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การประกาศข่าวดี (ทัง้ เก่าและใหม่)
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงจุดประกายให้คริสตชนทัวโลกตื
่
่นตัวในการทาหน้าที่
ของการเป็ นลูกของพระให้ดสี มบูรณ์ยงิ่ ขึ้น โดยการประกาศข่าวดีใหม่ ซึ่งพวกเราคงได้ยนิ บรรดาพระสงฆ์พูดถึง
ประโยคนี้อย่างสม่าเสมอตลอด 2-3 ปี ทผ่ี ่านมา ตอนแรกๆ ลูกเองก็ยงั ไม่ค่อยเข้าใจ ประโยคนี้หมายความว่า “ข่าวดี”
นัน้ เดิมเป็ นแบบเก่า และตอนนี้ม ี “แบบใหม่” อย่างนัน้ หรือเปล่า หรือว่า “วิธ”ี การประกาศทีไ่ ด้ปรับปรุงจากวิธเี ดิมมา
เป็ น วิธ ีใ หม่ ลูก ใช้เ วลาศึก ษาติด ตามสัก พัก ใหญ่ ๆ กว่ า จะเข้า ใจและดีใ จที่พ ระศาสนจักรคาทอลิก ภายใต้พ ระ
สันตะปาปาฟรังซิสมีการตื่นตัวในเรือ่ งนี้
ตัง้ แต่ลกู รับศีลล้างบาปเป็ นลูกของพระองค์อย่างสมบูรณ์ นับถึงวันนี้ก็ 21 ปี แล้ว ลูกรูส้ กึ เสมอมาว่าคริสตชน
คาทอลิกเป็ นลูกของพระที่สุภาพ เรียบร้อย อยู่ในโอวาท ไปวัดทุกอาทิตย์ ฟั งมิสซา แก้บาปรับศีล แล้วก็คดิ ว่าเรา
เป็ นคริสตชนทีด่ แี ล้ว ลูกไม่ค่อยรูส้ กึ ว่ามีการปลูกฝั งให้คริสตชนคาทอลิกทุคนมีความคิดทีว่ ่าเป็ น “หน้าที”่ ของทุกคน
ที่จะต้อง “ประกาศข่าวดี” ให้เพื่อนมนุ ษย์คนอื่นที่ไม่รจู้ กั พระเจ้ามารู้จกั พระองค์ แม้พระสงฆ์จะเทศน์ถงึ เรื่องนี้ อยู่
เสมอๆ ก็ตาม อาจจะเป็ นเพราะว่าคริสตชนคาทอลิกคิดว่าการประกาศข่าวดีเป็ หน้าทีข่ องพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง
ไม่ใช่เป็ นหน้าทีข่ องตนก็เป็ นได้ และเป็ นเพราะว่าลูกผ่านการแสวงหาพระเจ้ามาจากทางคริสตจักร ทุกวันนี้ลูกก็ยงั มี
เพื่อนๆ ทางคริสตจักรไม่น้อย ลูกจึงรูส้ กึ ถึงความแตกต่างในด้านความร้อนรนในการประกาศข่าวดีของพระเจ้าของค
ริสตชนของสองนิกายนี้อย่างเห็นได้ชดั
เร็วๆ นี้ ลูกได้คุยกับคริสตชนคาทอลิกรุน่ ลูก ทีม่ คี วามกระตือรือร้นในการประกาศข่าวดี เธอเล่าให้ฟังว่าสิง่ ที่
เธอทาคือ พยายามชักชวนให้เพื่อนๆ ทีเ่ ป็ นคาทอลิกไปวัด ฟั งมิส ซาทุกวันอาทิตย์ เพราะเพื่อนๆ หลายคนของเธอ
ไม่ไปวัดแล้ว เพราะพ่อแม่เองก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้ บางคนเป็ นคาทอลิกแต่ก็ไม่สนใจที่จะแต่งงานในโบสถ์ด้วยซ้า
เพราะคู่ส มรสไม่ไ ด้นับถือ ศาสนาคริส ต์ เธอพูดต่อ ไปว่านอกจากการชวนเพื่อ นๆ ให้ไปวัดแล้ว เธอไม่ทราบจะ
ประกาศข่าวดีอะไรได้อกี เพราะเธอไม่ได้อ่านพระคัมภีร!์
อีกคนหนึ่งเป็ นคาทอลิกรุ่นลูกเช่นเดียวกัน ได้รบั การอบรมในเรื่องการประกาศข่าวดีประจาวัดในรุ่นหลังๆ
ลูกถามเธอว่าไปเข้าอบรมครัง้ นัน้ เพราะอะไร แล้วก็ได้อะไรจากการอบรมไหมและตัง้ ใจว่าจะทาอะไรในด้านการ
ประกาศข่าวดีต่อไป
เธอตอบตามความเป็ นจริงว่า เธอไปเข้ารับ การอบรมเพราะเพื่อนชวนไปและก็ได้ความรูพ้ อสมควรในสิง่ ที่
เธอไม่ทราบมาก่อน ต่อคาถามทีว่ ่า “ข่าวดี” ทีเ่ ราควรไปประกาศนัน้ คืออะไร เธอคิดสักพัก ก่อนจะตอบว่า “ความรัก
ของพระเยซู” “มีอะไรอีกไหม?” ลูกถามต่อ เธอเงียบสักครู่และตอบอย่างเขินอายว่า “คิดไม่ออกค่ะ” ลูกถามต่อ “เธอ
อ่านพระคัมภีรห์ รือเปล่า” คาตอบชัดเจน “ไม่อ่านค่ะ”

ลูกมาไตร่ตรองและราพึงกับตัวเองเงียบๆ การจะทาอะไรได้ดนี นั ้ ต้องมีองค์ประกอบทีส่ าคัญทีส่ ุด 2 ประการ
คือ 1. มีความตัง้ ใจจริงและกระตือรือร้นทีจ่ ะทาสิง่ นัน้ 2. ต้องมีความรูล้ กึ ซึง้ (ยิง่ มากยิง่ ดี) ในเรื่องทีเ่ ราจะทานัน้ หาก
เราขาดข้อ 1 คือไม่มคี วามตัง้ ใจจริงหรือขาดความกระตือรือร้น เราก็จะล้มเหลวไปตัง้ แต่ยงั ไม่ได้เริม่ ทางานนัน้ ตัง้ แต่
ต้นซะแล้ว แต่แม้ว่าเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้า แต่ขาดความรูใ้ นเรื่องที่จะทา เราก็คงจะไม่ส ามารถบรรลุถงึ
เป้ าหมายทีต่ งั ้ ใจไว้ได้
ลูกเขียนบทสวดบทนี้ถวายแด่พระองค์ดว้ ยใจทีร่ กั พระองค์อย่างสิน้ สุดจิตใจและด้วยความถ่อมตน ลูกค้นพบ
พระองค์แล้ว และชีวติ ลูกก็ได้เปลี่ยนไปอย่างสิน้ เชิง ลูกมีความปรารถนาให้คนทัวโลกได้
่
มารูจ้ กั พระองค์และสัมผัส
กับความสุขที่ลูกเรียกว่าสันติสุขและปี ตสิ ุข ดังเช่
่ นที่ลูกได้รบั พระพรจากพระองค์ในทุกวันนี้ คงต้องเป็ นหน้าที่ของ
ผูน้ าพระศาสนจักรใน “การปลูกฝั ง” ให้คริสตชนคาทอลิกมีความร้อนรนในการประกาศข่าวดีและมีความรูส้ กึ ว่าการ
ไปวัดฟั งมิสซาวันอาทิตย์ แก้บาปรับศีลแล้วก็เป็ นคริสตชนทีด่ นี นั ้ แท้จริงเป็ นลูกของพระทีด่ เี พียงครึง่ เดียว หน้าทีอ่ กี
ครึง่ หนึ่งคือ “การไปประกาศข่าวดี” และแน่ นอนอีกหนึ่งความสาคัญที่ไม่แพ้กนั คือ คริสตชนคาทอลิก “ควร” และ
“ต้อง” ทราบว่า “ข่าวดี” ที่จะไปประกาศนัน้ คืออะไร และเราจะทราบได้อย่างไรล่ะ หากเราไม่อ่านพระคัมภีร?์ แล้ว
ควรจะต้องทาอย่างไรล่ะ คริสตชนคาทอลิกจึงจะมีความสนใจมาศึกษาพระคัมภีรอ์ ย่างจริงๆ จังๆ?
ลูกขอจบบทสวดบทนนี้ด้วยการก้มกราบ ณ แทบพระบาทของพระองค์ด้วยความรักและความกตัญญูต่อ
พระองค์อย่างสูงสุด พระเจ้าข้า
“เพราะฉะนัน้ ท่านทัง้ หลายจงออกไปสังสอนนานาชาติ
่
ให้ มาเป็ นศิ ษย์ของเรา” มัทธิ ว 28:19
อาแมน

