บทบรรยายของ อาจารย์ชยั ณรงค์ มนเทียรวิ เชียรฉาย
การสัมมนาพระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ค.ศ. 2012
ปี แห่งความเชื่อ 2012-2013
วันที่องั คารที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 2012
*******************************************************************

สมณลิ ขิต เรื่อง “ประตูแห่งความเชื่อ”
เปาโล ในหนังสือกิจการอัครสาวก ชีใ้ ห้เราทราบว่าทุกครัง้ ที่ท่านออกไปประกาศข่าวดี
ของพระเจ้าแล้ว ท่านจะกลับมายังเมืองอันทิโอค แถบซีเรีย ซึ่งมีกลุ่มคริสตชนมากเป็ นอันดับที่
สอง รองจากกรุงเยรูซาเล็ม โดยผูท้ ม่ี คี วามเชือ่ ในพระเยซูคริสตเจ้านัน้ ถูกเรียกว่าเป็นคริสตชน
เป็นครัง้ แรก โดยเปาโลประกาศว่า “พระเจ้าทรงเปิดประตูแห่งความเชือ่ ให้แก่คนต่างศาสนา”
ประตูแห่งความเชือ่ = ปีแห่งความเชื่อ = การประกาศพระวรสารแบบใหม่ เป็ นสามสิง่
ทีต่ อ้ งพูดไปพร้อมๆ เป็นเรื่องเดียวกัน และจะละเว้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงประกาศ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2011 เรื่อง
ปี แห่งความเชื่อ (Year of Faith) เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2012 โอกาสครบ 50 ปี ของ
การเปิ ดสภาสังคายนาวาติกนั ที่ 2 และครบ 20 ปี การพิมพ์หนังสือคาสอนพระศาสนจักร
คาทอลิก(CCC) ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2013 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริยแ์ ห่งสากลจักรวาล
เราจะสังเกตเห็นว่าทุกครัง้ ทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงทาอัศจรรย์ รักษาประชาชนนัน้ มิได้อยู่ทอ่ี านาจการ
รักษาทางกายภาพแต่เพียงอย่ างเดียวเท่านัน้ แต่เป็ น “ความเชื่อ ” ของผู้ท่ีได้รบั การรักษา
ต่างหากเป็นสิง่ สาคัญทีช่ ว่ ยเขาเหล่านัน้ ได้หาย หรือประโยคทีไ่ ด้ยนิ กันอยู่บ่อยๆ ว่า “ความเชื่อ
ของท่านได้ชว่ ยท่านให้รอดพ้นแล้ว”
ดังเช่นความเชื่อของ บารธีมอี สั (มก 10:52) หญิงตกโลหิต (มธ 9:22) คนตาบอดได้รบั การ
รักษา (มธ 9:28-29) ล้วนแล้วแต่หายจากโรคด้วย “ความเชือ่ ” ด้วยกันทัง้ นัน้
หัวใจของการสอนเทววิทยา พระคัมภีร์ คาสอน มิได้อยู่ทว่ี า่ จะต้องสอนให้ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ี
ได้วางไว้ สอบได้คะแนนสูงๆ แต่อยู่ทว่ี า่ ผูเ้ รียนมีความเชื่อเพิม่ ขึน้ มากน้อยเพียงใด โดยดูจาก
การเจริญชีวติ ความประพฤติปฏิบตั ทิ อ่ี อกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม
Pope สรุปว่า “ความเชื่อเป็ นหัวใจของทุกสิง่ ” Faith is the center of all things. (Fides tua te
salvum fecit)
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ที่มาที่ไปของการประกาศปี แห่งความเชื่อ
พระคาร์ดนิ ลั รัสซิงเกิล ได้รบั เลือกเป็น Pope ในปี ค.ศ. 2005
ปี 2006 ออกสมณสาร Deus Caritas Est (พระเจ้าเป็นความรัก)
ปี 2007 ออกสมณสาร Spe Salvi (รอดพ้นด้วยความหวัง)
ปี 2008-2009 ไม่ออกเอกสารใดเลย ซึ่งเป็นทีส่ งสัย และเป็ นที่กงั ขาของบรรดาสื่อมวลชน และ
คนทัวไปว่
่ า ทาไมพระสันตะปาปา ไม่ออกสมณสารเรื่องความเชือ่ เสียที
ปี 2010 ได้ตงั ้ สมณสภาเพื่อการส่งเสริมการประกาศข่าวดีแบบใหม่ (Pontifical Council for
Promoting the New Evangelization)
ปี 2011 การประชุม สมัชชาพระสังฆราช สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 13 มุ่ งความสนใจเรื่อ ง New
Evangelization การประกาศข่าวดีแบบใหม่ เพื่อการถ่ายทอดความเชือ่ คริสตชน สองปีทห่ี ายไป
เป็นการเตรียมตัว จัดทัพเตรียมออกศึกครัง้ ใหญ่ เรื่องการประกาศข่าวดีแบบใหม่
ปี 2012 ประกาศเป็น “ปีแห่งความเชือ่ ” Year of Faith
ดังนัน้ เมื่อวันที่11 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ที่ผ่านมามิได้เป็ นเพียงแค่การถวายมิสซาแบบธรรมดา
ทัวไป
่ แต่เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการ ให้ทงั ้ โลกได้รบั รูท้ วกั
ั ่ นว่า ปีแห่งความเชือ่ ได้เริม่ ต้น
ขึน้ แล้ว
Lineamenta
“การประกาศข่าวดีแบบใหม่ เพื่อการถ่ายทอดความเชื่อคริสตชน” มีความหมายเดียวกับการ
ฟื้ นฟูชวี ติ คริสตชนในชีวติ ความเชือ่ ของพระศาสนจักรท้องถิน่
เป้าหมายของการถ่ายทอดความเชือ่ คือ การทาให้พระศาสนจักรเป็ นชุมชนแห่งความเชื่อ และ
เจริญชีวติ เป็นประจักษ์พยานต่อพระวรสาร
กลุ่มเป้าหมาย
คริสตชนผูไ้ ด้รบั ศีลล้างบาปแล้ว และยังปฏิบตั ศิ าสนกิจอยู่
คริสตชนผูท้ ง้ิ วัด/ หันหลังให้พระ
ผูท้ ย่ี งั ไม่ได้รบั ศีลล้างบาป
และทุกงานทีจ่ ะกระทาต่อไปในอนาคตจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายทัง้ 3 กลุ่มนี้
ปลุกจิตตารมณ์ธรรมทูตขึน้ ใหม่ ในพระศาสนจักร (Reawakening a missionary spirit in the
Church)
งาน New Evangelization ไม่ได้เป็นงานของคนใดคนหนึ่ง หรือเพียงบางคน อีกทัง้ มิใช่เป็นงาน
ที่ต้ อ งการความช านาญพิเ ศษที่ม อบไว้ก ับ คนกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง หรือ ผู้ท่ีไ ด้ร ับ การแต่ ง ตัง้
2/6

โดยเฉพาะไม่กค่ี น แต่เป็นงานของทุกคนทัวทั
่ ง้ พระศาสจักร และ “ไม่มสี ่วนใดเลยในพระศาสน
จักรแต่คนเดียวทีไ่ ด้รบั การยกเว้นจากงานนี้”
การทีง่ านประกาศพระวรสาร และงานสอนคาสอนที่ผ่านมาไม่สมั ฤทธิ ์ผล เป็ นเพราะพระศาสน
จักรขาดประสิทธิภาพในการเป็นชุมชนคริสตชนแห่งความเชือ่ อย่างแท้จริง
มหาตมะคานธี เคยกล่าวไว้ว่า “My life is my message” คือ ชีวติ ของข้าพเจ้า คือ การเป็ น
ประจักษ์พยานด้วยการกระทา ท่านเป็ นผู้หนึ่งซึ่งชื่นชอบคาสอนของพระเยซู เจ้า แต่ท่านก็
ผิดหวังกับชีวติ ของคริสตชนทีม่ ไิ ด้เป็นไปตามคาสอนของพระองค์
พระศาสนจักรในปจั จุบนั ต้องตระหนักเรื่องการย้ายถิน่ ฐานเพื่อการทางานหาเลีย้ งชีพในทุกวันนี้
ทาให้ทงั ้ 3 กลุ่มเป้าหมายอยู่ในพื้นที่เดียวกันหมด ไม่ม ีอกี แล้วที่ม ีแต่ชุม ชนคาทอลิกเท่านัน้
หรือพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่มคี ริสตชนอยู่เลย ทุกหนแห่งคือดินแดนสาหรับงานประกาศข่าวดีแบบใหม่ด้วย
จิตตารมณ์ธรรมทูตทัง้ สิน้
เราควรเริ่ มต้นลงมือเมื่อใด?
เริม่ ตัง้ แต่เดีย๋ วนี้/เวลานี้ “Business as usual” can no longer be the case. เราจะเจริญชีวติ ใน
แบบเดิมๆ ไม่ได้อกี แล้ว เพราะ
คริสตชน (กลุ่ม1) กาลังถูกผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงมากมายในหลายภาคส่วน
คริสตชน (กลุ่ม 2) ได้ทง้ิ วัด/หันหลังให้พระแต่หลายคนยังคงมีความเชือ่ อยู่บา้ งถึงแม้จะน้อยเต็ม
ที โดยทีส่ ่วนใหญ่ไม่ใช่ความผิดของเขา
ผูท้ ย่ี งั ไม่ได้รบั ศีลล้างบาป (กลุ่ม 3)
เราจาต้องช่วยกันให้พวกเขาได้คน้ พบขุมทรัพย์อนั มังคั
่ งแห่
่ งความรักของพระเจ้า
พระศาสนจักรห้ามละเลยกลุ่มฆราวาสเหล่านี้เลย จาเป็นต้องฟื้ น ฟูความเชือ่ ของคริสตชนกลุ่ม 1
ให้มนคง
ั ่ แล้วจะส่งผลให้ คริสตชนกลุ่ม 2 พัฒนาขึ้น และที่สุดเมื่อกลุ่ม 3 ที่ยงั มิได้รบั ศีลล้าง
บาปก็จะเห็นความแตกต่างทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างความประพฤติของคริสตชน กับผูท้ ่มี ไิ ด้เป็ นคริสน
ชน แล้วเขาก็จะค่อยๆรูจ้ กั พระเยซูเจ้า ผูท้ รงเป็น หนทาง ความจริง และชีวติ
ในการประกาศปี แห่งความเชื่อ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 2012 พระสันตะปาปาเบเน
ดิกต์ท่ี 16 ได้มอบสัญลักษณ์ปีแห่งความเชื่อ ให้กบั ผู้แทนกลุ่มบุค คล 7 กลุ่มด้วยกัน ได้แ ก่
ผูแ้ ทนนักการเมือง นักวิชาการ ศิลปิน สตรี เยาวชน แรงงาน และผูย้ ากไร้
กล่าวโดยสรุป ในเรื่อง “ประตูแห่งความเชื่อ ” คือ สมณลิขติ ที่เรียกร้องให้ คาทอลิกทุก
คน ฟื้ นฟูการกลับใจ ไปยังพระเยซูคริสตเจ้า ผูท้ รงเป็ นพระผูไ้ ถ่กู้แต่พระองค์เดียวของโลก ให้
ทุกคนรือ้ ฟื้ นความเชือ่ มาค้นหาให้พบความงดงามของความเชือ่ กันใหม่ ในโอกาส ปี แห่งความ
เชื่อ ซึ่งเริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2012 และสิ้นสุดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2013 ดังนัน้ หาก
เอกสารวาติกนั 2 ได้รบั การอ่านอย่างถูกต้อง และได้รบั การตีความตามข้อคาสอนและตามธรรม
3/6

ประเพณีท่ยี ้อนกลับไปถึงยุคสมัยของอัค รสาวก จะก่อให้เกิดพลังมหาศาลสาหรับการฟื้ นฟู
พระศาสนจักร (Porta Fidei #5)
เราจะควรจะเริ่ มต้นที่ตรงไหนดี?
หากเราได้อ่านเอกสารของพระศาสจัก รดีๆ เราก็จะรู้ดวี ่า เราต้องเริม่ ที่ “ความรักของ
พระเจ้า” ทีเ่ ราเห็นได้ผา่ นทางองค์พระเยซูเจ้าที่มารับสภาพมนุ ษย์ ที่เราสามารถเห็นได้ สัมผัส
ได้ สามารถได้ยนิ โดยการอ่านพระวรสารที่นาเราซาบซึ่งในความรักของพระเจ้า “พระเจ้าทรง
รักมนุษย์มาก ถึงกับส่งพระบุตรแต่องค์เดียว มาเกิดเป็นมนุษย์ ผูท้ เ่ี ชือ่ ในพระองค์จะไม่พนิ าศ
แต่จะมีชวี ติ นิรนั ดร” (ยน 3:16)
พระเจ้าทรงรักมนุษย์มาก ถึงขนาดยอมมอบชีวติ พระบุตรของพระองค์เพื่อมนุ ษยชาติ
โดยปกติแล้ว พ่อแม่ยอมทีจ่ ะสละชีวติ ของตนเพื่อรักษาชีวติ บุตรของตนไว้ แต่น่พี ระเจ้าทรงยอม
มอบชีวติ ของคงพระบุตรให้มาสิน้ พระชนม์เพื่อสิง่ ทีม่ คี ่ายิง่ นันคื
่ อ มนุษยชาติ
ดังนัน้ แผนงานอภิบาลระดับชาติจงึ เน้นย้าว่า ให้ “การฉลองวันพระเจ้า ” เป็ นวันสาคัญ
อันก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด หล่อเลีย้ งชีวติ ศิษย์ และพัฒนาความเชื่อโดยอาศัยพระวาจา ศีล
มหาสนิท และการภาวนา โดยมุ่ ง ให้เกิดเป็ น ประสบการณ์กบั พระเจ้า จนสามารถเป็ นพลัง
ขับเคลื่อนชีวติ คริสตชนทีเ่ ป็นประจักษ์พยานในทุกมิตขิ องชีวติ ในสังคม
ประสบการณ์ของพระเจ้าเปลีย่ นแปลง ชีวติ และพันธกิจ (Paradigm shift, Transformation) อัน
เห็นได้จากตัวอย่างของนักบุญเปาโล ทีท่ ่านได้กล่าวไว้วา่ “ข้าพเจ้ามีชวี ติ อยู่ มิใช่ตวั ข้าพเจ้าอีก
ต่อไป แต่เป็ นพระคริสตเจ้าผูท้ รงดารงชีวติ อยู่ในตัวข้าพเจ้า ชีวติ ที่ขา้ พเจ้ากาลังดาเนินอยู่ใน
ร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดาเนินชีวติ ในความเชือ่ ถึงพระบุตรของพระเจ้า ผูท้ รงรักข้าพเจ้าและทรง
มอบพระองค์เพื่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ทาให้พระหรรษทานของพระองค์ต้องไร้ผล” (กท 2:2021) “เผชิญความทุกข์ยาก ขัดสน คับแค้น ถูกโบยตี ถูกจองจา จลาจล เหน็ดเหนื่อย อดนอน
อดอาหาร” (2คร6:3-5) “ต้องเผชิญความตายหลายครัง้ ถูกชาวยิวลงแส้ ๕ ครัง้ ครัง้ ละ ๓๙ ที
ถูกชาวโรมันเฆีย่ นตี ๓ ครัง้ ถูกขว้างด้วยก้อนหิน ๑ ครัง้ เรืออัปปาง ๓ ครัง้ ลอยคอในทะเล ๑
คืน ๑ วัน ...เผชิญอันตรายในแม่น้ า อันตรายจากโจรผูร้ ้าย อันตรายจากเพื่อนร่วมชาติ เพื่อน
ต่างชาติ อันตรายในเมือง ในถิน่ ทุรกันดาร ในทะเล อันตรายจากพีน่ ้องทรยศ” (2คร11:24-27)
เพราะฉะนัน้ ชุมชนศิษย์พระคริสต์มาพบกันอย่ างสม่ าเสมอ เพื่อรับฟงั พระวาจา และการเทศน์
สอน เพื่อทาให้ชุมชนศิษย์พระคริสต์มคี วามเชื่อ และแสดงออกถึงความเชื่อในชีวติ ประจาวัน
อย่างแท้จริงในปีแห่งความเชือ่ นี้
ความท้าทายอันเนื่องมาจากสภาพของสังคมในยุคปจั จุบนั ซึ่งเป็นปญั หาครอบครัว เพศเสรี รัก
ร่วมเพศ การอยู่กนิ ก่อนแต่งงาน การทาแท้ง การหย่าร้าง ความไม่ซ่อื สัตย์ สื่อ และเทคโนโลยี
ยุคใหม่ ฯลฯ
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ในปัจจุบนั ศิ ษย์พระคริ สต์ตามกระแส หรือทวนกระแส
คนอื่นรูห้ รือเปล่าว่าเราคือศิษย์พระคริสต์
ชีวติ ของเราแสดงออกอย่างไรในการเป็นศิษย์พระคริสต์
จากประสบการณ์ของนักบุญเปา่ โล กับพระเยซูเจ้า ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวติ อย่างสุดขัว้
(Transformation) นัน้ คือ การเปลี่ยนแปลชีวติ และพันธกิจ ต่อไปนี้ “ข้าพเจ้ามีชวี ติ อยู่มใิ ช่ตวั
ข้าพเจ้าอีกต่อไป แต่เป็นพระคริสตเจ้าผูท้ รงดารงชีวติ อยู่ในตัวข้าพเจ้า ” (กท 2:20-21) “My life
is my Massage” ดังนัน้ แม้วา่ ชีวติ ของเราจะต้องพบกับความทุกข์ยากต่างๆ ก็จะไม่มอี ทิ ธิพล
ใดๆ ต่อชีวติ ของเราอีกเลย
7 ภาคส่วน ที่ท้าทายต่อชีวิตความเชื่อคริ สตชน
ชีวติ ประจาวันของผูค้ นทัง้ 3 กลุ่มเป้าหมายกาลังได้รบั อิทธิพลอย่างมากจากทัง้ 7 ภาคส่วนนี้
คือ
ภาคส่วนที่ 1 วัฒนธรรม : โลกียนิ ยม (secularism) = ความคิด และการเจริญชีวติ ประจาวัน
ของผู้ค นเปลี่ย นไป ศาสนากับชีวติ ประจาวันเป็ น คนละเรื่องกัน สมเด็จพระสันตะปาปา ได้
กล่าวถึงเรื่อง Relativism (สัมพันธ์นิยม) คือ มองทุกอย่างเข้าข้างตัวเอง ใครๆ เขาก็ทากัน เรื่อง
ทีว่ ดั ก็จบลงทีว่ ดั ไม่ส่งผลกับการดาเนินชีวติ จริง
ภาคส่วนที่ 2 สังคม : โลกาภิ วฒ
ั น์ และการย้ายถิ่ น = โลกาภิวฒ
ั น์ มีทงั ้ ผลดีและไม่ดี ผลดี
ได้แก่ โอกาสทีม่ นุษยชาติได้เรียนรูก้ ารอยู่ร่วมกันในรูปแบบใหม่ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาใน
ทุกด้านทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อประชากรโลกในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม เมื่อมองเจาะลึกเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจและการผลิต โลกาภิวฒ
ั น์ทาให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนมากยิง่ ขึน้ สิง่
เหล่ า นี้ เ องที่เ ป็ น ผลต่ อ การถ่ า ยทอดความเชื่อ ดัง นัน้ จึง มีค วามจ าเป็ น ที่เ ราจะต้อ งเข้า ใจ
สถานการณ์ใหม่น้ี เพื่อหาวิธแี บบใหม่ในการถ่ายทอดความเชื่อ ทัง้ ในมิตดิ ้ านการอภิบาล และ
การประกาศข่าวดี
ภาคส่วนที่ 3 เศรษกิ จ = พระศาสนจักรต้องคานึงถึง ผูย้ ากไร้ ความเรียบง่าย ความพอเพียงใน
การประกาศความเชือ่
ภาคส่วนที่ 4 การเมือง = บ่อยครัง้ ที่ศาสนาถูกใช้เป็ นเครื่องมือทางการเมือง เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ ใช้การเมืองเป็ นเครื่องมือแอบแฝง ดังนัน้ การประกาศความเชื่อจึงต้องมีค วาม
ระมัดระวัง รอบคอบในด้านการเมือง ทีจ่ ะดึงเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือได้
ภาคส่วนที่ 5 การค้นคว้าทางวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี = ให้วทิ ยาศาสตร์เข้ามาแทน
ทีพ่ ระเจ้า
ภาคส่วนที่ 6 สื่อสารมวลชน = ในปจั จุบนั นี้ สื่อ สารมวลชนนี้ มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดาเนินชีวติ ของมนุษยชาติอย่างยิง่
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ภาคส่วนที่ 7 ศาสนา = ยังมีอกี บางมุมของโลก ยังมีบุคคลทีย่ งั คงสนใจใฝใ่ จในเรื่องของศาสนา
แสดงว่าบุคคลเหล่านี้ยงั คงแสวงหาความหมายบางประการให้กบั ชีวติ ของตนอยู่ แต่ในทาง
กลับกัน ก็ยงั คงมีบางกลุ่มทีใ่ ช้ศาสนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ใช้ศาสนาเป็ นข้ออ้างของความ
รุนแรง สงคราม และในเวลาเดียวกันก็ยงั คงมีความเชื่อผิดๆ อีกมากมายผ่านทางศาสนา ใน
รูปแบบของไสยศาสตร์ ซึ่งความเชื่อต่างๆ เหล่านี้ทาให้บุคคล 3 กลุ่ม เป้าหมายนี้หลุดไปเชื่อ
พวกเขาได้เหมือนกัน
ดัง นัน้ พระศาสนจักรจึง บอกกับ เราว่า เราจาเป็ น ต้อ ง ฟื้ น ฟู ช ีว ิตความเชื่อ คริส ตชน มีก าร
ประกาศข่าวดีแบบใหม่ ด้วยความกระตือรือร้น ด้วยความชืน่ ชมยินดี มิใช่อย่างเศร้าสร้อยหงอย
เหงาหรือท้อแท้ส้นิ หวัง เต็มไปด้วยความวิตกกังวล และไร้ค วามอดทน ชีวติ ต้องเต็มไปด้วย
ความชืน่ ชมยินดี ซึ่งจะเกิดผลดีทงั ้ กับผูใ้ ห้ ผูร้ บั และผูท้ ไ่ี ด้สมั ผัส
สรุป
ศาสนาคริส ต์ เป็ น ศาสนาที่พ ระเจ้ า ทรงรัก เรา แม้ เ ราจะยัง คงเป็ น คนบาปก็ต าม
เพราะฉะนัน้ เราจึงต้องชืน่ ชมยินดี และโดยอาศัยความยินดีน้ี เราจึงสามารถนาความชืน่ ชมยินดี
ไปสู่ผอู้ ่นื ได้ พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ท่ี 16 กล่าวว่า “ประตูแห่งความเชื่อเปิ ดให้เราอยู่เสมอ
เพื่อเราไปถึงพระเจ้า และเข้าร่วมส่วนเป็นสมาชิกในพระศาสนจักรของพระองค์อย่างดี หากเรา
เข้าใจถึงความรักของพระองค์ ซึ่งเป็นจุดเริม่ ต้นแห่งความเชือ่ ”
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