สารวันอาทิตยแพรธรรมสากล 2017
“การแพรธรรม หัวใจ ความเชือ่ คริสตชน”
(Mission at the heart of the Christian faith)
พี่นองชายหญิงที่รัก
วันแพรธรรมสากลปนี้เปนอีกครั้งหนึ่งที่รวมเราไวรอบๆพระบุคคลของพระเยซูเจา “ทรงเปนผูประกาศ
พระวรสารพระองคแรกและสําคัญที่สุด” (สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6: EN 7) ผูทรงสงเราไปประกาศ
ขาวดีแหงความรักของพระเจา พระบิดา ดวยพระอานุภาพของพระจิตเจาเรื่อยมา วันนี้เชิญชวนเราใหไตรตรอง
อีกครั้งถึง “การแพรธรรม หัวใจ ความเชื่อคริสตชน” พระศาสนจักรมีธรรมชาติเปนธรรมทูต มิฉะนั้นพระศาสน
จักรก็จะไมเปนพระศาสนจักรของพระคริสตเจาอีกตอไป แตเปนแคกลุมที่เหมือนกับกลุมอื่นๆที่ในไมชาเมื่อ
บรรลุ วัตถุ ป ระสงค แ ล วก็ ผ า นไป ดั ง นั้ นจึ ง จํา เป นที่ เ ราตอ งถามตนเองดวยคํ า ถามบางประการที่เกี่ ย วกั บ
เอกลักษณของคริสตชน และความรับผิดชอบของเราในฐานะผูมีความเชื่อในโลกที่เต็มไปดวยความสับสน
ความผิดหวัง ความทอแท และการทรมานจิตใจจากสงคราม การฆาพี่นองจํานวนมหาศาลที่ผูบริสุทธิ์เปน
เปาหมายอยางอยุติธรรม พันธกิจพื้นฐานของเราคืออะไร? หัวใจสําคัญของพันธกิจของเราคืออะไร? วิธีการที่
จําเปนที่เราตองใชในการปฏิบัติพันธกิจของเราคืออะไร?
พันธกิจและพลังการเปลี่ยนแปลงของพระวรสารของพระคริสตเจา ผูทรงเปน หนทาง ความจริง และชีวิต
1. พลังแหงการเปลี่ยนแปลงของพระวรสารเปนพันธกิจของพระศาสนจักรที่มีตอชาย-หญิงที่มีน้ําใจดีทุก
คน พระวรสารเปนขาวดีที่เปยมไปดวยความปติยินดี เนื่องดวยบรรจุและมอบชีวิตใหม เปนชีวิตของพระคริสต
เจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ ผูทรงมอบชีวิตของพระองคในพระจิตเจา กลายเปน หนทาง ความจริง และชีวิต
สําหรับเรา (เทียบ ยน 14:6) พระองคทรงเปนหนทาง ผูทรงเชื้อเชิญเราใหติดตามพระองคดวยความเชื่อมั่นและ
กลาหาญ ในการติดตามพระเยซูเจา ผูทรงเปนหนทาง ของเรา เราไดพบ ความจริง และไดรับ ชีวิต ของ
พระองค ซึ่งเปนความสมบูรณของความสนิทสัมพันธกับพระเจา พระบิดา ในพระอานุภาพของพระจิตเจา ชีวิตนี้
ทําใหเราเปนอิสระจากความเห็นแกตัวทุกชนิด และเปนบอเกิดแหงความสรางสรรคในความรัก
2. พระเจา พระบิดาทรงปรารถนาใหการเปลี่ยนแปลงนี้ดํารงอยูในบุตรชาย-หญิงของพระองค การ
เปลี่ยนแปลงซึ่งแสดงออกดวยการนมัสการในพระจิตเจาและตามความจริง (เทียบ ยน 4:23-24) ผานทางชีวิตที่
มีพระจิตเจาทรงนําทางในการเลียนแบบอยางของพระเยซูเจา พระบุตรผูทรงรับพระสิริรุงโรจนของพระเจา
พระบิดา “พระสิริรุงโรจนของพระเจาเปนมนุษยผูมีชีวิต” (อีเรเนอุส Adversus Heareses IV, 20, 7) ดังนั้นการ
เทศนสอนพระวรสารจึงกลายเปนวาจาที่มีชีวิตและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ประกาศ (เทียบ อสย
55:10-11) พระเยซูคริสตเจา ผูทรงรับธรรมชาติมนุษยอยางตอเนื่องในทุกสถานการณของมนุษย(เทียบ ยน
1:14)
พันธกิจและเวลาแหงพระพรของพระคริสตเจา

3. ดังนั้น พันธกิจของพระศาสนจักรไมใชการเผยแผอุดมการณทางศาสนา หรือการนําเสนอจริยธรรมอัน
สู ง ส ง มี ข บวนการมากมายในโลกที่ ใ ห แ รงบั น ดาลใจต อ อุ ด มการณ อั น สู ง ส ง หรื อ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ให มี
ความหมาย โดยผานทางพันธกิจของพระศาสนจักร พระเยซูคริสตเจาเองยังทรงประกาศขาวดีและปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้นพันธกิจของพระศาสนจักรคือการนําเสนอประวัติศาสตรของเวลาแหงพระพร เวลาที่โปรดปราน
ของการชวยใหรอดพน โดยทางการประกาศพระวรสาร พระเยซูผูทรงกลับคืนพระชนมชีพทรงกลายเปนผูรวม
สมัยกับเรา เพื่อวาผูที่ตอนรับพระองคดวยความเชื่อและความรักสามารถประสบกับพลังการเปลี่ยนแปลงของ
พระจิตเจา ผูทรงทําใหมนุษยชาติและสิ่งสรางเกิดผล เหมือนฝนที่ทําใหแผนดินบังเกิดผล “การกลับคืนพระ
ชนมชีพของพระองคมิไดเปนเหตุการณในอดีต แตมีพลังชีวิตที่ซึมซาบอยูในโลก ณ ที่ทุกสิ่งดูเหมือนตายแลว
เครื่องหมายแหงการกลับคืนชีพกลับคอยๆ ปรากฏขึ้นอีกครั้ง เปนพลังที่ไมมีสิ่งใดเทียบเคียงได”(EG 276)
4. เราตองไมลืมวา “การที่เราเปนคริสตชนไมใชเพราะผลแหงการเลือกหรือเพราะความคิดเลอเลิศของ
เรา แตเปนการสัมพันธกับเหตุการณ หรือบุคคล ที่ใหขอบฟาใหมของชีวิต และแนวทางในการตัดสินใจที่
ถูกตอง” (พระเจาคือความรัก 1) ขาวดีคือพระบุคคลผูทรงมอบพระองคเองอยางตอเนื่องและทรงเชิญชวน
ตลอดเวลาใหผูที่รับพระองคดวยความถอมตนและความเชื่อทางศาสนา ใหแบงปนชีวิตของพระองคดวยการมี
สวนรวมอยางมีประสิทธิภาพในธรรมล้ําลึกปสกาแหงการสิ้นพระชนมและกลับคืนพระชนมชีพของพระองค โดย
ทางศีลลางบาป ขาวดีกลายเปนจุดกําเนิดของชีวิตใหม ไดรับการปลดปลอยจากอํานาจของบาป ไดรับความ
สวางและเปลี่ยนแปลงโดยพระจิตเจา โดยทางศีลกําลัง ขาวดีกลายเปนการเสริมกําลังการเจิม ซึ่งโดยทางพระ
จิตเจาองคเดียวกันนี้ทรงชี้หนทางใหม และกลยุทธสําหรับการเปนประจักษพยานและการกาวเดินไปดวยกัน
โดยทางศีลมหาสนิท ขาวดีกลายเปนอาหารสําหรับชีวิตใหม เปน “ยาอมตะ” (อิกญาซีโอ แหง อันทิโอค Ad
Ephesios 20,2)
5. จําเปนอยางยิ่งที่โลกตองการขาวดีของพระเยซูคริสตเจา โดยทางพระศาสนจักร พระคริสตเจาเจาทรง
สานต อ พั น ธกิ จ ของพระองค อ ย า งต อ เนื่ อ ง เหมื อ นกั บ ชาวสะมาเรี ย ใจดี ดู แ ลบาดแผลที่ มี เ ลื อ ดไหลของ
มนุษยชาติ และดังเชนผูเลี้ยงแกะที่ดี แสวงหาผูที่เดินหลงทางอยูในทางที่วกวนซึ่งนําไปโดยไมมีเปาหมาย ขอ
โมทนาพระคุณพระเจา ที่ประทานประสบการณที่สําคัญหลายอยางอยางตอเนื่อง เพื่อเปนประจักษพยานถึง
พลังของการเปลี่ยนแปลงของขาวดี ขาพเจาคิดถึงการทาทีของนักเรียนของดินกา ผูไดอุทศชีวิตของเขาเพื่อ
ปกปองนักเรียนคนหนึ่งจากศัตรูชนเผานูรที่ตองการฆาเขา ขาพเจาคิดวาการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณที่คิทกัม
ทางตอนเหนือของประเทศอูกันดา ในที่ซึ่งหลังจากการถูกสังหารหมูอยางโหดรายจากกลุมกบฏ ธรรมทูตทาน
หนึ่งใหประชาชนพูดซ้ําพระวาจาของพระเยซูเจาที่ตรัสบนกางเขนวา “ขาแตพระเจา ขาแตพระเจา ทําไม
พระองคจึงทรงทอดทิ้งขาพเจาเลา”(มธ 15:34) เปนการแสดงออกถึงการรองไหอยางสิ้นหวังของพี่นองชายหญิงขององคพระผูเปนเจาผูทรงถูกตรึงบนไมกางเขน สําหรับพวกเขาพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งนั้นเปนแหลงที่มา
อันยิ่งใหญของการปลอบโยนและความกลาหาญ เราสามารถคิดถึงประจักษพยานมากมายที่ขาวดีชวยให
สามารถเอาชนะความใจแคบ ความขัดแยง ลัทธิเหยียดผิว เผานิยม และสงเสริมขาวดีในทุกที่ ในระหวางทุก
คน การคืนดี ความเปนพี่นอง และการแบงปน

พันธกิจใหแรงบันดาลใจชีวิตฝายจิตของการอพยพ การจาริกแสวงบุญ และการเนรเทศอยางสม่ําเสมอ
6. พันธกิจของพระศาสนจักรมีชีวิตชีวาขึ้นจากชีวิตฝายจิตของการอพยพอยูเสมอ เราถูกทาทาย “ใหออก
จากความสะดวกสบายปลอดภัยของตนเอง และมีความกลาหาญที่จะไปยังทุกพื้นที่ที่ตองการแสงสวางแหงขาว
ดี”(EG
20) พันธกิจของพระศาสนจักรผลักดันเราใหจาริกแสวงบุญอยูเสมอขามทะเลทรายแหงชีวิตที่
หลากหลาย ผานทางประสบการณที่แตกตางกันของผูหิวโหยและกระหายความจริงและความยุติธรรม พันธกิจ
ของพระศาสนจักรใหแรงบันดาลดานการเนรเทศอยูเสมอ เพื่อทําใหเราตระหนักถึงความกระหายอยางไม
สิ้นสุด วาเรากําลังเดินทางในถิ่นเนรเทศเพื่อไปสูบานแทของเรา การปรับตัวระหวางการ “มาถึงแลว” และ
“ยังมาไมถึง” ของพระอาณาจักรสวรรค
7. งานธรรมทูตเตือนพระศาสนจักรวา พระศาสนจักรมิไดเปนเปาโดยตนเอง แตเปนเครื่องมือที่ต่ําตอย
และเปนสื่อกลางของพระอาณาจักร พระศาสนจักรที่อางถึงตนเอง อางความสําเร็จอยางทางโลก มิใชพระศา
สนจักรของพระคริสตเจาที่ถูกตรึงกางเขนและพระกายอันรุงโรจนของพระองค นี่คือเหตุผลที่เราควรเลือก
“พระศาสนจักรที่ตองประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บและสกปรก เพราะออกไปสูถนนหนทางภายนอกมากกวา
พระศาสนจักรที่เจ็บปวยเพราะปดขังตนเอง และอยูในความสะดวกสบายที่ยึดติดกับความมั่นคงปลอดภัยของ
ตัวเอง”(EG 4)
เยาวชน ความหวังของพันธกิจ
8. เยาวชนเปนความหวังของพันธกิจ พระบุคคลของพระเยซูคริสตเจาและขาวดีที่พระองคทรงประกาศ
ดึ ง ดู ด คนหนุ ม สาวอย า งต อ เนื่ อ ง พวกเขาแสวงหาหนทางที่ จ ะอุ ทิ ศ ตนเองด ว ยความกล า หาญและความ
กระตือรือรนเพื่อรับใชมนุษยชาติ “มีเยาวชนจํานวนมากเสนอตัวใหความชวยเหลือเปนอาสาสมัครรูปแบบ
ตางๆ หลายคนมีสวนรวมในชีวิตของพระศาสนจักร ใหชีวิตชีวาแกกลุมงานรับใชตางๆ และริเริ่มงานธรรมทูต
ในสังฆมณฑล หรือในสถานที่อื่นๆ นับเปนความงดงามที่จะใหบรรดาเยาวชนเปน “ผูจาริกทางความเชื่อ” มี
ความสุขที่จะนําพระเยซูเจาไปตามทองถนน ตามสี่แยก และในทุกมุมโลก”(EG 106) การประชุมสมัชชา
พระสังฆราชครั้งตอไปในป 2018 ในหัวขอ “คนหนุมสาว ความเชื่อ และการไตรตรองทางเลือกกระแสเรียก”
เปนโอกาสพิเศษใหผูมีสวนรวมที่เกี่ยวของกับคนหนุมสาวไดแบงปนความรับผิดชอบงานธรรมทูต ซึ่งตองการ
ความมั่งคั่งทางพลังความนึกคิดและความคิดสรางสรรคของพวกเขา
การใหบริการของสมณองคกรสนับสนุนงานแพรธรรม(PMS)
9. สมณองคกรสนับสนุนการแพรธรรมเปนเครื่องมืออันทรงคุณคาของการกระตุนทุกชุมชนคริสตชน ใหมี
ความปรารถนาที่ จ ะเข าถึ ง สิ่ ง ที่เ กิ น ขอบเขตและความมั่ น คงของตนเอง เพื่ อที่ จ ะประกาศข า วดีแ ก ทุ ก คน
ขอขอบคุณพวกเขาสําหรับชีวิตฝายจิตแหงการเปนธรรมทูตที่ลึกซึ้ง ที่ไดหลอเลี้ยงทุกวัน และความมุงมั่นอยาง
ตอเนื่องในการเพิ่มความตระหนักและความกระตือรือรนในการเปนธรรมทูตใหกับบรรดาคนหนุมสาว ผูใหญ
ครอบครัว พระสงฆ พระสังฆราช และนักบวชชาย-หญิง ใหทํางานเพื่อพัฒนาหัวใจการเปนธรรมทูตในทุกคน
การที่สมณกระทรวงเผยแพรความเชื่อไดสงเสริมวันแพรธรรมสากล จึงเปนโอกาสดีที่ทําใหหัวใจธรรมทูตของ

ชุมชน คริสตชนเขารวมดวยการสวดภาวนา เปนประจักษพยานดวยชีวิต เปนหนึ่งเดียวกันในทรัพยสิน เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการอยางมากมายและเรงดวนในการประกาศพระวรสาร
ปฏิบัติพันธกิจของเรากับพระนางมารีย มารดาแหงการประกาศพระวรสาร
10. พี่นองชาย-หญิงที่รัก ในการกระทําพันธกิจของเรา ใหเราไดรับแรงบันดาลใจจากพระนางมารีย มารดา
แหงการประกาศพระวรสาร โดยการนําของพระจิตเจา พระนางทรงรับพระวจนาถแหงชีวิตดวยความถอมตน
ของความเชื่ออันลึกซึ้ง ขอพระมารดาพรหมจารี โปรดชวยขาพเจาทั้งหลายใหกลาว “ใช” ดวยความตระหนักถึง
ความจําเปนเรงดวนในการทําใหขาวดีของพระเยซูเจาดังกองในยุคสมัยของเรา ขอพระแมโปรดใหเรามีความ
กระตือรือรนขึ้นใหมในการนําขาวดีแหงชีวิตที่ไดรับชัยชนะเหนือความตายไปใหทุกคน ขอพระแมโปรดทรงวอน
ขอ เพื่อเราจะไดสามารถไดรับความกลาหาญอันศักดิ์สิทธิ์ที่จําเปนเพื่อจะไดคนพบวิธีการใหมๆที่จะนําพระพร
แหงการชวยใหรอดพนไปสูชาย-หญิงทุกคน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
4 มิถุนายน 2017
นครรัฐวาติกัน
สมโภชพระจิตเจา

