กิจกรรมฟื้นฟู ครั้งที่ 10
ชุมชนคริสตชนย่อยๆ
เป็นชุมชนผู้ประกาศข่าวดีใหม่

ง. ภำวนำปิด
เพลงขอโปรดให้จิตใจลูกนี้ไซร้ใคร่แพร่ธรรม

เพลงเริ่ม
ภาวนาเปิด

บทน�ำ
การประชุมสมัชชาพระสังฆราชแห่งเอเซีย ในปี 1998 มีการอภิปราย
ความหมายของการประกาศข่าวดีสา� หรับชาวเอเซีย ท่ามกลางศาสนาใหญ่ๆ
มีการเน้นอย่างจริงจังถึงพันธกิจของเราที่จะเสวนา แบ่งปันชีวิตและความ
ทุกข์ยากของประชาชนซึ่งอยู่กับเรา ดังที่พระเจ้าแสดงแก่เราในชีวิตของ
พระเยซูเจ้า
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วิถชี มุ ชนวัดต้องเป็นเครือ่ งหมายทีม่ ชี วี ติ ชีวาของพระศาสนจักร และ
เป็นเครื่องมือในการอบรม การฟื้นฟูชีวิตและพันธกิจการประกาศ
ข่าวดี ด้วยการอุทิศตนท�างานเพื่อสังคม เอาใจใส่ผู้ยากไร้ ผู้สนใจที่
ต้องการรู้จักพระคริสตเจ้า ผู้แสวงหาความจริงสูงสุด ชุมชนศิษย์
พระคริสต์ที่เข้มแข็งจะสามารถเอาชนะความแตกแยกในสังคมได้
(เทียบ Redemptoris Missio, n.51)
ครอบครัวคริสตชนเป็นพระศำสนจักรระดับบ้ำน
24. “พระศาสนจักรระดับบ้าน” ครอบครัวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะด�าเนิน
ชีวิตในความเชื่อด้วยกันในความแตกต่างที่หลากหลาย และเป็นที่
ซึ่งบิดามารดาและผู้อาวุโสถ่ายทอดความเชื่อ วัฒนธรรม เป็นแบบ
อย่าง เพาะบ่มและอบรมกระแสเรียกแก่บุตรหลาน … เตรียมสู่ชีวิต
ครอบครัวอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่สมรสที่มีความเชื่อ
ต่างกัน … ด�าเนินการตามกฎเกณฑ์ของพระศาสนจักรอย่างรวดเร็ว
เพือ่ ช่วยครอบครัวทีม่ ขี อ้ ขัดขวางด้านศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ น�าพาบุคคลเหล่านี้
กลับมาเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนวัดและเป็นพลังในการประกาศข่าวดี
ขึ้นใหม่

• เราต้องเคารพประสบการณ์ทผี่ อู้ นื่ เชือ่ ในพระเจ้าและฟังอย่าง
		 ใส่ใจทีจ่ ะเรียนรู้จากผู้ที่เราปรารถนาจะประกาศข่าวดีแก่เขา
• เราต้องเข้าใจว่าพระจิตเจ้าในเขาท�าให้เราเป็นพี่น้องกันและ
		 รวมเป็นมนุษยชาติหนึ่งเดียวกัน
• เราจะตระหนักว่าใครๆ ก็ต้องการตัวอย่างและพยานชีวิตที่ดี
		 เพื่อเขาจะได้สมั ผัสถึงพระจิตเจ้าที่ประทับอยู่ในใจเขา
• เราจะตระหนักว่าพระบิดาปรารถนาให้ทุกคนมีชีวติ ที่สมบูรณ์
		 ในพระจิตเจ้า ไม่มีใครถูกกีดกันออกไปจากความรักและ
		 การให้อภัยของพระเจ้า

สรุปกำรรำยงำน
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บทบำทของคริสตชนฆรำวำส ผู้ประกำศข่ำวดีใหม่
20. หน้าทีส่ า� คัญของฆราวาสทัง้ หญิงและชายก็คอื การประกาศพระคริสตเจ้า
ด้วยชีวิตและพันธกิจที่เป็นประจักษ์พยานท่ามกลางโลก ด�ารงชีวิต
และบอกเล่าเรือ่ งพระเยซูคริสตเจ้าในครอบครัว ในสังคมและในงาน
อาชีพ โดยมุ่งน�าความรักและความเมตตาของพระเจ้าไปสู่สังคม
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นบทบาทของคริสตชนฆราวาส
ซึ่งสนามแห่งชีวิตและพันธกิจของพวกเขาในการประกาศข่าวดี ก็
คือโลกกว้างแห่งความเป็นจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับการเมือง สังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ฯลฯ ทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ
และนานาชาติ
เยำวชน ผู้จำริกประกำศควำมเชื่อ
21. ต้องเน้นการประกาศข่าวดีแก่เด็กและเยาวชน อบรมพวกเขาให้เป็น
ผูน้ า� และมีวจิ ารณญาณรอบคอบมากยิง่ ขึน้ ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมอย่างรวดเร็วที่ส่งผลกระทบต่อศาสนา ต้องให้เด็กและ
เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดในชีวิตของพระศาสนจักร เสริม
ชีวิตชีวาแก่กลุ่มงานรับใช้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้พวกเขาได้
สัมผัสและมีสว่ นริเริม่ งานธรรมทูตในสังฆมณฑลหรือในสถานทีอ่ นื่ ๆ
ซึง่ นับเป็นความงดงามทีจ่ ะช่วยให้บรรดาเยาวชนบรรลุวฒ
ุ ภิ าวะทาง
ความเชื่อ ... เราต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
อย่างบูรณาการและต่อเนื่อง โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง
บ้าน วัด โรงเรียน ฯลฯ โดยเน้นการรับฟัง เข้าใจ ให้โอกาสและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่พวกเขา
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3. เมื่อประชากรหนึ่งปลูกฝังพระวรสารในกระบวนการถ่ายทอด
		 วัฒนธรรม เขาก็ได้ถ่ายทอดความเชื่อในลักกษณะใหม่อยู่เสมอ
		 ด้วยเช่นกัน นี่จึงเป็นความส�าคัญของการประกาศพระวรสารที่
		 อยูใ่ นการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม ประชากรของพระเจ้าแต่ละกลุม่
		 ซึ่งแสดงออกถึงพระพรของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา ย่อมเป็น
		 ประจักษ์พยานถึงความเชื่อที่ได้รับ นี่คือความส�าคัญของความ
		 ศรัทธาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแสดงออกที่แท้จริงถึงกิจการธรรมทูต
		 ของประชากรพระเจ้า คือความเป็นจริงในการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
		 ซึง่ พระจิตเจ้าทรงเป็นบุคคลส�าคัญในการปฏิบตั หิ น้าที่ (EG 122)
4. ในฐานะศาสนิกชน เรารูส้ กึ ใกล้ชดิ กันกับผูท้ มี่ ไิ ด้ยอมรับประเพณี
		 ทางศาสนาใดๆ แต่แสวงหาความจริง ความดีและความงามอย่าง
		 จริงใจ ซึ่งส�าหรับเราแล้ว เป็นการแสดงออกอย่างเต็มเปี่ยมและ
		 มาจากพระเจ้า เราถือว่าพวกเขาเป็นพันธมิตรทีล่ า�้ ค่าในการท�างาน
		 เพือ่ ปกป้องศักดิศ์ รีของมนุษย์ รวมทัง้ การเสริมสร้างการอยูร่ ว่ มกัน
		 อย่างสันติในระหว่างประชากร		... (EG 257)
5. การประกาศข่าวดีในวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างและการเสวนานัน้ ต้อง
		 เคารพในความแตกต่าง ... พร้อมยอมรับข้อดีตา่ งๆ ของวัฒนธรรม
		 เหล่านัน้ ด้วย การประกาศข่าวดีเรือ่ งความรักของพระเจ้าในสังคม
		 และในวัฒนธรรมไทย เราต้องไม่มองข้ามหรือละเลยวิถีปฏิบัติ
		 ของคนไทย ขณะเดียวกันต้องเข้าใจถึงผลกระทบของโลกาภิวตั น์
		 ต่อสังคม ... สามารถประกาศข่าวดีแห่งความรักความเมตตาของ
		 พระเจ้า… เพือ่ น�าพระพรแห่งความยุตธิ รรมและสันติของพระเจ้า
		 สู่สังคมไทย (กฤษฎีกา ข้อ 29)
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ก. กำรประกำศข่ำวดีในกลุ่มคริสตชนยุคแรก

บทเสริม

อ่าน กจ 10:1-33, 44-48
แบ่งปันในกลุ่มย่อย 3-4 คน 15 นาที แล้วรายงานในที่ประชุมรวม
ค�ำถำม
- ใครประกำศข่ำวดีแก่โครเนลิอสั ? บทบำทของเปโตรคืออะไร?
- บทบำทของเรำในกำรประกำศข่ำวดีคืออะไร ?

พระสันตะปาปาฟรังซิส เทศน์สอนให้คริสตชนตืน่ ตัวในการประกาศ
พระวรสารอยูเ่ สมอ ท่านสรุป ความรับผิดชอบของพระศาสนจักร 3 ประการว่า
1.		 ลุกขึ้นและไป
2.		 ฟังเสียงของประชาชน ซึ่งกระสับกระส่าย กังวล
			 อยากรู้อยากเห็น
3.		 น�าความยินดีไป ทั้งใบหน้าและสายตาแสดงความยินดี
			 (บทเทศน์ ที่วัดน้อยซานตามารธา 4 พฤษภาคม 2017)

บทเสริม
• โครเนลิอัสตอบสนองพระจิตเจ้าในจิตใจ และด�าเนินชีวิตที่
		 เปี่ยมด้วยความรักและใจกว้าง พระจิตเจ้าน�าเขาไปในทาง
		 แห่งความรักของพระเจ้า
• เปโตรเป็นเครื่องมือที่พร้อมจะท�าตามพระจิตเจ้า เขาท�า
		 ตามพระประสงค์ของพระเจ้า
•
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เราทุกคนได้รับเรียกให้เติบโตเป็นผู้ประกาศพระวรสาร ในเวลา
เดียวกัน ให้เราน�าการอบรมทีด่ ที สี่ ดุ การท�าให้ความรักของเราลึกซึง้ มากขึน้ 		
และการเป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนถึงพระวรสารมาปฏิบัติ
คริสตชนได้รบั เรียกให้เป็นประจักษ์พยานแห่งความเชือ่ ซึง่ เรียกร้อง
ให้มีการยืนยัน “ยังไม่บรรลุเป้าหมาย .. ยังมุ่งหน้าวิ่งต่อไป.. สู่เบื้องหน้า
อย่างสุดก�าลัง” (ฟป 3:12-13) EG 121

พระเจ้าเปลีย่ นแปลงใจของมนุษย์และดึงดูดเขามาหาพระองค์
เราเป็นเพียงเครื่องมือ เราเปลี่ยนใจใครไม่ได้ แต่เราสามารถ
แสดงถึงความรักของพระเจ้าในการกระท�า และโดยการ
เชื่อฟังและปฏิบัติตามค�าสอนของพระคริสตเจ้า
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ข. ค�ำสอนของพระศำสนจักร

สนำมและฐำนเพื่อกำรฟื้นฟูกำรประกำศข่ำวดีขึ้นใหม่

1) ท�ำงำนเป็นคู่
อ่านเอกสารต่อไปนี้ แล้วเรียบเรียงให้เป็นค�าพูดของท่านเอง ว่าการ
ประกาศข่าวดีและการเสวนาเกี่ยวข้องกันอย่างไร

วัดและชุมชนวัด
22. วัดต้องเป็นสถานที่อภิบาลคริสตชนให้ด�าเนินชีวิตในความรักกัน
ฉันพี่น้อง และเพาะบ่มให้คริสตชนเข้าใจและด�าเนินชีวิตด้วยความ
เป็นน�า้ หนึง่ ใจเดียวกันในพระศาสนจักรให้มากขึน้ ชุมชนวัดจะต้องมี
ส่วนรับผิดชอบในงานประกาศข่าวดีแก่ทกุ คน มีพนั ธกิจให้การศึกษา
อบรมอย่างต่อเนือ่ งโดยตรงแก่บรรดาคริสตชน อบรมสัง่ สอนสัตบุรษุ
ให้ฟังและด�าเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้า ให้มีความสนิท
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ในพิธีกรรม ในการสวดภาวนาส่วนตัว
และส่วนรวม และรับใช้ทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ถูกทอดทิ้ง

1.
		
		
		
		
		
		
		

ความปรารถนาที่จะเสวนานี้ มิใช่เป็นแต่เพียงยุทธวิธี เพื่อให้
ประชาชนอยู่ด้วยกันอย่างสันติเท่านั้น แต่เป็นส่วนส�าคัญแห่ง
พันธกิจของพระศาสนจักร เหตุวา่ ต้นก�าเนิดของเรือ่ งนีก้ ค็ อื การเสวนา
แห่งความรอดพ้นด้วยความรักของพระบิดากับมนุษยชาติ โดยผ่าน
ทางพระบุตร ในพระอานุภาพของพระจิต ... สิง่ ทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจ
ให้พระศาสนจักรเสวนากับชายหญิงในเอเซียผูแ้ สวงหาความจริง
ด้วยความรัก ก็มใิ ช่สงิ่ อืน่ ใด นอกจากการร่วมเป็นน�า้ หนึง่ ใจเดียวกันกับ
ชาวเอเซีย ด้วยความจริงใจและไร้ซึ่งความเห็นแก่ตัว (EA 29)

2.
		
		
		
		
		
		
		
		
		

บรรดาพระสังฆราชผูร้ ว่ มประชุมสมัชชาก็ได้กล่าวถึงความจ�าเป็น
แห่ง “การเสวนาด้วยชีวติ และจิตใจ” ผูเ้ ป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า จ�าต้อง
มีจิตใจที่สุภาพและอ่อนโยนของพระอาจารย์ พวกเขาไม่ควรมี
ความหยิ่งจองหอง ไม่ควรยกตนข่มท่าน ในขณะที่เขาพบปะกับ
ผู้ที่ร่วมเสวนากับเขา (ดู มธ 11:29) ความสัมพันธ์กับศาสนาอื่นๆ
จะพัฒนาให้กา้ วหน้าได้ ก็ในบริบทของความเปิดใจให้กบั ผูท้ นี่ บั ถือ
ศาสนาอื่น มีความพร้อมที่จะรับฟังเขา และความปรารถนาที่จะ
เคารพและพยายามเข้าใจเขาในสิง่ ทีแ่ ตกต่างกัน ในการนี้ ความรัก
ต่อผูอ้ นื่ ย่อมขาดเสียมิได้ สิง่ เหล่านีค้ วรลงเอยด้วยการร่วมมือกัน
มีความกลมเกลียวกัน และเสริมสร้างแก่กันและกัน (EA 31)

4
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วิถีชุมชนวัด
23. พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ตระหนักและยอมรับว่า
“วิถีชุมชนวัด” หรือ “วิถีชีวิตชุมชนคริสตชน” เป็นวิถีหลักใน
การด�าเนินชีวิตที่เน้นมิติความเป็น “ชุมชน” หรือ “หมู่คณะ” เป็น
พระศาสนจักรในบริบทของชาวเอเชียและประเทศไทย สะท้อนภาพ
ความเป็นชุมชนของพระศาสนจักรในยุคแรกๆ ที่ด�าเนินชีวิตตาม
พระวาจาด้วยจิตตารมณ์แห่งความรัก มีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง
รวมตัวกันเพื่อภาวนา อ่านพระคัมภีร์ ร่วมพิธีกรรม เรียนรู้ค�าสอน
และเจริญชีวิตพระวาจา แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตความเชื่อของตน
และของชุมชนในมิตติ า่ งๆ มีความเป็นน�า้ หนึง่ ใจเดียวกัน มีการแบ่งปัน
และการรับใช้ซึ่งกันและกัน จนเป็นที่นิยมเลื่อมใสของประชาชน
(เทียบ กจ 2: 47; 3: 33; 5: 13)
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2) อภิปรำยค�ำถำมต่อไปนี้ในกลุ่มรวม
ค�ำถำมเพื่อกำรอภิปรำย
ในบริบทของเรำ กำรแบ่งปันควำมหวังกับผู้มีควำมเชื่ออื่น
หมำยควำมว่ำอะไร ?

ค. ควำมจ�ำเป็นที่ต้องประกำศข่ำวดีใหม่
		 ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
ค.ศ. 2015
		 แบ่งกลุ่มละ 3-4 คน อ่านกลุ่มละ 1 หัวข้อ หลังจาก 15 นาที แบ่ง
ปันในกลุ่มใหญ่
ค�ำถำม
พระศำสนจักรในประเทศไทยก�ำลังเรียกร้องอะไรจำกฉัน?
“ศิษย์ธรรมทูต” ชีวิตใหม่เพื่อกำรประกำศข่ำวดีใหม่
13. โดยทางศีลล้างบาป คริสตชนแต่ละคนเป็น “ศิษย์ธรรมทูต” (Missionary
Disciple) คือเป็นทัง้ ศิษย์และธรรมทูตด้วยชีวติ ความเป็นอยูข่ องตน
ทั้งครบ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดในพระศาสนจักร หรือมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องความเชื่อในระดับใด ดังนั้นทุกคนจ�าเป็นต้องได้
รับการอภิบาลช่วยเหลือให้เจริญชีวติ ในอารยธรรมแห่งความรักด้วย
วิถีชีวิตชุมชนคริสตชนย่อย อันเป็นวิถีทางหลักที่พระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทยเลือกใช้เป็นแนวการด�าเนินชีวิตใหม่ของ
6
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คริสตชนคาทอลิกไทย เป็นทั้งแนวทางหลักในการฟื้นฟูชีวิตและ
การอบรมปลูกฝังความเชื่อคริสตชน รวมทั้งยังเป็นแนวทางหลักใน
การน�าคริสตชนทุกคนผู้เป็นทั้งศิษย์และธรรมทูต ก้าวออกไปสู่การ
ประกาศข่าวดีแรกเริ่ม (kerygma)และการฟื้นฟูการประกาศข่าวดี
สู่ปวงชน (ad Gentes) ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง เป็นการร่วมสร้าง
พระอาณาจักรพระเจ้าขึน้ ในโลก พระอาณาจักรแห่งความจริง ความ
ยุตธิ รรม ความรัก ความเมตตาและสันติสขุ เพราะนีค่ อื การเปิดขอบ
ฟ้าใหม่ เป็นขอบฟ้าที่กว้างไกลของงานประกาศข่าวดีสู่ปวงชน
ทั้งมวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยอีกจ�านวนมากที่ก�าลังรอรับฟัง
ข่าวดีนี้อยู่
14. เงือ่ นไขส�าคัญอันจะท�าให้ขา่ วดีทนี่ า� เสนอออกไปน่าเชือ่ ถือคือ บรรดา
คริสตชนศิษย์พระคริสต์แต่ละคนด�าเนินชีวติ สอดคล้องตามความเชือ่
ความรักและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของคริสตชน เป็นเงื่อนไข
จ�าเป็นอันจะขาดเสียมิได้ … น�าเสนอประจักษ์พยานชีวิตความรัก
และความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันนี้ก่อน หล่อเลี้ยงด้วยความศรัทธา
ท้องถิ่นและการรับศีลแห่งการคืนดี ตามด้วยการประกาศข่าวดี
ทางวาจา อาศัยการบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ชวี ติ ความเชือ่ ของตน
เพื่อน�าความ รอดพ้นไปสู่เพื่อนมนุษย์ทุกคน
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