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เปาโล  พระสังฆราช 
ผู้รับใช้บรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้า 

 

 

สังฆธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักร 
(Lumen  Gentium) 

 
พร้อมกับบรรดาพระสังฆราช   ผูร้่วมประชุมสภาสังคายนาศักดิส์ิทธิ ์

เพื่อเป็นหลักฐานให้ความทรงจ าด ารงอยู่ตลอดกาล 
 

บทที ่1 
ธรรมล า้ลึกว่าด้วยพระศาสนจักร 

 
อารัมภบท 
1.      พระคริสตเจา้ทรงเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ  ดว้ยเหตนีุ ้ สภาสังคายนาศกัด์ิสิทธิ์ท่ีไดม้าประชุมพรอ้ม
กนัในพระจิตเจา้  จึงปรารถนาอย่างยิ่งท่ีว่า  โดยการประกาศพระวรสารของพระองคแ์ก่สรรพส่ิงสรา้ง  (เทียบ 
มก16:15) จะน าเอาแสงสว่างของพระคริสตเจา้  ซึ่งส่องสว่างพระศาสนจักรอย่างรุ่งโรจนอ์ยู่นีไ้ปสู่มนุษยท์ั้ง
ปวง  ด้วยเหตุท่ีพระศาสนจักรอยู่ในพระคริสตเจ้าเยี่ยง  “ศีลศักด์ิสิทธิ์”  หรือเครื่องหมายและเครื่องมืออัน
บนัดาลใหเ้กิดเอกภาพอันชิดสนิทยิ่งกับพระเจา้  และเอกภาพระหว่างมนษุยชาติทัง้สิน้  บัดนี ้ พระศาสนจักร
จึงปรารถนาท่ีจะแสดงใหส้มาชิกของพระศาสนจักร  และใหม้นุษยท์ั่วโลกไดเ้ห็นลักษณะแทจ้ริง  และภารกิจ
สากลของพระศาสนจักรอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึน้   พระศาสนจักรตัง้ใจท าเช่นนีโ้ดยเจริญรอยตามหลักของสภา
สงัคายนาครัง้ก่อนๆอย่างซื่อสัตย ์ สถานการณปั์จจุบนัของโลกในเวลานีก้็เรียกรอ้งพระศาสนจักรใหร้ีบท าการ
นีอ้ย่างเร่งด่วน   เพื่อให้มนุษย์ทุกคน  ซึ่งในปัจจุบันนี้มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้ว  ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึน้   
อาศยัความสมัพนัธด์า้นสงัคม    ดา้นวิชาความรู ้ และดา้นวฒันธรรมต่างๆ   เพื่อเป็นแนวทางใหม้นษุยท์กุๆคน
บรรลถุึงเอกภาพในพระคริสตเจา้อย่างเต็มเป่ียมอีกดว้ย 
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โครงการของพระบิดา  ผู้ทรงประสงคใ์ห้มนุษยท์ั้งหลายได้รอด 
2.     พระบิดาสถิตสถาพรนิรนัดรไดท้รงสรา้งโลกจกัรวาลขึน้มา  ดว้ยแผนการอันเป็นอิสรเสรีอย่างยิ่ง  ทัง้ทรง
พระปรีชาญาณ    และคุณงามความดีลึกล า้ยิ่งนัก      ไดท้รงตกลงพระทัยยกย่องมนุษย์ขึน้ใหม้ีส่วนในชีวิต
พระเจ้าของพระองค์ท่านเอง  ทั้งๆท่ีมนุษย์ได้ตกต ่าโดยทางอาดัมแล้ว   พระองค์ก็มิไดท้รงทอดทิง้  ยั งทรง
ช่วยเหลือให้เขามีทางรอดได้อยู่เสมอ   ทั้งนี ้เพราะทรงเห็นแก่พระคริสตเจ้าพระผู้ไถ่   “พระองค์ทรงเป็น
ภาพลักษณข์องพระเจา้ท่ีเรามองไม่เห็น   ทรงเป็นบุตรคนแรกในบรรดาส่ิงสรา้งทัง้ปวง”  (คส 1 :15)  และทุก
คนท่ีพระบิดาได้ทรงเลือกสรรตัง้แต่ก่อนกาลเวลา  “เพราะผูท่ี้พระองค์ทรงทราบล่วงหน้านั้น  พระองค์ทรง
ก าหนดจะใหเ้ป็นภาพลกัษณข์องพระบุตรของพระองคด์ว้ย   เพื่อพระบุตรจะไดเ้ป็นบุตรคนแรกในบรรดาพี่นอ้ง
จ านวนมาก”  (รม  8 : 29 ) ส่วนบรรดาผูท่ี้เชื่อในพระคริสตเจา้  พระบิดาไดท้รงก าหนดเรียกเขาใหเ้ขา้มาอยู่ใน
พระศาสนจักรศักด์ิสิทธิ์  ซึ่งมีรูปหมายบอกล่วงหนา้ไวต้ัง้แต่เนรมิตสรา้งโลกแล้ว  พระศาสนจักรนีไ้ดร้บัการ
จัดเตรียมล่วงหนา้ไวอ้ย่างน่าอัศจรรยใ์นประวัติของประชาชาติอิสราเอล    และในพันธสัญญาเดิม    ในยุค
ปัจจบุันพระศาสนจกัรก็ไดร้บัการสถาปนาขึน้โดยไดร้บัพระจิตเจา้เป็นท่ีประจักษ์แจง้แก่คนทั่วไป  และเมื่อจะ
จบสิน้กาลเวลา พระศาสนจักรก็จะบรรลุถึงความบริบูรณอ์ย่างรุง่โรจน ์ เมื่อนั้นจะเป็นไปตามท่ีเราอ่านพบใน
หนงัสือของบรรดาปิตาจารย ์ ว่า  “ผูช้อบธรรมทัง้หลายนบัแต่อาดมัจนถึงผูถ้กูเลือกคนสดุทา้ย” จะมารว่มกลุ่ม
อยู่กบัพระบิดาในพระศาสนจกัรสากล 
 
ภารกิจขององคพ์ระบุตร 
3.     เพราะฉะนั้น  พระบุตรจึงไดเ้สด็จมา  โดยพระบิดาทรงเป็นผูส่้ง พระองคท์รงเลือกสรรเราไวแ้ลว้ในพระ
คริสตเจา้ตัง้แต่ก่อนการเนรมิตสรา้งโลก  ทัง้ทรงก าหนดไวล่้วงหนา้แลว้ท่ีจะใหเ้ราเป็นบุตรบุญธรรม  เพราะได้
ทรงพอพระทยัฟ้ืนฟูสรรพส่ิงในองคพ์ระบุตร  (เทียบ  อฟ 1:4-5 และ10)  และเพื่อตอบสนองน า้พระทยัพระบิดา  
พระบุตรจึงไดท้รงเริ่มสถาปนาพระอาณาจกัรสวรรคบ์นแผ่นดิน  ทรงเผยใหเ้ราทราบถึงธรรมล า้ลึกของพระองค ์ 
ดว้ยความเชื่อฟังของพระองคจ์ึงไดท้รงไถ่กูเ้ราจนส าเร็จ  พระศาสนจักร – กล่าวคือ  พระอาณาจักของพระ
คริสตเจา้  - ซึ่งเป็นตัวตนอยู่ในธรรมล าลึกแลว้  ก็เจริญขึน้ในโลกอย่างแจง้ชัดอาศัยฤทธิ์อ  านาจของพระเจ้า   
การเริ่มตน้และความเจริญเติบโตของพระศาสนจกัรนีม้ีเครื่องหมายบ่งบอกอยู่  คือ  โลหิต และน า้ท่ีไหลออกมา
จากดา้นขา้งพระวรกายอันเปิดออกของพระเยซูเจา้ผู้ทรงถกูตรงึกางเขน (เทียบ ยน 19:34)  สมตามพระวาจา
ของพระคริสตเจา้ผูท้รงท านายถึงการสิน้พระชนมข์องพระองค์บนกางเขนว่า  “และเมื่อเราจะถูกยกขึน้จาก
แผ่นดิน  เราจะดึงดูดทุกคนเขา้มาหาเรา” (ยน 12 :32)  ทุกครัง้ท่ีมีการถวายบูชาแห่งไมก้างเขนท่ี  “พระคริสต
เจา้องคปั์สกาของเราถูกฆ่าบูชาแลว้ “ (1 คร 5:7) กิจกรรมการไถ่บาปของเราก็อบุัติขึน้ดว้ย  ในเวลาเดียวกัน
นัน้  พิธีบูชาขอบพระคณุก็เป็นเครื่องชีแ้สดงและเป็นเครื่องผลิตเอกภาพของบรรดาสัตบุรุษ  ซึ่งชาวเรารวมกัน
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เป็นพระกายอันหน่ึงอันเดียวกันของพระคริสตเจา้ (เทียบ 1 คร 10:17)  พระองคคื์อความสว่างของโลก  เรา
ออกมาจากพระองค ์ มีชีวิตอยู่โดยพระองค ์ และก าลงัมุ่งหนา้ไปสู่พระองคน์ั่นเอง  
 
พระจิตเจ้าทรงบันดาลความศักดิส์ิทธ์ิแก่พระศาสนจักร 

4.     เมื่อพระบุตรไดท้รงปฏิบติัภารกิจท่ีพระบิดาไดท้รงมอบหมายใหจ้นส าเร็จแลว้  (เทียบ  ยน 17:4)  ก็มีการ
ส่งพระจิตเจา้มาในวันฉลองเปนเตกอสเต   เพ่ือว่าพระองค์จะทรงยังคงความศักด์ิสิทธิใหพ้ระศาสนจักรอยู่
เสมอ   ทัง้เพื่อใหบ้รรดาผูม้ีความเชื่อมีหนทางเขา้ใกลช้ิดพระบิดา  โดยผ่านทางพระคริสตเจา้  ในพระจิตเจา้
องคเ์ดียวกนั (เทียบ อฟ 2:18)  พระจิตเจา้ทรงเป็นจิตแห่งชีวิต   ทรงเป็นธารน า้ท่ีไหลรินเพื่อชีวิตนิรนัดร  (เทียบ 
ยน 4:14; 7:38-39)  บรรดามนุษย์ท่ีตายไปแล้วเพราะบาป  พระบิดาก็ทรงชุบใหม้ีชีวิตขึน้อาศัยพระจิตเจ้า
จนกว่าจะถึงวันท่ีพระองคจ์ะทรงปลุกร่างกายของเขาใหก้ลับคืนชีพในพระคริสตเจา้ ( เทียบ รม 8 :10 - 11)  
พระจิตเจา้ทรงพ านักอยู่ในพระศาสนจักรและในดวงใจของบรรดาสัตบุรุษดุจในพระวิหารของพระองค ์ (เทียบ 
1 คร 3 :16 ; 6 :19)  และในตวัพวกเขานัน้  พระองคท์รงภาวนาและทรงยืนยนัว่าพวกเขาเป็นบุตรบุญธรรมของ
พระเจ้า  (เทียบ  กท 4:6; รม 8:15 – 16  และ 26)  พระจิตเจ้าทรงน าพระศาสนจักรไปสู่ความจริงทั้งมวล 
(เทียบ  ยน 16:13)   และทรงท าใหพ้ระศาสนจักรเป็นหน่ึงเดียวกันทัง้ในดา้นการอยู่รว่มกนั  และในดา้นศาสน
บริการ  ทรงโปรดให้พระศาสนจักรได้รับพระพรต่างๆ แห่งพระฐานานุกรม  และพระพรพิเศษอื่นๆ หลาย
ประการ  และดว้ยวิถีทางเหล่านีท้รงน าพระศาสนจักร  และทรงประดับพระศาสนจักรดว้ยผลแห่งพระหรรษ
ทานของพระองค ์(เทียบ  อฟ 4 :11-12 ;1 คร 12 : 4 ; กท 5 : 22) เดชะอานุภาพแห่งพระวรสาร  พระจิตเจ้า
ทรงโปรดใหพ้ระศาสนจกัรคงความใหม่สดุแห่งวัยเยาว์อยู่  ทัง้ทรงฟ้ืนฟูและทรงน าพระศาสนจกัรไปสู่เอกภาพ
อนัสมบูรณร์ว่มกบัพระภสัดาของท่านอยู่เสมอ  ทัง้นี ้ เพราะพระจิตเจา้  และเจา้สาว  ทัง้คู่จะทลูเชิญพระเยซู-
เจา้  องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ว่า  “เชิญเสด็จมาเถิด” (เทียบ วว 22 : 17)   

ดงันีเ้อง  จึงปรากฏว่าพระศาสนจกัรทั่วสากลโลกเป็นดัง  “ประชากรท่ีรวมตวัขึน้จากเอกภาพของพระ
บิดา  และพระบุตร  และพระจิต” 

 
พระอาณาจักรของพระเจ้า 

5.      ธรรมล า้ลึกเร่ืองพระศาสนจกัรศกัด์ิสิทธิ์ปรากฏเด่นชดัในวาระท่ีถูกตัง้ขึน้  ความจริงองคพ์ระเยซูเจา้ทรง
เป็นผูใ้หก้ าเนิดพระศาสนจักรดว้ยการประกาศข่าวดีว่า  อาณาจกัรของพระเจา้ท่ีไดท้รงสัญญาไวใ้นพระคมัภีร์
ตัง้แต่หลายๆศตวรรษนัน้มาถึงแลว้  “เวลาท่ีก าหนดไวม้าถึงแลว้  พระอาณาจกัรของพระเจา้อยู่ใกลแ้ลว้”  (มก 
1:15 ; มธ 4:17) พระอาณาจักรนีท้อแสงรุ่งโรจนใ์หม้นุษยเ์ห็นโดยทางพระวาจา  พระกิจการต่างๆ  และการ
สถิตประทบัของพระคริสตเจา้  พระวาจาของพระองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้นีเ้ปรียบเสมือนกบัเมล็ดพืชท่ีหว่านลงในทุ่ง
นา ( มก 4:14 )  บรรดาคนท่ีฟังพระวาจาดว้ยความเชื่อ  และถูกนับเขา้อยู่ในฝูงแกะนอ้ยๆของพระคริสตเจ้า 
(ลก12 :32)  ก็ไดต้้อนรบัพระอาณาจักรนั้นแลว้  ครัน้แล้ว  ดว้ยพลังในตัวมันเอง  เมล็ดพืชนั้นก็งอกขึน้ และ
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เติบโตจนกระทั่งถึงเวลาเก็บเกี่ยว (เทียบ มก 4 :26-29) อัศจรรย์ต่างๆของพระเยซูเจ้ายังยืนยันด้วยว่าพระ
อาณาจกัรของพระเจา้ไดม้าถึงแผ่นดินโลกแลว้  “ถา้เราขับไล่ปีศาจดว้ยอ านาจของพระเจา้  ก็หมายความว่า
พระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้ว” (ลก 11:20 ; เทียบ มธ 12:28) ถึงกระนั้น  ก่อนอื่นหมดพระ
อาณาจกัรปรากฏเด่นชดัในองคพ์ระบุคคลของพระคริสตเจา้เอง  ทรงเป็นบุตรของพระเจา้และบุตรของมนษุยผ์ู้
เสด็จมา  “เพื่อรบัใชผู้อ้ื่น  และมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมวลมนษุย”์ (มก  10:45)  
 เมื่อพระเยซูเจา้สิน้พระชนมบ์นไมก้างเขนเพื่อมวลมนษุย ์ และไดเ้สด็จกลบัคืนพระชนมชีพ  จึงปรากฏ
ชัดว่า  พระองค์ทรงได้รบัการสถาปนาเป็นองค์พระผูเ้ป็นเจา้และพระคริสตเจา้  ทัง้เป็นสมณะตลอดนิรนัดร 
(เทียบ กจ 2 :36 ; ฮบ 5 : 6 ; 7:17-21) พระองคท์รงหลั่งพระจิตเจา้ใหพ้วกสานุศิษยข์องพระองค ์ ตามท่ีพระ
บิดาได้ทรงสัญญาไว ้ (เทียบ กจ 2 : 32) เพราะฉะนั้น  พระศาสนจักรผูไ้ดร้ับพระคุณานุคุณจากองค์ผูท้รง
สถาปนาตัวท่านขึน้มา  และได้ซื่อสัตย์ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ในเรื่องเมตตาธรรม    เรื่องความ
นอบนอ้มถ่อมตน  และเรื่องความเสียสละตนเอง  พระศาสนจักรจึงรบัภารกิจในการประกาศ  และจัดตัง้พระ
อาณาจักรของพระคริสตเจา้และของพระเจา้ในท่ามกลางมนุษยชาติทัง้สิน้  โดยเป็นทัง้เมล็ดพันธุ์และเป็นทัง้
การเริ่มตน้การสถาปนาพระอาณาจกัรไวบ้นแผ่นดินโลก  ในขณะท่ีพระศาสนจกัรค่อยๆเจริญขึน้สู่วฒุิภาวะ  ก็
ปรารถนาไปสู่การเป็นอาณาจักรท่ีครบครนั  และโดยทุ่มเทพลังทั้งหมด  เป่ียมไปด้วยความหวังและความ
ปรารถนาอนัแรงกลา้  ท่ีไดร้วมเป็นหน่ึงเดียวกบัพระราชาของท่านในพระสิริรุง่โรจน ์
 
ภาพจ าลองต่างๆของพระศาสนจักร 
6.     ในพนัธสัญญาเดิม    การเผยแสดงเร่ืองพระอาณาจักรมกัใชรู้ปภาพจ าลอง  ท านองเดียวกนั  ธรรมชาติ
ภายในพระศาสนจักรก็ปรากฏใหเ้ราเห็นโดยอาศัยภาพจ าลองหลายอย่างต่างกันดว้ย   เช่น  ภาพชีวิตคนเลีย้ง
แกะ  ภาพชีวิตกสิกร  (คนท าไร่ท านา)  ภาพการสรา้งบ้านเรือน   หรือกระทั่ งภาพชีวิตครอบครัวและการ
แต่งงาน  ภาพต่างๆเหล่านีม้ีบนัทึกไวแ้ต่กาลก่อนแลว้ในหนงัสือของบรรดาประกาศก 
 อนัท่ีจริง  พระศาสนจักร  คือ คอกแกะ  ซึ่งมีพระคริสตเจา้เป็นประตูทางเขา้แต่ประตูเดียว  และเป็น
ทางท่ีจ าเป็นดว้ย  (ยน 10 :1-10) พระศาสนจักรยังเปรียบไดก้ับฝูงแกะท่ีพระเจา้ไดม้ีพระด ารสัไวล่้วงหนา้แลว้
ว่า  พระองค์เองจะทรงเป็นคนเลีย้งแกะ  (เทียบ อสย 40 :11 ; อสค 34 :11)  และแกะของพระองค์นี ้ แม้มี
มนุษยเ์ป็นผูเ้ลีย้งและปกครอง ถึงกระนั้น พระผู้ทรงน าทางและเลีย้งดูพวกมันตลอดเวลาก็คือองคพ์ระคริสต
เจา้เอง    พระองคท์รงเป็นผูเ้ลีย้งแกะท่ีดี   ทัง้ทรงเป็นพระผูเ้ลีย้งสงูสุด (เทียบ ยน 10 :11;1 ปต 5 :4 ) พระองค์
คือผูท่ี้ไดย้อมสละชีวิตเพื่อฝงูแกะของพระองค ์( เทียบ ยน 10 :11-15) 
 พระศาสนจักรเป็นไร่นาของพระเจ้า ( 1 คร 3 :9 ) ในไร่นานี้มีต้นมะกอกเก่าแก่ขึน้อยู่   มีบรรดา
ประกาศกเป็นรากเง่าอนัศกัด์ิสิทธิ์ของมนั  และโดยตน้มะกอกนีไ้ดก้่อใหเ้กิดการกลับคืนดีกนัของชาวยิวและชน
ต่างชาติ (รม 11:13-26) ไร่นานั้น  เฉกเช่นเดียวกับสวนองุ่นท่ีทรงเลือกสรรไว ้กสิกรแห่งสวรรคไ์ด้เป็นผู้ปลูก 
(มธ 21 : 33 – 43 ;เทียบ อสย 5:1…)  ต้นองุ่นแท้คือพระคริสตเจ้า พระองค์คือผู้ประสาทชีวิตและอ านาจ
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ผลิตผลแก่กิ่งก้าน  หมายถึงชาวเรานั่นเอง  โดยทางพระศาสนจักรท าให้เราด ารงอยู่ในพระคริสตเจา้  หาก
ปราศจากพระองค ์ เราก็ท าอะไรไม่ไดเ้ลย (ยน 15 : 1- 5) 
 หลายต่อหลายครัง้ยงัเรียกพระศาสนจักรว่าเป็นอาคารของพระเจา้ (1 คร 3:9) องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรง
เปรียบพระองคเ์องเป็นดังหินท่ีช่างก่อสรา้งทิง้เสียนั้น  แต่กลับกลายเป็นศิลาหัวมุม (มธ 21 :42 ; เทียบ กจ 4 
:11; 1ปต 2:7 ; สดด 117 : 22)  บนรากฐานอันนีข้องพระศาสนจกัรท่ีพวกอัครสาวกไดส้รา้งขึน้ ( เทียบ  1 คร 
3:11 ) และจากหินกอ้นนี ้ พระศาสนจักรไดร้บัความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่น  อาคารนีม้ีชื่อเรียกหลายชื่อ  
เช่น  เรียกว่า “บา้นของพระเจา้”  ซึ่งครอบครวัของพระองคท่์านพ านกัอยู่ (1 ทธ 3 :15) เรียกว่า  “ท่ีประทบัของ
พระเจ้าเดชะพระจิตเจ้า” (อฟ 2 : 19 - 22) เรียกว่า “ท่ีพ านักของพระเจ้าในหมู่มนุษย์” (วว 21 : 3)  และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกว่า  “วิหารศักด์ิสิทธิ์”  ซึ่งบรรดานักบุญปิตาจารยก์ล่าวชมไว้ว่าเป็นสถานศักด์ิสิทธิ์

สรา้งขึน้ด้วยศิลา  นอกนั้นในพิธีกรรมยังเปรียบเทียบไวอ้ย่างเหมาะเจาะว่าเป็น “นครศักด์ิสิทธิ์”  เป็น “นคร
เยรูซาเล็มใหม่”  เราเป็นเหมือนศิลาท่ีมีชีวิตท่ีก าลงัก่อสรา้งขึน้เป็นวิหารนัน้ (1 ปต 2:5)  นกับุญยอหน์มองภาพ
นครศกัด์ิสิทธิ์นีล้งมาจากสวรรค ์ ลงมาจากพระเจา้ เตรียมพรอ้มเหมือนกบัเจา้สาวท่ีแต่งตวัรอรบัเจา้บ่าว  เมื่อ
โลกจะไดร้บัการสถาปนาขึน้เสียใหม่ (วว 21:1…) 
 พระศาสนจักรยังไดช้ื่อว่า  “กรุงเยรูซาเล็มท่ีอยู่เบือ้งบน”  และ “มารดาของเรา” (กล 4 :26; เทียบ วว 
12:17 ) มีค าพรรณนาถึงพระศาสนจกัรว่าเป็น  เจา้สาวนิรมลของลกูแกะนิรมล (วว 19: 7 ; 21 : 2 และ 9 ; 22 : 
17)  เธอเป็นผู ้“ท่ีพระคริสตเจา้ทรงรกั  และทรงพลีพระองคเ์พ่ือบันดาลใหเ้ธอศักด์ิสิทธิ์” (อฟ 5:26)  พระองค์
ทรงรบัเธอเขา้มาเป็นหน่ึงเดียวกับพระองค ์ ด้วยค ามั่นสัญญาอันไม่เส่ือมสลาย  และ “ทรงเลีย้งดู และทะนุ
ถนอมอย่างดียิ่ง”เสมอเป็นนิตย ์ (อฟ 5:29) และเมื่อเธอบริสุทธิ์หมดจดแลว้  พระองคท์รงประสงคใ์หเ้ธอมา
สนิทชิดเชือ้กับพระองค ์ และใหเ้ธอมอบตนดว้ยความรกั  และความซื่อสตัย ์ (เทียบ อฟ 5 : 24 ) ท่ีสุดพระองค์
ประทานพระพรจากสวรรค์ใหเ้ธอตลอดนิรนัดร  ทัง้นีเ้พื่อใหช้าวเรารูซ้ึง้ถึงความรกัของพระเจา้  และของพระ
คริสตเจ้าท่ีทรงมีต่อชาวเรา  อันเป็นความรกัท่ีเกินจะหยั่งรูไ้ด้ด้วยสติปัญญา  (เทียบ อฟ 3 :19) ระหว่างท่ี
พระศาสนจักรจาริกในแผ่นดินนีท่ี้อยู่ห่างไกลจากพระเจา้ (เทียบ 2 คร 5:6) พระศาสนจกัรถือว่าตนถูกเนรเทศ  
จึงขวนขวายหาและลิม้รสส่ิงท่ีอยู่เบือ้งบน ณ ท่ีซึ่งพระคริสตเจา้ประทับเบือ้งขวาพระเจ้า  ณ ท่ีซึ่งชีวิตของ
พระศาสนจักรแฝงซ่อนอยู่กับพระคริสตเจา้ในพระเจา้  ทัง้นีจ้นกว่าจะไดป้รากฏตัวในพระสิริรุง่โรจนก์ับพระ -
ภสัดาของท่าน (เทียบ คส 3 : 1- 4) 
 
พระศาสนจักรคือพระกายทิพยข์องพระคริสตเจ้า 
7.     พระบุตรของพระเจา้ขณะทรงอยู่ในธรรมชาติมนุษย ์ ซึ่งไดท้รงรบัเอามาร่วมเป็นหน่ึงเดียวกับพระองค ์ 
ดว้ยการสิน้พระชนมแ์ละการกลับคืนพระชนมชีพจึงทรงมีชัยชนะต่อความตาย  ไดท้รงไถ่มนุษย ์  และเปล่ียน
ใหก้ลายเป็นส่ิงสรา้งใหม่  ( เทียบ กท 6:15; 2 คร 5:17)  ทรงประทานพระจิตของพระองคแ์ก่บรรดาพี่นอ้งท่ีได้
ทรงเรียกมาจากชาติต่างๆ   ไดท้รงแต่งตัง้พวกเขาขึน้โดยท านองลึกล า้ใหเ้ป็นพระกายของพระองค ์
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 ในพระกายนั้น  ชีวิตของพระคริสตเจา้หลั่งไหลไปสู่บรรดาผูม้ีความเชื่อ  อาศัยศีลศกัด์ิสิทธิ์  เขาเหล่านี้
ก็กลายเป็นหน่ึงเดียวกับพระคริสตเจ้าผูท้รงรบัทนทรมานและผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจนด์้วยวิถีทางท่ีซ่อนเรน้  แต่
เป็นส่ิงท่ีจริง  โดยทางศีลลา้งบาปชาวเราถกูท าใหเ้ป็นเหมือนอย่างพระองค ์ “เดชะพระจิตเจา้องคเ์ดียวกนั  เรา
ทกุคนจึงไดร้บัการลา้งมารวมเขา้เป็นกายเดียวกัน” (1 คร 12:13)  พิธีกรรมอันศักด์ิสิทธินีเ้ป็นทัง้สัญลักษณ์ท่ี
บ่งถึง  และก่อให้เกิดความเป็นหน่ึงเดียวกับการสิน้พระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า  
“ดังนั้นเราถูกฝังไวใ้นความตายพรอ้มกับพระองค์อาศัยศีลล้างบาป  เพื่อว่า  พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระ
ชนมชีพจากบรรดาผูต้าย  เดชะพระสิริรุง่โรจนข์องพระบิดาฉันใด  เราก็จะด าเนินชีวิตแบบใหม่ดว้ยฉันนัน้” (รม 
6 : 4-5)ในการหกัปังของพิธีบูชามิสซา  เรามีส่วนรว่มอย่างแทจ้ริงกับพระกายขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  ในการรบั
ศีลมหาสนิทท าใหเ้ราเป็นหน่ึงเดียวกบัพระองค ์ และกบัพวกเราเองดว้ย  “มีปังกอ้นเดียว  แมว้่าจะมีหลายคน 
เราก็เป็นกายเดียวกนั”  เพราะเราทกุคนมีส่วนรว่มกินปังกอ้นเดียวกนั   (1 คร 10 : 17) เพราะเหตนีุเ้อง  เราทุก
คนจึงกลายเป็นอวัยวะของพระกายนั้น (เทียบ 1 คร 12:27) “แต่ละคนต่างเป็นส่วนร่างกายของกันและกัน”       
( รม 12 :5 ) 
   อนัว่า  อวัยวะทัง้หลายในรา่งกายมนษุย ์ แมจ้ะมีหลายส่วน  แต่ก็รวมเป็นรา่งกายเดียวฉันใด  บรรดา
สัตบุรุษในพระคริสตเจ้าก็เป็นฉันนั้น ( เทียบ 1 คร 12 :12 )  ในการสรา้งพระกายของพระคริสตเจ้าขึน้ก็
เช่นเดียวกัน  มีอวัยวะต่างๆ และมีหนา้ท่ีต่างๆ แต่มีพระจิตเจา้องคเ์ดียวกัน  เป็นพระผูท้รงแจกจ่ายพระพร
ต่างๆ   เพื่อประโยชนข์องพระศาสนจักร  ตามความไพบูลยแ์ละตามความตอ้งการของหนา้ท่ีต่างๆ (เทียบ  1 
คร 12:1-11)  ท่ามกลางพระพรเหล่านี้  ท่ีพิเศษกว่าหมดคือพระพรของบรรดาอัครสาวก  พระจิตเจ้าทรง
ประสาท  มอบใหอ้ยู่ในอ านาจของพวกท่าน  แมพ้วกที่ไดร้บัพระพรพิเศษอื่นๆก็ตาม  (เทียบ 1 คร 14 )  พระจิต
เจา้องคเ์ดียวกันนี ้ โดยทรงใชฤ้ทธิ์อ  านาจของพระองค ์ และโดยความสัมพันธ์ภายในระหว่างบรรดาสมาชิก  
ทรงผลิตและกระตุน้ใหเ้กิดความรกัต่อกนัในระหว่างสตับุรุษ  จนถึงกับว่าถา้อวัยวะหน่ึงเป็นทุกข ์ อวัยวะอื่นๆ
ทกุส่วนก็รว่มเป็นทกุขด์ว้ย   ถา้อวยัวะหน่ึงไดร้บัเกียรติ  อวยัวะอื่นทกุส่วนก็รว่มยินดีดว้ย (เทียบ 1 คร 12 : 26)  
 พระคริสตเจา้ทรงเป็นศีรษะของกายนี ้ พระองคท์รงเป็นภาพลักษณข์องพระเจา้ท่ีเรามองไม่เห็น  และ
ในพระองคเ์ท่านั้นทกุส่ิงถกูสรา้งขึน้มา พระองคท์รงด ารงอยู่ก่อนสรรพส่ิง  และสรรพส่ิงด ารงอยู่เป็นระเบียบใน
พระองค ์    พระองคท์รงเป็นศีรษะของรา่งกาย  คือพระศาสนจักร  พระองคท์รงเป็นปฐมเหต ุ ทรงเป็นบุคคล
แรกในบรรดาผูต้ายท่ีกลับคืนชีพ  ทัง้นี ้ เพื่อพระองคจ์ะไดท้รงเป็นเอกในทกุส่ิง  (เทียบ คส 1:15-18) ดว้ยพระ
อานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์   ทรงเป็นเจา้นายเหนือสรรพส่ิงทั้งปวง  ในสวรรค์และในแผ่นดิน   และด้วย
ความบริบูรณเ์ลิศล า้ของพระองค ์ และดว้ยกิจกรรมอันสงูส่ง  พระองคท์รงท าใหก้ายนีท้ัง้สิน้เต็มเป่ียมไปดว้ย
พระสิริรุง่โรจนอ์นัไพบูลยข์องพระองค ์(เทียบ อฟ 1:18 -23) 
 สมาชิกทกุคนตอ้งไดร้บัรูปแบบท่ีเป็นเหมือนกบัพระองค ์ จนกว่าพระคริสตเจา้จะปรากฏอยู่ในพวกเขา
อย่างชัดเจน (เทียบ กท 4 :19) ด้วยเหตุนี ้ชาวเราซึ่งถูกท าให้เป็นเหมือนกับพระองค์   ซึ่งยอมตายพรอ้มกับ
พระองค ์ และกลับคืนชีพพรอ้มกับพระองค์  จะถูกน าไปสู่ธรรมล า้ลึกแห่งชีวิตของพระองค์  จนกว่าเราจะ
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ครองราชยพ์รอ้มกบัพระองค ์(เทียบ ฟป 3:21; 2 ทธ 2 :11; อฟ 2:6; คส 2:12 ฯลฯ)  ขณะท่ีชาวเราก าลงัจาริก
ในแผ่นดินโลกนี ้ ชาวเราก็ย ่าไปตามรอยพระบาทในความทกุขย์ากล าบาก  และการถกูเบียดเบียนข่มเหง  รว่ม
เป็นหน่ึงเดียวกับพระองคใ์นความทุกข์ทรมานต่างๆ ดังเช่นร่างกายต่อศีรษะ  เรารบัทรมานร่วมกับพระองค ์ 
เพื่อจะไดร้บัพระสิริรุง่โรจนร์ว่มกบัพระองคด์ว้ย  (เทียบ รม 8:17) 
 จากพระองคน์ั่นแหละ  “ร่างกายทัง้หมดรบัทุกส่ิงท่ีจ าเป็น  มีขอ้ต่อและเสน้เอ็นยึดเขา้ไวด้ว้ยกันเป็น

หน่ึงเดียว  จะไดเ้จริญเติบโตขึน้ตามพระประสงคข์องพระเจา้”  (คส 2:19)  ในพระกายของพระองค ์ กล่าวคือ   

ในพระศาสนจกัร  พระองคท์รงแจกจ่ายของประทานต่างๆใหเ้หมาะกับภาระหนา้ท่ีทางดา้นศาสนบริการ  ท่ีจะ

รบัใชซ้ึ่งกันและกันจนกว่าจะบรรลุถึงความรอด  อาศัยฤทธิ์อ  านาจของพระองค ์ เมื่อเราปฏิบัติความรกัด้วย

ความจริงใจ  เราจะเจริญเติบโตขึน้  จนบรรลุถึงความสมบูรณใ์นพระคริสตเจา้ผูท้รงเป็นพระเศียร (เทียบ อฟ  

4: 11-16, กรีก) 

 เพื่อเราจะไดร้ือ้ฟ้ืนตนใหม่ในพระองคอ์ยู่เสมอ (เทียบ อฟ 4:23)  พระองคไ์ดท้รงโปรดใหเ้รามีส่วนใน
พระจิตของพระองค ์  พระจิตพระองคเ์ดียวนีแ้หละประทบัทัง้ในศีรษะและในอวยัวะต่างๆ  พระองคท์รงบนัดาล
ใหร้า่งกายทัง้หมดมีชีวิต  โปรดใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั  และทรงเป็นผูข้บัเคล่ือนรา่งกายทัง้หมด  จนกระทั่งบรรดา
นักบุญปิตาจารย์สามารถเปรียบหน้าท่ีของพระองค์ท่ีเป็นต้นเดิมของชีวิต  หรืออีกท านองว่า เป็นเหมือน
วิญญาณในรา่งกายคนเรานั่นเอง 
 พระคริสตเจ้าทรงรกัพระศาสนจักรดุจภรรยาของพระองค์  พระองคท์รงเป็นแบบอย่างของสามีท่ีรกั
ภรรยาเหมือนรกักายของตน  (เทียบ อฟ 5:25-28)  ส่วนพระศาสนจักรเองก็ยอมอยู่ใตศี้รษะของตน (อฟ 5 : 
23-24)    “เพราะว่าในองคพ์ระคริสตเจา้นั้น พระเทวภาพบริบูรณส์ถิตอยู่ในสภาพมนษุยท่ี์สมัผสัได้ “(คส 2:9)  
พระศาสนจักรเป็นร่างกายท่ีครบบริบูรณ์ของพระคริสตเจา้  พระองคจ์ึงทรงประทานพรต่างๆใหอ้ย่างเต็มท่ี  
(เทียบ อฟ 1:22-23)    เพื่อให้พระศาสนจักรกา้วหนา้   และบรรลุถึงความไพบูลยท์ัง้ปวงของพระเจา้ (เทียบ 
อฟ 3:19) 
 
พระศาสนจักรเป็นสิ่งที่แลเห็นได้  และเป็นจิตในเวลาเดียวกัน 

8.     พระคริสตเจา้ทรงเป็นองค์คนกลางแต่ผู้เดียวของชาวเรา  ทรงสถาปนาพระศาสนจักรอันศักด์ิสิทธิ์ขึน้  
และทรงค า้จุนอยู่เสมอมิได้ขาด    ทรงท าใหเ้ป็นหมู่คณะของผูม้ีความเชื่อ   ความหวัง    และความรกั   ใน
ฐานะเป็นองคก์รหน่ึงท่ีแลเห็นได ้ โดยผ่านทางองคก์รนี ้ พระองคท์รงส่งมอบความจริง  และพระหรรษทานแก่
มนุษย์ทุกคน  แต่โครงสรา้งของสังคมนีซ้ึ่งประกอบด้วยองคก์รต่างๆแห่งพระฐานานุกรม  และพระกายทิพย์
ของพระคริสตเจา้  เป็นกลุ่มสังคมท่ีแลเห็นได ้ และเป็นกลุ่มคณะฝ่ายจิต  เป็นพระศาสนจกัรแห่งแผ่นดินโลก  
และเป็นพระศาสนจักรท่ีมั่งคั่งดว้ยพระพรแห่งสวรรค ์ ชาวเราไม่พึงพิจารณาดูว่าพระศาสนจกัรเป็นดังสองส่ิง 
แต่เป็นดังส่ิงท่ีมีอยู่จริงเพียงส่ิงเดียวท่ีทับซอ้นกันอยู่  รวบรวมชิน้ส่วนของมนุษย์และของพระเจา้เขา้ดว้ยกัน   
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เพราะเหตุนี ้ ชาวเราก าลังเผชิญหนา้กบัการเปรียบเทียบท่ีส าคญัยิ่ง  กล่าวคือ  พระศาสนจักรเปรียบเทียบได้
กับธรรมล า้ลึกเรื่องการเสด็จอวตารมาเป็นมนุษยข์องพระวจนาตถ ์  ธรรมชาติท่ีพระวจนาตถ์ทรงรบัเอานั้น  
โดยท่ีร่วมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับพระองคอ์ย่างแยกจากกันไม่ได้  เป็นประโยชนร์บัใชด้ังเป็นอวัยวะทรงชีวิต  
เพื่อบันดาลความรอด  ในท านองท่ีคลา้ยคลึงกนั  โครงสรา้งทางสงัคมของพระศาสนจักรก็เป็นประโยชนร์บัใช้
พระจิตของพระคริสตเจา้ผูบ้นัดาลชีวิตใหพ้ระศาสนจกัรในการเสริมสรา้งรา่งกายนัน้ (เทียบ  อฟ 4 :16) 
 น่ีแหละคือพระศาสนจกัรแต่เพียงหน่ึงเดียวของพระคริสตเจา้  ท่ีชาวเราประกาศยืนยนัในบทขา้พเจา้-
เชื่อ  ว่าเป็น  เอกะ ศักด์ิสิทธิ์  สากล  และสืบเน่ืองมาจากคณะอัครสาวก  ซึ่งองคพ์ระผูไ้ถ่เมื่อไดท้รงกลับคืน
พระชนมชีพแลว้  ไดท้รงมอบใหเ้ปโตรเป็นผูดู้แล  (เทียบ ยน 21:17)  และใหท่้านกับอคัรสาวกคนอื่นๆเผยแผ่
และปกครองต่อๆไป  (เทียบ มธ 28 :18...)  และเป็นพระศาสนจักรท่ีได้ทรงสถาปนาขึน้ส าหรบัตลอดกาล  
ตามท่ีทรงยกขึน้  “ใหเ้ป็นหลกัและรากฐานแห่งความจริง” (1 ทธ 3:15) พระศาสนจักรนีไ้ดร้บัการสถาปนาและ
รบัการจัดระบบเป็นสังคมขึน้ในโลก  ด ารงอยู่ในพระศาสนจักรคาทอลิก  ซึ่งปกครองโดยผูสื้บต าแหน่งของ
นกับุญเปโตร  และบรรดาพระสังฆราชท่ีรว่มสหพันธ์กับท่าน   แมว้่า  ภายนอกองคก์รของพระศาสนจักรนีจ้ะ
ยังพบส่วนอื่นๆท่ีบันดาลความศักด์ิสิทธิ์  และความจริงอีกหลายประการด้วย  แต่ก็เป็นเพราะพระพรของ
พระศาสนจกัรของพระคริสตเจา้  ท่ีมีพลงัน าไปสู่เอกภาพคาทอลิกนั่นเอง 
 พระคริสตเจา้ได้ทรงส าเร็จภารกิจไถ่บาปโดยทางความยากจน  และการถูกเบียดเบียนข่มเหงฉันใด  
พระศาสนจกัรก็ถูกเรียกใหด้ าเนินตามหนทางเดียวกัน    ถา้ตอ้งการจะน าผลความรอดไปสู่มนษุยฉั์นนัน้  พระ
เยซูคริสตเจา้  “แมว้่าพระองคท์รงมีธรรมชาติพระเจา้.....ทรงสละพระองคจ์นหมดสิน้  ทรงรบัสภาพดุจทาส” 
(ฟป 2:6-7) และ “แมท้รงร  ่ารวย  พระองคก์็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจน”  (2 คร 8:9)  เพราะเห็นแก่ชาวเรา  
เช่นเดียวกัน  พระศาสนจักร  แม้ว่าตอ้งการทรพัยากรแบบมนุษย์ในการปฏิบัติหน้าท่ี  ก็ไม่ได้ถูกตั้งขึน้เพื่อ
แสวงหาความรุ่งเรืองฝ่ายโลก       แต่เพื่อจะประกาศความถ่อมตน และการสละตนให้เป็นแบบอย่างด้วย   
พระบิดาทรงส่งพระคริสตเจา้มา  “เพื่อประกาศข่าวดีแก่คนยากจน...    สมานแผลของผูท่ี้เป็นทุกขใ์จ   (ลก 
4:18)  “แสวงหา  และช่วยผูท่ี้เสียไปใหร้อดพ้น” (ลก 19 : 10)  เช่นเดียวกนั  ใครท่ีมีความทกุขร์อ้นเพราะความ
เจ็บไขป้ระสามนุษย์  พระศาสนจักรก็เขา้ช่วยเหลือด้วยความรกัเมตตาจิต  ยิ่งกว่านั้น  ยังตระหนักว่าผูค้นท่ี
ยากจน และทุกขร์อ้นเช่นนีแ้หละ  เป็นภาพลักษณ์ขององคผ์ู้ทรงสถาปนาพระศาสนจักรขึน้มา  จึงพยายาม
ทเุลาบรรเทาพวกคนอาภัพเหล่านี ้ มุ่งรบัใชพ้ระคริสตเจา้ในตัวพวกเขา    อย่างไรก็ดี   พระคริสตเจา้ทรงเป็น  
“ผูศ้กัด์ิสิทธิ์  ไรค้วามผิด  และไรม้ลทิน” (ฮบ 7:26)  ทรงไม่รูจ้กับาป (2 คร 5:21) แต่เสด็จมาไถ่โทษชดเชยบาป
ของประชากร (เทียบ ฮบ 2 : 17)    ส่วนพระศาสนจักรรวบรวมคนบาปเข้าอยู่ในอ้อมอกของตน   แม้เป็น
พระศาสนจกัรศักด์ิสิทธิ์ก็จริง  แต่ในขณะเดียวกันก็ยังตอ้งช าระลา้งตนเองอยู่เสมอ  จึงตอ้งบ าเพ็ญทุกขก์ิริยา
ชดใชบ้าปกรรม  และฟ้ืนฟูตนเองขึน้ใหม่อยู่เสมอ  เร่ือยไป 
 พระศาสนจกัรกา้วไปขา้งหนา้ท่ามกลางการถูกเบียดเบียนข่มเหงของโลก  และความทเุลาบรรเทาใจ

จากพระเจา้  พลางประกาศเทศนาเร่ืองกางเขนและการสิน้พระชนมข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  จนกว่าพระองคจ์ะ
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เสด็จมา  (เทียบ 1 คร 11 : 26 )   เดชะฤทธิ์อ  านาจขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงกลับฟ้ืนคืนพระชนมชีพ  พระศา

สนจักรจึงไดร้บัพละก าลังท่ีจะเอาชนะความทุกข์ยากและความล าบากต่างๆนานา  ทัง้ท่ีมาจากภายในและ

ท่ีมาจากภายนอก  ทัง้นีด้ว้ยอาศัยความมานะอดทนและความรกัเมตตาจิต  เพื่อว่าพระศาสจักรจะได้เผย

แสดงอย่างซื่อสัตยใ์หโ้ลกทราบถึงเร่ืองธรรมล า้ลึกขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ แมว้่าจะยังไม่ชดันัก แต่เมื่อบรรลุผล

สมบูรณก์็จะส่งแสงเจิดจา้เต็มท่ีในท่ีสดุ 

 

บทที่ 2 

ประชากรของพระเจ้า 

อารัมภบท 

9 เป็นความจริงในทุกยุคทุกสมัย  ไม่ว่าจะเป็นชนเชือ้ชาติใดท่ีย าเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า และปฏิบัติ
ความชอบธรรม เขาเหล่านัน้ย่อมเป็นท่ีพอพระทยัพระองค ์(เทียบ กจ10:35) กระนัน้ก็ดี พระเจา้ทรงพอพระทัย
ท่ีจะบันดาลใหม้นุษยศ์ักด์ิสิทธิ์และทรงช่วยเขาใหร้อด ไม่ใช่แก่มนุษยแ์ต่ละคนต่างหากโดยปราศจากความ
เกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์กัน แต่ทรงจัดตัง้พวกเขาขึน้เป็นประชากรใหม้ารูจ้ักพระองค ์และมาปรนนิบัติรบัใชพ้ระองค์
ในความศักด์ิสิทธิ์ ดังนี ้เอง พระองค์จึงได้ทรงเลือกสรรชาติอิสราเอลให้เป็นประชากรของพระองค์ ทรง
แสดงออกใหเ้ห็นชดัแจง้ในประวติัศาสตรข์องพวกเขา และทรงบนัดาลใหพ้วกเขาศกัด์ิสิทธิ์ส าหรบัพระองคท่์าน 
ทกุส่ิงทุกอย่างนีเ้กิดขึน้เพื่อเตรียมพวกเขาไวล่้วงหนา้ และเพื่อเป็นรูปแบบแห่งพันธสัญญาใหม่อันสมบูรณ ์ท่ี
จะกระท าขึน้ในองคพ์ระคริสตเจา้ ทัง้เป็นการไขแสดงท่ีครบถว้นยิ่งขึน้โดยทางพระวจนาตถข์องพระเจา้ผู้ทรง
มารบัเป็นมนษุย ์พระเจา้ตรสัว่า “ดซูิ วนัเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะท าพนัธสญัญาใหม่กบัพงศพ์ันธุอ์ิสราเอลและ
พงศพ์นัธุ์ยดูา... เราจะใส่ธรรมบญัญัติของเราไวภ้ายในเขา เราจะเขียนธรรมบญัญัติไวใ้นใจของเขา เราจะเป็น
พระเจ้าของเขา  และเขาจะเป็นประชากรของเรา... เพราะทุกคนจะรูจ้ักเรา ตั้งแต่คนเล็กนอ้ยท่ีสุด จนถึงคน
ใหญ่โตท่ีสุด ( ยรม 31:31-34 ) พันธสัญญาใหม่นั้น  พระคริสตเจา้ไดท้รงกระท าขึน้ในพระโลหิตของพระองค์
ท่านเอง ( เทียบ 1 คร 11:25 ) พระองคไ์ดท้รงเรียกประชากรนีม้าจากทัง้ชาวยิวและชาวต่างชาติ ใหม้าเป็นหน่ึง
เดียวกัน  ไม่ใช่ทางฝ่ายเนือ้หนัง แต่ด้วยเดชะพระจิตเจา้ และทรงตัง้ขึน้เป็นประชากรใหม่ของพระเจา้ เหตุว่า
บรรดาผูท่ี้เชื่อในพระคริสตเจา้ก็บังเกิดใหม่แลว้ มิใช่จากเมล็ดพันธุ์ท่ีเส่ือมสลายได ้แต่จากเชือ้เมล็ดท่ีมิรูเ้ส่ือม
สลาย คือจากพระวาจาท่ีทรงชีวิตและคงอยู่ตลอดไป ( เทียบ 1 ปต 1:23 ) ไม่ใช่มาจากเนือ้หนัง แต่มาจากน า้
และพระจิตเจา้ ( เทียบ ยน 3:5-6 ) ท่ีสุด  พวกเขาถูกตั้งขึน้เป็น “ชาติท่ีทรงเลือกสรรไว ้เป็นชนชาติศักด์ิสิทธิ์ 
เป็นประชากรท่ีเป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของพระเจา้... ในอดีตท่านไม่ไดเ้ป็นประชากร แต่บัดนีท่้านเป็นประชากร
ของพระเจา้” (1ปต 2:9 -10 ) 
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 ประชากรแห่งพระเมสสิยาหนี์ ้มีพระคริสตเจา้เป็นศีรษะ (ประมุข) “ผูท้รงยอมสละพระชนมชีพเพราะ
บาปของเรา และทรงกลบัคืนพระชนมชีพเพ่ือใหเ้ราเป็นคนชอบธรรม” ( รม 4:25 ) และบดันีพ้ระองคท์รงไดร้บั
พระนามอนัประเสริฐกว่านามทัง้หลาย ทรงครองราชยใ์นสวรรคเ์พียบพรอ้มดว้ยพระสิริรุง่โรจน ์ประชากรใหม่
ตามฐานะของเขา  มีเกียรติศักด์ิและอิสระเสรีฉันบุตรของพระเจา้ มีพระจิตเจา้ประทับอยู่ในใจ  ดังพระองค์
สถิตในพระวิหาร เขายึดถือบทบญัญัติใหม่เป็นกฎหมาย บทบัญญัตินีส้ั่งใหร้กักันและกัน ดจุดังพระคริสตเจา้
ทรงรกัชาวเรา ( เทียบ ยน 13:34 ) ท่ีสดุ ปลายทางของเขาคือพระอาณาจกัรของพระเจา้ ซึ่งพระองคไ์ดท้รงเริ่ม
บนแผ่นดินนีแ้ลว้ และจะขยับขยายต่อไปจนกระทั่งสิน้กาลเวลา จะบรรลุผลสมบูรณเ์มื่อพระคริสตเจา้จะเสด็จ
มา พระองคท์รงเป็นองคช์ีวิตของชาวเรา ( เทียบ คส3:4 ) และ “สรรพส่ิง... จะไดร้บัการปลดปล่อยจากการเป็น
ทาสของความเส่ือมสลาย เพื่อไปรบัอิสรภาพอันรุง่เรืองของบรรดาบุตรของพระเจา้” ( รม 8:21 ) เพราะฉะนั้น
ประชากรแห่งพระเมสสิยาหนี์ ้แมใ้นปัจจบุันไม่ไดค้รอบคลุมประชากรทั่วทัง้โลก และบางครัง้ดูเหมือนว่าเป็น
เพียงฝูงแกะนอ้ยๆเท่านั้น แต่ก็เป็นเชือ้พันธุ์ท่ีมั่นคง  อันก่อใหเ้กิดเอกภาพ ความหวัง  และความรอดส าหรบั
มวลมนุษยชาติ ประชากรนีพ้ระคริสตเจา้ได้ทรงสถาปนาขึน้ ใหม้ามีส่วนร่วมในชีวิต ความรกั และความจริง 
อีกทัง้ยังทรงใชพ้วกเขาเป็นเครื่องมือเพื่อไถ่มนุษยท์ุกๆคน ทรงส่งพวกเขาไปทั่วโลก  ให้เป็นดังแสงสว่างส่อง
โลก เป็นดงัเกลือดองแผ่นดิน ( เทียบ มธ 5:13-16 ) 
 ชาวอิสราเอลท่ีเกิดจากเลือดเนือ้ในช่วงระเหเรร่่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ยังไดช้ื่อว่าเป็นพระศาสนจักร
ของพระเจ้าแล้วฉันใด  ( นหม13:1, เทียบ กดว 20:4, ฉธบ 23:1...) อิสราเอลใหม่ท่ีก าลังจาริกอยู่ในโลก
ปัจจุบนันี ้เพื่อแสวงหานครถาวรท่ีจะมาถึง ( เทียบ ฮบ 13:14 ) ก็ไดช้ื่อว่าเป็นพระศาสนจักรของพระคริสตเจา้
ฉันนั้น ( เทียบ มธ 16:18 ) เพราะว่าพระองค์ทรงได้มาดว้ยพระโลหิตของพระองค์ (เทียบ กจ 20:28) ไดท้รง
ประทานพระจิตเจา้ใหพ้วกเขาอย่างเต็มท่ี ทรงประดบัตกแต่งพวกเขาใหบ้ริบูรณด์ว้ยเครื่องมือต่างๆท่ีเหมาะสม 
เพื่อใหบ้รรลุถึงเอกภาพทางสังคมท่ีแลเห็นได ้บรรดาผูม้ีความเชื่อท่ีเห็นว่าพระเยซูเจา้ทรงเป็นผูน้  าความรอด 
ทรงเป็นหลักแห่งเอกภาพและสันติภาพเหล่านีแ้หละ ท่ีพระเจ้าทรงเรียกมา และทรงแต่งตั้งพวกเขาขึน้เป็น
พระศาสนจกัร เพื่อจะไดเ้ป็นเครื่องหมายและเครื่องมือท่ีแลเห็นได ้น าไปสู่ความเป็นเอกภาพท่ีไดร้บัการช่วยให้
รอด เพราะลิขิตไวใ้หแ้ผ่ขยายไปทั่วทัง้โลก จึงแทรกเขา้ไปอยู่ในประวติัศาสตรข์องมนุษยท์ั้งหลาย แมจ้ะเป็น
การอยู่แบบขา้มพ้นขอบเขตของเวลาและสถานท่ีก็ตาม พระศาสนจักรยังคงเดินหน้าต่อไป  ท่ามกลางการ
ประจญล่อลวงและความทุกขย์ากล าบากต่างๆ      อาศัยพละก าลังท่ีมาจากพระหรรษทานของพระเจา้    ท่ี
พระคริสตเจา้ทรงสญัญาจะประทานให ้ท่านจึงเกิดมีพละก าลงั แมว้่าจะยงัมีความอ่อนแอตามประสาเนือ้หนัง 
แต่ท่านก็ไม่เพล่ียงพล า้จนถึงกับสูญเสียความซื่อสัตยท่ี์ครบสมบูรณ ์ท่านยังคงเป็นภริยาท่ีเหมาะสมของพระ
คริสตเจา้ และโดยพระจิตเจา้ทรงท างานในท่าน ท่านก็ไม่หยุดยัง้ท่ีจะรือ้ฟ้ืนปรบัปรุงตน จนกว่าจะผ่านกางเขน 
ไปสู่แสงสว่างอนัไม่รูด้บั 
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สังฆภาพทั่วไป 
10 พระคริสตเจ้า มหาสมณะจากมวลมนุษย์ (เทียบ ฮบ 5:1-5) ได้ทรงจัดตั้งประชากรใหม่ให้เป็น 
“อาณาจักรสงฆเ์พื่อรบัใชพ้ระเจา้พระบิดาของพระองค”์ (วว1:6, เทียบ 5:9-10) ผูท่ี้ไดร้บัศีลลา้งบาปโดยการ
บังเกิดใหม่และโดยการเจิมจากพระจิตเจ้า ก็ได้รับการเสกให้เป็นดังเคหาฝ่ายจิต   และเป็นสังฆภาพอัน
ศกัด์ิสิทธิ์ เพ่ือว่าเมื่อประกอบกิจการต่างๆในฐานะท่ีเป็นคริสตชน เขาจะไดถ้วายบูชาทางจิตใจ และประกาศ
ฤทธิ์อ  านาจของพระผูท้รงเรียกเขาออกจากความมืด  มาสู่ความสว่างท่ีน่าพิศวงของพระองค์ ( เทียบ 1 ปต  
2:4-10) ดงันัน้ สานศิุษยท์ัง้หลายของพระคริสตเจา้จึงตอ้งบ าเพ็ญภาวนาและสรรเสริญพระเจา้เร่ือยไป ( เทียบ 
กจ 2:42-47 ) พวกเขาตอ้งถวายตนเป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิต ท่ีศักด์ิสิทธิ์ และเป็นท่ีพอพระทัยแด่พระเจา้(เทียบ 
รม12:1) และเป็นพยานยืนยนัถึงพระคริสตเจา้ในทุกแห่งหนในโลก เมื่อใครตอ้งการรูเ้หตผุล ก็สามารถอธิบาย
ส่ิงท่ีมีอยู่ในใจว่า เป็นเพราะเขาหวงัจะไดช้ีวิตนิรนัดร ( เทียบ 1ปต 3:15 ) 
 สงัฆภาพทั่วไปของสตับุรุษ กบัสงัฆภาพของศาสนบริกร  หรืออีกนยัหน่ึงของผูท่ี้อยู่ในฐานานกุรม แมม้ี
ความแตกต่างกันทางดา้นธรรมชาติ แต่ไม่ไดต่้างกันท่ีระดบัชัน้ ถึงกระนัน้  สงัฆภาพทัง้สองก็เกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์
กนั เหตุว่าสังฆภาพแต่ละอนั ต่างก็ไดร้บัการปันส่วนมาจากสังฆภาพอนัหน่ึงอนัเดียวกันของพระคริสตเจา้ แต่
ว่าตามแบบเฉพาะของตน พระสงฆ์ศาสนบริกร โดยอ านาจอันศักด์ิสิทธิ์ท่ีท่านมี จึงไดส้รา้งรูปแบบและการ
ปกครองประชากรสงฆ ์ท่านเป็นตวัแทนของพระคริสตเจา้ ถวายบูชามิสซาแด่พระเจา้ในนามของประชากรทัง้
มวล ส่วนบรรดาสตับุรุษ อาศัยราชสงัฆภาพท่ีพวกเขามี ก็รว่มมีส่วนในการถวายบูชามิสซา  จึงถือว่าพวกเขา
ปฏิบติัตามสงัฆภาพนั้นดว้ย โดยการไปรบัศีลศกัด์ิสิทธิ์ต่างๆ  โดยการบ าเพ็ญภาวนาขอบพระคุณพระเจา้ โดย
การด าเนินชีวิตศกัด์ิสิทธิ์เพ่ือเป็นพยานยืนยนั โดยการสละตนเองและประกอบกิจการแห่งความรกัต่างๆ  
 
การปฏิบัติกิจกรรมของสังฆภาพทั่วไป โดยการรับศีลศักดิส์ิทธ์ิต่างๆ 
11 โครงสรา้งของสงัคมสงฆท่ี์ถกูจดัไวอ้ย่างเป็นระเบียบและมีลกัษณะท่ีศกัด์ิสิทธิ์ จะเกิดผลเป็นกิจการได ้
ตอ้งอาศัยศีลศกัด์ิสิทธิ์ต่างๆ และการปฏิบติัฤทธิ์กุศลต่างๆดว้ย โดยทางศีลลา้งบาป สตับุรุษไดเ้ขา้เป็นสมาชิก
ของพระศาสนจกัร เขาไดร้บัการประทบัตราใหเ้ขา้รว่มภารกิจของคริสตศาสนา และเขาไดเ้กิดใหม่เป็นบุตรของ
พระเจา้ เขาตอ้งแสดงความเชื่อท่ีไดร้บัมาจากพระเจา้ผ่านทางพระศาสนจกัรใหป้รากฏต่อหนา้มวลมนษุย ์โดย
อาศัยศีลก าลังซึ่งท าใหเ้ขามีความสัมพันธ์กับพระศาสนจักรสมบูรณ์ยิ่งขึน้ โดยพละก าลังพิเศษท่ีพระจิตเจ้า
ประทานให ้เขาจึงมีหนา้ท่ีเรง่รดัยิ่งขึน้ในการแผ่ขยายและป้องกนัความเชื่อดว้ยวาจาและกิจการ ในฐานะเป็น
พยานแทข้องพระคริสตเจา้ เมื่อเขารว่มส่วนในพิธีมิสซาอนัเป็นบ่อเกิดและจดุสงูสดุแห่งชีวิตคริสตชนทัง้สิน้ เขา
ก็ถวายแด่พระเจา้โดยมีองคพ์ระเจา้เป็นเครื่องบูชา ทัง้ถวายตนเองพรอ้มกันไปดว้ย จึงเป็นอันว่า ทัง้ในการ
ถวายและในการรบัศีลมหาสนิท ทกุๆคนต่างท าหนา้ท่ีในส่วนของตนในพิธีกรรมนัน้ แต่ทัง้นีไ้ม่ใช่อย่างปนเปกัน 
อน่ึง  เมื่อไดร้บัพระกายของพระคริสตเจา้ในการรบัศีลมหาสนิทแลว้ เขาก็แสดงออกเป็นรูปเป็นรา่งอย่างชดัเจน
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ซึ่งเอกภาพแห่งประชากรของพระเจา้ เพราะว่าศีลมหาสนิทท่ีศักด์ิสิทธิ์นีเ้ป็นทัง้เคร่ืองหมายและเครื่องผลิต
เอกภาพนัน้ เป็นท่ีอศัจรรยใ์จยิ่งนกั 

 ส่วนผูท่ี้เขา้ไปรบัศีลอภัยบาป เขาก็ไดร้บัการยกบาปความผิดท่ีไดก้ระท าต่อพระเจา้ จากพระเมตตา
กรุณาของพระองค ์และพรอ้มกนันั้น เขาก็ไดร้บัการคืนดีกับพระศาสนจกัรดว้ย เพราะว่าการท าบาปคือการท า
รา้ยพระศาสนจักร  ซึ่งพระศาสนจักรเองก็พยายามแผ่เมตตาจิต ท าตนเป็นแบบอย่าง และบ าเพ็ญภาวนา
เพื่อใหเ้ขากลับใจ โดยอาศัยศีลเจิมคนไขแ้ละโดยค าภาวนาของพระสงฆ์ พระศาสนจักรทัง้มวลก็เฝ้าฝากฝัง
คนไขไ้วก้ับองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า  ผูท้รงทนทุกขแ์ละทรงพระสิริรุ่งโรจน ์ขอใหพ้ระองคท์รงช่วยใหเ้ขาไดร้บัความ
บรรเทาและไดร้บัความรอด(เทียบ ยก5:14-16) ยิ่งกว่านั้น  พระศาสนจักรยังตักเตือนคนไขใ้หม้อบตนไวก้ับ
พระมหาทรมานและการสิน้พระชนมข์องพระคริสตเจา้โดยสมัครใจ เพื่ออุทิศส่วนกุศลของตนใหเ้ป็นประโยชน์
แก่ประชากรของพระเจา้(เทียบ รม8:17, คส1:24, 2 ทธ 2:11-12, 1ปต4:13) อน่ึง  ท่ามกลางบรรดาสตับุรุษผูท่ี้
ไดร้บัศีลบวชอันศกัด์ิสิทธิ์ เขาไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ในนามของพระคริสตเจา้ เพ่ือเป็นผูเ้ลีย้งดูพระศาสนจกัรดว้ย
พระวาจาและพระหรรษทานของพระเจา้ ท่ีสดุ   อาศัยศีลสมรสซึ่งเป็นเครื่องหมายและการมีส่วนร่วมในธรรม-
ล า้ลึกของความเป็นเอกภาพ และความรกัท่ีซื่อสัตยต่์อกันระหว่างพระคริสตเจา้และพระศาสนจักร(เทียบ อฟ
5:32) สามีภรรยาคริสตชนต่างช่วยเหลือกนัใหบ้รรลถุึงความศกัด์ิสิทธิ์ในชีวิตแต่งงานของเขา และในการอบรม
เลีย้งดบูุตร ดงันั้น  ตามสถานภาพและหนา้ท่ีของพวกเขา ท าใหม้ีพระพรพิเศษส าหรบัพวกเขาในประชากรของ
พระเจา้(เทียบ 1คร7:7) จากการสมรสก็เกิดมีครอบครวั ในครอบครวัก็มีพลเมืองใหม่ของสงัคมมนษุย ์พลเมือง
ใหม่นี ้อาศัยพระหรรษทานของพระจิตเจ้า  เขาจึงถูกตั้งขึน้เป็นบุตรของพระเจ้าโดยทางศีลล้างบาป ดังนี้  
ประชากรของพระเจา้จึงด ารงอยู่ต่อไปตลอดกระแสศตวรรษ ครอบครวัเป็นดังพระศาสนจักรภายในบา้นเรือน 
ฉะนั้นในครอบครัว  บิดามารดาต้องเป็นคนแรกท่ีประกาศความเชื่อให้แก่ลูกๆของตน ด้วยวาจาและด้วย
แบบอย่าง พวกเขาตอ้งสนบัสนนุกระแสเรียกเฉพาะของลกูแต่ละคน และเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อกระแสเรียกอัน
ศกัด์ิสิทธิ ์
 เมื่อมีเครื่องมืออุปกรณอ์ันน าความรอดมากมายเช่นนีแ้ลว้ สัตบุรุษของพระคริสตเจา้ทุกคน ไม่ว่าจะ

อยู่ในเงื่อนไขหรือสถานะใดก็ตาม ต่างก็ถูกเรียกรอ้งโดยองค์พระผู้เป็นเจา้  ตามหนทางเฉพาะของตน ไปสู่

ความศกัด์ิสิทธิ์อนัสมบูรณ ์อย่างท่ีพระบิดาเจา้เองทรงเป็นผูดี้บริบูรณ ์

ประชากรของพระเจ้าร่วมมีส่วนในภารกิจของพระคริสตเจ้าในหน้าที่ประกาศก 

12. ประชากรศักด์ิสิทธิ์ของพระเจา้ย่อมมีส่วนในหน้าท่ีประกาศกของพระคริสตเจ้า โดยเฉพาะเมื่อเขา
บ าเพ็ญตนเป็นพยานยืนยันถึงพระองคด์ว้ยการด าเนินชีวิตตามความเชื่อและความรกั  และดว้ยการถวายค า
สรรเสริญเป็นบูชาแด่พระเจา้เสมอไป เป็นถอ้ยค าจากปากถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค ์(เทียบ ฮบ
13:15) สัตบุรุษผูไ้ด้รบัการเจิมจากองคผ์ู้ศักด์ิสิทธิ์ (เทียบ 1ยน 2:20 และ 27) เมื่อน ามารวมกันเข้าทั้งหมด 
ย่อมไม่หลงผิดในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกับความเชื่อได ้และลักษณะพิเศษนี ้ พวกเขาแสดงออกเป็นความรูสึ้กเหนือ
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ธรรมชาติทางความเชื่อของประชากรทั้งหมด  เมื่อนับจากบรรดาพระสังฆราชไปจนถึงสัตบุรุษฆราวาสคน
สดุทา้ย  ท่ีแสดงความเห็นพอ้งกันโดยทั่วไปในเรื่องความเชื่อและศีลธรรม   เพราะดว้ยว่าความรูสึ้กทางความ
เชื่อนีม้ีพระจิตเจา้เป็นผูป้ลุกเรา้ใหเ้กิดขึน้และท านุบ ารุงไว ้ดังนั้นประชากรของพระเจา้ภายใตอ้  านาจการสั่ง
สอนอันศักด์ิสิทธิ์ของพระศาสนจักร ซึ่งพวกเขาเคารพเชื่อฟังอย่างซื่อสตัย ์ก็รบัพระวาจานั้นไว ้มิใช่วาจาของ
มนุษย์ แต่เช่นท่ีเป็นจริงคือ “พระวาจาของพระเจา้” (เทียบ 1ธส2 :13) เป็นความเชื่อท่ีพระเจ้าประทานแก่
บรรดาผูศ้กัด์ิสิทธิ์ครัง้เดียวตลอดไป (เทียบ ยด 3 )ประชากรท่ียึดมั่นในความเชื่อนีอ้ย่างมั่นคงก็แทรกซ่านลึกลง
ไปดว้ยการตดัสินท่ีถกูตอ้ง  และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตแต่ละวนัอย่างเต็มท่ี  

มิใช่เพียงผ่านทางศีลศักด์ิสิทธิ์และศาสนบริการของพระศาสนจักรเท่านั้นท่ีพระจิตเจา้ไดท้รงท าให้
ประชากรศกัด์ิสิทธิ์   แต่พระองคย์ังทรงน าพวกเขาและทรงเพิ่มพูนใหพ้วกเขาดว้ยพระคณุนานาประการของ
พระองค์ “ทรงแจกจ่ายพระพรต่างๆให้แต่ละคน ตามท่ีพอพระทัย” (1คร 12:11) พระองคท์รงแจกจ่ายพระ
หรรษทานพิเศษใหแ้ก่คนทกุฐานะ เพื่อโปรดใหเ้ขาพรอ้มท่ีจะรบัภาระและหนา้ท่ีต่างๆท่ีเป็นประโยชนฟ้ื์นฟูและ
ก่อสรา้งพระศาสนจกัรขึน้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามวาทะท่ีว่า “พระจิตเจา้ทรงแสดงพระองคใ์นแต่ละคนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม” (1คร12:7) พระคณุพิเศษนี ้ไม่ว่าจะเด่นชดัหรือสามญัธรรมดา   ซึ่งมีอยู่มากมายก็ตาม ลว้นเป็นส่ิงท่ี
เหมาะสมและเป็นประโยชนต์ามความตอ้งการของพระศาสนจักร เราไม่ควรใฝ่หาพระคุณพิเศษเหนือจาก
ธรรมดาโดยไม่จ าเป็น และไม่ควรหวังผลเลิศในกิจกรรมแพร่ธรรมของตน     แต่เป็นหน้าท่ีของหัวหน้าใน
พระศาสนจักรท่ีจะตัดสินว่าเป็นพระคุณจากพระจิตเจา้แทจ้ริงหรือไม่ และจะใชใ้หเ้หมาะสมไดอ้ย่างไร ท่าน
เหล่านีม้ีหนา้ท่ีโดยเฉพาะ ไม่ใช่เพื่อดับไฟของพระจิตเจา้ แต่เพื่อทดสอบทุกส่ิงและยึดส่ิงท่ีดีงามไว ้(เทียบ 1ธส 
5:12 และ 19-21) 

 
มนุษยท์ุกคนได้รับเรียกให้เข้ามาสู่เอกภาพสากล(คาทอลิก)แห่งประชากรของพระเจ้า 

13  มนุษย์ทุกคนได้รบัเรียกให้เข้าเป็นประชากรใหม่ของพระเจา้   เพราะฉะนั้นประชากรนีท่ี้ยังคงเป็น

ประชากรหน่ึงเดียวและตลอดไป จะตอ้งแผ่ขยายไปทั่วโลก และตลอดกระแสศตวรรษทัง้หลาย เพื่อใหส้ าเร็จไป

ตามพระประสงคข์องพระเจา้ ผู้ทรงสรา้งธรรมชาติมนุษยม์าแต่ธรรมชาติเดียวตัง้แต่แรกเริ่ม และบรรดาบุตร

ของพระองคท่ี์กระจดักระจายอยู่ทั่วไปนัน้ จะทรงรวบรวมใหก้ลบัมาเป็นหน่ึงเดียวกนัในท่ีสดุ (เทียบ ยน11:15) 

เพราะเหตุนีเ้อง พระเจา้จึงไดท้รงส่งพระบุตรของพระองคม์า ทรงแต่งตัง้ใหเ้ป็นทายาทครอบครองทกุส่ิง (เทียบ 

ฮบ1:2) ใหเ้ป็นพระอาจารย ์พระราชา และพระสงฆข์องทกุๆคน ใหเ้ป็นประมขุของประชากรใหม่และประชากร

สากลแห่งลกูๆของพระเจา้ ท่ีสดุเพราะเหตนีุเ้อง พระเจา้ไดท้รงส่งพระจิตแห่งพระบุตรของพระองคม์า พระจิตนี้

เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และเป็นผูบ้ันดาลชีวิต พระจิตนีท้รงเป็นแหล่งท่ีมาแห่งการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอ้น 

และเอกภาพในค าสอนของพวกอัครสาวก แห่งสหพันธ ์การหักปัง และการบ าเพ็ญภาวนา ของพระศาสนจักร

ทัง้มวล ทัง้ส าหรบัผูม้ีความเชื่อแต่ละคน และทกุๆคนรวมกนัดว้ย ( เทียบ กจ 2:42 กรีก ) 
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 ดังนั้น ประชากรแต่เพียงหน่ึงเดียวของพระเจ้าก็ปรากฏตัวอยู่ในทุกๆชาติบนแผ่นดินนี ้ทั้งนีเ้พราะ
ประชากรนีม้าจากทุกชาติภาษา มีลกัษณะพิเศษท่ีมิใช่เป็นอาณาจกัรฝ่ายโลกนี ้แต่เป็นอาณาจกัรฝ่ายสวรรค ์
เหตุว่าสัตบุรุษทุกคนท่ีกระจายอยู่ทั่วโลก ต่างก็ร่วมสหพันธ์ในพระจิตเจ้ากับสัตบุรุษอื่นทัง้หลาย เป็นอันว่า 
“คนท่ีพ านักอยู่ท่ีกรุงโรม ก็ทราบว่าชาวอินเดียเป็นสมาชิก(อวยัวะ)ของตน” ในเมื่ออาณาจกัรของพระคริสตเจา้
ไม่ใช่ของโลกนี ้(เทียบ ยน18:36) ฉะนัน้พระศาสนจกัร หรือประชากรของพระเจา้ท่ีประกอบขึน้เป็นอาณาจกัรนี ้
ท่านไม่ลักลอบเอาทรัพย์ฝ่ายโลกใดๆไปจากประชาชนคนใดเลย แต่ตรงข้ามกลับสนับสนุน และรับเอา
ความสามารถ  ทรพัยากร  และขนบประเพณี ตราบเท่าท่ีส่ิงเหล่านั้นเป็นส่ิงดีงาม เมื่อรบัไว้แลว้  ท่านก็ช าระ
สะสาง ปลูกฝังใหม้ั่นคงและเชิดชขูึน้ พระศาสนจักรตอ้งส านึกอยู่เสมอว่า ท่านจ าตอ้งท างานรว่มกับพระราชา
องคน์ัน้ พระองคท่ี์นานาชาติถกูมอบใหเ้ป็นมรดกของพระองคท่์าน (เทียบ สดด 2:8) และท่ีนครของพระองคท่ี์
พวกเขาน าบรรณาการมาถวาย (เทียบ สดด 71(72):10, อสย 60:4-7, วว 21:24) สากลภาพซึ่งเป็นลักษณะ
พิเศษท่ีประดบัประชากรของพระเจา้นี ้ ก็เป็นพระคณุขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เอง และดว้ยพระคุณนี ้พระศาสน
จกัรคาทอลิกมุ่งมั่นอย่างไดผ้ลและสม ่าเสมอท่ีจะน ามนุษยชาติทัง้หมดพรอ้มกบัทรพัยากรทัง้สิน้ของเขากลับ
เขา้มามอบใหก้บัพระคริสตเจา้ องคพ์ระประมขุ รว่มเอกภาพกบัพระจิตของพระองคท่์าน 
 อาศัยอ านาจแห่งสากลภาพนี ้สมาชิกแต่ละหน่วยในพระศาสนจักรต่างก็น าพระคุณของตนเองมาให้
สมาชิกอื่นๆ และพระศาสนจกัรทัง้หมด และแต่ละหน่วยนัน้ย่อมเจริญขึน้จากการท่ีทกุคนต่างน าพระพรของตน
มามอบใหแ้ก่กนัและกนั และต่างก็พากนัมุ่งไปสู่ความอุดมสมบูรณใ์นเอกภาพ ดงันัน้ ประชากรของพระเจา้จึง
ไม่เพียงเป็นแต่การรวมตัวกันของคนต่างๆกันเท่านั้น แต่ภายในพระศาสนจักรยังประกอบด้วยต าแหน่งท่ี
แตกต่างกนั  ในท่ามกลางสมาชิกท่ีแตกต่างกนันัน้   บา้งก็ในดา้นของหนา้ท่ี    ในเมื่อท่านบ าเพ็ญศาสนบริการ 
เพื่อประโยชน์แห่งพี่นอ้งของตน หรือบางท่านก็ในด้านฐานะและการด าเนินชีวิต ในเมื่อหลายท่านสังกัดใน
ฐานะนักบวช พวกท่านก็ด าเนินชีวิตตามวิถีทางท่ีรดักุมเคร่งครดัยิ่งขึน้ เพ่ือมุ่งไปสู่ความศักด์ิสิทธิ์ แบบอย่าง
ของพวกท่านจะเป็นเครื่องกระตุน้เตือนพวกพี่นอ้ง เป็นเพราะเหตุนีเ้องดว้ย ท่ีในสหพันธ์ของพระศาสนจักรยัง
มีศาสนจักรปลีกย่อย(เฉพาะ)อีกหลายหน่วย ซึ่งเป็นไปตามสิทธิอันชอบธรรมท่ีจะสงวนรกัษาขนบประเพณี
เฉพาะของตนไว ้โดยท่ียังด ารงอยู่อย่างครบถว้นภายใตก้ารเป็นประมุขเอกของธรรมาสนแ์ห่งท่านเปโตร ผูเ้ป็น
ประธานในท่ีประชุมของชมุชนท่ีมีความรกัต่อกนั ท่านเปโตรก็ปกป้องความแตกต่างท่ีเป็นไปตามท านองคลอง
ธรรมนี ้ในขณะเดียวกันก็ดูแลเอาใจใส่ไม่ให้ความต่างนีเ้ป็นภัยแก่เอกภาพ แต่กลับมีส่วนเสริมเอกภาพให้
มั่นคงขึน้ ท่ีสุด ในระหว่างความต่างในภาคส่วนต่างๆของพระศาสนจกัร ก็มีสายสัมพันธอ์ันสนิทชิดเชือ้ต่อกัน 
ทัง้ในดา้นทรพัยากรฝ่ายวิญญาณ ดา้นบุคลากรในงานแพรธ่รรม และความช่วยเหลือเกือ้กูลกนัทางโภคทรพัย์-
ฝ่ายแผ่นดิน ทัง้นี ้เพราะว่าบรรดาสมาชิกแห่งประชากรของพระเจ้าไดร้ับเรียกมาเพื่อน าทรพัยากรต่างๆมา
แบ่งปันกนัและกัน วาทะของท่านอคัรสาวกจึงเหมาะกับพระศาสนจักรแต่ละพระศาสนจกัรว่า “แต่ละคนจงใช้
พระพรท่ีไดร้บัมาเพื่อรบัใชก้นั ประดุจผูจ้ดัการท่ีดี เพื่อแจกจ่ายพระหรรษทานหลากหลายของพระเจา้”   (1ปต
4:10) 
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 เพราะฉะนัน้ มนษุยท์กุคนท่ีไดร้บัเรียกใหเ้ขา้มาสู่เอกภาพสากล (คาทอลิก) แห่งประชากรของพระเจา้ 
เอกภาพสากลนีเ้ป็นทัง้เครื่องหมายบ่งชีล่้วงหนา้และสนับสนุนส่งเสริมใหเ้กิดมีสนัติภาพสากล และดว้ยวิถีทาง
ต่างๆกันท่ีพวกเขาสงักัดขึน้อยู่หรือมีความสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นคริสตชนชาวคาทอลิกก็ดี คนอื่นๆท่ีเชื่อใน
พระคริสตเจา้ก็ดี และท่ีสดุ มนษุยท์กุผูค้น ต่างไดร้บัค าเชือ้เชิญจากพระหรรษทานของพระเจา้ใหเ้ขา้มาสู่ความ
รอดดว้ยกนัทัง้นัน้ 
 
สัตบุรุษคาทอลิก 
14 สภาสงัคายนาศกัด์ิสิทธิ์นีห้นัมาสนใจสตับุรุษคาทอลิกเป็นอันดบัแรก โดยอาศยัพืน้ฐานจากพระคมัภีร์
และธรรมประเพณี จึงสอนว่าพระศาสนจกัรท่ีก าลังจาริกอยู่ในโลกขณะนีเ้ป็นส่ิงจ าเป็นส าหรบัเอาตัวรอด เหตุ
ว่ามีพระคริสตเจา้ผูเ้ดียวเท่านัน้เป็นคนกลางและหนทางแห่งความรอด พระองคป์ระทบัอยู่กับเราในพระวรกาย
ของพระองค ์ซึ่งก็คือพระศาสนจกัร พระองคท์รงยืนยนัไวอ้ย่างชดัเจนถึงความจ าเป็นในเร่ืองความเชื่อ และศีล
ลา้งบาป  (เทียบ มก16:16, ยน3:5) พรอ้มกนันี ้ก็ทรงยืนยนัถึงความจ าเป็นของพระศาสนจกัร  ซึ่งมนษุยจ์ะเขา้
มาอยู่ในนัน้ไดโ้ดยทางศีลลา้งบาป ซึ่งเป็นดงัประตูทางเขา้ ดงันั้น บุคคลใดก็ตามท่ีทราบว่า พระศาสนจักรได้
ถูกตัง้ขึน้โดยพระเจา้ผ่านทางพระคริสตเจา้ใหเ้ป็นส่ิงท่ีจ าเป็น และยังปฏิเสธไม่ยอมเขา้ในสังกัด หรือไม่ยอม
สงักดัอยู่ต่อไป ก็ไม่สามารถเอาตวัรอดได ้
 ผู้ท่ีถูกถือว่าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของพระศาสนจักร คือผู้ท่ีมีพระจิตของพระคริสตเจ้า ยอมรับเอา
หลักเกณฑข์องพระศาสนจักรทุกๆประการ และวิธีการต่างๆเพื่อเอาตัวรอด  อันก าหนดอยู่ในพระศาสนจักร 
รวมทัง้ภายในองคก์รทัง้มวลของพระศาสนจกัร และผูซ้ึ่ง-โดยความผูกพันอนัเน่ืองจากการประกาศความเชื่อ 
โดยศีลศกัด์ิสิทธิ์ต่างๆ  โดยการปกครองและสมาพนัธ์ของพระศาสนจักร - ไดเ้ขา้มาร่วมในโครงสรา้งท่ีแลเห็น
ได้ของพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า ผู้ทรงปกครองพระศาสนจักรผ่านทางพระสันตะปาปาและบรรดา
พระสังฆราช อย่างไรก็ดี   ผูท่ี้เขา้สังกดัในพระศาสนจกัรแลว้ หากมิไดด้ ารงอยู่ในความรกั  ก็ไม่อาจเอาตัวรอด
ได้ เขาอยู่ในพระศาสนจักรแต่เพียง “ฝ่ายร่างกาย”  มิใช่อยู่ “ด้วยใจ”   ทุกๆคนจงตระหนักว่า ฐานะอัน
ประเสริฐท่ีเราได้เป็นบุตรของพระศาสนจักรนั้น ไม่ใช่เราได้มาเพราะคุณงามความดีอะไรของเรา แต่ได้มา
เพราะพระหรรษทานพิเศษของพระคริสตเจา้ ซึ่งหากเราไม่สนองตอบดว้ยความคิด ดว้ยวาจา และดว้ยกิจการ
แลว้ไซร ้อย่าว่าแต่จะเอาตวัรอดเลย เรากลบัจะถกูพิพากษาอย่างเครง่ครดัยิ่งขึน้ 
 ส่วนคริสตชนส ารอง ผูท่ี้แสดงความปรารถนาออกมาอย่างแน่วแน่จะเขา้สงักดัในพระศาสนจกัร โดยมี
พระจิตเจ้าทรงดลใจ ความตั้งใจเช่นนีก้็ท าให้เขาสังกัดอยู่ในพระศาสนจักรแล้ว และพระศาสนจักรผู้เป็น
มารดาก็รบัเขาไวด้ว้ยความรกั และความเอาใจใส่ดแูล 
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สัมพันธภาพของพระศาสนจักรกับคริสตชนที่ไม่ใช่คาทอลิก 
15 พระศาสนจักรทราบดีว่า ตัวท่านมีความสัมพันธ์กับบรรดาผู้มีเกียรติท่ีได้รับนามว่าเป็นคริสตชน  
เพราะเป็นผูท่ี้ไดร้บัศีลลา้งบาป ดว้ยเหตผุลหลายประการ แมว้่า พวกเขาไม่ประกาศรบัรองความเชื่อคาทอลิก
ทั้งครบ หรือไม่ได้รับรูเ้อกภาพ หรือไม่รบัสัมพันธภาพภายใต้ผู้สืบต าแหน่งของนักบุญเปโตร แต่พวกเขา
ส่วนมากเคารพพระคัมภีร ์และยึดถือเป็นหลักของความเชื่อและการด าเนินชีวิต พวกเขาแสดงความรอ้นรน
อย่างจริงใจต่อพระศาสนา พวกเขาเชื่อดว้ยใจรกัในพระเจา้  พระบิดาผูท้รงสรรพานุภาพ และในพระคริสตเจา้
พระบุตรของพระเจา้และพระผูท้รงกอบกู ้พวกเขาไดร้บัประทับตราของศีลลา้งบาปจึงรว่มสนิทกับพระคริสต
เจา้ กว่านัน้อีก  ยังรบัรูแ้ละรบัศีลศกัด์ิสิทธิ์ประการอื่นๆในคริสตจักรหรือกลุ่มของเขาเองอีกดว้ย ในพวกเขามี
หลายๆท่านมีบรรดาศักด์ิเป็นพระสังฆราช ซึ่งยังคงท าพิธีถวายบูชาแห่งศีลมหาสนิท ทัง้ยงัส่งเสริมความภักดี
ต่อพระนางพรหมจารี  พระมารดาของพระเจ้า นอกนั้น  ยังมีการภาวนาร่วมกันและแบ่งปันพระคุณฝ่าย
วิญญาณด้านอื่นๆอีก โดยแท้จริงแลว้  คริสตชนเหล่านีม้ีส่วนร่วมกับเราอย่างจริงจังโดยทางองค์พระจิตเจ้า 
ดว้ยพระคุณและพระหรรษทานต่างๆของพระองค ์และดว้ยฤทธิ์เดชบันดาลความศักด์ิสิทธิ์ของพระองค์ท่าน 
ทรงท างานอย่างมีชีวิตชีวาในพวกเขา ทรงท าให้บางคนในพวกเขามีใจกลา้หาญจนถึงกับยอมพลีหลั่งโลหิต
ของตน ดังนีแ้หละ  ท่ีพระจิตเจา้ทรงปลุกใหบ้รรดาศิษยท์ัง้หลายของพระคริสตเจา้มีความปรารถนาและออก
แรงท างาน เพื่อใหทุ้กๆคนเขา้มารวมกันอย่างสันติ  ตามท่ีพระคริสตเจ้าทรงก าหนดไว ้เพื่อจะไดเ้ป็นฝูงแกะ
เดียว และมีนายชุมพาบาลแต่ผูเ้ดียว เพื่อใหบ้รรลผุลส าเร็จนี ้พระศาสนจกัรผูเ้ป็นมารดาไม่หยดุยัง้ท่ีจะภาวนา 
ท่ีจะหวังและท างาน อีกทัง้คอยตักเตือนลูกๆของท่านใหช้ าระตน ปฏิรูปตนเสียใหม่    เพื่อใหส้ัญลักษณ์ของ
พระคริสตเจา้ไดฉ้ายแสงเจิดจา้ยิ่งขึน้บนใบหนา้ของพระศาสนจกัร 
 
บรรดาผู้ที่มิใช่คริสตชน 
16  ท่ีสุด ก็คือบุคคลท่ียังมิได้รบัพระวรสาร แต่พวกเขาก็มีความเกี่ยวขอ้งกับประชากรของพระเจ้าดว้ย
เหตผุลหลายประการ ก่อนใครอื่นหมดก็คือประชากรท่ีพระเจา้ประทานพันธสัญญาต่างๆให ้พระคริสตเจา้ทรง
บงัเกิดมาเป็นมนุษยใ์นชาติของเขา (เทียบ รม9:4-5) โดยการเลือกสรรของพระองค ์ พวกเขาไดเ้ป็นประชากร
สุดท่ีรกั เพราะเห็นแก่บรรพบุรุษของพวกเขา พระองคไ์ดป้ระทานพระคุณต่างๆโดยไม่ทรงเปล่ียนพระทัยเพิก
ถอน(เทียบ รม11:28-29) แต่แผนการประทานความรอดยังรวมถึงบุคคลเหล่านั้นท่ีรับรูถ้ึงพระผู้สรา้ง 
ท่ามกลางพวกเราก็มีชาวมุสลิมเป็นต้น ซึ่งประกาศยืนยันว่าพวกเขายึดถือความเชื่อของอับราฮัม   และ
นมัสการพระเจา้ผูท้รงเมตตากรุณาแต่องคเ์ดียวเหมือนกับเรา และในวันสุดทา้ยจะทรงพิพากษามวลมนุษย ์
ส่วนบุคคลอื่นๆท่ีแสวงหาพระเจา้ท่ีเขาไม่รูจ้ักในเงา(ความมืด)  และรูปภาพต่างๆ พระเจา้เองก็ไม่ทรงอยู่ห่าง
จากคนพวกนี ้เพราะพระองคป์ระทานชีวิต ลมหายใจ และส่ิงต่างๆใหแ้ก่มนษุย(์เทียบ กจ17:25-28) และพระผู้
กอบกูม้ีพระประสงคใ์หม้นษุยท์ุกคนเอาตวัรอด(1ทธ 2:4) คนเหล่านีไ้ม่รูถ้ึงพระวรสารของพระคริสตเจา้ ไม่รูถ้ึง
พระศาสนจกัรของพระองคโ์ดยไม่มีความผิด ถึงกระนั้น พวกเขาก็แสวงหาพระเจา้ดว้ยใจสจุริต พยายามท าดี
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ตามน า้พระทยัของพระองคท่ี์เขาทราบตามเสียงของมโนธรรม โดยมีพระหรรษทานของพระคอยช่วยเหลือ พวก
เขาก็อาจบรรลุถึงความรอดตลอดนิรันดร ์ทั้งพระญาณสอดส่องของพระเจ้าก็ไม่เพิกเฉย  ประทานความ
ช่วยเหลืออนัจ าเป็นส าหรบัความรอดแก่ผูท่ี้ยงัไม่ไดรู้จ้กัพระเจา้อย่างกระจ่างแจง้โดยมิใช่ความผิดของเขา  แต่
พวกเขาก็ยงัพยายามด าเนินชีวิตท่ีถกูตอ้งดีงาม แน่นอนโดยมีพระหรรษทานคอยช่วยเหลือ เพราะว่าทกุๆส่ิงท่ีดี
หรือความจริงท่ีมีอยู่ในตวัเขานั้น พระศาสนจักรถือว่าเป็นการเตรียมตวัเบือ้งตน้แห่งพระวรสารแลว้ พระองคผ์ู้
ทรงส่องสว่างแก่มนุษย์ทั้งหลายได้ประทานส่ิงเหล่านีใ้ห้ ก็เพื่อพวกเขาจะได้รับชีวิตในท่ีสุดนั่นเอง  แต่ก็มี
บ่อยครัง้เหมือนกันท่ีมนุษยถ์ูกปีศาจล่อลวง จึงหลงใหลไปในความนึกคิด พวกเขาแลกความจริงของพระเจา้
กบัความเท็จ ยอมรบัใชส่ิ้งสรา้งมากกว่าพระผูส้รา้ง (เทียบ รม1:21และ25) หรือบางคนด ารงชีพอยู่และตายไป
โดยไม่มีพระ คนพวกนีล่้อแหลมต่อความหมดหวงัอย่างยิ่ง เพราะเหตุนีเ้อง เพื่อเพิ่มพระเกียรติมงคลของพระ
เจา้ และเพื่อช่วยคนเหล่านีท้ัง้หมดใหเ้อาตัวรอด พระศาสนจักรจึงระลึกถึงพระบัญชาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า
ท่ีว่า “ท่านทัง้หลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีใหม้นุษยท์ัง้ปวง” (มก16:15) จึงพยายามอย่างยิ่งยวดท่ีจะ
ปฏิบติัภารกิจเหล่านี ้
 
หน้าที่ธรรมทูตที่พระศาสนจักรได้รับมอบหมาย 
17 พระบิดาได้ทรงส่งพระบุตรมาฉันใด พระบุตรก็ทรงส่งบรรดาอัครสาวกไปฉันนั้น(เทียบ ยน20 :21) 
พระองค์มีพระด ารัสว่า “พระเจ้าทรงมอบอ านาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เรา 
เพราะฉะนัน้ ท่านทัง้หลายจงไปสั่งสอนนานาชาติใหม้าเป็นศิษยข์องเรา ท าพิธีลา้งบาปใหเ้ขา เดชะพระนาม
พระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาใหป้ฏิบัติตามค าสั่งทุกขอ้ท่ีเราใหแ้ก่ ท่าน แลว้จงรูเ้ถิดว่าเราอยู่กับ
ท่านทกุวนัตราบจนสิน้พิภพ” (มธ28:18-20) พระคริสตบัญชาอย่างสง่าที่ทรงสั่งใหป้ระกาศความจริงอนัช่วยให้
รอดนี ้พระศาสนจกัรไดร้บัมาจากบรรดาอัครสาวกใหป้ฏิบติัเร่ือยไปจนถึงสุดปลายแผ่นดิน(เทียบ กจ1:8) ดว้ย
เหตุนีเ้อง พระศาสนจักรจึงใชว้าทะของท่านอัครสาวกกับตนเองท่ีว่า “หากขา้พเจา้ไม่ประกาศข่าวดี ขา้พเจา้
ย่อมไดร้ับความวิบัติ” (1คร 9:16) ดังนั้น พระศาสนจักรจึงด าเนินการส่งผูป้ระกาศข่าวดีออกไปไม่ขาดสาย 
จนกระทั่งพระศาสนจกัรท่ีเพิ่งตัง้ขึน้ใหม่จะไดร้บัสถาปนาขึน้โดยสมบูรณ ์และสามารถด าเนินงานประกาศข่าว
ดีต่อไปไดด้ว้ยตัวเอง พระจิตเจา้ทรงเป็นแรงผลักดันใหพ้ระศาสนจักรท าในส่วนของตนจนบรรลุผลส าเร็จตาม
แผนการของพระเจา้ ผูท้รงแต่งตัง้พระคริสตเจ้าขึน้เป็นบ่อเกิดแห่งความรอดของโลกทั้งมวล ในการประกาศ
ข่าวดีนัน้  พระศาสนจกัรเชือ้เชิญใหผู้ฟั้งยอมรบัรูแ้ละประกาศแสดงความเชื่อออกมา เตรียมตวัพวกเขาส าหรบั
การรบัศีลลา้งบาป ดึงพวกเขาออกมาใหพ้้นจากการเป็นทาสของการหลงผิด ท าใหพ้วกเขาเจริญวัฒนาไป
จนถึงขัน้สมบูรณโ์ดยอาศยัความรกัของพระองค ์พระศาสนจกัรยงัออกแรงท างาน เพื่อว่าเมื่อพบเห็นส่ิงท่ีดีงาม
ในใจ ในความนึกคิดของมนุษย ์หรือท่ีอยู่ในจารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของประชาชนต่างๆ ท่านไม่
เพียงรกัษาไว้ไม่ใหด้ับสูญไป แต่กลับท าให้บริสุทธิ์ขึน้ ยกย่องขึน้ และน าไปสู่ความสมบูรณ์  เพื่อพระเกียรติ
มงคลของพระเจา้ ยงัความอบัอายใหแ้ก่ปีศาจ และเป็นความผาสกุแก่มวลมนษุย ์ศิษยข์องพระคริสตเจา้แต่ละ
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คนจึงมีหนา้ท่ีเฉพาะ และภาระท่ีจะตอ้งเผยแผ่ความเชื่อ จริงอยู่ไม่ว่าใครก็โปรดศีลลา้งบาปได ้แต่ก็เป็นหนา้ท่ี
ของพระสงฆท่ี์จะก่อสรา้งพระวรกายโดยการถวายมิสซา ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามวจนะของพระเจา้ท่ีตรสัผ่าน
ทางประกาศกว่า “ตั้งแต่สุดปลายทิศตะวันออกจนถึงสุดปลายทิศตะวันตก นามของเรายิ่งใหญ่ในหมู่
นานาชาติ ทุกหนทุกแห่งจะมีผู้ถวายก ายานและของถวายบริสุทธิ์แก่นามของเรา” (มลค1:11) ดังนีแ้หละ 
พระศาสนจักรทั้งอธิษฐานภาวนา และท างานไปพรอ้มๆกัน เพื่อให้โลกทั้งโลกบรรลุความสมบูรณ์ มาเป็น
ประชากรของพระเจา้ เป็นพระวรกายขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และเป็นวิหารท่ีประทบัของพระจิตเจา้ และเพื่อว่า-
ในพระคริสตเจา้  ผูท้รงเป็นศีรษะของส่ิงทัง้มวล  จะทรงมอบพระเกียรติยศและพระสิริรุง่โรจนท์ุกประการแด่
องคพ์ระผูส้รา้ง  ผูเ้ป็นพระบิดาแห่งสากลจกัรวาล 
 

บทที่ 3 

พระฐานานุกรมของพระศาสนจักร 
และต าแหน่งพระสังฆราชโดยเฉพาะ 

 
อารัมภบท 

18 พระคริสตเจา้ทรงแต่งตัง้ต าแหน่งหนา้ท่ีต่างๆไวใ้นพระศาสนจักรส าหรบับ ารุงเลีย้งดูและทวีประชากร

ของพระเจา้ใหม้ีจ  านวนมากขึน้อยู่เสมอเพื่อประโยชนข์องพระวรกายทัง้หมด บรรดาศาสนบริกรผูไ้ดร้บัอ านาจ

ศกัด์ิสิทธิ์มีหนา้ท่ีท างานรบัใชม้วลพ่ีนอ้งของตน เพ่ือว่าทุกคนท่ีเป็นประชากรของพระเจา้ ซึ่งผลท่ีตามมาคือมี

เกียรติศักด์ิเป็นคริสตชนท่ีแทจ้ริง จะไดมุ้่งหนา้สู่จุดหมายเดียวกัน คือบรรลุถึงความรอดอย่างเป็นอิสระ และ

เป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

 สภาสังคายนาศักด์ิสิทธิ์นีด้  าเนินตามสภาสังคายนาวาติกันครัง้ท่ี  1  โดยสอนและประกาศว่า  พระ

เยซูคริสตเจ้า องค์พระชุมพาบาลนิรันดรได้ทรงสถาปนาพระศาสนจักรขึน้ โดยได้ทรงส่งบรรดาอัครสาวก

ออกไปเหมือนพระบิดาได้ทรงส่งพระองคม์า (เทียบ ยน 20:21) บรรดาผูสื้บต าแหน่งอัครสาวก ก็คือ บรรดา

พระสังฆราช จะเป็นชุมพาบาลในพระศาสนจักรของพระองค์เรื่อยไปจวบจนสิน้โลก แต่ เพื่อให้ต าแหน่ง

พระสังฆราชคงความเป็นหน่ึงเดียวกันและแบ่งแยกไม่ได ้พระองคไ์ดท้รงตัง้ท่านเปโตรใหเ้ป็นประมุขของอัคร

สาวกอื่นทั้งหลาย และในตัวของท่านเปโตรนั้น พระองคไ์ด้ทรงตัง้ไวใ้ห้เป็นแหล่งท่ีมาและรากฐานอันคงอยู่

เสมอ และแลเห็นไดใ้นเอกภาพแห่งความเชื่อและความสัมพันธ์อนัเดียวกนั อันค าสอนเร่ืองการสถาปนา เรื่อง

ความสถาพรมั่นคง เร่ืองอ านาจ และเหตผุลของการเป็นประมุขของพระสงัฆราชแห่งกรุงโรม    ตลอดจนเร่ือง
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อาจาริยานุภาพอันไม่รูผิ้ดพลั้งของพระองค์ท่าน สภาสังคายนาศักด์ิสิทธิ์นีน้  ากลับมาเสนออีกครั้งหน่ึงให้

สัตบุรุษทัง้สิน้ต้องเชื่ออย่างมั่นคง  นอกจากนี ้ ยังเสริมต่อในเร่ืองค าสอนท่ีเกี่ยวกับบรรดาพระสังฆราชผูสื้บ

ต าแหน่งของบรรดาอัครสาวก ท่านเหล่านีพ้รอ้มกับผู้สืบต าแหน่งของท่านเปโตร ซึ่งเป็นองค์ผูแ้ทนของพระ

คริสตเจา้  และเป็นประมุขท่ีแลเห็นไดข้องพระศาสนจักรทัง้หมด ทัง้สองฝ่ายท าหน้าท่ีเป็นผูป้กครองเคหะของ

พระเจา้ผูท้รงชีวิต 

การแต่งตั้งอัครสาวกสิบสองท่าน 
19 หลังจากทรงภาวนาอย่างยาวนานต่อพระบิดาแลว้ องค์พระเยซูเจา้ไดท้รงเรียกบุคคลท่ีพระองค์เอง
ทรงพอพระทัยเข้ามาหา แลว้ทรงแต่งตัง้สิบสองท่านใหอ้ยู่กับพระองค ์และให้พวกเขาไปประกาศเรื่องพระ
อาณาจักรสวรรค ์(เทียบ มก3:13-19, มธ 10:1-42) บรรดาอัครสาวกเหล่านี ้(เทียบ ลก 6:13)พระองคท์รงตัง้
พวกท่านขึน้เป็นคณะ หรือเป็นกลุ่มกอ้นท่ีถาวร และในพวกท่านนีพ้ระองคไ์ดท้รงเลือกคนหน่ึงคือท่านเปโตร ตัง้
ใหเ้ป็นหวัหนา้ของคณะ ( เทียบ ยน 21:15-17) พระองคไ์ดท้รงใชพ้วกท่านไปหาลกูๆชาวอิสราเอลก่อน แลว้จึง
ไปหานานาชาติทัง้หลาย (เทียบ รม1:16) ทัง้นีเ้พื่อใหพ้วกท่านมีส่วนในฤทธิ์อ  านาจของพระองค ์ใหพ้วกท่านท า
ใหป้วงชนมาเป็นศิษยข์องพระองคแ์ละท าใหศ้กัด์ิสิทธิ์ไป  และใหป้กครองพวกเขาเหล่านั้น (เทียบ มธ 28:16-
20, มก16:15, ลก 24:45-48, ยน 20:21-23) ดงันี ้ ก็เป็นการเผยแผ่และบริการรบัใชพ้ระศาสนจกัรภายใตก้าร
น าขององคพ์ระผู้เป็นนายชุมพาบาลทุกวันตลอดไปตราบจนสิน้พิภพ ( เทียบ มธ 28:20 ) บรรดาอัครสาวก
ได้รบัก าลังตั้งมั่นเต็มท่ีในภารกิจนี ้ณ วันเปนเตกอสเต(วันท่ี 50 วันพระจิตเจ้าเสด็จมา เทียบ กจ 2:1-26) 
ตามท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงสญัญาไวว้่า “พระจิตเจา้จะเสด็จลงมาเหนือท่าน และท่านจะรบัอานภุาพเพื่อจะ
เป็นพยานถึงเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทัง้แควน้ยเูดีย แควน้สะมาเรีย จนถึงสุดปลายแผ่นดิน” ( กจ 1:8) ฝ่ายพวก
อคัรสาวกก็แยกยา้ยกนัออกไปประกาศพระวรสารทั่วทกุแห่งหน ( เทียบ มก 16:20 ) พระจิตเจา้ทรงบนัดาลให้
ผูฟั้งยอมรบัข่าวดีนั้น ดงันี ้พวกท่านก็รวบรวมผูค้นเหล่านั้นไวใ้นพระศาสนจักรสากล ( = ทั่วไป ) ซึ่งองคพ์ระผู้
เป็นเจา้ทรงสถาปนาพระศาสนจักรขึน้ในพวกอัครสาวก และไดท้รงตัง้ขึน้บนท่านเปโตร หัวหนา้ของพวกท่าน 
โดยมีพระคริสตเยซูทรงเป็นศิลาหวัมมุ ( เทียบ วว 21:14, มธ16:18, อฟ 2:20 ) 
 
พระสังฆราชคือผู้สืบต าแหน่งอัครสาวก 
20 ภารกิจของพระเจา้ท่ีพระคริสตเจา้ไดท้รงมอบใหบ้รรดาอคัรสาวก จะตอ้งด ารงอยู่ตลอดไปตราบจนสิน้
พิภพ( เทียบ มธ 28 : 20 ) เพราะว่าพระวรสารท่ีพวกท่านส่งมอบต่อๆกนัไปนัน้ เป็นดงัแหล่งท่ีมาแห่งชีวิตของ
พระศาสนจักรในทุกๆเวลา เพราะเหตุนี ้  บรรดาอัครสาวกจึงไดเ้อาใจใส่ในอันท่ีจะแต่งตัง้ผูสื้บต าแหน่งแทน
พวกท่าน ในรูปแบบสงัคมท่ีมีพระฐานานกุรมเช่นนี ้
 แทจ้ริงแลว้ ไม่เพียงแต่จะตอ้งมีผูช้่วยในหนา้ท่ีของพวกท่านหลายคนเท่านัน้ แต่เพื่อใหภ้ารกิจท่ีไดร้บั
มอบหมายด ารงอยู่ต่อไปหลังจากพวกท่านสิน้ชีวิตแลว้ จึงไดก้ าชับสั่งดังเป็นพินัยกรรม ใหผู้ร้่วมงานใกลช้ิด
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ของท่านท าหนา้ท่ีนัน้ต่อไปจนส าเร็จ และงานท่ีพวกท่านไดเ้ริ่มไว ้ก็ใหพ้วกเขายืนหยัดท าต่อไป พลางก าชับให้
พวกเขาเอาใจใส่ต่อฝูงแกะทั้งหมด   ซึ่งพระจิตเจา้ไดท้รงตั้งพวกเขาไวใ้ห้เลีย้งดูพระศาสนจักรของพระเจ้า       
( เทียบ กจ 20 : 28 ) ฉะนั้นพวกอัครสาวกจึงคัดเลือกบุคคลดังกล่าว และสั่งว่าเมื่อเขาจะสิน้ชีพไปก็ใหบุ้คคล
อื่นท่ีไดร้บัเลือกมาเป็นอย่างดีแลว้รบัช่วงต่อไป ในบรรดาหนา้ท่ีต่างๆซึ่งตามธรรมประเพณีของพระศาสนจักร
ไดถ้ือปฏิบัติมาตัง้แต่สมัยตน้แลว้นั้น หนา้ท่ีส าคัญอันดับแรกคือหนา้ท่ีของบุคคลท่ีไดร้บัแต่งตัง้ขึน้สู่ต าแหน่ง
พระสังฆราช ซึ่งสืบต าแหน่งมาจากบรรดาอัครสาวกตัง้แต่ตน้ไม่ขาดสาย ดังนีจ้ึงเป็นไปตามวาทะของนักบุญ
อิเรเนโอ ท่ีว่า โดยผ่านทางบุคคลท่ีพวกอัครสาวกได้ตั้งขึ ้นเป็นพระสังฆราช และผู้ ท่ีสืบต าแหน่งของ
พระสังฆราชเหล่านีล้งมาจนถึงสมัยของเรา ธรรมประเพณีของบรรดาอัครสาวกจึงประจักษ์ชัดในโลก  และ
ยงัคงสงวนรกัษาไวต่้อไป 
 เพราะฉะนัน้ บรรดาพระสงัฆราชจึงท าหนา้ท่ีศาสนบริการใหก้บัหมู่คณะ พรอ้มกบัผูช้่วยเหลือของท่าน 
คือ บรรดาพระสงฆแ์ละสังฆานุกร พระสังฆราชเป็นประธานในฐานะเป็นชุมพาบาลของฝูงแกะของท่าน เป็น
สงฆใ์นพิธีศาสนกิจ และเป็นผูร้บัใชใ้นการปกครอง ยิ่งกว่านั้น เช่นเดียวกบัต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
ไดท้รงมอบใหแ้ก่ท่านเปโตรคนเดียวโดยเฉพาะ ในฐานะเป็นหัวหนา้ของบรรดาอคัรสาวก หนา้ท่ีนีจ้ะตอ้งด ารง
อยู่ และตอ้งมอบใหก้บัผูสื้บต าแหน่งของท่านฉันใด ต าแหน่งหนา้ท่ีดแูลพระศาสนจกัรท่ีอคัรสาวกคนอื่นๆไดร้บั 
ก็จะตอ้งสืบต่อไปอย่างต่อเน่ืองโดยบรรดาพระสังฆราชท่ีไดร้ับศีลบวชอันศักด์ิสิทธิ์ฉันนั้นดว้ย เพราะฉะนั้น 
สภาพระสังคายนาศักด์ิสิทธิ์จึงประกาศสอนว่า บรรดาพระสังฆราชจากการสถาปนาของพระเจา้เองได้สืบ
ต าแหน่งแทนท่ีบรรดาอคัรสาวก ในฐานะเป็นชมุพาบาลของพระศาสนจกัร  ดว้ยเหตผุลน่าฟังท่ีว่า  ผูใ้ดฟังท่าน 
ผูน้ั้นฟังพระคริสตเจา้   ผูใ้ดสบประมาทท่าน ผู้นั้นสบประมาทพระคริสตเจา้          และพระเจา้ผูท่ี้ไดท้รงส่ง
พระคริสตเจา้มา  ( เทียบ ลก 10 :16 ) 
 
หน้าที่ของพระสังฆราชในการบันดาลความศักดิส์ิทธ์ิ การเทศนส์อน และการปกครอง 
21     ฉะนั้น ในตัวบุคคลของบรรดาพระสังฆราช ผู้ซึ่งมีบรรดาพระสงฆ์เป็นผู้ช่วยเหลือ        องค์พระ
เยซูคริสตเจา้ผูท้รงเป็นมหาสมณะสงูสดุ ประทับอยู่ในท่ามกลางบรรดาสตับุรุษ แมว้่าพระองคป์ระทบัเบือ้งขวา
ของพระบิดาก็จริง แต่พระองค์ก็มิได้ทรงอยู่ห่างไกลจากกลุ่มคณะพระสังฆราชของพระองค์ ตรงกันข้าม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาศัยการรบัใช้อันล ้าค่าของพวกท่าน พระองค์ทรงประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่
นานาชาติทัง้หลาย และทรงประกอบศีลศักด์ิสิทธิ์แห่งความเชื่อทั้งหลายอยู่เนืองนิตย ์อาศัยหนา้ท่ีเยี่ยงบิดา
ของพวกท่าน ( เทียบ 1 คร 4 : 15) พระองคท์รงรบัสมาชิกใหม่เขา้มาสังกัดพระวรกายของพระองค ์โดยการ
เกิดใหม่แบบเหนือธรรมชาติ ท่ีสดุอาศัยความปรีชาและความรอบคอบของบรรดาพระสงัฆราช  พระองคก์็ทรง
น าประชากรแห่งพันธสัญญาใหม่ใหจ้าริกไปสู่ความสุขนิรนัดรอย่างมีระเบียบเรียบรอ้ย ท่านเหล่านีน้ั่นแหละ 
ไดถู้กเลือกสรรใหเ้ป็นชุมพาบาลส าหรบัเลีย้งฝูงแกะขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เป็นผูร้บัใชข้องพระคริสตเจา้ เป็น
ผูจ้ัดการดูแลธรรมล า้ลึกของพระเจา้ ( เทียบ 1 คร 4:1) ท่านเหล่านีไ้ดร้บัมอบหมายใหท้ าการประกาศยืนยัน
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ข่าวดีแห่งพระหรรษทานของพระเจา้ ( เทียบ รม 15:16, กจ 20 : 24) ตลอดจนประกาศสอนภารกิจอันสว่าง
รุง่โรจนข์องพระจิต และประกาศภารกิจอนัรุง่โรจนข์องความชอบธรรม    ( เทียบ  2 คร  3 : 8 - 9 ) 
 เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอนัยิ่งใหญ่นีใ้หส้ าเร็จ บรรดาอคัรสาวกไดร้บัพระจิตเจา้ผูเ้สด็จมาเหนือพวกท่าน  จาก

การประทานใหข้องพระคริสตเจา้  (เทียบ กจ 1 : 8, 2 : 4, ยน 20 : 22 - 23 ) แลว้พวกท่านไดม้อบพระคุณของ

พระจิตเจา้ใหแ้ก่ผูช้่วยของพวกท่านโดยการปกมือ ( เทียบ 1 ทธ 4 :14, 2 ทธ 1 : 6-7) และการกระท าอันนีก้็

มอบต่อๆกนัมาในการอภิเษกพระสังฆราชจนถึงชาวเราทกุวนันี ้สภาสังคายนาศกัด์ิสิทธิ์จึงสอนว่า การอภิเษก

พระสังฆราชนัน้เป็นการรบัศีลบวชในขัน้บริบูรณ ์อนัว่าความบริบูรณนี์ ้ทัง้จากทางธรรมประเพณีดา้นจารีตพิธี

ของพระศาสนจักร   และจากวาจาของบรรดาปิตาจารย์ เรียกได้ว่าเป็นสังฆภาพสูงสุด  สุดยอดของบริกร

ศักด์ิสิทธิ์ พรอ้มๆกับการอภิเษกพระสังฆราชยังไดร้บัมอบหนา้ท่ีบันดาลความศักด์ิสิทธิ์  หนา้ท่ีสั่งสอน  และ

การปกครองอีกดว้ย หนา้ท่ีเหล่านีต้ามธรรมชาติของมนัจะปฏิบติัไดต่้อเมื่อมีความสมัพนัธท์างฐานานกุรมกบัผู้

ท่ีเป็นหัวหนา้และสมาชิกของคณะ(พระสังฆราช)เท่านัน้ ตามธรรมประเพณีของพระศาสนจักรท่ีปฏิบติักันมา 

ทัง้ทางตะวนัออกและทางตะวันตก  ก็ปรากฏชดัว่า โดยการปกมือ และโดยการกล่าววาจาอภิเษก ท าใหไ้ดร้บั

พระหรรษทานของพระจิตเจา้และไดร้บัการประทับตราศักด์ิสิทธิ์ ในท านองท่ีว่า  ดว้ยท่วงท่าอันสูงส่งและแล

เห็นไดเ้ด่นชดั   บรรดาพระสังฆราชไดเ้ขา้แทนท่ีองคพ์ระคริสตเจา้เอง ผูเ้ป็นพระอาจารย ์พระชมุพาบาล และ

พระสงฆ ์และปฏิบัติหนา้ท่ีในฐานะเป็นผูแ้ทนของพระองค ์  จึงเป็นหนา้ท่ีของบรรดาพระสงัฆราชท่ีจะรบัผูร้บั

เลือกสรรใหม่ใหเ้ขา้สู่สมาชิกคณะพระสงัฆราช โดยการรบัศีลบวชเป็นพระสงัฆราช 

คณะพระสังฆราช  และ  องคพ์ระประมุขของคณะ 

22      ตามท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงแต่งตัง้ไว ้ นักบุญเปโตรและอคัรสาวกองคอ์ื่นๆ รวมกนัเขา้เป็นคณะอคัร
สาวกฉันใด  พระสังฆราชแห่งกรุงโรมผูสื้บต าแหน่งของนกับุญเปโตร  กบับรรดาพระสงัฆราชผูสื้บต าแหน่งของ
บรรดาอัครสาวก ก็มีความสัมพันธ์เป็นหน่ึงเดียวกันฉันนั้น เป็นหลักประเพณีท่ีถือกันมาแต่โบราณท่ีบรรดา
พระสังฆราชผู้ได้รบัการแต่งตัง้ให้อยู่ในท่ีต่างๆทั่วโลก ต่างมีความเป็นหน่ึงเดียวกันในระหว่างพวกท่านเอง  
และกับพระสังฆราชแห่งกรุงโรม  โดยมีความสัมพันธ์กันทางดา้นเอกภาพ  ดา้นความรกัและสันติสุขต่อกัน  
เช่นเดียวกัน  การจัดประชุมสภาสังคายนาต่างๆ ก็เพื่อตกลงร่วมกันในปัญหาส าคัญๆโดยใช้การตัดสิน มี
น ้าหนักจากความคิดเห็นของหลายๆท่านเพื่อให้เกิดความสมดุลและความเท่ียงธรรมในทุกปัญหาท่ีมี
ความส าคัญมากๆ  ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นคุณลักษณะและโครงสรา้งเป็นคณะของผู้ท่ีได้รับศีลบวชเป็น
พระสังฆราช  การจัดประชุมสภาสังคายนาสากลต่างๆในศตวรรษท่ีผ่านๆมาก็เป็นขอ้พิสูจนใ์นเร่ืองนีอ้ย่างชัด
แจง้  นอกจากนี ้ ยงัพอเห็นไดค่้อนขา้งชัดเจนจากประเพณีปฏิบติัมาแต่โบราณ คือ  เมื่อมีใครไดร้บัแต่งตัง้ขึน้
เป็นพระสังฆราชใหม่  เขาจะเชิญพระสังฆราชหลายองคม์ารว่มในการเทิดเกียรติผูไ้ดร้บัภาระหนา้ท่ีสังฆภาพ
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สูงสุด  ใครจะเข้าเป็นสมาชิกของคณะพระสังฆราช  คนนั้นตอ้งได้รบัการอภิเษกด้วยศีลบวช  และต้องร่วม
สหพนัธท์างฐานานกุรมกบัองคพ์ระประมขุ  และสมาชิกของคณะดว้ย 

 อนัว่าคณะหรือท าเนียบของบรรดาพระสงัฆราชถือว่าไม่มีอ  านาจอะไร เวน้แต่ไดร้่วมเป็นหน่ึงเดียวกับ
พระสงัฆราชแห่งกรุงโรม  ซึ่งเป็นผูสื้บต าแหน่งนกับุญเปโตร  ในฐานะท่ีเป็นประมุขของคณะจึงมีอ  านาจสูงสุด
และคงอยู่ครบบริบูรณ์เหนือนายชุมพาหรือสัตบุรุษใดๆ  เหตุว่าพระสังฆราชแห่งกรุงโรมดว้ยภาระหนา้ท่ีของ
ท่าน  กล่าวคือ  เป็นผูแ้ทนขององคพ์ระคริสตเจา้  และในฐานะเป็นนายชุมพาของพระศาสนจักรทัง้มวล  จึงมี
อ  านาจเต็มเป่ียม  สูงสุด  และสากลทั่วทัง้พระศาสนจักร  และสามารถใชอ้  านาจไดเ้สมออย่างอิสระเสรีดว้ย  
ส่วนคณะพระสงัฆราชถือว่าเป็นผูสื้บต าแหน่งของบรรดาอัครสาวก  ท าหนา้ท่ีเหมือนบรรดาอัครสาวกในการ
เป็นอาจารย์สอน  และเป็นนายชุมพา  ซึ่งท าใหค้วามเป็นคณะของบรรดาอัครสาวกคงด ารงอยู่ต่อมา  และ
พรอ้มกับหัวหน้า  คือพระสันตะปาปา  โดยไม่เคยปราศจากหัวหนา้เลย  พวกเขาก็มีอ  านาจสูงสุด  และเต็ม
เป่ียมเหนือพระศาสนจักรสากล   แต่พวกเขาไม่อาจใช้อ  านาจนี้ได้โดยปราศจากความเห็นชอบจากพระ
สันตะปาปา  องคพ์ระผู้เป็นเจา้ทรงตั้งนักบุญเปโตรแต่ผูเ้ดียวใหเ้ป็นศิลา-ฐานท่ีตัง้  และเป็นผูถ้ือกุญแจของ

พระศาสนจักร (เทียบ มธ 16:18-19) และทรงตัง้ท่านเป็นชุมพาบาลของฝูงแกะทัง้หมดของพระองค ์ ( เทียบ 

ยน 21 : 15 และต่อๆไป)  ส่วนภาระหน้าท่ีในการผูกหรือแก้ท่ีทรงมอบให้กับนักบุญเปโตรนั้น  (  เทียบ  มธ 

16:19 )  เป็นท่ีชดัเจนว่าทรงมอบใหบ้รรดาอคัรสาวกดว้ยเมื่อรวมเป็นหน่ึงเดียวกบัหัวหนา้ของพวกเขา ( เทียบ 

มธ 18:18 ; 28 : 16 - 20) คณะนี ้ เน่ืองจากมีสมาชิกอยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมาก  ก็แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่าง   และสากลภาพของประชากรของพระเจ้า  และแสดงถึงเอกภาพแห่งฝูงแกะของพระคริสตเจ้าท่ี
รวมกนัอยู่ใตศี้รษะหน่ึงเดียวกัน  ในฝงูแกะนี ้ บรรดาพระสงัฆราชผูซ้ื่อสตัย ์ และเคารพความเป็นเอกและสงูส่ง
กว่าของหวัหนา้ของตน  ก็ใชอ้  านาจของตนโดยเฉพาะเพื่อประโยชนข์องสัตบุรุษของตน  จริงๆแลว้ยงัเพื่อความ
ดีของพระศาสนจักรทัง้หมดดว้ย  โดยพระจิตเจา้ประทานพละก าลงัแก่โครงสรา้งอนัประกอบดว้ยอวยัวะต่างๆ  
และประทานความสามคัคีปรองดองใหอ้ยู่เสมอ  อ านาจสูงสดุเหนือพระศาสนจักรทัง้หมดท่ีคณะพระสงัฆราช
มีอยู่นัน้  แสดงออกมาอย่างสง่างามทางการประชุมสภาสงัคายนาสากล  แต่สภาสังคายนาสากลจะไม่มีทาง
เกิดขึน้  ถ้าผูสื้บต าแหน่งนักบุญเปโตรไม่ยอมรบัรอง  หรืออย่างนอ้ยยอมรบัว่าเป็นเช่นนั้น  เป็นเอกสิทธิ์ของ
พระสันตะปาปาเท่านั้นท่ีจะเรียกประชุมสภาสังคายนาสากล ท่ีจะนั่งเป็นประธาน  และให้การรบัรองในท่ี
ประชุมนั้น  อ านาจของคณะเดียวกันนี้ยังสามารถปฏิบัติงานได้ในความสัมพันธ์เป็นหน่ึงเดียวกับพระ
สนัตะปาปา โดยบรรดาพระสงัฆราชขณะท่ีอาศัยในส่วนต่างๆของโลก  หากว่าหัวหนา้ของคณะเรียกพวกเขา
มาท ากิจกรรมอันเป็นคณะ  หรืออย่างน้อยรับรองหรือยอมรับอย่างอิสระ ในกิจกรรมร่วมของบรรดา
พระสงัฆราชท่ีไม่ไดม้ีการประชมุดว้ยกนั  เพื่อว่ากิจกรรมที่เป็นของคณะอย่างแทจ้ริงจะเกิดมีผล 

ความสัมพันธต์่อกันภายในคณะพระสังฆราช 

23  เอกภาพของคณะพระสังฆราชยังปรากฏออกมาใหเ้ห็นไดช้ัดในการติดต่อกันระหว่างพระสังฆราชแต่ละ
องค์กับสังฆมณฑลแต่ละแห่ง  และกับพระศาสนจักรสากล  พระสันตะปาปาในฐานะผู้สืบต าแหน่งของ
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นักบุญเปโตร  เป็นหลักและฐานท่ีตั้งอันถาวรและท่ีแลเห็นไดแ้ห่งเอกภาพ  ทัง้ของบรรดาพระสังฆราช  และ
ของประชาสัตบุรุษทั้งปวง     พระสังฆราชแต่ละองค์ก็เป็นหลักและฐานท่ีตั้งอันแลเห็นได้แห่งเอกภาพใน
พระศาสนจักรเฉพาะของพวกท่าน  ซึ่งถูกตั้งขึน้มาตามรูปแบบของพระศาสนจักรสากล ในพระศาสนจักร
เฉพาะเหล่านี ้ และทัง้หมดประกอบกนั ท าใหพ้ระศาสนจกัรสากลท่ีเป็นเอกภาพและเป็นแต่เพียงหน่ึงเดียวนีม้ี
ความเป็นอยู่ขึน้มาได ้และเพราะเหตุผลนี้  โดยเฉพาะพระสังฆราชแต่ละองค์ๆ   ก็เป็นตัวแทนของศาสนจักร
ของตนๆ  ในขณะท่ีทุกองค์รวมเข้ากับพระสันตะปาปา  ก็เป็นตัวแทนของพระศาสนจักรทั้งหมด  โดยสาย
สมัพนัธแ์ห่งสนัติ  ความรกั  และเอกภาพ 

 พระสังฆราชแต่ละองค ์ ซึ่งได้รบัแต่งตัง้ใหเ้ป็นหัวหนา้พระศาสนจักรเฉพาะ  ก็ท าหนา้ท่ีอภิบาลดูแล 
สัดส่วนหน่ึงของประชากรของพระเจ้าท่ีท่านได้รบัมอบหมาย  หาใช่ไปดูแลพระศาสนจักรเฉพาะส่วนท่ีอื่นๆ  
และไม่ใช่ไปดูแลพระศาสนจักรสากลด้วย   แต่พระสังฆราชแต่ละองค์ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของคณะ
พระสงัฆราช  และเป็นผูสื้บต าแหน่งโดยชอบของบรรดาอัครสาวก  แต่ละองคก์็ตอ้งเอาใจใส่และขวนขวายต่อ
พระศาสนจักรสากลดว้ย  ตามท่ีพระคริสตเจา้ไดท้รงก าหนดและมีพระบัญชาไว ้  แมว้่าจะไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร
อ านาจโดยตรง  แต่ก็ถือว่าจะเป็นคุณประโยชนแ์ก่พระศาสนจักรสากลมากทีเดียว  เหตุว่าพระสงัฆราชทกุคน
จะตอ้งส่งเสริมและปกป้องเอกภาพทางความเชื่อ  ทัง้ระเบียบวินัยทั่วไปของพระศาสนจักรทัง้หมด  พวกท่าน
ตอ้งสั่งสอนสตับุรุษใหม้ีความรกัต่อพระอคาธกายทัง้หมดของพระคริสตเจา้  โดยเฉพาะต่อสมาชิกท่ียากจน  ท่ี

ทนทุกข ์ และผูถู้กเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม  (เทียบ มธ 5 :10)  ท่ีสดุ  ตอ้งส่งเสริมรูปแบบงาน
แพร่ธรรมเชิงรุกทกุอย่างท่ีเป็นส่วนรวมของพระศาสนจักรทัง้หมด  เฉพาะอย่างยิ่งเพื่อใหค้วามเชื่อทวีมากขึน้  
และใหแ้สงสว่างแห่งความจริงส่องแสงไปยงัมนษุยท์ุกๆคนอย่างเต็มท่ี  อน่ึง  การท่ีท่านปกครองพระศาสนจกัร
เฉพาะของท่านไดเ้ป็นอย่างดี  ซึ่งแต่ละหน่วยๆเป็นสดัส่วนในพระศาสนจักรสากล  ก็เป็นท่ีประจกัษ์ชดัว่า  ท่าน
ไดร้ว่มมีส่วนท าใหพ้ระอคาธกายทัง้หมดมีความผาสกุอย่างไดผ้ล 

 งานประกาศพระวรสารไปทั่วโลกเป็นงานของคณะของนายชมุพา ซึ่งพระคริสตเจา้ไดท้รงมอบหนา้ท่ีนี ้
เป็นส่วนรวมใหพ้วกท่านทุกคน ตามท่ีพระสนัตะปาปาเซเลสติน ไดท้รงย า้กับบรรดาปิตาจารยข์องสงัคายนาท่ี
นครเอเฟซัส  ส่ิงท่ีต่อเน่ืองมาคือ  บรรดาพระสังฆราชแต่ละองค์ในส่วนของตนเอง  เท่าท่ีการปฏิบัติหน้าท่ี
เฉพาะของท่านจะเอือ้อ านวย  พวกท่านจะตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมกับบรรดาพระสงัฆราชดว้ยกัน  และกับผูสื้บ
ต าแหน่งนักบุญเปโตร  ผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายเป็นพิเศษ  ในงานท่ีมีเกียรติคือการเผยแพร่นามคริสตชนตามท่ี
ไดร้บัมอบหมาย  ฉะนัน้  พวกท่านตอ้งเขา้มาใหค้วามช่วยเหลืองานธรรมทูตทุกวิถีทางภายใตอ้  านาจของท่าน  
จัดหาคนงานท่ีจะมาเก็บเกี่ยว  ให้ความช่วยเหลือทัง้ฝ่ายวิญญาณและวัตถุ  ทัง้โดยตรงคือดว้ยตัวท่านเอง  
หรือโดยการกระตุน้สัตบุรุษใหม้ามีส่วนรว่มอย่างกระตือรือรน้  ท่ีสดุ  ตามแบบอย่างท่ีน่ายกย่องตัง้แต่โบราณ -
กาล   บรรดาพระสงัฆราชจะตอ้งยินดีท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือฉันพี่นอ้งกับศาสนจกัรเฉพาะอื่นๆ  โดยเฉพาะท่ี
อยู่ใกล้ๆ กนั  และท่ีตอ้งการความช่วยเหลือมากท่ีสดุ  ในฐานะท่ีเป็นคณะเดียวท่ีมีความรกัต่อกนั 
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 เป็นเร่ืองของพระญาณสอดส่องท่ีว่า  ตามกระแสของกาลเวลา  บรรดาอัครสาวกและผูสื้บต าแหน่ง
จากพวกท่านได้ตัง้พระศาสนจักรต่างๆในสถานท่ีแตกต่างกัน  แต่รวมเขา้ด้วยกันจากกลุ่มหลายกลุ่ม โดยท่ี
ยงัคงรกัษาไวซ้ึ่งเอกภาพของความเชื่อ  และโครงสรา้งของพระศาสนจักรสากล ท่ีพระเจา้ทรงตัง้ไวใ้หเ้ป็นแต่
หน่ึงเดียว  พระศาสนจักรเหล่านีม้ีระเบียบวินยัของตนเอง  มีจารีตพิธีของตนโดยเฉพาะ มีมรดกทางดา้นเทว-
วิทยา  และดา้นจิตวิญญาณ  บางกลุ่มในพวกนี ้เป็นตน้พระศาสนจกัรอยักาโบราณ  ในฐานะมารดาแห่งความ
เชื่อ  ท่านไดใ้หก้ าเนิดพระศาสนจักรอื่นๆต่อไป  ซึ่งเป็นดงัธิดาของท่าน ดังท่ีปรากฏมาในทุกวันนี ้ พระศาสน-
จกัรเหล่านีเ้ชื่อมสัมพนัธก์นัในความรกัท่ีสนิทแนบแน่น  ในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกบัชีวิตทางศีลศกัด์ิสิทธิ์  และความ
เคารพต่อกนัดา้นสิทธิและหนา้ท่ี  พระศาสนจกัรทอ้งถิ่นต่างๆท่ีทวีขึน้มากมายนี ้ ต่างก็มุ่งหนา้รว่มกันท่ีจะเป็น
หน่ึงเดียว  แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเป็นคาทอลิก(หรือสากลภาพ)ของพระศาสนจักรท่ีไม่มีการ
แบ่งแยก  ท านองเดียวกับสภาพระสังฆราชในปัจจบุันนี ้ท่ีอยู่ในสถานะท่ีสามารถช่วยเหลือกันไดห้ลายอย่าง
และบงัเกิดผลดว้ย   ท าใหจ้ิตตารมณข์องการเป็นคณะเกิดเป็นจริงขึน้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
ภาระหน้าที่ของพระสังฆราช 

24   บรรดาพระสังฆราช   ในฐานะท่ีพวกท่านเป็นผูสื้บต าแหน่งจากบรรดาอัครสาวก   ไดร้บัหนา้ท่ีจากองค์
พระผูเ้ป็นเจา้  ผูซ้ึ่งทรงไดร้บัมอบอ านาจอาชญาสิทธิ์ทัง้หมดในสวรรคแ์ละบนแผ่นดิน  ใหไ้ปสั่งสอนนานาชาติ  
ประกาศข่าวดีใหม้นุษยท์ัง้ปวง  เพื่อทุกคนจะไดร้บัความรอดพน้โดยทางแห่งความเชื่อ    การรบัศีลลา้งบาป  

และการปฏิบัติตามพระบัญญัติ  (เทียบ  มธ 28 : 18 - 20 ; มก  16 : 15-16 ;  กจ 26 : 17...)  เพื่อปฏิบัติ
หนา้ท่ีนี ้ พระคริสตเจา้ทรงสัญญาจะประทานพระจิตเจา้แก่บรรดาอัครสาวก  และไดท้รงส่งพระองค์มาจาก
สวรรคใ์นวนัสมโภชพระจิตเจา้  เพื่อว่าอาศยัอานภุาพของพระจิตเจา้ พวกเขาจะสามารถเป็นพยานถึงพระเยซู-

เจา้ไปจนสดุปลายแผ่นดิน   ต่อนานาชาติ  ต่อหนา้มนุษยท์กุคน  และต่อบรรดากษัตริย ์(เทียบ กจ 1: 8 ; 2 : 

1.... ; 9 : 15)  อย่างไรก็ตาม  หนา้ท่ีนีท่ี้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงมอบใหแ้ก่บรรดานายชมุพาแห่งประชากรของ

พระองค ์ คือการรบัใช ้ พระคัมภีรศ์ักดิสิทธิ์เรียกอย่างตรงไปตรงมาว่า “diakonia”  หรือการบริการรบัใช้

นั่นเอง  (เทียบ  กจ 1:17 และ 25; 21:19; รม 11: 13; 1 ทธ 1 : 12) 
 อน่ึง  การรับหน้าท่ีทางกฎหมายพระศาสนจักรของบรรดาพระสังฆราช  สามารถกระท าได้ตาม

ประเพณีท่ีถูกตอ้งท่ียังไม่ไดถ้กูยกเลิกไปโดยผูม้ีอ  านาจสูงสดุและสากลของพระศาสนจักร  หรือท าตามตัวบท

กฎหมายหรือไดร้บัการรบัรองโดยผูม้ีอ  านาจเดียวกนันี ้ หรือโดยตรงจากผูสื้บต าแหน่งของนกับุญเปโตรเอง  แต่

ถา้เขาคัดคา้นหรือปฏิเสธความเป็นหน่ึงเดียวกบับรรดาอัครสาวก  พระสังฆราชเหล่านัน้ก็ไม่อาจเขา้รบัหนา้ท่ี

นัน้ได ้
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หน้าที่พระสังฆราชในการประกาศพระวรสาร 
25     ในบรรดาหนา้ท่ีส าคญัๆของพระสังฆราช  หนา้ท่ีประกาศพระวรสารถือว่ามีความส าคญัอย่างยิ่ง  เพราะ
บรรดาพระสังฆราชเป็นผูป้ระกาศความเชื่อ เป็นผูน้  าสานศิุษยใ์หม่มาหาพระคริสตเจา้  พวกท่านเป็นอาจารย์
แท ้ หรืออีกนัย  เป็นอาจารยท่ี์ไดร้บัมอบอ านาจมาจากพระคริสตเจา้  พวกท่านจะตอ้งประกาศความเชื่อแก่
ประชากรท่ีไดร้บัมอบหมาย    ความเชื่อท่ีก่อเป็นรูปในความคิดและน าพวกเขาไปสู่การปฏิบติัภายใตแ้สงสว่าง
ของพระจิตเจา้  พวกท่านตอ้งท าใหค้วามเชื่อส่องแสงออกมา  โดยการน าทัง้ของใหม่และเก่าออกจากคลังของ

ตน  (เทียบ มธ 13 : 52)  พวกท่านตอ้งท าใหบ้งัเกิดผล  และดว้ยการเฝ้าระวงัมิใหฝ้งูแกะของพวกท่านหลงผิด

ไป  (เทียบ  2 ทธ 4 : 1- 4)  บรรดาพระสงัฆราชผูร้ว่มเป็นหน่ึงเดียวกันกบัพระสันตะปาปาเมื่อท าหนา้ท่ีสอน 
ทุกคนควรใหค้วามเคารพ  ในฐานะพวกท่านเป็นพยานแห่งความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าและเกี่ยวกับคาทอลิก  
ส่วนสตับุรุษตอ้งนอ้มรบัค าตัดสินของพระสงัฆราชของตน  ผูก้ระท าในพระนามของพระคริสตเจา้ ในเร่ืองความ
เชื่อและศีลธรรม  และต้องรบัไปปฏิบัติตามด้วยใจเคารพนบนอบ  อันความภักดีท่ีมอบให้ทั้งน ้าใจ  และ
สติปัญญานี้  ชาวเราต้องปฏิบัติเป็นพิเศษต่ออ านาจการสั่งสอนท่ีเท่ียงแท้ของพระสันตะปาปา  แม้เมื่อ
พระองคม์ิไดต้รสัจากบนธรรมาสน ์ (ex cathedra)   หมายความว่า  ชาวเราตอ้งยอมรบัรูด้ว้ยความเคารพต่อ
อ านาจการสั่งสอนอนัสูงสดุของพระองคท่์าน  และตอ้งยึดถือดว้ยจริงใจต่อค าตดัสินของพระองคท่์าน  ท่ีแสดง
ออกมาอย่างเปิดเผยถึงความรูสึ้กนึกคิดและความตัง้ใจของพระองคท่์าน  ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบเอกสารใน
เร่ืองนัน้ๆก็ดี  หรือดว้ยการเนน้ย า้ค าสอนเดียวกนันัน้บ่อยๆ ก็ดี  หรือโดยท านองการพดูของพระองคก์็ดี 

 แมว้่าบรรดาพระสังฆราช  ถา้นบัเป็นแต่ละองค์ๆ  จะไม่มีเอกสิทธิ์ของความไม่รูผิ้ดพลัง้  แต่กระนัน้ก็-
ตาม  พวกท่านสามารถประกาศขอ้ความเชื่อของพระคริสตเจา้อย่างไม่ผิดพลัง้ไดด้ังนี ้ กล่าวคือแมเ้มื่อพวก
ท่านกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลก  แต่ยังคงความเป็นหน่ึงเดียวกันไวใ้นระหว่างพวกท่าน  และกับผู้สืบต าแหน่ง
ของนกับุญเปโตร  ในการสอนตามอ านาจของพวกท่านในเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัความเชื่อ  และศีลธรรม เมื่อพวกท่าน
เห็นพอ้งตอ้งกนัว่าการสอนเร่ืองเฉพาะนัน้ๆ  ตอ้งยึดถือว่าเป็นท่ีสดุ  และเด็ดขาด  เร่ืองนีจ้ะเห็นไดช้ดัเจนยิ่งขึน้  
เมื่อพวกท่านมาเขา้รว่มประชมุสภาสงัคายนาสากล   พวกท่านก็ท าหนา้ท่ีอาจารยแ์ละผูต้ดัสินในเร่ืองความเชื่อ  
และศีลธรรม  ซึ่งชาวเราตอ้งยึดมั่นในค าตัดสินของพวกท่านดว้ยความเคารพภักดีและความนอบนอ้มเพราะ
ความเชื่อ 
 อย่างไรก็ตาม  ความไม่รูจ้ักผิดพลัง้นี ้ซึ่งองคพ์ระผูไ้ถ่ไดท้รงพอพระทัยมอบใหพ้ระศาสนจกัร  ในการ
นิยามขอ้ค าสอนท่ีเกี่ยวกบัความเชื่อและศีลธรรม  ยงัขยายรวมไปถึงพระคลงัแห่งการเผยแสดงดว้ย  ซึ่งจะตอ้ง
ได้รบัการปกป้องอย่างศักด์ิสิทธิ์  และตอ้งได้รบัการอธิบายอย่างซื่อตรงและกล้าหาญ พระสันตะปาปา  ใน
ฐานะหัวหนา้ของคณะพระสังฆราช  เป็นผูท้รงไวซ้ึ่งความไม่รูผิ้ดพลัง้ตามต าแหน่งของพระองคท่์าน ในฐานะ
ทรงเป็นชุมพาบาลและอาจารย์สูงสุดของสัตบุรุษคริสตังทั้งหลาย และทรงเป็นผู้ค า้จุนพี่น้องในความเชื่อ  

(เทียบ ลก 22 :32) เมื่อพระองคท์รงประกาศขอ้ค าสอนท่ีเกี่ยวกับความเชื่อและศีลธรรมในแบบการตัดสินท่ี
เด็ดขาด  ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมานั้น  จะเห็นว่าค านิยามเหล่านั้นของพระองคท่์านอาจเรียกไดอ้ย่างถูกตอ้งว่า
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เป็นขอ้ยติุโดยธรรมชาติของตวัมนัเอง  และไม่ใช่ดว้ยเหตผุลจากการยินยอมของพระศาสนจกัร  เพราะว่าไดท้ า
ไปโดยความช่วยเหลือขององค์พระจิตเจา้  ซึ่งพระองค์ไดท้รงสัญญาประทานให้แก่นักบุญนักบุญเปโตรเอง  
ผลท่ีต่อเน่ืองมา  คือ  ไม่มีความจ าเป็นใหผู้ใ้ดมาท าการรบัรองค านิยามเหล่านั้น  และไม่รบัค ารอ้งอุทธรณใ์น
ศาลชัน้ใดๆ ดว้ย  เหตวุ่าในขณะนัน้พระสนัตะปาปามิไดป้ระกาศตดัสินออกมาในฐานะส่วนบุคคล แต่พระองค์
ท่านก าลังอธิบายและป้องกนัขอ้ค าสอนของความเชื่อคาทอลิก  ในฐานะเป็นอาจารยส์ูงสดุของพระศาสนจกัร
สากล  ในพระองค์ท่านเท่านั้นท่ีพระพรพิเศษของพระศาสนจักรในเรื่องความไม่รูผิ้ดพลัง้ปรากฏอยู่ในแบบ
เฉพาะองค์เดียวต่างหาก   ความไม่รูผิ้ดพลั้งท่ีไดท้รงสัญญากับพระศาสนจักรยังปรากฏอยู่ในองคก์รคณะ -
พระสงัฆราชดว้ย  เมื่อพวกท่านปฏิบติัการในต าแหน่งอาจารยส์งูสดุ  พรอ้มกบัผูสื้บต าแหน่งนกับุญเปโตรเสมอ  
ส าหรบัค านิยามเหล่านีจ้ะปราศจากซึ่งความเห็นพอ้งตอ้งกนัของพระศาสนจกัรไม่ไดเ้ลย   เพราะไดร้บัอิทธิพล
จากพระจิตเจา้องคเ์ดียวกนั  พระผูท้รงกระท าใหฝ้งูแกะของพระคริสตเจา้ทัง้หมดด ารงอยู่ในเอกภาพแห่งความ
เชื่อ  และเจริญกา้วหนา้สืบไป 

 ยิ่งกว่านัน้  เมื่อพระสนัตะปาปาก็ดี  หรือองคก์รคณะพระสงัฆราชพรอ้มดว้ยกนักบัพระองคก์็ดี   ใหค้ า
นิยามข้อค าสอน  พวกท่านก็กระท าโดยสอดคล้องกับการเผยแสดงนั่นเอง  ท่ีทุกคนตอ้งยืนหยัดและยึดถือ
ตามนั้น  และการเผยแสดงนีท่ี้ถกูถ่ายทอดมาอย่างครบถว้น  ไม่ว่าแบบเป็นลายลักษณอ์กัษร   หรือทางธรรม-
ประเพณีท่ีเล่าต่อกันมาโดยบรรดาพระสังฆราชท่ีสืบต่อเน่ืองกันมาเร่ือยๆโดยชอบดว้ยกฎหมาย     และเหนือ
อื่นใด  โดยการเอาใจใส่เฝ้าระวังขององคพ์ระสันตะปาปาเอง  และโดยแสงสว่างของพระจิตแห่งความจริง ท่ี
สงวนรักษาการเผยแสดงนี้ไว้ในพระศาสนจักรอย่างหวงแหน    พร้อมทั้งการอธิบายอย่างซื่อตรง                
พระสันตะปาปาและบรรดาพระสังฆราช  โดยต าแหน่งหน้าท่ีของพวกท่านและด้วยความจริงจังในเรื่องนี ้ 
จะตอ้งรอ้นรนต่องานท่ีมีความส าคัญนี ้และใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมทกุประการในการเขา้ถึงการเผยแสดงนี ้ และ
ใหค้ าอธิบายท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หาของมนั  อย่างไรก็ตาม  พวกท่านจะตอ้งไม่ยอมรบัการเผยแสดงสาธารณะท่ี
เป็นของใหม่  ว่าเป็นส่วนหน่ึงในพระคลงัแห่งความเชื่อ 

 
หน้าที่พระสังฆราชในด้านการบันดาลความศักดิส์ิทธ์ิ 

26      พระสังฆราชเป็นผู้ไดร้บัศีลอนุกรมขั้นบริบูรณ ์ “ท่านเป็นผูแ้จกจ่ายพระหรรษทานแห่งสังฆภาพสูงสุด  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีมิสซา  ซึ่งท่านเป็นผูถ้วายหรือจดัใหม้ีการถวาย  อาศยัพิธีมิสซานี ้ พระศาสนจกัรจึงมี
ชีวิต  และเจริญขึน้เรื่อยมา  พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้านีเ้ป็นอยู่โดยแท้จริ งในบรรดากลุ่มสัตบุรุษใน
ทอ้งถิ่นต่างๆ  ซึ่งถกูจดัตัง้ขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมาย  ตราบเท่าท่ีพวกเขารวมเป็นหน่ึงเดียวกบับรรดานายชมุพา
ของพวกเขา  กลุ่มเหล่านีใ้นพันธสัญญาใหม่เรียกชื่อว่าเป็นพระศาสนจักรดว้ย  เหตุว่าพระศาสนจักรเหล่านี้
จริงๆแลว้  ประชากรใหม่ถกูเรียกจากทอ้งถิ่นต่างๆของพวกเขาเองโดยพระเจา้  ดว้ยพระอานุภาพเดชะพระจิต
เจา้  และดว้ยความมั่นใจอย่างเต็มเป่ียม  (เทียบ 1 ธส 1: 5)  ในพระศาสนจักรเหล่านี ้ บรรดาสัตบุรุษมาร่วม
ชุมนุมกันฟังการประกาศพระวรสารของพระคริสตเจ้า     และมีการฉลองธรรมล า้ลึกการเลีย้งอาหารค ่าของ
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องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้    “เพื่อว่า      โดยอาศยัพระกายและพระโลหิตขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้    การเป็นพี่เป็นนอ้ง-
กนัหมดของทุกๆคนจะไดร้บัการประสานเขา้ดว้ยกัน         ในแต่ละกลุ่มๆท่ีอยู่รอบๆพระแท่น      ภายใตก้าร
เป็นศาสนบริกรศกัด์ิสิทธิ์ของพระสงัฆราช  ก็เป็นสัญลกัษณท่ี์เห็นไดเ้ด่นชดัถึงความรกันัน้  และ  “เอกภาพแห่ง
พระอคาธกาย  ซึ่งถา้ปราศจากส่ิงนีแ้ลว้  ก็จะไม่มีความรอด”   ในกลุ่มต่างๆเหล่านี ้ แมบ้่อยครัง้เป็นกลุ่มเล็กๆ  
และยากจน  หรือเป็นกลุ่มท่ีผูค้นอยู่กระจายกันไป  พระคริสตเจ้าก็ประทับอยู่ด้วยพระอานุภาพ  และทรงมี
อิทธิพลต่อพระศาสนจกัรท่ีทรงก่อตัง้ขึน้ใหเ้ป็น  เอกะ  ศักด์ิสิทธิ์ สากล  และสืบเน่ืองมาจากอคัรสาวก  เพราะ
เหตุว่า  การเข้ามีส่วนร่วมในพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า  จะมีผลท าให้เราเปล่ียนแปลงเป็น
เหมือนส่ิงท่ีเราไดร้บันั่นเอง 
 ยิ่งกว่านั้น  พระสังฆราชจะตอ้งเป็นผูค้วบคุมการถวายมิสซาโดยชอบดว้ยกฎหมายทุกๆครัง้  เพราะ
ท่านไดร้บัมอบหนา้ท่ีให้ถวายคารวกิจของพระคริสตศาสนาแด่พระมหิทธิศักด์ิของพระเจ้า และท่านจ าตอ้ง
ปฏิบัติตามค าสั่งขององค์พระผู้เป็นเจา้  และตามกฎเกณฑ์ของพระศาสนจักร   แต่ท่านก็อาจก าหนดเรื่อง
ปลีกย่อยต่อไปในสงัฆมณฑลตามความคิดเห็นของท่าน 

 ฉะนัน้  โดยอาศยัค าภาวนาและการท างานเพ่ือประชากร   บรรดาพระสงัฆราชก็น าเอาความศกัด์ิสิทธิ์

อันไพบูลยข์องพระคริสตเจา้มาสู่ประชากรในหลายๆรูปแบบ  และอย่างอุดมสมบูรณ์  โดยการประกาศพระ

วาจาท่านน าพระอานภุาพของพระเจา้ซึ่งน าความรอดพน้มาสู่ผูม้ีความเชื่อ  (เทียบ  รม 1:16)  และโดยทางศีล
ศักด์ิสิทธิ์ต่างๆซึ่งแจกจ่ายออกไปเร่ือยๆ  และบังเกิดผล  ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของท่าน ก็ท าให้สัตบุรุษ
ศกัด์ิสิทธิ์ไป  พวกท่านเป็นผูค้วบคมุการโปรดศีลลา้งบาป  ซึ่งศีลนีท้ าใหเ้รามีส่วนรว่มในความเป็นสงฆข์องพระ
คริสตเจา้  พวกท่านเป็นศาสนบริกรขนานแทข้องศีลก าลัง  พวกท่านเป็นผูโ้ปรดศีลบวชอนัศกัด์ิสิทธิ์ และเป็นผู้
ก าหนดกฎเกณฑศี์ลอภัยบาป   ยงัเป็นผูพ้ร  ่าสอนและตักเตือนบรรดาฝงูแกะของพวกท่านใหท้ าหนา้ท่ีส่วนของ
ตน  ในจิตตารมณ์แห่งความเชื่อและความเคารพ  ในพิธีกรรมและเป็นต้นในพิธีมิสซา  ท่ีสุด  พวกท่านตอ้ง
เจริญกา้วหนา้ดว้ยการบ าเพ็ญตนเป็นแบบอย่างต่อบรรดาผูอ้ยู่ใตอ้  านาจ  โดยระมดัระวงัความประพฤติของตวั
ท่านเองให้ห่างไกลจากความชั่วเท่าท่ีจะกระท าได ้ และโดยอาศัยความช่วยเหลือจากพระเจ้าเปล่ียนแปลง
ตนเองไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่า   เพื่อว่าพรอ้มกบัฝงูแกะที่ไดร้บัมอบหมาย  พวกท่านจะไดบ้รรลชุีวิตนิรนัดร 

 
หน้าที่พระสังฆราชในด้านการปกครอง 
27      บรรดาพระสังฆราช  ในฐานะเป็นผูแ้ทนและทูตของคริสตเจา้  ท าการปกครองพระศาสนจักรทอ้งถิ่นท่ี
พวกท่านไดร้บัมอบหมาย  โดยการใหค้ าแนะน า  ค าตักเตือน  และบ าเพ็ญตนเป็นแบบอย่าง  แต่เหนืออื่นใด
ทั้งหมด   ด้วยอ านาจบริหารท่ีได้รับมาจากศีลบวช พวกท่านต้องน ามาปฏิบัติจริงด้วย  โดยเฉพาะเรื่องท่ี
ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางฝ่ายจิตในเร่ืองความจริง และความศกัด์ิสิทธิ์ของฝงูแกะของตน  โดยตระหนักว่าผู้

ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด  จะตอ้งท าตนเป็นผู้นอ้ยท่ีสุด  และผูท่ี้เป็นผูน้  า  จะตอ้งท าตนเป็นผูร้บัใช ้ (เทียบ  ลก 22 :26-
27)  อ านาจนีซ้ึ่งพวกท่านใชเ้ป็นส่วนบุคคลในนามของพระคริสตเจา้  เป็นอ านาจเฉพาะ  อ านาจปกติ  และ
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เป็นอ านาจโดยตรง  (ไม่ผ่านคนกลาง)  แมว้่าในการบริหารอ านาจนั้นตกท่ีสุดขึน้อยู่กับการควบคุมดูแลของ
อ านาจสูงสุดของพระศาสนจักร และยังเป็นผูท่ี้สามารถจ ากัดขอบเขตบางอย่างภายในขอ้จ ากัดบางประการ
เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของพระศาสนจักร  และเมื่อบรรดาสัตบุรุษต้องการเช่นนี ้   อาศัยอ านาจนี้  บรรดา
พระสงัฆราชมีสิทธิ์อันศักด์ิสิทธิ์และมีหนา้ท่ีเฉพาะพระพกัตรพ์ระเจา้ในการตรากฎหมาย    ตัดสินคดีความต่อ
ผูอ้ยู่ในปกครองของพวกท่าน       และควบคุมดูแลทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกี่ยวขอ้งกับคารวกิจแด่พระเจา้และงาน
แพรธ่รรม   ใหอ้ยู่ในระเบียบเรียบรอ้ยเป็นอย่างดี 

หนา้ท่ีอภิบาล  กล่าวคือ  การเอาใจใส่ต่อฝูงแกะของพวกท่านท่ีตอ้งท าทุกวันและแต่ละวันๆนั้น  ถูก
มอบใหพ้วกท่านอย่างเต็มท่ี  โดยไม่ตอ้งถือว่าพวกท่านเป็นผูแ้ทนของพระสนัตะปาปา  เพราะพวกท่านบริหาร
อ านาจท่ีตนเป็นเจ้าของด้วยสิทธิของตนเอง  และเป็นความจริงอย่างยิ่งท่ีพวกท่านได้รบัขนานนามว่าเป็น
ประมุขของประชากรท่ีพวกท่านปกครอง   ผลท่ีตามมาคือ  อ านาจของพวกท่านหาได้ถูกท าลายโดยอ านาจ
สงูสดุและสากลไม่ แต่กลับไดร้บัการปกป้อง    สนับสนุน  และท าใหเ้ขม้แข็งขึน้มากขึน้   เพราะพระจิตเจา้ทรง
เป็นผูร้กัษารูปแบบการปกครองท่ีถกูสถาปนาไวโ้ดยพระคริสตเจา้ในพระศาสนจกัรของพระองคไ์ม่ใหล่้มสลาย
ไป 

 ในเมื่อท่านถูกส่งมาโดยพระบิดาใหป้กครองดูแลครอบครวัของพระองค ์ พระสังฆราชพึงน าเอาแบบ
ฉบบัของพระชมุพาบาลท่ีดีมาตัง้ไวต่้อหนา้ต่อตา  พระองคไ์ดเ้สด็จมา  มิไดม้าเพื่อใหผู้อ้ื่นรบัใช ้ แต่มาเพื่อรบั

ใชผู้้อื่น  (เทียบ  มธ 20:28; มก 10 :45)  และทรงยอมสละชีวิตเพื่อฝูงแกะของตน  (เทียบ ยน 10:11)  ใน
ฐานะท่ีถกูเลือกจากมวลมนษุย ์ และถกูครอบง าดว้ยความอ่อนแอท่ีอยู่ลอ้มรอบตน   ท่านจึงสามารถเห็นใจผูท่ี้

ไม่รูแ้ละหลงผิด  (เทียบ  ฮบ 5:1-2)   ท่านตอ้งไม่ปฏิเสธท่ีจะรบัฟังผูท่ี้อยู่ในปกครองของท่าน  ผู้ซึ่งท่านตอ้ง
ส่งเสริมให้เกิดความผาสุกในฐานะเป็นลูกๆของท่านเอง  และท่านต้องชักชวนให้ร่วมมือกับท่านโดยพรอ้ม

เพรียง  ดว้ยท่านถูกก าหนดใหเ้สนอรายงานเรื่องทางจิตวิญญาณของพวกเขาต่อพระเจา้  (เทียบ ฮบ 13 :17)  
ดว้ยอาศัยค าอธิษฐานภาวนา  ดว้ยการเทศนาสั่งสอน  และดว้ยกิจการดีท่ีเป่ียมดว้ยความรกัทุกประการ  ท่ี
ท่านกระท าด้วยความห่วงใยทัง้เพื่อความผาสุกของพวกเขา  และเพื่อคนอื่นๆท่ียังไม่อยู่ในฝูงแกะเดียวกันนี ้   
ซึ่งตอ้งถือว่าเป็นผูถ้กูฝากฝังไวก้บัท่านในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ดว้ย  เช่นเดียวกับนกับุญเปาโล  ท่านมีหนา้ท่ีท่ีตอ้ง

เกี่ยวพันกับทุกคน  ท่านจึงตอ้งกระตือรือรน้ท่ีจะเทศนส์อนพระวรสารใหก้ับทุกคน  (เทียบ  รม 1:14-15) และ
พึงตักเตือนสัตบุรุษของท่านใหร้่วมกิจกรรมแพรธ่รรมและการประกาศศาสนา  ส่วนบรรดาสตับุรุษตอ้งมีความ
ผกูพันใกลช้ิดกบัพระสงัฆราชของตน  ดุจดังท่ีพระศาสนจกัรมีต่อพระเยซูคริสตเจา้  และดุจดังท่ีพระเยซูคริสต
เจา้ทรงมีต่อพระบิดา   เพื่อทุกๆส่ิงจะรวมเป็นหน่ึงเดียวกันอย่างกลมกลืน  และก่อใหเ้กิดผลอันสมบูรณ ์ เป็น

เกียรติมงคลแด่พระเจา้  (เทียบ  2 คร 4:15) 
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หน้าที่ของพระสงฆ ์

28       พระคริสตเจา้   ผูซ้ึ่งพระบิดาทรงบันดาลใหศ้ักด์ิสิทธิ์และทรงส่งพระองคม์าในโลก  (ยน 10:36) โดย
ทางบรรดาอคัรสาวกของพระองคไ์ดท้รงโปรดใหม้ีผูสื้บต าแหน่ง  กล่าวคือบรรดาพระสงัฆราช  พวกท่านเป็นผู้
มีส่วนรว่มในการอภิเษกและภารกิจ  และก็ถึงวาระที่พวกท่านเหล่านีจ้ะไดม้อบต าแหน่งหนา้ท่ีศาสนบริการของ
พวกท่านให้แก่สมาชิกต่างๆของพระศาสนจักรในหลั่นชั้นต่างๆกัน  ดังนั้น  ศาสนบริการของพระศาสนจักรท่ี
ตัง้ขึน้โดยพระเจา้จึงปฏิบัติงานโดยชัน้ต่างๆกนั  ผูซ้ึ่งแมแ้ต่โบราณมาแลว้ถูกขนามนามว่าบรรดาพระสังฆราช  
บรรดาพระสงฆ ์ และบรรดาสังฆานุกร ส าหรบับรรดาพระสงฆแ์มจ้ะไม่มีสังฆภาพในขั้นสูงสุด  และในความ
เป็นจริงแลว้ในการปฏิบติัตามอ านาจเฉพาะของตนจะตอ้งขึน้กบับรรดาพระสังฆราช    แต่บรรดาพระสงฆก์็มี
ความสัมพันธ์กับบรรดาพระสังฆราชโดยศักด์ิศรีแห่งการเป็นสงฆ ์ และโดยทางศีลบวช  ตามแบบพระฉายา

ลกัษณข์องคริสตเจา้  ผูท้รงเป็นสมณะสงูสดุ  และสมณะนิรนัดร (ฮบ 5 : 1-10; 7:24; 9:11-28 )พวกเขาไดร้บั
การบวชเพื่อประกาศพระวรสาร  และเป็นชุมพาบาลเลีย้งดูสัตบุรุษ  รวมทัง้ประกอบคารวกิจแด่พระเจา้ใน
ฐานะเป็นพระสงฆแ์ทจ้ริงแห่งพนัธสญัญาใหม่   พวกเขาประกาศพระวาจาของพระเจา้ใหก้บัทกุคนตามล าดับ
ชั้นศาสนบริการท่ีตนมีส่วนร่วมในหน้าท่ีหน่ึงเดียวขององคพ์ระคริสต ์ คนกลางแต่เพียงผูเ้ดียว (เทียบ 1 ทธ 

2:5)  อย่างไรก็ตาม  ในพิธีกรรมเกี่ยวกับศีลมหาสนิท  หรือในมิสซาท่ีมีสัตบุรุษมาร่วมชุมนุมกัน  พวกเขา
ปฏิบติัหนา้ท่ีศกัด์ิสิทธิ์ในขัน้สงูสดุ  เพราะนั่นเป็นการปฏิบัติในความเป็นบุคคลของพระคริสตเจา้ และเป็นการ
ประกาศธรรมล า้ลึกของพระองค ์ พวกเขาน าเอาค าภาวนาของสตับุรุษรวมเขา้เป็นหน่ึงเดียวกับบูชาของพระ
คริสตเจา้  องคพ์ระประมุขของพวกเขา  และในบูชามิสซานั้นพวกเขาท าใหบู้ชาหน่ึงเดียวของพนัธสญัญาใหม่

เป็นจริง  และใชป้ระโยชนอ์ีกครัง้หน่ึงจนกว่าพระองคจ์ะเสด็จมา (เทียบ 1 คร 11:26)  เป็นการถวายบูชาท่ีเป็น
เฉพาะหน่ึงเดียวในพระธรรมใหม่  นั่นหมายความว่า  พระคริสตเจ้าทรงถวายพระองค์ท่านเองเป็นบูชาอัน

นิรมลแด่พระบิดาเพียงครัง้เดียวส าหรบัตลอดไป  (เทียบ ฮบ 9:11-28) ส าหรบัสตับุรุษท่ีเป็นทุกขเ์สียใจ  หรือผู้
ท่ีเจ็บไขไ้ดป่้วย  บรรดาพระสงฆก์็ท าหนา้ท่ีในศาสนบริการของการกลบัคืนดีและการบรรเทาใจในขั้นท่ีโดดเด่น
มากขึน้  ในขณะท่ีพวกเขาน าความตอ้งการและการวอนขอของสัตบุรุษมาถวายแด่พระเจา้พระบิดา ( เทียบ  

ฮบ 5:1- 4 )  ในการปฏิบัติหน้าท่ีของพระคริสตเจ้า  องค์ชุมพาบาลและองค์พระประมุข  ตามอ านาจและ
ขอบเขตท่ีไดร้บั   พระสงฆ์จะตอ้งรวบรวมครอบครวัของพระเจา้ใหม้ีภราดรภาพท่ีเป็นอุดมคติเดียวกัน  และ
โดยทางพระคริสตเจ้าในองคพ์ระจิตเจา้น าไปถวายแด่พระเจา้พระบิดา  ในท่ามกลางฝูงแกะพระสงฆ์จะได้

นมสัการพระองคด์ว้ยจิตและตามความจริง ( เทียบ ยน 4 : 24 )  โดยสรุป  พระสงฆท่ี์ท างานหนักในการเทศน์

และการสอน  ( เทียบ 1 ทธ 5:17 )  ตอ้งยึดมั่นอย่างหนกัแน่นในส่ิงท่ีอ่าน  และร าพึงเรื่องพระบญัญัติของพระ
เจา้  ตอ้งพร ่าสอนในส่ิงท่ีเชื่อ  และปฏิบติัตามส่ิงท่ีพวกเขาไดเ้ทศนส์อน 

 บรรดาพระสงฆ ์ ซึ่งถือว่าเป็นผูร้ว่มมือท่ีมองการณไ์กลของคณะพระสงัฆราช  เป็นผูช้่วยเหลือและเป็น
กระบอกเสียง  ถูกเรียกเพื่อมารบัใช้ประชากรของพระเจา้  ร่วมกันจัดตัง้คณะสงฆ์ขึน้มาคณะหน่ึงพรอ้มกับ
พระสงัฆราชของพวกเขาเพื่ออทิุศตนในหนา้ท่ีรบัใชห้ลายอย่างต่างกัน  ในแต่ละชมุชนทอ้งถิ่นของสตับุรุษพวก



~ 30 ~ 
 

เขาเป็นตวัแทนของพระสงัฆราช  ผูซ้ึ่งพวกเขาไดผ้กูพนัในความไวว้างใจและความใจกวา้งอย่างเต็มท่ี  ในภาค
ส่วนท่ีพวกเขาไดร้บัมาเป็นหนา้ท่ีของตน และมุ่งมั่นท างานหนักประจ าวนัตามท่ีพวกเขาไดร้บัมอบ  พวกเขา
เหล่านั้นภายใตอ้  านาจของพระสังฆราชน าความศักด์ิสิทธิ์และปกครองดูแลฝูงแกะขององคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าใน
สัดส่วนนั้นท่ีพวกเขาไดร้บัมอบ  ก็ท าใหพ้ระศาสนจักรสากลแลเห็นไดใ้นท้องถิ่นของพวกเขา  และช่วยเหลือ

อย่างแข็งขันในการเสริมสรา้งพระกายพระคริสตเจา้ทัง้ครบ  (เทียบ  อฟ 4:12)  และเพราะมุ่งมั่นอยู่เสมอต่อ
คณุประโยชนข์องลูกๆของพระเจา้ พวกเขาจึงพยายามออกแรงในงานดา้นอภิบาลทั่วทัง้สังฆมณฑล กว่านั้น
อีก  ของทั่วทั้งพระศาสนจักร (สากล) ดว้ย  เพราะการมีส่วนในสังฆภาพและภาระหนา้ท่ีของพระสังฆราช นี ้ 
พระสงฆ์ทัง้หลายพึงรบัรูแ้ละถือว่าพระสังฆราชเป็นบิดาแท้ๆ ของตน  และเชื่อฟังท่านด้วยความเคารพนอบ
นอ้ม  ในส่วนของพระสังฆราชพึงปฏิบัติต่อพระสงฆผ์ูร้่วมงานเป็นดังลูกๆ  และเพื่อนๆของท่าน  ใหเ้หมือนท่ี
พระคริสตเจ้าทรงเรียกบรรดาอัครสาวกของพระองคว์่า ไม่เป็นผู้รบัใชอ้ีกต่อไป  แต่ทรงเรียกเป็นมิตรสหาย 

(เทียบ ยน 15:15)  ดังนั้นพระสงฆท์กุองค ์ ไม่ว่าจะเป็นสงฆส์ังฆมณฑล  หรือสงฆน์ักบวช  เพราะเหตผุลของ
การรบัศีลบวชและของศาสนบริการท่ีตอ้งเกี่ยวเน่ือง  และรว่มมือกับองคก์รของบรรดาพระสังฆราช  และตาม
กระแสเรียกของพวกเขารวมทัง้พระหรรษทานท่ีไดร้บั  พวกเขาก็รบัใชเ้พื่อความผาสกุของพระศาสนจกัรทัง้มวล 

 พระสงฆท์กุองคม์ีความสัมพันธเ์ป็นหน่ึงเดียวกนัดว้ยภราดรภาพอนัลึกซึง้  เพราะศีลบวชอนัศกัด์ิสิทธิ์

และภาระหนา้ท่ีร่วมกันท่ีพวกเขาไดร้บั  ภราดรภาพนีป้รากฏเด่นชัดออกมาเมื่อพวกเขาต่างช่วยเหลือกันและ
กันด้วยความยินดี  ทั้งทางด้านจิตใจและวัตถุ  ทั้งทางด้านงานอภิบาลและส่วนตัว   โดยผ่านทางการร่วม
ชมุนมุกนัและการมีชีวิตอยู่รว่มกนั  ในการท างานและกิจการแห่งความรกัฉันพี่นอ้ง 
 ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสัตบุรุษ  พวกเขา(บรรดาพระสงฆ)์ตอ้งใหค้วามใส่ใจฉันพ่อต่อลกู  และห่วงใยต่อ

พวกเขา  ผูซ้ึ่งพระสงฆไ์ดใ้หก้ าเนิดทางดา้นวิญญาณโดยทางศีลลา้งบาปและค าสั่งสอน ( เทียบ 1 คร 4:15;1 

ปต 1:23)  เต็มใจบ าเพ็ญตนเป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะ  (เทียบ 1 ปต 5:3 ) พวกเขาควรปกครองและรบัใชก้ลุ่ม
สตับุรุษในทอ้งถิ่นของเขา  ใหส้มกบัจะถกูเรียกดว้ยชื่อท่ีถกูก าหนดไวส้ าหรบัประชากรหน่ึงเดียวของพระเจา้ใน

ความหมายท่ีครบถว้น   นั่นคือ  พระศาสนจักรของพระเจ้า  (เทียบ 1 คร 1:2; 2 คร 1:1 และท่ีอื่นทั่วๆไป)  
พระสงฆ์พึงระลึกว่า  โดยการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและโดยความห่วงใย  พวกเขาได้แสดงออกมาอย่าง
แทจ้ริงถึงตัวตนท่ีแทข้องสงฆ์และศาสนบริการดา้นอภิบาล    ทัง้ต่อผูม้ีความเชื่อ  และผูไ้ม่เชื่อ  ทัง้ต่อผูท่ี้เป็น
คาทอลิก  และไม่ใช่คาทอลิก  ว่าพระสงฆต์้องเป็นพยานยืนยันเร่ืองความจริงและชีวิตต่อหนา้ทุกคน  และใน

ฐานะเป็นนายชุมพาบาลท่ีดีท่ีตามหาพวกเขาเหล่านั้นดว้ย  (เทียบ ลก  15:4-7)  คือเหล่าผูค้นท่ีไดร้บัศีลล้าง
บาปในพระศาสนจกัรคาทอลิกแลว้แต่ละทิง้การรบัศีลศกัด์ิสิทธิ์ต่างๆ   หรือแมแ้ต่ละทิง้ความเชื่อไปเลย 

 เพราะเหตุท่ีมนุษยชาติในปัจจุบันนีม้ีแนวโน้มในการรวมตัวให้มีเอกภาพด้านการเมือ ง  เศรษฐกิจ  
และสังคมยิ่งวันยิ่งมากขึน้   จึงจ าเป็นท่ีบรรดาพระสงฆ์จะร่วมเป็นหน่ึงเดียวกันในความเพียรพยายามและ
เชื่อมทรพัยากรต่างๆของพวกเขาเขา้ดว้ยกันมากขึน้ดว้ย    ภายใตค้วามเป็นผู้น าของบรรดาพระสังฆราชและ
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พระสันตะปาปา  เพื่อขจัดการแตกแยกและการไม่ลงรอยกันในทุกชนิดและทุกรูปแบบ  และเพื่อจะได้น า
มนษุยชาติทัง้สิน้ใหเ้ขา้สู่เอกภาพแห่งครอบครวัของพระเจา้  
สังฆานุกร 
29      ในล าดบัฐานานุกรม  สงัฆานกุรอยู่ในขัน้ต ่าสดุ สงัฆานกุรไดร้บัการปกมือ  “มิใช่เพื่อเขา้สู่สังฆภาพ  แต่
เพื่อท าศาสนบริการ”  เพราะว่าพระหรรษทานประจ าศีลนีบ้ันดาลใหผู้ร้บัมีก าลังท่ีจะอุทิศตนรบัใชป้ระชากร
ของพระเจา้  โดยร่วมมือกับพระสังฆราชและคณะสงฆข์องท่าน  ในงานรบัใชเ้กี่ยวกับพิธีกรรม การประกาศ
พระวรสาร  และการสงเคราะหเ์มตตาจิต  เป็นงานในต าแหน่งสงัฆานกุรท่ีจะโปรดศีลลา้งบาปอย่างสง่า  ตราบ
เท่าท่ีผูม้ีอ  านาจโดยชอบไดม้อบหมายใหเ้ขาท า   ยังมีหนา้ท่ีเก็บรกัษาและแจกจ่ายศีลมหาสนิท  เป็นประธาน  
(รบัความสมัครใจ)  และอวยพรการแต่งงานในนามของพระศาสนจักร  น าศีลเสบียงไปส่งให้ผูใ้กลจ้ะสิน้ใจ  
อ่านพระคัมภีรศ์ักด์ิสิทธิ์ใหส้ัตบุรุษฟัง  สอนและใหค้ าแนะน าแก่ประชากร  เป็นประธานในการนมัสการและ
การภาวนาของสัตบุรุษ  ใหบ้ริการในเรื่องส่ิงคลา้ยศีลต่างๆ  และประกอบพิธีปลงศพและการฝังศพ  อุทิศตน
เพื่องานสงเคราะหเ์มตตาจิตต่างๆ  และปฏิบัติงานต่างๆทางดา้นการจัดการ  สังฆานุกรพึงระลึกถึงค าเตือน
ของนกับุญโปลิการป์ท่ีว่า  “จงมีใจเมตตากรุณา  จงขยนัหมั่นเพียร  และจงด าเนินตามความจริงขององคพ์ระผู้
เป็นเจา้  ผูท้รงกลายเป็นผูร้บัใชข้องทกุคน” 
 อย่างไรก็ตาม  เพราะเหตท่ีุกฎหมายและขนบประเพณีต่างๆ ของพระศาสนจกัรลาตินท่ีบังคบัใชอ้ยู่ใน
ทกุวนันี ้ ไดก้่อใหเ้กิดความยากล าบากในการปฏิบติัหนา้ท่ีนีใ้หเ้ต็มท่ีในบางภมูิภาค  ซึ่งยังมีความจ าเป็นสงูสุด
ส าหรบัชีวิตของพระศาสนจักร   จึงมีความเป็นไปไดใ้นอนาคตท่ีจะรือ้ฟ้ืนสถานภาพของสังฆานกุรในรูปแบบ
เฉพาะและเป็นขั้นถาวรในฐานานุกรมขึน้ใหม่  แต่มันขึน้อยู่กับอ านาจโดยชอบของสภาพระสังฆราชทอ้งถิ่น
ต่างๆ  ท่ีได้รบัการรบัรองจากพระสันตะปาปา  ในการจะตัดสินลงไปว่า  การมีสังฆานุกรดังกล่าวเป็นการ
เหมาะสมหรือไม่    และควรมีในท่ีใด   เมื่อพระสันตะปาปาทรงคิดว่าเหมาะสมแลว้   การโปรดศีลบวชขั้น
สงัฆานกุรนีใ้หก้บัชายท่ีแต่งงานแลว้ก็มีความเป็นไปได ้ หากว่าพวกเขามีวยัวฒุิมากแลว้  และใหก้บัชายหนุ่มท่ี
มีความเหมาะสมไดด้ว้ย  เพียงแต่พวกนีย้งัตอ้งถือกฎแห่งการถือโสดท่ียงัมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ 
 

บทที่ 4 
ฆราวาส 

 
อารัมภบท 

 
30          เมื่ออธิบายการปฏิบติัหนา้ท่ีตามฐานานกุรมอย่างชัดเจนแลว้  สภาสงัคายนาศักด์ิสิทธิ์มีความยินดี
หนัมามองดูฐานะของคริสตชนท่ีเป็นฆราวาสดว้ยความเอาใจใส่  ทกุๆส่ิงท่ีไดก้ล่าวถึงประชากรของพระเจา้ ได้
ถกูแสดงออกมาอย่างเท่าเทียมกนัในระหว่างฆราวาส  นกับวช  และสมณะ  อย่างไรก็ตาม  มีบางส่ิงเกี่ยวขอ้ง
โดยเฉพาะต่อฆราวาสทัง้ชายและหญิงเพราะสภาพการณแ์ละภารกิจของพวกเขา เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มในสมัย
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ของเรานี ้ท าใหเ้ราตอ้งพิจารณาดูรากฐานของพวกเขาใหล้ะเอียดขึน้ บรรดาชุมพาบาลย่อมทราบดีว่าบรรดา
ฆราวาสน าคุณประโยชน์มาสู่พระศาสนจักรทั้งหมดได้มากมายเพียงใด  บรรดาชุมพาบาลย่อมทราบอยู่ว่า  
พระคริสตเจา้มิไดท้รงตัง้พวกท่านเฉพาะพวกเดียวใหร้บัภารกิจทัง้หมดของพระศาสนจกัรในดา้นการช่วยโลก
ใหร้อด  แต่หนา้ท่ีอันทรงเกียรติของพวกท่านก็เพื่อดูแลสัตบุรุษ   และรบัรูก้ารให้ความช่วยเหลือและการใช้
วิเศษพรต่างๆ  ของพวกสตับุรุษท่ีแต่ละคนท าในแบบของตน  แต่จะรวมพลงักนัเพื่องานของส่วนรวมดว้ยจิตตา
รมณเ์ป็นหน่ึงเดียวกนั   เหตุว่าทกุคนตอ้ง “ด าเนินชีวิตในความจริงดว้ยความรกั  และเจริญเติบโตขึน้จนบรรลุ
ถึงความสมบูรณใ์นพระคริสตเจา้  ผูท้รงเป็นพระเศียร พระองคท์รงท าใหร้่างกายทุกส่วนประสานสัมพันธ์กัน
อย่างสนิทแน่นแฟ้น ทรงจัดให้ขอ้ต่อทุกข้อเสริมก าลังใหแ้ต่ละส่วนท าหน้าท่ีของตน  ร่างกายจึงเจริญเติบโต  
และเสริมสรา้งตนเองอย่างสมบูรณข์ึน้ดว้ยความรกั” (อฟ 4:15-16) 

 
ความหมายของค า  “ฆราวาส” 
31  ค าว่า “ฆราวาส”  นีห้มายถึงสัตบุรุษคริสตชนทุกคน  ยกเวน้ผูท่ี้ไดร้บัศีลบวช  และผูท่ี้อยู่ในสถานะนกับวช
ท่ีไดร้บัการรบัรองโดยพระศาสนจกัร  กล่าวคือ  สัตบุรุษคริสตชนผูไ้ดร้บัศีลลา้งบาปไดถู้กรวมใหเ้ป็นส่วนหน่ึง
ในพระคริสตเจา้  ถูกแต่งตัง้ขึน้เป็นประชากรของพระเจา้  และมีส่วนร่วมตามรูปแบบของเขาเองในต าแหน่ง
หนา้ท่ีสงฆ ์ ประกาศก  และกษัตริยข์องพระคริสตเจา้  และพวกเขากระท าพันธกิจของปวงชนท่ีเป็นคริสตชน
ทัง้หมดสืบต่อไปในพระศาสนจกัรและในโลกอย่างดีท่ีสดุ  ตามความสามารถของพวกเขา 
 ลักษณะทางฝ่ายโลกเป็นลักษณะเฉพาะและพิเศษของฆราวาส  แม้ว่าบางครัง้ผู้ท่ีได้รบัศีลบวชถูก
มอบหมายใหท้ ากิจกรรมต่างๆทางฝ่ายโลกหรือแมป้ระกอบอาชีพทางโลกดว้ย  แต่ดว้ยเหตผุลของกระแสเรียก
เฉพาะของพวกเขา  พวกเขาก็ยงัคงไดร้บัการบวชมาเพ่ืองานศาสนบริการศกัด์ิสิทธิ์เป็นหลักและอย่างเด่นชัด  
เช่นเดียวกับพวกนักบวชท่ีจะตอ้งเป็นพยานใหช้ัดเจนและอย่างประทับใจว่า  โลกไม่อาจเปล่ียนแปลงไปได ้
และไม่อาจน าขึน้ถวายแด่พระเจ้าได้  เมื่อไม่มีจิตตารมณ์ของมหาบุญลาภ   แต่ส าหรับบรรดาฆราวาสเอง  
เพราะกระแสเรียกพิเศษท่ีเป็นของพวกเขา  จึงเป็นหนา้ท่ีของพวกเขาท่ีจะแสวงหาพระอาณาจกัรของพระเจา้  
โดยการท ากิจการต่างๆของโลกและจัดระเบียบใหเ้ป็นไปตามพระประสงคข์องพระเจา้  พวกเขาด ารงชีพอยู่ใน
โลก  นั่นคือพวกเขาต้องท าแต่ละงานและทุกงาน     และประกอบธุรกิจของโลก   และอยู่ในสภาพแวดลอ้ม
ปกติธรรมดาของชีวิตครอบครวัและสังคม  ซึ่งจริงๆแลว้หมายถึงการเป็นอยู่แทจ้ริงของพวกเขา  จากส่ิงเหล่านี้
น่ีแหละพวกเขาถกูเรียกจากพระเจา้   โดยไดร้บัการน าทางจากจิตตารมณแ์ห่งพระวรสาร  ใหส้ามารถน าความ
ศกัด์ิสิทธิ์มาสู่โลก  เป็นเหมือนเชือ้แป้งท่ีออกมาจากภายใน   โดยการปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะของพวกตนใหส้ าเร็จ
ไป  ดงันั้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเป็นพยานดว้ยชีวิตของพวกเขา  ดว้ยแสงเรืองรองในความเชื่อ  ความ
วางใจ  และความรกั   พวกเขาตอ้งเผยใหค้นอื่นๆเห็นพระคริสตเจา้  มันขึน้กับพวกเขาเป็นพิเศษดว้ยท่ีจะส่อง
สว่างและจัดระเบียบส่ิงต่างๆของโลกนีท้ัง้หมด  ซึ่งถือว่าพวกเขามีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่น  เพื่อว่าส่ิง
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เหล่านีเ้กิดมีขึน้และเจริญงอกงามตามรอยพระคริสตเจา้  และจะเป็นการซอ้งสาธุการแด่พระผูส้รา้ง  และพระผู้
ไถ่อีกดว้ย   

 
ศักดิศ์รีของฆราวาสในฐานะเป็นประชากรของพระเจ้า 
32   พระศาสนจกัรศักด์ิสิทธิ์ท่ีพระเจา้ทรงสถาปนาขึน้  ไดร้บัการจัดระบบและปกครองดว้ยความหลากหลาย
อย่างน่าพิศวง  “เพราะรา่งกายมีองคป์ระกอบหลายส่วน  และส่วนต่างๆเหล่านีไ้ม่มีหนา้ท่ีเดียวกันฉันใด  แม้
เรามีจ านวนมาก  เราก็รวมเป็นรา่งกายเดียวในพระคริสตเจา้ฉันนัน้  โดยแต่ละคนต่างเป็นส่วนรา่งกายของกัน
และกนั”  (รม  12:4-5)  

 ฉะนั้น  จึงมีประชากรของพระเจา้ท่ีไดท้รงเลือกสรรไวเ้พียงหน่ึงเดียว “มีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เดียว  ความ

เชื่อหน่ึงเดียว  ศีลลา้งบาปหน่ึงเดียว”(อฟ 4:5)  บรรดาสมาชิกต่างๆมีศกัด์ิศรีรว่มกันอนัสืบเน่ืองมากจากการท่ี
พวกเขาไดเ้กิดใหม่ในพระคริสตเจา้  มีพระหรรษทานร่วมกันในฐานะของการเป็นลูก   มีกระแสเรียกร่วมกัน
ไปสู่ความครบครนั มีความรอดอนัเดียวกัน  ความหวงัอันเดียวกนั  และความรกัท่ีมิอาจแบ่งแยกได ้ ดงันัน้  ใน
พระคริสตเจา้และในพระศาสนจักรจึงมิมีความไม่เสมอภาคท่ีมาจากเชือ้ชาติ  หรือประเทศชาติใดๆ  ไม่ว่า
เงื่อนไขใดๆทางสงัคม  หรือเพศใดๆก็ตาม  เพราะว่า  “ไม่มีชาวยิวหรือชาวกรีก  ไม่มีทาสหรือไท  ไม่มีชายหรือ

หญิงอีกต่อไป เพราะท่านทกุคนเป็นหน่ึงเดียวกนัในพระคริสตเยชู” (กท 3:28 กรีก, เทียบ คส 3:11) 
 ในพระศาสนจักรนั้นไม่ใช่ทุกคนตอ้งด าเนินหนทางเดียวกัน  ถึงกระนั้น  ทุกคนไดร้บัเรียกใหไ้ปสู่ความ
ศกัด์ิสิทธิ์   และไดร้บัความเชื่อล า้ค่าเท่าเทียมกบัความเชื่อท่ีเราไดร้บัจากความเท่ียงธรรมของพระเจา้  (เทียบ 

2 ปต 1:1)   แมว้่าบางคนไดร้บัการแต่งตัง้โดยพระประสงคข์องพระคริสตเจา้ใหเ้ป็นอาจารย ์ เป็นผูแ้จกจ่าย
พระอคาธัตถต่์างๆ  และเป็นชมุพาบาลดแูลคนอื่นๆ   ถึงกระนั้น  ก็ยงัมีความเสมอภาคกนัอย่างแทจ้ริงส าหรบั
ทกุคน  เมื่อพิจารณาดูจากศกัด์ิศรีและจากกิจกรรม  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีคริสตชนทุกคนมีรว่มกันในการเสริมสรา้งพระ
คริสตวรกาย        การท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงแยกแยะระหว่างศาสนบริกรศกัด์ิสิทธิ์ทัง้หลาย    กบัภาคส่วน
ท่ีเหลือของประชากรของพระนั้น    ก็บรรจุความผูกพนัใหร้วมเป็นหน่ึงเดียวกนัดว้ย   เพราะบรรดาชมุพาบาล
และบรรดาคริสตชนอื่นๆถูกเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยความสัมพันธ์ท่ีสนิทแนบแน่น      บรรดาชุมพาบาลของ
พระศาสนจักร - ด าเนินตามแบบอย่างขององค์พระผู้เป็นเจ้า – จะต้องอภิบาลดูแลกันและกัน  และดูแล
สตับุรุษอื่นๆท่ีเหลือดว้ย ฝ่ายสตับุรุษส่วนท่ีเหลือก็ตอ้งใหค้วามรว่มมืออย่างกระตือรืนรน้ต่อบรรดาชมุพาบาล
และอาจารยท์ัง้หลาย   และดงันีเ้อง  ในท่ามกลางความหลากหลาย    ทกุๆคนต่างยืนยันเป็นพยานถึงเอกภาพ
อนัน่าอศัจรรยใ์จแห่งพระคริสตวรกาย  อนัว่าความหลากหลายของพระหรรษทาน  ของศาสนบริการ  และของ
งานทัง้หลาย  ไดร้วบรวมลกูๆของพระเจา้ใหเ้ป็นหน่ึงเดียว  เพราะ  “พระพรพิเศษทัง้มวลเป็นผลงานจากพระ

จิตเจา้พระองคเ์ดียว” (1 คร 12 : 11) 
 ในฐานะท่ีฆราวาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าให้มีพระคริสตเจ้าเป็นพี่ของพวกเขา              
แมพ้ระองคเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของทกุสรรพส่ิง  ก็มิไดเ้สด็จมาเพื่อใหผู้อ้ื่นรบัใช ้ แต่มาเพื่อรบัใชผู้อ้ื่น  (เทียบ 
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มธ 20:28)  พวกเขายังมีบรรดาพ่ีนอ้งผูท้  าหนา้ท่ีศาสนบริการศักด์ิสิทธิ์  โดยท าการสั่งสอน  โดยการบันดาล
ความศักด์ิสิทธิ์     และโดยการปกครองดูแลดว้ยอ านาจของพระคริสตเจา้     จึงเป็นการหล่อเลีย้งครอบครวั
ของพระเจา้ในแบบท่ีว่าบทบญัญัติใหม่แห่งความรกัจะไดร้บัการเติมเต็มโดยทุกคน  ดังท่ีนักบุญเอากุสตินได้
กล่าวไวอ้ย่างงดงามว่า  “เมื่อใดข้าพเจ้าได้รูสึ้กหวาดกลัวในส่ิงท่ีข้าพเจ้าต้องเป็นส าหรบัพวกท่าน เมื่อนั้น
ขา้พเจา้ไดร้บัความบรรเทาใจในส่ิงท่ีขา้พเจา้เป็นพรอ้มกบัพวกท่าน  ส าหรบัพวกท่านขา้พเจา้เป็นพระสังฆราช
พรอ้มกับพวกท่านขา้พเจา้เป็นคริสตชนคนหน่ึง      อย่างแรกเป็นแต่ต าแหน่งหนา้ท่ี        อย่างหลังเป็นพระ
หรรษทาน อย่างแรกเป็นเรื่องอันตราย  แต่อย่างหลังเป็นเรื่องของความรอดพ้น”  (น.เอากุสติน, บทเทศน ์

340,1 ; PL 38,1438)  
ชีวิตเก่ียวกับความรอดพ้น  และงานแพร่ธรรม 

33     จากการรวมกนัเขา้เป็นประชากรของพระเจา้  และถกูตัง้ขึน้ในพระวรกายหน่ึงเดียวของพระคริสตเจา้ท่ีมี
ศีรษะเดียว  ฆราวาสทัง้หลาย - ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม – ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกอย่างแทจ้ริง  ก็มีกระแสเรียกท่ี
จะประยุกตใ์ชอ้  านาจทัง้หมดท่ีพวกเขาไดร้บัมาจากความดีงามขององค์พระผูส้รา้ง  และจากพระหรรษทาน
ขององคพ์ระผูไ้ถ่ เพื่องานก่อรา่งสรา้งพระศาสนจกัร   และเพ่ือความศกัด์ิสิทธิ์อนัเนืองนิตยข์องพระศาสนจกัร 
 การแพรธ่รรมของบรรดาฆราวาส  คือ  การมีส่วนรว่มในภารกิจช่วยใหร้อดของพระศาสนจักร  โดยทาง
ศีลลา้งบาปและศีลก าลัง ทุกคนได้รบัการแต่งตัง้ใหท้ างานแพร่ธรรมนีโ้ดยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เอง มากกว่านั้น  
โดยทางศีลศกัด์ิสิทธิ์ต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยทางศีลมหาสนิท  ท่ีความรกัของพระเจา้และมนุษย์ซึ่งเป็น
หวัใจของงานแพรธ่รรมนัน้จะถกูมอบต่อและบ ารุงรกัษาไว ้ อย่างไรก็ตาม  บรรดาฆราวาสไดร้บักระแสเรียกท่ี
พิเศษนี ้ คือการท าให้พระศาสนจักรปรากฏอยู่และบังเกิดผล  ในสถานท่ีและสภาพแวดล้อมเหล่านั้นท่ีมีแต่
เพียงพวกเขาสามารถท าใหพ้ระศาสนจักรเป็นเกลือของแผ่นดิน  ดังนั้นฆราวาสทุกๆคน  เน่ืองจากพรสวรรค์
ต่างๆท่ีพวกเขาไดร้บั  จะตอ้งเป็นพยานและในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือท่ีมีชีวิตในภารกิจของพระศาสน

จกัรเอง  “ตามสดัส่วนท่ีพระคริสตเจา้ประทานให ้ “(อฟ 4 : 7) 
 นอกจากท่ีว่า  งานแพร่ธรรมนีซ้ึ่งเป็นหน้าท่ีของคริสตชนทุกคนอย่างแน่นอนแลว้  ฆราวาสอาจไดร้ับ
เรียกให้มาร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากขึน้ในงานแพร่ธรรมของพระฐานานุกรมในวิถีทางท่ีแตกต่างออกไป  
ตวัอย่างเช่นบรรดาชายและหญิงท่ีไดช้่วยนักบุญเปาโลอคัรสาวกในการประกาศพระวรสาร  ไดอ้อกแรงท างาน

อย่างมากเพื่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  (เทียบ ฟป 4 :3 ; รม  16 : 3 และต่อๆไป)  มากกว่านัน้  พวกเขาสามารถท่ี
จะถกูพระฐานานกุรมแต่งตัง้ใหม้ีต าแหน่งหนา้ท่ีเพื่อจดุประสงคท์างฝ่ายวิญญาณดว้ย 

 ดงันั้น  ฆราวาสทุกคนจึงมีหนา้ท่ีอันสูงส่งในการท างานเพื่อการเผยแผ่แผนการแห่งความรอดของพระ
เจา้ต่อมนุษยท์ุกคน  ทุกยุคสมัย  และทุกแห่งหนในโลก ใหก้วา้งไกลขึน้ไปเรื่อยๆ  เพราะฉะนั้น  ตอ้งเปิดทาง
อย่างชดัเจนเพื่อใหพ้วกเขามีส่วนรว่มอย่างแข็งขนัในงานช่วยใหร้อดของพระศาสนจกัร ตามความสามารถของ
พวกเขาที่มี  และตามความจ าเป็นของกาลเวลา 
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ฆราวาสมีส่วนร่วมในสังฆภาพทั่วไป  และในคารวกิจ 

34  เพราะพระเยซูคริสตเจา้  ผูท้รงเป็นสงฆส์งูสดุและนิรนัดร  ทรงปรารถนาท่ีจะใหบ้รรดาฆราวาสด าเนินงาน
ต่อไปในการเป็นพยานและภารกิจรบัใช้ของพระองค์ด้วย  จึงทรงบันดาลให้พวกเขามีชีวิตดว้ยพระจิตของ
พระองค์  และทรงกระตุน้เตือนพวกเขาไม่หยุดหย่อนให้ไปสู่ความดีทุกอย่างและความครบครนัทุกประการ  
ส าหรบับุคคลท่ีพระองคไ์ดใ้หร้ว่มสนิทชิดเชือ้กบัชีวิตและภารกิจของพระองคเ์หล่านัน้  พระองคย์ังทรงโปรดให้
มีส่วนร่วมในต าแหน่งหนา้ท่ีสงฆข์องพระองคอ์ีกดว้ย  จะไดถ้วายคารวกิจฝ่ายจิตเพื่อพระเกียรติมงคลแด่บิดา
และเพื่อความรอดของมนษุย์    ดังนั้น   ฆราวาสท่ีไดอ้ทิุศตนเป็นของพระคริสตเจา้และไดร้บัการเจิมโดยพระ
จิตเจา้  ก็ไดร้บัการเรียกอย่างน่าพิศวงและไดร้บัการเตรียมตัว  เพื่อว่า   ผลผลิตท่ีมั่งคั่งกว่าของพระจิตเจา้จะ
ได้เกิดขึน้ในตัวพวกเขา  เหตุว่า  งานทุกอย่างของพวกเขาก็ดี  ค าภาวนาและการด าเนินงานแพร่ธรรมต่างๆ
ของพวกเขาก็ดี   ครอบครวัและชีวิตแต่งงานของพวกเขาก็ดี  งานประจ าวันก็ดี    การพักผ่อนหย่อนใจทัง้ใจ
และกายก็ดี  ถา้พวกเขากระท าในองคพ์ระจิต  - จริงๆ  แลว้แมค้วามยากล าบากต่างๆของชีวิตท่ีพวกเขาตอ้ง
เพียรอดทนด้วย–  ส่ิงต่างๆเหล่านีท้ั้งหมดจะกลายเป็นเครื่องบูชาฝ่ายจิต  ซึ่งเป็นท่ีสบพระทัยของพระเจ้า  

เดชะพระเยซูคริสตเจ้า  (เทียบ ปต 2:5) ในพิธีบูชามิสซา  ส่ิงเหล่านีจ้ะเป็นส่ิงเหมาะสมมากท่ีสุดท่ีจะน ามา
ถวายแด่พระบิดาพรอ้มกับพระกายของพระองค์พระผู้เป็นเจ้า  และดังนั้น  ด้วยการนมัสการโดยกิจการ
ศกัด์ิสิทธิ์ของพวกเขาในทกุหนทกุแห่ง  ฆราวาสก็ท าใหโ้ลกศกัด์ิสิทธิ์ไปและมอบถวายแด่พระเจา้ 

  
ฆราวาสมีส่วนร่วมในหน้าที่ประกาศกของพระคริสตเจ้า  และในการเป็นพยานยืนยัน 

35    พระคริสตเจา้ทรงเป็นประกาศกผูย้ิ่งใหญ่  พระองคไ์ดท้รงประกาศพระอาณาจกัรของพระบิดา  ทัง้ดว้ย
การเป็นพยานยืนยนัดว้ยชีวิต  และดว้ยพระวาจาอนัทรงฤทธิ์ของพระองค ์ จนกว่าจะถึงวนัแสดงพระสิริรุง่โรจน ์
ของพระองคอ์ย่างครบบริบูรณ ์ พระองคจ์งทรงกระท าใหต้ าแหน่งหนา้ท่ีประกาศกนีส้ าเร็จไป  ไม่เพียงเฉพาะ
โดยทางพระฐานานุกรมผู้เป็นคนสอนในพระนามและฤทธิ์อ  านาจของพระองค์ แต่โดยทางฆราวาสด้วย
เพราะฉะนั้น  พระองคจ์ึงทัง้ทรงแต่งตั้งพวกเขาใหเ้ป็นพยานยืนยัน  และทรงจัดเตรียมพวกเขาใหพ้รอ้มดว้ย

ความซาบซึง้ในแนวทางแห่งความเชื่อ  และพระหรรษทานแห่งพระวาจา  (เทียบ กจ 2:17-18; วว 19:10) 
เพื่อใหอ้  านาจแห่งพระวรสารเปล่งรศัมีในชีวิตประจ าวนั ในครอบครวั  และในสงัคม พวกเขาแสดงตนเป็นบุตร
แห่งพันธสัญญา  ในเมื่อพวกเขาตัง้มั่นอยู่ในความเชื่อและความหวัง  พวกเขาใชเ้วลาปัจจุบันใหดี้ท่ีสุด  (อฟ 

5:16;คส 4:5 )  และดว้ยความมานะพากเพียรรอคอยพระสิริรุง่โรจนใ์นภายภาคหนา้ (เทียบ รม 8:25) อย่าให้
พวกเขาซ่อนความหวงันีไ้วใ้นส่วนลึกในจิตใจพวกเขา  แต่ใหเ้ผยแสดงออกมาภายนอก ในรูปแบบชีวิตทางฝ่าย
โลกของพวกเขา ในการกลับใจอย่างต่อเน่ือง  และในการต่อสู ้ “กบัผูป้กครองพิภพแห่งความมืดมนนี ้ ต่อสูก้ับ

บรรดาจิตแห่งความชั่วรา้ยท่ีอยู่บนทอ้งฟ้า” (อฟ 6:12)  
 ในเมื่อศีลศักด์ิสิทธ์ต่างๆของพันธสัญญาใหม่  ซึ่งหล่อเลีย้งชีวิตและงานแพร่ธรรมของบรรดาสัตบุรุษ  

เป็นรูปหมายถึงฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่ (เทียบ วว 21:1)  ก็เป็นเช่นนั้นด้วยกับบรรดาฆราวาสท่ีกลายเป็นผู้
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ประกาศท่ีเก่งกลา้แห่งความเชื่อในส่ิงท่ีไดห้วงัไว ้ (เทียบ ฮบ 11:1)  ถา้พวกเขาเชื่อมการประกาศความเชื่อโดย
ไม่ลงัเลเขา้ดว้ยกนักับชีวิตแห่งความเชื่อ  การประกาศพระวรสารแบบนี ้  กล่าวคือ การประกาศถึงพระคริสต
เจา้ดว้ยวาจา  และการเป็นพยานดว้ยชีวิต เรียกรอ้งใหม้ีลกัษณะท่ีพิเศษและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ  เพราะ
เป็นส่ิงท่ีตอ้งท าใหส้ าเร็จไปในสภาพแวดลอ้มธรรมดาของโลก 

 สถานะชีวิตแบบท่ีมีศีลศักด์ิสิทธิ์พิเศษประการหน่ึงก่อให้เกิดความศักด์ิสิทธิ์  อันได้แก่  ชีวิตแต่งงาน  
และชีวิตครอบครวั ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในต าแหน่งหนา้ท่ีประกาศกนี ้ เพราะเป็นท่ีซึ่งคริสตศาสนา
แผ่ซ่านเขา้ไปในชีวิตทัง้ชีวิต   บันดาลใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง และดีขึน้เร่ือยๆ  จึงเป็นท่ีมีทั้ง
การปฏิบติัและเป็นโรงเรียนแพรธ่รรมของฆราวาส  ในสถานะนี ้ สามีภรรยามีกระแสเรียกโดยเฉพาะ  พวกเขา
ต้องเป็นพยานถึงความเชื่อและความรักต่อพระคริสตเจ้าให้แก่กันและกัน         และให้แก่ลูกๆด้วย   
ครอบครวัคริสตชนประกาศกอ้งถึงการมีอยู่ของพระอาณาจกัรของพระเจา้ในขณะปัจจบุัน   และถึงความหวัง
ว่าจะไดช้ีวิตท่ีเป็นสขุ   ดงันัน้อาศยัแบบอย่างและการเป็นพยานยืนยนัของพวกเขา  พวกเขาท าใหรู้ว้่าโลกแห่ง
บาปมีความผิด  และใหแ้สงสว่างแก่ผูท่ี้แสวงหาความจริง 
 เพราะฉะนัน้  แมก้ าลงัท าธุรการทางฝ่ายโลก  ฆราวาสก็ตอ้งสามารถและตอ้งท างานท่ีเป่ียมดว้ยคุณค่า
เพื่อการประกาศพระวรสารให้แก่โลกดว้ย  แต่ถา้เป็นในท่ีท่ีไม่มีศาสนบริกรศักด์ิสิทธิ์เลย  หรือศาสนบริกร
เหล่านี้ถูกขัดขวางจนไม่สามารถท าหน้าท่ีได้ เช่นในคราวถูกเบียดเบียน  ฆราวาสบางคนก็เข้าท าหน้าท่ี
ศักด์ิสิทธิ์นีแ้ทนสุดความสามารถของตน  หรือถา้จริงๆแลว้  ฆราวาสจ านวนมากเสียสละก าลังของพวกเขา
ทั้งหมดในงานแพร่ธรรม  แม้กระนั้นก็ตาม  ฆราวาสทุกคนไม่ยกเว้นใครเลย  ต้องให้ความร่วมมือในการ
เผยแพรแ่ละในการเสริมสรา้งพระอาณาจักรของพระเจา้  ฉะนั้นใหบ้รรดาฆราวาสขวนขวายหาความรูใ้หม้าก
ยิ่งขึน้ในเร่ืองความจริงท่ีพระทรงไขแสดง  และวิงวอนขอพระพรแห่งความปรีชาจากพระเจา้ดว้ยความเรา่รอ้น 

 
ฆราวาสมีส่วนในงานบริการของพระราชา 
36 พระคริสตเจา้ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรบัแมค้วามตาย เพราะเหตุนี ้ พระเจา้จึงทรงเทิดทูน

พระองคข์ึน้สูงส่ง  ( เทียบ ฟป 2:8-9 )   โปรดใหเ้สด็จเขา้สู่พระอาณาจักรอันทรงเกียรติของพระองค ์   ทุกส่ิง
ถกูปราบอยู่ใตอ้  านาจของพระคริสตเจา้  จนกว่าพระองคท์รงมอบพระองคเ์องและทกุส่ิงสรา้งใหอ้ยู่ใตอ้  านาจ

ของพระบิดา  เพื่อพระเจา้จะไดท้รงเป็นทุกส่ิงในทกุคน (เทียบ 1 คร 15:27-28)  พระองคไ์ดท้รงมอบอ านาจนี้
ให้กับบรรดาสานุศิษย ์ เพื่อพวกเขาจะไดม้ีอิสระเสรีอย่างสูงส่ง   และโดยการปฏิเสธตนเองเพื่อด าเนินชีวิต

อย่างศกัด์ิสิทธิ์    จะไดม้ีชยัชนะต่อราคะตณัหาในตวัของพวกเขาเอง  ( เทียบ  รม 6:12 )  ยิ่งกว่านัน้  เมื่อรบัใช้
พระคริสตเจ้าในเพื่อนมนุษย์อื่นๆ  ดว้ยความสุภาพถ่อมตนและความเพียรอดทน  พวกเขาจะได้น าพี่น้อง
สตับุรุษมาเขา้เฝ้าพระราชาองคน์ั้น      ผูท่ี้ใครๆท่ีรบัใชก้็ครองราชย์  (ร่วมกับพระองค)์      องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
ทรงปรารถนาท่ีจะใหส้ัตบุรุษท่ีเป็นฆราวาสขยายพระอาณาจักรของพระองคด์ว้ย  อาณาจักรท่ีประสาทความ
จริงและชีวิต   อาณาจกัรท่ีประสาทความศกัด์ิสิทธิ์และพระหรรษทาน  อาณาจกัรแห่งความยติุธรรม  ความรกั  
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และสันติ  เมื่ออยู่ในอาณาจักรนี ้ ส่ิงสรา้งเองจะไดร้บัการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของความเส่ือมสลาย 

เพื่อไปรบัอิสรภาพอันรุง่เรืองของบรรดาบุตรของพระเจา้  (เทียบ รม 8:21) น่ีคือค ามั่นสัญญาท่ีใหญ่หลวง  น่ี
คือค าก าชับท่ียิ่งใหญ่ท่ีบรรดาสานุศิษยไ์ด้รบั   นั่นคือ    “ทุกส่ิงลว้นเป็นของพวกท่าน   แต่พวกท่านเป็นของ

พระคริสต ์ และพระคริสตเ์ป็นของพระเจา้ “  (1 คร 3:23) 
 เพราะฉะนัน้ บรรดาสตับุรุษตอ้งรูจ้ักธรรมชาติท่ีลึกซึง้  รวมทัง้คุณค่าและล าดบัของส่ิงสรา้งทัง้มวล เพื่อ
เทิดพระเกียรติแด่พระเจา้  แมใ้นการท างานต่างๆฝ่ายโลกนี ้พวกเขาจะตอ้งช่วยกันและกันน าชีวิตไปสู่ความ
ศักด์ิสิทธิ์มากขึน้  เพื่อว่าโลกจะไดเ้ต็มไปด้วยจิตตารมณข์องพระคริสตเจา้ และจะไดบ้รรลุผลส าเร็จมากขึน้
ตามจุดหมายของมัน ทั้งในด้านความยุติธรรม  ความรัก  และสันติ  ฆราวาสมีบทบาทส าคัญ ในงานแห่ง
ความส าเร็จบริบูรณข์องสากลจกัรวาลนี ้ เพราะฉะนัน้ ดว้ยความสนัทดัจดัเจนในธุรกิจฝ่ายโลก   และดว้ยการ
ท างานของพวกเขา พรอ้มทัง้ความช่วยเหลือโดยพระหรรษทานท่ีอยู่ภายใน  ท าใหพ้วกเขาท างานอย่างแข็งขัน  
เพื่อว่าส่ิงต่างๆท่ีสรา้งขึน้มาดว้ยแรงงานของมนษุย ์ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค  และวฒันธรรมของบา้นเมือง  
จะน ามาใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ทุกคน  ซึ่งเป็นไปตามแผนการของพระผู้สรา้งและตามพระวาจาของ
พระองค์   อันจะท าให้ส่ิงของต่างๆ  เหล่านีม้ีการจ าหน่ายจ่ายแจกไปสู่ทุกคนอย่างเหมาะสม  โดยการท า
เช่นนัน้ในตวัมนัเองก็น าไปสู่ความกา้วหนา้สากลในดา้นเสรีภาพของมนุษยแ์ละของคริสตชน  ดงันีแ้หละ  โดย
ผ่านทางสมาชิกของพระศาสนจักร  พระคริสตเจา้จะทรงทอแสงความสว่างอันช่วยใหร้อดของพระองคไ์ปยัง
สงัคมมนษุยท์ัง้หมด  ยิ่งวนัยิ่งทวีขึน้ 

 นอกนั้น  เมื่อฆราวาสร่วมแรงร่วมใจกันก็สามารถรกัษาเยียวยาสถาบันต่างๆ   และสภาพเงื่อนไขต่างๆ  
ของโลกท่ีถูกโนม้น าไปสู่บาป  โดยการน าส่ิงต่างๆเหล่านีเ้ขา้มาสู่หลักความยติุธรรม   สนบัสนุนให้ปฏิบัติตาม
คณุธรรมแทนท่ีจะท าตัวเป็นอุปสรรคขดัขอ้ง  การปฏิบติัเช่นนีก้็เท่ากบัว่า พวกเขาท าใหว้ฒันธรรมและการงาน
ของมนุษยเ์ต็มไปดว้ยคณุค่าทางศีลธรรม วิธีนีท้  าใหทุ้่งนาของโลกนีไ้ดร้บัการเตรียมอย่างดีส าหรบัเมล็ดพันธุ์
แห่งพระวาจาของพระเจา้    และประตตู่างๆของพระศาสนจักรจะถูกเปิดใหก้วา้งขึน้  เพื่อเปิดทางให้ข่าวสาร
แห่งสนัติเขา้มาในโลก 

 เน่ืองดว้ยระบบความรอดเช่นนี ้ สัตบุรุษตอ้งเรียนรูท่ี้จะแยกแยะใหดี้ๆ ระหว่างสิทธิและหนา้ท่ีต่างๆท่ี
พวกเขามีในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร  กับส่ิงต่างๆท่ีเขามีในฐานะเป็นสมาชิกของสังคมมนุษย์
พวกเขาตอ้งพยายามสมานสถานะทัง้สองใหส้อดคลอ้งกลมเกลียวกนั  โดยระลึกว่าพวกเขาจะตอ้งใหม้โนธรรม
แบบคริสตชนเป็นตวัน าทางในกิจการของโลกทกุชนิด  เพราะว่า ไม่มีธุรกิจฝ่ายโลกของมนุษยอ์นัใดเลย  ท่ีจะ
อยู่นอกเหนืออ านาจครอบครองของพระเจา้ไปได ้ในสมัยของเราทุกวนันี ้ จ  าเป็นอย่างท่ีสดุท่ีจะตอ้งท าใหก้าร
แยกแยะและความสอดคลอ้งกลมเกลียวเป็นท่ีกระจ่างชัดเท่าท่ีเป็นไปได ้ เพื่อว่าสัตบุรุษจะไดก้ระท าภารกิจ
ของพระศาสนจกัรใหส้อดคลอ้งรบักนักับสถานการณพ์ิเศษต่างๆของโลกทกุวันนีใ้หม้ากยิ่งขึน้  เพียงแต่จะตอ้ง
ระลึกไวว้่า  บา้นเมืองทางโลกซึ่งเกี่ยวขอ้งกับของฝ่ายโลกลว้นๆ  ก็มีสิทธิ์ปกครองตามหลักเกณฑข์องตนเอง 
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แต่ถา้มีขอ้ค าสอนท่ีมีเคา้ลางท่ีจะสรา้งสงัคมขึน้โดยไม่ค านึงถึงศาสนา  หรือโจมตีและท าลายเสรีภาพการนับ
ถือศาสนาของประชาชนอย่างแจง้ชดั  เราก็มีสิทธิ์ปฏิเสธโดยชอบธรรม 

 
ด้านความเก่ียวข้องกับพระฐานานุกรม 

37    เช่นเดียวกบัคริสตชนทัง้มวล  ฆราวาสก็มีสิทธิ์ท่ีจะไดร้บัความช่วยเหลือในดา้นทรพัยฝ่์ายวิญญาณอย่าง
อดุมสมบูรณจ์ากพระศาสนจกัร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพระวาจาของพระเจา้  และเร่ืองศีลศกัด์ิสิทธิ์

ต่างๆจากบรรดาชมุพาบาล  ในเร่ืองท่ีเพิ่งกล่าวถึงนี ้ ฆราวาสจะตอ้งเผยความตอ้งการและความปรารถนาของ
พวกเขาออกมาโดยอิสระเสรี  และดว้ยความไวว้างใจประสาลูกๆของพระเจา้และพี่ๆนอ้งๆของพระคริสตเจา้
อันว่าความรู ้ ความสามารถ หรือความโดดเด่นท่ีพวกเขามี  ฆราวาสควรใช้สิทธิ์และท่ีจริงเป็นหนา้ท่ีด้วยท่ี
จะตอ้งแสดงความคิดเห็นออกมาในส่ิงต่างๆท่ีเกี่ยวกบัความดีของพระศาสนจกัร ถา้มีโอกาสใหพ้วกเขากระท า
การนีผ่้านทางสถาบันต่างๆท่ีพระศาสนจกัรไดต้ัง้ขึน้มาเพื่อจุดประสงคน์ั้นๆ  และควรกระท าการไปตามความ
จริงดว้ยความกลา้หาญและรอบคอบเสมอๆ  และดว้ยความเคารพและความรกัต่อบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของพระ
คริสตเจา้ตามต าแหน่งของพวกเขา  
 เช่นเดียวกับคริสตชนทัง้มวล  ฆราวาสควรนอ้มรบัดว้ยความนอบนอ้มแบบคริสตชนโดยทันทีในส่ิงท่ีถูก
ก าหนดแลว้โดยบรรดาชุมพาบาล  ผูซ้ึ่งในฐานะเป็นอาจารยแ์ละผูป้กครองของพระศาสนจักรเป็นตวัแทนของ
พระคริสตเจา้    การท าเช่นนี ้ พวกเขาจะท าตามแบบอย่างของพระคริสตเจา้  พระองคท์รงนอบนอ้มเชื่อฟัง
จนกระทั่งยอมสิน้พระชนม์ เพื่อเปิดทางให้มนุษยส์ู่มรรคาอันเป็นสุขอย่างบุตรของพระเจ้า พวกเขาต้องไม่
เพิกเฉยในการภาวนาวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อผู้ปกครองของตน   เพราะพวกท่านคอยเอาใจใส่ดูแลวิญญาณ

เสมือนผูท่ี้ตอ้งเสนอรายงาน   เพื่อใหพ้วกท่านท างานนีด้ว้ยความยินดี  มิใช่ดว้ยความเศรา้ (เทียบ ฮบ 13:17) 
 อนัท่ีจริงบรรดาชมุพาบาลตอ้งรบัรูแ้ละสนบัสนนุศักด์ิศรีและความรบัผิดชอบของฆราวาสในพระศาสน-
จกัร   ตอ้งน าค าแนะน าท่ีสขุุมรอบคอบของพวกเขามาใชด้ว้ยความเต็มใจ  และมอบหนา้ท่ีต่างๆในงานบริการ
รบัใชพ้ระศาสนจกัรใหก้บัพวกเขาดว้ยความไวว้างใจ   ปล่อยใหเ้ขามีอิสระและวางแผนในการกระท า   ท่ีจริง
ตอ้งส่งเสริมใหพ้วกเขากลา้หาญท่ีจะด าเนินงานต่างๆดว้ยความคิดริเริ่มของพวกเขาเอง    นายชมุพาบาลตอ้ง
พิจารณาอย่างใส่ใจด้วยความรกัประสาพ่อในองค์พระคริสตเจ้าในส่ิงต่างๆท่ีฆราวาสได้เสนอขึน้มาตาม
ความคิดริเร่ิม ตามค าแนะน า  และตามความปรารถนาของพวกเขา  กว่านั้นอีก  บรรดาชมุพาบาลตอ้งเคารพ
และรบัรูอ้ิสรภาพท่ีเป็นสิทธิ์ของทกุคนในสงัคมบา้นเมืองดว้ย 

 เมื่อบรรดาฆราวาสและบรรดาชุมพาบาลต่างคบหากันอย่างสนิทสนมดังนี ้      ก็คงคาดหวังได้ว่า
พระศาสนจกัรจะไดร้บัคณุประโยชนม์ากมาย  ฆราวาสจะมีจิตส านึกในความรบัผิดชอบของตนเองมากขึน้ มี
ความรอ้นรนเพิ่มขึน้   พวกเขาพรอ้มท่ีจะผนึกก าลังในงานของบรรดาชุมพาบาลของพวกเขามากขึน้  ฝ่าย
บรรดาชมุพาบาล  เมื่อมีประสบการณข์องฆราวาสช่วยเหลือดว้ย  ก็สามารถตัดสินทัง้ในเรื่องฝ่ายจิตและฝ่าย
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โลกไดช้ดัเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึน้ เมื่อสมาชิกทัง้มวลท าใหพ้ระศาสนจกัรเขม้แข็งขึน้เช่นนี ้  พระศาสนจกัร
ก็สามารถประกอบภารกิจของตนเพื่อใหช้ีวิตแก่โลกใหส้ าเร็จไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
บทสรุปตอนจบบท 

38       ฆราวาสแต่ละคนตอ้งเป็นพยานถึงการกลับคืนพระชนมชีพ   และเป็นพยานถึงพระชนมชีพขององค์
พระเยซูเจา้ให้กับโลก  และท าตนเป็นเครื่องหมายถึงพระเจ้าผู้ทรงชีวิต   ทั้งโดยรวมตัวกันและในแต่ละคน

จะตอ้งเลีย้งดโูลกดว้ยผลของพระจิตสดุความสามารถท่ีตนมี (เทียบ กท  5:22)      เขาจะตอ้งสอดแทรกจิตตา-
รมณ์ท่ียกย่องผู้ท่ีมีใจยากจน   ผู้ท่ีมีใจอ่อนโยน  และผูส้รา้งสันติเขา้ไปในโลก  ซึ่งก็คือบรรดาผูค้นเหล่านั้นท่ี

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศในพระวรสารว่าเป็นผู้ท่ีเป็นสุข (เทียบ มธ  5:3-9) พูดสั้นๆค าเดียวว่า  

“วิญญาณอยู่ในรา่งกายอย่างไร  คริสตชนตอ้งอยู่ในโลกอย่างนัน้” 

 
 

บทที่ 5 
การเรียกเข้ามาสู่ความศักดิส์ทิธ์ิ 

 
อารัมภบท 

39        พระศาสนจกัร  ซึ่งมีธรรมล า้ลึกดงัท่ีสภาสงัคายนาศกัด์ิสิทธิ์นีอ้ธิบายไว ้ ย่อมธ ารงไวซ้ึ่งความศกัด์ิสิทธิ์

อันไม่มีวันสูญสิน้ไปในฐานะเป็นเรื่องของความเชื่อ  เพราะด้วยว่าพระคริสตเจ้า   พระบุตรของพระเจ้า  
พระองคท่์านพรอ้มกบัพระบิดาและพระจิต     ไดท้รงรบัค าเทิดทนูสรรเสริญว่า “เป็นผูศ้กัดิสิทธิ์แต่ผูเ้ดียว”  ทรง
รกัพระศาสนจักรดังภรรยาของพระองค ์ ทรงพลีพระองคเ์พื่อพระศาสนจักร   ทรงบันดาลใหพ้ระศาสนจักร

ศกัด์ิสิทธิ์  (เทียบ  อฟ 5:25-26) พระองคท์รงน าพระศาสนจกัรมาแนบติดกับพระองค ์ จนกระทั่งเป็นรา่งกาย
ของพระองค์  และได้ทรงมอบพระคุณของพระจิตให้กับพระศาสนจักรเพื่อพระเกียรติมงคลแด่พระเจ้า  
เพราะฉะนั้น  ทุกคนในพระศาสนจักร  ไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้สังกัดอยู่ในพระฐานานุกรม  หรือผูไ้ดร้บัการดูแลจาก
พระฐานานุกรม  ก็ถูกเรียกเขา้มาสู่ความศักด์ิสิทธิ์  ทั้งนีเ้ป็นไปตามวาจาของท่านอัครสาวกว่า  “น่ีคือพระ

ประสงค์ของพระเจ้า     คือให้ท่านเป็นผู้ศักด์ิสิทธิ์”   (1 ธส 4:3; เทียบ  อฟ  1:4)      ความศักด์ิสิทธิ์ของ
พระศาสนจักรนีส้ าแดงให้ปรากฏอยู่ไม่ขาดสายในผลพระหรรษทานซึ่งพระจิตเจา้ทรงบันดาลใหเ้กิดขึน้ใน
บรรดาสตับุรุษ  และจะตอ้งเป็นเช่นนีเ้ร่ือยไป   การปรากฏใหเ้ห็นนัน้เป็นไปโดยแบบต่างๆกนั   โดยท่ีแต่ละคน  
ตามสถานะชีวิตของตนเองมุ่งไปสู่ความรกัท่ีครบครนัก็ย่อมน าความศกัด์ิสิทธิ์ไปสู่ผูอ้ื่นดว้ย  ซึ่งปรากฏออกมา
อย่างชัดเจนในตัวของมนัเอง  เมื่อปฏิบัติตามค าแนะน า  ท่ีปกติเรียกกันว่า  “ค าแนะน าแห่งพระวรสาร”  การ
ปฏิบัติตามค าแนะน านีม้ีพระจิตเจา้เป็นผูก้ระตุน้เตือน  คริสตชนจ านวนมากรบัมาปฏิบัติ  บา้งท าเป็นส่วนตัว  
บา้งท าตามรูปแบบหรือสถานะท่ีพระศาสนจักรก าหนดไว้  การปฏิบัตินีท้  าใหแ้ละจะใหก้ารเป็นพยานยืนยัน  
และแบบอย่างแห่งความศกัด์ิสิทธิ์นัน้ประจกัษ์ชดัเจน 
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การเชือ้เชิญทุกคนทั่วไปให้มาสู่ความศักดิส์ิทธ์ิ 
40      องคพ์ระเยซู  พระอาจารยแ์ละพระผูเ้ป็นแบบฉบบัแห่งความบริบูรณค์รบครนัทัง้ปวง  ไดท้รงเทศนส์อน
เร่ืองความศกัด์ิสิทธิ์ของชีวิต  (อนัพระองคท่์านเองทรงเป็นผูใ้หก้ าเนิดและเป็นผูก้ระท า)  ใหแ้ก่บรรดาสานศิุษย์
ของพระองค ์ ทัง้แต่ละคน  และทุกๆคน  โดยไม่มีการแบ่งแยก  “ฉะนั้น  ท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์  ดังท่ี

พระบิดาเจา้สวรรคข์องท่านทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด”  (มธ  5: 48)  เพราะว่าพระองคท์รงส่งพระจิตเจา้
มายังทุกคน  เพื่อปลกุกระตุน้ภายในใหเ้ขารกัพระเจา้สุดจิตใจ  สุดวิญญาณ  สดุสติปัญญา และสดุก าลงัของ

พวกเขา  (เทียบ  มก 12:30)  และใหร้ักกันและกันเหมือนพระคริสตเจ้าทรงรักพวกเขา (เทียบ ยน 13:34 ; 

15:12)  บรรดาผูท่ี้ติดตามพระคริสตเจา้นั้นไดร้บัการเรียกจากพระองค์  ไม่ใช่เพราะผลงานของพวกเขา  แต่
เพราะพระประสงคแ์ละพระหรรษทานของพระองค ์     พวกเขาไดเ้ป็นผูช้อบธรรมในองคพ์ระเยซูเจา้    ไดร้บั
การเป็นบุตรของพระเจา้ในศีลลา้งบาปอนัประทานความเชื่อ  และเป็นผูม้ีส่วนรว่มในพระธรรมชาติของพระเจา้  
ฉะนั้น  พวกเขาจึงเป็นผูศ้ักด์ิสิทธิ์อย่างแทจ้ริง  ความศักด์ิสิทธิ์ท่ีพวกเขาไดร้บัจากพระเจา้นี ้ พวกเขาจะตอ้ง
รักษาไว้และท าให้สมบูรณ์ไปในชีวิต  พวกเขาได้รับการบอกกล่าวจากอัครสาวกให้ด าเนินชีวิตอย่าง  

“เหมาะสมกับผูศ้ักด์ิสิทธิ์” (อฟ 5:3) และจงประดบัตน “ในฐานะเป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงเลือกสรร  เป็นผูศ้ักด์ิสิทธิ์  
และเป็นท่ีรกัของพระองค์  จงเห็นอกเห็นใจกัน จงมีความใจดี  ความถ่อมตน  ความอ่อนโยน  และความ

พากเพียรอดทน”  (คส 3:12)  และมีผลของพระจิตเจา้ในเร่ืองความศักด์ิสิทธิ์ของพวกเขา (เทียบ กท 5:22 , 

รม 6:22)  แต่เพราะเหตุว่าเราทุกคนต่างก็ผิดพลาดไดห้ลายเรื่อง  ( เทียบ ยก 3:2 )   เราจึงตอ้งการพระเมตตา

ของพระอยู่เสมอ  และตอ้งภาวนาทกุวนั   “โปรดประทานอภยัแก่ขา้พเจา้” (มธ 6:12)   
 ดังนี ้ จึงเห็นไดอ้ย่างชัดเจนว่า คริสตชนทุกคน ไม่ว่าอยู่ในฐานะใดๆ  ต่างก็ไดร้บัเรียกไปสู่ความครบ
สมบูรณ์ของชีวิตคริสตชนและไปสู่ความรกัอันบริบูรณ์  และความศักด์ิสิทธิ์นีย้ังไดช้่วยส่งเสริมใหม้ีชีวิตตาม
ท านองคลองธรรมในสังคมโลกมากขึน้ดว้ย  เพื่อไปถึงความสมบูรณนี์ ้ สัตบุรุษตอ้งใชพ้ลงัส่วนท่ีพวกเขาไดร้บั
จากพระพรของพระคริสตเจา้  เพื่อว่าในการตามรอยพระบาทและท าให้สอดคลอ้งกับพระฉายาลักษณ์ของ
พระองค ์ และดว้ยการท าตามพระประสงคข์องพระองคใ์นทุกส่ิง  พวกเขาจะไดอ้ทิุศตนสุดจิตสุดใจแด่พระสิริ
รุง่โรจนข์องพระเจา้  และต่อการบริการรบัใชเ้พื่อนพี่นอ้ง   ดงันัน้  ความศกัด์ิสิทธิ์ของประชากรของพระเจา้ก็จะ
เติบโตบังเกิดผลสมบูรณ์  ดังท่ีเคยปรากฏชัดในประวัติศาสตรข์องพระศาสนจักรผ่านทางชีวิตของนักบุญ
จ านวนมาก 

 
ความศักดิส์ิทธ์ิมีแต่ประการเดียว  แต่การปฏิบัติความศักดิส์ิทธ์ิมหีลายรูปแบบ 

41 รูปแบบต่างๆของชีวิตและหนา้ท่ีการงานมีมากมายหลายรูปแบบ       แต่ความศักด์ิสิทธิ์คงความเป็น
หน่ึงเดียว ความศักด์ิสิทธิ์นั้นซึ่งทุกคนร่วมกันกระท าภายใตพ้ระจิตของพระเจา้     และโดยความนบนอบต่อ
พระสุรเสียงของพระบิดา      และนมัสการพระเจา้พระบิดาในจิตใจและความสัตย์จริง    คือการติดตามพระ
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คริสตเจา้  ผูท้รงยากจน  ผูถ้่อมพระองค ์ และทรงแบกกางเขน  เพื่อว่าพวกเขาสมจะไดเ้ป็นผูม้ีส่วนในพระสิริ
รุง่โรจนข์องพระองค ์ อย่างไรก็ดี แต่ละคนจะตอ้งกา้วหนา้ไปอย่างมั่นคงในหนทางแห่งความเชื่อท่ีมีชีวิต  ซึ่งจะ
กระตุน้ใหเ้กิดมีความหวงัและผลิตผลงานโดยอาศยัความรกั  ตามพระพรและหนา้ท่ีของตนเองท่ีมี 
 อนัดบัแรกคือ  บรรดาชมุพาบาลผูเ้ลีย้งดฝููงแกะของพระคริสตเจา้ ตามพระฉายาลกัษณข์องสงฆส์ูงสุด
และนิรันดร  ผู้ทรงเป็นนายชุมพาและพระสังฆราชของวิญญาณเรา  จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีศาสนบริการดว้ย
ความศักด์ิสิทธิ์และกระตือรือรน้  ด้วยความสุภาพถ่อมตนและความแข็งขัน ดังนีก้็จะบรรลุผล  การปฏิบัติ
หนา้ท่ีศาสนบริการดงันีจ้ะเป็นวิธีการส าคญัท าใหพ้วกท่านศกัด์ิสิทธิ์ไปดว้ย  การไดร้บัเรียกเขา้สู่สงัฆภาพอย่าง
สมบูรณนี์ ้ พวกท่านไดร้บัพระหรรษทานเฉพาะของศีลศกัด์ิสิทธิ์นั้น   เพื่อว่า  โดยการภาวนา  การถวายบูชา  
และการเทศนา  และการกระท าทุกรูปแบบในการดูแลและบริการของพระสงัฆราช  พวกท่านท าใหห้นา้ท่ีแห่ง
ความรกัต่องานอภิบาลครบครันสมบูรณ์ไป  พวกท่านต้องไม่กลัวท่ีจะสละชีวิตเพื่อแกะของตน  และเป็น

แบบอย่างแก่ฝงูแกะ(เทียบ 1 ปต 5:3)  พวกท่านจะตอ้งส่งเสริมใหค้วามศกัด์ิสิทธิ์เจริญยิ่งขึน้ในพระศาสนจกัร  
ดว้ยแบบอย่างของพวกท่านเองดว้ย 

 บรรดาพระสงฆ์  ผู้ท่ีมีความคล้ายกันกับต าแหน่งขั้นสังฆราช  เป็นประดุจมงกุฎฝ่ายวิญญาณของ
บรรดาพระสงัฆราช  ก็มีส่วนร่วมในพระหรรษทานประจ าต าแหน่งหนา้ท่ีของพวกท่าน  โดยผ่านทางพระคริสต์
ผูเ้ป็นองคค์นกลางนิรนัดรแต่องคเ์ดียว พวกเขาตอ้งเติบโตในความรกัต่อพระเจา้และต่อเพื่อนพี่นอ้ง  โดยการ
ปฏิบัติหนา้ท่ีของพวกเขาในแต่ละวนั    จะตอ้งรกัษาความสมัพันธก์ับเพื่อนพระสงฆไ์วใ้หดี้  ตอ้งเพิ่มพนูความ
ดีฝ่ายวิญญาณทกุชนิด  และเป็นพยานท่ีมีชีวิตจริงๆถึงพระเจา้ต่อหนา้คนทุกคน  ใหเ้ลียนแบบบรรดาพระสงฆ์
เหล่านั้นในกระแสศตวรรษต่างๆ  ท่ีไดใ้หแ้บบอย่างท่ีโดดเด่นในดา้นความศักด์ิสิทธิ์  บ่อยครัง้ไดท้ างานรบัใช้
อย่างถ่อมตนและปิดบังซ่อนเรน้    ชีวิตท่ีน่าสรรเสริญของพวกเขายังคงอยู่ในพระศาสนจักรของพระเจ้า  
บรรดาพระสงฆย์ังมีหนา้ท่ีภาวนาและถวายบูชาเพื่อประชากรของพวกเขาและเพื่อประชากรของพระทัง้มวล  
ดว้ยความซาบซึง้ในส่ิงท่ีพวกเขาไดท้ าและเลียนแบบส่ิงท่ีพวกเขาได้สัมผัสดว้ยมือ ดังนั้นแทนท่ีงานธรรมทูต
ต่างๆของพวกเขาจะเหน่ียวรัง้ใหพ้บกับอนัตรายหรือความยากล าบาก  กลบัช่วยยกขึน้สู่ความศกัด์ิสิทธิ์ท่ีสงูส่ง
กว่า  ยงัช่วยหล่อเลีย้งและพยงุค า้จนุกิจการต่างๆของพวกเขาดว้ยการร  าพึงภาวนาเร่ือยๆไป  เพื่อความชื่นชม
ยินดีของพระศาสนจักรของพระเจา้ทั้งหมด  ขอใหพ้ระสงฆท์ุกองค์ โดยเฉพาะผู้ท่ีเวลาบวชได้เข้าในสังกัดท่ี
เรียกว่าสงฆแ์ห่งสังฆมณฑล พึงระลึกว่า  ส่ิงท่ีช่วยใหเ้ขา้สู่ความศักด์ิสิทธิ์เป็นอย่างมากคือการเป็นหน่ึงเดียว
อย่างซื่อสตัย ์ และใหค้วามรว่มมือดว้ยใจกวา้งกบัพระสงัฆราชของพวกเขา 
  ส่วนบรรดาศาสนบริกรขัน้รองๆลงมา  ก็มีส่วนในภารกิจและพระหรรษทานของพระสงฆส์ูงสุดในแบบ
พิเศษดว้ย  ล าดับแรกคือ  บรรดาสังฆานกุร ผูเ้ป็นผูร้บัใชพ้ระธรรมล า้ลึกของพระคริสตเจา้และพระศาสนจักร  
จะตอ้งรกัษาตนใหพ้น้จากพยศชั่วทุกอย่าง  ตอ้งเป็นท่ีพอพระทัยของพระ  และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ทุกคนใน

ทุกส่ิง (เทียบ 1 ทธ 3:8-10 และ 12-13) บรรดาสมณะท่ีได้รบัเรียกจากองค์พระผู้เป็นเจ้า   และได้รับการ
คดัเลือกไวใ้หร้ว่มมีส่วนของพระองค ์ และก าลังเตรียมตัวพวกเขาเองส าหรบัหนา้ท่ีศาสนบริการต่างๆ  ภายใต้
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การเฝ้าดูแลของบรรดาชุมพาบาล  จะต้องท าใหค้วามคิดและจิตใจของพวกเขาคล้อยตามการเรียกท่ีสูงส่ง
เช่นนี ้  โดยการภาวนาอย่างไม่ย่อทอ้  และดว้ยความรกัท่ีรอ้นรน  ดว้ยความคิดว่าส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีจริง  ยติุธรรม  
และเพื่อชื่อเสียงท่ีดี  และดว้ยการกระท าทกุอย่างเพื่อพระสิริรุง่โรจนแ์ละพระเกียรติมงคลแด่พระเจา้  ส่วนพวก
ท่ีใกล้ชิดกับพวกเขา ก็คือฆราวาสเหล่านั้น ผู้ท่ีพระเจ้าทรงเลือกสรร   เป็นผู้ท่ีพระสังฆราชได้เรียกให้มา
ช่วยงานแพรธ่รรมของพวกท่านอย่างเต็มท่ี  และท างานอย่างไดผ้ลมากในนาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
 ส่วนคู่แต่งงานคริสตชนและผูท่ี้เป็นพ่อแม่       ตามวิถีทางของพวกเขา   จะตอ้งส่งเสริมกันและกันใน
พระหรรษทานดว้ยความรกัท่ีซื่อสัตยไ์ปจนตลอดชีวิต  และตอ้งฝึกอบรมลกูๆของพวกเขา  (ท่ีไดร้บัมาจากพระ
ด้วยความรัก) ในข้อค าสอนของคริสตชนและคุณธรรมแห่งพระวรสาร  เพราะโดยวิธีนี ้น่ีเอง  ท่ีพวกเขา
แสดงออกใหทุ้กคนเห็นแบบอย่างของความรกัท่ีมั่นคงและใจกวา้ง  พวกเขาสรา้งภราดรภาพแห่งความรกัขึน้  
และท าตวัเป็นพยานและเป็นผูร้ว่มงาน เพื่อผลสมบูรณข์องพระศาสนจักรผูเ้ป็นมารดา เพื่อเป็นเครื่องหมายถึง  
และการมีส่วนแบ่งปันในความรกันั้น  ซึ่งพระคริสตเจา้ได้ทรงรกัเจา้สาวของพระองค ์ และมอบพระองค์เอง
ให้แก่เธอ   ส่วนหญิงหม้ายและคนโสดก็ตอ้งเป็นแบบอย่างเช่นเดียวกัน แต่ในวิธีการท่ีต่างออกไป  พวกเขา
สามารถช่วยสนับสนุนอย่างใหญ่หลวงต่อความศักด์ิสิทธิ์และกิจการของพระศาสนจักรด้วย ส่วนพวกท่ีใช้
แรงงานทัง้หลาย  ซึ่งหลายครัง้เป็นงานหนกัดว้ย  จะตอ้งใชง้านนีท้ าใหต้นครบครนัขึน้  และเพื่อช่วยเพื่อนรว่ม
ชาติ  อีกทั้งยกระดับสังคมมนุษยแ์ละสรรพส่ิงสรา้งทัง้มวลให้สูงขึน้  ท่ีจริงดว้ยความรกัท่ีเป็นการปฏิบัติจริง  
ดว้ยความยินดีในความหวงั  และดว้ยการช่วยแบ่งเบาภาระกนัและกนั  พวกเขาควรจะเลียนแบบพระคริสตเจา้  
ผูท้รงงานดว้ยพระหตัถก์ับเครื่องมือของช่างไม ้ และทรงก าลังท างานอยู่เสมอพรอ้มกับพระบิดาเพื่อความรอด
ของทุกคน และพวกเขาจะต้องขึน้ไปสู่ความศักด์ิสิทธิ์ขั้นสูงขึน้     ท่ีเป็นงานธรรมทูตจริงๆ    โดยการท างาน
ทกุๆวนัน่ีเอง 
 ในวิถีทางพิเศษดว้ย  ส าหรบับรรดาคนท่ียากจนทุพพลภาพ  เจ็บไขไ้ดป่้วย  และไดร้บัความยากล าบาก
ต่างๆ ท่ีจะตอ้งตระหนกัว่าพวกเขาไดถ้กูท าใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกบัพระคริสตเจา้ ผูท้รงรบัทรมานเพื่อความรอดพน้
ของโลก  และใหผู้ท่ี้รบัความทุกขท์รมานเหล่านั้น  ผูซ้ึ่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ประกาศในพระวรสารว่าเป็นผูท่ี้เป็น
สุข      และเป็นผูซ้ึ่ง“พระเจ้าผูป้ระทานพระหรรษทานทุกประการ     ผูท้รงเรียกท่านใหม้ารบัพระสิริรุ่งโรจน์

นิรนัดรในพระคริสตเจา้   จะทรงฟ้ืนฟูท่านใหม้ั่นคง     มีก าลงัเขม้แข็ง และจะทรงพยงุท่านไว”้  (1 ปต 5:10) 
 จึงเป็นอันว่าคริสตชนทกุๆคน  ไม่ว่าอยู่ในสถานะ  หนา้ท่ี  และสภาพแวดลอ้มของชีวิตแบบใด  โดยผ่าน
ทางทกุส่ิงเหล่านีจ้ะท าใหพ้วกเขามีความศกัด์ิสิทธิ์มากขึน้   ถา้พวกเขารบัทกุส่ิงเหล่านีด้ว้ยความเชื่อว่ามาจาก
พระหัตถ์ของพระบิดาเจ้าสวรรค์  และให้ความร่วมมือกับพระประสงค์ของพระเจ้า  ก็แสดงออกให้เป็นท่ี
ประจกัษ์ว่าในการบริการรบัใชท้างโลกดว้ยความรกันัน้  เป็นแบบเดียวท่ีพระเจา้ไดท้รงรกัโลกนั่นเอง 
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หนทางและวิธีไปสู่ความศักดิส์ิทธ์ิ 

42 “พระเจา้ทรงเป็นความรกั  ผูใ้ดด ารงอยู่ในความรกั  ย่อมด ารงอยู่ในพระเจา้   และพระเจา้ย่อมทรงด ารง

อยู่ในเขา”  (1 ยน 4:16)  พระเจา้ไดท้รงหลั่งความรกัของพระองค์ลงในหัวใจของเรา  โดยทางพระจิตเจา้ซึ่ง

พระเจา้ประทานใหเ้รา (เทียบ  รม 5:5)  เพราะฉะนัน้  ทานอนัดับหน่ึงและจ าเป็นอย่างท่ีสดุ  คือ  ความรกั  ซึ่ง
ท าใหเ้รารกัพระเจา้เหนือทุกส่ิง และรกัเพื่อนพี่นอ้งของเราเพราะเห็นแก่พระองค ์ แต่ถา้จะใหค้วามรกัเติบโตขึน้ 
และไดผ้ลในใจของเราดุจเช่นเมล็ดพันธุ์ท่ีดี  คริสตชนแต่ละคนก็ต้องตัง้ใจฟังพระวาจาของพระเจา้  และท า
ตามพระประสงคข์องพระองคโ์ดยการกระท ากิจการต่างๆ  ดว้ยความช่วยเหลือจากพระหรรษทานของพระองค์ 
เขาจะต้องมีส่วนร่วมในศีลศักด์ิสิทธิ์ต่างๆบ่อยๆ  เป็นต้นศีลมหาสนิท และเป็นส่วนหน่ึงในพิธีกรรม  ต้อง
ภาวนาสม ่าเสมอ  รูจ้กัปฏิเสธตนเอง  ท างานบริการฉันพี่นอ้งอย่างมีชีวิตชีวา  และปฏิบติัคุณธรรมทุกประการ  
น่ีเป็นเพราะความรกั  ซึ่งรวมเราไวเ้ป็นหน่ึงเดียวกนัอย่างสมบูรณ ์ และเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่าง

ครบถว้น (เทียบ คส 3:14  รม 13:10)  ท่ีคอยควบคมุ  ใหค้วามหมาย  และท าใหว้ิธีไปสู่ความศกัด์ิสิทธิ์ทัง้หมด
สมบูรณไ์ป  เพราะฉะนั้น  ดว้ยความรกัท่ีมีต่อพระเจา้และเพื่อนมนุษย ์ จะเป็นเครื่องหมายบอกว่า  เขาเป็น
ศิษยท่ี์แทข้องพระคริสตเจา้ 
 เพราะเหตุว่าพระเยซูเจา้  พระบุตรของพระเจา้  ไดท้รงแสดงใหเ้ห็นความรกัของพระองค ์ โดยทรงสละ

ชีวิตของพระองคเ์พื่อเรา  ไม่มีใครมีความรกัยิ่งใหญ่  กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย  (เทียบ 1 ยน 3 : 

16,ยน15:13)  คริสตชนบางคนไดร้บัการเรียกตัง้แต่ตน้  และจะไดร้บัการเรียกเสมอ   ใหเ้ป็นพยานถึงความรกั
ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดนีแ้ก่คนทุกคน   โดยเฉพาะบรรดาคนท่ีเบียดเบียนเขา  การเป็นมรณสกัขีท าใหศิ้ษยเ์ป็นเหมือน
พระอาจารยข์องเขา  ผูซ้ึ่งทรงยอมรบัความตายดว้ยความเต็มพระทัยส าหรบัความรอดพน้ของโลก  และดว้ย
วิธีนีเ้ขาก็เป็นเหมือนกับพระองคโ์ดยการหลั่งโลหิต  ดงันัน้  พระศาสนจักรพิจารณาว่าเป็นทานสงูสุด  และเป็น
แบบทดสอบความรกัขัน้สูงส่ง   ในขณะท่ีนอ้ยคนจะไดร้บัพระคณุนี ้ แต่อย่างไรก็ดี  ทกุคนจะตอ้งเตรียมพรอ้ม
ท่ีจะประกาศถึงพระคริสตเจ้าต่อหน้ามนุษย์ทั้งหลาย  และติดตามพระองค์ไปตามหนทางแห่งไม้กางเขน  
ท่ามกลางการเบียดเบียนเค่ียวเข็ญท่ีไม่เคยหมดสิน้ไปในพระศาสนจกัร 
 อน่ึง  ความศักด์ิสิทธิ์ของพระศาสนจกัรยงัไดร้บัการส่งเสริมในหนทางพิเศษ  โดยค าแนะน าอีกมากมาย
ท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงน าเสนอใหบ้รรดาสานศิุษยข์องพระองคใ์นพระวรสาร  เพื่อใหพ้วกเขาน าไปปฏิบติั 

ท่ีโดดเด่นจากค าแนะน าเหล่านี ้ คือ  พระคณุสุดประเสริฐของพระหรรษทานท่ีพระบิดาเจา้ประทานใหแ้ก่บาง

คน (เทียบ มธ 19 :11;1คร 7:7) ใหอ้ทิุศตนเองแด่พระเจา้แต่เพียงพระองคเ์ดียวไดอ้ย่างง่ายดายมากขึน้ดว้ย

ดวงใจท่ีไม่แบ่งแยก  (เทียบ 1 คร 7;32-34)  ในการถือพรหมจรรย ์หรือ  การถือโสด  การอดกลัน้อย่างบริบูรณ์
เพราะความรกัต่อพระอาณาจักรสวรรค์นี ้ ได้รบัการยกย่องเชิดชูอย่างใหญ่หลวงเสมอโดยพระศาสนจักร     
ถือว่าเป็นสัญลักษณแ์ละเป็นเครื่องกระตุน้ของความรกั   และถือว่าเป็นแหล่งท่ีมาท่ียอดเยี่ยมของความอุดม
สมบูรณฝ่์ายจิตในโลกใบนี ้
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 พระศาสนจักรยังเอาใจใส่ในค าตักเตือนของท่านอัครสาวกอีกดว้ย  ซึ่งเรียกรอ้งใหค้ริสตชนมีความรกั  
และตักเตือนพวกเขาให้มีความรูสึ้กนึกคิดเช่นเดียวกับท่ีพระเยซูคริสตเจ้าได้ทรงแสดงให้เห็น ผู้ทรง“สละ

พระองคจ์นหมดสิน้  ทรงรบัสภาพดจุทาส...  ทรงถ่อมพระองคจ์นถึงกบัทรงยอมรับแมค้วามตาย  “(ฟป 2:7-8)  

และเพื่อทรงเห็นกับเรา  “พระองคก์็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจน  แม้ทรงร  ่ารวย” (2 คร 8 :9)  เน่ืองจาก
บรรดาอคัรสาวกจะตอ้งเลียนแบบความรกัและความถ่อมองคข์องพระคริสตเจา้นีเ้สมอ  และตอ้งเป็นพยานถึง
ส่ิงนี ้พระศาสนจกัรผูเ้ป็นมารดาจึงชื่นชมยินดีว่า ภายในพระศาสนจักรเองมีชายและหญิงมากมายผูติ้ดตาม
การถ่อมตนจนหมดสิน้ขององคพ์ระผูไ้ถ่อย่างใกลช้ิดมากขึน้  และแสดงออกมาอย่างชดัเจนยิ่งขึน้  โดยการรบั
ความยากจนดว้ยอิสรภาพของการเป็นลกูๆของพระเจา้  และยอมสละละทิง้ความประสงคข์องตนเอง  พวกเขา
ยอมอยู่ใตค้นอื่นเพื่อเห็นแก่ความรกัต่อพระเจา้     ซึ่งเป็นการกระท าเกินกว่าความหมายของค าว่าครบครบั
ดว้ยซ า้  ทัง้นี ้เพื่อใหพ้วกเขาไดเ้ป็นเช่นเดียวกนัอย่างเต็มเป่ียมกบัองคพ์ระคริสตเจา้ผูท้รงนอบนอ้มเชื่อฟัง 
 เป็นอันว่า คริสตชนทุกคนไดร้บัการเชือ้เชิญ  และตอ้งไปสู่ความศักด์ิสิทธิ์และความครบครนัตามฐานะ
ชีวิตของตนเอง  ดงันั้น  ใหท้กุคนรูจ้กัน าความชอบความปรารถนาของตนใหอ้ยู่ในทางท่ีถูกตอ้ง  มิฉะนัน้  พวก
เขาจะกลายเป็นอปุสรรคในการติดตามความรกัท่ีครบสมบูรณเ์มื่อตอ้งใชส่ิ้งของต่างๆฝ่ายโลก  และเมื่อไปยึด
มั่นกับความร ่ารวย  ซึ่งเป็นส่ิงตรงกันขา้มกับจิตตารมณค์วามยากจนในพระวรสาร  จงถือตามค าแนะน าของ
ท่านอคัรสาวกว่า  ใหผู้ท่ี้ใชข้องของโลกนีจ้งเป็นเสมือนผูท่ี้มิไดใ้ช ้           เพราะโลกดงัท่ีเป็นอยู่ก าลงัจะผ่านไป   

( เทียบ  1 คร 7:31; ตวับทภาษากรีก) 

 
 
 

บทท่ี 6 
นักบวช 

 
อารัมภบท 
 
43       ค าเทศน์สอนและพระฉบับแบบของพระคริสตเจา้เป็นรากฐานในการปฏิบัติตามค าแนะน าแห่ง
พระวรสาร  ในเร่ืองการถือพรหมจรรย ์ - ถวายตนแด่พระเจา้  การถือความยากจน  และการถือความนอบนอ้ม
เชื่อฟัง   บรรดาอัครสาวกและบรรดาปิตาจารย์ของพระศาสนจักรต่างแนะน าว่าเป็นดังอุดมคติของชีวิต     
รวมทัง้บรรดานกัปราชญแ์ละบรรดาชุมพาบาลของพระศาสนจกัรก็เห็นเช่นนัน้    จึงนบัว่าเป็นพระคณุของพระ
เจา้ท่ีพระศาสนจักรไดร้บัไวจ้ากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  และพระศาสนจักรปกปักรกัษาไว้เสมอมาดว้ยพระหรรษ
ทานของพระองค ์
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 โดยการทรงน าของพระจิตเจ้า  พระศาสนจักรจึงมีสิทธิอ านาจในการตีความท่ีถูกต้องต่อค าแนะน า
เหล่านั้น  มีอ  านาจควบคุมการปฏิบัติของพวกเขา  และมีอ านาจก าหนดรูปแบบการด าเนินชี วิตอย่างมั่นคง
ถาวรใหก้ับพวกเขาอีกดว้ย   จากเมล็ดพันธุ์แห่งค าแนะน าท่ีพระเจา้ประทานให้  กลายเป็นตน้ไม้ท่ีน่าพิศวง 
และแตกกิ่งกา้นมากมายในทุ่งนาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  ดว้ยการแตกแขนงเป็นรูปแบบของชีวิตนกับวชต่างๆ  
บา้งด าเนินชีวิตปลีกวิเวก    บ้างก็เป็นหมู่คณะ     บรรดาครอบครวันักบวชต่างๆท่ีเกิดขึน้     โดยท่ีขุมทรพัย์
ฝ่ายจิตทวีเพ่ิมพูนขึน้เพ่ือความกา้วหนา้ในความศกัด์ิสิทธิ์ของบรรดาสมาชิกของพวกเขา  และเพ่ือความดีของ
พระคริสตวรกายทัง้หมดดว้ย 

 บรรดาสมาชิกของครอบครวัเหล่านีไ้ดร้บัความช่วยเหลือมากมายเพื่อกา้วไปสู่ชีวติท่ีศกัด์ิสิทธิ์  พวกเขามี
ฐานท่ีมั่นคงและเขม้แข็งในการด าเนินชีวิตคริสตชน  พวกเขาไดร้บัค าสอนในเร่ืองการแสวงหาความครบครนั
แบบท่ีทดสอบมาแล้ว   พวกเขาถูกรวมกลุ่มเข้าด้วยกันฉันพี่น้องในกองทัพของพระคริสตเจ้า     อิสรภาพ
แบบคริสตชนของพวกเขาถูกเสริมใหแ้ข็งแกร่งขึน้โดยความนอบน้อมเชื่อฟัง  ดังนั้น   พวกเขาก็จะสามารถ
ด าเนินชีวิตอย่างมั่นคง   และยงัคงซื่อสตัยต่์อชีวิตนกับวชท่ีพวกเขาไดใ้หค้ าปฏิญญาไว ้ พวกเขาเจริญกา้วหนา้
ตามแนวทางแห่งความรกัดว้ยจิตใจรา่เริงเบิกบาน  

 รูปแบบของชีวิตแบบนีม้ีพื ้นท่ีของตนเองในความสัมพันธ์กับพระ    และกับโครงสรา้งฐานันดรของ
พระศาสนจกัร  มิใช่เป็นเสมือนรูปแบบอย่างละครึง่ระหว่างวิถีชีวิตแบบสมณะ  และแบบฆราวาส  แต่ควรมอง
ใหเ้ห็นว่าเป็นรูปแบบชีวิตอย่างหน่ึง  ท่ีคริสตชนบางคน  ทัง้ท่ีเป็นสมณะและท่ีเป็นฆราวาส  ต่างไดร้บัเรียกจาก
พระเจ้าเพื่อมารับพระคุณของพระหรรษทานเป็นพิเศษในชีวิตของพระศาสนจักร  และสามารถสนับสนุน
ภารกิจช่วยใหร้อดของพระศาสนจกัรตามวิธีการของแต่ละคน 

 
ธรรมชาติและความส าคัญแห่งสถาบันนักบวชในพระศาสนจักร 
44 คริสตชนท่ีใหค้ ามั่นสญัญาต่อชีวิตแบบนีก้็ผูกมดัตวัเองกบัการปฏิบติัตามค าแนะน าแห่งพระวรสารสาม
ประการ  ดว้ยการกล่าวค าปฏิญญาหรือการผูกมดัอนัศักด์ิสิทธิ์อื่นๆท่ีมีธรรมชาติแบบเดียวกัน  เขามอบตวัโดย
สิน้เชิงต่อพระเจา้     ผูท่ี้เขารกัสุดดวงใจ    ในวิถีทางใหม่และพิเศษท่ีเขาไดถ้วายตนเพื่อรบัใชแ้ละเทิดเกียรติ
แด่พระองค ์ จริงอยู่  ในฐานะคริสตชนท่ีได้รบัศีลลา้งบาป  เขาไดต้ายต่อบาปและมอบตนใหแ้ด่พระเจา้แล้ว  
แต่เขายงัปรารถนาจะไดร้บัผลท่ีสมบูรณม์ากกว่าจากพระหรรษทานแห่งศีลลา้งบาปของเขา  ดว้ยจดุประสงคนี์ ้  
เขาจึงประกาศท าตามค าแนะน าต่างๆของพระวรสารในพระศาสนจักร  ดว้ยเหตุผลสองประการ  ประการแรก  
เพื่อเป็นอิสระจากอปุสรรคต่างๆ  ท่ีอาจฉุดรัง้จากความรกัอนัรอ้นรนต่อพระเจา้และการนมสัการพระองคอ์ย่าง
ครบสมบูรณ ์ และประการท่ีสอง  เพื่อมอบถวายตนเองอย่างเต็มท่ีในการรบัใชพ้ระเจา้  ขอ้ผูกมัดท่ี เขาไดใ้ห้
ค ามั่นสญัญาจะปฏิบติัตามค าแนะน าต่างๆนัน้      แสดงใหเ้ห็นชดัถึงสัมพันธแ์ห่งความเป็นหน่ึงเดียวท่ีไม่แตก
สลาย  ซึ่งเป็นอยู่ในระหว่างพระคริสตเจา้และพระศาสนจักรผูเ้ป็นเจา้สาวของพระองค์  ความสัมพันธ์เหล่านี้
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ยิ่งมั่นคงและสนิทแนบแน่นมากเท่าใด   การถวายตัวของชีวิตนักบวชท่ีเป็นคริสตชนเหล่านั้นก็จะยิ่งครบครนั
มากขึน้เท่านัน้ 

 ค าแนะน าต่างๆของพระวรสารรวมผูค้นท่ีปฏิบัติตามไวก้บัพระศาสนจกัรและธรรมล า้ลึกของพระศาสน-
จกัรในหนทางพิเศษ    โดยเป็นวิธีการต่างๆและเป็นเครื่องมือต่างๆของความรกั       ท่ีตามมาคือชีวิตฝ่ายจิต
ของบรรดาคริสตชนเหล่านีจ้ะตอ้งถูกมอบใหต่้อความผาสุกของทั่วทั้งพระศาสนจักรด้วย  ตามขอบเขตแห่ง
ความสามารถของพวกเขาและการรกัษาชีวิตนกับวชในแบบเฉพาะท่ีพวกเขาแต่ละคนไดถ้กูเรียกมา   ไม่ว่าจะ
เป็นการภาวนาอย่างเดียว   หรือการท างานอย่างจริงจังด้วย  พวกเขามีหน้าท่ีปลูกฝัง  และทะนุบ ารุงพระ
อาณาจกัรของพระคริสตเจา้ใหเ้ขม้แข็งในดวงวิญญาณต่างๆ  และเผยแพรอ่อกไปทัง้ส่ีมุมโลก  ดว้ยเหตุนีเ้อง   
พระศาสนจกัรจึงสงวนรกัษาและส่งเสริมลกัษณะต่างๆกนัของสถาบนันกับวชท่ีมีอยู่หลากหลาย 

 สมาชิกทัง้มวลของพระศาสนจักรจะตอ้งท าตามหนา้ท่ีต่างๆของคริสตชนท่ีพวกเขาถกูเรียกมาใหเ้ต็มท่ี
โดยไม่ย่อท้อ  การประกาศว่าจะถือตามค าแนะน าต่างๆของพระวรสารเป็นแสงสว่างต่อพวกเขา  ว่าเป็น
เครื่องหมายท่ีสามารถและจะผลักดันอย่างมีประสิทธิภาพใหพ้วกเขาท าเช่นนัน้ได้  เพราะเหตท่ีุประชากรของ
พระเจ้าไม่มีบ้านเมืองถาวรอยู่ในโลกนี ้ แต่ก าลังแสวงหาบ้านเมืองในอนาคต   และด้วยสถานะแห่งชีวิต
นักบวชช่วยให้เป็นอิสระมากกว่า   โดยผู้ติดตามไม่ต้องเป็นห่วงกังวลเรื่องความเป็นอยู่ในโลก   ใน
ขณะเดียวกัน  ก็เผยให้เห็นชัดเจนมากขึน้แก่ผูม้ีความเชื่อทุกคนถึงส่ิงของสวรรค์ท่ีมีปรากฏอยู่แล้วในยุคนี้     
ดว้ยการเป็นประจกัษ์พยานถึงชีวิตใหม่และนิรนัดร  ซึ่งเราไดร้บัมาโดยผ่านทางงานไถ่ใหร้อดของพระคริสตเจา้  
และเป็นการบอกล่วงหน้าเกี่ยวกับอนาคตของเราในเรื่องการกลับคืนชีพและสิริรุ่งโรจน์ของอาณาจักรแห่ง
สวรรค ์ นอกนั้น  สถาบันนักบวชยังด าเนินชีวิตใกลช้ิดตามแบบการด าเนินชีวิตท่ีพระบุตรของพระเจา้ได้ทรง
ประพฤติปฏิบัติ  เมื่อครัง้ท่ีพระองคเ์สด็จมาในโลกเพื่อท าตามพระประสงคข์องพระบิดา  และท่ีพระองคท่์านได้
ทรงเสนอแนะแก่บรรดาสานุศิษยผ์ูติ้ดตามพระองค ์ และไดร้บัการปฏิบติัตามเร่ือยมาในพระศาสนจักร  ท่ีสุด 
สถานะนีย้ังเผยแสดงใหเ้ห็นถึงความสงูส่งแห่งพระอาณาจกัรของพระเจา้ในหนทางพิเศษ  ซึ่งอยู่เหนือสรรพส่ิง
ในโลกนี ้  โดยการน ามนุษยท์ุกคนมาสู่อ  านาจความยิ่งใหญ่ท่ีไม่มีใดเทียบของพระคริสตเจา้ผูท้รงครองราชย ์ 
และฤทธิอ์  านาจอนัปราศจากขอบเขตของพระจิตเจา้ท่ีท างานอยู่ในพระศาสนจกัรอย่างน่าพิศวง 
 ดงันัน้  สถานะชีวิตท่ีก่อตัง้ขึน้โดยการประกาศจะปฏิบติัตนตามค าแนะน าต่างๆของพระวรสาร  แมว้่าจะ
ไม่ได้เขา้เป็นส่วนในโครงสรา้งพระฐานานุกรมของพระศาสนจักร  แต่ก็เป็นส่วนของชีวิตและความศักด์ิสิทธิ์

ของพระศาสนจกัรท่ีไม่อาจปฏิเสธได ้

 
สิทธิและอ านาจของพระศาสนจักรเหนือบรรดานักบวช 

45   เป็นงานของผูม้ีฐานานุกรมในพระศาสนจักรท่ีจะตอ้งเลีย้งดูประชากรของพระเจา้  และน าพวกเขาไป

ยงัทุ่งหญ้าท่ีดี  (เทียบ อสค 34 : 14)  จึงเป็นหนา้ท่ีของท่านท่ีจะตรากฎหมายอย่างชาญฉลาดเพื่อก ากับการ
ปฏิบัติตามค าแนะน าต่างๆของพระวรสาร  ซึ่งเป็นการสนับสนุนใหเ้กิดความรกัท่ีครบสมบูรณ์ต่อพระเจา้และ
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เพื่อนพี่นอ้งในวิถีแบบเฉพาะท่ีเป็นหน่ึงเดียว    อีกทัง้เป็นการตอบสนองอย่างอ่อนนอ้มต่อการกระตุน้ดลใจของ
พระจิตเจา้  บรรดาฐานานุกรมจึงรบักฎเกณฑต่์างๆของชีวิตนักบวชท่ีถกูน าเสนอจากบรรดาบุรุษและบรรดา
สตรีผูเ้รืองนามเพื่อได้รบัการรบัรอง  หลังจากปรบัปรุงใหดี้แลว้  จึงประกาศรบัรองอย่างเป็นทางการ  แต่ยัง
คงไวซ้ึ่งอ านาจในการจดัการดแูลและปกป้อง  เพื่อใหแ้น่ใจว่าสถาบนันกับวชต่างๆท่ีไดต้ัง้ขึน้ทั่วๆไปในโลกเพื่อ
เสริมสรา้งพระกายพระคริสตเจา้นัน้  จะพฒันาและเจริญขึน้ตามจิตตารมณข์องบรรดาผูท่ี้ก่อตัง้ขึน้มา 
 อน่ึง  เพื่อการจัดการตามความตอ้งการของฝงูแกะทัง้หมดขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ใหดี้ขึน้  และเพื่อความ
ดีในวงกว้าง  พระสันตะปาปา  ในฐานะท่ีพระองค์ทรงไว้ซึ่งอภิสิทธิ์อันดับหน่ึงเหนือทั่วทั้งพระศาสนจักร  
สามารถยกเวน้สถาบนัท่ีแสวงหาความครบครนัแบบคริสตชนใดๆ  และบรรดาสมาชิกเป็นรายบุคคลไปใหอ้อก
จากสิทธิอ านาจของบรรดาผูม้ีอ  านาจประจ าทอ้งถิ่นได ้ และใหม้าขึน้ตรงกบัพระองคเ์พียงผูเ้ดียว  เช่นเดียวกัน  
พวกเขาอาจถูกมอบให้อยู่ในความดูแลของบรรดาผู้มีอ  านาจต าแหน่งพระอัยกาโดยเฉพาะเจาะจงก็ได ้ 
อย่างไรก็ตาม  บรรดาสมาชิกจากสถาบนัเหล่านี ้ ในการท าหนา้ท่ีต่อพระศาสนจกัรตามรูปแบบพิเศษเฉพาะท่ี
เป็นของพวกเขา  ตอ้งแสดงความเคารพและนอบน้อมเชื่อฟังต่อบรรดาพระสังฆราชตามประมวลกฎหมาย
พระศาสนจกัร  เพราะว่าอ านาจงานอภิบาลท่ีกระท าเหล่านีอ้ยู่ในแต่ละศาสนจกัรของพวกท่าน  และเพราะน่ี
เป็นส่ิงจ าเป็นต่อเอกภาพและความกลมกลืนกนัในการท างานแพรธ่รรม 

 นอกจากให้อนุมัติทางกฎหมายกับรูปแบบชีวิตนักบวช  และยกระดับขึน้สู่ศักด์ิศรีของสถานะทาง
กฎหมายของพระศาสนจักรแล้ว  พระศาสนจักรยังแสดงสถานะของชีวิตท่ีอุทิศถวายแด่พระเจ้าแล้วทาง
พิธีกรรมด้วย  โดยอ านาจท่ีได้รับมอบหมายจากพระเจ้า  พระศาสนจักรรบัค าปฏิญญาต่างๆของบรรดาผู้
ประกาศรูปแบบความเชื่อนี ้ วอนขอความช่วยเหลือและพระหรรษทานจากพระเจา้ในการภาวนาอย่างเป็น
ทางการสาธารณะเพื่อพวกเขา  ฝากฝังพวกเขาไวก้ับพระเจา้และใหพ้รฝ่ายจิตแก่พวกเขา  รวมเอาการถวาย
ตนของพวกเขากบับูชาของศีลมหาสนิท 

 
ความสูงส่งของการถวายปฏิญญาของนักบวช 

46 ใหบ้รรดานักบวชไดเ้ห็นชัดเจนว่า  พระศาสนจกัรตอ้งการแสดงพระคริสตเจา้ใหป้รากฏอย่างชัดเจนขึน้
เร่ือยๆ   ทัง้แก่บรรดาผูม้ีความเชื่อและผูไ้ม่มีความเชื่อโดยผ่านทางพวกเขา - เป็นพระคริสตเจา้ในการบ าเพ็ญ
ภาวนาบนภเูขา   หรือในการประกาศพระอาณาจกัรของพระเจา้แก่ฝงูชนจ านวนมาก   หรือในการรกัษาคนเจ็บ
ไขไ้ดป่้วย  คนพิการ   และในการท าใหค้นบาปกลบัใจมาสู่ชีวิตท่ีดี  หรือในการอวยพรเด็กๆ  และในการกระท า
ดีต่อทกุๆคน  ในความนอบนอ้มเสมอต่อพระประสงคข์องพระบิดาผูท้รงส่งพระองคม์า 
 ในขณะเดียวกัน  ใหทุ้กคนตระหนักว่า  ในขณะท่ีเป็นผูป้ระกาศตนถือค าแนะน าต่างๆของพระวรสาร  
ย่อมเกี่ยวขอ้งกบัการสละละทิง้ทรพัยส์มบติัซึ่งคู่ควรกับคุณค่าอนัสูงส่งโดยปราศจากขอ้กังขา  มันย่อมไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาท่ีแท้จริงในความเป็นบุคคลแบบมนุษย์  แต่ในธรรมชาติของมันเองกลับเป็น
คณุประโยชนส์ูงสุดต่อการพฒันานัน้      เพราะค าแนะน าต่างๆนั้น        เมื่อรบัเขา้มาปฏิบัติอย่างเต็มใจตาม
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กระแสเรียกของแต่ละบุคคลแล้วไซร ้ จะก่อให้เกิดการช าระล้างจิตใจ  และเกิดอิสรภาพทางจิตมิใช่น้อย   
ค าแนะน าเหล่านีจ้ะกระตุน้เตือนคนเราให้กระตือรือรน้ในชีวิตท่ีเป่ียมไปด้วยความรกั     เหนืออื่นใดหมด  มี
พลังท าใหค้ริสตชนมีชีวิตท่ีเติมเต็มมากขึน้กับชีวิตแห่งความยากจน      และถือความบริสุทธิ์           ซึ่งองค์
พระคริสตเจา้ไดท้รงเลือกส าหรบัพระองคเ์อง  และท่ีซึ่งพระมารดาผูท้รงพรหมจรรยข์องพระองคท์รงรบัเอาไว้
ดว้ย  น่ีพิสจูนไ์ดด้ว้ยแบบอย่างของผูก้่อตัง้คณะสถาบนันกับวชผูศ้กัด์ิสิทธิ์ท่ีมีมากมาย 

 อน่ึง  ขออย่าใหผู้ใ้ดคิดว่า   หนทางชีวิตท่ีถวายแลว้ของพวกเขาท าใหน้ักบวชห่างเหินไปจากมนุษยค์น
อื่นๆ  หรือท าใหพ้วกเขากลายเป็นคนไรป้ระโยชนต่์อสังคมมนุษย ์ แมว้่าในบางกรณีพวกเขาไม่อาจจะติดต่อ
สมัพนัธ์โดยตรงกบัผูค้นรว่มสมัยกบัพวกเขา  แต่ในวิถีทางท่ีลึกซึง้กว่านั้น   พวกเขาไดน้ าคนอื่นๆพรอ้มกบัพวก
เขาให้มาปรากฏตัวในพระหฤทัยของพระคริสตเจา้  และร่วมมือกับพวกเขาในด้านฝ่ายจิตใจ  เพื่อว่าในการ
ก่อสรา้งสังคมมนุษย์จะได้มีรากฐานในองค์พระผู้เป็นเจา้เสมอ  และมีพระองค์เป็นจุดมุ่งหมาย  มิฉะนั้นผู้
ก่อสรา้งเหล่านัน้อาจท างานโดยไรป้ระโยชน ์

 ดว้ยเหตุนี ้ สภาสงัคายนาศักด์ิสิทธิ์จึงใหก้ารสนับสนุนและยกย่องบรรดาชายและหญิง  บรรดาภราดา
และบรรดาภคินีผู้อยู่ในอารามต่างๆ  หรือในโรงเรียนและโรงพยาบาลต่างๆ  หรือในเขตแพร่ธรรมต่างๆ  ให้
ประดบัประดาเจา้สาวของพระคริสตเจา้ดว้ยความซื่อสัตยม์ั่นคงและถ่อมสุภาพของชีวิตท่ีถวายแลว้ของพวก
เขา  และใหบ้ริการรบัใชด้ว้ยใจกวา้งแก่มนษุยท์กุๆคนในดา้นต่างๆท่ีมีอยู่มากมาย 

 
บทสรุป  
47 ขอใหทุ้กคนท่ีไดร้บัเรียกใหป้ระกาศตนถือตามค าแนะน าต่างๆแห่งพระวรสาร เอาใจใส่จริงจังท่ีจะสงวน 
รกัษาชีวิตท่ีพระเจ้าได้ทรงเรียกแล้วนั้นและท าให้ดียิ่งขึน้ไปอีก     เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความศักด์ิสิทธิ์ของ
พระศาสนจักร  เพื่อพระสิริรุ่งโรจนท่ี์ยิ่งใหญ่กว่าของพระตรีเอกภาพหน่ึงเดียวผูท่ี้จะแบ่งแยกไม่ได ้ ซึ่งในพระ
คริสตเจา้  และโดยทางพระคริสตเจา้   คือแหล่งท่ีมาและตน้ก าเนิดของความศกัด์ิสิทธิ์ทกุประการ 
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บทที่ 7 
พระศาสนจักรผู้ก าลังจาริกบนแผ่นดิน 

 
 

อารัมภบท 

48 พระศาสนจักร  ท่ีเราทุกคนได้รบัการเรียกให้เข้ามาโดยพระเยซูคริสตเจา้  และในพระศาสนจักรนีเ้รา
ไดร้บัความศักด์ิสิทธิ์โดยอาศัยพระหรรษทานของพระเจา้นั้น       จะบรรลถุึงความครบสมบูรณไ์ดก้็เฉพาะใน

สิริรุ่งโรจนข์องเมืองสวรรคเ์ท่านั้น   เมื่อถึงเวลาท่ีจะทรงฟ้ืนฟูทุกส่ิงขึน้ใหม่ (กจ 3 : 21)  เวลานั้น  พรอ้มกับ
มวลมนษุยชาติ   จักรวาลเอง  ซึ่งมีความสมัพันธ์อย่างใกลช้ิดกับมนุษย ์ และจะไปสู่จดุหมายของตนโดยทาง

มนษุย ์จะถกูสรา้งขึน้ใหม่อย่างครบสมบูรณใ์นพระคริสตเจา้  (เทียบ อฟ 1:10;คส 1:20;2 ปต 3:10-13) 

 พระคริสตเจ้าไดท้รงถูกยกขึน้จากแผ่นดิน   จะทรงดึงดูดทุกคนเขา้ไปหาพระองค์  (เทียบ ยน 12:32) 

เมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายแลว้  (เทียบ รม 6 : 9)  พระองคไ์ดท้รงส่งพระจิตเจา้ผูบ้ันดาล
ชีวิตมายังบรรดาอคัรสาวกของพระองค์ และโดยพระจิตเจา้นีพ้ระองคไ์ดท้รงสถาปนาพระวรกายของพระองค์
ขึน้  นั่นคือพระศาสนจกัร  ในฐานะท่ีเป็นเครื่องหมายและเครื่องมือแห่งความรอดแก่ทุกๆคน  แมป้ระทับเบือ้ง
ขวาพระบิดา  พระองค์ก็ยังทรงปฏิบัติงานอยู่เสมอมิได้ขาด  เพื่อน ามวลมนุษยไ์ปสู่พระศาสนจักร   และโดย
ทางพระศาสนจักรท าใหพ้วกเขาใกลช้ิดสนิทพระองคย์ิ่งขึน้  และโดยการหล่อเลีย้งพวกเขาด้วยพระกายและ
พระโลหิตของพระองค์  ก็ท าให้พวกเขามีส่วนร่วมในชีวิตท่ีรุ่งโรจนข์องพระองค์  ฉะนั้น  ค ามั่นสัญญาและ
ความหวงัในการฟ้ืนฟูนีไ้ดเ้ร่ิมขึน้แลว้ในพระคริสตเจา้  มีการต่องานสืบเน่ืองไปในการท่ีทรงส่งพระจิตเจา้   และ
ทางพระจิตเจา้ทรงท าต่อเน่ืองไปในพระศาสนจักร  ท่ีซึ่งอาศยัความเชื่อ  เราเรียนรูค้วามหมายของชีวิตเราบน
โลกนี ้ ขณะท่ีเราน างานท่ีพระบิดาเจ้าทรงจัดสรรใหเ้รากระท าในโลกนีไ้ปสู่เวลาท่ีก าหนด  ดว้ยความหวังถึง

อนาคตท่ีงดงาม โดยท่ีเราออกแรงอย่างเต็มท่ีเพื่อความรอดของเรา (เทียบ ฟป 2 : 12)   

 เราก าลังเผชิญวาระสุดท้ายของยุคแล้ว  (เทียบ 1 คร 10:11)  และการปฏิรูปโลกนีข้ึน้มาใหม่ก็เป็น
หนทางท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ แมว้่าขณะนี ้ มีการท าล่วงหนา้ในบางประการไปบา้งแลว้  เพราะพระศาสนจกัร
บนโลกนีไ้ดร้บัมอบความศกัด์ิสิทธิ์ไวแ้ลว้  ซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองจริงแมจ้ะยงัไม่ครบสมบูรณ ์ อย่างไรก็ดี  จนกว่าจะ

มีฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ซึ่งเป็นท่ีอยู่ถาวรของความชอบธรรม  (เทียบ 2 ปต 3:13)  พระศาสนจักรผู้ก าลัง
จาริกบนแผ่นดิน  โดยท่ีเป็นเครื่องหมายและเครื่องมือ  รวมทัง้เป็นสถาบันในตนเอง  ซึ่งยงัคงอยู่ในยคุปัจจบุัน
นีโ้ดยมีเครื่องหมายของโลกนีก้ ากับว่าจะล่วงพน้ไป  และพระศาสนจกัรเองแทรกตัวเขา้ไปในท่ีท่ามกลางสรรพ
ส่ิงท่ีก าลงัรอ้งครวญครางดว้ยความเจ็บปวดราวกบัสตรีคลอดบุตร  และรอคอยการเผยแสดงใหพ้ระเจา้ทรงรบั

เราเป็นบุตรบุญธรรม (เทียบ รม 8:19-22) 
 เมื่อเราได้สนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าในพระศาสนจักร      และได้รบัตราประทับของพระจิตเจ้า       

“ผูท้รงเป็นประกนัของมรดกท่ีเราจะไดร้บั” (อฟ 1:14)  เราก็ไดช้ื่อว่าเป็นบุตรของพระเจา้  และเราก็เป็นเช่นนั้น
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จริง  (เทียบ 1 ยน 3:1)  แมว้่าเรายงัไม่ไดป้รากฏพรอ้มกบัพระคริสตเจา้ในพระสิริรุ่งโรจน ์ (เทียบ คส 3: 4)ท่ีซึ่ง  

เราจะเป็นเหมือนพระเจา้  เพราะเราจะไดเ้ห็นพระองค์อย่างท่ีพระองคท์รงเป็น (เทียบ 1 ยน 3:2)  “เมื่อเรามี

ชีวิตอยู่ในร่างกาย  เราก็ถูกเนรเทศห่างจากองค์พระผูเ้ป็นเจ้า”  ( 2 คร 5:6)  และขณะไดร้บัผลิตผลครัง้แรก

ของพระจิตเจา้แลว้  เราก็ยงัคร  ่าครวญอยู่ภายใน (เทียบ รม 8:23)  และเราปรารถนาจะไปอยู่กบัพระคริสตเจา้ 

(เทียบ ฟป 1:23)  ความรกันั้นเร่งเรา้เราใหม้ีชีวิตเพื่อพระองคผ์ูไ้ดสิ้น้พระชนม์    และทรงกลบัคืนพระชนมชีพ

เพื่อเรา (เทียบ 2 คร 5:15)  ดังนั้น  เราจึงมีความมุ่งมั่นท่ีจะท าใหเ้ป็นท่ีพอพระทัยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในทุกส่ิง 

(เทียบ 2 คร 5:9)  และเราก็สวมใส่อาวุธครบชุดของพระเจา้  เพื่อเราจะยืนหยัดต่อต้านเล่ห์กลของปีศาจได ้ 

และเพื่อจะตา้นทานทกุส่ิงไดใ้นวันเลวรา้ย(เทียบ อฟ 6:11 -13)  เพราะเหตุว่า  เราไม่ทราบวันและเวลา   เรา
จึงตอ้งท าตามค าแนะน าขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  และต่ืนเฝ้าอยู่เสมอ   เพื่อว่า  เมื่อครบก าหนดจบรอบแห่งชีวิต

ของเราบนโลกนีแ้ลว้   (  เทียบ ฮบ 9 :  27 )     เราจะมีบุญได้เข้าไปกับพระองคใ์นงานมงคลสมรส     และ

ไดร้บัการนบัรวมเขา้กบับรรดาผูไ้ดร้บัพระพร (เทียบ มธ 25:31-46)  และขออย่าใหเ้ราเป็นผูร้บัใชเ้ลวและเกียจ

ครา้น (เทียบ มธ 25 : 26)  ท่ีถูกสั่งใหล้งไปในไฟนิรนัดร (เทียบ มธ 25 :41) เอาไปทิง้ในท่ีมืดขา้งนอก  ท่ีซึ่งจะ

มีแต่การร  ่าให้คร  ่าครวญ  และขบฟันดว้ยความขุ่นเคือง  (มธ 22 :13 และ 25:30)  ก่อนท่ีเราจะครองราชย์
รว่มกับพระคริสตเจา้ในพระสิริรุ่งโรจนน์ั้น  เราจะตอ้ง “ปรากฏเฉพาะพระบลัลังกข์องพระคริสตเจา้  เพื่อแต่ละ
คนจะไดร้บัส่ิงตอบแทนสมกับท่ีไดก้ระท าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในร่างกาย  ขึน้อยู่กับการกระท านั้นว่าจะดีหรือชั่ ว”  

(2 คร 5 :10)   และเมื่อวาระของโลกสิน้สดุลง  “ผูท่ี้ไดท้ าความดีจะกลับคืนชีวิตมารบัชีวิตนิรนัดร  ส่วนผูท่ี้ท า

ความชั่ว  ก็จะกลบัคืนชีวิตมารบัโทษทณัฑ”์ (ยน 5 : 29 ; เทียบ มธ 25 : 46)  เวลานัน้เราจะถือว่า “ความทกุข์

ทรมานในปัจจุบนัเปรียบไม่ไดเ้ลยกบัพระสิริรุง่โรจนท่ี์จะทรงบนัดาลใหป้รากฏแก่เรา” (รม 8:18;เทียบ 2 ทธ 2 

:11 -12) และดว้ยความเชื่อท่ีมั่นคง  เราก าลงัรอคอย  “การแสดงพระองคใ์นพระสิริรุง่โรจนข์องพระคริสตเยซู  

พระเจา้ผูย้ิ่งใหญ่และพระผูไ้ถ่ของเรา  เป็นความสุขท่ีเราหวังไว”้  (ทต 2 :13) “พระองคจ์ะทรงเปล่ียนรูปรา่งอัน

ต ่าตอ้ยของเรา  ใหเ้หมือนพระกายอนัรุง่โรจนข์องพระองค”์ (ฟป 3:21) และพระองคผ์ูจ้ะเสด็จมา “เพื่อรบัพระ
สิริรุ่งโรจน์ในหมู่ผู้ศักด์ิสิทธิ์ของพระองค ์ และเสด็จมาเพ่ือให้ทุกคนท่ีมีความเชื่อได้ชมพระพักตรด์ว้ยความ

พิศวง”  ( 2 ธส 1 : 10) 

 
ความสัมพันธเ์ป็นหนึ่งเดียวระหว่างพระศาสนจักรในสวรรค ์ กับพระศาสนจักรบนแผ่นดิน 

49     เมื่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะเสด็จมาในพระสิริรุง่โรจนพ์รอ้มกบับรรดาทตูสวรรคท์ัง้หลาย (เทียบ มธ 25:31)  

ความตายจะไม่มีอยู่อีกต่อไป  และทุกส่ิงจะอยู่ใตพ้ระบาทของพระองค ์(เทียบ 1 คร 15:26-27)  แต่ในเวลา
ปัจจุบนันี ้ บรรดาสานุศิษยข์องพระองคน์ัน้  บา้งก็ก าลังจาริกอยู่บนแผ่นดินโลก  บา้งก็สิน้ชีวิตและก าลงัไดร้บั
การช าระลา้ง     บา้งก็อยู่ในพระสิริรุ่งโรจนแ์ลว้และก าลงัพิศเพ่งดพูระเจา้อย่างกระจ่างชดัเจน     แลเห็นสาม
พระบุคคลและเป็นพระเจา้เดียวอย่างท่ีทรงเป็น  ถกูแลว้  แมเ้ราจะมีหลั่นชัน้ต่างๆ  และวิถีทางท่ีต่างกนัแต่ต่าง
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ก็แบ่งปันความรกัเหมือนกันทัง้ต่อพระเจา้และต่อเพื่อนพี่นอ้งของเรา  และเราทัง้หมดรว่มรอ้งบทเพลงสดุดีบท
เดียวกันเพื่อพระสิริรุ่งโรจนแ์ห่งพระเจา้ของพวกเรา ท่ีจริงแลว้  ทุกคนก็เป็นของพระคริสตเจ้า  และมีพระจิต
ของพระองคร์วมใหเ้ป็นพระศาสนจักรหน่ึงเดียว  และประสานสมัพนัธก์ันอย่างสนิทแน่นแฟ้นในพระคริสตเจา้ 

(เทียบ อฟ  4:16)  เมื่อเป็นเช่นนี ้ ความสัมพันธ์ท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนัของผูท่ี้ก าลังเดินทางอยู่กับพี่นอ้งท่ีไดห้ลับ
อยู่ในสันติสุขของพระคริสตเจ้าย่อมไม่มีทางถูกตัดขาดจากกัน      ตรงข้าม     ด้วยความเชื่อท่ีมั่นคงของ
พระศาสนจกัร  ความสัมพันธ์นีก้ลับถกูกระชับใหแ้น่นแฟ้นมากขึน้  ดว้ยการถ่ายทอดทรพัยส์มบัติฝ่ายจิตต่อ
กนัและกัน  จากการชิดสนิทกับพระคริสตเจา้มากขึน้  ท าใหช้าวสวรรคช์่วยพระศาสนจักรทั้งมวลใหม้ั่นคงใน
ความศักด์ิสิทธิ์มากยิ่งขึน้   ผนวกกับความสูงส่งแห่งคารวกิจท่ีพระศาสนจักรอุทิศถวายแด่พระเจา้บนโลกนี ้ 

และโดยหนทางต่างๆมากมายท่ีไดช้่วยในวงกวา้งในการเสริมสรา้งพระศาสนจกัร(เทียบ 1 คร 12:12-27 )  เมื่อ

ไดร้บัเข้าไปอยู่ในบ้านแห่งสวรรค ์ และไปอยู่กับองคพ์ระผู้เป็นเจา้แล้ว (เทียบ 2 คร 5:8)  โดยทางพระองค ์ 
พรอ้มกบัพระองค ์ และในพระองค ์ ชาวสวรรคก์็ไม่หยุดเสนอวิงวอนต่อพระบิดาเพื่อชาวเรา  โดยการน าเสนอ
จากผลบุญท่ีพวกท่านไดร้บัมา      โดยผ่านทางคนกลางแต่เพียงผูเ้ดียวระหว่างพระเจา้กบัมนษุย ์      คือ  พระ

เยซูคริสตเจา้ (เทียบ 1 ทธ 2:5)  ในการบริการรบัใชพ้ระเจา้ในทกุส่ิง  ความทรมานของพระคริสตเจา้ยังขาดส่ิง
ใด  ก็เสริมใหส้มบูรณด์ว้ยการทรมานในกายของพวกท่าน  เพื่อพระกายของพระองคคื์อพระศาสนจกัร  (เทียบ 

คส 1:24)  ดังนั้น  ดว้ยความห่วงใยประสาพี่นอ้งของพวกท่าน  ก็ไดช้่วยเหลือความอ่อนแอของเราอย่างใหญ่
หลวง 

 
 
ความเก่ียวข้องต่อกันระหว่างพระศาสนจักรบนแผ่นดินกับพระศาสนจักรในสวรรค ์

50  ในความสัมพันธเ์ป็นหน่ึงเดียวอย่างเต็มขัน้ของพระกายทิพยท์ัง้หมดของพระเยซูคริสตเจา้นัน้  สมาชิก
ของพระศาสนจกัรท่ีก าลังจาริกบนแผ่นดินตัง้แต่สมยัตน้ๆของพระคริสตศาสนาไดม้ีการระลึกถึงผูล่้วงลบัอย่าง
ใหเ้กียรติและใหค้วามเคารพอย่างสูง  และ  “เพราะเป็นความคิดท่ีดีและศักด์ิสิทธิ์  เขาสั่งใหถ้วายบูชาชดเชย

บาปของผูต้ายเพื่อจะไดพ้น้จากบาป” (2 มคบ 12:45)  ตลอดจนสวดภาวนาอธิษฐานใหพ้วกเขาดว้ย  พระศา
สนจกัรเชื่ออยู่เสมอมาว่า  บรรดาอัครสาวกและบรรดามรณสกัขีของพระคริสตเจา้  ผูท่ี้ยอมหลั่งโลหิตของพวก
ท่านเองเป็นพยานยืนยนัขัน้สูงต่อความเชื่อและความรกั  มีความใกลช้ิดเป็นหน่ึงเดียวกับชาวเราในพระคริสต
เจา้  พระศาสนจักรจึงแสดงความเคารพต่อพวกท่านเสมอ  พรอ้มกับพระนางมารียศ์รีพรหมจารี  และบรรดา
ทูตสวรรคผ์ูศ้ักด์ิสิทธิ์  ดว้ยความรกัเป็นพิเศษ  และยังวอนขออย่างศรทัธาโดยพ่ึงพาค าเสนอวิงวอนของพวก
ท่าน  ต่อมามิชา้  ยงัเสริมจ านวนเพิ่มขึน้โดยรวมคนอื่นๆท่ีไดเ้ลือกเลียนแบบอย่างการถือพรหมจรรยแ์ละความ
ยากจนของพระคริสตเจ้าอย่างใกล้ชิดมากขึน้ด้วย  ท่ีสุดยังรวมคนอื่นๆท่ีปฏิบัติตามฤทธิ์กุศลของคริสตชน
อย่างโดดเด่น  และท าใหพ้ระหรรษทานอนัน่าพิศวงของพระเจา้เป็นท่ีดึงดูดใจแก่บรรดาสตับุรุษ  ท าใหพ้วกเขา
อทิุศถวายตนและเลียนแบบอย่างดว้ยความศรทัธา 
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 การมองดชูีวิตของบรรดาผูท่ี้ติดตามพระคริสตเจา้อย่างซื่อสตัย์  จะตอ้งไดร้บัแรงบันดาลใจดว้ยเหตุผล

ใหม่  เพื่อการแสวงหานครท่ีก าลังจะมาถึง  (เทียบ ฮบ 13:14  และ 11:10)  ในขณะเดียวกนั  เราถูกสอนใหรู้้
หนทางท่ีปลอดภยั  แมโ้ลกนีม้ีความผันผวน  ท่ีจะรกัษาไวซ้ึ่งสถานะของชีวิตและเงื่อนไขท่ีเหมาะกับเราแต่ละ
คน  เราก็จะสามารถไปถึงความสมัพนัธอ์ย่างครบสมบูรณก์บัพระคริสตเจา้  นั่นคือ   ความศกัด์ิสิทธิ์    พระเจา้
ทรงแสดงพระองคแ์ก่มวลมนุษยใ์นแบบท่ีเจิดจา้  โดยท่ีการประทับอยู่ของพระองคแ์ละพระพักตรข์องพระองค์
ด ารงอยู่ในชีวิตของเพื่อนพี่นอ้งของเรา  ในสภาพมนุษยผ์ูไ้ดร้บัการเปล่ียนเป็นภาพลักษณ์ของพระคริสตเจ้า

อย่างครบสมบูรณ์มากขึน้ (เทียบ 2 คร 3:18)  พระองคต์รสักับเราในตัวพวกเขา  และเสนอเครื่องหมายแห่ง

อาณาจกัรนีแ้ก่เรา  ซึ่งมีอ  านาจดึงดดูเราอย่างมหาศาล  เมื่อมีพยานจ านวนมากหอ้มลอ้มอยู่ (ฮบ 12:1)  และ
พยานนัน้ยืนยนัความจริงของพระวรสาร  
  ไม่ใช่เป็นเพียงเพราะแบบอย่างของชาวสวรรคท่ี์ท าใหเ้ราระลึกถึงพวกท่านดว้ยความยินดีเท่านั้น  
แต่เรายังอยากท าให้ความศรทัธานีเ้ป็นการปฏิบัติด้วยความรกัฉันพี่นอ้งต่อความสัมพันธ์เป็นหน่ึงเดียวของ
พระศาสนจักรทัง้มวลให้แข็งแกร่งแน่นแฟ้นขึน้ในพระจิตเจ้า (เทียบ อฟ 4:1-6)  ความสัมพันธ์ของคริสตชน
ระหว่างบรรดาผูก้  าลงัจาริกบนแผ่นดินโลกนีด้ว้ยกันเองน าเราใหเ้ขา้ใกลช้ิดพระคริสตเจา้อย่างไร   ก็เป็นอย่าง
นั้นดว้ยกับความสัมพันธ์ของเรากับบรรดานักบุญท่ีจะเชื่อมเราใหช้ิดกับพระคริสตเจา้  ผูท้รงเป็นองคต์น้ธาร
และศีรษะ  ท่ีรินหลั่งพระหรรษทานทุกประการและเป็นชีวิตของประชากรของพระเจา้เอง  ฉะนั้น  จึงเป็นการ
สมควรอย่างยิ่ง  ท่ีเราจะรกับรรดามิตรสหายเหล่านัน้และบรรดาผูเ้ป็นทายาทร่วมกันของพระเยซูคริสตเจา้   ผู้
ซึ่งเป็นพี่นอ้งของชาวเราดว้ย  และเป็นผูอ้ปุถมัภค์ า้ชท่ีูโดดเด่น  และท่ีเราขอบพระคุณพระเจา้เพื่อเขาเหล่านั้น 
ใหเ้รารอ้งขอพวกเขาอย่างสภุาพ  ขอความช่วยเหลือจากค าภาวนาของพวกเขา  เพื่อช่วยใหเ้ราไดร้บัส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ท่ีเราต้องการจากพระเจ้า  โดยผ่านทางพระบุตรของพระองค์  พระเยซูคริสตเจ้า   องค์พระผูเ้ป็น
เจา้ของเรา   องคพ์ระผูไ้ถ่และพระผูช้่วยใหร้อดพน้แต่พระองคเ์ดียวของชาวเรา  อันท่ีจริง การเป็นพยานของ
ความรกัท่ีแทจ้ริงทุกครัง้ท่ีเรามอบให้กับบรรดาผูอ้ยู่ในสวรรค์  ย่อมบ่งถึงและบรรลุจุดหมายในพระคริสตเจา้  
“ผูท้รงเป็นมงกุฎรางวลัของนักบุญทกุองค”์  และโดยทางพระคริสตเจา้ในองคพ์ระเจา้  พระผูท้รงเป็นท่ีน่าพิศวง
ของบรรดานกับุญ  ทัง้ทรงไดร้บัพระสิริรุง่โรจนใ์นบรรดาพวกเขาดว้ย 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์จะท าใหเ้ราตระหนักอย่างชัดแจง้ท่ีสุดถึงความสัมพันธ์ของเรา
กบัพระศาสนจักรในสวรรค ์ โดยเครื่องหมายต่างๆ แห่งศีลศักด์ิสิทธิ์ในพิธีกรรม   ฤทธานภุาพของพระจิตเจา้
ท างานในตัวเรา    และพรอ้มดว้ยหมู่คณะท่ีเป่ียมไปดว้ยความยินดี  เราเฉลิมฉลองไปพรอ้มกับการสรรเสริญ
พระมหิทธิศกัด์ิของพระเจา้  เมื่อนั้นท่ีเหล่าผูค้นจากทุกเผ่า  ทุกภาษา ทกุประเทศ  ทกุชาติ (เทียบ วว 5:9)  ซึ่ง
ไดร้บัการไถ่ดว้ยพระโลหิตของพระคริสตเจา้และไดร้วมเขา้ในพระศาสนจกัรท่ีรุง่โรจนแ์ต่เพียงหน่ึงเดียว  ในบท
เพลงสรรเสริญบทเดียวกนั   รอ้งสาธุการพระเจา้หน่ึงเดียวท่ีมีสามพระบุคคล    ดังนั้น      เมื่อเราเฉลิมฉลอง
พิธีบูชามิสซาเราจะสนิทสัมพันธอ์ย่างใกลช้ิดมากท่ีสุดกับการนมัสการของพระศาสนจักรแห่งสวรรค ์  ซึ่งใน
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ความสนิทสัมพันธก์ันอย่างนัน้  เราเทิดเกียรติ  และระลึกถึงพระแม่มารียผ์ูท้รงศร ี องคพ์รหมจาริณีตลอดกาล  
นกับุญโยเซฟ  บรรดาอคัรสาวก  และบรรดามรณสกัขีผูศ้กัด์ิสิทธิ์  ตลอดจนบรรดานกับุญทกุท่าน 
 
ค าแนะน าแนวทางส าหรับศาสนบริกร 
51     ความเชื่อท่ีน่าเคารพยกย่องของบรรพบุรุษของเราในความสัมพันธเ์ป็นหน่ึงเดียวท่ีมีชีวิตชีวา  ซึ่งมีอยู่ใน
ระหว่างเรากับบรรดาพี่นอ้งของเราซึ่งบัดนีอ้ยู่ในสวรรคอ์ันรุ่งโรจน ์    หรือกับบรรดาผูท่ี้ก าลังช าระมลทินหลัง
ความตายของพวกเขานั้น  สภาสังคายนาศักด์ิสิทธิ์นีร้บัไวด้้วยความซื่อสัตย ์   และน าเอาบัญญัติกฎเกณฑ์
ต่างๆของสภาสังคายนาท่ีนครนีเซียครั้งท่ีสอง  ของสภาสังคายนาท่ีนครฟลอเรนซ ์ และของสภาสังคายนาท่ี
นครเตรนตก์ลับมาใชอ้ีก  ในขณะเดียวกันดว้ยความเป็นห่วงกังวลทางด้านงานอภิบาล  สภาสงัคายนานีจ้ึงขอ
เตือนผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งทกุคน    ใหข้จดัหรือใหแ้กไ้ขการกระท าใดๆท่ีไม่ถกูตอ้ง    ท่ีเลยเถิดไป  หรือ      ขาดตก
บกพรอ่งไป  ท่ีอาจเล็ดลอดไปโผล่ท่ีน่ีหรือท่ีนั่น  และใหแ้กไ้ขปรบัปรุงทุกส่ิง  เพื่อว่าพระคริสตเจา้และพระเจา้
จะทรงไดร้บัค าสรรเสริญอย่างเต็มเป่ียมมากขึน้  ฉะนัน้  ใหเ้ราสอนบรรดาคริสตชนว่า  การเคารพนับถือท่ีแท้
ต่อบรรดานักบุญ  ไม่ไดข้ึน้กับกิจการต่างๆภายนอกท่ีทวีจ  านวนขึน้มากมายเป็นหลักใหญ่  แต่กลบัอยู่ในการ
ปฏิบัติดว้ยความรกัของเราอย่างจริงใจมากกว่า  ซึ่งเพื่อความดีท่ียิ่งใหญ่กว่าต่อเราเองและต่อพระศาสนจักร   
ท่ีเราแสวงหาจากบรรดานกับุญคือแบบอย่างในวิถีทางด าเนินชีวิตของพวกท่าน  การเขา้รว่มในคณะของพวก
ท่าน  และความช่วยเหลือจากค าวอนขอของพวกท่าน   ในทางกลับกัน   ให้คริสตชนได้รับการสอนว่า
ความสัมพันธ์เป็นหน่ึงเดียวกับชาวสวรรคเ์หล่านีห้ากว่าถูกท าใหเ้ขา้ใจในแสงสว่างแห่งความเชื่ออย่างเต็มท่ี
แลว้  ไม่มีทางท่ีจะท าใหก้ารนมัสการสรรเสริญต่อพระบิดาเจา้  โดยทางพระคริสตเจา้  ในองคพ์ระจิตเจา้ลด
นอ้ยลงไป  ตรงขา้มกลบัท าใหเ้พิ่มพนูขึน้เป็นอย่างมาก 
 เพราะว่า  ถา้เรายงัคงรกักนัและกันเร่ือยไป  และรว่มกนัในการสรรเสริญพระตรีเอกภาพผูศ้กัด์ิสิทธิ์ท่ีสุด  
เราทกุคนต่างก็เป็นลกูๆของพระเจา้  และรวมกนัสรา้งเป็นครอบครวัหน่ึงเดียวในพระคริสตเจา้  (เทียบ ฮบ 3:6)  
เราจะซื่อสตัยต่์อกระแสเรียกท่ีอยู่ในส่วนลึกท่ีสดุของพระศาสนจกัร  และเราจะแบ่งปันในการชิมลางล่วงหนา้ 
ของพิธีกรรมในพระสิริรุง่โรจนอ์ันสมบูรณ ์ ในช่วงเวลาท่ีพระคริสตเจา้จะทรงปรากฏมา  เมื่อการกลับคืนชีพ
อย่างรุง่โรจนข์องผูต้ายจะอบุติัขึน้  พระสิริรุง่โรจนข์องพระเจา้จะส่องแสงเหนือนครแห่งสวรรค ์ และลกูแกะทรง
เป็นตะเกียงของนครนั้น  (เทียบ วว 21:23)  แลว้นัน้  พระศาสนจักรทัง้มวลของบรรดานกับุญในความบรมสุข
สูงสุดของความรกัจะรอ้งสรรเสริญพระเจา้  และ  “ลูกแกะท่ีถูกประหารแลว้นั้น  “(วว 5 :12) จะประกาศกอ้ง
เป็นเสียงเดียวกันว่า  “แด่พระองค์ผู้ประทับบนพระบัลลังก์  และลูกแกะ  จงได้รับค าถวายพระพร  พระ
เกียรติยศ  พระสิริรุง่โรจน ์  และพระอ านาจปกครอง  ตลอดนิรนัดรเทอญ”  (วว 5:13) 
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บทที่ 8 
พระนางมารียศ์รีพรหมจารี 

 
1    อารัมภบท 
52     พระเจา้ผู้ทรงเป็นองค์ความดีสูงสุดและทรงพระปรีชาญาณหาท่ีเปรียบมิได้  ได้ทรงมุ่งมั่นท่ีจะไถ่
มนุษยโ์ลกใหจ้งได ้ “เมื่อถึงเวลาท่ีก าหนดไว ้ พระเจา้ทรงส่งพระบุตรของพระองคใ์หม้าบังเกิดจากหญิงผูห้น่ึง
...  และท าใหเ้ราไดเ้ป็นบุตรบุญธรรม” (กท 4:4) “เพื่อเห็นแก่เรามนุษย ์ และเพื่อช่วยเราใหร้อดพน้  พระองคไ์ด้
เสด็จลงมาจากสวรรค ์ บงัเกิดเป็นมนุษยจ์ากพระนางพรหมจารีมารีย ์ ดว้ยฤทธานภุาพของพระจิตเจา้”  (- บท
แสดงความเชื่อของมิสซาแบบโรมนั; สญัลกัษณข์องสังคายนาคอนสแตนติโนเปิล)  พระธรรมล า้ลึกแห่งการไถ่
ใหร้อดถกูเปิดเผยเพื่อชาวเรา  และยงัคงด ารงอยู่ต่อมาในพระศาสนจักร  ซึ่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงสถาปนา
ขึน้ใหเ้ป็นพระวรกายของพระองคท่์านเอง  ดงันั้นบรรดาสตับุรุษโดยร่วมใจกับพระคริสตเจา้  องคพ์ระประมุข  
และในความสมัพนัธก์บับรรดานกับุญของพระองค ์  จะตอ้งระลึกถึงดว้ยความเคารพเป็นอนัดับแรกต่อ  “พระ
นางมารีย์ผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ  พระมารดาของพระเจ้า  และพระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า  พระ
เจา้ของเรา  “(บทขอบพระคณุของมิสซาโรมนั) 
 
พระนางมารียพ์รหมจารีกับพระศาสนจักร 
53 พระนางมารียพ์รหมจารีนี ้ ขณะท่ีทตูสวรรคไ์ดม้าแจง้สาร  พระนางก็ไดท้รงรบัพระวจนาตถข์องพระเจา้
ไวใ้นพระหทยัและพระกายของพระนาง  และไดท้รงมอบองคช์ีวิตใหแ้ก่โลก  จึงทรงไดร้บัการยอมรบัและพระ
เกียรติยศว่าทรงเป็นพระมารดาของพระเจา้และของพระผูไ้ถ่อย่างแทจ้ริง  พระนางทรงไดร้บัการไถ่ดว้ยรูปแบบ
ท่ีสูงส่งกว่า   เพราะบุญกุศลของพระบุตรของพระนาง  และความสนิทสัมพันธ์กบัพระองคด์ว้ยสายสัมพันธ์ท่ี
ใกลช้ิดและขาดจากกันไม่ได้  พระนางจึงทรงไดร้บัต าแหน่งท่ีสูงส่ง  และศักด์ิศรีของการเป็นพระมารดาของ
พระบุตรของพระเจา้  และเพราะฉะนั้น  พระนางยังทรงเป็นธิดาสุดท่ีรกัของพระบิดา  และเป็นพระวิหารของ
พระจิตเจา้อีกดว้ย  โดยพระหรรษทานอนัแสนประเสริฐนี ้ พระนางจึงทรงอยู่เหนือส่ิงสรา้งทัง้มวล  ทัง้ในสวรรค์
และบนแผ่นดิน  แต่  เพราะการท่ีทรงสืบเชือ้สายมาจากอาดัม  พระนางก็ทรงเป็นหน่ึงเดียวดว้ยกับผู้ท่ีได้รบั
การไถ่ในเวลาเดียวกัน  จริงๆแล้ว  “พระนางทรงเป็นพระมารดาของบรรดาสมาชิกของพระคริสตเจ้า....  
เพราะว่าพระนางไดท้รงร่วมมือด้วยความรกัของพระนางในการให้สัตบุรุษบังเกิดขึน้ในพระศาสนจักร   เขา
เหล่านั้นคือบรรดาอวัยวะของศีรษะ  -องคพ์ระประมุขนั่นเอง” (- เทียบ  ขอ้เขียนของนักบุญออกัสติน  -เรื่อง
เกี่ยวกับพระนางมารียพ์รหมจารี)  น่ีจึงเป็นสาเหตุท่ีพระนางไดร้บัการสรรเสริญว่าเป็นสมาชิกของพระศาสน
จกัรท่ีสงูส่งกว่าผูอ้ื่น  และเป็นแต่เพียงผูเ้ดียว   และทรงเป็นตน้แบบและแบบอย่างอนัโดดเด่นในความเชื่อและ
ความรัก  พระศาสนจักรคาทอลิกโดยทางพระจิตเจ้าได้สอนให้เทิดเกียรติพระนางด้วยความรกัและความ
ศรทัธาประสาลกูท่ีมีต่อแม่ผูเ้ป็นท่ีรกัอย่างท่ีสดุ 
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เจตจ านงของสภาสังคายนา 
54    ขณะท่ีสภาสงัคายนาศักด์ิสิทธิ์นีก้  าลังอธิบายขอ้ค าสอนเกี่ยวกับพระศาสนจักร  ซึ่งองคพ์ระผูไ้ถ่ทรง
น ามาเพื่อความรอดพน้ของชาวเรา   สภานีย้ังตั้งใจท่ีจะอธิบายทัง้ในเร่ืองบทบาทของพระนางศรีพรหมจารีใน
พระธรรมล า้ลึกของการท่ีพระวจนาตถเ์สด็จมารบัเป็นมนุษยแ์ละพระอคาธกายของพระองค ์ กับในเร่ืองหนา้ท่ี
ต่างๆของบรรดาผูท่ี้ไดร้บัการไถ่ท่ีจะตอ้งมีต่อพระมารดาของพระเจา้  ผูท้รงเป็นพระมารดาของพระคริสตเจา้
และมวลมนุษย ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งของบรรดาผูท่ี้เชื่อ  อย่างไรก็ตาม  สภาสงัคายนาไม่ไดต้ัง้ใจจะใหข้อ้
ค าสอนครบถว้นในเรื่องเกี่ยวกบัพระนางมารีย ์      ทัง้ไม่ไดป้รารถนาจะตดัสินค าถามต่างๆ       ซึ่งเป็นงานของ
นักเทววิทยาทั้งหลายท่ียังไม่พบความกระจ่างชัดแจง้เต็มท่ี  ฉะนั้น  ความคิดเห็นเหล่านั้นยังสามารถเก็บไว้
ศึกษาโดยชอบดว้ยกฎหมาย  ซึ่งจะถูกน าเสนอใหส้ถานศึกษาคาทอลิกพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับพระนางต่อไป  
พระนางผูม้ีท่ีประทับในพระศาสนจักรอยู่ในอนัดับสูงสดุรองจากพระคริสตเจา้  และทรงอยู่ใกลช้ิดกับชาวเรา
มากท่ีสดุดว้ย 
 
2         ภารกิจของพระนางศรีพรหมจารีในแผนการแห่งความรอด 
55      พระคัมภีรศ์ักด์ิสิทธิ์ทัง้ในพันธสัญญาเก่าและพันธสัญญาใหม่  ตลอดจนธรรมประเพณีท่ีน่าเคารพ
ยกย่อง  แสดงถึงบทบาทของพระมารดาของพระผูก้อบกูใ้นแผนการแห่งความรอดในรูปแบบท่ีชดัเจนขึน้เร่ือยๆ  
และเรียกรอ้งใหเ้ราเอาใจใส่ในเร่ืองนี ้ หนังสือต่างๆของพนัธสัญญาเก่าอธิบายประวติัศาสตรแ์ห่งความรอด  ท่ี
แสดงใหเ้ห็นการเสด็จมาของพระคริสตเจา้ว่าไดร้บัการตระเตรียมอย่างชา้ๆ  เอกสารต่างๆในสมัยแรกๆ  ท่ีถูก
น ามาอ่านในพระศาสนจักร  และก่อใหเ้กิดความเข้าใจในแสงสว่างของการเผยแสดงมากขึน้และครบถ้วน
สมบูรณ ์ ไดน้ าเสนอภาพของสตรีผูห้น่ึง  ผูเ้ป็นพระมารดาของพระผูไ้ถ่  ในแบบท่ีค่อยๆชัดเจนมากขึน้เร่ือยๆ  
ภายใตแ้สงสว่างดังกล่าวนี ้ พระนางไดป้รากฏแลว้เป็นภาพลางๆ ตามค าท านายในค ามั่นสัญญาใหม้ีชัยชนะ
เหนือง ู ซึ่งทรงใหก้บับิดามารดาคู่แรกของเราหลงัจากพวกเขาตกในบาป(เทียบ ปฐก 3:15)   นอกจากนัน้  พระ
นางคือพรหมจารีผูจ้ะตั้งครรภ์และให้ก าเนิดบุตรชาย  และจะเรียกเขาว่า “อิมมานูเอล”  (เทียบ อสย 7:14; 
มคา 5 :2-3; มธ 1:22-23)  พระนางทรงปรากฏเด่นในระหว่างผู้ยากจนและผู้ต ่าตอ้ยทัง้หลายขององคพ์ระผู้
เป็นเจา้  ผูท่ี้หวงัอย่างมั่นใจในพระองค์และไดร้บัความรอดจากพระองค ์ หลงัจากการรอคอยท่ียาวนาน  ก็ถึง
เวลาท่ีเป็นจริงไปในเธอ  ธิดาแห่งซีออนผูไ้ดร้บัการยกใหส้งูขึน้  และแผนการใหม่แห่งความรอดก็อบุติัขึน้  เมื่อ
พระบุตรของพระเจา้ไดท้รงรบัธรรมชาติมนษุยจ์ากเธอ  เพื่อว่าพระองคจ์ะไดเ้ขา้ในธรรมล า้ลึกของการรบัเอา
เนือ้หนงัมงัสา  เพื่อทรงท าใหม้นษุยเ์ป็นอิสระจากบาป 
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บทบาทของพระนางศรีพรหมจารี  เมื่อทรงรับการแจ้งสารจากทูตสวรรค ์
56      พระบิดาผู้ทรงพระทัยเมตตากรุณาได้ทรงมีพระประสงค์ว่า  ในการเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษยข์อง
พระบุตร      จะตอ้งมีการยินดียอมรบัก่อนล่วงหนา้ในส่วนของผูท่ี้ไดร้บัเลือกสรรใหเ้ป็นพระมารดา    เพื่อว่า
เฉกเช่นเดียวกับท่ีหญิงคนหน่ึงได้มีส่วนร่วมน าความตายมาให ้   ก็ต้องมีหญิงอีกคนหน่ึงท่ีจะมีส่วนน าชีวิต
ขึน้มาใหม่  น่ีเป็นความจริงท่ีพิเศษสดุส าหรบัพระมารดาของพระเยซูเจา้  ผูท้รงใหช้ีวิตท่ีรือ้ฟ้ืนทกุส่ิงขึน้เสียใหม่
ใหแ้ก่โลก  และเป็นผูไ้ดร้บัพระพรอย่างบริบูรณจ์ากพระเจา้เหมาะเจาะกับบทบาทเช่นว่านี ้ จึงไม่น่าแปลกใจ
เลยว่าบรรดาปิตาจารยม์กัจะถวายพระนามพระมารดาของพระเจา้ว่า  เป็นผูศ้ักด์ิสิทธิ์ครบถว้นและปราศจาก
บาปมลทินทกุประการ  ราวกบัว่าไดร้บัการประดบัตกแต่งโดยพระจิตเจา้  และไดเ้กิดเป็นรูปรา่งในฐานะเป็นส่ิง
สรา้งใหม่ดว้ยพระพรอันบริบูรณท่ี์ทรงไดร้บัตัง้แต่พระนางทรงมีก าเนิดมา  ซึ่งส่องแสงรุง่เรืองในความศกัด์ิสิทธิ์

พิเศษท่ีเป็นของเฉพาะส าหรบัพระนางเท่านัน้  พระนางพรหมจารีแห่งเมืองนาซาเร็ธจึงไดร้บัการทกัทายจากทูต
สวรรคผ์ูแ้จง้สารตามพระบัญชาของพระเจา้ว่าเป็น   “ผูเ้ป่ียมดว้ยพระหรรษทาน” (เทียบ ลก 1: 28) และพระ
นางตรสักบัทตูสวรรคว์่า “ขา้พเจา้เป็นผูร้บัใชข้องพระเจา้  ขอใหเ้ป็นไปกบัขา้พเจา้ตามวาจาของท่านเถิด”  (ลก 
1 : 38)    ดงันัน้บุตรสาวของอาดมั   คือพระนางมารีย ์ ทรงยินยอมสนองตามพระวาจาของพระเจา้  จึงไดท้รง
เป็นพระมารดาของพระเยซูเจา้  ทรงมอบพระนางเองดว้ยสิน้สดุจิตใจ  และมิทรงถูกกล า้กรายเพราะบาปใดๆ
ตามพระประสงคอ์นับนัดาลความรอดของพระเจา้  พระนางไดท้รงอุทิศตนโดยสิน้เชิง  ในฐานะเป็นผูร้บัใชข้อง
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  ใหแ้ด่พระบุคคลและพระภารกิจแห่งพระบุตรของพระนาง  ทัง้ภายใตอ้  านาจของพระบุตร  
และพรอ้มกับพระบุตร  ในการรบัใชต่้อธรรมล า้ลึกของการไถ่กูโ้ดยอาศัยพระหรรษทานของพระเจา้ผูท้รงสรร
พานภุาพ  เพราะฉะนัน้  จึงเป็นส่ิงท่ีถกูตอ้งท่ีบรรดาปิตาจารยจ์ะมองดพูระนางมารียว์่า  ไม่ไดเ้ป็นเพียงผูท่ี้เป็น
ฝ่ายรบัเฉยๆในงานท่ีพระเจา้ทรงมอบให ้ แต่ทรงใหค้วามร่วมมืออย่างอิสระต่องานของการกอบกูม้นุษยช์าติ
โดยผ่านทางความเชื่อ  และความอ่อนนอ้มเชื่อฟัง   ดงัเช่นท่ีนกับุญอีเรเนอัสกล่าวไวว้่า  พระนาง  “ดว้ยความ
อ่อนน้อมเชื่อฟัง  ได้กลายเป็นสาเหตุแห่งความรอดส าหรบัพระนางเอง  และส าหรบัมวลมนุษย์ชาติด้วย ” 
ดังนั้น  จึงมีบรรดาปิตาจารย์สมัยแรกๆอีกจ านวนไม่นอ้ยท่ีมีความคิดเห็นคลอ้ยตามท่าน   เราเห็นไดจ้ากค า
เทศนส์อนของพวกท่านท่ีว่า :  เงื่อนปมแห่งความไม่เชื่อฟังของเอวา  ไดถู้กแกป้มดว้ยความอ่อนนอ้มเชื่อฟัง
ของพระนางมารีย:์ ส่ิงท่ีเอวาไดผ้กูมัดไวเ้พราะความไม่เชื่อของนาง  พระนางมารียไ์ด้ทรงคลายออกดว้ยความ
เชื่อของพระนาง”  ในการเปรียบเทียบพระนางมารียก์ับเอวา  พวกท่านกล่าวขานพระนางว่า “มารดาของผูม้ี
ชีวิต”  และยงัประกาศบ่อยๆว่า “ความตายอบุติัขึน้โดยเอวา  ส่วนชีวิตอบุติัขึน้โดยพระนางมารีย”์ 
 
พระนางศรีพรหมจารี  กับ พระเยซูเจ้าในพระปฐมวัย 
57    ความสนิทสนมใกลช้ิดเป็นหน่ึงเดียวระหว่างพระมารดากบัพระบุตรในงานแห่งการกอบกูน้ัน้  ปรากฏ
ชัดนับตั้งแต่เวลาการปฏิสนธิอย่างพรหมจรรยข์องพระคริสตเจา้จวบจนกระทั่งการสิน้พระชนมข์องพระองค์
แรกทีเดียว       เมื่อพระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางเพื่อเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ   ซึ่งเธอได้กล่าวตอ้นรบั
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พระนางในฐานะเป็นผูร้บัพระพรเพราะความเชื่อของพระนางในค ามั่นสัญญาเร่ืองความรอด  และผูท่ี้น าหนา้
พระผูไ้ถ่ไดดิ้น้ดว้ยความยินดีในครรภข์องมารดาของเขา  (เทียบ ลก 1: 41-45) ต่อมาดว้ยเร่ืองการบังเกิดของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา  ผูซ้ึ่งมิไดท้รงท าใหพ้รหมจรรยอ์นัครบถว้นของพระมารดาของพระองคล์ดนอ้ยถอย
ลงเลย  แต่กลับทรงท าให้ศักด์ิสิทธิ์ไป  ต่อด้วยพระมารดาของพระเจา้ได้แสดงให้พวกชุมพาบาล และพวก
โหราจารยไ์ดเ้ห็นบุตรชายหัวปีของพระนางด้วยความยินดี   ต่อมาเมื่อพระนางถวายพระกุมารแด่องคพ์ระผู้
เป็นเจา้ในพระวิหาร  โดยการถวายเครื่องบูชาแบบคนยากจน   ครัง้นั้นพระนางทรงไดย้ินค าพยากรณข์องท่าน
สิเมโอนว่า  ในเวลาเดียวกนักบัท่ีพระบุตรของพระนางจะเป็นเหตุใหค้นจ านวนมากตอ้งลม้ลงหรือลกุขึน้  และ
เป็นเครื่องหมายแห่งการต่อตา้น  พระนางเองจะถูกดาบแทงทะลจุิตใจ        เพื่อความในใจของคนจ านวนมาก
จะถูกเผย  (เทียบ ลก 2:34-35)  ต่อมาคราวเมื่อพระเยซูเจ้าในวัยเด็กทรงหายไป  และพวกท่านได้ตามหา
พระองคด์ว้ยความกังวลใจ  จนกระทั่งพบพระองคใ์นพระวิหาร  ทรงปฏิบัติภารกิจของพระบิดาของพระองค์  
และท่านทัง้สองไม่เขา้ใจท่ีพระองคต์รสั  อย่างไรก็ดี  พระมารดาของพระองคท์รงเก็บเร่ืองทัง้หมดเหล่านีไ้วใ้น
พระทยั (เทียบ ลก 2:41-51) 
 
พระนางศรีพรหมจารี  กับ พระเยซูเจ้าในพระภารกิจสาธารณะ 
58    ในช่วงชีวิตออกสู่สาธารณะของพระเยซูเจ้านั้น    พระนางมารีย์ได้ปรากฏองค์อย่างมีนัยส าคัญ   
ตัง้แต่เวลาเร่ิมตน้พระภารกิจเลยเมื่อพระนางทรงอยู่ในงานสมรสท่ีหมู่บา้นคานา  ดว้ยเป็นเพราะความสงสาร  
พระนางจึงไดทู้ลเสนอค าวิงวอนขออันก่อใหเ้กิดเครื่องหมายอศัจรรยค์รัง้แรกของพระเยซูเจา้  องคพ์ระเมสสิ-
ยาห์ (เทียบ ยน 2:1-11)  ต่อมา  ในระหว่างการเทศนส์อนของพระบุตรของพระนางก็ได้ทรงรับพระวาจา
เหล่านั้นไว ้ ท่ีพระองคท์รงยกย่องพระอาณาจักรของพระเจา้ว่าอยู่เหนือสายสัมพันธ์ใดๆทางเลือดเนือ้เชือ้ไข  
พระองคไ์ดท้รงประกาศว่าผูท่ี้ฟังพระวาจาของพระเจา้และปฏิบัติตามย่อมเป็นสุข  ( เทียบ มก 3:35; ตรงกับ  
ลก 11:27-28 ) ในฐานะท่ีพระนางได้ทรงปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์เสมอมา (เทียบ  ลก 2 :19; 51)  ดังนี้แหละ      
พระนางศรีพรหมจารีก็ได้ทรงเจริญก้าวหน้าในการจาริกด าเนินในความเชื่อของพระนาง  และทรงรักษา
ความสัมพันธ์เป็นหน่ึงเดียวกับพระบุตรของพระนางอย่างซื่อสัตยเ์รื่อยไป  จนกระทั่งทรงประทับยืนอยู่ท่ีเชิง
กางเขน  ยงัคงด ารงอยู่ในแผนการของพระเจา้  ทรงสูท้นรว่มกบัพระบุตรแต่องคเ์ดียวของพระนางในความทกุข์
อนัแสนสาหสัของพระองค ์  พระนางเองทรงมีส่วนรว่มกบัการถวายบูชายัญของพระบุตรดว้ยดวงพระทยัของผู้
เป็นพระมารดา  และทรงยินยอมดว้ยความรกักับการบูชายัญอนัมีผูท่ี้ไดบ้ังเกิดจากพระนางเป็นเหยื่อของการ
บูชายัญ  และท่ีสดุ  พระเยซูเจา้นีเ้องขณะก าลังจะสิน้พระชนมบ์นกางเขน  ไดท้รงมอบใหพ้ระนางเป็นมารดา
ของศิษยข์องพระองค ์ โดยตรสัว่า  “แม่ น่ีคือลกูของแม่” (ยน 19:26-27) 
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พระนางศรีพรหมจารี  ภายหลังพระเยซูเจ้าเสด็จขึน้สวรรคแ์ล้ว 
59     แต่เพราะเหตุท่ีพระเจา้ทรงพอพระทัยท่ีจะยังไม่เปิดเผยอย่างสง่าเกี่ ยวกับธรรมล า้ลึกของการช่วย
มนษุยชาติใหร้อดพน้ก่อนท่ีพระองคจ์ะทรงหลั่งพระจิตเจา้ใหต้ามท่ีพระคริสตเจา้ไดท้รงสญัญาไว ้ เราไดเ้ห็นว่า
บรรดาอัครสาวกก่อนวันฉลองเปนเตกอสเต  “ทุกคนร่วมอธิษฐานภาวนาสม ่าเสมอเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกัน  
พรอ้มกบับรรดาสตรี  รวมทัง้มารียพ์ระมารดาของพระเยซูเจา้  และพี่นอ้งของพระองค”์ (กจ 1:14) และเราก็แล
เห็นดว้ยว่า  พระนางมารียท์รงเฝา้วิงวอนขอพระคุณของพระจิตเจา้โดยค าภาวนาของพระนาง  พระจิตเจา้ผูไ้ด้
ทรงแผ่เงาปกคลุมพระนางไวแ้ลว้ตัง้แต่ในเวลาท่ีทตูสวรรคม์าแจง้สาร  ท่ีสดุ  พระนางพรหมจารีผูป้ฏิสนธินิรมล
ผูซ้ึ่งไดร้บัการรกัษาไวใ้หป้ราศจากมลทินทัง้สิน้ของบาปก าเนิด    ทรงไดร้บัการยกขึน้สู่สวรรคอ์นัรุง่โรจนท์ัง้กาย
และวิญญาณ  เมื่อครบก าหนดเวลาชีวิตบนโลกนีแ้ลว้   และองค์พระผูเ้ป็นเจา้ได้ทรงยกย่องให้ทรงเป็นพระ
ราชินีเหนือทุกส่ิง       เพื่อใหพ้ระนางทรงมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับพระบุตรของพระนาง       ผูท้รงเป็น
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แห่งเจา้นายทัง้หลาย  (เทียบ วว 19:16)  ทัง้ทรงเป็นผูพ้ิชิตบาปและความตาย 
 
3.   พระนางศรีพรหมจารี  กับพระศาสนจักร 
พระนางศรพีรหมจารี  ผู้รับใช้ขององคพ์ระผู้เป็นเจ้า (60-62)  
60      จากค ากล่าวของท่านอัครสาวกว่ามีคนกลางแต่ผูเ้ดียวเท่านั้น : “เพราะมีพระเจา้เพียงพระองค์เดียว   
และพระเจา้กับมนุษยก์็มีคนกลางแต่เพียงผูเ้ดียวซึ่งเป็นมนุษยค์นหน่ึง  คือพระคริสตเยซู  ผูท้รงมอบพระองค์
เป็นค่าไถ่ส าหรบัมนษุยท์ุกคน”  (1 ทธ 2:5-6)  แต่หนา้ท่ีของพระนางมารียใ์นฐานะเป็นแม่ของมนุษยท์ัง้หลาย  
ย่อมไม่ท าใหก้ารเป็นคนกลางแต่เพียงหน่ึงเดียวของพระคริสตเจา้อับแสงหรือลดนอ้ยลง  แต่กลับแสดงพลัง
อ านาจใหเ้จิดจา้ยิ่งขึน้  เพียงแต่อิทธิพลในการช่วยมนุษยใ์หร้อดของพระนางศรีพรหมจารีนั้น  มิไดก้่อเกิดมา
จากภายในของพระนางเอง  แต่มาจากการจัดการของพระเจา้  ออกมาโดยตรงจากบุญญาบารมีอันไพศาล
ของพระคริสตเจ้าซึ่งขึน้อยู่กับการเป็นคนกลางของพระองค์   เป็นการขึน้อยู่โดยสิน้เชิงและตักตวงเอา
ประสิทธิภาพทัง้หมดจากการเป็นคนกลางนั้น  มนัจึงไม่ก่ออุปสรรคใดต่อการรว่มสนิทโดยตรงของคริสตชนกับ
พระคริสตเจา้  แต่ตรงขา้มกบัสนบัสนนุยิ่งขึน้ไปอีก 

61  การก าหนดล่วงหนา้เกี่ยวกบัพระนางศรพีรหมจารีใหเ้ป็นพระมารดาของพระเจา้นัน้  ถกูท าใหเ้กี่ยวเน่ือง
กบัการเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษยข์องพระวจนาตถ ์ ตามพระประสงคข์องพระญาณสอดส่อง  พระนางไดท้รง
เป็นพระมารดาผูส้ง่างามขององคพ์ระผูไ้ถ่บนโลกนี ้    และเหนือส่ิงอื่นใดๆและในแบบพิเศษแต่หน่ึงเดียวของ
พระนางโดยเฉพาะ  ทรงเป็นผูร้บัใชข้ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้โดยมีส่วนรว่มดว้ยใจกวา้งและสุภาพถ่อมองค ์  พระ
นางได้ทรงปฏิสนธิ  ทรงให้ก าเนิด  และทรงเลีย้งดูพระคริสตเจา้  พระนางถวายพระองคแ์ด่พระบิดาในพระ
วิหาร   ได้ทรงมีส่วนร่วมความทุกข์ทรมานของพระบุตรของพระนางในขณะท่ีพระองค์สิน้พระชนม์บนไม้
กางเขน  ดงันัน้  ในแบบพิเศษเฉพาะท่ีเป็นของพระนางทัง้หมดนี ้    พระนางไดท้รงรว่มมือโดยความนอบนอ้ม-
เชื่อฟัง  ความเชื่อ  ความหวงั  และความรกัท่ีลกุรอ้นของพระนางในงานของพระผูก้อบกูใ้นการฟ้ืนฟูชีวิตเหนือ
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ธรรมชาติของวิญญาณทัง้หลาย  ดว้ยเหตนีุ ้ พระนางจึงเป็นพระมารดาองคห์น่ึงของเราในระบบของพระหรรษ
ทาน  

62             ความเป็นพระมารดาของพระนางมารียใ์นระบบของพระหรรษทานประกอบดว้ยความต่อเน่ืองไม่
ขาดสายจากการแสดงความยินยอมซึ่งพระนางไดท้รงใหไ้วอ้ย่างซื่อสัตยเ์มื่อครัง้ทูตสวรรค์มาแจ้งสาร  และ
พระนางไดท้รงรกัษาไวโ้ดยไม่สั่นคลอนจนถึงท่ีเชิงกางเขน  ไปจนกระทั่งทกุคนท่ีไดร้บัเลือกสรรจะไดเ้ขา้สู่ความ
ครบสมบูรณนิ์รนัดร  การไดร้บัยกขึน้สวรรคก์็ไม่ไดท้ าใหพ้ระนางทรงทอดทิง้ภารกิจช่วยใหร้อดนี ้ แต่ดว้ยการ
เสนอวิงวอนท่ีเพิ่มพูนมากขึน้ของพระนางก็ยังคงน าชาวเราให้ได้รบัพระพรต่างๆของความรอดนิรนัดรอย่าง
ต่อเน่ือง  ด้วยความรกัประสาแม่พระนางเอาพระทัยใส่ต่อพี่ๆน้องๆของพระบุตรของพระนางผู้ซึ่งยังก าลัง
เดินทางอยู่บนโลกท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ยอันตรายและความยากล าบากนานัปการ  จนกว่าพวกเขาจะถกูน าเขา้ไป
ในบา้นแห่งความสุข  เพราะฉะนัน้  พระนางศรีพรหมจารีจึงทรงไดร้บัการกล่าวขานในพระศาสนจักรดว้ยพระ
นามต่างๆ  เช่น  องคท์นายแกต่้าง  องคอ์ุปถัมถ ์ องคผ์ูอ้นุเคราะห ์ และองคค์นกลาง  อย่างไรก็ดี  เรื่องพระ
นามต่างๆท่ีได้รบัเรียกขานนี ้ ใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจว่ามิได้บั่นทอนหรือเพ่ิมเติมส่ิงใดๆต่อพระเกียรติศักด์ิและพระ
ประสิทธิภาพของพระคริสตเจา้  ผูท้รงเป็นองคค์นกลางแต่เพียงหน่ึงเดียว 
              แมไ้ม่มีส่ิงสรา้งใดอาจน ามาเปรียบเทียบคู่เคียงกบัพระวจนาตถผ์ูท้รงมารบัเป็นมนษุย ์ และองคพ์ระ
ผูไ้ถ่ได้  แต่เฉกเช่นเดียวกับท่ีความเป็นสงฆ์ของพระคริสตเจ้าได้รบัการแบ่งปันออกไปในวิธีต่างๆ  ทั้งโดย
บรรดาศาสนบริกรของพระองค ์ และโดยบรรดาสตับุรุษ  และเช่นเดียวกบัท่ีองคค์วามดีแต่เพียงหน่ึงเดียวของ
พระเจา้ได้แพร่กระจายไปยังบรรดาส่ิงสรา้งของพระองคด์้วยวิธีต่างๆ  ก็เป็นเช่นนั้นด้วยกับการเป็นองค์คน
กลางแต่เพียงหน่ึงเดียวของพระผูไ้ถ่  ท่ีจะไม่ปิดกั้นความรว่มมือต่างๆท่ีมากหลายออกไป  แต่กลับเพิ่มการมี
ส่วนรว่มในความรว่มมือต่างๆนีม้ากขึน้  ซึ่งก็เป็นแต่การมีส่วนรว่มในแหล่งก าเนิดหน่ึงเดียวนี ้

 พระศาสนจักรจึงไม่รีรอท่ีจะประกาศบทบาทท่ีรองลงมานี้ของพระนางมารีย์  ซึ่งพระศาสนจักร

ตระหนักในข้อนีเ้ป็นอย่างดีและแนะน าให้บรรดาสัตบุรุษยึดถือเป็นท่ีพึ่ง  เพื่อว่า  เมื่อได้ก าลังใจจากความ

ช่วยเหลือประสาแม่แลว้  พวกเขาจะไดช้ิดสนิทกบัองคค์นกลางและองคผ์ูไ้ถ่มากขึน้ 

พระนางศรีพรหมจารีทรงเป็นรูปแบบของพระศาสนจักร (63-64) 

63 ดว้ยผลแห่งพระพรและบทบาทการเป็นพระมารดาของพระเจา้ซึ่งท าใหพ้ระนางไดท้รงถกูเชื่อมให้
เป็นหน่ึงเดียวกันกับพระบุตรของพระนาง  และดว้ยพระหรรษทานต่างๆ  รวมทัง้พระภาระหนา้ท่ีต่างๆ  ท่ีเป็น
ของพระนางโดยเฉพาะ      ท าให้พระนางศรีพรหมจารีได้ทรงถูกเชื่อมให้เป็นหน่ึงเดียวอย่างแนบแน่นกับ
พระศาสนจักรด้วย   ดังเช่นความคิดของนักบุญอัมโบรสท่ีว่า   พระมารดาของพระเจ้าทรงเป็นรูปแบบของ
พระศาสนจักรในระดับของความเชื่อ  ความรกั  และความเป็นหน่ึงเดียวกับพระคริสตเจา้อย่างครบบริบูรณ ์ 
เพราะในธรรมล า้ลึกของพระศาสนจักร    ซึ่งตัวของพระศาสนจักรเองก็ถูกเรียกอย่างถูกต้องว่าเป็นมารดา  
และเป็นพรหมจารี  พระนางศรีพรหมจารีจึงทรงยืนเด่นเป็นสง่าและทรงเป็นแบบเฉพาะหน่ึงเดียวในฐานะท่ีทรง
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เป็นตวัอย่างทัง้ความเป็นพรหมจารี  และมารดา  โดยผ่านทางความเชื่อและความนอบนอ้มเชื่อฟังของพระนาง  
จึงทรงได้ก าเนิดพระบุตรแท้ของพระบิดาให้แก่โลก  ไม่ใช่โดยผ่านทางการรูจ้ักชาย(“เพราะข้าพเจ้าไม่รูจ้ัก
ชาย”- ค ากล่าวของพระนางมารียก์บัทูตสวรรค)์  แต่โดยการแผ่เงาปกคลมุของพระจิตเจา้  ดว้ยท่าทีของเอวา
คนใหม ่ ท่ีวางมอบความเชื่อของเธอไวไ้ม่ใช่ในงแูห่งความหลงัครัง้เก่าก่อนแต่ในทตูสวรรคข์องพระเจา้โดยไม่มี
ความสงสัยใดๆเลย  พระบุตรผู้ท่ีพระนางทรงใหก้ าเนิดคือพระผูท่ี้พระเจ้าทรงก าหนดให้เป็นบุตรคนแรกใน
บรรดาพี่นอ้งจ านวนมาก (เทียบ รม 8 : 29)  นั่นคือ  บรรดาสัตบุรุษท่ีพระนางทรงใหค้วามรว่มมือดว้ยความรกั
ประสาแม่ในการใหก้ าเนิดมาและในการอบรมสั่งสอนพวกเขา 
64 ส่วนพระศาสนจักรนั้น  จากการพิจารณาอย่างจริงจังถึงความศักด์ิสิทธิ์อันลึกล า้ของพระนาง  
จากการเลียนแบบอย่างความรกัของพระนางและการท าตามพระประสงค์ของพระบิดาให้ส าเร็จไปอย่าง
ซื่อสัตย ์  โดยการรบัพระวจนาตถข์องพระเจา้ดว้ยความเชื่อก็กลายเป็นมารดาผูห้น่ึงดว้ย  โดยการเทศนส์อน
และโปรดศีลลา้งบาปพระศาสนจักรก็ใหก้ าเนิดบรรดาลูกๆ    ผูซ้ึ่งไดร้บัการปฏิสนธิดว้ยพระจิตเจา้และบงัเกิด
มาจากพระเจ้า  มาสู่ชีวิตใหม่และอมตะ  พระศาสนจักรเองเป็นพรหมจารีผู้หน่ึง   ผู้รักษาความเชื่ออย่าง
ครบถว้นและบริสุทธิ์ผุดผ่องในส่ิงท่ีเธอใหค้ ามั่นสญัญาไวก้บัพระสวามี  ในการเลียนแบบอย่างพระมารดาของ
องค์พระผู้เป็นเจา้ของเธอ    และดว้ยฤทธิ์อ  านาจของพระจิตเจา้   พระศาสนจักรได้รกัษาความเชื่อ  ความ
ไวว้างใจอนัมั่นคง  และความรกัอนัสจุริตใจไวไ้ม่เปลี่ยนแปลง 

 
พระนางศรีพรหมจารีทรงเป็นแบบอย่างของฤทธ์ิกุศลต่างๆ 

65 ในขณะท่ีอยู่ในพระนางพรหมจารีผูส้งูส่งพระศาสนจักรไดบ้รรลุถึงความสมบูรณแ์ลว้  โดยด ารง

อยู่ปราศจากมลทินหรือปราศจากริว้รอยต าหนิใดๆ  (เทียบ  อฟ 5:27 )แต่บรรดาสตับุรุษยงัคงต่อสูดิ้น้รนเพื่อมี
ชยัชนะต่อบาปและเพ่ิมพนูความศกัด์ิสิทธิ์   ดงันัน้   พวกเราต่างเพ่งมองดพูระนางมารียผ์ูท้รงส่องแสงเหนือหมู่
คณะทัง้หมดท่ีไดร้บัเลือกสรรในฐานะทรงเป็นแบบอย่างของฤทธิ์กุศลต่างๆ  เมื่อพิจารณาไตรต่รองถึงพระนาง
มารียด์ว้ยความศรทัธาภกัดี  และเพ่งมองดพูระนางภายใตแ้สงสว่างแห่งพระวจนาตถผ์ูท้รงมารบัเป็นมนษุยน์ั้น  
พระศาสนจักรก็แทรกซึมเขา้ไปอย่างลึกซึง้มากขึน้ในพระธรรมล า้ลึกอันยิ่งใหญ่ของการเสด็จมาบังเกิดเป็น
มนษุย ์ และกลบักลายเป็นเหมือนกบัพระสวามีเจา้ของเธอมากยิ่งขึน้เร่ือยๆ  เน่ืองดว้ยพระนางมารียไ์ดท้รงเขา้
ไปอยู่ในประวติัศาสตรแ์ห่งความรอดอย่างลึกซึง้    ในแบบท่ีผูกสนิทสมัพนัธใ์นความเป็นพระบุคลคลของพระ
นางและเป็นเสมือนเสียงสะทอ้นกลบัของขอ้ความเชื่อท่ีส าคญัท่ีสุด  และในแบบท่ีเมื่อพระนางเป็นผูท่ี้ไดร้บัการ
เทศนส์อนถึงและไดร้บัการแสดงความศรทัธาภักดี  พระนางก็ทรงกระตุน้ใหบ้รรดาสตับุรุษเขา้มาเฝ้าพระบุตร
ของพระนาง  เขา้มาพึ่งการบูชาของพระองค ์ และเขา้มาสู่ความรกัของพระบิดา  ในเมื่อตอ้งการแสวงหาพระ
สิริรุง่โรจนข์องพระคริสตเจา้  พระศาสนจกัรจึงไดก้ลายเป็นเหมือนรูปแบบอนัสงูส่งของพระนาง   และกา้วหนา้
ต่อไปเรื่อยๆในความเชื่อ  ความหวัง  และความรัก  แสวงหาและท าตามพระประสงค์ของพระเจ้าในทุกส่ิง  
ดังนั้น  แม้ในงานแพร่ธรรม  พระศาสนจักรก็ไดเ้พ่งมองไปท่ีพระนางผูท้รงใหก้ าเนิดพระคริสตเจา้  พระผูท้รง
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ไดร้ับการปฏิสนธิเดชะพระจิตเจา้  และทรงบังเกิดจากพรหมจารีผู้หน่ึง   เพื่อว่าโดยผ่านทางพระศาสนจักร  
พระองคท่์านจะทรงมาบังเกิดและเจริญขึน้ในจิตใจของบรรดาสัตบุรุษ  ในชีวิตของพระนางพรหมจารีได้ทรง
เป็นแบบอย่างแห่งความรกัประสาแม่  ซึ่งทุกคนท่ีร่วมในงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรเพื่อการบังเกิดใหม่
ของมนษุยชาติจะมีชีวิตชีวาไดก้็ดว้ยตวัอย่างความรกัประสาแม่แบบนัน้ 

 

4. คารวกิจต่อพระนางศรีพรหมจารีในพระศาสนจักร 
ธรรมชาติและพืน้ฐานคารวกิจต่อพระนางศรีพรหมจารี (66-67) 
66 พระนางมารียไ์ดท้รงรบัการยกย่องเชิดชูขึน้ดว้ยพระหรรษทานใหป้ระทับอยู่เหนือทูตสวรรคแ์ละมนุษย์
ทัง้มวล  ทรงเป็นท่ีสองรองลงมาจากพระบุตรของพระนางเท่านั้น  ในฐานะท่ีเป็นพระมารดาท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีสุด
ของพระเจา้ผูไ้ดท้รงมีส่วนเกี่ยวข้องในพระธรรมล า้ลึกของพระคริสตเจา้     พระนางจึงทรงไดร้บัเกียรติดว้ย
คารวกิจเป็นพิเศษในพระศาสนจักร  ตัง้แต่สมัยแรกเร่ิมพระนางศรีพรหมจารีทรงไดร้บัเกียรติในต าแหน่งพระ
มารดาของพระเจ้า  ทรงเป็นผู้ปกป้องบรรดาสัตบุรุษผู้มาพึ่งพาพรอ้มภาวนาวอนขอในยามท่ีพวกเขามี
ภยันตราย  และมีความต้องการต่างๆ  เฉพาะอย่างยิ่ง  นับตั้งแต่สภาสังคายนาท่ีนครเอเฟซัสเป็นต้นมา  
ประชากรของพระเจา้ไดถ้วายความเคารพภกัดีต่อพระนางมารียม์ากขึน้อย่างน่าอศัจรรยใ์จ  ทัง้ในความเคารพ
ยกย่องและความรกั  ทัง้ในการรอ้งหาและในการเลียนแบบอย่าง  ตามท่ีทรงกล่าวพยากรณถ์ึงพระนางเองว่า  
“ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจา้เป็นสุข     พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระท ากิจการยิ่งใหญ่ส าหรบัขา้พเจา้”     

(ลก 1:48 -49)  คารวกิจนีค้งอยู่เสมอมาในพระศาสนจักร  เป็นคารวกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะหน่ึงเดียว  ต่างกัน
โดยแก่นแทก้ับคารวกิจของการนมัสการท่ีชาวเรานอ้มถวายแด่พระวจนาตถผ์ู้ทรงมารบัเป็นมนุษย ์  และแด่
พระบิดา  และแด่พระจิตเจา้  และเหมาะสมท่ีสุดท่ีเป็นเช่นนั้น   อันว่ารูปแบบต่างๆของความศรทัธาภักดีต่อ
พระมารดาของพระเจา้  ซึ่งพระศาสนจักรไดท้ าการรบัรองภายใตข้อบเขตขอ้ค าสอนท่ีถกูตอ้งและเท่ียงแท ้ ท่ี
เป็นไปตามความพรอ้มและความเขา้ใจของบรรดาสตับุรุษ  ตอ้งเป็นประกันว่าในขณะท่ีพระมารดาทรงไดร้บั

ความเคารพภักดี  องคพ์ระบุตรผูท้รงท าใหทุ้กส่ิงมีความเป็นอยู่ได ้ ( เทียบ คส 1:15-16 )  และผูซ้ึ่งพระบิดา

พอพระทยัใหค้วามบริบูรณท์ัง้ปวงอยู่ในพระองค ์( เทียบ คส 1:19)  จะทรงไดร้บัการรูจ้กั  ไดร้บัความรกั  และ
ไดร้บัพระสิริรุง่โรจนจ์ากชาวเรา  รวมทัง้พระบญัญัติของพระองคจ์ะไดร้บัการปฏิบติัตาม 

67 สภาสังคายนาศักด์ิสิทธิ์จึงสอนข้อค าสอนของคาทอลิกในเร่ืองนี้โดยได้แนะน าและขณะเดียวกันก็
ตกัเตือนบรรดาลกูๆของพระศาสนจกัรว่า  คารวกิจ  โดยเฉพาะท่ีเป็นคารวกิจในพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกบัพระนางศรี-
พรหมจารีจะตอ้งไดร้บัการสนับสนนุดว้ยใจกวา้ง  และเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัการปฏิบติัและแสดงความศรทัธาภกัดีต่อ
พระนางตามท่ีไดเ้สนอแนะโดยอ านาจการสั่งสอนของพระศาสนจกัรในกระแสศตวรรษท่ีผ่านๆมาจะไดร้บัการ
ยกย่องอย่างสูง  และท่ีว่าดว้ยขอ้ก าหนดเหล่านั้นท่ีไดใ้หไ้วต้ัง้แต่สมัยแรกเร่ิมในเร่ืองคารวกิจต่อรูปเคารพของ
พระคริสตเจา้  ของพระนางศรีพรหมจารี  และของบรรดานกับุญ  จะไดร้บัการรกัษาไวด้ว้ยความศรทัธา  แต่ขอ
เตือนเป็นพิเศษต่อนักเทววิทยาและนักเทศนพ์ระวาจาของพระเจา้ทัง้หลายใหร้ะมัดระวงัไม่ใหพู้ดขยายความ
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จนเกินจริง  กับไม่ใหม้ีท่าทีด่วนสรุปสัน้เกินไป  ต่อพระเกียรติศกัด์ิพิเศษของพระมารดาของพระเจา้  ตามมา
ด้วยการศึกษาพระคัมภีรศ์ักด์ิสิทธิ์   ข้อเขียนของบรรดาปิตาจารย์     บรรดานักปราชญ์และพิธีกรรมของ
พระศาสนจกัร  และภายใตก้ารน าทางของพระอาจาริยานุภาพของพระศาสนจักร ขอใหพ้วกเหล่านีเ้สนอภาพ
ท่ีถูกตอ้งชดัเจนของพระภาระหนา้ท่ีและสิทธิพิเศษต่างๆของพระนางศรีพรหมจารีซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระคริสต
เจา้เสมอ  เพราะทรงเป็นแหล่งท่ีมาของความจริงทัง้สิน้  ความศักด์ิสิทธิ์ทุกประการ  และความศรทัธาทัง้มวล 
ขอให้พวกเขาระมัดระวังไม่ท าให้เกิดความผิดหลงเกี่ยวกับขอ้ค าสอนท่ีแท้จริงของพระศาสนจักรต่อพี่น้อง 
คริสตชนท่ีแตกแยกจากเราไปหรือคนอื่นๆดว้ย  ไม่ว่าอาจจะมาจากค าพูดหรือการกระท าก็ตาม  ขอใหบ้รรดา
สัตบุรุษระลึกไวดี้ๆว่า  ความศรทัธาท่ีแทจ้ริงไม่ใช่ความรูสึ้กแต่อย่างเดียว  หรือความรูสึ้กเพียงชั่วครู่ชั่วยาม   
ทัง้ไม่ใช่เรื่องของความเชื่องมงาย  แต่เป็นเร่ืองท่ีสืบเน่ืองมาจากความเชื่อท่ีแทจ้ริง   ซึ่งจะพาเราใหต้ระหนกัรูถ้ึง
ความสงูส่งของพระมารดาของพระเจา้  และเราถกูดึงดดูเขา้สู่ความรกัประสาลกูต่อพระมารดาของเรา  และถกู
กระตุน้ใหเ้ราเลียนแบบฤทธิ์กุศลต่างๆของพระนางดว้ย   
 
5.      พระนางมารีย ์ เคร่ืองหมายแห่งความหวังและความบรรเทาใจที่แท้จริงส าหรับประชากรของ
พระเจ้าผู้ก าลังจาริกบนแผ่นดินนี ้
68      ในระหว่างนี ้ พระมารดาของพระเยซูเจา้  ในพระสิริรุ่งโรจนซ์ึ่งพระนางไดท้รงครอบครองในสวรรคท์ั้ง
กายและวิญญาณ  ทรงเป็นภาพลักษณแ์ละการเริ่มตน้ของพระศาสนจกัรซึ่งจะบรรลุถึงความครบสมบูรณใ์น
โลกหนา้ท่ีจะมาถึง   เหมือนดงัเช่นท่ีพระนางก าลังทอแสงอยู่บนโลกนีจ้นกว่าวนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะมาถึง 

( เทียบ 2 ปต 3:10 )  จึงทรงเป็นเครื่องหมายประการหน่ึงถึงความหวังอันแน่นอน  และความบรรเทาใจใหแ้ก่
ประชากรของพระเจา้ผูก้  าลงัจาริกบนแผ่นดินนี ้

69             จึงเป็นความยินดีอย่างใหญ่หลวงและความบรรเทาใจใหก้ับสภาสังคายนาศักด์ิสิทธิ์นีว้่า  แม้ใน
ท่ามกลางพี่นอ้งท่ีแตกแยกไปจากเราดว้ย  ยังมีผูค้นเหล่านั้นท่ีแสดงความเคารพตามท่ีถูกท่ีควรแด่พระมารดา
ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระผูก้อบกูข้องเรา        เฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางคริสตชนตะวนัออกผูม้ีดวงจิตท่ี
ศรัทธาและเฝ้าตักเตือนสั่งสอนอย่างกระตือรือรน้ในการเทิดเกียรติแด่พระมารดาของพระเจ้า  ผู้ทรงเป็น
พรหมจารีเสมอ  ดงันัน้ขอใหบ้รรดาสตับุรุษทัง้มวลเสนอวิงวอนอย่างเรง่ด่วนแด่พระมารดาของพระเจา้และของ
มนุษย ์ ใหพ้ระนางผูไ้ดท้รงช่วยการเริ่มตน้ของพระศาสนจักรดว้ยค าภาวนาของพระนาง  ก็ในบัดนีใ้นฐานะท่ี
พระนางทรงไดร้บัการยกขึน้สงูกว่าบรรดาทตูสวรรคแ์ละนกับุญทัง้หมด   โปรดทรงช่วยเสนอวิงวอนต่อพระบุตร
ของพระนางในความสนิทสัมพนัธ์เป็นหน่ึงเดียวกันกบันักบุญทัง้หลาย  จวบจนกระทั่งประชากรทกุๆครอบครวั  
ไม่ว่าพวกเขาไดร้บัเกียรติมีชื่อว่าเป็นคริสตชน  หรือไม่ว่าพวกเขายังไม่ไดรู้จ้กัพระผูก้อบกู ้ ใหไ้ดเ้ขา้มารวมกัน
อย่างมีความสขุในสนัติสขุและอย่างเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกนัในการเป็นประชากรหน่ึงเดียวของพระเจา้  เพื่อพระ
สิริรุง่โรจนข์องพระตรีเอกภาพผูศ้กัด์ิสิทธิ์อย่างยิ่ง  และผูท้รงมิอาจแบ่งแยกไดด้ว้ยเทอญ    
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 ขอ้ความทัง้หมดทุกบททุกตอน  ท่ีไดตี้พิมพใ์นกฤษฎีกาพระธรรมค าสอนนี้  บรรดาปิตาจารย์แห่ง
สภาสงัคายนาสากลไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้  และเรา  อาศัยอ านาจอาชญาสิทธิ์ของอัครสาวกท่ีไดร้บัสืบทอด
จากพระคริสตเจา้มาถึงเรา  พรอ้มกันกับบรรดาปิตาจารยท่ี์เคารพทัง้หลายเหล่านี้  เดชะพระจิตเจา้ทรงโปรด  
เราเห็นชอบ  เราก าหนด  และเราธ ารงไว ้ และส่ิงท่ีตราไวใ้นสภาสงัคายนา  เราสั่งใหป้ระกาศโฆษณา  เพื่อพระ
สิริรุง่โรจนแ์ด่พระเจา้ 
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