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สารสมเดจ็พระสันตปาปาฟรังซิส 

ในโอกาสวนัแพร่ธรรมสากล ประจาํปี 2015 
พ่ีนอ้งท่ีรัก 

วนัอาทิตยแ์พร่ธรรมสากลประจาํปี 2015 ปีน้ีอยูใ่นบริบทของปีชีวตินกับวช ซ่ึงช่วยใหมี้การ
ส่งเสริมการสวดภาวนาและการไตร่ตรองเพิ่มมากข้ึน ถา้คริสตชนผูไ้ดรั้บศีลลา้งบาปแลว้ทุกคนไดรั้บ
เรียกใหเ้ป็นประจกัษพ์ยานถึงพระเยซูเจา้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ดว้ยการประกาศความเช่ือท่ีเขาไดรั้บมา
เป็นดัง่พระพร ส่ิงน้ียิง่สาํคญัสาํหรับนกับวชชายและหญิงแต่ละคน ชีวิตนักบวชกับพันธกิจการแพร่
ธรรมนั้นมีความเช่ือมโยงกนัอยา่งชดัเจน ความปรารถนาท่ีจะติดตามพระเยซูเจา้อยา่งใกลชิ้ด ปรากฏ
ออกมาใหเ้ห็นดว้ยชีวติการเป็นนกับวชในพระศาสนจกัร ดว้ยการตอบรับการเรียกของพระองคใ์หแ้บก
กางเขนและติดตามพระองค ์ เพ่ือกระทาํตามแบบอยา่งการอุทิศตนของพระองคแ์ด่พระบิดา การรับใช้
และความรักของพระองค ์ ดว้ยการยอมสูญเสียชีวติเพ่ือไดรั้บชีวติ ทั้งน้ีเพราะชีวติทั้งชีวติของพระ
คริสตเจา้มีลกัษณะธรรมทูต ดงันั้น ทุกคนท่ีติดตามพระองคอ์ยา่งใกลชิ้ดจึงตอ้งรักษาคุณภาพแห่งการ
แพร่ธรรมของพระองคไ์วด้ว้ย 

มิติแห่งการแพร่ธรรมซ่ึงเป็นธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของพระศาสนจกัร เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นและขาด
มิได้ในชีวิตนักบวชทุกประเภท และเป็นส่ิงท่ีถูกละเลยไม่ได ้ แมจ้ะอา้งถึงจิตตารมณ์ท่ีต่างกนัของแต่
ละคณะนกับวชกต็าม การเป็นผูแ้พร่ธรรมไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่การเปล่ียนรูปแบบการใชชี้วติหรือยทุธวธีิ 
แต่การแพร่ธรรมเป็นส่วนหน่ึงของ “หลกั” ความเช่ือ เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับผูฟั้งเสียงของพระ
จิตเจา้ซ่ึงกระซิบวา่ “จงมา” และ ”จงไป” ผูท่ี้ติดตามพระคริสตเจา้จะไม่มีวนัพลาดจากการเป็นธรรมทูต 
เพราะพวกเขาทราบดีวา่พระเยซูเจา้ “ทรงเดินไปกบัเขา ตรัสพร้อมกบัเขา หายใจพร้อมกบัเขา และ
ทาํงานพร้อมกบัเขา เขารู้สึกถึงพระเยซูเจา้ผูท้รงชีวติอยูก่บัเขา ในท่ามกลางกิจการธรรมทูต” (ความช่ืน
ชมยินดีแห่งพระวรสาร 266) 

การแพร่ธรรมคือความรักผกูพนัต่อพระเยซูเจา้ และในขณะเดียวกนักเ็ป็นความรักต่อประชากร
ของพระองค์ เม่ือเราอธิษฐานภาวนาต่อหนา้พระเยซูเจา้ผูถู้กตรึงกางเขน เราไดเ้ห็นความรักอยา่งลึกซ้ึง
ของพระองคซ่ึ์งมอบศกัด์ิศรีและคํ้าจุนเรา ขณะเดียวกนัเรากต็ระหนกัดี วา่ความรักท่ีหลัง่ไหลมาจาก
ดวงพระหฤทยัท่ีถูกแทงของพระเยซูเจา้แผข่ยายมาโอบกอดประชากรของพระเจา้และมวลมนุษยชาติ 
เราตระหนกัอีกคร้ังวา่พระองคป์ระสงคจ์ะใชเ้รา เพ่ือพระองคจ์ะไดใ้กลชิ้ดกบัประชากรท่ีพระองคท์รง
รักมากยิง่ข้ึน (เทียบ ความช่ืนชมยนิดีแห่งพระวรสาร 268) และทุกคนท่ีแสวงหาพระองคด์ว้ยความ
จริงใจ จากคาํสัง่ของพระเยซูท่ีตรัสวา่ “จงไป” เราเห็นไดถึ้งภาพและความทา้ทายในปัจจุบนัของการ
แพร่ธรรมในพระศาสนจกัร สมาชิกของพระศาสนจกัรทุกคนถูกเรียกใหป้ระกาศข่าวดีโดยการเป็น
ประจกัษพ์ยานดว้ยการดาํเนินชีวติของพวกเขา ดว้ยวธีิการเฉพาะของบรรดานกับวชชายและหญิง พวก
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เขาถูกขอใหฟั้งเสียงของพระจิตเจา้ซ่ึงเรียกใหเ้ขาไปยงัสุดเขตแดน ไปยงัพ้ืนท่ีซ่ึงยงัไม่เคยไดรั้บการ
ประกาศข่าวดี 

ในโอกาสครบรอบหา้สิบปีของสภาสังคายนาวาติกนัคร้ังท่ีสอง ของพระสมณกฤษฎีกา วา่ดว้ย
งานธรรมทูตของพระศาสนจกัร เป็นการเชิญชวนเราทุกคนใหอ่้านเอกสารดงักล่าวอีกคร้ัง และนาํ
เน้ือหาในเอกสารมาทบทวนไตร่ตรอง พระสมณกฤษฎีกาน้ีไดเ้รียกร้องให้คณะนักบวชทุกคณะทาํงาน
ด้านการแพร่ธรรมอย่างเข้มแขง็ สาํหรับคณะนกับวชท่ีเป็นอารามนกัพรต นกับุญเทเรซาแห่งพระกมุาร
เยซู องคอุ์ปถมัภแ์ห่งการแพร่ธรรม เป็นดุจดงัแสงสวา่งใหม่ ท่านไดก้ล่าวอยา่งโนม้นา้วและดึงดูดใจ 
พร้อมทั้งเป็นแรงบนัดาลใจท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงระหวา่งชีวตินกัพรตกบัการแพร่ธรรม 
คณะนกับวชหลายแห่งท่ีเกิดข้ึนมาหลงัสงัคายนาวาติกนัท่ีสอง มีความกระตือรือร้นและเขม็แขง็ต่อการ
แพร่ธรรมสู่นานาชาติ บ่อยคร้ังท่ีคณะเหล่าน้ีเปิดกวา้งอยา่งเห็นไดช้ดั ดว้ยการร่วมทาํงานแพร่ธรรมกบั
นกับวชชายและหญิงท่ีมาจากทอ้งถ่ินและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ทาํใหใ้นปัจจุบนั พวกเขาสามารถ
พดูกนัดว้ยความเขา้ใจเร่ือง “ความหลากหลายทางวฒันธรรม” ในคณะนกับวช อยา่งไรกต็าม  ความ
จาํเป็นเร่งด่วนประการหน่ึงคือ การเนน้ย ํ้าความคิดวา่ พระเยซูเจา้ตอ้งเป็นศูนยก์ลางของการแพร่ธรรม 
และความคิดน้ีเรียกร้องใหทุ้กคนใชพ้รสวรรคท่ี์ตนมีอยูใ่นการประกาศข่าวดี ณ จุดยนืน้ี จะไม่มีการ
ประนีประนอม นัน่คือ: ผู้ ท่ีได้รับพระพรท่ีพระเป็นเจ้าทรงมอบให้และยอมรับภารกิจการแพร่ธรรม ผู้
น้ันถกูเรียกให้ให้เจริญชีวิตการแพร่ธรรม สาํหรับพวกเขาแลว้ การประกาศเร่ืองพระคริสตเจา้ใหไ้ปถึง
ผูค้นท่ีอยูห่่างไกลในส่วนต่างๆของโลกนั้น เป็นเสมือนชีวติแห่งการติดตามพระองค ์ แมส่ิ้งท่ีเขาไดรั้บ
ตอบแทนคือความยุง่ยากลาํบากและความเสียสละกต็าม แนวโนม้อะไรกต็ามท่ีทาํใหพ้วกเขาหนัเห
ออกไปจากกระแสเรียกแห่งการแพร่ธรรมน้ี ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลท่ีดูดีในเชิงความจาํเป็นดา้นการ
อภิบาล ความจาํเป็นของพระศาสนจกัร หรือความจาํเป็นทางดา้นมนุษย ์ มิใช่การตอบเสียงเรียกเป็น
การส่วนตวัของพระเจา้ในการรับใชพ้ระวรสาร ในสถาบันการแพร่ธรรม ผูใ้หก้ารอบรมถูกเรียกมา
เพ่ือใหก้ารอบรมอยา่งชดัเจนและตรงประเดน็เก่ียวกบัแผนการชีวติและหลกัการปฏิบติัของการเป็นผู ้
แพร่ธรรม ตลอดจนการมองใหเ้ห็นถึงกระแสเรียกท่ีแทจ้ริงของการเป็นผูแ้พร่ธรรม พอ่ขอวิงวอนเป็น
พิเศษต่อบรรดาเยาวชน ท่ีมีความสามารถในการเป็นประจกัษพ์ยานท่ีกลา้หาญและเป็นผูท่ี้มีนํ้ าใจ
กวา้งขวาง แมจ้ะต่างวฒันธรรมกนั: อย่าให้ผู้ อ่ืนปล้นความคิดแห่งการเป็นผู้แพร่ธรรมออกไปจากเธอ 
เน่ืองจากการติดตามพระเยซูเจา้เป็นพระพรพิเศษเฉพาะตวัเธอเท่านั้น ใหถ้ามตวัเธอจากส่วนลึกของ
มโนธรรมของเธอวา่ ทาํไมเธอจึงเลือกชีวตินกับวชแห่งการแพร่ธรรม และสะสมความพร้อมท่ีจะตอบ
รับกระแสเรียกน้ี เพราะมนัคือ: พระพรแห่งความรักในการรับใชเ้พ่ือการประกาศข่าวดี จงจาํไวว้า่ 
แมว้า่ก่อนท่ีพวกเขาจะไดย้นิเสียงเรียกน้ี การประกาศข่าวดีกมี็ความจาํเป็นอยูแ่ลว้สาํหรับผูท่ี้รักพระเจา้
ผูเ้ป็นเจา้นายของตน 
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ปัจจุบนั การแพร่ธรรมของพระศาสนจักรต้องเผชิญกับส่ิงท้าทาย ด้านความต้องการของผู้คน
ในการท่ีจะหันกลบัไปยงัรากเหง้าของตนเอง และพิทักษ์รักษาคุณค่าทางวัฒธรรมท่ีพวกเขานับถือ ซ่ึง
หมายความวา่การรู้จกัและการนบัถือขนบประเพณีท่ีผูอ่ื้นนบัถือ รวมถึงระบบปรัชญาการดาํรงชีวติ
ของผูอ่ื้น ตลอดจนการตระหนกัวา่ผูค้นและวฒันธรรม ตลอดจนประเพณีของผูค้นลว้นมีสิทธิและมี
ส่วนช่วยในการนาํความลึกลํ้าของปรีชาญาณของพระเจา้เขา้ไปในจิตใจจนทาํใหพ้วกเขายอมรับข่าวดี
ของพระเยซูเจา้ ผูท้รงเป็นแสงสวา่งและพละกาํลงัสาํหรับทุกวฒันธรรมได ้

ภายใตพ้ลวตัรท่ีซบัซอ้นน้ี ใหเ้ราถามตนเองวา่ “ใครคือผู้คนกลุ่มแรกท่ีข่าวดีควรต้องไปถึง” 
คาํตอบน้ี พบไดบ่้อยคร้ังในพระวรสาร ซ่ึงชดัเจนวา่ เป็นคนยากจน เดก็ๆ และคนป่วย คนท่ีถูกทอดท้ิง
และถูกดูหม่ิน ตลอดจนคนท่ีไม่มีอะไรท่ีจะตอบแทนเราได ้(เทียบ ลก 14:13-14)  การประกาศข่าวดีไป
ยงัคนท่ีมีนอ้ยท่ีสุดก่อนในพวกเรา คือเคร่ืองหมายแห่งพระอาณาจกัรท่ีพระเยซูเจา้ทรงนาํมา “เป็น
ความสมัพนัธ์ท่ีแยกจากกนัไม่ได ้ ระหวา่งความเช่ือของเราและคนยากจน จงอยา่ทอดท้ิงผูย้ากไร้” 
(ความช่ืนชมยินดีแห่งพระวรสาร 48) ประเดน็น้ีตอ้งชดัเจนเหนือส่ิงอ่ืนใดสาํหรับผูท่ี้ถวายตนเพื่อเป็นผู ้
แพร่ธรรม ดว้ยการปฏิญาณตนท่ีจะถือความยากจน พวกเขาเลือกท่ีจะติดตามพระคริสตเจา้ท่ีทรงให้
ความสนใจต่อคนจนมากกวา่ ไม่ใช่แค่ในเชิงความคิด แต่ตอ้งเป็นแบบท่ีพวกเขาเป็น ดว้ยการดาํรงชีวติ
แบบพวกเขา คือมีชีวติท่ามกลางความไม่แน่นอนในชีวติประจาํวนั และไม่ใส่ใจท่ีจะอา้งการมีอาํนาจ
บารมี ดว้ยการดาํรงชีวติแบบน้ี จึงสามารถเรียกตนเองไดว้า่เป็นพ่ีนอ้งของคนจน และสามารถนาํพวก
เขาใหเ้ห็นถึงความช่ืนชมยนิดีแห่งพระวรสารและเคร่ืองหมายแห่งความรักของพระเจา้ 

การดาํเนินชีวติคริสตชนท่ีเป็นประจกัษพ์ยานและเป็นเคร่ืองหมายแห่งความรักของพระบิดา 
ในท่ามกลางคนยากจนและคนดอ้ยโอกาสนั้น ผูป้ฏิญาณตนไดรั้บเรียกใหส่้งเสริมการปรากฏอยู่ของ
ฆราวาสผู้มีความเช่ือในการรับใชง้านแพร่ธรรมของพระศาสนจกัร ดงัท่ีสภาสงัคายนาวาติกนัท่ีสอง
ระบุไวว้า่ “ฆราวาสควรร่วมมือในงานการประกาศพระวรสารของพระศาสนจกัร ในฐานะประจกัษ์
พยาน และในฐานะเคร่ืองมือท่ีมีชีวติ พวกเขาสามารถช่วยงานแพร่ธรรมได”้ (AG 41) จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ี
ผูแ้พร่ธรรมท่ีไดรั้บการเจิมตอ้งยนิดีตอ้นรับคนมีนํ้าใจท่ีจะมาช่วยงานพวกเขา แมจ้ะเป็นแค่ช่วงเวลาท่ี
จาํกดักต็าม เพ่ือใหเ้ขาไดมี้ประสบการณ์ทางดา้นน้ี เพราะพวกเขาคือพ่ีนอ้งชายหญิงท่ีต้องการมีส่วน
ร่วมในกระแสเรียกการแพร่ธรรมท่ีเขาได้รับมาเม่ือรับศีลล้างบาป บา้นพกัและส่ิงปลูกสร้างท่ีใชใ้นงาน
แพร่ธรรม คือสถานท่ีโดยธรรมชาติท่ีจะตอ้นรับพวกเขา และจดัหาส่ิงท่ีสนบัสนุนเขาทั้งดา้นความเป็น
มนุษย ์ดา้นจิตวญิญาณ และงานอภิบาล 

สถาบันต่างๆของพระศาสนจักรและคณะนักบวชแพร่ธรรม ต่างกท็าํงานรับใชอ้ยา่งสมบูรณ์
เพ่ือใหผู้ค้นรู้จกัข่าวดีของพระเยซูเจา้ ซ่ึงหมายถึงวา่ สมาชิกทุกคนของสถาบนัและคณะนกับวช
ดงักล่าว จาํเป็นตอ้งไดรั้บปลูกฝังจิตตารมณ์แห่งการเป็นผูแ้พร่ธรรม และขอ้ผกูมดัท่ีจะตอ้งทาํงานแพร่
ธรรม แต่ผูท่ี้เป็นนกับวชชายและหญิงยงัจาํเป็นตอ้งมีโครงสร้างของการใหบ้ริการรับใชด้ว้ย เป็นการ
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แสดงความห่วงใยของพระสนัตะปาปา เพ่ือท่ีจะเป็นหลกัประกนัดา้นจิตตารมณ์ประชาคมใหมี้ความ
ร่วมมือกนัระหวา่งคณะในการดาํเนินการและประสานงานกนัเป็นส่วนสาํคญัของการเป็นประจกัษ์
พยานในงานแพร่ธรรม พระเยซูเจา้ทรงทาํใหเ้กิดความเป็นหน่ึงเดียวของอคัรสาวกของพระองคอ์นั
เป็นสภาวการณ์เพ่ือโลกจะไดเ้ช่ือ (เทียบ ยน 17:21) จุดร่วมกนัน้ีไม่ใช่ขอ้บงัคบัทางกฎหมาย หรือ
ระเบียบองคก์ร และไม่ใช่เป็นบีบรัดจากความคิดสร้างสรรคข์องพระจิตเจา้ ผูท้รงดลบนัดาลใหเ้กิด
ความหลากหลาย มนัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการทาํใหส้าระในพระวรสารเกิดผลผลิตท่ียิง่ใหญ่ข้ึน เป็นการ
ส่งเสริมความเป็นหน่ึงเดียวในวตัถุประสงคซ่ึ์งเป็นผลผลิตของพระจิตเจา้ดว้ยเช่นกนั 

สมาคมเพ่ืองานแพร่ธรรมผูสื้บตาํแหน่งของนกับุญเปโตร มีความเป็นผูแ้พร่ธรรมสากลขา้ม
ขอบฟ้า น่ีคือเหตุผลท่ีวา่ทาํไมพวกเขาจึงจาํเป็นตอ้งมีพระพรพิเศษท่ีหลากหลายในชีวิตนักบวชของ
พวกเขา  เพ่ือแสดงถึงขอบเขตอนักวา้งใหญ่ไพศาลของการประกาศข่าวดี และเพ่ือสามารถท่ีจะแน่ใจ
ไดว้า่พวกเขาเหมาะสมท่ีจะอยูใ่นดินแดนต่างๆท่ีพวกเขาถูกส่งไปทาํงาน 

พ่ีนอ้งท่ีรัก ผูแ้พร่ธรรมแทจ้ริงคือผูท่ี้รักข่าวดี นกับุญเปาโลกล่าวไวว้า่ “หากขา้พเจา้ไม่ประกาศ
ข่าวดี ขา้พเจา้ยอ่มไดรั้บความวบิติั” (1 คร 9:16) ข่าวดีเป็นแหล่งกาํเนิดของความช่ืนชมยนิดี อิสรภาพ 
และการไถ่กู ้ สาํหรับมนุษยท์ั้งปวงทั้งชายและหญิง พระศาสนจกัรตระหนกัดีถึงพระพรประการน้ี 
ดงันั้น พระศาสนจกัรจึงไม่หยดุท่ีจะประกาศข่าวดีแก่ทุกคน “ซ่ึงเป็นอยูแ่ลว้ตั้งแต่แรกเร่ิม เราไดฟั้ง เรา
ไดเ้ห็นดว้ยตาของเรา” (1 ยน 1:1) พนัธกิจของบรรดาผูรั้บใชพ้ระวาจาของพระเจา้ อนัไดแ้ก่ บรรดา
พระสงัฆราช พระสงฆ ์ นกับวช และฆราวาส คือการอนุญาตใหทุ้กคน โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ไดเ้ขา้ถึง
ความสมัพนัธ์ส่วนตวักบัพระคริสตเจา้อยา่งเตม็ท่ีในทุกส่วนของกิจกรรมการแพร่ธรรมของพระศาสน
จกัร สตับุรุษทุกคนไดรั้บเรียกใหเ้จริญชีวติภายใตข้อ้ผกูมดัแห่งศีลลา้งบาปอยา่งเตม็ท่ี ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บั
ภาวะแวดลอ้มของแต่ละคน การตอบสนองอยา่งใจกวา้งต่อกระแสเรียกสากลน้ี เป็นบรรดานกับวชชาย
และหญิงท่ีตอ้งกระทาํโดยผา่นชีวติแห่งการภาวนาอยา่งเขม้ขน้ และการมีชีวติสนิทกบัองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ และการถวายบูชาแห่งการไถ่กูข้องพระองค ์

ขา้แต่พระแม่มารีย ์ผูเ้ป็นมารดาของพระศาสนจกัร และแบบอยา่งของผูแ้พร่ธรรมท่ีอยูห่่างไกล 
ขา้พเจา้ขอฝากบรรดาพี่นอ้งชายและหญิงผูท้าํงานเผยแพร่ข่าวดีในทุกสภาพการณ์ของชีวติ การแพร่
ธรรมสู่นานาชาติ หรือในประเทศของตนเองไวก้บัพระแม่ ขา้พเจา้ขออวยพรบรรดาผูแ้พร่ธรรมของ
การประกาศข่าวดีทุกท่านดว้ยความยนิดี 
สาํนักวาติกัน 24 พฤษภาคม 2515 
สมโภชพระจิตเจ้า   
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