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อารัมภบท
1. พระเจ้าทรงส่งพระศาสนจักรไปยังชาติต่างๆในโลกเพื่อให้เป็ น “ศีลศักดิ์สิทธิ์สากลแห่งการช่วยให้รอด
พ้น” ซึ่งได้รบั การผลักดันจากความจาเป็ นภายในของความเป็ นสากลของพระศาสนจักร และเพื่อปฏิบตั ิ
ตามคาสั่งของผูส้ ถาปนา (เทียบ มก 16:16) พระศาสนจักรจึงมุ่งมั่นเรื่อยไปที่จะประกาศพระวรสาร(ข่าวดี)
แก่มนุษย์ทกุ คน บรรดาอัครสาวกเองซึ่งเป็ นรากฐานของพระศาสนจักร ก็ได้ดาเนินรอยตามพระบาทของ
พระคริสตเจ้า “เทศน์สอนพระวาจาแห่งความจริงและทาให้เกิดพระศาสนจักรต่างๆ” เป็ นหน้าที่ของผูส้ ืบ
ตาแหน่งต่อจากบรรดาอัครสาวกที่จะต้องทาให้หน้าที่นคี ้ งอยู่ต่อไป เพื่อ “พระวาจาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
เผยแผ่ไปอย่างรวดเร็วและได้รบั การยกย่องดังทีเ่ ป็ นไปในหมู่ท่านแล้ว” (2 ธส 3:1) และพระอาณาจักรของ
พระเป็ นเจ้าจะได้รบั การประกาศและสถาปนาไปทั่วโลก
ยิ่งกว่านัน้ สภาพการณ์ในปัจจุบนั ซึ่งทาให้เกิดสถานการณ์ใหม่สาหรับมนุษยชาติ พระศาสนจักรซึ่ง
เป็ นเกลือของแผ่นดินและเป็ นความสว่างของโลก (เทียบ มธ 5:13-14) ได้รบั การเรียกร้องอย่างเร่งด่วนมาก
ขึน้ ให้กอบกูแ้ ละฟื ้ นฟูสิ่งสร้างทัง้ หลาย เพื่อทุกสิ่งจะได้รบั การบูรณะขึน้ ใหม่ในพระคริสตเจ้า และมนุษย์ทกุ
คนจะตัง้ ขึน้ เป็ นครอบครัวเดียวในพระองค์ และประชากรเดียวของพระเจ้า
ดังนัน้ สภาสังคายนานี ้ ในขณะที่โมทนาคุณพระเจ้าสาหรับผลงานอันยอดเยี่ยมที่พระศาสนจักรทัง้
ครบได้ทาให้บรรลุผลสาเร็จอย่างเต็มที่ ด้วยความพยายามอย่างกล้าหาญ สภาสังคายนานีม้ ีความ
ปรารถนาที่จะร่างหลักการของกิจกรรมการแพร่ธรรม และเพื่อที่จะปลุกเร้าจิตใจที่มีพลังของสัตบุรุษทุกคน
เพื่อว่าประชากรของพระเจ้าซึ่งมุ่งเดินหน้าไปในเส้นทางแคบของไม้กางเขน จะได้แผยแพร่ไปทั่วทุกแห่งถึง
พระอาณาจักรของพระคริสตเจ้า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และซึ่งโอบกอดด้วยการทอดพระเนตรตลอดมาทุกยุค
ทุกสมัย (เทียบ บสร 36:19) และเพื่อจะได้เตรียมทางให้พระองค์เสด็จกลับมา

บทที่ 1
หลักคาสอน
แผนการไถ่กู้ของพระเจ้า
2. พระศาสนจักรที่กาลังจาริกอยู่นเี ้ ป็ นธรรมทูตโดยธรรมชาติ เพราะถือกาเนิดมาจากพันธกิจของ
พระบุตรและพระจิตตามแผนการของพระบิดา (1)
สิ่งนีม้ ีตน้ กาเนิดมาจากธารแห่งความรัก คือจากความรักของพระเจ้าพระบิดา โดยที่พระบิดาทรง
เป็ นเบือ้ งต้นที่ไม่มีเบือ้ งต้น ซึ่งพระบุตรทรงบังเกิดจากพระองค์และพระจิตทรงสืบเนื่องมาจากพระองค์โดย
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ทางพระบุตร พระบิดาได้ทรงสร้างเรามาด้วยพระทัยเสรี แห่งพระทัยดีและพระกรุณาอย่างล้นเหลือของ
พระองค์ และยังทรงเรียกเรามาให้มีส่วนร่วมในชีวิตและพระสิริรุง่ โรจน์กบั พระองค์ พระองค์ได้ทรงแสดงพระ
เมตตาต่อเราด้วยพระทัยกว้าง และไม่ทรงหยุดยัง้ ที่จะแสดงเช่นนีต้ ่อไป ดังนัน้ พระองค์ซึ่งทรงเป็ นพระผูท้ รง
สร้างสรรพสิ่งทัง้ ปวงในที่สุดจะทรงเป็ น “ทุกสิ่งในทุกคน” (1คร 15:28) โดยทรงประทานพระสิริรุง่ โรจน์ของ
พระองค์และความสุขของเราให้พร้อมกัน พระเจ้าทรงพอพระทัยเรียกมนุษย์ทงั้ หลายให้มามีส่วนในชีวิตของ
พระองค์มิใช่แค่ปัจเจกชน โดยไม่เกี่ยวโยงถึงกันและกันเท่านั้น ยิ่งกว่านัน้ ยังทรงพอพระทัยรวมมนุษย์
ทัง้ หลายให้เป็ นประชากรหนึ่งเดียว ซึ่งในประชากรนัน้ บรรดาบุตรของพระองค์ที่อยู่กระจัดกระจายจะได้
รวมเข้าเป็ นหนึ่งเดียวกัน (เทียบ ยน 11: 52)
พันธกิจของพระบุตร
3. แผนการสากลของพระเจ้าที่จะช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้นนี ้ มิใช่สาเร็จไปโดยวิธีอย่างลับๆใน
วิญญาณของมนุษย์ หรือโดยอาศัยความพยายามของผูเ้ ป็ นนักพรตซึ่งแสวงหาพระเจ้าในรูปแบบที่แตกต่าง
กัน เพื่อบางที่จะบรรลุถึงและพบพระองค์แม้ว่าพระองค์จะไม่อยู่ห่างไกลจากเราแต่ละคน (เทียบ กจ 17:27)
ความพยายามเหล่านีต้ อ้ งได้รบั การให้ความรูแ้ ละดัดแปลง แม้ว่าโดยทางงานแห่งพระเมตตาของพระญาณ
เอือ้ อาทรของพระเจ้า บางครัง้ พวกเขาอาจจะถือเป็ นการมุ่งไปหาพระเจ้าแท้ หรือเป็ นการเตรียมรับข่าวดี(2)
เพื่อทาให้เกิดสันติสขุ หรือการรวมมนุษย์ผเู้ ป็ นคนบาปให้เป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์ เช่นเดียวกับวิธีการที่ทา
ให้พวกเขาเป็ นชุมชนที่เป็ นพี่นอ้ งกัน พระเป็ นเจ้าทรงตัดสินพระทัยที่จะเจ้ามามีบทบาทในประวัติศาสตร์
ของมนุษย์โดยวิธีใหม่และเด็ดขาด โดยทรงส่งพระบุตรของพระองค์มารับสภาพมนุษย์อย่างเรา เพื่อว่าโดย
ทางพระองค์ จะทรงฉุดเราให้พน้ จากอานาจของความมืดและของปี ศาจ (เทียบ คส.1:13,กจ : 10:38) และ
ทาให้โลกคืนดีกบั พระองค์ในพระบุตร (เทียบ 2 คธ 5:19) โดยทางพระบุตร พระองค์ผทู้ รงสร้างสรรพสิ่งมา
(3) ทรงตัง้ ให้เป็ นทายาทรับทุกสิ่ง ในพระบุตรพระองค์จะทรงฟื ้ นฟูทกุ สิ่งขึน้ ใหม่ (เทียบ อฟ 1:10)
พระเจ้าทรงส่งพระเยซูคริสตเจ้ามาในโลกนีเ้ พื่อเป็ นองค์กลางอย่างแท้จริงระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
เนื่องจาก พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า ในองค์พระคริสตเจ้านัน้ พระเทวภาพบริบูรณ์สถิตอยู่ในสภาพมนุษย์ที่
สัมผัสได้ (คส.2:9) ในพระธรรมชาติมนุษย์ของพระองค์ ในอีกแง่หนึ่ง ทรงเป็ นอาดัมใหม่ ทรงรับการตัง้ ให้
เป็ นประมุขของมนุษยชาติที่ได้รบั การบูรณะขึน้ ใหม่ และ เปี่ ยมด้วยพระหรรษทานและความจริง (ยน 1:14)
ดังนัน้ พระบุตรของพระเจ้าทรงดาเนินวิถีชีวิตของการรับสภาพมนุษย์อย่างแท้จริง พระองค์ทรงทาให้มนุษย์
มีส่วนในพระธรรมชาติของพระเจ้า แม้ทรงร่ารวย พระองค์ก็ยงั ทรงยอมเป็ นคนยากจนเพราะเห็นแก่เรา เพือ่
ท่านจะได้ร่ารวยเพราะความยากจนของพระองค์ (2 คร 8:9) บุตรมนุษย์ไม่ได้เสด็จมาให้ผอู้ ื่นรับใช้ แต่เพื่อ
รับใช้ผอู้ ื่น และทรงมอบชีวิตของพระองค์เพื่อเป็ นค่าไถ่คนเป็ นอันมาก นั่นคือ เราทุกคน (เทียบ มก 10 :45)
บรรดาปิ ตาจารย์ของพระศาสนจักรประกาศอย่างไม่ลงั เลว่า สิ่งใดที่พระคริสตเจ้ายังมิได้ทรงรับเอาไว้ สิ่งนัน้
ก็ยงั ไม่หายดีเป็ นปกติ(4) บัดนี ้ สิ่งที่พระองค์ทรงรับเอาธรรมชาติมนุษย์อย่างแท้จริง ทุกอย่างที่มอี ยู่ในตัวเรา
ซึ่งเป็ นผูน้ ่าสมเพช และยากแค้น แต่ทรงมีธรรมชาติมนุษย์ในพระองค์ที่ไม่มีบาป (เทียบ ฮบ 4:15;9:28) พระ
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คริสตเจ้าซึ่งพระบิดาทรงทาให้ศกั ดิ์สิทธิ์และทรงส่งมาในโลกนี ้ (เทียบ ยน 10:36) ทรงยืนยันว่า “พระจิตของ
พระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ทรงส่ง
ข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผถู ้ ูกจองจา คืนสายตาให้แก่คนตาบอด ปลดปล่อยผูถ้ ูกกดขีใ่ ห้เป็ น
อิสระ” (ลก 4:18) และยังตรัสอีกว่า “บุตรแห่งมนุษย์มาเพือ่ แสวงหาและเพือ่ ช่วยผูท้ เี่ สียไปให้รอดพ้น (ลก
19:10)
สิ่งใดที่ครัง้ หนึ่งพระคริสตเจ้าทรงเทศน์สอน หรือกระทาในพระองค์เพื่อความรอดพ้นของมนุษยชาติ
สิ่งนัน้ จึงต้องประกาศและเผยแพร่ไปจนถึงสุดปลายแผ่นดิน (กจ 1:8) โดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็ม (เทียบ ลก
24:47) เพื่อว่า สิ่งที่ครัง้ หนึ่งพระองค์ได้ทรงกระทาเพื่อความรอดพ้นของทุกคน จะบังเกิดผลสาหรับทุกคน
ทุกยุคทุกสมัยตลอดไป
พันธกิจของพระจิต
4.แต่เพื่อกระทาสิ่งนีใ้ ห้สาเร็จไป พระคริสตเจ้าทรงส่งพระจิตจากพระบิดาเข้ามาดาเนินการในการ
ทางานเพื่อการไถ่กู้ และกระตุน้ ให้พระศาสนจักรแพร่ขยายออกไป ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า พระจิตได้ทรงเริ่ม
ดาเนินการในโลกแล้วก่อนที่พระคริสตเจ้าจะได้รบั พระสิริรุง่ โรจน์(5) แต่ในวันสมโภชพระจิตตาคม พระจิต
เสด็จลงมาเหนือบรรดาอัครสาวกเพื่อประทับอยูก่ บั พวกเขาตลอดไป (เทียบ ยน 14:16) พระศาสนจักร
แสดงตนอย่างเปิ ดเผยต่อหน้าฝูงชน การเทศน์สอนเป็ นการเริ่มการเผยแพร่ข่าวดีไปสู่ประเทศต่างๆ และมี
เครื่องแสดงให้รูล้ ่วงหน้าถึงการที่ชนชาติต่างๆจะร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกันที่มีความเชื่อสากลเดียวกันโดยทาง
พระศาสนจักรแห่งพันธสัญญาใหม่ พระศาสนจักรซึ่งพูดทุกภาษา เข้าใจและยอมรับทุกภาษาไว้ในความรัก
และด้วยเหตุนจี ้ ึงมีผลเหนือความแตกแยกแห่งหอบาแบลได้(6) “กิจการของอัครสาวก” เริ่มในวันพระจิตตา
คม เหมือนกับที่พระคริสตเจ้าทรงปฏิสนธิเมื่อพระจิตเสด็จลงมาเหนือพระนางพรหมจารีมารีย์ และ
เหมือนกับที่พระคริสตเจ้าทรงได้รบั การดลใจให้เริ่มพันธกิจของพระองค์เมื่อพระจิตเสด็จลงมาเหนือพระองค์
ขณะที่ทรงกาลังภาวนา(7)
พระเยซุเจ้าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ก่อนที่จะทรงสมัครพระทัยมอบชีวิตของพระองค์แก่โลก ทรง
เตรียมการสาหรับพันธกิจของบรรดาอัครสาวกและทรงสัญญาจะส่งพระจิตมา ในแบบที่วา่ ทัง้ สองจะทางาน
ร่วมกันเสมอและทุกแห่งเพื่อทาให้การช่วยให้รอดเกิดผลสาเร็จ(8) ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย พระจิตทรง “เป็ น
ผูท้ าให้พระศาสนจักรทัง้ มวลรวมกันเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทัง้ ในการเป็ นหนึ่งเดียวกันและในศาสนบริการ
ทรงประทานพระพรต่างๆแห่งฐานานุกรมและ และพระพรพิเศษแก่พระศาสนจักร”(9) ประทานชีวิตและ
วิญญาณให้กบั พระศาสนจักร(10) และปลูกฝังจิตตารมณ์ในการแพร่ธรรมลงในดวงใจของสัตบุรุษแบบ
เดียวกับที่ได้ทรงผลักดันในองค์พระคริสตเจ้า บางครัง้ ยังเห็นได้ชดั ว่า พระจิตเสด็จมาล่วงหน้าก่อนกิจการ
ของบรรดาอัครสาวก(11) เช่นเดียวกับที่พระองค์ไม่ทรงหยุดยัง้ ที่จะติดตามและชีน้ าในวิธีการที่แตกต่างกัน
(12)
พันธกิจของพระศาสนจักร
Ad Gentes 3

5. ตัง้ แต่แรกเริ่ม พระเยซูเจ้าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า “ทรงเรียกผูท้ พี่ ระองค์ทรงต้องการให้มาพบ เขา
เหล่านัน้ ก็มาเฝ้าพระองค์ พระองค์จึงทรงแต่งตัง้ อัครสาวกสิบสองคน ให้อยู่กบั พระองค์และเพือ่ ส่งเขา
ออกไปเทศน์สอน” (มก 3:13 ; เทียบ มธ 10:1-52) ดังนีบ้ รรดาอัครธรรมทูตจึงเป็ นหน่อแรกที่ออกมาจากอิส
ราแอลใหม่ และในขณะเดียวกันเป็ นการเริ่มต้นของฐานานุกรมศักดิ์สิทธิ์ จากนัน้ เมื่อการสิน้ พระชนม์และ
กลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ครัง้ หนึ่งสาหรับตลอดไปทาให้ธรรมลา้ ลึกแห่งการช่วยให้รอดพ้นและการ
ฟื ้ นฟูทกุ สิ่งสาเร็จสมบูรณ์ไปในพระองค์แล้ว บัดนีอ้ งค์พระเจ้าทรงได้รบั อานาจทุกอย่างทัง้ ในสวรรค์และบน
แผ่นดิน (เทียบ มธ 28:18) ก่อนที่จะทรงเสด็จสู่สวรรค์ (เทียบ กจ 1:11) ทรงตัง้ พระศาสนจักรให้เป็ นศีล
ศักดิ์สิทธิ์แห่งการช่วยให้รอดพ้น และทรงส่งบรรดาศิษย์ของพระองค์ไปทั่วโลกดังที่พระบิดาทรงส่งพระองค์
ลงมา (เทียบ ยน 20:21) ทรงสั่งพวกเขาว่า “เพราะฉะนัน้ ท่านทัง้ หลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็ น
ศิษย์ของเรา ทาพิธีลา้ งบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบตั ิตาม
คาสั่งทุกข้อทีเ่ ราให้แก่ท่าน ” (มธ 28:19-20) “ท่านทัง้ หลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทงั้ ปวง
ผูท้ เี่ ชือ่ และรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น ผูท้ ไี่ ม่เชือ่ จะถูกตัดสินลงโทษ” (มก 16:15) ดังนัน้ จึงเป็ นหน้าที่ของ
พระศาสนจักรที่ตอ้ งเผยแพร่ความเชื่อและความรอดพ้นของพระคริสตเจ้า ไม่เพียงแต่ในคุณธรรมของการ
เป็ นคาสั่งที่ชดั เจนซึ่งสืบทอดมาจากบรรดาอัครสาวกที่มีคาสั่งถึงพระสังฆราช
ซึ่งมีพระสงฆ์เป็ นผูช้ ่วย
พร้อมกับผูส้ ืบตาแหน่งต่อจากท่านนักบุญเปโตรผูเ้ ป็ นนายชุมพาบาลสูงสูดของพระศาสนจักรเท่านัน้
แต่
ด้วยคุณธรรมของชีวิตซึ่งออกมาจากพระคริสตเจ้าเข้าสู่การเป็ นสมาชิกของพระองค์อีก “พระองค์ทรงทาให้
ร่างกายทุกส่วนประสานสัมพันธ์กนั อย่างสนิทแน่นแฟ้น ทรงจัดให้ขอ้ ต่อทุกข้อเสริมกาลังให้แต่ละส่วนทา
หน้าทีข่ องตน ร่างกายจึงเติบโตและเสริมสร้างตนเองอย่างสมบูรณ์ขนึ้ ด้วยความรัก ” (อฟ 4:16) ดังนัน้ พันธ
กิจของพระศาสนจักรจึงสาเร็จลุล่วงไปด้วยกิจกรรมที่พระศาสนจักรกระทา ด้วยการปฏิบตั ิตามคาสั่งของ
พระคริสตเจ้า และได้รบั การชักนาโดยพระหรรษทานและความรักของพระจิต นาเสนออย่างครบถ้วนแก่
มนุษย์ทกุ คนหรือทุกประเทศชาติ เพื่อว่า โดยอาศัยแบบอย่างชีวิตของพระศาสนจักร จากการเทศน์สอน
จากศีลศักดิ์สิทธิ์ และเครื่องมืออื่นๆของพระหรรษทาน พระศาสนจักรจะได้นาพวกเขามาสู่ความเชื่อ มาสู่
อิสรภาพ และสันติภาพของพระคริสตเจ้า ส่งผลให้พวกเขามีความหนักแน่นมั่นคงและมีความมั่นใจอย่าง
เต็มเปี่ ยมในการมีส่วนร่วมในธรรมลา้ ลึกของพระคริสตเจ้า
เนื่องจากพันธกิจนีย้ งั คงดาเนินต่อไป มีการพัฒนาในแนวทางประวัติศาสตร์ที่เปิ ดเผยถึงพันธกิจ
ของพระคริสตเจ้าเอง ผูท้ รงถูกส่งมาเพื่อเทศน์สอนข่าวดีให้กบั ผูย้ ากจน ด้วยเหตุนจี ้ ึงจาเป็ นที่พระศาสนจักร
ภายใต้การปลุกเร้าของพระจิตต้องเดินในทางที่พระคริสตเจ้าทรงดาเนินมาแล้ว ในวิถีทางของความยากจน
ความนอบน้อม การรับใช้และการมอบถวายตนเองจนแม้จะถึงแก่ความตาย ความตายนัน้ ซึง่ พระองค์ได้
ทรงได้รบั ชัยชนะด้วยการกลับคืนพระชนมชีพ ดังนัน้ บรรดาอัครสาวกต้องเดินอยู่ในความหวังนี ้ การทดลอง
และความทุกข์ทรมานอันมากมายเหล่านีจ้ ะเติมเต็มสิ่งต่างๆที่จาต้องมีเพื่อการรับทรมานของพระคริสตเจ้า
สาหรับพระกายของพระองค์ คือพระศาสนจักร (เทียบ คส 1:24) ซึ่งบ่อยครัง้ เลือดของบรรดาคริสตชนได้
เป็ นเหมือนเมล็ดพันธุ์ (13)
Ad Gentes 4

กิจการธรรมทูตของพระศาสนจักร
6. หน้าที่นี ้ จะกระทาให้สาเร็จได้ดว้ ยคาสั่งของบรรดาพระสังฆราชภายใต้ผสู้ ืบตาแหน่งต่อจาก
นักบุญเปโตร พร้อมกับคาภาวนาและความช่วยเหลือของทัง้ พระศาสนจักร เป็ นหน้าที่เดียวและเหมือนกัน
ในทุกแห่งและในทุกๆสภาพการณ์ ถึงแม้อาจจะดาเนินการแตกต่างกันตามสภาพการณ์แวดล้อม ดังนัน้
การรับรูถ้ ึงความแตกต่างนีใ้ นกิจกรรมของพระศาสนจักร ซึ่งไม่ได้เกิดจากธรรมชาติภายในของพันธกิจเอง
แต่เกิดจากสภาพการณ์แวดล้อมที่ใช้ในพันธกิจนี ้
สภาพการณ์แวดล้อมเหล่านีบ้ างครัง้ ขึน้ อยู่กบั พระศาสนจักร บางครัง้ ขึน้ อยู่กบั ประชาชน กลุ่ม
หรือบุคคลที่พนั ธกิจนัน้ มุ่งถึง ถึงแม้พระศาสนจักรมีเครื่องมือแห่งการช่วยให้รอดพ้นอย่างครบครัน ก็มิใช่ว่า
สามารถกระทาหรือจะสามารถกระทาในการนาพวกเขาเข้ามาสู่การปฏิบตั ิได้ในทันที
แน่นอนว่า
ประสบการณ์ของพระศาสนจักรเริ่มต้นและมีลาดับขัน้ ในการเพียรพยายามที่จะกระทาให้แผนการของพระ
เจ้าเป็ นจริง ยิ่งกว่านัน้ บางครัง้ เมื่อเริม่ ต้นอย่างดีแล้ว พระศาสนจักรจาใจต้องถอยหลังหรืออย่างน้อยหยุด
อยู่ในสภาพทาได้ส่วนหนึ่งหรือยังไม่เพียงพอ ในส่วนที่เกี่ยวกับมนุษย์ กลุ่มและผูค้ นที่เกี่ยวข้อง พระศาสน
จักรย่อมติดต่อและเข้าไปหาเป็ นขัน้ ๆ แล้วจึงรับเขาเข้ามาในพระศาสนจักรอย่างสมบูรณ์ ชนิดของเครื่องมือ
และการกระทาต้องเหมาะกับสถานะหรือสภาพการณ์นนั้
“พันธกิจ” เป็ นคาที่ใช้กบั ภาระหน้าที่เฉพาะ ซึ่งก็คือผูส้ ่งข่าวสารของพระวรสาร ที่พระศาสนจักร
ส่งไปและออกไปทั่วโลกปฏิบตั ิงานของการเทศน์สอนข่าวดีและปลูกฝังพระศาสนจักรในท่ามกลาประชาชน
หรือกลุ่มต่างๆที่ยงั ไม่มีความเชื่อในพระคริสตเจ้า กิจการเหล่านีจ้ ะถูกกระทาให้สาเร็จลุล่วงโดยกิจการธรรม
ทูต และการดาเนินการส่วนใหญ่แล้วอยู่ในเขตพืน้ ที่ที่เป็ นที่รบั รูข้ องสันตะสานัก จุดประสงค์เฉพาะของ
กิจการธรรมทูตนีค้ ือการประกาศพระวรสาร และการปลูกฝังพระศาสนจักรท่ามกลางประชาชนและกลุ่ม
ต่างๆเหล่านีซ้ ึ่งพระศาสนจักรยังมิได้หยั่งรากลงไป
ดังนัน้ จากเมล็ดพันธ์ซึ่งก็คือพระวาจาของพระเจ้า
พระศาสนจักรท้องถิ่นของคนพืน้ เมืองควรได้รบั การจัดตัง้ อย่างพอเพียงและควรเติบโตไปทั่วโลก พระศาส
จักรซึ่งมั่งคั่งด้วยความเข้มแข็งของตนเอง เป็ นผูใ้ หญ่และมีความเหมาะสม ภายใต้ฐานานุกรมของตนเองร
ตนเองร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกับประชาสัตบุรุษกับมีเครื่องมืออันจาเป็ นสาหรับเจริญชีวิตแบบคริสตชนอย่าง
สมบูรณ์ พวกเขาควรมีส่วนร่วมในการทาคุณประโยชน์แก่พระศาสนจักรทัง้ มวล แต่วิธีสาคัญสาหรับปลูกฝัง
พระศาสนจักรก็คือการเทศน์สอนข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสตเจ้า องค์พระเป็ นเจ้าทรงส่งบรรดาศิษย์ไปประกาศ
ข่าวดีท่วั โลก เพื่อให้มนุษย์ได้รบั การเกิดใหม่ดว้ ยพระวาจาของพระเป็ นเจ้า (เทียบ ปต 1:23) แล้วรับศีลล้าง
บาปเข้าในพระศาสนจักร ซึ่งในฐานะเป็ นพระกายแห่งพระวจนาถ ได้รบั การเลีย้ งและมีชีวิตอยู่ดว้ ยพระ
วาจาของพระเจ้า และด้วยปังแห่งศีลมหาสนิท (เทียบ กจ 2:42)
ในกิจการธรรมทูตของพระศาสนจักรนัน้ มีขนั้ ตอนต่างๆที่แตกต่างกันตามเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
ซึ่งจะพบได้ทีละขัน้ ตอน ขัน้ แรกสภาพการณ์ในตอนเริ่มต้นหรือปลูกฝัง ต่อไปคือสภาพการณ์ใหม่หรือยัง
เยาว์อยู่ เมื่อสิ่งเหล่านีเ้ สร็จสิน้ แล้ว มิได้หมายความว่ากิจการธรรมทูตของพระศาสนจักรหยุดแต่เพียงเท่านี ้
Ad Gentes 5

กลุ่มคริสตชนพิเศษที่ได้รบั การอบรมแล้วมีหน้าที่ตอ้ งสานต่อกิจการธรรมทูตนี ้ และต้องเทศน์สอนข่าวดีนี ้
ให้กบั บรรดาผูท้ ี่ยงั อยู่ภายนอก
ยิ่งกว่านัน้
ตามกลุ่มต่างๆที่พระศาสนจักรตัง้ อยู่นนั้ บ่อยครัง้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนราก
ถอนโคน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม และสภาพการณ์ใหม่ๆ อาจเกิดขึน้ ได้ ในกรณีเช่นนีพ้ ระศาสนจักร
ต้องพิจารณาว่าเงื่อนไขเหล่านัน้ จะเรียกร้องให้มีกิจการธรรมทูตใหม่อีกครัง้ หรือไม่ นอกจากนี ้ บางทีกรณี
แวดล้อมก็อยู่ในลักษณะที่ไม่สมควรจะเสนอให้ประกาศข่าวดีโดยตรงและในทันทีได้ในชั่วระยะหนึ่ง เมื่อนัน้
แหละธรรมทูตสามารถและต้องมีคือ อย่างน้อยต้องเป็ นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าด้วยความรักเมตตา
และงานเมตตาจิต ด้วยความอดทน ความรอบคอบและความเชือ่ มั่นอย่างมาก ดังนัน้ พวกเขาจะเตรียม
ทางสาหรับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และทาให้พระองค์เป็ นที่รูจ้ กั ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ดังนี ้ จึงเห็นได้ชดั ว่ากิจการธรรมทูตไหลพลุ่งออกมาจากธรรมชาติภายในของพระศาสนจักร
และแพร่ขยายความเชื่อที่ช่วยให้รอดออกไป
การขยายออกไปนีท้ าให้เอกภาพสากลของพระศาสนจักร
สาเร็จไป และดารงรักษาไว้ดว้ ยภาวะการสืบต่อจากอัครสาวกของพระศาสนจักร ซึ่งนาออกใช้ในจิตตารมณ์
ของหมู่คณะตามฐานานุกรมของพระศาสนจักร การแพร่ขยายและการส่งเสริมเป็ นประจักษ์พยานที่เกิดผล
ของความศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร ดังนัน้ กิจการธรรมทูตในท่ามกลางนานาชาติแตกต่างจากการปฏิบตั ิ
กิจการอภิบาลในท่ามกลางบรรดาสัตบุรุษ อีกทัง้ ต่างกับงานฟื ้ นฟูเอกภาพระหว่างคริสตชน อย่างไรก็ตาม
งานทัง้ สองประเภทนีเ้ กี่ยวโยงกับความกระตือรือร้นในงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรอย่างใกล้ชิดมาก
(15) เพราะ การแบ่งแยกในท่ามกลางคริสตชนย่อมเป็ นผลร้ายต่อการประกาศข่าวดีแก่สิ่งสร้างทัง้ ปวง(16)
และปิ ดกันหนทางสู่ความเชื่อสาหรับคนจานวนมาก เนื่องจากมีความจาเป็ นอย่างมากที่ตอ้ งแพร่ธรรม ผูร้ บั
ศีลล้างบาปแล้วทุกคนได้รบั เรียกให้มารวมเป็ นแกะฝูงเดียว และดังนัน้ พวกเขาจะได้สามารถเป็ นประจักษ์
พยานทีเ่ ป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกันในการประกาศพระคริสตเจ้าองค์พระผจ้าของพวกเขาแก่นานาชาติ และถ้า
เขายังไม่สามารถเป็ นประจักษ์พยานไปถึงความเชื่อเดียวกัน อย่างน้อยพวกเขาควรมีการปลุกเร้าให้มีความ
รักและความเคารพซึ่งกันและกัน
เหตุผลของกิจการธรรมทูต
7. เหตุผลของกิจการธรรมทูตนีเ้ กิดจากนา้ พระทัยของพระเป็ นเจ้า “พระองค์มีพระประสงค์ให้ทกุ
คนได้รบั ความรอดพ้น และรูค้ วามจริงทีส่ มบูรณ์ ทัง้ นีเ้ พราะมีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว และพระเจ้ากับ
มนุษย์ก็มีคนกลางแต่เพียงผูเ้ ดียวซึ่งเป็ นมนุษย์คนหนึ่ง คือพระคริสตเยซู ผูท้ รงมอบพระองค์เป็ นค่าไถ่
สาหรับมนุษย์ทกุ คน” (1 ทธ 2:4-6) และ “ไม่มีผใู ้ ดช่วยให้เรารอดพ้นเพราะใต้ฟ้านีพ้ ระเจ้ามิได้ประทาน
นามอืน่ แก่มนุษย์นอกจากนามนีท้ ชี่ ่วยเราให้รอดพ้นได้” (กจ 4:12) ดังนัน้ ทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงไปหา
พระองค์ ทาให้พระองค์เป็ นที่รูจ้ กั ด้วยการเทศน์สอนของพระศาสนจักร และทุกคนต้องรวมเข้าด้วยกันใน
พระองค์โดยทางการรับศีลล้างบาป และเข้าสู่พระศาสนจักรซึ่งเป็ นพระกายของพระองค์ เพราะพระคริสต
เจ้าเอง “เมื่อทรงสอนเป็ นถ้อยคาขัดเจนเด็ดขาดว่า จาเป็ นต้องมีความเชื่อและรับศีลล้างบาป (เทียบ มก
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16:16;ยน 3:5) ในขณะเดียวกัน ได้ทรงยืนยันถึงความจาเป็ นต้องมีพระศาสนจักร ซึ่งมนุษย์เข้าไปได้โดย
ทางศีลล้างบาป ซึ่งเป็ นเหมือนกับประตูทางเข้า ด้วยเหตุนมี ้ นุษย์จะไม่สามารถได้รบั ความรอดพ้น ถ้ารูว้ ่า
พระเจ้าได้ทรงตัง้ พระศาสนจักรขึน้ โดยพระเยซูคริสตเจ้า และให้เป็ นสถาบันจาเป็ นสาหรับความรอดพ้น
แล้วไม่ยอมเข้าหรือไม่ยอมอยู่ในพระศาสนจักรนัน้ ตลอดไป” (17) สาหรับมนุษย์บางคนที่ไม่รูข้ ่าวดีโดยไม่ใช่
ความผิดของเขา แม้ว่าพระเป็ นเจ้าทรงสามารถใช้วิธีที่พระองค์รูน้ าเขามาถือความเชือ่ ถ้าไม่มีความเชือ่ แล้ว
จะเป็ นทีพ่ อพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลย (ฮบ 11:6) แต่ก็ยงั มีความจาเป็ นที่ตอ้ งขึน้ อยู่กบั พระศาสนจักร
(เทียบ 1 คร 9:16) และในขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ศกั ดิ์สิทธิ์ คือต้องประกาศข่าวดี ด้วยเหตุนีก้ ิจการธรรมทูต
ของพระศาสนจักรไม่ว่าวันนีห้ รือเวลาใดก็ยงั คงรักษาอานาจและความจาเป็ นไว้เสมอไป
โดยทางกิจการนี ้ รหัสกายพระคริสตเจ้ารวบตัวกันและจัดการอย่างไม่หยุดยัง้ เพื่อทาให้ตนเอง
เติบโตและเข้มแข็ง (เทียบ อฟ 4:11-16) สมาชิกของพระศาสนจักรถูกผลักดันให้ยงั คงดาเนินกิจกรรมการ
แพร่ธรรมด้วยเหตุผลของความรัก ซึ่งพวกเขารักพระเจ้า และปรารถนาจะแบ่งปันให้มนุษย์ทกุ คนมีส่วนใน
สมบัติฝ่ายวิญญาณทัง้ ในชีวิตนีแ้ ละชีวิตหน้า
ที่สดุ โดยทางกิจการธรรมทูต พระเจ้าจะทรงได้รบั พระสิริรุง่ โรจน์อย่างสมบูรณ์ ถ้ามนุษย์ยอมรับ
อย่างครบถ้วนและด้วยความสานึกถึงงานการช่วยให้รอดพ้นของพระเจ้าซึ่งได้กระทาให้สาเร็จลงในองค์พระ
คริสตเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงกระทาตามแผนการของพระเจ้าด้วยความนบนอบเชือ่ ฟั งแห่งความรักและเพื่อ
พระสิริรุง่ โรจน์ของพระบิดาที่ทรงส่งพระองค์มา(18) ซึ่งทุกเผ่าพันธุม์ นุษย์จะตัง้ ขึน้ เป็ นประชากรหนึ่งเดียว
ของพระเจ้า รวมเป็ นหนึ่งเดียวกับรหัสกายของพระคริสตเจ้า และสร้างขึน้ เป็ นพระวิหารหนึ่งเดียวของพระ
จิต เป็ นการแสดงออกถึงความสามัคคีฉันพี่นอ้ ง ซึ่งสอดคล้องกับความปรารถนาในส่วนลึกของมนุษย์ทกุ คน
อย่างน้อยในที่สดุ พวกเขาจะตระหนักถึงแผนการของพระผูส้ ร้างซึ่งทรงสร้างมนุษย์มาตามภาพลักษณ์และ
ความเหมือนกับพระองค์ เมื่อบรรดาผูท้ ี่มีส่วนในธรรมชาติมนุษย์ เมือ่ เกิดใหม่ในพระคริสตเจ้าโดยทางพระ
จิต และได้เห็นพระสิริรุง่ โรจน์ของพระเจ้าจะกล่าวพร้อมกันว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทัง้ หลาย”(19)
กิจการธรรมทูตในชีวิตและประวัตศิ าสตร์ของมนุษย์
8.
กิจการธรรมทูตมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติและความปรารถนาของมนุษย์
เพราะเมื่อพระศาสนจักรแสดงองค์พระคริสตเจ้าก็เท่ากับเผยให้มนุษย์รูถ้ ึงความจริงเที่ยงแท้แห่งฐานะและ
กระแสเรียกเขาทัง้ หมด เนื่องจากพระคริสตเจ้าทรงเป็ นแหล่งกาเนิดและแบบอย่างของมนุษยชาติที่ได้รบั
การไถ่กู้ ดืม่ ด่าด้วยความรักฉันพี่นอ้ ง มีความจริงใจและจิตใจที่มีสนั ติภาพซึ่งทุกคนปรารถนา พระคริสตเจ้า
และพระศาสนจักรซึ่งเป็ นประจักษ์พยานถึงพระองค์ดว้ ยการประกาศข่าวดี อยู่เหนือความไม่ชอบเผ่าพันธุ์
หรือเชือ้ ชาติ และด้วยเหตุนี ้ พระคริสตเจ้าหรือพระศาสนจักรจะถูกถือว่าเป็ นคนต่างชาติในที่ใดหรือสาหรับ
ใครไม่ได้(20) พระคริสตเจ้าเองทรงเป็ นหนทางและความจริง ซึ่งการประกาศข่าวดีเผยให้ทุกคนรู ้ โดย
ประกาศให้ทกุ คนได้รบั รูถ้ ึงพระวาจาเหล่านีข้ องพระคริสตเจ้าว่า “จงกลับใจ และเชือ่ ข่าวดีเถิด” (มก1:15)
เนื่องจากผูท้ ี่ไม่เชื่อถือก็ถกู พิพากษาแล้ว (เทียบ ยน 3:18) พระวาจาของพระคริสตเจ้าจึงเป็ นทัง้ คาตัดสิน
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และพระหรรษทาน เป็ นความตายและเป็ นชีวิต เพราะว่า เฉพาะเมื่อเราทาให้ชีวิตเก่าตายไปแล้วเท่านัน้ เรา
จึงจะสามารถบรรลุถึงชีวิตใหม่ได้ นี่คือความจริงเหนืออื่นใดเกี่ยวกับบุคคล แต่ยงั คลอบคลุมถึงทรัพย์สิน
ต่างๆในโลกนี ้ ซึ่งได้รบั เครื่องหมายทัง้ ด้วยบาปของมนุษย์และด้วยพระพรของพระเจ้า “ไม่มีความแตกต่าง
ใดๆ อีก ทุกคนกระทาบาปและขาดพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า” (รม 3:23) ไม่มีใครหลุดพ้นจากบาปได้ดว้ ย
ตนเองหรือด้วยอานาจของตนเอง ไม่มีใครสามารถถูกยกขึน้ เหนือตนเอง ไม่มีใครสามารถกาจัดความ
เจ็บป่ วย ความอยู่โดดเดี่ยวและความเป็ นทาสได้อย่างสมบูรณ์(21) แต่ตรงกันข้าม ทุกคนต้องการพระคริสต
เจ้าผูท้ รงเป็ นแบบอย่างของพวกเขา ทรงเป็ นที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดและไว้ใจได้ของพวกเขา ทรงเป็ นผูก้ อบกู้
และพระผูช้ ่วยให้รอดพ้นของพวกเขา ทรงเป็ นแหล่งกาเนิดชีวิตของพวกเขา ข่าวดีเป็ นเชือ้ แป้งอย่างแท้จริง
ของเสรีภาพและความก้าวหน้าในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ แม้ในโลกปัจจุปัน ก็ยงั พิสจู น์ให้เห็นอยู่
เสมอว่าข่าวดีเป็ นเชือ้ แป้งของความเป็ นพี่นอ้ งกัน ของความมีเอกภาพและสันติภาพ ฉะนัน้ จึงเป็ นการ
ถูกต้องแล้วที่สตั บุรุษยกย่องพระคริสตเจ้าว่าทรงเป็ น ”ผูท้ ี่นานาชาติคอยและพระผูไ้ ถ่กูข้ องพวกเขา”(22)
กิจการธรรมทูตมีลักษณะของอันตกาล
9. ดังนัน้ เวลาของกิจการธรรมทูตจึงขยายออกไประหว่างการเสด็จมาครัง้ แรกและครัง้ ที่สองของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ในการเสด็จมาครัง้ ที่สองนัน้ พระศาสนจักรจะถูกรวบรวมเข้าในพระอาณาจักรของพระ
เจ้าจากลมทัง้ สี่ทิศดุจฟ่ อนข้าวที่ถกู เก็บเกี่ยว(23) ด้วยเหตุว่า ข่าวดีจะต้องได้รบั การประกาศให้ชนทุกชาติรู ้
ก่อนที่พระองค์จะเสด็จมา(เทียบ มก 13:10)
กิจการธรรมทูตต้องไม่ใช่อะไรอื่น และต้องไม่เป็ นอะไรที่นอ้ ยกว่าการแสดงองค์ของพระคริสตเจ้า
หรือการแสดงพระบัญชาของพระเจ้า และ ต้องเป็ นการทาให้แผนการของพระองค์สาเร็จไปในโลกและใน
ประวัติศาสตร์ของโลก ในประวัตินนั้ พระองค์ทรงทาให้ประวัติศาสตร์ของการช่วยให้รอดพ้นสาเร็จไปด้วย
ด้วยการเทศน์สอนและการเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ซึ่งมีศีลมหาสนิทเป็ นศูนย์กลางและจุดสุดยอด
งานแพร่ธรรมทาให้พระคริสตเจ้าองค์ความรอดมาสถิตประทับอยู่ ความจริงและพระหรรษทานที่พบว่ามีอยู่
ในชนชาติต่างๆ เป็ นเหมือนการประทับอยูอ่ ย่างลับๆของพระเจ้า เป็ นการปลดปล่อยเราออกจากมลทินของ
ความชั่วและมอบคืนแด่พระคริสตเจ้านายของตน ผูท้ รงทาลายอานาจของปี ศาจและหยุดยัง้ ความเลวร้ายที่
หลากหลายของอาชญากรรมต่างๆ เพราะเหตุนี ้ ความดีใดๆที่พบหว่านอยู่ในหัวใจและสติปัญญาของ
มนุษย์ หรือในจารีตประเพณีและวัฒนธรรมโดยเฉพาะของชาติต่างๆนัน้ มิใช่ไม่ให้สญ
ู หายไปเท่านัน้ แต่ยงั
ได้รบั การชาระให้บริสทุ ธิ์และเชิดชูจนถึงขัน้ ดีพร้อมเพื่อพระสิริรุง่ โรจน์ของพระเจ้า เพื่อความอับอายของ
ปี ศาจ และเพื่อความสุขของมนุษย์(24)
ดังนีง้ านธรรมทูตจึงมุ่งหน้าไปยังความสาเร็จสมบูรณ์ของอันตกาล(25) ด้วยว่างานธรรมทูตนีจ้ ะ
พัฒนาประชากรของพระเจ้าให้เจริญจนถึงขนาดและเวลาที่พระบิดาทรงกาหนดไว้ดว้ ยพระราชอานาจของ
พระองค์ (เทียบ กจ 1:7) ตามที่มีกล่าวในเชิงทานายแก่ประชากรนัน้ ว่า “จงขยายสถานทีใ่ ห้กระโจมของเจ้า
จงขึงม่านของทีอ่ าศัยของเจ้าออกให้กว้าง” (อสย 54:2) โดยกิจการแพร่ธรรมนี ้ ทาให้รหัสกายพระคริสตเจ้า
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เจริญขึน้ เป็ นผูใ้ หญ่เต็มที่ตามมาตรฐานความสมบูรณ์ของพระคริสตเจ้า (เทียบ อฟ 4:13) และจะทาให้พระ
วิหารฝ่ ายจิต ซึ่งมีการกราบนมัสการพระเจ้าด้วยจิตใจและด้วยความจริง(เทียบ ยน 4:23) เติบโตและสร้าง
ขึน้ บนรากฐานอันได้แก่ บรรดาอัครธรรมทูต และบรรดาประกาศก โดยมีพระคริสตเยซูทรงเป็ นศิลาหัวมุม
(อฟ 2:20)

บทที่ 2
ว่าด้วยงานธรรมทูตเอง
อารัมภบท
10.พระศาสนจักร ที่พระคริสตเจ้าทรงส่งไปเผยแสดงและถ่ายทอดความรักของพระเจ้าให้แก่มนุษย์
ทุกคน และทุกชาตินั้น ตระหนักว่า ตนยังจะต้องทางานธรรมทูตที่ใหญ่โตมโหฬารอีกมาก เพราะยังมีมนุษย์
อีกประมาณสองพันล้านคน(และจานวนเหล่านีเ้ พิ่มขึน้ เรื่อยๆทุกวัน)ที่ไม่เคยได้ยินข่าวดีหรือเกือบไม่ได้ยิน
ข่าวดีนี ้ รวมกันอยู่เป็ นหมู่ใหญ่ๆ ด้วยความสัมพันธ์อย่างถาวรในการดารงชีวิตตามวัฒนธรรมหรือประเพณี
นิยมเก่าแก่ทางศาสนาหรือความผูกพันทางสังคมกาหนดให้อยู่แบบนัน้ บุคคลเหล่านีบ้ างคนนับถือศาสนา
ใหญ่ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง บางคนอยู่ในสภาพที่ไม่เคยรูจ้ กั พระเจ้า ในขณะที่บางคนปฏิเสธอย่างชัดเจนว่า
ไม่มีพระเจ้า และในบางครัง้ มีการคัดค้านต่อสู้ เพื่อที่จะสามารถนาธรรมลา้ ลาแห่งการช่วยให้รอดพ้นและ
ชีวิตที่พระเจ้าประทานไปถึงมนุษย์ทกุ คน พระศาสนจักรต้องฝังตัวเข้าไปในกลุ่มต่างๆเหล่านีด้ ว้ ยเป้าหมาย
แบบเดียวกับที่พระคริสตเจ้าเมื่อทรงเสด็จมารับสภาพมนุษย์ ทรงนาพระองค์มาผูกพันกับสภาพทางสังคม
และวัฒนธรรมของมนุษย์ซึ่งพระองค์เสด็จมาอยูด่ ว้ ยของพวกเขา
มาตราที่ หนึ่ง
การเป็ นประจักษ์พยานของคริสตชน
การเป็ นประจักษ์พยานด้วยการดารงชีวติ และการเสวนา
11. พระศาสนจักรต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มชนเหล่านี ้ โดยมีลกู ของพระศาสนจักรอยู่ในกลุ่มชนนั้นแล้ว
หรือส่งไปหากลุ่มชนนัน้ เพราะคริสตชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดต้องเจริญชีวิตเป็ นแบบอย่างทีด่ ี และเป็ น
ประจักษ์พยานด้วยคาพูด แสดงว่าเขาเป็ นคนใหม่เมื่อรับศีลล้างบาปและมีพละกาลังของพระจิตเมื่อรับศีล
กาลัง ดังนี ้ เมื่อผูอ้ ื่นเห็นกิจการดีของเขา จะได้สรรเสริญพระบิดา (เทียบ มธ 5:16) และสามารถเข้าใจ
ความหมายแท้จริงของชีวิตมนุษย์กบั ความผูกพันสากลของชุมชนมนุษยชาติได้มากขึน้
เพื่อที่จะเป็ นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าอย่างเกิดผลมากขึน้
คริสตชนต้องรวมเข้ากับบุคคล
เหล่านีโ้ ดยให้ความเคารพยกย่องและรักเขา ถือว่าตนเป็ นสมาชิกในกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ดว้ ย มีส่วนร่วมใน
ชีวิตทางวัฒนธรรมและสังคมอย่างหลากหลาย โดยการดาเนินการและการเข้าร่วมกิจการต่างในชีวิตมนุษย์
ต้องคุน้ เคยกับประเพณีนิยมทางชาติและศาสนาของเขา ต้องรูจ้ กั ค้นพบเมล็ดพันธุแ์ ห่งพระวาจาที่ซ่อนอยู่
ในประเพณีนิยมเหล่านัน้ ด้วยความชื่นชมและเคารพ แต่ในขณะเดียวกันต้องเอาใจใส่ความเปลี่ยนแปลง
อย่างลึกซึง้ ที่เกิดขึน้ ในท่ามกลางชาติต่างๆ และพยายามอย่าให้มนุษย์ในสมัยของเราที่หลงวิทยาศาสตร์
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และวิชาการของโลกสมัยปัจจุบนั จนเกินไปหันเหไปจากเรื่องของพระเจ้า ควรปลุกเร้าให้พวกเขามีความ
ปรารถนาร้อนรนที่จะรับรูค้ วามจริงและความรักที่พระเจ้าได้ทรงเผยแสดง พระคริสตเจ้าเองทรงค้นหาหัวใจ
ของมนุษย์และทรงนาพวกเขามาสู่ความสว่างของพระเจ้า ดังนัน้ ศิษย์ของพระองค์ซึ่งดื่มด่าด้วยพระจิตของ
พระคริสตเจ้า ควรแสดงให้ผทู้ ี่ตนดารงอยู่ดว้ ยและสนทนากับพวกเขา เพื่อเขาจะได้เรียนรูจ้ ากการเสวนากัน
ด้วยความจริงใจและด้วยความอดทน ว่าอะไรคือขุมทรัพย์อนั ประเสริฐที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ชนชาติ
ต่างๆในโลก แต่ในขณะเดียวกันต้องพยายามทาให้เข้าใจว่าความมั่งคั่งของความสว่างจากข่าวดีนนั้ ช่วยให้
หลุดพ้นและนากลับมาอยู่ใต้อานาจของพระเจ้าพระผูไ้ ถ่กู้
การมีความรักเมตตา
12. สัตบุรุษคริสตชนที่อยู่ในกลุ่มชนต่างๆ ต้องมีความรักแบบเดียวกับพระเจ้าทรงรักเรา พระองค์
ทรงปรารถนาให้เรารักกันและกันด้วยความรักแบบเดียวกันนี ้ (เทียบ 1 ยน 4:11) ความรักแบบคริสตชนแผ่
ขยายไปถึงมนุษย์ทกุ คนอย่างแท้จริง โดยไม่แบ่งแยกเชือ้ ชาติ ศาสนา หรือฐานะทางสังคม และไม่หวังจะได้
ประโยชน์หรือบาเหน็จแต่อย่างใด เพราะพระเจ้าทรงรักเราด้วยความรักที่ไม่เห็นแก่พระองค์เอง เช่นเดียวกัน
ในควารรักเมตตาสัตบุรุษควรคานึงถึงบุคคลมนุษย์เอง
รักเขาด้วยความรักแบบเดียวกับที่พระเจ้าทรง
แสวงหามนุษย์ ดังที่พระคริสตเจ้าทรงออกไปทั่วเมืองและหมู่บา้ น ทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บและความทุพพล
ภาพทุกชนิด เป็ นเครื่องหมายว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้ว (เทียบ มธ 9 :35ff กจ 10:38) เช่นเดียวกัน
โดยทางบุตรของตนพระศาสนจักรทาการติดต่อกับมนุษย์ในทุกฐานะ โดยเฉพาะกับผูย้ ากจน และผูท้ ี่ได้รบั
ความเจ็บปวดทรมาน เสียสละตนตนเพื่อเขาอย่างเต็มใจ (เทียบ 2 คร 12: 15) ร่วมส่วนในความยินดีและ
ความทุกข์โศกกับพวกเขา รูค้ วามต้องการและปัญหา ร่วมทุกข์กบั เขาในความกระวนกระวายของความตาย
สาหรับผูท้ ี่แสวงหาความสงบสุข พระศาสนจักรปรารถนาที่จะสนองตามในการเสวนาฉันพี่นอ้ ง แล้วนาสันติ
และความสว่างจากพระวรสารให้แก่เขา
ฉะนัน้ คริสตชนต้องทางานและร่วมมือกับผูอ้ ื่น ในการควบคุมกิจการที่ถกู ต้องของชีวิตทางสังคม
และเศรษฐกิจ ด้วยกราเอาใจใส่เป็ นพิเศษให้พวกเขาอุทิศตนเองเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนโดยใช้
วิธีการที่แตกต่างกันของโรงเรียนต่างๆ ที่ควรได้รบั การพิจารณาไม่เพียงแต่ให้เป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ของการอบรม
และการพัฒนาเยาวชนที่เป็ นคริสตชนเท่านัน้ แต่ยงั ต้องถือว่าเป็ นบริการสาธารณะที่มีคณ
ุ ค่า โดยเฉพาะ
สาหรับประเทศที่กาลังพัฒนา เพื่อยกระดับศักดิ์ศรีมนุษย์และสภาพความเป็ นอยู่ที่ดีขนึ ้ ยิ่งกว่านัน้ คริสตชน
ต้องมีส่วนร่วมในความมุ่งมั่นของประขาชนผูท้ าสงครามกับความอดอยาก ความไม่รู ้ และการเจ็บไข้ได้ป่วย
การดิน้ รนที่จะมีชีวิตที่ดีขนึ ้ และเพื่อรักษาความสงบสุขที่ปลอดภัยในโลก ในกิจกรรมเหล่านี ้สตั บุรุษต้อง
กระตือรือร้นที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างฉลาด เพื่อให้โครงการต่างๆได้รบั การสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ
และเอกชน โดยรัฐบาล โดยชุมชนคริสตชนต่างๆ และแม้บรรดาศาสนาที่มิใช่คริสตศาสนา
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อย่างไรก็ตาม พระศาสนจักรไม่ปรารถนาเข้าไปยุ่งเกี่ยวในการปกครองบ้างเมืองฝ่ ายโลกแต่อย่าง
ใดทัง้ สิน้ พระศาสนจักรไม่ตอ้ งการอะไรอื่นนอกจากได้ชื่อว่าเป็ นผูร้ บั ใช้มนุษย์ทงั้ ปวงด้วยความรัก และการ
ให้บริการอย่างซื่อสัตย์อาศัยความช่วยเหลือของพระเจ้า (เทียบ มธ 20: 26, 23:11) (1)
ศิษย์ของพระคริสตเจ้าเมื่อรวมอยู่กบั มนุษย์อย่างใกล้ชิดในชีวิตและในการทางาน ย่อมหวังจะเป็ น
ประจักษ์พยานประกาศพระคริสตเจ้าแก่เขาอย่างแท้จริงและจะทางานเพื่อความรอดของพวกเขา แม้ในที่ที่
จะประกาศพระคริสตเจ้าอย่างเต็มที่ไม่ได้ เพราะคริสตชนไม่แสวงหาความก้าวหน้าและความเจริญในด้าน
วัตถุของมนุษย์ แต่ตงั้ ใจจะส่งเสริมศักดิ์ศรีและความสามัคคีฉันพี่นอ้ งกับเขา โดยสอนข้อความจริงทางด้าน
ศาสนาและศีลธรรมซึ่งพระคริสตเจ้าทรงแนะนาชีแ้ จงมาแล้ว และด้วยวิธีนี ้ ซึ่งเป็ นการค่อยๆเปิ ดทางให้กา้ ว
ไปหาพระเจ้าได้อย่างครบถ้วน ดังนัน้ คริสตชนช่วยมนุษย์ให้บรรลุถึงความรอดพ้นโดยรักพระเจ้าและรัก
เพื่อนมนุษย์ ธรรมลา้ ลึกของพระคริสตเจ้าเริ่มฉายแสงออกมา ในธรรมลา้ ลึกนีม้ นุษย์คนใหม่ซึ่งสร้างขึน้
เหมือนพระเจ้า (เทียบ อฟ 4: 24) ได้ปรากฏขึน้ และในธรรมลา้ ลึกนีค้ วามรักของพระเจ้าเผยออกมาให้เรา
เห็น
มาตราที่สอง
การประกาศข่าวดีกับการชุมนุมร่วมกันของประชากรของพระเจ้า
การประกาศข่าวดีและการกลับใจ
13. ไม่ว่าที่ใดที่พระเจ้าทรงเปิ ดช่องทางให้ประกาศธรรมลา้ ลึกของคริสตเจ้า (เทียบ คส 4:3) ก็ให้
ประกาศ (เทียบ 1 คร 9:15 ; รม 10:14) แก่มนุษย์ทกุ คน (เทียบ มก 16 :15) ด้วยความมั่นใจและแน่วแน่
(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) ซึ่งองค์พระเจ้าผูท้ รงชีวิตและพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงส่งมาไถ่กมู้ นุษย์ทกุ คนให้
รอดพ้น (เทียบ 1ธส 1:9-10; 1 คร 1:18-21; กท1:31; กจ 14:15-17 ; 17:22-31) ทัง้ นี ้ เพือ่ ให้ผทู้ ี่มิใช่คริสต
ชนเชื่อเมื่อพระจิตเจ้าทรงเปิ ดใจของเขา(เทียบ กจ 16:14) สมัครใจมาหาพระเจ้าและภักดีต่อพระองค์ดว้ ย
ความจริงใจ เพราะพระองค์ทรงเป็ น “หนทาง ความจริง และชีวิต” (ยน 14:6) ทรงโปรดให้ตามที่เขา
ปรารถนาทางวิญญาณเกินกว่าที่เขาปรารถนาอย่างสุดประมาณ
การกลับใจเช่นนีต้ อ้ งเข้าใจว่าเป็ นการกลับใจในขัน้ ต้น แต่ เพียงพอที่จะทาให้มนุษย์ตระหนักว่า เมื่อ
เขาถูกดึงออกมาจากบาปแล้วและถูกนาเข้าสู่ธรรมลา้ ลึกแห่งความรักของพระเจ้า ผูท้ รงเรียกเขาให้มามี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์ในพระคริสตเจ้า จากการดาเนินงานของพระหรรษทานของพระเจ้า ผูก้ ลับ
ใจใหม่เปรียบเหมือนตัง้ ต้นเดินทางฝ่ ายวิญญาณ ด้วยวิธีการซึ่งเขาได้รบั แบ่งปันแล้วโดยทางความเชื่อใน
ธรรมลา้ ลึกของพระคริสตเจ้าผูท้ รงสิน้ พระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพ
เขาจึงผ่านจากสภาพคนเก่าสู่
สภาพคนใหม่ ซึ่งเป็ นคนดีพร้อมในองค์พระคริสตเจ้า (เทียบ คส 3:5-10 ; อฟ 4:20-24) นาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่กา้ วหน้าทัง้ ด้านทัศนะและด้านศีลธรรม
ต้องกลายเป็ นสิ่งที่เห็นได้อย่างเด่นชัดกับผลที่
ตามมาทางสังคม และค่อยๆ พัฒนาในระหว่างเวลาที่เรียนคาสอน เนื่องจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่เขาเชื่อนัน้
Ad Gentes 11

เป็ นเครื่องหมายแห่งความขัดแย้ง (เทียบ ลก 2:34; มธ 10:34-39) บ่อยครัง้ ที่ผกู้ ลับใจจะถูกตัดขาดหรือถูก
แยกออกไปจากความเชื่อมโยงของมนุษย์ แต่เขาได้รบั ความปิ ติยินดีซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้อย่างหาค่า
มิได้ (เทียบ 1 ธส 1:6)
พระศาสนจักรห้ามอย่างเคร่งครัดมิให้บงั คับผูใ้ ดก็ตามเข้าถือศาสนา หรือชักนาหรือชักจูงให้ใคร
เข้าถือโดยวิธีการอันไม่สมควร เช่นเดียวกันพระศาสนจักรประกาศอย่างแข็งขันว่าทุกคนมีสิทธิที่จะไม่ให้
ใครขู่เข็ญมิให้เข้าศาสนาโดยการข่มเหงรังแกอย่างอยุติธรรม (2)
ตามประเพณีดงั้ เดิมของพระศาสนจักร
ถือว่าแรงจูงใจในการกลับใจควรพิจารณาอย่างพินิจ
พิเคราะห์ว่าคนหนึ่งกลับใจเพราะเหตุใด และในกรณีที่จาเป็ น ต้องแก้ไขให้เขามีเหตุผลกลับใจที่บริสทุ ธิ์และ
ถูกต้อง
ผู้เตรียมเป็ นคริสตชนและการเริ่มชีวติ คริสตชน
14. โดยทางพระศาสนจักร ผูท้ ี่ยอมรับจากพระเป็ นเจ้ามามีความเชือ่ ในพระคริสตเจ้า(3) จะต้องรับ
ให้เข้ามาเรียนคาสอนโดยประกอบจารีตทางพิธีกรรม การสอนคาสอนไม่ใช่เป็ นการอธิบายข้อคาสอนและ
การอบรมเท่านัน้ แต่เป็ นช่วงเวลาของการฝึ กอบรมชีวิตคริสตชนทัง้ ครบ และเป็ นหน้าที่ได้รบั การฝึ กอย่าง
พิเศษที่บงั เกิดขึน้ เป็ นช่วงระยะเวลาซึ่งศิษย์รวมเข้าด้วยกันกับพระคริสตเจ้าพระอาจารย์ของตน ดังนัน้
ผูเ้ รียนคาสอนต้องได้รบั การแนะอย่างถูกต้องให้รูจ้ กั ธรรมลา้ ลึกแห่งการช่วยให้รอดพ้น และการปฏิบตั ิตาม
คาสอนของพระวรสาร และโดยการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจัดขึน้ ในช่วงเวลาที่ต่อเนื่อง(4) พวกเขา
ควรได้รบั คาแนะนาให้เข้ามามีชีวิตแห่งความเชื่อ พิธีกรรม และความรัก ซึ่งนาโดยประชากรของพระเจ้า
หลังจากนัน้
เมื่อศีลแห่งการเริ่มชีวิตคริสตชนนาเขาให้หลุดพ้นจากอานาจแห่งความมืด (เทียบ
คส.1:13)(5) เมื่อเขาได้ตายพร้อมกับพระคริสตเจ้า ถูกฝังพร้อมกับพระองค์และกลับคืนชีวิตขึน้ มาพร้อมกับ
พระองค์แล้ว (เทียบ รม.6:4-11; คส.2:12-23; 1ปต.3:21-22;มก.16:16) เขารับพระจิตเจ้า(เทียบ 1ธส 3:57; กจ.8:14-17) ที่รบั เราเป็ นบุตรบุญธรรม และประกอบพิธีราลึกถึงการสิน้ พระชนม์และการกลับคืนพระ
ชนมชีพของพระคริสตเจ้ารวมกับประชากรทัง้ มวลของพระเจ้า
เป็ นที่น่าปรารถนาให้พิธีกรรมในเทศกาลมหาพรตและในเทศกาลปัสกาควรได้รบั การปรับปรุงใน
ทานองให้เป็ นการเตรียมจิตใจของผูเ้ รียนคาสอนให้ทาการฉลองธรรมลา้ ลึกปัสกา เพราะในระหว่างงาน
ฉลองธรรมลา้ ลึกนีเ้ ขาได้เกิดใหม่ดว้ ยศีลล้างบาปในพระคริสตเจ้า
การเริ่มชีวิตคริสตชนในระยะเวลาเรียนคาสอนนั้นไม่ควรเป็ นหน้าที่ของผูส้ อนคาสอนหรือพระสงฆ์
เท่านัน้ แต่ควรเป็ นหน้าที่ของชุมชนสัตบุรุษทุกคน โดยเฉพาะผูเ้ ป็ นพ่อแม่อปุ ถัมภ์ ถ้าทาดังนี ้ ผูเ้ รียนคาสอน
จะเข้าใจตัง้ แต่เริ่มว่า เขาเข้าอยู่ในหมู่ประชากรของพระเจ้า เนื่องจากชีวิตของพระศาสนจักรคือการแพร่
ธรรม ดังนัน้ ผูเ้ รียนคาสอนควรที่จะเรียนรูถ้ ึงความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวดีและสร้างพระศาสนจักรอย่าง
ขันแข็งด้วยการดารงชีวิตเป็ นประจักษ์พยานและด้วยการยืนยันความเชื่อของตน
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ที่สดุ ต้องกาหนดบ่งฐานะทางกฎหมายของผูเ้ รียนคาสอนให้ชดั แจ้งในประมวลกฎหมายใหม่ของ
พระศาสนจักร เพราะเขารวมเข้าอยู่ในพระศาสนจักร(6) และเป็ นคนในครอบครัวของพระคริสตเจ้าแล้ว(7)
และบ่อยทีเดียวเขาดารงชีวิตอย่างมีความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก
มาตราที่สาม
การก่อตั้งชุมชนคริสตชน
15. เมื่อพระจิต ผูท้ รงเรียกมนุษย์ทกุ คนให้มาหาพระคริสตเจ้า โดยใช้เมล็ดพันธุข์ ององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า และด้วยการประกาศข่าวดีนนั้ ทรงปลุกเร้าในหัวใจของเขาให้นอ้ มรับความเชื่อ และเมื่อทรงโปรดให้ผทู้ ี่
เชื่อถึงพระคริสตเจ้าเกิดใหม่ในอ่างนา้ ล้างบาป พระองค์ทรงรวบรวมเขาให้มาเป็ นประชากรหนึ่งเดียวของ
พระเจ้า ซึ่งเป็ น “ชาติทที่ รงเลือกสรรไว้ เป็ นสมณราชตระกูล เป็ นชนชาติศกั ดิส์ ิทธิ์ เป็ นประชากรทีเ่ ป็ น
กรรมสิทธิพ์ เิ ศษของพระเจ้า” (1 ปต. 2:9)(8)
ดังนัน้ บรรดาธรรมทูตซึ่งเป็ นผูร้ ว่ มงานของพระเจ้า (เทียบ 1 คร.3:9) ต้องก่อตัง้ หมู่คณะสัตบุรุษขึน้
ในลักษณะที่สามารถดารงอยู่ได้โดยเหมาะสมกับกระแสเรียกที่ได้รบั (เทียบ อฟ.4:1) เพื่อพวกเขาจะได้
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบให้ คือหน้าที่พระสงฆ์ ประกาศก และกษัตริย์ ด้วยวิธีนี ้ ชุมชนคริสต
ชนจึงจะเป็ นเครื่องหมายถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในโลก การถวายมิสซาบูชาชอบพระคุณเป็ นหนทาง
ให้ชมุ ชนคริสตชนนีไ้ ปถึงพระบิดาพร้อมด้วยพระคริสตเจ้าอย่างไม่หยุดหย่อน(9) ได้รบั ความเอาใจใส่เลีย้ ง
ดูดว้ ยพระวาจาของพระเจ้า(10) ชุมชนนัน้ ก็จะเป็ นประจักษ์พยานประกาศพระคริสตเจ้า(11) และในที่สุด
ก็จะก้าวไปในความรักและความกระตือรือร้นของจิตตารมณ์ในการแพร่ธรรม(12)
ชุมชนคริสตชนควรที่จะได้รบั การตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่เริ่มแรกซึ่งจะตัง้ ขึน้ ในลักษณะที่สามารถจะเลีย้ งตัวเอง
เท่าที่จะกระทาได้
กลุ่มสัตบุรุษนีซ้ ึ่งมีความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมของชาติของตน จะต้องหยั่งรากลึกลงไปในประชาชน
ครอบครัวต่างๆจะต้องเจริญงอกงามที่ซาบซึง้ ด้วยจิตตารมณ์ของพระวรสาร(13)
และจัดให้มีโรงเรียนที่
เหมาะสมให้ความช่วยเหลือ
ต้องจัดตัง้ สมาคมและกลุ่มต่างๆขึน้ เพื่อฆราวาสผูแ้ พร่ธรรมจะได้ใช้เป็ น
เครื่องมือสาหรับแทรกจิตตารมณ์แห่งพระวรสารเข้าไปในทุกสังคม ที่สดุ ให้ความรักฉายแสงออกมาใน
ระหว่างคาทอลิกที่ถือจารีตต่างๆกัน(14)
ผูก้ ลับใจใหม่ควรได้รบั การหล่อเลีย้ งให้เกิดจิตตารมณ์สากลด้วย พวกเขาต้องคิดอย่างถูกต้องว่าพี่
น้องที่เชื่อในพระคริสตเจ้าคือศิษย์ของพระองค์ที่เกิดใหม่ในศีลล้างบาป และมีส่วนร่วมในพระคุณมากมาย
ที่ประชากรของพระเจ้าได้รบั ให้จดั ให้มีกิจกรรมสากลเท่าที่สถานการณ์ทางศาสนาจะอานวยให้ทาได้
ในลักษณะที่จะไม่แสดงความไม่สนใจใยดี ความขวยเขิน หรือการแข่งขันชิงดีที่น่าเกลียดอย่างใดทัง้ สิน้ กับ
ผูอ้ ื่น
คริสตชนควรให้ความร่วมมือในจิตตารมณ์แบบพี่นอ้ งกับพี่นอ้ งที่แยกออกไปของพวกเขา ตามที่
บัญญัติในพระสมณกฤษฏีกาว่าด้วยการฟื ้ นฟูเอกภาพคริสตจักร โดยการยืนยันความเชื่อร่วมกันต่อหน้า
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นานาชาติเท่าที่สามารถจะทาได้ตราบเท่าที่ความเชื่อของพวกเขาที่มีรว่ มกันในพระเจ้าและในพระเยซูคริสต
เจ้า และประสานความร่วมมือกันในด้านสังคม โครงการทางวิชาการ วัฒนธรรม และศาสนา ให้พวกเขา
ร่วมมือกันเพื่อเห็นแก่พระคริสตเจ้า ผูท้ รงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าร่วมกัน และขอให้พระนามของพระองค์
ผูกพันพวกเขาให้เป็ นหนึ่งเดียวกัน การร่วมมือกันเช่นนีไ้ ม่ควรจะมีขึน้ ในระหว่างส่วนบุคคลเท่านัน้ แต่
ความเห็นดีเห็นชอบของสมณะผูป้ กครองท้องที่ควรมีขนึ ้ ในระหว่างพระศาสนจักรหรือกลุ่มพระศาสนจักร
ของทัง้ สองฝ่ ายและในระหว่างกิจการของทัง้ สองฝ่ ายด้วย
สัตบุรุษคริสตชนซึ่งมาจากชนทุกชาติเข้ามารวมอยู่ในพระศาสนจักร “นัน้ ไม่ต่างกับคนอื่น ทัง้ ใน
เรื่องการปกครองบ้านเมือง ในเรื่องภาษา และในเรื่องสถาบันการเมือง”(15) ฉะนัน้ พวกเขาควรต้อง
ดารงชีวิตเพื่อพระเจ้าและพระคริสตเจ้าตามขนบประเพณีและความประพฤติในประเทศของตนเพื่อแสดง
ความรักต่อชาติบา้ นเกิดในฐานะพลเมืองดีอย่างแท้จริง ทุกคนต้องหลีกเลี่ยงการดูหมิ่นชาติอื่นและรักชาติ
ตนอย่างหลงใหล แต่ควรส่งเสริมความรักสากลต่อมนุษย์
เพื่อจะบรรลุถึงสิ่งต่างๆที่กล่าวนี ้ ผูท้ ี่มีความสาคัญที่สดุ และสมจะได้รบั ความสนใจเป็ นพิเศษคือ
ฆราวาสคริสตชน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือผูท้ ี่ได้รวมเข้ากับพระคริสตเจ้าด้วยศีลล้างบาปแล้วและดารงชีวิต
อยู่ในโลก เป็ นหน้าที่โดยเฉพาะของพวกเขาทีซ่ าบซึง้ ด้วยพระจิตของพระคริสตเจ้า ทีจ่ ะเป็ นดังเชือ้ แป้งปลุก
กิจการฝ่ ายโลกให้มีชีวิตจากภายใน แล้วจัดให้เป็ นไปตามที่พระคริสตเจ้าทรงพอพระทัยเสมอ(16)
ถึงกระนัน้ การที่ประชากรคริสตชนดารงอยู่ในชาติใดชาติหนึ่งยังไม่พอ และการที่ประชากรนัน้ ทา
การแพร่ธรรมโดยการเป็ นแบบอย่างนัน้ ยังไม่เพียงพอ พวกเขาควรดารงอยู่และตัง้ อยู่เพื่อจุดหมายข้อนีค้ ือ
ประกาศพระคริสตเจ้าแก่คนร่วมชาติที่มิใช่คริสตชนด้วยคาพูดและด้วยแบบอย่าง แล้วช่วยพวกเขาให้รบั
องค์พระคริสตเจ้าอย่างเต็มที่
เนื่องจาก เพื่อปลูกฝังพระศาสนจักรและพัฒนาชุมชนคริสตชน จาเป็ นต้องมีพนังงานหน้าที่ต่างๆ
พนักงานหน้าที่เหล่านัน้ พระเจ้าทรงเป็ นผูด้ ลบันดาลให้เกิดขึน้ จากภายในกลุ่มสัตบุรุษนัน้ เอง ทุกคนจะต้อง
เคารพและส่งเสริมด้วยความเอใจใส่อย่างกระตือรือร้น ในบรรดาพนักงานในหน้าที่เหล่านี ้ มีหน้าที่ของ
พระสงฆ์ ของสังฆานุกร ของครูสอนคาสอนและกิจการคาทอลิก ในทานองเดียวกัน เมื่อสวดภาวนาหรือ
ทางานเสียสละ
นักบวชชายและหญิงก็เท่ากับปฏิบตั ิภาระหน้าที่อนั จาเป็ นอย่างเด็ดขาดเพื่อฝังราก
อาณาจักรของพระคริสตเจ้าลงในวิญญาณ ทาให้ม่นั คงแข็งแรงและแผ่ขยายออกไป
การตั้งคณะสงฆ์พนื้ เมือง
16.
พระศาสนจักรมีความยินดีอย่างเหลือล้นที่จะโมทนาคุณพระเจ้าที่ทรงประทานพระคุณสุด
ประเสริฐ ที่ทรงเรียกคนหนุ่มจานวนมากในหมู่ชนชาติที่เพิ่งกลับใจมาหาพระคริสตเจ้าให้มาเป็ นพระสงฆ์
พระศาสนจักรได้หยั่งรากแข็งแรงยิ่งขึน้ ลงไปในแต่ละครอบครัวมนุษย์ เมื่อชุมชนสัตบุรุษต่างๆมีสมาชิกของ
ตนเองเป็ นศาสนบริกรแห่งการช่วยให้รอดพ้นในการบวชเป็ นพระสังฆราช พระสงฆ์ และสังฆานุกร เพื่อรับ
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ใช้พี่นอ้ งของตนเอง เพื่อว่าพระศาสนจักรใหม่ๆ จะค่อยๆ มีโครงร่างที่จะตัง้ ขึน้ เป็ นสังฆมณฑลได้ดว้ ยคณะ
สงฆ์ของพระศาสนจักรเหล่านั้นเอง
เรื่องที่สภาสังคายนานีว้ ินิจฉัยแล้วเกี่ยวกับกระแสเรียกและการอบรมพระสงฆ์จะต้องปฏิบตั ิอย่าง
เคร่งครัดในที่ที่พระศาสนจักรเริ่มปลูกฝังและในพระศาสนจักรใหม่ๆที่ตงั้ ขึน้ ต้องถือว่าเรื่องที่กล่าวถึงการ
ต้องรวมการอบรมฝ่ ายจิตเข้ากับการอบรมด้านคาสอนและการอภิบาลสัตบุรุษ เรื่องการเจริญชีวิตตามแนว
พระวรสารโดยไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบครัว การเข้าใจลึกซึง้ ถึงธรรมลา้ ลึกของพระศาสนจักร
เหล่านีม้ ีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง ดังนัน้ เขาจะฝึ กหัดได้อย่างดีที่จะอุทิศตนอย่างสิน้ เชิงเพื่อรับใช้พระศา
สนจักรและงานการประกาศข่าวดี ที่จะจงรักภักดีต่อสังฆราชของเขาในฐานะผูร้ ว่ มงานอย่างซือ่ สัตย์ และ
ร่วมมือกับเพื่อนพระสงฆ์ดว้ ยกัน(17)
เพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายทั่วไปข้อนี ้ ในการอบรมสามเณรทุกอย่างจะต้องทาให้ตรงตามแนวทาง
ของธรรมลา้ ลึกแห่งการช่วยให้รอดพ้นดังที่เผยแสดงไว้ในพระคัมภีร ์ ธรรมลา้ ของพระคริสตเจ้าและเรื่อง
ความรอดพ้นของมนุษย์นพี ้ วกเขาสามารถค้นพบและเจริญชีวิตได้ในพิธีกรรม(18)
ให้ใช้ขอ้ กาหนดรวมเหล่านีใ้ นการอบรมพระสงฆ์ รวมทัง้ การอบรมที่เกี่ยวกับการอภิบาลและการ
ปฏิบตั ิตามที่สภาสังคายนาได้แนะนาไว้(19) สามเณรจะต้องพยายามนามาประสานให้เข้ากับความวิธีคิด
และวิธีปฏิบตั ิโดยเฉพาะของชาติตน ดังนัน้ จิตใจของสามเณรต้องเปิ ดรับและปรับตัวเพือ่ ทาความคุน้ เคย
และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมแห่งชาติของตน ในการศึกษาปรัชญาและเทวศาสตร์ สามเณรต้องพิจารณา
ประเด็นของการเชื่อมโยง ระหว่างธรรมประเพณีและศาสนาในบ้านเกิดของพวกเขา ให้เข้ากันได้กบั
คริสตศาสนาเช่นกัน(20) ในทานองเดียวกัน ในการอบรมพระสงฆ์ตอ้ งพิจารณาว่าภูมปิ ระเทศหนึ่งมีความ
ต้องการทางด้านการอภิบาลอย่างไร สามเณรต้องเรียนประวัติศาสตร์ จุดหมาย และวิธีการแพร่ธรรมของ
พระศาสนจักร และเงื่อนไขพิเศษทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของผูค้ นในประเทศของตน
สามเณรต้องได้รบั การอบรมในเรื่องจิตตารมณ์สากล และต้องได้รบั การเตรียมตัวเท่าที่ควรเพื่อการเสวนา
ฉันพี่นอ้ งกับผูท้ ี่มิใช่คริสตชน(21) เพื่อให้เป็ นไปตามเป้าหมายทัง้ หมดนี ้ สามเณร เท่าที่สามารถทาได้ ควร
จะเรียนเป็ นพระสงฆ์พร้อมทัง้ มีการติดต่อและเจริญชีวิตอยู่รว่ มกับชนชาติของตน(22) ที่สุด ควรเอาใจใส่ให้
สามเณรได้รบั การฝึ กฝนในการบริหารศาสนจักรและการอบรมเรื่องเศรษฐกิจด้วย
ยิ่งกว่านัน้ ควรจะคัดเลือกพระสงฆ์ที่สามารถบางองค์ที่ได้ผ่านการฝึ กปฏิบตั ิงานอภิบาลพอสมควร
แล้ว
ให้ไปศึกษาขัน้ สูงต่อในมหาวิทยาลัย
แม้ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยเฉพาะที่กรุงโรม
เช่นเดียวกับการให้ไปศึกษาในสถาบันการเรียนรู อ้ ื่นๆ
ด้วยวิธีการนีพ้ ระศาสนจักรใหม่ๆที่ตงั้ ขึน้ จะได้มี
พระสงฆ์ที่มาจากคณะสงฆ์พนื ้ เมืองทีม่ ีความรูแ้ ละมีทกั ษะที่จาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ค่อนข้างยากของ
พระศาสนจักร
ที่ใดที่สภาสังฆราชเห็นสมควร ก็ให้ฟื้นฟูตงั้ ตาแหน่งสังฆานุกร โดยถือเป็ นสภาพครองชีวิตอย่าง
ถาวรตามบทบัญญัติของสังฆธรรมนูญที่ว่าด้วยพระศาสนจักร(23) แท้จริงเป็ นการสมควรที่บุคคลซึ่งปฏิบตั ิ
หน้าที่สงั ฆานุกรจริงๆ โดยเทศน์สอนพระวาจาของพระเจ้าในฐานะครูคาสอน หรือปกครองชุมชนคริสตชน
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ไกลๆ ในนามของเจ้าอาวาสหรือพระสังฆราช หรือปฏิบตั ิงานเมตตาจิตในสังคมหรืองานบรรเทา ได้รบั การ
ชุบให้เข้มแข็งขึน้ ด้วยการปกมือซึ่งสืบมาตัง้ แต่สมัยอัครสาวกและอยู่ใกล้ชิดกับพระแท่นยิ่งขึน้
เพื่อจะได้
ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอย่างได้ผลดียิ่งขึน้ อาศัยพระหรรษทานพิเศษของศีลบวชสังฆานุกร
ครูสอนคาสอน
17. ครูสอนคาสอนทัง้ ชายและหญิงจานวนมากที่ได้รบั ใช้งานการแพร่ธรรมให้กบั ประเทศอย่างดียิ่ง
นัน้ สมควรได้รบั คาชมสรรเสริญด้วยเช่นกัน ครูคาสอนเหล่านีม้ ีจิตตารมณ์ของการแพร่ธรรม ได้ทางาน
อย่างหนักเพื่อทางานที่ยงั ต้องทาและมีความจาเป็ นอยางมากเพือ่ เผยแพร่ความเชื่อและพระศาสนจักร
ในปัจจุบนั นี ้ เมือ่ จานวนนักบวชเพื่อเทศนาสอนผูค้ นจานวนมากมายและทางานอภิบาลมีนอ้ ยลง
หน้าที่ของครูคาสอนจึงมีความสาคัญมาก ฉะนัน้ การอบรมครูคาสอนจึงต้องทาอย่างดีและให้เหมาะกับ
ความเจริญทางวัฒนธรรมจนเขาสามารถปฏิบตั หิ น้าที่ของเขาได้อย่างดีที่สดุ ในฐานะเป็ นผูร้ ว่ มงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของพระสงฆ์ แม้ว่าหน้าที่ของเขาจะยุ่งยากซับซ้อนเพราะมีภาระใหม่และกว้างขวางมากขึน้
ด้วยเหตุนีค้ วรเพิ่มโรงเรียนประจาสังฆมณฑลและประจาภาคให้มากขึน้ ที่ซึ่งผูท้ ี่จะเป็ นครู คาสอน
ในอนาคตจะได้ศึกษาคาสอนคาทอลิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องพระคัมภีรแ์ ละพิธีกรรม อีกทัง้ จะได้เรียน
วิธีการสอนคาสอนและการฝึ กปฏิบตั ิทางด้านการอภิบาล โรงเรียนที่ซึ่งพวกเขาจะสามารถพัฒนาตนเองใน
คุณลักษณะแบบคริสตชน
และพวกเขาสามารถอุทิศตนเองอย่างไม่รูจ้ กั เหน็ดเหนื่อยเพื่อปลูกฝังความ
ศรัทธาและเจริญชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี ้ ยังควรจัดให้มีการประชุมหรือหลักสูตรต่างๆซึ่งจะอานวย
ให้ครูคาสอนสามารถมีชีวิตชีวาขึน้ ในกฎระเบียบและทักษะต่างๆที่เป็ นประโยชน์แก่งานในศาสนบริการของ
เขา และเพื่อจะได้หล่อเลีย้ งและเสริมพลังให้กบั ชีวิตฝ่ ายจิตของพวกเขา นอกจากนี ้ ผูท้ ี่อทุ ิศตนเองอย่าง
สิน้ เชิงให้กบั งานนี ้ ควรจัดให้เขามีมาตรฐานการดารงชีวิต ได้รบั ค่าจ้างอย่างยุติธรรมเพื่อมีฐานะชีวิตอย่าง
สมควรและได้รบั การประกันความมั่นคงทางสังคม(24)
โดยใช้เงินอุดหนุนพิเศษของสมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อ เพื่ออบรมและสนับสนุนครูคาสอน
ถ้าเห็นว่าจาเป็ นและเหมาะสมก็ให้ตงั้ สถาบันอย่างหนึ่งขึน้ สาหรับช่วยครูคาสอน
นอกจากนี ้ พระศาสนจักรต่างๆควรจะขอบคุณในคุณค่าของงานอันสูงส่งที่บรรดาครูคาสอนผูช้ ่วย
ได้กระทาด้วยใจกว้าง และพระศาสนจักรต่างๆนัน้ ยังต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขา พวกเขาเป็ นผูน้ า
ในการสวดภาวนาในชุมชนและสอนคาสอน ดังนัน้ จึงควรมีการจัดการกระทาอย่างเหมาะสมเพื่อการอบรม
ด้านคาสอนและชีวิตฝ่ ายจิตของพวกเขา นอกจากนี ้ ยังหวังว่าในที่ที่เห็นสมควร ครูคาสอนที่ได้รบั การ
ฝึ กอบรมอย่างเหมาะสมควรได้รบั หนังสือรับรองอย่างเป็ นทางการ “missio Canonica” อย่างเปิ ดเผยใน
ระหว่างจารีตพิธีกรรม
เพื่อว่าในสายตาของประชาชนนัน้ พวกเขาจะได้สามารถรับใช้ความเชื่ออย่างมี
อานาจมากขึน้
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ส่งเสริมชีวติ นักบวช
18. เมื่อพระศาสนจักรปลูกฝังลงไปในที่ใด ควรจะเอาใจใส่ส่งเสริมชีวิตนักบวช ชีวิตนักบวชนีม้ ิใช่
แต่เพียงช่วยงานธรรมทูตอย่างประเสริฐและจาเป็ นอย่างยิ่งเท่านัน้ แต่อาศัยการเจิมถวายแด่พระเจ้าอย่าง
ใกล้ชิดมากขึน้ ในพระศาสนจักร ยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน และยังเป็ นเครื่องหมายแห่งธรรมชาติภายใน
ของการเรียกของคริสตชน (25)
คณะนักบวชต่างๆ ซึ่งทางานเพื่อปลูกฝังพระศาสนจักร และอิ่มอาบด้วยสมบัติลึกลา้ ต่างๆ ซึ่งถือว่า
เป็ นเกียรติของธรรมประเพณีที่ลึกซึง้ ของพระศาสนจักรนัน้
ต้องพยายามที่จะแสดงออกและถ่ายทอด
คุณสมบัติเหล่านัน้ ออกมาในสภาพตามธรรมชาติและคุณสมบัติของแต่ละชาติ พวกเขาต้องไตร่ตรองอย่าง
ระมัดระวังว่า ประเพณีบาเพ็ญพรตและการราพึงภาวนา ซึ่งบางทีพระเจ้าเคยทรงบันดาลให้เกิดเป็ นเชือ้ ขึน้
ในวัฒนธรรมโบราณต่างๆ ก่อนเวลาประกาศข่าวดีนนั้ อาจนามาใช้ในการถือชีวิตคริสตชนได้อย่างไร
ในพระศาสนจักรที่ตงั้ ขึน้ ใหม่ จะต้องบารุงการถือรูปแบบต่างๆของชีวิตนักบวชด้วยความเอาใจใส่
เพื่อแสดงให้เห็นถึงพันธกิจของพระคริสตเจ้ากับชีวิตของพระศาสนจักรในแง่มมุ ต่างๆ เพื่ออุทิศตนช่วยเหลือ
งานอภิบาลต่างๆ และเพื่อเตรียมสมาชิกของตนให้สามารถทางานนัน้ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในอีกแง่
หนึ่ง เมื่อมีการประชุมสภา พระสังฆราชควรติดตามมิควรให้มีคณะนักบวชที่มีจดุ มุ่งหมายการแพร่ธรรม
แบบเดียวกันมีเพิ่มมากขึน้ ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายแก่ชีวิตนักบวชและการแพร่ธรรมได้
สมควรที่จะกล่าวถึงเป็ นพิเศษถึงการริเริ่มต่างๆที่พยายามจะทาให้ชีวิตราพึงภาวนาหยั่งรากลึกลง
ไป มีบางคณะยังเก็บรักษาองค์ประกอบทีส่ าคัญของอารามฤๅษีไว้ และหันกลับไปมองถึงการปลูกฝังธรรม
ประเพณีอนั มั่งคั่งในคณะของเขา บางคณะกลับไปถือรูปแบบที่เรียบง่ายของชีวิตฤๅษีโบราณ แต่ทกุ คณะ
จะต้องพยายามดัดแปลงอย่างรอบคอบให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น เนื่องจากชีวิตราพึงภาวนาขึน้ อยู่กบั
การที่พระศาสนจักรได้ดารงอยู่อย่างสมบูรณ์ จึงต้องฟื ้ นฟูชีวิตราพึงภาวนานัน้ ขึน้ ในพระศาสนจักรที่ตงั้ ขึน้
ใหม่ท่วั ไป

บทที่ 3
พระศาสนจักรท้องถิ่นต่างๆ
ความก้าวหน้าของพระศาสนจักรทีเ่ กิดใหม่
19. เมื่อกลุ่มสัตบุรุษหยั่งรากลงไปในชีวิตสังคม และปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมท้องถิ่นจนถึงขัน้ หนึ่งแล้ว
กับมีเสถียรภาพและความมั่นคงพอสมควร
ก็ถือว่างานปลูกฝังพระศาสนจักรลงในกลุ่มชนนัน้ บรรลุถึง
เป้าหมายแล้วขัน้ หนึ่ง หมายความว่า ชุมชนคริสตชนนัน้ สามารถจัดหากาลังของตนเอง(บางทีอาจะยังไม่
พอ)กาลังนัน้ ได้แก่พระสงฆ์ทอ้ งถิ่น นักบวช และฆราวาส พรสวรรค์ของสถาบันและศาสนบริกรเหล่านีม้ ี
ความจาเป็ นสาหรับนาและแผ่ขยายชีวิตของประชากรของพระเจ้าภายใต้การนาของพระสังฆราชของตน
ในพระศาสนจักรที่เกิดใหม่เหล่านี ้ ชีวิตประชากรของพระเจ้าจะต้องบรรลุถึงความเจริญก้าวหน้าใน
ทุกๆ ด้านของชีวิตคริสตชน ซึ่งต้องฟื ้ นฟูขนึ ้ ตามบทบัญญัติแห่งสภาคายนานี ้ กลุ่มสัตบุรุษยิ่งวันยิ่งตระหนัก
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มากขึน้ ว่าตนมีสถานะเป็ นชุมชนแห่งความเชื่อ แห่งพิธีกรรม และความรัก โดยปฏิบตั ิงานทางบ้านเมืองและ
ทาการแพร่ธรรม ฆราวาสพยายามก่อตัง้ ระเบียบแห่งความรักและความยุติธรรมขึน้ ในบ้านเมือง เขาใช้
เครื่องมือสื่อมวลชนอย่างฉลาดและเหมาะสม โดยการดารงชีวิตแบบคริสตชนแท้ ครอบครัวต่างๆ ได้เป็ น
แหล่งกาเนิดของฆราวาสแพร่ธรรมและกระแสเรียกการเป็ นพระสงฆ์และนักบวช ที่สดุ มีการสอนเรื่องความ
เชื่อโดยครูคาสอนอย่างเพียงพอ
มีการเฉลิมฉลองความเชื่อด้วยพิธีกรรมทีส่ อดคล้องกับแนวปัญญา
ความคิดของประชาชน และโดยการตราบทบัญญัติที่เหมาะสมและตรงกับกฎของพระศาสนจักร ความเชื่อ
นัน้ แทรกเข้าไปในการดาเนินชีวิตอันดีงาม และในขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น
ฝ่ ายพระสังฆราชแต่ละองค์พร้อมกับคณะสงฆ์ของตน ยิ่งวันยิ่งต้องดื่มด่าไปด้วยความรู ส้ ึกนึกคิดของ
พระคริสตเจ้าและของพระศาสนาจักร ต้องรูส้ ึกและดารงชีวิตร่วมกับพระศาสนจักรสากล พระศาสนจักร
ใหม่ๆที่เกิดขึน้ ต้องร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรสากล ต้องนาธรรมประเพณีของพระศาสนจักรมา
รวมเข้ากับวัฒนธรรมของตน เพือ่ เพิ่มพูนชีวติ รหัสกายพระคริสตเจ้าด้วยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน(1)
ฉะนัน้ ควรต้องบารุงความรูท้ ี่เกี่ยวกับเทวศาสตร์ จิตวิทยาและพืน้ ฐานเรื่องมนุษย์สามารถจะช่วยส่งเสริม
ความสานึกถึงเรื่องความเป็ นหนึ่งเดียวกับพระศาสนาจักรสากล
พระศาสนจักรต่างๆ เหล่านีซ้ ึ่งบ่อยครัง้ ตัง้ อยู่ในดินแดนยากจนของโลก ส่วนมากมีความยากลาบาก
เพราะขาดแคลนพระสงฆ์อย่างมากและการขาดความช่วยเหลือทางด้านวัตถุ ดังนัน้ พระศาสนจักรเหล่านี ้
จึงต้องการอย่างมาก ให้กิจกรรมธรรมทูตที่พระศาสนจักรทัง้ มวลกระทาเรื่อยมามิได้ขาดนัน้ จัดหาให้ความ
ช่วยเหลือพระศาสนจักรเหล่านีด้ ว้ ยเงินอุดหนุนสาหรับนาไปใช้เพื่อการเติบโตของพระศาสนจักรท้องถิ่น
และเหนืออื่นใดเพื่อความเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ของชีวิตคริสตชน กิจการธรรมทูตนีค้ วรจัดให้มีความช่วยเหลือ
ให้กบั พระศาสนจักรต่างๆที่ตงั้ ขึน้ มานานแล้วด้วย ซึ่งอยู่ในสภาวะถดถอยและอ่อนแออย่างเห็นได้ชดั
อย่างไรก็ดีพระศาสนจักรเหล่านีค้ วรแสดงความเพียรพยายามและทางานร่วมกันอย่างเหมาะสมใน
ด้านการอภิบาลเพื่อเพิ่มจานวนกระแสเรียกของพระสงฆ์สงั ฆมณฑล และในคณะนักบวชต่างๆให้มากขึน้
เพื่อทาให้พวกเขาตระหนักอย่างมีความพร้อมมากขึน้ และฝึ กอบรมพวกเขาอย่างมาประสิทธิภาพมากขึน้
(2) เพื่อว่าพระศาสนจักรเหล่านีจ้ ะค่อยๆมีนกั บวชพอกับความต้องการและช่วยเหลือพระศาสนจักรอื่นๆ ได้
กิจการธรรมทูตของพระศาสนจักรต่างๆ ในกรณีพิเศษ
20. โดยที่พระศาสนจักรท้องถิ่นมีหน้าที่ตอ้ งเป็ นตัวแทนพระศาสนจักรสากลอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทาได้
ดังนัน้ พระศาสนจักรเหล่านีต้ อ้ งตระหนักว่า ตนถูกส่งไปยังผูท้ ี่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันที่ยงั ไม่มีความเชื่อใน
พระคริสตเจ้า
โดยการมีชีวิตที่เป็ นประจักษ์พยานของสัตบุรุษแต่ละคนและของทุกคนในชุมชนจะทาให้
พระศาสนจักรท้องถิ่นเหล่านีเ้ ป็ นเครื่องหมายชีพ้ ระคริสตเจ้าให้เขา
นอกจากนี ้ ยังมีความต้องการศาสนบริการด้านพระวาจาเพื่อให้ข่าวดีแพร่ไปถึงทุกคน พระสังฆราช
ต้องเป็ นบุคคลแรกและและสาคัญที่สุดในการประกาศความเชื่อ ซึ่งจะเป็ นผูน้ าศิษย์ใหม่มาหาพระคริสตเจ้า
(3) เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่อนั ประเสริฐนีอ้ ย่างถูกต้องเหมาะสม พระสังฆราชต้องรูว้ ่าสัตบุรุษของตนมีสภาพ
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อย่างไร
และคนชาติเดียวกันมีความคิดเห็นภายในใจเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างไร และต้องคานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึน้ เพราะการทีช่ นบทได้กลายเป็ นเมือง การอพยพย้ายถิ่น และความเมินเฉยใน
เรื่องพระศาสนา
ในพระศาสนจักรที่เกิดใหม่ พระสงฆ์พนื ้ เมืองต้องมีความกระตือรือร้นในการอุทิศตนเพื่องานในการ
ประกาศข่าวดี โดยปฏิบตั ิงานร่วมกับธรรมทูตชาวต่างประเทศและประกอบกันเป็ นคณะสงฆ์เดียวกัน ซึ่ง
ร่วมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแท้จริงภายใต้อานาจของพระสังฆราช พวกเขากระทาดังนีม้ ิใช่เพียงเพื่อ
อภิบาลสัตบุรุษและประกอบคารวกิจแด่พระเจ้าเท่านัน้ แต่เพื่อประกาศข่าวดีแก่คนต่างศาสนาด้วย พวก
เขาต้องพร้อมอยู่เสมอ และถ้ามีโอกาสต้องเสนอตัวด้วยใจร้อนรนต่อพระสังฆราช ขอสมัครไปทางานธรรม
ทูตในพืน้ ที่ห่างไกลหรือที่ถกู ทอดทิง้ ของสังฆมณฑลตนเองหรือในสังฆมณฑลอื่น
นักบวชชาย หญิง ตลอดจนฆราวาสต้องมีใจร้อนรนแบบเดียวกันนีต้ ่อเพื่อนร่วมชาติโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งต่อผูย้ ากจน
สภาพระสังฆราชต้องเอาใจใส่จดั ให้มีการอบรมทบทวนพระคัมภีร ์ เทวศาสตร์ ชีวิตฝ่ ายจิตและการ
อภิบาลสัตบุรุษตามเวลาที่กาหนด ทัง้ นีโ้ ดยมีเจตนาจะให้คณะสงฆ์มีความรูว้ ิชาเทวศาสตร์และวิธีอภิบาล
ได้ดียิ่งขึน้ ในท่ามกลางความผันผวนและการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนัน้ ให้ถืออย่างเคร่งครัดตามที่สภาสังคายนานีไ้ ด้วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระสมณ
กฤษฎีกาว่าด้วยหน้าที่ และชีวิตของพระสงฆ์
เพื่อทาให้งานธรรมทูตของพระศาสนจักรท้องถิ่นต่างๆใด้สาเร็จลุล่วงไป จาเป็ นต้องมีศาสนบริกรที่มี
ความเหมาะสม
ที่ได้รบั การเตรียมไว้ให้ทนั การด้วยวิธีที่เหมาะกับสภาพของพระศาสนจักรแต่ละแห่ง
เนื่องจากปัจจุบนั นี ้ มนุษย์รวมตัวกันเป็ นกลุ่มเป็ นสมาคม จึงสมควรอย่างยิ่งที่สภาพระสังฆราชจะร่วม
ปรึกษาหารือกันในเรื่องการเสวนากับกลุ่มเหล่านี ้ แต่ถา้ ในบางภูมิภาคพบว่ามีกลุ่มชนบางพวกที่ไม่อาจเข้า
ถือศาสนาคาทอลิก เพราะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบเฉพาะที่พระศาสนจักรถืออยู่ สภาสังคายนา
ปรารถนาให้มีการดาเนินการแก้ไขสภาพการณ์เช่นนีเ้ ป็ นพิเศษ(4) จนกว่าคริสตชนทุกคนจะสามารถมา
รวมกันเป็ นชุมชนเดียว หากสันตะสานักมีธรรมทูตที่พร้อมจะปฏิบตั ิเรื่องนี ้ พระสังฆราชต้องเชิญให้มา
ในสังฆมณฑลของตนหรือยินดีตอ้ นรับและสนับสนุนงานริเริ่มของเขาอย่างจริงจัง
เพื่อให้ความกระตือรือร้นในงานธรรมทูตนีก้ า้ วหน้าในคนบ้านเมืองเดียวกัน สมควรอย่างยิ่ง ที่พระศา
สนจักรใหม่ๆ จะมีส่วนโดยเร็วที่สุดในภาระหน้าที่งานแพร่ธรรมสากลของพระศาสนจักร และส่งธรรมทูต
ของตนไปประกาศข่าวดีท่วั โลก แม้ว่าตนเองยังลาบากเพราะการขาดแคลนพระสงฆ์ การร่วมเป็ นหนึ่ง
เดียวกับพระศาสนจักรสากลก็ดคู ล้ายจะสาเร็จ
เมื่อพระศาสนจักรเหล่านีม้ ีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในงาน
ธรรมทูตที่ทาอยู่ในประเทศอื่น

Ad Gentes 19

การแพร่ธรรมของฆราวาส
21.ถ้ายังไม่มีคณะฆราวาสที่เป็ นฆราวาสจริงๆที่ทางานร่วมกับฐานานุกรม ก็ถือว่าพระศาสนจักรยัง
ไม่ได้ตงั้ ขึน้ อย่างแท้จริง ยังไม่มชี ีวิตอย่างเต็มทีแ่ ละยังไม่เป็ นเครื่องหมายอันสมบูรณ์ที่บ่งบอกถึงพระคริสต
เจ้าในท่ามกลางมนุษย์ ข่าวดีเรื่องพระคริสตเจ้าจะหยั่งรากลึกลงไปในจิตใจ ชีวิต และงานของชาติใดชาติ
หนึ่งไม่ได้ถา้ ไม่มีฆราวาสทางานอย่างขยันขันแข็ง ดังนัน้ ในการตัง้ พระศาสนจักรแห่งหนึ่ง จะต้องพยายาม
อย่างที่สดุ ที่จะให้มีฆราวาสคริสตชนหนึ่งที่รูเ้ ข้าใจศาสนาอย่างถ่องแท้
สัตบุรุษฆราวาสนัน้
เป็ นทัง้ คนในประชากรของพระเจ้าและเป็ นทัง้ คนในสังคมของบ้านเมืองอย่าง
สมบูรณ์ เขาเป็ นคนในชาติที่เขาได้เกิดมา เขาเริ่มมีส่วนในขุมสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติดว้ ยการศึกษา
เขามีพนั ธะทางสังคมหลายรูปหลายแบบผูกพันอยู่กบั ชีวิตของชาติ เขามีส่วนร่วมในความเจริญของชาติ
ด้วยความพยายามในอาชีพของตน เขารูส้ ึกว่าปัญหาของชาติก็คือปัญหาของตนเองและพยายามที่จะแก้ไข
เขาเป็ นคนของพระคริสตเจ้าด้วยเพราะเขาเกิดใหม่ในพระศาสนจักรด้วยความเชื่อและศีลล้างบาป เพือ่ เป็ น
ของพระคริสตเจ้าด้วยชีวิตและกิจการใหม่(เทียบ 1 คร.15:23) และเพื่อให้ทกุ สิ่งนอบน้อมต่อพระเจ้าในพระ
คริสตเจ้า และที่สุดเพื่อให้พระเจ้าทรงเป็ นทุกสิ่งในทุกคน (เทียบ 1 คร.15:28)
หน้าที่สาคัญของฆราวาสทัง้ หญิงและชาย คือ การเป็ นประจักษ์พยานประกาศพระคริสตเจ้า ซึ่งเขา
ต้องกระทาด้วยการดารงชีวิตและคาพูด ในครอบครัว ในกลุ่มสังคมและในวงงานอาชีพของพวกเขา เพราะ
ในเขาเหล่านั้นจะต้องปรากฏมนุษย์คนใหม่ซึ่งสร้างขึน้ ด้วยความเที่ยงธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงตาม
แบบพระเจ้า (เทียบ อฟ. 4:24) เขาต้องแสดงให้เห็นชีวิตใหม่ในวงสังคมและวัฒนธรรมของบ้านเมืองตาม
ประเพณีนิยมของประเทศ เขาต้องรูจ้ กั วัฒนธรรมที่กล่าวนี ้ ต้องชาระให้บริสทุ ธิ์ บารุงรักษาให้งอกงามตาม
สถานการณ์ใหม่ๆ และในที่ทาให้สมบูรณ์ในพระคริสตเจ้า เพื่อว่าความเชือ่ ในพระคริสตเจ้ากับชีวิตของ
พระศาสนจักรจะไม่ใช่สิ่งที่สงั คมที่เขามีชีวิตอยู่ไม่รูจ้ กั อีกต่อไป แต่จะซึมซาบเข้าไปในสังคมและทาให้สงั คม
นัน้ เปลี่ยนแปลงไป ฆราวาสต้องร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกับเพื่อร่วมชาติดว้ ยความรักอย่างจริงใจ เพือ่ ให้วิถีชีวิต
แห่สญ
ั ญาผูกมัดใหม่ของความเป็ นหนึ่งเดียวกันและความสัมพันธ์สากลซึ่งเกิดจากธรรมลา้ ลึกของพระ
คริสตเจ้านัน้ ปรากฏในชีวิตของเขา ฆราวาสยังต้องถ่ายทอดความเชื่อในพระคริสตเจ้าให้กบั ผูท้ ี่พวกเขามี
ชีวิตอยู่ดว้ ยหรือมีความเกี่ยวพันกันในอาชีพ ภาระหน้าที่นีม้ ีความเร่งด่วนมากยิ่งขึน้ เพราะมนุษย์จานวนจะ
สามารถได้ยินเรื่องพระคริสตเจ้าและข่าวดีของพระองค์โดยทางฆราวาสผูเ้ ป็ นเพื่อนบ้านของพวกเขาเท่านัน้
ยิ่งกว่านัน้ ในที่ที่สามารถทาได้ ฆราวาสควรได้รบั การเตรียมในความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับฐานานุกรมให้
มากขึน้ เพื่อที่จะปฏิบตั ิพนั ธกิจพิเศษที่จะประกาศข่าวดีและเผยแพร่คาสอนคริสตชน เพื่อทาให้พระศาสน
จักรที่เริ่มเกิดนัน้ เข้มแข็งขึน้
ศาสนบริกรของพระศาสนจักรต้องยกย่องงานการแพร่ธรรมอันยากลาบากของฆราวาสเป็ นสิ่งมีค่าสูง
ต้องอบรมฆราวาสให้สานึกถึงความรับผิดชอบของเขาต่อมนุษย์ทกุ คนในฐานะเป็ นสมาชิกของพระคริสต
เจ้า ต้องสอนเขาให้รูซ้ งึ ้ ในธรรมลา้ ลึกของพระคริสตเจ้า แนะนาให้เขาใช้วิธีการปฏิบตั ิและอยู่รว่ มกับเขาใน
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ความยากลาบากตามแนวคิดของพระสังฆธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักร และพระสมณกฤษฎีว่าด้วยการ
แพร่ธรรมของฆราวาส
เมื่อผูอ้ ภิบาลและฆราวาสต่างกระทาหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองแล้ว พระศาสนจักรใหม่ทงั้
มวลต้องเป็ นประจักษ์พยานประกาศพระคริสตเจ้าอย่างแข็งขัน เพือ่ จะได้เป็ นเครื่องหมายอันเด่นชัดแห่ง
ความรอดซึ่งมาถึงเราในพระคริสตเจ้า
ความแตกต่างกันในเอกภาพของพระศาสนจักร
22. เมล็ดพันธุซ์ ึ่งได้แก่พระวาจาของพระเจ้า เมื่องอกขึน้ ในเนือ้ ดินดีที่ได้รบั นา้ ค้างจากพระเจ้า ก็ดดู
เอานา้ เลีย้ งมาหล่อเลีย้ ง ซึ่งเปลี่ยนแปลงตนเองและดูดซึมเพื่อในที่สุดจะได้เกิดผลมากมาย เช่นเดียวกับใน
เรื่องการบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระศาสนจักรใหม่ๆ ที่หยั่งรากลงในพระคริสตเจ้าและตัง้ ขึน้ บนรากฐานของ
บรรดาอัครธรรมทูต รับเอาคุณสมบัติทกุ อย่างของนานาชาติซึ่งพระเจ้าทรงมอบให้เป็ นมรดกแก่พระคริสต
เจ้านัน้ มาแลกเปลี่ยนกันอย่างน่าพิศวง(เทียบ สดด.2:8) พวกเขาขอยืมประเพณีและธรรมประเพณีของ
ผูค้ นของเขา จากความปรีชาฉลาดและการรียนรู ้ จากศิลปะและระเบียบวินยั ของชาติต่างๆ สิ่งต่างๆเหล่านี ้
ที่สามารถจะมีส่วนร่วมในพระสิริรุง่ โรจน์ของพระผูส้ ร้าง หรือเพิ่มพระหรรษทานของพระผูไ้ ถ่กูข้ องพวกเขา
หรือดาเนินการให้ชีวิตคริสตชนเป็ นไปตามที่ควรจะเป็ น(5)
เพื่อบรรลุถึงจุดประสงค์นี ้ จาเป็ นต้องส่งเสริมให้มีการพิจารณาทางเทวศาสตร์ในดินแดนที่เรียกกันว่า
ดินแดนทางวัฒนธรรมใหญ่ๆทุกแห่ง ต้องได้รบั การพิจารณาใหม่ โดยอาศัยธรรมประเพณีของพระศาสน
จักรสากลเป็ นหลัก พระวาจาและการกระทาต่างๆ ที่พระเจ้าทรงเผยแสดงและมีบนั ทึกไว้ในพระคัมภีรซ์ ึ่ง
ได้รบั การอธิบายจากบรรดาปิ ตาจารย์และอานาจในการสอนของพระศาสนจักร
ดังนีเ้ ราจะเห็นได้ชดั ยิ่งขึน้ ว่าความเชื่อจะแสวงหาความเข้าใจในปรัชญาและความปรีชาฉลาดของชาติ
ต่างๆ ได้ในทางใด ซึ่งจะสามารถเห็นได้ในสิ่งที่เป็ นวิถีทางของขนบธรรมเนียม มุมมองที่เกี่ยวกับชีวิต และ
ระเบียบทางสังคม จะเข้ากับความประพฤติที่สอนโดยการเผยแสดงของพระเจ้า จากนัน้ จะมีหนทางไปสู่การ
ดัดแปลงแก้ไขอย่างลึกซึง้ ในขอบเขตของชีวิตคริสตชนทัง้ ครบ โดยลักษณะของการกระทานี ้ ลักษณะที่เรา
เห็นภายนอกในการนาเอาคาสอนที่ต่างกันมารวมกันเข้า หรืออยากรักษาลักษณะพิเศษของท้องถิ่นใดไว้
อย่างไม่ถกู ต้องก็จะหมดไป และชีวิตคริสตชนจะปรับให้เหมาะกับอัจฉริยภาพและการดาเนินการของแต่ละ
วัฒนธรรม(6) ประเพณีนิยมและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละครอบครัวในชาติต่างๆ จะได้รบั แสงสว่างจาก
ข่าวดีและรับเข้าในสู่เอกภาพชองคาทอลิก ที่สดุ พระศาสนจักรท้องถิ่นใหม่แต่ละแห่งซึ่งเพียบพร้อมด้วย
ประเพณีนิยมของตน จะได้เข้าอยู่ในสหพันธ์ของพระศาสนจักรโดยไม่กระทบกระเทือนถึงความเป็ นเอกของ
สมเด็จพระสันตะปาปา ซึ่งทรงเป็ นประธานของที่ชมุ นุมทัง้ หมดด้วยความรัก(7)
ฉะนัน้
จึงเป็ นความหวังว่าสภาพระสังฆราชภายในขอบเขตขอบเขตสังคมของทุกแดนดินทาง
วัฒนธรรมใหญ่ๆจะรวมเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกัน จนสามารถที่จะตกลงพร้อมใจกันปฏิบตั ิตามข้อเสนอและมี
การวางแผนร่วมกัน
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บทที่ 4
ธรรมทูต
กระแสเรียกธรรมทูต
23. แม้ศิษย์ของพระคริสตเจ้าทุกคนมีส่วนในหน้าที่การเผยแพร่ความเชื่อ(1) แต่พระคริสตเจ้าทรง
เรียกผูท้ ี่พระองค์ทรงพอพระทัยในบรรดาศิษย์ของพระองค์เสมอ ให้มาอยู่กบั พระองค์ และทรงส่งไปเขา
เทศน์สอนแก่นานาชาติ (เทียบ มก.3:13) ดังนัน้ อาศัยพระจิต ผูท้ รงแจกจ่ายพระพรต่างๆให้แต่ละคนตามที่
ทรงพอพระทัย (1 คร.12:11) พระองค์ทรงดลบันดาลให้เกิดกระแสเรียกธรรมทูตขึน้ ในหัวใจของแต่ละคน
และในขณะเดียวกัน ทรงบันดาลให้เกิดคณะนักบวชขึน้ ในพระศาสนจักร(2) คณะนักบวชเหล่านีถ้ ือเป็ น
ภาระหน้าที่เฉพาะของตนในการรับหน้าที่ประกาศข่าวดี อันเป็ นหน้าที่ของพระศาสนจักรทัง้ มวล
พวกเขาได้รบั มอบหมายด้วยกระแสเรียกเฉพาะ มีคณ
ุ สมบัติทางอารมณ์ตามธรรมชาติที่เหมาะสม มี
ความสามารถและคุณสมบัติอื่นๆอย่างเหมาะสม ผูท้ ี่มีอปุ นิสยั ดี และได้รบั การอบรมให้พร้อมที่จะทางาน
ธรรมทูต(3) ไม่ว่าจะเป็ นคนท้องถิ่นหรือชาวต่างประเทศ ได้แก่ พระสงฆ์ นักบวชและฆราวาส เมือ่ ผูม้ ีอานาจ
โดยชอบทางศาสนาส่งไป พวกเขาออกไปด้วยความเชื่อและด้วยความนบนอบเชือ่ ฟั งไปหาผูท้ ี่อยู่ห่างไกล
จากพระคริสตเจ้า โดยถือว่าเป็ นผูถ้ กู เตรียมไว้ต่างหากสาหรับงานที่เขาได้รบั เลือกให้ไปทา (เทียบ กจ.13:2)
ในฐานะเป็ นศาสนบริกรประกาศข่าวดี “เพือ่ ให้คนต่างศาสนาได้เป็ นเสมือนเครือ่ งบูชาทีพ่ อพระทัยซึ่งพระ
จิตเจ้าทรงบันดาลความศักดิส์ ิทธิใ์ ห้” (รม.15:16)
ชีวิตฝ่ ายจิตของธรรมทูต
24. มนุษย์ตอ้ งตอบรับพระเจ้าผูท้ รงเรียกเขา ในลักษณะที่ไม่ตอ้ งปรึกษาถามเลือดเนือ้ (เทียบ
กท.1:16) เขาอุทิศตนทัง้ ครบเพื่อทางานประกาศข่าวดี อย่างไรก็ตาม การตอบรับนีส้ ามารถทาได้เฉพาะเมื่อ
พระจิตเจ้าทรงให้การดลใจและทรงประทานพละกาลังของพระองค์ให้แก่เขาเท่านัน้ เพราะผูท้ ี่พระองค์ทรง
ส่งไปนัน้ ส่งไปนัน้ เข้าไปในชีวิตและภารกิจของพระองค์ผู้ “ทรงสละพระองค์จนหมดสิน้ ทรงรับสภาพดุจ
ทาส” (ฟป.2:7) ดังนัน้ เขาต้องพร้อมที่จะยึดมั่นในกระแสเรียกของเขาตลอดชีวิต ต้องพร้อมที่จะปฏิเสธ
ตนเองและทุกสิ่งที่เขามี และสมควรที่จะ “เป็ นทุกอย่างสาหรับทุกคน” (1 คร.9:22)
การประกาศข่าวดีแก่นานาชาติ ธรรมทูตต้องมีความมั่นใจว่าได้ทาให้ธรรมลา้ ลึกของพระคริสตเจ้าเป็ น
ที่รูจ้ กั โดยคิดว่าเขาทาหน้าที่เป็ นทูตของพระองค์ เพื่อว่าในพระองค์เขากล้าพูดอย่างที่ควรจะพูด (เทียบ
อฟ.6:19; กจ.4:31) และไม่อายเรือ่ งความอัปยศอดสูแห่งไม้กางเขน เดินตามรอยพระบาทของพระอาจารย์
ผูท้ รงอ่อนโยนและมีพระทัยสุภา ธรรมทูตต้องแสดงให้เห็นว่าแอกของพระองค์อ่อนนุ่มและภาระที่พระองค์
ให้เราแบกก็เบา (มธ.11:29) เมื่อธรรมทูตเจริญชีวิตตามพระวรสารอย่างแท้จริง(4) มีความอดทนอย่างมาก
ในความทุกข์ยาก ความใจดี และความรักที่ไม่เสแสร้ง (เทียบ 2 คร. 6:4) เขาเป็ นประจักษ์พยานถึงองค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า และถ้าจาเป็ นเขาถึงกับยอมหลั่งโลหิตเขา เขาจะวอนขอพละกาลังและความเข้มแข็งจากพระเจ้า
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เพื่อเขาจะรูว้ ่า ในการทนทุกข์แสนสาหัสและความยากจนแสนเข็ญนัน้ ก็ยงั มีความสุขอย่างยิง่ (เทียบ 2
คร.8:2) ให้เขาเชื่อมั่นว่า ความนอบน้อมเชื่อฟั งเป็ นคุณธรรมพิเศษของผูร้ บั ใช้ของพระคริสตเจ้าผูท้ รงไถ่กู้
มนุษยชาติดว้ ยความนอบน้อมเชื่อฟั งของพระองค์
ผูป้ ระกาศข่าวดีตอ้ งระวังอย่าละเลยพระหรรษทานที่อยู่ในตน ควรได้รบั การฟื ้ นฟูจิตวิญญาณทุกวัน
(เทียบ 1ทธ.4:14; อฟ.4:23 ; 2 คร.4:16) เมื่อถึงเวลากาหนดสมณะประมุขท้องที่และอธิการต้องเรียก
ชุมนุมบรรดาธรรมทูตเพื่อให้เขาได้รบั การเสริมพลังในความหวังของกระแสเรียก และได้รบั การฟื ้ นฟูในศา
สนบริการการแพร่ธรรม หากจาเป็ นควรมีบา้ นพิเศษเพื่อจุดประสงค์ขอ้ นี ้
การอบรมฝ่ ายจิตและศีลธรรม
25. ผูท้ ี่จะเป็ นธรรมทูตในภายหน้าต้องได้รบั การเตรียมสาหรับงานอันสูงส่งนีด้ ว้ ยการฝึ กอบรมฝ่ ายจิต
และทางศีลธรรมเป็ นพิเศษ(5) ต้องจิตตารมร์ของการริเริ่มในการเริ่มต้น มีใจแน่วแน่ที่จะทางานต่างๆที่
เริ่มต้นไว้ให้สาเร็จ ยืนหยัดในความยากลาบาก สูท้ นการอยู่โดดเดี่ยว ความเหน็ดเหนื่อยและการทางานไม่
ได้ผลด้วยใจอดทนและเข้มแข็ง ต้อนรับคนทัง้ หลายด้วยนา้ ใจซื่อตรงและอย่างใจกว้าง เต็มใจรับทางานที่
ได้รบั มอบให้ทา
ปรับตัวด้วยใจกว้างให้เขากับขนบประเพณีของชนต่างชาติและสภาพการณ์ต่างๆที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ต้องทางานช่วยเพือ่ นพี่นอ้ งและผูท้ ี่อทุ ิศตนทางานอย่างเดียวกันด้วย เพื่อว่า พวกเขา
จะได้เป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกันกับสัตบุรุษ(เทียบ กจ.2:52;4:32) ตามแบบอย่างของคณะอัครธรรมทูต
สภาพนิสยั จิตใจเช่นนีต้ อ้ งได้รบั การฝึ กฝนตัง้ แต่ในระยะเวลาการฝึ กอบรม เพื่อพวกเขาจะได้รบั การ
ปลูกฝังและปรับปรุงให้ดีขนึ ้ และได้รบั การหล่อเลีย้ งด้วยชีวิตฝ่ ายจิต เปี่ ยมด้วยความเชื่ออันเข้มแข็งและ
ความหวังที่ไม่ทาให้ผิดหวัง ธรรมทูตจะต้องเป็ นคนที่รกั การสวดภาวนา ต้องร้อนรนด้วยจิตตารมณ์ความ
เข้มแข็ง ความรัก และการควบคุมตนเอง (เทียบ 2 ทธ 1:7) ต้องให้เขาได้เรียนรูท้ ี่จะเป็ นตัวของตัวเอง พอใจ
ในสภาพของตน (เทียบ ฟป 4:11) มีความอดทนแบกการสิน้ พระชนม์ของพระเยซูเจ้าไว้ในตนเองอยู่เสมอ
เพื่อให้ชีวิตของพระองค์ออกฤทธิ์ในตัวผูท้ ี่เขาถูกส่งไปหา (เทียบ 2 คร 4:10…) เพราะใจร้อนรนต่อวิญญาณ
เขาต้องเต็มใจสละทุกสิ่งและแม้แต่ตนเองเพื่อเห็นแก่วิญญาณ (เทียบ 2 คร.12:15…) เพื่อว่า “เมื่อปฏิบตั ิ
หน้าที่ของตนเองเช่นนีท้ กุ ๆวัน เขาจะก้าวหน้าในความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์มากขึน้ ”(6) ดังนัน้
การปฏิบตั ิตามนา้ พระทัยของพระบิดาพร้อมกับพระคริสตเจ้า เขาจะสานต่อพันธกิจของพระองค์ภายใต้
อานาจการปกครองตามลาดับขัน้ ของพระศาสนจักร
การอบรมทางด้านคาสอนและการแพร่ธรรม
26. เพื่อที่จะเป็ นศาสนบริกรที่ดีของพระคริสตเจ้านัน้ ผูท้ ี่ถกู ส่งไปยังชาติต่างๆควร “ได้รบั การหล่อ
เลีย้ งจากคาสอนทีม่ าจากความเชือ่ และหลักคาสอนทีด่ ี” (1 ทธ.4:6) ซึ่งพวกเขาควรนาหลักการมาจากพระ
คัมภีร ์ ศึกษาธรรมลา้ ลึกของพระคริสตเจ้า ซึ่งพวกเขาเป็ นผูป้ ระกาศและเป็ นประจักษ์ของพระองค์
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ด้วยเหตุนี ้ ธรรมทูตทุกคน ทัง้ ทีเ่ ป็ นพระสงฆ์ ภราดา ภคินี หรือฆราวาส ควรได้รบั การเตรียมตัวและรับ
การฝึ กอบรมตามฐานะของแต่ละคน เพื่อจะไม่ตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานในอนาคตของพวก
เขา(7) ตัง้ แต่เริ่มการอบรมด้านคาสอนต้องสอนเขาให้คานึงถึงเรื่องความเป็ นสากลของพระศาสนจักรและ
ความแตกต่างของชาติต่างๆ ในโลก ที่กล่าวนีใ้ ช้ได้สาหรับทุกวิชาที่เขาเรียนเพื่อเตรียมสาหรับปฏิบตั ิ
หน้าที่ศาสนบริการของเขา ตลอดจนวิชาอื่นๆทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ถา้ เขาได้เรียนรู ้ เพื่อว่า ถ้าพวกเขามีความรู ้
ทั่วไปเกี่ยวกับประชาชน วัฒนธรรมและศาสนาต่างๆ ไม่เพียงแต่ความรูท้ ี่มองถึงอดีตเท่านัน้ แต่ตอ้ งคานึงถึง
เวลาปัจจุบนั ด้วย สาหรับทุกคนที่อยากไปพบปะกับคนอื่นๆ ควรให้ความยกย่องสิ่งที่เขาได้รบั มาเป็ นมรดก
ภาษา และประเพณีของพวกเขาเป็ นอย่างสูง จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ผซู้ ึ่งจะเป็ นธรรมทูตในอนาคต
จะต้องอุทิศตนศึกษาวิชาเกี่ยวการธรรมทูตวิทยา คือ ต้องเรียนคาสอนและกฎของพระศาสนจักรที่เกี่ยวกับ
กิจการธรรมทูต ต้องรู ว้ า่ ในศตวรรษที่แล้วๆมาผูป้ ระกาศข่าวดีได้เดินทางไหน และต้องรูส้ ภาพปัจจุบนั ของ
การแพร่ธรรม ตลอดจนวิธีการในปัจจุบนั ที่เห็นว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า(8)
แม้ว่าโครงการอบรมแต่ตน้ จนจบนีเ้ น้นหนักไปในทางให้มีความห่วงใยด้านการอภิบาล แต่ตอ้ งให้การ
อบรมด้านการแพร่ธรรมเป็ นพิเศษและอย่างมีระบบ ทัง้ ด้วยการเรียนการสอนและการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ย(9)
ต้องสอนนักบวชและภคินียิ่งมากยิ่งดีให้รูจ้ กั การสอนคาสอนอย่างชานาญและเตรียมตัวไว้เพื่อให้
สามารถร่วมมือในการแพร่ธรรมได้มากยิ่งขึน้
แม้ผทู้ ี่รบั หน้าที่ในงานแพร่ธรรมเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จาเป็ นต้องได้รบั การฝึ กอบรมที่เหมาะสมกับ
สภาพของเขา
การอบรมแบบต่างๆเหล่านีค้ วรต่อให้เสร็จสมบูรณ์ในดินแดนที่ซึ่งพวกเขาถูกส่งไป เพื่อให้ธรรมทูตมี
ความรูท้ างประวัติศาสตร์ โครงสร้างทางสังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาตินนั้ ๆมากขึน้ เพื่อจะ
ได้เข้าใจระเบียบทางศีลธรรมและข้อบัญญัติทางศาสนา ความคิดภายในซึ่งชนชาตินนั้ ๆที่มีเกี่ยวกับพระเจ้า
โลกและมนุษย์ตามประเพณีศกั ดิ์สิทธิ์ของเขา(10) ธรรมทูตต้องเรียนภาษาในระดับที่สามารถใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและถูกต้อง จะได้เข้าถึงความคิดและจิตใจของมนุษย์ง่ายยิ่งขึน้ (11) นอกจากนีต้ อ้ งรูถ้ ึงความ
ต้องการทางด้านการอภิบาลโดยเฉพาะของถิ่นนั้นๆ
ธรรมทูตบางคนควรได้รบั การฝึ กเตรียมอย่างลึกซึง้ ยิ่งขึน้ ในสถาบันที่สอนเรื่องการธรรมทูตวิทยา หรือ
ในคณะหรือในมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะนีไ้ ด้ผลดียิ่งขึน้ (12) และใช้ความรูข้ อง
เขาทาประโยชน์แก่ธรรมทูตอื่นในการปฏิบตั ิงานธรรมทูต เฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนีม้ ีเรื่องยุ่งยากลาบากมาก
แต่ก็มีโอกาสที่จะทาประโยชน์ได้มาก ยิ่งกว่านัน้ ยังเป็ นที่น่าปรารถนาอย่างยิ่งว่าสภาสังฆราชในภูมิภาค
ต่างๆควรมีผเู้ ชี่ยวชาญเช่นนีใ้ ห้มาก
เพื่อจะได้ใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์ของเขาให้เกิดประโยชน์เมื่อมี
ความจาเป็ นในหน้าที่ เช่นเดียวกันไม่ควรขาดผูท้ ี่มีทกั ษะในการใช้เครื่องมือในกากรปฏิบตั ิและวิธีการทาง
สื่อมวลชน ซึ่งเป็ นที่รูก้ นั ดีว่า สิ่งเหล่านีม้ ีความสาคัญอย่างมาก
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คณะนักบวชที่เป็ นธรรมทูต
27. คุณสมบัติทงั้ หมดนี ้ แม้เป็ นสิ่งจาเป็ นที่ทกุ คนที่ถกู ส่งไปสู่นานาชาติตอ้ งมีเป็ นอย่างยิ่ง แต่เป็ นสิ่งที่
ธรรมทูตลาพังแต่ละคนเกือบไม่สามารถจะมีได้อย่างแท้จริง จากประสบการณ์สอนว่า งานธรรมทูตเป็ นงาน
ทีก่ ระทาเพียงลาพังคนเดียวไม่ได้ จึงมีกระแสเรียกที่รวมหลายๆคนให้มาอยู่รวมเป็ นคณะ และเมื่อรวมความ
พยายามเข้าด้วยกัน จึงได้รบั การฝึ กฝนอย่างเหมาะสมและสามารถปฏิบตั ิงานนีไ้ ด้ในนามของพระศาสน
จักร และภายใต้การชีน้ าของฐานานุกรม เป็ นเวลาหลายศตวรรษมาแล้ว ที่คณะนักบวชเหล่านีร้ บั ภาระ
หนัก อุทิศตนทางานแพร่ธรรมทัง้ หมดหรือเพียงบางส่วน บ่อยครัง้ ที่สนั ตะสานักได้มอบดินแดนกว้างใหญ่ให้
เขาเประกาศพระวรสาร เขาก็ตงั้ ประชากรใหม่ขนึ ้ ถวายแด่พระเจ้า เป็ นพระศาสนจักรท้องซึ่งจงรักภักดีต่อ
นายชุมพาบาลของตนเอง พระศาสนจักรเหล่านีซ้ ึ่งเขาตัง้ ขึน้ ด้วยหยาดเหงื่อหรือแม้ดว้ ยเลือดเนือ้ ของเขาเอง
เขาจะทาการรับใช้ดว้ ยความด้วยความกระตือรือร้นและด้วยประสบการณ์ของพวกเขา และโดยถือเป็ นการ
ร่วมมือฉันท์พี่นอ้ ง ในการเอาใจใส่ดแู ลวิญญาณและด้วยการให้ความช่วยเหลือเป็ นพิเศษเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม
บางทีท่วั ขอบเขตในบางพืน้ ที่ คณะนักบวชเหล่านีต้ อ้ งรับงานบางอย่างที่เร่งด่วนมากกว่า เช่น งาน
ประกาศข่าวดีให้กบั กลุ่มชนผูซ้ ึ่งยังไม่ได้รบั ข่าวดีเนื่องจากเหตุผลบางประการ หรือผูท้ ี่ต่อต้านข่าวดีน(ี ้ 13)
ถ้าจาเป็ นเขาต้องจัดให้เขาได้รบั ความช่วยเหลือและได้รบั การอบรม
ใช้ประสบการณ์ของเขาเพื่อ
ช่วยเหลือผูท้ ี่อทุ ิศตนมาทางานธรรมทูตในช่วงระยะหนึ่งนัน้
เนื่องจากเหตุผลเหล่านี ้ และเนื่องจากยังมีชาติต่างๆอีกมากที่จะต้องนาเข้ามาหาพระคริสตเจ้า คณะ
นักบวชต่างๆ จึงยังคงเป็ นสิ่งที่จาเป็ นอย่างที่สดุ

บทที่ 5
การจัดระบบกิจการธรรมทูต
คานา
28. เนื่องจากสัตบุรุษคริสตชนมีพระพรพิเศษต่างๆ กัน (เทียบ รม 12:6) จึงต้องร่วมมือกันประกาศ
ข่าวดีตามโอกาส ตามความสามารถ ช่องทาง พระพรพิเศษ และศาสนบริการของแต่ละคน (เทียบ 1 คร
3:10) เพราะฉะนัน้ ไม่ว่าผูห้ ว่านหรือผูเ้ ก็บเกี่ยว(เทียบ ยน 4:37) ไม่ว่าผูป้ ลูกหรือผูร้ ดนา้ ต้องเป็ นนา้ หนึ่งใจ
เดียวกัน(เทียบ 1 คร 3:8) เพื่อว่า “เมื่อทุกคนมุ่งถึงจุดหมายเดียวกันด้วยใจอิสระและอย่างเป็ นระเบียบ”(1)
เพื่อจะได้รว่ มใจกันอุทิศกาลังเพื่อก่อตัง้ พระศาสนจักรขึน้
เพราะฉะนัน้ งานของผูป้ ระกาศข่าวดีและความช่วยเหลือของสัตบุรุษคริสตชนอื่นๆ ต้องมีผคู้ วบคุม
และต้องเชื่อมโยงถึงกันเพื่อให้ “จงทาเช่นนีอ้ ย่างเหมาะสมและเป็ นระเบียบ” (1 คร 14:40) ในกิจการและ
ความร่วมมือของธรรมทูตทุกๆ ด้าน
Ad Gentes 25

การจัดระบบทั่วไป
29. โดยที่งานประกาศข่าวดีท่วั โลก ก่อนอื่นเป็ นหน้าที่ของคณะพระสังฆราช(2) ดังนัน้ สมัชชา
พระสังฆราช หรือ “สภาความมั่นคงของพระสังฆราชเพื่อพระศาสนจักรสากล”(3) นอกจากความห่วงใยงาน
ต่างๆ ที่มีความสาคัญทั่วไปแล้ว(4) ต้องมีความห่วงใยเป็ นพิเศษถึงกิจกรรมธรรมทูต ซึ่งเป็ นงานที่สาคัญ
และศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระศาสนจักร(5)
สาหรับมิสซังทุกแห่งและสาหรับกิจกรรมธรรมทูตทุกประเภท ควรมีสานักงานกลางที่มีอานาจแห่ง
เดียว คือสมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อ สานักงานกลางนีค้ วรเป็ นผูค้ วบคุมและประสานงานธรรมทูตและ
ในความร่วมมือของธรรมทูตทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ทัง้ นีไ้ ม่พาดพิงถึงกฏของพระศาสนจักรทางตะวันออก(6)
แม้ว่าพระจิตทรงบันดาลให้เกิดจิตตารมณ์ธรรมทูตขึน้ ในพระศาสนจักรของพระเจ้าหลายรูปแบบ
และบ่อยครัง้ ปฏิบตั ิงานก่อนผูท้ ี่มีหน้าที่ปกครองชีวิตของพระศาสนจักรจะเริ่มดาเนินการ สานักงานนีม้ ีส่วน
ทีต่ อ้ งส่งเสริมกระแสเรียกและชีวิตฝ่ ายจิตของธรรมทูต ส่งเสริมให้มีความกระตือรือร้นและการภาวนาเพื่อ
งานแพร่ธรรม อีกทัง้ ทารายงานที่เป็ นความจริงและอย่างเพียงพอในเรื่องการแพร่ธรรม สานักงานนีม้ ีหน้าที่
เพิ่มจานวนธรรมทูตและกระจายธรรมทูตไปในพืน้ ที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนมากกว่า
มีหน้าที่วางแผน
ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระเบียบ ออกกฎแนะนาและวางหลักเกณฑ์อนั เหมาะสมกังการประกาศพระวรสาร
และทาการกระตุน้ เตือน สานักงานนีม้ ีหน้าที่ปลุกเร้าและประสานงานการเรี่ยไรเงินทุน ซึ่งจะจ่ายแจกไป
ตามความต้องการและให้เกิดประโยชน์ ซึ่งกระจายไปตามดินแดนที่รอ้ งขอ ตามจานวนของสัตบุรุษและผูท้ ี่
ยังมิได้เป็ นคริสตชน ในการดาเนินการของคณะนักบวช ศาสนบริกรและธรรมทูต
สานักงานนีร้ ว่ มมือกับสานักเลขาธิการส่งเสริมเอกภาพของคริสตศาสนิกชน ต้องหาหนทางและ
วิธีการเพื่อทาให้เกิดความร่วมมือกันฉันพี่นอ้ ง ตลอดจนชีวิตที่ประสานกลมกลืนกันกับบรรดาธรรมทูตใน
การเริ่มงานกับชุมชนคริสตชนอื่น เพื่อขจัดความอัปยศในเรื่องความแตกแยกกันเท่าที่จะทาได้
ดั่งนัน้ สานักงานนีจ้ าต้องเป็ นเครื่องมือบริหารงาน เท่าๆกับเป็ นเครื่องมือการจัดการที่เข้มแข็ง ซึ่งใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์และมีความหมายที่เหมาะกับสภาพในปัจจุบนั
คือ โดยคานึงถึงสิ่งที่คน้ พบใน
ปัจจุบนั จากการวิจยั ในเรือง เทวศาสตร์ วิธีการสอนและขัน้ ตอนในงานอภิบาลของธรรมทูต
ในคาแนะนาของสานักงานนี ้ ผูท้ ี่ตอ้ งมีส่วนสาคัญในการอานวยการสานักงานนีพ้ ร้อมกับมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ด้วยการเลือกผูแ้ ทนจากทุกคนที่เป็ นผูร้ ว่ มงานในงานธรรมทูต ซึ่งได้แก่ พระสังฆราช
ทั่วโลก(เมื่อได้ฟังความเห็นของสภาพระสังฆราชในเรื่องนีแ้ ล้ว) กับผูอ้ านวยการสถาบันและกิจการต่างๆ
ภายใต้ความอุปถัมภ์ของพระสันตะปาปา ซึ่งทางานในวิธีต่างๆภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดโดยพระสันตะปาปา
ผูแ้ ทนทัง้ หมดนีจ้ ะต้องเรียกประชุมตามเวลาที่กาหนด และต้องเป็ นผูจ้ ดั ระเบียบงานธรรมทูตทัง้ หมดขึน้
ภายใต้อานาจของพระสันตะปาปา สานักงานนีค้ วรมีกลุ่มที่ปรึกษาถาวร ที่มีความรู ผ้ เู้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้
และประสบการณ์เชือ่ ถือได้ ที่มีหน้าที่หลายอย่างในสานักงานนี ้ แต่เหนืออื่นใดคือ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ และที่เกี่ยวกับความนึกคิดของกลุ่มชนที่หลากหลาย เช่นเดียวกับวิธีการ
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ในการประกาศพระวรสารที่ตอ้ งใช้ แล้วจึงนาเสนอข้อสรุปที่มีหลักฐานตามหลักวิชาการสาหรับกิจการงาน
และความร่วมมือกันในการแพร่ธรรม
คณะนักบวชหญิง ผูร้ บั ผิดชอบงานแพร่ธรรมประจาภาคต่างๆ องค์กรฆราวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรระหว่างประเทศ ควรมีผแู้ ทนอยู่ในสานักงานนีด้ ว้ ยวิธีการอันเหมาะสม
การจัดระบบการแพร่ธรรมในท้องถิ่น
30. เพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายและเกิดผลในงานธรรมทูต ผูท้ ี่ทางานธรรมทูตทุกคนจะต้อง “เป็ น
นา้ หนึ่งใจเดียวกัน” (กจ 4:32) อย่างแท้จริงในการทางานการแพร่ธรรม
ในฐานะเป็ นประมุขและศูนย์กลางของความเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกันในการแพร่ธรรมของสังฆ
มณฑล พระสังฆราชมีหน้าที่ตอ้ งส่งเสริม ควบคุม และประสานงานในกิจการแพร่ธรรม แต่ถึงอย่างไรก็ยงั
ต้องรักษาและส่งเสริมความความกระตือรือร้นที่เกิดขึน้ จากภายในของผูท้ ี่มีส่วนร่วมในงานนี ้ ธรรมทูตทุก
คน แม้นกั พรตที่ไม่ขนึ ้ กับพระสังฆราช ก็ตอ้ งเชื่อฟั งอานาจของพระสังฆราชในกิจการต่างๆที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิงานแพร่ธรรมอันศักดิ์สิทธิ์(7)
เพื่อปรับปรุงการประสานงานให้ดียงิ่ ขึน้
ให้พระสังฆราชตัง้
คณะกรรมการเกี่ยวกับการอภิบาลขึน้ เท่าที่สามารถจะทาได้ ในคณะกรรมการนีซ้ ึ่งประกอบด้วย พระสงฆ์
นักบวช และฆราวาส จะมีส่วนร่วมโดยเลือกผูแ้ ทนเข้าไป นอกนัน้ พระสังฆราชต้องเอาใจใส่ดแู ลกิจกรรม
การแพร่ธรรมไม่ให้จากัดอยู่ในหมู่คนที่กลับใจแล้วเท่านัน้
แต่ให้อยู่สดั ส่วนที่ยตุ ิธรรมทัง้ ในด้านบุคลากร
และเงินทุนให้กบั การประกาศข่าวดีแก่ผทู้ ี่มิใช่คริสตชนด้วย
การประสานงานในสภาพระสังฆราช
31. บรรดาสภาพระสังฆราชต้องปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อรับมือกับปัญหาที่สาคัญและปัญหา
เร่งด่วนก็จริง แต่ไม่ควรละเลยในความแตกต่างระหว่างท้องถิ่น(8) เมื่อกาลังคนหรือกาลังทรัพย์ไม่เพียงพอ
หรือเพื่อไม่ให้สญ
ู เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และเพื่อมิให้โครงการต่างๆเพิ่มจานวนโดยไม่จาเป็ น ขอแนะนา
ให้ใช้ทรัพยากรร่วมกันร่วมเพื่อที่จะเป็ นประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย เช่น สามเณราลัย โรงเรียนชัน้ สูง และโรงเรียน
เทคนิค ศูนย์งานอภิบาล ศูนย์คาสอน ศูนย์อบรมพิธีกรรม ตลอดจนการใช้สื่อมวลชน
ความร่วมมือดังกล่าว เมื่อมีสญ
ั ญาณบ่งบอก ควรจัดให้มีขนึ ้ ตามความเหมาะสมในระหว่างสภา
พระสังฆราชต่างๆด้วย
การประสานงานในท้องถิ่นของคณะนักบวช
32. บอกจากนีย้ งั เป็ นการดีที่จะประสานงานกิจกรรมต่างๆซึ่งดาเนินการโดยสถาบันหรือคณะ
ต่างๆ ของพระศาสนจักรด้วย ทุกคณะไม่วา่ จะเป็ นประเภทใด ต้องเชื่อฟั งสมณะประมุขของท้องถิ่นในทุก
อย่างที่เกี่ยวกับกิจการแพร่ธรรม ดังนัน้ จะเป็ นประโยชน์มาก ถ้าสมณะประมุขของท้องถิ่นกับอธิการคณะ
จะจัดระเบียบร่วมกัน
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เมื่อดินแดนแห่งใดถูกมอบให้กบั คณะนักบวชคณะใด ผูใ้ หญ่ฝ่ายพระศาสนจักรและคณะนักบวช
นัน้ จะต้องมีความสนใจที่จะนาทางทุกอย่างให้บรรลุถึงจุดหมายนี ้ คือ ให้ชมุ ชนคริสตชนใหม่เติบโตจน
กลายเป็ นพระศาสนจักรท้องถิ่น ซึ่งเมื่อถึงเวลาสมควรจะได้รบั การปกครองโดยพระสังฆราชกับคณะสงฆ์
ของเขาเอง
เมื่อการมอบหมายหน้าที่ในทีแ่ ห่งใดสิน้ กาหนดลง สภาวะการณ์ใหม่จึงเริ่มขึน้ สภาพระสังฆราช
กับคณะนักบวชต้องร่วมกันปรึกษาตัง้ กฎเพื่อกาหนดการติดต่อกันระหว่างสมณะประมุขท้องถิ่นกับคณะ
นักบวช(9) เป็ นหน้าที่ของสันตะสานักที่จะวางแนวหลักเกณฑ์ท่วั ไปตามสัญญาในระดับภูมิภาค และแม้แต่
ข้อตกลงพิเศษต่างๆ
แม้คณะนักบวชพร้อมที่จะทางานที่ได้เริ่มมาแล้วต่อไป โดยร่วมมือในงานศาสนบริการตามปกติ คือ
การเอาใจใส่วิญญาณ แต่เมื่อมีพระสงฆ์พนื ้ เมืองจานวนมากขึน้ อาจจะจัดเตรียมให้คณะนักบวชคงซื่อสัตย์
ต่อสังฆมณฑล ตราบเท่าที่กระทาตรงกับจุดหมายของตนได้ โดยรับเอากิจการพิเศษบางอย่างไปทาหรือ
รับเอาภาคใดสักแห่งในสังฆมณฑลนั้นไปปกครองด้วยความใจกว้าง
การประสานงานในระหว่างคณะนักบวชต่างๆ
33. คณะนักบวชต่างๆที่ทางานธรรมทูตอยู่ในดินแดนเดียวกัน ควรหาหนทางและวิธีการที่จะ
ประสานการทางานของพวกเขา ดังนัน้ จะเกิดประโยชน์อย่างมากถ้าจะมีการประชุมปรึกษากันของนักบวช
ชายและการชุมนุมของนักบวชหญิง คณะนักบวชที่เป็ นชาติเดียวกันหรือทางานอยู่ในเขตเดียวกันควรมีส่วน
ร่วมในการประชุมนี ้ ในการประชุมเหล่านีต้ อ้ งคิดว่างานอะไรที่จะสามารถทาได้โดยใช้ความพยายามร่วมกัน
และต้องติดต่ออย่างใกล้ชิดกับสภาพระสังฆราช
ด้วยเหตุผลเดียวกัน สิ่งที่กล่าวมาทัง้ หมดนีค้ วรจะขยายไปถึงความร่วมมือของคณะนักบวชธรรม
ทูตในประเทศบ้านเกิดของเขาเอง
ถ้าทาดังนีป้ ัญหาและงานริเริ่มร่วมกันจะสามารแก้ได้ง่ายขึน้ และเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยลง เช่น การอบรมผูเ้ ป็ นธรรมทูตในอนาคต หลักสูตรสาหรับธรรมทูต ความสัมพันธ์กบั
เจ้าหน้าที่บา้ นเมือง และองค์กรระหว่างประเทศหรือนอกอานาจหน้าที่ของรัฐบาล
การประสานงานระหว่างสถาบันความรู้
34. การปฏิบตั ิงานธรรมทูตอย่างถูกต้องและมีระเบียบ
เรียกร้องให้ผปู้ ระกาศข่าวดีได้รบั การ
เตรียมตัวอย่างถูกหลักวิชาการในการปฎิบตั ิงานของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสวนากับบรรดาศาสนา
และวัฒนธรรมที่มิใช่ของคริสตชน พวกเขาควรได้รบั ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานนี ้
นอกจากนีย้ งั เรียกร้องว่า พวกเขาควรทางานร่วมกันฉันพี่นอ้ งและด้วยความใจกว้างเพื่อประโยชน์ของการ
แพร่ธรรม ในการศึกษาวิชาเฉพาะทางในเรื่องธรรมทูตวิทยา ศิลปศาสตร์อื่นๆ และสาขาวิชาทีม่ ีประโยชน์
ในการแพร่ธรรม เช่น ชาติพนั ธุว์ ิทยา ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์และวิชาว่าด้วยศาสนาต่างๆ สังคม
วิทยา ทักษะในการอภิบาลและอื่นๆที่คล้ายกัน
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บทที่ 6
ความร่วมมือกัน
คานา
35. เนื่องจากพระศาสนจักรทัง้ หมดเป็ นธรรมทูต และงานการประกาศข่าวดีเป็ นหน้าที่ขนั้ พืน้ ฐาน
ของประชากรพระเจ้า สภาสังคายนานีเ้ ชิญชวนทุกคนให้ฟื้นฟูภายในอย่างลึกซึง้ เพื่อว่า เมื่อมีความสานึก
อย่างแรงกล้าถึงความรับผิดชอบของตนในการเผยแผ่ข่าวดีแล้ว จะได้มีส่วนร่วมในงานธรรมทูตท่ามกลาง
นานาชาติ
หน้าที่ธรรมทูตเป็ นของประชากรทุกคนของพระเจ้า
36. ในฐานะเป็ นสมาชิกของพระคริสตเจ้าผูท้ รงชีวิต เราถูกรวมเข้ากับพระองค์ ถูกทาให้เป็ น
เหมือนกับพระองค์ดว้ ยศีลล้างบาป ศีลกาลัง และศีลมหาสนิท สัตบุรุษทุกคนจึงมีหน้าที่ตอ้ งร่วมมือในการ
ขยายและเผยแผ่พระกายของพระองค์ เพื่อนาไปสู่ความสมบูรณ์โดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะทาได้ (เทียบ อฟ 4:13)
ดังนัน้ บุตรทุกคนของพระศาสนจักรต้องมีความสานึกอย่างแรงกล้าถึงความรับผิดชอบของตนต่อ
โลก หล่อเลีย้ งจิตตารมณ์ที่เป็ นคาทอลิกอย่างแท้จริงไว้ภายในตน ทุ่มเทพละกาลังของตนในการประกาศ
ข่าวดี และให้ทกุ คนทราบว่าหน้าที่ประการแรกและสาคัญที่สดุ ของตนในการเผยแพร่ความเชื่อคือ ต้องมี
ชีวิตคริสตชนอย่างแท้จริง เพราะความร้อนรนในการรับใช้พระเป็ นเจ้าและความรักต่อผูอ้ ื่นนัน้ จะเหมือนกับ
นาลมหายใจใหม่ทางวิญญาณมาให้พระศาสนจักรทัง้ ครบ ซึ่งจะปรากฏเป็ นเครื่องหมายที่ตงั้ ขึน้ ท่ามกลาง
นานาชาติ (เทียบ อสย 11:12) “เป็ นความสว่างส่องโลก” (มธ 5:14) และเป็ น “เกลือดองแผ่นดิน” (มธ 5:13)
การเจริญชีวิตอย่างดีจะเป็ นประจักษ์พยานที่เกิดผลได้ง่ายขึน้
ถ้าทาพร้อมกับกลุ่มคริสตชนอื่นๆตาม
คาแนะนาเตือนในพระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยการฟื ้ นฟูเอกภาพคริสตจักร(1)
จากการฟื ้ นฟูจิตตารมณ์นี ้ การภาวนาและการทางานเพื่อใช้โทษบาปจะเกิดขึน้ เองเพื่อถวายแด่
พระเจ้า เพือ่ ขอพระองค์โปรดให้งานธรรมทูตเกิดผลด้วยพระหรรษทานของพระองค์ และจะมีกระแสเรียก
ธรรมทูตมากขึน้ เงินอุดหนุนทางด้านวัตถุซึ่งการแพร่ธรรมต้องการก็จะปรากฎออกมา
เพื่อให้สตั บุรุษคริสตชนแต่ละคนและทุกคนรู ส้ ภาพปัจจุบนั ของพระศาสนจักรในโลกอย่างแท้จริง
และเพื่อให้เขาได้ยินเสียงของฝูงคนที่รอ้ งว่า “ช่วยพวกเราด้วยเถิด” (กจ 16:9) ควรใช้วิธีการอันทันสมัยของ
สื่อมวลชนให้ขอ้ มูลข่าวสารในการแพร่ธรรม เพื่อสัตบุรุษจะได้รูส้ ึกว่างานแพร่ธรรมคืองานของเขาเอง และ
เขาจะเปิ ดใจต่อความต้องการอย่างมากมายและอย่างแท้จริงของมนุษย์และจะนาไปสู่การให้ความ
ช่วยเหลือของพวกเขา
นอกจากนีย้ งั มีความจาเป็ นในการประสานงานด้านข้อมูลข่าวสาร และในการร่วมมือกับหน่วยงาน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
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ความร่วมมือของชุมชนคริสตชน
37.เนื่องจากประชากรของพระเจ้าดารงชีวิตอยู่ในชุมชน โดยเฉพาะในสังฆมณฑลและในเขตวัด
และในทางใดทางหนึ่งการเป็ นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าต่อหน้านานาชาติจึงกลายเป็ นสิ่งเห็นได้ใน
ชุมชนเหล่านี ้
พระคุณการฟื ้ นฟูไม่สามารถเติบโตในชุมชนได้ จนกว่าแต่ละชุมชนจะขยายขอบเขตความรักของ
ตนไปจนสุดปลายแผ่นดิน และอุทิศตนเอาใจใส่ต่อผูท้ ี่อยู่ไกลเหมือนกับมีความห่วงใยต่อผูท้ ี่เป็ นสมาชิกใน
ชุมชนของตน
ดังนัน้ ทัง้ ชุมชนสวดภาวนา ทางานร่วมกันและปฏิบตั ิงานท่ามกลางนานาชาติ โดยทางบุตรของตน
เหล่านีท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรรมาให้ทาหน้าที่อนั เลิศประเสริฐนี ้
จะเป็ นประโยชน์อย่างมากที่จะไม่ละเลยแต่จดั เตรียมงานแพร่ธรรมในขอบเขตสากล จึงควรที่จะ
ติดต่ออย่างต่อเนื่องกับธรรมทูตที่ไปจากชุมชนของตน หรือติดต่อกับวัดหรือสังฆมณฑลในประเทศมิสซัง
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเป็ นหนึ่งเดียวกันระหว่างชุมชนต่างๆ ซึ่งอาจจะทาให้เห็นได้ และเพื่อเสริม
ความศรัทธาซึ่งกันและกัน
หน้าที่แพร่ธรรมของพระสังฆราช
38. ในฐานะเป็ นสมาชิกของคณะพระสังฆราชซึ่งเป็ นผูส้ ืบตาแหน่งต่อจากคณะอัครสาวก
พระสังฆราชทุกองค์ได้รบั การอภิเษกมิใช่เพื่อสังฆมณฑลใดสังฆมณฑลหนึ่งเท่านั้น แต่เพื่อความรอดพ้น
ของโลกทัง้ โลกด้วยคาสั่งของพระคริสตเจ้าที่ทรงให้ไปประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทกุ คน (เทียบ มก 16:15) เป็ น
คาสั่งหลักและโดยตรงถึงบรรดาพระสังฆราช พร้อมกับเปโตรและต้องขึน้ กับเปโตร ดังนั้นจึงเกิดความเป็ น
หนึ่งเดียวกันและความร่วมมือของพระศาสนจักรต่างๆ ซึ่งในปัจจุบนั เป็ นสิ่งจาเป็ นมากในการดาเนินการ
เพื่องานการประกาศข่าวดี ด้วยคุณธรรมของความเป็ นหนึ่งเดียวกันนี ้ พระศาสนจักรแต่ละแห่งจึงต้องมี
ความห่วงใยถึงพระศาสนจักรทุกแห่งด้วย พระศาสนจักรต่างๆ ย่อมบอกความต้องการแก่กันและกันและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการปฏิบตั ิงานแก่กัน เพราะการขยายพระกายของพระคริสตเจ้านัน้ เป็ นหน้าที่
ของคณะพระสังฆราชทัง้ ครบ (2)
พระสังฆราชในความเป็ นหนึ่งเดียวกับสังฆมณฑลของตน ท่านปลุกเร้า ส่งเสริม และอานวยการ
งานแพร่ธรรม ทาให้จิตตารมณ์และความกระตือรือร้นในการแพร่ธรรมของประชากรพระเจ้าดารงอยู่และ
เป็ นที่ประจักษ์ เพือ่ ว่าสังฆมณฑลทัง้ สังฆมณฑลกลายเป็ นธรรมทูต
พระสังฆราชมีหน้าที่ตอ้ งดาเนินงานในสังฆมณฑลของตน โดยเฉพาะในคนป่ วยและผูม้ ีความทุกข์
ยาก ถวายคาภาวนาและการใช้โทษบาปแด่พระเป็ นเจ้าเพื่อดวงวิญญาณบางดวง เปิ ดใจเพื่องานประกาศ
ข่าวดีท่วั โลก พระสังฆราชต้องยินดีส่งเสริมกระแสเรียกเยาวชนและนักบวชให้เข้าคณะธรรมทูต ยอมรับด้วย
จิตใจยินดีที่พระเจ้าทรงเลือกบางคนให้ทางานกิจการธรรมทูตของพระศาสนจักร พระสังฆราชต้องตักเตือน
และช่วยเหลือคณะนักบวชของสังฆมณฑลให้มีส่วนร่วมในงานแพร่ธรรมตามบทบาทของตน พระสังฆราชมี
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หน้าที่ตอ้ งส่งเสริมกิจการของคณะนักบวชธรรมทูตให้กบั สัตบุรุษของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการธรรมทูต
ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสันตะปาปา เนื่องจากเป็ นสิทธิอนั ชอบธรรมที่จะให้ความภาคภูมิใจกับงาน
นีซ้ ึ่งมีความสาคัญเป็ นเลิศ เพราะมีวิธีการที่จะปลูกฝังจิตตารมณ์ธรรมทูตและความเป็ นสากลอย่างแท้จริง
ลงในใจของคาทอลิกตัง้ แต่ยงั เยาว์ และมีวิธีการที่จะรวบรวมเงินสนับสนุนให้กบั งานแพร่ธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามความต้องการของแต่ละท้องที่(3)
เนื่องจากความต้องการคนงานในสวนองุ่นของพระเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึน้ และพระสงฆ์สงั ฆมณฑล
แสดงอย่างชัดเจนว่าปรารถนาจะมีส่วนในงานการประกาศข่าวดีท่วั โลกมากขึน้ สภาสังคายนานีป้ รารถนา
ให้พระสังฆราชคิดถึงการขาดแคลนพระสงฆ์อย่างจริงจังซึ่งเป็ นอุปสรรคขัดขวางการประกาศข่าวดีในหลาย
พืน้ ที่ จึงควรส่งพระสงฆ์ดีๆบางองค์ที่สมัครไปทางานแพร่ธรรมและให้เขาได้รบั การเตรียมตัวอย่างเหมาะสม
ไปยังสังฆมณฑลที่ขาดแคลนพระสงฆ์ พระสงฆ์เหล่านีจ้ ะปฏิบตั ิงานศาสนบริการธรรมทูตด้วยจิตตารมณ์
ของการรับใช้อย่างน้อยชั่วระยะเวลาหนึ่ง(4)
เพื่อให้กิจกรรมการแพร่ธรรมของพระสังฆราชปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อประโยชน์
ของพระศาสนจักรทัง้ ครบ
จึงเป็ นการสมควรที่สภาพระสังฆราชจะควบคุมดูแลกิจการเหล่านีท้ ี่เกี่ยวกับ
ความร่วมมืออย่างมีระเบียบในพืน้ ที่ของตน
ในการประชุมสภาพระสังฆราชนัน้
พระสังฆราชควรมีความตัง้ ใจที่จะกล่าวถึงเรือ่ งพระสงฆ์สงั ฆ
มณฑลที่จะส่งไปประกาศข่าวดีในประเทศต่างๆ
พวกท่านควรตัดสินใจอย่างชัดเจนถึงจานวนเงินที่
กาหนดให้ทกุ สังฆมณฑลจาต้องบริจาคเป็ นประจาทุกปี ให้แก่งานแพร่ธรรมตามสัดส่วนงบประมาณของตน
(5) พวกท่านควรพิจารณาถึงการหาหนทางในเรื่องความตรงไปตรงมา วิธีการการควบคุมและวิธีการปฏิบตั ิ
ในการแพร่ธรรมที่ได้รบั ความช่วยเหลือโดยตรง พวกท่านควรมีความสัมพันธ์กบั การให้ความช่วยเหลือและ
ถ้าจาเป็ นให้มีการจัดตัง้ สถาบันการแพร่ธรรมและสามเณราลัยฝึ กพระสงฆ์ธรรมทูตของสังฆมณฑล และ
ส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันและสังฆมณฑลให้มากขึน้
นอกจากนี ้ สภาพระสังฆราชยังเกี่ยวข้องกับการก่อตัง้ และการส่งเสริมกิจการที่อานวยให้ผทู้ ี่มาจาก
ประเทศมิสซังเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาหรือเพื่อหางานทา ให้ได้รบั การต้อนรับฉันพี่นอ้ งและได้รบั
ความเอาใจใส่ทางด้านการอภิบาลทางวิญญาณตามสมควร เพื่อพวกเขาซึ่งมาจากที่ห่างไกลจะรูส้ ึกเหมือน
อยู่ใกล้ และเป็ นโอกาสที่ดีที่ชมุ ชนที่มีมานานแล้วจะสนทนากับชาติต่างๆที่ยงั ไม่เคยได้ยินข่าวดี และเพื่อ
แสดงให้พวกเขาเห็นว่าในความรักต่อการทาตามหน้าที่ของเขาและการให้ความช่วยเหลือนัน้ เป็ นพระพักตร์
แท้จริงของพระคริสตเจ้า(6)
หน้าที่แพร่ธรรมของพระสงฆ์
39. พระสงฆ์เป็ นผูแ้ ทนพระคริสตเจ้า และเป็ นผูร้ ว่ มงานกับคณะพระสังฆราชในหน้าที่ศกั ดิ์สิทธิ์
สามประการ ซึ่งเป็ นธรรมชาติของพันธกิจของพระศาสนจักร(7) ดังนัน้ พระสงฆ์จึงควรมีความเข้าใจอย่าง
แท้จริงว่า ชีวิตของเขานัน้ ได้รบั การเจิมไว้เพื่อรับใช้การแพร่ธรรมด้วย เพราะโดยทางศาสนบริการของท่าน
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ส่วนประกอบสาคัญที่เป็ นหลักคือการถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณซึ่งทาให้พระศาสนจักรสมบูรณ์ พวกท่าน
เป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าผูท้ รงเป็ นศรีษะและนาผูอ้ ื่นไปสู่ความเป็ นหนึ่งเดียวกันนี ้
พระสงฆ์จึงไม่
สามารถที่จะไม่รูส้ ึกได้ว่าพระกายทีจ่ ะเติบใหญ่อย่างเต็มที่นนั้ ยังขาดอีกเพียงใด และจะต้องทาอีกเพียงใด
เพื่อให้พระกายยิ่งวันยิ่งเติบโตมากขึน้ ดังนั้นพระสงฆ์จึงต้องวางแผนในการเอาใจใส่ดแู ลการอภิบาลของ
ท่านในลักษณะซึ่งจะเป็ นการให้บริการด้านการประกาศข่าวดีกบั ผูท้ ี่มิใช่คริสตชน
ในหน้าที่การอภิบาล พระสงฆ์จะต้องปลุกเร้าและส่งเสริมสัตบุรุษให้มีความร้อนรนในการประกาศ
ข่าวดีไปทั่วโลก โดยการสอนพวกเขาในการเทศน์และในหลักสูตรข้อคาสอนที่เกี่ยวกับงานของพระศาสน
จักรที่จะต้องประกาศพระคริสตเจ้าไปยังทุกชาติ
โดยการให้ความรูก้ บั ครอบครัวคริสตชนในเรื่องความ
จาเป็ นและความเป็ นเกียรติในการส่งเสริมกระแสเรียกธรรมทูตให้กบั บุตรชายหญิงของ โดยการส่งเสริม
ความร้อนรนในการแพร่ธรรมให้กบั เยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนและในสมาคมคาทอลิกต่างๆ
เพื่อจะได้เกิด
ความอยากเป็ นผูป้ ระกาศข่าวดีในอนาคต พระสงฆ์ตอ้ งสอนสัตบุรุษให้สวดภาวนาเพื่อการแพร่ธรรมและไม่
อายที่จะขอเงินทานจากเขาพวกเขาเพื่อการแพร่ธรรม เหมือนเป็ นขอทานเพื่อพระคริสตเจ้าและเพื่อความ
รอดพ้นของวิญญาณ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยและสามเณราลัยจะต้องสอนเยาวชนให้รูถ้ ึงสภาพแท้จริงของโลกและของ
พระศาสนจักร เพื่อเขาจะได้เห็นถึงความจาเป็ นอย่างจริงจังในการประกาศข่าวดีสาหรับผูท้ ี่มิใช่คริสตชน ทา
ให้พวกเขามีความชัดเจนและรักษาความกระตือรือร้นของพวกเขาไว้ ในการสอนสาขาวิชาเรือ่ งความเชือ่
พระคัมภีร ์ ศีลธรรมและประวัติศาสตร์ ควรที่จะมุ่งเน้นความสนใจไปยังงานแพร่ธรรมที่มีอยู่ในวิชาเหล่านัน้
เพื่อว่า ด้วยวิธีการนี ้ ความตระหนักในเรื่องการแพร่ธรรมจะเกิดให้มีพระสงฆ์ขนึ ้ ในอนาคต
หน้าที่แพร่ธรรมของคณะนักบวช
40. คณะนักบวชมีชีวิตแห่งการราพึงภาวนาและทางาน มีส่วนร่วมและยังมีส่วนร่วมอยูอ่ ย่าง
สาคัญในการประกาศข่าวดีแก่โลกแม้ในทุกวันนี ้
สภาสังคายนานีเ้ ต็มใจรับรูค้ ณ
ุ งามความดีของคณะ
นักบวชเหล่านี ้ และขอบพระคุณพระเจ้าที่พวกเขาได้เสียสละมากมายเพื่อพระสิริรุง่ โรจน์ของพระองค์และ
งานรับใช้วิญญาณ สภาสังคายนาขอเตือนคณะนักบวชเหล่านีใ้ ห้กา้ วต่อไปอย่างไม่ย่อท้อในงานที่ได้เริ่มทา
มาแล้ว พวกเขาทราบแล้วว่าคุณธรรมความรักซึ่งต้องปฏิบตั ิให้ครบครันยิ่งขึน้ อันเนื่องมาจากกระแสเรียก
ของเขานัน้ บังคับและผลักดันเขาให้มีจิตตารมณ์และทางานที่มีลกั ษณะเป็ นคาทอลิกอย่างแท้จริง(9)
คณะนักบวชที่มีชวี ิตแห่งการราพึงภาวนานัน้ โดยทางการสวดภาวนา การทนทุกข์ทรมาน และการ
ทางานเพื่อใช้โทษบาปนัน้ ถือว่ามีความสาคัญอย่างมากในการช่วยวิญญาณให้กลับใจ เพราะพระเจ้าทรง
ส่งคนงานไปเกี่ยวเก็บข้าวในทุ่งนาของพระองค์ เมื่อทรงถูกขอให้กระทา (เทียบ มธ 9:38) ทรงเปิ ดใจของคน
ที่มิใช่คริสตชนให้ฟังข่าวดี (เทียบ กจ 16:14) และทรงบันดาลให้พระวาจาแห่งความรอดพ้นเกิดผลในใจของ
มนุษย์ (เทียบ 1 คร 3:7) ยิ่งกว่านัน้ ยังขอร้องคณะนักบวชเหล่านีใ้ ห้สร้างอารามขึน้ ในดินแดนมิสซังเหมือน
ที่บางคณะได้ทามาแล้ว เพือ่ ว่าเมือ่ การเจริญชีวติ ในแบบที่เข้ากับธรรมประเพณีทางศาสนาอย่างแท้จริงของ
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ประชาชน เขาจะได้เป็ นประจักษ์พยานอย่างสง่าผ่าเผยท่ามกลางผูท้ ี่มิใช่คริสตชน เพื่อประกาศพระ
อานุภาพและความรักของพระเจ้า รวมทัง้ การรวมเราเป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าด้วย
คณะนักบวชที่มีชวี ิตของการทางาน ไม่วา่ สิ่งที่ทานัน้ เป็ นการแพร่ธรรมอย่างเคร่งครัดหรือไม่ก็ตาม
พวกเขาควรถามตนเองอย่างจริงใจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าว่า พวกเขาจะขยายงานเพื่อขยายอาณาจักร
ของพระเจ้าให้กว้างออกไปได้หรือไม่ จะทิง้ งานศาสนบริการบางอย่างไว้ให้คนอื่นเพื่อทุ่มเทพละกาลังในการ
ปฏิบตั ิงานแพร่ธรรมได้หรือไม่ ถ้าจาเป็ นจะดัดแปลงแก้ไขกฎข้อบังคับของคณะแต่ยงั ถือจิตตารมณ์ของผู้
สถาปนาคณะไว้ได้หรือไม่
สมาชิกของคณะมีส่วนร่วมในความพยายามในการแพร่ธรรมเท่าที่สามารถ
หรือไม่ และวิธีการดาเนินชีวิตของเขาเป็ นประจักษ์พยานในการประกาศข่าวดีให้กบั ประชาชนในถิ่นนัน้
อย่างแท้จริงแล้วหรือไม่
ภายใต้การดลใจของพระจิตเจ้า ในปัจจุบนั คณะนักบวชฆราวาสในพระศาสนจักรยิ่งวันยิ่งเพิ่ม
มากขึน้ กิจการงานของพวกเขาอยู่ภายใต้อานาจของพระสังฆราช การแพร่ธรรมสามารถเกิดผลดีในหลายๆ
ทาง อันเป็ นเครื่องหมายแสดงถึงการอุทิศตนอย่างครบครันในการประกาศข่าวดีแก่โลก
หน้าที่การแพร่ธรรมของฆราวาส
41. ฆราวาสร่วมมือในงานการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักรในฐานะการเป็ นประจักษ์พยาน
และในขณะเดียวกันก็เป็ นเครื่องมือที่มีชีวิต พวกเขามีส่วนร่วมในพันธกิจแห่งการช่วยให้รอดพ้นของพระศา
สนจักร(10) โดยเฉพาะถ้าพระเจ้าทรงเรียกและได้รบั การยอมรับจากพระสังฆราชให้มาทางานนี ้
ในดินแดนที่มีคริสตชนแล้ว ฆราวาสร่วมมือในงานประกาศข่าวดีดว้ ยการส่งเสริมให้ตนเองและ
ผูอ้ ื่นรูจ้ กั และรักการแพร่ธรรม ด้วยการปลุกเร้าให้เกิดกระแสเรียกขึน้ ในครอบครัวของตนเอง ในสมาคม
คาทอลิก และในโรงเรียน และด้วยการมอบเงินอุดหนุนทุกประเภท เพื่อว่าพวกเขาจะได้สามารถมอบพระ
พรแห่งความเชื่อที่เขาได้รบั มาเปล่าๆให้กบั ผูอ้ ืน
ในดินแดนมิสซัง ขอให้ฆราวาสไม่ว่าจะเป็ นชาวต่างประเทศหรือคนพืน้ เมือง ที่สอนอยู่ในโรงเรียน
ทีด่ าเนินกิจการงานทางโลกได้ให้ความร่วมมือในกิจการของวัดและของสังฆมณฑล จัดตัง้ และส่งเสริมงาน
แพร่ธรรมของฆราวาสในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สตั บุรุษในพระศาสนจักรใหม่ได้มีส่วนในชีวิตของพระศาสน
จักรโดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะทาได้(11)
ที่สดุ ขอให้ฆราวาสเต็มใจให้ความร่วมมือในด้านสังคมและเศรษฐกิจแก่ประชาชนที่กาลังพัฒนา
ความร่วมมือเช่นนีเ้ ป็ นสิ่งน่ายกย่อง
ยิ่งให้ความสนใจกับสถาบันเด็กที่ถกู ทอดทิง้ ซึ่งเป็ นการสัมผัสกับ
โครงสร้างพืน้ ฐานของชีวิตในสังคม หรือมุ่งที่จะฝึ กอบรมประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อกิจการบ้านเมือง
ผูท้ ี่สมได้รบั การยกย่องเป็ นพิเศษคือ ฆราวาสที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ ที่
ส่งเสริมการวิจยั ทางศาสนาทางด้านประวัติศาสตร์หรือความชานาญทางด้านศาสนา เพื่อให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
ประชาชนและศาสนา ซึ่งสามารถช่วยในการประกาศข่าวดี และเพื่อเตรียมการเสวนากับผูท้ ี่มิใช่คริสตชน
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ฆราวาสควรร่วมมืออย่างฉันพี่นอ้ งกับคริสตชนอื่นๆและกับผูท้ ี่มิใช่คริสตชน และกับสมาชิกของ
องค์กรระหว่างประเทศ โดยคิดถึงความจริงที่ว่า “การสร้างนครในโลกนีต้ อ้ งมีพนื ้ ฐานในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
และต้องมุ่งไปหาพระองค์”(12)
เพื่อที่จะสามารถปฏิบตั ิงานเหล่านีท้ งั้ หมดได้ สิ่งจาเป็ นที่จะขาดมิได้และฆราวาสต้องได้รบั คือการ
เตรียมทางวิชาการและฝ่ ายจิตใจในสถาบันที่มีจดุ มุงหมายในด้านนี ้ เพื่อให้ชีวิตของเขาเป็ นประจักษ์พยาน
เพื่อพระคริสตเจ้าในท่ามกลางผูท้ ี่มิใช่คริสตชน ตามที่นกั บุญเปาโลอัครสาวกกล่าวว่า “อย่าทาสิ่งใดให้
เป็ นทีข่ นุ่ เคืองใจแก่ผอู ้ นื่ ไม่ว่าจะเป็ นชาวยิวหรือชาวกรีก หรือชุมชนของพระเจ้า ข้าพเจ้าพยายามกระทา
ทุกสิ่งเพือ่ เป็ นทีพ่ อใจของทุกคน มิได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน แต่เห็นแก่ประโยชน์ของทุกคน เพือ่ เขาจะ
ได้รบั ความรอดพ้น” (1 คร 10:32-33)

สรุ ป
42.บรรดาพระปิ ตาจารย์แห่งสภาสังคายนาพร้อมกับสมเด็จพระสันตะปาปา สานึกอย่างแรงกล้า
ถึงหน้าที่ตอ้ งแพร่ขยายพระอาณาจักรของพระเจ้าไปทั่วทุกแห่ง ขอคารวะผูป้ ระกาศข่าวดีทกุ คนด้วยความ
รักยิ่ง โดยเฉพาะที่สุดผูท้ ี่ถกู เบียดเบียนข่มเหงเพราะพระนามของพระคริสตเจ้า และขอร่วมในความทุกข์
ทรมานของเขาด้วย(13)
ท่านเหล่านีร้ อ้ นรนด้วยความรักเช่นเดียวกับที่พระคริสตเจ้าทรงร้อนรนด้วยความรักต่อมนุษย์ โดย
สานึกว่าพระเจ้าทรงเป็ นผูบ้ นั ดาลให้พระอาณาจักรของพระองค์ลงมาในโลก ท่านจึงภาวนาร่วมกับสัตบุรุษ
คริสตชนทุกคน เพื่อว่าโดยอาศัยคาเสนอวิงวอนของพระนางพรหมจารีมารีย์ ราชินีของบรรดาอัครธรรม
สาวก นานาชาติจะได้รบั การนาให้มารูจ้ กั ความจริงโดยเร็ว (เทียบ 1 ทธ 2:4) และพระสิริรุง่ โรจน์ของพระ
เจ้าซึ่งปรากฎอยู่บนพระพักตร์ของพระเยซูคริสตเจ้าจะได้เริ่มทอแสงเพื่อทุกคนโดยทางพระจิตเจ้า ( ทียบ 2
คร 4: 6)
ข้อความแต่ละข้อทุกประการที่ประกาศไว้ในสังฆธรรมนูญฉบับนี ้ บรรดาปิ ตาจารย์ได้เห็นชอบแล้ว
อาศัยอานาจของท่านอัครธรรมทูต ซึ่งเราได้รบั มอบมาจากพระคริสตเจ้า เราพร้อมกับบรรดาปิ ตาจารย์ที่
เคารพเหล่านี ้ ในพระจิตเจ้า จึงมีความเห็นให้กาหนดและตราไว้ และสิ่งใดที่สภาสังคายนานีไ้ ด้ตราขึน้ เรา
สั่งให้ประกาศใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า
กรุงโรม ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร
วันที่ 7 ธันวาคม 1965
เรา – เปาโล พระสังฆราชแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก
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ENDNOTES
PREFACE
1. Dogmatic Constitution "Lumen Gentium," 48.
2. St. Augustine, "Exposition on Psalm 44," 23 (PL 36, 508; CChr 38,
510).
CHAPTER 1
1. Cf. Dogmatic constitution, "Lumen Gentium," 1.
2. Cf. St. Irenaeus, "Against Heretics," III, 18, 1: "The word existing
in the presence of God, through whom all things were made, and who
always is present to the human race..." (PG 7 932)- id. IV, 6, 7: "From
the beginning even the Son, assisting at His own creation, reveals the
Father to all to whom He wills, and when He wills, and insofar as the
Father wills it." (ib. 990); cf. IV, 20, 6 and 7 (ib. 1037);
Demonstration No. 34 (Eastern Fathers, XII, 773, "Sources
Chretiennes," 62, Paris, 1958, p. 87)Clement of Alexandria,
"Protrept." 112, 1 (GCS Clement I, 79), "Strom.' VI, 6, 44, 1 (GCS
Clement II, 453); 13, 106, 3 and 4 (ib. 485). For the doctrine itself, cf.
Pius XII, radio messages, Dec. 31, 1952; Dogmatic constitution,
"Lumen Gentium," 16.
3. Cf. Hebrews 1:2; John 1:3 and 10, 1 Cor. 8:6; Col. 1:16.
4. Cf. St. Athanasius, "Letter to Epictetus," 7 (PG 26, 1060); St. Cyril
of Jerusalem, "Catech." 4, 9 (PG 33, 465); Marius Victorinus,
"Against Arius," 3, 3 (PL 8, 1101); St. Basil, Letter 26], 2 (PG 32,
969); St. Gregory Nazianzen, Letter 101 (PG 37, 181); St. Gregory of
Nyssa, "Antirrheticus, Against Apollin.," 17 (PG 45, 1156); St.
Ambrose Letter 48, 5 (PL 16, 1153); St. Augustine, "On John's
Gospel" tract XXIII, 6 (PL 35, 1585; CChr 36, 236); above all in this
way it is evident that the Holy Spirit has not redeemed us, since He
has not become flesh: "On the Agony of Christ," 22, 24 (PL 40, 302);
St. Cyril of Alexandria, "Against Nestorian," I, 1 (PG 76, 20); St.
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Fulgentius, Letter 17, 3, 5 (PL 65, 454); "Ad Trasimundum," III, 21
(PL 65, 284: on sorrow and fear).
5. It is the Spirit who has spoken through the Prophets; Creed of
Constantinople (Denzinger-Shoenmetzer, 150); St. Leo the Great,
Sermon 76 (PL 54, 405-406). "When on the day of Pentecost the Holy
Spirit filled the disciples of the Lord, it was not so much the beginning
of a gift as it was the completion of one already bountifully possessed:
because the patriarchs, the prophets, the priests and all the holy men
who preceded them were already quickened by the life of the same
Spirit. . . although they did not possess his gifts to the same degree."
Also Sermon 77, 1, (PL 54 412)- Leo XIII, encyclical, "Divinum
Illud" (AAS 1897, 650-651). Also St. John Chrysostom, where he
insists on the newness of the Holy Spirit's mission on Pentecost; "On
Eph." c. 4, Homily 10, 1 (PG 62, 75).
6. The Holy Fathers often speak of Babel and Pentecost; Origen, "On
Genesis," c. 1 (PG 12, 112); St. Gregory Naz., Oration 41, 16 (PG 36,
449); St. John Chrysostom, Homily 2 on Pentecost, 2 (PG 50, 467);
"On the Acts of the Apostles" (PG, 44); St. Augustine, "Narration on
Psalm 54," 11 (PL 36, 636; CChr 39, 664 ff.); Sermon 271 (PL 38,
1245); St. Cyril of Alexandria, Glaphyra on Genesis II (PG 69, 79); St.
Gregory the Great, "Homily on the Gospels," Book 2, Homily 30, 4
(PL 76, 1222); St. Bede, "On Hexaeum," Book 3 (PL 91, 125). See
above all the images in St. Mark's basilica in Venice.
The Church speaks all languages, and thus gathers all in the
catholicity of the faith: St. Augustine, Sermons 267, 268, 269 (PL 38,
1225,1237)- Sermon 175, 3 (PL 38 946); St. John Chrysostom, "On
the First Epistle to the Corinthians," Homily 35 (PG 61, 296); St. Cyril
of Alexandria, fragment on the Acts (PG 74, 758); St. Fulgentius,
Sermon 8, 2-3 (PL 65, 743-744).
Concerning Pentecost as the consecration of the Apostles to their
mission, cf. J.A. Cramer, "Catena on the Acts of the Apostles," Oxford,
1838, p. 24 ff.
7. Cf. Luke 3:22; 4:1; Acts 10:38.
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8. Cf. John c. 14-17; Paul VI, allocution during the council, Sept. 14,
1964 (AAS 1964, 807).
9. Cf. Dogmatic constitution "Lumen Gentium," 4.
10. St. Augustine, Sermo 267, 4 (PL 38, 1231): "The Holy Spirit does
in the whole Church what the soul does in all the members of one
body." Cf. Const. Dogm. Lumen Gentium, 7 (together with note 8).
11. Cf. Acts 10:44-47; 11:15; 15:8.
12. Cf. Acts 4:8; 5:32; 8:26, 29, 39; 9:31; 10; 11:24-28; 13:2, 4, 9;
16:6-7; 20:22-23; 21:11; etc.
13. Tertullian, "Apologeticum," 50, 13 (PL 1, 534; CChr. 1, 171.
14. Already St. Thomas Aquinas speaks of the apostolic duty of
"planting" the Church; cf. "Sent." Book I, Dist. 16, q. 1, 2 ad 2 and ad
4 a. 3 sol., "Summa Theol." 1.q.43, a. 7 ad 6, I, II q. 106 A. 4 AD 4.
Cf. Benedict XV, "Maximum Illud" Nov. 30, 1919 (AAS 1919, 445
and 453); Pius XI, "Rerum Ecclesiae," Feb. 28, 1926 (AAS 1926, 74);
Pius XII, April 30, 1939, to the directors of the Pontifical Missionary
Societies; id., June 24, 1944, to the directors of the Pontifical
Missionary Societies (AAS 1944, 210, again in AAS 1950, 727, and
1951 508), id., June 29, 1948, to the native clergy (AAS 1948, 374);
id., "Evangelii Praecones," June 2, 1951 (AAS 1951, 507); id., "Fidei
Donum," Jan. 15, 1957 (AAS 1957, 236); John XXIII, "Princeps
Pastorum," Nov. 28, 1959 (AAS, 1959, 835), Paul VI, homily Oct. 18,
1964 (AAS 1964, 911).
Both the supreme pontiffs and the Fathers and scholastics have spoken
of the expansion of the Church: St. Thomas Aquinas, commentary on
Matt. 16:28; Leo XIII, encyclical "Sancta Dei Civitas" (AAS, 1880,
241); Benedict XV, encyclical, "Maximum Illud" (AAS 1919, 442);
Pius XI, encyclical, "Rerum Ecclesiae" (AAS, 1926, 65).
15. In this notion of missionary activity, as is evident, according to the
circumstances, even those parts of Latin America are included in
which there is neither a hierarchy proper to the region, nor maturity of
Christian life, nor sufficient preaching of the Gospel. Whether or not
Ad Gentes 37

such territory de facto is recognized as missionary by the Holy See
does not depend on this council. Therefore, regarding the connection
between the notion of missionary activity and a certain territory, it is
wise to say that this activity "in the majority of cases" is exercised in
certain territories recognized by the Holy See.
16. Decree "Unitates Redintegratio" 1.
17. Cf. Dogmatic constitution, "Lumen Gentium" 14.
18. Cf. John 7:18; 8:30 and 44; 8:50; 17:1.
19. On this synthetic idea, see the teaching of St. Irenaeus de
Recaptiulatione. Cf. also Hippolytus, De Antichristo, 3: "Wishing all,
and desiring to save all, wishing all the excellence of God's children
and calling all the saints in one perfect man. . . " (PG 10, 732; GCS
Hippolyt I 2 p. 6); Benedictiones Iacob, 7 (T.U., 38-1 p. 18, 1 in 4 ss.),
Origen, In Ioann. Tom. I, n. 16: "Then there will be one action of
knowing God on the part of all those who have attained to God, under
the leadership of the Word who is with God, that thus all sons may be
correctly instructed in the knowledge of the Father, as now only the
Son knows the Father." (PG 14, 49, GCS Orig. IV 20)- St. Augustine,
De Sermone Domini in monte, I 41; "Let us love what can lead us to
that kingdom where no one says, 'My Father,' but all say to the one
God: 'Our Father'." (PL 34, 1250), St. Cyril Alex. In Joann. I: "For we
are all in Christ, and the common person of humanity comes back to
life in him. That is why he is also called the New Adam.... For he
dwelt among us, who by nature is the Son of God; and therefore in his
Spirit we cry out: Abba, Father But the Word dwells in all, in one
temple, namely that which he assumed for us and from us, that having
us, ail in himself, he might say, as Paul says, reconcile all in one body
to the Father" (PG 73, 161-164).
20. Benedict XV, Maximum Illud (AAS 1919, 445): "For as the
Church of God is Catholic and is foreign to no people or nation..." Cf.
John XXIII, Mater et Magistra: "By divine right the Church belongs to
all nations . . . since she has as it were transfused her energy into the
veins of a people, she neither is nor considers herself an institution
imposed on that people from without.... And hence whatever seems to
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her good and noble that they confirm and perfect" (namely those
reborn in Christ) (AAS 1961, 444).
21. Cf. Iraeneus, "Against Heretics" III, 15, n. 3 (PG 7, 919): "They
were preachers of truth and apostles of liberty."
22. Antiphon O for Dec. 23.
23. Cf. Matt. 24:31, Didache, 10, 5 (Funk I, p. 32).
24. Dogmatic constitution, "Lumen Gentium," 17. St. Augustine 7,
"City of God," 1917 (PL 41, 646). Instr. S.C.P.F. (Collectanea I, n. 35,
p. 42).
25. According to Origen, the Gospel must be preached before the end
of this world: Homily on Luke XXI (GCS, Origen IX, 136, 21 ff.);
"Comm. Ser. On Matthew" 39 (XI 75, 25 ff; 76, 4 ff.); Homily on
Jeremiah III, 2 (VIII 308, 29 ff.), St. Thomas "Summa Theol." Ia, IIae
q. 106, a.4, ad 4.
26. Hilary Pict. "On the Psalms" 14 (PL 9, 301); Eusebius of Caesarea,
"On Isaiah" 54, 2-3 (PG 24, 462-463), Cyril of Alexandria, "On Isaiah
V," chapter 54 1-3 (PG 70, 1193).
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1. Cf. Allocution of Paul VI of Nov. 21, 1964 in council (AAS 1964,
1013).
2. Cf. Declaration on "Religious Liberty" 2, 4, 10; constitution, "The
Church in the Modern World."
3. Cf. Dogmatic constitution, "Lumen Gentium," 17.
4. Cf. Constitution, "On Sacred Liturgy," 64-65.
5. Concerning this liberation from demons and the powers of darkness,
in the Gospel, cf. Matt. 12:28; John 8:44; 12:31 (Cf. I John 3:8; Eph.
2:1-2). In Liturgy of Baptism cf. Roman Ritual.
6. Cf. Dogmatic constitution, "Lumen Gentium," 14.
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7. Cf. St. Augustine, "Tract on John" 11, 4 (PL 35, 1476).
8. Cf. Dogmatic constitution, "Lumen Gentium," 9.
9. Cf. Dogmatic constitution, "Lumen Gentium," 10, 11, 34.
10 Cf. Dogmatic constitution, "On Divine Revelation," 21.
11 Cf. Dogmatic constitution, "Lumen Gentium," 12, 35.
12. Cf. Ib., 23, 3ff.
13. Cf. Ib., 11, 35, 41.
14 Cf. decree, "On Oriental Churches" 30.
15 Epistle to Diognetus, 5 (PG 2, 1173); Cf. Dogmatic constitution,
"Lumen Gentium," 38.
16. Cf. Dogmatic constitution, "Lumen Gentium," 32; Decree "On Lay
Apostolate."
17. Cf. Decree "On Priestly Training," 4, 8, 9.
18. Cf. Constitution, "On Sacred Liturgy," 17.
19. Cf. Decree, "On Priestly Training," 1.
20. Cf. John XXIII, "Princeps Pastorum" (AAS 1959, 843-844).
21 Cf Decree, "On Ecumenism," 4.
22 Cf John XXIII, "Princeps Pastorum" (AAS 1959, 842).
23. Cf. Dogmatic constitution, "Lumen Gentium," 29.
24. Cf. John XXIII" Princeps Pastorum" (AAS 1959, 855).
25. The reference is to expressions of this kind: "catechistes a plein
temps,n "full time catechists."
26. Cf. Dogmatic constitution, "Lumen Gentium," 31, 44.
Ad Gentes 40

CHAPTER III
1. Cf. John XXIII, "Princeps Pastorum" (AAS 1959, 838).
2. Cf. Decree, "On Priestly Ministry and Life," 11; Decree, "On
Priestly Training," 2.
3. Cf. Dogmatic constitution, "Lumen Gentium," 25.
4. Cf. Decree, "On Priestly Ministry and Life," 10, where in order to
render particular pastoral labors easier for various social groups,
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as needs of the apostolate demand it.
5. Cf. Dogmatic constitution, "Lumen Gentium," 13.
6. Cf. Allocution of Paul VI at the canonization of the Uganda Martyrs
(AAS 1964, 908).
7. Cf. Dogmatic constitution, "Lumen Gentium," 13.
CHAPTER IV
1. Dogmatic constitution, "Lumen Gentium," 17.
2. "Institutes" refer to orders, congregations, institutions and
associations which work in the missions.
3. Cf. Pius XI, "Rerum Ecclesiae" (AAS 1926, 69-7); Pius XII,
"Saeculo Exeunte" (AAS 1940, 256); "Evangelii Praecones" (AAS
1951, 506).
4 Cf Benedict XV, "Maximum Illud" (AAS 1919, 449-450).
5 Cf Benedict XV, "Maximum Illud" (AAS 1919, 448-449); Pius XII,
"Evangelii Praecones," (AAS 1951, 507). In the formation of priests
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6. Dogmatic constitution, "Lumen Gentium," 41.
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7. Cf. Benedict XV, "Maximum Illud" (AAS 1919 440); Pius XII,
"Evangelii Praecones" (AAS 1951, 507).
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11. Benedict XV, "Maximum Illud" (AAS 1919, 448); Pius XII,
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5. Decree "Pastoral Duties of Bishops," 6.
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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,
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