กิจกรรมฟื้นฟู
ครั้งที่ 5
ชุมชนคริสตชนย่อยๆ
เป็นวิถีสู่ความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน

เพลงเริ่ม
ภาวนาเปิด

บทน�ำ

ความเป็นหนึ่งเดียวกันแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของ
พระศาสนจักร ซึ่งบ่งบอกด้วยเอกภาพ ความสมัครสมานสามัคคีและการ
แบ่งปัน บนพืน้ ฐานของความเชือ่ ซึง่ เราเฉลิมฉลองการบิปงั ในศีลมหาสนิท
แล้วแสดงออกมาด้วยการแบ่งปันสิ่งของต่างๆ มิใช่เพียงพระวาจาและ
ศีลมหาสนิทเท่านั้น แต่สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นอีกด้วย

8

กิจกรรมฟื้นฟู ครั้งที่ 5

กิจกรรมฟื้นฟู ครั้งที่ 5

1

แก่กันและกัน และแก่ทุกคน ประสบการณ์กับพระคริสตเจ้าผู้เผยแสดง
ความรักของพระเจ้านี้ เป็นแรงจูงใจภายในช่วยให้คริสตชนเติบโต เข้มแข็ง
ก้าวออกสู่สังคมรอบข้างเพื่อน�าเสนอพระองค์แก่ผู้อื่น

ง. บทบำทของเรำ
อภิปรำยในที่ประชุมรวม
เราจะท�าอะไรได้บ้างเพื่อให้ความสัมพันธ์กันในบ้าน ในชุมชน
ของเรา ความเป็นหนึง่ เดียวกันตามทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงภาวนาต่อพระบิดาลึก
ซึ้งยิ่งขึ้น
รำยงำนในกลุ่มใหญ่

สรุป
-

-
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วิถชี มุ ชนวัด ไม่ปลีกตัวเป็นเอกเทศ หรือสนใจแต่ภายในพวกเดียวกัน
แต่ส่งเสริมความสมานสามัคคีกับวิถีชุมชนวัดอื่นๆ สร้างเครือข่าย
กับชุมชนอื่นๆ สัมพันธ์กับคุณพ่อเจ้าวัด และกับพระศาสนจักรทั้ง
ระดับท้องถิ่น และระดับสากล
ถ้าปราศจากความสัมพันธ์เช่นนีก้ ไ็ ม่ถอื ว่าเป็นชุมชนในพระศาสนจักร
หรือ วิถีทางของการเป็นพระศาสนจักร
การแบ่งปันทรัพย์สนิ เป็นแนวทางทีจ่ า� เป็นเพือ่ แสดงความเป็นหนึง่ เดียว
ดังที่กล่าวถึงทั้งในพันธสัญญาใหม่และค�าสอนของพระศาสนจักร
วิถีชุมชนวัดหลายๆ ชุมชนพยายามปฏิบัติดังนี้เช่นกัน จึงมีระบบ
ช่วยเหลือ โครงการสร้างรายได้เพื่อช่วยสมาชิกผู้ขัดสน
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ข. ค�ำสอนของพระศำสนจักร
- ความเป็นจิตหนึง่ ใจเดียวกันนีส้ า� คัญและจ�าเป็นอย่างไรในการเป็น
ชุมชนคริสตชน
(หลังจาก 10 นาที) รายงานในที่ประชุมรวม
1) พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ในพระสมณสารการประกาศพระวรสาร
ในโลกปัจจุบันกล่าวถึงกลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐานซึ่งเพิ่มเริ่มเกิดขึ้นในสมัย
นั้นกลุ่มคริสตชนขั้นพื้นฐานเกิดและเจริญขึ้นภายในพระศาสนจักร มีส่วน
ร่วมในชีวติ ของพระศาสนจักร หล่อเลีย้ งตนด้วยค�าสอนของพระศาสนจักร
และมีความผูกพันกับผู้อภิบาลของพระศาสนจักร ... มีความซื่อสัตย์มั่นคง
ต่อพระศาสนจักรท้องถิน่ ทีต่ นสังกัดและต่อพระศาสนจักรสากล .. ร่วมเป็น
หนึ่งเดียวอย่างจริงใจกับบรรดาจิตตาภิบาล ซึ่งพระเป็นเจ้าประทานแก่
พระศาสนจักรและน้อมรับอ�านาจสอน ซึง่ พระจิตแห่งพระคริสตเจ้ามอบให้
แก่จิตตาภิบาลเหล่านั้น (EN 58)
2) พระสันตะปาปานักบุญยอห์นปอลที่ 2 กล่าวไว้ในพันธกิจพระผู้ไถ่
ว่า “วิถีชุมชนวัด ... เป็นการแสดงออกอย่างถูกต้องถ่องแท้ของการร่วมใจ
เป็นหนึ่งเดียว และเป็นลู่ทางให้สามารถสร้างการร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวที่
ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าเดิม… ในชุมชนคริสตชนย่อยๆ คริสตชนแต่ละคนได้รับ
ประสบการณ์ความเป็นชุมชน ซึ่งเขารู้สึกว่าตนมีบทบาทและได้รับการ
สนับสนุนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานส่วนรวมของชุมชน” (RM 51)
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ก. พระเยซูเจ้ำภำวนำ

-

บทอ่าน ยน 17: 20-23
ไตร่ตรองส่วนตัว 3 นาที
แบ่งปันในกลุ่มย่อย 3-4 คน 10 นาที
- มีค�าซ�้าๆ กัน ค�าใดบ้าง กี่ครั้ง
- พระเยซูเจ้าอธิษฐานภาวนาต่อใคร
- จุดประสงค์ของการอธิษฐานภาวนาคืออะไร
		 เลือกตัวแทนแบ่งปันในที่ประชุมรวม

บทเสริม
พระเยซูเจ้าภาวนาต่อพระบิดา เพื่อให้บรรดาสาวกและผู้ที่เชื่อใน
พระองค์เป็นหนึง่ เดียวกัน เราเป็นหนึง่ เดียวกันได้กเ็ พราะพระจิตเจ้าประทับ
อยู่กับเรา ความเป็นหนึ่งเดียวของสามพระบุคคลในพระตรีเอกภาพเป็น
รากฐานและรูปแบบของความความพันธ์ในพระศาสนจักร
ความเป็นหนึ่งเดียวและการแบ่งปันเกิดขึ้นได้ในระดับต่างๆ ทั้งใน
พระศาสนจักรสากลและพระศาสนจักรท้องถิ่น สังฆมณฑล วัด ภายใน
ชุมชนและระหว่างชุมชนด้วยกัน ในครอบครัวและระหว่างครอบครัวต่างๆ
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-

-

วิถีชุมชนวัดในชนบทบางแห่งจัดระบบการเกษตร จัดตั้งสหกรณ์
อาศัยหลักการรวมทรัพยากร สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในนามของ
ชุมชน
การกระท�าเช่นนี้ก่อให้เกิดพฤติกรรมและคุณค่าที่จะเปลี่ยนแปลง
ด้านสังคมเศรษฐกิจแทนทีจ่ ะสิง่ เสริมคุณค่าในด้านทุนนิยม เช่นตัวใคร
ตัวมัน เห็นแก่ตวั โลภ โครงการเหล่านีม้ พี นื้ ฐานจากคุณค่าพระวรสาร
เช่นการแบ่งปัน ร่วมกันรับผิดชอบ มีหุ้นส่วน แม้จะไม่ใช่กิจกรรม
ทางศาสนาโดยตรง แต่แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทรัพย์สิน
เป็นของชุมชน
อาศัยโครงการเหล่านี้ชุมชนสามารถคลี่คลายปัญหาความยากจน
การเอารัดเอาเปรียบ โดยหลักการเป็นเจ้าของร่วมกันและแบ่งปัน
ทรัพยากร วิถีชุมชนวัด ก็ช่วยสร้างสังคมที่ไม่มีคนขัดสนในระหว่าง
พวกเขา ดังชุมชนคริสตชนยุคแรกที่กล่าวถึงในหนังสือกิจการ
อัครสาวกและเป็นรูปแบบของพระอาณาจักรพระเจ้า

ภำวนำ
ขอให้หลาย ๆ คนภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน
จบด้วย ข้าแต่พระบิดา .....
เพลงจบ
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3) สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย ยืนยันความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ในชุมชนคริสตชน “ชุมชนวัด (และพระศาสนจักร)ในเอเซียจะต้องมีความ
เป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนย่อยๆ ที่ฆราวาส นักบวชและพระสงฆ์
ยอมรับและต้อนรับกันและกันว่าเป็นพี่น้อง พวกเขาได้รับเรียกด้วย
พระวาจาของพระเจ้าให้มาอยูร่ ว่ มกันเป็นดังการประทับอยูข่ องพระคริสตเจ้า
ผูท้ รงกลับคืนพระชนมชีพในศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ น�าพวกเขาให้สร้างชุมชนคริสตชน
ย่อยๆ ขึน้ พวกเขาภาวนาและแบ่งปันพระวาจาของพระเยซูคริสตเจ้าด�าเนิน
ชีวิตตามพระวาจาด้วยการค�้าจุนกันและกันและท�างานร่วมกันเพราะพวก
เขาเป็น “น�้าหนึ่งใจเดียวกัน” (FABC 5 บันดุง 1990)
4) พระสันตะปาปาฟรังซิสแนะน�าการฟื้นฟูพระศาสนจักรที่มิอาจรอช้า
“กลุม่ คริสตชนขัน้ พืน้ ฐานเป็นความมัง่ คัง่ ของพระศาสนจักร ซึง่ พระจิตเจ้า
ทรงบันดาลให้เกิดขึ้นเพื่อประกาศพระวรสารแก่ประชาชนทุกกลุ่มและทุก
ภาคส่วน... จะเป็นการดีอย่างยิง่ หากไม่สญ
ู เสียความสัมพันธ์กบั ความเป็น
จริงอันมัง่ คัง่ ของชุมชนนัน้ ๆ และยินดีทา� งานร่วมกับหน่วยงานอภิบาลของ
พระศาสนจักรท้องถิน่ การบูรณาการนีจ้ ะป้องกันมิให้เกิดการให้ความส�าคัญ
เพียงแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งของพระวรสารและของพระศาสนจักร หรือกลาย
เป็นเพียงกลุ่มชนเร่ร่อนที่ปราศจากรากเหง้า” (EG 29)

บทเสริม
วิถชี มุ ชนวัด ก็คอื ความเป็นหนึง่ เดียวของพระศาสนจักรในระดับท้องถิน่
ในชุมชนเหล่านี้มีความผูกพันใกล้ชิดและชัดเจน มีความเป็นเจ้าของและ
รับผิดชอบต่อกันและกัน สมาชิกเจริญชีวิตในชุมชนด้วยมิตรภาพในองค์
พระผู้เป็นเจ้า เขาถือว่าแต่ละคนเป็นพี่น้องกัน
4
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ค. กฤษฎีกำสมัชชำใหญ่ของพระศำสนจักรคำทอลิก
ในประเทศไทย ค.ศ. 2015

ไตร่ตรองในกลุ่มย่อย 3-4 คน
ค�ำถำม
เรำมีแรงบันดำลใจอะไรทีจ่ ะช่วยให้เจริญชีวติ เป็นหนึง่ เดียวกัน
พระเจ้าองค์ความรัก สอนให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน (กฤษีกา ข้อ 8)
พระเยซูคริสต์ องค์ความรักที่มาจากพระเจ้าพระบิดา ทรงสอนด้วย
วาจาและกิจการที่ชัดเจน พระองค์ได้ทรงสถาปนาพระอาณาจักรพระเจ้า
ขึ้นในโลก ในหมู่ศิษย์ที่มีความรักและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ที่สุด
ทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าทรงรักเรามนุษย์มากเพียงใด โดยได้ทรงมอบชีวิต
ของพระองค์ ยอมรับความตายบนไม้กางเขน ตามที่ทรงเคยสอนว่า “ไม่มี
ใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยน 15:13)
ทรงกลับคืนพระชนม์ชพี และเสด็จสูส่ วรรค์ พระองค์โปรดให้พระจิตเจ้าเสด็จ
มายังพระศาสนจักร เพื่อให้ทรงน�าผลการกอบกู้ที่ส�าเร็จแล้วไปสู่มนุษย์
ทุกคนโดยทางพระศาสนจักร
พระเยซูคริสตเจ้านี้ จึงทรงเป็นต้นแบบชีวิตแห่งความรักและ
การอุทิศตนตามพระประสงค์ของพระบิดาอย่างสมบูรณ์ ที่มอบให้ไว้
ส�าหรับเราคริสตชนทุกคนได้เจริญชีวิตติดตามพระองค์
พระคริสตเจ้าทรงเผยแสดงความรักของพระบิดา และพระองค์ยัง
คงประทับอยู่กับพระศาสนจักรในปัจจุบันและเสมอไป “ที่ใดมีสองหรือ
สามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา” (มธ 18: 20)
เราสามารถสัมผัสรับรูถ้ งึ ความรักของพระองค์ได้ในชุมชนคริสตชนทีม่ คี วาม
รักและความเป็นน�า้ หนึง่ ใจเดียวกัน อาศัยการเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวติ
จริง และการแบ่งปันบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตอารยธรรมแห่งความรักนี้
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