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เกี่ยวกับ	หนังสือ	ชุด	Catholic	Update

 หนังสือชุดCatholicUpdateนำ�เอ�ขอมูลที่ดีที่สุดจ�ก

เอกส�รต�งๆเพื่อชวยคุณใหเข�ถึงแหลงขอมูลอันทันสมัย

สำ�หรับคว�มเช่ือของคุณสิ่งที่เร�จัดใหเหม�ะสมกับหนังสือ

แตละเลมก็คือถอยคำ�ท่ีใชเปนขอมูลอันมีคว�มหม�ยชัดเจน

รวบรัดเช่ือถือไดซ่ึงคุณจะม่ันใจไดว�ม�จ�กเอกส�รต�งๆ

อันเก่ียวกับก�รปฏิรูปคว�มเช่ือท่ีไดรับคว�มเช่ือถือม�กท่ีสุดอีก

ท้ังเร�ยังไดออกแบบใหหนังสือชุดน้ีมุงเนนภ�คปฏิบัติโดยตอบ

คำ�ถ�มเก่ียวกับ“อะไร”“ทำ�ไม”และ “อย�งไร”แกคริสตชนท่ีไป

โบสถ

 หนังสือชุดนี้นำ�เอ�หัวขอเร่ืองต�งๆที่เกี่ยวของกับชีวิต

ชุมชนคริสตชน (parish life) -เชน พิธีบูช�ขอบพระคุณ ศีล

ศักดิ์สิทธิ์ต�งๆ พระคัมภีร ปพิธีกรรม-ม�อธิบ�ยใหมอย�ง

ตรงไปตรงม�โดยละเอียดหนังสือเหล�นี้เหม�ะทั้งสำ�หรับก�ร

อ�นคนเดียวและก�รศึกษ�เปนกลุมทั้งยังเปนแหลงขอมูลอัน

มีค�ม�กสำ�หรับก�รเตรียมศีลศักดิ์สิทธิ์ ผูมีสวนรวมใน RCIA

ก�รอบรมคว�มเชื่อและก�รฝกอบรมก�รอภิบ�ลด�นพิธีกรรม

(liturgicalministry training) รวมถึงเปนเครื่องมือประจำ�วันชั้น

เยี่ยมสำ�หรับช�วค�ทอลิกที่ตองก�รทบทวนคว�มรูพื้นฐ�น

ของค�ทอลิก
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 เนื้อห�ต�งๆไดม�จ�กผูเขียนหล�ยท�นเชนThomas

RichstatterO.F.M.LawrenceMickLeonardFoleyO.F.M.

CarolLueberingWilliamH.Shannonเปนตนระบบคว�มคิด

ท�งศ�สน�และวิธีก�รแกปญห�ของพวกท�นมีก�รปฏิบัติและ

คว�มเช่ือที่สืบตอกันม�ของค�ทอลิกเปนพื้นฐ�นเร�ไดผสม

รูปแบบคว�มคิดและวิธีก�รของผูเขียนแตละท�นเข�เปนคว�ม

คิดหนึ่งที่ชัดเจนเปนเอกภ�พและอ�นเข�ใจง�ย

 ม�เพิ่มพูนคว�มรู เก่ียวกับคว�มเชื่อค�ทอลิกและ

พัฒน�ก�รปฏิบัติต�มคว�มเชื่อของคุณดวยเรื่องต�งๆที่เปน

ประโยชนจ�กหนังสือชุดCatholicUpdate
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คำ�นำ�

“เร�	ให	บทบัญญัติ	ใหม	แก	ท�น	ทั้งหล�ย	ให	ท�น	รัก	กัน	และ	กัน	เร�	รัก	

ท�น	ทั้งหล�ย	อย�งไร	ท�น	ก็	จงรัก	กัน	อย�ง	นั้น	เถิด”	(ยน	13:34)

 ประวัติของพระศ�สนจักรอ�จจะไดม�จ�กก�รบันทึก

ข อมูลเกี่ยวกับก�รประก�ศพระวรส�รยอนไปสองพัน

ปกอนตั้งแตสมัยพระเยซูเจ�ยังทรงพระชนมชีพบนโลกพระ

ศ�สนจักรไดพย�ย�มเข�ถึงคนอื่นดวยก�รแสดงคว�มสนใจ

พรอมรับฟงโดยอ�ศัยข�วดีของพระเยซูคริสต

 ตั้งแตสภ�สังค�ยน�ว�ติกันที่ 2  คว�มรับผิดชอบเรื่อง

ก�รประก�ศพระวรส�รไดเปลี่ยนไปจ�กก�รเปนง�นของ

เจ�หน�ที่ของพระศ�สนจักร(churchofficials)สถ�บันนักบวช

(clergy)และชุมชนนักพรต(religiouscommunities)ฝ�ยเดียว

-คือพระสันตะป�ป�พระค�รดินัลพระสังฆร�ชพระสงฆ

ภร�ด�และภคินี- ม�เปนคว�มพย�ย�มในสวนของสัตบุรุษทุก

คนที่จะตองรูจักพระคริสตดีขึ้นและรูจักแสดงคว�มเอ�ใจใส

พรอมกับรับฟงครอบครัว เพื่อน ชุมชนของตน รวมถึงสังคม

เพื่อสื่อส�รคว�มรักของพระเจ�ทุกวันดวยวิธีก�รต�งๆทั้งเล็ก

และใหญนี่คือก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมที่เร�พูดกันใน

ปจจุบัน
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 กระแสเรียกสูก�รประก�ศพระวรส�รนี้ไมใชเรื่องใหมที่

เกิดขึ้นในโลกปจจุบันหลังจ�กก�รสิ้นพระชนมของพระเยซูเจ�

บรรด�ศิษยและผูติดต�มเชื่อฟงคำ�สั่งของพระองคที่ว� “จงไป

ส่ังสอนน�น�ช�ติใหม�เปนศิษยของเร�ทำ�พิธีล�งบ�ปใหเข�

เดชะพระน�มพระบิด� พระบุตร และพระจิต  จงสอนเข�ให

ปฏิบัติต�มคำ�สั่งทุกขอที่เร�ใหแกท�น”(มธ28:19-20)โดยนำ�

เอ�ข�วดีไปเผยแผในทวีปเอเซียแอฟริก�และยุโรปตะวันตก

 หัวใจของก�รประก�ศพระวรส�รก็คือ พระบัญญัติเอก

ท่ีว�“ท�นจะตองรักองคพระผูเปนเจ�พระเจ�ของท�นสุดจิตใจ

สุดวิญญ�ณสุดสติปญญ�และสุดกำ�ลังของท�นบทบัญญัติ

ประก�รที่สองก็คือท�นจะตองรักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตน

เองไมมีบทบัญญัติขอใดยิ่งใหญกว�บทบัญญัติสองประก�ร

นี้”(มก12:30-31)พระบัญญัตินี้น�จะเปนตร�ประจำ�ตัวที่

แสดงคว�มเปนผูติดต�มพระเยซูคริสตหม�ยคว�มว�พระ-

บัญญัตินี้เปนสิ่งที่น�จะทำ�ใหศ�สน�คริสตดูพิเศษกว�คว�ม

เชื่ออื่นทั้งหมด

 พระบัญญัตินี้ไมใชก�รปฏิเสธพระบัญญัติสิบประก�ร

ในทำ�นองเดียวกันก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมก็ไมได

ปฏิเสธคว�มพย�ย�มประก�ศพระวรส�รในอดีต

 ในหนังสือ A Concise Guide to the Document of

VaticanIIEdwardP.Hahnenbergใหขอสังเกตว�จ�กสภ�-

สังค�ยน�ว�ติกันที่2ที่ว�“รูปแบบง�นธรรมทูตอันเก�แกกว�
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ซึ่งพบ ‘ก�รสง’ จ�กพระศ�สนจักรในยุโรปและ ‘ก�รรับ’ ใน

สวนที่เหลือของโลกไดใหวิถีท�งสูรูปแบบใหมไดแกทัศนวิสัย

ที่ยึดถือก�รรวมมือกันของพระศ�สนจักรทั้งมวลทั่วทุกมุมโลก

ในพันธกิจหนึ่งคือก�รประก�ศพระวรส�รแกมวลมนุษย”

 รูปแบบใหมนี้จึงเปนหนึ่งในองคประกอบหลักอัน

เปนคว�มมุงหม�ยของก�รใชคำ�ว�ก�รประก�ศพระวรส�ร

ขึ้นใหมเปนถอยคำ�ท่ีHahnenbergระบุว�“ถูกใชเปนครั้ง

แรกโดยบรรด�พระสังฆร�ชแหงล�ตินอเมริก�ที่ Medel-

lin (Columbia)ในป ค.ศ. 1968” แลว “ถูกยกระดับขึ้นโดย

พระสันตะป�ป�ยอหนปอลที่2ใหกล�ยเปนคุณลักษณะอัน

โดดเดนประก�รหนึ่งแหงรัชสมัยของพระองค”และเมื่อไมน�น

ม�นี้เองพระสันตะป�ป�เบเนดิกตที่16ทรงกระตุ นและ

แผขย�ยคว�มคิดนี้ออกไปอีกทั้งสมัชช�พระสังฆร�ช (Synod

ofBishops)ร�วค.ศ.2012ก็ไดประชุมกันเรื่องนี้

 “สิ่งที่ทำ�ใหก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหม ‘ใหม’ ไมใช

ข�วส�รนั่นคือข�วดีของพระเยซูคริสตยังคงอยูเหมือนเดิม

เสมอแตน�จะเปนคว�มใหมของวิธีก�รทัศนคติและขอบเขต

ก�รประก�ศพระวรส�รแบบนี้ไมไดมุ งเฉพ�ะผู ไมเชื่อที่ยัง

ไมไดรูจักในมุมหนึ่งของโลกซึ่งไมคุนเคยแตมุงไปทั่วทั้งโลก

ในวัฒนธรรมหล�กหล�ยและมนุษยทั้งมวลทั้งที่ไมเคยไดยิน

เรื่องพระคริสตหรือท่ีเคยไดยินข�วดีแลวแตลืมคว�มสำ�คัญใน

ก�รติดต�มพระคริสตก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมไมใชเอ�
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เฉพ�ะเรื่องก�รประก�ศท่ีมีม�แตเดิมและก�รดูแลอภิบ�ลเท�

นั้น แตเปนก�รประก�ศพระวรส�รอีกครั้งแกผูที่ไมไดนำ�พระ-

วรส�รม�เปนเครื่องมือนำ�ท�งชีวิตแลว”

 คว�มรักเพื่อนบ�นก�รเอ�ใจใสรับฟงบุคคลผูไมเคย

รูจักพระคริสตหรือคว�มสัมพันธที่เข�มีกับพระคริสตไดจืดจ�ง

ไปแลวก�รมีสวนรวมกับทุกคนก�รเปลี่ยนแปลงผูคนและ

โครงสร�งสังคม ก�รใชเครื่องมือสื่อส�รใหมเพื่อแบงปนคว�ม

เชื่อ -ทุกสิ่งที่กล�วม�นี้ลวนเปนองคประกอบแหงกระแสเรียก

ของเร�สูก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหม

 หนังสือชุดCatholicUpdateสำ�หรับก�รประก�ศ

พระวรส�รข้ึนใหมนำ�เสนอขอมูลอย�งยนยอสำ�หรับหัวขอ

หนึ่งที่มักทำ�ใหค�ทอลิกสับสนและคอยพะวงสงสัยเกี่ยวกับ

บทบ�ทของตนในก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมโดยจะมีก�ร

พิจ�รณ�ว�ก�รประก�ศพระวรส�รคืออะไรและทำ�ไมจึงสำ�คัญ

ประวัติก�รกอเกิดโดยเฉพ�ะตั้งแตสภ�สังค�ยน�ว�ติกันท่ี2

จนถึงปจจุบันอะไรเปนสิ่งใหมในก�รประก�ศพระวรส�รขึ้น

ใหมและเร�แตละคนส�ม�รถตอบสนองกระแสเรียกจ�กพระ

เยซูคริสตองคพระผูเปนเจ�และพระผูไถของเร�ดวยวิธีก�ร

หนึ่งที่เปนสวนตัวเข�กับสถ�นก�รณและไดผลม�กอย�งไร
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 ขอขอบคุณคุณกิ่งแกวปริกัมศีลเจ�หน�ที่แผนก

คริสตศ�สนธรรม ที่ไดจัดแปลหนังสือ Guide to the New

Evangelization ที่จะชวยใหเร�รูว� “หน�ที่ก�รประก�ศพระ-

วรส�ร”เปนหน�ที่ของเร�ทุกคน

คุณพอเอกรัตนหอมประทุม

ผูจัดก�รแผนกคริสตศ�สนธรรม
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คำ�	ว�	evangelization	ม�จ�ก	คำ�	ภ�ษ�	ล�	ติน	evangelium	(ภ�ษ�กรีก	

คือ	euangelion)		หม�ยถึง	“good	news”	หรือ	“gospel”	ดังนั้น	to	

evangelize	จึง	หม�ยถึง	 to	do	 the	Gospel	 -	ทำ�	ข�วดี	 to	 live	 it	 -

ดำ�เนิน	ชีวิต	ต�ม	ข�วดี	to	carry	it	out	-กระทำ�	ให	ข�วดี	สำ�เร็จ	และ	to	

proclaim	it	-ประก�ศ	ข�วดี	
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บท	ที่	1

ก�ร	ประก�ศ	พระวร	ส�ร	คือ	อะไร?

“จง	ไป	สั่งสอน	น�น�ช�ติ	ให	ม�	เปน	ศิษย	ของ	เร�	 	 ทำ�พิธี	ล�งบ�ป	ให	เข�	

เดชะ	พระน�ม	พระบิด�	 พระ	บุตร	 และ	พระ	จิต	 	 จง	สอน	เข�	ให	ปฏิบัติ	

ต�ม	คำ�	สั่ง	ทุก	ขอ	ที่	เร�	ให	แก	ท�น”	(มธ	28:19-20)

 อะไรทำ�ใหคำ�ว�ก�รประก�ศพระวรส�รมีคว�มสำ�คัญ

สำ�หรับคุณ?เมื่อเร�คิดถึงก�รประก�ศพระวรส�รอ�จมีหล�ย

ภ�พพรั่งพรูเข�ม�ในคว�มคิดเชนพระสงฆบนธรรม�สน

เต็นทสำ�หรับก�รชุมนุมเพื่อปลุกเร�คว�มเชื่อพวกสอนศ�สน�

ที่ปร�กฏก�ยท�งโทรทัศนเทศนสอนอยูกล�งสน�มฟุตบอล

ท่ีเต็มไปดวยผูคนหรือพวกพย�นพระยะโฮว�หที่เดินไปต�ม

บ�นแสวงห�ผูกลับใจโดยก�รพูดชักจูง

 แมกระนั้นก�รจำ�กัดคว�มหม�ยของก�รประก�ศพระ-

วรส�รว�เปนก�รเทศนสอนก็ยังเปนคว�มผิดพล�ดธรรมด�

อย�งหนึ่ง

 แทจริงแลวผู คนม�กม�ยกำ�ลังประก�ศพระวรส�ร

โดยไมรูตัว เชน บิด�ม�รด�ที่กำ�ลังสอนลูกๆของตนเกี่ยวกับ

คุณค�ต�งๆของข�วดี โดยก�รทำ�ใหคุณค�เหล�นั้นปร�กฏใน

ชีวิตประจำ�วันของพวกเข�เท็ดผูเขียนรองเรียนไปยังสม�ชิก
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วุฒิสภ�และสม�ชิกสภ�ผู แทนร�ษฎรเพื่อกระตุ นเรื่องก�ร

จัดสรรบ�นที่ดีขึ้นแกคนจนพย�บ�ลที่ปลอบโยนผูปวยซ่ึง

รูสึกหว�ดกลัวผูนำ�ลูกเสือท่ีใหคำ�ปรึกษ�แกเย�วชนภรรย�ผู

ทำ�ง�นในธน�ค�รอ�ห�รของทองถิ่นเพื่อตอสูกับคว�มหิวใน

สังคม ส�มีผูทำ�ง�นกับบ�นพักของผูเดินท�งผ�นม�ในละแวก

บ�นของเข�คนเหล�นี้ลวนมีสวนรวมในก�รประก�ศพระ-

วรส�ร

 เร�ไมไดตองก�รดูหมิ่นก�รเทศนสอนพระวรส�รอัน

ที่จริงเร�ตองเรียนรูที่จะเทศนสอนใหดีขึ้นและกล�ห�ญยิ่ง

ขึ้นแตเร�ตองเข�ใจว�ก�รประก�ศพระวรส�รมีคว�มหม�ย

ม�กกว�นั้นม�กก�รที่จะแบงปนคว�มเชื่อของเร�ไดอย�งมี

ประสิทธิภ�พยิ่งขึ้นในสังคมทุกวันนี้ประก�รแรกเร�ตองมี

คว�มเข�ใจเรื่องก�รประก�ศพระวรส�รอย�งชัดเจนและสม

บูรณยิ่งขึ้นกอน

 คำ�ว� evangelization ม�จ�กคำ�ภ�ษ�ล�ติน evange-

lium(ภ�ษ�กรีกคือeuangelion)หม�ยถึง“goodnews”หรือ

“gospel”ดังนั้นtoevangelizeจึงหม�ยถึงtodotheGospel

-ทำ�ข�วดี to live it -ดำ�เนินชีวิตต�มข�วดี tocarry itout -

กระทำ�ใหข�วดีสำ�เร็จและtoproclaimit-ประก�ศข�วดี

 ก�รดำ�เนินชีวิตต�มข�วดีก�รท�ท�ยผูอื่นโดยตัวอย�ง

และวิถีชีวิตของบุคคลหนึ่งก�รสนับสนุนคุณค�ต�งๆที่แทจริง

ก�รเปดจิตใจของผูคนออกรับอำ�น�จชวยเหลือของพระเจ�
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ก�รสร�งชุมชนก�รด้ินรนตอสูคว�มอยุติธรรมก�รทำ�ง�น

เพื่อปฏิรูปสังคม-ก�รกระทำ�เหล�นี้ลวนเปนองคประกอบซึ่ง

จำ�เปนสำ�หรับกิจกรรมที่รูจักในชื่อว�ก�รประก�ศพระวรส�ร

 คุณและฉันเปนเคร่ืองมือสำ�หรับก�รชวยเหลือของพระ

เจ�ในโลกก�รใหคำ�ปรึกษ�ของเร�หรือก�รเทศนสอนหรือ

โครงก�รท�งสังคมต�งๆ หรือทักษะในก�รดูแลลูก-ทั้งในด�น

ถอยคำ�เทคนิคแบบมนุษยของเร�-โดยตัวมันเองแลวไมได

ชวยเหลือหรือเปลี่ยนแปลงโลกหรือนำ�เอ�พระอ�ณ�จักร

เข�ม�ในโลกคว�มเชื่อก�รชวยใหรอดพนก�รกลับใจของ

มวลมนุษย ก�รทำ�ใหแผนก�รของพระเจ�สำ�เร็จเกิดขึ้นไดโดย

พระเจ�ไมใชเร�-ยกเวนในฐ�นะเปนเครื่องมือที่มีอำ�น�จชวย

เหลือของพระองค

 ม�พิจ�รณ�ดูว�เกิดอะไรขึ้นในวันเปนเตกอสเตบรรด�

อัครส�วกไรอำ�น�จในก�รสอนคนทั้งปวงใหม�เปนศิษยจน

กระท่ังพวกเข�ไดรับพระจิตเจ�และถูกเปลี่ยนเปนเครื่องมือที่

มีอำ�น�จต�มพระประสงคของพระเจ�  นี่เปนเหตุผลที่เร�ตอง

จำ�ว� “ข�วดีของพระเยซูเจ�ถูกประก�ศและใชดำ�เนินชีวิตโดย

อ�ศัยอำ�น�จแหงพระจิตเจ�”พระเจ�เปนนักออกแบบก�ร

ประก�ศข�วดีคนสำ�คัญที่สุด

 สิ่งนี้มีคว�มหม�ยในท�งปฏิบัติสำ�หรับเร�อย�งไร?มัน

หม�ยคว�มว�สิ่งหนึ่งในขั้นแรกๆของเร�ที่จะสงเสริมและทำ�ให

ข�วดีเกิดผลคือ ตองเปดใจรับอำ�น�จของพระเจ�ผ�นท�งก�ร
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ภ�วน�และก�รรับศีลศักดิ์สิทธิ์หม�ยถึงก�รฟนฟูภ�ยในสวน

บุคคลสำ�หรับโบสถแหงหนึ่งมันอ�จหม�ยถึงโครงก�รต�งๆที่

จะชวยใหสภ�พชีวิตจิตของชุมชนวัดนั้นลึกซ้ึงขึ้นหม�ยคว�ม

ว�ชุมชนคริสตชนทั้งมวลตองฟนฟูชีวิตภ�ยในของชุมชนและ

สม�ชิกตองใหพลังแกกันโดยก�รบอกเล�เร่ืองคว�มเชื่อและ

พระจิตเจ�ของพระเยซูเจ�ในชีวิตของพวกเข�หม�ยถึงก�ร

ยอมรับว�ตัวเร�เองเปนดั่งเครื่องมือแหงอำ�น�จอันเฉียบพลัน

ของพระเจ�ดวยคว�มเต็มใจยิ่ง  ที่จริงคว�มก�วหน�แหงพระ

อ�ณ�จักรของพระเจ�คือพระพรของพระเจ�กอนอื่นใด

พระเจา ทรง เรียก เรา ให ประกาศ พระวร สาร
 ในหนังสือCatholicandConfident:SimpleStepsto

Share Your FaithHenry Lebersat บันทึกว� ในอดีต ก�ร

ประก�ศพระวรส�รไดถูกพิจ�รณ�ในเบ้ืองตนใหเปนง�นของ

พระสงฆและนักพรตทั้งหล�ยดังนี้ “ประช�กรเหล�นี้นำ�คว�ม

รักของพระเจ�ไปสูดินแดนต�งช�ติรวมถึงอเมริก�นั่นเปน

เรื่องดี!บรรด�พระสงฆและนักพรตซึ่งหล�ยคนยอมเปนมรณ

สักขีเพร�ะคว�มเชื่อ ไดทำ�ง�นที่น�ประหล�ดใจ พรอมกับนำ�

เอ�คนจำ�นวนหล�ยล�นคนเข�สูพระศ�สนจักร

 แตปจจุบันเข�กล�วว�“พระเจ�ทรงขอรองคุณผูเปน

ฆร�ว�ส -ทั้งหนุม ส�ว และอ�วุโส ไมว�แตงง�นแลวหรือ

โสด- ใหนำ�ข�วดีเรื่องก�รชวยใหรอดพนไปสูทุกคนที่คุณรูจัก
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คือคนในครอบครัวในที่ทำ�ง�นและคนที่คุณพบขณะซื้อสินค�

ตอนกำ�ลังนั่งอยูในคลีนิกแพทยกำ�ลังฝกหัดกีฬ�หรือกำ�ลังยืน

อยูนอกโบสถชวงกอนและหลังมิสซ�วันอ�ทิตย”  ดวยอำ�น�จ

แหงศีลล�งบ�ป ทำ�ใหชีวิตของเร�เปนดั่งบรรด�ศิษยของพระ-

คริสตฆร�ว�ส“มีสิทธ์ิหน�ท่ีและอำ�น�จท่ีจะบอกผูคนเก่ียวกับ

ก�รชวยใหรอดพนโดยอ�ศัยพระเยซูคริสต

 สิ่งที่นำ�ผู คนม�ห�พระคริสตและพระอ�ณ�จักรของ

พระองคนั้นคือคว�มรักพระเจ�และเพื่อนบ�นม�กกว�ระดับ

ก�รศึกษ�Libersatเนนว�ทุกคนถูกเรียกใหม�รับมอบหม�ย

หน�ท่ีท่ีย่ิงใหญจ�กพระเยซูเจ�ดวยพระว�จ�ท่ีว�“จงไปส่ังสอน

น�น�ช�ติใหม�เปนศิษยของเร�”(มธ28:19)

ตัวแทน ของ พระเจา
 คนจำ�นวนม�กอ�จรูสึกว� คำ�ว�ก�รประก�ศพระวรส�ร

น�ตกใจเล็กนอยและยังทำ�ใหคิดถึงภ�พต�งๆที่น�กังวลเชน

คนที่ยัดเยียดใบปลิวใสหน�เพื่อนบ�นหรือตะโกนเกี่ยวกับ

พระเจ�และคว�มกลัว พรอมทั้งเรื่องก�รส�ปแชง หรือผูคนที่

เดินไปบนถนนพรอมกับ“เทศนสอน”ผ�นโทรโขงอันหนึ่งหรือ

พวกสอนศ�สน�ท�งโทรทัศนที่ปอกลอกผูชม

 สำ�หรับก�รประก�ศพระวรส�รที่มีประสิทธิภ�พนั้น

Libersatกล�วว�ไมใชก�รกระทำ�ใดๆแบบนี้เลยไมมีคว�ม

จำ�เปนตองตะโกนสร�งคว�มกลัวใหกับผูคนทั่วไปก�รประก�ศ
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พระวรส�รแทจริงว�งใจในคว�มรักของพระเจ�และคว�มจริง

พรอมกับอำ�น�จแหงพระว�จ�ของพระองคทั้งยังมีลักษณะที่

ออนโยนและเปนมิตรเมื่อเร�เล�เรื่องคว�มเชื่อของเร�พระ-

เยซูเจ�คือแบบอย�งของเร�พระองคทรงมีคว�มเมตต�กรุณ�

ตอผูที่ไมมีคว�มเชื่อพระองคทรงถอมองคลงอยูในชนชั้นเดียว

กับพวกเข�และพูดภ�ษ�ของพวกเข�โดยใชอุปม�และเรื่องร�ว

ที่พวกเข�ส�ม�รถเข�ใจได

 วิถีท�งที่เร�ส�ม�รถประก�ศพระวรส�รก็พัฒน�ได

อย�งมั่นคงจ�กวิถีท�งที่เร�ดำ�เนินชีวิตและสัมผัสกับคนอื่น

 Libersat กล�วถึง Larry Puccio ซึ่งเปนช�งประป�คน

หนึ่งในเมือง Pembroke Pines รัฐฟลอริด� เข�เปนตัวอย�ง

ที่ดีในเรื่องก�รประก�ศพระวรส�รอย�งถูกตองแบบค�ทอลิก

ตัวเข�เปนค�ทอลิกตลอดชีวิตแตเมื่อภรรย�ของเข�เปลี่ยนม�

นับถือนิก�ยค�ทอลิก  คว�มกระตือรือรนและคว�มรูเกี่ยวกับ

พระคริสตของเธอนำ�พ�เข�ใกลชิดพระเจ�ยิ่งขึ้นเข�และเธอ

เปนคนกระตือรือรนใน St. Edward โบสถซึ่งไดรับมอบหม�ย

ใหประก�ศพระวรส�ร โดยเฉพ�ะแกผูที่ม�นั่งในเก�อี้ย�วของ

โบสถ จึงไมน�แปลกเลยที่ Larry จะไดชื่อว�เปน “the faith-

sharing bug” คือผูโดดเดนเรื่องก�รแบงปนคว�มเชื่อ และเข�

เล�เรื่องเกี่ยวกับคว�มเชื่อของเข�ในลักษณะที่เปนมิตรและ

จริงใจ

 Puccioอธิบ�ยว�“เมื่อผมออกไปทำ�ง�นนอกบ�นผม
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ภ�วน�ใหผมมีโอก�สบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับคว�มเชื่อในพระ-

คริสตของผมและเก่ียวกับพระศ�สนจักรของเร�”ท่ีบ�นลูกค�

เข�อ�จจะเห็นรูปภ�พท่ีเปนทิวทัศนจ�กยุโรปหรือภ�พว�ด

ของสม�ชิกครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆที่สำ�คัญตอครอบครัว

เข�บอกว� “ผมถ�มเจ�ของเกี่ยวกับรูปภ�พ เชน ‘คุณเคยอยู

ในยุโรปหรือ?’หรือ‘นั่นใชคุณพอของคุณหรือเปล�?’และ

เร�ไดเล�เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของเร�และประสบก�รณของ

เร�เล็กนอยผมจะกล�วถึงคว�มสำ�คัญที่โบสถของผมมีตอผม

และคว�มเช่ือในพระเจ�ทำ�ใหชีวิตของผมอุดมสมบูรณอย�งไร

ถ�พวกเข�แสดงคว�มสนใจเร�จะพูดคุยตอ”

 Libersatชี้ใหเห็นผลลัพธยิ่งใหญที่เร�ไดใหแกคนอื่น

เร�ชวยพวกเข�เรียบรอยแลวอย�งไรแตเร�จะส�ม�รถผสม

กลมกลืนผลนั้นเข�กับก�รชวยเหลือท่ียิ่งใหญที่สุดคือก�ร

นำ�พ�พวกเข�ม�รูจักพระเยซูคริสตไดไหม?

 ห�กคว�มสัมพันธของเร�กับพระเยซูคริสตเปนไปอย�ง

จริงใจมันก็จะปร�กฏออกม�ผูคนจะเห็นเร�เฉลิมฉลองอย�ง

น�พิศวงพรอมกับพวกเข�และในเวล�ที่พวกเข�โศกเศร�เร�

ก็เสียใจอยูกับเข�ดวยหรือปลอบโยนพวกเข�ในเวล�ที่ตอง

เผชิญกับคว�มย�กลำ�บ�กก�รเปนเพื่อนที่เข�อกเข�ใจและ

ชวยเหลือเปนขั้นแรกในก�รชวยผูคนใหคนพบเคล็ดลับคว�ม

สุขของคุณ -นั่นคือ ก�รรวมง�นกับพระเยซูคริสต องคพระผู-

เปนเจ�และพระผูไถของคุณอย�งใกลชิด
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ทั้งหมด เกี่ยวกับ พระเยซู เจา
 เมื่อเร�คุยเรื่องคว�มเชื่อกับคนอ่ืนเร�ตองเร่ิมตนดวย

พระเยซูเจ�พระองคคือ“ผูที่ม�ในพระน�มขององคพระผู-

เปนเจ�”(มธ21:9)ผูทำ�ใหเร�คืนดีกับพระบิด�(ดู2คร5:18)

พระองคเปนหนท�งไปสูสิ่งที่น�ยินดีและคว�มเขมแข็งในคว�ม

เชื่อ คว�มจริงที่เปนคว�มรักของพระเจ� และชีวิตซึ่งแสวงห�

ดวงใจมนุษยทุกๆคนบนโลกอย�งไมหยุดหยอน

 พระเจ�ทรงประสงคใหมนุษยทุกคนไดรับก�รชวยให

รอดพนจ�กบ�ปพระองคทรงทำ�ใหเร�สมบูรณดวยพระจิต

ของพระองค โดยก�รแนะนำ�และดลใจเร� ประท�นก�รเข�ใจ

อย�งลึกซึ้งปรีช�ญ�ณและคว�มกล�ห�ญในศีลล�งบ�ปเร�

ไดรับเจิมใหมีลักษณะสงฆเหมือนองคพระคริสต

 เร�ถูกเรียกใหทำ�สิ่งที่พระเยซูเจ�เคยกระทำ�สภ�-

สังค�ยน�ว�ติกันท่ี2ไดออกสมณกฤษฎีก�ว�ดวยก�รแพรธรรม

ของฆร�ว�ส(DecreeontheApostolateoftheLaity)สรุป

ใจคว�มสำ�คัญไดว� “มีก�รเปดโอก�สม�กม�ยเพื่อใหฆร�ว�ส

ปฏิบัติง�นแพรธรรมดวยก�รประก�ศพระวรส�รและก�ร

ทำ�ใหศักดิ์สิทธ์ิหลักฐ�นแทจริงอันประกอบดวยชีวิตคริสตชน

ของพวกเข�และกิจก�รดีม�กม�ยที่ถูกกระทำ�ดวยจิตเหนือ

ธรรมช�ติดวงหนึ่งมีพลังดึงดูดมนุษยใหม�มีคว�มเชื่อและ

ม�พบพระเจ�เพร�ะองคพระผูเปนเจ�ตรัสว�‘ในทำ�นอง

เดียวกัน แสงสว�งของท�นตองสองแสงตอหน�มนุษย เพื่อ



21คู่มือสำ�หรับก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหม่

คนท้ังหล�ยจะไดเห็นกิจก�รดีของท�นและสรรเสริญพระบิด�

ของท�นผูสถิตในสวรรค’(มธ5:16)”

 บทสรุปจ�กสภ�สังค�ยน�ว�ติกันที่2นี้บอกชัดเจน

อย�งยิ่งว�เร�ถูกเรียกใหทำ�อย�งที่พระเยซูเจ�เคยกระทำ�เร�

ส�ม�รถทำ�ไดและเร�ตองทำ�

ทำ ไม ตอง ประกาศ พระวร สาร?
 คำ�ถ�มที่ยังคงอยูคือ ทำ�ไมเร�จึงหรือเร�ควรประก�ศ-

พระวรส�ร?

 ประก�รแรกต�มที่ David Thorp ผูเขียนเรื่อง “Evan-

gelizingasaParish”ในหนังสือJohnPaulIIandtheNew

Evangelization(ผู รับใช)เร�จำ�เปนตองเชื่อฟงพระเยซูเจ�

เพร�ะพระองคทรงมอบหม�ยเร�และพระศ�สนจักรในวันที่

เสด็จสูสวรรค ใหรับภ�ระประก�ศพระวรส�รตอเนื่องจนกว�

ทุกคนจะไดฟงข�วดีของพระองค และจนกระทั่งทุกคนจ�กทุก

ช�ติจะม�เปนศิษยของพระองค(ดูมธ28:19-20)

 ประก�รที่สอง เร�ประก�ศพระวรส�รเพร�ะเร�มีคว�ม

มั่นใจว�สิ่งที่เร�ตองเล�ใหผูอื่นฟงคือ ข�วดี ซึ่งที่จริงคือ ข�ว

ที่ดีที่สุดเร�ย้ำ�คำ�พูดของนักบุญเปโตรเมื่อศิษยหล�ยคนของ

พระเยซูเจ�ไมติดต�มพระองคอีกตอไปว�“พระเจ�ข�พวก

เร�จะไปห�ใครเล� พระองคมีพระว�จ�แหงชีวิตนิรันดร พวก

เร�เชื่อ และรูว�พระองคทรงเปนผูศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ�” (ยน



22 Catholic Update

6:68-69) เร�บอกข�วดีกับคนอื่นเพร�ะก�รชวยใหรอดพนเปน

สิ่งที่พระเจ�ประท�นแกทุกคนภ�ยในพระเยซูคริสต เพร�ะว�

ในพระองคมนุษยส�ม�รถรับคว�มรูแจงและไดรับก�รฉุดขึ้น

จ�กคว�มผิดพล�ด

 ประก�รท่ีส�มเร�ประก�ศพระวรส�รเพร�ะเร�ถูก

หอมลอมดวยบุคคลที่กำ�ลังหิวกระห�ยและแทจริงแลว

กำ�ลังตองก�รข�วดีในชีวิตของพวกเข�ขณะที่พวกเข�อ�จจะ

ไมไดแสดงคว�มตองก�รของตนเร�รูว�หล�ยคนมีชีวิตท่ีเต็ม

ไปดวยคว�มสงสัยอันเปนคว�มประหล�ดใจในตนเองเชนมี

ใครพรอมจะชวยพวกเข�ไหม?มีใครใสใจพวกเข�บ�งไหม?มี

คว�มหวังไหม?  ถ�เร�มีคำ�ตอบใหกับคำ�ถ�มของพวกเข� -

คือพระเยซูคริสต- เร�จึงจะส�ม�รถหยุดยั้งหนท�งคว�มจริง

และชีวิตที่จะเปนก�รทำ�ล�ยสิทธิของผูอื่นและทำ�ใหตัวเร�อยู

ในอันตร�ย  ดังที่พระสันตะป�ป�เป�โลที่ 6 ทรงชี้ใหเห็นใน

พระสมณส�สนเรื่องก�รประก�ศพระวรส�รในโลกปจจุบัน

 ประก�รที่สี่ เร�ประก�ศพระวรส�รเพร�ะ เร�รักคนอื่น

เมื่อเร�ไดพบกับคว�มรักของพระเยซูเจ�เร�จึงตองก�รเล�ให

คนอื่นรูพระพรที่เร�ไดรับจ�กพระเจ�ไมใชเพื่อเร�เท�นั้นแต

ไดสร�งคว�มปร�รถน�ที่จะนำ�ข�วดีไปใหผูอื่นเกิดขึ้นในตัวเร�
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คำ��ถาม�สำ�หรับ�การ�ไตรตรอง

1) คุณจะใหคำ�จำ�กัดคว�ม กระบวนก�รประก�ศพระวรส�ร

แบบค�ทอลิกแทอย�งไร?

2) ทำ�ไมฆร�ว�สอย�งคุณตองเกี่ยวของกับก�รประก�ศพระ-

วรส�ร?

3) คุณส�ม�รถเร่ิมก�รบอกเล�ข�วดีกับคนที่อยูรอบข�งคุณ

ไดอย�งไรบ�ง?
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	เป�โล	เอง	ยอมรับว�	ใน	เบื้องหลัง	ชีวิต	ช�วยิว	เข�	มี	คว�ม	กร	ะตือรือรน	

ใน	ก�ร	เบียดเบียน	พระ	ศ�สนจักร	อย�ง	ที่สุด	 	 อย�งไร	ก็ต�ม		 ประม�ณ	

ป	ค.ศ.	35	เข�	ได	ประสบ	กับ	เหตุก�รณ	หนึ่ง	ที่	น�ทึ่ง	บน	หนท�ง	สู	เมือง	

ด�มัสกัส	พระเยซู	องค	พระผูเปนเจ�	 ผูทรง	กลับ	คืนชีพ	 ทรง	ปร�กฏ	

องค	แก	เข�	และ	ทรง	เรียก	เข�	ให	ม�	เปน	“	อัคร	ส�วก	เพื่อ	คน	ต�ง	ศ�สน�”	

(ดู	กจ	9:1-19)
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บท	ที่	2

ประวัติก�ร	ประก�ศ	พระวร	ส�ร

ใน	พระ	ศ�สนจักร

“ถึงเวล�	แลว	ที่จะ	รวม	พลัง	ท้ังหมด	ของ	พระ	ศ�สนจักร	เพ่ือ	ก�ร	ประก�ศ	

พระวร	ส�ร	ขึ้น	ใหม	และ	เพื่อ	ก�ร	ปฏิบัติ	พันธกิจ	ก�ร	แพร	ธรรม	สู 	

น�น�ช�ติ	(Ad	Gentes)		ไมมีใคร	สัก	คน	เดียว	ที่	เชื่อ	ใน	พระคริสต	หรือ	

สถ�บัน	ใด	สถ�บัน	หนึ่ง	ของ	พระ	ศ�สนจักร	ที่จะ	ส�ม�รถ	หลีกเลี่ยง	หน�

ที่	อัน	สูงสง	นี้	ซึ่ง	ก็	คือ	ก�ร	ประก�ศ	พระคริสต	แก	มนุษย	ทั้งมวล”

(พระสันตะป�ป�ยอหน ปอล ที่ 2 พระสมณส�สน “พระพันธกิจขององคพระ

ผูไถ”เรื่องคุณค�ถ�วรของบทบัญญัติก�รแพรธรรม)

 ในก�รพิจ�รณ�ดูก�รประก�ศพระวรส�รรูปแบบของ

นักบุญเป�โลดูจะเปนภ�พที่สำ�คัญซึ่งตองใสใจเป�โลเปน

บุคคลที่มีลักษณะโดดเดนที่สุดในพันธสัญญ�ใหมซ่ึงไมได

สัมพันธกับพระเยซูเจ�เหมือนอัครส�วกคนอ่ืนๆท�นเปน

รูปแบบที่มีคว�มสำ�คัญม�กพอจนพระสันตะป�ป�เบเนดิกตที่

16ตองใหเกียรติท�นโดยประก�ศใหปค.ศ.2008เปนปพิเศษ
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สำ�หรับพระศ�สนจักรเพื่อก�รฉลองครบรอบ 2000 ปแหงก�ร

กำ�เนิดของท�นนักบุญเป�โล

 พระคัมภีรพันธสัญญ�ใหมจำ�นวน 13 เลมจ�กทั้งหมด

27เลมมีชื่อท�นเปนผูเขียนทั้งหมดเปนจดหม�ยสิ่งที่ทำ�ให

เร�รูเรื่องร�วของท�นก็คือขอเขียนที่น�สนใจเหล�นี้ เสริมดวย

เนื้อห�จ�กครึ่งหลังของหนังสือกิจก�รอัครส�วกตอนที่เกี่ยว

กับนักบุญเป�โลอย�งเดนชัด(บทที่9-28)

 เป�โลเองยอมรับว�ในเบื้องหลังชีวิตช�วยิวเข�มี

คว�มกระตือรือรนในก�รเบียดเบียนพระศ�สนจักรอย�งที่สุด

อย�งไรก็ต�มประม�ณป ค.ศ. 35 เข�ไดประสบกับเหตุก�รณ

หนึ่งที่น�ทึ่งบนหนท�งสูเมืองด�มัสกัสพระเยซูองคพระ-

ผูเปนเจ�ผูทรงกลับคืนชีพทรงปร�กฏองคแกเข�และทรงเรียก

เข�ใหม�เปน“อัครส�วกเพื่อคนต�งศ�สน�”(ดูกจ9:1-19)

 เป�โลยอมจะไมพรรณน�ประสบก�รณนี้ว�เปนดั่งก�ร

กลับใจในคว�มหม�ยของก�รเปลี่ยนศ�สน�แตเปนเหมือน

ก�รเรียกหรือก�รมอบหม�ยหน�ท่ีม�กกว�หนังสือกิจก�ร-

อัครส�วกบรรย�ยเหตุก�รณนี้ดวยถอยคำ�ที่ทำ�ใหระลึกถึงก�ร

เรียกบรรด�ประก�ศกในพันธสัญญ�เดิม ซึ่งสอดคลองกับก�ร

พรรณน�ของเป�โลเองที่ถูกพบในหนังสือกิจก�รอัครส�วก

 เป�โลถือว�ตนเองเปนอัครส�วกคนหนึ่งซ่ึงถูกเรียก

และสงไปโดยพระเยซูเจ�องคพระผูเปนเจ�เองเพื่อภ�ระ
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หน�ที่พิเศษอย�งหนึ่งเข�ตองนำ�คนต�งศ�สน�เข�ม�อยูใน

กลุมคนที่ยอมรับพระเยซูเจ�ช�วน�ซ�เร็ธ ในฐ�นะพระเมสสิ-

ย�หพระผูไถโลกซึ่งมนุษยรอคอยม�น�น

 หลังจ�กถูกเรียก เป�โลเริ่มง�นชวยเหลือคือ ก�รประ-

ก�ศพระวรส�รอย�งจริงจังเข�กลับไปมีอ�ชีพทำ�เตนทเพื่อ

เข�จะไดไมเปนภ�ระของกลุมต�งๆที่เข�ชวยเหลือหลังชวง

เวล� 3 ปอันลึกลับในประเทศอ�ระเบีย เข�ไปท่ีกรุงเยรูซ�เล็ม

เพ่ือพบกับเปโตรย�กอบ(นองช�ยขององคพระผูเปนเจ�)

และยอหน(ประม�ณปค.ศ.38)พวกเข�ทั้งส�มเปนผูนำ�แหง

ก�รเคลื่อนไหวใหมของผูติดต�มพระเยซูเจ�ในกรุงเยรูซ�เล็ม

ซึ่งหนังสือกิจก�รอัครส�วกเรียกว� “หนท�ง” (the Way) และ

คือพวกที่ในที่สุดไดชื่อว�“คริสตชน”

 ดูเหมือนว�ผูนำ�เหล�นี้เห็นดวยกับภ�ระของเป�โลที่

มีตอบรรด�คนต�งศ�สน�เป�โลกับผูรวมง�นเดินท�งตอไป

แควนซีเรีย ซีลีเซีย และก�ล�เทีย  ในที่สุดก็ไดข�มไปในยุโรป

เพื่อประก�ศพระวรส�รของพระเยซูคริสตในแควนม�ซิโดเนีย

อ�ค�ย�และทั่วดินแดนแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน

 หนังสือกิจก�รอัครส�วกพรรณน�กิจกรรมธรรมทูตของ

เป�โลเปนลำ�ดับ ประกอบดวยก�รเดินท�งอย�งกว�งไกลส�ม

ครั้ง ซึ่งแสดงก�รเผยแผศ�สน�คริสตที่กำ�ลังขย�ยไปอย�งเปน

ขั้นตอนจ�กแควนยูเดียไปแควนสะม�เรียจน‘สุดปล�ยแผน-

ดินโลก’
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 ง�นชวยเหลือของเป�โลเปนก�รประก�ศพระวรส�ร

แบบผูสอนศ�สน�ในต�งแดน ซึ่งเข�กระทำ�อย�งไดผลยิ่งใหญ

เข�ไดจัดตั้งกลุมที่มีคว�มเชื่อในเมืองสำ�คัญๆม�กม�ยของ

อ�ณ�จักรโรมัน เชน เมืองเอเฟซัส โครินธ ฟลิปป และเธสะ-

โลนิก�

สภา�สังคายนา�วาติกัน�ที่� 2� นำ��เอา�ความคิด�เรื่อง�การ�
ประกาศ พระวร สาร กลับ มา
 ต�มทัศนคติของพระค�รดินัลAveryDullesซึ่งถูกมอง

ว�เปนหนึ่งในบรรด�นักเทววิทย�ค�ทอลิกชั้นนำ�ของอเมริก�

แหงศตวรรษที่20พัฒน�ก�รของพระศ�สนจักรดังปร�กฏใน

ประวัติศ�สตรชวงส�มรอยปที่ผ�นม�“มีก�รนำ�เอ�คว�มคิด

เรื่องก�รประก�ศพระวรส�รกลับคืนม�ทีละนอย”

 “ก�รเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมท�งยุโรปและอเมริก�ที่

เปนไปต�มกระแสของโลกอย�งเพิ่มขึ้นโดยลำ�ดับ...ทำ�ใหพระ-

ศ�สนจักรต�งๆไมไวว�งใจองคประกอบทั้งหล�ยอันเกี่ยวของ

กับสังคมและก�รเมืองที่ชวยรักษ�คว�มเชื่อเหมือนแตกอน” นี่

คือสิ่งที่ท�นเขียนไวในบทคว�มเรื่อง “Pope John Paul and

theNewEvangelization:WhatDoes ItMean”และยังบอก

ว�“ในภ�วะพหุนิยมใหม(thenewpluralisticsituation)คว�ม

เช่ือไดกล�ยเปนสวนสำ�คัญประก�รหนึ่งสำ�หรับก�รตัดสินใจ

ของแตละคนในก�รตอบสนองตอก�รยืนยันอย�งแข็งขันของผู
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มีศรัทธ�แรงกล�”

 Dullesชี้ว�ก�รฟนฟูก�รประก�ศพระวรส�รของโปร-

เตสแตนซึ่งเริ่มในศตวรรษที่ 18ที่อังกฤษและอเมริก�กับของ

นิก�ยค�ทอลิกที่เริ่มเมื่อศตวรรษที่20นำ�ไปสู“ก�รเริ่มประก�ศ

พระวรส�รกันใหมที่มีลักษณะคล�ยกัน”

 สภ�สังค�ยน�ว�ติกันที่2ระบุชัดถึง-พระค�รดินัล

Dullesก็ชี้บง-ระยะเวล�สำ�คัญชวงหนึ่งสำ�หรับก�รเคลื่อนไป

สูก�รเปนพระศ�สนจักรที่ทำ�ก�รประก�ศพระวรส�รว�“ก�ร

นับคำ�ง�ยๆคำ�หนึ่งบงบอกก�รเคลื่อนอย�งลึกซึ้งไดชัดเจน

สภ�สังค�ยน�ว�ติกันที่ 1 ซึ่งจัดก�รประชุมตั้งแต ค.ศ. 1869

ถึง1879ใชคำ�ว�พระวรส�ร-Gospel(evangelium)เพียงครั้ง

เดียวและไมเคยใชคำ�ว�ประก�ศพระวรส�ร-evangelizeหรือ

ก�รประก�ศพระวรส�ร-evangelizationเลย”

 ท�นยังบอกอีกว�“ตอม�ไมถึงหนึ่งศตวรรษสภ�

สังค�ยน�ว�ติกันที่ 2กล�วถึงคำ�ว�gospel157ครั้ง และ

ใชคำ�กิริย�evangelize18คร้ังพรอมท้ังคำ�น�มevangelization

31ครั้งและเมื่อสภ�ฯใชคำ�ว�evangelizationโดยทั่วไปหม�ย

ถึงก�รประก�ศเกี่ยวกับข�วส�รเบ้ืองตนของคริสตชนเรื่องก�ร

ชวยใหรอดพนผ�นท�งพระเยซูคริสต”

 ก�รประก�ศพระวรส�รเปนจุดสำ�คัญแหงเอกลักษณ

ของพระศ�สนจักร ซึ่งมีก�รบรรย�ยไวอย�งชัดเจนในเอกส�ร

สภ�สังค�ยน�ว�ติกันท่ี 2 คือสมณกฤษฎีก�ว�ดวยง�นธรรมทูต
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แหงพระศ�สนจักร(AdGentes)ออกในปค.ศ.1965ว�“พระ

ศ�สนจักรที่จ�ริกแสวงบุญเปนธรรมทูตโดยธรรมช�ติแทของ

พระศ�สนจักร เพร�ะพระศ�สนจักรเกิดจ�กก�รแพรธรรมของ

พระบุตร และก�รแพรธรรมของพระจิต ซึ่งเปนตนกำ�เนิดของ

พระศ�สนจักรต�มคำ�สั่งของพระเจ�พระบิด�”

 พระสันตะป�ป�เป�โลที่6ทรงอุทิศตัวในฐ�นะพระ-

สันตะป�ป�ใหกับภ�ระหน�ท่ีด�นก�รประก�ศพระวรส�รโดย

อ�ศัยง�นของสภ�สังค�ยน�ว�ติกันที่2ก�รเลือกพระน�ม

“เป�โล”บงบอกถึงคว�มตั้งใจของพระองคที่จะรับภ�ระก�ร

ประก�ศของนักบุญเป�โลผูไดชื่อว�“อัครส�วกเพื่อคนต�ง

ศ�สน�”ฐ�นะบุคคลตัวอย�งด�นศ�สนบริก�รของพระ-

สันตะป�ป�ในสมัยของพระองค

 พระองคไดฉ�ย�ว� “พระสันตะป�ป�ผูจ�ริกแสวงบุญ”

(thepilgrimpope)เพร�ะทรงเปนพระสันตะป�ป�พระองคแรก

ในประวัติศ�สตรท่ีไดเดินท�งแพรธรรมไปยังทวีปอื่นๆรวมถึง

ก�รจ�ริกไปแผนดินศักดิ์สิทธิ์และอินเดีย ในป ค.ศ.1964 นิว-

ยอรกปค.ศ.1965โปรตุเกสอิสตันบูลและเอเฟซัสปค.ศ.

1967โคลัมเบียปค.ศ.1968อูก�นด�ปค.ศ.1969จ�กนั้น

ในปค.ศ.1970ก็ไดไปอิหร�นป�กีสถ�นฟลิปปนส ซ�มัว

ตะวันตก ออสเตรเลีย อินโดนิเซีย ฮองกง ศรีลังก� และในป

ค.ศ.1984ประเทศไทย



31คู่มือสำ�หรับก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหม่

 เพ่ือใหก�รเผยแผพระวรส�รเปนกิจกรรมของพระ-

ศ�สนจักรในวงกว�งยิ่งขึ้น พระสันตะป�ป� เป�โล ที่ 6 ทรง

เลือกเรื่อง “the evangelization of themodern world” เปน

หัวขอในก�รประชุมสมัชช�พระสังฆร�ชปค.ศ.1974และทรง

ออกพระสมณส�สนเตือนใจในปค.ศ.1975ชื่อก�รประก�ศ

พระวรส�รในโลกปจจุบัน(EvangeliiNuntiandiหรือOnEvan-

gelization intheModernWorld)พระองคไดทรงบรรย�ยว�

ก�รประก�ศพระวรส�รเปนเหมือน“เอกลักษณที่เข�ใจย�ก

ที่สุด” ของพระศ�สนจักรซึ่ง “มีอยูเพื่อประก�ศพระวรส�ร

หรือกล�วไดว�เพื่อเทศนและสอน เพื่อเปนท�งผ�นของพระ

หรรษท�นเพื่อชวยคนบ�ปใหกลับคืนดีกับพระเจ�และเพื่อทำ�

ใหก�รบูช�ของพระคริสตคงอยูตอไปในพิธีบูช�ขอบพระคุณ

ซึ่งเปนก�รรำ�ลึกถึงก�รสิ้นพระชนมและก�รกลับคืนพระชนม

ชีพอย�งรุงโรจน”(ก�รประก�ศพระวรส�รในโลกปจจุบัน14)

 พระสันตะป�ป�ทรงบอกอย�งชัดเจนว�ถ�ไมมีก�ร

ประก�ศองคพระเยซูเจ�อย�งแจมแจงชัดเจนก็ไมเปนก�ร

ประก�ศพระวรส�ร(ก�รประก�ศพระวรส�รในโลกปจจุบัน

22)และก�รประก�ศพระวรส�รจะถูกลดรูปแบบเปนเพียง

โครงก�รท�งก�รเมืองและสังคมท่ีเกี่ยวกับก�รพัฒน�และก�ร

ชวยใหเปนอิสระไมได (ก�รประก�ศพระวรส�รในโลกปจจุบัน

31-33)
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การ�เรียกรอง�เพื่อ�การ�ประกาศ�พระวร�สาร�ขึ้น�ใหม
 พระสันตะป�ป�ยอหนปอลที่2ไดรับภ�ระก�รสงเสริม

ก�รประก�ศพระวรส�รตอไปเชนเดิมพระองคทรงประก�ศที่

นครเม็กซิโกเมื่อวันที่6พฤษภ�คมค.ศ.1990ว�ก�รประก�ศ

พระวรส�รไดกอใหเกิดศูนยรวมกิจกรรมแหงสมัยของพระองค

เชนเดียวกับที่พระสันตะป�ป�เป�โลที่6ทรงมี

 ในสมัยพระสันตะป�ป�ยอหนปอลที่2พบว�พระองค

ทรงเดินท�งไปต�งประเทศถึง105ครั้งซึ่งรวมถึงก�รไป

สหรัฐอเมริก�6ครั้งพระองคตรัสว�“องคพระผูเปนเจ�และ

ผูควบคุมประวัติศ�สตรรวมทั้งโชคชะต�ของเร�ทรงประสงค

ใหสมัยของข�พเจ�เปนชวงเวล�ของพระสันตะป�ป�ผูจ�ริก

แสวงบุญเพื่อก�รประก�ศพระวรส�รโดยก�รเดินท�งไปต�ม

ถนนในโลกและนำ�เอ�ข�วส�รเรื่องก�รชวยใหรอดพนไปให

มนุษยทั้งมวล”

 ตั้งแตป ค.ศ. 1983พระสันตะป�ป�ยอหนปอลที่ 2

ทรงเรียกรองครั้งแลวครั้งเล�เพื่อก�รประก�ศพระวรส�รขึ้น

ใหมโดยใชเอกส�รต�งๆพระองคทรงเนนว�ก�รประก�ศ-

พระวรส�รขึ้นใหมไมส�ม�รถใหมไดดวยเนื้อห�เพร�ะส�ระ

สำ�คัญในก�รประก�ศตองเปนพระวรส�รหนึ่งเดียวที่เกี่ยวกับ

พระเยซูคริสต พระองคตรัสว�ถ�ก�รประก�ศเริ่มขึ้นเพียงจ�ก

คว�มพย�ย�มทำ�ส่ิงใหมๆ ของมนุษยเท�น้ันมันก็ไมใช “ข�วดี”

แตเปนเพียงก�รสร�งสรรคของมนุษย และยอมจะไมเปนก�ร
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ชวยใหรอดพนดวยก�รประก�ศนั้น

 อย�งไรก็ต�มก�รประก�ศพระวรส�รส�ม�รถและ

น�จะใหมไดดวยวิธีก�รกับก�รแสดงออกคือมันตองเปนก�ร

ประก�ศดวยพลังใหมและในรูปแบบหนึ่งพรอมกับภ�ษ�ที่ถูก

ปรับเข�กับมนุษยทุกวันนี้

 ในพระสมณส�สนของพระองคชื่อ“พระพันธกิจของ

องคพระผูไถ” (Redemptoris Missio - เรื่องคุณค�ถ�วรของ

บทบัญญัติก�รแพรธรรม)พระองคทรงแสดงคว�มเห็นถึง

คว�มสำ�คัญของพระศ�สนจักรไวว�ไมใชก�รรอคอยประก�ศ-

พระวรส�รพันธกิจของพระคริสตในฐ�นะพระผูไถ“ซ่ึงพระ

ศ�สนจักรรับมอบม�นั้นยังห�งไกลจ�กคว�มสำ�เร็จ พันธกิจนี้

เพียงแคกำ�ลังเร่ิมตนและ...เร�ตองอุทิศตัวเร�เองอย�งเต็มใจ

ใหแกก�รบริก�รในพันธกิจนี้”

 เหตุผลสำ�คัญสุดที่พระศ�สนจักรเข�รวมในกิจกรรม

ธรรมทูตคือเพื่อนำ�เสนอเอกส�รต�งๆอันเปนก�รเรียกรอง

อย�งชัดเจนใหมนุษยหันกลับม�ห�พระเจ�ในองคพระคริสต

นี่คือสิ่งที่พระสันตะป�ป�ยอหนปอลที่2ทรงกล�วไวใน

พระสมณส�สนฉบับที่8ซึ่งออกเมื่อเดือนธันว�คมค.ศ.1990

โอก�สครบรอบ25ปแหงเอกส�รจ�กสภ�สังค�ยน�ว�ติกันที่

2ชื่อว�DecreeontheChurch’sMissionaryActivity

 พระศ�สนจักรไดรับพระสมณส�สนนี้เมื่อใกลถึงพันป

ที่ส�มและก�รฉลองครบรอบ 500 ป แหงก�รประก�ศพระ-
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วรส�รในสหรัฐอเมริก�และพระสมณส�สนชวยเสริมคว�ม

เข�ใจเกี่ยวกับบทบ�ทธรรมทูตของเร�ในฐ�นะผูติดต�มพระ

คริสตใหทันสมัยขึ้นดังที่พระสันตะป�ป�ทรงเนนว�“ข�พเจ�

รูสึกว�ถึงเวล�แลวที่จะรวมพลังทั้งหมดของพระศ�สนจักรเพื่อ

ก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมและเพื่อก�รปฏิบัติพันธกิจก�ร

แพรธรรมสูน�น�ช�ติ(AdGentes)ไมมีใครสักคนเดียวที่เชื่อ

ในพระคริสตหรือสถ�บันใดสถ�บันหนึ่งของพระศ�สนจักร

ที่จะส�ม�รถหลีกเลี่ยงหน�ที่อันสูงสงนี้ ซึ่งก็คือ ก�รประก�ศ

พระคริสตแกมนุษยทั้งมวล”

 พระสันตะป�ป�ยอหนปอลที่2ทรงอ�งอิงสภ�

สังค�ยน�ว�ติกันที่2ในก�รกล�วว�พระศ�สนจักรตอง

ทำ� “กิจกรรมธรรมทูต” ใหเปนดั่ง “หน�ที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและ

ยิ่งใหญท่ีสุดของพระศ�สนจักร”ทั้งยังทรงเสริมว�“มีสิ่งที่

ตระหนักรูใหมคือกิจกรรมธรรมทูตเปนส�ระสำ�คัญสำ�หรับ

คริสตชนทุกคน”

 พระองคทรงใหขอสังเกตว�ในยุคของเร�เต็มไปดวย

สิ่งท�ท�ยก�รประก�ศพระวรส�รม�กม�ยแตว�ส่ิงเหล�นั้น

ก็ใหโอก�สม�กม�ยดวย ในขณะที่ “เร�พบกับก�รลมสล�ยลง

ของระบบคว�มคิดกดขี่และระบบก�รเมืองก�รเปดพรมแดน

และกอตั้งระบบสังคมที่รวมมือกันม�กขึ้นเนื่องจ�กมีก�ร

สื่อส�รกันเพ่ิมขึ้นก�รยืนยันถึงคุณค�ต�งๆแหงพระวรส�ร

ซ่ึงพระเยซูเจ�ทรงกระทำ�ใหปร�กฏในชีวิตของพระองคเอง
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(สันติสุขคว�มยุติธรรมคว�มเปนพี่นองคว�มหวงใยผูขัดสน)

ท�มกล�งมวลมนุษยและก�รพัฒน�ท�งเทคนิคและเศรษฐกิจ

ที่ไมน�จะทำ�ใหประช�ชนมีคว�มสุขไดซึ่งเปนเพียงสิ่งกระตุน

ใหเกิดก�รแสวงห�คว�มจริงเกี่ยวกับพระเจ�เกี่ยวกับมนุษย

และเกี่ยวกับคว�มหม�ยของชีวิตเอง...พระเจ�กำ�ลังขย�ย

ขอบเขตก�รรับรูเรื่องมนุษยช�ติเบื้องหน�พระศ�สนจักร เพื่อ

ใหพรอมสำ�หรับก�รหว�นเมล็ดพันธุแหงข�วดีไดอย�งดียิ่งขึ้น”

 ในพระสมณส�สนฉบับนี้พระสันตะป�ป�ยอหนปอล

ท่ี2ทรงเรงเร�พระศ�สนจักรใหใชคำ�ใหก�รเปนพย�นเปน

หนท�งหนึ่ง “เพื่อก�รบรรลุเป�หม�ย” “มนุษยทุกวันนี้เชื่อใจ

บุคคลผูเปนพย�นม�กกว�คุณครูเชื่อถือประสบก�รณม�กกว�

คำ�สอน และไวว�งใจในชีวิตกับก�รกระทำ�ม�กกว�ทฤษฎี ก�ร

เปนพย�นดวยชีวิตคริสตชนคนหนึ่งเปนรูปแบบง�นธรรมทูต

อย�งแรกและไมมีสิ่งใดแทนได  อีกทั้งพระคริสตผูเปนเจ�ของ

ง�นธรรมทูตที่เร�ดำ�เนินก�รตอคือ‘บุคคลผูเปนพย�น’ชั้น

เยี่ยม(วว1:5;3:14)และเปนแบบอย�งเรื่องคำ�ใหก�รเปน

พย�นทั้งหมดเกี่ยวกับศ�สน�คริสต

 “สิ่งที่เปนหลักฐ�นในก�รประก�ศพระวรส�ร ซึ่งสังคม

พบว�น�ดึงดูดคว�มสนใจม�กท่ีสุดนั้นคือคว�มหวงใยตอ

ผูคนและคว�มเมตต�กรุณ�ตอคนย�กจนคนออนแอรวมถึง

บรรด�ผูที่ทุกขทรม�น” พระองคทรงเสริมว� “ก�รอุทิศตนให

กับสันติสุขคว�มยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและก�รสงเสริมคว�ม
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เปนมนุษยก็เปนหลักฐ�นยืนยันถึงพระวรส�รในฐ�นะที่เปน

เครื่องหม�ยแสดงคว�มหวงใยตอคนทั้งหล�ยและถูกนำ�ไปใช

เพื่อก�รพัฒน�มนุษยแบบครบครัน”

 พระสันตะป�ป�ยอหนปอลที่2ทรงระบุว�ก�ร

ประก�ศเปน“พันธกิจถ�วรที่ม�กอนอื่นใด...พระศ�สนจักร

ไมส�ม�รถหลีกเลี่ยงคำ�สั่งอันชัดเจนของพระคริสตหรือตัดสิทธิ์

มนุษยคนใดไมใหรับรู‘ข�วดี’เกี่ยวกับพระเจ�ผูทรงรักและ

กำ�ลังชวยเหลือเข�ได”

 พระสันตะป�ป�ทรงเผชิญหน�กับปญห�เร่ืองคว�ม

รับผิดชอบของพระศ�สนจักรอย�งตรงๆโดยทรงกล�วว�“มี

ก�รอ�งว�ก�รชวยประช�ชนใหเปนมนุษยยิ่งขึ้นหรือมีคว�ม

ศรัทธ�ในศ�สน�ของตนม�กขึ้นก็เพียงพอแลวนั่นก็จริงคือพอ

เพียงสำ�หรับก�รสร�งชุมชนที่ส�ม�รถพอจะทำ�ง�นเพื่อคว�ม

ยุติธรรม เสรีภ�พ คว�มสงบสุขและคว�มส�มัคคี  แตสิ่งที่ถูก

มองข�มคือทุกคนมีสิทธิที่จะฟง‘ข�วดี’ของพระเจ�ผูทรงเปด

เผยและมอบพระองคเองในพระคริสต”

 พระสมณส�สนนี้ไดชี้แนะว� ก�รเลือกมีคว�มเชื่อใดๆ

ก็ดีเหมือนกันนั้นยังไมเพียงพอ พระศ�สนจักรตองชัดเจนใน

คว�มเชื่อของตนเองว�“สำ�หรับมนุษยทุกคน-ไมว�ช�วยิวหรือ

คนต�งศ�สน�อื่นๆ- พระเยซูคริสตพระองคเดียวคือ ผูชวยให

พวกเข�รอดพนจ�กบ�ปได”

 “ขณะที่ใหคว�มรูว�พระเจ�ทรงรักมนุษยทุกคนและ
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ทรงมอบโอก�สที่จะไดรับก�รชวยใหรอดพนแกพวกเข�”พระ

สันตะป�ป�เขียนไวว�“พระศ�สนจักรเชื่อว�พระเจ�ไดทรง

แตงตั้งใหพระคริสตทรงเปนบุคคลกล�งผู เดียวและพระ

ศ�สนจักรเองไดถูกสร�งขึ้นใหเปนดั่งศีลศักดิ์สิทธิ์ส�กลที่ทรง

ประท�นเพื่อก�รชวยใหรอดพน”

 คริสตชนทุกคนมีหน�ท่ีเปนพย�นถึงคว�มเชื่อของพวก

เข�และสนับสนุนกิจกรรมธรรมทูตบุคคลหนึ่งผูยอมรับก�ร

เรียกใหเปนธรรมทูตตองเชื่อม่ันว�“ก�รปลอยใหเปนอิสระ

แทจริงเกิดจ�กก�รเปดตัวเองสูคว�มรักของพระคริสต”

 พระสันตะป�ป�ยอหนปอลที่2ทรงเขียนในพระ

สมณส�สนฉบับนี้เพื่อจะบอกใหรูว�ก�รอุทิศตนเองใหกับ

กิจกรรมธรรมทูตอีกครั้งน�จะชวยขจัดสิ่งที่ทำ�ใหพระศ�สนจักร

ตองทุกขทรม�นดังนี้คือ“โดยก�รเปนธรรมทูตเท�นั้นประช�-

คมคริสตชนจึงจะส�ม�รถชนะก�รแบงแยกภ�ยในและคว�ม

ตึงเครียดของพระศ�สนจักรพรอมกับทำ�ใหคว�มเปนเอกภ�พ

และคว�มเขมแข็งในคว�มเชื่อของพระศ�สนจักรกลับคืนม�”
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องคประกอบ�สำาคัญ�ของ�การ�ประกาศ�พระวร�สาร� 
ขึ้น�ใหม
 ต�มที่พระค�รดินัลAveryDullesใหขอคิดไวว�คว�ม

เข�ใจใหมของพระศ�สนจักรในเร่ืองก�รประก�ศพระวรส�ร

จ�กสภ�สังค�ยน�ว�ติกันท่ี2เรียกรองใหเทศนสอนพระวรส�ร

แกน�น�ช�ติ

 ลักษณะสำ�คัญประก�รหนึ่งคือ“ก�รมีสวนรวมอย�ง

กระตือรือรนของพระศ�สนจักรทั้งมวล” และ “ผูที่มีคว�มเชื่อ

ทุกคนควรเข�มีสวนรวมอย�งกระตือรือรน”

 พระค�รดินัลDullesกล�วที่ประชุมสภ�พระสังฆร�ช

ของอเมริก�ในปค.ศ.1995ว�มีคว�มคล�ยกันอย�งยิ่ง

ระหว�งส่ิงท่ีไดถูกพิจ�รณ�อย�งกว�งขว�งในฐ�นะ“ก�ร

ประก�ศพระวรส�รขึ้นใหม”ซึ่งพระสันตะป�ป�ยอหนปอล

ที่2ทรงเรียกรองหล�ยครั้งในพระศ�สนจักรกับสิ่งที่พระ

สันตะป�ป�เป�โล ที่ 6 ทรงเนนในพระสมณส�สนเตือนใจ ป

ค.ศ.1975ของพระองคคือก�รประก�ศพระวรส�รในโลก

ปจจุบัน (Evangelii Nuntiandi)ท�นไดร�งคุณลักษณะส�มัญ

ที่จำ�เปนเจ็ดอย�งสำ�หรับก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมซึ่ง

พระสันตะป�ป�เป�โล ที่ 6 และพระสันตะป�ป�ยอหน ปอล

ที่ 2 ทรงอธิบ�ยไวชัดเจนแลว และโดยคุณลักษณะเหล�นี้ก�ร

ประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมจึงแตกต�งจ�กกิจกรรมธรรมทูตที่

พระศ�สนจักรเข�ใจตั้งแตกอนสภ�สังค�ยน�ว�ติกันที่ 2 ครึ่ง
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ศตวรรษดังนี้

1. ก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหม“รวมทุกอย�ง”หม�ยคว�ม

ว� “กระบวนก�รทั้งหมดอ�ศัยชีวิตของแตละคน และของ

สังคมที่ถูกเปลี่ยนแปลงดวยคว�มเข�ใจในพระวรส�ร” อัน

เปนผลม�จ�กก�รประก�ศพระวรส�รอย�งตอเนื่องของ

บรรด�ผูที่เชื่อและก�รประก�ศพระวรส�รอีกครั้งแกผูมี

คว�มเชื่อที่ไมกระตือรือรนเชนเดียวกันกับก�รประก�ศ

แบบธรรมทูตที่มีม�แตแรก

2. ก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมเกิดจ�ก“ก�รมีสวนรวมของ

ทุกคน”แทนที่จะเปนพันธกิจเฉพ�ะของ“กลุมนักบวชและ

นักพรตบ�งกลุม”

3. ก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมยึดถือ“เสรีภ�พในก�ร

นับถือศ�สน�”เปนหลักโดยว�งใจในพลังแหงข�วดีที่

ส�ม�รถดึงดูดผู คนไดเองและปฏิเสธรูปแบบในอดีตที่

บ�งทีธรรมทูตก็ใช “ก�รบีบบังคับโดยท�งศีลธรรมหรือท�ง

ร�งก�ย”เพื่อใหเปลี่ยนศ�สน�

4. ก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมมีก�รสนทน�แตไมใชเอ�

ม�เปนส่ิงแทนก�รประก�ศพระวรส�รเพียงแคเคียงคูกันไป

5. ก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมพย�ย�มห�ท�งนำ�

ข�วดีเข�ไปในวัฒนธรรมต�งๆโดยก�รดึงเอ�สิ่งที่ดีที่สุด

ในแตละวัฒนธรรมออกม�แลวเปลี่ยนแปลงดวยข�วดี

แทนที่จะนำ�เอ�เฉพ�ะคว�มรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมแบบยุโรป
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ไปดวยทุกที่ร�วกับว�วัฒนธรรมนั้นเปนสวนของข�วดี

6. ก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมรวม“ก�รเปลี่ยนรูป

โครงสร�งท�งสังคม” ไวดวย ฐ�นะที่เปนปจจัยสำ�คัญซึ่ง

ถือว�มีสวนในก�รเทศนสอนพระวรส�รก�รยืนยันเรื่อง

คว�มสำ�คัญอันดับหนึ่งของง�นด�นจิตใจ แตไมไดเปนก�ร

ลดภ�ระของพระศ�สนจักรที่ตองชวยเหลือ “วิญญ�ณของ

แตละคนใหไดมีชีวิตนิรันดร”

7. ก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมเกี่ยวของกับ“ก�รใช

สื่อมวลชนใหม” อย�งเหม�ะสม แตหลีกเลี่ยงก�รยอมให

พระวรส�ร “ถูกตัดทอนหรือผิดรูป” เพื่อใหเหม�ะสมกับ

สื่อมวลชน

“จง�ไป�สั่ง�สอนให�มา�เปน�ศิษย”
 บรรด�พระสังฆร�ชแหงพระศ�สนจักรอเมริก�ไดอ�ศัย

คำ�เรียกรองของพระสันตะป�ป�ยอหนปอลที่2ที่ว�ก�ร

ประก�ศพระวรส�รแสดงถึง“หน�ที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและยิ่ง

ใหญที่สุดของพระศ�สนจักร” ออกเอกส�รฉบับหนึ่งในป ค.ศ.

1992 ชื่อว� “จงไปสั่งสอนใหม�เปนศิษย” ที่มีหัวเรื่องยอยว�

“แผนและยุทธศ�สตรระดับช�ติเพื่อก�รประก�ศพระวรส�ร

ของค�ทอลิกในสหรัฐอเมริก�”เอกส�รนี้มุงหม�ยจะกระตุน

ช�วค�ทอลิกอเมริกันใหกระตือรือรนเรื่องคว�มเชื่อของพวก

เข�และแบงปนคว�มเชื่อกับคนอื่นๆดวยวิธีก�รต�งๆ
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 “จงไปสั่งสอนใหม�เปนศิษย” บรรย�ยมุมมองเรื่องก�ร

ประก�ศพระวรส�รในระดับช�ติว�มีท้ังก�รเติบโตและก�รฟน

ฟูภ�ยใน -หรือที่เรียกว�ก�รประก�ศพระวรส�รอีกครั้ง- กับ

ก�รเรียกรองภ�ยนอกไปยังบรรด�บุคคลที่ไดเลิกปฏิบัติต�ม

คว�มเชื่อของพวกเข� หรือผูที่ไมเคยไดยินถอยคำ�พระวรส�ร

ตอนหน่ึงในเอกส�รกล�วไวว�“เร�รูว�บ�งทีคำ�ว�‘ก�รประก�ศ

พระวรส�ร’ก็กอใหเกิดภ�พต�งๆที่ทำ�ใหช�วค�ทอลิก

ไมสบ�ยใจ-โดยเฉพ�ะในวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริก�ที่ซึ่ง

ลัทธิอีแวนจีลิส (evangelism)บ�งครั้งก็มุงหม�ยเพียงก�รตอบ

สนองสวนบุคคลตอก�รเทศนสอนอย�งกระตือรือรนหรือรูป

แบบหนึ่งของศ�สน�มวลชน(massreligion)หรือยุทธวิธีผิดๆ

สำ�หรับก�รห�สม�ชิกใหมหรือที่แยที่สุดคือวิธีก�รหนึ่งที่ห�

ประโยชนจ�กคว�มตองก�รของผูคน”

 เอกส�รนี้ยังระบุว�ก�รประก�ศพระวรส�รควรเปนก�ร

เรียกรองใหช�วค�ทอลิกที่ปฏิบัติต�มบัญญัติและประเพณี

อย�งดีพย�ย�มทำ�คว�มเข�ใจคำ�สอนใหลึกซึ้งขึ้นเปนก�ร

ประก�ศพระวรส�รอีกครั้งแกผูที่เปนค�ทอลิกเพียงในน�ม

ทำ�ใหคนท่ีไดเลิกปฏิบัติต�มคว�มเชื่อของเข�กลับม�เริ่มใหม

อบรมเด็กๆใหม�เปนศิษยพระคริสตเชิญชวนคริสตชนอ่ืนๆ

ใหม�รู จักข�วส�รของพระศ�สนจักรและเรียกรองผูที่ไมมี

คว�มเชื่อใดๆใหกลับใจ
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 “ขณะที่เร�ยอมรับว�พระหรรษท�นของพระเจ�เปน

ของขวัญท่ีลึกลับในทุกชีวิตแตบอยครั้งที่ทุกๆคนตอต�น

พระหรรษท�นนี้”มีขอคว�มตอไปอีกว�“พวกเข�ปฏิเสธ

ก�รเปล่ียนแปลงและก�รสำ�นึกผิดเร�ประก�ศพระวรส�ร

เพื่อว�ก�รชวยใหรอดพนโดยพระเยซูคริสตซึ่งแมปจจุบันก็

เปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษยเร�จะนำ�สูโอก�สไดรับชีวิตอันเปยม

ดวยคว�มสุขอย�งไมรูจบในสวรรคต�มพระสัญญ�ม�กขึ้น

 บรรด�พระสังฆร�ชแสดงออกถึงคว�มตองก�รเชื้อ

เชิญลูกๆของพระเจ�ทุกคนม�ยังบ�นของพวกเข�ภ�ยในพระ

ศ�สนจักรโดยกล�วว�“เร�ตองก�รใหบรรด�พี่นองช�ยหญิง

ของเร�รูว�พวกเข�มีที่อยูในพระศ�สนจักรเสมอและเร�รูสึก

เจ็บปวดที่ไมมีพวกเข�อยูอย�งที่พวกเข�เปนอยู...เร�ตองก�ร

ชวยพวกเข�ใหเข�ใจว�แมพวกเข�จะคิดเห็นเกี่ยวกับพระ

ศ�สนจักรอย�งไรก็ต�มเร�ตองก�รพูดคุยกับพวกเข�แบงปน

กับพวกเข�และยอมรับพวกเข�ในฐ�นะพี่นอง”

 “เร�ไมมีเหตุผลที่จะตองอ�ยเรื่องมรดกคว�มเชื่อ

ค�ทอลิกของเร�”เอกส�รกล�วเพื่อกระตุนใหช�วค�ทอลิก

อย�ดำ�เนินชีวิตต�มพระวรส�รอย�งเปนสวนตัวนำ�เอ�คุณค�

เหล�นั้นม�สูชีวิตของสหรัฐอเมริก�ดวยดังขอคว�มที่ว� “ก�ร

ยืนยันสิ่งที่ดีเปนก�รท�ท�ยสิ่งที่ไมดีอย�งกล�ห�ญ”

 “ก�รพิจ�รณ�ทั้งอุดมก�รณและคว�มผิดทั้งหล�ยแหง

ช�ติของเร� เร�ช�วค�ทอลิกจำ�เปนตองยอมรับว� คว�มเชื่อ
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ค�ทอลิกซึ่งไดรับวัฒนธรรมอเมริกันม�ม�กม�ย ยังคงตองนำ�

ไปสูคว�มมีชีวิตในประเทศของเร�อีกม�กเพียงใด”



การ เรียกรอง สู การ ประกาศ พระวร สาร ขึ้น ใหม ใน  
ปจจุบัน
 พระสันตะป�ป�เบเนดิกตที่16ทรงยังคงใหคว�มสนใจ

เปนพิเศษกับเรื่องก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหม เชนเดียวกับ

พระสันตะป�ป�ยอหน ปอล ที่ 2  พระองคไดทรงสั่งใหพระ

ศ�สนจักรประก�ศพระวรส�รไมเพียงกับบุคคลที่ยังไมไดพบ

พระคริสต  แตกับบุคคลที่ไดยินพระวรส�รแลวดวย  ระหว�ง

ก�รเทศนของพระองคในโอก�สฉลองนักบุญเปโตรและเป�โล

ที่มห�วิห�รนักบุญเป�โลนอกกำ�แพงเมืองเมื่อวันที่28

มิถุน�ยน ค.ศ.2010พระสันตะป�ป�เบเนดิกตที่ 16 ทรง

เสริมก�รเรียกรองสูก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมของพระ

ศ�สนจักร

 พระสันตะป�ป�ทรงใหขอสังเกตว� ก�รประก�ศพระ-

วรส�รขึ้นใหมไมไดใหมดวยเนื้อห�ของก�รประก�ศแต

คอนข�งเปนเพร�ะแรงผลักดันและวิธีก�รของก�รประก�ศ

ดังนี้“‘ใหม’ไมใชดวยเนื้อห�แตดวยแรงผลักดันภ�ยในซึ่งม�

จ�กก�รเปดรับพระหรรษท�นของพระจิตผูทรงถูกมองว�เปน

พลังแหงกฎใหมจ�กพระวรส�ร และผูทรงฟนฟูพระศ�สนจักร

เสมอ ทั้งยัง ‘ใหม’ดวยก�รแสวงห�วิธีก�รต�งๆที่สอดคลอง
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กับพลังแหงพระจิตและถูกปรับใหเข�กับยุคและสถ�นก�รณ

ต�งๆในที่สุด ‘ใหม’ เพร�ะจำ�เปนดวยเหตุที่ในหล�ยประเทศ

ไดรับก�รประก�ศพระวรส�รเรียบรอยแลว”

 พระสันตะป�ป�เบเนดิกตที่16ทรงเรียกรองใหนำ�

เสนอข�วดีอีกครั้งในพื้นที่“ที่ยังรอคอยก�รประก�ศข�วดี

ครั้งแรก” และในพื้นที่ที่ร�กแหงศ�สน�คริสตมั่นคงอยูแลว แต

ประสบ“วิกฤตด�นคว�มเชื่อที่รุนแรง”เนื่องจ�กโลก�นุวัตร

ทำ�ใหคว�มเชื่อออนกำ�ลังลง

 พระสันตะป�ป�ทรงเห็นว�พระศ�สนจักรตองประก�ศ

พระวรส�รโดยก�รนำ�เข�สูก�รสนทน�กับวัฒนธรรมสมัยใหม

และก�รเผชิญวิกฤตท�งวัฒนธรรมที่เกิดจ�กโลก�นุวัตรแหง

วัฒนธรรมนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้นพระองคทรงตั้ง

สมณกระทรวงเพื่อสงเสริมก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหม (the

PontificalCouncilforthePromotionoftheNewEvangeliza-

tion)เมื่อ21กันย�ยนค.ศ.2010และเสนอใหก�รประก�ศ

พระวรส�รเปนสิ่งที่ก�รประชุมสมัชช�พระสังฆร�ชครั้งตอไป

ตองใสใจเปนพิเศษ

 พระองคทรงใหขอสังเกตว� พระศ�สนจักรกำ�ลังเผชิญ

หน�กับ“สิ่งท�ท�ยแหงยุคปจจุบันซึ่งเกินคว�มส�ม�รถ

ทั้งหล�ยของมนุษยอันไดแกสิ่งท�ท�ยด�นประวัติศ�สตร

และสังคมและดวยส�เหตุที่ยิ่งใหญกว�คือสิ่งท�ท�ยด�น
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วิญญ�ณ... คว�มหิวกระห�ยที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งพระเจ�เท�นั้น

ส�ม�รถตอบสนองไดต�มตองก�ร”และทรงกล�วว�“มนุษย

ในพันปที่ส�มตองก�รชีวิตที่แทจริงและสมบูรณเข�มีคว�ม

ตองก�รคว�มจริง เสรีภ�พที่ลึกซึ้ง คว�มรักแบบใหเปล� อีก

ทั้งในที่แหงแลงแหงโลกยุคโลก�นุวัตรวิญญ�ณของมนุษย

กระห�ยพระเจ�ซึ่งหม�ยถึงพระเจ�ผูทรงชีวิต”แตพระองค

ทรงเสริมว�“กระบวนก�รแหงโลก�นุวัตรไดกอใหเกิดวิกฤต

ร�ยแรงด�นคว�มส�ม�รถเข�ใจสิ่งต�งๆดวยคว�มเชื่อของ

ศ�สน�คริสตและคว�มส�ม�รถเข�ใจส่ิงต�งๆของพระ

ศ�สนจักร”

 พระสันตะป�ป�เบเนดิกตที่16ยังทรงระบุว�ก�ร

ประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมไมใชรูปแบบเดียวที่ใชไดกับทุก

สถ�นก�รณโดยประก�รแรกพระองคทรงเนนว�มันเปน

“ประสบก�รณสวนบุคคลอันลึกซึ้งเกี่ยวกับพระเจ�”

 ในเอกส�รก�รประชุมสำ�หรับสมัชช�พระสังฆร�ชทั่ว

โลก (Synod of Bishops) ว�ดวยเร่ืองก�รประก�ศพระวรส�ร

ขึ้นใหมในเดือนตุล�คมค.ศ.2012ว�ติกันไดสะทอนคว�มรูสึก

ของพระสันตะป�ป�ที่มีตอช�วค�ทอลิกผูที่กระทำ�เหมือนกับ

คว�มเช่ือของพวกเข�ไมมีสิ่งที่ตองนำ�ไปปฏิบัติในชีวิตประจำ�

วันว�เปนอุปสรรคสำ�คัญประก�รหนึ่งตอคว�มส�ม�รถ

ประก�ศคว�มเชื่อในพระเยซูคริสตแกโลกของพระศ�สนจักร

โดยเขียนไวในเอกส�รชื่อ‘TheNewEvangelizationforTrans-
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mission of the Christian Faith” ว� “แตละก�รกระทำ�ของ

พระศ�สนจักรมีลักษณะก�รประก�ศพระวรส�รเปนพื้นฐ�น

และตองไมมีครั้งใดที่ถูกแยกจ�กหน�ที่ชวยผูอ่ืนใหพบกับพระ-

คริสตในคว�มเชื่อ”

 พระสันตะป�ป�เบเนดิกตที่16ทรงเรียกประชุมสมัชช�

เพ่ือตอบรับสถ�นก�รณหนึ่งต�มที่เอกส�รไดบรรย�ยดังนี้

“เพร�ะก�รข�ดคว�มเชื่อ พระศ�สนจักรเฉพ�ะถิ่นหล�ยแหง

จึงไดเห็นก�รลดลงของก�รปฏิบัติเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์และ

ศ�สน�คริสตท�มกล�งสัตบุรุษ ซึ่งชี้ว�สม�ชิกบ�งคนของพระ

ศ�สนจักรน�จะไดชื่อว�เปน‘ผูไมมีคว�มเชื่อ’”

 เอกส�รระบุถึงสภ�สังค�ยน�ว�ติกันที่2ในฐ�นะที่เปน

แหลงคว�มคิดเรื่อง “ก�รเสริมกิจกรรมก�รประก�ศพระวรส�ร

ของพระศ�สนจักร”ในคว�มพย�ย�ม“ตอบสนองตอคว�ม

รูสึกสับสนท่ีเกิดขึ้นกับคริสตชนเมื่อเผชิญก�รเปล่ียนแปลงและ

คว�มแตกแยกทั้งหล�ยที่มีอำ�น�จซึ่งโลกกำ�ลังประสบในเวล�

นั้น”และยังบอกว�ในก�รเผชิญกับ“ก�รมองโลกในแงร�ย

หรือก�รยอมจำ�นนตอสถ�นก�รณ”ที่อ�จเปนจริงไดพระ

ศ�สนจักรมองว�ก�รประก�ศพระวรส�รเปนวิธีก�รหนึ่งที่จะ

นำ�เอ�“พลังแหงกระแสเรียกส�กลใหทำ�ก�รชวยมนุษยใหรอด

พนอันเปนพระประสงคของพระเจ�สำ�หรับแตละคนกลับคืน

ม�ใหม”
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 ถ�เชนนั้นง�นพื้นฐ�นนี้ของพระศ�สนจักรก็ไมไดเปน

เพียงหนึ่งโครงก�รก�รริเร่ิมหรือกิจกรรมท�มกล�งอันอ่ืนๆ

แตคอนข�งเปน“หน�ที่ของคริสตชนที่ล�งบ�ปแลวทุกคน”

เพื่อทำ�ใหพระศ�สนจักรส�ม�รถ“ตอบสนองตอกระแสเรียก

ส�กลสูคว�มศักดิ์สิทธิ์”

 ในเครื่องแสดงอันเปนก�รประเมินเพื่อก�รเรียกรองให

มีก�รประก�ศพระวรส�รแกผูที่ไดรับศีลล�งบ�ปใหมต�มที่

เอกส�รอ�งไดแก “คว�มออนแอของคว�มเชื่อในชุมชนคริสต

ชนคว�มนับถืออำ�น�จแหงพระอ�จ�รย�นุภ�พที่ลดลงวิธีก�ร

ที่จะเปนสม�ชิกของพระศ�สนจักรซึ่งมีลักษณะเฉพ�ะบุคคล

แนวโนมท่ีลดลงของก�รปฏิบัติท�งศ�สน�และก�รไมใสใจเร่ือง

ก�รถ�ยทอดคว�มเชื่อสูคนรุนใหม”

 เอกส�รบอกว�ก�รเปลี่ยนแปลงต�งๆท�งวัฒนธรรม

โดยเฉพ�ะโลก�นุวัตร-ซึ่งถูกเรงและแผขย�ยไปโดยโลก�

ภิวัฒนและก�รเข�ถึงสื่อมวลชนไดง�ยยิ่งขึ้น-กำ�ลังสร�ง

สถ�นก�รณที่ผูคนม�กม�ยเห็นว�คว�มเชื่อไมสำ�คัญ ล�สมัย

หรือไมเกี่ยวของกับชีวิตสมัยใหมอย�งชัดเจนในขณะเดียวกัน

ก็บอกว� ผูคนจำ�นวนม�กขึ้นเรื่อยๆ แสดงออกถึงคว�มหมด

หวังคว�มเห็นแกตัวคว�มโดดเดี่ยวและก�รข�ดเป�หม�ยใน

ชีวิต

 ต�มเอกส�รก�รประชุมสมัชช�คว�มเชื่อในพระเยซู

คริสตนำ�ไปสูคว�มยินดีคว�มกระตือรือรนคว�มหวังและ
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คว�มรักซึ่งจำ�เปนสำ�หรับก�รมีชีวิตอยูอย�งดียิ่งขึ้นโดยระบุ

ว� “พระเยซูเจ�เอง คือ ข�วดีของพระเจ�”  ในฐ�นะที่เปน

ผูประก�ศพระวรส�รคนแรกและยิ่งใหญที่สุด“พระองคทรง

เปดเผยพระองคเองว�ถูกสงม�เพื่อประก�ศคว�มสมบูรณแหง

พระวรส�รของพระเจ�ต�มคำ�ทำ�น�ยในประวัติศ�สตรของ

ช�วอิสร�เอลโดยเบื้องตนอ�ศัยบรรด�ประก�ศก และต�มคำ�

สัญญ�ในพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์”

 สำ�หรับพระเยซูเจ�ก�รประก�ศพระวรส�รเปนวิธี

ก�รนำ�มนุษยเข�สูคว�มสัมพันธอันใกลชิดกับพระบิด�และ

พระจิตโดยเอกส�รใชถอยคำ�ว�“นี่เปนเหตุผลสำ�คัญสุดที่

ทำ�ใหพระองคเทศนสอนและทำ�อัศจรรยทั้งหล�ยคือเพื่อ

ประก�ศก�รชวยใหรอดพนซึ่งแมจะถูกแสดงใหเห็นอย�ง

ชัดเจนโดยท�งก�รรักษ�ที่เจ�ะจงก็ไมไดมีเจตน�บงบอกถึง

คว�มตองก�รก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคมหรือวัฒนธรรมแต

เพื่อประสบก�รณอันลึกซึ้งที่มนุษยแตละคนพบไดง�ยคือก�ร

เปนบุคคลที่พระเจ�ทรงรักและก�รเรียนรูที่จะยอมรับพระองค

ในฐ�นะพระบิด�ผูทรงน�รักและมีเมตต�”

 เอกส�รไดกล�วถึงพระศ�สนจักรว�ควรเข�ใจแบบอย�ง

ของพระเยซูเจ�ไดแก“วิธีก�รประก�ศพระวรส�ร”ของ

พระองคก�รตอนรับทุกๆคนและก�รไมขับไลผูใดออกไป

เชน“กรณีที่หนึ่งคือคนย�กจนแลวก็คนร่ำ�รวยเหมือนศักเคียส

และโยเซฟช�วอริม�เธียตอม�คือบุคคลภ�ยนอกเชนน�ยรอย
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ช�วโรมันและหญิงช�วซีโรฟนีเซียยังมีผูชอบธรรมเหมือน

น�ธ�น�เอลรวมถึงโสเภณีและคนบ�ปโดยเปดเผยที่พระองค

ยังทรงนั่งรวมโตะ”

 “พระเยซูเจ�ทรงรูวิธีก�รเข�ใจมนุษยคนหนึ่งอย�งสม

บูรณและส�ม�รถทำ�ใหเข�เชื่อในพระเจ�ผูเปนบุคคลแรกที่รัก

เร�โดยคว�มรักของพระองคนำ�หน�เร�เสมอและไมเคยขึ้น

อยูกับคุณคว�มดีของเร�เองเพร�ะพระองคทรงเปนคว�มรัก

เอง”เอกส�รเนนว�“พระองคทรงอธิบ�ยวิธีที่พระศ�สนจักร

จะประก�ศพระวรส�รแสดงใหพระศ�สนจักรเห็นแกนสำ�คัญ

ของคว�มเชื่อคริสตชนกล�วคือใหเชื่อในคว�มรักพรอมกับ

ในบุคคลและเสียงแหงคว�มรักนี้นั่นคือพระเยซูคริสต”

 เม่ือคว�มเชื่อเปลี่ยนแปลงก�รดำ�เนินชีวิตของผู คน

ไดอย�งที่มุงหม�ยเอกส�รไดบอกถึงผลต�งๆที่ต�มม�คือ

“ครอบครัวทั้งหล�ยซึ่งเปนเคร่ืองหม�ยแทจริงแหงคว�มรัก

ก�รแบงปนและคว�มมุงหวังหนึ่งซึ่งใหชีวิตชุมชนต�งๆที่ประ

กอบดวยวิญญ�ณแหงพระศ�สนจักรแทจริงคว�มกล�ห�ญ

ที่จะสนับสนุนกระบวนก�รสำ�คัญใหมๆที่จะกอใหเกิดคว�ม

ยุติธรรมและเอกภ�พในสังคม และคว�มยินดีที่จะใหชีวิตของ

บุคคลหนึ่งเปนพระสงฆหรือมีชีวิตที่ไดรับก�รเจิม”

 เอกส�รบอกว� สิ่งท�ท�ยสำ�คัญตอก�รประก�ศพระ-

วรส�รขึ้นใหมคือ คว�มคิดที่กำ�ลังเติบโตขึ้น ไดแกคว�มคิดว�

คว�มเชื่อตอต�นเสรีภ�พ และที่ว�คำ�อ�งของพระศ�สนจักร
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เร่ืองคว�มส�ม�รถรูคว�มจริงโดยพระศ�สนจักรเปนสิ่งที่น�

สงสัยหรืออ�จจะอันตร�ยทั้งยังใหขอสังเกตว�ทุกวันนี้คน

จำ�นวนม�กแสดงใหเห็น “สภ�พคว�มสับสนซึ่งมีอยูแพรหล�ย

อันกอใหเกิดลักษณะไมไวใจหล�ยอย�งในทุกเรื่องเกี่ยวกับ

คว�มหม�ยของชีวิตซ่ึงถูกถ�ยทอดกันม� และเกิดคว�มลังเลใจ

ท่ีจะยึดม่ันในสิ่งที่ไดถูกเปดเผยอันถือว�เปนคว�มจริงลึกซึ้ง

เกี่ยวกับชีวิตของเร�อย�งเต็มที่แบบไมมีเงื่อนไข”

 ขณะที่ช�วค�ทอลิกจำ�นวนม�กที่สงสัยในก�รอ�งเรื่อง

คว�มจริงของพระศ�สนจักรอ�จจะยังทำ�ดีตอไปโดยปร�ศจ�ก

คว�มเขมแข็งแหงคว�มเชื่อและก�รสนับสนุนจ�กชุมชนคริสต

ชนกิจก�รดีของพวกเข�ก็จะตองออนแอลงในชวงนั้นและ

กิจกรรมของพวกเข�จะหมดพลังที่จะนำ�คนอื่นม�ห�พระ-

คริสตวิธีก�รหนึ่งที่มีประสิทธิภ�พที่สุดซึ่งจะส�ม�รถแสดง

ใหคนทั้งหล�ยเห็นไดว�คว�มเชื่อนำ�ไปสูอิสรภ�พแทจริงได

อย�งไร ต�มที่เอกส�รกล�วไวคือ โดยอ�ศัยคุณค�ของพย�น

ที่ไดอุทิศตนใหกับคนที่อยูโดดเด่ียวอยูช�ยขอบสังคมหรือถูก

ปฏิเสธแนนอนเพร�ะพระพักตรของพระคริสตไดปร�กฏอยูใน

คนเหล�นี้

 ก�รประก�ศพระวรส�รยึดหลักก�รนำ�เสนอพระวรส�ร

ซึ่งเปลี่ยนแปลงมนุษยแตละคนสังคมของเข�และเรื่องร�วสวน

ตัวของเข�”และเอกส�รไดบอกดวยว�“ประสบก�รณเกี่ยวกับ

คว�มใหมในพระวรส�รเปลี่ยนแปลงทุกคน”แลวไมมีท�งใดใน
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ทุกวันนี้ท่ีเร�จะเห็นคว�มจริงแหงพลังจ�กพระว�จ�ของพระ

เจ�นอกจ�กท�ง “ตัวอย�งที่ไมธรรมด�ในเรื่องคว�มกล�ห�ญ

ก�รอุทิศตนใหคว�มมั่นใจก�รหยั่งรูและวิจ�รณญ�ณในง�น

อันเกี่ยวกับก�รนำ�พระวรส�รไปใหทุกคนของพระศ�สนจักร...

ในทุกทวีป”

กระแส�เรียก�สู�การ�เปนพยาน
 บรรด�พระสังฆร�ชแหงสหรัฐอเมริก�ไดฟนฟูกระแส-

เรียกของพวกท�นใหทำ�ก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมโดย

ก�รเรงเร�ช�วค�ทอลิกทุกระดับชั้นในพระศ�สนจักรไปเชิญ-

ชวนคริสตชนค�ทอลิกที่ไดเลิกปฏิบัติต�มคว�มเชื่อของพวก

เข�ใหเริ่มปฏิบัติอีกครั้ง

 ไมว�จะเปนสม�ชิกแหงฐ�น�นุกรมพระสงฆหรือ

เจ�หน�ที่โบสถ หรือฆร�ว�ส ค�ทอลิกทุกคนตองแสดงคว�ม

เอ�ใจใส“พี่นองช�ยหญิงของเร�ที่ห�ยไป...ตองสงผลตอชีวิต

ของคนอื่นปฏิสัมพันธกับพวกเข�และแสดงใหพวกเข�เห็น

ว�คว�มเชื่อส�ม�รถตอบคำ�ถ�มที่ย�กที่สุดและเพิ่มคุณค�

วัฒนธรรมสมัยใหมไดอย�งไร”นี่คือสิ่งที่บรรด�พระสังฆร�ช

เขียนไวในเอกส�รก�รประชุมเก่ียวกับก�รประก�ศพระวรส�ร

และก�รสอนคำ�สอนในปค.ศ.2012ชื่อ“DisciplesCalledto

Witness:TheNewEvangelization”และในเอกส�รนี้ยังบอก

ว�“ก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมเปนกระแสเรียกแตละคน
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ใหทำ�คว�มเชื่อของตนใหลึกซึ้งขึ้นมีคว�มเชื่อมั่นในพระวรส�ร

และมีคว�มเต็มใจเปนพิเศษที่จะเล�เร่ืองพระวรส�รใหผูอ่ืน

ฟง”

 ในก�รกล�วถึงก�รคนคว�เกี่ยวกับช�วค�ทอลิกที่

ไมรวมในศ�สนกิจโดย the Center for Applied Research

in the Apostolate (CARA) ที่ Georgetown University ซึ่งมี

ก�รรวบรวมขอมูลเปนเอกส�รที่ย�ว 11,000 คำ� ระบุถึงก�ร

คำ�นวณต�งๆอันแสดงใหเห็นว�นอยกว�หนึ่งในสี่-คือ23

เปอรเซ็นต-ของช�วค�ทอลิกอเมริก�เข�รวมในพิธีบูช�ขอบ-

พระคุณแตละสัปด�หสวน77เปอรเซ็นตซึ่งเปนผูที่ไมไดรวม

พิธีบูช�ขอบพระคุณวันอ�ทิตยนั้น “ไมใชคนแปลกหน� แตคือ

ผูปกครองพี่นองคูสมรสลูกๆและเพื่อนๆของเร�”

 บรรด�พระสังฆร�ชใหขอสังเกตว�ค�ทอลิกจำ�นวนม�ก

ไมไดเข�รวมพิธีศีลมห�สนิทเพร�ะ “พวกเข� (1)มีต�ร�งเวล�

ที่เต็มไปดวยกิจธุระต�งๆหรือไมมีเวล�(2)มีคว�มรับผิดชอบ

ครอบครัว(3)มีปญห�สุขภ�พหรือไมส�ม�รถไปรวมได(4)มี

คว�มขัดแยงกับง�น(5)ไมเชื่อว�ก�รข�ดมิสซ�เปนบ�ปหรือ

(6)เชื่อว�พวกเข�ไมไดเปนผูเครงศ�สน�ม�ก”

 ก�รอ�งจ�กเอกส�รของพวกท�นคือ Go and Make

Disciplesบรรด�พระสังฆร�ชระบุว�ค�ทอลิกบ�งคน“ไมเคย

ไดรับก�รหลอหลอมเร่ืองคว�มเชื่อเลยหลังวัยเด็กบ�งคน

คอยๆเปล่ียนคว�มเชื่อไปเพร�ะหล�ยๆเรื่องบ�งคนรู สึก
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ห�งเหินจ�กพระศ�สนจักรเพร�ะวิถีท�งที่พวกเข�รับรูพระ

ศ�สนจักรหรือคำ�สอนของพระศ�สนจักรบ�งคนไดจ�กไป

เพร�ะพวกเข�ไดรับก�รปฏิบัติอย�งเลวร�ยโดยตัวแทนของ

พระศ�สนจักร

 เอกส�รอ�งว�ฆร�ว�สนิยม(secularism)วัตถุนิยม

(materialism)และปจเจกบุคคลนิยม(individualism)ในสังคม

ปจจุบันเปนเหมือนปจจัยสนับสนุนก�รข�ดก�รรวมพิธีบูช�-

ขอบพระคุณของช�วค�ทอลิกอเมริก� และบอกว� “ก�รประ-

ก�ศพระวรส�รขึ้นใหมเปนกระแสเรียกแตละคนใหทำ�คว�มเชื่อ

ของตนเองใหลึกซึ้งขึ้นมีคว�มเชื่อมั่นในพระวรส�รและมีคว�ม

เต็มใจเปนพิเศษที่จะเล�เรื่องพระวรส�รใหผูอื่นฟง”

 “ก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมใหเลนสแกผูคนสำ�หรับ

ใชสองดูพระศ�สนจักรและสังคมรอบตัวเข�”เอกส�รกล�วว�

“ก�รประก�ศพระวรส�รข้ึนใหมเชิญชวนผูคนใหม�พบกับคว�ม

รักและคว�มเมตต�ของพระเจ�โดยอ�ศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง

หล�ยเฉพ�ะอย�งยิ่งท�งศีลมห�สนิทคว�มสำ�นึกผิดและก�ร

คืนดี”

 ก�รเชื่อมตอของก�รประก�ศพระวรส�รกับชุมชนเปน

ส่ิงสำ�คัญโดยบรรด�พระสังฆร�ชระบุว�อ�ศัยชุมชนคว�ม

เชื่อค�ทอลิกทองถิ่นที่“บุคคลหนึ่งเร่ิมสนใจ...เรียนรูวิธีที่จะ

เปนศิษยของพระคริสตไดรับก�รพัฒน�คว�มคิดโดยพระ

คัมภีร ไดรับก�รเลี้ยงดูจ�กศีลศักดิ์สิทธิ์ต�งๆและที่สุดก็เปน
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ผูประก�ศพระวรส�รคนหนึ่ง”

 เอกส�รยังชี้ว�คว�มเปนศิษยก�รอุทิศตนใหกับชีวิต

คริสตชน ชีวิตพระศ�สนจักรที่กระตือรือรน ชีวิตด�นพิธีกรรม

ของพระศ�สนจักรครอบครัวคริสตชนและประสบก�รณท�ง

ศ�สน�เปนสิ่งท่ีอยูในวิถีท�งท่ีจะชักจูงช�วค�ทอลิกกลับสู

คว�มเชื่อของพวกเข�

 “ก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมไมไดพย�ย�มเชื้อเชิญ

คนใหม�มีประสบก�รณเพียงชั่วขณะหน่ึงของก�รกลับใจแต

คอนข�งจะเปนประสบก�รณก�รกลับใจแบบคอยเปนไปตลอด

ชีวิต คือก�รชักจูงทุกคนใหม�มีคว�มสัมพันธกับพระเจ�อย�ง

ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมีสวนรวมในชีวิตศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศ�สนจักร

พัฒน�มโนธรรมใหสูงสุดรักษ�คว�มเชื่อของคนหนึ่งโดยก�ร

สอนคำ�สอนอย�งตอเนื่องและรวมเอ�คว�มเชื่อของบุคคล

หนึ่งเข�กับทุกแงมุมแหงชีวิตของเข�”เอกส�รกล�วเชนนี้

 บรรด�พระสังฆร�ชเนนว�กระแสเรียกสูก�รประก�ศ

พระวรส�รขึ้นใหมไมไดเปนท�งเลือกหนึ่งแตคอนข�งเปน

คำ�สั่งหนึ่งจ�กพระคริสตถึงคริสตชนทุกคน“ใหเปนพย�น

ของพระองคจนสุดปล�ยแผนดินเร�ตองประก�ศข�วดีของ

พระองคแกมวลมนุษยทุกแหงและทุกเวล�”

 “บอยเพียงใด”บรรด�พระสังฆร�ชถ�ม“ที่เร�ไม

ส�ม�รถตระหนักว�เร�ถูกเรียกใหม�เปนพย�นของพระคริสต

แกมนุษย?  เร�ตระหนักหรือไมว�ศีลล�งบ�ปศีลกำ�ลังและ
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ก�รรับศีลมห�สนิทเปนก�รมอบพระหรรษท�นที่จำ�เปนแกเร�

เพื่อก�รเปนศิษยของพระคริสต? เร�กำ�ลังชักชวนคนที่อยูรอบ

ตัวเร�ใหม�พบคว�มรักและคว�มกรุณ�ของพระคริสตโดยท�ง

พระศ�สนจักรหรือไม?  บอยเพียงใดที่เร�แสดงคว�มเอ�ใจใส

ตอบรรด�พี่นองช�ยหญิงโดยก�รเชื้อเชิญพวกเข�ม�รวมพิธี

บูช�ขอบพระคุณกับเร�หรือโดยก�รสอบถ�มเหตุผลที่พวกเข�

ไมรูสึกยินดีเม่ือรวมโตะอ�ห�รขององคพระผูเปนเจ�อีกตอๆ

ไป?

 “คำ�ตอบทั้งหล�ยสำ�หรับคำ�ถ�มเหล�นี้”พวกท�นย้ำ�

ว�“เปนพื้นฐ�นของพันธกิจก�รประก�ศพระวรส�รของพระ

ศ�สนจักรโดยเฉพ�ะในกระแสเรียกแหงก�รประก�ศพระ-

วรส�รขึ้นใหม”

 จุดสำ�คัญของก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมคือก�ร

เชื้อเชิญผูคนทั้งช�ยและหญิงในสังคมและวัฒนธรรมปจจุบันนี้

ใหม�มีคว�มสัมพันธโดยตรงและเปนสวนตัวกับพระเยซูคริสต

และพระศ�สนจักรของพระองค“ก�รประก�ศพระวรส�รขึ้น

ใหมพย�ย�มอย�งม�ก”ต�มถอยคำ�ของบรรด�พระสังฆร�ช

“ท่ีจะมีสวนรวมวัฒนธรรมของเร�และชวยเร�ดึงเอ�แรงดลใจ

ของเร�จ�กพระวรส�ร”

 “ก�รประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมเปนกระแสเรียกแตละ

คนทำ�ใหคว�มเชื่อของตนเองลึกซึ้งขึ้นมีคว�มเชื่อมั่นในพระ

วรส�รและมีคว�มเต็มใจเปนพิเศษที่จะเล�เรื่องพระวรส�รให
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ผูอื่นฟงเปนก�รพบปะแบบสวนตัวกับพระบุคคลคือพระเยซู

เจ�ซึ่งนำ�เร�สูสันติสุขและคว�มยินดี”

คำ��ถาม�สำ�หรับ�การ�ไตรตรอง

1. นักบุญเป�โลคิดว�ตนเองถูกพระเยซูเจ�เรียกใหม�เปน

อัครส�วกคนหนึ่งเพื่อพันธกิจพิเศษอย�งหนึ่งอะไรคือ

พันธกิจพิเศษที่พระเยซูเจ�กำ�ลังเรียกคุณม�ทำ�?

2. อะไรคือคุณลักษณะส�มัญที่จำ�เปนเจ็ดประก�รของก�ร

ประก�ศพระวรส�รขึ้นใหมท่ีทำ�ใหแตกต�งจ�กก�รดำ�เนิน

ง�นธรรมทูตในอดีต เพื่อผูไมมีโอก�สรับรูพระวรส�รโดย

พระศ�สนจักร?จงพิจ�รณ�ดูว�คุณลักษณะเหล�นี้จะถูก

แสดงออกในชีวิตประจำ�วันของเร�ไดอย�งไร?

3. พระสันตะป�ป�ยอหนปอลที่2ทรงเนนคว�มสำ�คัญของ

ก�รเปนพย�นคว�มเชื่อของเร�  เมื่อไรที่คุณไดเปนพย�น

ถึงคว�มเชื่อของคุณหรือเห็นคนอื่นเปนพย�นคว�มเชื่อ

ของพวกเข�?คุณรูสึกอย�งไรเกี่ยวกับเรื่องนี้?
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บท	ที่	3

จง	ออกไป	ใน	โลก

“ก�ร	ประก�ศ	พระวร	ส�ร	ขึ้น	ใหม	เปน	กระแส	เรียก	ที่	แตละคน	ทำ�ให	คว�ม	

เชื่อ	ของ	ตน	เอง	ลึกซึ้ง	ขึ้น	มี	คว�ม	เชื่อมั่น	ใน	พระวร	ส�ร	และ	มี	คว�ม	

เต็มใจ	เปนพิเศษ	ที่จะ	เล�	เรื่อง	พระวร	ส�ร	ให	ผูอื่น	ฟง	เปนก�ร	พบปะ	แบบ	

สวนตัว	กับ	พระ	บุคคล	คือ	พระเยซู	เจ�	ซึ่ง	นำ�	สู	สันติสุข	และ	คว�ม	ยินดี”

-	“Disciples	Called	to	Witness:	The	New	Evangelization”

 ชวงเวล�ม�กกว�ห�สิบปสุดท�ย -ตั้งแตสภ�สังค�ยน�

ว�ติกันที่ 2 จนถึงสมณะสมัยของพระสันตะป�ป�เป�โลที่ 6

ยอหนปอลที่2และเบเนดิกตที่16-พระศ�สนจักรไดประก�ศ

ก�รม�ถึงของพระอ�ณ�จักรว�เปนด่ังของประท�นของพระ

เจ�และภ�ระของเร�ที่มีคว�มสำ�คัญที่สุดเร�ไมส�ม�รถไม

เข�รวมหรือนั่งเฉยอยูหน�โทรทัศนของเร�และอ�งไดว�ถ�

พระเจ�คือนักตอสูหลักในก�รประก�ศพระวรส�รดังนั้นคว�ม

พย�ย�มของเร�แตละคนก็ไมสำ�คัญ

 และไมใชเอ�แตซอนอยูหลังคว�มคิดผิดๆที่ว�ก�ร

ประก�ศพระวรส�รเปนหน�ที่หลักของพระสังฆร�ช พระสงฆ

นักพรตช�ยหญิงหรือผูนำ�โบสถดังที่พระสันตะป�ป�ยอหน

ปอลที่2ทรงเนนว�ไมมีคริสตชนคนใดจะส�ม�รถถอนตัวเอง
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จ�กภ�ระอันคือก�รเปนพย�นยืนยันพระวรส�รไดศีลล�งบ�ป

ที่เร�ไดรับทำ�ใหเร�ตองรับบทบ�ทนี้

 โอก�สที่เร�จะประก�ศพระวรส�รมีม�กม�ยเร�อ�จ

จะอ�ส�เปนศ�สนบริกรฆร�ว�ส (layminister)อ�ส�ฝกสมัคร

ของโบสถ เยี่ยมผูปวย ชวยดวยก�รสำ�รวจประช�กร เริ่มทำ�

กลุมเพื่อสันติภ�พหรือทำ�พันธกิจต�งๆหรือดูแลครอบครัว

ของเร�เร�แตละคนมีศักยภ�พในก�รประก�ศพระวรส�ร

อย�งม�ก เร�ไมส�ม�รถมองว�ง�นธรรมทูตของพระศ�สนจักร

ถูกจำ�กัดไวเฉพ�ะสำ�หรับดินแดนต�งประเทศหรือก�รเดินท�ง

ข�มมห�สมุทร

 ก�รประก�ศพระวรส�รเปนสิ่งที่ทุกแหงซ่ึงคุณค�พระ

วรส�รยังไมไดตั้งมั่นอย�งแข็งแรงทั้งหมดที่เร�ตองทำ�คือ

เข�ใจใหไดว�ก�รร�ยง�นข�วปกติไดแสดงใหเห็นว�สังคม

และสถ�บันทั้งหล�ยของเร�เองจำ�เปนตองไดรับก�รประก�ศ

พระวรส�รม�กเพียงใด-ยังไมตองพูดถึงจิตใจของเร�เองหรอก

เร�ตองเริ่มทำ�ใหพระวรส�รบังเกิดผลในพื้นที่ที่เปนของเร�เอง

 เร�จำ�เปนตองรูถึงพลังแหงตัวอย�งที่ดีของเร�และก�ร

ติดตอสวนตัวของเร�-แมบ�งสิ่งจะดูเหมือนไมสำ�คัญอย�ง

เชนก�รยิ้มของเร�บ�งทีสังฆมณฑลและโบสถต�งๆน�จะ

ทำ�ง�นบริก�รที่มีคุณค�ม�กขึ้นโดยชวยใหเร�รูคว�มหม�ยของ

ก�รประก�ศพระวรส�รที่สมบูรณทันสมัยและฝกฝนเร�ใหรูจัก

ใชศักยภ�พของเร�อย�งดียิ่งขึ้น
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 ไมมีมนุษยคนใดส�ม�รถพูดไดว�“ฉันไมมีคว�ม

ส�ม�รถบอกตอเรื่องคว�มรักและก�รรักษ�ของพระเจ�กับ

คนอื่นได”เร�ทุกคนส�ม�รถถ�ยทอดคว�มดีของพระเจ�กับ

สังคมไดและน่ีคือหัวใจของก�รประก�ศพระวรส�รพระเยซูเจ�

ทรงบอกตอคว�มรักของพระเจ�แกโลกไดดีที่สุด ไมใชโดยก�ร

เทศนสอนเท�นั้นแตโดยวิธีที่ดีกว�นั้นม�กคือก�รทำ�พันธกิจ

ของพระองคใหสำ�เร็จดวยก�รชวยเหลือ รักษ� ตอสูก�รกดขี่

และยอมสละชีวิตของพระองคดวยคว�มรัก

 ก�รประก�ศพระวรส�รจึงเปนกิจก�รในชีวิตประจำ�

วันของเร�ที่ประกอบดวยคว�มรักตอผูอื่น(และนี่รวมถึงก�ร

ทำ�ตอครอบครัวของเร�เองเชนเดียวกับคนแปลกหน�ดวย) ซึ่ง

เปดเผยข�วดีเรื่องอ�ณ�จักรของพระเจ�ไดดีที่สุดไมสำ�คัญว�

คุณจะเปนนักจิตวิทย�หรือบ�รเทนเดอร ครูหรือแอรโฮสเตส

คุณส�ม�รถถ�ยทอดประสบก�รณที่คุณไดรับจ�กพระคริสตให

คนอื่นไดเมื่อสิ่งที่คุณทำ�ใหเข�ประกอบดวยคว�มอบอุนคว�ม

ยินดีคว�มกรุณ�และคว�มรักนี่เปนก�รประก�ศพระวรส�ร

อย�งดีที่สุด

 เหมือนกับที่พระสันตะป�ป� เป�โล ที่ 6 ทรงระบุไว

ในก�รประก�ศพระวรส�รในโลกปจจุบันว� กิจกรรมเชนนี้เปน

สวนหนึ่งแหงพันธกิจก�รประก�ศพระวรส�รของเร� โดยกล�ว

ว� “พระศ�สนจักรมีหน�ที่ป�วประก�ศก�รปลดปลอย (จ�ก

คว�มหิว คว�มย�กจน คว�มอยุติธรรม) เพื่อมนุษยนับล�นๆ
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คน... มีหน�ที่ยืนยันก�รเกิดขึ้นของก�รปลดปลอยนี้ ใหก�ร

เปนพย�นสำ�หรับเรื่องนี้ รับรองว�ก�รปลดปลอยนี้ครอบคลุม

ทุกด�นก�รทำ�หน�ที่เหล�นี้เปนลักษณะธรรมด�ของก�ร

ประก�ศพระวรส�ร”

 แนนอนอย�งท่ีพระสันตะป�ป�เองทรงเตือนเร�ไม

ควรลืมเรื่องจิตใจของมนุษยในฐ�นะที่เปนจุดสำ�คัญเบ้ืองตน

แหงก�รปลดปลอยและก�รประก�ศพระวรส�รและระลึก

ถึงเสมอว�เรื่องบ�ปและคว�มเห็นแกตัวเฉพ�ะบุคคลเปน

ส�เหตุหลักของคว�มชั่วร�ยทั้งหล�ยในสังคม  แนนอนว�ก�ร

ปลดปลอยท่ีเข�ใจไดย�กสุดในบรรด�ก�รปลดปลอยทั้งหล�ย

นั้นคือก�รที่พระคริสตทรงปลดปลอยมนุษยจ�กบ�ป

 สิ่งที่เคียงข�งไปกับก�รเรียกรองใหปลดปลอยจิตใจ

มนุษยจ�กบ�ปก็คือพันธกิจของเร�ที่จะตองกำ�จัด “โครงสร�ง

ที่ชั่วร�ย”ของสังคมออกไปจ�กสังคมมนุษย-กล�วไดว�คว�ม

ชั่วร�ยทั้งหล�ยที่ไดถูกทำ�ใหเปนที่ยอมรับในสังคมอย�งเชน

ก�รกระจ�ยอ�ห�รและคว�มมั่งมีอย�งไมเสมอภ�ค ลัทธิเผ�

พันธุ ก�รกีดกันท�งเพศ ก�รแบงแยก กฎหม�ยก�รค�ที่ไม

ยุติธรรมและสภ�พก�รกดขี่ทุกประเภทเร�ตองดิ้นรนตอต�น

สิ่งเหล�นี้ เพร�ะสิ่งทั้งหล�ยนี้ไมไดเปนอะไรม�กไปกว� ก�ร

แสดงออกภ�ยนอกของบ�ปและอุปสรรคต�งๆซึ่งขัดขว�งก�ร

พัฒน�มนุษยใหสมบูรณดังที่พระเจ�ทรงปร�รถน�เพื่อเร�
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เคารพ�ในความ�เชื่อ�และ�ประเพณี�อื่นๆ
 เมื่อทำ�ง�นอยูท�มกล�งหรือตองปฏิบัติตอผูอื่นที่ไมได

อยูในพระศ�สนจักรและมีประเพณีท�งศ�สน�แบบอื่น เร�

ควรเข�ห�ดวยคว�มรูสึกเค�รพอย�งม�กตอคว�มดีและคุณค�

ที่ลึกซึ้งที่พวกเข�มีในส�ยพระเนตรของพระเจ�เร�ตองกำ�จัด

ท�ทีใดๆในตัวเร�ท่ีแสดงถึงคว�มเชื่อมั่นในตัวเองและเยอ

หยิ่งอันเปนก�รมองคนอื่นว�ไมมีพระเจ�หรืออ�จพูดไดว�

“ศักดิ์สิทธิ์นอยกว�” ตัวเร� ปร�ศจ�กคุณค�ต�งๆท�งศ�สน�

หรือไมก็เข�ใจว�ตัวเองเปนด่ังผูครอบครองและข�ยคว�มจริง

พระคัมภีรไบเบิลสอนว� คว�มจริงของพระเจ�และพระจิตเจ�

อยูในทุกๆที่เร�ตองฟงก�รเปดเผยของพระองคในคนอื่นและ

ไมทึกทักเอ�ว�คว�มจริงเปนถนนที่เดินรถท�งเดียวพรอมกับ

ก�รจร�จรซึ่งเคลื่อนจ�กเร�ไปสูคนอื่นเท�นั้น

 อ�ณ�จักรของพระเจ�เปนคว�มเปนจริงที่เก�แกและ

กว�งขว�งกว�พระศ�สนจักรที่ใดที่ผูคนภ�วน�และเปดตัว

เองตอสิ่งลึกลับที่เหนือก�รรับรู ของพวกเข�ที่ใดที่ผู คนรัก

และใหอภัยกันและกันมีชีวิตอยูอย�งถอมตนและเหม�ะควร

ตอกันพระอ�ณ�จักรก็อยูท�มกล�งพวกเข�และพระว�จ�

ของพระเจ�ไดเข�ม�อยูในกลุมพวกเข�แมพวกเข�จะไมเคยได

ฟงเรื่องพระคริสตหรือพระศ�สนจักรของพระองค

 ดวยคว�มหวังว�เมื่อถึงเวล�ที่กำ�หนดพวกเข�จะ

ไดเข�ม�มีสวนรวมในพระศ�สนจักรซึ่งคว�มเชื่อของเร�ถือ
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ว�เปนเครื่องหม�ยท่ีแสดงพระอ�ณ�จักรซึ่งเปนอุดมคติให

มองเห็นไดในระหว�งเวล�นั้นเร�ตองไมใหคนเหล�นั้นอยู

นอกขอบเขตที่มีก�รไถกู ของพระเจ�ซ่ึงพระคัมภีรเรียกว�

อ�ณ�จักรพระเจ�

 เร�จะส�ม�รถเล�เร่ืองคว�มเชื่อของเร�ใหผูไมไดอยูใน

พระศ�สนจักรและคนศ�สน�อื่นฟงอย�งไดผลม�กยิ่งขึ้นถ�

เร�เค�รพและรูจักประเพณีภ�ษ�คว�มตองก�รคุณค� รวม

ทั้งทัศนคติท�งสังคมของพวกเข� และถ�เร�กล�ยม�เปนผูฟง

เชนเดียวกับเปนผูพูดดวย

 ในฐ�นะสม�ชิกของโบสถหรือชุมชนคริสตชนคว�มรัก

และคว�มหวงใยของเร�ควรจะแผถึงทุกคนที่นั่น ไมใชเพียงคน

ค�ทอลิกที่เปนเพื่อนของเร�เร�ควรพย�ย�มม�กยิ่งขึ้นเพื่อจะ

เปนเพ่ือนท่ีน�รักสำ�หรับบรรด�ผูที่ไมไดอยูในพระศ�สนจักร

และผูที่มีคว�มเชื่ออื่นซึ่งอยูในละแวกบ�นของเร� หรือที่ซึ่งเร�

ทำ�ง�น หรือซื้อของ หรือไปเรียนหนังสือ  เร�ควรกระตือรือ

รนที่จะห�สิ่งจำ�เปนสำ�หรับเข�เอื้อเฟอเผื่อแผพวกเข�ทั้งยัง

พรอมแบงคุณค�และคว�มมั่นใจต�งๆของเร�แกเข�

 เร�มีคว�มเหมือนกันกับพี่นองคริสตชนช�ยหญิงของ

นิก�ยอื่นๆม�กม�ยกล�วโดยทั่วไปเร�ยินดีในพระว�จ�พระ

เจ�อันเดียวกันกับพวกเข�คุณค�เดียวกันและอันที่จริงพระ

จิตของพระเยซูเจ�องคเดียวกันเร�จำ�เปนตองคนพบและ

ฉลองส่ิงท่ีเร�มีรวมกับพวกเข�ใหบอยยิ่งขึ้นก�รแบงแยก
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ท�มกล�งเร�ทำ�ใหเอกภ�พแหงอ�ณ�จักรของพระเจ�แตกออก

และทำ�ใหพระว�จ�ของพระองคน�สนใจนอยลงสำ�หรับบรรด�

ผูที่ยังไมไดยอมรับพระวรส�ร

 เร�จำ�เปนตองภ�วน�กับคริสตชนนิก�ยอื่นๆศึกษ�

และแบงปนพระคัมภีรต�งๆที่เร�มีเหมือนกับพวกเข�รวมใน

กิจกรรมต�งๆท่ีสนับสนุนคว�มเปนเอกภ�พของศ�สน�คริสต

ซึ่งยังมีคว�มเสี่ยงอยูเหมือนกับในแผนก�รต�งๆที่ขย�ยออก

ไปเพื่อคนที่ไมไดอยูในพระศ�สนจักร และชวยจัดก�รโครงก�ร

ที่เกี่ยวกับคว�มยุติธรรมในสังคม เนื่องจ�กคว�มไมรูเรื่องร�ว

สงเสริมคว�มดื้อรั้นและคว�มไมไวว�งใจเร�จึงตองเรียนรูเกี่ยว

กับคว�มเชื่อก�รปฏิบัติและชีวิตสวนตัวของกันและกันใหม�ก

ยิ่งขึ้น

 พระศ�สนจักรเชื้อเชิญหรือขับไลคนอื่นโดยก�รพูดและ

ก�รกระทำ�ทุกอย�งของพระศ�สนจักร  กิจกรรมต�งๆของเร�

ในฐ�นะชุมชนหนึ่งในน�มคว�มยุติธรรมก�รอยูในชุมชนเมือง

ของเร�วิถีชีวิตของเร�ในฐ�นะบุคคลแตละคนและฐ�นะพระ

ศ�สนจักรหนึ่งและแมแตสิ่งปลูกสร�งและรูปแบบพิธีกรรม

ของพระศ�สนจักรของเร�ถ�ยทอดคว�มเข�ใจเก่ียวกับพระวรส�ร

 ถ�พระศ�สนจักรของเร�ถูกมองร�วกับว�เปนตัวแทน

แหงคว�มสงบและก�รคืนดีในโลกถ�เร�เปนสัญลักษณแหง

กิจก�รที่น�ปติยินดีและมีคว�มเอื้อเฟ อแกคนอ่ืนๆอย�ง

แทจริงและสร�งชุมชนที่น�รักแหงหนึ่งท�มกล�งพวกเร�เอง
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คนทั้งหล�ยก็จะสนใจม�รวมกับเร� เร�ตองเปนเครื่องหม�ยที่

แสดงถึงคว�มดี ก�รเปดใจรับ และก�รยอมรับของพระเจ�ที่มี

ตอมนุษยทุกคนเร�ตองเสนอภ�พก�รเชื้อเชิญแกสังคม

การ�เลา�เรื่องราว�ของ�คุณ
 ก�รประก�ศพระวรส�รเปนก�รเรียกผูคนม�ห�พระเยซู

คริสตและมันเปนกระบวนก�รหนึ่งที่มีก�รเล�เกี่ยวกับสิ่งที่

พระเจ�ทรงกระทำ�ในชีวิตของเร�

 Henry Libersat ผูเขียนเรื่อง Catholic andConfident

กล�วว� ก�รประก�ศพระวรส�รไมไดเริ่มดวยก�รเรียกคนเข�

ม�สูชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของเร� หรือสอนคำ�สอนของพระศ�สนจักร

แกเข� เรื่องนั้นเปนเรื่องถัดม� เข�กล�วว�หลังจ�กบุคคลม�

สนใจในคว�มหวังและคว�มยินดีซึ่งเข�จะไดรับในชีวิตที่มี

คว�มว�งใจในพระคริสต

 เข�เนนว�คว�มศักดิ์สิทธิ์ของตัวเร�เองคือ“ข�วดีเรื่อง

เสรีภ�พ”ที่ดีที่สุดที่เร�ส�ม�รถนำ�เสนอถ�เร�ศักดิ์สิทธิ์และ

เบิกบ�นใจคนทั่วไปก็จะรูว�เร�มีคว�มแตกต�งจ�กพวกเข�

บ�งอย�งและคนทั้งหล�ยจะตองก�รสิ่งที่เร�มีแลวเร�จะ

ส�ม�รถบอกพวกเข�ไดว�พระเจ�ทรงทำ�ง�นในชีวิตของเร�

อย�งไรและชุมชนของเร�ซึ่งมีคว�มเชื่อไดชวยเร�ใหดำ�เนิน

ชีวิตในคว�มเชื่อของเร�กับองคพระผูเปนเจ�อย�งตอเนื่อง

ดวยคว�มสันติสุขและสอดคลองกับพระองคอย�งไร
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 Libersatแนะเร�ใหพิจ�รณ�ว�สิ่งที่เปนข�วอันเปน

พื้นฐ�นและจำ�เปนสำ�หรับชีวิตซึ่งจะนำ�มนุษยม�ห�พระคริสต

ก็คือประสบก�รณสวนบุคคลของตัวเร�เองกับคว�มรักที่จะ

ชวยใหรอดพนของพระเจ�กับเรื่องร�วของบุคคลที่เร�รูจัก

จงบอกคนอื่นว�เร�ไดรูสึกกลับใจม�ห�พระคริสตไดอย�งไร

หรือคว�มรักของพระเจ�ชวยเด็กๆของเร�ใหปลอดภัยอย�งไร

หรือพระกรุณ�ของพระองคที่มีตอเร�ชวงท่ีตองพบกับคว�ม

ทุกขย�กอันน�กลัว เชน คว�มต�ยของคนที่เร�รักคนหนึ่งเปน

อย�งไรคนทั่วไปคนพบคว�มหวังเมื่อพวกเข�ไดยินว�พระเจ�

ชวยคุณใหหลุดพนก�รติดย�เสพติดเผชิญกับก�รท�ท�ยอย�ง

หนึ่งที่ย�กลำ�บ�กเปนพิเศษ หรือชนะคว�มขุนเคืองใจ คว�ม

โกรธหรือคว�มกลัวไดอย�งไร

 แมเร�จะไดรูว� ก�รเปนพย�นสวนบุคคลของเร�เรื่อง

ก�รมีอยูของพระเจ�และกิจกรรมในชีวิตของเร�เปนส่ิงสำ�คัญ

แลวเร�จะบอกเรื่องร�วของเร�ในลักษณะท่ีทำ�ใหคนอ่ืนรูและ

สนใจไดอย�งไร?Libersatเสนอแนะหล�ยเรื่องใหเร�พิจ�รณ�

ดังนี้

• ประก�รที่หนึ่งสิ่งที่สำ�คัญคือผูประก�ศพระวรส�รทั้ง

หล�ยมีก�รพัฒน�และมีทีท�อันแสดงถึง“ก�รสำ�นึกผิด

ดวยคว�มรูคุณ”พระเจ�ทรงเมตต�ตอเร�เร�ไดเคยมี

เวล�ที่รูสึกว�ไมมีใครรักหรือหมดกำ�ลังใจหรือกลัว-แต

ทุกวันนี้เร�รูสึกขอบคุณตลอดไปดวยเหตุที่พระเยซูเจ�
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ทรงเมตต�กรุณ�โดยทรงฉุดเร�ขึ้นม�จ�กโคลนคว�มรัก

ของพระองคขับเคลื่อนเร�ใหเล�เรื่องคว�มดีและคว�มรัก

อย�งยิ่งของพระองคที่มีตอคนอื่น

• ประก�รที่สอง มีคว�มก�วหน�ในคว�มสัมพันธระหว�ง

คุณกับองคพระผูเปนเจ�อย�งตอเนื่องถ�คุณเปนศิษย

ผูทุมเทคนหนึ่งของพระเยซูเจ�คุณภ�วน�ทุกวันรวม

พิธีบูช�ขอบพระคุณและรับศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล�ย ดำ�เนิน

ชีวิตอย�งมีศีลธรรม และยอมรับคว�มจริงทั้งหมดที่พระ

ศ�สนจักรสอนก�รกระทำ�เชนนี้ทำ�ใหเร�ไดพูดคุยกับองค

พระผูเปนเจ� และจัดเตรียมเร�ใหส�ม�รถปฏิบัติพันธกิจ

ก�รนำ�มวลมนุษยกลับม�ห�พระบิด�

• ประก�รที่ส�มจงคิดว�คุณจะเล�เรื่องร�วของคุณอย�งไร

อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณกอนที่คุณจะไดรูจักองคพระ

ผูเปนเจ�?คุณไมตองบอกร�ยละเอียดบ�ปทั้งหล�ยของ

คุณ -คงพอจะพูดไดว�คุณตองสับสนแนนอน ไมส�ม�รถ

เข�ใจเรื่องที่เกินขอบเขตชีวิตไดไมส�ม�รถเข�ใจคว�ม

สัมพันธครอบครัวที่น�กังวลหรือส่ิงที่มีผลตอคุณส่ิงใด

ทำ�ใหคุณตองขอพระเยซูเจ�ม�อยูในชีวิตของคุณ? สิ่งนั้น

คือคูสมรสของคุณ เด็กคนหนึ่ง ผูอภิบ�ลคนหนึ่ง เพื่อน

คนหนึ่งร�ยก�รโทรทัศนร�ยก�รหนึ่งที่เกี่ยวกับศ�สน�

ใชไหม?
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• ประก�รที่สี่บรรย�ยว�คุณพบคว�มรักของพระเจ�ได

อย�งไรคว�มรักของพระเจ�เปนคว�มรูสึกอบอุนอย�ง

ม�ก คว�มรูสึกมีคว�มสุขแบบทันใด หรือคว�มหวังใหม

คว�มสันติสุขคว�มยินดี?

• ประก�รที่ห�ตรวจสอบดูว�ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปอย�ง

ไรอะไรไดเกิดขึ้นในคว�มสัมพันธทั้งหล�ยของคุณ?ชีวิต

ภ�วน�ของคุณเปลี่ยนแปลงไหม?คุณเปนบุคคลที่มีคว�ม

สุขม�กข้ึนจริงไหม?ผูคนรับรูก�รเปล่ียนแปลงในคุณไหม?

• สุดท�ย เล�เรื่องร�วของคุณอย�งก�รสนทน�คุณไมได

กำ�ลังเทศน�หรือสอนคุณกำ�ลังใหคำ�ก�รเปนพย�นถึง

ก�รกระทำ�อย�งย่ิงใหญของพระเจ�ในชีวิตของคุณอย�ง

ถอมตนและดวยคว�มรูสึกขอบคุณจงเปนตัวของตัวเอง

คว�มจริงที่ถูกกระซิบดังกว�เสียงตะโกน

 จำ�ไวว�ก�รประก�ศพระวรส�รมีพัฒน�ก�รม�จ�ก

คว�มสัมพันธอันดีทั้งหล�ยอ�ทิกับเพื่อนผูรวมง�นและคนที่

เร�พบทุกวัน  แตละวันเร�ไมไดไปเลนเกมเสี่ยงโชคในที่ต�งๆ

เร�ตองก�รชวยผูคนใหคนพบคว�มรักและคว�มเมตต�กรุณ�

ของพระเจ�ในที่ซึ่งพวกเข�อยู
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การ�ประกาศ�พระ�อาณาจักร
 นักบุญเป�โลแนะนำ�พระสังฆร�ชทิโมธีว� “จงประก�ศ

พระว�จ�จงพรอมสรรพทั้งเมื่อมีโอก�สและเมื่อไมมีโอก�ส”

(2ทธ4:2)เร�ตองอดทนเพื่อพระวรส�รและเล�เรื่องร�วคว�ม

รักของพระเจ�ทั้งในเวล�ที่เหม�ะสมและเวล�ท่ีไมเหม�ะสม

“มีโอก�สและไมมีโอก�ส” เร�ตองทำ�แบบออนโยนและถอมตน

ดวยคว�มกรุณ�และเค�รพในศักดิ์ศรีและมโนธรรมของคนอื่น

 มองห�โอก�สที่จะเล�ถึงสิ่งที่พระเจ�ทรงทำ�เพื่อ

คุณเชนพระองคทรงรักษ�คุณหรือชวยคุณในก�รตัดสินใจที่

สำ�คัญอย�งไรบอกคนทั้งหล�ยว�พระเจ�ทรงอวยพรคุณใหมี

ครอบครัวที่ดีคูสมรสที่น�รักที่อยูอ�ศัยและอ�ห�รบนโตะได

อย�งไร(แตคนม�กม�ยดูเหมือนจะลืมว�อันที่จริงพระเจ�ทรง

ประท�นพรที่เปนพื้นฐ�นและธรรมด�เหล�นี้แกเข�)

 หรือบ�งทีชีวิตสมรสและชีวิตครอบครัวของคุณก็

ประสบกับคว�มลำ�บ�กย�กเข็ญที่ทำ�ใหเจ็บปวดในเหตุก�รณ

นั้นคุณส�ม�รถเล�ไดว�พระเจ�ทรงชวยคุณผ�นชวงเวล�ยุง

ย�กอย�งไรพระองคทรงใหใครเข�ม�ชวยเหลือคุณ?พระองค

ทรงแสดงคว�มรักของพระองคสำ�หรับคุณดวยวิธีก�รใด?คุณ

เลิกโกรธและขุนเคืองใจไดอย�งไร?

 จงภ�วน�ทุกๆวัน ขอใหพระเจ�ทรงนำ�ท�งคุณไปพบ

กับใครบ�งคนที่คุณส�ม�รถแบงปนคว�มเชื่อของคุณได คุณ

ส�ม�รถภ�วน�กับบุคคลนั้นไดบอยๆ ขอบคุณพระเจ�สำ�หรับ
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ของขวัญคือบุคคลนี้สรรเสริญพระองคสำ�หรับคว�มดีของ

พระองค ขอพระเจ�ทรงหลั่งคว�มรักของพระองคโดยก�รชวย

รักษ�ขอพระองคทรงใหอภัยคุณและบ�ปทั้งหล�ยของคุณ

พรอมทั้งทำ�ใหคุณเขมแข็งขึ้นในเรื่องที่คุณออนแอ

 จงภ�วน�ใหพระประสงคของพระเจ�ไดรับก�รตอบ

สนองและใหเร�มีคว�มกล�ห�ญคว�มเชื่อพรอมกับเขมแข็ง

ในก�รยอมรับและดำ�เนินชีวิตต�มพระประสงคของพระองค

แลวจึงสนับสนุนใหคนว�งใจในพระเจ�และเชื่อมั่นพระองค;

อีกทั้งแสวงห�พระประสงคของพระองค คว�มเขมแข็งของ

พระองคและพระหรรษท�นของพระองค และโดยเฉพ�ะ แม

เมื่อคุณรูสึกว�พระองคทรงล�ช�ในก�รตอบคำ�ภ�วน�

คำ��ถาม�สำ�หรับ�การ�ไตรตรอง
1) มีใครบ�งในชีวิตของคุณที่แสดงใหเห็นถึงคว�มเปนพวก

อีแวนจีลิสค�ทอลิกฆร�ว�ส?  จงบอกลักษณะเหล�นี้และ

ผลกระทบของลักษณะเหล�นี้ตอคนอื่น

2) จงนึกถึงเรื่องร�วคว�มเชื่อที่เปนสวนตัวของคุณ  อะไร

บ�งเปนปจจัยสำ�คัญท่ีอ�จทำ�ใหคุณเล�ใหคนอื่นฟง?คุณ

ส�ม�รถแบงปนสิ่งใดที่เกี่ยวกับก�รตอสูของตัวคุณเองท่ี

อ�จสนับสนุนเรื่องคว�มเชื่อของคนอื่นได?

3) อะไรเปนสิ่งที่สำ�คัญที่สุดเก่ียวกับกระบวนก�รประก�ศ

พระวรส�รซึ่งคุณไดเรียนรูจ�กหนังสือเลมนี้?
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แบบทดสอบ�เรื่อง�การ�ประกาศ�พระวร�สาร

ตอไปนี้เปนคำ�ถ�มเพื่อก�รประเมินคว�มพย�ย�มประก�ศพระวร

ส�รของเร�ซึ่งใชไดทั้งสำ�หรับเฉพ�ะบุคคลหรือสำ�หรับองคกร

1. เร�เข�ใจพระเจ�ในฐ�นะเปนบุคคลสำ�คัญที่สุดซึ่งมีอิทธิพล

ตอก�รประก�ศพระวรส�รหรือไม?  วิธีก�รของเร� -มีคว�ม

เต็มใจยอมรับพระเจ�พิธีกรรมที่ดีทัศนคติก�รเริ่มใหม-

แสดงคว�มเชื่อของเร�ว�สิ่งที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลงและชวยโลก

คือ พลังของพระเจ� ไมใชเพียงแตวิธีก�รหรือคว�มพย�ย�ม

ของเร�ใชไหม?

2. เร�เข�ใจก�รประก�ศพระวรส�รในฐ�นะคว�มรับผิดชอบของ

ทุกคนหรือไม?เร�เข�ใจว�คว�มรับผิดชอบสวนใหญอยูใน

มือของผูนำ�จำ�นวนเล็กนอย (พระสงฆ นักบวชหญิง นักบวช

ช�ย และหนวยง�นต�งๆที่มีหน�ที่รับผิดชอบด�นธรรมทูต)

หรือโดยพื้นฐ�นเปนของแตละคนและทุกคนซึ่งเปนสม�ชิก

ของพระศ�สนจักร?

3. เร�ถ�ยทอดคว�มรักของพระเจ�หรือไม?คนที่เร�เข�ไป

พบปะ(โดยเฉพ�ะผูที่ไมใชสม�ชิกพระศ�สนจักร)รูสึกว�เร�

เปนผูสื่อส�รคว�มดีและคว�มรักที่จะชวยใหรอดพนของพระ

เจ�ดวยคว�มเห็นอกเห็นใจร�เริงและอบอุนหรือไม?

4. ก�รปรับปรุงมนุษยอย�งครบถวนเปนสวนของพันธกิจของ

เร�หรือไม?เร�ไดเรียนรูและเอ�คว�มรูเรื่องคว�มเก่ียวโยง

ระหว�งก�รประก�ศพระวรส�รกับก�รปลดปลอยมนุษย
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ใหเปนอิสระที่พระศ�สนจักรไดสังเกตเห็นม�ใชหรือยัง?มี

โครงก�รปรับปรุงสังคมใดบ�งที่เร�อ�ส�ทำ�เพื่อบรรด�บุคคล

ที่เร�ใหคว�มชวยเหลืออยู?

5. เร�เค�รพประเพณีอื่นๆหรือไม?เมื่อเกี่ยวของกับคนที่

มีคว�มเชื่ออื่นเร�รับรองคว�มดีพื้นฐ�นของพวกเข�ใน

ฐ�นะสิ่งประดิษฐที่เหมือนภ�พลักษณของพระเจ�ไหม? เร�

พย�ย�มเรียนรูจ�กพวกเข�ไหม?เร�เรียนรูภ�ษ� มรดกท�ง

วัฒนธรรมคุณค�ของพวกเข�ดวยคว�มเค�รพไหม?เร�

ตัดสินพวกเข�โดยม�ตรฐ�นของพวกเข� (ก�รเข�ใจอย�งลึก

ซึ้ง)หรือเพียงโดยม�ตรฐ�นของตัวเร�เอง(ก�รดูถูก)?

6. คว�มรักของเร�ข�มพนขอบเขตค�ทอลิกไหม?ชุมชนโบสถ

และสม�ชิกโบสถแตละคนไดหวงใยทุกๆคนที่อยู ในเขต

ปกครองของโบสถอย�งแทจริงและไมใชเพียงช�วค�ทอลิก

หรือไม?

7. วิธีก�รของเร�สนับสนุนคว�มคิดเรื่องเอกภ�พแห ง

ศ�สน�คริสตหรือไม?เร�ไดใชเวล�คนห�และฉลองสิ่ง

ที่เร�มีเหมือนกันกับคริสตชนที่มีประเพณีแบบอื่นไหม?

เร�มีสวนรวมชวยออกแบบหรือสร�งกิจกรรมใหมๆที่

อ�ศัยคว�มร วมมือแบบง �ยๆระหว�งกลุ มคว�มเชื่อ

ต �งๆเช นสัปด�หแห งก�รภ�วน�เพื่อเอกภ�พของ

คริสตชนโครงก�รแลกเปลี่ยนผูเทศน�กลุ มภ�วน�เพื่อ

เอกภ�พ(สำ�รวจพระคัมภีรที่เร�ใชรวมกัน)กลุมศึกษ�คว�ม

เชื่อของกันและกันและโครงก�รต�งๆที่ชวยเหลือสังคมบ�ง
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ไหม?

8. ปจจุบันเร�ใชส่ือมวลชนอย�งไร?เร�กำ�ลังใชวิธีก�รส่ือส�ร

ต�งๆ ไมว�จะเปนโทรทัศน ภ�พยนตร วิทยุ หนังสือพิมพ

นิตยส�รจดหม�ยข�วซีดีก�รด�วนโหลดขอมูลเสียงหรือ

ขอมูลภ�พเฟสบุคหรือทวิตเตอรท�มกล�งแหลงข�วส�ร

ม�กม�ยที่เข�ม�สูชีวิตประจำ�วันของเร�อย�งมีประสิทธิภ�พ

ไดอย�งไร?เร�กำ�ลังเล�ข�วดีอื่นๆที่แสดงใหเห็นคุณค�พระ

วรส�รในข�วดีทั้งหล�ยของพระเจ� หรือเร�เข�ไปเกี่ยวของ

กับก�รเล�และก�รสงเสริมเรื่องที่ล�มกหรือเรื่องที่สงผลเสีย

กับบุคคลอื่น?

9. เร�ไดใชกลุมต�งๆที่มีอยูใหเปนประโยชนเต็มที่หรือไม?  เร�

ไดสำ�รวจและยืนยันคว�มเขมแข็งขององคกรต�งๆที่มีใน

โบสถและพิจ�รณ�วิธีก�รพัฒน�บทบ�ทก�รประก�ศพระว

รส�รของกลุมต�งๆใหดีขึ้นหรือไม?

10. ภ�พรวมของเร�เปนอย�งไร?เร�ในฐ�นะบุคคลหนึ่งหรือ

ชุมชนหน่ึงสื่อส�รอะไรกับผูที่ไมไดอยูในพระศ�สนจักรหรือ

คนค�ทอลิกที่ออกจ�กพระศ�สนจักร?เร�ไดส่ือส�รอะไรใน

ภ�วะของก�รเปนอยูของเร�ในชุมชนเมืองในรูปแบบชีวิต

ของเร�หรือโดยสิ่งปลูกสร�งเอง?โบสถของเร�มีก�รเชิญ

ชวนอย�งไรไมว�จะโดยสิ่งที่บอกกล�วหรือกระทำ�ออกไป?




