กิจกรรมฟื้นฟู
ครั้งที่ 6
ชุมชนคริสตชนย่อยๆ ฟังพระวาจาและ
เป็นประจักษ์พยานถึงข่าวดี

เพลงเริ่ม
ภาวนาเปิด

บทน�ำ

พันธกิจของพระคริสตเจ้า โดยธรรมชาติแล้วเป็นพันธกิจแบบ
ประกาศก พระองค์เสด็จมาเพื่อประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ข่าวดี
แห่งความรอดพ้น พระองค์ประณามบาปและความชั่วร้ายทุกรูปแบบ
พระองค์ทรงเรียกทุกคนให้กลับใจ พระศาสนจักรสานต่อพันธกิจประกาศ
ข่าวดีของพระคริสตเจ้า เป็นประชากรแบบประกาศกที่ประกาศข่าวดีและ
เป็นประจักษ์พยาน
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		 “คริสตชนที่มาร่วมพบปะเป็นประจ�าและผู้ที่มาชุมนุมกัน
ในวันพระเจ้า” พระศาสนจักรจ�าเป็นต้องเอาใจใส่อภิบาลพวกเขา
เหล่านี้ ให้ได้รบั การหล่อเลีย้ งด้วยพระวาจา ศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ และการเข้า
ร่วมชุมนุมเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในชุมชนความเชื่อ ร่วมอธิษฐาน
ภาวนาพร้อมกันเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้พวกเขาได้
เติบโตในความเชื่ออย่างแท้จริง จนสามารถตอบสนองความรักของ
พระเจ้าได้ดยี งิ่ ขึน้ พร้อมเจริญชีวติ เป็นแบบอย่าง เป็นแสงสว่าง และ
กล้าหาญที่จะออกไปเป็น “ศิษย์ธรรมทูต” ที่เข้มแข็ง กระตือรือร้น
ในการประกาศข่าวดีด้วยความชื่นชมยินดีเสมอ
		
“บุคคลทีไ่ ด้รบั ศีลล้างบาปแล้วแต่มไิ ด้ดา� เนินชีวติ ตามพันธกิจ
ของศีลล้างบาป และมิได้รับความบรรเทาใจแท้จริงจากความเชื่อ
โดยสาเหตุใดๆ ก็ตาม” พระศาสนจักรในฐานะมารดาผู้เอาใจใส่
มีพันธกิจเร่งด่วนที่จะช่วยให้คริสตชนเหล่านี้ได้สัมผัสความรักและ
ความเมตตาของพระเจ้า ได้รบั ความชืน่ ชมยินดีแห่งพระวรสาร และ
ปรารถนาทีจ่ ะผูกมัดตนเองกับพระคริสตเจ้า เป็นหนึง่ เดียวกับสมาชิก
ของพระศาสนจักร เพื่อพร้อมที่จะด�าเนินชีวิตเป็นเกลือดองแผ่นดิน
เป็นแสงสว่างส่องโลกและเป็นเชื้อแป้งที่มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป
ค�ำถำมเพื่อกำรไตร่ตรอง
• คุณจะท�ำอะไรได้อีกบ้ำงเพื่อสำนต่อพันธกิจ
กำรประกำศข่ำวดี?
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ข. กำรรับค�ำสั่งสอนของพระศำสนจักร
ท�ำให้ควำมเชื่อของตนลึกซึ้งยิ่งขึ้น
แบ่งกลุ่มย่อย 3-4 คน อ่านและไตร่ตรองกลุ่มละ 1 หัวข้อ
ค�ำถำมเพื่อกำรไตร่ตรอง
• ในชุมชนของคุณ คุณเคยเป็นประจักษ์พยำน
และประกำศข่ำวดีอย่ำงไรบ้ำง?
1)

พระสันตะปาปานักบุญยอห์นปอลที่ 2 ยืนยันว่าวิถีชุมชนวัด
“เป็นเครือ่ งมือในการอบรมและการประกาศข่าวดี... เป็นเครือ่ งมือใน
การประกาศข่าวดีและการประกาศแรกเริม่ เท่ากับทีเ่ ป็นท่อธารแห่ง
ศาสนบริการใหม่ๆ พร้อมๆ กัน ...” (RM 51)

2)

พระสันตะปาปาฟรังซิสเห็นว่าวิถีชุมชนวัดเป็นรูปแบบการประกาศ
ข่าวดี		“... เป็นความมัง่ คัง่ ของพระศาสนจักร ซึง่ พระจิตเจ้าทรงบันดาล
ให้เกิดขึน้ เพือ่ ประกาศข่าวดีแก่ประชาชนทุกกลุม่ และทุกภาคส่วน..”
(EG 29)

3)

พันธกิจประกาศข่าวดีของวิถีชุมชนวัด ไม่จ�ากัดอยู่ที่การประกาศ
พระวรสารและการสอนค�าสอน แต่ยงั รวมถึงการสร้างมโนธรรมทีถ่ กู ต้อง
และเป็นมโนธรรมของสังคม รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรดี อะไรไม่ดี
สามารถสอนคนอื่นได้
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ก. พันธกิจของพระเยซูเจ้ำ
อ่าน ลก 4:16-18
ค�ำถำมเพื่อกำรไตร่ตรอง
• พันธกิจของพระเยซูเจ้ำคืออะไร?
• ในชุมชนของฉัน ฉันจะมีสว่ นร่วมในพันธกิจของพระเยซูเจ้ำ
ได้อย่ำงไรบ้ำง?

ง. หำข้อปฏิบัติร่วมกัน
-

ชุมชนของเราตั้งใจจะท�าอะไร ในสัปดาห์/เดือนต่อไปนี้

ภำวนำปิด เพื่อความต้องการของชุมชน

แบ่งปันกับคนข้างเคียง

บทเสริม
คริสตชนทุกคนที่รับศีลล้างบาปแล้ว มีส่วนในพันธกิจของพระคริสตเจ้า
พันธกิจนี้มิใช่ต่างคนต่างท�า แต่ต้องเจริญชีวิตร่วมกันเป็นชุมชน วิถีชุมชนวัด
ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งของการเป็นพระศาสนจักร เป็นชุมชนที่เป็นประจักษ์
พยานและประกาศก ซึ่งมีส่วนในพันธกิจประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้าและ
ของพระศาสนจักรพวกเขาเป็นชุมชนที่ประกาศข่าวดีด้วยการฟังพระวาจา
รับพระวาจาเข้ามาในชีวติ กลับใจและเปลีย่ นแปลงชีวติ โดยพระวาจา วิถชี มุ ชนวัด
เป็นผลของการประกาศข่าวดี ประกาศพระวาจาของพระเจ้าและเติบโตต่อไป
จากการประกาศอย่างต่อเนือ่ ง วิถชี มุ ชนวัดกลับกลายเป็นชุมชนประกาศข่าวดี
แบ่งปันความเชือ่ และประกาศพระวาจาให้แก่ผอู้ นื่ ออกไปหาผูท้ เี่ หินห่างจากวัด
เรียกร้องให้กลับใจ มาเจริญชีวิตศิษย์ธรรมทูตที่แท้จริงของพระคริสตเจ้า
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4)

พันธกิจประกาศกเกี่ยวข้องกับการประกาศและการประณาม
- ประกาศข่าวสารพระอาณาจักรของพระเจ้า ความรอดพ้น
		 ความยุติธรรม สันติภาพและอิสรภาพ
- ประณามบาปและความชั่วร้ายในสังคม เช่น พระเจ้าแห่งอ�านาจ
		 และทรัพย์สินเงินทอง ความอยุติธรรม การกดขี่ วัฒนธรรม
		 แห่งความตาย

บทเสริม
มีกจิ กรรมและการอบรมหลายอย่างทีจ่ ะช่วยวิถชี มุ ชนวัดให้ตระหนัก
ถึงการเป็นประกาศก รวมถึงการสัมมนาด้านพระคัมภีร์ โปรแกรมปลุก
จิตส�านึก โปรแกรมค�าสอนผู้ใหญ่
กิจกรรมพื้นฐานสามารถท�าได้ทั่วๆ ไปก็คือการแบ่งปันพระวาจาที่
สมาชิกชุมนุมกัน ไตร่ตรองพระวาจา และไตร่ตรองชีวติ ในแสงแห่งความเชือ่
แล้วลงมือปฏิบัติตามพระวาจานั้นอย่างเป็นรูปธรรม
การแบ่งปันพระวาจามีหลากหลายวิธี สุดแต่ชุมชนจะเลือกใช้
ไม่จา� เป็นต้องเป็นสูตรเดิมๆ บทอ่านมักจะมาจากบทอ่านในมิสซาวันอาทิตย์
ถัดไป หรือบทอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ของ
ชุมชนนั้นๆ
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ค. กฤษฎีกำพระศำสนจักรคำทอลิกประเทศไทย 2015
ข้อ 15-16 ระบุว่ำจะประกำศข่ำวดีอย่ำงไร
และประกำศกับใคร
15. ในการฟืน้ ฟูการประกาศข่าวดีขนึ้ ใหม่ จ�าเป็นต้องเพิม่ ความกระตือรือร้น
ยิ่งขึ้นในการเทศน์สอน หรือการบอกเล่าและแบ่งปันประสบการณ์
พระเจ้า มุ่งประกาศข้อค�าสอนของบรรดาอัครสาวกเรื่องพระเยซูเจ้า
(kerygma) ซึง่ มีศนู ย์กลางอยูท่ พี่ ระธรรมล�า้ ลึกปัสกา คือ พระทรมาน
การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า
พระศาสนจักรจ�าเป็นต้องมุง่ ค้นหาหนทางใหม่ๆ วิธกี ารใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบันอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้
บุคคลเป้าหมายแห่งข่าวดีทุกคนได้มีโอกาสรับรู้ สัมผัสและเชื่อใน
ความรักเมตตาของพระเจ้าโดยผ่านทางชีวิตของคริสตชนแต่ละคน
กลุ่มเป้ำหมำยหลักของกำรฟื้นฟูกำรประกำศข่ำวดีขึ้นใหม่
16. “ผูท้ ยี่ งั ไม่รจู้ กั พระเยซูคริสตเจ้า ผูท้ ไี่ ม่ยอมรับและผูท้ ปี่ ฏิเสธพระองค์
ในทุกภาคส่วนของพระศาสนจักรและสังคม” (ad Gentes) บุคคล
เหล่านี้ ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่มคี วามหิวกระหายลึกๆ ในจิตใจ ทัง้ โดยรูต้ วั
และไม่รตู้ วั ทีจ่ ะแสวงหาความจริงสูงสุดในวิถที างต่างๆ พวกเขาทุกคนมี
สิทธิทจี่ ะได้รบั ข่าวดี ได้รจู้ กั พระเจ้าเทีย่ งแท้ ดังนัน้ พระศาสนจักรจ�าเป็น
ต้องแสวงหาวิธกี ารใหม่ๆ เสมอ ทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อม เพือ่ น�าเสนอ
ข่าวดีแก่พวกเขา ให้พวกเขามีความชื่นชมยินดีในการได้พบและ
มีประสบการณ์ความรักเมตตาของพระเจ้า จนกระทั่งปรารถนาเข้า
มาเรียนรูจ้ กั พระคริสตเจ้า และร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของครอบครัวพระเจ้า
ในพระอาณาจักรของพระองค์
กิจกรรมฟื้นฟู ครั้งที่ 6

5

