กิจกรรมฟื้นฟู
ครั้งที่ 4
ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตในชุมชน
เป็น “ชุมชนคริสตชนย่อยๆ”

ง. บทบำทของเรำ
โดยอาศัยแสงแห่งพระวาจา ค�าสอนของพระศาสนจักรและการ
เรียกร้องของกฤษฎีกา
ชุมชนวัดของเรำจะต้องท�ำอะไรอีกเพือ่ เป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์
ที่แท้จริง
ระบุบทบำทของแต่ละคน
แบ่งปันในกลุ่มรวม

เพลงเริ่ม
ภาวนาเปิด

ภำวนำปิด

บทน�ำ

ศิษย์พระคริสต์ในปัจจุบันรื้อฟื้นการด�าเนินชีวิตคริสตชนสมัยแรก
เริ่มขึ้นใหม่ ด้วยชีวิตจิตแห่งความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน (Spirituality
of Communion) ในรูปแบบชุมชนคริสตชนที่มีอารยธรรมแห่งความรัก
อันเป็นการรวมตัวกันของคริสตชนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อด�าเนินชีวิตตาม
พระวาจาของพระเจ้า
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ข่าวดีอย่างเป็นรูปธรรม โดยสมาชิกทุกคน คือ ฆราวาส
นักบวชและพระสงฆ์ ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึง่ กับพระสังฆราช
“ผู้อภิบาลและธรรมทูต” ของพระศาสนจักรท้องถิ่น ทุกคน
จะร่วมเป็นพีน่ อ้ ง ยอมรับกันและกันอย่างแท้จริง ประดุจเป็น
ร่างกายเดียวกันทีม่ อี วัยวะหลายส่วน แม้จะแตกต่างหลากหลาย
ในบทบาทหน้าที่ แต่ร่วมเป็นกายเดียวกันในพระคริสตเจ้า
(เทียบ 1คร 12)
2) โดยอำศัยแสงแห่งพระวำจำน�ำเรำให้ด�ำเนินชีวิตใหม่
(กฤษฎีกำ ข้อ 9)
ศิษย์พระคริสต์ในปัจจุบนั รือ้ ฟืน้ การด�าเนินชีวติ คริสตชน
สมัยแรกเริ่มขึ้นใหม่ ด้วยชีวิตจิตแห่งความเป็นน�้าหนึ่งใจ
เดียวกัน (Spirituality of Communion) ในรูปแบบชุมชน
คริสตชนที่มีอารยธรรมแห่งความรัก อันเป็นการรวมตัวกัน
ของคริสตชนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป เพือ่ ด�าเนินชีวติ ตามพระวาจา
ของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ บัญญัตใิ หม่แห่งความรักของ
พระเยซูคริสตเจ้าอันเป็นแก่นของพระวรสาร ที่ว่า “ให้ท่าน
ทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เรารักท่าน” (ยน 15: 12)
ด้วยการประกาศยืนยันเจตนารมณ์พร้อมด้วยความ
พยายามปฏิบัติตามบัญญัติใหม่แห่งความรักต่อกันอย่าง
มั่นคงต่อเนื่องเสมอ รวมทั้งรื้อฟื้นขึ้นใหม่ทุกครั้งที่จ�าเป็น
วิถีชีวิตคริสตชนรูปแบบนี้จะสามารถถ่ายทอดบรรยากาศ
อารยธรรมแห่งความรักที่ท�าให้ผู้เข้าร่วมในชุมชนดังกล่าว
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2) ค�ำสอนของพระสันตะปำปำนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2
“ชุมชนทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของพระศาสนจักรนี้ เป็นเครือ่ งหมายแห่งความมี
ชีวติ ชีวาของพระศาสนจักร เป็นเครือ่ งมือในการอบรมและการประกาศข่าวดี
และเป็นการเริม่ ต้นทีด่ เี พือ่ น�าไปสูส่ งั คมใหม่ทมี่ รี ากฐานอยูบ่ น “อารยธรรม
แห่งความรัก”
ชุมชนเหล่านีเ้ ป็นการกระจายอ�านาจ และเน้นความส�าคัญของชุมชนวัด
ซึ่งพวกเขาก็ยังร่วมเป็นหนึ่งเดียวอยู่เหมือนเดิม … ในกลุ่มเหล่านี้คริสต
ชน จะได้มปี ระสบการณ์ในการท�างานร่วมกันเป็นหมูค่ ณะ ซึง่ เขาจะรูส้ กึ ตัว
ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทอยู่ และได้รับก�าลังใจเข้าไปร่วมมีส่วนท�างานที่
ทุกคนก�าลังปฏิบตั อิ ยู่ ในเวลาเดียวกัน อาศัยความกระตือรือร้นทีไ่ ด้มาจาก
ความรักของพระคริสต์ ชุมชนดังกล่าวยังชี้ให้เห็นด้วยว่ามีความเป็นไป
ได้อย่างไรที่จะเอาชนะการแบ่งแยกในหมู่คณะ ชนเผ่านิยมและชาติพันธุ์
นิยม” (RM 51)
3) ชุมชนวัดเป็น “บ้ำนและครอบครัว” ส�ำหรับทุกคน
“ไม่มบี คุ คลใดในโลกทีอ่ ยูโ่ ดยปราศจากครอบครัว ชุมชนวัดเป็นบ้าน
และครอบครัวส�าหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส�าหรับผู้ที่ตกทุกข์และ
แบกภาระหนัก”
“พระศาสนจักรแสดงตนอย่างเป็นรูปธรรมในชุมชนวัดที่เป็นเสมือน
ครอบครัวเดียวกัน และในชุมชนย่อยๆ ของวัด” (FC 85)
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ก. ชุมชนศิษย์พระคริสต์ยุคแรก
อ่านในที่ประชุมรวม กจ 2: 42-47, 4: 32-37
เลือกค�าและกล่าวซ�้า
เงียบไตร่ตรองส่วนตัว (2 นาที)
พิจารณาว่าชุมชนศิษย์พระคริสตในยุคแรกเป็นอย่างไร
แบ่งปันกับกลุ่ม 3-4 คน (5 นาที)

ข. ค�ำสอนของพระศำสนจักร
อ่านข้อความต่อไปนี้ในกลุ่มย่อย 3-4 คน กลุ่มละ 1 ข้อความ
และตอบค�าถามเพื่อรายงาน
ค�ำถำม
เรำได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับกำรเป็นชุมชนคริสตชน?
1) สังคำยนำวำติกันที่ 2 เกี่ยวกับ “กิจกรรมทำงด้ำนกำรเผยแผ่
ศำสนำ” ของพระศำสนจักร ข้อ 15
(Vatican II, on the Church’s “Missionary Activity”, no. 15)
“ฉะนั้น บรรดาธรรมทูตซึ่งเป็นผู้ร่วมมือกับพระเป็นเจ้า ต้องก่อตั้ง
ชุมชนผูม้ คี วามเชือ่ ขึน้ ในลักษณะทีส่ ามารถด�ารงอยูไ่ ด้ดว้ ยความเชือ่ ดังนัน้
พวกเขาสามารถท�าหน้าทีท่ พี่ ระเป็นเจ้าทรงมอบให้ คือ หน้าทีส่ งฆ์ ประกาศก
และกษัตริย์ ด้วยวิธีนี้แหละชุมชนคริสตชนจึงเป็นเครื่องหมายแสดงว่า
พระเป็นเจ้าสถิตอยู่ในโลก”
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สัมผัสและรับรู้ความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในความสัมพันธ์
ต่อกันระหว่างพวกเขาได้
ในทางชีวิตจิต ประสบการณ์ท�านองนี้คือการสัมผัส
พระเจ้าองค์ความรักใน “พระเยซูคริสตเจ้าผู้กลับคืน
พระชนมชีพแล้ว” และยังคงประทับอยูก่ บั พระศาสนจักรต่อไป
“ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในความรักและความเป็น
น�้าหนึ่งใจเดียวกัน เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา” (เทียบ มธ
18: 20)
3) เร่งรัดให้ฆรำวำสมีส่วนร่วมในชุมชน (กฤษฎีกำ ข้อ 37)
คริสตชนฆราวาสซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของ
พระศาสนจักร ต้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมอย่างส�าคัญใน
การประกาศข่าวดีเพื่อถ่ายทอดความเชื่อ อีกทั้งเข้าร่วม
ในพันธกิจของพระศาสนจักร พระศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทยต้องมุ่งสร้าง สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนา
ฆราวาสให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยจัดให้คริสตชนฆราวาสได้
รับการอบรมด้านความเชื่อ มีกระบวนการอบรมอย่างต่อ
เนือ่ งทัง้ ในด้านความรู้ การด�าเนินชีวติ และการปฏิบตั พิ นั ธกิจ
เพื่อให้คริสตชนสามารถด�าเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานใน
ทุกมิติของชีวิต
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4) กำรประชุมใหญ่ครัง้ ที่ 5 ของสหพันธ์สภำพระสังรำชแห่งเอเซีย
บันดุง อินโดนีเซีย 1990 (FABC 5, Bandung)
“ชุมชนวัด(และพระศาสนจักร)ในเอเซียจะต้องมีความเป็นจิตหนึง่ ใจ
เดียวกันของชุมชนย่อยๆ ที่ฆราวาส นักบวชและพระสงฆ์ ยอมรับและ
ต้อนรับกันและกันว่าเป็นพี่น้อง พวกเขาได้รับเรียกด้วยพระวาจาของ
พระเจ้าให้มาอยูร่ ว่ มกัน เป็นดังการประทับอยูข่ องพระคริสตเจ้าผูท้ รงกลับ
คืนพระชนมชีพในศีลศักดิ์สิทธิ์ น�าพวกเขาให้สร้างชุมชนคริสตชนย่อยขึ้น
(ตัวอย่างเช่น กลุ่มละแวกเพื่อนบ้าน ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน และหมู่คณะ
“พันธสัญญา”) ที่นั่น พวกเขาภาวนาและแบ่งปันพระวาจาของพระเยซู
คริสตเจ้า ด�าเนินชีวิตตามพระวาจา ด้วยการค�้าจุนกันและกันและท�างาน
ร่วมกัน เพราะพวกเขาเป็น “น�้าหนึ่งใจเดียวกัน”
5) พระสันตะปำปำฟรังซิสทรงชี้แนะกำรฟื้นฟูพระศำสนจักร
ในชุมชนวัด
ชุมชนต้องเป็นพระศาสนจักรทีป่ รากฏบนแผ่นดิน เป็นสถานทีแ่ ห่งการ
ฟังพระวาจาของพระเจ้า การเจริญเติบโตของชีวติ คริสตชน การเสวนา การ
ประกาศ เมตตาธรรม การสรรเสริญและการเฉลิมฉลอง ...เราต้องยอมรับ
ว่า การเรียกให้มกี ารทบทวนและฟืน้ ฟูชมุ ชนนี้ ยังมิได้เกิดผลเพียงพอ เพือ่
ให้ชุมชนใกล้ชิดผู้คนมากขึ้น เป็นสถานที่แห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่มีชีวิต
ชีวา และการมีสว่ นร่วม และเพือ่ ให้ชมุ ชนวัดมุง่ ไปสูพ่ นั ธกิจอย่างสมบูรณ์...
เพื่อประกาศพระวรสารแก่ประชาชนทุกกลุ่มและทุกภาคส่วน ... น�าความ
กระตือรือร้นใหม่ๆ ในการประกาศพระวรสารมาให้ รวมทั้งความสามารถ
ที่จะเสวนากับโลกซึ่งจะฟื้นฟูพระศาสนจักรขึ้นใหม่ (EG 28-29)
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ค. กฤษฎีกำสมัชชำใหญ่ของพระศำสนจักรคำทอลิก
ในประเทศไทย ค.ศ. 2015
อ่านกลุ่มละ 1 ข้อ
(ถ้ามีหลายกลุ่ม บางข้ออาจอ่านซ�้ากันหลายกลุ่มก็ได้)
ค�ำถำม
พระศำสนจักรประเทศไทยเรียกร้องให้คริสตชนเป็นอย่ำงไร?
หรือ ท�ำอะไร?
1) ควำมจ�ำเป็นทีจ่ ะด�ำเนินชีวติ เป็นชุมชน (เทียบกฤษฎีกำ ข้อ 14)
เราส�านึกถึงสภาพจริงของพระศาสนจักรในสังคมไทยที่
ถูกครอบง�าและได้รบั ผลกระทบจากกระแสโลกียน์ ยิ ม อันเป็น
สาเหตุแห่งความ ผิดพลาดและล้มเหลวในชีวิตความเชื่อ
และการประกาศข่าวดี
จึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดีย่ วมุง่ มัน่ ทีจ่ ะก้าวเข้า สูป่ ระสบการณ์
การพบประสบพระเจ้าองค์ความรักในวิถีชีวิตคริสตชน รูป
แบบใหม่ ทีจ่ ะเป็นชีวติ ศิษย์พระคริสต์ผมู้ คี วามพร้อมทีจ่ ะก่อ
เกิด เสริมสร้าง และหล่อเลีย้ งวิถชี วี ติ ชุมชนคริสตชนย่อยใน
บรรยากาศของอารยธรรมแห่งความรัก (BEC) เพือ่ ช่วยน�า
พีน่ อ้ งคริสตชนเข้าสูก่ ารฟืน้ ฟูความเชือ่ และก้าวออกสูก่ ารน�า
เสนอพระอาณาจักรพระเจ้า ในรูปอารยธรรมใหม่และสังคม
ใหม่ทมี่ พี ระเจ้าองค์ความรักประทับอยู่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ท�าให้ชมุ ชน
คริสตชนกลับกลายเป็น “สนาม” และ “ฐาน” แห่งการประกาศ
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