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พระสมณกฤษฎีกา 
ว่าด้วย 

งานธรรมทูตของพระศาสนจักร 
7 ธันวาคม 1965 

 
อารัมภบท 
1. พระเจา้ทรงส่งพระศาสนจกัรไปยงัชาติต่างๆในโลกเพื่อใหเ้ป็น “ศีลศกัด์ิสิทธิ์สากลแห่งการช่วยใหร้อด
พน้” ซึ่งไดร้บัการผลกัดนัจากความจ าเป็นภายในของความเป็นสากลของพระศาสนจกัร และเพื่อปฏิบติั
ตามค าสั่งของผูส้ถาปนา (เทียบ มก 16:16) พระศาสนจกัรจึงมุ่งมั่นเร่ือยไปท่ีจะประกาศพระวรสาร(ข่าวดี)
แก่มนษุยท์กุคน บรรดาอคัรสาวกเองซึ่งเป็นรากฐานของพระศาสนจกัร ก็ไดด้ าเนินรอยตามพระบาทของ
พระคริสตเจา้ “เทศนส์อนพระวาจาแห่งความจริงและท าใหเ้กิดพระศาสนจกัรต่างๆ” เป็นหนา้ท่ีของผูสื้บ
ต าแหน่งต่อจากบรรดาอคัรสาวกท่ีจะตอ้งท าใหห้นา้ท่ีนีค้งอยู่ต่อไป เพื่อ “พระวาจาขององค์พระผูเ้ป็นเจา้
เผยแผ่ไปอย่างรวดเร็วและไดร้บัการยกย่องดงัทีเ่ป็นไปในหมู่ท่านแลว้” (2 ธส 3:1) และพระอาณาจกัรของ
พระเป็นเจา้จะไดร้บัการประกาศและสถาปนาไปทั่วโลก 
 ยิ่งกว่านัน้ สภาพการณใ์นปัจจบุนัซึ่งท าใหเ้กิดสถานการณใ์หม่ส าหรบัมนษุยชาติ พระศาสนจกัรซึ่ง
เป็นเกลือของแผ่นดินและเป็นความสว่างของโลก (เทียบ มธ 5:13-14) ไดร้บัการเรียกรอ้งอย่างเรง่ด่วนมาก
ขึน้ใหก้อบกูแ้ละฟ้ืนฟูส่ิงสรา้งทัง้หลาย เพื่อทกุส่ิงจะไดร้บัการบูรณะขึน้ใหม่ในพระคริสตเจา้ และมนษุยท์กุ
คนจะตัง้ขึน้เป็นครอบครวัเดียวในพระองค ์และประชากรเดียวของพระเจา้ 
 ดงันัน้ สภาสงัคายนานี ้ ในขณะท่ีโมทนาคณุพระเจา้ส าหรบัผลงานอนัยอดเยี่ยมท่ีพระศาสนจกัรทัง้
ครบไดท้ าใหบ้รรลุผลส าเร็จอย่างเต็มท่ี ดว้ยความพยายามอย่างกลา้หาญ สภาสงัคายนานีม้ีความ
ปรารถนาท่ีจะรา่งหลกัการของกิจกรรมการแพรธ่รรม และเพื่อท่ีจะปลกุเรา้จิตใจท่ีมีพลงัของสตับุรุษทกุคน 
เพื่อว่าประชากรของพระเจา้ซึ่งมุ่งเดินหนา้ไปในเสน้ทางแคบของไมก้างเขน จะไดแ้ผยแพรไ่ปทั่วทกุแห่งถึง
พระอาณาจกัรของพระคริสตเจา้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และซึ่งโอบกอดดว้ยการทอดพระเนตรตลอดมาทกุยคุ
ทกุสมยั (เทียบ บสร 36:19) และเพื่อจะไดเ้ตรียมทางใหพ้ระองคเ์สด็จกลบัมา 
 

บทท่ี 1 
หลักค าสอน 

 

แผนการไถ่กู้ของพระเจ้า 
2. พระศาสนจกัรท่ีก าลงัจาริกอยู่นีเ้ป็นธรรมทตูโดยธรรมชาติ เพราะถือก าเนิดมาจากพนัธกิจของ

พระบุตรและพระจิตตามแผนการของพระบิดา (1) 
 ส่ิงนีม้ีตน้ก าเนิดมาจากธารแห่งความรกั คือจากความรกัของพระเจา้พระบิดา โดยท่ีพระบิดาทรง
เป็นเบือ้งตน้ท่ีไม่มีเบือ้งตน้ ซึ่งพระบุตรทรงบงัเกิดจากพระองคแ์ละพระจิตทรงสืบเน่ืองมาจากพระองคโ์ดย
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ทางพระบุตร พระบิดาไดท้รงสรา้งเรามาดว้ยพระทยัเสรี แห่งพระทยัดีและพระกรุณาอย่างลน้เหลือของ
พระองค ์และยงัทรงเรียกเรามาใหม้ีส่วนรว่มในชีวิตและพระสิริรุง่โรจนก์บัพระองค ์พระองคไ์ดท้รงแสดงพระ
เมตตาต่อเราดว้ยพระทยักวา้ง และไม่ทรงหยดุยัง้ท่ีจะแสดงเช่นนีต่้อไป ดงันัน้พระองคซ์ึ่งทรงเป็นพระผูท้รง
สรา้งสรรพส่ิงทัง้ปวงในท่ีสุดจะทรงเป็น “ทกุส่ิงในทกุคน” (1คร 15:28) โดยทรงประทานพระสิริรุง่โรจนข์อง
พระองคแ์ละความสขุของเราใหพ้รอ้มกนั พระเจา้ทรงพอพระทยัเรียกมนษุยท์ัง้หลายใหม้ามีส่วนในชีวิตของ
พระองคม์ิใช่แค่ปัจเจกชน โดยไม่เกี่ยวโยงถึงกนัและกนัเท่านั้น ยิ่งกว่านัน้ยงัทรงพอพระทยัรวมมนษุย์
ทัง้หลายใหเ้ป็นประชากรหน่ึงเดียว ซึ่งในประชากรนัน้บรรดาบุตรของพระองคท่ี์อยู่กระจดักระจายจะได้
รวมเขา้เป็นหน่ึงเดียวกนั (เทียบ ยน 11: 52) 
 
พันธกิจของพระบุตร 
 3. แผนการสากลของพระเจา้ท่ีจะช่วยมนษุยชาติใหร้อดพน้นี ้ มิใช่ส าเร็จไปโดยวิธีอย่างลบัๆใน
วิญญาณของมนษุย ์ หรือโดยอาศยัความพยายามของผูเ้ป็นนกัพรตซึ่งแสวงหาพระเจา้ในรูปแบบท่ีแตกต่าง
กนั  เพื่อบางท่ีจะบรรลถุึงและพบพระองคแ์มว้่าพระองคจ์ะไมอ่ยู่ห่างไกลจากเราแต่ละคน (เทียบ กจ 17:27) 
ความพยายามเหล่านีต้อ้งไดร้บัการใหค้วามรูแ้ละดดัแปลง แมว้่าโดยทางงานแห่งพระเมตตาของพระญาณ
เอือ้อาทรของพระเจา้ บางครัง้พวกเขาอาจจะถอืเป็นการมุ่งไปหาพระเจา้แท ้ หรือเป็นการเตรียมรบัข่าวดี(2) 
เพื่อท าใหเ้กิดสันติสขุ หรือการรวมมนษุยผ์ูเ้ป็นคนบาปใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกบัพระองค ์ เช่นเดียวกบัวิธีการท่ีท า
ใหพ้วกเขาเป็นชมุชนท่ีเป็นพี่นอ้งกนั พระเป็นเจา้ทรงตดัสินพระทยัท่ีจะเจา้มามีบทบาทในประวัติศาสตร์
ของมนษุยโ์ดยวิธีใหม่และเด็ดขาด โดยทรงส่งพระบุตรของพระองคม์ารบัสภาพมนษุยอ์ย่างเรา เพื่อว่าโดย
ทางพระองค ์จะทรงฉดุเราใหพ้น้จากอ านาจของความมืดและของปีศาจ (เทียบ คส.1:13,กจ : 10:38) และ
ท าใหโ้ลกคืนดีกบัพระองคใ์นพระบุตร (เทียบ 2 คธ 5:19) โดยทางพระบุตร พระองคผ์ูท้รงสรา้งสรรพส่ิงมา
(3) ทรงตัง้ใหเ้ป็นทายาทรบัทกุส่ิง ในพระบุตรพระองคจ์ะทรงฟ้ืนฟูทกุส่ิงขึน้ใหม่ (เทียบ อฟ 1:10) 
 พระเจา้ทรงส่งพระเยซูคริสตเจา้มาในโลกนีเ้พื่อเป็นองคก์ลางอย่างแทจ้ริงระหว่างพระเจา้กบัมนษุย ์
เน่ืองจาก พระองคท์รงเป็นพระเจา้ ในองค์พระคริสตเจา้นัน้ พระเทวภาพบริบูรณ์สถิตอยู่ในสภาพมนษุย์ที่
สมัผสัได ้ (คส.2:9) ในพระธรรมชาติมนษุยข์องพระองค ์ ในอีกแง่หน่ึง ทรงเป็นอาดมัใหม่ ทรงรบัการตัง้ให้
เป็นประมขุของมนษุยชาติท่ีไดร้บัการบูรณะขึน้ใหม่ และ เป่ียมดว้ยพระหรรษทานและความจริง (ยน 1:14) 
ดงันัน้ พระบุตรของพระเจา้ทรงด าเนินวิถีชีวิตของการรบัสภาพมนษุยอ์ย่างแทจ้ริง พระองคท์รงท าใหม้นษุย์
มีส่วนในพระธรรมชาติของพระเจา้ แมท้รงร ่ารวย พระองค์ก็ยงัทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่เรา เพือ่
ท่านจะไดร้ ่ารวยเพราะความยากจนของพระองค์ (2 คร 8:9) บุตรมนษุยไ์ม่ไดเ้สด็จมาใหผู้อ้ื่นรบัใช ้ แต่เพื่อ
รบัใชผู้อ้ื่น และทรงมอบชีวิตของพระองคเ์พื่อเป็นค่าไถ่คนเป็นอนัมาก นั่นคือ เราทกุคน (เทียบ มก  10 :45)
บรรดาปิตาจารยข์องพระศาสนจกัรประกาศอย่างไม่ลงัเลว่า ส่ิงใดท่ีพระคริสตเจา้ยงัมิไดท้รงรบัเอาไว ้ส่ิงนัน้
ก็ยงัไม่หายดีเป็นปกติ(4) บดันี ้ส่ิงท่ีพระองคท์รงรบัเอาธรรมชาติมนษุยอ์ย่างแทจ้ริง ทกุอยา่งท่ีมอียู่ในตวัเรา
ซึ่งเป็นผูน่้าสมเพช และยากแคน้ แต่ทรงมีธรรมชาติมนษุยใ์นพระองคท่ี์ไม่มีบาป (เทียบ ฮบ 4:15;9:28) พระ
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คริสตเจา้ซึ่งพระบิดาทรงท าใหศ้กัด์ิสิทธิ์และทรงส่งมาในโลกนี ้(เทียบ ยน 10:36) ทรงยืนยนัว่า “พระจิตของ
พระเจา้ทรงอยู่เหนอืขา้พเจา้ เพราะพระองค์ทรงเจิมขา้พเจา้ไวใ้หป้ระกาศข่าวดีแก่คนยากจน ทรงส่ง
ขา้พเจา้ไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผูถู้กจองจ า คืนสายตาใหแ้ก่คนตาบอด ปลดปล่อยผูถู้กกดขีใ่หเ้ป็น
อิสระ” (ลก 4:18) และยงัตรสัอีกว่า “บุตรแห่งมนษุย์มาเพือ่แสวงหาและเพือ่ช่วยผูที้เ่สียไปใหร้อดพน้ (ลก 
19:10) 

ส่ิงใดท่ีครัง้หน่ึงพระคริสตเจา้ทรงเทศนส์อน หรือกระท าในพระองคเ์พื่อความรอดพน้ของมนษุยชาติ 
ส่ิงนัน้จึงตอ้งประกาศและเผยแพรไ่ปจนถึงสดุปลายแผ่นดิน (กจ 1:8) โดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็ม (เทียบ ลก 
24:47) เพื่อว่า ส่ิงท่ีครัง้หน่ึงพระองคไ์ดท้รงกระท าเพื่อความรอดพน้ของทกุคน จะบงัเกิดผลส าหรบัทกุคน 
ทกุยคุทกุสมยัตลอดไป 

 
พันธกิจของพระจติ 

4.แต่เพื่อกระท าส่ิงนีใ้หส้ าเร็จไป พระคริสตเจา้ทรงส่งพระจิตจากพระบิดาเขา้มาด าเนินการในการ
ท างานเพื่อการไถ่กู ้ และกระตุน้ใหพ้ระศาสนจกัรแพรข่ยายออกไป ไม่ตอ้งสงสยัเลยว่า พระจิตไดท้รงเร่ิม
ด าเนินการในโลกแลว้ก่อนท่ีพระคริสตเจา้จะไดร้บัพระสิริรุง่โรจน(์5) แต่ในวนัสมโภชพระจิตตาคม พระจิต
เสด็จลงมาเหนือบรรดาอคัรสาวกเพื่อประทบัอยูก่บัพวกเขาตลอดไป (เทียบ ยน 14:16) พระศาสนจกัร
แสดงตนอย่างเปิดเผยต่อหนา้ฝงูชน การเทศนส์อนเป็นการเริ่มการเผยแพรข่่าวดีไปสู่ประเทศต่างๆ และมี
เครื่องแสดงใหรู้ล่้วงหนา้ถึงการที่ชนชาติต่างๆจะรว่มเป็นหน่ึงเดียวกนัท่ีมีความเชื่อสากลเดียวกนัโดยทาง
พระศาสนจกัรแห่งพนัธสญัญาใหม่ พระศาสนจักรซึ่งพดูทกุภาษา เขา้ใจและยอมรบัทกุภาษาไวใ้นความรกั 
และดว้ยเหตนีุจ้ึงมีผลเหนือความแตกแยกแห่งหอบาแบลได(้6) “กิจการของอคัรสาวก” เร่ิมในวนัพระจิตตา
คม เหมือนกบัท่ีพระคริสตเจา้ทรงปฏิสนธิเมื่อพระจิตเสด็จลงมาเหนือพระนางพรหมจารีมารยี ์ และ
เหมือนกบัท่ีพระคริสตเจา้ทรงไดร้บัการดลใจใหเ้ริ่มพนัธกิจของพระองคเ์มื่อพระจิตเสด็จลงมาเหนือพระองค์
ขณะท่ีทรงก าลงัภาวนา(7) 

พระเยซุเจา้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ก่อนท่ีจะทรงสมคัรพระทยัมอบชีวิตของพระองคแ์ก่โลก ทรง
เตรียมการส าหรบัพนัธกิจของบรรดาอคัรสาวกและทรงสญัญาจะส่งพระจิตมา ในแบบท่ีวา่ทัง้สองจะท างาน
รว่มกนัเสมอและทกุแห่งเพื่อท าใหก้ารช่วยใหร้อดเกิดผลส าเร็จ(8) ตลอดมาทกุยคุทกุสมยั พระจิตทรง “เป็น
ผูท้  าใหพ้ระศาสนจกัรทัง้มวลรวมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ทัง้ในการเป็นหน่ึงเดียวกนัและในศาสนบริการ 
ทรงประทานพระพรต่างๆแห่งฐานานกุรมและ และพระพรพิเศษแก่พระศาสนจกัร”(9) ประทานชีวิตและ
วิญญาณใหก้บัพระศาสนจกัร(10) และปลูกฝังจิตตารมณใ์นการแพรธ่รรมลงในดวงใจของสตับุรุษแบบ
เดียวกบัท่ีไดท้รงผลกัดนัในองคพ์ระคริสตเจา้ บางครัง้ยงัเห็นไดช้ดัว่า พระจิตเสด็จมาล่วงหนา้ก่อนกิจการ
ของบรรดาอคัรสาวก(11) เช่นเดียวกบัท่ีพระองคไ์ม่ทรงหยดุยัง้ท่ีจะติดตามและชีน้  าในวิธีการท่ีแตกต่างกนั
(12) 
พันธกิจของพระศาสนจักร 
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 5. ตัง้แต่แรกเริ่ม พระเยซูเจา้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ “ทรงเรียกผูที้พ่ระองค์ทรงตอ้งการใหม้าพบ เขา
เหล่านัน้ก็มาเฝ้าพระองค์ พระองค์จึงทรงแต่งตัง้อคัรสาวกสิบสองคน ใหอ้ยู่กบัพระองค์และเพือ่ส่งเขา
ออกไปเทศนส์อน” (มก 3:13 ; เทียบ มธ 10:1-52) ดงันีบ้รรดาอคัรธรรมทตูจึงเป็นหน่อแรกท่ีออกมาจากอิส
ราแอลใหม่ และในขณะเดียวกนัเป็นการเริ่มตน้ของฐานานกุรมศกัด์ิสิทธิ์ จากนัน้ เมื่อการสิน้พระชนมแ์ละ
กลบัคืนพระชนมชีพของพระองคค์รัง้หน่ึงส าหรบัตลอดไปท าใหธ้รรมล า้ลึกแห่งการช่วยใหร้อดพน้และการ
ฟ้ืนฟูทกุส่ิงส าเร็จสมบูรณไ์ปในพระองคแ์ลว้ บดันีอ้งคพ์ระเจา้ทรงไดร้บัอ านาจทกุอย่างทัง้ในสวรรคแ์ละบน
แผ่นดิน (เทียบ มธ 28:18) ก่อนท่ีจะทรงเสด็จสู่สวรรค ์ (เทียบ กจ 1:11) ทรงตัง้พระศาสนจกัรใหเ้ป็นศีล
ศกัด์ิสิทธิ์แห่งการช่วยใหร้อดพน้ และทรงส่งบรรดาศิษยข์องพระองคไ์ปทั่วโลกดงัท่ีพระบิดาทรงส่งพระองค์
ลงมา (เทียบ ยน 20:21) ทรงสั่งพวกเขาว่า “เพราะฉะนัน้ ท่านทัง้หลายจงไปสั่งสอนนานาชาติใหม้าเป็น
ศิษย์ของเรา ท าพธิีลา้งบาปใหเ้ขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาใหป้ฏิบติัตาม
ค าสั่งทกุขอ้ทีเ่ราใหแ้ก่ท่าน ” (มธ 28:19-20) “ท่านทัง้หลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีใหม้นษุย์ทัง้ปวง 
ผูที้เ่ชือ่และรบัศีลลา้งบาปก็จะรอดพน้ ผูที้ไ่ม่เชือ่จะถูกตดัสินลงโทษ” (มก 16:15) ดงันัน้ จึงเป็นหนา้ท่ีของ
พระศาสนจกัรท่ีตอ้งเผยแพร่ความเชื่อและความรอดพน้ของพระคริสตเจา้ ไม่เพียงแต่ในคณุธรรมของการ
เป็นค าสั่งท่ีชดัเจนซึ่งสืบทอดมาจากบรรดาอคัรสาวกท่ีมีค าสั่งถึงพระสงัฆราช ซึ่งมีพระสงฆเ์ป็นผูช้่วย 
พรอ้มกบัผูสื้บต าแหน่งต่อจากท่านนกับุญเปโตรผูเ้ป็นนายชมุพาบาลสงูสดูของพระศาสนจกัรเท่านัน้ แต่
ดว้ยคณุธรรมของชีวิตซึ่งออกมาจากพระคริสตเจา้เขา้สู่การเป็นสมาชิกของพระองคอ์ีก “พระองค์ทรงท าให้
ร่างกายทกุส่วนประสานสมัพนัธ์กนัอย่างสนทิแน่นแฟ้น ทรงจดัใหข้อ้ต่อทกุขอ้เสริมก าลงัใหแ้ต่ละส่วนท า
หนา้ทีข่องตน ร่างกายจึงเติบโตและเสริมสรา้งตนเองอย่างสมบูรณ์ขึน้ดว้ยความรกั” (อฟ 4:16) ดงันัน้ พนัธ
กิจของพระศาสนจกัรจึงส าเร็จลลุ่วงไปดว้ยกิจกรรมที่พระศาสนจกัรกระท า ดว้ยการปฏิบติัตามค าสั่งของ
พระคริสตเจา้ และไดร้บัการชกัน าโดยพระหรรษทานและความรกัของพระจิต น าเสนออย่างครบถว้นแก่
มนษุยท์กุคนหรือทกุประเทศชาติ เพื่อว่า โดยอาศยัแบบอยา่งชีวิตของพระศาสนจกัร จากการเทศนส์อน 
จากศีลศกัด์ิสิทธิ์ และเครื่องมืออื่นๆของพระหรรษทาน พระศาสนจกัรจะไดน้ าพวกเขามาสู่ความเชื่อ มาสู่
อิสรภาพ และสนัติภาพของพระคริสตเจา้ ส่งผลใหพ้วกเขามีความหนกัแน่นมั่นคงและมีความมั่นใจอย่าง
เต็มเป่ียมในการมีส่วนรว่มในธรรมล า้ลึกของพระคริสตเจา้ 
 เน่ืองจากพนัธกิจนีย้งัคงด าเนินต่อไป มีการพฒันาในแนวทางประวติัศาสตรท่ี์เปิดเผยถึงพนัธกิจ
ของพระคริสตเจา้เอง ผูท้รงถกูส่งมาเพื่อเทศนส์อนข่าวดีใหก้บัผูย้ากจน ดว้ยเหตนีุจ้ึงจ าเป็นท่ีพระศาสนจกัร
ภายใตก้ารปลกุเรา้ของพระจิตตอ้งเดินในทางท่ีพระคริสตเจา้ทรงด าเนินมาแลว้ ในวิถีทางของความยากจน  
ความนอบนอ้ม การรบัใชแ้ละการมอบถวายตนเองจนแมจ้ะถึงแก่ความตาย ความตายนัน้ซึง่พระองคไ์ด้
ทรงไดร้บัชยัชนะดว้ยการกลบัคืนพระชนมชีพ ดงันัน้ บรรดาอคัรสาวกตอ้งเดินอยู่ในความหวงันี ้การทดลอง
และความทกุขท์รมานอนัมากมายเหล่านีจ้ะเติมเต็มส่ิงต่างๆท่ีจ าตอ้งมีเพื่อการรบัทรมานของพระคริสตเจา้
ส าหรบัพระกายของพระองค ์ คือพระศาสนจกัร (เทียบ คส 1:24) ซึ่งบอ่ยครัง้ เลือดของบรรดาคริสตชนได้
เป็นเหมือนเมล็ดพนัธุ ์(13) 
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กิจการธรรมทูตของพระศาสนจักร 
 6. หนา้ท่ีนี ้ จะกระท าใหส้ าเร็จไดด้ว้ยค าสั่งของบรรดาพระสงัฆราชภายใตผู้สื้บต าแหน่งต่อจาก
นกับุญเปโตร พรอ้มกบัค าภาวนาและความช่วยเหลือของทัง้พระศาสนจกัร เป็นหนา้ท่ีเดียวและเหมือนกนั
ในทกุแห่งและในทกุๆสภาพการณ ์ ถึงแมอ้าจจะด าเนินการแตกต่างกนัตามสภาพการณแ์วดลอ้ม ดงันัน้ 
การรบัรูถ้ึงความแตกต่างนีใ้นกิจกรรมของพระศาสนจกัร ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากธรรมชาติภายในของพนัธกิจเอง 
แต่เกดิจากสภาพการณแ์วดลอ้มท่ีใชใ้นพนัธกิจนี ้
 สภาพการณแ์วดลอ้มเหล่านีบ้างครัง้ขึน้อยู่กบัพระศาสนจกัร บางครัง้ขึน้อยู่กบัประชาชน กลุ่ม 
หรือบุคคลท่ีพนัธกิจนัน้มุ่งถึง ถึงแมพ้ระศาสนจักรมีเครื่องมือแห่งการช่วยใหร้อดพน้อย่างครบครนั ก็มิใช่ว่า
สามารถกระท าหรือจะสามารถกระท าในการน าพวกเขาเขา้มาสู่การปฏิบติัไดใ้นทนัที แน่นอนว่า 
ประสบการณข์องพระศาสนจกัรเร่ิมตน้และมีล าดบัขัน้ในการเพียรพยายามท่ีจะกระท าใหแ้ผนการของพระ
เจา้เป็นจริง ยิ่งกว่านัน้ บางครัง้เมื่อเร่ิมตน้อย่างดีแลว้ พระศาสนจกัรจ าใจตอ้งถอยหลงัหรืออยา่งนอ้ยหยดุ
อยู่ในสภาพท าไดส่้วนหน่ึงหรือยงัไม่เพียงพอ ในส่วนท่ีเกี่ยวกบัมนษุย ์ กลุ่มและผูค้นท่ีเกี่ยวขอ้ง พระศาสน
จกัรย่อมติดต่อและเขา้ไปหาเป็นขัน้ๆ แลว้จึงรบัเขาเขา้มาในพระศาสนจกัรอย่างสมบูรณ ์ชนิดของเครื่องมือ
และการกระท าตอ้งเหมาะกบัสถานะหรือสภาพการณน์ัน้ 
 “พนัธกิจ” เป็นค าท่ีใชก้บัภาระหนา้ท่ีเฉพาะ ซึ่งก็คือผูส่้งข่าวสารของพระวรสาร ท่ีพระศาสนจกัร
ส่งไปและออกไปทั่วโลกปฏิบติังานของการเทศนส์อนข่าวดีและปลกูฝังพระศาสนจกัรในท่ามกลาประชาชน
หรือกลุ่มต่างๆท่ียงัไม่มีความเชื่อในพระคริสตเจา้ กิจการเหล่านีจ้ะถกูกระท าใหส้ าเร็จลลุ่วงโดยกิจการธรรม
ทตู และการด าเนินการส่วนใหญ่แลว้อยู่ในเขตพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีรบัรูข้องสนัตะส านกั จดุประสงคเ์ฉพาะของ
กิจการธรรมทตูนีคื้อการประกาศพระวรสาร และการปลกูฝังพระศาสนจกัรท่ามกลางประชาชนและกลุ่ม
ต่างๆเหล่านีซ้ึ่งพระศาสนจกัรยงัมิไดห้ยั่งรากลงไป ดงันัน้จากเมล็ดพนัธซ์ึ่งก็คือพระวาจาของพระเจา้ 
พระศาสนจกัรทอ้งถิ่นของคนพืน้เมืองควรไดร้บัการจดัตัง้อย่างพอเพียงและควรเติบโตไปทั่วโลก พระศาส
จกัรซึ่งมั่งคั่งดว้ยความเขม้แข็งของตนเอง เป็นผูใ้หญ่และมีความเหมาะสม ภายใตฐ้านานกุรมของตนเองร
ตนเองรว่มเป็นหน่ึงเดียวกบัประชาสตับุรุษกบัมีเครื่องมืออนัจ าเป็นส าหรบัเจริญชีวิตแบบคริสตชนอย่าง
สมบูรณ ์พวกเขาควรมีส่วนรว่มในการท าคณุประโยชนแ์ก่พระศาสนจกัรทัง้มวล แต่วิธีส าคญัส าหรบัปลกูฝัง
พระศาสนจกัรก็คือการเทศนส์อนข่าวดีเร่ืองพระเยซูคริสตเจา้ องคพ์ระเป็นเจา้ทรงส่งบรรดาศิษยไ์ปประกาศ
ข่าวดีทั่วโลก เพื่อใหม้นษุยไ์ดร้บัการเกิดใหม่ดว้ยพระวาจาของพระเป็นเจา้ (เทียบ ปต 1:23) แลว้รบัศีลลา้ง
บาปเขา้ในพระศาสนจกัร ซึ่งในฐานะเป็นพระกายแห่งพระวจนาถ ไดร้บัการเลีย้งและมีชีวิตอยู่ดว้ยพระ
วาจาของพระเจา้ และดว้ยปังแห่งศีลมหาสนิท (เทียบ กจ 2:42) 
 ในกิจการธรรมทตูของพระศาสนจกัรนัน้มีขัน้ตอนต่างๆท่ีแตกต่างกนัตามเงื่อนไขที่แตกต่างกนั 
ซึ่งจะพบไดที้ละขัน้ตอน ขัน้แรกสภาพการณใ์นตอนเร่ิมตน้หรือปลกูฝัง ต่อไปคือสภาพการณใ์หม่หรือยงั
เยาวอ์ยู ่ เมื่อส่ิงเหล่านีเ้สร็จสิน้แลว้ มิไดห้มายความว่ากจิการธรรมทตูของพระศาสนจกัรหยดุแต่เพียงเท่านี ้
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กลุ่มคริสตชนพิเศษท่ีไดร้บัการอบรมแลว้มีหนา้ท่ีตอ้งสานต่อกิจการธรรมทตูนี ้ และตอ้งเทศนส์อนข่าวดีนี้
ใหก้บับรรดาผูท่ี้ยงัอยู่ภายนอก 
 ยิ่งกว่านัน้ ตามกลุ่มต่างๆท่ีพระศาสนจกัรตัง้อยู่นัน้บ่อยครัง้มีการเปล่ียนแปลงอย่างถอนราก
ถอนโคน ไม่ว่าจะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม และสภาพการณใ์หม่ๆ อาจเกิดขึน้ได ้ ในกรณีเช่นนีพ้ระศาสนจกัร
ตอ้งพิจารณาว่าเงื่อนไขเหล่านัน้จะเรียกรอ้งใหม้ีกิจการธรรมทตูใหม่อีกครัง้หรือไม่ นอกจากนี ้ บางทีกรณี
แวดลอ้มก็อยู่ในลกัษณะท่ีไม่สมควรจะเสนอใหป้ระกาศข่าวดีโดยตรงและในทนัทีไดใ้นชั่วระยะหน่ึง เมื่อนัน้
แหละธรรมทตูสามารถและตอ้งมีคือ อย่างนอ้ยตอ้งเป็นประจกัษ์พยานถึงพระคริสตเจา้ดว้ยความรกัเมตตา
และงานเมตตาจิต ดว้ยความอดทน  ความรอบคอบและความเชือ่มั่นอย่างมาก ดงันัน้ พวกเขาจะเตรียม
ทางส าหรบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และท าใหพ้ระองคเ์ป็นท่ีรูจ้กัไม่ทางใดก็ทางหน่ึง 
 ดงันี ้ จึงเห็นไดช้ดัว่ากิจการธรรมทตูไหลพลุ่งออกมาจากธรรมชาติภายในของพระศาสนจกัร 
และแพรข่ยายความเชื่อท่ีช่วยใหร้อดออกไป การขยายออกไปนีท้ าใหเ้อกภาพสากลของพระศาสนจกัร
ส าเร็จไป และด ารงรกัษาไวด้ว้ยภาวะการสืบต่อจากอคัรสาวกของพระศาสนจกัร ซึ่งน าออกใชใ้นจิตตารมณ์
ของหมู่คณะตามฐานานกุรมของพระศาสนจกัร การแพรข่ยายและการส่งเสริมเป็นประจกัษ์พยานท่ีเกิดผล
ของความศกัด์ิสิทธิ์ของพระศาสนจกัร ดงันัน้ กิจการธรรมทตูในท่ามกลางนานาชาติแตกต่างจากการปฏิบติั
กิจการอภิบาลในท่ามกลางบรรดาสตับุรุษ อีกทัง้ต่างกบังานฟ้ืนฟูเอกภาพระหว่างคริสตชน  อย่างไรก็ตาม 
งานทัง้สองประเภทนีเ้กี่ยวโยงกบัความกระตือรือรน้ในงานแพรธ่รรมของพระศาสนจกัรอย่างใกลช้ิดมาก
(15) เพราะ การแบ่งแยกในท่ามกลางคริสตชนย่อมเป็นผลรา้ยต่อการประกาศข่าวดีแก่ส่ิงสรา้งทัง้ปวง(16) 
และปิดกนัหนทางสู่ความเชื่อส าหรบัคนจ านวนมาก เน่ืองจากมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีตอ้งแพรธ่รรม ผูร้บั
ศีลลา้งบาปแลว้ทกุคนไดร้บัเรียกใหม้ารวมเป็นแกะฝงูเดียว และดงันัน้พวกเขาจะไดส้ามารถเป็นประจกัษ์
พยานท่ีเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกนัในการประกาศพระคริสตเจา้องคพ์ระผจา้ของพวกเขาแก่นานาชาติ และถา้
เขายงัไม่สามารถเป็นประจกัษ์พยานไปถึงความเชื่อเดียวกนั อย่างนอ้ยพวกเขาควรมีการปลกุเรา้ใหม้ีความ
รกัและความเคารพซึ่งกนัและกนั  
 
เหตุผลของกิจการธรรมทูต 
 7. เหตผุลของกิจการธรรมทตูนีเ้กิดจากน า้พระทยัของพระเป็นเจา้ “พระองค์มีพระประสงค์ใหท้กุ
คนไดร้บัความรอดพน้ และรูค้วามจริงทีส่มบูรณ์ ทัง้นีเ้พราะมีพระเจา้เพยีงพระองค์เดียว และพระเจา้กบั
มนษุย์ก็มีคนกลางแต่เพยีงผูเ้ดียวซึ่งเป็นมนษุย์คนหนึ่ง คือพระคริสตเยซู ผูท้รงมอบพระองค์เป็นค่าไถ่
ส าหรบัมนษุย์ทกุคน” (1 ทธ 2:4-6) และ  “ไม่มีผูใ้ดช่วยใหเ้รารอดพน้เพราะใตฟ้้านีพ้ระเจา้มิไดป้ระทาน
นามอืน่แก่มนษุย์นอกจากนามนีที้ช่่วยเราใหร้อดพน้ได”้ (กจ 4:12) ดงันัน้ ทกุคนตอ้งเปลี่ยนแปลงไปหา
พระองค ์ ท าใหพ้ระองคเ์ป็นท่ีรูจ้กัดว้ยการเทศนส์อนของพระศาสนจกัร และทกุคนตอ้งรวมเขา้ดว้ยกนัใน
พระองคโ์ดยทางการรบัศีลลา้งบาป และเขา้สู่พระศาสนจกัรซึ่งเป็นพระกายของพระองค ์ เพราะพระคริสต
เจา้เอง “เมื่อทรงสอนเป็นถอ้ยค าขดัเจนเด็ดขาดว่า จ าเป็นตอ้งมีความเชื่อและรบัศีลลา้งบาป (เทียบ มก 
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16:16;ยน 3:5)  ในขณะเดียวกนั ไดท้รงยืนยนัถึงความจ าเป็นตอ้งมีพระศาสนจกัร ซึ่งมนษุยเ์ขา้ไปไดโ้ดย 
ทางศีลลา้งบาป ซึ่งเป็นเหมือนกบัประตทูางเขา้ ดว้ยเหตนีุม้นษุยจ์ะไม่สามารถไดร้บัความรอดพน้ ถา้รูว้่า
พระเจา้ไดท้รงตัง้พระศาสนจกัรขึน้โดยพระเยซูคริสตเจา้ และใหเ้ป็นสถาบนัจ าเป็นส าหรบัความรอดพน้ 
แลว้ไม่ยอมเขา้หรือไม่ยอมอยู่ในพระศาสนจกัรนัน้ตลอดไป” (17) ส าหรบัมนษุยบ์างคนท่ีไม่รูข้่าวดีโดยไม่ใช่
ความผิดของเขา แมว้่าพระเป็นเจา้ทรงสามารถใชว้ิธีท่ีพระองครู์น้ าเขามาถอืความเชือ่ ถา้ไม่มีความเชือ่แลว้ 
จะเป็นทีพ่อพระทยัของพระเจา้ไม่ไดเ้ลย (ฮบ 11:6) แต่ก็ยงัมีความจ าเป็นท่ีตอ้งขึน้อยู่กบัพระศาสนจกัร 
(เทียบ 1 คร 9:16) และในขณะเดียวกนัก็มีหนา้ท่ีศกัด์ิสิทธิ์ คือตอ้งประกาศข่าวดี  ดว้ยเหตนีุก้ิจการธรรมทตู
ของพระศาสนจกัรไม่ว่าวนันีห้รือเวลาใดก็ยงัคงรกัษาอ านาจและความจ าเป็นไวเ้สมอไป 
 โดยทางกิจการนี ้ รหสักายพระคริสตเจา้รวบตวักนัและจดัการอย่างไม่หยดุยัง้เพื่อท าใหต้นเอง
เติบโตและเขม้แข็ง (เทียบ อฟ 4:11-16) สมาชิกของพระศาสนจกัรถกูผลกัดนัใหย้งัคงด าเนินกิจกรรมการ
แพรธ่รรมดว้ยเหตผุลของความรกั ซึ่งพวกเขารกัพระเจา้ และปรารถนาจะแบ่งปันใหม้นษุยท์กุคนมีส่วนใน
สมบติัฝ่ายวิญญาณทัง้ในชีวิตนีแ้ละชีวิตหนา้ 
 ท่ีสดุ โดยทางกิจการธรรมทตู พระเจา้จะทรงไดร้บัพระสิริรุง่โรจนอ์ย่างสมบูรณ ์ถา้มนษุยย์อมรบั
อย่างครบถว้นและดว้ยความส านึกถึงงานการชว่ยใหร้อดพน้ของพระเจา้ซึ่งไดก้ระท าใหส้ าเร็จลงในองคพ์ระ
คริสตเจา้ ซึ่งพระองคท์รงกระท าตามแผนการของพระเจา้ดว้ยความนบนอบเชือ่ฟังแห่งความรกัและเพื่อ
พระสิริรุง่โรจนข์องพระบิดาท่ีทรงส่งพระองคม์า(18) ซึ่งทกุเผ่าพนัธุม์นษุยจ์ะตัง้ขึน้เป็นประชากรหน่ึงเดียว
ของพระเจา้ รวมเป็นหน่ึงเดียวกบัรหสักายของพระคริสตเจา้ และสรา้งขึน้เป็นพระวิหารหน่ึงเดียวของพระ
จิต เป็นการแสดงออกถึงความสามคัคีฉันพี่นอ้ง ซึ่งสอดคลอ้งกบัความปรารถนาในส่วนลึกของมนษุยท์กุคน 
อย่างนอ้ยในท่ีสดุ พวกเขาจะตระหนกัถึงแผนการของพระผูส้รา้งซึ่งทรงสรา้งมนษุยม์าตามภาพลกัษณแ์ละ
ความเหมือนกบัพระองค ์ เมื่อบรรดาผูท่ี้มีส่วนในธรรมชาติมนษุย ์ เมือ่เกิดใหม่ในพระคริสตเจา้โดยทางพระ
จิต และไดเ้ห็นพระสิริรุง่โรจนข์องพระเจา้จะกล่าวพรอ้มกนัว่า “ขา้แต่พระบิดาของขา้พเจา้ทัง้หลาย”(19) 
 
กิจการธรรมทูตในชีวิตและประวัตศิาสตรข์องมนุษย ์
 8. กิจการธรรมทตูมีความสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ิดกบัธรรมชาติและความปรารถนาของมนษุย ์
เพราะเมื่อพระศาสนจกัรแสดงองคพ์ระคริสตเจา้ก็เท่ากบัเผยใหม้นษุยรู์ถ้ึงความจริงเท่ียงแทแ้ห่งฐานะและ
กระแสเรียกเขาทัง้หมด เน่ืองจากพระคริสตเจา้ทรงเป็นแหล่งก าเนิดและแบบอย่างของมนษุยชาติท่ีไดร้บั
การไถ่กู ้ ด่ืมด ่าดว้ยความรกัฉันพี่นอ้ง มีความจรงิใจและจิตใจที่มีสนัติภาพซึ่งทกุคนปรารถนา พระคริสตเจา้
และพระศาสนจกัรซึ่งเป็นประจกัษ์พยานถึงพระองคด์ว้ยการประกาศข่าวดี อยู่เหนือความไม่ชอบเผ่าพนัธุ์
หรือเชือ้ชาติ และดว้ยเหตนีุ ้ พระคริสตเจา้หรือพระศาสนจกัรจะถกูถือว่าเป็นคนต่างชาติในท่ีใดหรือส าหรบั
ใครไม่ได(้20) พระคริสตเจา้เองทรงเป็นหนทางและความจริง ซึ่งการประกาศข่าวดีเผยใหทุ้กคนรู ้ โดย
ประกาศใหท้กุคนไดร้บัรูถ้ึงพระวาจาเหล่านีข้องพระคริสตเจา้ว่า “จงกลบัใจ และเชือ่ข่าวดีเถิด” (มก1:15) 
เน่ืองจากผูท่ี้ไม่เชื่อถอืก็ถกูพิพากษาแลว้ (เทียบ ยน 3:18) พระวาจาของพระคริสตเจา้จึงเป็นทัง้ค าตดัสิน
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และพระหรรษทาน เป็นความตายและเป็นชีวิต เพราะว่า เฉพาะเมื่อเราท าใหช้ีวิตเก่าตายไปแลว้เท่านัน้เรา
จึงจะสามารถบรรลถุึงชีวิตใหม่ได ้ น่ีคือความจริงเหนืออื่นใดเกี่ยวกบับุคคล แต่ยงัคลอบคลมุถึงทรพัยสิ์น
ต่างๆในโลกนี ้  ซึ่งไดร้บัเครื่องหมายทัง้ดว้ยบาปของมนษุยแ์ละดว้ยพระพรของพระเจา้ “ไม่มีความแตกต่าง
ใดๆ อีก ทกุคนกระท าบาปและขาดพระสิริรุ่งโรจนข์องพระเจา้” (รม 3:23) ไม่มีใครหลดุพน้จากบาปไดด้ว้ย
ตนเองหรือดว้ยอ านาจของตนเอง ไมม่ีใครสามารถถกูยกขึน้เหนือตนเอง ไม่มีใครสามารถก าจดัความ
เจ็บป่วย ความอยู่โดดเด่ียวและความเป็นทาสไดอ้ย่างสมบูรณ(์21) แต่ตรงกนัขา้ม ทกุคนตอ้งการพระคริสต
เจา้ผูท้รงเป็นแบบอย่างของพวกเขา ทรงเป็นท่ีปรกึษาท่ีชาญฉลาดและไวใ้จไดข้องพวกเขา ทรงเป็นผูก้อบกู้
และพระผูช้่วยใหร้อดพน้ของพวกเขา ทรงเป็นแหล่งก าเนิดชีวิตของพวกเขา ข่าวดีเป็นเชือ้แป้งอย่างแทจ้ริง
ของเสรีภาพและความกา้วหนา้ในประวติัศาสตรข์องมนษุยชาติ แมใ้นโลกปัจจปัุน กย็งัพิสจูนใ์หเ้ห็นอยู่
เสมอว่าข่าวดีเป็นเชือ้แป้งของความเป็นพี่นอ้งกนั ของความมีเอกภาพและสนัติภาพ ฉะนัน้จึงเป็นการ
ถกูตอ้งแลว้ท่ีสตับุรุษยกย่องพระครสิตเจา้ว่าทรงเป็น  ”ผูท่ี้นานาชาติคอยและพระผูไ้ถ่กูข้องพวกเขา”(22) 
 
กิจการธรรมทูตมีลักษณะของอนัตกาล 
 9. ดงันัน้ เวลาของกิจการธรรมทตูจึงขยายออกไประหว่างการเสด็จมาครัง้แรกและครัง้ท่ีสองของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ในการเสด็จมาครัง้ท่ีสองนัน้ พระศาสนจกัรจะถกูรวบรวมเขา้ในพระอาณาจกัรของพระ
เจา้จากลมทัง้ส่ีทิศดจุฟ่อนขา้วท่ีถกูเก็บเกี่ยว(23) ดว้ยเหตวุ่า ข่าวดีจะตอ้งไดร้บัการประกาศใหช้นทกุชาติรู ้
ก่อนท่ีพระองคจ์ะเสด็จมา(เทียบ มก 13:10) 

กิจการธรรมทตูตอ้งไม่ใชอ่ะไรอื่น และตอ้งไมเ่ป็นอะไรท่ีนอ้ยกว่าการแสดงองคข์องพระคริสตเจา้ 
หรือการแสดงพระบญัชาของพระเจา้ และ ตอ้งเป็นการท าใหแ้ผนการของพระองคส์ าเร็จไปในโลกและใน
ประวติัศาสตรข์องโลก ในประวติันัน้พระองคท์รงท าใหป้ระวติัศาสตรข์องการช่วยใหร้อดพน้ส าเร็จไปดว้ย
ดว้ยการเทศนส์อนและการเฉลิมฉลองศีลศกัด์ิสิทธิ์ต่างๆ ซึ่งมีศีลมหาสนิทเป็นศูนยก์ลางและจดุสดุยอด 
งานแพรธ่รรมท าใหพ้ระคริสตเจา้องคค์วามรอดมาสถิตประทบัอยู่ ความจริงและพระหรรษทานท่ีพบว่ามีอยู่
ในชนชาติต่างๆ เป็นเหมือนการประทบัอยูอ่ย่างลบัๆของพระเจา้ เป็นการปลดปล่อยเราออกจากมลทินของ
ความชั่วและมอบคืนแด่พระคริสตเจา้นายของตน ผูท้รงท าลายอ านาจของปีศาจและหยดุยัง้ความเลวรา้ยท่ี
หลากหลายของอาชญากรรมต่างๆ เพราะเหตนีุ ้ ความดีใดๆท่ีพบหว่านอยู่ในหวัใจและสติปัญญาของ
มนษุย ์ หรือในจารีตประเพณีและวฒันธรรมโดยเฉพาะของชาติต่างๆนัน้มิใช่ไม่ใหส้ญูหายไปเท่านัน้ แต่ยงั
ไดร้บัการช าระใหบ้ริสทุธิ์และเชิดชจูนถึงขัน้ดีพรอ้มเพ่ือพระสิริรุง่โรจนข์องพระเจา้ เพื่อความอบัอายของ
ปีศาจ และเพื่อความสขุของมนษุย(์24) 
 ดงันีง้านธรรมทตูจึงมุ่งหนา้ไปยงัความส าเร็จสมบูรณข์องอนัตกาล(25) ดว้ยว่างานธรรมทตูนีจ้ะ
พฒันาประชากรของพระเจา้ใหเ้จริญจนถึงขนาดและเวลาท่ีพระบิดาทรงก าหนดไวด้ว้ยพระราชอ านาจของ
พระองค ์(เทียบ กจ 1:7) ตามท่ีมีกล่าวในเชิงท านายแก่ประชากรนัน้ว่า “จงขยายสถานทีใ่หก้ระโจมของเจา้ 
จงขึงม่านของทีอ่าศยัของเจา้ออกใหก้วา้ง” (อสย 54:2) โดยกิจการแพรธ่รรมนี ้ท าใหร้หัสกายพระคริสตเจา้
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เจริญขึน้เป็นผูใ้หญ่เต็มท่ีตามมาตรฐานความสมบูรณข์องพระคริสตเจา้ (เทียบ อฟ 4:13) และจะท าใหพ้ระ
วิหารฝ่ายจิต ซึ่งมีการกราบนมสัการพระเจา้ดว้ยจิตใจและดว้ยความจริง(เทียบ ยน 4:23) เติบโตและสรา้ง
ขึน้บนรากฐานอนัไดแ้ก่ บรรดาอคัรธรรมทตู และบรรดาประกาศก โดยมีพระคริสตเยซูทรงเป็นศิลาหวัมุม
(อฟ 2:20) 

บทท่ี 2 
ว่าด้วยงานธรรมทูตเอง 

อารัมภบท 
 10.พระศาสนจกัร ท่ีพระคริสตเจา้ทรงส่งไปเผยแสดงและถ่ายทอดความรกัของพระเจา้ใหแ้กม่นษุย์
ทกุคน และทกุชาตินั้น ตระหนกัว่า ตนยงัจะตอ้งท างานธรรมทตูท่ีใหญ่โตมโหฬารอีกมาก เพราะยงัมีมนษุย์
อีกประมาณสองพนัลา้นคน(และจ านวนเหล่านีเ้พิ่มขึน้เร่ือยๆทกุวนั)ท่ีไม่เคยไดย้ินข่าวดีหรือเกือบไม่ไดย้ิน
ข่าวดีนี ้ รวมกนัอยู่เป็นหมู่ใหญ่ๆ ดว้ยความสมัพนัธอ์ย่างถาวรในการด ารงชีวิตตามวฒันธรรมหรือประเพณี
นิยมเก่าแก่ทางศาสนาหรือความผกูพนัทางสังคมก าหนดใหอ้ยู่แบบนัน้ บุคคลเหล่านีบ้างคนนับถือศาสนา
ใหญ่ศาสนาใดศาสนาหน่ึง บางคนอยู่ในสภาพท่ีไม่เคยรูจ้กัพระเจา้ ในขณะท่ีบางคนปฏิเสธอยา่งชดัเจนว่า
ไม่มีพระเจา้ และในบางครัง้มีการคดัคา้นต่อสู ้ เพื่อท่ีจะสามารถน าธรรมล า้ล าแห่งการช่วยใหร้อดพน้และ
ชีวิตท่ีพระเจา้ประทานไปถึงมนษุยท์กุคน พระศาสนจกัรตอ้งฝังตวัเขา้ไปในกลุ่มต่างๆเหล่านีด้ว้ยเป้าหมาย
แบบเดียวกบัท่ีพระคริสตเจา้เมื่อทรงเสด็จมารบัสภาพมนษุย ์ ทรงน าพระองคม์าผกูพนักบัสภาพทางสงัคม 
และวฒันธรรมของมนษุยซ์ึ่งพระองคเ์สด็จมาอยูด่ว้ยของพวกเขา 
 

มาตราที่ หนึ่ง 
การเป็นประจักษพ์ยานของครสิตชน 

 

การเป็นประจักษพ์ยานด้วยการด ารงชีวติและการเสวนา 
 11. พระศาสนจกัรตอ้งเขา้ไปอยู่ในกลุ่มชนเหล่านี ้ โดยมีลกูของพระศาสนจกัรอยู่ในกลุ่มชนนั้นแลว้ 
หรือส่งไปหากลุ่มชนนัน้ เพราะคริสตชนทกุคนไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดตอ้งเจริญชีวิตเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็น
ประจกัษ์พยานดว้ยค าพดู แสดงว่าเขาเป็นคนใหม่เมื่อรบัศีลลา้งบาปและมีพละก าลงัของพระจติเมื่อรบัศีล
ก าลงั ดงันี ้ เมื่อผูอ้ื่นเห็นกิจการดีของเขา จะไดส้รรเสริญพระบิดา (เทียบ มธ 5:16) และสามารถเขา้ใจ
ความหมายแทจ้ริงของชวีิตมนษุยก์บัความผกูพนัสากลของชมุชนมนษุยชาติไดม้ากขึน้ 
 เพื่อท่ีจะเป็นประจกัษ์พยานถึงพระคริสตเจา้อย่างเกิดผลมากขึน้ คริสตชนตอ้งรวมเขา้กบับุคคล
เหล่านีโ้ดยใหค้วามเคารพยกย่องและรกัเขา ถือว่าตนเป็นสมาชิกในกลุ่มชนท่ีอาศยัอยู่ดว้ย มส่ีวนรว่มใน
ชีวิตทางวฒันธรรมและสงัคมอย่างหลากหลาย โดยการด าเนินการและการเขา้รว่มกิจการต่างในชีวิตมนษุย ์
ตอ้งคุน้เคยกบัประเพณีนิยมทางชาติและศาสนาของเขา  ตอ้งรูจ้กัคน้พบเมล็ดพนัธุแ์ห่งพระวาจาท่ีซ่อนอยู่
ในประเพณีนิยมเหล่านัน้ดว้ยความชื่นชมและเคารพ แต่ในขณะเดียวกนัตอ้งเอาใจใส่ความเปลี่ยนแปลง
อย่างลึกซึง้ท่ีเกิดขึน้ในท่ามกลางชาติต่างๆ และพยายามอย่าใหม้นษุยใ์นสมยัของเราท่ีหลงวิทยาศาสตร ์
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และวิชาการของโลกสมยัปัจจบุนัจนเกินไปหนัเหไปจากเรื่องของพระเจา้ ควรปลกุเรา้ใหพ้วกเขามีความ
ปรารถนารอ้นรนท่ีจะรบัรูค้วามจริงและความรกัท่ีพระเจา้ไดท้รงเผยแสดง พระคริสตเจา้เองทรงคน้หาหวัใจ
ของมนษุยแ์ละทรงน าพวกเขามาสู่ความสว่างของพระเจา้ ดงันัน้ศิษยข์องพระองคซ์ึ่งด่ืมด ่าดว้ยพระจิตของ
พระคริสตเจา้ ควรแสดงใหผู้ท่ี้ตนด ารงอยู่ดว้ยและสนทนากบัพวกเขา เพื่อเขาจะไดเ้รียนรูจ้ากการเสวนากนั
ดว้ยความจริงใจและดว้ยความอดทน ว่าอะไรคือขมุทรพัยอ์นัประเสริฐท่ีพระเจา้ทรงประทานใหแ้ก่ชนชาติ
ต่างๆในโลก แต่ในขณะเดียวกนัตอ้งพยายามท าใหเ้ขา้ใจว่าความมั่งคั่งของความสว่างจากข่าวดีนัน้ ช่วยให้
หลดุพน้และน ากลบัมาอยู่ใตอ้  านาจของพระเจา้พระผูไ้ถ่กู ้
 
การมีความรักเมตตา 

12. สตับุรุษคริสตชนท่ีอยู่ในกลุ่มชนต่างๆ ตอ้งมีความรกัแบบเดียวกบัพระเจา้ทรงรกัเรา พระองค์
ทรงปรารถนาใหเ้รารกักนัและกนัดว้ยความรกัแบบเดียวกนันี ้ (เทียบ 1 ยน 4:11) ความรกัแบบคริสตชนแผ่
ขยายไปถึงมนษุยท์กุคนอย่างแทจ้ริง โดยไม่แบ่งแยกเชือ้ชาติ ศาสนา หรือฐานะทางสงัคม และไม่หวงัจะได้
ประโยชนห์รือบ าเหน็จแต่อย่างใด เพราะพระเจา้ทรงรกัเราดว้ยความรกัท่ีไม่เห็นแก่พระองคเ์อง เช่นเดียวกนั 
ในควารรกัเมตตาสัตบุรุษควรค านึงถึงบุคคลมนุษยเ์อง รกัเขาดว้ยความรกัแบบเดียวกบัท่ีพระเจา้ทรง
แสวงหามนษุย ์ ดงัท่ีพระคริสตเจา้ทรงออกไปทั่วเมืองและหมู่บา้น ทรงรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บและความทพุพล
ภาพทกุชนิด เป็นเครื่องหมายว่าอาณาจกัรของพระเจา้มาถึงแลว้ (เทียบ มธ 9 :35ff กจ 10:38) เช่นเดียวกนั 
โดยทางบุตรของตนพระศาสนจกัรท าการติดต่อกบัมนษุยใ์นทกุฐานะ โดยเฉพาะกบัผูย้ากจน และผูท่ี้ไดร้บั
ความเจ็บปวดทรมาน เสียสละตนตนเพื่อเขาอย่างเต็มใจ (เทียบ 2 คร 12: 15) รว่มส่วนในความยินดีและ
ความทกุขโ์ศกกบัพวกเขา รูค้วามตอ้งการและปัญหา รว่มทกุขก์บัเขาในความกระวนกระวายของความตาย 
ส าหรบัผูท่ี้แสวงหาความสงบสขุ พระศาสนจกัรปรารถนาท่ีจะสนองตามในการเสวนาฉันพี่นอ้ง แลว้น าสนัติ
และความสว่างจากพระวรสารใหแ้ก่เขา 

ฉะนัน้คริสตชนตอ้งท างานและรว่มมือกบัผูอ้ื่น ในการควบคมุกิจการท่ีถกูตอ้งของชีวิตทางสงัคม
และเศรษฐกิจ ดว้ยกราเอาใจใส่เป็นพิเศษใหพ้วกเขาอทิุศตนเองเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนโดยใช้
วิธีการท่ีแตกต่างกนัของโรงเรียนต่างๆ ท่ีควรไดร้บัการพิจารณาไม่เพียงแต่ใหเ้ป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุของการอบรม
และการพฒันาเยาวชนท่ีเป็นคริสตชนเท่านัน้ แต่ยงัตอ้งถือว่าเป็นบริการสาธารณะท่ีมีคณุค่า โดยเฉพาะ
ส าหรบัประเทศท่ีก าลงัพฒันา เพื่อยกระดบัศกัด์ิศรีมนษุยแ์ละสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ ยิ่งกว่านัน้คริสตชน
ตอ้งมีส่วนรว่มในความมุ่งมั่นของประขาชนผูท้  าสงครามกบัความอดอยาก ความไม่รู ้ และการเจ็บไขไ้ดป่้วย 
การดิน้รนท่ีจะมีชีวิตท่ีดีขึน้ และเพื่อรกัษาความสงบสขุท่ีปลอดภยัในโลก ในกิจกรรมเหล่านี้สตับุรุษตอ้ง
กระตือรือรน้ท่ีจะใหค้วามช่วยเหลืออยา่งฉลาด เพื่อใหโ้ครงการต่างๆไดร้บัการสนบัสนนุจากองคก์รภาครฐั
และเอกชน โดยรฐับาล โดยชมุชนคริสตชนต่างๆ และแมบ้รรดาศาสนาท่ีมิใช่คริสตศาสนา 
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อย่างไรก็ตาม พระศาสนจกัรไม่ปรารถนาเขา้ไปยุ่งเกี่ยวในการปกครองบา้งเมืองฝ่ายโลกแต่อย่าง
ใดทัง้สิน้ พระศาสนจกัรไม่ตอ้งการอะไรอื่นนอกจากไดช้ื่อว่าเป็นผูร้บัใชม้นษุยท์ัง้ปวงดว้ยความรกั และการ
ใหบ้ริการอย่างซื่อสตัยอ์าศยัความช่วยเหลือของพระเจา้ (เทียบ มธ 20: 26, 23:11) (1) 

ศิษยข์องพระคริสตเจา้เมื่อรวมอยู่กบัมนษุยอ์ย่างใกลช้ิดในชีวิตและในการท างาน ย่อมหวงัจะเป็น
ประจกัษ์พยานประกาศพระคริสตเจา้แก่เขาอย่างแทจ้ริงและจะท างานเพื่อความรอดของพวกเขา แมใ้นท่ีท่ี
จะประกาศพระคริสตเจา้อย่างเต็มท่ีไม่ได ้ เพราะคริสตชนไม่แสวงหาความกา้วหนา้และความเจริญในดา้น
วตัถขุองมนษุย ์ แต่ตัง้ใจจะส่งเสริมศกัด์ิศรีและความสามคัคีฉันพ่ีนอ้งกบัเขา โดยสอนขอ้ความจริงทางดา้น
ศาสนาและศีลธรรมซึ่งพระคริสตเจา้ทรงแนะน าชีแ้จงมาแลว้ และดว้ยวิธีนี ้ ซึ่งเป็นการค่อยๆเปิดทางใหก้า้ว 
ไปหาพระเจา้ไดอ้ยา่งครบถว้น ดงันัน้ คริสตชนช่วยมนษุยใ์หบ้รรลถุึงความรอดพน้โดยรกัพระเจา้และรกั
เพื่อนมนษุย ์ ธรรมล า้ลึกของพระคริสตเจา้เร่ิมฉายแสงออกมา ในธรรมล า้ลึกนีม้นษุยค์นใหม่ซึ่งสรา้งขึน้
เหมือนพระเจา้ (เทียบ อฟ 4: 24) ไดป้รากฏขึน้ และในธรรมล า้ลึกนีค้วามรกัของพระเจา้เผยออกมาใหเ้รา
เห็น 

 

มาตราที่สอง 
การประกาศข่าวดีกับการชุมนุมร่วมกันของประชากรของพระเจ้า 

 

การประกาศข่าวดีและการกลับใจ 
 13. ไม่ว่าท่ีใดท่ีพระเจา้ทรงเปิดช่องทางใหป้ระกาศธรรมล า้ลึกของคริสตเจา้ (เทียบ คส 4:3) ก็ให้
ประกาศ (เทียบ 1 คร 9:15 ; รม 10:14) แก่มนษุยท์กุคน (เทียบ มก 16 :15) ดว้ยความมั่นใจและแน่วแน่ 
(เทียบ กจ 4:13, 29,31 ; 9:27, 28;13:46;14:3:19-8;26:26;28:31;1 ทธ 2:2;2 คร 3 :12;7:4;ฟป 1:20; อฟ
3 : 12;6:19,20) ซึ่งองคพ์ระเจา้ผูท้รงชีวิตและพระเยซูคริสตเจา้ ซึ่งพระองคท์รงส่งมาไถ่กูม้นษุยท์กุคนให้
รอดพน้ (เทียบ 1ธส 1:9-10; 1 คร 1:18-21; กท1:31; กจ 14:15-17 ; 17:22-31) ทัง้นี ้ เพือ่ใหผู้ท่ี้มิใช่คริสต
ชนเชื่อเมื่อพระจิตเจา้ทรงเปิดใจของเขา(เทียบ กจ 16:14) สมคัรใจมาหาพระเจา้และภกัดีต่อพระองคด์ว้ย
ความจริงใจ เพราะพระองคท์รงเป็น “หนทาง ความจริง และชีวิต” (ยน 14:6) ทรงโปรดใหต้ามท่ีเขา
ปรารถนาทางวิญญาณเกินกว่าท่ีเขาปรารถนาอย่างสดุประมาณ 
 การกลบัใจเช่นนีต้อ้งเขา้ใจว่าเป็นการกลบัใจในขัน้ตน้ แต่เพียงพอท่ีจะท าใหม้นษุยต์ระหนกัว่า เมื่อ
เขาถกูดึงออกมาจากบาปแลว้และถกูน าเขา้สู่ธรรมล า้ลึกแห่งความรกัของพระเจา้ ผูท้รงเรียกเขาใหม้ามี
ความสมัพนัธส่์วนตวักบัพระองคใ์นพระคริสตเจา้ จากการด าเนินงานของพระหรรษทานของพระเจา้ ผูก้ลบั
ใจใหม่เปรียบเหมือนตัง้ตน้เดินทางฝ่ายวิญญาณ ดว้ยวธีิการซึ่งเขาไดร้บัแบ่งปันแลว้โดยทางความเชื่อใน
ธรรมล า้ลึกของพระคริสตเจา้ผูท้รงสิน้พระชนมแ์ละกลบัคืนพระชนมชีพ เขาจึงผ่านจากสภาพคนเก่าสู่
สภาพคนใหม่ ซึ่งเป็นคนดีพรอ้มในองคพ์ระคริสตเจา้ (เทียบ คส 3:5-10 ; อฟ 4:20-24) น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงท่ีกา้วหนา้ทัง้ดา้นทศันะและดา้นศีลธรรม ตอ้งกลายเป็นส่ิงท่ีเห็นไดอ้ย่างเด่นชดักบัผลท่ี
ตามมาทางสงัคม และค่อยๆ พฒันาในระหว่างเวลาท่ีเรียนค าสอน เน่ืองจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ท่ีเขาเชื่อนัน้
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เป็นเครื่องหมายแห่งความขดัแยง้ (เทียบ ลก 2:34; มธ 10:34-39) บอ่ยครัง้ท่ีผูก้ลบัใจจะถกูตดัขาดหรือถกู
แยกออกไปจากความเชื่อมโยงของมนษุย ์ แต่เขาไดร้บัความปิติยินดีซึ่งพระเจา้ทรงประทานใหอ้ย่างหาค่า
มิได ้(เทียบ 1 ธส 1:6) 
 พระศาสนจกัรหา้มอย่างเครง่ครดัมิใหบ้งัคบัผูใ้ดก็ตามเขา้ถือศาสนา  หรือชกัน าหรือชกัจงูใหใ้คร
เขา้ถือโดยวิธีการอนัไม่สมควร  เช่นเดียวกนัพระศาสนจกัรประกาศอย่างแข็งขนัว่าทกุคนมีสิทธิท่ีจะไม่ให้
ใครขู่เข็ญมิใหเ้ขา้ศาสนาโดยการข่มเหงรงัแกอย่างอยติุธรรม (2)  
 ตามประเพณีดัง้เดิมของพระศาสนจกัร ถือว่าแรงจงูใจในการกลบัใจควรพิจารณาอย่างพนิิจ
พิเคราะหว์่าคนหน่ึงกลบัใจเพราะเหตใุด และในกรณีท่ีจ าเป็น ตอ้งแกไ้ขใหเ้ขามีเหตผุลกลบัใจท่ีบริสทุธิ์และ
ถกูตอ้ง 

 
ผู้เตรียมเป็นคริสตชนและการเร่ิมชีวติคริสตชน 
 14. โดยทางพระศาสนจกัร ผูท่ี้ยอมรบัจากพระเป็นเจา้มามีความเชือ่ในพระคริสตเจา้(3) จะตอ้งรบั
ใหเ้ขา้มาเรียนค าสอนโดยประกอบจารีตทางพิธีกรรม  การสอนค าสอนไม่ใช่เป็นการอธิบายขอ้ค าสอนและ
การอบรมเท่านัน้  แต่เป็นช่วงเวลาของการฝึกอบรมชีวิตคริสตชนทัง้ครบ และเป็นหนา้ท่ีไดร้บัการฝึกอย่าง
พิเศษท่ีบงัเกิดขึน้  เป็นช่วงระยะเวลาซึ่งศิษยร์วมเขา้ดว้ยกนักบัพระคริสตเจา้พระอาจารยข์องตน  ดงันัน้
ผูเ้รียนค าสอนตอ้งไดร้บัการแนะอย่างถกูตอ้งใหรู้จ้กัธรรมล า้ลึกแห่งการช่วยใหร้อดพน้ และการปฏิบติัตาม
ค าสอนของพระวรสาร  และโดยการประกอบพิธีกรรมศกัด์ิสิทธิ์ซึ่งจดัขึน้ในช่วงเวลาท่ีต่อเน่ือง(4) พวกเขา
ควรไดร้บัค าแนะน าใหเ้ขา้มามีชีวิตแห่งความเชื่อ พิธีกรรม และความรกั ซึ่งน าโดยประชากรของพระเจา้ 
 หลงัจากนัน้  เมื่อศีลแห่งการเริ่มชีวิตคริสตชนน าเขาใหห้ลุดพน้จากอ านาจแห่งความมืด (เทียบ 
คส.1:13)(5) เมื่อเขาไดต้ายพรอ้มกบัพระคริสตเจา้ ถกูฝังพรอ้มกบัพระองคแ์ละกลบัคืนชีวิตขึน้มาพรอ้มกบั
พระองคแ์ลว้ (เทียบ รม.6:4-11; คส.2:12-23; 1ปต.3:21-22;มก.16:16)  เขารบัพระจิตเจา้(เทียบ 1ธส 3:5-
7; กจ.8:14-17) ท่ีรบัเราเป็นบุตรบญุธรรม และประกอบพิธีร  าลึกถึงการสิน้พระชนมแ์ละการกลบัคืนพระ
ชนมชีพของพระคริสตเจา้รวมกบัประชากรทัง้มวลของพระเจา้ 
 เป็นท่ีน่าปรารถนาใหพ้ิธีกรรมในเทศกาลมหาพรตและในเทศกาลปัสกาควรไดร้บัการปรบัปรุงใน
ท านองใหเ้ป็นการเตรียมจิตใจของผูเ้รียนค าสอนใหท้ าการฉลองธรรมล า้ลึกปัสกา เพราะในระหว่างงาน
ฉลองธรรมล า้ลึกนีเ้ขาไดเ้กิดใหม่ดว้ยศีลลา้งบาปในพระคริสตเจา้ 

 การเร่ิมชีวิตคริสตชนในระยะเวลาเรียนค าสอนนั้นไม่ควรเป็นหนา้ท่ีของผูส้อนค าสอนหรือพระสงฆ์
เท่านัน้  แต่ควรเป็นหนา้ท่ีของชมุชนสตับุรุษทกุคน โดยเฉพาะผูเ้ป็นพ่อแม่อปุถมัภ ์ถา้ท าดงันี ้ผูเ้รียนค าสอน
จะเขา้ใจตัง้แต่เร่ิมว่า เขาเขา้อยู่ในหมู่ประชากรของพระเจา้  เน่ืองจากชีวิตของพระศาสนจกัรคือการแพร่
ธรรม ดงันัน้ผูเ้รียนค าสอนควรท่ีจะเรียนรูถ้ึงความรว่มมอืในการเผยแพรข่่าวดีและสรา้งพระศาสนจกัรอย่าง
ขนัแข็งดว้ยการด ารงชีวิตเป็นประจกัษ์พยานและดว้ยการยืนยนัความเชื่อของตน 
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 ท่ีสดุตอ้งก าหนดบ่งฐานะทางกฎหมายของผูเ้รียนค าสอนใหช้ดัแจง้ในประมวลกฎหมายใหม่ของ
พระศาสนจกัร  เพราะเขารวมเขา้อยู่ในพระศาสนจกัร(6) และเป็นคนในครอบครวัของพระคริสตเจา้แลว้(7) 
และบ่อยทีเดียวเขาด ารงชีวิตอย่างมีความเชื่อ ความไวใ้จ และความรกั 

 
มาตราที่สาม 

การก่อตั้งชุมชนคริสตชน 
 

 15. เมื่อพระจิต ผูท้รงเรียกมนษุยท์กุคนใหม้าหาพระคริสตเจา้ โดยใชเ้มล็ดพันธุข์ององคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ และดว้ยการประกาศข่าวดีนัน้ ทรงปลกุเรา้ในหวัใจของเขาใหน้อ้มรบัความเชื่อ และเมื่อทรงโปรดใหผู้ท่ี้
เชื่อถึงพระคริสตเจา้เกิดใหม่ในอ่างน า้ลา้งบาป พระองคท์รงรวบรวมเขาใหม้าเป็นประชากรหน่ึงเดียวของ
พระเจา้ ซึ่งเป็น “ชาติทีท่รงเลือกสรรไว ้ เป็นสมณราชตระกูล เป็นชนชาติศกัดิสิ์ทธิ ์ เป็นประชากรทีเ่ป็น
กรรมสิทธิพ์เิศษของพระเจา้” (1 ปต. 2:9)(8) 
 ดงันัน้ บรรดาธรรมทตูซึ่งเป็นผูร้ว่มงานของพระเจา้ (เทียบ 1 คร.3:9)  ตอ้งก่อตัง้หมู่คณะสตับุรุษขึน้
ในลกัษณะท่ีสามารถด ารงอยู่ไดโ้ดยเหมาะสมกบักระแสเรียกท่ีไดร้บั (เทียบ อฟ.4:1)  เพื่อพวกเขาจะได้
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีพระเจา้ทรงมอบให ้คือหนา้ท่ีพระสงฆ ์ประกาศก และกษัตริย ์ดว้ยวิธีนี ้ชมุชนคริสต
ชนจึงจะเป็นเครื่องหมายถึงการประทบัอยู่ของพระเจา้ในโลก การถวายมิสซาบชูาชอบพระคณุเป็นหนทาง
ใหช้มุชนคริสตชนนีไ้ปถึงพระบิดาพรอ้มดว้ยพระคริสตเจา้อย่างไม่หยดุหย่อน(9)  ไดร้บัความเอาใจใส่เลีย้ง
ดดูว้ยพระวาจาของพระเจา้(10)  ชมุชนนัน้ก็จะเป็นประจกัษ์พยานประกาศพระคริสตเจา้(11)  และในท่ีสุด
ก็จะกา้วไปในความรกัและความกระตือรือรน้ของจิตตารมณใ์นการแพรธ่รรม(12) 
 ชมุชนคริสตชนควรท่ีจะไดร้บัการตัง้ขึน้ตัง้แต่เร่ิมแรกซึ่งจะตัง้ขึน้ในลกัษณะท่ีสามารถจะเลีย้งตวัเอง
เท่าท่ีจะกระท าได ้
 กลุ่มสตับุรุษนีซ้ึ่งมีความมั่งคั่งทางวฒันธรรมของชาติของตน จะตอ้งหยั่งรากลึกลงไปในประชาชน 
ครอบครวัต่างๆจะตอ้งเจริญงอกงามท่ีซาบซึง้ดว้ยจิตตารมณข์องพระวรสาร(13) และจดัใหม้ีโรงเรียนท่ี
เหมาะสมใหค้วามช่วยเหลือ ตอ้งจดัตัง้สมาคมและกลุ่มต่างๆขึน้เพื่อฆราวาสผูแ้พรธ่รรมจะไดใ้ชเ้ป็น
เครื่องมือส าหรบัแทรกจิตตารมณแ์ห่งพระวรสารเขา้ไปในทกุสงัคม ท่ีสดุ ใหค้วามรกัฉายแสงออกมาใน
ระหว่างคาทอลิกท่ีถือจารีตต่างๆกนั(14) 
 ผูก้ลบัใจใหม่ควรไดร้บัการหล่อเลีย้งใหเ้กิดจิตตารมณส์ากลดว้ย  พวกเขาตอ้งคิดอย่างถกูตอ้งว่าพี่
นอ้งท่ีเชื่อในพระคริสตเจา้คือศิษยข์องพระองคท่ี์เกิดใหม่ในศีลลา้งบาป  และมีส่วนรว่มในพระคณุมากมาย
ท่ีประชากรของพระเจา้ไดร้บั  ใหจ้ดัใหม้ีกิจกรรมสากลเท่าท่ีสถานการณท์างศาสนาจะอ านวยใหท้ าได ้  
ในลกัษณะท่ีจะไม่แสดงความไม่สนใจใยดี ความขวยเขิน หรือการแข่งขนัชิงดีท่ีน่าเกลียดอย่างใดทัง้สิน้กบั
ผูอ้ื่น  คริสตชนควรใหค้วามรว่มมือในจิตตารมณแ์บบพี่นอ้งกบัพี่นอ้งท่ีแยกออกไปของพวกเขา ตามท่ี
บญัญัติในพระสมณกฤษฏีกาว่าดว้ยการฟ้ืนฟูเอกภาพคริสตจกัร  โดยการยืนยนัความเชื่อรว่มกนัต่อหนา้



Ad Gentes  14 

นานาชาติเท่าท่ีสามารถจะท าไดต้ราบเท่าท่ีความเชื่อของพวกเขาท่ีมีรว่มกนัในพระเจา้และในพระเยซูคริสต
เจา้  และประสานความรว่มมือกนัในดา้นสงัคม โครงการทางวิชาการ  วฒันธรรม และศาสนา  ใหพ้วกเขา
รว่มมือกนัเพื่อเห็นแก่พระคริสตเจา้ ผูท้รงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้รว่มกนั และขอใหพ้ระนามของพระองค์
ผกูพนัพวกเขาใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั  การรว่มมือกนัเช่นนีไ้ม่ควรจะมีขึน้ในระหว่างส่วนบุคคลเท่านัน้  แต่
ความเห็นดีเห็นชอบของสมณะผูป้กครองทอ้งท่ีควรมีขึน้ในระหว่างพระศาสนจกัรหรือกลุ่มพระศาสนจกัร
ของทัง้สองฝ่ายและในระหว่างกิจการของทัง้สองฝ่ายดว้ย 
 สตับุรุษคริสตชนซึ่งมาจากชนทกุชาติเขา้มารวมอยู่ในพระศาสนจกัร “นัน้ไม่ต่างกบัคนอื่น ทัง้ใน
เร่ืองการปกครองบา้นเมอืง ในเร่ืองภาษา และในเร่ืองสถาบนัการเมือง”(15)  ฉะนัน้ พวกเขาควรตอ้ง
ด ารงชีวิตเพื่อพระเจา้และพระคริสตเจา้ตามขนบประเพณีและความประพฤติในประเทศของตนเพื่อแสดง
ความรกัต่อชาติบา้นเกิดในฐานะพลเมืองดีอย่างแทจ้ริง ทกุคนตอ้งหลีกเล่ียงการดหูมิ่นชาติอื่นและรกัชาติ
ตนอย่างหลงใหล แต่ควรส่งเสริมความรกัสากลต่อมนษุย ์
 เพื่อจะบรรลถุึงส่ิงต่างๆท่ีกล่าวนี ้  ผูท่ี้มีความส าคญัท่ีสดุและสมจะไดร้บัความสนใจเป็นพิเศษคือ 
ฆราวาสคริสตชน  หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือผูท่ี้ไดร้วมเขา้กบัพระคริสตเจา้ดว้ยศีลลา้งบาปแลว้และด ารงชีวิต
อยู่ในโลก เป็นหนา้ท่ีโดยเฉพาะของพวกเขาท่ีซาบซึง้ดว้ยพระจิตของพระคริสตเจา้ ท่ีจะเป็นดงัเชือ้แป้งปลกุ
กิจการฝ่ายโลกใหม้ีชีวิตจากภายใน แลว้จดัใหเ้ป็นไปตามท่ีพระคริสตเจา้ทรงพอพระทยัเสมอ(16) 
 ถึงกระนัน้ การท่ีประชากรคริสตชนด ารงอยู่ในชาติใดชาติหน่ึงยงัไม่พอ  และการท่ีประชากรนัน้ท า
การแพรธ่รรมโดยการเป็นแบบอย่างนัน้ยงัไม่เพียงพอ  พวกเขาควรด ารงอยู่และตัง้อยู่เพื่อจดุหมายขอ้นีคื้อ  
ประกาศพระคริสตเจา้แก่คนรว่มชาติท่ีมิใช่คริสตชนดว้ยค าพดูและดว้ยแบบอย่าง แลว้ช่วยพวกเขาใหร้บั
องคพ์ระคริสตเจา้อย่างเต็มท่ี 
 เน่ืองจาก เพื่อปลกูฝังพระศาสนจกัรและพฒันาชมุชนคริสตชน  จ าเป็นตอ้งมีพนงังานหนา้ท่ีต่างๆ 
พนกังานหนา้ท่ีเหล่านัน้ พระเจา้ทรงเป็นผูด้ลบนัดาลใหเ้กิดขึน้จากภายในกลุ่มสัตบุรุษนัน้เอง ทกุคนจะตอ้ง
เคารพและส่งเสริมดว้ยความเอใจใส่อย่างกระตือรือรน้ ในบรรดาพนกังานในหนา้ท่ีเหล่านี ้ มีหนา้ท่ีของ
พระสงฆ ์  ของสงัฆานกุร ของครูสอนค าสอนและกิจการคาทอลิก  ในท านองเดียวกนั  เมื่อสวดภาวนาหรือ
ท างานเสียสละ นกับวชชายและหญิงกเ็ท่ากบัปฏิบติัภาระหนา้ท่ีอนัจ าเป็นอย่างเด็ดขาดเพื่อฝังราก
อาณาจกัรของพระคริสตเจา้ลงในวิญญาณ  ท าใหม้ั่นคงแข็งแรงและแผ่ขยายออกไป 
 
การตั้งคณะสงฆพ์ืน้เมือง 
 16. พระศาสนจกัรมีความยินดีอย่างเหลือลน้ท่ีจะโมทนาคณุพระเจา้ท่ีทรงประทานพระคณุสดุ
ประเสริฐ ท่ีทรงเรียกคนหนุ่มจ านวนมากในหมู่ชนชาติท่ีเพิ่งกลบัใจมาหาพระคริสตเจา้ใหม้าเป็นพระสงฆ ์ 
พระศาสนจกัรไดห้ยั่งรากแข็งแรงยิ่งขึน้ลงไปในแต่ละครอบครวัมนษุย ์ เมื่อชมุชนสตับุรุษต่างๆมีสมาชิกของ
ตนเองเป็นศาสนบริกรแห่งการช่วยใหร้อดพน้ในการบวชเป็นพระสงัฆราช  พระสงฆ ์ และสงัฆานกุร เพื่อรบั
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ใชพ้ี่นอ้งของตนเอง เพื่อว่าพระศาสนจกัรใหม่ๆ จะค่อยๆ มีโครงรา่งท่ีจะตัง้ขึน้เป็นสงัฆมณฑลไดด้ว้ยคณะ
สงฆข์องพระศาสนจกัรเหล่านั้นเอง 
 เร่ืองท่ีสภาสงัคายนานีว้ินิจฉัยแลว้เกี่ยวกบักระแสเรียกและการอบรมพระสงฆจ์ะตอ้งปฏิบติัอยา่ง
เครง่ครดัในท่ีท่ีพระศาสนจกัรเร่ิมปลกูฝังและในพระศาสนจกัรใหม่ๆท่ีตัง้ขึน้ ตอ้งถือว่าเร่ืองท่ีกล่าวถึงการ
ตอ้งรวมการอบรมฝ่ายจิตเขา้กบัการอบรมดา้นค าสอนและการอภบิาลสตับุรุษ เร่ืองการเจรญิชวีิตตามแนว
พระวรสารโดยไม่ค านึงถึงประโยชนส่์วนตวัหรือครอบครวั การเขา้ใจลึกซึง้ถึงธรรมล า้ลึกของพระศาสนจกัร 
เหล่านีม้ีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง  ดงันัน้ เขาจะฝึกหดัไดอ้ย่างดีท่ีจะอทิุศตนอย่างสิน้เชิงเพื่อรบัใชพ้ระศา
สนจกัรและงานการประกาศข่าวดี ท่ีจะจงรกัภกัดีต่อสงัฆราชของเขาในฐานะผูร้ว่มงานอย่างซือ่สตัย ์  และ
รว่มมือกบัเพื่อนพระสงฆด์ว้ยกนั(17) 
 เพื่อบรรลถุึงจดุมุ่งหมายทั่วไปขอ้นี ้  ในการอบรมสามเณรทกุอย่างจะตอ้งท าใหต้รงตามแนวทาง
ของธรรมล า้ลึกแห่งการช่วยใหร้อดพน้ดงัท่ีเผยแสดงไวใ้นพระคมัภีร ์ ธรรมล า้ของพระคริสตเจา้และเร่ือง
ความรอดพน้ของมนษุยนี์พ้วกเขาสามารถคน้พบและเจริญชีวิตไดใ้นพิธีกรรม(18) 
 ใหใ้ชข้อ้ก าหนดรวมเหล่านีใ้นการอบรมพระสงฆ ์  รวมทัง้การอบรมท่ีเกี่ยวกบัการอภิบาลและการ
ปฏิบติัตามท่ีสภาสงัคายนาไดแ้นะน าไว(้19)  สามเณรจะตอ้งพยายามน ามาประสานใหเ้ขา้กบัความวิธีคิด
และวิธีปฏิบติัโดยเฉพาะของชาติตน  ดงันัน้ จติใจของสามเณรตอ้งเปิดรบัและปรบัตวัเพ่ือท าความคุน้เคย
และเห็นคณุค่าของวฒันธรรมแห่งชาติของตน ในการศึกษาปรชัญาและเทวศาสตร ์  สามเณรตอ้งพิจารณา
ประเด็นของการเชื่อมโยง ระหวา่งธรรมประเพณีและศาสนาในบา้นเกิดของพวกเขา ใหเ้ขา้กนัไดก้บั
คริสตศาสนาเช่นกนั(20) ในท านองเดียวกนั ในการอบรมพระสงฆต์อ้งพิจารณาว่าภมูปิระเทศหน่ึงมีความ
ตอ้งการทางดา้นการอภิบาลอย่างไร สามเณรตอ้งเรียนประวติัศาสตร ์  จดุหมาย และวิธีการแพรธ่รรมของ
พระศาสนจกัร และเงื่อนไขพิเศษทางสงัคม  ทางเศรษฐกิจ และวฒันธรรมของผูค้นในประเทศของตน 
สามเณรตอ้งไดร้บัการอบรมในเร่ืองจิตตารมณส์ากล  และตอ้งไดร้บัการเตรียมตวัเท่าท่ีควรเพื่อการเสวนา
ฉันพี่นอ้งกบัผูท่ี้มิใช่คริสตชน(21) เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทัง้หมดนี ้ สามเณร เท่าท่ีสามารถท าได ้ ควร
จะเรียนเป็นพระสงฆพ์รอ้มทัง้มีการติดต่อและเจริญชีวิตอยู่รว่มกบัชนชาติของตน(22)  ท่ีสุด ควรเอาใจใส่ให้
สามเณรไดร้บัการฝึกฝนในการบริหารศาสนจกัรและการอบรมเรื่องเศรษฐกิจดว้ย 
 ยิ่งกว่านัน้ ควรจะคดัเลือกพระสงฆท่ี์สามารถบางองคท่ี์ไดผ่้านการฝึกปฏิบติังานอภิบาลพอสมควร
แลว้  ใหไ้ปศึกษาขัน้สงูต่อในมหาวิทยาลยั  แมใ้นมหาวิทยาลยัต่างประเทศโดยเฉพาะท่ีกรุงโรม 
เช่นเดียวกบัการใหไ้ปศึกษาในสถาบนัการเรียนรูอ้ื่นๆ ดว้ยวิธีการนีพ้ระศาสนจกัรใหม่ๆท่ีตัง้ขึน้จะไดม้ี
พระสงฆท่ี์มาจากคณะสงฆพ์ืน้เมืองท่ีมีความรูแ้ละมีทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีค่อนขา้งยากของ
พระศาสนจกัร 
 ท่ีใดท่ีสภาสงัฆราชเห็นสมควร ก็ใหฟ้ื้นฟูตัง้ต าแหน่งสงัฆานกุร  โดยถือเป็นสภาพครองชีวิตอย่าง
ถาวรตามบทบญัญัติของสงัฆธรรมนญูท่ีว่าดว้ยพระศาสนจกัร(23)  แทจ้ริงเป็นการสมควรท่ีบุคคลซึ่งปฏิบติั
หนา้ท่ีสงัฆานกุรจริงๆ โดยเทศนส์อนพระวาจาของพระเจา้ในฐานะครูค าสอน หรือปกครองชมุชนคริสตชน
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ไกลๆ ในนามของเจา้อาวาสหรือพระสงัฆราช หรือปฏิบติังานเมตตาจิตในสงัคมหรืองานบรรเทา ไดร้บัการ
ชบุใหเ้ขม้แข็งขึน้ดว้ยการปกมือซึ่งสืบมาตัง้แต่สมยัอคัรสาวกและอยู่ใกลช้ิดกบัพระแท่นยิ่งขึน้  เพื่อจะได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอย่างไดผ้ลดียิ่งขึน้อาศยัพระหรรษทานพิเศษของศีลบวชสงัฆานกุร 
 
ครูสอนค าสอน 
 17. ครูสอนค าสอนทัง้ชายและหญิงจ านวนมากท่ีไดร้บัใชง้านการแพรธ่รรมใหก้บัประเทศอย่างดียิ่ง
นัน้ สมควรไดร้บัค าชมสรรเสริญดว้ยเช่นกนั ครูค าสอนเหล่านีม้ีจิตตารมณข์องการแพรธ่รรม ไดท้ างาน
อย่างหนกัเพื่อท างานท่ียงัตอ้งท าและมีความจ าเป็นอยางมากเพือ่เผยแพรค่วามเชื่อและพระศาสนจกัร 
 ในปัจจบุนันี ้ เมือ่จ  านวนนกับวชเพื่อเทศนาสอนผูค้นจ านวนมากมายและท างานอภิบาลมีนอ้ยลง 
หนา้ท่ีของครูค าสอนจึงมีความส าคญัมาก  ฉะนัน้การอบรมครูค าสอนจึงตอ้งท าอย่างดีและใหเ้หมาะกบั
ความเจริญทางวฒันธรรมจนเขาสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของเขาไดอ้ย่างดีท่ีสดุ ในฐานะเป็นผูร้ว่มงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของพระสงฆ ์ แมว้่าหนา้ท่ีของเขาจะยุ่งยากซบัซอ้นเพราะมีภาระใหม่และกวา้งขวางมากขึน้ 
 ดว้ยเหตนีุค้วรเพิ่มโรงเรียนประจ าสงัฆมณฑลและประจ าภาคใหม้ากขึน้  ท่ีซึ่งผูท่ี้จะเป็นครูค าสอน
ในอนาคตจะไดศึ้กษาค าสอนคาทอลิก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองพระคมัภีรแ์ละพิธีกรรม  อีกทัง้จะไดเ้รียน
วิธีการสอนค าสอนและการฝึกปฏิบติัทางดา้นการอภิบาล  โรงเรียนท่ีซึ่งพวกเขาจะสามารถพฒันาตนเองใน
คณุลกัษณะแบบคริสตชน และพวกเขาสามารถอทิุศตนเองอย่างไม่รูจ้กัเหน็ดเหน่ือยเพื่อปลกูฝังความ
ศรทัธาและเจริญชีวิตอย่างศกัด์ิสิทธิ์  นอกจากนี ้ ยงัควรจดัใหม้ีการประชมุหรือหลกัสตูรต่างๆซึ่งจะอ านวย
ใหค้รูค าสอนสามารถมีชีวิตชีวาขึน้ในกฎระเบียบและทกัษะต่างๆท่ีเป็นประโยชนแ์ก่งานในศาสนบริการของ
เขา และเพื่อจะไดห้ล่อเลีย้งและเสริมพลงัใหก้บัชีวิตฝ่ายจิตของพวกเขา  นอกจากนี ้ ผูท่ี้อทิุศตนเองอย่าง
สิน้เชิงใหก้บังานนี ้  ควรจดัใหเ้ขามีมาตรฐานการด ารงชีวิต ไดร้บัค่าจา้งอย่างยติุธรรมเพื่อมฐีานะชีวิตอย่าง
สมควรและไดร้บัการประกนัความมั่นคงทางสงัคม(24)  

โดยใชเ้งินอดุหนนุพิเศษของสมณกระทรวงเผยแพรค่วามเชื่อ เพื่ออบรมและสนบัสนนุครูค าสอน  
ถา้เห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสมก็ใหต้ัง้สถาบนัอย่างหน่ึงขึน้ส าหรบัช่วยครูค าสอน 
 นอกจากนี ้ พระศาสนจกัรต่างๆควรจะขอบคณุในคณุค่าของงานอนัสงูส่งท่ีบรรดาครูค าสอนผูช้่วย
ไดก้ระท าดว้ยใจกวา้ง และพระศาสนจกัรต่างๆนัน้ยงัตอ้งการความช่วยเหลือจากพวกเขา  พวกเขาเป็นผูน้  า
ในการสวดภาวนาในชมุชนและสอนค าสอน  ดงันัน้จึงควรมีการจดัการกระท าอย่างเหมาะสมเพื่อการอบรม
ดา้นค าสอนและชีวิตฝ่ายจิตของพวกเขา นอกจากนี ้ ยงัหวงัวา่ในท่ีท่ีเห็นสมควร ครูค าสอนท่ีไดร้บัการ
ฝึกอบรมอย่างเหมาะสมควรไดร้บัหนงัสือรบัรองอย่างเป็นทางการ “missio Canonica” อย่างเปิดเผยใน
ระหว่างจารีตพิธีกรรม เพื่อว่าในสายตาของประชาชนนัน้พวกเขาจะไดส้ามารถรบัใชค้วามเชื่ออย่างมี
อ านาจมากขึน้ 
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ส่งเสริมชีวตินักบวช 
 18. เมื่อพระศาสนจกัรปลกูฝังลงไปในท่ีใด ควรจะเอาใจใส่ส่งเสริมชีวิตนกับวช ชีวิตนกับวชนีม้ิใช่
แต่เพียงช่วยงานธรรมทตูอย่างประเสริฐและจ าเป็นอย่างยิ่งเท่านัน้ แต่อาศยัการเจิมถวายแด่พระเจา้อย่าง
ใกลช้ิดมากขึน้ในพระศาสนจกัร ยงัแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจน และยงัเป็นเครื่องหมายแห่งธรรมชาติภายใน
ของการเรียกของคริสตชน (25) 
 คณะนกับวชต่างๆ ซึ่งท างานเพื่อปลกูฝังพระศาสนจักร และอิ่มอาบดว้ยสมบติัลึกล า้ต่างๆ ซึ่งถอืว่า
เป็นเกียรติของธรรมประเพณีท่ีลึกซึง้ของพระศาสนจกัรนัน้ ตอ้งพยายามท่ีจะแสดงออกและถ่ายทอด
คณุสมบติัเหล่านัน้ออกมาในสภาพตามธรรมชาติและคณุสมบติัของแต่ละชาติ พวกเขาตอ้งไตรต่รองอย่าง
ระมดัระวงัว่า  ประเพณบี าเพ็ญพรตและการร  าพึงภาวนา ซึ่งบางทีพระเจา้เคยทรงบนัดาลใหเ้กิดเป็นเชือ้ขึน้
ในวฒันธรรมโบราณต่างๆ ก่อนเวลาประกาศข่าวดีนัน้  อาจน ามาใชใ้นการถือชวีิตคริสตชนไดอ้ย่างไร 
 ในพระศาสนจกัรท่ีตัง้ขึน้ใหม่  จะตอ้งบ ารุงการถือรูปแบบต่างๆของชีวิตนกับวชดว้ยความเอาใจใส่  
เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงพนัธกิจของพระคริสตเจา้กบัชีวิตของพระศาสนจกัรในแง่มมุต่างๆ เพื่ออทิุศตนช่วยเหลือ
งานอภิบาลต่างๆ และเพื่อเตรียมสมาชิกของตนใหส้ามารถท างานนัน้ไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม ในอีกแง่
หน่ึง เมื่อมีการประชมุสภา พระสงัฆราชควรติดตามมิควรใหม้ีคณะนกับวชท่ีมีจดุมุ่งหมายการแพรธ่รรม
แบบเดียวกนัมีเพิ่มมากขึน้  ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายแก่ชีวิตนกับวชและการแพรธ่รรมได ้
 สมควรท่ีจะกล่าวถึงเป็นพิเศษถึงการริเริ่มต่างๆท่ีพยายามจะท าใหช้ีวิตร  าพึงภาวนาหยั่งรากลึกลง
ไป มีบางคณะยงัเก็บรกัษาองคป์ระกอบท่ีส าคญัของอารามฤๅษีไว ้ และหนักลบัไปมองถึงการปลกูฝังธรรม
ประเพณีอนัมั่งคั่งในคณะของเขา บางคณะกลบัไปถือรูปแบบท่ีเรียบง่ายของชีวิตฤๅษีโบราณ แต่ทกุคณะ
จะตอ้งพยายามดดัแปลงอย่างรอบคอบใหเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิ่น เน่ืองจากชีวิตร  าพึงภาวนาขึน้อยู่กบั
การท่ีพระศาสนจกัรไดด้ ารงอยู่อย่างสมบูรณ ์ จึงตอ้งฟ้ืนฟูชีวิตร  าพึงภาวนานัน้ขึน้ในพระศาสนจกัรท่ีตัง้ขึน้
ใหม่ทั่วไป 
 

บทท่ี   3 
พระศาสนจักรท้องถิ่นต่างๆ 

 

ความก้าวหน้าของพระศาสนจักรทีเ่กิดใหม ่
 19. เมื่อกลุ่มสตับุรุษหยั่งรากลงไปในชีวิตสงัคม และปฏิบติัตามวฒันธรรมทอ้งถิ่นจนถึงขัน้หน่ึงแลว้ 
กบัมีเสถียรภาพและความมั่นคงพอสมควร ก็ถือว่างานปลกูฝังพระศาสนจกัรลงในกลุ่มชนนัน้บรรลถุึง
เป้าหมายแลว้ขัน้หน่ึง หมายความว่า ชมุชนคริสตชนนัน้ สามารถจดัหาก าลงัของตนเอง(บางทีอาจะยงัไม่
พอ)ก าลงันัน้ไดแ้ก่พระสงฆท์อ้งถิ่น นกับวช และฆราวาส พรสวรรคข์องสถาบนัและศาสนบริกรเหล่านีม้ี
ความจ าเป็นส าหรบัน าและแผ่ขยายชีวิตของประชากรของพระเจา้ภายใตก้ารน าของพระสงัฆราชของตน 
 ในพระศาสนจกัรท่ีเกิดใหม่เหล่านี ้  ชีวิตประชากรของพระเจา้จะตอ้งบรรลถุึงความเจรญิกา้วหนา้ใน
ทกุๆ ดา้นของชีวิตคริสตชน  ซึ่งตอ้งฟ้ืนฟูขึน้ตามบทบญัญัติแห่งสภาคายนานี ้กลุ่มสตับุรุษยิ่งวนัยิ่งตระหนกั
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มากขึน้ว่าตนมีสถานะเป็นชมุชนแห่งความเชื่อ แห่งพิธีกรรม และความรกั โดยปฏิบติังานทางบา้นเมืองและ
ท าการแพรธ่รรม ฆราวาสพยายามก่อตัง้ระเบยีบแห่งความรกัและความยติุธรรมขึน้ในบา้นเมือง เขาใช้
เครื่องมือส่ือมวลชนอยา่งฉลาดและเหมาะสม โดยการด ารงชีวิตแบบคริสตชนแท ้ ครอบครวัต่างๆ ไดเ้ป็น
แหล่งก าเนิดของฆราวาสแพรธ่รรมและกระแสเรียกการเป็นพระสงฆแ์ละนกับวช ท่ีสดุมีการสอนเร่ืองความ
เชื่อโดยครูค าสอนอย่างเพียงพอ  มีการเฉลิมฉลองความเชื่อดว้ยพิธีกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแนวปัญญา
ความคิดของประชาชน และโดยการตราบทบญัญัติท่ีเหมาะสมและตรงกบักฎของพระศาสนจกัร ความเชื่อ
นัน้แทรกเขา้ไปในการด าเนินชีวิตอนัดีงาม และในขนบธรรมเนียมของทอ้งถิ่น 
 ฝ่ายพระสงัฆราชแต่ละองคพ์รอ้มกบัคณะสงฆข์องตน ยิ่งวนัยิ่งตอ้งด่ืมด ่าไปดว้ยความรูสึ้กนึกคิดของ
พระคริสตเจา้และของพระศาสนาจกัร ตอ้งรูสึ้กและด ารงชีวิตรว่มกบัพระศาสนจกัรสากล พระศาสนจกัร
ใหม่ๆท่ีเกิดขึน้ตอ้งรว่มเป็นหน่ึงเดียวกบัพระศาสนจกัรสากล ตอ้งน าธรรมประเพณีของพระศาสนจกัรมา
รวมเขา้กบัวฒันธรรมของตน เพือ่เพิ่มพนูชีวติรหสักายพระคริสตเจา้ดว้ยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกนั(1) 
ฉะนัน้ควรตอ้งบ ารุงความรูท่ี้เกี่ยวกบัเทวศาสตร ์  จิตวิทยาและพืน้ฐานเร่ืองมนษุยส์ามารถจะช่วยส่งเสริม
ความส านึกถึงเร่ืองความเป็นหน่ึงเดียวกบัพระศาสนาจกัรสากล 
 พระศาสนจกัรต่างๆ เหล่านีซ้ึ่งบ่อยครัง้ตัง้อยู่ในดินแดนยากจนของโลก ส่วนมากมีความยากล าบาก
เพราะขาดแคลนพระสงฆอ์ย่างมากและการขาดความช่วยเหลือทางดา้นวตัถ ุ ดงันัน้ พระศาสนจกัรเหล่านี้
จึงตอ้งการอย่างมาก  ใหก้ิจกรรมธรรมทตูท่ีพระศาสนจกัรทัง้มวลกระท าเร่ือยมามิไดข้าดนัน้จดัหาใหค้วาม
ช่วยเหลือพระศาสนจกัรเหล่านีด้ว้ยเงินอดุหนนุส าหรบัน าไปใชเ้พื่อการเติบโตของพระศาสนจกัรทอ้งถิ่น 
และเหนืออื่นใดเพื่อความเติบโตเป็นผูใ้หญ่ของชีวิตคริสตชน กิจการธรรมทตูนีค้วรจดัใหม้ีความช่วยเหลือ
ใหก้บัพระศาสนจกัรต่างๆท่ีตัง้ขึน้มานานแลว้ดว้ย ซึ่งอยู่ในสภาวะถดถอยและออ่นแออยา่งเห็นไดช้ดั  
 อย่างไรก็ดีพระศาสนจกัรเหล่านีค้วรแสดงความเพียรพยายามและท างานรว่มกนัอย่างเหมาะสมใน
ดา้นการอภิบาลเพื่อเพิ่มจ านวนกระแสเรียกของพระสงฆส์งัฆมณฑล และในคณะนกับวชต่างๆใหม้ากขึน้  
เพื่อท าใหพ้วกเขาตระหนกัอย่างมีความพรอ้มมากขึน้ และฝึกอบรมพวกเขาอย่างมาประสิทธิภาพมากขึน้
(2) เพื่อว่าพระศาสนจกัรเหล่านีจ้ะค่อยๆมีนกับวชพอกบัความตอ้งการและช่วยเหลือพระศาสนจกัรอื่นๆ ได ้
 
กิจการธรรมทูตของพระศาสนจักรต่างๆ ในกรณีพิเศษ 
 20. โดยท่ีพระศาสนจกัรทอ้งถิ่นมีหนา้ท่ีตอ้งเป็นตวัแทนพระศาสนจกัรสากลอย่างดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
ดงันัน้พระศาสนจกัรเหล่านีต้อ้งตระหนกัว่า ตนถกูส่งไปยงัผูท่ี้อยู่ในภมูิภาคเดียวกนัท่ียงัไม่มีความเชื่อใน
พระคริสตเจา้ โดยการมีชีวิตท่ีเป็นประจกัษ์พยานของสตับุรุษแต่ละคนและของทกุคนในชมุชนจะท าให้
พระศาสนจกัรทอ้งถิ่นเหล่านีเ้ป็นเครื่องหมายชีพ้ระคริสตเจา้ใหเ้ขา  
 นอกจากนี ้ ยงัมีความตอ้งการศาสนบริการดา้นพระวาจาเพื่อใหข้่าวดีแพรไ่ปถึงทกุคน พระสงัฆราช
ตอ้งเป็นบุคคลแรกและและส าคญัท่ีสุดในการประกาศความเชื่อ ซึ่งจะเป็นผูน้  าศิษยใ์หม่มาหาพระคริสตเจา้
(3) เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอนัประเสริฐนีอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม  พระสงัฆราชตอ้งรูว้่าสตับุรุษของตนมีสภาพ
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อย่างไร  และคนชาติเดียวกนัมีความคิดเห็นภายในใจเกี่ยวกบัพระเจา้อย่างไร และตอ้งค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้เพราะการท่ีชนบทไดก้ลายเป็นเมือง การอพยพยา้ยถิ่น และความเมินเฉยใน
เร่ืองพระศาสนา 
 ในพระศาสนจกัรท่ีเกิดใหม่ พระสงฆพ์ืน้เมืองตอ้งมีความกระตือรือรน้ในการอทิุศตนเพื่องานในการ
ประกาศข่าวดี โดยปฏิบติังานรว่มกบัธรรมทตูชาวต่างประเทศและประกอบกนัเป็นคณะสงฆเ์ดียวกนั  ซึ่ง
รว่มเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัอย่างแทจ้ริงภายใตอ้  านาจของพระสงัฆราช พวกเขากระท าดงันีม้ิใช่เพียงเพื่อ
อภิบาลสตับุรุษและประกอบคารวกจิแด่พระเจา้เท่านัน้แต่เพื่อประกาศข่าวดีแก่คนต่างศาสนาดว้ย  พวก
เขาตอ้งพรอ้มอยู่เสมอ  และถา้มีโอกาสตอ้งเสนอตวัดว้ยใจรอ้นรนต่อพระสงัฆราช  ขอสมคัรไปท างานธรรม
ทตูในพืน้ท่ีห่างไกลหรือท่ีถกูทอดทิง้ของสงัฆมณฑลตนเองหรือในสงัฆมณฑลอื่น 
 นกับวชชาย หญิง ตลอดจนฆราวาสตอ้งมีใจรอ้นรนแบบเดียวกนันีต่้อเพื่อนรว่มชาติโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งต่อผูย้ากจน 
 สภาพระสงัฆราชตอ้งเอาใจใส่จดัใหม้ีการอบรมทบทวนพระคมัภีร ์  เทวศาสตร ์  ชีวิตฝ่ายจิตและการ
อภิบาลสตับุรุษตามเวลาท่ีก าหนด ทัง้นีโ้ดยมีเจตนาจะใหค้ณะสงฆม์ีความรูว้ิชาเทวศาสตรแ์ละวิธีอภิบาล
ไดดี้ยิ่งขึน้ ในท่ามกลางความผนัผวนและการเปล่ียนแปลง 
 นอกจากนัน้ ใหถ้ืออยา่งเครง่ครดัตามท่ีสภาสังคายนานีไ้ดว้างไว ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระสมณ 
กฤษฎีกาว่าดว้ยหนา้ท่ี และชีวิตของพระสงฆ ์
 เพื่อท าใหง้านธรรมทตูของพระศาสนจกัรทอ้งถิ่นต่างๆใดส้ าเร็จลุล่วงไป  จ าเป็นตอ้งมีศาสนบรกิรท่ีมี
ความเหมาะสม ท่ีไดร้บัการเตรียมไวใ้หท้นัการดว้ยวิธีท่ีเหมาะกบัสภาพของพระศาสนจกัรแต่ละแห่ง  
เน่ืองจากปัจจบุนันี ้ มนษุยร์วมตวักนัเป็นกลุ่มเป็นสมาคม จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีสภาพระสงัฆราชจะรว่ม
ปรกึษาหารือกนัในเร่ืองการเสวนากบักลุ่มเหล่านี ้ แต่ถา้ในบางภมูิภาคพบว่ามีกลุ่มชนบางพวกท่ีไม่อาจเขา้
ถือศาสนาคาทอลิก เพราะไม่สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัรูปแบบเฉพาะท่ีพระศาสนจกัรถืออยู ่  สภาสงัคายนา
ปรารถนาใหม้ีการด าเนินการแกไ้ขสภาพการณเ์ช่นนีเ้ป็นพิเศษ(4) จนกว่าคริสตชนทกุคนจะสามารถมา
รวมกนัเป็นชมุชนเดียว  หากสนัตะส านกัมีธรรมทตูท่ีพรอ้มจะปฏิบติัเร่ืองนี ้  พระสงัฆราชตอ้งเชิญใหม้า
ในสงัฆมณฑลของตนหรือยินดีตอ้นรบัและสนบัสนนุงานริเริ่มของเขาอย่างจริงจงั 
 เพื่อใหค้วามกระตือรือรน้ในงานธรรมทตูนีก้า้วหนา้ในคนบา้นเมืองเดียวกนั  สมควรอย่างยิ่ง ท่ีพระศา
สนจกัรใหม่ๆ จะมีส่วนโดยเร็วท่ีสุดในภาระหนา้ท่ีงานแพรธ่รรมสากลของพระศาสนจกัร และส่งธรรมทตู
ของตนไปประกาศข่าวดีทั่วโลก แมว้่าตนเองยงัล าบากเพราะการขาดแคลนพระสงฆ ์ การรว่มเป็นหน่ึง
เดียวกบัพระศาสนจกัรสากลก็ดคูลา้ยจะส าเร็จ เมื่อพระศาสนจกัรเหล่านีม้ีส่วนรว่มอย่างแข็งขนัในงาน
ธรรมทตูท่ีท าอยู่ในประเทศอื่น 
 
 
 



Ad Gentes  20 

การแพร่ธรรมของฆราวาส 
 21.ถา้ยงัไม่มีคณะฆราวาสท่ีเป็นฆราวาสจริงๆท่ีท างานรว่มกบัฐานานกุรม ก็ถือวา่พระศาสนจกัรยงั
ไม่ไดต้ัง้ขึน้อย่างแทจ้ริง ยงัไม่มชีีวิตอย่างเต็มท่ีและยงัไม่เป็นเครื่องหมายอนัสมบูรณท่ี์บ่งบอกถงึพระคริสต
เจา้ในท่ามกลางมนษุย ์ ข่าวดีเร่ืองพระคริสตเจา้จะหยั่งรากลึกลงไปในจิตใจ ชีวิต และงานของชาติใดชาติ
หน่ึงไม่ไดถ้า้ไม่มีฆราวาสท างานอย่างขยนัขนัแขง็ ดงันัน้ในการตัง้พระศาสนจกัรแห่งหน่ึง จะตอ้งพยายาม
อย่างท่ีสดุท่ีจะใหม้ีฆราวาสคริสตชนหน่ึงท่ีรูเ้ขา้ใจศาสนาอย่างถ่องแท ้
 สตับุรุษฆราวาสนัน้ เป็นทัง้คนในประชากรของพระเจา้และเป็นทัง้คนในสงัคมของบา้นเมืองอย่าง
สมบูรณ ์ เขาเป็นคนในชาติท่ีเขาไดเ้กิดมา เขาเร่ิมมีส่วนในขมุสมบติัทางวฒันธรรมของชาติดว้ยการศึกษา 
เขามีพนัธะทางสงัคมหลายรูปหลายแบบผกูพนัอยู่กบัชีวิตของชาติ เขามีส่วนรว่มในความเจริญของชาติ
ดว้ยความพยายามในอาชีพของตน เขารูสึ้กว่าปัญหาของชาติก็คือปัญหาของตนเองและพยายามท่ีจะแกไ้ข 
เขาเป็นคนของพระคริสตเจา้ดว้ยเพราะเขาเกิดใหม่ในพระศาสนจกัรดว้ยความเชื่อและศีลลา้งบาป เพือ่เป็น
ของพระคริสตเจา้ดว้ยชีวิตและกิจการใหม่(เทียบ 1 คร.15:23) และเพื่อใหท้กุส่ิงนอบนอ้มต่อพระเจา้ในพระ
คริสตเจา้ และท่ีสุดเพื่อใหพ้ระเจา้ทรงเป็นทกุส่ิงในทกุคน (เทียบ 1 คร.15:28) 
 หนา้ท่ีส าคญัของฆราวาสทัง้หญิงและชาย คือ การเป็นประจกัษ์พยานประกาศพระคริสตเจา้ ซึ่งเขา
ตอ้งกระท าดว้ยการด ารงชีวิตและค าพดู ในครอบครวั ในกลุ่มสงัคมและในวงงานอาชีพของพวกเขา เพราะ
ในเขาเหล่านั้นจะตอ้งปรากฏมนษุยค์นใหม่ซึ่งสรา้งขึน้ดว้ยความเท่ียงธรรมและความศกัด์ิสิทธิ์ท่ีแทจ้ริงตาม
แบบพระเจา้ (เทียบ อฟ. 4:24) เขาตอ้งแสดงใหเ้ห็นชีวิตใหม่ในวงสงัคมและวฒันธรรมของบา้นเมืองตาม
ประเพณีนิยมของประเทศ เขาตอ้งรูจ้กัวฒันธรรมท่ีกล่าวนี ้ ตอ้งช าระใหบ้ริสทุธิ์ บ ารุงรกัษาใหง้อกงามตาม
สถานการณใ์หม่ๆ และในท่ีท าใหส้มบูรณใ์นพระคริสตเจา้ เพื่อว่าความเชือ่ในพระคริสตเจา้กบัชีวิตของ
พระศาสนจกัรจะไม่ใช่สิ่งท่ีสงัคมท่ีเขามีชีวิตอยู่ไม่รูจ้กัอีกต่อไป แต่จะซึมซาบเขา้ไปในสงัคมและท าใหส้งัคม
นัน้เปลี่ยนแปลงไป ฆราวาสตอ้งรว่มเป็นหน่ึงเดียวกบัเพื่อรว่มชาติดว้ยความรกัอยา่งจริงใจ เพือ่ให้วิถีชีวิต
แห่สญัญาผกูมดัใหม่ของความเป็นหน่ึงเดียวกนัและความสมัพนัธส์ากลซึ่งเกิดจากธรรมล า้ลึกของพระ
คริสตเจา้นัน้ปรากฏในชีวิตของเขา  ฆราวาสยงัตอ้งถ่ายทอดความเชื่อในพระคริสตเจา้ใหก้บัผูท่ี้พวกเขามี
ชีวิตอยู่ดว้ยหรือมีความเกี่ยวพนักนัในอาชีพ ภาระหนา้ท่ีนีม้ีความเรง่ด่วนมากยิ่งขึน้เพราะมนษุยจ์  านวนจะ
สามารถไดย้ินเร่ืองพระคริสตเจา้และข่าวดีของพระองคโ์ดยทางฆราวาสผูเ้ป็นเพื่อนบา้นของพวกเขาเท่านัน้ 
ยิ่งกว่านัน้ ในท่ีท่ีสามารถท าได ้  ฆราวาสควรไดร้บัการเตรียมในความรว่มมืออย่างใกลช้ิดกบัฐานานกุรมให้
มากขึน้ เพื่อท่ีจะปฏิบติัพนัธกิจพิเศษท่ีจะประกาศข่าวดีและเผยแพรค่ าสอนคริสตชน  เพื่อท าใหพ้ระศาสน
จกัรท่ีเร่ิมเกิดนัน้เขม้แข็งขึน้ 
 ศาสนบริกรของพระศาสนจกัรตอ้งยกย่องงานการแพรธ่รรมอนัยากล าบากของฆราวาสเป็นส่ิงมค่ีาสงู    
ตอ้งอบรมฆราวาสใหส้ านึกถึงความรบัผิดชอบของเขาต่อมนษุยท์กุคนในฐานะเป็นสมาชิกของพระคริสต
เจา้ ตอ้งสอนเขาใหรู้ซ้ึง้ในธรรมล า้ลึกของพระคริสตเจา้  แนะน าใหเ้ขาใชว้ิธีการปฏิบติัและอยู่รว่มกบัเขาใน
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ความยากล าบากตามแนวคิดของพระสงัฆธรรมนญูว่าดว้ยพระศาสนจกัร และพระสมณกฤษฎีว่าดว้ยการ
แพรธ่รรมของฆราวาส 
 เมื่อผูอ้ภิบาลและฆราวาสต่างกระท าหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตนเองแลว้  พระศาสนจกัรใหม่ทัง้
มวลตอ้งเป็นประจกัษ์พยานประกาศพระคริสตเจา้อย่างแข็งขนั เพือ่จะไดเ้ป็นเครื่องหมายอนัเด่นชดัแห่ง
ความรอดซึ่งมาถึงเราในพระคริสตเจา้ 
 
ความแตกต่างกันในเอกภาพของพระศาสนจักร 
 22. เมล็ดพนัธุซ์ึ่งไดแ้ก่พระวาจาของพระเจา้ เมื่องอกขึน้ในเนือ้ดินดีท่ีไดร้บัน า้คา้งจากพระเจา้  ก็ดดู
เอาน า้เลีย้งมาหล่อเลีย้ง ซึ่งเปลี่ยนแปลงตนเองและดดูซึมเพื่อในท่ีสุดจะไดเ้กิดผลมากมาย เชน่เดียวกบัใน
เร่ืองการบงัเกิดเป็นมนษุย ์ พระศาสนจกัรใหม่ๆ ท่ีหยั่งรากลงในพระคริสตเจา้และตัง้ขึน้บนรากฐานของ
บรรดาอคัรธรรมทตู รบัเอาคณุสมบติัทกุอย่างของนานาชาติซึ่งพระเจา้ทรงมอบใหเ้ป็นมรดกแก่พระคริสต
เจา้นัน้ มาแลกเปลี่ยนกนัอย่างน่าพิศวง(เทียบ สดด.2:8) พวกเขาขอยืมประเพณีและธรรมประเพณีของ
ผูค้นของเขา จากความปรีชาฉลาดและการรียนรู ้ จากศิลปะและระเบียบวินยัของชาติต่างๆ ส่ิงต่างๆเหล่านี้
ท่ีสามารถจะมีส่วนรว่มในพระสิริรุง่โรจนข์องพระผูส้รา้ง หรอืเพิ่มพระหรรษทานของพระผูไ้ถ่กูข้องพวกเขา 
หรือด าเนินการใหช้ีวิตคริสตชนเป็นไปตามท่ีควรจะเป็น(5) 
 เพื่อบรรลถุึงจดุประสงคนี์ ้ จ  าเป็นตอ้งส่งเสริมใหม้ีการพิจารณาทางเทวศาสตรใ์นดินแดนท่ีเรียกกนัว่า
ดินแดนทางวฒันธรรมใหญ่ๆทกุแห่ง ตอ้งไดร้บัการพิจารณาใหม่ โดยอาศยัธรรมประเพณีของพระศาสน
จกัรสากลเป็นหลกั พระวาจาและการกระท าต่างๆ ท่ีพระเจา้ทรงเผยแสดงและมีบนัทึกไวใ้นพระคมัภีรซ์ึ่ง
ไดร้บัการอธิบายจากบรรดาปิตาจารยแ์ละอ านาจในการสอนของพระศาสนจกัร  
 ดงันีเ้ราจะเห็นไดช้ดัยิ่งขึน้ว่าความเชื่อจะแสวงหาความเขา้ใจในปรชัญาและความปรีชาฉลาดของชาติ
ต่างๆ ไดใ้นทางใด ซึ่งจะสามารถเห็นไดใ้นส่ิงท่ีเป็นวิถีทางของขนบธรรมเนียม มมุมองท่ีเกี่ยวกบัชีวิต และ
ระเบียบทางสงัคม จะเขา้กบัความประพฤติท่ีสอนโดยการเผยแสดงของพระเจา้ จากนัน้จะมีหนทางไปสู่การ
ดดัแปลงแกไ้ขอย่างลึกซึง้ในขอบเขตของชีวิตคริสตชนทัง้ครบ โดยลกัษณะของการกระท านี ้ ลักษณะท่ีเรา
เห็นภายนอกในการน าเอาค าสอนท่ีต่างกันมารวมกนัเขา้ หรืออยากรกัษาลกัษณะพิเศษของทอ้งถิ่นใดไว้
อย่างไม่ถกูตอ้งกจ็ะหมดไป และชีวิตคริสตชนจะปรบัใหเ้หมาะกบัอจัฉริยภาพและการด าเนินการของแต่ละ
วฒันธรรม(6) ประเพณีนิยมและคณุสมบติัเฉพาะของแต่ละครอบครวัในชาติต่างๆ จะไดร้บัแสงสว่างจาก
ข่าวดีและรบัเขา้ในสู่เอกภาพชองคาทอลิก ท่ีสดุ พระศาสนจกัรทอ้งถิ่นใหม่แต่ละแห่งซึ่งเพียบพรอ้มดว้ย
ประเพณีนิยมของตน จะไดเ้ขา้อยู่ในสหพนัธข์องพระศาสนจกัรโดยไม่กระทบกระเทือนถึงความเป็นเอกของ
สมเด็จพระสนัตะปาปา ซึ่งทรงเป็นประธานของท่ีชมุนมุทัง้หมดดว้ยความรกั(7) 
 ฉะนัน้ จึงเป็นความหวงัว่าสภาพระสงัฆราชภายในขอบเขตขอบเขตสงัคมของทกุแดนดินทาง
วฒันธรรมใหญ่ๆจะรวมเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกนั จนสามารถท่ีจะตกลงพรอ้มใจกนัปฏบิติัตามขอ้เสนอและมี
การวางแผนรว่มกนั 
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บทท่ี  4 
ธรรมทูต 

 

กระแสเรียกธรรมทูต 
 23. แมศิ้ษยข์องพระคริสตเจา้ทกุคนมีส่วนในหนา้ท่ีการเผยแพรค่วามเชื่อ(1) แต่พระคริสตเจา้ทรง
เรียกผูท่ี้พระองคท์รงพอพระทยัในบรรดาศิษยข์องพระองคเ์สมอ ใหม้าอยู่กบัพระองค ์ และทรงส่งไปเขา
เทศนส์อนแก่นานาชาติ (เทียบ มก.3:13) ดงันัน้ อาศยัพระจิต ผูท้รงแจกจ่ายพระพรต่างๆใหแ้ต่ละคนตามที่
ทรงพอพระทยั (1 คร.12:11) พระองคท์รงดลบนัดาลใหเ้กิดกระแสเรียกธรรมทตูขึน้ในหวัใจของแต่ละคน 
และในขณะเดียวกนั ทรงบนัดาลใหเ้กิดคณะนกับวชขึน้ในพระศาสนจกัร(2) คณะนกับวชเหล่านีถ้ือเป็น
ภาระหนา้ท่ีเฉพาะของตนในการรบัหนา้ท่ีประกาศข่าวดี อนัเป็นหนา้ท่ีของพระศาสนจกัรทัง้มวล 
 พวกเขาไดร้บัมอบหมายดว้ยกระแสเรียกเฉพาะ มีคณุสมบติัทางอารมณต์ามธรรมชาติท่ีเหมาะสม มี
ความสามารถและคณุสมบติัอื่นๆอย่างเหมาะสม ผูท่ี้มีอปุนิสยัดี และไดร้บัการอบรมใหพ้รอ้มท่ีจะท างาน
ธรรมทตู(3) ไม่ว่าจะเป็นคนทอ้งถิ่นหรือชาวต่างประเทศ ไดแ้ก่ พระสงฆ ์นกับวชและฆราวาส เมือ่ผูม้ีอ  านาจ
โดยชอบทางศาสนาส่งไป  พวกเขาออกไปดว้ยความเชื่อและดว้ยความนบนอบเชือ่ฟังไปหาผูท่ี้อยู่ห่างไกล
จากพระคริสตเจา้ โดยถือว่าเป็นผูถ้กูเตรียมไวต่้างหากส าหรบังานท่ีเขาไดร้บัเลือกใหไ้ปท า (เทียบ กจ.13:2) 
ในฐานะเป็นศาสนบริกรประกาศข่าวดี “เพือ่ใหค้นต่างศาสนาไดเ้ป็นเสมือนเครือ่งบูชาทีพ่อพระทยัซึ่งพระ
จิตเจา้ทรงบนัดาลความศกัดิสิ์ทธิใ์ห”้ (รม.15:16) 
 
ชีวิตฝ่ายจิตของธรรมทูต  
 24. มนษุยต์อ้งตอบรบัพระเจา้ผูท้รงเรียกเขา ในลกัษณะท่ีไม่ตอ้งปรกึษาถามเลือดเนือ้ (เทียบ 
กท.1:16) เขาอทิุศตนทัง้ครบเพื่อท างานประกาศข่าวดี อย่างไรก็ตาม การตอบรบันีส้ามารถท าไดเ้ฉพาะเมื่อ
พระจิตเจา้ทรงใหก้ารดลใจและทรงประทานพละก าลงัของพระองคใ์หแ้ก่เขาเท่านัน้ เพราะผูท่ี้พระองคท์รง
ส่งไปนัน้ส่งไปนัน้เขา้ไปในชีวิตและภารกิจของพระองคผ์ู ้ “ทรงสละพระองค์จนหมดสิน้ ทรงรบัสภาพดจุ
ทาส” (ฟป.2:7) ดงันัน้ เขาตอ้งพรอ้มท่ีจะยึดมั่นในกระแสเรียกของเขาตลอดชีวิต  ตอ้งพรอ้มท่ีจะปฏิเสธ
ตนเองและทกุส่ิงท่ีเขามี และสมควรท่ีจะ  “เป็นทกุอย่างส าหรบัทกุคน”  (1 คร.9:22) 
 การประกาศข่าวดีแก่นานาชาติ ธรรมทตูตอ้งมคีวามมั่นใจว่าไดท้ าใหธ้รรมล า้ลึกของพระคริสตเจา้เป็น
ท่ีรูจ้กั โดยคิดว่าเขาท าหนา้ท่ีเป็นทูตของพระองค ์ เพื่อว่าในพระองคเ์ขากลา้พดูอย่างท่ีควรจะพดู (เทียบ 
อฟ.6:19; กจ.4:31) และไม่อายเรือ่งความอปัยศอดสแูห่งไมก้างเขน เดินตามรอยพระบาทของพระอาจารย์
ผูท้รงอ่อนโยนและมีพระทยัสภุา ธรรมทตูตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่าแอกของพระองคอ์่อนนุ่มและภาระท่ีพระองค์
ใหเ้ราแบกก็เบา (มธ.11:29) เมื่อธรรมทตูเจริญชีวิตตามพระวรสารอย่างแทจ้ริง(4) มีความอดทนอย่างมาก
ในความทกุขย์าก  ความใจดี และความรกัท่ีไม่เสแสรง้ (เทียบ 2 คร. 6:4) เขาเป็นประจกัษ์พยานถึงองคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้ และถา้จ าเป็นเขาถึงกบัยอมหลั่งโลหิตเขา เขาจะวอนขอพละก าลงัและความเขม้แข็งจากพระเจา้
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เพื่อเขาจะรูว้่า ในการทนทกุขแ์สนสาหสัและความยากจนแสนเข็ญนัน้ ก็ยงัมีความสขุอย่างยิง่(เทียบ 2 
คร.8:2) ใหเ้ขาเชื่อมั่นวา่ ความนอบนอ้มเชื่อฟังเป็นคณุธรรมพิเศษของผูร้บัใชข้องพระคริสตเจา้ผูท้รงไถ่กู ้
มนษุยชาติดว้ยความนอบนอ้มเชื่อฟังของพระองค ์
 ผูป้ระกาศข่าวดีตอ้งระวงัอย่าละเลยพระหรรษทานท่ีอยู่ในตน  ควรไดร้บัการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณทกุวนั 
(เทียบ 1ทธ.4:14; อฟ.4:23 ; 2 คร.4:16)  เมื่อถึงเวลาก าหนดสมณะประมขุทอ้งท่ีและอธิการตอ้งเรียก
ชมุนมุบรรดาธรรมทตูเพื่อใหเ้ขาไดร้บัการเสริมพลงัในความหวงัของกระแสเรียก และไดร้บัการฟ้ืนฟูในศา
สนบริการการแพรธ่รรม หากจ าเป็นควรมีบา้นพิเศษเพื่อจดุประสงคข์อ้นี ้
 
การอบรมฝ่ายจิตและศีลธรรม 
 25. ผูท่ี้จะเป็นธรรมทตูในภายหนา้ตอ้งไดร้บัการเตรียมส าหรบังานอนัสงูส่งนีด้ว้ยการฝึกอบรมฝ่ายจิต
และทางศีลธรรมเป็นพิเศษ(5) ตอ้งจิตตารมรข์องการริเริ่มในการเริ่มตน้ มีใจแน่วแน่ท่ีจะท างานต่างๆท่ี
เร่ิมตน้ไวใ้หส้ าเร็จ  ยืนหยดัในความยากล าบาก สูท้นการอยู่โดดเด่ียว  ความเหน็ดเหน่ือยและการท างานไม่
ไดผ้ลดว้ยใจอดทนและเขม้แข็ง ตอ้นรบัคนทัง้หลายดว้ยน า้ใจซื่อตรงและอย่างใจกวา้ง  เต็มใจรบัท างานท่ี
ไดร้บัมอบใหท้ า ปรบัตวัดว้ยใจกวา้งใหเ้ขากบัขนบประเพณีของชนต่างชาติและสภาพการณต่์างๆท่ี
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตอ้งท างานช่วยเพือ่นพี่นอ้งและผูท่ี้อทิุศตนท างานอย่างเดียวกนัดว้ย เพื่อว่า พวกเขา
จะไดเ้ป็นน า้หน่ึงใจเดียวกนักบัสตับุรุษ(เทียบ กจ.2:52;4:32) ตามแบบอยา่งของคณะอคัรธรรมทตู  
 สภาพนิสยัจิตใจเช่นนีต้อ้งไดร้บัการฝึกฝนตัง้แต่ในระยะเวลาการฝึกอบรม เพื่อพวกเขาจะไดร้บัการ
ปลกูฝังและปรบัปรุงใหดี้ขึน้ และไดร้บัการหล่อเลีย้งดว้ยชีวิตฝ่ายจิต เป่ียมดว้ยความเชื่ออนัเขม้แข็งและ
ความหวงัท่ีไม่ท าใหผิ้ดหวงั ธรรมทตูจะตอ้งเป็นคนท่ีรกัการสวดภาวนา ตอ้งรอ้นรนดว้ยจิตตารมณค์วาม
เขม้แข็ง ความรกั และการควบคมุตนเอง (เทียบ 2 ทธ 1:7) ตอ้งใหเ้ขาไดเ้รียนรูท่ี้จะเป็นตวัของตวัเอง พอใจ
ในสภาพของตน (เทียบ ฟป 4:11) มีความอดทนแบกการสิน้พระชนมข์องพระเยซูเจา้ไวใ้นตนเองอยู่เสมอ  
เพื่อใหช้ีวิตของพระองคอ์อกฤทธิ์ในตวัผูท่ี้เขาถกูส่งไปหา (เทียบ 2 คร 4:10…) เพราะใจรอ้นรนต่อวิญญาณ 
เขาตอ้งเต็มใจสละทกุส่ิงและแมแ้ต่ตนเองเพื่อเห็นแก่วิญญาณ (เทียบ 2 คร.12:15…)  เพื่อว่า “เมื่อปฏิบติั
หนา้ท่ีของตนเองเช่นนีท้กุๆวัน เขาจะกา้วหนา้ในความรกัต่อพระเจา้และต่อเพื่อนมนษุยม์ากขึน้”(6) ดงันัน้ 
การปฏิบติัตามน า้พระทยัของพระบิดาพรอ้มกบัพระคริสตเจา้ เขาจะสานต่อพนัธกิจของพระองคภ์ายใต้
อ านาจการปกครองตามล าดบัขัน้ของพระศาสนจกัร 
 
การอบรมทางด้านค าสอนและการแพร่ธรรม 
 26. เพื่อท่ีจะเป็นศาสนบริกรท่ีดีของพระคริสตเจา้นัน้ ผูท่ี้ถกูส่งไปยงัชาติต่างๆควร “ไดร้บัการหล่อ
เลีย้งจากค าสอนทีม่าจากความเชือ่และหลกัค าสอนทีดี่” (1 ทธ.4:6) ซึ่งพวกเขาควรน าหลกัการมาจากพระ
คมัภีร ์ศึกษาธรรมล า้ลึกของพระคริสตเจา้ ซึ่งพวกเขาเป็นผูป้ระกาศและเป็นประจกัษ์ของพระองค ์



Ad Gentes  24 

 ดว้ยเหตนีุ ้ธรรมทตูทกุคน ทัง้ท่ีเป็นพระสงฆ ์ภราดา ภคินี หรือฆราวาส  ควรไดร้บัการเตรียมตวัและรบั
การฝึกอบรมตามฐานะของแต่ละคน เพื่อจะไม่ตกอยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถปฏิบติังานในอนาคตของพวก
เขา(7) ตัง้แต่เร่ิมการอบรมดา้นค าสอนตอ้งสอนเขาใหค้ านึงถึงเร่ืองความเป็นสากลของพระศาสนจกัรและ
ความแตกต่างของชาติต่างๆ ในโลก ท่ีกล่าวนีใ้ชไ้ดส้ าหรบัทกุวิชาท่ีเขาเรียนเพื่อเตรียมส าหรบัปฏิบติั
หนา้ท่ีศาสนบริการของเขา ตลอดจนวิชาอื่นๆท่ีจะเป็นประโยชนถ์า้เขาไดเ้รียนรู ้ เพื่อว่า ถา้พวกเขามีความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกบัประชาชน วฒันธรรมและศาสนาต่างๆ ไม่เพียงแต่ความรูท่ี้มองถึงอดีตเท่านัน้แต่ตอ้งค านึงถึง
เวลาปัจจบุนัดว้ย ส าหรบัทกุคนท่ีอยากไปพบปะกบัคนอื่นๆ ควรใหค้วามยกย่องส่ิงท่ีเขาไดร้บัมาเป็นมรดก 
ภาษา และประเพณีของพวกเขาเป็นอยา่งสงู จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูซ้ึ่งจะเป็นธรรมทตูในอนาคต
จะตอ้งอทิุศตนศึกษาวิชาเกี่ยวการธรรมทตูวิทยา คือ ตอ้งเรียนค าสอนและกฎของพระศาสนจกัรท่ีเกี่ยวกบั
กิจการธรรมทตู  ตอ้งรูว้า่ในศตวรรษท่ีแลว้ๆมาผูป้ระกาศข่าวดีไดเ้ดินทางไหน และตอ้งรูส้ภาพปัจจบุนัของ
การแพรธ่รรม ตลอดจนวิธีการในปัจจบุนัท่ีเห็นว่ามีประสิทธิภาพมากกวา่(8) 
 แมว้่าโครงการอบรมแต่ตน้จนจบนีเ้นน้หนกัไปในทางใหม้ีความห่วงใยดา้นการอภิบาล แต่ตอ้งใหก้าร
อบรมดา้นการแพรธ่รรมเป็นพิเศษและอย่างมีระบบ  ทัง้ดว้ยการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบติัดว้ย(9) 
 ตอ้งสอนนกับวชและภคินียิ่งมากยิ่งดีใหรู้จ้กัการสอนค าสอนอย่างช านาญและเตรียมตวัไวเ้พื่อให้
สามารถรว่มมือในการแพรธ่รรมไดม้ากยิ่งขึน้ 
 แมผู้ท่ี้รบัหนา้ท่ีในงานแพรธ่รรมเพียงชั่วระยะเวลาหน่ึงก็จ  าเป็นตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมที่เหมาะสมกบั
สภาพของเขา 
 การอบรมแบบต่างๆเหล่านีค้วรต่อใหเ้สร็จสมบูรณใ์นดินแดนท่ีซึ่งพวกเขาถกูส่งไป เพื่อใหธ้รรมทตูมี
ความรูท้างประวติัศาสตร ์โครงสรา้งทางสงัคม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาตินัน้ๆมากขึน้ เพื่อจะ
ไดเ้ขา้ใจระเบียบทางศีลธรรมและขอ้บญัญัติทางศาสนา ความคิดภายในซึ่งชนชาตินัน้ๆท่ีมีเกี่ยวกบัพระเจา้ 
โลกและมนษุยต์ามประเพณีศกัด์ิสิทธิ์ของเขา(10) ธรรมทตูตอ้งเรียนภาษาในระดบัท่ีสามารถใชไ้ดอ้ย่าง
คล่องแคล่วและถกูตอ้ง จะไดเ้ขา้ถึงความคิดและจิตใจของมนษุยง์่ายยิ่งขึน้(11)  นอกจากนีต้อ้งรูถ้ึงความ
ตอ้งการทางดา้นการอภิบาลโดยเฉพาะของถิ่นนั้นๆ 
 ธรรมทตูบางคนควรไดร้บัการฝึกเตรียมอย่างลึกซึง้ยิ่งขึน้ในสถาบนัท่ีสอนเรื่องการธรรมทตูวิทยา หรือ
ในคณะหรือในมหาวิทยาลยัอื่นๆ เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะนีไ้ดผ้ลดียิ่งขึน้(12) และใชค้วามรูข้อง
เขาท าประโยชนแ์ก่ธรรมทตูอื่นในการปฏิบติังานธรรมทตู เฉพาะอย่างยิ่งในสมยันีม้ีเร่ืองยุ่งยากล าบากมาก 
แต่ก็มีโอกาสท่ีจะท าประโยชนไ์ดม้าก ยิ่งกวา่นัน้ยงัเป็นท่ีน่าปรารถนาอย่างยิ่งว่าสภาสงัฆราชในภมูิภาค
ต่างๆควรมีผูเ้ชี่ยวชาญเช่นนีใ้หม้าก เพื่อจะไดใ้ชค้วามรูแ้ละประสบการณข์องเขาใหเ้กิดประโยชนเ์มื่อมี
ความจ าเป็นในหนา้ท่ี เช่นเดียวกนัไม่ควรขาดผูท่ี้มีทกัษะในการใชเ้ครื่องมือในกากรปฏิบติัและวิธีการทาง
ส่ือมวลชน ซึ่งเป็นท่ีรูก้นัดีว่า ส่ิงเหล่านีม้ีความส าคญัอย่างมาก 
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คณะนักบวชที่เป็นธรรมทูต 
 27. คณุสมบติัทัง้หมดนี ้ แมเ้ป็นส่ิงจ าเป็นท่ีทกุคนท่ีถกูส่งไปสู่นานาชาติตอ้งมีเป็นอย่างยิ่ง แต่เป็นส่ิงท่ี
ธรรมทตูล าพงัแต่ละคนเกือบไม่สามารถจะมีไดอ้ย่างแทจ้ริง จากประสบการณส์อนว่า งานธรรมทตูเป็นงาน
ท่ีกระท าเพียงล าพงัคนเดียวไม่ได ้จึงมีกระแสเรียกท่ีรวมหลายๆคนใหม้าอยู่รวมเป็นคณะ และเมื่อรวมความ
พยายามเขา้ดว้ยกนั จึงไดร้บัการฝึกฝนอย่างเหมาะสมและสามารถปฏิบติังานนีไ้ดใ้นนามของพระศาสน
จกัร และภายใตก้ารชีน้  าของฐานานกุรม เป็นเวลาหลายศตวรรษมาแลว้  ท่ีคณะนกับวชเหล่านีร้บัภาระ
หนกั อทิุศตนท างานแพรธ่รรมทัง้หมดหรือเพียงบางส่วน บอ่ยครัง้ท่ีสนัตะส านกัไดม้อบดินแดนกวา้งใหญ่ให้
เขาเประกาศพระวรสาร เขาก็ตัง้ประชากรใหมข่ึน้ถวายแด่พระเจา้ เป็นพระศาสนจกัรทอ้งซึ่งจงรกัภกัดีต่อ
นายชมุพาบาลของตนเอง พระศาสนจกัรเหล่านีซ้ึ่งเขาตัง้ขึน้ดว้ยหยาดเหงื่อหรือแมด้ว้ยเลือดเนือ้ของเขาเอง 
เขาจะท าการรบัใชด้ว้ยความดว้ยความกระตือรอืรน้และดว้ยประสบการณข์องพวกเขา และโดยถือเป็นการ
รว่มมือฉันทพ์ี่นอ้ง ในการเอาใจใส่ดแูลวิญญาณและดว้ยการใหค้วามช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อประโยชนข์อง
ส่วนรวม 
 บางทีทั่วขอบเขตในบางพืน้ท่ี คณะนกับวชเหล่านีต้อ้งรบังานบางอย่างท่ีเรง่ด่วนมากกว่า เช่น งาน
ประกาศข่าวดีใหก้บักลุ่มชนผูซ้ึ่งยงัไม่ไดร้บัข่าวดีเน่ืองจากเหตผุลบางประการ หรือผูท่ี้ต่อตา้นข่าวดีนี(้13) 
  ถา้จ าเป็นเขาตอ้งจดัใหเ้ขาไดร้บัความชว่ยเหลือและไดร้บัการอบรม ใชป้ระสบการณข์องเขาเพื่อ
ช่วยเหลือผูท่ี้อทิุศตนมาท างานธรรมทตูในช่วงระยะหน่ึงนัน้ 
 เน่ืองจากเหตผุลเหล่านี ้ และเน่ืองจากยงัมีชาติต่างๆอีกมากท่ีจะตอ้งน าเขา้มาหาพระคริสตเจา้ คณะ
นกับวชต่างๆ จึงยงัคงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างท่ีสดุ 
 

บทท่ี 5 
การจัดระบบกิจการธรรมทูต 

 
 

ค าน า 
28.  เน่ืองจากสตับุรุษคริสตชนมีพระพรพิเศษต่างๆ กนั (เทียบ รม 12:6) จึงตอ้งรว่มมอืกนัประกาศ

ข่าวดีตามโอกาส ตามความสามารถ  ช่องทาง  พระพรพิเศษ  และศาสนบริการของแต่ละคน (เทียบ 1 คร 
3:10) เพราะฉะนัน้ไม่ว่าผูห้ว่านหรือผูเ้ก็บเกี่ยว(เทียบ ยน 4:37)  ไม่ว่าผูป้ลกูหรือผูร้ดน า้  ตอ้งเป็นน า้หน่ึงใจ
เดียวกนั(เทียบ 1 คร 3:8) เพื่อว่า “เมื่อทกุคนมุ่งถึงจดุหมายเดียวกนัดว้ยใจอิสระและอย่างเป็นระเบียบ”(1)  
เพื่อจะไดร้ว่มใจกนัอทิุศก าลงัเพื่อก่อตัง้พระศาสนจกัรขึน้ 

เพราะฉะนัน้ งานของผูป้ระกาศข่าวดีและความช่วยเหลือของสตับุรุษคริสตชนอื่นๆ ตอ้งมีผูค้วบคมุ
และตอ้งเชื่อมโยงถึงกนัเพื่อให ้  “จงท าเช่นนีอ้ย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบ” (1 คร 14:40) ในกิจการและ
ความรว่มมอืของธรรมทตูทกุๆ ดา้น 
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การจัดระบบทั่วไป 
29. โดยท่ีงานประกาศข่าวดีทั่วโลก ก่อนอื่นเป็นหนา้ท่ีของคณะพระสงัฆราช(2)  ดงันัน้สมชัชา

พระสงัฆราช หรือ “สภาความมั่นคงของพระสงัฆราชเพื่อพระศาสนจกัรสากล”(3) นอกจากความห่วงใยงาน
ต่างๆ ท่ีมีความส าคญัทั่วไปแลว้(4) ตอ้งมีความห่วงใยเป็นพิเศษถึงกิจกรรมธรรมทตู ซึ่งเป็นงานท่ีส าคญั
และศกัด์ิสิทธิ์ยิ่งของพระศาสนจกัร(5) 

ส าหรบัมิสซงัทกุแห่งและส าหรบักิจกรรมธรรมทูตทกุประเภท ควรมีส านกังานกลางท่ีมีอ  านาจแห่ง
เดียว คือสมณกระทรวงเผยแพรค่วามเชื่อ ส านกังานกลางนีค้วรเป็นผูค้วบคมุและประสานงานธรรมทตูและ
ในความรว่มมือของธรรมทตูทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ทัง้นีไ้ม่พาดพิงถึงกฏของพระศาสนจกัรทางตะวนัออก(6) 

แมว้่าพระจิตทรงบนัดาลใหเ้กิดจิตตารมณธ์รรมทตูขึน้ในพระศาสนจกัรของพระเจา้หลายรูปแบบ
และบ่อยครัง้ปฏิบติังานก่อนผูท่ี้มีหนา้ท่ีปกครองชีวิตของพระศาสนจกัรจะเร่ิมด าเนินการ  ส านกังานนีม้ีส่วน
ท่ีตอ้งส่งเสริมกระแสเรียกและชีวิตฝ่ายจิตของธรรมทตู  ส่งเสริมใหม้ีความกระตือรือรน้และการภาวนาเพื่อ
งานแพรธ่รรม อีกทัง้ท ารายงานท่ีเป็นความจริงและอย่างเพียงพอในเร่ืองการแพรธ่รรม ส านกังานนีม้ีหนา้ท่ี
เพิ่มจ านวนธรรมทตูและกระจายธรรมทตูไปในพืน้ท่ีท่ีมีความตอ้งการเรง่ด่วนมากกว่า มีหนา้ท่ีวางแผน
ปฏิบติังานอย่างเป็นระเบียบ  ออกกฎแนะน าและวางหลกัเกณฑอ์นัเหมาะสมกงัการประกาศพระวรสาร
และท าการกระตุน้เตือน  ส านกังานนีม้ีหนา้ท่ีปลกุเรา้และประสานงานการเร่ียไรเงินทนุ ซึ่งจะจ่ายแจกไป
ตามความตอ้งการและใหเ้กิดประโยชน ์ ซึ่งกระจายไปตามดินแดนท่ีรอ้งขอ ตามจ านวนของสตับุรุษและผูท่ี้
ยงัมิไดเ้ป็นคริสตชน ในการด าเนินการของคณะนกับวช  ศาสนบริกรและธรรมทตู 

ส านกังานนีร้ว่มมือกบัส านกัเลขาธิการส่งเสริมเอกภาพของคริสตศาสนิกชน ตอ้งหาหนทางและ
วิธีการเพื่อท าใหเ้กิดความรว่มมือกนัฉันพี่นอ้ง  ตลอดจนชีวิตท่ีประสานกลมกลืนกนักบับรรดาธรรมทตูใน
การเริ่มงานกบัชมุชนคริสตชนอื่น เพื่อขจดัความอปัยศในเร่ืองความแตกแยกกนัเท่าท่ีจะท าได ้

ดั่งนัน้ ส านกังานนีจ้  าตอ้งเป็นเครื่องมือบริหารงาน เท่าๆกบัเป็นเครื่องมือการจดัการท่ีเขม้แข็ง ซึ่งใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตรแ์ละมีความหมายท่ีเหมาะกบัสภาพในปัจจบุนั คือ โดยค านึงถึงส่ิงท่ีคน้พบใน
ปัจจบุนั จากการวิจยัในเรือง เทวศาสตร ์ วิธีการสอนและขัน้ตอนในงานอภิบาลของธรรมทตู 

ในค าแนะน าของส านกังานนี ้ ผูท่ี้ตอ้งมีส่วนส าคญัในการอ านวยการส านกังานนีพ้รอ้มกบัมสิีทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดว้ยการเลือกผูแ้ทนจากทกุคนท่ีเป็นผูร้ว่มงานในงานธรรมทตู  ซึ่งไดแ้ก่ พระสงัฆราช
ทั่วโลก(เมื่อไดฟั้งความเห็นของสภาพระสงัฆราชในเร่ืองนีแ้ลว้) กบัผูอ้  านวยการสถาบนัและกิจการต่างๆ 
ภายใตค้วามอปุถมัภข์องพระสนัตะปาปา ซึ่งท างานในวิธีต่างๆภายใตเ้งื่อนไขท่ีก าหนดโดยพระสนัตะปาปา 
ผูแ้ทนทัง้หมดนีจ้ะตอ้งเรียกประชมุตามเวลาท่ีก าหนด และตอ้งเป็นผูจ้ดัระเบียบงานธรรมทูตทัง้หมดขึน้
ภายใตอ้  านาจของพระสนัตะปาปา ส านกังานนีค้วรมีกลุ่มท่ีปรกึษาถาวร ท่ีมีความรูผู้เ้ชี่ยวชาญท่ีมีความรู้
และประสบการณเ์ชือ่ถือได ้ท่ีมีหนา้ท่ีหลายอย่างในส านกังานนี ้แต่เหนืออื่นใดคือ รวบรวมขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้ง
กบัสภาพทอ้งถิ่นในภมูิภาคต่างๆ และท่ีเกี่ยวกบัความนึกคิดของกลุ่มชนท่ีหลากหลาย เช่นเดียวกบัวิธีการ
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ในการประกาศพระวรสารท่ีตอ้งใช ้ แลว้จึงน าเสนอขอ้สรุปท่ีมีหลกัฐานตามหลกัวิชาการส าหรบักิจการงาน
และความรว่มมือกนัในการแพรธ่รรม 

คณะนกับวชหญิง  ผูร้บัผิดชอบงานแพรธ่รรมประจ าภาคต่างๆ องคก์รฆราวาส  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องคก์รระหว่างประเทศ ควรมีผูแ้ทนอยู่ในส านกังานนีด้ว้ยวิธีการอนัเหมาะสม 

 
การจัดระบบการแพร่ธรรมในท้องถ่ิน 

30. เพื่อท่ีจะบรรลถุึงเป้าหมายและเกิดผลในงานธรรมทตู  ผูท่ี้ท างานธรรมทตูทกุคนจะตอ้ง “เป็น
น า้หนึ่งใจเดียวกนั” (กจ 4:32) อย่างแทจ้ริงในการท างานการแพรธ่รรม 

ในฐานะเป็นประมขุและศนูยก์ลางของความเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกนัในการแพรธ่รรมของสงัฆ
มณฑล พระสงัฆราชมีหนา้ท่ีตอ้งส่งเสริม ควบคุม  และประสานงานในกิจการแพรธ่รรม  แต่ถึงอย่างไรก็ยงั
ตอ้งรกัษาและส่งเสริมความความกระตือรือรน้ท่ีเกิดขึน้จากภายในของผูท่ี้มีส่วนรว่มในงานนี ้ ธรรมทตูทกุ
คน แมน้กัพรตท่ีไม่ขึน้กบัพระสงัฆราช ก็ตอ้งเชื่อฟังอ านาจของพระสงัฆราชในกิจการต่างๆท่ีเกี่ยวกบัการ
ปฏิบติังานแพรธ่รรมอนัศกัด์ิสิทธิ์(7) เพื่อปรบัปรุงการประสานงานใหดี้ยิง่ขึน้ ใหพ้ระสงัฆราชตัง้
คณะกรรมการเกี่ยวกบัการอภิบาลขึน้เท่าท่ีสามารถจะท าได ้ ในคณะกรรมการนีซ้ึ่งประกอบดว้ย  พระสงฆ ์ 
นกับวช  และฆราวาส จะมีส่วนรว่มโดยเลือกผูแ้ทนเขา้ไป  นอกนัน้ พระสงัฆราชตอ้งเอาใจใส่ดแูลกิจกรรม
การแพรธ่รรมไม่ใหจ้  ากดัอยู่ในหมู่คนท่ีกลบัใจแลว้เท่านัน้  แต่ใหอ้ยู่สดัส่วนท่ียติุธรรมทัง้ในดา้นบุคลากร
และเงินทนุใหก้บัการประกาศข่าวดีแก่ผูท่ี้มิใช่คริสตชนดว้ย 

 
การประสานงานในสภาพระสงัฆราช 

31. บรรดาสภาพระสงัฆราชตอ้งปรกึษาหารือรว่มกนั เพื่อรบัมือกบัปัญหาท่ีส าคญัและปัญหา
เรง่ด่วนก็จริง  แต่ไม่ควรละเลยในความแตกต่างระหว่างทอ้งถิ่น(8) เมื่อก าลงัคนหรือก าลงัทรพัยไ์ม่เพียงพอ  
หรือเพื่อไม่ใหส้ญูเสียไปโดยเปล่าประโยชน ์ และเพื่อมิใหโ้ครงการต่างๆเพิ่มจ านวนโดยไม่จ าเป็น ขอแนะน า
ใหใ้ชท้รพัยากรรว่มกนัรว่มเพื่อท่ีจะเป็นประโยชนแ์ก่ทกุฝ่าย เช่น สามเณราลยั โรงเรียนชัน้สงู และโรงเรียน
เทคนิค  ศนูยง์านอภิบาล ศนูยค์ าสอน  ศนูยอ์บรมพิธีกรรม  ตลอดจนการใชส่ื้อมวลชน 

ความรว่มมอืดงักล่าว เมื่อมีสญัญาณบ่งบอก ควรจดัใหม้ีขึน้ตามความเหมาะสมในระหว่างสภา
พระสงัฆราชต่างๆดว้ย 

 
การประสานงานในท้องถ่ินของคณะนักบวช 

32. บอกจากนีย้งัเป็นการดีท่ีจะประสานงานกิจกรรมต่างๆซึ่งด าเนินการโดยสถาบนัหรือคณะ
ต่างๆ ของพระศาสนจกัรดว้ย ทกุคณะไม่วา่จะเป็นประเภทใด ตอ้งเชื่อฟังสมณะประมขุของทอ้งถิ่นในทกุ
อย่างท่ีเกี่ยวกบักิจการแพรธ่รรม ดงันัน้ จะเป็นประโยชนม์าก  ถา้สมณะประมขุของทอ้งถิ่นกบัอธิการคณะ
จะจดัระเบียบรว่มกนั 
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เมื่อดินแดนแห่งใดถกูมอบใหก้บัคณะนกับวชคณะใด  ผูใ้หญ่ฝ่ายพระศาสนจกัรและคณะนกับวช
นัน้จะตอ้งมีความสนใจที่จะน าทางทกุอย่างใหบ้รรลุถึงจดุหมายนี ้ คือ ใหช้มุชนคริสตชนใหม่เติบโตจน
กลายเป็นพระศาสนจกัรทอ้งถิ่น  ซึ่งเมื่อถึงเวลาสมควรจะไดร้บัการปกครองโดยพระสงัฆราชกบัคณะสงฆ์
ของเขาเอง 

เมื่อการมอบหมายหนา้ท่ีในท่ีแห่งใดสิน้ก าหนดลง  สภาวะการณใ์หม่จึงเร่ิมขึน้  สภาพระสงัฆราช
กบัคณะนกับวชตอ้งรว่มกนัปรกึษาตัง้กฎเพื่อก าหนดการติดต่อกนัระหว่างสมณะประมขุทอ้งถิ่นกบัคณะ
นกับวช(9) เป็นหนา้ท่ีของสนัตะส านกัท่ีจะวางแนวหลกัเกณฑท์ั่วไปตามสญัญาในระดบัภมูิภาค และแมแ้ต่
ขอ้ตกลงพิเศษต่างๆ 

แมค้ณะนกับวชพรอ้มท่ีจะท างานท่ีไดเ้ร่ิมมาแลว้ต่อไป โดยรว่มมือในงานศาสนบริการตามปกติ คือ 
การเอาใจใส่วิญญาณ แต่เมื่อมีพระสงฆพ์ืน้เมืองจ านวนมากขึน้ อาจจะจดัเตรียมใหค้ณะนกับวชคงซื่อสตัย์
ต่อสงัฆมณฑล  ตราบเท่าท่ีกระท าตรงกบัจดุหมายของตนได ้  โดยรบัเอากิจการพิเศษบางอยา่งไปท าหรือ
รบัเอาภาคใดสกัแห่งในสงัฆมณฑลนั้นไปปกครองดว้ยความใจกวา้ง 

 
การประสานงานในระหว่างคณะนักบวชต่างๆ 

33. คณะนกับวชต่างๆท่ีท างานธรรมทตูอยู่ในดินแดนเดียวกนั ควรหาหนทางและวิธีการท่ีจะ
ประสานการท างานของพวกเขา ดงันัน้ จะเกิดประโยชนอ์ย่างมากถา้จะมีการประชมุปรกึษากนัของนกับวช
ชายและการชมุนมุของนกับวชหญิง คณะนกับวชท่ีเป็นชาติเดียวกนัหรือท างานอยู่ในเขตเดียวกนัควรมีส่วน
รว่มในการประชมุนี ้ในการประชมุเหล่านีต้อ้งคิดว่างานอะไรท่ีจะสามารถท าไดโ้ดยใชค้วามพยายามรว่มกนั  
และตอ้งติดต่ออย่างใกลช้ิดกบัสภาพระสงัฆราช 

ดว้ยเหตผุลเดียวกนั ส่ิงท่ีกล่าวมาทัง้หมดนีค้วรจะขยายไปถึงความรว่มมอืของคณะนกับวชธรรม
ทตูในประเทศบา้นเกิดของเขาเอง ถา้ท าดงันีปั้ญหาและงานริเริ่มรว่มกนัจะสามารแกไ้ดง้่ายขึน้และเสีย
ค่าใชจ้่ายนอ้ยลง  เช่น  การอบรมผูเ้ป็นธรรมทตูในอนาคต หลกัสูตรส าหรบัธรรมทตู  ความสมัพนัธก์บั
เจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง  และองคก์รระหว่างประเทศหรือนอกอ านาจหนา้ท่ีของรฐับาล 

 
การประสานงานระหว่างสถาบันความรู ้

34. การปฏิบติังานธรรมทตูอย่างถกูตอ้งและมีระเบียบ เรียกรอ้งใหผู้ป้ระกาศข่าวดีไดร้บัการ
เตรียมตวัอย่างถกูหลกัวิชาการในการปฎิบติังานของเขา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสวนากบับรรดาศาสนา
และวฒันธรรมที่มิใช่ของคริสตชน พวกเขาควรไดร้บัความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานนี ้
นอกจากนีย้งัเรียกรอ้งว่า พวกเขาควรท างานรว่มกนัฉันพี่นอ้งและดว้ยความใจกวา้งเพื่อประโยชนข์องการ
แพรธ่รรม  ในการศึกษาวิชาเฉพาะทางในเร่ืองธรรมทตูวิทยา ศิลปศาสตรอ์ื่นๆ  และสาขาวิชาท่ีมีประโยชน์
ในการแพรธ่รรม  เช่น  ชาติพนัธุว์ิทยา ภาษาศาสตร ์  ประวติัศาสตรแ์ละวิชาว่าดว้ยศาสนาต่างๆ  สงัคม
วิทยา ทกัษะในการอภิบาลและอื่นๆท่ีคลา้ยกนั 
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บทท่ี 6 
ความรว่มมือกัน 

 

ค าน า 
35. เน่ืองจากพระศาสนจกัรทัง้หมดเป็นธรรมทตู และงานการประกาศข่าวดีเป็นหนา้ท่ีขัน้พืน้ฐาน

ของประชากรพระเจา้ สภาสงัคายนานีเ้ชิญชวนทกุคนใหฟ้ื้นฟูภายในอย่างลึกซึง้  เพื่อว่า เมื่อมคีวามส านึก
อย่างแรงกลา้ถึงความรบัผิดชอบของตนในการเผยแผ่ข่าวดีแลว้ จะไดม้ีส่วนรว่มในงานธรรมทตูท่ามกลาง
นานาชาติ 

 
หน้าที่ธรรมทูตเป็นของประชากรทุกคนของพระเจ้า 

36. ในฐานะเป็นสมาชิกของพระคริสตเจา้ผูท้รงชีวิต เราถกูรวมเขา้กบัพระองค ์ ถกูท าใหเ้ป็น
เหมือนกบัพระองคด์ว้ยศีลลา้งบาป ศีลก าลงั และศีลมหาสนิท สตับุรุษทกุคนจึงมีหนา้ท่ีตอ้งรว่มมือในการ
ขยายและเผยแผ่พระกายของพระองค ์เพื่อน าไปสู่ความสมบูรณโ์ดยเร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได ้(เทียบ อฟ 4:13) 

ดงันัน้ บุตรทกุคนของพระศาสนจกัรตอ้งมีความส านึกอย่างแรงกลา้ถึงความรบัผิดชอบของตนต่อ
โลก หล่อเลีย้งจิตตารมณท่ี์เป็นคาทอลิกอย่างแทจ้ริงไวภ้ายในตน ทุ่มเทพละก าลงัของตนในการประกาศ
ข่าวดี และใหท้กุคนทราบว่าหนา้ท่ีประการแรกและส าคญัท่ีสดุของตนในการเผยแพรค่วามเชื่อคือ ตอ้งมี
ชีวิตคริสตชนอย่างแทจ้ริง เพราะความรอ้นรนในการรบัใชพ้ระเป็นเจา้และความรกัต่อผูอ้ื่นนัน้ จะเหมือนกบั
น าลมหายใจใหม่ทางวิญญาณมาใหพ้ระศาสนจกัรทัง้ครบ ซึ่งจะปรากฏเป็นเครื่องหมายท่ีตัง้ขึน้ท่ามกลาง
นานาชาติ (เทียบ อสย 11:12) “เป็นความสว่างส่องโลก” (มธ 5:14) และเป็น “เกลือดองแผ่นดิน” (มธ 5:13) 
การเจริญชีวิตอย่างดีจะเป็นประจกัษ์พยานท่ีเกิดผลไดง้่ายขึน้ ถา้ท าพรอ้มกบักลุ่มคริสตชนอื่นๆตาม
ค าแนะน าเตือนในพระสมณกฤษฎีกาว่าดว้ยการฟ้ืนฟูเอกภาพคริสตจกัร(1) 

จากการฟ้ืนฟูจิตตารมณนี์ ้ การภาวนาและการท างานเพื่อใชโ้ทษบาปจะเกิดขึน้เองเพื่อถวายแด่
พระเจา้ เพือ่ขอพระองคโ์ปรดใหง้านธรรมทูตเกิดผลดว้ยพระหรรษทานของพระองค ์ และจะมกีระแสเรียก
ธรรมทตูมากขึน้  เงินอดุหนนุทางดา้นวตัถซุึ่งการแพรธ่รรมตอ้งการก็จะปรากฎออกมา 

เพื่อใหส้ตับุรุษคริสตชนแต่ละคนและทกุคนรูส้ภาพปัจจบุนัของพระศาสนจกัรในโลกอย่างแทจ้ริง  
และเพื่อใหเ้ขาไดย้ินเสียงของฝงูคนท่ีรอ้งว่า “ช่วยพวกเราดว้ยเถิด” (กจ 16:9) ควรใชว้ิธีการอนัทนัสมยัของ
ส่ือมวลชนใหข้อ้มลูข่าวสารในการแพรธ่รรม เพื่อสตับุรุษจะไดรู้สึ้กว่างานแพรธ่รรมคืองานของเขาเอง และ
เขาจะเปิดใจต่อความตอ้งการอย่างมากมายและอย่างแทจ้ริงของมนษุยแ์ละจะน าไปสู่การใหค้วาม
ช่วยเหลือของพวกเขา 

นอกจากนีย้งัมีความจ าเป็นในการประสานงานดา้นขอ้มลูข่าวสาร และในการรว่มมือกบัหน่วยงาน
ระดบัชาติและระดบันานาชาติ 
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ความร่วมมือของชุมชนคริสตชน 
37.เน่ืองจากประชากรของพระเจา้ด ารงชีวิตอยู่ในชมุชน  โดยเฉพาะในสงัฆมณฑลและในเขตวดั 

และในทางใดทางหน่ึงการเป็นประจกัษ์พยานถึงพระคริสตเจา้ต่อหนา้นานาชาติจึงกลายเป็นส่ิงเห็นไดใ้น
ชมุชนเหล่านี ้  

พระคณุการฟ้ืนฟูไม่สามารถเติบโตในชมุชนได ้ จนกว่าแต่ละชมุชนจะขยายขอบเขตความรกัของ
ตนไปจนสดุปลายแผ่นดิน และอทิุศตนเอาใจใส่ต่อผูท่ี้อยู่ไกลเหมือนกบัมีความห่วงใยต่อผูท่ี้เป็นสมาชิกใน
ชมุชนของตน 

ดงันัน้ ทัง้ชมุชนสวดภาวนา ท างานร่วมกนัและปฏิบติังานท่ามกลางนานาชาติ โดยทางบุตรของตน
เหล่านีท่ี้พระเจา้ทรงเลือกสรรมาใหท้ าหนา้ท่ีอนัเลิศประเสริฐนี ้

จะเป็นประโยชนอ์ยา่งมากท่ีจะไม่ละเลยแต่จดัเตรียมงานแพรธ่รรมในขอบเขตสากล จึงควรท่ีจะ
ติดต่ออย่างต่อเน่ืองกบัธรรมทตูท่ีไปจากชมุชนของตน  หรือติดต่อกบัวดัหรือสงัฆมณฑลในประเทศมิสซงั  
เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความรว่มมือเป็นหน่ึงเดียวกนัระหว่างชมุชนต่างๆ ซึ่งอาจจะท าใหเ้ห็นได ้ และเพื่อเสริม
ความศรทัธาซึ่งกนัและกนั 

 
หน้าที่แพร่ธรรมของพระสังฆราช 

38. ในฐานะเป็นสมาชิกของคณะพระสงัฆราชซึ่งเป็นผูสื้บต าแหน่งต่อจากคณะอคัรสาวก
พระสงัฆราชทกุองคไ์ดร้บัการอภิเษกมิใช่เพื่อสงัฆมณฑลใดสงัฆมณฑลหน่ึงเท่านั้น แต่เพื่อความรอดพน้
ของโลกทัง้โลกดว้ยค าสั่งของพระคริสตเจา้ท่ีทรงใหไ้ปประกาศข่าวดีแก่มนษุยท์กุคน (เทียบ มก 16:15) เป็น
ค าสั่งหลกัและโดยตรงถึงบรรดาพระสงัฆราช พรอ้มกบัเปโตรและตอ้งขึน้กบัเปโตร ดงันั้นจึงเกิดความเป็น
หน่ึงเดียวกนัและความรว่มมือของพระศาสนจกัรต่างๆ ซึ่งในปัจจบุนัเป็นส่ิงจ าเป็นมากในการด าเนินการ
เพื่องานการประกาศข่าวดี ดว้ยคณุธรรมของความเป็นหน่ึงเดียวกนันี ้ พระศาสนจกัรแต่ละแห่งจึงตอ้งมี
ความห่วงใยถึงพระศาสนจกัรทกุแห่งดว้ย พระศาสนจกัรต่างๆ ย่อมบอกความตอ้งการแก่กันและกนัและ
แลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสารในการปฏิบติังานแก่กัน เพราะการขยายพระกายของพระคริสตเจา้นัน้เป็นหนา้ท่ี
ของคณะพระสงัฆราชทัง้ครบ (2) 

พระสงัฆราชในความเป็นหน่ึงเดียวกบัสงัฆมณฑลของตน ท่านปลกุเรา้ ส่งเสริม และอ านวยการ
งานแพรธ่รรม ท าใหจ้ิตตารมณแ์ละความกระตือรือรน้ในการแพรธ่รรมของประชากรพระเจา้ด ารงอยู่และ
เป็นท่ีประจกัษ์  เพือ่ว่าสงัฆมณฑลทัง้สงัฆมณฑลกลายเป็นธรรมทตู 

พระสงัฆราชมีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินงานในสงัฆมณฑลของตน โดยเฉพาะในคนป่วยและผูม้ีความทกุข์
ยาก ถวายค าภาวนาและการใชโ้ทษบาปแด่พระเป็นเจา้เพื่อดวงวิญญาณบางดวง เปิดใจเพื่องานประกาศ
ข่าวดีทั่วโลก พระสงัฆราชตอ้งยินดีส่งเสริมกระแสเรียกเยาวชนและนกับวชใหเ้ขา้คณะธรรมทตู ยอมรบัดว้ย
จิตใจยินดีท่ีพระเจา้ทรงเลือกบางคนใหท้ างานกิจการธรรมทตูของพระศาสนจกัร พระสงัฆราชตอ้งตกัเตือน
และช่วยเหลือคณะนกับวชของสงัฆมณฑลใหม้ีส่วนรว่มในงานแพรธ่รรมตามบทบาทของตน พระสงัฆราชมี
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หนา้ท่ีตอ้งส่งเสริมกิจการของคณะนกับวชธรรมทตูใหก้บัสัตบุรุษของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการธรรมทตู
ในความอปุถมัภข์องสมเด็จพระสนัตะปาปา เน่ืองจากเป็นสิทธิอนัชอบธรรมที่จะใหค้วามภาคภมูิใจกบังาน
นีซ้ึ่งมีความส าคญัเป็นเลิศ เพราะมีวิธีการท่ีจะปลกูฝังจิตตารมณธ์รรมทตูและความเป็นสากลอย่างแทจ้ริง
ลงในใจของคาทอลิกตัง้แต่ยงัเยาว ์ และมีวิธีการท่ีจะรวบรวมเงินสนบัสนนุใหก้บังานแพรธ่รรมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามความตอ้งการของแต่ละทอ้งท่ี(3) 

เน่ืองจากความตอ้งการคนงานในสวนองุ่นของพระเจา้ยิ่งวนัยิ่งมากขึน้ และพระสงฆส์งัฆมณฑล
แสดงอย่างชดัเจนว่าปรารถนาจะมีส่วนในงานการประกาศข่าวดีทั่วโลกมากขึน้  สภาสงัคายนานีป้รารถนา
ใหพ้ระสงัฆราชคิดถึงการขาดแคลนพระสงฆอ์ย่างจริงจงัซึ่งเป็นอปุสรรคขดัขวางการประกาศข่าวดีในหลาย
พืน้ท่ี จึงควรส่งพระสงฆดี์ๆบางองคท่ี์สมคัรไปท างานแพรธ่รรมและใหเ้ขาไดร้บัการเตรียมตวัอย่างเหมาะสม 
ไปยงัสงัฆมณฑลท่ีขาดแคลนพระสงฆ ์ พระสงฆเ์หล่านีจ้ะปฏิบติังานศาสนบริการธรรมทตูดว้ยจิตตารมณ์
ของการรบัใชอ้ยา่งนอ้ยชั่วระยะเวลาหน่ึง(4) 

เพื่อใหก้ิจกรรมการแพรธ่รรมของพระสงัฆราชปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้เพื่อประโยชน์
ของพระศาสนจกัรทัง้ครบ จึงเป็นการสมควรท่ีสภาพระสงัฆราชจะควบคมุดแูลกิจการเหล่านีท่ี้เกี่ยวกบั
ความรว่มมอือย่างมีระเบียบในพืน้ท่ีของตน 

ในการประชมุสภาพระสงัฆราชนัน้ พระสงัฆราชควรมีความตัง้ใจท่ีจะกล่าวถึงเร่ืองพระสงฆส์งัฆ
มณฑลท่ีจะส่งไปประกาศข่าวดีในประเทศต่างๆ พวกท่านควรตดัสินใจอย่างชดัเจนถึงจ านวนเงินท่ี
ก าหนดใหท้กุสงัฆมณฑลจ าตอ้งบริจาคเป็นประจ าทกุปีใหแ้ก่งานแพรธ่รรมตามสดัส่วนงบประมาณของตน
(5) พวกท่านควรพิจารณาถึงการหาหนทางในเร่ืองความตรงไปตรงมา วธีิการการควบคมุและวธีิการปฏิบติั
ในการแพรธ่รรมที่ไดร้บัความช่วยเหลือโดยตรง พวกท่านควรมีความสมัพนัธก์บัการใหค้วามชว่ยเหลือและ
ถา้จ าเป็นใหม้ีการจดัตัง้สถาบนัการแพรธ่รรมและสามเณราลยัฝึกพระสงฆธ์รรมทตูของสงัฆมณฑล และ
ส่งเสริมใหม้ีความสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ิดระหว่างสถาบนัและสงัฆมณฑลใหม้ากขึน้ 

นอกจากนี ้ สภาพระสงัฆราชยงัเกี่ยวขอ้งกบัการก่อตัง้และการส่งเสริมกิจการท่ีอ านวยใหผู้ท่ี้มาจาก
ประเทศมิสซงัเพื่อประโยชนท์างดา้นการศึกษาหรือเพื่อหางานท า ใหไ้ดร้บัการตอ้นรบัฉันพี่นอ้งและไดร้บั
ความเอาใจใส่ทางดา้นการอภิบาลทางวิญญาณตามสมควร เพื่อพวกเขาซึ่งมาจากท่ีห่างไกลจะรูสึ้กเหมือน
อยู่ใกล ้ และเป็นโอกาสท่ีดีท่ีชมุชนท่ีมีมานานแลว้จะสนทนากบัชาติต่างๆท่ียงัไม่เคยไดย้ินข่าวดี  และเพื่อ
แสดงใหพ้วกเขาเห็นว่าในความรกัต่อการท าตามหนา้ท่ีของเขาและการใหค้วามช่วยเหลือนัน้เป็นพระพกัตร์
แทจ้ริงของพระคริสตเจา้(6) 

 
หน้าที่แพร่ธรรมของพระสงฆ ์

39. พระสงฆเ์ป็นผูแ้ทนพระคริสตเจา้ และเป็นผูร้ว่มงานกบัคณะพระสงัฆราชในหนา้ท่ีศกัด์ิสิทธิ์

สามประการ ซึ่งเป็นธรรมชาติของพนัธกจิของพระศาสนจกัร(7) ดงันัน้พระสงฆจ์ึงควรมีความเขา้ใจอย่าง
แทจ้ริงว่า ชีวิตของเขานัน้ไดร้บัการเจิมไวเ้พื่อรบัใชก้ารแพรธ่รรมดว้ย เพราะโดยทางศาสนบริการของท่าน 
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ส่วนประกอบส าคญัท่ีเป็นหลกัคือการถวายมิสซาบูชาขอบพระคณุซึ่งท าใหพ้ระศาสนจกัรสมบูรณ ์พวกท่าน
เป็นหน่ึงเดียวกบัพระคริสตเจา้ผูท้รงเป็นศรีษะและน าผูอ้ื่นไปสู่ความเป็นหน่ึงเดียวกนันี ้ พระสงฆจ์ึงไม่
สามารถท่ีจะไม่รูสึ้กไดว้่าพระกายท่ีจะเติบใหญ่อย่างเต็มท่ีนัน้ยงัขาดอีกเพียงใด และจะตอ้งท าอีกเพียงใด
เพื่อใหพ้ระกายยิ่งวนัยิ่งเติบโตมากขึน้ ดงันั้นพระสงฆจ์ึงตอ้งวางแผนในการเอาใจใส่ดแูลการอภิบาลของ
ท่านในลกัษณะซึ่งจะเป็นการใหบ้ริการดา้นการประกาศข่าวดีกบัผูท่ี้มิใช่คริสตชน 
  ในหนา้ท่ีการอภิบาล พระสงฆจ์ะตอ้งปลกุเรา้และส่งเสริมสัตบุรุษใหม้ีความรอ้นรนในการประกาศ
ข่าวดีไปทั่วโลก โดยการสอนพวกเขาในการเทศนแ์ละในหลกัสตูรขอ้ค าสอนท่ีเกี่ยวกบังานของพระศาสน
จกัรท่ีจะตอ้งประกาศพระคริสตเจา้ไปยงัทกุชาติ โดยการใหค้วามรูก้บัครอบครวัคริสตชนในเร่ืองความ
จ าเป็นและความเป็นเกียรติในการส่งเสริมกระแสเรียกธรรมทตูใหก้บับุตรชายหญิงของ โดยการส่งเสริม
ความรอ้นรนในการแพรธ่รรมใหก้บัเยาวชนท่ีอยู่ในโรงเรียนและในสมาคมคาทอลิกต่างๆ เพื่อจะไดเ้กิด
ความอยากเป็นผูป้ระกาศข่าวดีในอนาคต พระสงฆต์อ้งสอนสตับุรุษใหส้วดภาวนาเพื่อการแพร่ธรรมและไม่
อายท่ีจะขอเงินทานจากเขาพวกเขาเพื่อการแพรธ่รรม เหมอืนเป็นขอทานเพื่อพระคริสตเจา้และเพื่อความ
รอดพน้ของวิญญาณ 

อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัและสามเณราลยัจะตอ้งสอนเยาวชนใหรู้ถ้ึงสภาพแทจ้ริงของโลกและของ
พระศาสนจกัร เพื่อเขาจะไดเ้ห็นถึงความจ าเป็นอย่างจริงจงัในการประกาศข่าวดีส าหรบัผูท่ี้มิใช่คริสตชน ท า
ใหพ้วกเขามีความชดัเจนและรกัษาความกระตือรือรน้ของพวกเขาไว ้ ในการสอนสาขาวชิาเร่ืองความเชือ่ 
พระคมัภีร ์  ศีลธรรมและประวติัศาสตร ์ควรท่ีจะมุ่งเนน้ความสนใจไปยงังานแพรธ่รรมท่ีมีอยู่ในวิชาเหล่านัน้
เพื่อว่า ดว้ยวธีิการนี ้ความตระหนกัในเร่ืองการแพรธ่รรมจะเกดิใหม้ีพระสงฆข์ึน้ในอนาคต  

 
หน้าที่แพร่ธรรมของคณะนักบวช 

40. คณะนกับวชมชีีวิตแห่งการร  าพึงภาวนาและท างาน มีส่วนรว่มและยงัมีส่วนรว่มอยูอ่ย่าง
ส าคญัในการประกาศข่าวดีแก่โลกแมใ้นทกุวนันี ้ สภาสงัคายนานีเ้ต็มใจรบัรูค้ณุงามความดีของคณะ
นกับวชเหล่านี ้ และขอบพระคณุพระเจา้ท่ีพวกเขาไดเ้สียสละมากมายเพื่อพระสิริรุง่โรจนข์องพระองคแ์ละ
งานรบัใชว้ิญญาณ สภาสงัคายนาขอเตือนคณะนกับวชเหล่านีใ้หก้า้วต่อไปอย่างไม่ย่อทอ้ในงานท่ีไดเ้ร่ิมท า
มาแลว้ พวกเขาทราบแลว้ว่าคณุธรรมความรกัซึ่งตอ้งปฏิบติัใหค้รบครนัยิ่งขึน้อนัเน่ืองมาจากกระแสเรียก
ของเขานัน้ บงัคบัและผลกัดนัเขาใหม้ีจิตตารมณแ์ละท างานท่ีมีลกัษณะเป็นคาทอลิกอย่างแทจ้ริง(9) 

คณะนกับวชท่ีมีชวีิตแห่งการร  าพึงภาวนานัน้ โดยทางการสวดภาวนา การทนทกุขท์รมาน และการ
ท างานเพื่อใชโ้ทษบาปนัน้ ถือวา่มีความส าคญัอย่างมากในการชว่ยวิญญาณใหก้ลบัใจ เพราะพระเจา้ทรง
ส่งคนงานไปเกี่ยวเก็บขา้วในทุ่งนาของพระองค ์เมื่อทรงถกูขอใหก้ระท า (เทียบ มธ 9:38) ทรงเปิดใจของคน
ท่ีมิใช่คริสตชนใหฟั้งข่าวดี (เทียบ กจ 16:14) และทรงบนัดาลใหพ้ระวาจาแห่งความรอดพน้เกิดผลในใจของ
มนษุย ์ (เทียบ 1 คร 3:7) ยิ่งกว่านัน้ ยงัขอรอ้งคณะนกับวชเหล่านีใ้หส้รา้งอารามขึน้ในดินแดนมิสซงัเหมือน
ท่ีบางคณะไดท้ ามาแลว้ เพือ่ว่าเมือ่การเจรญิชีวติในแบบท่ีเขา้กบัธรรมประเพณีทางศาสนาอย่างแทจ้ริงของ
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ประชาชน เขาจะไดเ้ป็นประจกัษ์พยานอย่างสง่าผ่าเผยท่ามกลางผูท่ี้มิใช่คริสตชน เพื่อประกาศพระ
อานภุาพและความรกัของพระเจา้ รวมทัง้การรวมเราเป็นหน่ึงเดียวกบัพระคริสตเจา้ดว้ย 

คณะนกับวชท่ีมีชวีิตของการท างาน  ไม่วา่ส่ิงท่ีท านัน้เป็นการแพรธ่รรมอย่างเครง่ครดัหรือไม่ก็ตาม  
พวกเขาควรถามตนเองอย่างจริงใจเฉพาะพระพกัตรพ์ระเจา้ว่า พวกเขาจะขยายงานเพื่อขยายอาณาจกัร
ของพระเจา้ใหก้วา้งออกไปไดห้รือไม่ จะทิง้งานศาสนบริการบางอย่างไวใ้หค้นอื่นเพื่อทุ่มเทพละก าลงัในการ
ปฏิบติังานแพรธ่รรมไดห้รือไม่ ถา้จ าเป็นจะดดัแปลงแกไ้ขกฎขอ้บงัคบัของคณะแต่ยงัถือจิตตารมณข์องผู้
สถาปนาคณะไวไ้ดห้รือไม ่ สมาชิกของคณะมีส่วนรว่มในความพยายามในการแพรธ่รรมเท่าท่ีสามารถ
หรือไม่ และวิธีการด าเนินชีวิตของเขาเป็นประจกัษ์พยานในการประกาศข่าวดีใหก้บัประชาชนในถิ่นนัน้
อย่างแทจ้ริงแลว้หรือไม ่

ภายใตก้ารดลใจของพระจิตเจา้ ในปัจจบุนั คณะนกับวชฆราวาสในพระศาสนจกัรยิ่งวนัยิ่งเพิ่ม
มากขึน้ กิจการงานของพวกเขาอยู่ภายใตอ้  านาจของพระสงัฆราช การแพรธ่รรมสามารถเกิดผลดีในหลายๆ
ทาง อนัเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการอทิุศตนอย่างครบครนัในการประกาศข่าวดีแก่โลก 

 
หน้าที่การแพร่ธรรมของฆราวาส 

41. ฆราวาสรว่มมือในงานการประกาศข่าวดีของพระศาสนจกัรในฐานะการเป็นประจกัษ์พยาน 
และในขณะเดียวกนัก็เป็นเครื่องมือท่ีมีชีวิต พวกเขามีส่วนรว่มในพนัธกิจแห่งการช่วยใหร้อดพน้ของพระศา
สนจกัร(10) โดยเฉพาะถา้พระเจา้ทรงเรียกและไดร้บัการยอมรบัจากพระสงัฆราชใหม้าท างานนี ้

ในดินแดนท่ีมีคริสตชนแลว้  ฆราวาสรว่มมือในงานประกาศข่าวดีดว้ยการส่งเสริมใหต้นเองและ
ผูอ้ื่นรูจ้กัและรกัการแพรธ่รรม ดว้ยการปลกุเรา้ใหเ้กิดกระแสเรียกขึน้ในครอบครวัของตนเอง ในสมาคม
คาทอลิก และในโรงเรียน และดว้ยการมอบเงนิอดุหนนุทกุประเภท เพื่อว่าพวกเขาจะไดส้ามารถมอบพระ
พรแห่งความเชื่อท่ีเขาไดร้บัมาเปล่าๆใหก้บัผูอ้ืน  

ในดินแดนมิสซงั ขอใหฆ้ราวาสไม่ว่าจะเป็นชาวต่างประเทศหรือคนพืน้เมือง ท่ีสอนอยู่ในโรงเรียน  
ท่ีด าเนินกิจการงานทางโลกไดใ้หค้วามรว่มมือในกิจการของวดัและของสงัฆมณฑล จดัตัง้และส่งเสริมงาน
แพรธ่รรมของฆราวาสในรูปแบบต่างๆ เพื่อใหส้ตับุรุษในพระศาสนจกัรใหม่ไดม้ีส่วนในชีวิตของพระศาสน
จกัรโดยเร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได(้11) 

ท่ีสดุ ขอใหฆ้ราวาสเต็มใจใหค้วามรว่มมือในดา้นสงัคมและเศรษฐกิจแก่ประชาชนท่ีก าลงัพฒันา  
ความรว่มมอืเช่นนีเ้ป็นส่ิงน่ายกย่อง ยิ่งใหค้วามสนใจกบัสถาบนัเด็กท่ีถกูทอดทิง้ซึ่งเป็นการสมัผสักบั
โครงสรา้งพืน้ฐานของชีวิตในสงัคม หรือมุ่งท่ีจะฝึกอบรมประชาชนใหม้ีความรบัผิดชอบต่อกิจการบา้นเมือง 

ผูท่ี้สมไดร้บัการยกย่องเป็นพิเศษคือ  ฆราวาสท่ีอยู่ในมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัทางวิทยาศาสตร ์ ท่ี
ส่งเสริมการวิจยัทางศาสนาทางดา้นประวติัศาสตรห์รือความช านาญทางดา้นศาสนา เพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั
ประชาชนและศาสนา ซึ่งสามารถช่วยในการประกาศข่าวดี และเพื่อเตรียมการเสวนากบัผูท่ี้มิใช่คริสตชน 
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ฆราวาสควรรว่มมืออย่างฉันพี่นอ้งกบัคริสตชนอื่นๆและกบัผูท่ี้มิใช่คริสตชน และกบัสมาชิกของ
องคก์รระหว่างประเทศ โดยคิดถึงความจริงท่ีว่า “การสรา้งนครในโลกนีต้อ้งมีพืน้ฐานในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
และตอ้งมุ่งไปหาพระองค”์(12) 

เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบติังานเหล่านีท้ัง้หมดได ้  ส่ิงจ าเป็นท่ีจะขาดมิไดแ้ละฆราวาสตอ้งไดร้บัคือการ
เตรียมทางวิชาการและฝ่ายจิตใจในสถาบนัท่ีมีจดุมงุหมายในดา้นนี ้  เพื่อใหช้ีวิตของเขาเป็นประจกัษ์พยาน
เพื่อพระคริสตเจา้ในท่ามกลางผูท่ี้มิใช่คริสตชน  ตามท่ีนกับุญเปาโลอคัรสาวกกล่าวว่า  “อยา่ท าส่ิงใดให้
เป็นทีขุ่น่เคืองใจแก่ผูอ้ืน่ ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรอืชาวกรีก หรือชมุชนของพระเจา้ ขา้พเจา้พยายามกระท า
ทกุส่ิงเพือ่เป็นทีพ่อใจของทกุคน มิไดเ้ห็นแก่ประโยชนส่์วนตน แต่เห็นแก่ประโยชนข์องทกุคน เพือ่เขาจะ
ไดร้บัความรอดพน้” (1 คร 10:32-33) 
 

สรุป 
 

42.บรรดาพระปิตาจารยแ์ห่งสภาสงัคายนาพรอ้มกบัสมเด็จพระสนัตะปาปา ส านึกอยา่งแรงกลา้
ถึงหนา้ท่ีตอ้งแพรข่ยายพระอาณาจกัรของพระเจา้ไปทั่วทกุแห่ง ขอคารวะผูป้ระกาศข่าวดีทกุคนดว้ยความ
รกัยิ่ง โดยเฉพาะท่ีสุดผูท่ี้ถกูเบียดเบียนข่มเหงเพราะพระนามของพระคริสตเจา้ และขอรว่มในความทกุข์
ทรมานของเขาดว้ย(13) 

ท่านเหล่านีร้อ้นรนดว้ยความรกัเช่นเดียวกบัท่ีพระคริสตเจา้ทรงรอ้นรนดว้ยความรกัต่อมนษุย ์ โดย
ส านึกว่าพระเจา้ทรงเป็นผูบ้นัดาลใหพ้ระอาณาจกัรของพระองคล์งมาในโลก ท่านจึงภาวนารว่มกบัสตับุรุษ 
คริสตชนทกุคน เพื่อว่าโดยอาศยัค าเสนอวิงวอนของพระนางพรหมจารีมารีย ์ ราชินีของบรรดาอคัรธรรม
สาวก นานาชาติจะไดร้บัการน าใหม้ารูจ้กัความจริงโดยเร็ว (เทียบ 1 ทธ 2:4) และพระสิริรุง่โรจนข์องพระ
เจา้ซึ่งปรากฎอยู่บนพระพกัตรข์องพระเยซูคริสตเจา้จะไดเ้ร่ิมทอแสงเพื่อทกุคนโดยทางพระจิตเจา้ ( ทียบ 2 
คร 4: 6) 
  

 ขอ้ความแต่ละขอ้ทกุประการท่ีประกาศไวใ้นสงัฆธรรมนญูฉบบันี ้ บรรดาปิตาจารยไ์ดเ้ห็นชอบแลว้  
อาศยัอ านาจของท่านอคัรธรรมทตู ซึ่งเราไดร้บัมอบมาจากพระคริสตเจา้ เราพรอ้มกบับรรดาปิตาจารยท่ี์
เคารพเหล่านี ้ในพระจิตเจา้ จึงมีความเห็นใหก้ าหนดและตราไว ้ และส่ิงใดท่ีสภาสงัคายนานีไ้ดต้ราขึน้  เรา
สั่งใหป้ระกาศใชเ้พื่อถวายเกียรติแด่พระเจา้ 
 

กรุงโรม ณ พระมหาวิหารนกับญุเปโตร 
วนัท่ี 7 ธันวาคม 1965 

เรา – เปาโล พระสงัฆราชแห่งพระศาสนจกัรคาทอลิก 
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7. Cf. Benedict XV, "Maximum Illud" (AAS 1919 440); Pius XII, 

"Evangelii Praecones" (AAS 1951, 507).  

8. Benedict XV, "Maximum Illud" (AAS 1919, 448); Decree S.C.P.F., 

May 20, 1923 (AAS 1923, 369-370); Pius XII "Saeculo Exeunte" 

(AAS 1940, 256), "Evangelii Praecones" (AAS 1951, 507)- John 

XXIII, "Princeps Pastorum" (AAS 1959, 843-844).  

9. Decree "On Priestly Training," 19-21; Apostolic constitution 

"Sedes Sapientiae," with general statutes.  

10. Pius XII, "Evangelii Praecones" (AAS 1951, 523-524).  

11. Benedict XV, "Maximum Illud" (AAS 1919, 448); Pius XII, 

"Evangelii Praecones" (AAS 1951, 507).  

12. Cf. Pius XII, "Fidei Donum" (AAS 1957, 234).  

13. Cf. "On Priestly Ministry and Life," 10, refers to dioceses and 

personal prelatures and the like.  

CHAPTER V  

1. Cf. Dogmatic constitution, "Lumen Gentium," 18.  

2. Cf. Dogmatic constitution, "Lumen Gentium," 23.  

3. Cf. Motu proprio, "Apostolica Sollicitudo," Sept. 15, 1965.  

4. Cf. Paul VI, allocution Nov. 21, 1964, in council (AAS 1964).  

5. Cf. Benedict XV, "Maximum Illud" (AAS 1019, 39-40).  

6. If these missions for special reasons are made subject to other 

ecclesiastical jurisdictions for a time, it is fitting that this ecclesiastic 

jurisdiction establish relations with the Sacred Congregation for the 

Propagation of the Faith so that in ordering and directing all these 

missions, a regular and uniform pattern can be realized.  

7. Cf. Decree, "Pastoral Duties of Bishops in the Church," 35, 4.  

8. Cf. Decree "Pastoral Duties of Bishops in the Church," 36-38.  
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9. Cf. Decree "Pastoral Duties of Bishops in the Church" 35, 5-6.  

CHAPTER VI  

1. Cf. Decree, "On Ecumenism," 12.  

2. Cf. Dogmatic constitution, "Lumen Gentium," 23-24.  

3. Cf. Benedict XV, "Maximum Illud" (AAS 1919, 453-454); Pius XI, 

"Rerum Ecclesiae" (AAS 1926, 71-73); Pius XII, "Evangelii 

Praecones" (AAS 1951, 525-526); Id. "Fidei Donum" (AAS 1957, 

241.)  

4. Cf. Pius XII, "Fidei Donum" (AAS 1957, 245-246).  

5. Decree "Pastoral Duties of Bishops," 6.  

6. Cf . Pius XII, "Fidei Donum" (AAS 1957, 245) .  

7. Cf. Dogmatic constitution, "Lumen Gentium," 28.  

8. Cf. Pius XI, "Rerum Ecclesiae" (AAS 1926, 72).  

9. Cf. Dogmatic constitution "Lumen Gentium," 44.  

10. Cf. Ibid. 33, 35.  

11. Cf. Pius XII, "Evangelii Praecones" (AAS 1951, 510, 514)John 

XXIII, "Princeps Pastorum" (AAS 1959, 851-852).  

12. Cf. Dogmatic constitution, "Lumen Gentium," 46.  

13. Cf. Pius XII, "Evangelii Praecones" (AAS 1951, 527)John XXIII, 

"Princeps Pastorum" ( AAS 1959, 864 ) . 
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