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เกี่ยวกับหนังสือชุด Catholic Update
หนังสือชุด Catholic Update นำ�เอาขอมูลที่ดีที่สุดจาก
เอกสารตางๆ เพื่อชวยคุณใหเขาถึงแหลงขอมูลอันทันสมัย
สำ�หรับความเชื่อของคุณ สิ่งที่เราจัดใหเหมาะสมกับหนังสือ
แตละเลมก็คือ ถอยคำ�ท่ีใชเปนขอมูลอันมีความหมายชัดเจน
รวบรัด เชื่อถือได ซึ่งคุณจะม่ันใจไดวามาจากเอกสารตางๆ
อันเกีย่ วกับการปฏิรปู ความเชือ่ ทไ่ี ดรบั ความเชือ่ ถือมากทส่ี ดุ อีก
ทัง้ เรายงั ไดออกแบบใหหนังสือชุดน้มี งุ เนนภาคปฏิบตั ิ โดยตอบ
ค�ำ ถามเกีย่ วกับ “อะไร” “ทำ�ไม” และ “อยางไร” แกคริสตชนทไ่ี ป
โบสถ
หนังสือชุดนี้นำ�เอาหัวขอเรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับชีวิต
ชุมชนคริสตชน (parish life) -เชน พิธีบูชาขอบพระคุณ ศีล
ศักดิ์สิทธิ์ตางๆ พระคัมภีร ปพิธีกรรม- มาอธิบายใหมอยาง
ตรงไปตรงมาโดยละเอียด หนังสือเหลานี้เหมาะทั้งสำ�หรับการ
อานคนเดียวและการศึกษาเปนกลุม ทั้งยังเปนแหลงขอมูลอัน
มีคามากสำ�หรับการเตรียมศีลศักดิ์สิทธิ์ ผูมีสวนรวมใน RCIA
การอบรมความเชื่อและการฝกอบรมการอภิบาลดานพิธีกรรม
(liturgical ministry training) รวมถึงเปนเครื่องมือประจำ�วันชั้น
เยี่ยมสำ�หรับชาวคาทอลิกที่ตองการทบทวนความรูพื้นฐาน
ของคาทอลิก
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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เนื้อหาตางๆ ไดมาจากผูเขียนหลายทาน เชน Thomas
Richstatter O.F.M. Lawrence  Mick Leonard Foley O.F.M.
Carol Luebering William H. Shannon  เปนตน ระบบความคิด
ทางศาสนาและวิธีการแกปญหาของพวกทานมีการปฏิบัติและ
ความเชื่อที่สืบตอกันมาของคาทอลิกเปนพื้นฐาน เราไดผสม
รูปแบบความคิดและวิธีการของผูเขียนแตละทานเขาเปนความ
คิดหนึ่งที่ชัดเจน เปนเอกภาพ และอานเขาใจงาย
มาเ พิ่ ม พู น ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ ค วามเชื่ อ ค าทอลิ ก แ ละ
พัฒนาการปฏิบัติตามความเชื่อของคุณดวยเรื่องตางๆที่เปน
ประโยชนจากหนังสือชุดCatholic Update
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คำ�นำ�
“เราใหบทบัญญัติใหมแกทานทั้งหลาย ใหทานรักกันและกัน เรารัก
ทานทั้งหลายอยางไร ทานก็จงรักกันอยางนั้นเถิด” (ยน 13:34)
ประวัติของพระศาสนจักรอาจจะไดมาจากการบันทึก
ข อ มู ล เ กี่ ย วกั บ ก ารป ระกาศพ ระวรส าร ย อ นไปส องพั น
ปกอน ตั้งแตสมัยพระเยซูเจายังทรงพระชนมชีพบนโลก พระ
ศาสนจักรไดพยายามเขาถึงคนอื่นดวยการแสดงความสนใจ
พรอมรับฟงโดยอาศัยขาวดีของพระเยซูคริสต
ตั้งแตสภาสังคายนาวาติกันที่ 2   ความรับผิดชอบเรื่อง
การประกาศพระวรสาร ไดเปลี่ยนไปจากการเปนงานของ
เจาหนาที่ของพระศาสนจักร  (church officials) สถาบันนักบวช
(clergy) และชุมชนนักพรต (religious communities) ฝายเดียว
-คือ พระสันตะปาปา พระคารดินัล พระสังฆราช พระสงฆ
ภราดาและภคินี- มาเปนความพยายามในสวนของสัตบุรุษทุก
คนที่จะตองรูจักพระคริสตดีขึ้น และรูจักแสดงความเอาใจใส
พรอมกับรับฟงครอบครัว เพื่อน ชุมชนของตน รวมถึงสังคม
เพื่อสื่อสารความรักของพระเจาทุกวันดวยวิธีการตางๆทั้งเล็ก
และใหญ นี่คือการประกาศพระวรสารขึ้นใหมที่เราพูดกันใน
ปจจุบัน
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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กระแสเรียกสูการประกาศพระวรสารนี้ไมใชเรื่องใหมที่
เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน หลังจากการสิ้นพระชนมของพระเยซูเจา 
บรรดาศิษยและผูติดตามเชื่อฟงคำ�สั่งของพระองคที่วา  “จงไป
สั่งสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา ทำ�พิธีลางบาปใหเขา
เดชะพระนามพระบิดา  พระบุตร และพระจิต   จงสอนเขาให
ปฏิบัติตามคำ�สั่งทุกขอที่เราใหแกทาน” (มธ 28:19-20) โดยนำ�
เอาขาวดีไปเผยแผในทวีปเอเซีย แอฟริกา และยุโรปตะวันตก
หัวใจของการประกาศพระวรสารก็คือ พระบัญญัติเอก
ทีว่ า 
 “ทานจะตอ งรกั องคพระผูเ ปนเจา พระเจาของทา นสดุ จติ ใจ
สุดวิญญาณ สุดสติปญญาและสุดกำ�ลังของทาน บทบัญญัติ
ประการที่สองก็คือ ทานจะตองรักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตน
เอง ไมมีบทบัญญัติขอใดยิ่งใหญกวาบทบัญญัติสองประการ
นี้” (มก 12:30-31) พระบัญญัตินี้นาจะเปนตราประจำ�ตัวที่
แสดงความเปนผูติดตามพระเยซูคริสต หมายความวา พระบัญญัตินี้เปนสิ่งที่นาจะทำ�ใหศาสนาคริสตดูพิเศษกวาความ
เชื่ออื่นทั้งหมด
พระบัญญัตินี้ไมใชการปฏิเสธพระบัญญัติสิบประการ
ในทำ � นองเ ดี ย วกั น การป ระกาศพ ระวรส ารขึ้ น ใ หม ก็ ไ ม ไ ด
ปฏิเสธความพยายามประกาศพระวรสารในอดีต
ในหนังสือ A Concise Guide to the Document of
Vatican II  Edward P. Hahnenberg  ใหขอสังเกตวา จากสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ที่วา “รูปแบบงานธรรมทูตอันเกาแกกวา
8
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ซึ่งพบ ‘การสง’ จากพระศาสนจักรในยุโรปและ ‘การรับ’ ใน
สวนที่เหลือของโลก ไดใหวิถีทางสูรูปแบบใหม ไดแก ทัศนวิสัย
ที่ยึดถือการรวมมือกันของพระศาสนจักรทั้งมวลทั่วทุกมุมโลก
ในพันธกิจหนึ่งคือ การประกาศพระวรสารแกมวลมนุษย”
รู ป แบบใหม นี้ จึ ง เ ป น หนึ่ ง ใ นอ งค ป ระกอบห ลั ก อั น
เปนความมุงหมายของการใชคำ�วา การประกาศพระวรสาร
ขึ้นใหม เปนถอยคำ�ที่ Hahnenberg ระบุวา  “ถูกใชเปนครั้ง
แรกโ ดยบ รรดาพ ระสั ง ฆราชแ ห ง ล าติ น อ เมริ ก าที่ Medellin (Columbia) ในป ค.ศ. 1968” แลว “ถูกยกระดับขึ้นโดย
พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 ใหกลายเปนคุณลักษณะอัน
โดดเดนประการหนึ่งแหงรัชสมัยของพระองค” และเมื่อไมนาน
มานี้ เ องพ ระสั น ตะปาปาเ บเนดิ ก ต  ที่ 16 ทรงก ระตุ  น แ ละ
แผขยายความคิดนี้ออกไป อีกทั้งสมัชชาพระสังฆราช (Synod
of Bishops) ราว ค.ศ. 2012 ก็ไดประชุมกันเรื่องนี้
“สิ่งที่ทำ�ใหการประกาศพระวรสารขึ้นใหม ‘ใหม’ ไมใช
ขาวสาร นั่นคือ ขาวดีของพระเยซูคริสตยังคงอยูเหมือนเดิม
เสมอ แตนาจะเปนความใหมของวิธีการ ทัศนคติ และขอบเขต
การประกาศพระวรส ารแบบนี้ไมไดมุงเฉพาะผูไมเชื่อที่ยัง
ไมไดรูจักในมุมหนึ่งของโลกซึ่งไมคุนเคย แตมุงไปทั่วทั้งโลก
ในวัฒนธรรมหลากหลายและมนุษยทั้งมวล ทั้งที่ไมเคยไดยิน
เรื่องพระคริสตหรือที่เคยไดยินขาวดีแลวแตลืมความสำ�คัญใน
การติดตามพระคริสต การประกาศพระวรสารขึ้นใหมไมใชเอา
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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เฉพาะเรื่องการประกาศที่มีมาแตเดิมและการดูแลอภิบาลเทา
นั้น แตเปนการประกาศพระวรสารอีกครั้งแกผูที่ไมไดนำ�พระวรสารมาเปนเครื่องมือนำ�ทางชีวิตแลว”

ความรักเพื่อนบาน การเอาใจใสรับฟงบุคคลผูไมเคย
รูจักพระคริสตหรือความสัมพันธที่เขามีกับพระคริสตไดจืดจาง
ไปแลว การมีสวนรวมกับทุกคน การเปลี่ยนแปลงผูคนและ
โครงสรางสังคม การใชเครื่องมือสื่อสารใหมเพื่อแบงปนความ
เชื่อ -ทุกสิ่งที่กลาวมานี้ลวนเปนองคประกอบแหงกระแสเรียก
ของเราสูการประกาศพระวรสารขึ้นใหม

หนั ง สื อ ชุ ด Catholic Update สำ � หรั บ ก ารป ระกาศ
พระวรสารขึ้นใหม นำ�เสนอขอมูลอยางยนยอสำ�หรับหัวขอ
หนึ่งที่มักทำ�ใหคาทอลิกสับสนและคอยพะวงสงสัยเกี่ยวกับ
บทบาทของตนในการประกาศพระวรสารขึ้นใหม โดยจะมีการ
พิจารณาวาการประกาศพระวรสารคืออะไร และทำ�ไมจึงสำ�คัญ
ประวัติการกอเกิด โดยเฉพาะตั้งแตสภาสังคายนาวาติกันที่ 2
จนถึงปจจุบัน อะไรเปนสิ่งใหมในการประกาศพระวรสารขึ้น
ใหม และเราแตละคนสามารถตอบสนองกระแสเรียกจากพระ
เยซูคริสตองคพระผูเปนเจาและพระผูไถของเรา ดวยวิธีการ
หนึ่งที่เปนสวนตัว เขากับสถานการณ และไดผลมากอยางไร
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ขอข อบคุ ณ คุ ณ กิ่ ง แ ก้ ว ปริ กั ม ศี ล เจ้าหน้าที่ แ ผนก
คริสตศาสนธรรม ที่ได้จัดแปลหนังสือ Guide to the New
Evangelization ที่จะช่วยให้เรารู้ว่า  “หน้าที่การประกาศพระ-
วรสาร” เป็นหน้าที่ของเราทุกคน
คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม
ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม

คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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คำ�วา evangelization มาจากคำ�ภาษาลาติน evangelium (ภาษากรีก
คือ euangelion)  หมายถึง “good news” หรือ “gospel” ดังนั้น to
evangelize จึงหมายถึง to do the Gospel - ทำ�ขาวดี to live it ดำ�เนินชีวิตตามขาวดี to carry it out -กระทำ�ใหขาวดีสำ�เร็จ และ to
proclaim it -ประกาศขาวดี
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บทที่ 1
การประกาศพระวรสารคืออะไร?
“จงไปสั่งสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยข องเรา   ทำ�พิธีลางบาปใหเขา
เดชะพระนามพระบิดา  พระบุตร และพระจิต   จงสอนเขาใหปฏิบัติ
ตามคำ�ส ั่งทุกขอที่เราใหแกทาน” (มธ 28:19-20)
อะไรทำ�ใหคำ�วาการประกาศพระวรสารมีความสำ�คัญ
สำ�หรับคุณ?  เมื่อเราคิดถึงการประกาศพระวรสาร อาจมีหลาย
ภาพพรั่ ง พรู เขามาในความคิด เชน พระสงฆ บนธรรมาสน
เต็นทสำ�หรับการชุมนุมเพื่อปลุกเราความเชื่อ พวกสอนศาสนา
ที่ปรากฏกายทางโทรทัศนเทศนสอนอยูกลางสนามฟุตบอล
ที่เต็มไปดวยผูคน หรือพวกพยานพระยะโฮวาหที่เดินไปตาม
บานแสวงหาผูกลับใจโดยการพูดชักจูง
แมกระนั้นการจำ�กัดความหมายของการประกาศพระวรสารวาเปนการเทศนสอนก็ยังเปนความผิดพลาดธรรมดา
อยางหนึ่ง
แท จ ริ ง แล ว ผู  คนม ากมายกำ � ลั ง ป ระกาศพ ระวรส าร
โดยไมรูตัว เชน บิดามารดาที่กำ�ลังสอนลูกๆของตนเกี่ยวกับ
คุณคาตางๆของขาวดี โดยการทำ�ใหคุณคาเหลานั้นปรากฏใน
ชีวิตประจำ�วันของพวกเขา เท็ด ผูเขียนรองเรียนไปยังสมาชิก
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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วุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อกระตุนเรื่องการ
จัดสรรบานที่ดีขึ้นแกคนจน พยาบาลที่ปลอบโยนผูปวยซึ่ง
รูสึกหวาดกลัว ผูนำ�ลูกเสือที่ใหคำ�ปรึกษาแกเยาวชน ภรรยาผู
ทำ�งานในธนาคารอาหารของทองถิ่นเพื่อตอสูกับความหิวใน
สังคม สามีผูทำ�งานกับบานพักของผูเดินทางผานมาในละแวก
บานของเขา คนเหลานี้ลวนมีสวนรวมในการประกาศพระ-
วรสาร
เราไมไดตองการดูหมิ่นการเทศนสอนพระวรสาร อัน
ที่จริง เราตองเรียนรูที่จะเทศนสอนใหดีขึ้นและกลาหาญยิ่ง
ขึ้น แตเราตองเขาใจวาการประกาศพระวรสารมีความหมาย
มากกวานั้นมาก การที่จะแบงปนความเชื่อของเราไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในสังคมทุกวันนี้ ประการแรก เราตองมี
ความเขาใจเรื่องการประกาศพระวรสารอยางชัดเจนและสม
บูรณยิ่งขึ้นกอน
คำ�วา  evangelization มาจากคำ�ภาษาลาติน evangelium (ภาษากรีกคือ euangelion)  หมายถึง “good news” หรือ
“gospel” ดังนั้น to evangelize จึงหมายถึง to do the Gospel
- ทำ�ขาวดี to live it -ดำ�เนินชีวิตตามขาวดี to carry it out กระทำ�ใหขาวดีสำ�เร็จ และ to proclaim it -ประกาศขาวดี
การดำ�เนินชีวิตตามขาวดี การทาทายผูอื่นโดยตัวอยาง
และวิถีชีวิตของบุคคลหนึ่ง การสนับสนุนคุณคาตางๆที่แทจริง
การเปดจิตใจของผูคนออกรับอำ�นาจชวยเหลือของพระเจา 
14
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การสรางชุมชน การดิ้นรนตอสูความอยุติธรรม การทำ�งาน
เพื่อปฏิรูปสังคม - การกระทำ�เหลานี้ลวนเปนองคประกอบซึ่ง
จำ�เปนสำ�หรับกิจกรรมที่รูจักในชื่อวา การประกาศพระวรสาร
คุณและฉันเปนเครื่องมือสำ�หรับการชวยเหลือของพระ
เจาในโลก การใหคำ�ปรึกษาของเราหรือการเทศนสอน หรือ
โครงการทางสังคมตางๆ หรือทักษะในการดูแลลูก -ทั้งในดาน
ถอยคำ� เทคนิคแบบมนุษยของเรา- โดยตัวมันเองแลวไมได
ชวยเหลือหรือเปลี่ยนแปลงโลก หรือนำ�เอาพระอาณาจักร
เขามาในโลก ความเชื่อ การชวยใหรอดพน การกลับใจของ
มวลมนุษย การทำ�ใหแผนการของพระเจาสำ�เร็จเกิดขึ้นไดโดย
พระเจา ไมใชเรา - ยกเวนในฐานะเปนเครื่องมือที่มีอำ�นาจชวย
เหลือของพระองค
มาพิจารณาดูวาเกิดอะไรขึ้นในวันเปนเตกอสเต  บรรดา
อัครสาวกไรอำ�นาจในการสอนคนทั้งปวงใหมาเปนศิษย จน
กระทั่งพวกเขาไดรับพระจิตเจาและถูกเปลี่ยนเปนเครื่องมือที่
มีอำ�นาจตามพระประสงคของพระเจา   นี่เปนเหตุผลที่เราตอง
จำ�วา  “ขาวดีของพระเยซูเจาถูกประกาศและใชดำ�เนินชีวิตโดย
อาศัยอำ�นาจแหงพระจิตเจา” พระเจาเปนนักออกแบบการ
ประกาศขาวดีคนสำ�คัญที่สุด
สิ่งนี้มีความหมายในทางปฏิบัติสำ�หรับเราอยางไร?  มัน
หมายความวาสิ่งหนึ่งในขั้นแรกๆของเราที่จะสงเสริมและทำ�ให
ขาวดีเกิดผลคือ ตองเปดใจรับอำ�นาจของพระเจาผานทางการ
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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ภาวนาและการรับศีลศักดิ์สิทธิ์  หมายถึง การฟนฟูภายในสวน
บุคคล  สำ�หรับโบสถแหงหนึ่ง มันอาจหมายถึง โครงการตางๆที่
จะชวยใหสภาพชีวิตจิตของชุมชนวัดนั้นลึกซึ้งขึ้น หมายความ
วา ชุมชนคริสตชนทั้งมวลตองฟนฟูชีวิตภายในของชุมชน และ
สมาชิกตองใหพลังแกกันโดยการบอกเลาเรื่องความเชื่อและ
พระจิตเจาของพระเยซูเจาในชีวิตของพวกเขา หมายถึง การ
ยอมรับวาตัวเราเองเปนดั่งเครื่องมือแหงอำ�นาจอันเฉียบพลัน
ของพระเจาดวยความเต็มใจยิ่ง   ที่จริงความกาวหนาแหงพระ
อาณาจักรของพระเจาคือ พระพรของพระเจากอนอื่นใด
พระเจาทรงเรียกเราใหประกาศพระวรสาร
ในหนังสือ Catholic and Confident: Simple Steps to
Share Your Faith Henry Lebersat บันทึกวา  ในอดีต การ
ประกาศพระวรสารไดถูกพิจารณาในเบื้องตนใหเปนงานของ
พระสงฆและนักพรตทั้งหลาย ดังนี้ “ประชากรเหลานี้นำ�ความ
รักของพระเจาไปสูดินแดนตางชาติ รวมถึงอเมริกา นั่นเปน
เรื่องดี!  บรรดาพระสงฆและนักพรต ซึ่งหลายคนยอมเปนมรณ
สักขีเพราะความเชื่อ ไดทำ�งานที่นาประหลาดใจ พรอมกับนำ�
เอาคนจำ�นวนหลายลานคนเขาสูพระศาสนจักร
แตปจจุบันเขากลาววา “พระเจาทรงขอรองคุณผูเปน
ฆราวาส -ทั้งหนุม สาว และอาวุโส ไมวาแตงงานแลวหรือ
โสด- ใหนำ�ขาวดีเรื่องการชวยใหรอดพนไปสูทุกคนที่คุณรูจัก
16
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คือคนในครอบครัว ในที่ทำ�งาน และคนที่คุณพบขณะซื้อสินค้า 
ตอนกำ�ลังนั่งอยูในคลีนิกแพทย กำ�ลังฝกหัดกีฬา หรือกำ�ลังยืน
อยูนอกโบสถชวงกอนและหลังมิสซาวันอาทิตย”   ดวยอำ�นาจ
แหงศีลลางบาป ทำ�ใหชีวิตของเราเปนดั่งบรรดาศิษยของพระคริสต ฆราวาส “มีสทิ ธิ์ หนาทีแ่ ละอ�ำ นาจทจ่ี ะบอกผคู นเกีย่ วกับ
การชวยใหรอดพนโดยอาศัยพระเยซูคริสต
สิ่งที่นำ�ผูคนมาหาพระคริสตและพระอาณาจักรของ
พระองคนั้น คือความรักพระเจาและเพื่อนบาน มากกวาระดับ
การศึกษา  Libersat เนนวา ทุกคนถูกเรียกใหมารับมอบหมาย
หนาทีท่ ย่ี ง่ิ ใหญจากพระเยซูเจาดว ยพระวาจาทว่ี า 
 “จงไปสง่ั สอน
นานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา” (มธ 28:19)  
ตัวแทนของพระเจา
คนจ�ำ นวนมากอาจรสู กึ วา  คำ�วา การประกาศพระวรสาร
นาตกใจเล็กนอย และยังทำ�ใหคิดถึงภาพตางๆที่นากังวลเชน
คนที่ยัดเยียดใบปลิวใสหนาเพื่อนบาน หรือตะโกนเกี่ยวกับ
พระเจาและความกลัว พรอมทั้งเรื่องการสาปแชง หรือผูคนที่
เดินไปบนถนนพรอมกับ “เทศนสอน” ผานโทรโขงอันหนึ่ง หรือ
พวกสอนศาสนาทางโทรทัศนที่ปอกลอกผูชม
สำ � หรั บก ารประกาศพ ระวรส ารที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพนั้น  
Libersat กลาววาไมใชการกระทำ�ใดๆแบบนี้เลย ไมมีความ
จำ�เปนตองตะโกน สรางความกลัวใหกับผูคนทั่วไป  การประกาศ
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่

17

พระวรสารแทจริงวางใจในความรักของพระเจาและความจริง
พรอมกับอำ�นาจแหงพระวาจาของพระองค ทั้งยังมีลักษณะที่
ออนโยนและเปนมิตรเมื่อเราเลาเรื่องความเชื่อของเรา พระเยซูเจาคือแบบอยางของเรา  พระองคทรงมีความเมตตากรุณา
ตอผูที่ไมมีความเชื่อ พระองคทรงถอมองคลงอยูในชนชั้นเดียว
กับพวกเขาและพูดภาษาของพวกเขา โดยใชอุปมาและเรื่องราว
ที่พวกเขาสามารถเขาใจได
วิถีทางที่เราสามารถประกาศพระวรสารก็พัฒนาได
อยางมั่นคงจากวิถีทางที่เราดำ�เนินชีวิตและสัมผัสกับคนอื่น
Libersat กลาวถึง Larry Puccio ซึ่งเปนชางประปาคน
หนึ่งในเมือง Pembroke Pines รัฐฟลอริดา  เขาเปนตัวอยาง
ที่ดีในเรื่องการประกาศพระวรสารอยางถูกตองแบบคาทอลิก  
ตัวเขาเปนคาทอลิกตลอดชีวิต แตเมื่อภรรยาของเขาเปลี่ยนมา
นับถือนิกายคาทอลิก   ความกระตือรือรนและความรูเกี่ยวกับ
พระคริสตของเธอนำ�พาเขาใกลชิดพระเจายิ่งขึ้น เขาและเธอ
เปนคนกระตือรือรนใน St. Edward โบสถซึ่งไดรับมอบหมาย
ใหประกาศพระวรสาร โดยเฉพาะแกผูที่มานั่งในเกาอี้ยาวของ
โบสถ จึงไมนาแปลกเลยที่ Larry จะไดชื่อวาเปน “the faithsharing bug” คือผูโดดเดนเรื่องการแบงปนความเชื่อ และเขา
เลาเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของเขาในลักษณะที่เปนมิตรและ
จริงใจ
Puccio อธิบายวา  “เมื่อผมออกไปทำ�งานนอกบาน ผม
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ภาวนาใหผมมีโอกาสบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับความเชื่อในพระ-
คริสตของผมและเกี่ยวกับพระศาสนจักรของเรา” ที่บานลูกคา 
เขาอาจจะเห็นรูปภาพที่เปนทิวทัศนจากยุโรปหรือภาพวาด
ของสมาชิกครอบครัว หรือบุคคลอื่นๆที่สำ�คัญตอครอบครัว  
เขาบอกวา  “ผมถามเจาของเกี่ยวกับรูปภาพ เชน ‘คุณเคยอยู
ในยุโรปหรือ?’ หรือ ‘นั่นใชคุณพอของคุณหรือเปลา?’ และ
เราไดเลาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของเราและประสบการณของ
เราเล็กนอย ผมจะกลาวถึงความสำ�คัญที่โบสถของผมมีตอผม  
และความเชื่อในพระเจาทำ�ใหชีวิตของผมอุดมสมบูรณอยางไร  
ถาพวกเขาแสดงความสนใจ เราจะพูดคุยตอ”
Libersat ชี้ใหเห็นผลลัพธยิ่งใหญที่เราไดใหแกคนอื่น
เราชวยพวกเขาเรียบรอยแลวอยางไร แตเราจะสามารถผสม
กลมกลืนผลนั้นเขากับการชวยเหลือที่ยิ่งใหญที่สุดคือ การ
นำ�พาพวกเขามารูจักพระเยซูคริสตไดไหม?
หากความสัมพันธของเรากับพระเยซูคริสตเปนไปอยาง
จริงใจ มันก็จะปรากฏออกมา  ผูคนจะเห็นเราเฉลิมฉลองอยาง
นาพิศวงพรอมกับพวกเขา และในเวลาที่พวกเขาโศกเศราเรา
ก็เสียใจอยูกับเขาดวย หรือปลอบโยนพวกเขาในเวลาที่ตอง
เผชิญกับความยากลำ�บาก การเปนเพื่อนที่เขาอกเขาใจและ
ชวยเหลือเปนขั้นแรกในการชวยผูคนใหคนพบเคล็ดลับความ
สุขของคุณ -นั่นคือ การรวมงานกับพระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาและพระผูไถของคุณอยางใกลชิด
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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ทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซูเจา
เมื่อเราคุยเรื่องความเชื่อกับคนอื่น เราตองเริ่มตนดวย
พระเยซูเจา พระองคคือ “ผูที่มาในพระนามขององคพระผูเปนเจา” (มธ 21:9)  ผูทำ�ใหเราคืนดีกับพระบิดา (ดู 2คร 5:18)  
พระองคเปนหนทางไปสูสิ่งที่นายินดีและความเขมแข็งในความ
เชื่อ ความจริงที่เปนความรักของพระเจา  และชีวิตซึ่งแสวงหา
ดวงใจมนุษยทุกๆคนบนโลกอยางไมหยุดหยอน
พระเจาทรงประสงคใหมนุษยทุกคนไดรับการชวยให
รอดพนจากบาป พระองคทรงทำ�ใหเราสมบูรณดวยพระจิต
ของพระองค โดยการแนะนำ�และดลใจเรา  ประทานการเขาใจ
อยางลึกซึ้ง ปรีชาญาณและความกลาหาญ  ในศีลลางบาป เรา
ไดรับเจิมใหมีลักษณะสงฆเหมือนองคพระคริสต
เราถู ก เรี ย กใ ห ทำ � สิ่ ง ที่ พ ระเยซู เจ า เ คยก ระทำ � สภาสังคายนาวาติกนั ท่ี 2 ไดออกสมณกฤษฎีกาวา ดวยการแพรธรรม
ของฆราวาส (Decree on the Apostolate of the Laity)  สรุป
ใจความสำ�คัญไดวา  “มีการเปดโอกาสมากมายเพื่อใหฆราวาส
ปฏิ บั ติ ง านแ พร ธ รรมด  ว ยก ารป ระกาศพ ระวรส ารแ ละก าร
ทำ�ใหศักดิ์สิทธิ์ หลักฐานแทจริงอันประกอบดวยชีวิตคริสตชน
ของพวกเขาและกิจการดีมากมายที่ถูกกระทำ�ดวยจิตเหนือ
ธรรมชาติดวงหนึ่งมีพลังดึงดูดมนุษยใหมามีความเชื่อ และ
มาพบพระเจา  เพราะองคพระผูเปนเจาตรัสวา  ‘ในทำ�นอง
เดียวกัน แสงสวางของทานตองสองแสงตอหนามนุษย เพื่อ
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คนทั้งหลายจะไดเห็นกิจการดีของทาน และสรรเสริญพระบิดา
ของทานผูสถิตในสวรรค’ (มธ 5:16)”
บทสรุปจากสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 นี้บอกชัดเจน
อยางยิ่งวา เราถูกเรียกใหทำ�อยางที่พระเยซูเจาเคยกระทำ�  เรา
สามารถทำ�ไดและเราตองทำ�
ทำ� ไมตองประกาศพระวรสาร?
คำ�ถามที่ยังคงอยูคือ ทำ�ไมเราจึงหรือเราควรประกาศพระวรสาร ?
ประการแรก ตามที่ David Thorp ผูเขียนเรื่อง “Evangelizing as a Parish” ในหนังสือ John Paul II and the New
Evangelization (ผูรับใช) เราจำ�เปนตองเชื่อฟงพระเยซูเจา 
เพราะพระองคทรงมอบหมายเราและพระศาสนจักร ในวันที่
เสด็จสูสวรรค ใหรับภาระประกาศพระวรสารตอเนื่องจนกวา
ทุกคนจะไดฟงขาวดีของพระองค และจนกระทั่งทุกคนจากทุก
ชาติจะมาเปนศิษยของพระองค (ดู มธ 28:19-20)
ประการที่สอง เราประกาศพระวรสารเพราะเรามีความ
มั่นใจวาสิ่งที่เราตองเลาใหผูอื่นฟงคือ ขาวดี ซึ่งที่จริงคือ ขาว
ที่ดีที่สุด เราย้ำ�คำ�พูดของนักบุญเปโตรเมื่อศิษยหลายคนของ
พระเยซูเจาไมติดตามพระองคอีกตอไปวา “พระเจาขา พวก
เราจะไปหาใครเลา  พระองคมีพระวาจาแหงชีวิตนิรันดร พวก
เราเชื่อ และรูวาพระองคทรงเปนผูศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา” (ยน
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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6:68-69) เราบอกขาวดีกับคนอื่นเพราะการชวยใหรอดพนเปน
สิ่งที่พระเจาประทานแกทุกคนภายในพระเยซูคริสต เพราะวา
ในพระองคมนุษยสามารถรับความรูแจง และไดรับการฉุดขึ้น
จากความผิดพลาด
ประการที่สาม เราประกาศพระวรสารเพราะ เราถูก
ห อ มล อ มด  ว ยบุ ค คลที่ กำ � ลั ง หิ ว กระหาย และแ ท จ ริ ง แ ล ว
กำ�ลังตองการขาวดีในชีวิตของพวกเขา ขณะที่พวกเขาอาจจะ
ไมไดแสดงความตองการของตน เรารูวาหลายคนมีชีวิตที่เต็ม
ไปดวยความสงสัยอันเปนความประหลาดใจในตนเองเชน มี
ใครพรอมจะชวยพวกเขาไหม? มีใครใสใจพวกเขาบางไหม? มี
ความหวังไหม?   ถาเรามีคำ�ตอบใหกับคำ�ถามของพวกเขา  คือ พระเยซูคริสต- เราจึงจะสามารถหยุดยั้งหนทาง ความจริง
และชีวิตที่จะเปนการทำ�ลายสิทธิของผูอื่นและทำ�ใหตัวเราอยู
ในอันตราย   ดังที่พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงชี้ใหเห็นใน
พระสมณสาสนเรื่อง การประกาศพระวรสารในโลกปจจุบัน
ประการที่สี่ เราประกาศพระวรสารเพราะ เรารักคนอื่น  
เมื่อเราไดพบกับความรักของพระเยซูเจา  เราจึงตองการเลาให
คนอื่นรู  พระพรที่เราไดรับจากพระเจาไมใชเพื่อเราเทานั้น  แต
ไดสรางความปรารถนาที่จะนำ�ขาวดีไปใหผูอื่นเกิดขึ้นในตัวเรา
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คำ�ถามสำ�หรับการไตรตรอง
1) คุณจะใหคำ�จำ�กัดความ กระบวนการประกาศพระวรสาร
แบบคาทอลิกแท อยางไร?
2) 	 ทำ�ไมฆราวาสอยางคุณตองเกี่ยวของกับการประกาศพระวรสาร?
3) 	 คุณสามารถเริ่มการบอกเลาขาวดีกับคนที่อยูรอบขางคุณ
ไดอยางไรบาง?

คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่

23

เปาโลเองยอมรับวา  ในเบื้องหลังชีวิตชาวยิว เขามีความกระตือรือรน
ในการเบียดเบียนพระศาสนจักรอยางที่สุด   อยางไรก็ตาม  ประมาณ
ป ค.ศ. 35 เขาไดประสบกับเหตุการณหนึ่งที่นาทึ่ง บนหนทางสูเมือง
ดามัสกัส พระเยซู องคพระผูเปนเจา  ผูทรงกลับคืนชีพ ทรงปรากฏ
องคแกเขาและทรงเรียกเขาใหมาเปน “อัครสาวกเพื่อค นตางศาสนา”
(ดู กจ 9:1-19)
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บทที่ 2
ประวัติการประกาศพระวรสาร
ในพระศาสนจักร
“ถึงเวลาแลวท ี่จะรวมพลังทั้งหมดของพระศาสนจักรเพื่อการประกาศ
พระวรส ารขึ้ น ใ หม และเ พื่ อ ก ารป ฏิ บั ติ พั น ธกิ จ ก ารแ พร ธ รรมสู 
นานาชาติ (Ad Gentes)  ไมมีใครสักคนเดียวที่เชื่อในพระคริสต หรือ
สถาบันใดสถาบันหนึ่งของพระศาสนจักรที่จะสามารถหลีกเลี่ยงหนา
ที่อันสูงสงนี้ ซึ่งก็คือ การประกาศพระคริสตแกมนุษยท ั้งมวล”
(พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 พระสมณสาสน “พระพันธกิจขององคพระ
ผูไถ” เรื่องคุณคาถาวรของบทบัญญัติการแพรธรรม)

ในการพิจารณาดูการประกาศพระวรสาร รูปแบบของ
นักบุญเปาโลดูจะเปนภาพที่สำ�คัญซึ่งตองใสใจ เปาโลเปน
บุ ค คลที่ มีลักษณะโดดเดนที่สุดในพันธสัญญาใหม ซึ่ งไม ไ ด
สัมพันธกับพระเยซูเจาเหมือนอัครสาวกคนอื่นๆ ทานเปน
รูปแบบที่มีความสำ�คัญมากพอจนพระสันตะปาปาเบเนดิกตที่
16 ตองใหเกียรติทานโดยประกาศใหป ค.ศ. 2008 เปนปพิเศษ
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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สำ�หรับพระศาสนจักรเพื่อการฉลองครบรอบ 2000 ปแหงการ
กำ�เนิดของทานนักบุญเปาโล
พระคัมภีรพันธสัญญาใหมจำ�นวน 13 เลมจากทั้งหมด
27 เลม มีชื่อทานเปนผูเขียน  ทั้งหมดเปนจดหมาย  สิ่งที่ทำ�ให
เรารูเรื่องราวของทานก็คือขอเขียนที่นาสนใจเหลานี้ เสริมดวย
เนื้อหาจากครึ่งหลังของหนังสือกิจการอัครสาวกตอนที่เกี่ยว
กับนักบุญเปาโลอยางเดนชัด (บทที่  9- 28 )
เ ปาโลเองยอมรับวา  ในเบื้อ งหลั งชีวิต ชาวยิ ว เขามี 
ความกระตือรือรนในการเบียดเบียนพระศาสนจักรอยางที่สุด  
อยางไรก็ตามประมาณป ค.ศ. 35 เขาไดประสบกับเหตุการณ
หนึ่งที่นาทึ่ง บนหนทางสูเมืองดามัสกัส พระเยซู องคพระผูเปนเจา ผูทรงกลับคืนชีพ ทรงปรากฏองคแกเขาและทรงเรียก
เขาใหมาเปน “อัครสาวกเพื่อคนตางศาสนา” (ดู กจ 9:1-19)
เปาโลยอมจะไมพรรณนาประสบการณนี้วาเปนดั่งการ
กลับใจในความหมายของการเปลี่ยนศาสนา แตเปนเหมือน
การเรียกหรือการมอบหมายหนาที่มากกวา หนังสือกิจการ-
อัครสาวกบรรยายเหตุการณนี้ดวยถอยคำ�ที่ทำ�ใหระลึกถึงการ
เรียกบรรดาประกาศกในพันธสัญญาเดิม ซึ่งสอดคลองกับการ
พรรณนาของเปาโลเองที่ถูกพบในหนังสือกิจการอัครสาวก
เปาโลถือวาตนเองเปนอัครสาวกคนหนึ่ง ซึ่งถูกเรียก
และสงไปโดยพระเยซูเจา  องคพระผูเปนเจาเอง เพื่อภาระ
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หนาที่พิเศษอยางหนึ่ง เขาตองนำ�คนตางศาสนาเขามาอยูใน
กลุมคนที่ยอมรับพระเยซูเจาชาวนาซาเร็ธ ในฐานะพระเมสสิยาห พระผูไถโลกซึ่งมนุษยรอคอยมานาน
หลังจากถูกเรียก เปาโลเริ่มงานชวยเหลือคือ การประกาศพระวรสารอยางจริงจัง เขากลับไปมีอาชีพทำ�เตนท เพื่อ
เขาจะไดไมเปนภาระของกลุมตางๆที่เขาชวยเหลือ หลังชวง
เวลา  3 ปอนั ล กึ ลับในประเทศอาระเบีย เขาไปทก่ี รุงเยรซู าเล็ม
เพื่อพบกับเปโตร ยากอบ (นองชายขององคพระผูเปนเจา)
และยอหน (ประมาณป ค.ศ. 38)  พวกเขาทั้งสามเปนผูนำ�แหง
การเคลื่อนไหวใหมของผูติดตามพระเยซูเจาในกรุงเยรูซาเล็ม
ซึ่งหนังสือกิจการอัครสาวกเรียกวา  “หนทาง” (the Way) และ
คือพวกที่ในที่สุดไดชื่อวา “คริสตชน”
ดูเหมือนวาผูนำ�เหลานี้เห็นดวยกับภาระของเปาโลที่
มีตอบรรดาคนตางศาสนา เปาโลกับผูรวมงานเดินทางตอไป
แควนซีเรีย ซีลีเซีย และกาลาเทีย   ในที่สุดก็ไดขามไปในยุโรป
เพื่อประกาศพระวรสารของพระเยซูคริสตในแควนมาซิโดเนีย
อาคายา และทั่วดินแดนแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน
หนังสือกิจการอัครสาวกพรรณนากิจกรรมธรรมทูตของ
เปาโลเปนลำ�ดับ ประกอบดวยการเดินทางอยางกวางไกลสาม
ครั้ง ซึ่งแสดงการเผยแผศาสนาคริสตที่กำ�ลังขยายไปอยางเปน
ขั้นตอนจากแควนยูเดีย ไปแควนสะมาเรีย จน ‘สุดปลายแผนดินโลก’
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่

27

งานชวยเหลือของเปาโลเปนการประกาศพระวรสาร
แบบผูสอนศาสนาในตางแดน ซึ่งเขากระทำ�อยางไดผลยิ่งใหญ  
เขาไดจัดตั้งกลุมที่มีความเชื่อในเมืองสำ�คัญๆ มากมายของ
อาณาจักรโรมัน เชน เมืองเอเฟซัส โครินธ ฟลิปป และเธสะ-
โลนิกา
สภาสังคายนาวาติกันท
 ี่ 2 นำ�เอาความคิดเรื่องการ
ประกาศพระวรสารกลับมา
ตามทัศนคติของพระคารดินัล Avery Dulles ซึ่งถูกมอง
วาเปนหนึ่งในบรรดานักเทววิทยาคาทอลิกชั้นนำ�ของอเมริกา
แหงศตวรรษที่ 20   พัฒนาการของพระศาสนจักรดังปรากฏใน
ประวัติศาสตรชวงสามรอยปที่ผานมา “มีการนำ�เอาความคิด
เรื่องการประกาศพระวรสารกลับคืนมาทีละนอย”
“การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางยุโรปและอเมริกา ที่
เปนไปตามกระแสของโลกอยางเพิ่มขึ้นโดยลำ�ดับ...ทำ�ใหพระศาสนจักรตางๆไมไววางใจองคประกอบทั้งหลาย อันเกี่ยวของ
กับสังคมและการเมืองที่ชวยรักษาความเชื่อเหมือนแตกอน” นี่
คือสิ่งที่ทานเขียนไวในบทความเรื่อง “Pope John Paul and
the New Evangelization: What Does It Mean” และยังบอก
วา “ในภาวะพหุนิยมใหม (the new pluralistic situation)  ความ
เชื่อไดกลายเปนสวนสำ�คัญประการหนึ่งสำ�หรับการตัดสินใจ
ของแตละคนในการตอบสนองตอการยืนยันอยางแข็งขันของผู
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มีศรัทธาแรงกลา”
Dulles ชี้วา การฟนฟูการประกาศพระวรสารของโปร-
เตสแตนซึ่งเริ่มในศตวรรษที่ 18 ที่อังกฤษและอเมริกา  กับของ
นิกายคาทอลิกที่เริ่มเมื่อศตวรรษที่ 20 นำ�ไปสู “การเริ่มประกาศ
พระวรสารกันใหมที่มีลักษณะคลายกัน”
สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ระบุชัดถึง -พระคารดินัล
Dulles ก็ชี้บง- ระยะเวลาสำ�คัญชวงหนึ่ง สำ�หรับการเคลื่อนไป
สูการเปนพระศาสนจักรที่ทำ�การประกาศพระวรสารวา  “การ
นับคำ�งายๆคำ�หนึ่งบงบอกการเคลื่อนอยางลึกซึ้งไดชัดเจน   
สภาสังคายนาวาติกันที่ 1 ซึ่งจัดการประชุมตั้งแต ค.ศ. 1869
ถึง 1879 ใชคำ�วา พระวรสาร- Gospel (evangelium) เพียงครั้ง
เดียว  และไมเคยใชคำ�วา ประกาศพระวรสาร-evangelize หรือ
การประกาศพระวรสาร-evangelization เลย”
ท า นยั ง บ อกอี ก ว า  “ต อ มาไ ม ถึ ง ห นึ่ ง ศ ตวรรษ สภา
สังคายนาวาติกันที่ 2 กลาวถึง คำ�วา  gospel 157 ครั้ง  และ
ใชค�ำ กริ ยิ า evangelize 18 ครัง้ พรอมทัง้ ค�ำ นาม evangelization  
31 ครั้ง และเมื่อสภาฯ ใชคำ�วา evangelization โดยทั่วไปหมาย
ถึง การประกาศเกี่ยวกับขาวสารเบื้องตนของคริสตชนเรื่องการ
ชวยใหรอดพนผานทางพระเยซูคริสต”
การประกาศพระวรสารเปนจุดสำ�คัญแหงเอกลักษณ
ของพระศาสนจักร ซึ่งมีการบรรยายไวอยางชัดเจนในเอกสาร
สภาสงั คายนาวาติกนั ท ่ี 2 คือส มณก ฤษฎีกาวา ดวยงานธรรมทูต
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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แหงพระศาสนจักร (Ad Gentes) ออกในป ค.ศ. 1965 วา “พระ
ศาสนจักรที่จาริกแสวงบุญเปนธรรมทูตโดยธรรมชาติแทของ
พระศาสนจักร เพราะพระศาสนจักรเกิดจากการแพรธรรมของ
พระบุตร และการแพรธรรมของพระจิต ซึ่งเปนตนกำ�เนิดของ
พระศาสนจักร ตามคำ�สั่งของพระเจา พระบิดา”
พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงอุทิศตัวในฐานะพระสันตะปาปาใหกับภาระหนาที่ดานการประกาศพระวรสารโดย
อาศัยงานของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 การเลือกพระนาม
“เปาโล” บงบอกถึงความตั้งใจของพระองคที่จะรับภาระการ
ประกาศของนักบุญเปาโล ผูไดชื่อวา “อัครสาวกเพื่อคนตาง
ศาสนา” ฐานะบุ ค คลตั ว อย า งด  า นศาส นบ ริ ก ารข องพ ระสันตะปาปาในสมัยของพระองค
พระองคไดฉายาวา  “พระสันตะปาปาผูจาริกแสวงบุญ”
(the pilgrim pope) เพราะทรงเปนพระสันตะปาปาพระองคแรก
ในประวัติศาสตรที่ไดเดินทางแพรธรรมไปยังทวีปอื่นๆ รวมถึง
การจาริกไปแผนดินศักดิ์สิทธิ์และอินเดีย ในป ค.ศ.1964 นิวยอรก ป ค.ศ. 1965 โปรตุเกส อิสตันบูลและเอเฟซัส ป ค.ศ.
1967 โคลัมเบีย ป ค.ศ. 1968 อูกานดา ป ค.ศ. 1969 จากนั้น
ในป ค.ศ. 1970 ก็ไดไป อิหราน ปากีสถาน ฟลิปปนส ซามัว
ตะวันตก ออสเตรเลีย อินโดนิเซีย ฮองกง ศรีลังกา  และในปี 
ค.ศ. 1984 ประเทศไทย
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เพื่อใหก ารเผยแผพระวรส ารเปนกิจกรรมของพระศาสนจักรในวงกวางยิ่งขึ้น พระสันตะปาปา  เปาโล ที่ 6 ทรง
เลือกเรื่อง “the evangelization of the modern world” เปน
หัวขอในการประชุมสมัชชาพระสังฆราช ป ค.ศ. 1974 และทรง
ออกพระสมณสาสนเตือนใจ ในป ค.ศ. 1975 ชื่อ การประกาศ
พระวรสารในโลกปจจุบัน (Evangelii Nuntiandi หรือ On Evangelization in the Modern World)  พระองคไดทรงบรรยายวา 
การประกาศพระวรสารเปนเหมือน “เอกลักษณที่เขาใจยาก
ที่สุด” ของพระศาสนจักรซึ่ง “มีอยูเพื่อประกาศพระวรสาร
หรือกลาวไดวาเพื่อเทศนและสอน เพื่อเปนทางผานของพระ
หรรษทาน เพื่อชวยคนบาปใหกลับคืนดีกับพระเจา และเพื่อทำ�
ใหการบูชาของพระคริสตคงอยูตอไปในพิธีบูชาขอบพระคุณ
ซึ่งเปนการรำ�ลึกถึงการสิ้นพระชนม และการกลับคืนพระชนม
ชีพอยางรุงโรจน” (การประกาศพระวรสารในโลกปจจุบัน 14)
พระสันตะปาปาทรงบอกอยางชัดเจนวา ถาไมมีการ
ประกาศองคพระเยซูเจาอยางแจมแจงชัดเจนก็ไมเปนการ
ประกาศพระวรสาร (การประกาศพระวรสารในโลกปจจุบัน
22) และการประกาศพระวรสารจะถูกลดรูปแบบเปนเพียง
โครงการทางการเมืองและสังคมที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการ
ชวยใหเปนอิสระไมได (การประกาศพระวรสารในโลกปจจุบัน
31-33)
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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การเรียกรองเพื่อการประกาศพระวรสารขึ้นใหม
พระสันตะปาปายอหนปอล ที่ 2 ไดรับภาระการสงเสริม
การประกาศพระวรสารตอไปเชนเดิม พระองคทรงประกาศที่
นครเม็กซิโก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ.1990 วาการประกาศ
พระวรสารไดกอใหเกิดศูนยรวมกิจกรรมแหงสมัยของพระองค
เชนเดียวกับที่พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงมี
ในสมัยพระสันตะปาปายอหนปอล ที่ 2 พบวาพระองค
ทรงเ ดิ น ทางไ ปต  า งประเทศถึ ง 105 ครั้ ง ซึ่ ง ร วมถึ ง ก ารไ ป
สหรัฐอเมริกา 6 ครั้ง  พระองคตรัสวา “องคพระผูเปนเจา และ
ผูควบคุมประวัติศาสตร รวมทั้งโชคชะตาของเรา  ทรงประสงค
ใหสมัยของขาพเจาเปนชวงเวลาของพระสันตะปาปาผูจาริก
แสวงบุญเพื่อการประกาศพระวรสารโดยการเดินทางไปตาม
ถนนในโลก และนำ�เอาขาวสารเรื่องการชวยใหรอดพนไปให
มนุษยทั้งมวล”
ตั้งแตป ค.ศ. 1983 พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ทรงเรียกรองครั้งแลวครั้งเลาเพื่อการประกาศพระวรสารขึ้น
ใหมโดยใชเอกสารตางๆ พระองคทรงเนนวา  การประกาศพระวรสารขึ้นใหมไมสามารถใหมไดดวยเนื้อหา เพราะสาระ
สำ�คัญในการประกาศตองเปนพระวรสารหนึ่งเดียวที่เกี่ยวกับ
พระเยซูคริสต พระองคตรัสวาถาการประกาศเริ่มขึ้นเพียงจาก
ความพยายามท�ำ สง่ิ ใหมๆของมนุษยเทานัน้ มันกไ็ มใช “ขาวดี”
แตเปนเพียงการสรางสรรคของมนุษย และยอมจะไมเปนการ
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ชวยใหรอดพนดวยการประกาศนั้น
อ ย า งไรก็ ต ามก ารป ระกาศพ ระวรสารส ามารถแ ละ
นาจะใหมไดดวยวิธีการกับการแสดงออก คือมันตองเปนการ
ประกาศดวยพลังใหม และในรูปแบบหนึ่ง พรอมกับภาษาที่ถูก
ปรับเขากับมนุษยทุกวันนี้
ในพระสมณสาสนของพระองคชื่อ “พระพันธกิจของ
องคพระผูไถ” (Redemptoris Missio - เรื่องคุณคาถาวรของ
บทบั ญ ญั ติ ก ารแ พร ธ รรม) พระองค ท รงแ สดงค วามเห็ น ถึ ง
ความสำ�คัญของพระศาสนจักรไววาไมใชการรอคอยประกาศพระวรสาร พันธกิจของพระคริสตในฐานะพระผูไถ “ซึ่งพระ
ศาสนจักรรับมอบมานั้นยังหางไกลจากความสำ�เร็จ  พันธกิจนี้
เพียงแคกำ�ลังเริ่มตนและ...เราตองอุทิศตัวเราเองอยางเต็มใจ
ใหแกการบริการในพันธกิจนี้”
เหตุผลสำ�คัญสุดที่พระศาสนจักรเขารวมในกิจกรรม
ธรรมทูตคือ เพื่อนำ�เสนอเอกสารตางๆอันเปนการเรียกรอง
อยางชัดเจนใหมนุษยหันกลับมาหาพระเจาในองคพระคริสต  
นี่คือสิ่งที่พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงกลาวไวใน
พระสมณสาสนฉบับที่ 8 ซึ่งออกเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.1990  
โอกาสครบรอบ 25 ป แหงเอกสารจากสภาสังคายนาวาติกันที่
2 ชื่อวา Decree on the Church’s Missionary Activity
พระศาสนจักรไดรับพระสมณสาสนนี้เมื่อใกลถึงพันป
ที่สามและการฉลองครบรอบ 500 ป แหงการประกาศพระคู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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วรสารในสหรัฐอเมริกา และพระสมณสาสนชวยเสริมความ
เขาใจเกี่ยวกับบทบาทธรรมทูตของเราในฐานะผูติดตามพระ
คริสต์ใหทันสมัยขึ้นดังที่พระสันตะปาปาทรงเนนวา “ขาพเจา
รูสึกวาถึงเวลาแลวที่จะรวมพลังทั้งหมดของพระศาสนจักรเพื่อ
การประกาศพระวรสารขึ้นใหม และเพื่อการปฏิบัติพันธกิจการ
แพรธรรมสูนานาชาติ (Ad Gentes) ไมมีใครสักคนเดียวที่เชื่อ
ในพระคริสต หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งของพระศาสนจักร
ที่จะสามารถหลีกเลี่ยงหนาที่อันสูงสงนี้ ซึ่งก็คือ การประกาศ
พระคริสตแกมนุษยทั้งมวล”
พระสั น ตะปาปาย อห น ปอล ที่ 2 ทรงอ  า งอิ ง ส ภา
สั ง คายนาว าติ กั น ที่ 2 ในก ารก ล า วว  า  พระศ าสนจั ก รต  อ ง
ทำ� “กิจกรรมธรรมทูต” ใหเปนดั่ง “หนาที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและ
ยิ่งใหญที่สุดของพระศาสนจักร” ทั้งยังทรงเสริมวา  “มีสิ่งที่
ตระหนักรูใหมคือ กิจกรรมธรรมทูตเปนสาระสำ�คัญสำ�หรับ
คริสตชนทุกคน”
พระองคทรงใหขอสังเกตวา  ในยุคของเราเต็มไปดวย
สิ่งทาทายการประกาศพระวรสารมากมาย แตวาสิ่งเหลานั้น
ก็ใหโอกาสมากมายดวย ในขณะที่ “เราพบกับการลมสลายลง
ของระบบความคิดกดขี่และระบบการเมือง การเปดพรมแดน
และกอตั้งระบบสังคมที่รวมมือกันมากขึ้น เนื่องจากมีการ
สื่อสารกันเพิ่มขึ้น การยืนยันถึงคุณคาตางๆแหงพระวรสาร
ซึ่งพระเยซูเจาทรงกระทำ�ใหปรากฏในชีวิตของพระองคเอง
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(สันติสุข ความยุติธรรม ความเปนพี่นอง ความหวงใยผูขัดสน)
ทามกลางมวลมนุษย  และการพัฒนาทางเทคนิคและเศรษฐกิจ
ที่ไมนาจะทำ�ใหประชาชนมีความสุขได   ซึ่งเปนเพียงสิ่งกระตุน
ใหเกิดการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับพระเจา  เกี่ยวกับมนุษย
และเกี่ยวกับความหมายของชีวิตเอง... พระเจากำ�ลังขยาย
ขอบเขตการรับรูเรื่องมนุษยชาติเบื้องหนาพระศาสนจักร เพื่อ
ใหพรอมสำ�หรับการหวานเมล็ดพันธุแหงขาวดีไดอยางดียิ่งขึ้น”
ในพระสมณสาสนฉบับนี้ พระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2 ทรงเรงเราพระศาสนจักรใหใชคำ�ใหการเปนพยานเปน
หนทางหนึ่ง “เพื่อการบรรลุเปาหมาย” “มนุษยทุกวันนี้เชื่อใจ
บุคคลผูเปนพยานมากกวาคุณครู เชื่อถือประสบการณมากกวา
คำ�สอน และไววางใจในชีวิตกับการกระทำ�มากกวาทฤษฎี การ
เปนพยานดวยชีวิตคริสตชนคนหนึ่งเปนรูปแบบงานธรรมทูต
อยางแรกและไมมีสิ่งใดแทนได   อีกทั้งพระคริสตผูเปนเจาของ
งานธรรมทูตที่เราดำ�เนินการตอคือ ‘บุคคลผูเปนพยาน’ ชั้น
เยี่ยม (วว 1:5; 3:14) และเปนแบบอยางเรื่องคำ�ใหการเปน
พยานทั้งหมดเกี่ยวกับศาสนาคริสต
“สิ่งที่เปนหลักฐานในการประกาศพระวรสาร ซึ่งสังคม
พบวานาดึงดูดความสนใจมากที่สุดนั้นคือ ความหวงใยตอ
ผูคน และความเมตตากรุณาตอคนยากจน คนออนแอ รวมถึง
บรรดาผูที่ทุกขทรมาน” พระองคทรงเสริมวา  “การอุทิศตนให
กับสันติสุข ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและการสงเสริมความ
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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เปนมนุษย   ก็เปนหลักฐานยืนยันถึงพระวรสาร ในฐานะที่เปน
เครื่องหมายแสดงความหวงใยตอคนทั้งหลายและถูกนำ�ไปใช
เพื่อการพัฒนามนุษยแบบครบครัน”
พระสั น ตะปาปาย อห น ปอล ที่ 2 ทรงร ะบุ ว  า  การ
ประกาศเปน “พันธกิจถาวรที่มากอนอื่นใด... พระศาสนจักร
ไมสามารถหลีกเลี่ยงคำ�สั่งอันชัดเจนของพระคริสตหรือตัดสิทธิ์
มนุษยคนใดไมใหรับรู ‘ขาวดี’ เกี่ยวกับพระเจาผูทรงรักและ
กำ�ลังชวยเหลือเขาได”
พระสันตะปาปาทรงเผชิญหนากับปญหาเรื่องความ
รับผิดชอบของพระศาสนจักรอยางตรงๆโดยทรงกลาววา “มี
การอางวาการชวยประชาชนใหเปนมนุษยยิ่งขึ้นหรือมีความ
ศรัทธาในศาสนาของตนมากขึ้นก็เพียงพอแลว  นั่นก็จริงคือพอ
เพียงสำ�หรับการสรางชุมชนที่สามารถพอจะทำ�งานเพื่อความ
ยุติธรรม เสรีภาพ ความสงบสุขและความสามัคคี   แตสิ่งที่ถูก
มองขามคือ ทุกคนมีสิทธิที่จะฟง ‘ขาวดี’ ของพระเจาผูทรงเปด
เผยและมอบพระองคเองในพระคริสต”
พระสมณสาสนนี้ไดชี้แนะวา  การเลือกมีความเชื่อใดๆ
ก็ดีเหมือนกันนั้น ยังไมเพียงพอ  พระศาสนจักรตองชัดเจนใน
ความเชื่อของตนเองวา  “สำ�หรับมนุษยทุกคน-ไมวาชาวยิวหรือ
คนตางศาสนาอื่นๆ- พระเยซูคริสตพระองคเดียวคือ ผูชวยให
พวกเขารอดพนจากบาปได”
“ขณะที่ใหความรูวาพระเจาทรงรักมนุษยทุกคนและ
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ทรงมอบโอกาสที่จะไดรับการชวยใหรอดพนแกพวกเขา”  พระ
สันตะปาปาเขียนไววา “พระศาสนจักรเชื่อวาพระเจาไดทรง
แต ง ตั้ ง ใ ห พ ระคริ ส ต ท รงเ ป น บุ ค คลก ลางผู  เ ดี ย วแ ละพ ระ
ศาสนจักรเองไดถูกสรางขึ้นใหเปนดั่งศีลศักดิ์สิทธิ์สากลที่ทรง
ประทานเพื่อการชวยใหรอดพน”
คริสตชนทุกคนมีหนาที่เปนพยานถึงความเชื่อของพวก
เขาและสนับสนุนกิจกรรมธรรมทูต บุคคลหนึ่งผูยอมรับการ
เรียกใหเปนธรรมทูตตองเชื่อมั่นวา “การปลอยใหเปนอิสระ
แทจริงเกิดจากการเปดตัวเองสูความรักของพระคริสต”
พระสั น ตะปาปาย อห น ปอล ที่ 2 ทรงเขี ย นใ นพ ระ
สมณสาสนฉบับนี้ เพื่อจะบอกใหรูวา การอุทิศตนเองใหกับ
กิจกรรมธรรมทูตอีกครั้งนาจะชวยขจัดสิ่งที่ทำ�ใหพระศาสนจักร
ตองทุกขทรมาน ดังนี้คือ “โดยการเปนธรรมทูตเทานั้น ประชาคมคริสตชนจึงจะสามารถชนะการแบงแยกภายในและความ
ตึงเครียดของพระศาสนจักร พรอมกับทำ�ใหความเปนเอกภาพ
และความเขมแข็งในความเชื่อของพระศาสนจักรกลับคืนมา”

คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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องค ป ระกอบสำ � คั ญ ข องก ารป ระกาศพ ระวรส าร
ขึ้นใหม
ตามที่พระคารดินัล Avery Dulles ใหขอคิดไวว่า ความ
เขาใจใหมของพระศาสนจักรในเรื่องการประกาศพระวรสาร
จากสภาสงั คายนาวาติกนั ท่ี 2 เรียกรองใหเทศนสอนพระวรสาร
แกนานาชาติ
ลักษณะสำ�คัญประการหนึ่งคือ “การมีสวนรวมอยาง
กระตือรือรนของพระศาสนจักรทั้งมวล” และ “ผูที่มีความเชื่อ
ทุกคนควรเขามีสวนรวมอยางกระตือรือรน”
พระคารดินัล Dulles กลาวที่ประชุมสภาพระสังฆราช
ของอเมริกา ในป ค.ศ. 1995 วา  มีความคลายกันอยางยิ่ง
ระหว างสิ่งที่ไดถูกพิจ ารณาอยางกวางขวางในฐ านะ “การ
ประกาศพระวรสารขึ้นใหม” ซึ่งพระสันตะปาปายอหนปอล
ที่ 2 ทรงเรียกรองหลายครั้งในพระศาสนจักร กับสิ่งที่พระ
สันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงเนนในพระสมณสาสนเตือนใจ ป
ค.ศ. 1975 ของพระองคคือ การประกาศพระวรสารในโลก
ปจจุบัน (Evangelii Nuntiandi) ทานไดรางคุณลักษณะสามัญ
ที่จำ�เปนเจ็ดอยางสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม ซึ่ง
พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 และพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2 ทรงอธิบายไวชัดเจนแลว และโดยคุณลักษณะเหลานี้การ
ประกาศพระวรสารขึ้นใหมจึงแตกตางจากกิจกรรมธรรมทูตที่
พระศาสนจักรเขาใจตั้งแตกอนสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ครึ่ง
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ศตวรรษ ดังนี้
1. การประกาศพระวรสารขึ้นใหม “รวมทุกอยาง” หมายความ
วา  “กระบวนการทั้งหมดอาศัยชีวิตของแตละคน และของ
สังคมที่ถูกเปลี่ยนแปลงดวยความเขาใจในพระวรสาร” อัน
เปนผลมาจากการประกาศพระวรสารอยางตอเนื่องของ
บรรดาผูที่เชื่อ และการประกาศพระวรสารอีกครั้งแกผูมี
ความเชื่อที่ไมกระตือรือรน เชนเดียวกันกับการประกาศ
แบบธรรมทูตที่มีมาแตแรก
2. การประกาศพระวรสารขึ้นใหมเกิดจาก “การมีสวนรวมของ
ทุกคน” แทนที่จะเปนพันธกิจเฉพาะของ “กลุมนักบวชและ
นักพรตบางกลุม”
3. การป ระกาศพ ระวรส ารขึ้ น ใ หม ยึ ด ถื อ “เสรี ภ าพใ นก าร
นับถือศาสนา” เปนหลัก โดยวางใจในพลังแหงขาวดีที่
สามารถดึงดูดผูคนไดเอง และปฏิเสธรูปแบบในอดีตที่
บางทีธรรมทูตก็ใช “การบีบบังคับโดยทางศีลธรรมหรือทาง
รางกาย” เพื่อใหเปลี่ยนศาสนา
4. การประกาศพระวรสารขึ้นใหมมีการสนทนา แตไมใชเอา
มาเปนสง่ิ แทนการประกาศพระวรสาร เพียงแคเคียงคูก นั ไป
5. การป ระกาศพ ระวรส ารขึ้ น ใ หม พ ยายามห าทางนำ �
ขาวดีเขาไปในวัฒนธรรมตางๆ โดยการดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุด
ในแตละวัฒนธรรมออกมาแลวเปลี่ยนแปลงดวยขาวดี  
แทนที่จะนำ�เอาเฉพาะความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมแบบยุโรป
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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ไปดวยทุกที่ราวกับวาวัฒนธรรมนั้นเปนสวนของขาวดี
6. การป ระกาศพ ระวรส ารขึ้ น ใ หม ร วม “การเ ปลี่ ย นรู ป
โครงสรางทางสังคม” ไวดวย ฐานะที่เปนปจจัยสำ�คัญซึ่ง
ถือวามีสวนในการเทศนสอนพระวรสาร การยืนยันเรื่อง
ความสำ�คัญอันดับหนึ่งของงานดานจิตใจ แตไมไดเปนการ
ลดภาระของพระศาสนจักรที่ตองชวยเหลือ “วิญญาณของ
แตละคนใหไดมีชีวิตนิรันดร”
7. การป ระกาศพ ระวรส ารขึ้ น ใ หม เ กี่ ย วข อ งกั บ “การใช
สื่อมวลชนใหม” อยางเหมาะสม แตหลีกเลี่ยงการยอมให
พระวรสาร “ถูกตัดทอนหรือผิดรูป” เพื่อใหเหมาะสมกับ
สื่อมวลชน
“จงไปสั่งส
 อนใหมาเปนศิษย”
บรรดาพระสังฆราชแหงพระศาสนจักรอเมริกาไดอาศัย
คำ�เรียกรองของพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ที่วาการ
ประกาศพระวรสารแสดงถึง “หนาที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและยิ่ง
ใหญที่สุดของพระศาสนจักร” ออกเอกสารฉบับหนึ่งในป ค.ศ.
1992 ชื่อวา  “จงไปสั่งสอนใหมาเปนศิษย” ที่มีหัวเรื่องยอยวา 
“แผนและยุทธศาสตรระดับชาติเพื่อการประกาศพระวรสาร
ของคาทอลิกในสหรัฐอเมริกา” เอกสารนี้มุงหมายจะกระตุน
ชาวคาทอลิกอเมริกันใหกระตือรือรนเรื่องความเชื่อของพวก
เขาและแบงปนความเชื่อกับคนอื่นๆดวยวิธีการตางๆ
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“จงไปสั่งสอนใหมาเปนศิษย” บรรยายมุมมองเรื่องการ
ประกาศพระวรสารในระดับชาติวามีทั้งการเติบโตและการฟน
ฟูภายใน -หรือที่เรียกวาการประกาศพระวรสารอีกครั้ง- กับ
การเรียกรองภายนอกไปยังบรรดาบุคคลที่ไดเลิกปฏิบัติตาม
ความเชื่อของพวกเขา  หรือผูที่ไมเคยไดยินถอยคำ�พระวรสาร
ตอนหนึง่ ในเอกสารกลาวไววา 
 “เรารวู า 
 บางทีค�ำ วา 
 ‘การประกาศ
พระวรส าร’ ก็ ก  อ ใ ห เ กิ ด ภ าพต  า งๆ ที่ ทำ � ให ช าวคาทอลิ ก
ไมสบายใจ - โดยเฉพาะในวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกาที่ซึ่ง
ลัทธิอีแวนจีลิส (evangelism) บางครั้งก็มุงหมายเพียงการตอบ
สนองสวนบุคคลตอการเทศนสอนอยางกระตือรือรน หรือรูป
แบบหนึ่งของศาสนามวลชน (mass religion) หรือยุทธวิธีผิดๆ
สำ�หรับการหาสมาชิกใหมหรือที่แยที่สุดคือ วิธีการหนึ่งที่หา
ประโยชนจากความตองการของผูคน”
เอกสารนี้ยังระบุวา การประกาศพระวรสารควรเปนการ
เรียกรองใหชาวคาทอลิกที่ปฏิบัติตามบัญญัติและประเพณี
อยางดีพยายามทำ�ความเขาใจคำ�สอนใหลึกซึ้งขึ้น เปนการ
ประกาศพระวรสารอีกครั้งแกผูที่เปนคาทอลิกเพียงในนาม
ทำ�ใหคนที่ไดเลิกปฏิบัติตามความเชื่อของเขากลับมาเริ่มใหม
อบรมเด็กๆใหมาเปนศิษยพระคริสต เชิญชวนคริสตชนอื่นๆ
ใหมารูจักขาวสารของพระศาสนจักร และเรียกรองผูที่ไมมี
ความเชื่อใดๆใหกลับใจ
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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“ขณะที่เรายอมรับวาพระหรรษทานของพระเจาเปน
ของขวัญที่ลึกลับในทุกชีวิต แตบอยครั้งที่ทุกๆคนตอตาน
พระห รรษท านนี้ ” มี ข  อ ความต  อ ไปอี ก ว า  “พวกเขาป ฏิ เ สธ
การเปลี่ยนแปลงและการสำ�นึกผิด เราประกาศพระวรสาร
เพื่อวาการชวยใหรอดพนโดยพระเยซูคริสต ซึ่งแมปจจุบันก็
เปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษยเรา จะนำ�สูโอกาสไดรับชีวิตอันเปยม
ดวยความสุขอยางไมรูจบในสวรรคตามพระสัญญามากขึ้น
บรรดาพ ระสั ง ฆราชแ สดงออกถึ ง ค วามต  อ งการเชื้ อ
เชิญลูกๆของพระเจาทุกคนมายังบานของพวกเขาภายในพระ
ศาสนจักรโดยกลาววา “เราตองการใหบรรดาพี่นองชายหญิง
ของเรารูวาพวกเขามีที่อยูในพระศาสนจักรเสมอ และเรารูสึก
เจ็บปวดที่ไมมีพวกเขาอยูอยางที่พวกเขาเปนอยู...เราตองการ
ชวยพวกเขาใหเขาใจวา  แมพวกเขาจะคิดเห็นเกี่ยวกับพระ
ศาสนจักรอยางไรก็ตาม  เราตองการพูดคุยกับพวกเขา แบงปน
กับพวกเขา และยอมรับพวกเขาในฐานะพี่นอง”
“เราไ ม มี เ หตุ ผ ลที่ จ ะต  อ งอ ายเรื่ อ งม รดกค วามเชื่ อ
คาทอลิกของเรา” เอกสารกลาวเพื่อกระตุนใหชาวคาทอลิก
อย่าดำ�เนินชีวิตตามพระวรสารอยางเปนสวนตัว นำ�เอาคุณคา
เหลานั้นมาสูชีวิตของสหรัฐอเมริกาดวย ดังขอความที่วา  “การ
ยืนยันสิ่งที่ดีเปนการทาทายสิ่งที่ไมดีอยางกลาหาญ”
“การพิจารณาทั้งอุดมการณและความผิดทั้งหลายแหง
ชาติของเรา  เราชาวคาทอลิกจำ�เปนตองยอมรับวา  ความเชื่อ
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คาทอลิกซึ่งไดรับวัฒนธรรมอเมริกันมามากมาย ยังคงตองนำ�
ไปสูความมีชีวิตในประเทศของเราอีกมากเพียงใด”
การ  เ รี ย กร อ ง  สู   ก าร  ป ระกาศ  พ ระวร  ส าร  ขึ้ น  ใ หม  ใ น
ปจจุบัน
พระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 16 ทรงยังคงใหความสนใจ
เปนพิเศษกับเรื่องการประกาศพระวรสารขึ้นใหม เชนเดียวกับ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2   พระองคไดทรงสั่งใหพระ
ศาสนจักรประกาศพระวรสารไมเพียงกับบุคคลที่ยังไมไดพบ
พระคริสต   แตกับบุคคลที่ไดยินพระวรสารแลวดวย   ระหวาง
การเทศนของพระองคในโอกาสฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล
ที่ ม หาวิ ห ารนั ก บุ ญ เ ปาโล นอกกำ � แพงเ มื อ ง เมื่ อ วั น ที่ 28
มิถุนายน ค.ศ. 2010 พระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 16 ทรง
เสริมการเรียกรองสูการประกาศพระวรสารขึ้นใหมของพระ
ศาสนจักร
พระสันตะปาปาทรงใหขอสังเกตวา  การประกาศพระ-
วรสารขึ้ น ใ หม ไ ม ไ ด ใ หม ด  ว ยเ นื้ อ หาข องก ารป ระกาศ แต
คอนขางเปนเพราะแรงผลักดันและวิธีการของการประกาศ
ดังนี้ “ ‘ใหม’ ไมใชดวยเนื้อหา  แตดวยแรงผลักดันภายใน ซึ่งมา
จากการเปดรับพระหรรษทานของพระจิตผูทรงถูกมองวาเปน
พลังแหงกฎใหมจากพระวรสาร และผูทรงฟนฟูพระศาสนจักร
เสมอ ทั้งยัง ‘ใหม’ ดวยการแสวงหาวิธีการตางๆที่สอดคลอง
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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กับพลังแหงพระจิต และถูกปรับใหเขากับยุคและสถานการณ
ตางๆในที่สุด ‘ใหม’ เพราะจำ�เปน ดวยเหตุที่ในหลายประเทศ
ไดรับการประกาศพระวรสารเรียบรอยแลว”
พระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 16 ทรงเรียกรองใหนำ�
เสนอขาวดีอีกครั้ง ในพื้นที่ “ที่ยังรอคอยการประกาศขาวดี
ครั้งแรก” และในพื้นที่ที่รากแหงศาสนาคริสตมั่นคงอยูแลว แต
ประสบ “วิกฤตดานความเชื่อที่รุนแรง” เนื่องจากโลกานุวัตร  
ทำ�ใหความเชื่อออนกำ�ลังลง
พระสันตะปาปาทรงเห็นวาพระศาสนจักรตองประกาศ
พระวรสารโดยการนำ�เขาสูการสนทนากับวัฒนธรรมสมัยใหม
และการเผชิญวิกฤตทางวัฒนธรรมที่เกิดจากโลกานุวัตรแหง
วัฒนธรรมนี้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น พระองคทรงตั้ง
สมณกระทรวงเพื่อสงเสริมการประกาศพระวรสารขึ้นใหม (the
Pontifical Council for the Promotion of the New Evangelization) เมื่อ 21 กันยายน ค.ศ. 2010  และเสนอใหการประกาศ
พระวรสารเปนสิ่งที่การประชุมสมัชชาพระสังฆราชครั้งตอไป
ตองใสใจเปนพิเศษ
พระองคทรงใหขอสังเกตวา  พระศาสนจักรกำ�ลังเผชิญ
หน า กั บ “สิ่ ง ท  า ทายแ ห ง ยุ ค ป  จ จุ บั น ซึ่ ง เ กิ น ค วามส ามารถ
ทั้งหลายของมนุษย อันไดแก สิ่งทาทายดานประวัติศาสตร
และสังคม และดวยสาเหตุที่ยิ่งใหญกวาคือ สิ่งทาทายดาน
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วิญญาณ... ความหิวกระหายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งพระเจาเทานั้น
สามารถตอบสนองไดตามตองการ” และทรงกลาววา “มนุษย
ในพันปที่สามตองการชีวิตที่แทจริงและสมบูรณ เขามีความ
ตองการความจริง เสรีภาพที่ลึกซึ้ง ความรักแบบใหเปลา  อีก
ทั้งในที่แหงแลงแหงโลกยุคโลกานุวัตร วิญญาณของมนุษย
กระหายพระเจาซึ่งหมายถึง พระเจาผูทรงชีวิต” แตพระองค
ทรงเสริมวา “กระบวนการแหงโลกานุวัตรไดกอใหเกิดวิกฤต
รายแรงดานความสามารถเขาใจสิ่งตางๆดวยความเชื่อของ
ศาสนาคริ ส ต และค วามส ามารถเข า ใจสิ่ ง ต  า งๆข องพ ระ
ศาสนจักร”
พระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 16 ยังทรงระบุวา  การ
ประกาศพระวรส ารขึ้นใหมไมใชรูปแบบเดียวที่ใชไดกับทุก
สถานการณ โดยป ระการแรกพ ระองค ท รงเ น น ว  า มั น เ ป น
“ประสบการณสวนบุคคลอันลึกซึ้งเกี่ยวกับพระเจา”
ในเอกสารการประชุมสำ�หรับสมัชชาพระสังฆราชทั่ว
โลก (Synod of Bishops) วาดวยเรือ่ งการประกาศพระวรสาร
ขึ้นใหมในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2012 วาติกันไดสะทอนความรูสึก
ของพระสันตะปาปาที่มีตอชาวคาทอลิกผูที่กระทำ�เหมือนกับ
ความเชื่อของพวกเขาไมมีสิ่งที่ตองนำ�ไปปฏิบัติในชีวิตประจำ�
วั น ว า เ ป น อุ ป สรรคสำ � คั ญ ป ระการห นึ่ ง ต  อ ค วามส ามารถ
ประกาศความเชื่อในพระเยซูคริสตแกโลกของพระศาสนจักร  
โดยเขียนไวในเอกสารชื่อ ‘The New Evangelization for Transคู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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mission of the Christian Faith” วา  “แตละการกระทำ�ของ
พระศาสนจักรมีลักษณะการประกาศพระวรสารเปนพื้นฐาน
และตองไมมีครั้งใดที่ถูกแยกจากหนาที่ชวยผูอื่นใหพบกับพระ-
คริสตในความเชื่อ”
พระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 16 ทรงเรียกประชุมสมัชชา
เพื่อตอบรับสถานการณหนึ่ง ตามที่เอกสารไดบรรยายดังนี้
“เพราะการขาดความเชื่อ พระศาสนจักรเฉพาะถิ่นหลายแหง
จึงไดเห็นการลดลงของการปฏิบัติเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์และ
ศาสนาคริสตทามกลางสัตบุรุษ ซึ่งชี้วาสมาชิกบางคนของพระ
ศาสนจักรนาจะไดชื่อวา เปน ‘ผูไมมีความเชื่อ’ ”  
เอกสารระบุถึงสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ในฐานะที่เปน
แหลงความคิดเรื่อง “การเสริมกิจกรรมการประกาศพระวรสาร
ของพระศาสนจักร” ในความพยายาม “ตอบสนองตอความ
รูสึกสับสนที่เกิดขึ้นกับคริสตชนเมื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลงและ
ความแตกแยกทั้งหลายที่มีอำ�นาจซึ่งโลกกำ�ลังประสบในเวลา
นั้น” และยังบอกวา ในการเผชิญกับ “การมองโลกในแงราย
หรือการยอมจำ�นนตอสถานการณ” ที่อาจเปนจริงได พระ
ศาสนจักรมองวา การประกาศพระวรสารเปนวิธีการหนึ่งที่จะ
นำ�เอา “พลังแหงกระแสเรียกสากลใหทำ�การชวยมนุษยใหรอด
พนอันเปนพระประสงคของพระเจาสำ�หรับแตละคนกลับคืน
มาใหม”
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ถาเชนนั้น งานพื้นฐานนี้ของพระศาสนจักรก็ไมไดเปน
เพียงหนึ่งโครงการ การริเริ่ม หรือกิจกรรมทามกลางอันอื่นๆ
แตคอนขางเปน “หนาที่ของคริสตชนที่ลางบาปแลวทุกคน”
เพื่อทำ�ใหพระศาสนจักรสามารถ “ตอบสนองตอกระแสเรียก
สากลสูความศักดิ์สิทธิ์”
ในเครื่องแสดงอันเปนการประเมินเพื่อการเรียกรองให
มีการประกาศพระวรสารแกผูที่ไดรับศีลลางบาปใหม ตามที่
เอกสารอางไดแก “ความออนแอของความเชื่อในชุมชนคริสต
ชน ความนับถืออำ�นาจแหงพระอาจารยานุภาพที่ลดลง วิธีการ
ที่จะเปนสมาชิกของพระศาสนจักรซึ่งมีลักษณะเฉพาะบุคคล
แนวโนมที่ลดลงของการปฏิบัติทางศาสนาและการไมใสใจเรื่อง
การถายทอดความเชื่อสูคนรุนใหม”
เอกสารบอกวา การเปลี่ยนแปลงตางๆทางวัฒนธรรม
โดยเฉพาะโ ลกานุวัตร -ซึ่ง ถูก เรง และแผ ขยายไ ปโดยโ ลกา
ภิวัฒน และการเขาถึงสื่อมวลชนไดงายยิ่งขึ้น- กำ�ลังสราง
สถานการณที่ผูคนมากมายเห็นวาความเชื่อไมสำ�คัญ ลาสมัย
หรือไมเกี่ยวของกับชีวิตสมัยใหมอยางชัดเจน  ในขณะเดียวกัน
ก็บอกวา  ผูคนจำ�นวนมากขึ้นเรื่อยๆ แสดงออกถึงความหมด
หวัง ความเห็นแกตัว ความโดดเดี่ยว และการขาดเปาหมายใน
ชีวิต
ตามเอกสารการประชุมสมัชชา ความเชื่อในพระเยซู
คริสตนำ�ไปสูความยินดี ความกระตือรือรน ความหวังและ
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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ความรัก ซึ่งจำ�เปนสำ�หรับการมีชีวิตอยูอยางดียิ่งขึ้น  โดยระบุ
วา  “พระเยซูเจาเอง คือ ขาวดีของพระเจา”   ในฐานะที่เปน
ผูประกาศพระวรสารคนแรกและยิ่งใหญที่สุด “พระองคทรง
เปดเผยพระองคเองวาถูกสงมาเพื่อประกาศความสมบูรณแหง
พระวรสารของพระเจา ตามคำ�ทำ�นายในประวัติศาสตรของ
ชาวอิสราเอล โดยเบื้องตนอาศัยบรรดาประกาศก และตามคำ�
สัญญาในพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์”
สำ � หรั บ พ ระเยซู เจ า  การป ระกาศพ ระวรสารเ ป น วิ ธี
การนำ�มนุษยเขาสูความสัมพันธอันใกลชิดกับพระบิดาและ
พระจิต โดยเอกสารใชถอยคำ�วา  “นี่เปนเหตุผลสำ�คัญสุดที่
ทำ�ใหพระองคเทศนสอนและทำ�อัศจรรยทั้งหลาย คือเพื่อ
ประกาศการชวยใหรอดพน ซึ่งแมจะถูกแสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนโดยทางการรักษาที่เจาะจง ก็ไมไดมีเจตนาบงบอกถึง
ความตองการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือวัฒนธรรม แต
เพื่อประสบการณอันลึกซึ้งที่มนุษยแตละคนพบไดงาย  คือการ
เปนบุคคลที่พระเจาทรงรักและการเรียนรูที่จะยอมรับพระองค
ในฐานะพระบิดาผูทรงนารักและมีเมตตา”
เอกสารไดกลาวถงึ พระศาสนจักรวา ควรเขาใจแบบอยาง
ของพ ระเยซู เจ า  ได แ ก “วิ ธี ก ารป ระกาศพ ระวรส าร” ของ
พระองค การตอนรับทุกๆคน และการไมขับไลผูใดออกไป
เชน “กรณีที่หนึ่งคือ คนยากจน แลวก็คนร่ำ�รวยเหมือนศักเคียส
และโยเซฟชาวอริมาเธีย ตอมาคอื บคุ คลภายนอก เชนนายรอย
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ชาวโรมัน และหญิงชาวซีโรฟนีเซีย ยังมีผูชอบธรรมเหมือน
นาธานาเอล รวมถึงโสเภณี และคนบาปโดยเปดเผยที่พระองค
ยังทรงนั่งรวมโตะ”
 	
“พระเยซูเจาทรงรูวิธีการเขาใจมนุษยคนหนึ่งอยางสม
บูรณและสามารถทำ�ใหเขาเชื่อในพระเจาผูเปนบุคคลแรกที่รัก
เรา โดยความรักของพระองคนำ�หนาเราเสมอ และไมเคยขึ้น
อยูกับคุณความดีของเราเอง เพราะพระองคทรงเปนความรัก
เอง” เอกสารเนนวา “พระองคทรงอธิบายวิธีที่พระศาสนจักร
จะประกาศพระวรสาร แสดงใหพระศาสนจักรเห็นแกนสำ�คัญ
ของความเชื่อคริสตชน  กลาวคือ ใหเชื่อในความรัก พรอมกับ
ในบุคคลและเสียงแหงความรักนี้ นั่นคือ พระเยซูคริสต”
เมื่อความเชื่อเปลี่ยนแปลงก ารดำ�เนินชีวิตของผูคน
ไดอยางที่มุงหมาย เอกสารไดบอกถึงผลตางๆที่ตามมาคือ
“ครอบครัวทั้งหลายซึ่งเปนเครื่องหมายแทจริงแหงความรัก
การแบงปนและความมุงหวังหนึ่งซึ่งใหชีวิต ชุมชนตางๆที่ประ
กอบดวยวิญญาณแหงพระศาสนจักรแทจริง ความกลาหาญ
ที่จะสนับสนุนกระบวนการสำ�คัญใหมๆที่จะกอใหเกิดความ
ยุติธรรมและเอกภาพในสังคม และความยินดีที่จะใหชีวิตของ
บุคคลหนึ่งเปนพระสงฆหรือมีชีวิตที่ไดรับการเจิม”
เอกสารบอกวา  สิ่งทาทายสำ�คัญตอการประกาศพระวรสารขึ้นใหมคือ ความคิดที่กำ�ลังเติบโตขึ้น ไดแกความคิดวา
ความเชื่อตอตานเสรีภาพ และที่วาคำ�อางของพระศาสนจักร
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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เรื่องความสามารถรูความจริงโดยพระศาสนจักรเปนสิ่งที่นา
สงสัยหรืออาจจะอันตราย ทั้งยังใหขอสังเกตวา ทุกวันนี้คน
จำ�นวนมากแสดงใหเห็น “สภาพความสับสนซึ่งมีอยูแพรหลาย
อันกอใหเกิดลักษณะไมไวใจหลายอยางในทุกเรื่องเกี่ยวกับ
ความหมายของชวี ติ ซง่ึ ถ กู ถา ยทอดกนั มา  และเกิดความลงั เลใจ
ที่จะยึดมั่นในสิ่งที่ไดถูกเปดเผยอันถือวาเปนความจริงลึกซึ้ง
เกี่ยวกับชีวิตของเรา อยางเต็มที่แบบไมมีเงื่อนไข”
ขณะที่ชาวคาทอลิกจำ�นวนมากที่สงสัยในการอางเรื่อง
ความจริงของพระศาสนจักรอาจจะยังทำ�ดีตอไปโดยปราศจาก
ความเขมแข็งแหงความเชื่อและการสนับสนุนจากชุมชนคริสต
ชน กิจการดีของพวกเขาก็จะตองออนแอลงในชวงนั้นและ
กิจกรรมของพวกเขาจะหมดพลังที่จะนำ�คนอื่นมาหาพระ-
คริสต วิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งจะสามารถแสดง
ใหคนทั้งหลายเห็นไดวาความเชื่อนำ�ไปสูอิสรภาพแทจริงได
อยางไร ตามที่เอกสารกลาวไวคือ โดยอาศัยคุณคาของพยาน
ที่ไดอุทิศตนใหกับคนที่อยูโดดเดี่ยว อยูชายขอบสังคมหรือถูก
ปฏิเสธ แนนอนเพราะพระพักตรของพระคริสตไดปรากฏอยูใน
คนเหลานี้
การประกาศพระวรสารยึดหลักการนำ�เสนอพระวรสาร
ซึ่งเปลี่ยนแปลงมนุษยแตละคน สังคมของเขา และเรื่องราวสวน
ตัวของเขา” และเอกสารไดบอกดวยวา “ประสบการณเกี่ยวกับ
ความใหมในพระวรสารเปลี่ยนแปลงทุกคน” แลวไมมีทางใดใน
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ทุกวันนี้ที่เราจะเห็นความจริงแหงพลังจากพระวาจาของพระ
เจานอกจากทาง “ตัวอยางที่ไมธรรมดาในเรื่องความกลาหาญ
การอุทิศตน ใหความมั่นใจ การหยั่งรู และวิจารณญาณ ในงาน
อันเกี่ยวกับการนำ�พระวรสารไปใหทุกคนของพระศาสนจักร...
ในทุกทวีป”
กระแสเรียกสูการเปนพยาน
บรรดาพระสังฆราชแหงสหรัฐอเมริกาไดฟนฟูกระแสเรียกของพวกทานใหทำ�การประกาศพระวรสารขึ้นใหม โดย
การเรงเราชาวคาทอลิกทุกระดับชั้นในพระศาสนจักรไปเชิญชวนคริสตชนคาทอลิกที่ไดเลิกปฏิบัติตามความเชื่อของพวก
เขาใหเริ่มปฏิบัติอีกครั้ง
ไม ว า จะเปนสมาชิก แหง ฐานานุ ก รม พระสงฆ หรื อ
เจาหนาที่โบสถ หรือฆราวาส คาทอลิกทุกคนตองแสดงความ
เอาใจใส “พี่นองชายหญิงของเราที่หายไป... ตองสงผลตอชีวิต
ของคนอื่น ปฏิสัมพันธกับพวกเขา และแสดงใหพวกเขาเห็น
วาความเชื่อสามารถตอบคำ�ถามที่ยากที่สุด และเพิ่มคุณคา
วัฒนธรรมสมัยใหมไดอยางไร” นี่คือสิ่งที่บรรดาพระสังฆราช
เขียนไวในเอกสารการประชุมเกี่ยวกับการประกาศพระวรสาร
และการสอนคำ�สอนในป ค.ศ. 2012 ชื่อ “Disciples Called to
Witness: The New Evangelization”  และในเอกสารนี้ยังบอก
วา “การประกาศพระวรสารขึ้นใหมเปนกระแสเรียกแตละคน
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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ใหทำ�ความเชื่อของตนใหลึกซึ้งขึ้น มีความเชื่อมั่นในพระวรสาร
และมีความเต็มใจเปนพิเศษที่จะเลาเรื่องพระวรสารใหผูอื่น
ฟง”
ในก ารก ล า วถึ ง ก ารค  น คว า เ กี่ ย วกั บ ช าวค าทอลิ ก ที่ 
ไมรวมในศาสนกิจโดย the Center for Applied Research
in the Apostolate (CARA) ที่ Georgetown University ซึ่งมี
การรวบรวมขอมูลเปนเอกสารที่ยาว 11,000 คำ� ระบุถึงการ
คำ�นวณตางๆอันแสดงใหเห็นวานอยกวาหนึ่งในสี่ -คือ 23
เปอรเซ็นต- ของชาวคาทอลิกอเมริกาเขารวมในพิธีบูชาขอบพระคุณแตละสัปดาห  สวน 77 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนผูที่ไมไดรวม
พิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตยนั้น “ไมใชคนแปลกหนา  แตคือ
ผูปกครอง พี่นอง คูสมรส ลูกๆ และเพื่อนๆ ของเรา”
บรรดาพระสังฆราชใหขอ สงั เกตวา 
 คาทอลิกจ�ำ นวนมาก
ไมไดเขารวมพิธีศีลมหาสนิทเพราะ “พวกเขา (1) มีตารางเวลา
ที่เต็มไปดวยกิจธุระตางๆ หรือไมมีเวลา  (2) มีความรับผิดชอบ
ครอบครัว  (3) มีปญหาสุขภาพหรือไมสามารถไปรวมได  (4) มี
ความขัดแยงกับงาน  (5) ไมเชื่อวาการขาดมิสซาเปนบาป  หรือ
(6) เชื่อวาพวกเขาไมไดเปนผูเครงศาสนามาก”
การอางจากเอกสารของพวกทานคือ Go and Make
Disciples บรรดาพระสังฆราชระบุวา คาทอลิกบางคน “ไมเคย
ไดรับการหลอหลอมเรื่องความเชื่อเลยหลังวัยเด็ก บางคน
คอยๆเปลี่ยนความเชื่อไปเพราะหลายๆเรื่อง บางคนรูสึก
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หางเหินจากพระศาสนจักรเพราะวิถีทางที่พวกเขารับรูพระ
ศาสนจักรหรือคำ�สอนของพระศาสนจักร บางคนไดจากไป
เพราะพวกเขาไดรับการปฏิบัติอยางเลวรายโดยตัวแทนของ
พระศาสนจักร
เอกสารอางวา ฆราวาสนิยม (secularism) วัตถุนิยม
(materialism) และปจเจกบุคคลนิยม (individualism) ในสังคม
ปจจุบันเปนเหมือนปจจัยสนับสนุนการขาดการรวมพิธีบูชาขอบพระคุณของชาวคาทอลิกอเมริกา  และบอกวา  “การประ-
กาศพระวรสารขึ้นใหมเปนกระแสเรียกแตละคนใหทำ�ความเชื่อ
ของตนเองใหลึกซึ้งขึ้น มีความเชื่อมั่นในพระวรสารและมีความ
เต็มใจเปนพิเศษที่จะเลาเรื่องพระวรสารใหผูอื่นฟง”
“การประกาศพระวรสารขึ้นใหมใหเลนสแกผูคนสำ�หรับ
ใชสองดูพระศาสนจักรและสังคมรอบตัวเขา” เอกสารกลาวว่า 
“การประกาศพระวรสารขน้ึ ใหมเชิญชวนผคู นใหมาพบกบั ความ
รักและความเมตตาของพระเจา  โดยอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง
หลาย เฉพาะอยางยิ่งทางศีลมหาสนิท ความสำ�นึกผิดและการ
คืนดี”
การเชื่อมตอของการประกาศพระวรสารกับชุมชนเปน
สิ่งสำ�คัญ โดยบรรดาพระสังฆราชระบุวา  อาศัยชุมชนความ
เชื่อคาทอลิกทองถิ่นที่ “บุคคลหนึ่งเริ่มสนใจ...เรียนรูวิธีที่จะ
เปนศิษยของพระคริสต ไดรับการพัฒนาความคิดโดยพระ
คัมภีร ไดรับการเลี้ยงดูจากศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ และที่สุดก็เปน
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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ผูประกาศพระวรสารคนหนึ่ง”
เอกสารยังชี้วา ความเปนศิษย การอุทิศตนใหกับชีวิต
คริสตชน ชีวิตพระศาสนจักรที่กระตือรือรน ชีวิตดานพิธีกรรม
ของพระศาสนจักร ครอบครัวคริสตชนและประสบการณทาง
ศาสนา เปนสิ่งที่อยูในวิถีทางที่จะชักจูงชาวคาทอลิกกลับสู
ความเชื่อของพวกเขา
“การประกาศพระวรสารขึ้นใหมไมไดพยายามเชื้อเชิญ
คนใหมามีประสบการณเพียงชั่วขณะหนึ่งของการกลับใจ แต
คอนขางจะเปนประสบการณการกลับใจแบบคอยเปนไปตลอด
ชีวิต คือการชักจูงทุกคนใหมามีความสัมพันธกับพระเจาอยาง
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น มีสวนรวมในชีวิตศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
พัฒนามโนธรรมใหสูงสุด รักษาความเชื่อของคนหนึ่งโดยการ
สอนคำ�สอนอยางตอเนื่อง และรวมเอาความเชื่อของบุคคล
หนึ่งเขากับทุกแงมุมแหงชีวิตของเขา” เอกสารกลาวเชนนี้
บรรดาพระสังฆราชเนนวา กระแสเรียกสูการประกาศ
พระวรสารขึ้นใหมไมไดเปนทางเลือกหนึ่ง แตคอนขางเปน
คำ � สั่งห นึ่ ง จากพ ระคริส ตถึง คริส ตชนทุก คน “ให เป นพยาน
ของพระองคจนสุดปลายแผนดิน เราตองประกาศขาวดีของ
พระองคแกมวลมนุษย ทุกแหงและทุกเวลา”
“บ อ ยเ พี ย งใด” บรรดาพ ระสั ง ฆราชถ าม “ที่ เราไ ม
สามารถตระหนักวาเราถูกเรียกใหมาเปนพยานของพระคริสต
แกมนุษย?  เราตระหนักหรือไมวา  ศีลลางบาป ศีลกำ�ลัง และ
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การรับศีลมหาสนิทเป็นการมอบพระหรรษทานที่จำ�เปนแกเรา
เพื่อการเปนศิษยของพระคริสต? เรากำ�ลังชักชวนคนที่อยูรอบ
ตัวเราใหมาพบความรักและความกรุณาของพระคริสตโดยทาง
พระศาสนจักรหรือไม?   บอยเพียงใดที่เราแสดงความเอาใจใส
ตอบรรดาพี่นองชายหญิงโดยการเชื้อเชิญพวกเขามารวมพิธี
บูชาขอบพระคุณกับเรา หรือโดยการสอบถามเหตุผลที่พวกเขา
ไมรูสึกยินดีเมื่อรวมโตะอาหารขององคพระผูเปนเจาอีกตอๆ
ไป?
“คำ�ตอบทั้งหลายสำ�หรับคำ�ถามเหลานี้” พวกทานย้ำ�
วา “เปนพื้นฐานของพันธกิจการประกาศพระวรสารของพระ
ศาสนจักร โดยเฉพาะในกระแสเรียกแหงการประกาศพระ-
วรสารขึ้นใหม”
จุดสำ�คัญของการประกาศพระวรสารขึ้นใหมคือ การ
เชื้อเชิญผูคนทั้งชายและหญิงในสังคมและวัฒนธรรมปจจุบันนี้
ใหมามีความสัมพันธโดยตรงและเปนสวนตัวกับพระเยซูคริสต
และพระศาสนจักรของพระองค “การประกาศพระวรสารขึ้น
ใหมพยายามอยางมาก” ตามถอยคำ�ของบรรดาพระสังฆราช
“ที่จะมีสวนรวมวัฒนธรรมของเราและชวยเราดึงเอาแรงดลใจ
ของเราจากพระวรสาร”
“การประกาศพระวรสารขึ้นใหมเปนกระแสเรียกแตละ
คนทำ�ให้ความเชื่อของตนเองลึกซึ้งขึ้น มีความเชื่อมั่นในพระ
วรสารและมีความเต็มใจเปนพิเศษที่จะเลาเรื่องพระวรสารให
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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ผูอื่นฟง เปนการพบปะแบบสวนตัวกับพระบุคคลคือพระเยซู
เจา ซึ่งนำ�เราสูสันติสุขและความยินดี”
คำ�ถามสำ�หรับการไตรตรอง
1. 	 นักบุญเปาโลคิดวาตนเองถูกพระเยซูเจาเรียกใหมาเปน
อัครสาวกคนหนึ่งเพื่อพันธกิจพิเศษอยางหนึ่ง อะไรคือ
พันธกิจพิเศษที่พระเยซูเจากำ�ลังเรียกคุณมาทำ�?
2. อะไรคือคุณลักษณะสามัญที่จำ�เปนเจ็ดประการของการ
ประกาศพระวรสารขึ้นใหมที่ทำ�ใหแตกตางจากการดำ�เนิน
งานธรรมทูตในอดีต เพื่อผูไมมีโอกาสรับรูพระวรสารโดย
พระศาสนจักร?  จงพิจารณาดูวาคุณลักษณะเหลานี้จะถูก
แสดงออกในชีวิตประจำ�วันของเราไดอยางไร?
3. พระสันตะปาปายอหน ปอลที่ 2 ทรงเนนความสำ�คัญของ
การเปนพยานความเชื่อของเรา  เมื่อไรที่คุณไดเปนพยาน
ถึงความเชื่อของคุณหรือเห็นคนอื่นเปนพยานความเชื่อ
ของพวกเขา?  คุณรูสึกอยางไรเกี่ยวกับเรื่องนี้?
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บทที่ 3
จงออกไปในโลก
“การประกาศพระวรสารขึ้นใหมเปนกระแสเรียกที่แตละคนทำ�ใหความ
เชื่อของตนเองลึกซึ้งขึ้น มีความเชื่อมั่นในพระวรสารและมีความ
เต็มใจเปนพิเศษที่จะเลาเรื่องพระวรสารใหผ ูอื่นฟง เปนการพบปะแบบ
สวนตัวกับพระบุคคลคือพระเยซูเจา ซึ่งนำ�สูสันติสุขแ ละความยินดี”
- “Disciples Called to Witness: The New Evangelization”
ชวงเวลามากกวาหาสิบปสุดทาย -ตั้งแตสภาสังคายนา
วาติกันที่ 2 จนถึงสมณะสมัยของพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6
ยอหนปอล ที่ 2 และเบเนดิกตที่ 16- พระศาสนจักรไดประกาศ
การมาถึงของพระอาณาจักร วาเปนดั่งของประทานของพระ
เจาและภาระของเราที่มีความสำ�คัญที่สุด เราไมสามารถไม
เขารวมหรือนั่งเฉยอยูหนาโทรทัศนของเราและอางไดวา ถา
พระเจาคือนักตอสูหลักในการประกาศพระวรสาร ดังนั้น ความ
พยายามของเราแตละคนก็ไมสำ�คัญ
และไมใชเอาแตซอนอยูหลังความคิดผิดๆที่วาการ
ประกาศพระวรสารเปนหนาที่หลักของพระสังฆราช พระสงฆ
นักพรตชายหญิง หรือผูนำ�โบสถ   ดังที่พระสันตะปาปา ยอหน
ปอล ที่ 2 ทรงเนนวาไมมีคริสตชนคนใดจะสามารถถอนตัวเอง
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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จากภาระอันคือการเปนพยานยืนยันพระวรสารได ศีลลางบาป
ที่เราไดรับทำ�ใหเราตองรับบทบาทนี้
โอกาสที่เราจะประกาศพระวรสารมีมากมาย เราอาจ
จะอาสาเปนศาสนบริกรฆราวาส (lay minister) อาสาฝกสมัคร
ของโบสถ เยี่ยมผูปวย ชวยดวยการสำ�รวจประชากร เริ่มทำ�
กลุมเพื่อสันติภาพหรือทำ�พันธกิจตางๆ หรือดูแลครอบครัว
ของเรา เราแตละคนมีศักยภาพในก ารประกาศพระวรส าร
อยางมาก เราไมสามารถมองวางานธรรมทตู ของพระศาสนจักร
ถูกจำ�กัดไวเฉพาะสำ�หรับดินแดนตางประเทศหรือการเดินทาง
ขามมหาสมุทร
การประกาศพระวรสารเปนสิ่งที่ทุกแหงซึ่งคุณคาพระ
วรสารยังไมไดตั้งมั่นอยางแข็งแรง ทั้งหมดที่เราตองทำ�คือ
เขาใจใหไดวาการรายงานขาวปกติไดแสดงใหเห็นวาสังคม
และสถาบันทั้งหลายของเราเองจำ�เปนตองไดรับการประกาศ
พระวรสารมากเพียงใด -ยังไมตองพูดถึงจิตใจของเราเองหรอก   
เราตองเริ่มทำ�ใหพระวรสารบังเกิดผลในพื้นที่ที่เปนของเราเอง
เราจำ�เปนตองรูถึงพลังแหงตัวอยางที่ดีของเราและการ
ติดตอสวนตัวของเรา -แมบางสิ่งจะดูเหมือนไมสำ�คัญอยาง
เชน การยิ้มของเรา บางทีสังฆมณฑลและโบสถตางๆนาจะ
ทำ�งานบริการที่มีคุณคามากขึ้นโดยชวยใหเรารูความหมายของ
การประกาศพระวรสารที่สมบูรณทันสมัยและฝกฝนเราใหรูจัก
ใชศักยภาพของเราอยางดียิ่งขึ้น
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ไม มี ม นุ ษ ย ค นใ ดส ามารถพู ด ไ ด ว  า  “ฉั น ไ ม มี ค วาม
สามารถบอกตอเรื่องความรักและการรักษาของพระเจากับ
คนอื่นได” เราทุกคนสามารถถายทอดความดีของพระเจากับ
สังคมได และนค่ี อื หวั ใจของการประกาศพระวรสาร พระเยซูเจา
ทรงบอกตอความรักของพระเจาแกโลกไดดีที่สุด ไมใชโดยการ
เทศนสอนเทานั้น  แตโดยวิธีที่ดีกวานั้นมากคือ การทำ�พันธกิจ
ของพระองคใหสำ�เร็จดวยการชวยเหลือ รักษา  ตอสูการกดขี่
และยอมสละชีวิตของพระองคดวยความรัก
การประกาศพระวรสารจึงเปนกิจการในชีวิตประจำ�
วันของเราที่ประกอบดวยความรักตอผูอื่น (และนี่รวมถึงการ
ทำ�ตอครอบครัวของเราเองเชนเดียวกับคนแปลกหนาดวย) ซึ่ง
เปดเผยขาวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจาไดดีที่สุด  ไมสำ�คัญวา
คุณจะเปนนักจิตวิทยาหรือบารเทนเดอร ครูหรือแอรโฮสเตส
คุณสามารถถายทอดประสบการณที่คุณไดรับจากพระคริสตให
คนอื่นไดเมื่อสิ่งที่คุณทำ�ใหเขาประกอบดวยความอบอุน ความ
ยินดี ความกรุณา และความรัก  นี่เปนการประกาศพระวรสาร
อยางดีที่สุด
เหมือนกับที่พระสันตะปาปา  เปาโล ที่ 6 ทรงระบุไว
ในการประกาศพระวรสารในโลกปจจุบันวา  กิจกรรมเชนนี้เปน
สวนหนึ่งแหงพันธกิจการประกาศพระวรสารของเรา  โดยกลาว
วา  “พระศาสนจักรมีหนาที่ปาวประกาศการปลดปลอย (จาก
ความหิว ความยากจน ความอยุติธรรม) เพื่อมนุษยนับลานๆ
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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คน... มีหนาที่ยืนยันการเกิดขึ้นของการปลดปลอยนี้ ใหการ
เปนพยานสำ�หรับเรื่องนี้ รับรองวาการปลดปลอยนี้ครอบคลุม
ทุกดาน การทำ�หนาที่เหลานี้เปนลักษณะธรรมดาของการ
ประกาศพระวรสาร”
แนนอนอยางที่พระสันตะปาปาเองทรงเตือน เราไม
ควรลืมเรื่องจิตใจของมนุษยในฐานะที่เปนจุดสำ�คัญเบื้องตน
แหงการปลดปลอยและการประกาศพระวรสาร และระลึก
ถึงเสมอวาเรื่องบาปและความเห็นแกตัวเฉพาะบุคคลเปน
สาเหตุหลักของความชั่วรายทั้งหลายในสังคม   แนนอนวาการ
ปลดปลอยที่เขาใจไดยากสุดในบรรดาการปลดปลอยทั้งหลาย
นั้นคือ การที่พระคริสตทรงปลดปลอยมนุษยจากบาป
สิ่งที่เคียงขางไปกับการเรียกรองใหปลดปลอยจิตใจ
มนุษยจากบาปก็คือ พันธกิจของเราที่จะตองกำ�จัด “โครงสราง
ที่ชั่วราย” ของสังคมออกไปจากสังคมมนุษย -กลาวไดวาความ
ชั่วรายทั้งหลายที่ไดถูกทำ�ใหเปนที่ยอมรับในสังคมอยางเชน
การกระจายอาหารและความมั่งมีอยางไมเสมอภาค ลัทธิเผา
พันธุ การกีดกันทางเพศ การแบงแยก กฎหมายการคาที่ไม
ยุติธรรม และสภาพการกดขี่ทุกประเภท  เราตองดิ้นรนตอตาน
สิ่งเหลานี้ เพราะสิ่งทั้งหลายนี้ไมไดเปนอะไรมากไปกวา  การ
แสดงออกภายนอกของบาปและอุปสรรคตางๆซึ่งขัดขวางการ
พัฒนามนุษยใหสมบูรณดังที่พระเจาทรงปรารถนาเพื่อเรา
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เคารพในความเชื่อและประเพณีอ
 ื่นๆ
เมื่อทำ�งานอยูทามกลางหรือตองปฏิบัติตอผูอื่นที่ไมได
อยูในพระศาสนจักรและมีประเพณีทางศาสนาแบบอื่น เรา
ควรเขาหาดวยความรูสึกเคารพอยางมากตอความดีและคุณคา
ที่ลึกซึ้งที่พวกเขามีในสายพระเนตรของพระเจา เราตองกำ�จัด
ทาทีใดๆในตัวเราที่แสดงถึงความเชื่อมั่นในตัวเองและเยอ
หยิ่ง อันเปนการมองคนอื่นวาไมมีพระเจา หรืออาจพูดไดวา 
“ศักดิ์สิทธิ์นอยกวา” ตัวเรา  ปราศจากคุณคาตางๆทางศาสนา 
หรือไมก็เขาใจวาตัวเองเปนดั่งผูครอบครองและขายความจริง  
พระคัมภีรไบเบิลสอนวา  ความจริงของพระเจาและพระจิตเจา
อยูในทุกๆที่  เราตองฟงการเปดเผยของพระองคในคนอื่นและ
ไมทึกทักเอาวา ความจริงเปนถนนที่เดินรถทางเดียว พรอมกับ
การจราจรซึ่งเคลื่อนจากเราไปสูคนอื่นเทานั้น
อาณาจักรของพระเจาเปนความเปนจริงที่เกาแกและ
กวางขวางกวาพระศาสนจักร ที่ใดที่ผูคนภาวนาและเปดตัว
เองตอสิ่งลึกลับที่เหนือก ารรับรูของพวกเขา ที่ใดที่ผูคนรัก
และใหอภัยกันและกัน มีชีวิตอยูอยางถอมตนและเหมาะควร
ตอกัน พระอาณาจักรก็อยูทามกลางพวกเขา และพระวาจา
ของพระเจาไดเขามาอยูในกลุมพวกเขา แมพวกเขาจะไมเคยได
ฟงเรื่องพระคริสตหรือพระศาสนจักรของพระองค
ด วยความหวัง ว า  เมื่อ ถึง เวลาที่ กำ � หนด พวกเขาจ ะ
ไดเขามามีสวนรวมในพระศาสนจักรซึ่งความเชื่อของเราถือ
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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วาเปนเครื่องหมายที่แสดงพระอาณาจักรซึ่งเปนอุดมคติให
มองเห็นได ในระหวางเวลานั้นเราตองไมใหคนเหลานั้นอยู
นอกขอบเขตที่มีการไถกูของพระเจา  ซึ่งพระคัมภีรเรียกวา 
อาณาจักรพระเจา
เราจะสามารถเลาเรื่องความเชื่อของเราใหผูไมไดอยูใน
พระศาสนจักรและคนศาสนาอื่นฟงอยางไดผลมากยิ่งขึ้น ถา
เราเคารพและรูจักประเพณี ภาษา ความตองการ คุณคา  รวม
ทั้งทัศนคติทางสังคมของพวกเขา  และถาเรากลายมาเปนผูฟง
เชนเดียวกับเปนผูพูดดวย
ในฐานะสมาชิกของโบสถหรือชุมชนคริสตชน ความรัก
และความหวงใยของเราควรจะแผถึงทุกคนที่นั่น ไมใชเพียงคน
คาทอลิกที่เปนเพื่อนของเรา เราควรพยายามมากยิ่งขึ้นเพื่อจะ
เปนเพื่อนที่นารักสำ�หรับบรรดาผูที่ไมไดอยูในพระศาสนจักร
และผูที่มีความเชื่ออื่นซึ่งอยูในละแวกบานของเรา  หรือที่ซึ่งเรา
ทำ�งาน หรือซื้อของ หรือไปเรียนหนังสือ   เราควรกระตือรือ
รนที่จะหาสิ่งจำ�เปนสำ�หรับเขา เอื้อเฟอเผื่อแผพวกเขา ทั้งยัง
พรอมแบงคุณคาและความมั่นใจตางๆของเราแกเขา
เรามีความเหมือนกันกับพี่นองคริสตชนชายหญิงของ
นิกายอื่นๆมากมาย กลาวโดยทั่วไปเรายินดีในพระวาจาพระ
เจาอันเดียวกันกับพวกเขา คุณคาเดียวกัน และอันที่จริงพระ
จิตของพระเยซูเจาองคเดียวกัน เราจำ�เปนตองคนพบและ
ฉลองสิ่งที่เรามีรวมกับพวกเขาใหบอยยิ่งขึ้น การแบงแยก
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ทา มกลางเราท�ำ ใหเอกภาพแหงอาณาจักรของพระเจาแตกออก  
และทำ�ใหพระวาจาของพระองคนาสนใจนอยลงสำ�หรับบรรดา
ผูที่ยังไมไดยอมรับพระวรสาร
เราจำ�เปนตองภาวนากับคริสตชนนิกายอื่นๆ ศึกษา
และแบงปนพระคัมภีรตางๆที่เรามีเหมือนกับพวกเขา รวมใน
กิจกรรมตางๆที่สนับสนุนความเปนเอกภาพของศาสนาคริสต
ซึ่งยังมีความเสี่ยงอยูเหมือนกับในแผนการตางๆที่ขยายออก
ไปเพื่อคนที่ไมไดอยูในพระศาสนจักร และชวยจัดการโครงการ
ที่เกี่ยวกับความยุติธรรมในสังคม เนื่องจากความไมรูเรื่องราว
สงเสริมความดื้อรั้นและความไมไววางใจ เราจึงตองเรียนรูเกี่ยว
กับความเชื่อ การปฏิบัติ และชีวิตสวนตัวของกันและกันใหมาก
ยิ่งขึ้น
พระศาสนจักรเชื้อเชิญหรือขับไลคนอื่นโดยการพูดและ
การกระทำ�ทุกอยางของพระศาสนจักร   กิจกรรมตางๆของเรา
ในฐานะชุมชนหนึ่งในนามความยุติธรรม การอยูในชุมชนเมือง
ของเรา วิถีชีวิตของเราในฐานะบุคคลแตละคนและฐานะพระ
ศาสนจักรหนึ่ง และแมแตสิ่งปลูกสรางและรูปแบบพิธีกรรม
ของพระศาสนจักรของเรา ถายทอดความเขาใจเกีย่ วกับพระวรสาร
ถาพระศาสนจักรของเราถูกมองราวกับวาเปนตัวแทน
แหงความสงบและการคืนดีในโลก ถาเราเปนสัญลักษณแหง
กิ จ การที่ น  า ป ติ ยิ น ดี แ ละมี ค วามเ อื้ อ เฟ  อ แ ก ค นอื่ น ๆอ ย า ง
แทจริงและสรางชุมชนที่นารักแหงหนึ่งทามกลางพวกเราเอง  
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คนทั้งหลายก็จะสนใจมารวมกับเรา  เราตองเปนเครื่องหมายที่
แสดงถึงความดี การเปดใจรับ และการยอมรับของพระเจาที่มี
ตอมนุษยทุกคน  เราตองเสนอภาพการเชื้อเชิญแกสังคม
การเลาเรื่องราวของคุณ
การประกาศพระวรสารเปนการเรียกผูคนมาหาพระเยซู
คริสต และมันเปนกระบวนการหนึ่งที่มีการเลาเกี่ยวกับสิ่งที่
พระเจาทรงกระทำ�ในชีวิตของเรา
Henry Libersat ผูเขียนเรื่อง Catholic and Confident
กลาววา  การประกาศพระวรสารไมไดเริ่มดวยการเรียกคนเขา
มาสูชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของเรา  หรือสอนคำ�สอนของพระศาสนจักร
แกเขา  เรื่องนั้นเปนเรื่องถัดมา  เขากลาววาหลังจากบุคคลมา
สนใจในความหวังและความยินดีซึ่งเขาจะไดรับในชีวิตที่มี
ความวางใจในพระคริสต
เขาเนนวา  ความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเราเองคือ “ขาวดีเรื่อง
เสรีภาพ” ที่ดีที่สุด ที่เราสามารถนำ�เสนอ  ถาเราศักดิ์สิทธิ์และ
เบิกบานใจ คนทั่วไปก็จะรูวาเรามีความแตกตางจากพวกเขา
บางอยาง และคนทั้งหลายจะตองการสิ่งที่เรามี แลวเราจะ
สามารถบอกพวกเขาไดวา พระเจาทรงทำ�งานในชีวิตของเรา
อยางไร และชุมชนของเราซึ่งมีความเชื่อไดชวยเราใหดำ�เนิน
ชีวิตในความเชื่อของเรากับองคพระผูเปนเจาอยางตอเนื่อง
ดวยความสันติสุขและสอดคลองกับพระองคอยางไร
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Libersat แนะเราใหพิจารณาวา สิ่งที่เปนขาวอันเปน
พื้นฐานและจำ�เปนสำ�หรับชีวิตซึ่งจะนำ�มนุษยมาหาพระคริสต
ก็คือ ประสบการณสวนบุคคลของตัวเราเองกับความรักที่จะ
ชวยใหรอดพนของพระเจา  กับเรื่องราวของบุคคลที่เรารูจัก   
จงบอกคนอื่นวาเราไดรูสึกกลับใจมาหาพระคริสตไดอยางไร
หรือความรักของพระเจาชวยเด็กๆของเราใหปลอดภัยอยางไร
หรือพระกรุณาของพระองคที่มีตอเราชวงที่ตองพบกับความ
ทุกขยากอันนากลัว เชน ความตายของคนที่เรารักคนหนึ่งเปน
อยางไร  คนทั่วไปคนพบความหวังเมื่อพวกเขาไดยินวาพระเจา
ชวยคุณใหหลุดพนการติดยาเสพติด เผชิญกับการทาทายอยาง
หนึ่งที่ยากลำ�บากเปนพิเศษ หรือชนะความขุนเคืองใจ ความ
โกรธหรือความกลัวไดอยางไร
แมเราจะไดรูวา  การเปนพยานสวนบุคคลของเราเรื่อง
การมีอยูของพระเจาและกิจกรรมในชีวิตของเราเปนสิ่งสำ�คัญ  
แลวเราจะบอกเรื่องราวของเราในลักษณะที่ทำ�ใหคนอื่นรูและ
สนใจไดอยางไร?  Libersat เสนอแนะหลายเรื่องใหเราพิจารณา 
ดังนี้
• 	 ประการที่หนึ่ง สิ่งที่สำ�คัญคือ ผูประกาศพระวรสารทั้ง
หลายมีการพัฒนาและมีทีทาอันแสดงถึง “การสำ�นึกผิด
ดวยความรูคุณ” พระเจาทรงเมตตาตอเรา เราไดเคยมี
เวลาที่รูสึกวา  ไมมีใครรัก หรือหมดกำ�ลังใจ หรือกลัว -แต
ทุกวันนี้ เรารูสึกขอบคุณตลอดไปดวยเหตุที่พระเยซูเจา
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ทรงเมตตากรุณา โดยทรงฉุดเราขึ้นมาจากโคลน  ความรัก
ของพระองคขับเคลื่อนเราใหเลาเรื่องความดีและความรัก
อยางยิ่งของพระองคที่มีตอคนอื่น
• 	 ประการที่สอง มีความกาวหนาในความสัมพันธระหวาง
คุณกับองคพระผูเปนเจาอยางตอเนื่อง ถาคุณเปนศิษย
ผูทุมเทคนหนึ่งของพระเยซูเจา  คุณภาวนาทุกวัน รวม
พิธีบูชาขอบพระคุณและรับศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดำ�เนิน
ชีวิตอยางมีศีลธรรม และยอมรับความจริงทั้งหมดที่พระ
ศาสนจักรสอน การกระทำ�เชนนี้ทำ�ใหเราไดพูดคุยกับองค
พระผูเปนเจา  และจัดเตรียมเราใหสามารถปฏิบัติพันธกิจ
การนำ�มวลมนุษยกลับมาหาพระบิดา
• 	 ประการที่สาม จงคิดวาคุณจะเลาเรื่องราวของคุณอยางไร    
อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณกอนที่คุณจะไดรูจักองคพระ
ผูเปนเจา?  คุณไมตองบอกรายละเอียดบาปทั้งหลายของ
คุณ -คงพอจะพูดไดวาคุณตองสับสนแนนอน ไมสามารถ
เขาใจเรื่องที่เกินขอบเขตชีวิตได ไมสามารถเขาใจความ
สัมพันธครอบครัวที่นากังวลหรือสิ่งที่มีผลตอคุณ สิ่งใด
ทำ�ใหคุณตองขอพระเยซูเจามาอยูในชีวิตของคุณ? สิ่งนั้น
คือ คูสมรสของคุณ เด็กคนหนึ่ง ผูอภิบาลคนหนึ่ง เพื่อน
คนหนึ่ง รายการโทรทัศนรายการหนึ่งที่เกี่ยวกับศาสนา
ใชไหม?
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• 	 ประการที่สี่ บรรยายวาคุณพบความรักของพระเจาได
อยางไร ความรักของพระเจาเปนความรูสึกอบอุนอยาง
มาก ความรูสึกมีความสุขแบบทันใด หรือความหวังใหม
ความสันติสุข ความยินดี?
• 	 ประการที่หา ตรวจสอบดูวาชีวิตของคุณเปลี่ยนไปอยาง
ไร อะไรไดเกิดขึ้นในความสัมพันธทั้งหลายของคุณ?  ชีวิต
ภาวนาของคุณเปลี่ยนแปลงไหม? คุณเปนบุคคลที่มีความ
สุขมากขึน้ จริงไหม? ผูค นรบั รูก ารเปลีย่ นแปลงในคณ
ุ ไหม?
• 	 สุดทาย เลาเรื่องราวของคุณอยางการสนทนา คุณไมได
กำ�ลังเทศนาหรือสอน คุณกำ�ลังใหคำ�การเปนพยานถึง
การกระทำ�อยางยิ่งใหญของพระเจาในชีวิตของคุณอยาง
ถอมตนและดวยความรูสึกขอบคุณ   จงเปนตัวของตัวเอง  
ความจริงที่ถูกกระซิบดังกวาเสียงตะโกน
จำ�ไววา  การประกาศพระวรสารมีพัฒนาการมาจาก
ความสัมพันธอันดีทั้งหลาย  อาทิกับเพื่อน ผูรวมงานและคนที่
เราพบทุกวัน   แตละวันเราไมไดไปเลนเกมเสี่ยงโชคในที่ตางๆ  
เราตองการชวยผูคนใหคนพบความรักและความเมตตากรุณา
ของพระเจาในที่ซึ่งพวกเขาอยู
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การประกาศพระอาณาจักร
นักบุญเปาโลแนะนำ�พระสังฆราชทิโมธีวา  “จงประกาศ
พระวาจา จงพรอมสรรพทั้งเมื่อมีโอกาสและเมื่อไมมีโอกาส”
(2ทธ 4:2) เราตองอดทนเพื่อพระวรสาร และเลาเรื่องราวความ
รักของพระเจาทั้งในเวลาที่เหมาะสมและเวลาที่ไมเหมาะสม
“มีโอกาสและไมมโี อกาส” เราตอ งท�ำ แบบออ นโยนและถอ มตน
ดวยความกรุณาและเคารพในศักดิ์ศรีและมโนธรรมของคนอื่น
มองหาโ อกาสที่ จ ะเ ล า ถึ ง สิ่ ง ที่ พ ระเจ า ท รงทำ � เ พื่ อ
คุณ เชนพระองคทรงรักษาคุณหรือชวยคุณในการตัดสินใจที่
สำ�คัญอยางไร บอกคนทั้งหลายวาพระเจาทรงอวยพรคุณใหมี
ครอบครัวที่ดี คูสมรสที่นารัก ที่อยูอาศัย และอาหารบนโตะ ได
อยางไร (แต่คนมากมายดูเหมือนจะลืมวา อันที่จริงพระเจาทรง
ประทานพรที่เปนพื้นฐานและธรรมดาเหลานี้แกเขา)
หรื อ บ างที ชี วิ ต สมรสแ ละชี วิ ต ค รอบครั ว ข องคุ ณ ก็ 
ประสบกับความลำ�บากยากเข็ญที่ทำ�ใหเจ็บปวด  ในเหตุการณ
นั้นคุณสามารถเลาไดวาพระเจาทรงชวยคุณผานชวงเวลายุง
ยากอยางไร พระองคทรงใหใครเขามาชวยเหลือคุณ?  พระองค์
ทรงแสดงความรักของพระองค์สำ�หรับคุณด้วยวิธีการใด?  คุณ
เลิกโกรธและขุนเคืองใจไดอยางไร?
จงภาวนาทุกๆวัน ขอใหพระเจาทรงนำ�ทางคุณไปพบ
กับใครบางคนที่คุณสามารถแบงปนความเชื่อของคุณได คุณ
สามารถภาวนากับบุคคลนั้นไดบอยๆ ขอบคุณพระเจาสำ�หรับ
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ของขวัญคือ บุคคลนี้ สรรเสริญพระองคสำ�หรับความดีของ
พระองค ขอพระเจาทรงหลั่งความรักของพระองคโดยการชวย
รักษา ขอพระองคทรงใหอภัยคุณและบาปทั้งหลายของคุณ
พรอมทั้งทำ�ใหคุณเขมแข็งขึ้นในเรื่องที่คุณออนแอ
จงภาวนาใหพระประสงคของพระเจ าไดรับการตอบ
สนอง และใหเรามีความกลาหาญ ความเชื่อ พรอมกับเขมแข็ง
ในการยอมรับและดำ�เนินชีวิตตามพระประสงคของพระองค  
แลวจึงสนับสนุนใหคนวางใจในพระเจาและเชื่อมั่นพระองค;
อีกทั้งแสวงหาพระประสงคของพระองค ความเขมแข็งของ
พระองคและพระหรรษทานของพระองค และโดยเฉพาะ แม
เมื่อคุณรูสึกวาพระองคทรงลาชาในการตอบคำ�ภาวนา
คำ�ถามสำ�หรับการไตรตรอง
1) มีใครบางในชีวิตของคุณที่แสดงใหเห็นถึงความเปนพวก
อีแวนจีลิสคาทอลิกฆราวาส?   จงบอกลักษณะเหลานี้และ
ผลกระทบของลักษณะเหลานี้ตอคนอื่น
2) จงนึกถึงเรื่องราวความเชื่อที่เปนสวนตัวของคุณ   อะไร
บางเปนปจจัยสำ�คัญที่อาจทำ�ใหคุณเลาใหคนอื่นฟง? คุณ
สามารถแบงปนสิ่งใดที่เกี่ยวกับการตอสูของตัวคุณเองที่
อาจสนับสนุนเรื่องความเชื่อของคนอื่นได?
3) อะไรเปนสิ่งที่สำ�คัญที่สุดเกี่ยวกับกระบวนการประกาศ
พระวรสารซึ่งคุณไดเรียนรูจากหนังสือเลมนี้?
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แบบทดสอบเรื่องการประกาศพระวรสาร
ตอไปนี้เปนคำ�ถามเพื่อการประเมินความพยายามประกาศพระวร
สารของเรา ซึ่งใชไดทั้งสำ�หรับเฉพาะบุคคลหรือสำ�หรับองคกร
1. เราเขาใจพระเจาในฐานะเปนบุคคลสำ�คัญที่สุดซึ่งมีอิทธิพล
ตอการประกาศพระวรสารหรือไม?   วิธีการของเรา  -มีความ
เต็ ม ใจย อมรับพระเจ า  พิธีกรรมที่ดี ทัศนคติก ารเริ่มใหมแสดงความเชื่อของเราวาสิ่งที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลงและชวยโลก
คือ พลังของพระเจา  ไมใชเพียงแตวิธีการหรือความพยายาม
ของเราใชไหม?
2. เราเขาใจการประกาศพระวรสารในฐานะความรับผิดชอบของ
ทุกคนหรือไม? เราเขาใจวาความรับผิดชอบสวนใหญอยูใน
มือของผูนำ�จำ�นวนเล็กนอย (พระสงฆ นักบวชหญิง นักบวช
ชาย และหนวยงานตางๆที่มีหนาที่รับผิดชอบดานธรรมทูต)
หรือโดยพื้นฐานเปนของแตละคนและทุกคนซึ่งเปนสมาชิก
ของพระศาสนจักร?
3. เราถายทอดความรักของพระเจาหรือไม? คนที่เราเขาไป
พบปะ (โดยเฉพาะผูที่ไมใชสมาชิกพระศาสนจักร) รูสึกวาเรา
เปนผูสื่อสารความดีและความรักที่จะชวยใหรอดพนของพระ
เจาดวยความเห็นอกเห็นใจ ราเริงและอบอุน หรือไม?
4. การปรับปรุงมนุษยอยางครบถวนเปนสวนของพันธกิจของ
เราหรือไม? เราไดเรียนรูและเอาความรูเรื่องความเกี่ยวโยง
ระหว า งก ารประกาศพระวรส ารกับก ารปลดปลอยมนุษย
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ใหเปนอิสระที่พระศาสนจักรไดสังเกตเห็นมาใชหรือยัง? มี
โครงการปรับปรุงสังคมใดบางที่เราอาสาทำ�เพื่อบรรดาบุคคล
ที่เราใหความชวยเหลืออยู?
5. เราเ คารพป ระเพณี อื่ น ๆห รื อ ไม ? เมื่ อ เ กี่ ย วข อ งกั บ ค นที่ 
มี ค วามเชื่ อ อื่ น เรารั บ รองค วามดี พื้ น ฐานข องพ วกเขาใ น
ฐานะสิ่งประดิษฐที่เหมือนภาพลักษณข องพระเจาไหม? เรา
พยายามเรียนรูจากพวกเขาไหม? เราเรียนรูภาษา  มรดกทาง
วัฒนธรรม คุณคาของพวกเขาดวยความเคารพไหม? เรา
ตัดสินพวกเขาโดยมาตรฐานของพวกเขา  (การเขาใจอยางลึก
ซึ้ง) หรือเพียงโดยมาตรฐานของตัวเราเอง (การดูถูก)?
6. ความรักของเราขามพนขอบเขตคาทอลิกไหม? ชุมชนโบสถ
และส มาชิ ก โ บสถ แ ต ล ะคนไ ด ห  ว งใยทุ ก ๆค นที่ อ ยู  ใ นเขต
ปกครองของโบสถอยางแทจริง และไมใชเพียงชาวคาทอลิก
หรือไม?
7. วิ ธี ก ารข องเ ราส นั บ สนุ น ค วามคิ ด เ รื่ อ งเ อกภาพแ ห ง
ศาสนาคริ ส ต ห รื อ ไม ? เราไ ด ใช เวลาค  น หาแ ละฉ ลองสิ่ ง
ที่ เรามี เ หมื อ นกั น กั บ ค ริ ส ตช นที่ มี ป ระเพณี แ บบอื่ น ไ หม?
เรามี ส  ว นร ว มช  ว ยอ อกแบบห รื อ ส ร า งกิ จ กรรมใ หม ๆ ที่
อาศั ย ค วามร  ว มมื อ แ บบง  า ยๆร ะหว า งก ลุ  ม ค วามเชื่ อ
ต า งๆ เช น สั ป ดาห แ ห ง ก ารภ าวนาเ พื่ อ เ อกภาพข อง
คริ ส ตช น โครงการแ ลกเปลี่ ย นผู  เ ทศนา กลุ  ม ภ าวนาเ พื่ อ
เอกภาพ (สำ�รวจพระคัมภีรที่เราใชรวมกัน) กลุมศึกษาความ
เชื่อของกันและกัน และโครงการตางๆที่ชวยเหลือสังคม บาง
คู่มือสำ�หรับการประกาศพระวรสารขึ้นใหม่
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ไหม ?
8. ปจจุบันเราใชส่ือมวลชนอยางไร? เรากำ�ลังใชวิธีการส่ือสาร
ตางๆ ไมวาจะเปนโทรทัศน ภาพยนตร วิทยุ หนังสือพิมพ
นิตยสาร จดหมายขาว ซีดีการดาวนโหลดขอมูลเสียงหรือ
ขอมูลภาพ เฟสบุคหรือทวิตเตอร ทามกลางแหลงขาวสาร
มากมายที่เขามาสูชีวิตประจำ�วันของเราอยางมีประสิทธิภาพ
ไดอยางไร? เรากำ�ลังเลาขาวดีอื่นๆที่แสดงใหเห็นคุณคาพระ
วรสารในขาวดีทั้งหลายของพระเจา  หรือเราเขาไปเกี่ยวของ
กับการเลาและการสงเสริมเรื่องที่ลามกหรือเรื่องที่สงผลเสีย
กับบุคคลอื่น?
9. เราไดใชกลุมตางๆที่มีอยูใหเปนประโยชนเต็มที่หรือไม?   เรา
ไดสำ�รวจและยืนยันความเขมแข็งขององคกรตางๆที่มีใน
โบสถและพิจารณาวิธีการพัฒนาบทบาทการประกาศพระว
รสารของกลุ่มต่างๆให้ดีขึ้นหรือไม่?
10. ภาพรวมของเราเป็นอย่างไร? เราในฐานะบุคคลหนึ่งหรือ
ชุมชนหนึ่งสื่อสารอะไรกับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในพระศาสนจักรหรือ
คนคาทอลิกที่ออกจากพระศาสนจักร? เราได้สื่อสารอะไรใน
ภาวะของการเป็นอยู่ของเราในชุมชนเมือง ในรูปแบบชีวิต
ของเรา หรือโดยสิ่งปลูกสร้างเอง? โบสถ์ของเรามีการเชิญ
ชวนอย่างไรไม่ว่าจะโดยสิ่งที่บอกกล่าวหรือกระทำ�ออกไป?
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