
สารวันอาทิตยแพรธรรมสากล 2017 
“การแพรธรรม หัวใจ ความเช่ือคริสตชน” 

(Mission at the heart of the Christian faith) 
พ่ีนองชายหญิงที่รัก 

วันแพรธรรมสากลปน้ีเปนอีกคร้ังหน่ึงที่รวมเราไวรอบๆพระบุคคลของพระเยซูเจา “ทรงเปนผูประกาศ
พระวรสารพระองคแรกและสําคัญที่สุด” (สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6: EN 7) ผูทรงสงเราไปประกาศ
ขาวดีแหงความรักของพระเจา พระบิดา ดวยพระอานุภาพของพระจิตเจาเร่ือยมา วันน้ีเชิญชวนเราใหไตรตรอง
อีกครั้งถึง “การแพรธรรม หัวใจ ความเชื่อคริสตชน” พระศาสนจักรมีธรรมชาติเปนธรรมทูต มิฉะน้ันพระศาสน
จักรก็จะไมเปนพระศาสนจักรของพระคริสตเจาอีกตอไป แตเปนแคกลุมที่เหมือนกับกลุมอื่นๆที่ในไมชาเม่ือ
บรรลุวัตถุประสงคแลวก็ผานไป ดังน้ันจึงจําเปนที่เราตองถามตนเองดวยคําถามบางประการที่เก่ียวกับ
เอกลักษณของคริสตชน และความรับผิดชอบของเราในฐานะผูมีความเชื่อในโลกท่ีเต็มไปดวยความสับสน 
ความผิดหวัง ความทอแท และการทรมานจิตใจจากสงคราม การฆาพ่ีนองจํานวนมหาศาลที่ผูบริสุทธ์ิเปน
เปาหมายอยางอยุติธรรม พันธกิจพ้ืนฐานของเราคืออะไร? หัวใจสําคัญของพันธกิจของเราคืออะไร? วิธีการที่
จําเปนที่เราตองใชในการปฏิบัติพันธกิจของเราคืออะไร? 
พันธกิจและพลังการเปล่ียนแปลงของพระวรสารของพระคริสตเจา ผูทรงเปน หนทาง ความจริง และชีวิต 

1. พลังแหงการเปลี่ยนแปลงของพระวรสารเปนพันธกิจของพระศาสนจักรที่มีตอชาย-หญิงที่มีนํ้าใจดีทุก
คน พระวรสารเปนขาวดีที่เปยมไปดวยความปติยินดี เน่ืองดวยบรรจุและมอบชีวิตใหม เปนชีวิตของพระคริสต
เจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ ผูทรงมอบชีวิตของพระองคในพระจิตเจา กลายเปน หนทาง ความจริง และชีวิต
สําหรับเรา (เทียบ ยน 14:6) พระองคทรงเปนหนทาง ผูทรงเชื้อเชิญเราใหติดตามพระองคดวยความเชื่อม่ันและ
กลาหาญ ในการติดตามพระเยซูเจา ผูทรงเปนหนทาง ของเรา เราไดพบ ความจริง และไดรับ ชีวิต ของ
พระองค ซึ่งเปนความสมบูรณของความสนิทสัมพันธกับพระเจา พระบิดา ในพระอานุภาพของพระจิตเจา ชีวิตน้ี
ทําใหเราเปนอิสระจากความเห็นแกตัวทุกชนิด และเปนบอเกิดแหงความสรางสรรคในความรัก 

2. พระเจา พระบิดาทรงปรารถนาใหการเปล่ียนแปลงน้ีดํารงอยูในบุตรชาย-หญิงของพระองค การ
เปลี่ยนแปลงซึ่งแสดงออกดวยการนมัสการในพระจิตเจาและตามความจริง (เทียบ ยน 4:23-24) ผานทางชีวิตที่
มีพระจิตเจาทรงนําทางในการเลียนแบบอยางของพระเยซูเจา พระบุตรผูทรงรับพระสิริรุงโรจนของพระเจา 
พระบิดา “พระสิริรุงโรจนของพระเจาเปนมนุษยผูมีชีวิต” (อีเรเนอุส Adversus Heareses IV, 20, 7) ดังน้ันการ
เทศนสอนพระวรสารจึงกลายเปนวาจาที่มีชีวิตและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสัมฤทธ์ิผลในสิ่งที่ประกาศ (เทียบ อสย 
55:10-11) พระเยซูคริสตเจา ผูทรงรับธรรมชาติมนุษยอยางตอเน่ืองในทุกสถานการณของมนุษย(เทียบ ยน 
1:14) 
พันธกิจและเวลาแหงพระพรของพระคริสตเจา 



3. ดังน้ัน พันธกิจของพระศาสนจักรไมใชการเผยแผอุดมการณทางศาสนา หรือการนําเสนอจริยธรรมอัน
สูงสง มีขบวนการมากมายในโลกที่ใหแรงบันดาลใจตออุดมการณอันสูงสงหรือวิธีการดําเนินชีวิตใหมี
ความหมาย โดยผานทางพันธกิจของพระศาสนจักร พระเยซูคริสตเจาเองยังทรงประกาศขาวดีและปฏิบัติอยาง
ตอเน่ือง ดังน้ันพันธกิจของพระศาสนจักรคือการนําเสนอประวัติศาสตรของเวลาแหงพระพร  เวลาที่โปรดปราน
ของการชวยใหรอดพน โดยทางการประกาศพระวรสาร พระเยซูผูทรงกลับคืนพระชนมชีพทรงกลายเปนผูรวม
สมัยกับเรา เพ่ือวาผูที่ตอนรับพระองคดวยความเชื่อและความรักสามารถประสบกับพลังการเปลี่ยนแปลงของ
พระจิตเจา ผูทรงทําใหมนุษยชาติและสิ่งสรางเกิดผล เหมือนฝนที่ทําใหแผนดินบังเกิดผล “การกลับคืนพระ
ชนมชีพของพระองคมิไดเปนเหตุการณในอดีต แตมีพลังชีวิตที่ซึมซาบอยูในโลก ณ ที่ทุกส่ิงดูเหมือนตายแลว 
เคร่ืองหมายแหงการกลับคืนชีพกลับคอยๆ ปรากฏขึ้นอีกคร้ัง เปนพลังที่ไมมีสิ่งใดเทียบเคียงได”(EG 276) 

4. เราตองไมลืมวา “การท่ีเราเปนคริสตชนไมใชเพราะผลแหงการเลือกหรือเพราะความคิดเลอเลิศของ
เรา แตเปนการสัมพันธกับเหตุการณ หรือบุคคล ที่ใหขอบฟาใหมของชีวิต และแนวทางในการตัดสินใจท่ี
ถูกตอง” (พระเจาคือความรัก 1) ขาวดีคือพระบุคคลผูทรงมอบพระองคเองอยางตอเน่ืองและทรงเชิญชวน
ตลอดเวลาใหผูที่รับพระองคดวยความถอมตนและความเชื่อทางศาสนา ใหแบงปนชีวิตของพระองคดวยการมี
สวนรวมอยางมีประสิทธิภาพในธรรมล้ําลึกปสกาแหงการสิ้นพระชนมและกลับคืนพระชนมชีพของพระองค โดย
ทางศีลลางบาป ขาวดีกลายเปนจุดกําเนิดของชีวิตใหม ไดรับการปลดปลอยจากอํานาจของบาป ไดรับความ
สวางและเปล่ียนแปลงโดยพระจิตเจา โดยทางศีลกําลัง ขาวดีกลายเปนการเสริมกําลังการเจิม ซึ่งโดยทางพระ
จิตเจาองคเดียวกันน้ีทรงชี้หนทางใหม และกลยุทธสําหรับการเปนประจักษพยานและการกาวเดินไปดวยกัน 
โดยทางศีลมหาสนิท ขาวดีกลายเปนอาหารสําหรับชีวิตใหม เปน “ยาอมตะ” (อิกญาซีโอ แหง อันทิโอค Ad 
Ephesios 20,2) 

5. จําเปนอยางยิ่งที่โลกตองการขาวดีของพระเยซูคริสตเจา โดยทางพระศาสนจักร พระคริสตเจาเจาทรง
สานตอพันธกิจของพระองคอยางตอเน่ือง เหมือนกับชาวสะมาเรียใจดี ดูแลบาดแผลที่มีเลือดไหลของ
มนุษยชาติ และดังเชนผูเล้ียงแกะที่ดี แสวงหาผูที่เดินหลงทางอยูในทางท่ีวกวนซึ่งนําไปโดยไมมีเปาหมาย ขอ
โมทนาพระคุณพระเจา ที่ประทานประสบการณที่สําคัญหลายอยางอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนประจักษพยานถึง
พลังของการเปล่ียนแปลงของขาวดี ขาพเจาคิดถึงการทาทีของนักเรียนของดินกา ผูไดอุทศชีวิตของเขาเพ่ือ
ปกปองนักเรียนคนหน่ึงจากศัตรูชนเผานูรที่ตองการฆาเขา ขาพเจาคิดวาการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณที่คิทกัม 
ทางตอนเหนือของประเทศอูกันดา ในที่ซึ่งหลังจากการถูกสังหารหมูอยางโหดรายจากกลุมกบฏ ธรรมทูตทาน
หน่ึงใหประชาชนพูดซ้ําพระวาจาของพระเยซูเจาที่ตรัสบนกางเขนวา “ขาแตพระเจา ขาแตพระเจา ทําไม
พระองคจึงทรงทอดทิ้งขาพเจาเลา”(มธ 15:34) เปนการแสดงออกถึงการรองไหอยางสิ้นหวังของพ่ีนองชาย-
หญิงขององคพระผูเปนเจาผูทรงถูกตรึงบนไมกางเขน สําหรับพวกเขาพิธีบูชาขอบพระคุณคร้ังน้ันเปนแหลงที่มา
อันยิ่งใหญของการปลอบโยนและความกลาหาญ เราสามารถคิดถึงประจักษพยานมากมายที่ขาวดีชวยให
สามารถเอาชนะความใจแคบ ความขัดแยง ลัทธิเหยียดผิว เผานิยม และสงเสริมขาวดีในทุกที่ ในระหวางทุก
คน การคืนดี ความเปนพ่ีนอง และการแบงปน 



พันธกิจใหแรงบันดาลใจชีวิตฝายจิตของการอพยพ การจาริกแสวงบุญ และการเนรเทศอยางสมํ่าเสมอ 
6. พันธกิจของพระศาสนจักรมีชีวิตชีวาขึ้นจากชีวิตฝายจิตของการอพยพอยูเสมอ เราถูกทาทาย “ใหออก

จากความสะดวกสบายปลอดภัยของตนเอง และมีความกลาหาญที่จะไปยังทุกพ้ืนที่ที่ตองการแสงสวางแหงขาว
ดี”(EG 20) พันธกิจของพระศาสนจักรผลักดันเราใหจาริกแสวงบุญอยูเสมอขามทะเลทรายแหงชีวิตที่
หลากหลาย ผานทางประสบการณที่แตกตางกันของผูหิวโหยและกระหายความจริงและความยุติธรรม พันธกิจ
ของพระศาสนจักรใหแรงบันดาลดานการเนรเทศอยูเสมอ  เพ่ือทําใหเราตระหนักถึงความกระหายอยางไม
สิ้นสุด วาเรากําลังเดินทางในถิ่นเนรเทศเพื่อไปสูบานแทของเรา การปรับตัวระหวางการ “มาถึงแลว” และ 
“ยังมาไมถึง” ของพระอาณาจักรสวรรค 

7. งานธรรมทูตเตือนพระศาสนจักรวา พระศาสนจักรมิไดเปนเปาโดยตนเอง แตเปนเคร่ืองมือที่ตํ่าตอย
และเปนสื่อกลางของพระอาณาจักร พระศาสนจักรที่อางถึงตนเอง อางความสําเร็จอยางทางโลก มิใชพระศา
สนจักรของพระคริสตเจาที่ถูกตรึงกางเขนและพระกายอันรุงโรจนของพระองค น่ีคือเหตุผลที่เราควรเลือก 
“พระศาสนจักรที่ตองประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บและสกปรก เพราะออกไปสูถนนหนทางภายนอกมากกวา
พระศาสนจักรที่เจ็บปวยเพราะปดขังตนเอง และอยูในความสะดวกสบายที่ยึดติดกับความมั่นคงปลอดภัยของ
ตัวเอง”(EG 4) 
เยาวชน ความหวังของพันธกิจ 

8. เยาวชนเปนความหวังของพันธกิจ พระบุคคลของพระเยซูคริสตเจาและขาวดีที่พระองคทรงประกาศ
ดึงดูดคนหนุมสาวอยางตอเน่ือง พวกเขาแสวงหาหนทางที่จะอุทิศตนเองดวยความกลาหาญและความ
กระตือรือรนเพ่ือรับใชมนุษยชาติ “มีเยาวชนจํานวนมากเสนอตัวใหความชวยเหลือเปนอาสาสมัครรูปแบบ
ตางๆ หลายคนมีสวนรวมในชีวิตของพระศาสนจักร ใหชีวิตชีวาแกกลุมงานรับใชตางๆ และริเร่ิมงานธรรมทูต
ในสังฆมณฑล หรือในสถานที่อื่นๆ นับเปนความงดงามที่จะใหบรรดาเยาวชนเปน “ผูจาริกทางความเชื่อ” มี
ความสุขที่จะนําพระเยซูเจาไปตามทองถนน ตามส่ีแยก และในทุกมุมโลก”(EG 106) การประชุมสมัชชา
พระสังฆราชคร้ังตอไปในป 2018 ในหัวขอ “คนหนุมสาว ความเชื่อ และการไตรตรองทางเลือกกระแสเรียก”  
เปนโอกาสพิเศษใหผูมีสวนรวมที่เก่ียวของกับคนหนุมสาวไดแบงปนความรับผิดชอบงานธรรมทูต ซึ่งตองการ
ความม่ังคั่งทางพลังความนึกคิดและความคิดสรางสรรคของพวกเขา 
การใหบริการของสมณองคกรสนับสนุนงานแพรธรรม(PMS) 

9. สมณองคกรสนับสนุนการแพรธรรมเปนเคร่ืองมืออันทรงคุณคาของการกระตุนทุกชุมชนคริสตชน ใหมี
ความปรารถนาที่จะเขาถึงสิ่งที่เกินขอบเขตและความมั่นคงของตนเอง เพ่ือที่จะประกาศขาวดีแกทุกคน
ขอขอบคุณพวกเขาสําหรับชีวิตฝายจิตแหงการเปนธรรมทูตที่ลึกซึ้ง ที่ไดหลอเล้ียงทุกวัน และความมุงม่ันอยาง
ตอเน่ืองในการเพ่ิมความตระหนักและความกระตือรือรนในการเปนธรรมทูตใหกับบรรดาคนหนุมสาว ผูใหญ 
ครอบครัว พระสงฆ พระสังฆราช และนักบวชชาย-หญิง ใหทํางานเพื่อพัฒนาหัวใจการเปนธรรมทูตในทุกคน 
การที่สมณกระทรวงเผยแพรความเชื่อไดสงเสริมวันแพรธรรมสากล จึงเปนโอกาสดีที่ทําใหหัวใจธรรมทูตของ



ชุมชน คริสตชนเขารวมดวยการสวดภาวนา เปนประจักษพยานดวยชีวิต เปนหน่ึงเดียวกันในทรัพยสิน เพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการอยางมากมายและเรงดวนในการประกาศพระวรสาร 
ปฏิบัติพันธกิจของเรากับพระนางมารีย มารดาแหงการประกาศพระวรสาร 

10. พ่ีนองชาย-หญิงที่รัก ในการกระทําพันธกิจของเรา ใหเราไดรับแรงบันดาลใจจากพระนางมารีย มารดา
แหงการประกาศพระวรสาร โดยการนําของพระจิตเจา พระนางทรงรับพระวจนาถแหงชีวิตดวยความถอมตน
ของความเชื่ออันลึกซึ้ง ขอพระมารดาพรหมจารี โปรดชวยขาพเจาทั้งหลายใหกลาว “ใช” ดวยความตระหนักถึง
ความจําเปนเรงดวนในการทําใหขาวดีของพระเยซูเจาดังกองในยุคสมัยของเรา ขอพระแมโปรดใหเรามีความ
กระตือรือรนขึ้นใหมในการนําขาวดีแหงชีวิตที่ไดรับชัยชนะเหนือความตายไปใหทุกคน ขอพระแมโปรดทรงวอน
ขอ เพ่ือเราจะไดสามารถไดรับความกลาหาญอันศักด์ิสิทธ์ิที่จําเปนเพ่ือจะไดคนพบวิธีการใหมๆที่จะนําพระพร
แหงการชวยใหรอดพนไปสูชาย-หญิงทุกคน                                                          
                                                                                       สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

 
4 มิถุนายน 2017 
นครรัฐวาติกัน 
สมโภชพระจิตเจา 
 


