กิจกรรมฟื้นฟู ครั้งที่ 9
ชุมชนคริสนชนย่อยๆ
เป็นพระศาสนจักรเพื่อคนยากจน

เพลงเริ่ม
ภาวนาเปิด

บทน�ำ
ภาพของพระศาสจักรในประเทศไทยมักจะถูกมองว่าร�่ารวย อาคาร
สถานทีใ่ หญ่โต จัดงานสง่างาม ผูค้ นมีฐานะดี แต่ยงั มีอกี มิตหิ นึง่ ทีว่ ถิ ชี มุ ชน
วัดแสดงออกอย่างชัดเจนถึงการเป็นพระศาสนจักรที่ยากจน ใส่ใจกันและ
กัน แบ่งปันกัน สมาชิกของชุมชนมาจากคนยากจน สะท้อนงานอภิบาลที่
มุ่งสู่คนยากจน
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บทเสริม

ข. พระศำสนจักรเป็นพระศำสนจักรของคนยำกจน

		 อาศัยวิถีชุมชนวัดคนจนก็พัฒนาจากการอยู่ชายขอบสังคมมา
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ของวัด มีส่วนร่วมในบทบาทการประกาศข่าวดี
และการรับใช้ในชุมชนวัดอย่างกระตือรือร้นสมาชิกที่มาจากชนชั้นยากจน
เหล่านี้ ได้รับการต้อนรับ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน รู้สึกถึงความเป็นหนึ่ง
เดียว เป็นพี่น้องกันกับชุมชนวัดโดยรวมมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน และเป็น
หนึ่งเดียวกันระหว่างคนยากจนและคนที่ไม่ยากจน คนยากจนก็ได้รับผล
ประโยชน์จากการแบ่งปันของชุมชน ทั้งการแบ่งปันข้าวของ เวลา ความรู้
ความสามารถ แม้คนจนจะมีเพียงเล็กน้อยก็สามารถแบ่งปันได้
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อ่ำนในกลุ่มย่อย 3-4 คน กลุ่มละ 1 หัวข้อ
ค�ำถำม
“ควำมยำกจน” ตำมค�ำสอนของพระศำสนจักร มีคุณค่ำได้
อย่ำงไร ?
1) ภาพลักษณ์ของพระศาสนจักรดังทีส่ ภาสังคายนาวาติกนั ที่ 2 แสดงให้
เราเห็นก็คอื “พระคริสตเจ้าได้ทรงส�าเร็จภารกิจไถ่บาปโดยทางความ
ยากจนขั ด สนและโดยทางการถู ก เบี ย ดเบี ย นข่ ม เหง ฉั น ใด
พระศาสนจักรก็ได้รบั กระแสเรียกให้ดา� เนินตามหนทางเดียวกัน เพือ่
จะน�าผลแห่งความรอดไปสู่มนุษย์ฉันนั้น พระเยซูเคริสตเจ้า
“แม้วา่ พระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้า พระองค์กม็ ไิ ด้ทรงถือว่าศักดิศ์ รี
เสมอพระเจ้านัน้ เป็นสมบัตทิ จี่ ะต้องหวงแหนแต่ทรงสละพระองค์จน
หมดสิ้น ทรงรับสภาพดุจทาส (ฟป 2: 6-7) และ “แม้ทรงร�่ารวย
พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่าน
(2คร 8: 9) (LG 8)
2) สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 กล่าวถึงบทบาทคน
ยากจนในวิถีชุมชนวัดว่า “ชุมชนดังกล่าวนี้ฝังรากอยู่ในแหล่งชน
สามัญและตามชนบท กลายเป็นเชื้อฟูแห่งชีวิตคริสตชน การเอาใจ
ใส่ผตู้ า�่ ต้อย และการอุทศิ ตนท�างานเพือ่ เปลีย่ นแปลงสังคม (RM 51)
3) พระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวในสมณลิขติ เรือ่ งความชืน่ ชมยินดีแห่ง
พระวรสารว่า “ข้าพเจ้าปรารถนาพระศาสนจักรที่ยากจนส�าหรับคน
ยากจน บรรดาคนยากจนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะสอนเรา ... เรา
ได้รบั เรียกให้คน้ พบพระคริสตเจ้าในบรรดาพวกเขา ให้เสียงของเราต่อสู้
เพื่อพวกเขา และให้เราเป็นเพื่อนของพวกเขา รับฟังเขา เข้าใจ และ
ต้อนรับปรีชาญาณอันเร้นลับทีพ่ ระเจ้าทรงต้องการสือ่ สารกับเราโดย
ผ่านทางพวกเขา” (EG 198)
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ก. พระเยซูเจ้ำเลือกอยู่ข้ำงคนจน

ง. ชุมชนวัดของคุณเป็นพระศำสนจักรของคนจนจริงหรือ?

อ่าน มธ 25: 31-45
ไตร่ตรองและแบ่งปันกับคนข้างเคียง
- ใครเป็น “พี่น้องที่ต�่าต้อยที่สุด” (มธ 25: 40) ในชุมชนของเรา?
- ความยากจน ปรากฏในรูปแบบใดบ้างในสังคมของเรา?

อภิปรายในที่ประชุมรวม
ค�ำถำม
เรำจะท�ำอะไรได้อกี บ้ำงเพือ่ ชุมชนวัดเป็นพระศำสนจักรของคนจน
อย่ำงแท้จริง?

รายงานในที่ประชุมใหญ่

ภาวนาปิด

บทเสริม
		 พระเยซูเจ้าเกิดและเติบโตท่ามกลางคนยากจน ดังนั้นพระบุตรมิใช่
เพียงเกิดเป็นมนุษย์ แต่ยังเป็นมนุษย์ที่ยากจนด้วย เพราะพระเยซูเจ้าเลือกที่
จะอยู่ข้างคนยากจน ความยากจนของพระองค์มิใช่อยู่ที่วิถีชีวิตยากจนเท่านั้น
แต่จากตัวพระองค์เองที่ยอมขึ้นกับพระบิดาอย่างสิ้นเชิง พระเยซูเจ้าประกาศ
ข่าวดีแก่คนยากจน พระองค์ท�าอัศจรรย์หลายๆครั้ง เพื่อแสดงความเมตตาต่อ
คนยากจน ทรงสอนว่า “ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข เพราะพระอาณาจักรสวรรค์
เป็นของเขา” (มธ 5:3)
		 พระเยซูเจ้ายังถือว่าพระองค์เองเป็นคนยากจน “ท่านท�าสิ่งใดต่อพี่
น้องผู้ต�่าต้อยที่สุด ท่านก็ท�าสิ่งนั้นต่อเรา” (มธ 25:31-46) ทรงยืนยันว่าทุก
คนจะถูกพิพากษาตามความรักและความเมตตาของตน ใบหน้าของคนยากจน
สะท้อนพระพักตร์ของพระคริสตเจ้า
		 เราทีเ่ ป็นศิษย์พระคริสต์ตอ้ งแสดงความเมตตาต่อคนยากจนเช่นเดียว
กับพระองค์ ซึง่ การกระท�าเช่นนีเ้ รียกร้องการเสียสละตนเอง ไม่ยดึ ติดกับอ�านาจ
ทรัพย์สนิ หรือความน่าเคารพนับถือ แต่ยอมเป็นผูร้ บั ใช้ทถี่ อ่ มตน เป็นหนึง่ เดียว
กับคนยากจน มองด้วยสายตาของคนยากจน และร่วมทุกข์กับพวกเขา
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ค. พระศำสนจักรในประเทศไทยเรียกร้องเรำ
ให้อยู่เคียงข้ำงคนจน
อ่านและไตร่ตรองในกลุ่มย่อย กลุ่มละ 1 ข้อ
ค�ำถำม
- จะท�ำอย่ำงไรให้ค�ำสอนต่อไปนี้เข้ำถึงชุมชนวัดของคุณ?
1) พระเยซูคริสต์ องค์ความรักทีม่ าจากพระเจ้าพระบิดา “ทรงสละพระองค์
จนหมดสิ้น ทรงรับสภาพดุจทาส เป็นมนุษย์ดุจเรา” (ฟป 2: 7) ทรง
เจริญชีวิตอย่างยากจนและอยู่เคียงข้างคนบาปและคนต�่าต้อยทุกรูป
แบบในสังคมร่วมสมัยกับพระองค์ พระองค์ทรงสอนด้วยวาจาและ
กิจการทีช่ ดั เจน พระองค์ได้ทรงสถาปนาพระอาณาจักรพระเจ้าขึน้ ในโลก
ในหมูศ่ ษิ ย์ทมี่ คี วามรักและความเป็นน�า้ หนึง่ ใจเดียวกัน ทีส่ ดุ ทรงพิสจู น์
ให้เห็นว่าทรงรักเรามนุษย์มากเพียงใด โดยได้ทรงมอบชีวติ ของพระองค์
ยอมรับความตายบนไม้กางเขน ตามทีท่ รงเคยสอนว่า “ไม่มใี ครมีความ
รักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยน 15: 13) ทรง
กลับคืนพระชนมชีพและเสด็จสูส่ วรรค์ พระองค์โปรดให้พระจิตเจ้าเสด็จ
มายังพระศาสนจักร เพือ่ ให้ทรงน�าผลการกอบกูท้ สี่ า� เร็จแล้วไปสูม่ นุษย์
ทุกคนโดยทางพระศาสนจักร

2) พระศาสนจักรต้องเลือกอยูข่ า้ งคนยากจนเป็นอันดับแรก เรือ่ งนีจ้ ะต้อง
เป็น “เทววิทยาชีวติ ” (Theology of life) ของพระศาสนจักรมากกว่า
เป็นเพียงความคิดหรืองานบริการสังคม การเลือกเช่นนีเ้ ป็นวิถชี วี ติ ของ
พระศาสนจักรที่ต้องไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่น เรื่องนี้สมเด็จพระสันตะ
ปาปาฟรังซิส ทรงเลือกที่จะฟื้นฟูพระศาสนจักรอย่างจริงจังให้อยู่ข้าง
คนยากจน โดยให้พระศาสนาจักรด�าเนินชีวิตยากจนเพื่อคนยากจน
พระศาสนจักรต้องไม่สะสมความร�า่ รวย และสถาบันของพระศาสนจักร
ต้องเป็นประจักษ์พยาน ต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้มีพื้นที่ที่เปิดกว้าง
ต้อนรับคนยากจน พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชและคริสตชนทุกคน
ต้องเลือกที่จะด�าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย สมถะ พอเพียง มีเมตตา
กรุณา รักและรับใช้ อยู่เคียงข้างคนจน เน้นความยุติธรรมในสังคม
กล้าละทิง้ ความสะดวกสบายและความมัน่ คงส่วนตน เพือ่ เป็นประจักษ์
พยานที่มีประสิทธิภาพและประกาศข่าวดีได้อย่างแท้จริง (กฤษฎีกา
ข้อ 26)

พระเยซูคริสตเจ้านี้ จึงทรงเป็นต้นแบบชีวติ แห่งความรักและการอุทศิ ตน
ตามพระประสงค์ของพระบิดาอย่างสมบูรณ์ ที่มอบให้ไว้ส�าหรับเรา
คริสตชนทุกคนได้เจริญชีวิตติดตามพระองค์ (กฤษฎีกา ข้อ 8)
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