สารสมเด็จพระสันตปาปาฟรั งซิส
ในโอกาสวันแพร่ ธรรมสากล ประจําปี 2015
พี่นอ้ งที่รัก
วันอาทิตย์แพร่ ธรรมสากลประจําปี 2015 ปี นี้อยูใ่ นบริ บทของปี ชีวติ นักบวช ซึ่ งช่วยให้มีการ
ส่ งเสริ มการสวดภาวนาและการไตร่ ตรองเพิ่มมากขึ้น ถ้าคริ สตชนผูไ้ ด้รับศีลล้างบาปแล้วทุกคนได้รับ
เรี ยกให้เป็ นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ด้วยการประกาศความเชื่อที่เขาได้รับมา
เป็ นดัง่ พระพร สิ่ งนี้ยงิ่ สําคัญสําหรับนักบวชชายและหญิงแต่ละคน ชี วิตนักบวชกับพันธกิจการแพร่
ธรรมนั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน ความปรารถนาที่จะติดตามพระเยซูเจ้าอย่างใกล้ชิด ปรากฏ
ออกมาให้เห็นด้วยชีวติ การเป็ นนักบวชในพระศาสนจักร ด้วยการตอบรับการเรี ยกของพระองค์ให้แบก
กางเขนและติดตามพระองค์ เพื่อกระทําตามแบบอย่างการอุทิศตนของพระองค์แด่พระบิดา การรับใช้
และความรักของพระองค์ ด้วยการยอมสูญเสี ยชีวติ เพื่อได้รับชีวติ ทั้งนี้เพราะชีวติ ทั้งชีวติ ของพระ
คริ สตเจ้ามีลกั ษณะธรรมทูต ดังนั้น ทุกคนที่ติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิดจึงต้องรักษาคุณภาพแห่ งการ
แพร่ ธรรมของพระองค์ไว้ดว้ ย
มิติแห่งการแพร่ ธรรมซึ่งเป็ นธรรมชาติที่แท้จริ งของพระศาสนจักร เป็ นสิ่ งที่ จาํ เป็ นและขาด
มิได้ ในชี วิตนักบวชทุกประเภท และเป็ นสิ่ งที่ถูกละเลยไม่ได้ แม้จะอ้างถึงจิตตารมณ์ที่ต่างกันของแต่
ละคณะนักบวชก็ตาม การเป็ นผูแ้ พร่ ธรรมไม่ได้เป็ นเพียงแค่การเปลี่ยนรู ปแบบการใช้ชีวติ หรื อยุทธวิธี
แต่การแพร่ ธรรมเป็ นส่ วนหนึ่งของ “หลัก” ความเชื่อ เป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นอย่างยิง่ สําหรับผูฟ้ ังเสี ยงของพระ
จิตเจ้าซึ่ งกระซิ บว่า “จงมา” และ ”จงไป” ผูท้ ี่ติดตามพระคริ สตเจ้าจะไม่มีวนั พลาดจากการเป็ นธรรมทูต
เพราะพวกเขาทราบดีวา่ พระเยซูเจ้า “ทรงเดินไปกับเขา ตรัสพร้อมกับเขา หายใจพร้อมกับเขา และ
ทํางานพร้อมกับเขา เขารู้สึกถึงพระเยซูเจ้าผูท้ รงชีวติ อยูก่ บั เขา ในท่ามกลางกิจการธรรมทูต” (ความชื่ น
ชมยินดีแห่ งพระวรสาร 266)
การแพร่ ธรรมคือความรักผูกพันต่อพระเยซูเจ้า และในขณะเดียวกันก็เป็ นความรั กต่ อประชากร
ของพระองค์ เมื่อเราอธิษฐานภาวนาต่อหน้าพระเยซูเจ้าผูถ้ ูกตรึ งกางเขน เราได้เห็นความรักอย่างลึกซึ้ ง
ของพระองค์ซ่ ึงมอบศักดิ์ศรี และคํ้าจุนเรา ขณะเดียวกันเราก็ตระหนักดี ว่าความรักที่หลัง่ ไหลมาจาก
ดวงพระหฤทัยที่ถูกแทงของพระเยซูเจ้าแผ่ขยายมาโอบกอดประชากรของพระเจ้าและมวลมนุษยชาติ
เราตระหนักอีกครั้งว่าพระองค์ประสงค์จะใช้เรา เพื่อพระองค์จะได้ใกล้ชิดกับประชากรที่พระองค์ทรง
รักมากยิง่ ขึ้น (เทียบ ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร 268) และทุกคนที่แสวงหาพระองค์ดว้ ยความ
จริ งใจ จากคําสัง่ ของพระเยซูที่ตรัสว่า “จงไป” เราเห็นได้ถึงภาพและความท้าทายในปัจจุบนั ของการ
แพร่ ธรรมในพระศาสนจักร สมาชิกของพระศาสนจักรทุกคนถูกเรี ยกให้ประกาศข่าวดีโดยการเป็ น
ประจักษ์พยานด้วยการดําเนินชีวติ ของพวกเขา ด้วยวิธีการเฉพาะของบรรดานักบวชชายและหญิง พวก
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เขาถูกขอให้ฟังเสี ยงของพระจิตเจ้าซึ่ งเรี ยกให้เขาไปยังสุ ดเขตแดน ไปยังพื้นที่ซ่ ึงยังไม่เคยได้รับการ
ประกาศข่าวดี
ในโอกาสครบรอบห้าสิ บปี ของสภาสังคายนาวาติกนั ครั้งที่สอง ของพระสมณกฤษฎีกา ว่าด้วย
งานธรรมทูตของพระศาสนจักร เป็ นการเชิญชวนเราทุกคนให้อ่านเอกสารดังกล่าวอีกครั้ง และนํา
เนื้อหาในเอกสารมาทบทวนไตร่ ตรอง พระสมณกฤษฎีกานี้ได้เรี ยกร้องให้ คณะนักบวชทุกคณะทํางาน
ด้ านการแพร่ ธรรมอย่ างเข้ มแข็ง สําหรับคณะนักบวชที่เป็ นอารามนักพรต นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมาร
เยซู องค์อุปถัมภ์แห่งการแพร่ ธรรม เป็ นดุจดังแสงสว่างใหม่ ท่านได้กล่าวอย่างโน้มน้าวและดึงดูดใจ
พร้อมทั้งเป็ นแรงบันดาลใจที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างชีวติ นักพรตกับการแพร่ ธรรม
คณะนักบวชหลายแห่งที่เกิดขึ้นมาหลังสังคายนาวาติกนั ที่สอง มีความกระตือรื อร้นและเข็มแข็งต่อการ
แพร่ ธรรมสู่นานาชาติ บ่อยครั้งที่คณะเหล่านี้เปิ ดกว้างอย่างเห็นได้ชดั ด้วยการร่ วมทํางานแพร่ ธรรมกับ
นักบวชชายและหญิงที่มาจากท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทําให้ในปั จจุบนั พวกเขาสามารถ
พูดกันด้วยความเข้าใจเรื่ อง “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ในคณะนักบวช อย่างไรก็ตาม ความ
จําเป็ นเร่ งด่วนประการหนึ่งคือ การเน้นยํ้าความคิดว่า พระเยซูเจ้าต้องเป็ นศูนย์กลางของการแพร่ ธรรม
และความคิดนี้เรี ยกร้องให้ทุกคนใช้พรสวรรค์ที่ตนมีอยูใ่ นการประกาศข่าวดี ณ จุดยืนนี้ จะไม่มีการ
ประนีประนอม นัน่ คือ: ผู้ที่ได้ รับพระพรที่ พระเป็ นเจ้ าทรงมอบให้ และยอมรั บภารกิจการแพร่ ธรรม ผู้
นั้นถูกเรี ยกให้ ให้ เจริ ญชี วิตการแพร่ ธรรม สําหรับพวกเขาแล้ว การประกาศเรื่ องพระคริ สตเจ้าให้ไปถึง
ผูค้ นที่อยูห่ ่างไกลในส่ วนต่างๆของโลกนั้น เป็ นเสมือนชีวติ แห่งการติดตามพระองค์ แม้สิ่งที่เขาได้รับ
ตอบแทนคือความยุง่ ยากลําบากและความเสี ยสละก็ตาม แนวโน้มอะไรก็ตามที่ทาํ ให้พวกเขาหันเห
ออกไปจากกระแสเรี ยกแห่งการแพร่ ธรรมนี้
ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลที่ดูดีในเชิงความจําเป็ นด้านการ
อภิบาล ความจําเป็ นของพระศาสนจักร หรื อความจําเป็ นทางด้านมนุษย์ มิใช่การตอบเสี ยงเรี ยกเป็ น
การส่ วนตัวของพระเจ้าในการรับใช้พระวรสาร ในสถาบันการแพร่ ธรรม ผูใ้ ห้การอบรมถูกเรี ยกมา
เพื่อให้การอบรมอย่างชัดเจนและตรงประเด็นเกี่ยวกับแผนการชีวติ และหลักการปฏิบตั ิของการเป็ นผู้
แพร่ ธรรม ตลอดจนการมองให้เห็นถึงกระแสเรี ยกที่แท้จริ งของการเป็ นผูแ้ พร่ ธรรม พ่อขอวิงวอนเป็ น
พิเศษต่อบรรดาเยาวชน
ที่มีความสามารถในการเป็ นประจักษ์พยานที่กล้าหาญและเป็ นผูท้ ี่มีน้ าํ ใจ
กว้างขวาง แม้จะต่างวัฒนธรรมกัน: อย่ าให้ ผ้ อู ื่นปล้ นความคิ ดแห่ งการเป็ นผู้แพร่ ธรรมออกไปจากเธอ
เนื่องจากการติดตามพระเยซูเจ้าเป็ นพระพรพิเศษเฉพาะตัวเธอเท่านั้น ให้ถามตัวเธอจากส่ วนลึกของ
มโนธรรมของเธอว่า ทําไมเธอจึงเลือกชีวติ นักบวชแห่งการแพร่ ธรรม และสะสมความพร้อมที่จะตอบ
รับกระแสเรี ยกนี้ เพราะมันคือ: พระพรแห่งความรักในการรับใช้เพื่อการประกาศข่าวดี จงจําไว้วา่
แม้วา่ ก่อนที่พวกเขาจะได้ยนิ เสี ยงเรี ยกนี้ การประกาศข่าวดีกม็ ีความจําเป็ นอยูแ่ ล้วสําหรับผูท้ ี่รักพระเจ้า
ผูเ้ ป็ นเจ้านายของตน
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ปัจจุบนั การแพร่ ธรรมของพระศาสนจักรต้ องเผชิ ญกับสิ่ งท้ าทาย ด้ านความต้ องการของผู้คน
ในการที่จะหั นกลับไปยังรากเหง้ าของตนเอง และพิทักษ์ รักษาคุณค่ าทางวัฒธรรมที่พวกเขานับถือ ซึ่ ง
หมายความว่าการรู้จกั และการนับถือขนบประเพณี ที่ผอู้ ื่นนับถือ รวมถึงระบบปรัชญาการดํารงชีวติ
ของผูอ้ ื่น ตลอดจนการตระหนักว่าผูค้ นและวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณี ของผูค้ นล้วนมีสิทธิและมี
ส่ วนช่วยในการนําความลึกลํ้าของปรี ชาญาณของพระเจ้าเข้าไปในจิตใจจนทําให้พวกเขายอมรับข่าวดี
ของพระเยซูเจ้า ผูท้ รงเป็ นแสงสว่างและพละกําลังสําหรับทุกวัฒนธรรมได้
ภายใต้พลวัตรที่ซบั ซ้อนนี้ ให้เราถามตนเองว่า “ใครคือผู้คนกลุ่มแรกที่ข่าวดีควรต้ องไปถึง”
คําตอบนี้ พบได้บ่อยครั้งในพระวรสาร ซึ่ งชัดเจนว่า เป็ นคนยากจน เด็กๆ และคนป่ วย คนที่ถูกทอดทิ้ง
และถูกดูหมิ่น ตลอดจนคนที่ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนเราได้ (เทียบ ลก 14:13-14) การประกาศข่าวดีไป
ยังคนที่มีนอ้ ยที่สุดก่อนในพวกเรา คือเครื่ องหมายแห่งพระอาณาจักรที่พระเยซูเจ้าทรงนํามา “เป็ น
ความสัมพันธ์ที่แยกจากกันไม่ได้ ระหว่างความเชื่อของเราและคนยากจน จงอย่าทอดทิ้งผูย้ ากไร้”
(ความชื่ นชมยินดีแห่ งพระวรสาร 48) ประเด็นนี้ตอ้ งชัดเจนเหนือสิ่ งอื่นใดสําหรับผูท้ ี่ถวายตนเพื่อเป็ นผู ้
แพร่ ธรรม ด้วยการปฏิญาณตนที่จะถือความยากจน พวกเขาเลือกที่จะติดตามพระคริ สตเจ้าที่ทรงให้
ความสนใจต่อคนจนมากกว่า ไม่ใช่แค่ในเชิงความคิด แต่ตอ้ งเป็ นแบบที่พวกเขาเป็ น ด้วยการดํารงชีวติ
แบบพวกเขา คือมีชีวติ ท่ามกลางความไม่แน่นอนในชีวติ ประจําวัน และไม่ใส่ ใจที่จะอ้างการมีอาํ นาจ
บารมี ด้วยการดํารงชีวติ แบบนี้ จึงสามารถเรี ยกตนเองได้วา่ เป็ นพี่นอ้ งของคนจน และสามารถนําพวก
เขาให้เห็นถึงความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสารและเครื่ องหมายแห่งความรักของพระเจ้า
การดําเนินชีวติ คริ สตชนที่เป็ นประจักษ์พยานและเป็ นเครื่ องหมายแห่งความรักของพระบิดา
ในท่ามกลางคนยากจนและคนด้อยโอกาสนั้น ผูป้ ฏิญาณตนได้รับเรี ยกให้ส่งเสริ มการปรากฏอยู่ของ
ฆราวาสผู้มีความเชื่ อในการรับใช้งานแพร่ ธรรมของพระศาสนจักร ดังที่สภาสังคายนาวาติกนั ที่สอง
ระบุไว้วา่ “ฆราวาสควรร่ วมมือในงานการประกาศพระวรสารของพระศาสนจักร ในฐานะประจักษ์
พยาน และในฐานะเครื่ องมือที่มีชีวติ พวกเขาสามารถช่วยงานแพร่ ธรรมได้” (AG 41) จําเป็ นอย่างยิง่ ที่
ผูแ้ พร่ ธรรมที่ได้รับการเจิมต้องยินดีตอ้ นรับคนมีน้ าํ ใจที่จะมาช่วยงานพวกเขา แม้จะเป็ นแค่ช่วงเวลาที่
จํากัดก็ตาม เพื่อให้เขาได้มีประสบการณ์ทางด้านนี้ เพราะพวกเขาคือพี่นอ้ งชายหญิงที่ต้องการมีส่วน
ร่ วมในกระแสเรี ยกการแพร่ ธรรมที่เขาได้ รับมาเมื่อรั บศีลล้ างบาป บ้านพักและสิ่ งปลูกสร้างที่ใช้ในงาน
แพร่ ธรรม คือสถานที่โดยธรรมชาติที่จะต้อนรับพวกเขา และจัดหาสิ่ งที่สนับสนุนเขาทั้งด้านความเป็ น
มนุษย์ ด้านจิตวิญญาณ และงานอภิบาล
สถาบันต่ างๆของพระศาสนจักรและคณะนักบวชแพร่ ธรรม ต่างก็ทาํ งานรับใช้อย่างสมบูรณ์
เพื่อให้ผคู ้ นรู้จกั ข่าวดีของพระเยซูเจ้า ซึ่ งหมายถึงว่า สมาชิกทุกคนของสถาบันและคณะนักบวช
ดังกล่าว จําเป็ นต้องได้รับปลูกฝังจิตตารมณ์แห่งการเป็ นผูแ้ พร่ ธรรม และข้อผูกมัดที่จะต้องทํางานแพร่
ธรรม แต่ผทู้ ี่เป็ นนักบวชชายและหญิงยังจําเป็ นต้องมีโครงสร้างของการให้บริ การรับใช้ดว้ ย เป็ นการ
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แสดงความห่วงใยของพระสันตะปาปา เพื่อที่จะเป็ นหลักประกันด้านจิ ตตารมณ์ ประชาคมให้มีความ
ร่ วมมือกันระหว่างคณะในการดําเนินการและประสานงานกันเป็ นส่ วนสําคัญของการเป็ นประจักษ์
พยานในงานแพร่ ธรรม พระเยซูเจ้าทรงทําให้เกิดความเป็ นหนึ่งเดียวของอัครสาวกของพระองค์อนั
เป็ นสภาวการณ์เพื่อโลกจะได้เชื่อ (เทียบ ยน 17:21) จุดร่ วมกันนี้ไม่ใช่ขอ้ บังคับทางกฎหมาย หรื อ
ระเบียบองค์กร และไม่ใช่เป็ นบีบรัดจากความคิดสร้างสรรค์ของพระจิตเจ้า ผูท้ รงดลบันดาลให้เกิด
ความหลากหลาย มันเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการทําให้สาระในพระวรสารเกิดผลผลิตที่ยงิ่ ใหญ่ข้ ึน เป็ นการ
ส่ งเสริ มความเป็ นหนึ่งเดียวในวัตถุประสงค์ซ่ ึ งเป็ นผลผลิตของพระจิตเจ้าด้วยเช่นกัน
สมาคมเพื่องานแพร่ ธรรมผูส้ ื บตําแหน่งของนักบุญเปโตร มีความเป็ นผูแ้ พร่ ธรรมสากลข้าม
ขอบฟ้ า นี่คือเหตุผลที่วา่ ทําไมพวกเขาจึงจําเป็ นต้องมีพระพรพิเศษที่ หลากหลายในชี วิตนักบวชของ
พวกเขา เพื่อแสดงถึงขอบเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลของการประกาศข่าวดี และเพื่อสามารถที่จะแน่ใจ
ได้วา่ พวกเขาเหมาะสมที่จะอยูใ่ นดินแดนต่างๆที่พวกเขาถูกส่ งไปทํางาน
พี่นอ้ งที่รัก ผูแ้ พร่ ธรรมแท้จริ งคือผูท้ ี่รักข่าวดี นักบุญเปาโลกล่าวไว้วา่ “หากข้าพเจ้าไม่ประกาศ
ข่าวดี ข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบตั ิ” (1 คร 9:16) ข่าวดีเป็ นแหล่งกําเนิดของความชื่นชมยินดี อิสรภาพ
และการไถ่กู้ สําหรับมนุษย์ท้ งั ปวงทั้งชายและหญิง พระศาสนจักรตระหนักดีถึงพระพรประการนี้
ดังนั้น พระศาสนจักรจึงไม่หยุดที่จะประกาศข่าวดีแก่ทุกคน “ซึ่งเป็ นอยูแ่ ล้วตั้งแต่แรกเริ่ ม เราได้ฟัง เรา
ได้เห็นด้วยตาของเรา” (1 ยน 1:1) พันธกิจของบรรดาผูร้ ับใช้พระวาจาของพระเจ้า อันได้แก่ บรรดา
พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส คือการอนุญาตให้ทุกคน โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น ได้เข้าถึง
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระคริ สตเจ้าอย่างเต็มที่ในทุกส่ วนของกิจกรรมการแพร่ ธรรมของพระศาสน
จักร สัตบุรุษทุกคนได้รับเรี ยกให้เจริ ญชีวติ ภายใต้ขอ้ ผูกมัดแห่งศีลล้างบาปอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั
ภาวะแวดล้อมของแต่ละคน การตอบสนองอย่างใจกว้างต่อกระแสเรี ยกสากลนี้ เป็ นบรรดานักบวชชาย
และหญิงที่ตอ้ งกระทําโดยผ่านชีวติ แห่งการภาวนาอย่างเข้มข้น และการมีชีวติ สนิทกับองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า และการถวายบูชาแห่งการไถ่กขู้ องพระองค์
ข้าแต่พระแม่มารี ย ์ ผูเ้ ป็ นมารดาของพระศาสนจักร และแบบอย่างของผูแ้ พร่ ธรรมที่อยูห่ ่างไกล
ข้าพเจ้าขอฝากบรรดาพี่นอ้ งชายและหญิงผูท้ าํ งานเผยแพร่ ข่าวดีในทุกสภาพการณ์ของชีวติ การแพร่
ธรรมสู่นานาชาติ หรื อในประเทศของตนเองไว้กบั พระแม่ ข้าพเจ้าขออวยพรบรรดาผูแ้ พร่ ธรรมของ
การประกาศข่าวดีทุกท่านด้วยความยินดี
สํานักวาติกัน 24 พฤษภาคม 2515
สมโภชพระจิ ตเจ้ า
สมเด็จพระสั นตะปาปา ฟรั งซิ ส
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