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 Maximum Illud เป็นสมณลิขิต 
(Apostolic letter) ของพระสันตะปาปา 
เบเนดิกต์ ท่ี 15 ประกาศใช้ในวันที่ 30 
กันยายน ค.ศ. 1919 / พ.ศ. 2462 ซึ่งเป็น 
ปีที่ 6 ของสมณสมัยของพระองค์ ในฐานะ
พระสันตะปาปา เป็นสมณลิขิตที่กล่าวถึง 
การแพร่ธรรมคาทอลิก หลังสงครามโลก  
ครั้งที่ 1 เน้นย�้าความจ�าเป็นของพัฒนาการ 
ในงานแพร่ธรรมและการอบรมบรรดาผู้เตรียม 
เป็นบาทหลวงท้องถิ่นให้ดีกว่าเดิม

 ในบรรยากาศหลังสงครามโลก ครั้งที่ 1 ซึ่งเกิดการแตกแยกเป็นแนว 
ความคิดที่เป็นปัจจัยส�าคัญทางประวัติศาสตร์ต่อบรรดาประเทศในยุโรป  
พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15 ทรงรู้สึกห่วงใยชะตากรรมของประเทศที่ก�าลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา เพราะพระองค์ทรงรู้สึกว่า  
มีความเป็นตัวของตัวเองในหลายลักษณะที่เหมือนมุ่งเน้นและอาจจะจบลงที่ลัทธิการล่าเมืองขึ้น / อาณานิคม/ การขยายอาณานิคม 
พระองค์ไม่ทรงเห็นด้วยอย่างรุนแรงต่อลักษณะ 3 ลักษณะของการแพร่ธรรมที่ก�าลังปฏิบัติกันอยู่ในเวลานั้น คือ การขึ้นตรงเกินไป 
ต่อสถาบันนักบวชบางคณะ (เป็นการให้อ�านาจหน้าที่ รวมทั้งอภิสิทธิ์มากล้นและการหวงแหนไว้เหมือนไข่ในหินของแนวความคิดนี้)  
อย่างที่ 2 คือ ลัทธิชาตินิยม และอย่างที่ 3 ท่าที ที่ถือว่าตนอยู่เหนือคนอื่นของชาวตะวันตก พระองค์ทรงเน้นและทรงพยายามให้เห็น
ความเป็นสากล ของการแพร่ธรรมนี้

 พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15 ทรงเน้นความจ�าเป็นท่ีต้องแยกเรื่องผลประโยชน์ของประเทศที่ก�าลังล่าเมืองขึ้นจาก 
การแพร่ธรรมในนามของพระวรสาร พระองค์ทรงเทียบเคียงความคิดของพระองค์จากบทสดุดีที่ 45 “จงอย่าลืมว่าพวกท่านท�างาน 
มิใช่เพื่อแพร่ขยายอาณาจักรของมนุษย์ แต่ท�างานเพ่ือขยายอาณาจักรขององค์พระคริสต์ แล้วก็ไม่ใช่หากระแสเรียกเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งการเป็นพวกพ้องของตน แต่ให้ได้มาเป็นขององค์พระผู้สูงสุด” พระองค์ทรงอักษรเช่นเดียวกันเกี่ยวกับการฟื้นฟูการแพร่ธรรม 
ในแง่เทววิทยาที่มีวิวัฒนาการมาจาก ปี ค.ศ. 1880 / พ.ศ. 2423 จนถึงปี ค.ศ. 1930 / พ.ศ. 2473

กำรฉลองเดือนพิเศษแห่ง

กำรแพร่ธรรม
วนัที ่22 ตลุาคม ค.ศ. 2017 / พ.ศ. 2550 ซึง่เป็นวนัแพร่ธรรมสากล พระสนัตะปาปา ฟรานซสิ  

ได้ทรงประกาศแก่พระศาสนจักรทัว่โลกว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะเฉลมิฉลอง 
เดือน พิเศษแห่งการแพร่ธรรม (Extraordinary Missionary Month) ในเดือน 

ตุลาคม ค.ศ. 2019 / พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการระลึกถึง 1 ศตวรรษของสมณลิขิต 
Maximum Illud และทรงพระอักษร ให้พระคาร์ดินัล Fernando Filoni  

เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องนี้

POPE BENEDICT XV
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พระสันตะปาปาได้ทรงให้ร�าลึกถึงบรรดาธรรมทูตรุ่นแรกๆ ผู้ได้เดินทางออกไปประกาศข่าวดีแก่ประเทศต่างๆ โดยใช้สารจาก 
พระวรสาร พระองค์ทรงออกชือ่บางท่าน อาท ินกับญุฟรานซสิ เซเวยีร์ หรอื บาร์โทโรเม เดอ ลา กาซาส เพือ่ตรัสให้เหน็ว่าทกุคนสามารถ
รับใช้พระศาสนจักรได้ ด้วยการยืนยันและยืนหยัดในความเชื่อที่ได้รับมาจากพระเจ้า พระองค์ยังทรงอักษรอีกว่าใครก็ตามที่ได้อ่านชีวิต 
และประสบการณ์ของความล�าบากของท่านเหล่านั้นต้องทึ่ง / สะเทือนใจ / มีแรงบันดาลใจอย่างแน่นอน

MAXIMUM ILLUD
เนื้อหำของสมณลิขิต

ST. FRANCIS XAVIER

พระองค์ทรงขอร้องบรรดาสมณประมุข / บิช็อป บรรดา
อธิการใหญ่ของบางคณะนักบวชหรือ คณะผู้ถวายตัวแล้ว

ต่างๆ ได้ปรบัทัศนคตแิละหนัมาสนใจให้ดยีิง่ขึน้ในการอบรมทกุคน 
ทีต้่องการเป็นบาทหลวงท้องถิน่ ให้ส่งเสรมิกระแสเรียกในการเป็น
ธรรมทูต ช่วยฟื้นฟูสถาบันของบาทหลวงท้องถิ่น

พระองค์ได้ทรงเน้นอีกครั้งในสมณลิขิตของพระองค์ถึง
บัญญัติที่ต้องสร้างบรรดาศิษย์ ในทุกประเทศเพื่อความ

แข็งแกร่งมั่นคงของคณะบาทหลวงท้องถิ่น นี่คือ ความหวัง 
อันยิ่งใหญ่ ของพระศาสนจักรใหม่และเป็นการน�าความเชื่อเข้าสู่
ประชากรของพวกเขา เข้าในวิถีชีวิต ความคิด ความรู้สึก และ 
ด้านอรรถรส

พระองค์ทรงเน้นถงึความศกัดิส์ทิธิส่์วนตวัของทกุตวับคุคลที่
ทุ่มเทตนเพือ่งานแพร่ธรรม ครสิตศาสนกิชนทกุคนต้องช่วย

ส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้วยค�าภาวนาและปัจจัยอื่นๆ

พระองค์ทรงขอร้องให้บรรดาธรรมทูตเลิกล้มนิสัยของการ 
ล่าอาณานิคม ออกจากความคิดว่าตนเก่งกว่า สูงกว่า 

เหนือกว่า กลับมาพยายามเข้าใจให้ลุ่มลึกในวัฒนธรรม ภาษา 

ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ต้องท�าดังนี้ก็เพราะทุกคนมี
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน จึงต้องเคารพกันและกัน แม้ในความเป็นจริง
อาจมีการเหลื่อมล�้าทางด้านปัญญากันบ้าง

พระองค์ทรงเน้นเช่นกันว่าการแพร่ธรรมต้องเป็นสากล มิได้
เป็นของคนใดคนหนึ่ง หรือของประเทศใดประเทศหนึ่ง 

หรือของกลุ่มนักวิชาการด้านศาสนากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะงาน 
แพร่ธรรมเป็นสิทธิและหน้าที่ของทุกคน

พระองค์ทรงเสนอ 3 วิธีการที่เชื่อม กระตุ้น และจรรโลง 
พลังธรรมทูตนี้ คือ การภาวนา การส่งเสริมกระแสเรียก

ธรรมทูต และการช่วยเหลือด้านปัจจัยอื่นๆ พระองค์ทรงอ้างอิง
ถึงจิตศรัทธาจากหลายองค์กรฆราวาสที่เสริมพลังในการหา 
กระแสเรียก

จากความขัดแย้งอันเกิดจากการยอมรับคนละแนวความคิดจาก
การอ่าน Maximum Illud นี ้(โดยเฉพาะในประเทศจนี ขอผ่านไป)  
สมณลขิติฉบบันีจ้งึเป็นเสมอืน ค�าสัง่ทีส่�าคัญ เด่นชดั และแน่นอน 
(Strict Recommendations) ในการปฏิบัตภิารกจิแพร่ธรรมในโลก 
ปัจจุบัน
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พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15 ได้ทรงอักษรสมณลิขิตฉบับน้ี ใน
ปี ค.ศ. 1919 / พ.ศ. 2462 อันเป็นปลายสงครามโลก ครั้งที่ 1 ที่พระองค์ทรงถือว่าเป็น
ฆาตกรรมที่ไร้ประโยชน์ พระองค์จึงทรงปรารถนาจะให้แรงกระตุ้นใหม่แบบธรรมทูต 
แก่พระศาสนจกัร ทรงผลกัดนักจิกรรมธรรมทตูของพระศาสนจักรโดยระมัดระวงัไม่ให้ตกใน 
ความคดิของลทัธชิาตนิยิม ซึง่ก�าลงัขยายตวั อยูใ่นขณะนัน้ พระองค์ทรงขอร้องให้คนงานทกุคน 
ทีท่�างานในเขตแพร่ธรรมทุม่เทมากขึน้ใน การแพร่ธรรมไปสู่ปวงประชา (Ad gentes) ด้วยชวิีต 
ทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ ีด้วยการน�าข่าวด ีแห่งองค์พระเยซไูปสูโ่ลกและสูท่กุคน พระองค์ได้ทรงนยิาม 
บทบาทในการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้แต่ละกลุม่ของคนงานพระวรสาร ในสนามแพร่ธรรมท่ามกลาง / ของ 
บรรดาผู้ที่ยังไม่ได้รับข่าวดีจากพระวรสาร

 ส�าหรบัสมณะประมุข / บชิอ็ป พวกท่านเป็นผูร้บัผดิชอบพระศาสนจกัรซึง่ก�าลงัเกิดใหม่ และได้รบัการเรียกขานนามว่าเป็นจติวญิญาณ
ของการแพร่ธรรม ดังนี้ พวกท่านต้อง

เป็น “พ่อ” ของทุกๆ คนและโดยเฉพาะของบรรดาบาทหลวง
หลกีเลีย่งการเกบ็ตวัเองในพระศาสนจกัรทีอ่ยู่แต่ในความสะดวกสบายและอยู่ในสภาพพอใจต่อประโยชน์ทีไ่ด้มาจากผลงานของ
ตนเท่านั้น
ไปให้ไกลออกไปเสมอเพื่อสร้างกลุ่มคริสตชนใหม่ พระศาสนจักรจะเป็นธรรมทูตได้ ก็ต่อเมื่อได้ขยับเขยื้อนตัวเสมอ
ให้มี “การอบรมจัดการท�าให้มีบรรดาบาทหลวงท้องถิ่น” อย่างเอาจริงเอาจัง
บรรดาบาทหลวงต้องเป็นธรรมทูตแท้ พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15 ทรงเชื้อเชิญบรรดาบาทหลวงให้สร้างความเป็น 
กายเดียวกัน (หนึ่งเดียว) กับบรรดาประชากรที่พวกเขาถูกส่งไปท�างาน

 และเมื่อกล่าวถึงบรรดาบาทหลวง ท่านเหล่านั้นจึงจ�าเป็นต้อง
เรียนรู้ภาษาท้องถิ่น เพราะพวกเขาจะต้องรับใช้ทุกๆ คน
เคารพขนบธรรมเนียมประเพณี และไม่ขุ่นเคืองใจในสิ่งซึ่งตนเองยังไม่เข้าใจ
ด�าเนนิชวีติอย่างเรยีบง่ายและอย่างสมถะ ตัดจากความสะดวกสบายฝ่ายโลกจะได้สามารถรบัใช้เพือ่ผลประโยชน์องค์พระคริสต์เท่านัน้
พยายามเรียนรู้ศึกษาความเชื่อพระศาสนจักรและศาสตร์ทางโลก
ต้องพยายามมีชีวิตที่เพียบพร้อมและไม่ด่างพร้อย “ผู้ที่ประกาศพระเจ้าต้องเป็นคนของพระเจ้า”
มีความรู้สึกนึกคิดแบบองค์พระเยซูคริสต์เพื่อสามารถอุทิศตนแก่คนอื่นๆ จนถึงขั้น เป็นมรณสักขีได้ โดยตระหนักรู้อยู่เสมอว่า
ไม่ใช่ตัวเองที่ท�าให้พวกเขาเปลี่ยนจิตใจ/กลับใจได้ส�าเร็จ แต่เป็นพระเจ้าผู้ได้ทรงกระท�าเหตุการณ์นั้น

 ส่วนบรรดานักบวช พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15 ได้ทรงเตือนว่า “ตั้งแต่แรกเริ่มในพระศาสนจักรสมัยแรกๆ เราได้เห็นบรรดา
สตรีใจศรัทธาที่อุทิศตนเป็นผู้ประกาศพระวรสารด้วยความกระตือรือร้น” พระองค์ได้ทรงแสดงความรู้สึกชื่นชมและทรงขอให้ก�าลังใจใน
การปฏิบัติ กิจกรรมทางสังคม ทางด้านการศึกษาในการรับใช้การแพร่ธรรมของพระศาสนจักร

 สุดท้ายพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15 ได้ทรงตรัสกับบรรดาปวงสัตบุรุษ เพื่อเตือนให้พวกเขารู้ถึงภารกิจของผู้ทีไ่ด้รับศีลล้างบาป
ถึงสิทธิและหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องช่วยในงานแพร่ธรรมใน 3 วิธีการ คือ

ภาวนาด้วยความสุภาพ แต่ด้วยความคงเส้นคงวาจนถึงที่สุด
ส่งเสริมกระแสเรียกธรรมทูตในบรรดาเยาวชน
ช่วยเหลือในด้านปัจจัยต่างๆ ต่อกิจกรรมธรรมทูต

MAXIMUM ILLUD
บทสรุปของสมณลิขิต 3
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MAXIMUM ILLUD

 วันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2017/พ.ศ. 2550 พระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงประกาศให้พระศาสนจักรทั่วโลกเฉลิมฉลองเดือนพิเศษแห่ง
การแพร่ธรรมในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2019/พ.ศ. 2562 โดยให้เน้นถึงการปลุกจิตส�านึกบรรดาพระศาสนจักรท้องถิ่น บรรดาองค์กรของชีวิต
แพร่ธรรม และกระบวนการต่างๆ ของฆราวาส ของประชากรของพระเจ้าผู้ได้รบัศลีล้างบาปเพ่ือจดุประกายให้เป็นไฟทีโ่ชตช่ิวงขึน้มาอกีครัง้
 พระองค์ทรงให้หัวข้อของการเฉลิมฉลองเดือนพิเศษนี้ว่า “ได้รับการช�าระล้างในศีลล้างบาป และถูกส่งไป นั่นคือ พระศาสนจักร
ขององค์พระคริสต์ต้องออกไปแพร่ธรรมในโลก”
 พระองค์ทรงเน้นว่า วนัที ่30 พฤศจกิายน ค.ศ. 2019 / พ.ศ. 2562 เป็นวนัครบรอบ 100 ปี ของการประกาศใช้สมณลขิติ Maximum Illud  
ที่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15 ได้ทรงพระอักษรไว้ พระองค์ทรงปรารถนากระตุ้นพลังผลักดันอีกครั้งแก่งานแพร่ธรรมในการประกาศ 
พระวรสารและเพื่อให้สอดรับกับค�าเชื้อเชิญขององค์พระเยซูที่ให้สานุศิษย์ออกไปประกาศข่าวดีทั่วโลก เป้าประสงค์ของพระองค์ คือ  
ผลักดันจิตส�านึกให้เข้มข้นขึ้นในการแพร่ธรรมไปสู่ปวงชน และในเวลาเดียวกัน กระตุ้นพลังครั้งใหม่ในการเปลี่ยนแปรในงานแพร่ธรรมและ
ในชีวิตงานอภิบาล
 พระองค์ตรัสว่าต้องท�าให้พระศาสนจักรของพระเจ้าเป็นสากลที่ไม่แปลกตาแปลกใจต่อใครท้ังสิ้น พระองค์ทรงเรียกร้องให้ 
คริสตศาสนิกชนหันเหจิตใจไปสู่

พระสันตะปาปาฟรานซิสชี้แนะ 4 มติ / วิธีการ ในการเจริญชีวิตอย่างเข้มข้นขึ้นในช่วงเวลาการเตรียม

เดือนพิเศษแห่งการแพร่ธรรมตุลาคม ค.ศ. 2019 / พ.ศ. 2562 เพื่อสามารถลงมือปฏิบัติดังนี้

เรียนรู ้พยานแห่งความเชื่อ  
นั่นคือ เรียนรู ้ชีวิตธรรมทูต 
มรณสักขี นักบุญธรรมทูต  
นักปราชญ์ของพระศาสนจักร
ผูย้นืหยัดในความเชือ่ และเป็น
ผูแ้สดงให้เหน็พระศาสนจกัรที่
กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลก

พยายามปฏิบัติความรักเผื่อแผ่ (charity) แบบธรรมทูต

ในระดับส่วนตัว พยายามให้มีการพบปะส่วนตัวกับองค์พระคริสต์
ผู้ทรงพระชนม์ชีพในพระศาสนจักร นั่นคือ ในบูชาขอบพระคุณ 
ในพระวาจาของ
พระเจ้า และใน 
การภาวนาส่วนตัว 
และส่วนรวม

เรียนรู ้การอบรมแบบธรรมทูต ในเรื่องพระคัมภีร์ ในเรื่อง 
หลักความเช่ือ  
ในเรื่อง
ชีวิตธรรมจิต 
(spirituality) 
และใน
เรื่องเทววิทยา

การปฏิเสธลัทธิชาตินิยมและลัทธิล่าเมืองขึ้น / ล่าอาณานิคมในทุกรูปแบบ
การมีแรงผลักดัน / แรงกระตุ้นและความกระตือรือร้นครั้งใหม่ในงานแพร่ธรรม

เลิกล้มวิธีการโน้มน้าวคนด้วยการยัดเยียด / บังคับให้เข้าศาสนา
เลิกล้มการอยู่กับตัวเอง / ปิดตัวเองของพระศาสนจักร (เหมือนกบอยู่ในกะลา)

บทสรุปของสมณลิขิต

1

3

2

4
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เป็นฐานมั่นคงของความเชื่อท่ีน�าพวกเราให้เข้ารับศีลศักด์ิสิทธิ์อื่นๆ ได้ ท�าให้เราเป็นลูกของพระเจ้าและเข้าอยู่ใน 
พระศาสนจักร ซึ่งเป็นพระกายทิพย์ขององค์พระคริสต์

เปลี่ยนแปรพวกเราให้เป็นลูกพระเจ้า และเพื่อให้พวกเราเดินตามรอยองค์พระคริสต์ได้ เพราะพระองค์เป็นต้นแบบ
ชีวิตแห่งความรักและการเสียสละตน พวกเราจึงต้องตระหนักรู้และท�าทุกอย่าง ให้ความรักของพระองค์ในตัวพวกเรา
ประจักษ์แจ้งแก่สายตาทุกคนในชีวิตประจ�าวันของพวกเรา ผ่านทางความคิด วาจา และกิจการ ดังนี้ ชีวิตของพวกเรา
ก็จะกลายเป็นการต่อยอดภารกิจขององค์พระคริสต์ ผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้วท�าให้ทุกคนเห็นพระองค์ได้

 พระศาสนจกัรสานต่อภารกจิแพร่ธรรมขององค์พระครสิต์  น่ันคือ “ประกาศข่าวดแีก่คนยากจน ประกาศการปลดปล่อย 
แก่ผู้ถูกจองจ�า คืนสายตาให้แก่คนตาบอด ปลดปล่อยผู้ถูกกดข่ีให้เป็นอิสระ ประกาศช่วงเวลาแห่งความโปรดปราน 
ของพระเจ้า” (เทียบ ลูกา 4:18-19) พระศาสนจักรจึงต้องกระท�าภารกิจแพร่ธรรมให้ส�าเร็จใน 4 มิติด้วยกัน คือ

เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อของกำร

หัวข้อ

ฉลองเดือนพิเศษตุลาคม 
ค.ศ. 2019/พ.ศ. 2562

“ได้รับการช�าระล้าง/ได้รับศีลล้างบาปและถูกส่งไป หมายถึง พระศาสนจักรของพระคริสต์ในงานแพร่ธรรมในโลก”

ศีลล้างบาป

4

1
2
3

ภารกจิแพร่ธรรมด้านอภิบาล คอื ในการสร้าง/เพิม่สมาชกิของ
พระศาสนจักร

ภารกิจแพร่ธรรมจนสุดปลายแผ่นดินเพื่อทุกคนจะได้รับการแบ่งปัน 
พระวรสาร นั่นคือ ไปในที่ที่ห่างไกลและวุ่นวายเพื่อน�าพระวรสารไปใส่ไว้

ภารกิจแพร่ธรรมในการเปลี่ยนแปรโลก นั่นคือ มีส่วนร่วมในการก่อตั้งพระอาณาจักร
ของพระเจ้าในโลกปัจจุบัน โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม

ภารกิจแพร่ธรรมของการประกาศข่าวดีใหม่อีกครั้งหนึ่ง คือ ไปพบกับผู้ที่อยู่ห่างไกลหรือ
ผู้ตัดตัวเอง / หันหลังให้พระศาสนจักรไม่ว่าพวกเขาจะมีเหตุผลประการใดก็ตาม 


