
• เรื่อง ความร่วมมือในงานแพร่ธรรม (COOPERATIO  MISSIONALIS) •

- 1 - - 1 -



• คำ�แนะนำ�ของสมณกระทรวงก�รประก�ศพระวรส�รสู่ปวงชน •

- 2 -

คำ�แนะนำ�

ของสมณกระทรวงก�รประก�ศพระวรส�รสู่ปวงชน

เรื่อง  คว�มร่วมมือในง�นแพร่ธรรม

(COOPERATIO  MISSIONALIS)

แปล   โดยคุณพ่อนรินทร์  ศิริวิริยานันท์

ตรวจทาน โดยคุณพ่อสำาราญ  วงศ์เสงี่ยม

   (ปรับปรุงแก้ไข  สิงหาคม 2015)



• เรื่อง ความร่วมมือในงานแพร่ธรรม (COOPERATIO  MISSIONALIS) •

- 2 - - 3 -

คำ�แนะนำ� เรื่อง ... คว�มร่วมมือในง�นแพร่ธรรม

อ�รัมภบท

	 เพื่อเป็นการตอบสนองอย่างเต็มที่ต่อพระบัญชาของสมเด็จพระสันตะปาปาในการนำาทางและประสาน

งานในการทำางานประกาศพระวรสาร	 และความร่วมมือในการแพร่ธรรมทั่วโลก	 สมณกระทรวงการประกาศ

พระวารสารสู่ปวงชน	 จึงมีควาพยายามทุกวิถีทาง	 “ที่จะทำาให้ประชากรของพระเจ้าเต็มไปด้วยจิตตารมณ์

แห่งการแพร่ธรรมสำานึกในความรับผิดชอบของตน	 และให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในกิจกรรมการแพร่ธรรม	 

ด้วยการสวดภาวนา	การดำาเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่าง	ด้วยกิจกรรมและด้วยการช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์	(1)

	 เนื่องจากสังคายนาวาติกันที่	 2	 เน้นอย่างแข็งขันถึงความรับผิดชอบของสมเด็จพระสันตะปาปา	 

คณะพระสังฆราช	 และพระสังฆราชแต่ละองค์ให้ประกาศพระวรสาร	 (2)	 สมณกระทรวงการประกาศ 

พระวรสารสู่ปวงชน	 คำานึงถึงความจำาเป็นในการศึกษาเหตุผลด้านข้อคำาสอนของพระศาสนจักร	 และเหนืออื่น 

ในการนำาสาระสำาคญัๆ	ของความรว่มมอืในการแพรธ่รรม	มาใชใ้นการแพรธ่รรม	ซึง่ในฐานะทีเ่ป็นความรบัผดิชอบ

สว่นรวม	และเป็นการผกูมดัตนเองของสนัตะสำานกัและของพระศาสนจกัรทอ้งถิน่	สิง่นีไ้ดร้บัการสนองตอบดว้ย

การประชุมใหญ่ของสมณกระทรวงเมื่อวันที่	25	-	28	มิถุนายน	1968	ผลที่เกิดขึ้น	คือ	คำาแนะนำา	Quo	Aptius	

ซึ่งได้รับการรับรองจากสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่	6	(3)

	 เพื่อให้เป็นไปตามแรงผลักดันของกฏหมายของพระศาสนจักร	 (4)	 และพระสมณสาสน์เรื่อง 

พระพันธกิจของพระองค์พระผู้ไถ่	 (Redemptoris	Mission)	(5)	ของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	ปอล	ที่	2	 

สมณกระทรวงฯ	 ได้สนองตอบต่อหัวข้อเร่ืองเดียวกันนี้	 ในการประชุมใหญ่เม่ือวันที่	 25	 -	 28	 เมษายน	 1995	 

ซึ่งได้ก่อให้เกิด	“สรุปข้อเสนอแนะ”	ที่มีคุณค่าและเป็นรูปธรรมบางข้อ

	 จากนั้น	 หัวข้อน้ีก็ได้รับการพิจารณาอีกครั้ง	 ภายใต้โครงร่างของความรับผิดชอบร่วมกันในการประชุม

พิเศษ	ที่กรุงโรม	เมื่อวันที่	29	เมษายน	จนถึงวันที่	1	พฤษภาคม	1996	ด้วยการเข้าร่วมประชุมของพระสังฆราช

ที่เป็นรองประธานของ	“คณะกรรมการฝ่ายงานธรรมทูต”	จำานวนหนึ่ง	พร้อมกับบรรดาผู้อำานวยการระดับชาติ

ของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม	(PMS)	ที่ได้รับเลือกตามความเหมาะสมเป็นผู้แทนของพระศาสนจักร

	 คำาแนะนำาที่ได้มาจากการประชุมใหญ่ทั้งคือ	 ปี	 1995	 และปี	 1996	 เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุง 

คำาแนะนำา	Quo	Aptius		ซึ่งสาระสำาคัญยังคงใช้ได้	แต่จำาเป็นที่จะต้องปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกด้าน

	 ดังนั้น	 คำาแนะนำาที่อยู่ในมือท่านนี้	 สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนมีจุดประสงค์ 

สามประการคือ

	 1.	เพื่อยืนยันข้อคำาสอนหลักของพระศาสนจักร	อันเป็นรากฐานของความร่วมมือในงานแพร่ธรรม

	 2.	เพือ่ใหน้โยบายเกีย่วกบัความรว่มมอืในงานแพรธ่รรม	โดยเนน้ถงึสมณองคก์รสนบัสนนุงานแพรธ่รรม	

(PMS)		และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสูป่วงชนกับสภาพระ

สังฆราชทั้งหลาย

	 3.	เพือ่สง่เสรมิ	และเปน็แนวทางทีเ่ปน็ลกัษณะเฉพาะในการดำาเนนิการบางอยา่งทีเ่ป็นความคดิริเริม่ใหม่

ของความร่วมมอืในงานแพร่ธรรมในสังฆมณฑลทีอ่ยูใ่นเขตทีมี่สทิธิไ์ดร้บัผลประโยชนใ์นฐานะทีเ่ป็นพระศาสนจกัร

ที่กำาลังเติบโต
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	 สมาชิกทีเ่ปน็พระสงัฆราชของ	“คณะกรรมาธกิารฝา่ยงานธรรมทตู”	จำานวนหนึง่พรอ้มกบับรรดาผูอ้ำานวย

การระดับชาติขององค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำานัก	 (PMS)	 ได้ช่วยกันร่างคำาแนะนำาฉบับนี้ขึ้น	 

ซึ่งเป็นเนื้อหาของ	คำาแนะนำา	Quo	Aptius	ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด

	 สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสูป่วงชนมคีวามหวงัวา่	ผลของการทำางานรว่มกนัในการปรบัปรงุ

ครัง้นี	้จะมสีว่นในการปลกุเรา้ความรว่มมอืในงานการแพร่ธรรมสูน่านาชาต	ิ(ad	gentes)	ของพระศาสนจกัทีจ่ะ

ก่อให้เกิด	“ฤดูใบไม้ผลิใหม่ของพระวรสาร”	(6)	ตามพระประสงสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	ปอล	ท่ี	2

ข้อคำ�สอนหลัก

1. รากฐานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการแพร่ธรรมสู่นานาชาติของพระศาสนจักร (ad gentes)

 “ขณะที่เดินทางอยู่ในโลกนี้ พระศาสนจักรมีธรรมชาติเป็นธรรมทูต” (7) ท่านได้รับพระบัญชาให้ 

ดำาเนนิต่อซึง่แผนการสากลของการไถ่กูซ่ึ้งนับตัง้แตน่รินัดรกาลแลว้ ได้เกดิขึน้จาก “ทอ่ธารแห่งความรกั” อนัได้แก ่ 

ความรักที่มาจากพระเป็นเจ้าพระบิดา ท่านเสนอตัวของท่านให้แก่โลกในฐานะของการต่อเนื่องของธรรมล้ำาลึก 

และพนัธกจิของพระคริสตเจ้า พระผู้ไถ่องค์เดียวและธรรมทตูองค์แรกของพระบิดา และท่านยงัเป็น “ศลีศกัด์ิสิทธ์ิ

สากลที่ช่วยให้รอด” อีกด้วย (8) ท่านได้รวบรวมโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยอาศัยพระจิตเจ้า ตัวแทนหลักของ

การแพร่ธรรม ซึ่งจากพระองค์นี้แหลที่พระศาสนจักรได้รับแสงสว่าง และพลกำาลังในการประกาศความจริง 

เกี่ยวกับพระคริสตเจ้า และพระบิดาที่พระองค์ท่านทรงเผยแสดงให้เราทราบ ดังนั้น พันธกิจของพระศาสนจักร

จึงมีคุณลักษณะของ “พระตรีเอกภาพ” อย่างหลีกเลี่ยงมิได้

 พระศาสนจักรมีความมั่นใจอย่างหนักแน่นถึงเอกลักษณ์ และพันธกิจของตน ท่านดำาเนินชีวิตตาม 

ความจริงข้อนี้ โดยผ่านทางการอุทิศตนของบรรดาบุตรชาย-หญิงของตน

 พระบัญชาขององค์พระเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “จงไปส่ังสอนนานาชาติ

ให้มาเป็นศิษย์ของเรา และทำาพิธีล้างบาปให้เขา” (มธ. 28:19) ยังคงก้องกังงานอยู่ทุกวันนี้อย่างแข่งขันและ 

อยา่งมคีณุคา่ พระศาสนจกัรไม่สามารถและจะไม่มีวนัปฏเิสธความรบัผดิชอบนีไ้ด ้ทา่นมีความม่ันใจวา่มนษุยท์กุ

คนมีสิทธ์ิที่จะพบกับพระคริสตเจ้าองค์พระผู้ไถ่กู้โดยผ่านทางศาสนบริการของท่าน พันธกิจของการแพร่ธรรม 

สู่นานาชาติ (ad gentes) อันเป็นคุณลักษณะของงานการประกาศพระคริสตเจ้าและพระวรสารของพระองค์ 

การก่อตั้งพระศาสนจักรท้องถิ่น และการสนับสนุนคุณค่าของพระอาณาจักร (9) จึงยังคงถูกต้อง สำาคัญ และ

ทันสมัยอยู่ โดยแท้จริง แล้วเมื่อมองดูความเป็นจริงในด้านประชากร และด้านสังคมศาสนาของโลกแล้ว ถือได้

ว่าสิ่งนี้ยังอยู่ในขั้นเร่ิมต้นเท่านั้น(10) ในขณะที่เรากำาลังย่างเข้าสู่สหัสวรรษท่สามนี้ หน้าท่ีการแพร่ธรรมของ 

พระศาสนจักรไม่มีทางที่จะดับสูญไป แต่กลับมีขอบฟ้าที่กว้างไกลกว่าอีก (11)

 พระศาสนจักรสากล	 พระศาสนจักรท้องถิ่นต่างๆ	 คณะและสมาคมของพระศาสนจักร	 สมาชิกแต่ละ

คนของพระศาสนจักรมีหน้าที่ในการเผยแผ่สารขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปจนสุดปลายแผ่นดิน	 (เทียบ	 กจ.	 1:8)	 

เพื่อพระกายทิพย์จะได้เติบโตอย่างเต็มที่ในองค์พระคริสตเจ้า	 (เทียบ	 อฟ.	 4,13)	 ถ้อยคำาของบรรดาอัครสาวก

นัน้ถอืวา่ทนัสมยัเสมอ	และพระศาสนจกัรก็กล่าวย้ำาสิง่นีด้ว้ยความมัน่ใจวา่	“เราจำาเปน็ตอ้งพดูถงึสิง่ทีเ่ราไดเ้หน็

และได้ยินมา”	(กจ.	4,	20)	(12)
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2. ความร่วมมือในงานแพร่ธรรมเกี่ยวข้อกับคริสตชนทุกคน

	 “พระบดิาทรงสง่เรามาฉนัใด	เรากส็ง่ทา่นทัง้หลายไปฉนันัน้”	(ยน.	20:21)	คำาประกาศนีข้องพระเยซเูจ้า 

ยงัคงผกูมดัเราอยู	่และยงัเปน็การแสดงใหเ้หน็อยา่งชดัเจนทีส่ดุถงึความเปน็หนึง่เดยีว	และการตอ่เนือ่งของพนัธกจิ 

ในความเป็นจริงแล้ว	 ‘missio	 ecclesiae’	 (พันธกิจของพระศาสจักร)	 มีต้นกำาเนิดมาจาก	 ‘missio	 Dei’	 

(พันธกิจของพระเจ้า)

	 พระศาสนจักรทั้งครบ	 ถูกเรียกให้อุทิศตนเพื่อการแพร่ธรรมโดยการให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง	 

ครสิตชนทกุคนโดยทางศลีลา้งบาปและศลีกำาลงักเ็ขา้อยูใ่นกระแสของกจิกรรมเหนอืธรรมชาต	ิในแผนการนรัินดร

เพื่อความรอดสากล	 นี่เป็นแผนการของพระเจ้า	 ซึ่งได้รับการทำาให้สมบูรณ์ในแต่ละวันเพื่อประโยชน์ของชน 

ทุกรุ่นที่มารวมกันเป็นครอบครัวมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่

	 การมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆในพระศาสนจักร	 และของคริสตชนแต่ละคนในการทำาให้แผนการของ

พระเจา้สมบรูณแ์บบ	นีแ่หละทีเ่ราเรียกวา่	“ความรว่มมือในงานแพรธ่รรม”	และสามารถปฏบัิตไิดใ้นรปูแบบต่างๆ 

เช่นด้วยการสวดภาวนา	การดำาเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างการเสียสละ	การอุทิศงาน	และความช่วยเหลือของตน	

ความรว่มมอื	คอื	ผลแรกของการสมุไฟการแพรธ่รรม	ถอืวา่เปน็จติตารมณแ์ละพลงัชวีติทีท่ำาให้ครสิตชนแตล่ะคน	

องค์กร	 และกลุ่มต่างสำานึกในความรับผิดชอบสากล	 ด้วยการก่อให้เกิดความสำานึกในงานการแพร่ธรรม	 และมี

ความแนว่แนใ่นการแพรธ่รรม	การรเิริม่ทกุอยา่งในการปลกุเรา้งานแพรธ่รรม	ตอ้งมุ่งไปสูจ่ดุมุ่งหมาย	คือการทำาให้

ประชากรของพระเจ้ามุ่งสู่พันธกิจสากลที่	 “เจาะจง”	คือเพื่อให้เกิดกระแสเรียกเพื่องานแพร่ธรรมอย่างแท้จริง	

ให้มีจำานวนมากขึ้น	และให้การสนับสนุนการให้ความร่วมมือในงานการประกาศพระวรสารทุกรูปแบบ	(13)

	 ความร่วมมือซึ่งถือว่าขาดมิได้สำาหรับการประกาศพระวรสารแก่โลก	 เป็นหน้าที่และเป็นสิทธิ์ของ 

ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาป	 (๑๔)	 สิ่งนี้ตั้งอยู่บนรากฐานของเอกลักษณ์ของพวกเขาเองในฐานะที่เป็นสมาชิกของ 

พระกายทิพย์	 ที่แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ	 ในทุกระดับของความรับผิดชอบ	 และงานที่เกี่ยวข้อง	 “ความ 

ร่วมมือในงานการแพร่ธรรมฝังรากและดำารงชีวิตอยู่ในความสนิทสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระคริสตเจ้าเหนือ

กว่าสิ่งอ่ืนใดหมด... โดยความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตคริสตชนทุกคน สามารถเป็นส่วนหน่ึงที่มีประสิทธิผลของ 

พันธกิจของพระศาสนจักรได้” (๑๕)

 ความร่วมมือในงานแพร่ธรรมเรียกร้องให้มีการประสานงานที่เพียงพอ	 เพ่ือให้เกิดมีจิตตารมณ์แห่ง

ความสัมพันธ์ของพระศาสนจักร	 และให้เป็นระบบพระศาสนจักร	 ดังนี้	 จึงจะบรรลุถึงเป้าหมายได้	 เช่น	 การมี

ส่วนร่วมในความสัมพันธ์ทุกชนิดของพระเจ้า	พระเจ้าเดียวสามพระบุคคล	จำาเป็นจะต้องมีสายสัมพันธ์ของการ 

เปน็หนึง่เดยีวภายในและตดิตอ่สมัพันธก์บัพระศาสนจักรทอ้งถิน่	ระหวา่งแตล่ะพระศาสนจักรท้องถิน่เหลา่นีก้บั

พระศาสนจักรสากล	 และระหว่างสมาชิกทุกคนของพระชากรพระเจ้า	 ความสัมพันธ์อันนี้ต้องได้รับการดำาเนิน

ชีวิตที่สอดคล้องกัน	 และท่ีสำาคัญคือในความสัมพันธ์ของกิจกรรมการแพร่ธรรมแต่ละอย่าง	 ไม่มีใครสมควร 

ถกูกดีกนัจากการปฏบิตักิารแลกเปลีย่นระหวา่งกนัในความรักเมตตาของพระศาสนจกัร	และของพลงัการแพรธ่รรม 

คณุภาพทีจ่ำาเปน็ของความรว่มกนัของพระศาสนจกัรแทจ้รงิแล้วคือ	ความเป็นปึกแผ่นทีเ่ป็นรูปธรรม	ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับทุกคน	และไปถึงตัวบุคคลอย่างแท้จริงในบริบทชีวิตจริงของเขา

	 ในปัจจุบันนี้เช่นกัน	 เราสามารถกล่าวได้ว่า	 กลุ่มคริสตชนต่างๆที่อุทิศตนเพื่อการแพร่ธรรมสากล	 

พวกเขากระทำาด้วย	“ความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน”	(กจ.	4:32)



• คำ�แนะนำ�ของสมณกระทรวงก�รประก�ศพระวรส�รสู่ปวงชน •
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3. องค์กรของความร่วมมือในงานแพร่ธรรม

 จากความสัมพันธ์ฝ่ายจิตในพระศาสนจักรก่อให้เกิดความจำาเป็นให้มีความสัมพันธ์ที่มองเห็นได้ และ

เป็นตัวตนเพื่อให้ความรับผิดชอบต่างๆ และหน้าที่อื่นๆจะได้เป็นหนึ่งเดียวและเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน (๑๖) จาก

ประสบการณ์อันยาวนาน และอำานาจสูงสุดของพระศาสนจักรควรมีการกำาหนดให้มีศูนย์กลางแห่งเดียวเพ่ือ 

“อำานวยการและประสานงาน” ในความริเร่ิมและกจิกรรมความรว่มมอืของธรรมทตูทัว่โลกไดแ้กส่มณกระทรวง

การประกาศพระวรสารสู่ปวงชน (๑๗)

 สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ซึ่งเป็นศูนย์กลางอำานวยการ และประสานงานการ 

ประกาศพระวรสาร ความร่วมมือในงานแพร่ธรรม สมณกระทรวงนี้ปฏิบัติตามพระบัญชาของสมเด็จ 

พระสันตะปาปาและในกรอบสากล เพ่ือสนับสนุนความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบความร่วม

มือในงานแพร่ธรรมในทุกระดับ และให้เกิดความม่ันใจว่ากิจกรรมของพวกเขาได้กระทำาไปอย่างมีระบบเพื่อว่า 

ทุกคน “จะได้ร่วมใจกันอุทิศกำาลังเพื่อเสริมสร้างพระศาสนจักร” (๑๘) พระศาสนจักรท้องถิ่นในระดับชาติ  

คณะกรรมมาธิการฝ่ายงานธรรมทูตในสภาพระสังฆราช และในระดับสังฆมณฑลต่างก็มีบทบาทคล้ายคลึงกัน

ภายในกรอบของตน

 องคก์รพระศาสนจกัรหลายองค์กรปฏบิตังิานภายใตก้ารประสานงานและการควบคมุของสมณกระทรวง

การประกาศพระวรสารสู่ปวงชน โดยมีความร่วมมือในงานการแพร่ธรรมเป็นเป้าหมายพิเศษของพวกเขา ไม่ว่า

จะเป็นทั้งครบหรือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง องค์กรเหล่านี้ ก็คือการแสดงออกของการประทับอยู่ในหลายรูปแบบ

ของพระจิตเจ้า ผู้ทรงทำาให้พระศาสนจักรเข้มแข็งจากภายใน เพื่อจะสามารถปฏิบัติการประกาศพระวรสารให้

แก่มนุษยชาติทั้งครบได้ ในส่วนสำาคัญเหล่านี้ เราควรกล่าวถึงคณะนักบวช คณะแพร่ธรรม คณะฆราวาส ขบวน

การคริสตชน กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ และอื่นๆ บนรากฐานของธรรมนูญหรือสถานะของพวกเขา พวกเขาต่าง

ทำางานอยา่งมปีระสทิธภิาพในเนือ้นาอนักว้างใหญ่และแตกตา่งกนัของความรว่มมือในงานการแพรธ่รรมโดยการ

ใช้วิธีการและรูปแบบพิเศษ มีโครงสร้างและองค์กรที่เป็นเอกเทศ

 บทบาทของการให้การสนับสนุนและความร่วมมือในส่วนของสมณกระทรวงการประกาศพระวรสาร 

สู่ปวงชนในระดับสากล และในระดับท้องถิ่นโดยสภาพระสังฆราช และพระสังฆราชท้องถิ่นแต่ละองค์ จะก่อให้

เกิดจิตตารมณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างมาก และกิจกรรมขององค์กรที่มีส่วนร่วมในความร่วมมือในงาน

แพร่ธรรม

 เพือ่ให้เกดิความรอ้นรนและความรว่มมอืมากขึน้ สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนหวงัพึง่

สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ทั้งสี่องค์กรเป็นพิเศษ (๑๙)

แนวทางการปฏิบัติ

1. บทบาทของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ในความร่วมมือในงานแพร่ธรรม

๔. ความร่วมมือในงานแพร่ธรรม และสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ทั้งสี่สมณองค์กร

 ภายในกรอบของความร่วมมือในงานแพร่ธรรมนี้ สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) มีบทบาท



• เรื่อง ความร่วมมือในงานแพร่ธรรม (COOPERATIO  MISSIONALIS) •
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สำ�คัญและเหม�ะสมต�มบทบ�ท สมณองค์กรเหล่�นี้เกิดจ�กก�รริเริ่มที่เป็นพระพรพิเศษของฆร�ว�ส และ 

พระสงฆ ์ดว้ยคว�มตัง้ใจท่ีจะสนบัสนนุกจิกรรมก�รแพรธ่รรม โดยก�รปลกุเร�้และเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัพระสงฆ ์

นกับวช และฆร�ว�ส ดว้ยก�รสวดภ�วน� ดว้ยก�รเสยีสละ ดว้ยก�รสง่เสรมิกระแสเรยีก ดว้ยกจิกรรมแหง่คว�ม

รักเมตต�ที่เป็นรูปธรรม

 ในขณะทีเ่ร�เนน้ถงึตน้กำ�เนดิท่ีเปน็พระพรพเิศษของสมณองคก์รสนบัสนนุง�นแพรธ่รรม (PMS) เหล�่นี ้

 เร�จำ�เป็นที่จะต้องเน้นอีกเช่นกันว่� พระศ�สนจักรได้ให้ก�รประกันถึงคว�มถูกต้อง ให้ก�รยอมรับ และรับม�

เป็นของท่�นเองด้วยก�รยื่นมือเข้�ม�เกี่ยวข้องโดยตรงของสำ�นักนักบุญเปโตร (Petrine Office)

 สมณองค์กรสนับสนุนง�นแพร่ธรรม (PMS) มีสี่สมณองค์กร คือ 

 - สมณองค์กรเผยแพร่คว�มเชื่อ (The Pontifical Society th Propagation of the Faith) เพื่อก่อ 

ให้เกิดคว�มสนใจในก�รประก�ศพระวรส�รส�กลในทุกส่วนของประช�กรของพระเจ้� และสนับสนุนให้

คว�มช่วยเหลือทั้งด้�นวัตถุ และด้�นฝ่�ยจิตแก่พระศ�สนจักรท้องถ่ินพร้อมทั้งก�รให้ก�รแลกเปลี่ยนบุคล�กร 

ก�รแพร่ธรรมด้วย

 - สมณองค์กรยุวธรรมทูต (The Pontifical Society of the Missionary Childhood) เพื่อช่วยครู

ให้ปลุกเร้�คว�มสำ�นึกในก�รแพร่ธรรมท่�มกล�งเด็กๆ เพื่อสนับสนุนให้เด็กแบ่งปันคว�มเชื่อ และวัตถุสิ่งของ 

แก่เด็กๆในเขตและพระศ�สนจักรที่ย�กจนกว่� และเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกตั้งแต่เย�ว์วัย

 - สมณองค์กรนักบุญเปโตรอัครส�วก (The Pontifical Society of Saint Peter Apostle) เพื่อ 

ช่วยเพิ่มคว�มตระหนักให้กับบรรด�คริสตชนถึงคว�มสำ�คัญของพระสงฆ์ท้องถิ่นในดินแดนมิสซัง และเชิญชวน

พวกเข�ให้คว�มรว่มมือดว้ยก�รช่วยเหลอืด�้นฝ�่ยจติ และด้�นวตัถใุนก�รอบรมผูส้มคัรเปน็พระสงฆ์และนกับวช

 - สมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวช (The Pontifical Missionary Union) เพ่ือ 

ก่อให้เกิดคว�มสำ�นึกในก�รแพร่ธรรมและก�รอบรมพระสงฆ์ ส�มเณร สม�ชิกคณะนักบวชและผู้สมัครของ

พวกเข� พร้อมทั้งฆร�ว�สแพร่ธรรมที่เกี่ยวข้องกับง�นแพร่ธรรมส�กลเป็นเหมือนกับจิตวิญญ�ณขององค์กร

อื่นๆ เนื่องจ�กสม�ชิกของสมณองค์กรนี้มุ่งปลูกฝังจิตต�รมณ์ก�รแพร่ธรรมในกลุ่มคริสตชน พร้อมทั้งก�ร 

ปลูกฝังคว�มร่วมมือที่กว้�งไกลกว่�อีกด้วย

 สมณองค์กรท้ังส่ีนี้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสันตะสำ�นัก เพร�ะได้รับก�รพัฒน�ขึ้นโดยก�รสนับสนุน 

ของสันตะสำ�นัก ซึ่งรับสมณองค์กรเหล่�นี้ม�เป็นของตนเองด้วยก�รให้มีคุณลักษณะเป็นส�กล “แม้ว่�จะเป็น

องคก์รของพระสนัตะป�ป� แตก่ย็งัเปน็ของบรรด�พระสงัฆร�ช และของประช�กรทัง้ปวงของพระเจ�้ดว้ย” (๒๐)

๕. คุณลักษณะอันดับแรกของสมณองค์กรสนับสนุนง�นแพร่ธรรม (PMS)

 เพื่อก่อให้เกิดและเพิ่มคว�มร่วมมือในง�นแพร่ธรรมนี้ในพระศ�สนจักร สมเด็จพระสันตะป�ป� ทั้งโดย

พระองคท์�่นเองและโดยผ�่นท�งสมณกระทรวงก�รประก�ศพระวรส�รสูป่วงชน ทรงสนบัสนนุก�รรเิริม่ทกุชนดิ

ทีเ่กดิจ�กแรงปลกุเร�้ของพระจติเจ�้ และคว�มใจกว�้งของบรรด�ครสิตชน กระนัน้ กย็งัทรงหวงัพึง่สมณองคก์ร

สนับสนุนง�นแพร่ธรรมเหล่�นี้เป็นพิเศษ “ซึ่งมีเป้�หม�ยตรงกันในก�รที่จะก่อให้เกิดจิตต�รมณ์ก�รแพร่ธรรม

ส�กลในท่�มกล�งประช�กรของพระเจ้�” (๒๑) และได้รับภ�ระเอกในก�รปลุกเร้�ให้เกิดคว�มร่วมมือด้วยก�ร

ประส�นคว�มพย�ย�มในก�รแพร่ธรรมทุกชนิดเข้�ด้วยกัน พร้อมกับให้ก�รประกันคว�มเหม�ะสมในก�รแจก

จ่�ยก�รให้คว�มช่วยเหลือ “เนื่องจ�กพวกเข�อยู่ในคว�มอุปถัมภ์ของพระสันตะป�ป� และคณะพระสังฆร�ช 
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สมณองค์กรแพร่ธรรมเหล่านี้ก็ยังอยู่ในขอบเขตของพระศาสนจักรแต่ละแห่งเป็นพิเศษอีกด้วย จึงสมควรที่ 

จะอยู่ในอันดับแรก...” (๒๒)

 ธรรมชาติ จุดหมาย และหน้าท่ีของแต่ละสมณองค์กรได้รับการยืนยันหรือกำาหนดโดยสถานภาพพิเศษ 

ซึ่งได้รับการรับรองอย่างชัดเจนจากสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 1980 และ

ใช้ทั่วพระศาสนจักร ในสถานการณ์ปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ เพื่อเพิ่มความร่วมมือในงาน 

แพร่ธรรมในวงงานพิเศษของทั้งสี่สมณองค์กร

 เพราะธรรมชาติ และคุณค่า สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) จึงควรมีอยู่และดำาเนินงาน 

ในทกุๆพระศาสนจกัรท้องถิน่ ไมว่า่จะตัง้ขึน้นานแลว้ หรอืเพิง่จะขึน้ใหม ่ดว้ยวธิกีารเหลา่นี ้การอทุศิตนในความ

ร่วมมือในงานการแพร่ธรรม จึงจะกลายเป็น “มโนธรรมของพระศาสนจักร”

๖. สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ขึ้นตรงกับสมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน และ

สภาพระสังฆราช

 การกำากับดูแลสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) สมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรงมอบให้แก่ 

สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ซึ่งได้รับพระบัญชา “ให้ควบคุมและประสานงานการประกาศ 

พระวรสารสู่ปวงชนและความร่วมมือในงานการแพร่ธรรมทั่วโลก ยกเว้น เขตท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของ 

สมณกระทรวงพระศาสนจักรตะวันออก” (๒๓) ดังนั้นสมณองค์กรนี้ (PMS) จึงอยู่ภายใต้การดูแลของ 

สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ซึ่งจะต้องนำาองค์กรเหล่านี้ด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพื่อให้

ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่ไปทั่วทุกสังฆมณฑล” (๒๕)

 การขึน้ตรงตอ่สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสูป่วงชน ตอ่สภาพระสงัฆราช และตอ่พระสงัฆราช

ของแต่ละสังฆมณฑล จำาเป็นจะต้องวางแผนในภาคปฏิบัติ และควรที่จะกระทำาในจิตตารมณ์ของความร่วมมือ

กันในทุกระดับที่รับผิดชอบ ด้วยการแบ่งปันวิธีการเดียวกันเพื่อจะให้บรรลุถึงเป้าหมายเดียวกัน

 อย่างไรก็ตาม แม้สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) นี้ ขึ้นอยู่กับสมณกระทรวงการประกาศ 

พระวรสารสู่ปวงชน และกับบรรดาพระสังฆราช แต่สมณองค์กรเหล่านี้มีสิทธิ์ในการเป็นเอกเทศในเรื่อง 

บางอยา่งทีไ่ดร้บัการยอมรับจากผูม้อีำานาจและทีไ่ดก้ำาหนดไวใ้นธรรมนญู (Statutes) (ของสมณองคก์รสนบัสนนุงาน 

แพร่ธรรม (PMS) การเป็นเอกเทศนี้แสดงออกอย่างแข็งขันในการแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมในการให้ความ 

ร่วมมือ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการแพร่ธรรม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและ

ต้องการรูปแบบใหม่ๆ ของการเข้ามามีบทบาทในการแพร่ธรรม

๗. ผู้อำ�นวยก�รระดับช�ติ ของสมณองค์กรสนับสนุนง�นแพร่ธรรม (PMS)

 โดยท่ัวไปแต่ละประเทศควรมีผู้อำานวยการระดับชาติเพียงผู้เดียว สำาหรับสมณองค์กรสนับสนุนงาน 

แพร่ธรรม (PMS) ทั้งสี่สมณองค์กร เพื่อคอยรับใช้ตามจุดประสงค์ของทั้งสี่สมณองค์กร ในบางกรณีผู้อำานวยการ

ผู้เดียวอาจรับผิดชอบหลายๆประเทศก็ได้

 การแต่งตั้งผู้อำานวยการระดับชาติเป็นหน้าที่ของสมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน  

จะเป็นการดีมากหากได้รับการเสนอโดยสภาพระสังฆราชผ่านทางพระสมณทูตมาก่อน

 ผู้อำานวยการระดับชาติจะอยู่ในวาระได้ห้าปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งต่อได้อีกหนึ่งวาระเท่านั้น
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๘. หน้าที่ของผู้อำานวยการระดับชาติของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) 

 หนา้ทีห่ลักของผูอ้ำานวยการระดับชาต ิคอื การสนับสนนุและแนะนำาสมณองคก์รสนบัสนนุงานแพร่ธรรม 

(PMS) ในประเทศ และประสานการทำางานของพวกเขาในแต่ละสังฆมณฑล

 หนา้ทีท่กุอยา่งท่ีเกีย่วขอ้งกบัสำานกังาน ผูอ้ำานวยการฯ จะตอ้งถือตามธรรมนูญ (Statutes) อยา่งเคร่งครัด 

พร้อมกับกฏข้อบังคับต่างๆ ที่ทางสันตะสำานักตราขึ้น และแนวทางพิเศษจากสภาพระสังฆราช

 ผู้อำานวยการระดับชาติทุกท่านต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่อย่างจริงจังตามที่มีกำาหนดไว้ในธรรมนูญ 

(Statutes) เพื่อจะได้พิจารณาปัญหาต่างๆร่วมกัน และเพื่อวางแผนในการแจกจ่ายเงินสนับสนุน โดยมุ่งไปยัง

ความต้องการของพระศาสนจักรที่เป็นดินแดนมิสซังทุกแห่ง และคำานึงถึงความเสมอภาค และลำาดับก่อนหลัง

ของความจำาเป็น ผู้อำานวยการจะต้องทำารายงานการเงิน และทำารายงานเกี่ยวกับงานต่างๆของทั้งสี่สมณองค์กร

ต่อเลขาธิการใหญ่ของแต่ละสมณองค์กรตามลำาดับรายการต่างๆที่กำาหนดไว้

 ผู้อำานวยการระดับชาติจะนำาเอาเงินที่สัตบุรุษบริจาคเพื่องานแพร่ธรรมไปใช้ในโครงการอื่นโดยพละ

การไม่ได้เป็นอันขาด เงินบริจาคท่ีว่านี้ไม่ว่าจะได้รับในวันอาทิตย์แพร่ธรรมหรือในโอกาสพิเศษอื่นๆใดๆก็ตาม  

เร่ืองนี้บังคับมโนธรรมและจำาเป็นที่จะต้องปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในการแจกจ่ายเงินสนับสนุนให้ทั่วถึง อันเป็น

หลักประกันที่ทางสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ต้องกระทำาในนามของสมเด็จพระสันตะปาปา

และคณะพระสังฆราช

๙. ผู้อำ�นวยก�รระดับสังฆมณฑลของสมณองค์กรสนับสนุนง�นแพร่ธรรม (PMS)

 โดยทั่วไป แต่ละสังฆมณฑล พระสังฆราชจะแต่งตั้งผู้หนึ่งให้ทำาหน้าที่ผู้แทนพระสังฆราชสำาหรับงาน 

แพร่ธรรม และเป็นผู้อำานวยการระดับสังฆมณฑลของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ท่านผู้นี้ควร

จะเป็นสมาชิกของสภาสงฆ์หรือสภาอภิบาล ถ้าหากจำาเป็นพระสังฆราชอาจเลือกสองคนให้ทำาคนละหน้าที่  

ในนามของพระสังฆราชผู้เป็นผู้แทนพระสังฆราชเพื่องานแพร่ธรรมของสังฆมณฑล จะต้องให้ความช่วยเหลือ 

ในทกุดา้นแกผู่อ้ำานวยการสมณองคก์รสนบัสนนุงานแพรธ่รรมระดับสงัฆมณฑล เพือ่วา่สมณองค์กรสนบัสนนุงาน

แพรธ่รรม (PMS) จะไดเ้ปน็วธิกีารทีม่เีอกสทิธิใ์นการปลกุเรา้การแพรธ่รรมและความรว่มมอืในสงัฆมณฑล (๒๖)

2. โครงสร้�งของสภ�พระสังฆร�ชในก�รให้คว�มร่วมมือในง�นแพร่ธรรม

๑๐. คณะกรรมก�รสภ�พระสังฆร�ชเพื่อก�รแพร่ธรรม (Episcopal Commission for Mission)

 เนื่องจากบรรดาพระสังฆราชต่างมีความรับผิดชอบร่วมกันในการแพร่ธรรมจึงจำาเป็นท่ีจะต้องมี  

“คณะกรรมการพระสังฆราชเพ่ือการแพร่ธรรม” ภายในสภาพระสังฆราชของแต่ละประเทศ (๒๖) หน้าที่ของ

คณะกรรมการนีค้อืสนบัสนนุใหม้กีารประกาศพระวรสารแกป่วงชน การปลกุเรา้และการใหค้วามรว่มมอืในงาน

แพรธ่รรมในทกุรปูแบบ ในขณะเดยีวกนักร็กัษาความสัมพนัธกั์บสมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสูป่วงชน 

และกับสภาพระสังฆราชไว้ ความเข้มแข็ง และความเป็นหนึ่งเดียวกันในการประสานงานของคณะกรรมการจะ

ช่วยการให้ความร่วมมือในงานแพร่ธรรมของแต่ละประเทศเป็นไปได้อย่างดี
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๑๑. หน้าที่ของคณะกรรมการพระสังฆราชเพื่อการแพร่ธรรม

	 หน้าที่หลักของคณะกรรมการพระสังฆราชเพื่อการแพร่ธรรม	มีดังนี้

	 ๑๑.๑	 เสนอและสนับสนุนการริเริ่มที่เหมาะสมเพื่อการอบรมด้านงานแพร่ธรรมแก่พระสงฆ์	 เพื่อ 

ช่วยเหลือองค์กรการแพร่ธรรม	 และเพ่ือพัฒนาความตระหนักถึงการแพร่ธรรมในแต่ละพระศาสนจักรท้องถ่ิน	

เพื่อสัตบุรุษแต่ละบุคคลจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแพร่ธรรมสู่นานาชาติ	 (ad	 gentes)	 และเพ่ือให้

เกิดความร่วมมือกัน

	 ๑๑.๒	 เพื่อสนับสนุนสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม	 (PMS)	 ในทุกสังฆมณฑล	 ให้ความม่ันใจ 

ในลักษณะเฉพาะ	และอำานาจหน้าที่ที่มีประสิทธิผลตามธรรมนูญ	(Statutes)	ของแต่ละสมณองค์กร

	 ๑๑.๓	 เพื่อให้เงินบริจาคทั้งหมดที่ได้รับเข้าอยู่ในกองทุนกลาง	 เพื่อการแพร่ธรรม	 ที่บริหารโดยสำานัก

เลขาธิการของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม	 (PMS)	 เพื่อให้เกิดความยุติธรรม	และได้สัดส่วนของการให้

ความช่วยเหลือแก่พระศาสนจักรที่ยังเยาว์	 และกิจกรรมทุกอย่าง	 ที่เก่ียวกับพันธกิจของการแพร่ธรรมสากล 

สู่นานาชาติ	(๒๙)

	 ๑๑.๔	 เพ่ือเสนอจำานวนเงินที่แต่ละสังฆมณฑลได้ให้ตามสัดส่วนรายได้	 แก่กิจกรรมการแพร่ธรรม 

ในแต่ละปีแก่พระสังฆราชที่ได้ส่งไปที่สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน	การบริจาคนี้ถือเป็นเรื่อง

จำาเป็นเนื่องจากความต้องการในการพัฒนากิจกรรมแพร่ธรรมนับวันจะยิ่งทวีขึ้น	 และการบริจาคของบรรดาค

ริสตชนเท่านั้นยังไม่เป็นการเพียงพอ	(๓๐)

	 ๑๑.๕	เพื่อให้การริเริ่มด้านความร่วมมือในงานแพร่ธรรมได้รับการส่งเสริมและเกิดการประสานสัมพันธ์

กัน	เพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายเพราะการทำางานของอีกฝ่ายหนึ่ง	เพื่อรักษาลักษณะสากลและ

ลักษณะเอกของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม	(PMS)	ไว้

	 ๑๑.๖	 เพื่อก่อให้เกิดและการจัดระเบียบการให้ความร่วมมือของแต่ละสถาบันนักบวช	 และองค์กร 

งานแพรธ่รรมทีม่เีปา้หมายการแพรธ่รรมโดยเฉพาะหรอืเปน็บางสว่น	อาจจะรวมไปถงึการอบรมและการปลกุเร้า

การแพรธ่รรมใหแ้กบ่รรดาสตับรุษุดว้ย	พรอ้มทัง้ความรว่มมอือย่างใกลช้ดิกบัสมณองคก์รสนบัสนนุงานแพร่ธรรม 

(PMS)	สถาบัน	และองค์กรเหล่านี้ควรที่จะให้ความร่วมมือ	เพื่อผลประโยชน์ของการงานของพวกเขาเองภายใน

ขอบเขตของระเบียบที่เหมาะสม	 และให้ความเคารพต่อความต้องการของพันธกิจการแพร่ธรรมสู่นานาชาติ	 

(ad	gentes)	 เราไม่ควรให้การยอมรับเฉพาะแต่การเกี่ยวข้องที่ได้รับการอนุมัติแล้วและประสบการณ์ที่ถูกต้อง

ของพวกเขาในด้านการแพร่ธรรมเท่านั้น	 (๓๑)	 แต่ควรให้พวกเขามีโอกาสหากระแสเรียกการแพร่ธรรม	 ตาม 

จิตตารมณ์พิเศษของพวกเขาตามความเหมาะสมอีกด้วย	 ซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องของการทำางาน 

แพร่ธรรมของพระศาสนจักรทั้งครบ	(๓๒)

๑๒.	คณะที่ปรึกษาการแพร่ธรรมระดับชาติ

	 เพื่อที่จะบรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่กว่า	 ในการทำางานในการปลุกเร้า	 การให้ความร่วมมือ	 

และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการแข่งขันและการซ้ำาซ้อน	 สภาพระสังฆราชควรที่จะมีการตั้ง	 “คณะที่ปรึกษาการ

แพร่ธรรมระดับชาติ”	ขึ้น	เพื่อจะได้วางแผนควบคุมและปรับปรุงกิจกรรมหลักๆ	ของการให้ความร่วมมือในการ

แพร่ธรรมในระดับชาติ

	 พร้อมกับประธานของคณะกรรมการพระสังฆราชเพื่อการแพร่ธรรม	ซึ่งเป็นประธานในงานนี้ด้วย	คณะ
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ท่ีปรึกษาดังกล่าวควรประกอบด้วยสมาชิกคือ ผู้อำานวยการระดับชาติของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม 

(PMS) เลขานกุารระดบัชาตขิองสมณองคก์รสนบัสนนุงานแพรธ่รรม และผูแ้ทนของพวกเขา พระสงฆ์สงัฆมณฑล

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการพระสังฆราช ผู้แทนจากสถาบันการแพร่ธรรม และจากคณะนักบวช และ

ชมรมผูแ้พรธ่รรมทีท่ำางานในดนิแดนมสิซงั ผูแ้ทนจากคณะทีป่รกึษาคณะนกับวชชายหญงิระดบัชาต ิผูแ้ทนจาก

คณะที่ปรึกษาฆราวาสแพร่ธรรมที่ได้รับการรับรองจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ จำานวนและสัดส่วนของสมาชิกของ

คณะทีป่รกึษาการแพรธ่รรมระดบัชาตนิี ้จะถกูกำาหนดโดยสภาพระสงัฆราช หรอื โดยคณะกรรมการพระสงัฆราช

เพื่อการแพร่ธรรม (๓๓)

 สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) จะเสนอประเด็นที่จะเป็นประโยชน์สำาหรับประเทศให้ 

คณะที่ปรึกษานี้พิจารณา ในสาระที่พวกเขาคิดว่ามีความสำาคัญสมที่จะได้รับการพิจารณาและจัดการ ในบริบท

ของความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับการให้ความร่วมมือในงานแพร่ธรรม จากน้ัน เป็น

หน้าที่ของคณะที่ปรึกษานี้จะเสนอสาระเดียวกันนี้ให้แก่สภาพระสังฆราช เพ่ือจะได้มีการตัดสินใจที่เหมาะสม 

ในที่ที่มีคณะที่ปรึกษาระดับแขวงนั้น โครงสร้างและหน้าที่ก็จะคล้ายๆ กันกับโครงสร้างและหน้าที่ของ 

คณะที่ปรึกษาการแพร่ธรรมระดับชาติ

 นอกเหนอืไปจากสภาการแพรธ่รรมทีไ่ดร้บัการจดัตัง้โดยสภาพระสงัฆราชแลว้ สมณองคก์รสนบัสนนุงาน

แพร่ธรรม (PMS) ควรที่จะมีคณะที่ปรึกษาระดับชาติของตนเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของตนด้วย

3. การประสานงานของสมณองค์กรในการให้ความร่วมมือในงานแพร่ธรรม

๑๓. สิ่งชี้บอกสำาหรับการประสานงานขององค์กรระดับชาติ

 เพื่อเป็นหลักประกันในการประสานงานที่ดีระหว่างกิจกรรมของสันตะสำานักกับของสภาพระสังฆราช 

ในขอบเขตของการให้ความร่วมมือในงานแพร่ธรรม คณะกรรมการพระสังฆราชเพื่อการแพร่ธรรมจะต้องคำานึง

ถึงสิ่งชี้บอกต่อไปนี้

 ๑๓.๑ ประการแรก ให้คำานึงถึงคำาเช้ือเชิญของสมเด็จพระสันตะปาปา ที่มีต่อบรรดาพระสังฆราชและ

องคก์รทีเ่ก่ียวข้องกบักจิกรรมการแพรธ่รรมสูน่านาชาต ิให้ร่วมมอือยา่งจรงิจงัและอยา่งซือ่สตัยก์บัสมณกระทรวง

การประกาศพระวรสารสูป่วงชน ความร่วมมอืนีม้รีากฐานทางกฏหมายเกีย่วกับอำานาจทีส่มเดจ็พระสนัตะปาปา

ทรงมอบใหแ้กส่มณกระทรวงการประกาศพระวรสารสูป่วงชน (๓๔) และความเป็นหนึง่เดยีวกนัในการแพรธ่รรม

น้ีมีความจำาเปน็อนัเนือ่งมาจากองค์พระผูเ้ปน็เจา้ทรงอธษิฐานภาวนาในระหวา่งอาหารค่ำามือสดุทา้ยวา่ “เพือ่ให้

ทุกคนเปน็หนึง่เดยีวกนั เชน่เดยีวกบัท่ีพระองค์ทรงอยูใ่นขา้พเจา้ และข้าพเจา้อยูใ่นพระองค ์เพือ่ใหเ้ขาทัง้หลาย

อยู่ในพระองค์ และในข้าพเจ้า โลกจะเชื่อว่าพระองค์ได้ทรงส่งข้าพเจ้ามา” (ยน. 17:21) ในภาคปฏิบัติสมณ

องค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ปรึกษากับสภาพระสังฆราชและพระสังฆราชที่รับผิดชอบเกี่วกับการให้

ความร่วมมือในงานการแพร่ธรรมประจำาท้องถิ่น ในขณะเดียวกันขอให้สภาพระสังฆราชปรึกษากับสมณองค์กร

สนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ด้วย

 ๑๓.๒ โครงการของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) จะต้องรวมเข้าอยู่ในแผนงานอภิบาล

ของประเทศด้วย การรวมเข้าด้วยกันนี้ จะมีความแน่นอนก็ด้วยการเสนอร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพระ
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สงัฆราชกบัสำานกังานองค์กรสนบัสนนุงานแพร่ธรรมของสนัตะสำานกั (PMS) ระดบัชาต ิเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์

ในการให้ความร่วมมือในงานแพร่ธรรมอย่างแท้จริง ให้รวมเข้าในบริบทของการภิบาล ไม่ใช่โครงสร้างที่ 

แยกออกจากกัน (๓๕)

 ส่ิงที่ได้กล่าวถึงการสนับสนุนงานแพร่ธรรมสำาหรับประเทศ ใช้ได้สำาหรับแต่ละสังฆมณฑลด้วย  

ผูอ้ำานวยการระดบัสงัฆมณฑลของสมณองคก์รสนบัสนนุงานแพรธ่รรม (PMS) ซึง่จะเปน็สมาชกิของสภาอภบิาล

ของสังฆมณฑลด้วย

 ๑๓.๓ บทบาทของสมณองคก์รสนบัสนุนงานแพรธ่รรม (PMS) ในฐานะทีเ่ป็นเครือ่งมืออยา่งเป็นทางการ

ของพระศาสนจักรสากล จำาเป็นจะต้องได้การรับรู้และรับประกันตามระเบียบข้อบังคับของประเทศ และของ

สังฆมณฑล ในการเป็นเคร่ืองมือของความร่วมมือนี้ อยู่ในความรับผิดชอบของสมเด็จพระสันตะปาปา ซึ่งทรง

ปฏิบัติโดยผ่านทางสมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ทางสภาพระสังฆราช และของพระสังฆราช

แต่ละองค์ ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันและได้รับการปฏิบัติให้สอดคล้องกันตามฐานันดร (๓๖)

 ๑๓.๔ การช่วยเหลือด้านการเงินท่ีได้รับในวันอาทิตย์แพร่ธรรมจากากรบริจาคในโอกาสอื่นๆ หรือราย

ได้ในนามของการแพร่ธรรมทุกบาททุกสตางค์ที่สัตบุรุษบริจาคแก่สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) 

จำาเป็นที่แตะละสังฆมณฑลจะต้องส่งไปยังสำานักเลขาธิการ โดยผ่านทางสำานักงานระดับชาติ เช่นเดียวกันแต่ละ

สังฆมณฑลควรที่จะบริจาคให้แก่สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนตามสัดส่วนของเงินรายได้ 

ของตน ให้สอดคล้องกับดัชนีท่ีสภาพระสังฆราชได้วางไว้หลักที่จะต้องคำานึงถึงเสมอคือ “การบริจาคที่สัตบุรุษ

บริจาคเพื่อจุดประสงค์ใดก็สมควรใช้เพื่อจุดประสงค์นั้นๆ” (๓๗)

 ๑๓.๕  ผู้อำานวยการระดบัชาตขิองสมณองคก์รสนบัสนนุงานแพรธ่รรม (PMS) ควรแสวงหาการสนบัสนนุ

จากคณะกรรมการพระสงัฆราชเพ่ือปฏบิตักิารใหค้วามรว่มมือในงานแพรธ่รรม ทีจ่ะตอ้งรวมเขา้ดว้ยกันไมใ่ชเ่พือ่

แข่งขันกัน

 ๑๓.๖ จะเปน็ประโยชนม์าก หากประธานของคณะกรรมการพระสงัฆราช จะไดร้บัเชญิให้เขา้รว่มประชมุ

ประจำาปีในระดับชาติของสมณองค์กรสนับสุนงานแพร่ธรรม (PMS) จะทำาให้ท่านสามารถติดตามการทำางานได้

อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ชั้นวางแผนไปจนถึงการประเมินผล

 ๑๓.๗ ผู้อำานวยการระดับชาติ ควรจะได้รับรู้ถึงการปฏิบัติงาน และความคิดริเริ่มใหม่ๆ ของงาน 

แพร่ธรรมของคณะกรรมการพระสังฆราช เพื่อจะช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของท่านในจิตตารมณ์ของความ

เป็นหนึ่งเดียวกันได้ตรงตามคำาแนะนำา และส่ิงที่บรรดาพระสังฆราชได้เลือกสรรแล้ว และของพระศาสนจักร

ท้องถิ่นด้วย ผู้อำานวยการระดับชาติควรที่จะร่วมมือกับคณะกรรมการพระสังฆราชอย่างมีประสิทธิภาพ 

ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้

๑๔. แนวทางการเชื่อมโยงผู้อำานวยการระดับชาติของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ในความ 

ร่วมมือกับคณะกรรมการพระสังฆราช เพื่อการแพร่ธรรม

 ความจำาเป็นในการร่วมมือกันระหว่างผู้อำานวยการระดับชาติกับคณะกรรมการพระสังฆราชจะเป็น

ทางออกที่ดีที่สุด ไม่เฉพาะแต่โดยท่าทีของความสัมพันธ์เท่านั้น แต่โดยทางวิธีการท่ีเป็นโครงสร้างขององค์กร

ระดับชาติด้วย

 ในเรื่องนี้ สมณะกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนสนับสนุนให้มีความเข้าใจอันดีระหว่างผู้

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบกับผู้ท่ีมีปฏิบัติการให้ความร่วมมือในงานการแพร่ธรรม โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ 
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พระสังฆราชและผู้อำานวยการระดับชาติแนวทางการปฏิบัติเอง แต่ควรคำานึงเสมอว่า

 ๑๔.๑ โครงสร้างท่ีชัดเจน ในการกำาหนดความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการพระสังฆราชเพ่ือการ 

แพร่ธรรมกับสำานักงานระดับชาติของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) นั้น ไม่สามารถกำาหนดไว้  

“ล่วงหน้า” ในลักษณะเดียวกันสำาหรับทุกประเทศ แต่ต้องช่วยกันวางด้วยการเสวนาร่วมกัน

 ๑๔.๒ สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมอย่างหนึ่ง คือให้แต่งตั้งผู้อำานวยการระดับชาติของสมณองค์กรสนับสนุนงาน 

แพร่ธรรม (PMS) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการพระสังฆราชเพื่อการแพร่ธรรม

 ๑๔.๓ แนวทางอื่นๆ นั้นเลือกได้ตามความเหมาะสม โดยมีเงื่อนไขว่า ให้ยึดจุดประสงค์แห่งจิตตารมณ์

ของความเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำางาน และไม่ควรก่อให้เกิดความสับสนขึ้นในหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ

4. ความสัมพันธ์ระหว่างสมณะกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน กับสภาพระสังฆราชเพื่อ

ความร่วมมือในงานแพร่ธรรม

๑๕. ข้อเสนอแนะในการทำาให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น

 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในงานแพร่ธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างสมณกระทรวงการประกาศพระวรสาร 

สู่ปวงชนกับสภาพระสังฆราชจำาเป็นต้องกระชับแน่น สร้างสร้าง และมีการพัฒนา การริเริ่มใดๆ ในความ

สมัพันธข์องทัง้สองจะไดร้บัการชมเชยและสนบัสนนุ ทัง้นี ้เพราะวา่ ในตวัมนัเองกเ็ปน็แรงจงูใจเพือ่กจิกรรมการ 

แพร่ธรรมอยู่แล้ว

 ดันนั้น เราขอเสนอต่อทุกสภาพระสังฆราชและพระสังฆราชแต่ละองค์ ว่าในโอกาส ad limina นั้น  

พวกท่านสามารถพบกับผู้ที่รับผิดชอบงานนี้ในนามของสมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน  

พวกเขาพร้อมที่จะพบปะเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และการวางแผนกงานการพบปะเหล่านี้จะให้อภิสิทธ์ิ

แกค่วามรว่มมอืในงานแพรธ่รรมทกุรปูแบบ แก่ความเป็นหนึง่เดยีวกนั และการแลกเปล่ียนความรกัในทา่มกลาง 

พระศาสนจักรต่างๆด้วย

 ยิง่กวา่นัน้ ขอเรยีนเชญิบรรดาท่านประธานสภาพระสงัฆราชทัง้หลาย ไม่เฉพาะแตใ่ห้เยีย่มสมณกระทรวง

การประกาศพระวรสารสู่ปวงชนเท่านั้น แต่ยังขอเรียนเชิญให้เข้าร่วมประชุมที่ว่าด้วยความร่วมมือในงาน 

แพร่ธรรม ซึ่งสมณกระทรวงได้จัดขึ้นเป็นประจำาหรือในโอกาศพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นที่กรุงโรมหรือที่ศูนย์กลางแห่ง

ใดแห่งหนึ่งเช่นเดียวกันผู้แทนของสมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนควรที่จะเข้าร่วมประชุมที่ว่า

ด้วยความร่วมมือในงานการแพร่ธรรม ไม่ว่าในระดับชาติหรือระดับทวีปที่สภาพระสังฆราชจัดขึ้น การเข้าร่วม

ประชุมของกันและกันแบบนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดริเริ่มต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่าง

มากตอ่งานของพระศาสนจกัร ในการประกาศพระวรสารสากล ในขณะเดยีวกนักก็ระชบัสายสมัพนัธ ์และความ

ร่วมมือกนัระหวา่งสนัตะสำานกักบัพระศาสนจกัรทอ้งถิน่ และในระหวา่งกลุม่ตา่งๆในพระศาสนจกัรอกีดว้ย และ

จะเกิดความร่วมมือกันมากขึ้นในงานการแพร่ธรรม
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5. รูปบบพิเศษและใหม่ของการให้ความร่วมมือในงานแพร่ธรรม

๑๖. การส่งบุคลากรสู่ดินแดนมิสซัง

 ในสถาบันการแพร่ธรรม กระแสเรียกพิเศษ “สำาหรับชีวิต” (ad vitam) นั้นถือเป็นเรื่องที่มีความหมาย 

และถกูต้อง แต่รปูแบบพเิศษของการให้ความรว่มมอืในงานการแพรธ่รรมในทา่มกลางพระศาสนจกัรตา่งๆ ซึง่มี

พระสงฆ์สังฆมณฑลจำานวนหนึ่งเข้าร่วมนั้น เรียกกันว่า “Fidei donum” (พระพรของความเชื่อ) และนักบวช

ทัง้ชายและหญงิบางคน พรอ้มทัง้ฆราวาสดว้ยทีถ่กูส่งไปในกรอบของการแพรธ่รรมเพือ่ร่วมงานในการแพรธ่รรม 

แม้ว่าจะเป็นการชั่วคราวก็ตาม ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและควรได้รับการส่งเสริม (๓๘)

 เพื่อดำาเนินงานตามรูปแบบนี้ของความเป็นหนึ่งเดียวในพระศาสนจักรและการให้ความร่วมมือในงาน 

การแพร่ธรรม นอกจากต้องปฏิบัติตามกฏหมายของพระศาสนจักรแล้ว (๓๙) ยังแนะนำาให้มีการปรึกษา 

หารือกันระหว่างสมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนและกับสภาพระสังฆราชด้วย

๑๗. หลักเกณฑ์ในการรับประกันความถูกต้องของการส่งบุคลากร

 เพื่อความถูกต้องในการส่งบุคลากรไปยังดินแดนมิสซัง นอกจากจะต้องถือตามเง่ือนไขท่ีได้กล่าวมา 

ข้างต้นแล้วควรจะถือตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ด้วย

 ๑๗.๑ พระสงฆ์ Fidei donum (พระพรของความเชื่อ) ซึ่งเป็นเครื่องหมายพิเศษสุดของสายสัมพันธ์

ระหว่างพระศาสนจักรต่างๆ สมควรจะได้รับการเลือเฟ้นจากบรรดาผู้สมัคร และจะต้องต้องได้รับการเตรียม 

สำาหรับการงานพิเศษที่รอพวกเขาอยู่ (๔๐) ยิ่งกว่านั้น เม่ือพวกเขากลับมาบ้านเป็นการถาวรก็สมควรจะ 

ได้รับการต้อนรับกลับคืนสู่วงการสงฆ์ และสู่งานอภิบาลภายในสังฆมณฑลได้อย่างสมเกียรติ สังฆมณฑลควรที่

จะฉวยโอกาสจากประสบการณ์ของพวกเขาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอบรมด้านการแพร่ธรรมขึ้นในสังฆมณฑล

 ๑๗.๒ สมาชิกของคณะนักบวช ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือนักบวชที่บำาเพ็ญพรต ที่ทำางานเกี่ยวกับการ 

แพร่ธรรมตามพระพรพิเศษของพวกเขา โดยการถวายตนแด่พระเจ้าพวกเขาก็เป็นประจักษ์พยานด้วยวิธีการ

พิเศษ แก่คุณค่าของพระวรสาร ซึ่งพระศาสนจักรเป็นผู้อุ้มชูอยู่ วิถีชีวิตแบบนี้ เป็นการทำาตามแบบฉบับของ 

พระคริสตเจ้า เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเป็นการรับใช้มนุษยชาติด้วย (๔๑)

 ๑๗.๓ ฆราวาสชายและหญิง ในศีลล้างบาป พวกเขาได้รับความผิดชอบในการแพร่ธรรม ควรหาวิธี 

แพร่ธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีแต่พวกเขาเท่านั้นท่ีจะทำาให้คนอื่นมารู้จักพระคริสตเจ้าได้ ตามรูป

แบบของฆราวาส ซึ่งทำาให้พวกเขาแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้า ด้วยการเกี่ยวข้องในทางโลก และชักนำา 

พวกเขาให้มุ่งไปสู่แนวทางที่เป็นหลักการของคริสตชน

๑๘. “การจับคู่” เพื่อความร่วมมือในงานแพร่ธรรม

 รูปแบบโดยตรงของการให้ความร่วมมือระหว่างพระศาสนจักรต่างๆ ซึ่งเรียกกันว่า “การจับคู่” มีความ

ถูกต้องในตัวตนเอง กระนั้นก็ดีควรระวังท่ีจะไม่จำากัดขอบข่ายงานของตนไปที่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งโดย

เฉพาะ หรือแยกตัวเองออกจากความคิดริเริ่มโดยทั่วไปของการให้ความร่วมมือในงานแพร่ธรรม โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่งานของสมณองค์กรสนบัสนนุงานแพรธ่รรม (PMS) เพือ่รกัษาไวซ้ึง่ความเสมอภาคในการแจกจา่ยความ 
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ช่วยเหลือ ในการกระทำาตามรูปแบบพิเศษของการให้ความร่วมมือซึ่งไม่ควรละเลย ยิ่งกว่านั้นควรให้ความสนใจ

กบับรบิทของพระศาสนจกัร โดยคำานงึถงึรูปแบบของชวีติ และการเสวนาระหวา่งผูมี้อำานาจในทัง้สองสงัฆมณฑล 

สำานักงานระดบัชาติของสมณองคก์รสนบัสนนุงานแพรธ่รรม (PMS) ควรจะไดร้บัรูเ้ก่ียวกบัความคดิรเิริม่ของการ

จับคู่นี้ของสังฆมณฑลและของวัดต่างๆ

๑๙. สถานการณ์ใหม่ๆ เรียกร้องให้มีการเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างพิเศษ

 สงัคมโลกและปรากฏการณใ์หม่ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เกีย่วกบัสถานการณข์องการเคลือ่นยา้ยของมนษุย์

อย่างกว้างขวาง เรียกร้องให้มีการตอบสนองที่ทันกับเหตุการณ์ ซึ่งกลายเป็นรูปแบบใหม่ของการให้ความร่วม

มือในงานแพร่ธรรม สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการศึกษาและวางแผนอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น  

สิ่งต่างๆ ตอ้งมีการระบ ุและตวัชีว้ัดต่อไปนี้ที่ได้รบัความเห็นชอบจากอำานาจสูงสุดแล้ว ควรได้รบัการปฏบิัตติาม

อย่างระมัดระวัง

 ๑๙.๑ การท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่กว้างขวางพร้อมกับความเป็นจริงของการอพยพที่

กำาลงัเพิม่ขึน้ เรยีกรอ้งใหค้รสิตชนอทุศิตนในการเปน็ประจกัษพ์ยานความเชือ่ และความรกัตามหลกัพระวรสาร 

พร้อมแสดงท่าทีของการให้ความเคารพต่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

  ๑๙.๒ ถ้าจะไปเยี่ยมดินแดนมิสซัง รวมถึงผู้ที่จะไปทำางานด้วยโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ให้เรียนรู้ด้วย

ประสบการณ์โดยตรงของความเปฯ็จรงิของการแพรธ่รรม พวกเขาควรไดร้บัการปลกูฝงัความรูส้กึนกึคดิตามแบบ

พระวรสาร ได้รับการเตรียมและมีความพร้อมในระดับฝ่ายจิตและด้านการอภิบาล และให้สัมพันธ์อย่างชัดเจน

กบัคำาสัง่ใหแ้พรธ่รรมจากพระสงัฆราชของตน เรือ่งการอบรมการแพรธ่รรมนัน้ คณุคา่ของประสบการณโ์ดยตรง

สำาหรับพระสงฆ์ แม้กระทั่งสำาหรับพระสังฆราชเองก็ไม่ควรที่ถูกมองข้ามไป

 ๑๙.๓ เพราะเหตุผลทางการศึกษาหรือการงาน ทำาให้คริสตชนจากพระศาสนจักรที่กำาลังพัฒนามายัง

พระศาสนจักรที่พัฒนาแล้ว คริสตชนทั้งจากพระศาสนจักรที่กำาลังพัฒนาและที่พัฒนาแล้วก็ตาม ที่ไปอาศัยอยู่

ในถิ่นที่คริสตชนถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อย หรือแทบจะไม่เป็นที่รู้จักเลย หรือแม้กระทั่งถูกคุกคามด้วย ในกรณีเช่น

นี้ บรรดาสภาพระสังฆราชควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้คริสตชนเหล่านี้ถูกปล่อยปละละเลยให้อยู่ตาม

ลำาพงัโดยทีไ่มไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืทางดา้นศาสนา (๔๔) เมือ่เหตกุารณแ์บบนีเ้กีย่วขอ้งกบัครสิตชนจำานวนคอ่น

ขา้งมาก จะเปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่ หากพระศาสนจกัรทีเ่ป็นตน้สังกดัจะยืน่มือเขา้ไปชว่ยดว้ยการตดิตอ่กบัผูท้ีร่บั

คริสตชนของตนไว้

 ๑๙.๔ ในประเทศท่ีมีธรรมเนียมคริสตชนแต่ดั้งเดิม บ่อยครั้งจะเห็นว่ามีกลุ่มที่ไม่ใช่คริสตชนเกิดขึ้น  

ซึ่งไม่ค่อยโดดเด่นหรือมีจำานวนไม่มากนั้น นอกจากการให้การต้อนรับพวกเขาแล้ว พวกเขาควรได้รับการ 

ประกาศพระวรสารเบือ้งตน้ดว้ย ณ ตรงนีค้วามรบัผดิชบอในการแพรธ่รรม ในรปูแบบตา่งๆตกอยูก่บัพระสงัฆราช 

พระสงฆ์ เจ้าอาวาส พร้อมทั้งผู้ร่วมงานของท่าน รวมถึงกลุ่มคริสตชนทั้งครบด้วย คณะกรรมการพระสังฆราช

เพือ่การแพรธ่รรมในการตดิตอ่กบัสมณองคก์รสนบัสนนุงานแพร่ธรรม (PMS) ควรคดิวา่เป็นหนา้ทีข่องตนในการ

ที่จะให้ความสนใจกับผู้อพยพเหล่านี้ ด้วยการขอความร่วมมือจากบรรดาผู้แพร่ธรรมที่เพิ่งกลับสู่มาตุภูมิ รวม

ท้ังบุคคลอื่นๆซึ่งมาจากประเทศเดียวกันด้วย นอกเหนือไปจากผู้อพยพที่มิใช่คริสตชนในพระศาสนจักรที่ได้รับ

การพัฒนาแล้ว ยังมีเยาวชนที่ยังไม่ได้รับศีลล้างบาปอีกจำานวนไม่น้อย พวกนี้ก็ต้องรวมอยู่ในงานการประกาศ 
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พระวรสารเบื้องต้นด้วย สถานการณ์เหล่านี้ออกจะสับสนแต่เป็นท้าทายใหม่สำาหรับพระศษสนจักรหลายแห่ง 

ในขณะเดียวกันก็เป็นการปรับเปลี่ยนเขตแดนของทั้งการแพร่ธรรมสู่นานาชาติ และของการให้ความร่วมมือ 

ในงานแพร่ธรรมด้วย

๒๐. การให้ความร่วมมือในงานการแพร่ธรรม ถือเป็นการแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างพระศาสนจักรต่างๆ

 ทุกคนควรสำานึกว่า “การให้ความร่วมมือในงานแพร่ธรรมนั้น มิได้หมายความเพียงแต่การให้เท่านั้น 

แต่ยงัรวมไปถงึการรับดว้ย พระศาสนจกัรแตล่ะแหง่ท้ังเกา่และใหม่ ไดร้บัการเชือ้เชญิทัง้ใหแ้ละรบัในบริบทของ

พันธกิจสากลและไม่มีใครควรที่จะหันหน้าหนีจากความต้องการของผู้อี่น” (๔๕) เราจะต้องเน้นถึงความจำาเป็น

ในการที่จะ “เปิดตัวแก่การเป็นสากลของพระศาสนจักรและหลีกเลี่ยงลัทธิการนิยมท้องถิ่น การกีดกัน หรือ

ความรูส้กึวา่ตนเปน็ทีพ่ึง่แกต่น” (๔๖) ยิง่กวา่นัน้พระศาสนจกัรแตล่ะแหง่ต้องไดร้บัการสง่เสรมิใหร้กัษา “ความ

หมายทีมี่ประสิทธิภาพของสากลภาพของความเช่ือด้วยการใหแ้ละรบัของขวญัฝา่ยจิตประสบการณใ์นการทำางาน

อภิบาลในการประกาศพระวรสารและการประกาศพระวรสารเบื้องต้นพร้อมทั้งบุคลากรและทรัพยากรในการ

แพร่ธรรม” (๔๗)

 สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนขอสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างพระศาสนจักร  

ผลที่เป็นรูปธรรมของความเป็นหนึ่งเดียวสากล ซึ่งพระคริสตเจ้าทรงสัญญาแก่พระศาสนจักรโดยทางการ 

ดำารงอยู่ และการประทับอยู่อย่างชัดเจนของพระองค์

 กระนั้นก็ดี สมณกระทรวงฯ เห็นสมควรที่จะชี้ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ใหม่ การขาดแคลนกระแสเรียก

ในพระศาสนจักรดั้งเดิมบางแห่ง ทำาให้ต้องแสวงหาบุคลากร โดยเฉพาะพระสงฆ์ และนักบวชหญิงจากดินแดน

มิสซัง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลืออื่น โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเงิน สิ่งที่ตามมาคือ แม้จะมีความ

ตั้งใจอย่างดีที่สุด พระศาสนจักรที่กำาลังพัฒนายังขาดกำาลังทางการแพร่ธรรมที่มีมากพอสมควร พลังที่ขาดเสีย

มิได้สำาหรับชีวิตครสิตชนของพวกเขา และความเจริญก้าวหน้าในการประกาศพระวรสารให้แก่ประชากร ซึ่ง

ส่วนใหญ่ยังม่ได้รับศีลล้างบาป เมื่อพิจารณาถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนจักร จำาเป็นที่ต้องเพ่ิมขึ้น 

และไม่ไปขัดขวางการแพร่ธรรมสู่นานาชาติ (ad gentes) และการเติบโตของพระศาสนจักรใหม่ วิธีการแบบนี้

จำาเป็นที่จะต้องมีขีดจำากัดและจัดรูปแบบใหม่
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สรุป

๒๑. การแพร่ธรรมสู่นานาชาติต้องดำาเนินไปอย่างไม่ชะงักงัน

 “นับตั้งแต่สมัยของอัครสาวกมาแล้วการแพร่ธรรมของพระศาสนจักรสำาหรับมนุษยชาติดำาเนินไป 

อยา่งไมม่กีารชะงกังัน ในอนาคตกเ็ชน่กนั พระศาสนจกัรจำาเป็นทีจ่ะตอ้งแพรธ่รรม จรงิๆแลว้การแพรธ่รรมถอืวา่

เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของพระศาสนจักรเอง” (๔๘) ได้รับกำาลังใจจากข้อความที่มีคุณค่าหาที่เปรียบมิได้นี้

ของสมเด๗้พระสนัตะปาปา ยอหน์ ปอลท่ี 2 สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารแกป่วงชนขอแสดงความรู้คณุ

อยา่งจรงิใจและมคีวามมัน่ใจอยา่งยิง่ตอ่ทกุคนทีไ่ดร้บักระแสเรยีกจากพระเจา้ และพระบญัชาจากพระศาสนจักร

ได้อุทิศตนด้วยใจกว้างในการแพร่ธรรมสู่นานาชาติ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังเป็นเร่ืองที่มี

ความจำาเปน็เรง่ดว่นทีส่ดุดว้ย ดงันี ้จงึขอสนบัสนนุทกุคนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการให้ความรว่มมอืในงานแพร่ธรรม 

ในทกุทกุรปูแบบใหม้คีวามตระหนกัในจติตารมณข์องความเชือ่ ความใจกวา้ง และการเสียสละทกุอยา่งทีต่ามมา

 กฏและแนวทางท่ีมีอยู่ในคำาแนะนำานี้ จำากัดมุมมองในทางปฏิบัติเพียงบางอย่างเท่านั้น ที่มุ่งเสริมสร้าง

ให้เกิดความร่วมมือที่ดีขึ้นในท่ามกลางกลุ่มต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความร่วมมือในงานแพร่ธรรมโดยเฉพาะ

ระหว่างสภาพระสังฆราชกับสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) มีเหตุการณ์สำาคัญในทางบวกในช่วง

หลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงต้องเตือนเราให้ระมัดระวัง และพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายจากสถานการณ์

ของโลกปัจจุบัน ด้วยการส่งเสริมให้มีการแสวงหาแนวทางและการริเริ่มใหม่ๆ

 สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนรู้สึกว่าตนได้มีส่วนในการฟื้นฟู และเริ่มความร่วมมือ 

ในงานแพร่ธรรมอีกครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่จะหาอะไรมาทดแทนไม่ได้ ในการให้การสนับสนุนงานแพร่ธรรม

แก่นานาชาติ สมณกระทรวงขอมอบทุกคนในพระศาสนจักรที่กำาลังทำางานเพื่อประกาศพระคริสตเจ้าไปจนถึง

สุดปลายแผ่นดิน (กจ 1:8) ไว้ในการปกป้องฉันมารดาของพระแม่มารีย์ดาราแห่งการประกาศพระวรสาร

 คำาแนะนำานี้ พระคาร์ดินัลสมณมนตรี ได้นำาเสนอต่อสมเด็จพระสันตะปาปาในครั้งที่ท่านเข้าเฝ้า เม่ือ 

วันที่ 10 กันยายนศกนี้ และพระองค์ท่านทรงให้การรับรองและมีพระบัญชาให้จัดพิมพ์แจกจ่าย

กรุงโรม ณ สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน

วันฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู องค์อุปถัมภ์ของการแพร่ธรรม

1 ตุลาคม 1998

พระคาร์ดินัล โจเซฟ ทอมโก,

สมณมนตรีกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน

พระอัครสังฆราช มาร์แชลโล ซาโก้ OMI

เลขาธิการ
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