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ค�ำประกำศ
กฤษฎีกำสมัชชำใหญ่ของพระศำสนจักรคำทอลิกในประเทศไทย

คริสตศักรำช 2015
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

	 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัด
ประชุมสมัชชาใหญ่ฯ	ครั้งที่	1	ในปี	ค.ศ.	2015	โดยมีประเด็นหลัก	“ศิษย์พระคริสต์
เจรญิชีวติประกาศข่าวดใีหม่”	และมีเป้าหมายส�าคัญเพือ่ปรับพนัธกิจด้านการอภบิาล
และประกาศข่าวดีให้เหมาะกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม	และตอบรบัความต้องการ
ของบรรดาครสิตชนตลอดจนเพือ่นพีน้่องต่างความเชือ่อย่างมปีระสิทธิผล	ให้มคีวาม
สอดคล้องกับความส�าคัญรีบด่วนด้านการประกาศข่าวดีใหม่ในภูมิภาคเอเชีย
	 ทางสภาฯ	ได้ส่งหนังสือลงวันที่	3	พฤศจิกายน	2011	เพื่อขออนุมัติจัดการ
ประชุมดังกล่าวไปยังสมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน	และได้รับ
การอนุมัติตามหนังสือลงวันที่	3	พฤศจิกายน	2014	โดยมีใจความบางตอนดังนี้
	 ...“หลังจากได้พิจารณาเอกสาร	lineamenta	อย่างรอบคอบและประเมิน
ค�าร้องในการจัดสมัชชาใหญ่ครั้งนี้แล้ว	 ทางสมณกระทรวงฯ	 ได้น�าเสนอค�าร้อง 
ดังกล่าวให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ทราบ	 พระองค์ได้มีสมณโองการรับรอง
การจัดประชุมสมัชชาใหญ่	พร้อมกับการแต่งตั้งประธานสมัชชาฯ	ตามที่ได้เสนอไป
	 “ดงันัน้	โดยอาศยัอ�านาจพเิศษทีพ่ระสนัตะปาปาทรงมอบหมายให้สมณกระทรวง
เพือ่การประกาศพระวรสารสูป่วงชน	จงึอนญุาตอย่างเป็นทางการให้จดั	“การประชมุ 
สมัชชาใหญ่ครั้งที่	 1	 ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย”	 ในปี	 ค.ศ.	 2015	
(มาตรา	439	§	1)	และแต่งตัง้พระอัครสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร์	เกรยีงศักดิ	์โกวทิวาณชิ 
เป็นประธานการประชุมสมัชชาฯ	ดังกล่าว	(441	n.	3)”...
	 ได้มีการจัดประชุมสมัชชาระดับสังฆมณฑลนครท่าแร่-หนองแสง	 เมื่อ 
วนัท่ี	10-15	พฤศจกิายน	ค.ศ.	2014	และในสงัฆมณฑลนครกรงุเทพฯ	เมือ่วันท่ี	24-29 
พฤศจิกายน	 ค.ศ.	 2014	 การประชุมสมัชชาใหญ่ฯ	 ได้จัดให้มีขึ้น	ณ	 ศูนย์อภิบาล 
อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ	เมือ่วนัที	่20-24	เมษายน	ค.ศ.	2015	ต่อมา	สภาพระสงัฆราชฯ 
ได้น�าส่งร่างกฤษฎีกาซึ่งเป็นผลจากการประชุมสมัชชาใหญ่ไปให้สมณกระทรวง 

เพือ่การประกาศพระวรสารสูป่วงชน	ให้การรบัรอง	และทีสุ่ดได้รบัการรบัรองเม่ือวนัที ่
2	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	2017	(ดูเอกสารการรับรอง	หน้า	4)
	 สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย	ในการประชมุเมือ่วนัที	่21-23	
มนีาคม	ค.ศ.	2017	ได้มมีตใิห้ประกาศกฤษฎกีาการประชุมสมชัชาใหญ่ครัง้ที	่1	ดงักล่าว 
เพื่อการฟื้นฟูพระศาสนจักรทุกระดับในประเทศไทย	พระสังฆราช	พระสงฆ์	นักบวช
และสภาภิบาลทุกระดับจะเป็นผู้น�าการฟื้นฟู	 และช่วยสนับสนุนให้คริสตชนศิษย์
พระคริสต์ทุกคนรวมตัวกันเป็นชุมชนคริสตชนย่อยที่มีอารยธรรมแห่งความรักเป็น
บรรยากาศ	 ได้รับการฟื้นฟูจนมีชีวิตที่เป็นข่าวดี	 กล้าที่จะออกไปประกาศข่าวดีแก่
คนรอบข้างและสังคมไทย
	 ให้เราสวดวอนขอพระจิตเจ้าทรงประทานความสว่าง	พละก�าลังและความ
กล้าหาญให้คริสตชนศิษย์พระคริสต์ได้รับการฟื้นฟูจนมีความเชื่ออย่างลึกซึ้งเช่น 
พระแม่มารีย์	อัครสาวกและคริสตชนยุคแรก	จนกล้าออกไปประกาศข่าวดีให้ชุมชน
รอบข้างได้รับรู้และชื่นชม	 จนสนใจที่จะมาเรียนรู้และรู้จักพระเยซูคริสตเจ้า	 ผู้เป็น
บุคคลแรกท่ีน�าข่าวดีแห่งความรอดพ้นและความรักของพระเจ้ามาสู่มวลมนุษย์	 
น�าพระอาณาจักรพระเจ้า	อาณาจักรแห่งความยุตธิรรม	สนัตแิละชืน่ชมยนิดสีูส่งัคมไทย
	 บดันี	้ขอเชญิท่านสละเวลา	อ่าน	ศกึษาและไตร่ตรองกฤษฎกีาฯ	และเปิดใจ 
รับฟังการดลใจของพระจิตเจ้า	 เสียงเรียกจากพระองค์ในการเป็น	 “ชุมชนศิษย ์
พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

                            
                              + พระคาร์ดินัล	ฟรังซิสเซเวียร์	เกรียงศักดิ์	โกวิทวาณิช
																																	ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 
พระสังฆราชยอแซฟ	ชูศักดิ์	สิริสุทธิ์
			เลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ

ประกาศมา ณ วันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2017
วันสมโภชพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
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กฤษฎีกำสมัชชำใหญ่
ของพระศำสนจักรคำทอลิกในประเทศไทย 

คริสตศักรำช 2015 

“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

บทน�ำ 

ควำมเป็นมำ 

 1.	 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่	 ค.ศ.	 2015	 ของพระศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทย	ส�านกึถงึพระคณุของบรรดาธรรมทตูทีไ่ด้เดินทางมาประกาศข่าวดี
แห่งความรอดพ้นในแผ่นดินสยามตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1516	เป็นต้นมา	และเหตุการณ์
ส�าคัญคือสมัชชาแห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อ	350	ปีก่อน	“สมัชชาแห่งกรุงศรีอยุธยา	
ค.ศ.	1664”	ยงัผลให้พระศาสนจกัรหยัง่รากและเตบิโต	พฒันาก้าวหน้ามาจนได้
รับการสถาปนาพระฐานานุกรมเมื่อ	50	ปีที่ผ่านมา	คือ	เมื่อปี	ค.ศ.1965	ดังนั้น	
ในปี	 ค.ศ.	 2015	 นี้จึงถือเป็นโอกาสส�าคัญท่ีจะขอบคุณพระเจ้าส�าหรับพระพร
แห่งความรอดพ้น	และมองไปข้างหน้าด้วยความหวังในฐานะ	“ศิษย์พระคริสต์
เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”i	 เพื่อให้บรรดาคริสตชนคาทอลิกสามารถเผชิญ
กบัการท้าทายต่างๆ	สบืเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงด้านสงัคมและวฒันธรรมร่วม
สมัยด้วยการเจริญชีวิตเชิงประจักษ์	 และก้าวออกสู่การประกาศข่าวดีของพระ 
คริสตเจ้า
	 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่	 ยึดมั่นตามค�าสอนของสภาสังคายนาวาติกันที่	 2	
จากพระสมณสาสน์ต่างๆ	 ของพระสันตะปาปาและค�าสอนด้านสังคมของพระ
ศาสนจักรเป็นหลักส�าคัญในการประกาศข่าวดีใหม่	 เพื่อรักษาให้สอดคล้องกับ
ค�าสอนของพระศาสนจักรสากลอย่างซ่ือสัตย์ในยุคสมัยที่มีการเปล่ียนแปลง
อย่างมากมายและรวดเร็วตลอดเวลา	

วิสัยทัศน์ – พันธกิจ 
ของพระศำสนจักรคำทอลิกในประเทศไทย 

คริสตศักรำช 2017

วิสัยทัศน	์
 ชุมชนศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม ่

พันธกิจ 
	 ครสิตชนคาทอลกิไทยมุง่อุทศิตนเป็นศษิย์พระครสิต์และเป็นศษิย์ธรรมทตู 
เพื่อประกาศข่าวดีใหม่	โดย
	 1.	 รู้จัก	รัก	และเจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์สนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า	อาศัย 
	 	 พระวาจา	 การภาวนา	 ศีลศักดิ์สิทธิ์	 รวมทั้งบรรดาเพื่อนพี่น้องและ 
	 	 ธรรมชาติ	พร้อมเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสต์ด้วยชีวิต	ประกาศ 
	 	 ข่าวดีใหม่แห่งความรัก	
	 2.	 เป็นชุมชนที่เคารพคุณค่า	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	รัก	รับใช้ทุกคน	 
	 	 โดยเน้นผู้ยากไร้	
	 3.	รักษ์สิ่งสร้าง	มีความพอเพียง	ลด	ละ	เลิกความโลภ	เปิดขอบฟ้าแห่ง 
	 	 คุณค่าพระวรสาร
	 4.	ร่วมสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีงาม	เสวนากับพี่น้องต่างความ 
	 	 เชือ่เพือ่ร่วมเสรมิสร้างพระอาณาจกัรของพระเจ้า	อาณาจักรแห่งความ 
	 	 ยุติธรรม	สันติและความชื่นชมยินดี
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“สภำพควำมเป็นจริงในโลกปัจจุบันและสังคมไทย”
 2.		การขยายตัวของลัทธิวัตถุนิยมและพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี	
ส่งผลต่อสภาพการใช้ชีวิตของทุกคนในสังคม	 ผู้คนต้องด้ินรนท�างานหนักขึ้น
เพือ่หารายได้มาจนุเจอืค่าครองชีพทีป่รบัตัวสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง	การดิน้รนเพือ่
ความอยูร่อดเช่นน้ีกระทบต่อส�านกึด้านจรยิธรรมถงึขัน้ทีก่ารแสวงหาอ�านาจและ
ความร�า่รวยกลายเป็นปัจจยัในการก�าหนดการตัดสนิใจ	แทนทีจ่ะเป็นความรูส้กึ
ผิดชอบชั่วดี	การทุจริตหรือการคดโกงกลายเป็นพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับ
จากสังคมในวงกว้าง	 โลกีย์นิยมii	 วัตถุนิยมและแนวคิดแบบสัมพัทธ์นิยมเชิง
จริยธรรมiii	 ท�าให้คนจ�านวนมากยอมท�าทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงิน
ทอง	 บิดามารดาบางส่วนก็แทบจะท้ิงลูกๆ	 จนหมดสิ้นเพื่อการแสวงหาเงิน
ตรา	 บางส่วนหันไปท�าแท้งเพ่ือไม่ให้ทารกที่เกิดมาเป็นเส้ียนหนามของชีวิต	 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารท�าให้คนรุ่นใหม่ใช้เวลาส่วนใหญ่
อยู่ในโลกออนไลน์	 หลงเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริง	 แทนที่จะใช้เวลากับคน
จริงๆ	 และแทนที่จะใช้เคร่ืองมือเหล่านี้เพ่ือท�าประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน	
พวกเขากลับเสียเวลาไปกับการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร	์ การสนทนาออนไลน์ท่ี
ไร้สาระ	การโพสต์รูปหรือข้อความที่ขาดความรอบคอบ	หรือการตกเป็นเหยื่อ
ของการพนันโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	จึงติดกบัดักของสือ่ออนไลน์ที่เรียกว่า	“โลก
เสมือนจริง”	นี้ได้โดยง่าย
	 การรุดหน้าของพัฒนาการด้านวัตถุที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ส่งผลให้วิถี
ชีวติ	ศลีธรรมและจรยิธรรมเส่ือมลงอย่างรวดเรว็	ขาดความใส่ใจด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมอันดีงาม	มาตรฐานทางจริยธรรมถูก	“ปรับ”	ให้เข้ากับผลประโยชน์
ทางวัตถุของผู้มีอ�านาจ	ในเวลาเดียวกัน	การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาก็
เริม่มใีห้เหน็มากขึน้เร่ือยๆ	สรุปได้ว่า	ส่ิงท่ีสะท้อนสภาพของสงัคมในยคุปัจจบุนั
ได้อย่างตรงประเด็นที่สุด	คือ	“เศรษฐกิจก้าวหน้าแต่กลับไม่ส่งเสริมคุณค่าและ
ความดีส่วนรวม”	

พระศำสนจักรท่ำมกลำงบริบททำงควำมเชื่อ
และวัฒนธรรมที่หลำกหลำยในประเทศไทย
 3.		รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยทกุฉบบั	ให้เสรภีาพแก่ประชาชน
คนไทยทุกคนในการนับถือศาสนา	 และยังระบุด้วยว่า	 “พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา”	 พระศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทย	ซึ่งมีจ�านวนไม่ถึงร้อยละหนึ่งของจ�านวนประชากร	เจริญชีวิตและ
ปฏิบัติพันธกิจท่ามกลางบริบทของสังคมท่ีมีความหลากหลายซับซ้อนในด้าน
ประเพณีและวฒันธรรม	โดยมีพทุธศาสนาเป็นศาสนาทีค่นส่วนใหญ่นบัถอื	บวก
รวมกบัอทิธพิลของความเชือ่ถอืและศาสนาดัง้เดมิของกลุม่ชนชาติพนัธุอ์กีหลาก
หลายรปูแบบ	ขณะทีก่ระแสของโลกและสงัคมปัจจบุนั	ไม่ว่าจะเป็นบริโภคนิยม	
วัตถุนิยม	ปัจเจกนิยมและสัมพัทธ์นิยม	ก�าลังน�าไปสู่สังคม	“โลกีย์นิยม”	อย่าง
รวดเรว็และรนุแรงมากขึน้	ดงันัน้	สภาพชวีติด้านศาสนาของชาวไทยโดยทัว่ไป	
จึงแสดงออกเป็นการปฏิบัติศาสนกิจตามรูปแบบของความเคยชินที่เชื่อว่าจะ
ปกป้องตนให้พ้นจากภยันตรายต่างๆ	 ตลอดจนเพ่ือให้ได้บุญบารมีตอบสนอง
ความปรารถนาที่แต่ละคนต้องการในมิติต่างๆ	ของชีวิต	
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สิ่งท้ำทำยต่อพระศำสนจักรคำทอลิก 
และควำมมุ่งหมำยหลักของสมัชชำใหญ่ฯ
 4.	 ในบริบทของสังคมไทยเช่นน้ี	 คาทอลิกเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยของ
ประเทศ	ซึ่งอยู่กันเป็นชุมชนเล็กๆ	กระจายอยู่ในส่วนต่างๆ	ของประเทศ	ทั้งใน
ชุมชนเมืองและชนบท	ล้วนต้องเผชิญกับสภาพการท้าทายในลักษณะเดียวกัน	
ครสิตชนคาทอลกิไทย	ถงึแม้ว่าได้มคีวามเชือ่แล้วโดยศลีล้างบาป	แต่การปลกูฝัง 
ความเชือ่แรกเริม่ยงัไม่สามารถท�าได้เต็มท่ี	การเรยีนรูค้�าสอนต่อเนือ่งยงัมจี�ากดั	
ความเข้าใจข้อความเชื่อยังไม่ลึกซึ้งเพียงพอ	ขาดประสบการณ์การพบและการ
สัมผสัส่วนบคุคลแบบตวัต่อตวักบัพระเยซคูรสิตเจ้า	และประสบการณ์ความเชือ่
ในรูปแบบชุมชนคริสตชนที่ชัดเจน	จึงท�าให้การเจริญชีวิตคริสตชนเป็นไปตาม
ประเพณปีฏบิตัแิละผวิเผนิ	ยงัไม่ตระหนกัและอทุศิตนในบทบาทและหน้าทีข่อง
การเป็นศิษย์พระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง	
	 ดังนั้น	 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยต้องมุ่งเจริญชีวิตเป็น
ศิษย์พระคริสต์ให้เข้มข้นกว่าท่ีเคย	 โดยมุ่งมั่นเดินสวนกระแสและปฏิเสธ	 
“โลกีย์นิยม”	 ดังกล่าว	 และมุ่งฟื้นฟูการประกาศข่าวดีข้ึนใหม่	 พระศาสนจักร
จะต้องเป็นประจักษ์พยานที่เด่นชัดถึงความเป็นหน่ึงเดียวในการเจริญชีวิตที่ม ี
พระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง	 เพื่อคริสตชนทุกคนสามารถเป็น
เกลือดองแผ่นดินที่มีคุณภาพและเปี่ยมด้วยแสงสว่างแท้ขององค์พระคริสตเจ้า 
(เทียบ	 มธ	 5:14)	 อันเป็นแสงสว่างจากพระเจ้าองค์ความรักที่มอบให้แก่โลก	
(เทียบ	ยน	1:1ff)

บทที่ 1 “ศิษย์พระคริสต์”

คริสตชนแต่ละคนเป็นศิษย์พระคริสต์
 5.	พระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศไทยเชือ่มัน่และตระหนกัว่า	ครสิตชน 
ทกุคนโดยอาศยัศลีล้างบาป	มส่ีวนร่วมในชวิีตพระตรเีอกภาพ	กลบักลายเป็นบตุร
ของพระบิดาเจ้า	เป็นส่วนของพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า	(เทียบ	1คร	12) 
เป็นพระวิหารของพระจติเจ้าผู้ทรงบนัดาลให้เข้ามส่ีวนร่วมในชวีติของพระคริสตเจ้า 
เป็นกิ่งองุ่นที่ติดกับล�าต้น	 (เทียบ	ยน	 15)	ดังนั้น	คริสตชนทุกคนจึงเป็นศิษย์
พระครสิต์ด้วยการด�าเนนิชวีติสอดคล้องกบัความเชือ่	โดยปฏบิตัติามพระวาจา
พระเจ้า	ส�านกึถงึบทบาทส�าคญัยิง่ในการประกาศข่าวดตีามพระบญัชาของพระ
เยซูคริสต์	 (เทียบ	มธ	28:	 19-20)	 เป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิต	ท�าตามแบบ
อย่างของพระอาจารย์ด้วยการรักผู้อื่นก่อน	จนผู้คนรอบข้างสัมผัส	เข้าใจได้ถึง
ความรักของพระเจ้าและตอบรับความรักของพระองค์

“ชีวิตหมู่คณะ” (communitarian life) 
คริสตชนแต่ละคนรวมกันเป็นชุมชนพระศำสนจักร 
ชุมชนแห่งควำมรัก เจริญชีวิตในควำมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน 
 6.	 พระเยซูคริสต์ยังทรงสอนให้คริสตชนต้องเป็นประจักษ์พยานใน
มิติชีวิตหมู่คณะของบรรดาศิษย์	 “พวกท่านจงรักกันและกันดังที่เรารักท่าน”  
(ยน 13: 34)	และ “...ให้ทกุคนเป็นหนึง่เดยีวกนั... เพือ่...โลกจะได้เชือ่ว่าพระองค์
ทรงส่งข้าพเจ้ามา” (ยน 17: 21)	 พระวาจานี้เป็นพระพรยิ่งใหญ่ส�าหรับพระ
ศาสนจกัรทีม่มีติขิองชวีติหมูค่ณะทีห่ลากหลาย	ไม่ว่าจะเป็นครอบครวัคริสตชน 
ชุมชนคริสตชนย่อย	 (BEC)ivในวิถีชุมชนวัดv	 องค์กรคาทอลิกและองค์กร
พระพรพิเศษต่างๆ	ชมรมวิชาชีพ	ชุมชนวัด	หมู่คณะนักบวช	หมู่คณะสงฆ์และ
สังฆมณฑล	 ชีวิตหมู่คณะในรูปแบบต่างๆ	 ดังกล่าวนี้ต้องได้รับการถ่ายทอด
ลงสู่ภาคปฏิบัติเป็นชีวิตจริงด้วยประจักษ์พยานชีวิตความรักต่อกัน	ความเป็น 
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น�้าหนึ่งใจเดียวกัน	ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	เฉกเช่นคริสตชนในยุคแรก	(เทียบ	กจ	
2:	42-47)	อันส่งผลให้มีผู้กลับใจเป็นจ�านวนมาก	(เทียบ	กจ	2:	41,	47;	5:	14)	
นี่เป็นเป้าหมายที่ส�าคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย	ในการรวม
สรรพก�าลงัทีจ่ะถ่ายทอดพระเจ้าองค์ความรกัให้ปรากฏชดัในสงัคมทีถ่กูกระแส	
“โลกีย์นิยม”	 คุกคามจนกลับกลายเป็นทะเลทรายฝ่ายจิตอันแห้งแล้งความรัก
และความสัมพันธ์ต่อกันอย่างในปัจจุบัน

รูปแบบต่ำงๆ ของกำรรวมกลุ่มเป็นหมู่คณะหรือชุมชน 
องค์กรและสถำบันต่ำงๆ ของศิษย์พระคริสต์
 7.	 สถาบันต่างๆ	ของพระศาสนจักรในรูปแบบหมู่คณะ	ชุมชน	องค์กร
พระพรพเิศษ	ขบวนการ	สมาคม	ฯลฯ	ล้วนเป็นพระพรท่ีพระจติเจ้าได้ทรงบนัดาล
ให้เกิดขึน้ในพระศาสนจกัร	เพือ่ความดขีองพระศาสนจกัรส่วนรวม	ทัง้นีเ้พือ่เข้า
ร่วมในพันธกิจประกาศข่าวดีแก่ประชาชนทุกภาคส่วน	 ในเมื่อพระศาสนจักร
เป็นประชากรของพระเจ้าและมีธรรมชาติเป็นชุมชนแห่งความเชื่อ	วิถีชีวิตของ 
พระศาสนจักรทุกระดับจึงมีฐานอยู่ที่ชุมชนคริสตชนย่อยๆ	(Basic	Ecclesial	
Communities	หรือ	BECs)	กระนั้นก็ดี	ยังมีการรวมกลุ่มกันในรูปแบบต่างๆ	
เพื่อพัฒนาชีวิตและพันธกิจของบรรดาคริสตชน	ดังนั้นชีวิตหมู่คณะ	ในวิถีชีวิต 
คริสตชนจึงปรากฏในหลายรูปแบบ	ได้แก่
	 1.		 หมู่คณะ	RCIA1	ในกระบวนการเรียนรู้ค�าสอน
	 	 	 และปลูกฝังความเชื่อคริสตชน
	 2.			ชีวิตหมู่คณะในรูปแบบชีวิตครอบครัวคริสตชน	
	 	 	 (Christian	Family)
	 3.		การรวมตัวกันของครอบครัวคริสตชนบ้านใกล้เรือนเคียง
	 	 		(Neighborhood	community)	

	1	The	Rite	of	Christian	Initiation	of	Adults

	 4.		องค์กรคาทอลิกและสถาบันคาทอลิกต่างๆ	
	 	 	 (Catholic	Organizations	&	Institutions)
	 5.		องค์กรพระพรพิเศษ	(Movement)	ที่มี	charisma	เฉพาะ
	 6		 ชมรมวิชาชีพคริสตชน	 เพื่อน�าคุณค่าพระวรสารลงสู่บริบทต่างๆ	 
	 	 	 ในสังคม	เช่น	สมาคมครูคาทอลิก	ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก	
	 	 	 ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก	ฯลฯ	
	 7.		ชมุชนวดั	(Parish	Church)	หรอืชมุชนครสิตชน		/	ชมุชนแห่งความเชือ่ 
	 8.		หมู่คณะนักบวช	(Religious	Communities	
	 	 	 and	Religious	Institutes)	
	 9.		หมู่คณะสงฆ์	(Presbyterium)
	 10.	สังฆมณฑล	(Diocese)	ซึ่งเป็นพระศาสนจักรท้องถิ่น	
	 	 	 (Local	church)	
	 เพื่อช่วยให้ศิษย์พระคริสต์ผู้เป็นสมาชิกของสถาบันต่างๆ	 ในวิถีชีวิต 
คริสตชนเติบโตในความเชื่อ	และสามารถเข้าร่วมพันธกิจประกาศข่าวดีใหม่ได้
อย่างมีผล	 จ�าเป็นที่พระศาสนจักรจะต้องช่วยน�าสมาชิกเหล่านี้ให้มีโอกาสได้
สมัผสัชวิีตจติแห่งความเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั	(Spirituality	of	Communion,	
cf. Novo Millennio Ineunte	ข้อ	43-45)	ในวิถีชีวิตชุมชนคริสตชนย่อยที่
มีบรรยากาศของอารยธรรมแห่งความรัก	 ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนได้รับการฟื้นฟู 
มคีวามกระตือรอืร้น	เร่าร้อนในชีวติความเชือ่	แสวงหาวธีิการและการแสดงออก
ในรูปแบบใหม่	 เพื่อสรรพพร้อมที่จะเสวนากับโลกและสามารถเข้าร่วมใน 
พันธกิจประกาศข่าวดีได้อย่างมีประสิทธิผล
	 ความหลากหลายของหมู่คณะ	สถาบัน	องค์กรต่างๆ	ในพระศาสนจักร	
แม้จะปรากฏว่ามีความแตกต่างกัน	ทั้งในโครงสร้าง	จิตตารมณ์และการด�าเนิน
งาน	กระนัน้กต็าม	ล้วนมีเป้าหมายเพือ่พนัธกจิร่วมกนัในการประกาศข่าวดีอย่าง
มีเอกภาพ
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บทที่ 2 “เจริญชีวิต”
พระเยซูเจ้ำผู้สิ้นพระชนม์บนไม้กำงเขนและทรงกลับคืนพระชนม์

ต้นแบบกำรเจริญชีวิตของคริสตชนทุกคน

พระเจ้ำองค์ควำมรัก เปิดเผยพระองค์ชัดเจนที่สุด
ในพระเยซูผู้สิ้นพระชนม์บนไม้กำงเขนและทรงกลับคืนพระชนมชีพ
 8.	 พระเยซูคริสต์	 องค์ความรักท่ีมาจากพระเจ้าพระบิดา	 “ทรงสละ
พระองค์จนหมดสิ้น ทรงรับสภาพดุจทาส เป็นมนุษย์ดุจเรา” (ฟป 2: 7)	ทรง
เจริญชีวิตอย่างยากจนและอยู่เคียงข้างคนบาปและคนต�่าต้อยทุกรูปแบบใน
สังคมร่วมสมัยกับพระองค์	 ทรงยืนยันว่า	 ทรงพอพระทัยความเมตตากรุณา	
มากกว่าเครื่องบูชา	 (เทียบ	 มธ.	 12:	 7)	 ได้ทรงเติมเต็มธรรมบัญญัติเดิมด้วย
บัญญัติใหม่แห่งความรัก	 “ให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังท่ีเรารักท่าน”  
(ยน 15: 12)
	 พระองค์ทรงสอนด้วยวาจาและกจิการที่ชดัเจน	พระองค์ได้ทรงสถาปนา
พระอาณาจกัรพระเจ้าขึน้ในโลก	ในหมู่ศษิย์ท่ีมคีวามรักและความเป็นน�า้หนึง่ใจ
เดยีวกนั	ทีส่ดุ	ทรงพสูิจน์ให้เหน็ว่าทรงรกัเรามนษุย์มากเพยีงใด	โดยได้ทรงมอบ
ชีวิตของพระองค์	ยอมรับความตายบนไม้กางเขน	ตามที่ทรงเคยสอนว่า	“ไม่มี
ใครมคีวามรักยิง่ใหญ่กว่าการสละชวิีตของตนเพือ่มติรสหาย” (ยน 15: 13)	ทรง
กลับคืนพระชนมชีพและเสด็จสู่สวรรค์	 พระองค์โปรดให้พระจิตเจ้าเสด็จมายัง
พระศาสนจักร	 เพื่อให้ทรงน�าผลการกอบกู้ที่ส�าเร็จแล้วไปสู่มนุษย์ทุกคนโดย
ทางพระศาสนจักร
	 พระเยซคูรสิตเจ้านี	้จงึทรงเป็นต้นแบบชวีติแห่งความรกัและการอทุศิตน
ตามพระประสงค์ของพระบดิาอย่างสมบรูณ์	ทีม่อบให้ไว้ส�าหรบัเราครสิตชนทกุ
คนได้เจริญชีวิตติดตามพระองค์
	 นอกจากนั้น	 ในฐานะพระบุตรของพระบิดาเจ้า	 พระคริสตเจ้าทรงเผย

แสดงความรักของพระบิดา	 และพระองค์ยังคงประทับอยู่กับพระศาสนจักรใน
ปัจจุบันและเสมอไป	“ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่
นัน่ในหมูพ่วกเขา” (มธ 18: 20)		เราสามารถสัมผสัรบัรูถ้งึความรกัของพระองค์
ได้ในชุมชนคริสตชนท่ีมีความรักและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	 อาศัยการ
เป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตจริง	 และการแบ่งปันบอกเล่าประสบการณ์ชีวิต
อารยธรรมแห่งความรักน้ีแก่กันและกัน	 และแก่ทุกคน	 ประสบการณ์กับพระ 
ครสิตเจ้าผู้เผยแสดงความรกัของพระเจ้านี	้เป็นแรงจูงใจภายในช่วยให้ครสิตชน 
เติบโต	เข้มแข็ง	ก้าวออกสู่สังคมรอบข้างเพื่อน�าเสนอพระองค์แก่ผู้อื่น	
 
 9.	 ศิษย์พระคริสต์ในปัจจุบันรื้อฟื้นการด�าเนินชีวิตคริสตชนสมัยแรก
เร่ิมขึ้นใหม่	 ด้วยชีวิตจิตแห่งความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	 (Spirituality	 of	 
Communion)	ในรปูแบบชมุชนครสิตชนทีม่อีารยธรรมแห่งความรัก	อนัเป็นการ
รวมตัวกันของคริสตชนตั้งแต่	 2	 คนขึ้นไป	 เพื่อด�าเนินชีวิตตามพระวาจาของ
พระเจ้า	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญญัติใหม่แห่งความรักของพระเยซูคริสตเจ้า 
อันเป็นแก่นของพระวรสาร	 ที่ว่า	 “ให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เรารัก
ท่าน” (ยน 15: 12)
	 ด้วยการประกาศยืนยันเจตนารมณ์พร้อมด้วยความพยายามปฏิบัติตาม
บัญญัติใหม่แห่งความรักต่อกันอย่างมั่นคงต่อเนื่องเสมอ	รวมทั้งรื้อฟื้นขึ้นใหม่
ทุกครั้งที่จ�าเป็น	 วิถีชีวิตคริสตชนรูปแบบน้ีจะสามารถถ่ายทอดบรรยากาศ
อารยธรรมแห่งความรกัทีท่�าให้ผูเ้ข้าร่วมในชมุชนดงักล่าว	สมัผสัและรบัรู้ความ
รักของพระเจ้าที่มีอยู่ในความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างพวกเขาได้
	 ในทางชีวิตจิต	 ประสบการณ์ท�านองนี้คือการสัมผัสพระเจ้าองค์ความ
รักใน	 “พระเยซูคริสตเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพแล้ว”	 และยังคงประทับอยู่กับ 
พระศาสนจกัรต่อไป	“ทีใ่ดมสีองหรอืสามคนชมุนมุกนัในความรกัและความเป็น
น�้าหนึ่งใจเดียวกัน	เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา”	(เทียบ	มธ	18:	20)
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กำรพบปะส่วนบุคคลกับพระเยซูคริสตเจ้ำ
 10.	การพบปะส่วนบคุคล	(แบบตวัต่อตวั)	กับพระเยซคูรสิตเจ้า	(Personal 
encounter	with	Christ)	นี้	คือเงื่อนไขส�าคัญอันจะขาดมิได้ในชีวิตความเชื่อ 
คริสตชน	 จ�าเป็นที่จะต้องสนับสนุนส่งเสริมช่วยให้บุคคลเป้าหมายของการ
ประกาศข่าวดใีหม่ทัง้	3	กลุ่ม	ไม่ว่าจะเป็นครสิตชนทีม่าร่วมปฏบัิตศิาสนกจิเป็น
ประจ�า	และคริสตชนทีไ่ด้รบัศลีล้างบาปแล้วแต่ไม่ได้ด�าเนนิชวิีตตามพนัธกจิของ
ศลีล้างบาป	รวมทัง้ผูท้ีย่งัไม่รูจ้กัพระเยซคูรสิตเจ้า	มโีอกาสได้พบปะส่วนบคุคล
แบบตัวต่อตัวกับพระเยซูคริสตเจ้า	โดยได้รับเชิญให้เข้าร่วมในชุมชนคริสตชน
ย่อยที่มีบรรยากาศอารยธรรมแห่งความรักดังกล่าวนี้	อันจะเอื้ออ�านวยให้พวก
เขามีประสบการณ์และได้สมัผัสความรกัของพระเจ้าผูป้ระทบัท่ามกลางครสิตชน 
ที่รวมตัวกันในความรักและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน
	 อนึ่ง	การประกาศข่าวดีแรกเริ่ม	(Initial	Proclamation)	หรือ	kerygma 
อนัเป็นขัน้ตอนแรกทีจ่�าเป็นและส�าคญัยิง่ของการประกาศข่าวด	ีจะสามารถท�าได้
อย่างเกิดผลในชุมชนย่อยที่มีบรรยากาศอารยธรรมแห่งความรักนี้	และเนื้อหา
สาระของข่าวดีแรกเริ่ม	(kerygma)	นี้	ก็คือประสบการณ์ความรักที่พระเจ้าได้
ทรงกระท�าในชวีติของ	“ครสิตชนรุน่พีใ่นความเชือ่”	แต่ละคน	ทีพ่วกเขาจะบอก
เล่าแบ่งปันให้แก่	“คริสตชนรุ่นน้องในความเชื่อ”	หรือผู้สนใจที่ปรารถนาจะรับ
ฟังข่าวดีแห่งความรักของพระองค์

กำรกลับใจ (metanoia) 
 11.	 คริสตชนผู้ปฏิบัติศาสนกิจและผู้ละท้ิงการปฏิบัติฯ	 รวมท้ังบุคคล 
ผูส้นใจเป็นครสิตชน	เมือ่ได้ลองจุม่ชวีติลงในความรกัของพระเจ้าโดยเข้าร่วมใน
ชมุชนครสิตชนย่อยทีม่บีรรยากาศอารยธรรมแห่งความรกั	และได้เริม่เจรญิชวีติ
ตามบทบญัญตัแิห่งความรกัของพระครสิตเจ้า	จนเกดิเป็นประสบการณ์ความเชือ่	
ได้พบพระครสิตเจ้า	ได้สมัผสัความรกัของพระองค์แล้ว	การกลบัใจ	(metanoia) 
จะเกดิตามมา	เขาเองจะเปิดใจไตร่ตรองชวีติของตน	ส�านกึในสภาพจรงิ	ความกลวง	
ความว่างเปล่า	ความล้มเหลว	ความผิดพลาดบกพร่อง	ความท้อใจในอดีต	และ 
จะก้าวเข้าสู่การตัดสินใจครั้งส�าคัญยิ่งในชีวิต	 ที่จะเป็นการตอบรับและจัดให้
พระเจ้าองค์ความรักที่เขาได้สัมผัส	 เป็นเป้าหมายแรกและส�าคัญสูงสุดของ
ชีวิตเขา	 เขาจะเปิดใจยอมรับการฟื้นฟูชีวิตความเชื่อขึ้นใหม่	 หรือสมัครใจเข้า
รับความเชื่อเป็นคริสตชน	พร้อมที่จะก้าวเข้าร่วมชุมชนคริสตชนย่อยซึ่งเป็น
เสมือน	“เซลล์ชีวิตอารยธรรมความรัก”	เพื่อเติบโตต่อไปในกระบวนการเรียน
รู้ค�าสอนส�าหรับผู้สนใจเป็นคริสตชน	 (RCIA)	 หรือกระบวนการเรียนค�าสอน
ผู้ใหญ่ต่อเนื่องรูปแบบต่างๆ	
	 ส�าหรบัผูท้ีไ่ด้รบัศลีล้างบาปแล้ว	เขาจะได้รบัการหล่อเลีย้งให้เตบิโตอย่าง
ต่อเนื่องในความเชื่อต่อไป	
	 ในที่สุดเขาจะเปิดขอบฟ้าใหม่vi	ชีวิตความเชื่อของตน	ก้าวสู่พันธกิจการ
น�าข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้าไปแบ่งปันให้กับทุกคน	 โดยด�าเนินชีวิตเป็น
ประจักษ์พยานแก่ผู้อื่นตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อน	และ	ณ	เวลาอันเหมาะสม 
ก็จะเชญิชวนบคุคลผูส้นใจความเชือ่เหล่านัน้ให้มาลองสมัผสัความรกัของพระเจ้า
ในชุมชนคริสตชนย่อยที่มีบรรยากาศอารยธรรมใหม่นี	้ รวมทั้งพวกเขาเองก็
จะร่วมมือกันในกิจการความรักเมตตาภาคปฏิบัติ	 ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
แก่พี่น้องผู้ยากไร้และบุคคลชายขอบสังคมในวงกว้างกว่าเดิมตามก�าลังความ
สามารถด้วย
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กำรเสริมสร้ำงและหล่อเลี้ยงชีวิตควำมเชื่อด้วยพระวำจำ 
พิธีกรรม ศีลมหำสนิทและศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ 
รวมทั้งชีวิตสนิทสัมพันธ์เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันในชุมชนคริสตชน   
	 12.		พระเยซคูรสิตเจ้า	องค์ความรกัของพระเจ้าทีพ่ระบดิาเจ้าโปรดประทาน
แก่มนุษย์ชาติพระองค์นี้	เราพบได้อย่างแท้จริงในการรับสภาพมนุษย์และพระ
ธรรมล�า้ลึกปัสกาแห่งการสิน้พระชนม์บนไม้กางเขนและการกลบัคนืพระชนมชพี 
ของพระองค์	
	 พระศาสนจกัรตอบสนองความรักของพระเจ้าด้วยการเจรญิชวีติในความรกั 
และความสนทิสัมพนัธ์ด้วยชวิีตจติแห่งความเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั	(Spirituality 
of	Communion)	โดยมีพระเยซคูรสิตเจ้าผูก้ลับคนืพระชนมชพีประทบัท่ามกลาง
และเป็นพลงัยิง่ใหญ่	ก่อเกดิการรวมตวักนัเป็นชมุชนคริสตชน	เป็นพระศาสนจักร 
(ekklesia)	ทีม่ชีวีติชวีา	มกีารร่วมชมุนมุพบปะกนัอย่างต่อเนือ่งอยูเ่สมอในรปูแบบ 
ชมุชนครสิตชนย่อยทีมี่อารยธรรมแห่งความรกัเป็นสายสัมพนัธ์	(BEC)	และมกีาร
รวมตวักนัเป็นชมุชนความเชือ่	(Parish	Church	Community)	ชมุชนวัดจึงเป็น
ชมุชนร่วมทีป่ระกอบด้วยชมุชนคริสตชนย่อยๆ	(communion	of	communities)	
ของบ้านใกล้เรอืนเคยีงในละแวกเดียวกนั	ได้รบัการหล่อเลีย้งให้เตบิโตต่อเนือ่ง
โดยการรบัฟังพระวาจา	ร่วมพธิกีรรม	การรบัศลีมหาสนทิและศลีศกัดิส์ทิธ์ิอืน่ๆ 
ร่วมชวีติสนทิสมัพนัธ์เป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั	โดยเฉพาะอย่างยิง่การฉลองวนัพระเจ้า 
อันเป็นบ่อเกิด	 (Source)	 และจุดสูงสุด	 (Summit)	 ของชีวิตคริสตชน	 
ทัง้ในมติส่ิวนบุคคลและส่วนรวม	รวมทัง้เป็นจดุเริม่ต้นพนัธกจิการประกาศข่าวดี
ใหม่แก่ผู้คนทั่วไปในสังคมรอบข้าง

“ศิษย์ธรรมทูต” ชีวิตใหม่เพื่อกำรประกำศข่ำวดีใหม่
	 13.	 โดยทางศีลล้างบาป	 คริสตชนแต่ละคนเป็น	 “ศิษย์ธรรมทูต”	 
(Missionary	Disciple)	คอืเป็นทัง้ศิษย์และธรรมทตูด้วยชวีติความเป็นอยูข่อง
ตนทัง้ครบ	ไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดในพระศาสนจกัร	หรือมคีวามรู้ความเข้าใจ

เรือ่งความเชือ่ในระดบัใด	ดงัน้ันทุกคนจ�าเป็นต้องได้รับการอภบิาลช่วยเหลือให้
เจรญิชวีติในอารยธรรมแห่งความรักด้วยวิถีชวิีตชมุชนคริสตชนย่อย	อันเป็นวถิี
ทำงหลักทีพ่ระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศไทยเลอืกใช้เป็นแนวการด�าเนนิชวิีต
ใหม่ของคริสตชนคาทอลิกไทย	เป็นทั้งแนวทำงหลักในการฟื้นฟูชีวิตและการ
อบรมปลกูฝังความเชือ่ครสิตชน	รวมทัง้ยงัเป็นแนวทำงหลกัในการน�าครสิตชน 
ทกุคนผูเ้ป็นท้ังศษิย์และธรรมทตู	ก้าวออกไปสูก่ารประกาศข่าวดีแรกเริม่ (kerygma) 
และการฟ้ืนฟกูารประกาศข่าวดีสูป่วงชน	(ad Gentes)	ขึน้ใหม่อกีครัง้หน่ึง	เป็นการร่วม 
สร้างพระอาณาจกัรพระเจ้าข้ึนในโลก	พระอาณาจกัรแห่งความจรงิ	ความยุติธรรม	
ความรัก	ความเมตตาและสันติสุข	เพราะนี่คือการเปิดขอบฟ้าใหม่	เป็นขอบฟ้า
ที่กว้างไกลของงานประกาศข่าวดีสู่ปวงชนทั้งมวล	โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทย
อีกจ�านวนมากที่ก�าลังรอรับฟังข่าวดีนี้อยู่

เงื่อนไขที่จ�ำเป็นเพื่อฟื้นฟูกำรประกำศข่ำวดีขึ้นใหม่
	 14.	พระเยซเูจ้าทรงอธษิฐานภาวนาวอนขอพระบดิาเพือ่บรรดาศษิย์ของ
พระองค์	“เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน... โลกจะได้เชื่อ...” (ยน 17: 21) “เรา
ให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย ให้ท่านรักกัน เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร 
ท่านกจ็งรกักันอย่างนัน้เถดิ ถ้าท่านมคีวามรกัต่อกนั ทุกคนจะรูว่้าท่านเป็นศษิย์
ของเรา” (ยน 13: 34-35) 
	 เงื่อนไขส�าคัญอันจะท�าให้ข่าวดีที่น�าเสนอออกไปน่าเชื่อถือคือ
	 ก)	 บรรดาคริสตชนศิษย์พระคริสต์แต่ละคนด�าเนินชีวิตสอดคล้องตาม 
	 	 	 ความเชื่อ
	 ข)	 ความรักและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของคริสตชน	เป็นเงื่อนไข 
	 	 	 จ�าเป็นอนัจะขาดเสยีมไิด้	(sine qua non)	จะต้องเป็นประดจุอาภรณ์ 
	 	 	 ทีง่ดงาม	เป็นประดุจเคร่ืองแบบทีเ่ด่นชดัของชวีติครสิตชนในชมุชนความเชือ่ 
		 	 	 (เทยีบ	คส	3:14)		ดงันัน้	การฟ้ืนฟกูารประกาศข่าวดขีึน้ใหม่ของพระศาสนจกัร 
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	 	 	 จะต้องเป็นแบบองค์รวม	เริม่จากการน�าเสนอประจกัษ์พยานชวีติความรกั 
	 	 	 และความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันนี้ก่อน	หล่อเลี้ยงด้วยความศรัทธา 
	 	 	 ท้องถิิน่และการรบัศีลแห่งการคนืดีvii	ตามด้วยการประกาศข่าวดทีางวาจา	 
	 	 	 อาศยัการบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ชวิีตความเชือ่ของตน	เพือ่น�าความ 
	 	 	 รอดพ้นไปสู่เพื่อนมนุษย์ทุกคน	
	 ดังนั้น	 5	 ประเด็นส�าคัญเพ่ือการฟื้นฟูจิตตารมณ์คริสตชนสมัยแรกเริ่ม 
ต่อไปนี้	 จะช่วยก่อเกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิดและวิถีปฏิบัติของคริสตชนได้	
ทั้งในส่วนบุคคลและชุมชนความเชื่อ
	 1)		 ส�านึกถึงสภาพจริงของพระศาสนจักรในสังคมไทยที่ถูกครอบง�า 
	 	 	 และได้รับผลกระทบจากกระแสโลกีย์นิยม	 อันเป็นสาเหตุแห่งความ 
	 	 	 ผิดพลาดและล้มเหลวในชีวิตความเชื่อและการประกาศข่าวดี
	 2)	 การตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นของคริสตชนทุกคนที่จะก้าวเข้า 
	 	 	 สูป่ระสบการณ์การพบประสบพระเจ้าองค์ความรักในวิถีชีวิตคริสตชน 
	 	 	 รูปแบบใหม่	(A	New	Way	of	being	Church)
	 3)	 ยอมเข้ารับการฟื้นฟูชีวิตความเชื่อ	ด้วยวิถีชีวิตชุมชนคริสตชนย่อย 
	 	 	 ท่ีมีบรรยากาศของอารยธรรมแห่งความรัก	 (BEC)	 เพื่อก้าวเข้าสู่ 
	 	 	 แนวทางใหม่
	 4)	 ก่อเกดิชมุชนครสิตชนย่อยๆ	ทีม่บีรรยากาศอารยธรรมแห่งความรัก 
		 	 	 (BEC)	 เป็นเซลล์ชีวิต	 (living	 cell)	 ต้นแบบพระกายทิพย์ของ 
	 	 	 พระคริสต์ในชุมชนความเชื่อ	(Parish	church)	
	 5)	 พระธรรมล�้าลึกเรื่องไม้กางเขนของพระเยซูคริสตเจ้า	 คือกุญแจแก้ 
	 	 	 ปัญหาและเป็นค�าตอบทกุประการในชวีติครสิตชน	ดงันัน้การปลูกฝัง 
	 	 	 ความเชือ่และความเข้าใจพระธรรมล�า้ลกึประการนีใ้นชวีติครสิตชน	จงึเป็น 
	 	 	 ประเด็นส�าคญัและเร่งด่วน	ทัง้นีเ้พือ่บรรลผุล	“การน�าคริสตชนสู่ความ 
	 	 	 เป็นศิษย์พระคริสต์”	อย่างแท้จริง

	 ประเดน็ทัง้	5	ดงักล่าวหมายถงึกระบวนการเข้าสูพ่ระธรรมล�า้ลกึปัสกา	คอื
การตายต่อตนเอง	ต่อมนุษย์เก่า	และการกลบัคืนชีพ	มชีีวติใหม่ในพระครสิตเจ้า 
ชวีติศษิย์พระคริสต์ผู้มีความพร้อมท่ีจะก่อเกิด	เสริมสร้าง	และหล่อเล้ียงวถีิชีวติ 
ชุมชนคริสตชนย่อยในบรรยากาศของอารยธรรมแห่งความรัก	 (BEC)	 เพ่ือ
ช่วยน�าพี่น้องคริสตชนเข้าสู่การฟื้นฟูความเชื่อและก้าวออกสู่การน�าเสนอ 
พระอาณาจกัรพระเจ้า	ในรูปอารยธรรมใหม่และสงัคมใหม่ทีม่พีระเจ้าองค์ความรัก 
ประทับอยู่	ทั้งนี้เพื่อท�าให้ชุมชนคริสตชนกลับกลายเป็น	“สนาม”	และ	“ฐาน”	
แห่งการประกาศข่าวดีอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยสมาชิกทุกคน	 คือ	 ฆราวาส	
นักบวชและพระสงฆ์	 ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งกับพระสังฆราช	 “ผู้อภิบาลและ
ธรรมทูต”	ของพระศาสนจักรท้องถิ่น	ทุกคนจะร่วมเป็นพี่น้อง	ยอมรับกันและ
กนัอย่างแท้จรงิ	ประดุจเป็นร่างกายเดยีวกนัทีม่อีวัยวะหลายส่วน	แม้จะแตกต่าง 
หลากหลายในบทบาทหน้าที่	แต่ร่วมเป็นกายเดียวกันในพระคริสตเจ้า	(เทียบ	
1คร	12)
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บทที่ 3 “ประกำศข่ำวดีใหม่”
ใหม่ในควำมกระตือรือร้น (New ardor) 

ใหม่ในวิธีกำร (New methods)
ใหม่ในวิธีแสดงออก (New expressions)

“kerygma” หัวใจของกำรประกำศข่ำวดีใหม่ 
	 15.	ในการฟ้ืนฟูการประกาศข่าวดขีึน้ใหม่	จ�าเป็นต้องเพิม่ความกระตอืรือร้น
ยิ่งขึ้นในการเทศน์สอน	หรือการบอกเล่าและแบ่งปันประสบการณ์พระเจ้า	มุ่ง
ประกาศข้อค�าสอนของบรรดาอัครสาวกเรื่องพระเยซูเจ้า (kerygma)	 ซึ่งมี
ศูนย์กลางอยู่ที่พระธรรมล�้าลึกปัสกา	คือ	พระทรมาน	การสิ้นพระชนม์	และการ 
กลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า	 พระศาสนจักรจ�าเป็นต้องมุ่งค้นหา
หนทางใหม่ๆ	 วิธีการใหม่ๆ	 อย่างต่อเน่ือง	 เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน
อย่างแท้จรงิ	ทัง้นีเ้พือ่ให้บคุคลเป้าหมายแห่งข่าวดทีกุคนได้มีโอกาสรับรู้	สมัผัส
และเชื่อในความรักเมตตาของพระเจ้าโดยผ่านทางชีวิตของคริสตชนแต่ละคน	

กลุ่มเป้ำหมำยหลักของกำรฟื้นฟูกำรประกำศข่ำวดีขึ้นใหม่ 
 16. “ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสตเจ้ำ	 ผู้ที่ไม่ยอมรับและผู้ที่ปฏิเสธ
พระองค์ในทกุภำคส่วนของพระศำสนจักรและสงัคม”	(ad Gentes)	บคุคล
เหล่านี้	ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีความหิวกระหายลึกๆ	ในจิตใจ	ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้
ตัว	 ที่จะแสวงหาความจริงสูงสุดในวิถีทางต่างๆ	 พวกเขาทุกคนมีสิทธิที่จะได้
รับข่าวดี	 ได้รู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้	ดังนั้น	พระศาสนจักรจ�าเป็นต้องแสวงหาวิธี
การใหม่ๆ	เสมอ	ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม	เพื่อน�าเสนอข่าวดีแก่พวกเขา	ให้
พวกเขามคีวามชืน่ชมยินดใีนการได้พบและมปีระสบการณ์ความรกัเมตตาของ
พระเจ้า	จนกระทัง่ปรารถนาเข้ามาเรยีนรูจั้กพระครสิตเจ้า	และร่วมเป็นส่วนหนึง่
ของครอบครัวพระเจ้าในพระอาณาจักรของพระองค์

	 “คริสตชนที่มำร่วมพบปะเป็นประจ�ำและผู้ที่มำชุมนุมกันในวัน	
พระเจ้ำ”	พระศาสนจกัรจ�าเป็นต้องเอาใจใส่อภบิาลพวกเขาเหล่านี	้ให้ได้รบัการ
หล่อเลีย้งด้วยพระวาจา	ศลีศกัดิส์ทิธิ	์และการเข้าร่วมชมุนมุเป็นน�า้หนึง่ใจเดียวกนั
ในชมุชนความเช่ือ	ร่วมอธิษฐานภาวนาพร้อมกนัเป็นประจ�าอย่างต่อเน่ือง	ทัง้น้ี
เพือ่ให้พวกเขาได้เติบโตในความเชือ่อย่างแท้จริง	จนสามารถตอบสนองความรัก
ของพระเจ้าได้ดีย่ิงข้ึน	พร้อมเจรญิชีวติเป็นแบบอย่าง	เป็นแสงสว่าง	และกล้าหาญ 
ทีจ่ะออกไปเป็น	“ศษิย์ธรรมทตู”	ทีเ่ข้มแขง็	กระตอืรอืร้นในการประกาศข่าวดี
ด้วยความชื่นชมยินดีเสมอ

 “บุคคลที่ได้รับศีลล้ำงบำปแล้วแต่มิได้ด�ำเนินชีวิตตำมพันธกิจ
ของศีลล้ำงบำป	 และมิได้รับควำมบรรเทำใจแท้จริงจำกควำมเชื่อโดย	
สำเหตใุดๆ	กต็ำม”	พระศาสนจกัรในฐานะมารดาผูเ้อาใจใส่	มพีนัธกจิเร่งด่วน
ท่ีจะช่วยให้คริสตชนเหล่านีไ้ด้สมัผสัความรกัและความเมตตาของพระเจ้า	ได้รบั
ความชืน่ชมยนิดีแห่งพระวรสาร	และปรารถนาทีจ่ะผกูมดัตนเองกบัพระครสิตเจ้า	
เป็นหนึง่เดยีวกับสมาชิกของพระศาสนจกัร	เพ่ือพร้อมทีจ่ะด�าเนนิชีวติเป็นเกลอื
ดองแผ่นดิน	เป็นแสงสว่างส่องโลกและเป็นเชื้อแป้งที่มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป

บทบำทของผู้มีส่วนร่วมในกำรฟื้นฟูกำรประกำศข่ำวดีขึ้นใหม่
- พระสังฆรำช 
	 17.	 พระสังฆราชเป็นผู้สืบต�าแหน่งของบรรดาอัครสาวก	 เป็นบิดาและ
เป็นผู้น�าพระศาสนจักรท้องถิ่น	 ท่านได้รับอ�านาจสอนความจริงและให้หลัก
ประกันความจริงแห่งความเชื่อ	 ท่านเป็นศูนย์รวมของความรักและความเป็น
หนึง่เดยีวของสมาชกิทุกคน	พระสังฆราชคอือาจารย์ผูส้อนและเป็นหลกัประกนั
ของความเชือ่	เป็นผูแ้ทนของพระครสิตเจ้า	มพีนัธกจิหลกัคือการประกาศข่าวดี	
เป็นผู้อบรมประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้า	 เป็นผู้เทศน์สอน	 ผู้ถวายบูชา
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ขอบพระคณุและโปรดศลีศกัดิส์ทิธิต่์างๆ	ในการฟ้ืนฟกูารประกาศข่าวดีขึน้ใหม่
ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย	พระสังฆราชต้องเป็นผู้อภิบาลและ
เป็นธรรมทูต	เป็นหัวหน้าและศูนย์กลางของความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	เป็น
ผู้ส่งเสริม	 ชี้แนะและช่วยประสานงานในการประกาศข่าวดี	 ทั้งในสังฆมณฑล
ในประเทศ	ในภูมิภาคเอเซียและในพระศาสนจักรสากล	พระสังฆราชต้องเป็น
แบบอย่าง	 เป็นประจักษ์พยานถึงความยากจน	 เรียบง่ายและสมถะเพ่ือฟื้นฟู
งานประกาศข่าวดีขึ้นใหม่	และเป็นผู้ประสานความรัก	ความเป็นหนึ่งเดียวและ
ความร่วมมือของบรรดาพระสงฆ์ของท่าน	 พร้อมกับเอาใจใส่ให้ผู้อภิบาลและ 
ผูร่้วมอภบิาลทุกคนทีร่่วมพนัธกิจประกาศข่าวด	ีให้พวกเขาได้มคีวามมัน่คงทาง
ปัจจัยในสัดส่วนที่เหมาะสมและยุติธรรม

- พระสงฆ์และสังฆำนุกร 
 18.	พระสงฆ์	สงัฆานกุร	รวมทัง้สงัฆานกุรถาวร	เป็นผูร่้วมงานของพระสงัฆราช 
มีส่วนร่วมอย่างส�าคญัยิง่ในงานประกาศข่าวดีอาศยัพระพรแห่งศลีบวช	พระสงฆ์ 
และสังฆานุกรทุกองค์จะต้องมีจิตใจและส�านึกว่าตนเองเป็นผู้ประกาศข่าวด	ี
พร้อมจะอุทิศตนด้วยความเสียสละและใจกว้างในการประกาศข่าวดีแก่พี่น้อง 
ทกุคน	ร่วมมอืกบัพระสงัฆราชอย่างใกล้ชดิ	ต้องให้ความส�าคญักบัการเทศน์สอน 
โดยเน้นการประกาศพระวาจาพระเจ้า	พวกเขาต้องรบัฟังประชากรของพระเจ้า 
ด้วยเช่นกนั	เพือ่สามารถเชือ่มโยงสาระของตวับทพระคมัภีร์ให้เข้ากบัสถานการณ์ 
ท่ีฆราวาสต้องด�าเนินชวีติท่ามกลางกระแสโลก	มีความกระตอืรอืร้นในงานอภบิาล 
เช่น	การออกเยีย่มครอบครวั	คนชราและผูเ้จบ็ป่วย	ประกาศข่าวดใีนสถานศกึษา 
งานสงัคมสงเคราะห์	ช่วยเหลอืผูย้ากไร้	คนอพยพ	ฯลฯ	ต้องห่วงใยตดิตามลกูแกะ 
ของตน	และใส่ใจในผูท้ีอ่ยูห่่างไกล	ซึง่รวมไปถงึพีน้่องต่างนิกายและต่างความเช่ือ 
ด้วย

- ผู้รับเจิมถวำยตน 
 19.	ผู้ทีป่ฏิญาณตนว่าจะด�าเนนิชวิีตท่ีถวายแล้วในความบรสุิทธ์ิ	ความยากจน 
และความนอบน้อมเชื่อฟัง	ตามพระพรพิเศษของแต่ละคณะ	โดยการถวายตน
อย่างสิน้เชิงแด่พระเจ้า	อยูใ่นสภาพพร้อมอย่างเตม็ทีที่จ่ะรบัใช้มนษุย์และสงัคมใน
สนามงานประกาศข่าวดตีามแบบฉบบัของพระครสิต์	และซือ่สตัย์ต่อจิตตารมณ์ 
ของคณะ	 ปฏิบัติงานประกาศข่าวดีโดยร่วมมือเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันกับ 
พระศาสนจักรท้องถิ่น
	 พระศาสนจักรถือว่า	 ชีวิตท่ีถวายแด่พระเจ้าเป็นเครื่องมืออันประเสริฐ
เพ่ือการประกาศข่าวดีอย่างมีผล	 ประจักษ์พยานชีวิตนักบวชคือแรงจูงใจของ
พระศาสนจักรที่ดึงดูดทุกคนให้แสวงหาพระเจ้าผู้สูงสุด	 เป็นการเชิญชวนด้วย
แบบอย่างทีน่่าเชือ่ถอืให้ทกุคนก้าวไปสูค่วามศกัดิส์ทิธิ	์ส�าหรบัหมูค่ณะนกัพรต
ที่ด�าเนินชีวิตแบบพิศเพ่งภาวนา	 มีคุณค่าอย่างย่ิงในบริบทของภูมิภาคเอเชีย	
โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งนิยมยกย่องชีวิตพิศเพ่งภาวนา	 จิตภาวนาและ
สมาธ	ิพระศาสนจกัรตระหนกัว่า	การหาวธีิให้ครสิตชนฆราวาสได้มโีอกาสสมัผัส
ประสบการณ์ชวีตินกับวชและสถาบันผูร้บัเจมิในรปูแบบต่างๆ	นัน้	เป็นการส่งเสรมิ 
ให้คริสตชนฆราวาสได้พบพระคริสตเจ้าอย่างลึกซึ้งมากขึ้น

- ฆรำวำส ครอบครัว เด็กและเยำวชน
 20.	 หน้าที่ส�าคัญของฆราวาสทั้งหญิงและชายก็คือการประกาศพระ 
คริสตเจ้าด้วยชีวติและพนัธกจิทีเ่ป็นประจกัษ์พยานท่ามกลางโลก	ด�ารงชวีติและ
บอกเล่าเรื่องพระเยซูคริสตเจ้าในครอบครัว	 ในสังคมและในงานอาชีพ	 โดยมุ่ง
น�าความรักและความเมตตาของพระเจ้าไปสู่สังคม
	 สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิทรงเน้นบทบาทของครสิตชนฆราวาส	ซึง่
สนามแห่งชวีติและพนัธกจิของพวกเขาในการประกาศข่าวด	ีกคื็อโลกกว้างแห่ง
ความเป็นจรงิทีเ่กีย่วข้องกบัการเมอืง	สงัคม	เศรษฐกจิ	วฒันธรรม	วทิยาศาสตร์	
ศิลปศาสตร์	ฯลฯ	ทั้งในระดับท้องถิ่น	ระดับชาติและนานาชาติ	
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- เยำวชน ผู้จำริกประกำศควำมเชื่อ 
 21.	 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยเล็งเห็นว่า	 นับจากนี้ไป
เยาวชนคือผู้เปิดขอบฟ้าใหม่เพื่อออกไปประกาศข่าวดี	 ดังนั้น	 ต้องเน้นการ
ประกาศขา่วดีแก่เดก็และเยาวชน	อบรมพวกเขาให้เปน็ผู้น�าและมวีจิารณญาณ
รอบคอบมากยิ่งขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วที่ส่งผล 
กระทบต่อศาสนา	ต้องให้เดก็และเยาวชนเข้ามามส่ีวนร่วมมากทีสุ่ดในชวีติของ
พระศาสนจกัร	เสรมิชวิีตชวีาแก่กลุ่มงานรับใช้ต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ให้พวก
เขาได้สัมผัสและมีส่วนริเริ่มงานธรรมทูตในสังฆมณฑลหรือในสถานที่อื่นๆ	ซึ่ง
นับเป็นความงดงามที่จะช่วยให้บรรดาเยาวชนบรรลุวุฒิภาวะทางความเชื่อ	
พร้อมเป็น	“ผูจ้ำรกิประกำศควำมเชือ่”	มคีวามชืน่ชมยนิดทีีจ่ะน�าพระเยซเูจ้า
ไปตามท้องถนน	 ตามสี่แยกและในทุกมุมโลก	 เด็กและเยาวชนเป็นผู้เรียกร้อง 
พระศาสนจักรให้ต้องตื่นตัวและมีความหวังเพิ่มขึ้น	เพราะพวกเขาเป็นปัจจุบัน
และอนาคตของมนษุยชาติ	เราต้องให้ความส�าคญักบัการพฒันาเดก็และเยาวชน 
อย่างบูรณาการและต่อเน่ือง	 โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างบ้าน	 วัด	
โรงเรยีน	ฯลฯ	โดยเน้นการรบัฟัง	เข้าใจ	ให้โอกาสและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่พวกเขา	

สนำมและฐำนเพื่อกำรฟื้นฟูกำรประกำศข่ำวดีขึ้นใหม่
- วัดและชุมชนวัด
 22.	 วัดต้องเป็นสถานที่อภิบาลคริสตชนให้ด�าเนินชีวิตในความรักกัน 
ฉันพี่น้อง	และเพาะบ่มให้คริสตชนเข้าใจและด�าเนินชีวิตด้วยความเป็นน�้าหนึ่ง
ใจเดยีวกนัในพระศาสนจกัรให้มากขึน้	ชมุชนวดัจะต้องมีส่วนรับผดิชอบในงาน
ประกาศข่าวดแีก่ทกุคน	มพีนัธกจิให้การศกึษาอบรมอย่างต่อเนือ่งโดยตรงแก่บรรดา 
คริสตชน	อบรมสั่งสอนสัตบุรุษให้ฟังและด�าเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้า	
ให้มคีวามสนทิสัมพันธ์ใกล้ชดิกบัพระองค์ในพธีิกรรม	ในการสวดภาวนาส่วนตวั 
และส่วนรวม	และรับใช้ทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ถูกทอดทิ้ง	

- วิถีชุมชนวัด
 23.		พระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทย	ตระหนกัและยอมรับว่า	“วิถี
ชุมชนวัด”	หรือ	“วิถีชีวิตชุมชนคริสตชน”	เป็นวิถีหลักในการด�าเนินชีวิตที่เน้น
มิติความเป็น	“ชุมชน”	หรือ	“หมู่คณะ”	เป็นพระศาสนจักรในบริบทของชาว
เอเชียและประเทศไทย	 สะท้อนภาพความเป็นชุมชนของพระศาสนจักรในยุค
แรกๆ	ที่ด�าเนินชีวิตตามพระวาจาด้วยจิตตารมณ์แห่งความรัก	มีพระคริสตเจ้า
เป็นศนูย์กลาง	รวมตวักนัเพือ่ภาวนา	อ่านพระคมัภร์ี	ร่วมพธิกีรรม	เรยีนรูค้�าสอน 
และเจริญชีวิตพระวาจา	 แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตความเชื่อของตนและของ
ชมุชนในมติต่ิางๆ	มคีวามเป็นน�า้หน่ึงใจเดียวกัน	มกีารแบ่งปัน	และการรบัใช้ซ่ึง
กันและกัน	จนเป็นที่นิยมเลื่อมใสของประชาชน	(เทียบ	กจ	2:	47;	3:	33;	5:	13)
	 วถิชีมุชนวดัต้องเป็นเครือ่งหมายทีม่ชีีวติชวีาของพระศาสนจักร	และเป็น
เครื่องมือในการอบรม	 การฟื้นฟูชีวิตและพันธกิจการประกาศข่าวดี	 ด้วยการ
อุทิศตนท�างานเพื่อสังคม	เอาใจใส่ผู้ยากไร้	ผู้สนใจที่ต้องการรู้จักพระคริสตเจ้า	
ผู้แสวงหาความจริงสูงสุด	 ชุมชนศิษย์พระคริสต์ที่เข้มแข็งจะสามารถเอาชนะ
ความแตกแยกในสังคมได้	(เทียบ	Redemptoris Missio,	n.51)

- ครอบครัวคริสตชนเป็นพระศำสนจักรระดับบ้ำน
 24.	 “พระศาสนจักรระดับบ้าน”	 ต้องเป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญที่สุดในการ
ประกาศข่าวดี	ครอบครัวมิใช่เป็นเพียงหน่วยย่อยๆ	ที่พระศาสนจักรจะให้การ
อภิบาลเท่านั้น	 แต่ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะด�าเนินชีวิตในความเชื่อด้วยกันใน
ความแตกต่างทีห่ลากหลาย	และเป็นทีซ่ึง่บิดามารดาและผูอ้าวโุสถ่ายทอดความ
เชือ่	วฒันธรรม	เป็นแบบอย่าง	เพาะบ่มและอบรมกระแสเรยีกแก่บตุรหลาน	พระ
ศาสนจักรต้องให้ความส�าคัญกับการเตรียมสู่ชีวิตครอบครัวอย่างจริงจัง	 โดย
เฉพาะอย่างยิง่ในปัจจบุนัซึง่คูส่มรสทีม่คีวามเชือ่ต่างกนัมจี�านวนมากขึน้	ส�าหรบั
ครอบครัวที่มีข้อขัดขวางด้านศีลศักดิ์สิทธิ์และความถูกต้อง	พระศาสนจักรต้อง
ด�าเนนิการตามกฎเกณฑ์ของพระศาสนจกัรอย่างรวดเรว็	เพือ่น�าพาบคุคลเหล่านี ้
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กลับมาเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนวัดและเป็นพลังในการฟื้นฟูการประกาศข่าวดี
ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง	

- กำรศึกษำคำทอลิก
	 25.		สถานศึกษาคาทอลิกต้องเป็นสนามและฐานแห่งการประกาศข่าวดี
อย่างมีประสิทธิภาพ	 เป็นแปลงเพาะบ่มคุณค่าชีวิตตามแนวทางพระวรสาร
ที่เหมาะสมที่สุด	 เป็นขอบฟ้าแห่งความหวังที่เปิดออก	 จึงจ�าเป็นต้องท�าให้
เอกลกัษณ์viii	และอัตลักษณ์ของการศกึษาคาทอลกิix	ปรากฏอย่างชดัเจนเสมอ	
การสร้างความเข้าใจให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส�าคัญของเอกลักษณ์และ 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาคาทอลิกเป็นภารกิจที่เร่งด่วน	สถานศึกษาคาทอลิก
ต้องบรหิารและจดัการเรียนการสอนโดยบคุลากรทีย่ดึถอือย่างมัน่คงในคณุค่าแห่ง
พระวรสาร	ได้รบัการหล่อหลอมอบรมด้วยคณุค่าของพระวรสารและวัฒนธรรม
แบบคาทอลิกอย่างต่อเนื่อง	ผู้บริหาร	ครูและบุคลากรทุกคนทุกระดับควรเจริญ
ชีวิตเป็นแบบอย่างแก่ทุกคน	การศึกษาคาทอลิกต้องสอนและอบรมในทุกสิ่งที่
เป็นความจรงิ	ความดงีามและความงดงามซ่ึงเป็นส่วนส�าคญัส�าหรบัมนษุย์	สถาน
ศกึษาคาทอลิกยงัต้องช่วยเหลือครอบครวัของผูเ้รยีนให้รูจ้กัวธิกีารแนะน�าความ
เชื่อแก่ลูกๆ	พวกเขาต้องท�างานด้วยความมั่นคงในเป้าหมายแท้	เพื่อให้ผู้เรียน
ทุกคนได้รู้จักพระเจ้า	สัมผัสความรักและความเมตตาของพระองค์	

บทที่ 4 ขอบฟ้ำเพื่อฟื้นฟูกำรประกำศข่ำวดีขึ้นใหม่

พระศำสนจักรที่ยำกจนเพื่อคนยำกจน
 26.		พระศาสนจักรต้องเลือกอยู่ข้างคนยากจนเป็นอันดับแรก	เรื่องนี้จะ
ต้องเป็น	“เทววิทยาชวีติ”	(Theology	of	life)	ของพระศาสนจกัรมากกว่าเป็น
เพยีงความคดิหรอืงานบริการสงัคม	การเลือกเช่นนีเ้ป็นวถิชีวีติของพระศาสนจักร 
ท่ีต้องไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่น	 เรื่องนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ทรงเลือก 
ทีจ่ะฟ้ืนฟพูระศาสนจกัรอย่างจรงิจังให้อยูข้่างคนยากจน	โดยให้พระศาสนาจกัร
ด�าเนนิชวีติยากจนเพือ่คนยากจน	พระคริสตเจ้าทรงเป็นต้นแบบทีล่�า้ค่าทีส่ดุใน
เรื่องการถ่อมพระองค์ลงมา	ทรงบังเกิดอย่างยากจน	ทรงทิ้งความร�่ารวยสูงสุด	
ลงมารับสภาพดุจทาสเป็นมนุษย์เหมือนเรา	 และทรงรักมนุษย์จนกระท่ังยอม
สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน	เพื่อกอบกู้พวกเขาให้รอดพ้น	(เทียบ	ฟป	2:	7-8)	
	 พระศาสนจักรต้องไม่สะสมความร�่ารวย	 และสถาบันของพระศาสนจักร
ต้องเป็นประจักษ์พยาน	 ต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้มีพ้ืนที่ที่เปิดกว้างต้อนรับ
คนยากจน	พระสังฆราช	พระสงฆ์	 นักบวชและคริสตชนทุกคนต้องเลือกที่จะ
ด�าเนนิชีวติอย่างเรยีบง่าย	สมถะ	พอเพยีง	มเีมตตากรณุา	รกัและรบัใช้	อยูเ่คยีง
ข้างคนจน	เน้นความยุติธรรมในสังคม	กล้าละทิ้งความสะดวกสบายและความ
มั่นคงส่วนตน	 เพื่อเป็นประจักษ์พยานที่มีประสิทธิภาพและประกาศข่าวดีได้
อย่างแท้จริง

กำรเคำรพศักดิ์ศรีมนุษย์
 27.		เพราะ	“พระเจ้าทรงสร้างมนษุย์ตามภาพลกัษณ์ของพระองค์ พระองค์
ทรงสร้างเขาตามภาพลกัษณ์ของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญงิ” 
(ปฐก 1: 27)	มนุษย์ทุกคนจึงมีคุณค่าและศักดิ์ศรีในฐานะลูกของพระเจ้า	ดังนั้น	
พระศาสนจกัรต้องตระหนกัว่าพนัธกจิรกัและรบัใช้ด้วยชีวติทีเ่ป็นประจกัษ์พยาน
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จะเกิดข้ึนได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อชีวิตและศักดิ์ศรีของมนุษย์ได้รับการเคารพ
ตัง้แต่การปฏสินธแิละสิน้สดุเมือ่ความตายตามธรรมชาตมิาถงึ	พระศาสนจกัรมี
พนัธกจิทีจ่ะต้องปกป้องชวีติ	ส่งเสรมิชวีติ	มุง่พฒันาชวีติและศกัดิศ์รขีองมนุษย์
แบบองค์รวม	โดยมีเป้าหมายเพื่อท�าให้โลกเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริง	
	 พระศาสนจักรทุกภาคส่วนต้องมองเห็นความส�าคัญและร่วมมือกัน
ปกป้องสิทธิมนุษยชน	 ยอมรับ	 ยกย่องให้เกียรติและเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของทุกคน	โดยส่งเสริมสนับสนุน	พัฒนาคุณภาพชีวิต	ศักดิ์ศรีและสิทธิ
ของครอบครัว	เด็ก	เยาวชน	สตรี	บุรุษ	ผู้สูงอายุและสมาชิกกลุ่มพิเศษในสังคม	
ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ๆ	ของความยากจนและความอ่อนแอ	เช่น	บรรดาผู้อพยพ	 
ผูล้ีภั้ย	กลุม่ชาตพินัธุ	์ชนพืน้เมือง	ผูไ้ร้ทีอ่ยูอ่าศยั	ผูต้ดิยาเสพตดิ	ผูต้ดิเชือ้	HIV	
ผู้พิการ	ผู้ต้องขัง	บรรดาผู้สูงอายุที่อยู่โดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้ง	เด็กและสตรีที่
ต้องทนทกุข์ทรมานจากสถานการณ์ทีถู่กทอดทิง้	ถกูทารณุ	ถกูท�าร้ายด้วยความ
รนุแรง	ถกูเอารดัเอาเปรยีบ	ถกูละเมดิทางเพศและถกูล่วงละเมดิในรปูแบบอืน่ๆ	
ตลอดจนบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์	และคนไร้สัญชาติ
	 นอกจากนัน้พระศาสนจกัรทกุภาคส่วนยงัต้องร่วมมอืกนัปกป้องสทิธแิละ
ช่วยเหลอืประชากรทีป่ระสบปัญหาในมติต่ิางๆ	เช่น	เกษตรกรรายย่อย	แรงงาน
ในสถานประกอบการต่างๆ	ทั้งในบริบทสังคมชนบทและชุมชนเมือง	ฯลฯ	พระ
ศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศไทยต้องให้การอภบิาลด้วยการสร้างโอกาส	พฒันา
ศักยภาพ	 และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและฟื้นฟูชีวิตของพวกเขาให้มีความ
ภูมิใจในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	 เป็นลูกของพระเจ้า	 ตระหนัก
ในบทบาทและหน้าที่ของตน	 เพื่อให้บุคคลทั้งหลายนั้นได้	 “มีชีวิต	 และมีชีวิต
อย่างสมบูรณ์”	 (เทียบ	ยน	 10:	 10)	มนุษย์และ	“ความเป็นมนุษย์ใหม่”	ต้อง
เป็นศูนย์กลางหรือหัวใจส�าคัญของชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร	

รักษ์สิ่งสร้ำง 
 28.	พระเจ้าทรงมอบหมายให้มนุษย์มีหน้าที่รักษาดูแลโลกและสรรพสิ่ง 
ซึ่งเป็น	 “บ้านส่วนรวม”	 (Our	 common	 home)	 ของมนุษยชาติ	 (เทียบ	 
ปฐก	1,	ดู	Laudato	Si’)	ดังนั้น	มนุษย์จึงต้องท�างานร่วมกับพระผู้สร้าง	สานต่อ
กิจการสร้างโลกโดยท�าให้สิง่สร้างสมบรูณ์	ม่ันคงและเตบิโตอยูเ่สมอ	เราจงึมีหน้า
ทีต้่องเคารพและส�านกึรู้คณุต่อพระผู้สร้าง	โดยไม่ละเมิดหรือท�าลายระบบนเิวศ
และความงดงามของโลก	มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม 
โดยเอาใจใส่ท�านบุ�ารงุดแูลและเยยีวยาสภาพแวดล้อมด้วยโลกทศัน์และภมูปัิญญา 
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน	 เป็นหน้าที่ส�าคัญของ 
พระศาสนจกัรทีจ่ะต้องรบัผดิชอบ	เอาใจใส่ดแูล	รณรงค์	ส่งเสรมิปลูกฝัง	และเรยีกร้อง 
ให้คริสตชนและทุกภาคส่วนของสังคม	 ตระหนักถึงพันธกิจแห่งการคุ้มครอง
รักษาโลก	 ใช้ทรัพยากรต่างๆ	 อย่างคุ้มค่าโดยค�านึงถึงความดีงามส่วนรวม	 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	

กำรเข้ำสู่วัฒนธรรมและเสวนำ
 29.	 การประกาศข่าวดีในวัฒนธรรมที่แตกต่างและการเสวนานั้น	 ต้อง
เคารพในความแตกต่าง	 และยอมรับแนวทางแห่งการประกาศข่าวดีเร่ืองพระ 
ครสิตเจ้าผูเ้ป็นพระพรส�าหรับมนษุย์ทกุคนในทกุวัฒนธรรม	พระศาสนจกัรต้อง
ไม่เพียงถ่ายทอดความจริงและคุณค่าออกไป	 แต่ต้องพร้อมยอมรับข้อดีต่างๆ	
ของวัฒนธรรมเหล่านั้นด้วย	 การประกาศข่าวดีเรื่องความรักของพระเจ้าใน
สงัคมและในวฒันธรรมไทย	เราต้องไม่มองข้ามหรือละเลยวถิปีฏบิตัขิองคนไทย	
ขณะเดียวกันต้องเข้าใจถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสังคม	 เพื่อสร้างสรรค์
ค�าสอนด้านเทววิทยาที่เหมาะสม	 จนกระทั่งสามารถประกาศข่าวดีแห่งความ
รักความเมตตาของพระเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 เพ่ือน�าพระพรแห่ง
ความยุติธรรมและสันติของพระเจ้าสู่สังคมไทย
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คริสตศำสนจักรสัมพันธ์
 30.	เราตระหนักว่า	ครสิตชนท้ังมวลไม่ว่านกิายใด	นอกจากจะเป็นพ่ีน้องกนั 
ในพระเจ้า	 พระบิดาองค์เดียวกันแล้ว	 ยังมีสายสัมพันธ์กันในความเช่ือและ 
ศลีล้างบาป	ดงันัน้	ในงานครสิตศาสนจกัรสมัพนัธ์	คาทอลิกจงอย่ารรีอทีจ่ะสนใจ
เอาใจใส่ต่อพ่ีน้องคริสตชนนิกายอื่น	 สวดภาวนาให้แก่เขา	 พูดกับเขาถึงเร่ือง
พระศาสนจักรและก้าวไปหาเขาก่อน	พร้อมทั้งร่วมกันภาวนาเพื่อเอกภาพและ 
ร่วมมือร่วมใจในการกระท�ากิจการต่างๆ	เพื่อความดีส่วนรวมร่วมกัน	

ศำสนสัมพันธ์
 31.	 เน่ืองจากคริสตชนคาทอลิกทุกคนในประเทศไทยด�าเนินชีวิตอยู่
ท่ามกลางพี่น้องท่ีนับถือศาสนาอ่ืน	 ศาสนสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง	 
ดงันัน้	เราต้องเป็นเครือ่งหมายและเครือ่งมอืประกาศข่าวด	ีด้วยการด�าเนนิชีวติ
เป็นประจกัษ์พยานถงึความรกัและความเมตตาของพระเยซเูจ้า	และปฏิบติัพนัธ
กิจการเสวนาด้วยความเคารพและให้เกียรติด้วยใจจริงตามสภาพสังคมและ
วฒันธรรม	อนัจะน�าไปสูเ่อกภาพ	ความรกั	ความจรงิและการอยูร่่วมกนัอย่างสนัต ิ
เป็นหนทางหนึ่งที่น�าไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า

บทที่ 5 เครื่องมือและมำตรกำร 
เพื่อฟื้นฟูกำรประกำศข่ำวดีขึ้นใหม่

กำรรับรู้ เข้ำใจ ตระหนักและเชื่อมั่นในกฤษฎีกำฯx 

 32.	เพื่อให้คาทอลิกทุกคนในทุกระดับเกิดการรับรู้	เข้าใจ	ตระหนักและ
เชื่อมั่นในกฤษฎีกาแห่งสมัชชาใหญ่นี้อย่างลึกซึ้ง	 จนเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทศันคตแิละพฤตกิรรม	เป็นการกลบัใจอย่างแท้จรงิ	เพือ่อทุศิตนอย่างกล้าหาญ
เด็ดเดี่ยว	 พร้อมก้าวออกไปประกาศข่าวดี	 ดังนั้น	 พระศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทยต้องจัดให้มีกระบวนการในการเรียนรู้และการน�ากฤษฎีกาสู่ภาค
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 ด้วยการจัดท�า	 “แผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูการประกาศ
ข่าวดขีึน้ใหม่”	สามารถติดตาม	อกีทัง้ประเมนิผลความก้าวหน้าได้อย่างแท้จรงิ

กำรปรับโครงสร้ำงของพระศำสนจักรเพื่อฟื้นฟูกำรประกำศข่ำวดีขึ้นใหม่
 33.		จ�าเป็นต้องปรับโครงสร้างพระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศไทยใน
ทุกภาคส่วนเพือ่การฟ้ืนฟกูารประกาศข่าวดข้ึีนใหม่	เพือ่ให้พนัธกิจการประกาศ
ข่าวดีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น	เน้นการกระจาย 
อ�านาจให้มากขึ้น	 ทุกคนในโครงสร้างของพระศาสนจักรต้องกล้าที่จะประกาศ
ความใหม่เสมอของข่าวดด้ีวยความ	“กล้าหาญกว่าเดมิ”	(Boldness:	parrhesia)	

กำรท�ำงำนเป็นทีมและเครือข่ำย
 34.		พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยตระหนักว่า	การท�างานเป็น
ทีมและเครือข่ายมีความส�าคัญอย่างย่ิง	 พระศาสนจักรต้องสร้างเครือข่ายใน
ชมุชนวดัโดยอาศยัองค์กรต่างๆ	บรูณาการประสานเครือข่ายเพือ่เรียนรู้และแลก
เปลีย่นประสบการณ์	สร้างความเป็นปึกแผ่นหนึง่เดยีวกันในการปฏบิตัพัินธกิจ 
ร่วมกันของพระศาสนจักรทุกระดับ	 ทั้งระดับวัด	 ระดับสังฆมณฑลและระดับ 
สภาพระสังฆราชฯ	 การปฎิบัติพันธกิจของพระศาสนจักรจ�าเป็นต้องประสาน
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สัมพันธ์ด้วยการร่วมมือ	สนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	เพื่อประสิทธิผลของ
งานและความน่าเชื่อถือแห่งข่าวดีที่น�าเสนอ

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
 35.	พระศาสนจักรต้องบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์	วัตถุปัจจัยต่างๆ 
ตลอดจนคุณค่าและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการจัดท�าฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
จนสามารถแบ่งปันและจดัสรรบคุลากร	ทรัพยากร	ตลอดจนปัจจยัต่างๆ	ทัง้ในระดบั 
สังฆมณฑล	 ระหว่างสังฆมณฑลและหน่วยงานต่างๆ	 ของสภาพระสังฆราชฯ	
ทัง้น้ีเพ่ือให้เหมาะสมกบัความจ�าเป็นในการประกาศข่าวดอีย่างเป็นรปูธรรม	และ 
มีประสิทธิภาพ	 ต้องระลึกเสมอว่าการแบ่งปันทรัพยากรด้านวัตถุปัจจัยใน 
พระศาสนจักรมีความส�าคัญ	 เพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงชีวิตจิตแห่งความเป็น
น�้าหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริงในความรักและความยุติธรรม	
	 ผู้มหีน้าทีร่บัผดิชอบต้องจดัให้มกีารฝึกอบรมทีจ่�าเป็นและอย่างเหมาะสม 
ต้องใช้แนวทางการบริหารสนิทรพัย์และทรพัยากรท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้	การ
สรรหา	รบั	และมอบหมายหน้าท่ีต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม	มกีารก�าหนดนโยบาย 
แผนงาน	การก�ากับติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานอย่างครบวงจร	
	 การแบ่งปันทรัพยากรด้านคุณค่า	ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อ
ความดีส่วนรวมของสังคม	 ได้แก่การแบ่งปันด้วยการเสวนา	 แสวงหาท่อธาร 
ของชีวิตด้วยการร�าพึง	 สนทนาเกี่ยวกับส่ิงที่มีคุณค่าในชีวิตมากที่สุด	 สร้าง
มิตรภาพ	 ร่วมเผชิญกับปัญหาส�าคัญ	 น�าพระพรมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
หรือมอบให้แก่กันและกัน	 ทรัพยากรด้านนี้พระศาสนจักรได้ส่ังสมต่อเนื่อง 
มาเป็นเวลายาวนาน	 จึงต้องน�ามาแบ่งปันแก่สังคมเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึง
วัฒนธรรมแห่งความรักของพระศาสนจักร

กำรพัฒนำศักยภำพของศิษย์พระคริสต์
- กำรอบรมต่อเนื่องส�ำหรับคริสตชนฆรำวำสxi 
 36.	 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยต้องจัดให้คริสตชนฆราวาส
ได้รบัการอบรมด้านความเชือ่	โดยมกีระบวนการอบรมอย่างต่อเนือ่งทัง้ในด้าน
ความรู้	 การด�าเนินชีวิตและการปฏิบัติพันธกิจเพื่อการประกาศข่าวดี	 แต่ทว่า
ในสภาพความเป็นจริงปัจจุบันน้ัน	 ผู้อภิบาล	 ผู้ร่วมงานอภิบาลและคริสตชน 
ทั่วไปยังมีความรู้และมีทักษะด้านพระคัมภีร์	ค�าสอนและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตและพันธกิจพระศาสนจักรน้อยเกินไป	 ดังนั้นการศึกษาอบรมด้านต่างๆ	 
เหล่านี้จึงเป็นเรื่องส�าคัญและเร่งด่วน
	 นอกจากนั้น	 การให้การศึกษาอบรมและฝึกปฏิบัติการภาวนาโดยเน้น
เรื่องจิตภาวนา	การประกาศข่าวดีกับพี่น้องต่างความเชื่อ	ความเข้าใจและการ
มีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างมีชีวิตชีวา	 กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน	
(RCIA)	 ฯลฯ	 ถือเป็นเน้ือหาส�าคัญของการอบรมและการอบรมต่อเนื่องด้วย	
เพ่ือให้พวกเขาได้มปีระสบการณ์พบปะส่วนบคุคลกบัพระเยซคูรสิตเจ้าจนกระท่ัง
พร้อมอย่างแท้จริงในการประกาศข่าวดี	

- สถำบัน / ขบวนกำรพัฒนำคริสตชนฆรำวำสxii 

 37.	เนือ่งจากครสิตชนฆราวาสซึง่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของพระศาสนจักร	
เป็นส่วนของพระกายพระครสิตเจ้า	พวกเขาได้รบักระแสเรยีกให้ต้องมบีทบาทและ
มส่ีวนร่วมอย่างส�าคญัในการประกาศข่าวดเีพือ่ถ่ายทอดความเชือ่	อกีทัง้เข้าร่วมใน
พนัธกจิของพระศาสนจักรทุกภาคส่วน	ดงันัน้	พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
ต้องมุง่สร้าง	สนบัสนนุ	ส่งเสรมิและพฒันาฆราวาสให้เข้มแขง็มากขึน้	อย่างต่อเนือ่ง
และเป็นระบบกว่าเดิม	จ�าเป็นต้องจัดตั้ง	“สถาบัน	/	ขบวนการพัฒนาคริสตชน 
ฆราวาส”	ให้มหีลกัสตูรหลากหลาย	ครอบคลมุครสิตชนทกุเพศทกุวยั	ทกุสาขา
อาชีพ	มรีปูแบบของการอบรมท่ีทุกคนเข้าถงึได้สะดวก	เพือ่ให้คริสตชนสามารถ
ด�าเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานในทุกมิติของชีวิต
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กระแสเรียกเพื่อเป็นผู้อภิบำลและผู้ร่วมอภิบำล
 38.	 การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคริสตชนที่รักพระเจ้า	 คือหลัก
ประกันอนาคตของพระศาสนจักรในการสร้างผู้อภิบาลและผู้ร่วมอภิบาล	แม้ว่า
สภาพของสงัคมปัจจบุนัท�าให้กระแสเรยีกเพือ่เป็นพระสงฆ์และนกับวชมีแนวโน้ม 
ลดลง	 จึงจ�าเป็นที่ชุมชนศิษย์พระคริสต์ต้องเจริญชีวิตแห่งความเป็นน�้าหนึ่งใจ
เดียวกันอย่างเข้มแข็งมากขึ้น	โดยร่วมภาวนาอย่างเข้มข้นเพื่อกระแสเรียกการ
เป็นผู้อภิบาลและผู้ร่วมอภิบาล	 เจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานเด่นชัดมากขึ้น
กว่าเดิม	มีความกล้าหาญที่จะเสนอหนทางและวิธีการใหม่ๆ	เพื่อก่อให้เกิดการ 
ตอบรับกระแสเรียกแห่งการถวายตนแด่พระเจ้าในรูปแบบต่างๆ
	 งานอภบิาลกระแสเรียกต้องเป็นหน้าทีข่องทกุคน	ทัง้บรรดาพระสงัฆราช	
พระสงฆ์	 นักบวชและฆราวาส	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัว	 ชุมชนวัดและ 
สถานศึกษาคาทอลิก
	 บิดามารดาต้องตระหนักถึงบทบาทในการอบรมกระแสเรียกเบื้องต้นให้
กบัลกูหลานในครอบครวั	พร้อมจะสนบัสนนุและเสียสละด้วยความยนิดใีห้ลกูๆ	
ของตนได้ตอบสนองกระแสเรียกเพื่อเป็นผู้อภิบาลและผู้ร่วมอภิบาล	
	 สภาภิบาลวัดควรมีผู้ดูแลรับผิดชอบงานอภิบาลกระแสเรียก	ท�าหน้าท่ี
ส่งเสริม	สนับสนุนกระแสเรียกพระสงฆ์และนักบวชในวัดของตน
	 ครูจิตตาภิบาลในสถานศึกษาคาทอลิกมีบทบาทที่ส�าคัญในการส่งเสริม
กระแสเรียก	 ควรสอน	พูดคุยและสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนเรื่องกระแสเรียก
อย่างสม�่าเสมอ	มีการสวดภาวนาเพื่อกระแสเรียกเป็นประจ�า
	 สามเณราลัยและบ้านอบรมต่างๆ	 ต้องได้รับการเอาใจใส่และสนับสนุน
อย่างจรงิจงั	มกีารปฏริปูการอบรมให้เหมาะสมกบัวยัและสถานการณ์ของสงัคม
โลกปัจจบุนั	เพือ่ให้ผูร้บัการอบรมมคีวามพร้อมเพือ่เป็นผูอ้ภบิาลและผูป้ระกาศ
ข่าวดี	

กำรใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเพื่อกำรอภิบำลและกำรประกำศข่ำวดี
 39.	เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นของประทานจากพระเจ้า	เป็นเครื่อง
มอืเพือ่รบัใช้การประกาศข่าวด	ีทกุภาคส่วนของพระศาสนจกัรจงึต้องสนใจและ
เข้าใจทีจ่ะใช้ส่ือ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงส่ือใหม่	(New	Media)	เพือ่การอภิบาลและ
การประกาศข่าวด	ีขณะเดยีวกนั	สือ่สงัคมยังท�าให้เกดิชุมชนในรูปแบบเครอืข่าย
สงัคมทีก่ว้างใหญ่ไพศาล	ดงันัน้สมาชกิของพระศาสนจกัรต้องเรยีนรู	้เข้าใจและ
ใช้โอกาสที่เปิดกว้างนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการอภิบาล	การประกาศข่าวดี	และ
รับการถ่ายทอดความเชื่อและชีวิตจิต	
	 	 พระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทยต้องสร้างบุคลากรทีมี่ความพร้อม
ในการสร้าง	บรหิารจดัการ	ใช้สือ่เพือ่การประกาศข่าวด	ีสามารถเข้าถงึทกุคนใน
แต่ละกลุม่เป้าหมายอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสทิธผิล	พระศาสนจกัรต้อง
เดินเคียงข้างกับประชากร	เป็นมโนธรรม	เป็นผู้น�าและผู้สอนให้พวกเขาเข้าใจ
และเข้าถึงสื่อต่างๆ	อย่างมีสติ	ชาญฉลาดและรอบคอบ	
	 	 สื่อศึกษา	(Media	Education)	เป็นเรื่องส�าคัญและจ�าเป็นที่ต้องได้รับ
การส่งเสรมิให้ครสิตชนทกุคน	โดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็ๆ	และเยาวชน	มคีวามเข้าใจ 
รู้จักเลือกรับหรือปฏิเสธเนื้อหาที่ถูกน�าเสนอผ่านทางสื่อ	ขณะเดียวกัน	บรรดา
เดก็ๆ	และเยาวชนจะต้องสามารถใช้สือ่สงัคมทีพ่วกเขาใช้เป็นประจ�าตลอดเวลา
เพือ่ประกาศข่าวดไีด้ด้วย	อย่างไรกต็าม	การสือ่สารทีท่รงประสทิธภิาพมากทีส่ดุ
ยังคงได้แก่การสื่อด้วยชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานพระวรสาร	
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คณะกรรมกำรกลำงเพื่ออ�ำนวยกำรงำนตำมกฤษฎีกำฯ
 40.		ให้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการกลางเพือ่อ�านวยการงานตามกฤษฎีกาน้ี 
เพื่อให้ทุกคนในทุกระดับ	เกิดการรับรู้	เข้าใจ	ตระหนักและเชื่อมั่นในกฤษฎีกา
แห่งสมัชชาใหญ่น้ีอย่างลึกซึง้	จนเกดิการเปลีย่นแปลงในทศันคตแิละพฤตกิรรม	
เป็นการกลับใจอย่างแท้จริง	 จนกระทั่งเกิดการปฏิบัติอย่างบังเกิดประสิทธิผล
และได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง	 อุทิศตนอย่างกล้า
หาญเด็ดเดี่ยว	 พร้อมก้าวออกไปประกาศข่าวดี	 สมเป็น	 “ศิษย์พระคริสต์	
เจริญชีวิตประกำศข่ำวดีใหม่”

สรุป

กำรประทบัอยูข่องพระจติเจ้ำ พลงัแห่งกำรฟ้ืนฟูกำรประกำศข่ำวดีขึน้ใหม่
 41.	 “ทันใดนั้นมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้า ทุกคนที่อยู่ใน
บ้านได้ยิน เขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้น แยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขา
แต่ละคน” (กจ 2: 2-3)	การประกาศข่าวดคีรัง้แรกเกดิขึน้ในวนัทีพ่ระจติเจ้าเสดจ็
มา	เมื่อบรรดาอัครสาวกรวมตัวกันภาวนาร่วมกับพระมารดาของพระคริสตเจ้า 
พระแม่มารย์ีผูอ้ยูร่่วมในการประกาศข่าวดีของอคัรสาวก	และเป็นผูท้รงสบืทอด
พันธกิจในทุกๆ	 ที่ของการประกาศ	 พระนางมีประสบการณ์ของชุมชนศิษย์ 
พระคริสต์กลุ่มแรกจากห้องชั้นบน	 (เทียบ	กจ	2)	การประกาศข่าวดีหมายถึง
การปลุกไฟแห่งพระจิตเจ้า	 ไฟแห่งการประกาศข่าวดีในบรรดาสมาชิกของ 
พระศาสนจักรให้ลกุร้อนขึน้	จนกระท่ังความรักของพระครสิตเจ้าผลกัดนัให้ออก
ไปประกาศข่าวดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้“หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี ข้าพเจ้า
ย่อมได้รับความวิบัติ” (1คร 9: 16) 

“พระเยซูคริสตเจ้ำ พระพักตร์แห่งเมตตำธรรมของพระบิดำ” 
ขอบฟ้ำที่เปิดกว้ำงสู่กำรประกำศข่ำวดีใหม่ 
 42.	พระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทยยนืยนัถงึการเป็นเครือ่งหมาย
และเครือ่งมอืของพระอาณาจกัรของพระเจ้า	พระอาณาจกัรแห่งความรัก	ความ
เมตตา	ความยตุธิรรมและสนัต	ิพระศาสนจกัรเป็นพระกายทิพย์ของพระครสิตเจ้า 
โดยมีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นศีรษะ	 เป็นพระพักตร์แห่งเมตตาธรรมของพระเจ้า
องค์ความรัก	 (Misericordiae Vultus,	 Pope	Francis)	 เราตระหนักถึงการ
ท้าทายของสังคมโลกีย์นิยมที่น�าไปสู่ความมืดมนในความหวัง	 ก่อให้เกิดทะเล
ทรายของชวีติฝ่ายจติแห่งยคุสมยั	พระศาสนจกัรจ�าต้องเป็นผูป้ระกาศข่าวดเีรือ่ง
ความรอดพ้น	สามารถน�าทกุคนให้ก้าวไปสูพ่นุ�า้แห่งชวีติ	คอืพระครสิตเจ้า	ด้วย
พันธกิจรักและรับใช้ด้วยความรักเมตตา	อยู่เคียงข้างคนยากไร้	ช่วยเหลือและ
คุ้มครองศักด์ิศรีและสิทธิมนุษย์และผู้ท่ีไม่ได้รับความยุติธรรมในรูปแบบต่างๆ	
พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตของเพื่อนมนุษย์ทุกคน	
	 งานประกาศข่าวดนีีถ้อืเป็นหน้าทีข่องคริสตชนทกุคน	ไม่ว่าจะเป็นพระสงัฆราช 
พระสงฆ์	นกับวชหรอืฆราวาส	ด้วยความเชือ่และศลีล้างบาป	ทกุคนได้รบัเลอืกให้มา 
เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า	ทุกคนได้รับความรักจากพระเจ้า	ผู้ทรงมอบพระบุตร 
มาเพือ่ไถ่กูม้นษุย์ให้รอดพ้น	จนไม่อาจเกบ็ความรกัอนัยิง่ใหญ่นีไ้ว้เพียงล�าพงัได้ 
ความรักนีเ้ป็นของขวัญทีพ่ระศาสนจกัรจะต้องน�าไปแบ่งปันแก่ทกุคนเพ่ือเปิดขอบ 
ฟ้าใหม่	 (New	Horizon)	 ในการประกาศข่าวดีสู่บรรดาพี่น้องเพื่อนมนุษย์ 
ในสังคมรอบข้างโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่ยังไม่รู้จักพระคริสตเจ้า	 (ad Gentes) 
เพราะข่าวดีแห่งความรอดพ้นนี้เป็นพระหรรษทานส�าหรับมนุษย์ทุกคน
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พระแม่มำรีย์ ต้นแบบควำมปีติยินดีในกำรประกำศข่ำวดีใหม่
 43.	“วญิญาณข้าพเจ้าประกาศความยิง่ใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า... พระ
ผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระท�ากิจการยิ่งใหญ่ส�าหรับข้าพเจ้า” (ลก 1: 46, 49) 
พระนางมารย์ีทรงเป็นสตรแีห่งความเชือ่ทีด่�าเนนิชีวติในความเช่ือ	พระนางทรง
ยอมให้พระจติเจ้าทรงเป็นผูน้�าในหนทางแห่งความเชือ่สูจ่ดุหมายแห่งการรบัใช้
และการบังเกิดผล	 	 เราวิงวอนขอพระมารดาแห่งพระศาสนจักรและดวงดารา
แห่งการประกาศข่าวดี	 ได้โปรดวิงวอนพระเจ้าเพื่อให้พระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทยมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวที่จะก้าวออกไปพร้อมกับพระแม่เพื่อ
การประกาศข่าวดีใหม่ด้วยเทอญ

เชิงอรรถ	

i	“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกำศข่ำวดีใหม่”	

(Christ’s	Disciples	living	the	New	Evangelization)

โดยความหมายทัว่ไป	การประกาศข่าวด	ี(Evangelization)	เป็นพนัธกจิของพระศาสนจกัร	

(หรือประชากรพระเจ้า)	 ซึ่งรวมทั้งการอภิบาล	 การเผยแผ่ธรรมและการน�าข่าวดีไปสู่ 

ผู้ท่ียังไม่รู้จักพระคริสต์	 ผู้ท่ีเคยได้รับข่าวดีแล้วก็ยังต้องได้รับการประกาศอยู่เสมอ	 

(re-evangelization)	เพื่อมารู้จักและเจริญชีวิตเป็นศิษย์พระคริสต์เด่นชัดยิ่งขึ้น

การประกาศข่าวดใีหม่	(New	Evangelization)	จงึเป็นการท�าหน้าทีใ่นฐานะเป็นครสิตชนผูไ้ด้

รบัเลอืกให้เป็นศิษย์ของพระเยซคูรสิต์	มคีวามช่ืนชมยนิดีในความรกัของพระเจ้าผู้ทรงรกัเราก่อน	

ถงึกบัส่งพระบตุรมาเป็นพระอาจารย์ของเรา	มาเจรญิชวิีตเป็นแบบอย่างและด้วยพระวาจาค�าสอน

เพือ่น�ามนษุย์ทกุคนไปพบพระอาณาจักรของพระเจ้าในทีส่ดุ	พระครสิตเจ้าได้สัง่ศษิย์ของพระองค์	 

“จงไปส่ังสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา”	 และ	 “จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามค�าสั่งทุก

ข้อที่เราให้แก่ท่าน”	 (มธ	 28:	 19-20)	 ด้วยการเจริญชีวิตเป็นแบบอย่างตามค�าสอนของ

พระองค์	และด้วยการประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นของพระองค์

“ข่าวดี”	ของพระคริสตเจ้าที่พระศาสนจักรประกาศ	มีความใหม่อยู่เสมอ	ไม่เคยเป็นอดีต	

ดังนั้น	“การประกาศข่าวดีใหม่”	จึงมิใช่น�าสิ่งใหม่มาประกาศ	แต่เป็นการทุ่มเทสรรพก�าลัง	

“ฟ้ืนฟ”ู	การประกาศข่าวด	ี“ขึน้ใหม่”	ส�าหรบัสงัคมโลกในปัจจบุนั	การประกาศข่าวดใีหม่นี้

จึงต้องท�าด้วยความใหม่ในความกระตอืรอืร้น	(new	ardor)	ด้วยความใหม่ในวธิกีาร	(new	

methods)	และด้วยความใหม่ในวิธีแสดงออก	(new	expressions)

บ่อยคร้ัง	ศษิย์พระครสิต์มกัไม่ค่อยตระหนกัถึงพนัธกจินีด้้วยสาเหตนุานาประการ	ดงันัน้ใน

ทศวรรษหลังๆ	นี้จึงมี	“การฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่”	ให้บรรดาศิษย์พร้อมที่จะก้าว

ออกไปเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างส�าคัญในการประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้น	เจริญชีวิตที่

เป็นประจักษ์พยานถึงค�าสอนของพระอาจารย์	ด้วยความรัก	เมตตา	ต่อพี่น้องรอบข้าง	มี

ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันทั้งในชุมชนหรือในองค์กรต่างๆ	

																					+	พระคาร์ดินัล	ฟรังซิสเซเวียร์	เกรียงศักดิ์	โกวิทวาณิช
																ประธานสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
         

พระสังฆราชยอแซฟ	ชูศักดิ์	สิริสุทธิ์
เลขาธิการสมัชชาใหญ่ฯ

ประกาศมา ณ วันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2017
วันสมโภชพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
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ii	โลกีย์นิยม	/	โลกำนุวัตรนิยม	(Secularism) 

เกิดจากแนวคิดที่ว่า	 ศาสนาเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของมนุษย์เพราะเป็นสิ่งที่เน้น

ความเชื่องมงาย	 ส่งผลให้เกิดเป็นลัทธิหรือแนวคิดในการด�าเนินชีวิตท่ีให้ความส�าคัญกับ

เรื่อง	“ทางโลก”	หรือกิเลสตัณหาเหนือคุณค่าอื่นใด	

	iii	สัมพัทธ์นิยมเชิงจริยธรรม	(Ethical	Relativism)	

สมัพทัธิน์ยิมเชงิจรยิธรรมเป็นทฤษฎีท่ีถือว่าศลีธรรมน้ันมคีวามเกีย่วข้องเชือ่มโยงกบัแนว

ปฏบัิติวัฒนธรรมของคนเรา	กล่าวคอืพฤติกรรมของคนจะผิดหรอืจะถกูข้ึนอยู่กับกฎจรยิธรรม

ของสังคมที่ยึดถือกันอยู่	พฤติกรรมเดียวกันอาจมีความชอบธรรมในสังคมหนึ่งแต่ไม่ชอบ

ธรรมในอกีสงัคมหนึง่	ส�าหรับผูท้ีเ่ป็นสมัพทัธ์นยิมเชงิจรยิธรรมแล้วจะไม่มคีณุธรรมมาตรฐาน

สากล	 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ได้กับมนุษย์ทุกคนในทุกยุคทุกสมัย	 มาตรฐานเชิงจริยธรรม

แต่ประการเดียวที่การปฎิบัติของสังคมจะถูกวัดหรือพิพากษาก็คือพฤติกรรมของตนเอง	

หากทฤษฎีสัมพัทธ์นิยมเชิงจริยธรรมเป็นความถูกต้อง	 เราจะไม่มีกรอบส�าหรับการแก ้

ข้อโต้แย้งเรือ่งคณุธรรม	หรอืเพือ่หาข้อยตุติกลงกนัในเรือ่งทีเ่ก่ียวกับจรยิธรรมได้เลยส�าหรบั

สมาชิกของสังคมที่แตกต่างกัน

	iv	ชุมชนคริสตชนย่อย	(Basic	Ecclesial	Communities	หรือ	BECs) 

เป็นการรวมตัวของคริตชนบ้านใกล้เรือนเคียงในบรรยากาศของอารยธรรมแห่งความรัก 

เพือ่การมชีวีติชมุชนหรอืหมูค่ณะอย่างเป็นรปูธรรม	การมปีฏสิมัพนัธ์ของสมาชกิในชมุชน 

ครสิตชนย่อยๆ	อาท	ิการพบปะกนัร่วมกนัเพ่ือแบ่งปันพระวาจา	ภาวนา	เฉลมิฉลองโอกาส

ส�าคญัของสมาชกิชมุชน	ตลอดจนให้การช่วยเหลอืต่อกนั	หรอืต่อเพ่ือนพ่ีน้องต่างความเชือ่

ในละแวกบ้านเดยีวกนั	ตามวถิชีวีติครสิตชนแห่งการเป็นประจกัษ์พยานพระครสิตเจ้าและ

ความรักของพระเจ้า	“วิถีชุมชน”	เช่นนี้จึงเป็นฐานส�าคัญของความสัมพันธ์ในระดับชุมชน

วดั	และต่างจากการรวมกลุม่เพือ่ท�ากจิกรรมบางอย่างร่วมกนัแต่มไิด้เน้นการมปีฏสิมัพนัธ์

ด้านชวีติร่วมกนั		ธรรมชาตขิอง	BEC	จงึเป็นมากกว่า	“กลุม่”	(Group)	เพราะเน้น	“ชมุชน	

หรือ	หมู่คณะ”	(Community)	เป็นส�าคัญ

v	วิถีชุมชนวัด

คือ	 วิถีชีวิตคริสตชนรูปแบบใหม่	 (A	New	Way	of	being	Church)	ที่เน้นความเป็น

ชุมชน/หมู่คณะของผู้มีความเชื่อตามที่สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย	 (FABC	V,	

1990)	ได้สรุปและเสนอให้เป็นรูปแบบการเป็นประชากรพระเจ้าที่มีฐานอยู่ที่	“ชุมชนหรือ

หมูค่ณะ”	(community)	ในทกุระดบั	ไม่ว่าจะเป็นชมุชนครสิตชนย่อยๆ	(BEC)	ชมุชนวดั 

(Parish	 Church)	 สังฆมณฑล	 (Diocese)	 หรือพระศาสนจักรโดยรวม	 (Church)	 วิถี

ชีวิตคริสตชนดังกล่าวยังมีลักษณะเฉพาะ	 คือ	 มีชีวิตจิตแห่งความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน	

(Spirituality	of	Communion)	เป็นชุมชนที่ทุกคน	ไม่ว่าพระสงฆ์	นักบวชหรือ	ฆราวาส	

ตระหนักและด�าเนนิชวิีตเสมอืนเป็นพีน้่องกนั	และต่างมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบในพนัธกจิของ

ชุมชนตามบทบาทหน้าที่ของตน	

เหตุที่เราเรียกวิถีชีวิตคริสตชนรูปแบบใหม่นี้ว่า	 “วิถีชุมชนวัด”	 เพราะพระศาสนจักร 

ยงัคงถือว่าวดัเป็นเขตพืน้ฐานเพือ่การอภบิาล	แม้บ่อยครัง้สภาพความเป็นจรงิในสงัคมเมอืง 

คริสตชนอาจอาศัยอยู่ห่างจากวัดท่ีตนสังกัดก็ตาม	 ดังน้ัน“วิถีชีวิต”	 ของคริสตชน 

ที่พยายามเจริญชีวิตแบบพ่ีน้องเป็น	 “ชุมชน”	 ที่เอื้ออาทรต่อกันจ�าต้องมีเอกลักษณ ์

ของชุมชนศิษย์พระคริสต์	ดังเช่นชุมชนคริสตชนสมัยอัครสาวก	(กจ	2:	42-47	และ	กจ	4:	

32-35)	และตามที่มีกล่าวถึงในจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี	3:	12-17

vi	ขอบฟ้ำใหม่	(New	Horizon)	

เป็นการเปรียบเทียบถึงวาระใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง	 เช่นเดียวกับวันใหม่ที่ปรากฏ 

บนขอบฟ้าด้วยแสงสีทองเมื่อความมืดผ่านพ้นไป	ดังนั้น	หลัง	“การกลับใจ”	เมื่อได้สัมผัส 

ความรักของพระเจ้า	 และเมื่อความเชื่อได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่แล้ว	 คริสตชนไม่อาจอยู่นิ่ง

เฉย	เขาจะเห็นมติิใหม่หรอืขอบฟ้าใหม่ในการแบ่งปันความรกัของพระเจ้า	ซ่ึงเป็น	“ข่าวด”ี	

ให้ผู้อื่นได้สัมผัสด้วย

“ขอบฟ้าใหม่”	ในบรบิทนีจ้งึหมายถงึการมุง่มัน่และกล้าก้าวออกไปประกาศข่าวดแีห่งความ

รอดพ้นสู่บรรดาพี่น้องและสังคมรอบข้างที่กว้างไกลกว่าเดิม	ด้วยความกระตือรือร้น	ด้วย

วิธีการและการแสดงออกในรูปแบบใหม่ๆ

“ขอบฟ้าใหม่ของการประกาศข่าวด”ี	คอืการทีค่รสิตชนคาทอลกิไทยจดัให้ประจกัษ์พยาน

ชวีติความเชือ่ของตนน�าหน้า	และตามด้วยการประกาศข่าวดด้ีวยวาจา	ซึง่หมายถงึการบอก
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เล่าแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตความเชื่อของตนแก่ผู้อื่น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์

ชีวิตความรักต่อกันและกันในวิถีชุมชนคริสตชนย่อยที่มีบรรยากาศอารยธรรมความรัก

viiเทยีบพระสมณสาส์นเตอืนใจ	“ควำมชืน่ชมยนิดแีห่งพระวรสำร”	ข้อ	122-126	เกีย่วกบั 

พลังการประกาศพระวรสารในความศรธัทาของท้องถิน่	(popular	piety),	และข้อ	44	เก่ียว

กับศีลแห่งการคืนดี

viii	เอกลักษณ์กำรศึกษำคำทอลิก

หมายถึง	 สถานศึกษาที่มีการด�าเนินการจัดการศึกษาอบรมตามหลักปรัชญาการศึกษา

คาทอลกิ	โดยมุง่เน้นพฒันาผู้เรยีนให้เป็นคนด	ีมคีณุลกัษณะนสิยัโดดเด่นตามอตัลกัษณ์ผูเ้รยีน

ix	อัตลักษณ์ของกำรศึกษำคำทอลิก	 (The	 Identify	 of	 Catholic	 Education)	

หมายถึง	 คุณลักษณะท่ีโดดเด่นของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับคุณค่า 

พระวรสาร	21	ประการ	ดังนี้	

	 คุณค่าที่	1		 ควำมเชื่อ	อันเป็นพื้นฐานของทุกคุณค่า

	 คุณค่าท่ี	2-10		 คือคุณค่าที่เป็นหน้าที่ต่อพระเจ้าและต่อตนเอง	 ได้แก	่ 

	 	 ความจริง	 การไตร่ตรอง/ภาวนา	 มโนธรรม/วิจารณญาณ/ 

	 	 ความกล้าหาญเชิงศีลธรรม	 อิสรภาพ	 ความยินดี	 

	 	 ความเคารพ/ศักดิ์ศรี	 ความสุภาพถ่อมตน	 ความซ่ือตรง	 

	 	 และความเรียบง่าย

	 คุณค่าที่	11		 ควำมรัก	อันเป็นจุดหมายสูงสุดของทุกคุณค่า

	 คุณค่าท่ี	12-20		 คือคุณค่าท่ีเป็นหน้าที่ต่อผู้อื่นและสิ่งสร้าง	 ได้แก่	 เมตตา	 

	 	 ความกตัญญูรู้คุณ	การงาน/หน้าที่	การรับใช้	ความยุติธรรม 

		 	 สันติ/การคืนดี	 อภัย	 ความเป็นหนึ่ง/ความเป็นชุมชน	 

	 	 และการพิศเพ่งสิ่งสร้าง/รักษ์ธรรมชาติ

	 คุณค่าที่	21		 ควำมหวัง	อันเป็นความมั่นคงของทุกคุณค่า

x	กำรรับรู้	เข้ำใจ	ตระหนักและเชื่อมั่นในกฤษฎีกำ

ลักษณะเหล่านี้	เป็นเสมือนยุทธศาสตร์ส�าคัญ	ซึ่งประกอบด้วย

	 (ก)		 การสร้างการรับรู้	(Promote	Awareness)	โดยการสื่อสารถึงวัตถุประสงค์ 

	 	 ของกฤษฎีกา	

	 (ข)		 ท�าความเข้าใจ	 (Create	 Understanding)	 กับบุคคลที่เกี่ยวข้องใน 

	 	 ทุกระดับเพื่อให้เกิดการตระหนักและการยอมรับ	(Induce	Agreement)	

	 (ค)		 สร้างความเช่ือม่ัน	 ความศรัทธาและการอุทิศตน	 (Sustain	 Belief,	 

	 	 Faith,	Commitment)	จนเป็นศิษย์พระคริสต์อย่างแท้จริง

ในการด�าเนินงานนี้จึงเสนอให้	

	 (1)		 ใช้วิธีการของ	“วิถีชุมชนวัด”	เป็นเครื่องมือส�าคัญ	

	 	 (เทียบ	#	6,	9,	12,	22,	23)

	 (2)		 จัดท�ากระบวนการอบรมต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพของศิษย์พระคริสต	์ 

	 	 (เทียบ	#	36,	37)

	 (3)		 ปรับโครงสร้างและกระบวนการในการด�าเนนิงานของพระศาสนจักรทุกระดับ	 

	 	 (เทียบ	#	33,	34,	35,	40)

xi	กำรอบรมต่อเนื่องส�ำหรับคริสตชนฆรำวำส

การอบรมต่อเนื่องนี้ต้องด�าเนินการอย่างเป็นกระบวนการ	ครอบคลุมทุกด้าน	จากพื้นฐาน 

ความเชือ่ของฆราวาส	ตัวอย่างคูม่อืทีใ่ช้กันอย่างแพร่หลาย	ได้แก่หนงัสือ“ก้าวไปด้วยกัน” 

(Our	 Journey	 Together,	 by	Oswald	 Hirmer)	 ซึ่งนอกจากน�าเสนอกระบวนการ 

รับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน	 (The	 Rite	 of	 Christian	 Initiation	 of	 Adults	 หรือ	 

RCIA)	 แล้ว	 ยังเหมาะส�าหรับการอบรมต่อเนื่องส�าหรับคริสตชนฆราวาสโดยทั่วไปด้วย 

เพราะประกอบด้วย	47	บทเรยีน	/	กจิกรรมด้านค�าสอนส�าหรบัชมุชนครสิตชน	(A	Guide	for 

the	Christian	Community	to	accompany	adult	catechumens	on	their	journey	

of	faith.)
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xii	สถำบันพัฒนำคริสตชนฆรำวำส	/	ขบวนกำรพัฒนำคริสตชนฆรำวำส	

การพัฒนาผู้อภิบาล	(พระสงฆ์	นักบวช)	เป็นงานส�าคัญที่พระศาสนจักรจัดด�าเนินการใน

รูปแบบสถาบันมาโดยตลอด	 (สามเณราลัย	 บ้านฝึกอบรมนักบวชของคณะต่างๆ)	 หลัง

จากซีนอตแห่งสยาม	เมื่อ	ค.ศ.	1664	แต่ส�าหรับฆราวาสซึ่งมีกว่าร้อยละ	99	ของคริสตชน 

ทั้งมวล	ยังไม่มีการจัดระบบการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม	

ดงันัน้	เพื่อใหค้ริสตชนฆราวาสซึ่งเป็นประชากรสว่นใหญ่ของพระศาสนจักร	เปน็ส่วนหนึ่ง

ของพระกายของพระคริสตเจ้า	 ได้ตระหนักและมีจิตส�านึกต่อความเป็นศิษย์	 มีพันธกิจที่

พระเยซูเจ้ามอบให้ทุกคนท่ีได้รับศีลล้างบาป	 ต้องประกาศพระเยซูเจ้าด้วยชีวิตและเป็น

ประจักษ์พยานท่ามกลางโลก	 ด�ารงชีวิตโดยมุ่งน�าความรัก	 ความเมตตาของพระเจ้าไปสู ่

คนรอบข้าง	ในครอบครัว	ในสังคม	ในการท�างาน	จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ

สร้าง	สนบัสนนุ	ส่งเสรมิและพฒันาฆราวาสให้มวีฒุภิาวะเข้มแขง็มากขึน้	ทัง้ในด้านความรู้

ในค�าสอนของพระอาจารย์	ทัง้ในด้านประสบการณ์การพบปะกบัพระบคุคลของพระครสิตเจ้า 

โดยมหีน่วยงานทีม่ผีูเ้ชีย่วชาญในด้านต่างๆ	ช่วยกนัดูแลให้มกีารจดัหลกัสูตรท่ีหลากหลาย	

ครอบคลมุ	เข้าถงึไดโ้ดยง่าย	มกีารจดัการอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง	เพือ่พฒันาบุคลากร 

แบบองค์รวม	 ครบถ้วนในมิติของการด�ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน	 ได้รับความรู้ที่เหมาะสม

เป็นประโยชน์กับการงานอาชีพของแต่ละคน	 ขณะเดียวกันได้มีความเข้าใจในพระวาจา

อย่างลึกซึ้งมากขึ้น	มีความร้อนรนในกระแสเรียกของตนมากขึ้น	มีส่วนร่วมในกิจการของ

พระศาสนจักรมากขึ้น	 ร่วมกันประกาศข่าวดีอย่างแข็งขันและเป็นเอกภาพ	 เป็นการสร้าง

ศิษย์พระคริสต์ที่มีคุณภาพ	เป็นเกลือและแสงสว่างส่องโลกต่อไป

หลกัสตูรทีจ่ะต้องมกีารพฒันาขึน้นัน้	อาจใช้สือ่ทีห่ลากหลายในการถ่ายทอด	เพือ่ใช้ในการ

ให้ความรู้	อบรม	แก่คริสตชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล

ชื่อ	 “สถาบันพัฒนาคริสตชนฆราวาส”	 เป็นชื่อที่ใช้ชั่วคราว	 จนกว่าจะได้ชื่อที่เหมาะสม

กว่า	อาท	ิ“ขบวนการพฒันาครสิตชนฆราวาส”	หรอื	“โรงเรยีนศษิย์พระครสิต์”	หรอืชือ่อืน่


