีจ่ะยนืขึน้เพือ่ปกป้องความจรงิ	เป็นเหตุใหเ้ขาตอ้งหบุปาก

ทา่มกลางขา่วทีไ่มจ่รงิและไมช่อบธรรมซึง่มุง่ทีจ่ะก่อใหเ้กดิความกลวั

	 พระเยซตูรสัอยา่งกลา้หาญวา่	 “ใหค้�าพดูของทา่นเป็น	 “ใช”่	หรอื	 “ไมใ่ช”่		

อะไรทีเ่ลยเกนิไปกว่าน้ีมาจากคนชัว่รา้ย	 ค�าพูดหลอกลวงท�าลายมติรภาพทีด่ี

ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆรวมถงึกลุ่มครสิตจกัรดว้ยความไม่ซื่อสตัยท์�าลาย

ความเป็นเอกภาพของครสิตจกัร	 จดหมายของอคัรสาวกเปาโลถงึชาวเอเฟซสั

เตอืนเราวา่		เราเป็นอวยัวะของกนัและกนัน่ีเป็นการเรยีกรอ้งใหค้รสิตชน
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ใหค้รสิตชนมคีวามซือ่สตัยแ์ละมคีวามรบัผดิชอบต่อกนัและกนัเพือ่ทีพ่วกเขาจะได้

เจรญิเตบิโตขึน้ในภราดรภาพ		เมือ่เรากระท�าดงักลา่วไมใ่ชจ่ติแหง่ความชัว่	แต่จะ

เป็นพระจติแหง่พระเจา้ทีจ่ะทรงประทบัอยูก่บัเรา

ภาวนา
	 ขา้แต่พระเจา้แหง่ความชอบธรรม	 โปรดประทานปรชีาญาณแก่ขา้พเจา้

ทัง้หลายเพือ่ทีจ่ะแยกสิง่ทีช่อบธรรมจากสิง่ทีไ่มช่อบธรรม		โปรดใหด้วงใจขา้พเจา้

ไดร้บัการชีน้�าจากความซื่อสตัยแ์ละใหป้ากของขา้พเจา้พูดแต่ความจรงิ	 โปรด

ประทานใหข้า้พเจา้มคีวามกลา้ทีจ่ะยนืหยดัอยู่ในความจรงิแมค้นอื่นๆจะไม่เหน็

ดว้ยกบัขา้พเจา้		โปรดอยา่ใหข้า้พเจา้พดูความเทจ็		ตรงกนัขา้ม	โปรดประทานให้

ขา้พเจา้เป็นสือ่แหง่ความเป็นเอกภาพและสนัต	ิ ประกาศขา่วดสี�าหรบัทกุคน	 เรา

วงิวอนทัง้น้ีเดชะพระนามของพระเยซ	ูครสิตเจา้พระบุตรของพระองค	์อาแมน

วนัท่ี	3	พระยาหเ์วหโ์ปรดปรานและทรงพระกรณุาต่อทกุคน
																																																																														(สดด.	145	:	8)

	 สดดุ.ี		145	:	8-13

	 มทัธวิ.		1	:	1-17

ไตร่ตรอง  
	 “พระเจา้ทรงดต่ีอทุกคน	 และพระเมตตาของพระองค์แผ่ไปยงัทุกสิง่ที่

พระองคท์รงสรา้ง”	ผูป้ระพนัธบ์ทเพลงสดดุดีงักลา่ว		โดยประกาศวา่	ความรกัของ

พระเจา้นัน้อยูเ่ลยขอบเขตแหง่ชนเผา่	วฒันธรรม	เชือ้ชาต	ิ	ศาสนา		เรือ่งเชือ้สาย

ของพระเยซใูนพระวรสารของอคัรสาวกมทัธวิ	สะทอ้นใหเ้หน็ถงึทศันวสิยัอนักวา้ง

ไกลน้ี	 ในขณะทีว่ฒันธรรมโบราณบ่อยครัง้ถอืว่าสตรเีป็นผูท้ีด่อ้ยกว่า	 หรอืเป็น

สมบตัขิองบดิาหรอืของสาม	ี	อคัรสาวกมทัธวิเอย่ชือ่สตร	ี4	คนจากบรรดาผูท้ี	่เป็น

บรรพบุรษุของพระเยซ	ูซึง่ในจ�านวนน้ีสองคนคอื	รธู	และราฮบั
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เป็นคนนอก	 ศาสนา	 บรรพบุรุษอกีสามท่านในรายชื่อเป็นทีท่ราบกนัว่าเป็นคน	

บาป	 รวมถงึกษตัรยิด์าวดิซึง่เป็นผูล้่วงประเวณีดว้ย	 	 การเอ่ยชือ่บรรพบุรุษของ

พระเยซูเหล่าน้ีซึง่พวกเขาเป็นสว่นหน่ึงแหง่ประวตัศิาสตรม์นุษยเ์ท่ากบัเป็นการ

ประกาศวา่	พระเจา้ทรงรวบรวมทกุคนเขา้ไวด้ว้ยกนั	ไมว่า่ชาย	ไมว่า่หญงิ	คนบาป

หรอืผูช้อบธรรม	ไวใ้นแผนการแหง่ความรอดของพระองคโ์ดยไมค่�านึงถงึภมูหิลงั

ของพวกเขา

	 ประเทศอนิโดนีเซยีเป็นประเทศทีม่เีกาะมากกวา่	17,000	แหง่	มภีาษาชน

เผา่	1,340	ภาษา	บอ่ยครัง้ครสิตจกัรมกัจะแยกออกจากกนัตามสายชนเผา่	การ

ต่างคนต่างอยูน้ี่อาจท�าใหค้รสิตจกัรบางแหง่ถอืวา่ตนเป็นผูท้รงไวซ้ึง่ความจรงิแต่

ฝ่ายเดยีว		ซึง่เทา่กบัเป็นการสรา้งบาดแผลใหก้บัความเป็นเอกภาพของครสิตจกัร		

ทา่มกลางความสดุโต่งของกลุม่ชนเผา่และกลุม่ชนคลัง่ศาสนารวมถงึจติตารมณ์ที่

ไมรู่จ้กัอดกลัน้ทัว่โลกของทกุวนัน้ี	ครสิตชนสามารถรบัใชค้รอบครวัมนุษยโ์ดยการ

ร่วมมอืกนัเป็นประจกัษ์พยานต่อความรกัของพระเจา้ดว้ยการประกาศพรอ้มกบั

นกัประพนัธบ์ทเพลงสดดุวีา่	“พระยาหเ์วหโ์ปรดปรานและทรงพระกรณุาทกุคน”

ภาวนา
	 ขา้แต่พระบดิา	พระบุตร	พระจติผูท้รงเป็นพระเจา้หน่ึงเดยีว		ขา้พเจา้ขอ

สรรเสรญิพระสริริุง่โรจน์อนัยิง่ใหญ่ของพระองคซ์ึง่ปรากฏ	 โปรดช่วยขา้พเจา้ให้

เจรญิเตบิโตขึน้ในความรกัโดรปราศจากซึ่งความล�าเอยีงอยู่ในสิง่สรา้งทุกชนิด	

โปรดเปิดหวัใจของขา้พเจา้ใหเ้ขา้สูผู่ท้ ีถ่กูเหยยีดผวิชนชัน้ทกุคน		โปรดประทาน

ให้ข้าพเจ้าเจริญเติบโตขึ้นในความรกัโดยปราศจากความล�าเอียงและความ													

อยตุธิรรมทัง้ปวง		โปรดประทานพระหรรษทานใหข้า้พเจา้มคีวามเคารพต่อทกุคน

ตามอตัลกัษณ์ของเขา	 เพื่อในความแตกต่างของเราจะไดม้คีวามเป็นเอกภาพ	

ขา้พเจา้วงิวอนทัง้น้ีโดยพระนามศกัดิส์ทิธิข์องพระองค	์	อาแมน		
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วนัท่ี	4		จงพอใจในส่ิงท่ีท่านมี			(ฮบ.	13:	5)	
	 ฮบีร.ู		13	:	1-5

	 มทัธวิ.		6	:	25-34

ไตร่ตรอง
	 ผูเ้ขยีนจดหมายถงึชาวฮบีรเูตอืนเราใหร้ะวงัการรกัเงนิทองและวตัถุจน

เกนิไป	ในความคดิโน้มเอยีงเราทีค่ดิแต่วา่เรายงัมไีมพ่อ		จดหมายดงักลา่วเตอืน

เราใหนึ้กถงึพระญาณสอดสอ่งของพระเจา้และใหห้ลกัประกนัวา่พระเจา้จะไมม่วีนั

ทอดทิง้สิง่สรา้งของพระองค	์	อาศยัผลแหง่แผน่ดนิแมน่�้า	ล�าคลองและมหาสมทุร		

พระทยัดขีองพระเจา้ไดพ้สิจูน์วา่มอีาหารและน�้าดืม่เพยีงพอส�าหรบัสิง่ทีม่ชีวีติทกุ

อยา่ง	 	 แต่กย็งัมมีนุษยจ์�านวนมากทีข่าดสิง่จ�าเป็นพืน้ฐานเหลา่น้ี	 	ความออ่นแอ

และความโลภของมนุษยบ์อ่ยครัง้น�าไปสูค่อรปัชัน่	ความอยตุธิรรม	ความยากจน	

และความหวิ	 มนัเป็นการล่อใจ	 แทนทีจ่ะเอาใจใสต่่อผูอ้ื่นแบ่งปันขา้วของใหก้บั

พวกเขาบา้ง	เขากลบัรวบรวมสะสมเงนิทอง	อาหารและทรพัยากรธรรมชาตสิ�าหรบั

ตนเองหรอืส�าหรบัชาตขิองตนหรอืส�าหรบั		ชนเผา่ของตนแต่เพยีงล�าพงั

	 แต่พระเยซสูอนเราวา่	วตัถุสิง่ของไมค่วรทีจ่ะเป็นความกงัวลใหญ่ของเรา		

ตรงกนัขา้มอนัดบัแรกเราควรทีจ่ะแสวงหาพระอาณาจกัรของพระเจา้และคุณค่า

ของมนั	โดยวางใจวา่พระบดิา	เจา้สวรรคข์องเราจะจดัการทกุสิง่ใหก้บัเรา	ในไมก่ี่

ปีทีผ่า่นมาน้ีครสิตจกัรในอนิโดนีเซยีได	้ สนบัสนุนปัจจยั	 ทรพัยากรมนุษย	์ และ

อุปกรณ์การศกึษาใหก้บัครสิตจกัรเลก็ๆในชนบท	 ดว้ยแบบฉบบัง่ายๆทีเ่ป็นรปู

ธรรมแห่งความรกัระหว่างกนัน้ี	 พวกเขาแสดงถงึความเป็นเอกภาพกบับรรดา							

พีน้่องครสิตชนซึง่เป็นของขวญัของพระเจา้ต่อครสิตจกัรของเขาทีด่�าเนินชวีติอยา่ง

เรยีบงา่ย		ไมส่าละวนอยูแ่ต่กบัการหาเงนิทีเ่กนิความตอ้งการหรอืสัง่สมทรพัยากร

ไวส้�าหรบัอนาคต	 การกระท�าเชน่น้ีจะท�าใหเ้ราสามารถท�าใหโ้ลกซึง่เป็นบา้นรวม

ของเราเป็นสถานทีท่ีม่คีวามชอบธรรมมากขึน้
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ภาวนา		
	 ขา้แต่พระเจา้ผูท้รงกรณุา	 	 ขอโมทนาคณุส�าหรบัพระพรอนัสวยงามของ

พระองค	์ โปรดประทานพระหรรษทานใหข้า้พเจา้ทัง้หลายไดร้บัพระพรทุกอยา่ง

ในความเรยีบงา่ยและดว้ยความสภุาพ		กตญัญ	ู	โปรดประทานใหข้า้พเจา้ทัง้หลาย

พอใจและพร้อมที่จะแบ่งปันกับผู้อื่นที่มีความต้องการ	 เพื่อที่ทุกคนจะได้มี

ประสบการณ์แห่งความเป็นเอกภาพที่หลัง่ไหลมาจากพระองค์ผู้ทรงเป็น													

พระตรเีอกภาพ	ทรงด�ารงอยูแ่ละครองราชยต์ลอดนิรนัดร		อาแมน

วนัท่ี	5		พระองคท์รงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน												

                                                                                           (ลก.	4:18)
	 อามอส.		8:4-8

	 ลกูา.	4:16-21

ไตร่ตรอง
	 ประกาศกอามอสต�าหนิพอ่คา้ทีใ่ชเ้ลห่แ์ละเอารดัเอาเปรยีบคนเพือ่ท�าก�าไร

ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ	อามอสยงัชีใ้หเ้หน็ความส�าคญัทีพ่ระเจา้จะคอยเฝ้าสงัเกตผูท้ีก่ระท�า

ผดิและจะทรงไมม่วีนัลมืมนั		พระเจา้ทรงฟังเสยีงรอ้งของเหยือ่แหง่ความ	อยตุธิรรม

และจะไม่ทอดทิง้เขาเหล่านัน้ทีถู่กเอารดัเอาเปรยีบและทีไ่ดร้บัการปฏบิตัอิย่าง						

อยตุธิรรม

	 เราด�าเนินชวีติในโลกยคุโลกาภวิตัน์ทีม่ผีูค้นถกูปลอ่ยใหอ้ยูต่ามชายขอบ

สงัคม	ถกูเอารดัเอาเปรยีบ	และไดร้บัความไมเ่ป็นธรรมอยูท่ ัว่ไป	ชอ่งวา่งระหวา่ง

คนรวยกบัคนจนยิง่ทยีิง่จะกวา้งขึน้	การประสบความส�าเรจ็ในธรุกจิกลายเป็นปัจจยั

ส�าคญัทีส่ดุในความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษย	์ชาต	ิและชมุชน		เศรษฐกจิบอ่ยครัง้ก่อ

ใหเ้กดิความตงึเครยีดและความขดัแยง้ระหวา่งกนั	เป็นการยากทีจ่ะมสีนัตเิมือ่ขาด

ความยตุธิรรม
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	 โดยศลีล้างบาปร่วมของเรา	 ครสิตชนทุกคนมสี่วนร่วมในพนัธกจิการ					

แพรธ่รรมของพระเยซใูนการประกาศขา่วดแีก่คนยากจนและคนทีอ่่อนแอทัง้ดว้ย

วาจาและการกระท�า	เมือ่เราตระหนกัดถีงึพนัธกจิน้ี	พระจติของพระเจา้จะสถติอยู่

กบัเรา	ท�าใหเ้รามพีลงัอ�านาจทีจ่ะกระท�าการเพือ่ความยตุธิรรม		ศกัดิศ์รใีนฐานะ

ทีเ่ราเป็นครสิตชนเรยีกรอ้งใหเ้ราพดูและกระท�าในท�านองเดยีวกนักบัค�าพดูในมว้น

คมัภรีข์องประกาศกอสิยาหซ์ึง่พระเยซทูรงประกาศทีน่าซาเรธ็และส�าเรจ็ลลุว่งไป

ในแต่ละวนัในการฟังของผูค้นทีอ่ยูร่อบตวัเรา	

ภาวนา
	 ขา้แต่พระบดิาเจา้	โปรดอภยัตณัหาของขา้พเจา้ทัง้หลายทีก่ระหายอยาก

มอี�านาจ	 	 โปรดท�าใหข้า้พเจา้เป็นอสิระจากการล่อลวงทีอ่ยากรงัแกผูอ้ื่น	 อาศยั	

พระจติแหง่ความเป็นหน่ึงเดยีวของพระองค	์ โปรดชว่ยใหข้า้พเจา้ด�าเนินชวีติใน

ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนบ้าน	 เพื่อแบ่งปันพร้อมกนักบัพระเยซูพระบุตรของ

พระองค	์เพือ่ใหพ้นัธสญัญาแหง่อสิรภาพจากความยากจนและการกดขีข่ม่เหง		จะ

ไดส้�าเรจ็ไป		ขา้พเจา้ทัง้หลายภาวนาทัง้น้ีในพระนามของพระองค	์	อาแมน
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วนัท่ี	6	พระนามพระองคคื์อพระยาหเ์วหจ์อมจกัรวาล		(ยรม	10:16)
	 เยเรมยี.์		10	:	12-16

	 มาระโก.		16	:	14-15)

ไตร่ตรอง 

	 โลกทีถ่กูสรา้งขึน้มาคอืสิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึพระพลานุภาพอนัน่าอศัจรรย์

ของพระเจา้	 ความยิง่ใหญ่ของพระเจา้ถูกมองเหน็ไดใ้นสิง่สรา้งทัง้หลาย	 ‘พระ

ยาหเ์วหจ์อมจกัรวาลคอืพระนามของพระองค’์

	 แต่ทกุวนัน้ีเราก�าลงัเผชญิอยูก่บัวกิฤตริะบบนิเวศน์อยา่งแสนสาหสัทัว่โลก

ซึง่คกุคามความอยูร่อดของธรรมชาตโิลก	 	 ผูค้นจ�านวนมากเพราะความโลภต่าง

พากนัเอารดัเอาเปรยีบสิง่สรา้งอยา่งไรข้อบเขตในหน้ากากของการพฒันา		ป่าถกู

โคน่	 มลพษิท�าลายดนิ	 อากาศ	 แมน่�้าล�าธาร	 และทะเล	 ท�าใหไ้มส่ามารถท�าการ

เกษตรได	้		น�้าดืม่กลายเป็นของหายากท�าใหส้ตัวล์ม้ตายไปเป็นจ�านวนมาก		ใน

บรบิทน้ีจะเป็นประโยชน์มากหากเราจะระลกึว่า	 หลงัการเสดจ็กลบัฟ้ืนพระชนม์

ชพีพระเยซทูรงสัง่ใหส้านุศษิยข์องพระองคไ์ปประกาศขา่วดตี่อ	 “สิง่สรา้งทัง้ปวง”		

ไมม่สีิง่สรา้งสว่นใดทีอ่ยูน่อกแผนการของพระเจา้ทีจ่ะตอ้งท�าใหเ้ป็นสิง่สรา้งใหม	่	

ดงันัน้การกลบัใจจงึเป็นสิง่จ�าเป็นจากแนวโน้มแห่งการเอารดัเอาเปรยีบไปสู่

ทศันคตทิีใ่หค้ณุคา่และการคนืดกีบัสิง่สรา้ง

	 การอพยพยา้ยถิน่ของประชากรทีม่คีวามเชื่อแตกต่างกนัในอนิโดนีเซยี

และทีอ่ืน่ๆเป็นแรงผลกัดนัใหค้รสิตชนตอ้งชว่ยกนัสง่เสรมิครสิตจกัรทีเ่ป็นมติรกบั

ธรรมชาต	ิและมจีดุยนืในอนัทีจ่ะชว่ยกนัป้องกนัมใิหม้กีารท�าลายธรรมชาต	ิ	การ		

กระท�าเช่นน้ีจะท�าให้ครสิตชนเป็นหน่ึงเดยีวกนัในการเป็นประจกัษ์พยานต่อ						

พระผูส้รา้ง	 “เพราะพระองคท์รงเป็นผูส้รา้งทุกสิง่”	 เมื่อเราร่วมมอืกนักบับรรดา							

ครสิตชนในการปกป้องคุม้ครองบา้นรว่มของเราในโลกน้ี	เราไมเ่ป็นเพยีงแต่จะเป็น

ผูล้งมอืกระท�าเทา่นัน้	 	 แต่ยงัจะเป็นการท�าใหพ้ระบญัชาของพระครสิตเจา้ส�าเรจ็

ไปโดยการประกาศขา่วดแีหง่ความรกัทีช่ว่ยเยยีวยาและฟ้ืนฟูสิง่สรา้งทัง้ปวงของ

พระเจา้ดว้ย
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ภาวนา
	 ขา้แต่พระเจา้ผูเ้ป็นองคแ์หง่ความรกั	 อาศยัพระวาจาของพระองคท์ุกสิง่

จงึกลบัมตีวัตน	 	 ขอโมทนาคุณพระองคส์�าหรบัจกัรวาล	 ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึพระ					

สริริุ่งโรจน์	 ความสวยงามและพระทยัดขีองพระองค์	 โปรดประทานปรชีาญาณ										

แก่ขา้พเจา้ทัง้หลายเพื่อทีจ่ะเดนิทางในโลกน้ีอย่างราบรื่นและพรอ้มใจกนัเป็น						

ประกาศกแหง่ขา่วดขีองพระองคส์�าหรบัสิง่สรา้งทัง้ปวง		อาแมน

วนัท่ี	7		หญิงเอ๋ย	ความเช่ือของเจ้าย่ิงใหญ่		(มธ.15:	28)
	 1	ซามแูอล.	1	:	13-17

	 มทัธวิ.		15	:	21-28

ไตร่ตรอง
	 เอลีตัดสินใจผิดเกี่ยวกับการอ้อนวอนที่ร้อนรนจริงใจแล้วไม่ฟังการ

ออ้นวอนของภรรยาในฐานะทีเ่ธอเมาเป็นประจ�า	 	 แต่ค�าออ้นวอนของเธอมใิห	้						

ขบัไลใ่สสง่ตนไปในฐานะทีเ่ป็น	“หญงิไรค้า่”	ท�าใหเ้อลใีจออ่นแต่กส็ง่เธอไปพรอ้ม

กบัการอวยพร		เชน่เดยีวกนัเมือ่หญงิชาวคานาอนัไปขอรอ้งพระเยซใูหร้กัษาบุตร

สาวของตน	ตอนแรกพระเยซบูอกใหส้ตรผีูน้ัน้ออกไปใหพ้น้โดยกลา่ววา่พระองค์

เสดจ็มาเพือ่ประชากรของพระองคเ์ทา่นัน้	 	 แต่สตรผีูน้ัน้กย็งัตือ้พรอ้มกบัทา้ทาย

พระองค	์จนในทีส่ดุพระเยซเูหน็ความเชือ่ของเขา	จงึทรงประทานการเยยีวยาให้

ตามทีน่างทลูขอ	 ทัง้สองกรณีสตรทีีอ่ยูท่ ีช่ายขอบสงัคมถูกตดัสนิวา่ไมคู่ค่วรทีจ่ะ

ไดร้บัความสนใจแต่กลบักลายเป็นประกาศกทีเ่อ่ยวาจาทีท่�าใหห้วัใจผูอ้ื่นอ่อนลง

ไดจ้นท�าใหเ้กดิมกีารเยยีวยารกัษาและท�าใหค้นป่วยหายเป็นปกติ

	 การทีส่ตรเีป็นผูท้ีอ่ยูต่ามชายขอบสงัคมและการไมฟั่งเสยีงของสตรยีงัคง

ด�าเนินอยูใ่นยคุสมยัของเรา	 แมน้ในครสิตจกัรของเรา	 บอ่ยครัง้เรายงัเอาหไูปนา

เอาตาไปไร่กบัวฒันธรรมทีใ่หคุ้ณค่าต�่าต่อสตร	ี 	 เพราะครสิตชนค่อยๆส�านึกถงึ

ความผดิของตนในประเดน็น้ี		จงึเกดิการตระหนกั	ชดัเจนยิง่ขึน้ถงึความน่าเกลยีด

ของการใชค้วามรนุแรงต่อสตรแีละเดก็ทีถ่กูลกัพาตวัไปเป็นเหยือ่
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ของการคา้มนุษยใ์นต่างแดน	 	คนเหลา่น้ีและผูค้นอพยพยา้ยถิน่เป็นอนัมากบอ่ย

ครัง้ถกูปฏบิตัดิจุวา่พวกเขาไมใ่ชม่นุษย	์พวกเขาถกูปฏเิสธสทิธมินุษยข์ ัน้พืน้ฐาน		

เมือ่ไมก่ีปี่มาน้ีครสิตจกัรในอนิโดนีเซยีไดร้ว่มมอืกนัปฏบิตักิารต่อตา้นการคา้มนุษย์

และการละเมดิเพศผูเ้ยาว	์ ความพยายามของพวกเขาและผูท้ีน่บัถอืศาสนาอื่นมี

ความส�าคญัยิง่	เพราะจ�านวนเหยือ่ในบางภาคสว่นของประเทศเพิม่ขึน้ทกุวนั

	 ในขณะทีค่รสิตชนรว่มใจกนัอธษิฐานภาวนาและท�าการศกึษาพระคมัภรี	์

ฟังพระวาจาของพระเจา้	 พวกเขาสามารถพบไดว้า่พระเจา้ในวนัน้ีกท็รงตรสัเชน่

เดยีวกนัโดยอาศยัเสยีงรอ้งของผูท้ีไ่มไ่ดร้บัความยตุธิรรมในสงัคม		สิง่น้ีจะเกดิขึน้

เมือ่พวกเขาไดย้นิการเรยีกของพระเจา้ใหม้ารวมตวักนั	พวกเขากจ็ะไดร้บัการดลใจ

ใหร้ว่มมอืกนักระท�าการต่อตา้นภยัแหง่การคา้มนุษยแ์ละความชัว่ต่างๆ

ภาวนา
	 ขา้แต่พระเจา้ผูท้รงพระทยัด	ี	พระองคท์รงเป็นบอ่เกดิแหง่ศกัดิศ์รมีนุษย์

โดยอาศยัพระหรรษทานและพระอานุภาพของพระองค	์ 	ค�าพดูของฮนันาเปลีย่น

ใจของสมณเอลอีาศยัพระหรรษทานและอ�านาจของพระองค	์	ค�าพดูของสตรชีาว

คานาอนัท�าให้พระเยซูใจอ่อนจนต้องรกัษาบุตรสาวของเธอให้หายจากโรค												

ในขณะทีข่า้พเจา้ทัง้หลายก�าลงัแสวงหาวธิแีสดงความเป็นเอกภาพของครสิตจกัร		

โปรดประทานความกลา้หาญใหข้า้พเจา้ปฏเิสธการใชค้วามรุนแรงต่อสตรทีุกรปู

แบบ	แลว้ท�าการเฉลมิฉลองพระพรของพระจติในการทีส่ตรนี�าการรบัใชม้ามอบให้

กบัครสิตจกัร		ขา้พเจา้ภาวนาทัง้น้ีโดยอาศยัพระเยซคูรสิตเจา้พระเจา้ของขา้พเจา้		

ผู้ทรงด�ารงอยู่และเสวยราชย์พร้อมกบัพระจติพระเจ้าหน่ึงเดยีวตลอดนิรนัดร									

อาแมน
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วนัท่ี	8	พระยาหเ์วหเ์ป็นแสงสว่างและเป็นความรอดของข้าพเจ้า

                                                                                        (สดด27:	1)
	 สดดุ.ี		27	:	1-4

	 ยอหน์.		8	:	12-20

ไตร่ตรอง
	 ตลอดแปดวนัในสปัดาหอ์ธษิฐานภาวนาเพือ่เอกภาพของครสิตชนน้ี	 เรา

ท�าการไตรต่รองกนัถงึสภาพทีย่ากล�าบากหลายอยา่งทีโ่ลกเราก�าลงัเผชญิอยู	่	ไม่

วา่จะเป็นความโลภ	การใชค้วามรนุแรง	การไมย่อมรบัชนบางกลุม่	การเอารดัเอา

เปรยีบ	ความยากจน	มลพษิ	ความหวิ	ตลอดจนการคา้มนุษย	์	ครสิตจกัรต่างๆใน

อนิโดนีเซยีต่างตระหนกัดถีงึปัญหาเหลา่น้ีวา่มนัเป็นการทา้ทายทีค่รสิตชนทกุคน

ก�าลงัเผชญิอยู	่ 	 พวกเขาทราบดแีละยอมรบัว่าบาปบางประการทีเ่อ่ยมาน้ีท�าให	้				

ชวีติของครสิตจกัรมจีดุดา่งพรอ้ยไปดว้ย		ท�าใหค้วามเป็นเอกภาพของพวกเขามี

บาดแผลและท�าใหก้ารเป็นประจกัษ์พยานต่อโลกของพวกเขาย�่าแยล่ง	 	 ในขณะ

เดยีวกนั	พวกเขาทราบดเีชน่เดยีวกนัวา่		ในหลายๆกรณทีีค่รสิตจกัรต่างๆพามา

รว่มกนัเพือ่เป็นประจกัษพ์ยานถงึความเป็นเอกภาพของพวกเขาต่อพระครสิตเจา้		

ครสิตชนในสว่นต่างๆของโลกสามารถชีใ้หเ้หน็ตวัอยา่งอืน่ๆจากสภาพสิง่แวดลอ้ม

ทีต่นอยู่

	 วนัแลว้วนัเลา่	ปีแลว้ปีเลา่	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสปัดาหอ์ธษิฐานภาวนา

เพือ่เอกภาพของครสิตชน	บรรดาครสิตชนต่างพากนัมารวมตวัเพือ่อธษิฐานภาวนา

ร่วมกนั	 ประกาศความเชื่อที่ได้รบัในศลีล้างบาปร่วมกนั	 ฟังเสยีงของพระเจ้า										

ในพระคมัภีร์และอธิษฐานภาวนาด้วยกันเพื่อเอกภาพในพระกายทิพย์ของ									

พระครสิตเจา้		ในการกระท�าดงักลา่วพวกเขาทราบวา่พระตรเีอกภาพคอืบอ่ก�าเนิด

แหง่เอกภาพและพระเยซทูรงเป็นแสงสวา่งของโลก		พระองคท์รงสญัญาทีจ่ะมอบ

แสงสวา่งแหง่ชวีติแกผู่ท้ ีต่ดิตามพระองค	์	ความอยตุธิรรมมากมายในโลกบอ่ยครัง้

ท�าใหพ้วกเขาโกรธหรอืเศรา้ใจ		แต่พวกเขาไมส่ิน้หวงั		พวกเขาลงมอืกระท�าการ		

เพราะวา่พระเจา้เป็นแสงสวา่งและความรอดของเขา	และเป็นป้อมปราการแหง่ชวีติ

ของ	พวกเขา	พวกเขาจงึไมก่ลวั
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ภาวนา
	 ขา้แต่พระเจา้ผูท้รงท�านุบ�ารงุทกุสิง่	ขา้พเจา้ทัง้หลายขอถวายการสรรเสรญิ

พระทยัดขีองพระองคท์ีท่รงชว่ยเหลอืขา้พเจา้ยามทีข่า้พเจา้ตกทุกขไ์ดย้าก	 และ

แสดงใหข้า้พเจา้เหน็แสงสว่างของพระองค์ในยามทีข่า้พเจา้ตกอยู่ในความมดื		

โปรดเปลีย่นชวีติของขา้พเจา้เพือ่ทีข่า้พเจา้จะไดเ้ป็นพระพรส�าหรบัผูอ้ื่น	 	 โปรด

ช่วยใหข้า้พเจา้ด�าเนินชวีติในเอกภาพท่ามกลางความแตกต่างเพือ่เป็นประจกัษ์

พยานต่อความเป็นเอกภาพของพระองค	์พระบดิา	พระบุตร	และพระจติ	ผูท้รงเป็น

พระเจา้หน่ึงเดยีว		บดัน้ีและตลอดนิรนัดร		อาแมน

สภาพความเป็นเอกภาพของคริสตชนในอินโดนีเซีย
ค�าน�า
	 อนิโดนีเซยีเป็นสงัคมหลากหลาย	 เป็นที่อยู่ของชนมากมายหลายเผ่า	

หลายภาษา	หลายวฒันธรรม	และหลายศาสนา	จากจ�านวนประชากร	265	ลา้น

คน	 คาทอลกิและโปรเตสแตนทม์รีาว	 12%	ศาสนาครสิตเ์ขา้มาในอนิโดนีเซยีใน

ศตวรรษที	่7	สูส่มุาตราภาคเหนือโดยกลุม่เนสโตเรยีนเป็นครัง้แรก	ทวา่ไปไมร่อด		

จากนัน้กลุ่มธรรมทูตคาทอลิกน�าพระวรสารเข้าไปโดยติดตามกบัพ่อค้าชาว

โปรตุเกสในตน้ศตวรรษที	่ 16	 ในบรรดาธรรมทตูเหลา่นัน้มฟีรงัซสิ	 เซเวยีร	์สงฆ์

เยซุอติรวมอยูด่ว้ยซึง่ขณะนัน้ทา่นปฏบิตัพินัธกจิอยูท่ีห่มูเ่กาะมาลกู	ู(1546-1547)		

การโปรดศลีลา้งบาปครัง้แรกเกดิขึน้ที	่Mamuya,	Halmahera	ในปี	ค.ศ.1534		ต่อ

มาในปี	ค.ศ.1605	ชาวฮอลนัดาภายใตธ้งการคา้บรษิทัทีช่ ือ่วา่	Verenigde	OOst-

Indiscne	 Compagnie	 (VOC,	 the	 Dutch	 East	 India	 Company)	 ขบัไล่ชาว

โปรตุเกสไปจากอนิโดนีเซยี	 พรอ้มกบัการมาถงึของพ่อคา้ฮอลนัดาครสิตจกัร

โปรเตสแตนต์ก็เริม่เขา้มาสู่อนิโดนีเซยีและคาทอลกิก็ถูกบงัคบัให้เปลี่ยนเป็น						

โปรเตสแตนท์

	 เริม่แรก	VOC	สนใจเครือ่งเทศทีส่ว่นใหญ่อยูท่างตะวนัออกของอนิโดนีเซยี	

ในปีถดัมา	 VOC	 ซึ่งเป็นตวัแทนรฐับาลฮอลนัดาเกี่ยวกบัอาณานิคมไดน้�าเอา							

โปรเตสแตนทล์ทัธคิลัวนิเขา้มาซึง่ลทิธน้ีิเป็นลทัธใิหญ่ในฮอลนัดาในศตวรรษที	่17						

ครสิตจกัรปฏริปูน้ีจงึกลายเป็นศาสนาประจ�าชาต	ิและเมือ่เป็นเชน่น้ีจงึไดร้บัอภสิทิธิ ์
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พเิศษต่างๆ

	 ต่อมาธรรมทูตทีเ่ดนิทางมายงัอนิโดนีเซยีซึง่ส่วนใหญ่เป็นชาวฮอลนัดา

และเยอรมนัจะอุทศิตนท�างานกบัชนเผ่าใดชนเผ่าหน่ึง	 	 ผลที่ตามมาคอื	 การ

แตกแยกในหมู่ครสิตชนมกัจะเกิดขึ้นในชนเผ่าที่อยู่ในเขตหรอืภูมภิาคต่างๆ								

ชุมชนครสิตชนสว่นใหญ่จะใชภ้าษาชนเผา่ในพธินีมสัการ	 	 แต่ทลีะเลก็ทลีะน้อย

พวกเขากห็นัมาใชภ้าษา	Bahasa	Indonesia	ซึง่เป็นภาษาประจ�าชาต	ิ	ดว้ยการ

มาถงึของ	 Revival	 Evangelical	 Christianity	 และ	 Chrismatic	Movement	 ยงั

อนิโดนีเซยีในศตวรรษทีแ่ลว้	 และไมน่านมาน้ีมกีารมาถงึของนิกายออรโ์ธดอกซ	์

ครสิตจกัรในอนิโดนีเซยีจงึม	ีศาสนจกัรทีม่ขีนบธรรมเนียมหลากหลายมากซึง่ไดแ้ก่	

Catholic	,	Lutheranism,	Reformed,	Pentecostal,	evangelical,	Charismatic,	

Baptist,	Seventh	Day	Adventist,	Salvation	Army	และ	Orthodox

	 ครสิตจกัรเหลา่น้ีท�างานรว่มกนัในวธิกีารต่างๆและในเวทต่ีางๆในประเดน็

ทีเ่กีย่วกบัความเป็นเอกภาพของครสิตจกัรและประเดน็สงัคมทีเ่ป็นความกงัวลรว่ม

กนัทัง้ในระดบัทอ้งถิน่	ระดบัภมูภิาค	และในระดบัชาต	ิสตรขีองครสิตจกัรต่างๆใน

ภมูภิาค	 Kebayoran	 แหง่จาการต์ารว่มกนัจดัอาหารกลอ่งราคาถกูใหแ้ก่	 becak	

(คนขีส่ามลอ้รบัจา้ง)	ครอบครวัทีม่รีายไดน้้อย	และคนเรร่อ่น		เขามกีารประชมุกนั

อยา่งสม�่าเสมอ	 และรว่มกนัปฏบิตัพิธินีมสัการรว่มกนักบัสตรกีลุ่มต่างๆประจ�าปี

เพือ่อธษิฐานภาวนาส�าหรบัสนัตแิละความยตุธิรรมในชมุชนของพวกเขา

ความเป็นเอกภาพของคริสตจกัรในอินโดนีเซีย
	 Persekutuan	Gereja-gereja	di	Indnesia	(PGI)	หรอืสหพนัธค์รสิตจกัร

ในอนิโดนีเซยีเป็นสายสมัพนัธแ์หง่ครสิตจกัรโปรเตสแตนทใ์นอนิโดนีเซยี	 ตัง้ขึน้

เมือ่วนัที	่25	พฤษภาคม	ค.ศ.1950	เป็น	Dewan	Gereja-gegeja	di	 Indonesia	

(DGI)	หรอืสภาครสิตจกัรในอนิโดนีเซยี		แมก้่อนสงครามโลกครัง้ที	่2	ความคดิที่

จะมสีภาครสิตจกัรไดม้กีารใฝ่ฝันกนัมาเน่ินนานแลว้โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่อง

เกีย่วกบัการประสานงานของพนัธกจิการประกาศพระวรสาร		ดว้ยแรงบนัดาลใจ

ทีป่ระเทศไดร้บัอสิรภาพในปี	ค.ศ.1945	ครสิตจกัรในหลายภมูภิาคของประเทศ
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มคีวามรูส้กึวา่จะตอ้งมกีารแสดงถงึความเป็นเอกภาพของตน		ในการประชมุใหญ่

ครัง้ที1่0	ที	่Ambon	ในปี	ค.ศ.1980	DGI	เปลีย่นชือ่เป็น	Persekutuan	Gereja-

gereja	di	Indonesia	(PGI)		สมาชกิแหง่สภามมีตวิา่	หลงัจากทีร่ว่มกนัท�างานมา

หลายปี	จ�าเป็นทีต่อ้งท�าใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งพวกเขาเขม้แขง็และลกึซึง้ยิง่ขึน้		

ตอ้งกา้วขา้มเรือ่งราวขององคก์ร	 เป็นหน้าทีร่ว่มกนัในฐานะทีเ่ป็นครสิตจกัรหน่ึง

เดยีวกนัและท�างานรว่มกนัอยา่งเป็นรปูธรรมในการสง่เสรมิความเป็นเอกภาพแหง่

ครสิตจกัรและประกาศพระวรสารในบรบิทแหง่สงัคมทีห่ลากหลายของอนิโดนีเซยี

	 ในชว่งการประชมุใหญ่ปี	ค.ศ.1980	ที	่PGI	ออก	“เอกสารหา้ฉบบัวา่ดว้ย

ความเป็นเอกภาพของครสิตจกัร”กอปรดว้ย	1)	กระแสเรยีกรว่มกนัของครสิตจกัร

ในอนิโดนีเซยี	2)	ความเขา้ใจรว่มกนัเกีย่วกบัความเชือ่ของครสิตชน		3)	การรบัรู้

และยอมรบัรว่มกนัระหวา่งครสิตจกัรในอนิโดนีเซยี		4)	ธรรมนูญรว่ม		5)	สูก่ารพึง่

ตนเองในประเด็นของเทวศาสตร์	 ทรพัยากร	 และการเงินของคริสตจกัรใน

อนิโดนีเซยี	 เอกสารเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจในมติเิทวศาสตร์และ									

ครสิตจกัรศาสตรแ์หง่ครสิตจกัรในแสงสวา่งแหง่ความพยายามรว่มกนัของพวกเขา

สู่ความเป็นเอกภาพของครสิตจกัรต่างๆ	 จะมกีารทบทวนเอกสารเหล่าน้ีในการ

ประชมุใหญ่ของ	PGI	ทกุหา้ปี	การประชมุใหญ่ของ	PGI	ครัง้ที	่13	ในปี	ค.ศ.2000	

ได้มกีารยอมรบัว่าเอกสารทัง้ห้าฉบบัน้ีเป็นเอกสารที่ช่วยสร้างความเป็นหน่ึง

เดยีวกนัพรอ้มกบัเรยีกเอกสารน้ีว่า	 “Documen	 KeessanGerja)	 (DKG)	 หรอื	

เอกสารแหง่ความเป็นเอกภาพของครสิตจกัร	 	 มกีารคาดหวงัวา่เอกสารน้ีจะเป็น

เอกสารอา้งองิหลกัส�าหรบัสมาชกิ	 PGI	 ใชท้�างานรว่มกนัเพือ่ความเป็นเอกภาพ

ของครสิตจกัรในการเป็นประจกัษพ์ยานรว่มกนัในอนิโดนีเซยี		ณ	เวลาน้ี	PGI	มี

สมาชกิ		89	ครสิตจกัรซึง่รวมถงึครสิตจกัร	Pentecostal,	Evangelical	และ	Char-

ismatic		ยงัมสีมาชกิ	PGI	กลุม่เลก็ๆตามจงัหวดัและภมูภิาคต่างๆดว้ย

	 PGI	จะออกสารเวยีนทีเ่ป็นประโยชน์เป็นครัง้คราวหรอืสง่จดหมายไปยงั

รฐับาลในการตอบสนองบางประเดน็ทีม่คีวามส�าคญัส�าหรบัสงัคมเชน่	เสรภีาพใน

การนบัถอืศาสนา	 ความยตุธิรรมและสนัต	ิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อผูท้ีอ่ยูต่ามชาย

ขอบสงัคม		เชน่เดยีวกนั	PGI	สง่จดหมายอภบิาลไปยงัครสิตจกัรสมาชกิ
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เกีย่วกบัเรือ่งทีม่คีวามส�าคญั	 เชน่	 เสรภีาพในการนบัถอืศาสนา	 คอรปัชัน่	 สทิธิ

มนุษยชน	การละเมดิ	การใชค้วามรนุแรง	การคุม้ครองผูเ้ยาว	์ฯลฯ		การประชมุ

ใหญ่ครัง้ที	่16	ของ	PGI	ในปี	ค.ศ.2014	ภายใตห้วัขอ้	“พระองคจ์ะน�าขา้พเจา้ขึน้

มาจากสว่นลกึของแผน่ดนิ	(สดด	71:	20)		ในความเอือ้อาทรต่อเดก็ๆของประเทศ

เราพรอ้มใจกนัทีจ่ะสง่เสรมิคณุคา่ของปัญจศลิาในอนัทีจ่ะเอาชนะต่อความยากจน	

ความอยุติธรรม	 ความคลัง่ในชาติก�าเนิดของตนและการท�าลายธรรมชาต	ิ													

สิง่แวดลอ้ม”	 	หวัขอ้การประชมุเป็นตวัชีน้�าการท�างานของ	PGI	และสมาชกิโดย

เฉพาะส�าหรบัปี	 ค.ศ.2014-2019	 	 ครสิตจกัรสมาชกิของ	 PGI	 ต่างเชือ่มัน่กนัวา่	

ความโลภคอืรากเหงา้ของสิง่เลวรา้ยทัง้สีท่ ีม่คีวามเกีย่วโยงแต่แตกต่างกนัขา้งตน้	

ดงันัน้	 PGI	 จึงส่งเสริมสิ่งที่เรียกกันว่า	 “spirtualitas	 keugaharian”	 หรือ																			

“จติตารมณ์แหง่การรูจ้กัพอด”ี

ศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกในอินโดนีเซีย

และสภาพระสงัฆราชคาทอลิก
	 แมธ้รรมทตูรุน่แรกๆจะประสบกบัความส�าเรจ็ในศตวรรษที	่16	ชาวครสิต์

คาทอลกิกถ็กูกดขีภ่ายใตก้ฎของชาวดชัจนกระทัง่ถงึปี	ค.ศ.1807		เมือ่เหตุการณ์

ในยโุรปอนุญาตใหค้าทอลกิมเีสรภีาพในการนบัถอืศาสนาอกีครัง้หน่ึง		ชาวครสิต์

คาทอลกิจงึมอียูเ่ป็นหยอ่มๆทีถ่กูควบคมุจนกระทัง่ครึง่หลงัของศตวรรษที	่19	และ

ศตวรรษที	่20	เมือ่ธรรมทตูพยายามสรา้งโรงเรยีน	บา้นเณร	และชมุชนคาทอลกิ

ต่างๆ	พระสงฆพ์ืน้เมอืงรุน่แรกไดร้บัศลีบวชเป็นพระสงฆใ์นปี	ค.ศ.1920	และหน่ึง

ในจ�านวนนัน้คอืคณุพอ่	Albertus	Soegijapranata	SJ	ซึง่กลายเป็นพระสงัฆราช

พืน้เมอืงองคแ์รกในปี	ค.ศ.1940	ทา่นมชีือ่เสยีงดจุวรีบุรษุคนหน่ึงของประเทศใน

ฐานะทีช่่วยสนบัสนุนใหอ้นิโดนีเซยีเป็นเอกราช	 ทุกคนจ�าคตธิรรมของท่านทีว่่า	

“100%	คาทอลกิ	100%	อนิโดนีเซยี”
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	 สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหง่อนิโดนีเซยีไดร้บัการสถาปนาขึน้ในปี	ค.ศ.

1920	และมกีารสถาปนากนัขึน้ใหมใ่นปี	ค.ศ.1950	เพือ่รวมพระสงัฆราชทกุองค์

จากทกุภาคซึง่เป็นประเทศทีไ่ดร้บัอสิรภาพใหม	่ตัง้แต่	ค.ศ.1987สภาดงักลา่วเรยีก

ชือ่เป็นภาษาพืน้เมอืงวา่	Konferensi	Waligereja	Indonesia	(KWI)	การมตีวัตน

ของสภาพระสงัฆราชเป็นเวลายาวนานท�าให้บรรดาพระสงัฆราชสามารถจุด

ประกายหลายเรือ่งในชว่งทีม่กีารประชมุสภาสงัคายนาวาตกินั	2	(ค.ศ.1962-1965)	

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เอกสารของสภาสงัคายนาเกีย่วกบัการเปิดเผยของพระเป็นเจา้		

เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ขอ้เสนอของพระอคัรสงัฆราช	 Gabriel	 Manek	 แหง่	 Endeh,	

Timore	แยง้กบั	De	fontibus	ซึง่เป็นรา่งแรก	โดยทา่นใหเ้หตุผลวา่มนัจะกลายเป็น

อุปสรรคในการเสวนาของพระศาสนจกัรกบั	ครสิตชน		ดงันัน้จากปี	ค.ศ.1962	เรา

สามารถเหน็ไดว้่าบรรดาพระสงัฆราชแห่งอนิโดนีเซยีต่างมุ่งมัน่อยู่กบัโครงการ					

ครสิตสมัพนัธ์

ความร่วมมือระหว่าง	PGI	กบั	KWI
	 นานนบัหลายปีที	่PGI	และ	KWI	ท�างานรว่มมอืกนัอยา่งใกลช้ดิโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ปัญหาของประเทศทีเ่ป็นความกงัวลรว่มกนั		นบัตัง้แต่ปี	ค.ศ.	1980	เป็นตน้

มา	PGI	และ	KWI	ออกสาสน์ครสิตม์าสรว่มกนัทกุปี	ซึง่สว่นใหญ่จะพดูเรือ่งปัญหา

ของประเทศตามนยัแหง่พระวรสารในชว่งครสิตม์าส		สาสน์น้ีจะถกูน�าเอาไปอา่น

ทัง้ในโบสถค์าทอลกิและโปรเตสแตนท	์ ทลีะเลก็ทลีะน้อยเน้ือหาของสาสน์ประจ�า

ปีจาก	PGI	และ	KWI	ถกูน�าเอาไปปฏบิตัริะดบัชาต	ิประเดน็หน่ึงทีท่ ัง้สองฝ่ายนิยม

เอามาพูดบ่อยๆคอืการปฏบิตัติามธรรมนูญทีใ่หส้ทิธเิสรภีาพประชาชนในการ

นบัถอืศาสนา		ทกุครัง้ทีม่คีวามจ�าเป็น	PGI	และ	KWI	จะออกแถลงการณ์เกีย่วกบั

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคมซึง่คกุคามความยตุธิรรมและสนัตใินชมุชนและสวสัดกิาร

ของประชาชน

	 ครสิตจกัรในอนิโดนีเซยีตระหนกัดถีงึการสรา้งและเพิม่ความเขม้แขง็ให้

กบัความสมัพนัธก์บัประชาชนทีน่บัถอืศาสนาต่างกนั	 PGI	 และ	 KWI	 มบีทบาท

มากในการเสวนาระหวา่งศาสนาและในความรว่มมอืกนั		ทัง้สองฝ่ายรว่มมอืกนั
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อยา่งแขง็ขนัในความรว่มมอืกบัองคก์รทีม่คีวามเชื่อแตกต่างในอนิโดนีเซยี	 	 ซึง่

ยอมรบัศาสนาต่างๆอยา่งเป็นทางการดว้ยกนั	6	ศาสนา	คอื	 Islam,	Protestant	

Christianity,	Catholic	Christianity,	Buddhism,	Hinduism	และ	Confucianism		

ผูน้�าของศาสนาเหล่าน้ีจะมาอภปิรายกนัเป็นครัง้เป็นคราวเกีย่วกบัปัญหาทีเ่ป็น

วกิฤตบิางประการ	และบอ่ยครัง้จะมแีถลงการณ์รว่มกนักบับางประเดน็		ในระดบั

ทอ้งถิน่หลายคณะและหลายโบสถท์ีเ่ชือ่มโยงกบั	PGI	และ	KWI	ต่างกม็สีว่นรว่ม

อยา่งเขม้แขง็ในการเสวนาระหวา่งศาสนาและการกระท�าทีเ่ป็นรปูธรรมในสงัคม

ดว้ย

เวทีคริสตชนในอินโดนีเซีย
	 ผูแ้ทนจากอนิโดนีเซยีเขา้รว่มการประชมุ	Global;	Christian	Forum	(GCF)	

ที	่Limuru,	Kenya	ในปี	ค.ศ.2007	และไดร้บัแรงบนัดาลใจทีจ่ะสรา้งความเขม้แขง็

ใหก้บัความรว่มมอืกนัระหวา่งครสิตจกัรต่างๆในประเทศ		ในปี	ค.ศ.2012	GCF	มี

การประชมุกนัครัง้ทีส่องที	่Manabo,	Indonesia		ในระหวา่งการประชมุดงักลา่วผู้

น�าครสิตชนซึง่เป็นผูแ้ทนจากครสิตจกัรต่างๆในอนิโดนีเซยีไดเ้ปิดเวทขีึน้ชื่อว่า	

Forum	 Umat	 Kristen	 Indonesia	 (FUKRI)	 	 สมาชกิของเวทมีสี่วนร่วมอย่าง								

เขม้แขง็ในการเฉลมิฉลองความเป็นเอกภาพของครสิตชนซึง่จดัขึน้ที	่ Senayan	

Stadium	 ในจาการต์าในปี	 ค.ศ.2013	 	 ซึง่เป็นโอกาศพเิศษส�าหรบัตอ้นรบัการ

ประชมุใหญ่ของ	World	Council	of	Churches	(WCC)	ที	่Busan,	South	Korea		

เลขาธกิารของ	WCC,	Revd	Dr.	Olav	Fykse	Tveit	เขา้รว่มประชมุดว้ย	และผูจ้ดั

งานการประชมุ	WCC	ครัง้ที	่10	น้ีคอืคณะกรรมการทอ้งถิน่

	 นบัตัง้แต่บดันัน้เป็นตน้มาสมาชกิของ	FUKRI	ซึง่กอปรดว้ย	PGI,	KWI,	

the	F3ellowship	of	Pentecostal	Churches	in	Indonesia	(PGPI),	the	Fellow-

ship	of	Baptisi	Churches	in	Indonesia,	the	Salvation	Army,	the	Seventh	Day	

Adventist,	and	the	Orthodox	Church	มกีารประชมุกนัอยา่งสม�่าเสมอทกุเดอืน		

ตอนแรกๆการประชมุมุง่แต่จะสรา้งความเป็นภราดรภาพ
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พอนานเขา้การอภปิรายของพวกเขามคีวามลกึล�้ามากโดยมุ่งเป้าไปถงึจุดยนื

ของคริสตชนในสังคมที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ

อนิโดนีเซยี	 	 พวกเขาจดัใหม้เีครอืขา่ยการอธษิฐานภาวนาทัว่ประเทศ	 	 FUKRI	

จดัการอธิษฐานภาวนาโดยมุ่งไปยงัปัญหาที่ท้าทายในสงัคมและในชวีติของ

ประเทศชาต	ิ 	FUKRI	ยงัรว่มฉลองร�าลกึเหตุการณ์การปฏริปู	500	 ปีดว้ย	 	 เมือ่

เรว็ๆน้ี	FUKRI	ท�าการอภปิรายเกีย่วกบัเอกสารทีอ่อกโดย	WCC	สมณสภาเพือ่

ความเป็นเอกภาพของครสิตชน	และ	World	Evangelical	Alliance	เกีย่วกบั	“การ

เป็นประจกัษพ์ยานของครสิตชนในโลกทีม่ศีาสนาหลากหลาย:	 ค�าแนะน�าส�าหรบั

การประพฤตติน”	 สมาชกิของ	 FUKRI	 ชืน่ชมเอกสารทีว่า่ดว้ยครสิตสมัพนัธน้ี์	

ถอืวา่เป็นคูม่อืทีม่คีา่มากส�าหรบัครสิตจกัรต่างๆในอนิโดนีเซยีในขณะทีพ่วกเขา

เป็นประจกัษพ์ยานในบรบิทของสงัคมทีม่คีวามหลากหลาย	 	 FUKRI	 พรอ้มทีจ่ะ

แบง่ปันเอกสารดงักลา่วใหก้บัเครอืขา่ยเพือ่การศกึษาต่อไป

คณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย
	 สบืเน่ืองจากการทีป่ระชาชนในประเทศไทยจะร่วมกนัในพระหรรษทาน

ของพระเจา้	 	 จ�าตอ้งมคีวามเป็นหน่ึงเดยีวกนัในพระเยซคูรสิตเจา้	 	 พระองคเ์อง

ทรงอธษิฐานภาวนา“ขา้แต่พระบดิา		ขา้พเจา้อธษิฐานภาวนา		เพือ่ใหท้กุคนเป็น

หน่ึงเดียวกัน	 เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า	 และข้าพเจ้าอยู่ใน

พระองค”์(ยน.17.21)

	 ดงันัน้ทางคณะกรรมการคาทอลกิเพือ่ครสิตศาสนจกัรสมัพนัธ	์ภายใตส้ภา

ประมขุบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแหง่ประเทศไทย	จงึไดจ้ดัใหม้กีารประชมุปรกึษา

หารอืแนวทางพฒันารว่มกนั	 ใชช้ือ่วา่คณะกรรมการเอกภาพครสิตสมัพนัธ	์ โดย

การรวบรวมขอ้มลูและแปลเอกสารจากต่างประเทศ	แลว้จดัท�าเป็นรปูเลม่ของบท

ภาวนาส�าหรบัสปัดาหอ์ธษิฐาน	 เพือ่สง่ไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามสงัฆมณฑล	 เขต/

สงักดั	ครสิตจกัร		โรงเรยีน	คณะนกับวช	และเพือ่เรยีกรอ้งใหค้รสิตชนมคีวามเป็น

หน่ึงเดยีวกนัระหวา่งบรรดาศษิยข์องพระองค	์ใหป้รากฎอยา่งเดน่ชดัขึน้		จงึจดัให้

มวีนัอธษิฐานรว่มกนั	 เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งคาทอลกิและครสิเตยีน

ทกุๆนิกาย					
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2.บาทหลวงเสนอ		ด�าเนินสดวก	รองประธานคณะกรรมการฯ

กรรมการประกอบด้วย
3.คณุจารณิ	ี	ตณิวฒัน์	 								สภาครสิตจกัรในประเทศไทย

4.มน.กลัยา		สทีองด	ี												สภาครสิตจกัรในประเทศไทย

5.ศจ.ประสาทพงษ์		ปัน้สวย				ครสิตจกัรทีส่อง	สามยา่น	

6.ศจ.อนนัต	์	ดะนยั		 								สหกจิครสิเตยีนแหง่ประเทศไทย

7.ศจ.พงษศ์กัดิ	์		องัศธ์ราธร				สหครสิตจกัรแบ๊บตสิตใ์นประเทศไทย

8.อ.เสาวณยี	์	หอยสงัห	์									สหครสิตจกัรแบ๊บตสิตใ์นประเทศไทย

9.มน.เตอืนตา		สธุรีะวงศ	์							ประธานสตรคีรสิตชนไทย/ประธานสตร ี

																																							สหครสิตจกัรแบ๊บตสิตใ์นประเทศไทย	

10.ศจ.ครษิธิ	์	ทอ่มงกุฏ										มลูนิธคิรสิตจกัรเซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี

																																							แหง่ประเทศไทย	

11.คณุวารณุ	ี	แสงลิม้สวุรรณ			ครสิตศาสนจกัรสมัพนัธอ์คัรสงัฆมณฑล

																																							กรงุเทพฯ

12.คณุยพุด	ีสริริชัตกุ์ล										ประธานสมาคมสตรไีทยคาทอลกิ

13.ซสิเตอรแ์อนนา		กราสซ	ี			คณะธดิาแมพ่ระองคอุ์ปถมัภ์

14.ซสิเตอรอุ์ดม		ศรดีรณุศลี			คณะธดิาแมพ่ระองคอุ์ปถมัภ์

15.เซอรเ์อมมานูแอล	ยะงาม			คณะเซนตป์อล		เดอ		ชารต์ร	

16.คณุจรนิทร	์	สวา่งวรรณ์					ครสิตจกัรแองกลกินัในประเทศไทย

17.คณุชาญวทิย	์	ธาราทพิยกุล	คณะโฟโคลาเร(ชาย)

18.ซสิเตอรว์มิลรตัน์		ศรธีรกัษา		คณะพระหฤทยัของพระเยซเูจา้แหง่กรงุเทพฯ 

19.คณุฉมามาศ	รอดชมภ	ู						ครสิตศาสนจกัรสมัพนัธอ์คัรสงัฆมณฑล

																																							กรงุเทพฯ

20.คณุดวงตา	ธาราทพิยกุล					คณะโฟโคลาเร(หญงิ)

21.คณุวรนิทร		เหมะ	 									เลขานุการคณะกรรมการเอกภาพครสิตชนไทย
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