กิจกรรมฟื้นฟู
ครั้งที่ 2
ตอบรับพระเยซูเจ้า ด้วยการกลับใจ
เชื่อและกลายเป็นศิษย์ของพระองค์

เพลง
ภาวนา

บทน�ำ

พวกเราส่วนใหญ่เกิดมาในครอบครัวคริสตชน ได้รบั ศีลล้างบาปตัง้ แต่
ยังเป็นทารก “ล้างบาปแต่ยังไม่ได้รับข่าวดี ยังไม่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลง
ทีไ่ ด้พบปะกับพระเยซูเจ้าและเกิดการกลับใจ” การเติบโตของเราทีจ่ ะบรรลุ
วุฒิภาวะในความเชื่อจึงขึ้นอยู่กับตัวเราเอง
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เราจะแสดงความรักและรับใช้ผู้อื่นอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร
ในสถานการณ์ซึ่งต่อหน้าเรามีแต่ความยากจน สงคราม ความรุนแรง
เราต้องสนใจดูแลคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ดูแลรักษ์โลก คนจน
การกระท�าของเราต้องแสดงถึงความยุติธรรมและสันติภาพ
แม้ในสภาพยากจน เราถูกเรียกให้ทา� ทุกอย่างเท่าทีท่ า� ได้เพือ่ บรรเทา
ความยากจน
ในสถานการณ์สงครามและความรุนแรง เราถูกเรียกให้เป็นผูส้ ร้างสันติ
เราต้องปฏิบตั ติ อ่ ผูท้ ที่ า� งานกับเราด้วยความยุตธิ รรมและเมตตา (จ่าย
ค่าแรงอย่างยุติธรรม แบ่งผลก�าไรอย่างเป็นธรรม)
ไม่วา่ เราจะท�างานทีไ่ หน (หน่วยงานรัฐ การศึกษา ภาคส่วนเอกชน)
เราต้องแน่ใจว่าเราก�าลังรับใช้เพื่อนมนุษย์ หลีกเลี่ยงการฉ้อโกง และช่วย
กันยุติการฉ้อราษฎร์บังหลวง
เราต้องใช้ความสามารถ ทักษะและสิง่ ทีเ่ รามีเพือ่ ท�าประโยชน์แก่ผอู้ นื่
และเปลี่ยนแปลงสังคม
เราต้องอาสาช่วยงานของวัด สังฆมณฑล หน่วยงานสงเคราะห์ตา่ งๆ
การด�าเนินชีวิตความเชื่อ คือการเป็นศิษย์แท้ของพระเยซูเจ้า เป็น
“ศิษย์พระคริสต์”
- ซึ่งฟังพระวาจาและประกาศ
- ซึง่ วางใจในพระเยซูเจ้าและมีสมั พันธ์กบั พระองค์ดว้ ยการภาวนา
- ซึ่งปฏิบัติตามพระบัญญัติแห่งความรักและรับใช้
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ไตร่ตรอง ในกลุ่มย่อย 2-3 คน		
- ในชุมชนวัดของเรามีคริสตชนแต่ละจ�าพวกมากน้อยเพียงใด
(ร้อยละเท่าไรของจ�านวนคริสตชนในเขตวัด)
บทเสริม
คริสตชนแต่ละคนเป็นศิษย์พระคริสต์ กฤษฎีกำ ข้อ 5
“พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยเชือ่ มัน่ และตระหนัก
ว่า คริสตชนทุกคนโดยอาศัยศีลล้างบาป มีสว่ นร่วมในชีวติ
พระตรีเอกภาพ กลับกลายเป็นบุตรของพระบิดาเจ้า เป็น
ส่วนของพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า (เทียบ 1คร 12)
เป็นพระวิหารของพระจิตเจ้าผูท้ รงบันดาลให้เข้ามีสว่ นร่วม
ในชีวติ ของพระคริสตเจ้า เป็นกิง่ องุน่ ทีต่ ดิ กับล�าต้น (เทียบ
ยน 15) ดังนั้น คริสตชนทุกคนจึงเป็นศิษย์พระคริสต์ด้วย
การด�าเนินชีวิตสอดคล้องกับความเชื่อ โดยปฏิบัติตาม
พระวาจาพระเจ้า ส�านึกถึงบทบาทส�าคัญยิง่ ในการประกาศ
ข่าวดีตามพระบัญชาของพระเยซูคริสต์ (เทียบ มธ 28:
19-20) เป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิต ท�าตามแบบอย่าง
ของพระอาจารย์ด้วยการรักผู้อื่นก่อน จนผู้คนรอบข้าง
สัมผัส เข้าใจได้ถึงความรักของพระเจ้า และตอบรับความ
รักของพระองค์”
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กำรประกำศพระวำจำของพระเจ้ำ
- ในฐานะศิษย์พระคริสต์ เราสานต่อพันธกิจของพระองค์ด้วย
		 การประกาศข่าวดีแห่งพระอาณาจักรแก่ผู้อื่น
- นี่ไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์เท่านั้น แต่ของฆราวาสทุกคนด้วย
- บรรลุวุฒิภาวะในความเชื่อหมายความว่าแต่ละคนรับผิดชอบ
		 ในพันธกิจการเป็นธรรมทูตของตน

ง. เรำแสดงควำมเชื่อให้โลกเห็นอย่ำงไร
อ่านและไตร่ตรองพร้อมกัน

“โลกรับฟังคนทีเ่ ป็นประจักษย์พยำนมำกกว่ำคนทีเ่ พียงแต่สอน”

(พระสันตะปาปา ปอล ที่ 6)
- เราประกาศพระวาจามิใช่เพียงด้วยค�าพูดเท่านั้นแต่ด้วยชีวิต
- เราเป็นประจักษ์พยานถึงพระวาจาด้วยความประพฤติและการ
		 ด�าเนินชีวิตของเรา
- วิธีการที่ดีที่สุดที่จะประกาศค�าสอนของพระเยซูเจ้าในเรื่อง
		 ความรัก ความเมตตา การรับใช้ ความซื่อสัตย์ การให้อภัย ก็
		 คือด�าเนินชีวิตตามที่เราสอน
ควำมเชื่อคือกำรวำงใจในพระเยซูเจ้ำ
- ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งกับพระเยซูเจ้า
- ความรักที่แสดงออกในการภาวนา รับศีลศักดิ์สิทธิ์ และโดย
		 เฉพาะศีลมหาสนิท
8
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พระทัย จงอย่าเกี่ยวข้องกับกิจการแห่งความมืดซึ่งไร้ผล
ตรงกันข้าม จงประณามกิจการเหล่านั้น” (อฟ 5:8-11)
ควำมหมำยของ “กำรกลับใจ”
- สวมใส่มนุษย์ใหม่ ด�าเนินชีวิตในความสว่าง (เลียนแบบ
		 พระคริสตเจ้า ในความเมตตา ความรัก การรับใช้ ความถ่อมตน
		 ความซื่อสัตย์ ฯลฯ)
- กลายเป็นคนใหม่ เป็นตนเองอย่างที่ดีที่สุด
ทุกคนต้องกำร “กำรกลับใจ”
กฤษฎีกาของสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรในประเทศไทย (ค.ศ. 2015)
ข้อ 11 ได้กล่าวถึงความส�าคัญในเรื่องนี้ไว้ว่า
“คริสตชนผู้ปฏิบัติศาสนกิจและผู้ละทิ้งการปฏิบัติฯ
รวมทั้งบุคคลผู้สนใจเป็นคริสตชน เมื่อได้ลองจุ่มชีวิตลงใน
ความรักของพระเจ้าโดยเข้าร่วมในชุมชนคริสตชนย่อยที่
มีบรรยากาศอารยธรรมแห่งความรัก และได้เริ่มเจริญชีวิต
ตามบทบัญญัติแห่งความรักของพระคริสตเจ้า จนเกิดเป็น
ประสบการณ์ความเชื่อ ได้พบพระคริสตเจ้า ได้สัมผัสความ
รักของพระองค์แล้ว การกลับใจ (metanoia) จะเกิดตามมา
เขาเองจะเปิดใจไตร่ตรองชีวิตของตน ส�านึกในสภาพจริง
ความกลวง ความว่างเปล่า ความล้มเหลว ความผิดพลาด
บกพร่อง ความท้อใจในอดีต และจะก้าวเข้าสู่การตัดสินใจ
ครั้งส�าคัญยิ่งในชีวิต ที่จะเป็นการตอบรับและจัดให้พระเจ้า
องค์ความรักที่เขาได้สัมผัส เป็นเป้าหมายแรกและส�าคัญ
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ก. คริสตชน 3 จ�ำพวก
เป็นคริสตชนแต่ชื่อ
- เขามีชื่อว่าเป็นคริสตชนแต่ปฏิบัติตัวดังคนไม่มีศาสนา
		 ด�าเนินชีวิตราวกับว่าไม่มีพระเจ้า
- ไม่ใส่ใจว่าพระคริสตเจ้าเป็นใคร ไม่รจู้ กั ค�าสอนของพระศาสนจักร
		 ค�าสอนด้านจริยธรรม หรือว่าไม่ถือตามค�าสอนเหล่านี้
- เป็นทาสของบาป แสวงหาความรื่นรมย์ ทรัพย์สิน อ�านาจ
- ไม่ได้เจริญชีวิตดังผู้ติดตามพระคริสตเจ้า
เป็นคริสตชนบางโอกาส หรือตามฤดูกาล
- เป็นคริสตชนวันอาทิตย์ หรือเมื่อไปวัด แต่วันอื่นๆ ก็มีชีวิต
		 อีกอย่างหนึ่ง
- บางคนก็ไปวัดตามเทศกาลฉลองต่างๆ เช่ย คริสตมาส ปัสกา
- บางคนก็เลือกปฏิบัติค�าสอนบางประการของพระศาสนจักร
- บางคนก็ไม่อยู่กับร่องกับรอย ดูราวกับว่าศรัทธา แต่เจริญชีวิต
		 ไร้ศีลธรรม

ควำมเชื่อของชุมชน
- ความเชื่อมิใช่เป็นเรื่องส่วนตัว
- ก่อนอื่นใดเป็นเรื่องที่มาจากชุมชน
- เราเกิดมาในชุมชนคริสตชน พระศาสนจักร ซึ่งเป็นชุมชน
		 แห่งความเชื่อ
- เรามีประสบการณ์การกลับใจในชุมชนคริสตชน
- ความเชื่อของเราเติบโตในชุมชนคริสตชน
- เราด�าเนินชีวิตความเชื่อร่วมกันเป็นชุมชน
ดังนัน้ “กำรกลับใจ” จึงหมายถึงการยอมรับพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลาง
ของชีวิต หลีกเลี่ยงบาป ทวีความเชื่อในพระองค์ และกลับกลายเป็นศิษย์
ที่แท้จริง เป็นสมาชิกของ “ชุนชนคริสตชน” (พระศาสนจักร)
ภำวนำ วอนขอพลังและความมุ่งมั่นที่จะลงมือท�า
สิ่งที่เราได้เรียนรู้
ทั้งในระดับส่วนตัว ในครอบครัว และในชุมชนของเรา

เป็นคริสตชนที่ปฏิบัติตามความเชื่อ และมีบทบาทในพระศาสนจักร
- เป็นผู้ที่เติบโตในความเชื่อ
- เขาอาจเคยเป็น “คริสตชนแต่ชื่อ” หรือ “คริสตชนบางโอกาส”
		 มาก่อน แต่ได้ผ่านประสบการณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา
- ความเชือ่ ของเขาเติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ ด�าเนินชีวติ เป็นศิษย์พระคริสต์
		 อย่างแท้จริง
2

กิจกรรมฟื้นฟู ครั้งที่ 2

กิจกรรมฟื้นฟู ครั้งที่ 2

11

ข. กำรเปลี่ยนแปลงเมื่อได้พบกับพระเยซูเจ้ำ
อ่าน อฟ 4: 17-24		ไตร่ตรองส่วนตัว (3 นาที)
ค�ำถำมน�ำกำรไตร่ตรอง
• 		เมื่อไรในชีวิตของฉันที่ฉันรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่กับฉัน
• 		ประสบการณ์นี้เปลี่ยนแปลงชีวิตฉันอย่างไร
แบ่งปันกับคนข้างเคียง (7 นาที)
แบ่งปันในที่ประชุมรวม (เลือกสมาชิกคนหนึ่งจากแต่ละกลุ่มย่อย)
การแบ่งปันนีเ้ ป็นการประกาศยืนยันความเชือ่ ส่วนตัวซึง่ มากกว่าการรายงาน
สรุป
กำรกลับใจ (metanoia)
- การพบปะส่วนตัวกับพระคริสตเจ้า อาศัยพระวาจาและเหตุการณ์
		 ต่างๆ ในชีวิต
- เชื่อในพระเยซูเจ้าว่าพระองค์เป็นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและ
		 พระผู้ไถ่กู้
- หลีกเลี่ยงบาปและความชั่ว (ออกจากความมืด)
- ละทิ้งมนุษย์เก่าและการกระท�าของความมืด (ความเห็นแก่ตัว
		 ความโลภ การฉ้อโกง ไร้ศีลธรรม ความรุนแรง ฯลฯ)
“ในอดีตท่านเคยเป็นความมืด แต่บดั นีท้ า่ นเป็นความ
สว่างในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า จงด�าเนินชีวติ เช่นบุตรแห่งความ
สว่างเถิด ผลแห่งความสว่างคือความดี ความชอบธรรมและ
ความจริงทุกประการ จงแสวงหาสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอ
4
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กำรภำวนำแสดงถึงควำมวำงใจในพระคริสต์
- เมื่อเราภาวนา เราแสดงความเชื่อและวางใจในพระคริสต์
- เราเชื่อว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้และฟังเรา
- เราวางใจว่าพระองค์จะตอบค�าภาวนา การภาวนามิใช่เพียงขอ
		 สิ่งที่ต้องการจากพระเจ้า แต่ยังเป็นเวลาที่เราขออภัยและ
		 ขอบคุณพระองค์ด้วย
กำรรับศีลศักดิ์สิทธิ์
- ในฐานะผู้ติดตามพระเยซูเจ้า เราแสดงความเชื่อโดยมีส่วน
		 ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ
- ร่วมโต๊ะศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละเป็นหนึง่ เดียวกับพระคริสต์และเพือ่ นพีน่ อ้ ง
- ในศี ล อภั ย บาป เราคื น ดี กั บ พระ และตอกย�้ า ความเชื่ อ ใน
		 พระเมตตา
- ยอมรับว่าเราเป็นคนบาป อีกทั้งปรารถนาจะชดเชยบาปและ
		 มีชีวิตใหม่
ควำมเชื่อ คือกำรท�ำตำมค�ำสั่งของพระเยซูเจ้ำ
- “ความเชื่อที่ไร้กิจการเป็นความเชื่อที่ตาย”
- ความเชื่อแสดงออกในการกระท�าด้วยความรักและการรับใช้
		 ใส่ใจผู้ยากไร้ ดูแลโลก
- ท�าให้พระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นความจริง นั่นคือมุ่งสู่ความ
		 ยุติธรรม สันติภาพ การพัฒนา การปลดปล่อย การดูแลรักษา
		 สิ่งแวดล้อม
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สูงสุดของชีวิตเขา เขาจะเปิดใจยอมรับการฟื้นฟูชีวิตความ
เชือ่ ขึน้ ใหม่ หรือสมัครใจเข้ารับความเชือ่ เป็นคริสตชน พร้อม
ที่จะก้าวเข้าร่วมชุมชนคริสตชนย่อยซึ่งเป็นเสมือน “เซลล์
ชีวิตอารยธรรมความรัก” เพื่อเติบโตต่อไปในกระบวนการ
เรียนรู้ค�าสอนส�าหรับผู้สนใจเป็นคริสตชน (RCIA) หรือ
กระบวนการเรียนค�าสอนผู้ใหญ่ต่อเนื่องรูปแบบต่างๆ
ส�าหรับผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปแล้ว เขาจะได้รับการหล่อ
เลี้ยงให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในความเชื่อต่อไป
ในที่สุดเขาจะเปิดขอบฟ้าใหม่ ชีวิตความเชื่อของตน
ก้าวสู่พันธกิจการน�าข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้าไปแบ่ง
ปันให้กบั ทุกคน โดยด�าเนินชีวติ เป็นประจักษ์พยานแก่ผอู้ นื่
ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อน และ ณ เวลาอันเหมาะสม ก็
จะเชิญชวนบุคคลผู้สนใจความเชื่อเหล่านั้นให้มาลองสัมผัส
ความรักของพระเจ้าในชุมชนคริสตชนย่อยที่มีบรรยากาศ
อารยธรรมใหม่นี้ รวมทัง้ พวกเขาเองก็จะร่วมมือกันในกิจการ
ความรักเมตตาภาคปฏิบัติ ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่
พี่น้องผู้ยากไร้และบุคคลชายขอบสังคมในวงกว้างกว่าเดิม
ตามก�าลังความสามารถด้วย”
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ค. เติบโตในควำมเชื่อ
ไตร่ตรองส่วนตัวและแบ่งปันกับคนข้างเคียง
ค�ำถำมน�ำกำรไตร่ตรอง
•		ฉันเติบโตในความเชือ่ และด�าเนินชีวติ เป็นศิษย์พระคริสต์อย่างไร
สรุป
กำรเติบโตในควำมเชื่อ
เพื่อจะเติบโตในความเชื่อ
- เราเชื่อในสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอน
- วางใจในพระองค์
- ด�าเนินชีวิตความเชื่อด้วยการปฏิบัติจริง
- เชื่อในพระบิดาเจ้าพระผู้สร้าง ผู้ส่งพระบุตรมากอบกู้เรา
- เชื่อในพระจิตเจ้า ที่พระบิดาและพระเยซูเจ้าส่งมาเพื่อเป็น
		 พลังให้แก่พระศาสนจักรในการสานต่อพันธกิจของพระคริสตเจ้า
เรำเติบโตในควำมเชื่อเมื่อเรำฟังพระวำจำ
- ยอมรับข่าวดีที่พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผย ยอมให้พระวาจานั้น
		 สัมผัสใจเรา เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา
- เพื่อจะเป็นดังนี้ได้ เราต้องศึกษาค�าสอนของพระเยซูเจ้าดังที่
		 บันทึกในพระคัมภีร์และตามที่พระศาสนจักรสอน
- เราต้ อ งอ่ า นและศึ ก ษาพระคั ม ภี ร ์ แ ละเรี ย นรู ้ ค� า สอนของ
		 พระศาสนจักร
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