กิจกรรมฟื้นฟู
ครั้งที่ 8
ชุมชนคริสตชนย่อยๆ
เป็นชุมชนแห่งการรับใช้

ง. วำงแผนปฏิบัติ
ชุมชนของเรำจะท�ำอะไร
ใคร? ท�ำอะไร? เมื่อไร? ที่ไหน? อย่ำงไร?
ภำวนำ วอนขอความสว่างและพลังเพื่อพันธกิจการรับใช้
เพลงจบ
เพลงเริ่ม
ภาวนาเปิด

บทน�ำ
หลายคนในชุมชนวัดซึง่ อยากจะได้ชอื่ ว่าเป็นผูร้ บั ใช้ประชาชน แต่นอ้ ย
คนนักจะยอมสละแม้เศษเสี้ยวของต�าแหน่งบริหารหรืออ�านาจที่เคยมี
พ้นธกิจในชุมชนวัดต้องแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาอย่างจริงใจจริงๆ
ที่จะรับใช้ความต้องการของผู้อื่น ด้วยแรงบันดาลใจจากแบบอย่างของ
พระคริสตเจ้า มิใช่หวังอ�านาจเพื่อควบคุมคนอื่น แต่ดังที่พระองค์ทรงเป็น
เมื่อกล่าวว่า “เราอยู่ในหมู่ท่านเหมือนเป็นผู้รับใช้จริงๆ” (ลก 22:27)
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		 พระศาสนจักรทุกภาคส่วนต้องมองเห็นความส�าคัญและร่วมมือกัน
ปกป้องสิทธิมนุษยชน ยอมรับ ยกย่องให้เกียรติและเคารพศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ของทุกคน โดยส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิต
ศักดิ์ศรีและสิทธิของครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี บุรุษ ผู้สูงอายุ
และสมาชิกกลุม่ พิเศษในสังคม ซึง่ เป็นรูปแบบใหม่ๆ ของความยากจน
และความอ่อนแอ เช่น บรรดาผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย กลุ่มชาติพันธุ์
ชนพื้นเมือง ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ผู้ติดยาเสพติด ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้พิการ
ผู้ต้องขัง บรรดาผู้สูงอายุที่อยู่โดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้ง เด็กและสตรี
ที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสถานการณ์ที่ถูกทอดทิ้ง ถูกทารุณ
ถูกท�าร้ายด้วยความรุนแรง ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกละเมิดทางเพศ
และถูกล่วงละเมิดในรูปแบบอืน่ ๆ ตลอดจนบุคคลทีต่ กเป็นเหยือ่ ของ
การค้ามนุษย์ และคนไร้สัญชาติ

ข. ค�ำสอนของพระศำสนจักร

1)

สภาสังคายนาวาติกนั ที่ 2 สอนว่า พระศาสนจักรเป็นประชากรทีส่ านต่อ
พันธกิจการรับใช้ของพระคริสตเจ้า พันธกิจการรับใช้ของพระศาสนจักร
ก็คือต่อสู้เพื่อเอาชนะอาณาจักรแห่งความชั่วร้ายในจิตใจมนุษย์และ
ในสังคม ดังนัน้ พระศาสนจักรจึงถูกเรียกให้เป็นชุมชนแห่งการรับใช้		
เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและมวลชน

		 นอกจากนั้นพระศาสนจักรทุกภาคส่วนยังต้องร่วมมือกันปกป้อง
สิทธิและช่วยเหลือประชากรทีป่ ระสบปัญหาในมิตติ า่ งๆ เช่น เกษตรกร
รายย่อย แรงงานในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในบริบทสังคม
ชนบทและชุมชนเมือง ฯลฯ พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
ต้องให้การอภิบาลด้วยการสร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพ และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและฟืน้ ฟูชวี ติ ของพวกเขาให้มคี วามภูมใิ จในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็นลูกของพระเจ้า ตระหนักใน
บทบาทและหน้าทีข่ องตน เพือ่ ให้บคุ คลทัง้ หลายนัน้ ได้ “มีชวี ติ และมี
ชีวติ อย่างสมบูรณ์” (เทียบ ยน 10: 10) มนุษย์และ “ความเป็นมนุษย์ใหม่”
ต้องเป็นศูนย์กลางหรือหัวใจส�าคัญของชีวิตและพันธกิจของพระ
ศาสนจักร

2)

ใน “พันธกิจพระผู้ไถ่” พระสันตะปาปานักบุญยอห์น ปอลที่ 2
มองวิถีชุมนวัดเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสังคม ว่า “...ชุมชนดังกล่าวนี้
ฝังรากอยู่ในแหล่งชนสามัญและตามชนบท กลายเป็นเชื้อฟูแห่ง
ชีวิตคริสตชน การเอาใจใส่ผู้ต�่าต้อย และการอุทิศตนท�างานเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสังคม (RM 51)

3)

ฆราวาสถูกเรียกให้มสี ว่ นร่วมกับพระศาสนจักรในพันธกิจด้านสังคม
ซึง่ เกีย่ วข้องกับชีวติ ในทุกด้าน ทัง้ เศรษฐกิจ การเมืองวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม		ชุมชนคริสตชนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในพันธกิจ
การรับใช้ของพระคริสตเจ้า กลับกลายเป็นชุมชนแห่งการรับใช้ ท�าให้
พระอาณาจักรของพระเจ้าเกิดขึ้นในโลก
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อ่านในกลุ่ม 3-4 คน กลุ่มละ 1 หัวข้อ
ไตร่ตรองและแบ่งปัน หลังจาก 10 นาที รายงานในกลุ่มใหญ่
- คุณมีประสบการณ์ในการเป็นชุมชนแห่งการรับใช้อย่างไร ?
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ก. ควำมเชื่อของคริสตชนน�ำไปสู่กำรรับใช้
อ่าน ยก 2: 14-20
ไตร่ตรอง แล้วแบ่งปันกับคนข้างเคียง
- มีความเชื่อแล้วยังไม่พอหรือ ท�าไมคริสตชนจึงต้องท�าความดีต่อ
ผู้อื่นด้วย

บทเสริม
ความเชือ่ ทีไ่ ม่มกี ารกระท�าเป็นความเชือ่ ทีต่ าย ความเชือ่ ต้องแสดงออกใน
ชีวติ แห่งการรับใช้ในฐานะทีเ่ ป็นชุมชนเราดูแลพีน่ อ้ งทีท่ กุ ข์รอ้ นและแสดงความ
รักความเอาใจใส่อย่างเป็นรูปธรรม การพบปะกันอย่างสม�่าเสมอเพื่อพิจารณา
สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิง่ แวดล้อม ท�าให้เรารูป้ ญ
ั หาและความ
ต้องการของชุมชน ซึ่งเราจะร่วมมือกันท�างาน
พันธกิจของพระเยซูเจ้ามิใช่เพียงแค่การเทศน์สอนถึงพระอาณาจักรของ
พระเจ้าเท่านัน้ พระองค์มเิ พียงหล่อเลีย้ งประชาชนฝ่ายจิต แต่พระองค์ยงั รักษา
ผู้ป่วย ปลอบโยนผู้โศกเศร้า เลี้ยงคนหิวโหย ใส่ใจคนยากจน พระองค์เมตตา
ต่อคนต�่าต้อยและผู้ทุกข์ยาก
อัศจรรย์ของพระองค์มเิ พียงแต่แสดงถึงความรัก ความเมตตา แต่ยงั เป็น
เครื่องหมายว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว
พระองค์มาสถาปนาพระอาณาจักร ทรงต่อสู้เพื่อเอาชนะความชั่วร้าย
ทั้งหมดนี้แสดงถึงพันธกิจกษัตริย์แห่งการรับใช้
ฐานะกษัตริย์ของพระองค์แสดงออกด้วยการรับใช้ มิใช่ด้วยพลังความ
สามารถหรืออ�านาจทีเ่ หนือกว่าพระองค์มาเพือ่ รับใช้ มิใช่ให้ผอู้ นื่ มารับใช้พระองค์
พระคริสตราชาเป็นผู้รับใช้ของปวงชน
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รักษ์สิ่งสร้ำง
28. 		 พระเจ้าทรงมอบหมายให้มนุษย์มหี น้าทีร่ กั ษาดูแลโลกและสรรพสิง่
ซึ่งเป็น “บ้านส่วนรวม” (Our common home) ของมนุษยชาติ
(เทียบ ปฐก 1, ดู Laudato Si’) ดังนั้น มนุษย์จึงต้องท�างานร่วมกับ
พระผูส้ ร้าง สานต่อกิจการสร้างโลกโดยท�าให้สงิ่ สร้างสมบูรณ์ มัน่ คง
และเติบโตอยู่เสมอ เราจึงมีหน้าที่ต้องเคารพและส�านึกรู้คุณต่อพระ
ผูส้ ร้าง โดยไม่ละเมิดหรือท�าลายระบบนิเวศและความงดงามของโลก
มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมโดยเอาใจใส่
ท�านุบา� รุงดูแลและเยียวยาสภาพแวดล้อมด้วยโลกทัศน์และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน เป็นหน้าที่
ส�าคัญของพระศาสนจักรที่จะต้องรับผิดชอบ เอาใจใส่ดูแล รณรงค์
ส่งเสริมปลูกฝัง และเรียกร้องให้คริสตชนและทุกภาคส่วนของสังคม
ตระหนักถึงพันธกิจแห่งการคุ้มครองรักษาโลก ใช้ทรัพยากรต่างๆ
อย่างคุม้ ค่าโดยค�านึงถึงความดีงามส่วนรวม ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต

บทเสริม
เราอุทิศตน สละเวลา แบ่งปันความสามารถ ทรัพย์สินภายในชุมชน
เพื่อท�าให้พันธกิจส�าเร็จ
เราร่วมมือกับชุมชนอืน่ ๆ และผูม้ นี า�้ ใจดีเพือ่ เปลีย่ นแปลงสังคมให้ดขี นึ้
เราไม่ยอมเป็นเครื่องมือของความรุนแรง ซึ่งบางกลุ่มมาบงการ
เราปฏิเสธความรุนแรง แต่เสริมสร้างสังคมตามแนวทางแห่งสันติภาพ
ที่ไม่ใช้ความรุนแรง

กิจกรรมฟื้นฟู ครั้งที่ 8

7

บทเสริม
วิถชี มุ วัดด�าเนินกิจกรรมตามสภาพของชุมชนและความต้องการของ
ประชาชน รับใช้พระอาณาจักร เพือ่ ท�าให้พระอาณาจักรมาถึงในโลกและใน
ชีวิตของผู้คน				
วิถีชุมชนวัดมีบทบาทด้านสังคมด้วยการมีส่วนร่วมในการวางแผน
ลงมือท�าและประเมินโครงงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เราพบในชุมชน
อาศัยค�าสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักการเพือ่
ความดีส่วนรวม พัฒนาบุคคลทั้งครบ เคารพศักดิ์ศรีมนุษย์ ส่งเสริมความ
ยุติธรรมและสันติภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม เราช่วยกันท�าให้พระอาณาจักร
ของพระเจ้าและคุณค่าพระวรสารเป็นความจริงในโลกนี้
การท�างานเพื่อพระอาณาจักร ต้องออกแรงที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม
เช่น ท�ากิจเมตตา การพัฒนา ส่งเสริมความยุติธรรมและสันติภาพ ปกป้อง
สิทธิมนุษย์ชน รักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเสรีภาพและการปลดปล่อย
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ค. พระศำสนจักรคำทอลิกประเทศไทย ส่งเสริมให้
คริสตชนรับใช้ทุกคนในสังคม มิใช่เฉพำะในชุมชน
คำทอลิกเท่ำนั้น (กฤษฎีกำ 2015 ข้อ 27-28)
อ่านในกลุ่ม 3-4 คน กลุ่มละ 1 หัวข้อ
หลังจาก 15 นาที รายงานในกลุ่มใหญ่
ค�ำถำมเพื่อกำรไตร่ตรองและแบ่งปัน
• คุณพบปัญหำอะไรในชุมชน และคุณจะท�ำอะไรบ้ำงเพือ่ ท�ำให้
พันธกิจกำรรับใช้ด�ำเนินต่อไปได้ ?
กำรเคำรพศักดิ์ศรีมนุษย์
27. 		 เพราะ “พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์ พระองค์
ทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างให้เป็น
ชายและหญิง” (ปฐก 1: 27) มนุษย์ทุกคนจึงมีคุณค่าและศักดิ์ศรีใน
ฐานะลูกของพระเจ้า ดังนั้น พระศาสนจักรต้องตระหนักว่าพันธกิจ
รักและรับใช้ด้วยชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
ก็ตอ่ เมือ่ ชีวติ และศักดิศ์ รีของมนุษย์ได้รบั การเคารพตัง้ แต่การปฏิสนธิ
และสิน้ สุดเมือ่ ความตายตามธรรมชาติมาถึง พระศาสนจักรมีพนั ธกิจ
ที่จะต้องปกป้องชีวิต ส่งเสริมชีวิต มุ่งพัฒนาชีวิตและศักดิ์ศรีของ
มนุษย์แบบองค์รวม โดยมีเป้าหมายเพือ่ ท�าให้โลกเป็นหนึง่ เดียวอย่าง
แท้จริง

กิจกรรมฟื้นฟู ครั้งที่ 8

5

