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เปาโล พระสังฆราช
ผู้รับใช้บรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้า

สังฆธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักร

(Lumen Gentium)
พร้อมกับบรรดาพระสังฆราช ผูร้ ่วมประชุมสภาสังคายนาศักดิส์ ิทธิ์
เพื่อเป็ นหลักฐานให้ความทรงจาดารงอยู่ตลอดกาล

บทที่ 1
ธรรมลา้ ลึกว่าด้วยพระศาสนจักร
อารัมภบท
1. พระคริสตเจ้าทรงเป็ นแสงสว่างส่องนานาชาติ ด้วยเหตุนี ้ สภาสังคายนาศักดิส์ ิทธิ์ที่ได้มาประชุมพร้อม
กันในพระจิตเจ้า จึงปรารถนาอย่างยิ่งที่ว่า โดยการประกาศพระวรสารของพระองค์แก่สรรพสิ่งสร้าง (เทียบ
มก16:15) จะนาเอาแสงสว่างของพระคริสตเจ้า ซึ่งส่อ งสว่างพระศาสนจักรอย่างรุ ่งโรจน์อยู่นีไ้ ปสู่มนุษย์ทั้ง
ปวง ด้วยเหตุที่พระศาสนจักรอยู่ในพระคริสตเจ้าเยี่ยง “ศีลศักดิ์สิทธิ์” หรือ เครื่อ งหมายและเครื่อ งมือ อัน
บันดาลให้เกิดเอกภาพอันชิดสนิทยิ่งกับพระเจ้า และเอกภาพระหว่างมนุษยชาติทงั้ สิน้ บัดนี ้ พระศาสนจักร
จึงปรารถนาที่จะแสดงให้สมาชิกของพระศาสนจักร และให้มนุษย์ท่วั โลกได้เห็นลักษณะแท้จริง และภารกิจ
สากลของพระศาสนจักรอย่างสมบูรณ์ยิ่ งขึน้ พระศาสนจักรตัง้ ใจทาเช่นนีโ้ ดยเจริญรอยตามหลักของสภา
สังคายนาครัง้ ก่อนๆอย่างซื่อสัตย์ สถานการณ์ปัจจุบนั ของโลกในเวลานีก้ ็เรียกร้องพระศาสนจักรให้รีบทาการ
นีอ้ ย่ างเร่งด่ วน เพื่อ ให้มนุษย์ทุก คน ซึ่งในปั จ จุบันนี ้มีความสัม พันธ์กันอยู่แล้ว ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ น้
อาศัยความสัมพันธ์ดา้ นสังคม ด้านวิชาความรู ้ และด้านวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางให้มนุษย์ทกุ ๆคน
บรรลุถึงเอกภาพในพระคริสตเจ้าอย่างเต็มเปี่ ยมอีกด้วย
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โครงการของพระบิดา ผู้ทรงประสงค์ให้มนุษย์ทั้งหลายได้รอด
2. พระบิดาสถิตสถาพรนิรนั ดรได้ทรงสร้างโลกจักรวาลขึน้ มา ด้วยแผนการอันเป็ นอิสรเสรีอย่างยิ่ง ทัง้ ทรง
พระปรีชาญาณ และคุณงามความดีลึกลา้ ยิ่งนัก ได้ทรงตกลงพระทัยยกย่องมนุษย์ขึน้ ให้มีส่วนในชีวิต
พระเจ้าของพระองค์ท่านเอง ทั้งๆที่มนุษย์ได้ตกต่าโดยทางอาดัมแล้ว พระองค์ก็มิได้ทรงทอดทิง้ ยั งทรง
ช่วยเหลื อ ให้เขามี ท างรอดได้อยู่เสมอ ทั้งนี ้เพราะทรงเห็ น แก่พ ระคริสตเจ้าพระผู้ไถ่ “พระองค์ท รงเป็ น
ภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่เรามองไม่เห็น ทรงเป็ นบุตรคนแรกในบรรดาสิ่งสร้างทัง้ ปวง” (คส 1:15) และทุก
คนที่พระบิดาได้ทรงเลือกสรรตัง้ แต่ก่อนกาลเวลา “เพราะผูท้ ี่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้านั้น พระองค์ทรง
กาหนดจะให้เป็ นภาพลักษณ์ของพระบุตรของพระองค์ดว้ ย เพื่อพระบุตรจะได้เป็ นบุตรคนแรกในบรรดาพี่นอ้ ง
จานวนมาก” (รม 8 : 29 ) ส่วนบรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระคริสตเจ้า พระบิดาได้ทรงกาหนดเรียกเขาให้เข้ามาอยู่ใน
พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีรูปหมายบอกล่วงหน้าไว้ตงั้ แต่เนรมิตสร้างโลกแล้ว พระศาสนจักรนีไ้ ด้รบั การ
จัดเตรียมล่วงหน้าไว้อย่างน่าอัศ จรรย์ในประวัติของประชาชาติอิสราเอล และในพันธสัญญาเดิม ในยุค
ปัจจุบันพระศาสนจักรก็ได้รบั การสถาปนาขึน้ โดยได้รบั พระจิตเจ้าเป็ นที่ประจักษ์แจ้งแก่คนทั่วไป และเมื่อจะ
จบสิน้ กาลเวลา พระศาสนจักรก็จะบรรลุถึงความบริบูรณ์อย่างรุง่ โรจน์ เมื่อนั้นจะเป็ นไปตามที่เราอ่านพบใน
หนังสือของบรรดาปิ ตาจารย์ ว่า “ผูช้ อบธรรมทัง้ หลายนับแต่อาดัมจนถึงผูถ้ กู เลื อกคนสุดท้าย” จะมาร่วมกลุ่ม
อยู่กบั พระบิดาในพระศาสนจักรสากล

ภารกิจขององค์พระบุตร
3. เพราะฉะนั้น พระบุตรจึงได้เสด็จมา โดยพระบิดาทรงเป็ นผูส้ ่ง พระองค์ทรงเลือกสรรเราไว้แล้วในพระ
คริสตเจ้าตัง้ แต่ก่อนการเนรมิตสร้างโลก ทัง้ ทรงกาหนดไว้ล่วงหน้าแล้วที่จะให้เราเป็ นบุตรบุญธรรม เพราะได้
ทรงพอพระทัยฟื ้ นฟูสรรพสิ่งในองค์พระบุตร (เทียบ อฟ 1:4-5 และ10) และเพื่อตอบสนองนา้ พระทัยพระบิดา
พระบุตรจึงได้ทรงเริ่มสถาปนาพระอาณาจักรสวรรค์บนแผ่นดิน ทรงเผยให้เราทราบถึงธรรมลา้ ลึกของพระองค์
ด้วยความเชื่อฟั งของพระองค์จึงได้ทรงไถ่ กูเ้ ราจนสาเร็จ พระศาสนจักร – กล่าวคือ พระอาณาจักของพระ
คริสตเจ้า - ซึ่งเป็ นตัวตนอยู่ในธรรมลาลึกแล้ว ก็เจริญขึน้ ในโลกอย่างแจ้งชัดอาศัยฤทธิ์อานาจของพระเจ้า
การเริ่มต้นและความเจริญเติบโตของพระศาสนจักรนีม้ ีเครื่องหมายบ่งบอกอยู่ คือ โลหิต และนา้ ที่ไหลออกมา
จากด้านข้างพระวรกายอันเปิ ดออกของพระเยซูเจ้าผู้ทรงถูกตรึงกางเขน (เทียบ ยน 19:34) สมตามพระวาจา
ของพระคริสตเจ้าผูท้ รงทานายถึงการสิน้ พระชนม์ของพระองค์บนกางเขนว่า “และเมื่อ เราจะถูกยกขึน้ จาก
แผ่นดิน เราจะดึงดูดทุกคนเข้ามาหาเรา” (ยน 12 :32) ทุกครัง้ ที่มีการถวายบูชาแห่งไม้กางเขนที่ “พระคริสต
เจ้าองค์ปัสกาของเราถูกฆ่าบูชาแล้ว “ (1 คร 5:7) กิจกรรมการไถ่บาปของเราก็อบุ ัติขึน้ ด้วย ในเวลาเดียวกัน
นัน้ พิธีบูชาขอบพระคุณก็เป็ นเครื่องชีแ้ สดงและเป็ นเครื่องผลิตเอกภาพของบรรดาสัตบุรุษ ซึ่งชาวเรารวมกัน

~3~

เป็ นพระกายอันหนึ่งอันเดียวกันของพระคริสตเจ้า (เทียบ 1 คร 10:17) พระองค์คือความสว่างของโลก เรา
ออกมาจากพระองค์ มีชีวิตอยู่โดยพระองค์ และกาลังมุ่งหน้าไปสู่พระองค์น่นั เอง
พระจิตเจ้าทรงบันดาลความศักดิส์ ิทธิ์แก่พระศาสนจักร
4. เมื่อพระบุตรได้ทรงปฏิบตั ิภารกิจที่พระบิดาได้ทรงมอบหมายให้จนสาเร็จแล้ว (เทียบ ยน 17:4) ก็มีการ
ส่งพระจิตเจ้ามาในวันฉลองเปนเตกอสเต เพื่อ ว่าพระองค์จะทรงยังคงความศักดิ์สิทธิ ให้พระศาสนจักรอยู่
เสมอ ทัง้ เพื่อให้บรรดาผูม้ ีความเชื่อมีหนทางเข้าใกล้ชิดพระบิดา โดยผ่านทางพระคริสตเจ้า ในพระจิตเจ้า
องค์เดียวกัน (เทียบ อฟ 2:18) พระจิตเจ้าทรงเป็ นจิตแห่งชีวิต ทรงเป็ นธารนา้ ที่ไหลรินเพื่อชีวิตนิรนั ดร (เทียบ
ยน 4:14; 7:38-39) บรรดามนุษย์ที่ตายไปแล้วเพราะบาป พระบิดาก็ทรงชุ บให้มีชีวิตขึน้ อาศัยพระจิตเจ้า
จนกว่าจะถึงวันที่พระองค์จะทรงปลุ กร่างกายของเขาให้กลับคืนชีพในพระคริสตเจ้า ( เทียบ รม 8 :10 - 11)
พระจิตเจ้าทรงพานักอยู่ในพระศาสนจักรและในดวงใจของบรรดาสัตบุรุษดุจในพระวิหารของพระองค์ (เทียบ
1 คร 3 :16 ; 6 :19) และในตัวพวกเขานัน้ พระองค์ทรงภาวนาและทรงยืนยันว่าพวกเขาเป็ นบุตรบุญธรรมของ
พระเจ้า (เทียบ กท 4:6; รม 8:15 – 16 และ 26) พระจิตเจ้าทรงนาพระศาสนจักรไปสู่ความจริงทั้งมวล
(เทียบ ยน 16:13) และทรงทาให้พระศาสนจักรเป็ นหนึ่งเดียวกันทัง้ ในด้านการอยู่รว่ มกัน และในด้านศาสน
บริการ ทรงโปรดให้พ ระศาสนจัก รได้รับพระพรต่างๆ แห่งพระฐานานุกรม และพระพรพิเศษอื่น ๆ หลาย
ประการ และด้วยวิถีทางเหล่านีท้ รงนาพระศาสนจักร และทรงประดับพระศาสนจักรด้วยผลแห่งพระหรรษ
ทานของพระองค์ (เทียบ อฟ 4 :11-12 ;1 คร 12 : 4 ; กท 5 : 22) เดชะอานุภาพแห่งพระวรสาร พระจิตเจ้า
ทรงโปรดให้พระศาสนจักรคงความใหม่สดุ แห่งวัยเยาว์อยู่ ทัง้ ทรงฟื ้ นฟูและทรงนาพระศาสนจักรไปสู่เอกภาพ
อันสมบูรณ์รว่ มกับพระภัสดาของท่านอยู่เสมอ ทัง้ นี ้ เพราะพระจิตเจ้า และเจ้าสาว ทัง้ คู่จะทูลเชิญพระเยซูเจ้า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า “เชิญเสด็จมาเถิด” (เทียบ วว 22 : 17)
ดังนีเ้ อง จึงปรากฏว่าพระศาสนจักรทั่วสากลโลกเป็ นดัง “ประชากรที่รวมตัวขึน้ จากเอกภาพของพระ
บิดา และพระบุตร และพระจิต”
พระอาณาจักรของพระเจ้า
5. ธรรมลา้ ลึกเรื่องพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ปรากฏเด่นชัดในวาระที่ถูกตัง้ ขึน้ ความจริงองค์พระเยซูเจ้าทรง
เป็ นผูใ้ ห้กาเนิดพระศาสนจักรด้วยการประกาศข่าวดีว่า อาณาจักรของพระเจ้าที่ได้ทรงสัญญาไว้ในพระคัมภีร ์
ตัง้ แต่หลายๆศตวรรษนัน้ มาถึงแล้ว “เวลาที่กาหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว” (มก
1:15 ; มธ 4:17) พระอาณาจักรนีท้ อแสงรุ ่งโรจน์ให้มนุษย์เห็นโดยทางพระวาจา พระกิจการต่างๆ และการ
สถิตประทับของพระคริสตเจ้า พระวาจาของพระองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านีเ้ ปรียบเสมือนกับเมล็ดพืชที่หว่านลงในทุ่ง
นา ( มก 4:14 ) บรรดาคนที่ฟังพระวาจาด้วยความเชื่อ และถูกนับเข้าอยู่ในฝูงแกะน้อยๆของพระคริสตเจ้ า
(ลก12 :32) ก็ได้ต้อนรับพระอาณาจักรนั้นแล้ว ครัน้ แล้ว ด้วยพลังในตัวมันเอง เมล็ดพืชนั้นก็งอกขึน้ และ
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เติ บโตจนกระทั่งถึงเวลาเก็บเกี่ยว (เทียบ มก 4:26-29) อัศจรรย์ต่างๆของพระเยซูเจ้ายังยืนยันด้วยว่าพระ
อาณาจักรของพระเจ้าได้มาถึงแผ่นดินโลกแล้ว “ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอานาจของพระเจ้า ก็หมายความว่า
พระอาณาจัก รของพระเจ้า มาถึ ง ท่ านแล้ว ” (ลก 11:20 ; เที ย บ มธ 12:28) ถึ งกระนั้น ก่ อ นอื่ น หมดพระ
อาณาจักรปรากฏเด่นชัดในองค์พระบุคคลของพระคริสตเจ้าเอง ทรงเป็ นบุตรของพระเจ้าและบุตรของมนุษย์ผู้
เสด็จมา “เพื่อรับใช้ผอู้ ื่น และมอบชีวิตของตนเป็ นสินไถ่เพื่อมวลมนุษย์” (มก 10:45)
เมื่อพระเยซูเจ้าสิน้ พระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อมวลมนุษย์ และได้เสด็จกลับคืนพระชนมชีพ จึงปรากฏ
ชัดว่า พระองค์ทรงได้รบั การสถาปนาเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระคริสตเจ้า ทัง้ เป็ นสมณะตลอดนิรนั ดร
(เทียบ กจ 2 :36 ; ฮบ 5 : 6 ; 7:17-21) พระองค์ทรงหลั่งพระจิตเจ้าให้พวกสานุศิษย์ของพระองค์ ตามที่พระ
บิดาได้ทรงสัญ ญาไว้ (เทียบ กจ 2 : 32) เพราะฉะนั้น พระศาสนจักรผูไ้ ด้รับพระคุณ านุคุณ จากองค์ผทู้ รง
สถาปนาตัวท่านขึน้ มา และได้ซื่อสัตย์ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ใ นเรื่องเมตตาธรรม เรื่อ งความ
นอบน้อมถ่อมตน และเรื่องความเสียสละตนเอง พระศาสนจักรจึงรับภารกิจในการประกาศ และจัด ตัง้ พระ
อาณาจักรของพระคริสตเจ้า และของพระเจ้าในท่ามกลางมนุษยชาติทงั้ สิน้ โดยเป็ นทัง้ เมล็ดพันธุ์และเป็ นทัง้
การเริ่มต้นการสถาปนาพระอาณาจักรไว้บนแผ่นดินโลก ในขณะที่พระศาสนจักรค่อยๆเจริญขึน้ สู่วฒ
ุ ิภาวะ ก็
ปรารถนาไปสู่การเป็ นอาณาจักรที่ ครบครัน และโดยทุ่มเทพลังทั้งหมด เปี่ ยมไปด้วยความหวัง และความ
ปรารถนาอันแรงกล้า ที่ได้รวมเป็ นหนึ่งเดียวกับพระราชาของท่านในพระสิริรุง่ โรจน์
ภาพจาลองต่างๆของพระศาสนจักร
6. ในพันธสัญญาเดิม การเผยแสดงเรื่องพระอาณาจักรมักใช้รูปภาพจาลอง ทานองเดียวกัน ธรรมชาติ
ภายในพระศาสนจักรก็ปรากฏให้เราเห็นโดยอาศัยภาพจาลองหลายอย่างต่างกันด้วย เช่น ภาพชีวิตคนเลีย้ ง
แกะ ภาพชี วิตกสิก ร (คนท าไร่ท านา) ภาพการสร้างบ้านเรือ น หรือ กระทั่งภาพชี วิ ต ครอบครัว และการ
แต่งงาน ภาพต่างๆเหล่านีม้ ีบนั ทึกไว้แต่กาลก่อนแล้วในหนังสือของบรรดาประกาศก
อันที่จริง พระศาสนจักร คือ คอกแกะ ซึ่งมีพระคริสตเจ้าเป็ นประตูทางเข้าแต่ประตูเดียว และเป็ น
ทางที่จาเป็ นด้วย (ยน 10 :1-10) พระศาสนจักรยังเปรียบได้กับฝูงแกะที่พระเจ้าได้มีพระดารัสไว้ล่วงหน้า แล้ว
ว่า พระองค์เองจะทรงเป็ นคนเลีย้ งแกะ (เทียบ อสย 40 :11 ; อสค 34 :11) และแกะของพระองค์นี ้ แม้มี
มนุษย์เป็ นผูเ้ ลีย้ งและปกครอง ถึงกระนั้น พระผู้ทรงนาทางและเลีย้ งดูพวกมันตลอดเวลาก็คือองค์พระคริสต
เจ้าเอง พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ลีย้ งแกะที่ดี ทัง้ ทรงเป็ นพระผูเ้ ลีย้ งสูงสุด (เทียบ ยน 10 :11;1 ปต 5 :4 ) พระองค์
คือผูท้ ี่ได้ยอมสละชีวิตเพื่อฝูงแกะของพระองค์ ( เทียบ ยน 10 :11-15)
พระศาสนจัก รเป็ น ไร่น าของพระเจ้า ( 1 คร 3:9 ) ในไร่น านี ้มี ต้น มะกอกเก่ า แก่ขึ น้ อยู่ มี บ รรดา
ประกาศกเป็ นรากเง่าอันศักดิ์สิทธิ์ของมัน และโดยต้นมะกอกนีไ้ ด้ก่อให้เกิดการกลับคืนดีกนั ของชาวยิวและชน
ต่างชาติ (รม 11:13-26) ไร่นานั้น เฉกเช่นเดียวกับสวนองุ่นที่ทรงเลือกสรรไว้ กสิกรแห่งสวรรค์ได้เป็ นผู้ปลูก
(มธ 21 : 33 – 43 ;เที ยบ อสย 5:1…) ต้นองุ่นแท้คือ พระคริสตเจ้า พระองค์คื อ ผู้ประสาทชีวิตและอ านาจ
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ผลิตผลแก่กิ่งก้าน หมายถึงชาวเรานั่นเอง โดยทางพระศาสนจักรทาให้เราดารงอยู่ในพระคริ สตเจ้า หาก
ปราศจากพระองค์ เราก็ทาอะไรไม่ได้เลย (ยน 15 : 1- 5)
หลายต่อหลายครัง้ ยังเรียกพระศาสนจักรว่าเป็ นอาคารของพระเจ้า (1 คร 3:9) องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรง
เปรียบพระองค์เองเป็ นดังหินที่ช่างก่อสร้างทิง้ เสียนั้น แต่กลับกลายเป็ นศิลาหัวมุม (มธ 21:42 ; เทียบ กจ 4
:11; 1ปต 2:7 ; สดด 117 : 22) บนรากฐานอันนีข้ องพระศาสนจักรที่พวกอัครสาวกได้สร้างขึน้ ( เทียบ 1 คร
3:11 ) และจากหินก้อนนี ้ พระศาสนจักรได้รบั ความมั่นคงและความเป็ นปึ กแผ่น อาคารนีม้ ีชื่อเรียกหลายชื่อ
เช่น เรียกว่า “บ้านของพระเจ้า” ซึ่งครอบครัวของพระองค์ท่านพานักอยู่ (1 ทธ 3 :15) เรียกว่า “ที่ประทับของ
พระเจ้าเดชะพระจิต เจ้า” (อฟ 2 : 19 - 22) เรียกว่า “ที่ พ านัก ของพระเจ้า ในหมู่ม นุษ ย์” (วว 21 : 3) และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกว่า “วิหารศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งบรรดานักบุญปิ ตาจารย์กล่าวชมไว้ว่าเป็ นสถานศักดิ์สิทธิ์
สร้างขึน้ ด้วยศิลา นอกนั้นในพิธีกรรมยังเปรียบเทียบไว้อย่างเหมาะเจาะว่าเป็ น “นครศักดิ์สิทธิ์” เป็ น “นคร
เยรูซาเล็มใหม่” เราเป็ นเหมือนศิลาที่มีชีวิตที่กาลังก่อสร้างขึน้ เป็ นวิหารนัน้ (1 ปต 2:5) นักบุญยอห์นมองภาพ
นครศักดิ์สิทธิ์นลี ้ งมาจากสวรรค์ ลงมาจากพระเจ้า เตรียมพร้อมเหมือนกับเจ้าสาวที่แต่งตัวรอรับเจ้าบ่าว เมื่อ
โลกจะได้รบั การสถาปนาขึน้ เสียใหม่ (วว 21:1…)
พระศาสนจักรยังได้ชื่อว่า “กรุ งเยรู ซาเล็มที่อยู่เบือ้ งบน” และ “มารดาของเรา” (กล 4:26; เทียบ วว
12:17 ) มีคาพรรณนาถึงพระศาสนจักรว่าเป็ น เจ้าสาวนิรมลของลูกแกะนิรมล (วว 19: 7 ; 21 : 2 และ 9 ; 22 :
17) เธอเป็ นผู้ “ที่พระคริสตเจ้าทรงรัก และทรงพลีพระองค์เพื่อบันดาลให้เธอศักดิ์สิทธิ์” (อฟ 5:26) พระองค์
ทรงรับเธอเข้ามาเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ด้วยคามั่นสัญญาอัน ไม่เสื่อมสลาย และ “ทรงเลีย้ งดู และทะนุ
ถนอมอย่างดียิ่ง”เสมอเป็ นนิตย์ (อฟ 5:29) และเมื่อ เธอบริสุทธิ์หมดจดแล้ว พระองค์ทรงประสงค์ให้เธอมา
สนิทชิดเชือ้ กับพระองค์ และให้เธอมอบตนด้วยความรัก และความซื่อสัตย์ (เทียบ อฟ 5: 24 ) ที่สุดพระองค์
ประทานพระพรจากสวรรค์ให้เธอตลอดนิรนั ดร ทัง้ นีเ้ พื่อให้ชาวเรารู ซ้ ึง้ ถึงความรักของพระเจ้า และของพระ
คริสตเจ้าที่ ทรงมีต่ อชาวเรา อันเป็ นความรัก ที่เกินจะหยั่งรู ไ้ ด้ด้วยสติ ปัญ ญา (เที ยบ อฟ 3:19) ระหว่างที่
พระศาสนจักรจาริกในแผ่นดินนีท้ ี่อยู่ห่างไกลจากพระเจ้า (เทียบ 2 คร 5:6) พระศาสนจักรถือว่าตนถูกเนรเทศ
จึงขวนขวายหาและลิม้ รสสิ่งที่อยู่เบือ้ งบน ณ ที่ซึ่งพระคริสตเจ้าประทับเบือ้ งขวาพระเจ้า ณ ที่ซึ่งชีวิตของ
พระศาสนจักรแฝงซ่อนอยู่กับพระคริสตเจ้าในพระเจ้า ทัง้ นีจ้ นกว่าจะได้ปรากฏตัวในพระสิริรุง่ โรจน์กับพระภัสดาของท่าน (เทียบ คส 3 : 1- 4)
พระศาสนจักรคือพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า
7. พระบุตรของพระเจ้าขณะทรงอยู่ในธรรมชาติมนุษย์ ซึ่งได้ทรงรับเอามาร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์
ด้วยการสิน้ พระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพจึงทรงมีชัยชนะต่อความตาย ได้ทรงไถ่มนุษย์ และเปลี่ยน
ให้กลายเป็ นสิ่งสร้างใหม่ ( เทียบ กท 6:15; 2 คร 5:17) ทรงประทานพระจิตของพระองค์แก่บรรดาพี่นอ้ งที่ได้
ทรงเรียกมาจากชาติต่างๆ ได้ทรงแต่งตัง้ พวกเขาขึน้ โดยทานองลึกลา้ ให้เป็ นพระกายของพระองค์
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ในพระกายนั้น ชีวิตของพระคริสตเจ้าหลั่งไหลไปสู่บรรดาผูม้ ีความเชื่อ อาศัยศีลศักดิส์ ิทธิ์ เขาเหล่านี ้
ก็กลายเป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าผูท้ รงรับทนทรมานและผู้ทรงพระสิริรุ่ งโรจน์ด้วยวิถีทางที่ซ่อ นเร้น แต่
เป็ นสิ่งที่จริง โดยทางศีลล้างบาปชาวเราถูกทาให้เป็ นเหมือนอย่างพระองค์ “เดชะพระจิตเจ้าองค์เดียวกัน เรา
ทุกคนจึงได้รบั การล้างมารวมเข้าเป็ นกายเดียวกัน” (1 คร 12:13) พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธินีเ้ ป็ นทัง้ สัญลักษณ์ที่
บ่งถึง และก่ อให้เกิดความเป็ นหนึ่งเดียวกับการสิน้ พระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า
“ดังนั้นเราถูกฝั งไว้ในความตายพร้อมกับพระองค์อาศัยศีลล้างบาป เพื่อว่า พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระ
ชนมชีพจากบรรดาผูต้ าย เดชะพระสิริรุง่ โรจน์ของพระบิดาฉันใด เราก็จะดาเนินชีวิต แบบใหม่ดว้ ยฉันนัน้ ” (รม
6 : 4-5)ในการหักปังของพิธีบูชามิสซา เรามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับพระกายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ในการรับ
ศีลมหาสนิททาให้เราเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และกับพวกเราเองด้วย “มีปังก้อนเดียว แม้ว่าจะมีหลายคน
เราก็เป็ นกายเดียวกัน” เพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมกินปั งก้อนเดียวกัน (1 คร 10 : 17) เพราะเหตุนีเ้ อง เราทุก
คนจึงกลายเป็ นอวัยวะของพระกายนั้น (เทียบ 1 คร 12:27) “แต่ละคนต่างเป็ นส่วนร่างกายของกันและกัน”
( รม 12 :5 )
อันว่า อวัยวะทัง้ หลายในร่างกายมนุษย์ แม้จะมีหลายส่วน แต่ก็รวมเป็ นร่างกายเดียวฉันใด บรรดา
สัต บุ รุษ ในพระคริสตเจ้าก็ เป็ น ฉั นนั้น ( เที ย บ 1 คร 12 :12 ) ในการสร้างพระกายของพระคริสตเจ้าขึ น้ ก็
เช่นเดียวกัน มีอวัยวะต่างๆ และมีหน้าที่ต่างๆ แต่มีพระจิตเจ้าองค์เดียวกัน เป็ นพระผูท้ รงแจกจ่ายพระพร
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของพระศาสนจักร ตามความไพบูลย์และตามความต้องการของหน้าที่ต่างๆ (เทียบ 1
คร 12:1-11) ท่ามกลางพระพรเหล่านี ้ ที่พิ เศษกว่าหมดคือ พระพรของบรรดาอัครสาวก พระจิต เจ้าทรง
ประสาท มอบให้อยู่ในอานาจของพวกท่าน แม้พวกที่ได้รบั พระพรพิเศษอื่นๆก็ตาม (เทียบ 1 คร 14 ) พระจิต
เจ้าองค์เดียวกันนี ้ โดยทรงใช้ฤทธิ์อานาจของพระองค์ และโดยความสัมพันธ์ภายในระหว่างบรรดาสมาชิก
ทรงผลิตและกระตุน้ ให้เกิดความรักต่อกันในระหว่างสัตบุรุษ จนถึงกับว่าถ้าอวัยวะหนึ่งเป็ นทุกข์ อวัยวะอื่นๆ
ทุกส่วนก็รว่ มเป็ นทุกข์ดว้ ย ถ้าอวัยวะหนึ่งได้รบั เกียรติ อวัยวะอื่นทุกส่วนก็รว่ มยินดีดว้ ย (เทียบ 1 คร 12 : 26)
พระคริสตเจ้าทรงเป็ นศีรษะของกายนี ้ พระองค์ทรงเป็ นภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่เรามองไม่เห็น และ
ในพระองค์เท่านั้นทุกสิ่งถูกสร้างขึน้ มา พระองค์ทรงดารงอยู่ก่อนสรรพสิ่ง และสรรพสิ่งดารงอยู่เป็ นระเบียบใน
พระองค์ พระองค์ทรงเป็ นศีรษะของร่างกาย คือพระศาสนจักร พระองค์ทรงเป็ นปฐมเหตุ ทรงเป็ นบุคคล
แรกในบรรดาผูต้ ายที่กลับคืนชีพ ทัง้ นี ้ เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็ นเอกในทุกสิ่ง (เทียบ คส 1:15-18) ด้วยพระ
อานุภาพยิ่งใหญ่ ของพระองค์ ทรงเป็ นเจ้านายเหนือ สรรพสิ่งทั้งปวง ในสวรรค์และในแผ่นดิน และด้วย
ความบริบูรณ์เลิศลา้ ของพระองค์ และด้วยกิจกรรมอันสูงส่ง พระองค์ทรงทาให้กายนีท้ งั้ สิน้ เต็มเปี่ ยมไปด้วย
พระสิริรุง่ โรจน์อนั ไพบูลย์ของพระองค์ (เทียบ อฟ 1:18 -23)
สมาชิกทุกคนต้องได้รบั รูปแบบที่เป็ นเหมือนกับพระองค์ จนกว่าพระคริสตเจ้าจะปรากฏอยู่ในพวกเขา
อย่างชัดเจน (เทียบ กท 4 :19) ด้วยเหตุนี ้ ชาวเราซึ่งถูกทาให้เป็ นเหมือ นกับพระองค์ ซึ่งยอมตายพร้อมกับ
พระองค์ และกลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ จะถูกนาไปสู่ธรรมลา้ ลึกแห่งชีวิตของพระองค์ จนกว่าเราจะ
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ครองราชย์พร้อมกับพระองค์ (เทียบ ฟป 3:21; 2 ทธ 2 :11; อฟ 2:6; คส 2:12 ฯลฯ) ขณะที่ชาวเรากาลังจาริก
ในแผ่นดินโลกนี ้ ชาวเราก็ย่าไปตามรอยพระบาทในความทุกข์ยากลาบาก และการถูกเบียดเบียนข่มเหง ร่วม
เป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในความทุกข์ทรมานต่างๆ ดังเช่นร่างกายต่อศีรษะ เรารับทรมานร่วมกับพระองค์
เพื่อจะได้รบั พระสิริรุง่ โรจน์รว่ มกับพระองค์ดว้ ย (เทียบ รม 8:17)
จากพระองค์น่ นั แหละ “ร่างกายทัง้ หมดรับทุกสิ่งที่จาเป็ น มีขอ้ ต่อและเส้นเอ็นยึดเข้าไว้ดว้ ยกันเป็ น
หนึ่งเดียว จะได้เจริญเติบโตขึน้ ตามพระประสงค์ของพระเจ้า” (คส 2:19) ในพระกายของพระองค์ กล่าวคือ
ในพระศาสนจักร พระองค์ทรงแจกจ่ายของประทานต่างๆให้เหมาะกับภาระหน้าที่ทางด้านศาสนบริการ ที่จะ
รับใช้ซึ่งกันและกันจนกว่าจะบรรลุถึงความรอด อาศัยฤทธิ์อานาจของพระองค์ เมื่อเราปฏิบัติความรักด้วย
ความจริงใจ เราจะเจริญเติบโตขึน้ จนบรรลุถึงความสมบูรณ์ในพระคริสตเจ้าผูท้ รงเป็ นพระเศียร (เทียบ อฟ
4: 11-16, กรีก)
เพื่อเราจะได้รือ้ ฟื ้ นตนใหม่ในพระองค์อยู่เสมอ (เทียบ อฟ 4:23) พระองค์ได้ทรงโปรดให้เรามีส่วนใน
พระจิตของพระองค์ พระจิตพระองค์เดียวนีแ้ หละประทับทัง้ ในศีรษะและในอวัยวะต่างๆ พระองค์ทรงบันดาล
ให้รา่ งกายทัง้ หมดมีชีวิต โปรดให้เป็ นหนึ่งเดียวกัน และทรงเป็ นผูข้ บั เคลื่อนร่างกายทัง้ หมด จนกระทั่งบรรดา
นักบุ ญ ปิ ตาจารย์สามารถเปรียบหน้าที่ข องพระองค์ที่เป็ นต้นเดิ มของชีวิต หรือ อีก ทานองว่า เป็ นเหมือ น
วิญญาณในร่างกายคนเรานั่นเอง
พระคริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักรดุจภรรยาของพระองค์ พระองค์ทรงเป็ นแบบอย่างของสามีที่รกั
ภรรยาเหมือนรักกายของตน (เทียบ อฟ 5:25-28) ส่วนพระศาสนจักรเองก็ยอมอยู่ใต้ศีรษะของตน (อฟ 5 :
23-24) “เพราะว่าในองค์พระคริสตเจ้านั้น พระเทวภาพบริบูรณ์สถิตอยู่ในสภาพมนุษย์ที่สมั ผัสได้ “(คส 2:9)
พระศาสนจักรเป็ นร่างกายที่ครบบริบูรณ์ของพระคริสตเจ้า พระองค์จึงทรงประทานพรต่างๆให้อ ย่างเต็มที่
(เทียบ อฟ 1:22-23) เพื่อให้พระศาสนจักรก้าวหน้า และบรรลุถึงความไพบูลย์ทงั้ ปวงของพระเจ้า (เทียบ
อฟ 3:19)
พระศาสนจักรเป็ นสิ่งที่แลเห็นได้ และเป็ นจิตในเวลาเดียวกัน
8. พระคริสตเจ้าทรงเป็ นองค์คนกลางแต่ผู้เดียวของชาวเรา ทรงสถาปนาพระศาสนจักรอันศักดิ์สิทธิ์ขึน้
และทรงคา้ จุนอยู่เสมอมิได้ขาด ทรงทาให้เป็ นหมู่คณะของผูม้ ีความเชื่อ ความหวัง และความรัก ใน
ฐานะเป็ นองค์กรหนึ่งที่แลเห็นได้ โดยผ่านทางองค์กรนี ้ พระองค์ทรงส่ งมอบความจริง และพระหรรษทานแก่
มนุษย์ทุกคน แต่โครงสร้างของสังคมนีซ้ ึ่งประกอบด้วยองค์กรต่างๆแห่งพระฐานานุกรม และพระกายทิพย์
ของพระคริสตเจ้า เป็ นกลุ่มสังคมที่แลเห็นได้ และเป็ นกลุ่มคณะฝ่ ายจิต เป็ นพระศาสนจักรแห่งแผ่นดินโลก
และเป็ นพระศาสนจักรที่ม่ งั คั่งด้วยพระพรแห่งสวรรค์ ชาวเราไม่พึงพิจารณาดูว่าพระศาสนจักรเป็ นดังสองสิ่ง
แต่เป็ นดังสิ่งที่มีอยู่จริงเพียงสิ่งเดียวที่ทับซ้อนกันอยู่ รวบรวมชิน้ ส่วนของมนุษย์และของพระเจ้าเข้าด้วยกัน
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เพราะเหตุนี ้ ชาวเรากาลังเผชิญหน้ากับการเปรียบเทียบที่สาคัญยิ่ง กล่าวคือ พระศาสนจักรเปรียบเทียบได้
กับธรรมลา้ ลึกเรื่องการเสด็จ อวตารมาเป็ นมนุษย์ของพระวจนาตถ์ ธรรมชาติที่พระวจนาตถ์ทรงรับเอานั้น
โดยที่ร่วมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์อย่างแยกจากกันไม่ได้ เป็ นประโยชน์รบั ใช้ดังเป็ นอวัยวะทรงชีวิต
เพื่อบันดาลความรอด ในทานองที่คล้ายคลึงกัน โครงสร้างทางสังคมของพระศาสนจักรก็เป็ นประโยชน์รบั ใช้
พระจิตของพระคริสตเจ้าผูบ้ นั ดาลชีวิตให้พระศาสนจักรในการเสริมสร้างร่างกายนัน้ (เทียบ อฟ 4 :16)
นี่แหละคือพระศาสนจักรแต่เพียงหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า ที่ชาวเราประกาศยืนยันในบทข้าพเจ้า เชื่อ ว่าเป็ น เอกะ ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องมาจากคณะอัครสาวก ซึ่งองค์พระผูไ้ ถ่เมื่อได้ทรงกลับคืน
พระชนมชีพแล้ว ได้ทรงมอบให้เปโตรเป็ นผูด้ ูแล (เทียบ ยน 21:17) และให้ท่านกับอัครสาวกคนอื่นๆเผยแผ่
และปกครองต่อๆไป (เทียบ มธ 28 :18...) และเป็ นพระศาสนจักรที่ได้ทรงสถาปนาขึน้ สาหรับตลอดกาล
ตามที่ทรงยกขึน้ “ให้เป็ นหลักและรากฐานแห่งความจริง” (1 ทธ 3:15) พระศาสนจักรนีไ้ ด้รบั การสถาปนาและ
รับการจัดระบบเป็ นสังคมขึน้ ในโลก ดารงอยู่ในพระศาสนจักรคาทอลิก ซึ่งปกครองโดยผูส้ ืบตาแหน่งของ
นักบุญเปโตร และบรรดาพระสังฆราชที่รว่ มสหพันธ์กับท่าน แม้ว่า ภายนอกองค์กรของพระศาสนจักรนีจ้ ะ
ยังพบส่วนอื่น ๆที่บันดาลความศักดิ์สิท ธิ์ และความจริงอีกหลายประการด้วย แต่ก็เป็ นเพราะพระพรของ
พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า ที่มีพลังนาไปสู่เอกภาพคาทอลิกนั่นเอง
พระคริสตเจ้าได้ทรงสาเร็จภารกิจไถ่บาปโดยทางความยากจน และการถูกเบียดเบียนข่มเหงฉันใด
พระศาสนจักรก็ถูกเรียกให้ดาเนินตามหนทางเดียวกัน ถ้าต้องการจะนาผลความรอดไปสู่มนุษย์ฉันนัน้ พระ
เยซูคริสตเจ้า “แม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้า.....ทรงสละพระองค์จนหมดสิน้ ทรงรับสภาพดุจทาส”
(ฟป 2:6-7) และ “แม้ทรงร่ารวย พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็ นคนยากจน” (2 คร 8:9) เพราะเห็นแก่ชาวเรา
เช่นเดียวกัน พระศาสนจักร แม้ว่าต้องการทรัพยากรแบบมนุษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก็ ไม่ได้ถูกตั้งขึน้ เพื่อ
แสวงหาความรุ ่งเรืองฝ่ ายโลก แต่เพื่อจะประกาศความถ่อ มตน และการสละตนให้เป็ นแบบอย่างด้วย
พระบิดาทรงส่งพระคริสตเจ้ามา “เพื่อประกาศข่าวดีแก่คนยากจน... สมานแผลของผูท้ ี่เป็ นทุก ข์ใจ (ลก
4:18) “แสวงหา และช่วยผูท้ ี่เสียไปให้รอดพ้น” (ลก 19 : 10) เช่นเดียวกัน ใครที่มีความทุกข์รอ้ นเพราะความ
เจ็บไข้ประสามนุษย์ พระศาสนจักรก็เข้าช่วยเหลือด้วยความรักเมตตาจิต ยิ่งกว่านั้น ยังตระหนักว่าผูค้ นที่
ยากจน และทุกข์รอ้ นเช่นนีแ้ หละ เป็ นภาพลักษณ์ขององค์ผู้ทรงสถาปนาพระศาสนจักรขึน้ มา จึงพยายาม
ทุเลาบรรเทาพวกคนอาภัพเหล่านี ้ มุ่งรับใช้พระคริสตเจ้าในตัวพวกเขา อย่างไรก็ดี พระคริสตเจ้าทรงเป็ น
“ผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ ไร้ความผิด และไร้มลทิน” (ฮบ 7:26) ทรงไม่รูจ้ กั บาป (2 คร 5:21) แต่เสด็จมาไถ่โทษชดเชยบาป
ของประชากร (เที ยบ ฮบ 2 : 17) ส่วนพระศาสนจักรรวบรวมคนบาปเข้าอยู่ในอ้อ มอกของตน แม้เป็ น
พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ก็จริง แต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องชาระล้างตนเองอยู่เสมอ จึงต้องบาเพ็ญทุกข์กิริยา
ชดใช้บาปกรรม และฟื ้ นฟูตนเองขึน้ ใหม่อยู่เสมอ เรื่อยไป
พระศาสนจักรก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางการถูกเบียดเบียนข่มเหงของโลก และความทุเลาบรรเทาใจ
จากพระเจ้า พลางประกาศเทศนาเรื่องกางเขนและการสิน้ พระชนม์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จนกว่าพระองค์จะ
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เสด็จมา (เทียบ 1 คร 11 : 26 ) เดชะฤทธิ์อานาจขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงกลับฟื ้ นคืนพระชนมชีพ พระศา
สนจักรจึงได้รบั พละกาลังที่จะเอาชนะความทุกข์ยากและความลาบากต่างๆนานา ทัง้ ที่มาจากภายในและ
ที่มาจากภายนอก ทัง้ นีด้ ว้ ยอาศัยความมานะอดทนและความรักเมตตาจิต เพื่อว่าพระศาสจักรจะได้เผย
แสดงอย่างซื่อสัตย์ให้โลกทราบถึงเรื่องธรรมลา้ ลึกขององค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า แม้ว่าจะยังไม่ชดั นัก แต่ เมื่อบรรลุผล
สมบูรณ์ก็จะส่งแสงเจิดจ้าเต็มที่ในที่สดุ

บทที่ 2
ประชากรของพระเจ้า
อารัมภบท
9
เป็ นความจริงในทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็ นชนเชือ้ ชาติใดที่ยาเกรงองค์พระผู้เป็ นเจ้า และปฏิบัติ
ความชอบธรรม เขาเหล่านัน้ ย่อมเป็ นที่พอพระทัยพระองค์ (เทียบ กจ10:35) กระนัน้ ก็ดี พระเจ้าทรงพอพระทัย
ที่จะบันดาลให้มนุษย์ศักดิ์สิทธิ์และทรงช่วยเขาให้รอด ไม่ใช่แก่มนุษย์แต่ละคนต่างหากโดยปราศจากความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน แต่ทรงจัดตัง้ พวกเขาขึน้ เป็ นประชากรให้มารูจ้ ักพระองค์ และมาปรนนิบัติรบั ใช้พระองค์
ในความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ดังนี ้เอง พระองค์จึ งได้ท รงเลื อ กสรรชาติ อิ ส ราเอลให้เป็ น ประชากรของพระองค์ ทรง
แสดงออกให้เห็นชัดแจ้งในประวัติศาสตร์ของพวกเขา และทรงบันดาลให้พวกเขาศักดิ์สิทธิ์สาหรับพระองค์ท่าน
ทุกสิ่งทุกอย่างนีเ้ กิดขึน้ เพื่อเตรียมพวกเขาไว้ล่วงหน้า และเพื่อเป็ นรูปแบบแห่งพันธสัญญาใหม่อันสมบูรณ์ ที่
จะกระทาขึน้ ในองค์พระคริสตเจ้า ทัง้ เป็ นการไขแสดงที่ครบถ้วนยิ่งขึน้ โดยทางพระวจนาตถ์ของพระเจ้าผู้ ทรง
มารับเป็ นมนุษย์ พระเจ้าตรัสว่า “ดูซิ วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะทาพันธสัญญาใหม่กบั พงศ์พันธุอ์ ิสราเอลและ
พงศ์พนั ธุ์ยดู า... เราจะใส่ธรรมบัญญัติของเราไว้ภายในเขา เราจะเขียนธรรมบัญญัติไว้ในใจของเขา เราจะเป็ น
พระเจ้าของเขา และเขาจะเป็ นประชากรของเรา... เพราะทุกคนจะรู จ้ ักเรา ตั้งแต่คนเล็กน้อ ยที่สุด จนถึงคน
ใหญ่โตที่สุด ( ยรม 31:31-34 ) พันธสัญญาใหม่นั้น พระคริสตเจ้าได้ทรงกระทาขึน้ ในพระโลหิตของพระองค์
ท่านเอง ( เทียบ 1 คร 11:25 ) พระองค์ได้ทรงเรียกประชากรนีม้ าจากทัง้ ชาวยิวและชาวต่างชาติ ให้มาเป็ นหนึ่ง
เดียวกัน ไม่ใช่ทางฝ่ ายเนือ้ หนัง แต่ด้วยเดชะพระจิตเจ้า และทรงตัง้ ขึน้ เป็ นประชากรใหม่ของพระเจ้า เหตุว่า
บรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระคริสตเจ้าก็บังเกิดใหม่แล้ว มิใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเชือ้ เมล็ดที่มิรูเ้ สื่อม
สลาย คือจากพระวาจาที่ทรงชีวิตและคงอยู่ตลอดไป ( เทียบ 1 ปต 1:23 ) ไม่ใช่มาจากเนือ้ หนัง แต่มาจากนา้
และพระจิตเจ้า ( เทียบ ยน 3:5-6 ) ที่สุด พวกเขาถูกตั้งขึน้ เป็ น “ชาติที่ทรงเลือกสรรไว้ เป็ นชนชาติศักดิ์สิทธิ์
เป็ นประชากรที่เป็ นกรรมสิทธิ์พิเศษของพระเจ้า... ในอดีตท่านไม่ได้เป็ นประชากร แต่บัดนีท้ ่านเป็ นประชากร
ของพระเจ้า” (1ปต 2:9 -10 )
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ประชากรแห่งพระเมสสิยาห์นี ้ มีพระคริสตเจ้าเป็ นศีรษะ (ประมุข) “ผูท้ รงยอมสละพระชนมชีพเพราะ
บาปของเรา และทรงกลับคืนพระชนมชีพเพื่อให้เราเป็ นคนชอบธรรม” ( รม 4:25 ) และบัดนีพ้ ระองค์ทรงได้รบั
พระนามอันประเสริฐกว่านามทัง้ หลาย ทรงครองราชย์ในสวรรค์เพียบพร้อ มด้วยพระสิริรุง่ โรจน์ ประชากรใหม่
ตามฐานะของเขา มีเกียรติศักดิ์และอิสระเสรีฉันบุตรของพระเจ้า มีพระจิตเจ้าประทับอยู่ในใจ ดังพระองค์
สถิตในพระวิหาร เขายึดถือบทบัญญัติใหม่เป็ นกฎหมาย บทบัญญัตินสี ้ ่งั ให้รกั กันและกัน ดุจดังพระคริสตเจ้า
ทรงรักชาวเรา ( เทียบ ยน 13:34 ) ที่สดุ ปลายทางของเขาคือพระอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ทรงเริ่ม
บนแผ่นดินนีแ้ ล้ว และจะขยับขยายต่อไปจนกระทั่งสิน้ กาลเวลา จะบรรลุผลสมบูรณ์เมื่อพระคริสตเจ้าจะเสด็จ
มา พระองค์ทรงเป็ นองค์ชีวิตของชาวเรา ( เทียบ คส3:4 ) และ “สรรพสิ่ง... จะได้รบั การปลดปล่อยจากการเป็ น
ทาสของความเสื่อมสลาย เพื่อไปรับอิสรภาพอันรุง่ เรืองของบรรดาบุตรของพระเจ้า” ( รม 8:21 ) เพราะฉะนั้น
ประชากรแห่งพระเมสสิยาห์นี ้ แม้ในปั จจุบันไม่ได้ครอบคลุมประชากรทั่วทัง้ โลก และบางครัง้ ดูเหมือนว่าเป็ น
เพียงฝูงแกะน้อยๆเท่านั้น แต่ก็เป็ นเชือ้ พันธุ์ที่ม่ นั คง อันก่อให้เกิดเอกภาพ ความหวัง และความรอดสาหรับ
มวลมนุษยชาติ ประชากรนีพ้ ระคริสตเจ้าได้ทรงสถาปนาขึน้ ให้มามีส่วนร่วมในชีวิต ความรัก และความจริง
อีกทัง้ ยังทรงใช้พวกเขาเป็ นเครื่องมือเพื่อไถ่มนุษย์ทุกๆคน ทรงส่งพวกเขาไปทั่วโลก ให้เป็ นดังแสงสว่างส่อ ง
โลก เป็ นดังเกลือดองแผ่นดิน ( เทียบ มธ 5:13-16 )
ชาวอิสราเอลที่เกิดจากเลือดเนือ้ ในช่วงระเหเร่ร่อนอยู่ ในถิ่นทุรกันดาร ยังได้ชื่อว่า เป็ นพระศาสนจักร
ของพระเจ้าแล้วฉั นใด ( นหม13:1, เทีย บ กดว 20:4, ฉธบ 23:1...) อิสราเอลใหม่ ที่ก าลังจาริกอยู่ในโลก
ปัจจุบนั นี ้ เพื่อแสวงหานครถาวรที่จะมาถึง ( เทียบ ฮบ 13:14 ) ก็ได้ชื่อว่าเป็ นพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า
ฉันนั้น ( เทียบ มธ 16:18 ) เพราะว่าพระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระองค์ (เทียบ กจ 20:28) ได้ทรง
ประทานพระจิตเจ้าให้พวกเขาอย่างเต็มที่ ทรงประดับตกแต่งพวกเขาให้บริบูรณ์ดว้ ยเครื่องมือต่างๆที่เหมาะสม
เพื่อให้บรรลุถึงเอกภาพทางสังคมที่แลเห็นได้ บรรดาผูม้ ีความเชื่อที่เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็ นผูน้ าความรอด
ทรงเป็ นหลักแห่งเอกภาพและสันติภาพเหล่านีแ้ หละ ที่พระเจ้าทรงเรียกมา และทรงแต่งตั้งพวกเขาขึน้ เป็ น
พระศาสนจักร เพื่อจะได้เป็ นเครื่องหมายและเครื่องมือที่แลเห็นได้ นาไปสู่ความเป็ นเอกภาพที่ได้รบั การช่วยให้
รอด เพราะลิขิตไว้ให้แผ่ขยายไปทั่วทัง้ โลก จึ งแทรกเข้าไปอยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทั้งหลาย แม้จะเป็ น
การอยู่แบบข้ามพ้นขอบเขตของเวลาและสถานที่ก็ตาม พระศาสนจักรยังคงเดินหน้าต่อ ไป ท่ามกลางการ
ประจญล่อลวงและความทุกข์ยากลาบากต่างๆ อาศัยพละกาลังที่มาจากพระหรรษทานของพระเจ้า ที่
พระคริสตเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้ ท่านจึงเกิดมีพละกาลัง แม้ว่าจะยังมีความอ่อนแอตามประสาเนือ้ หนัง
แต่ท่านก็ไม่เพลี่ยงพลา้ จนถึงกับสูญเสียความซื่อสัตย์ที่ครบสมบูรณ์ ท่านยังคงเป็ นภริยาที่เหมาะสมของพระ
คริสตเจ้า และโดยพระจิตเจ้าทรงทางานในท่าน ท่านก็ไม่หยุดยัง้ ที่จะรือ้ ฟื ้ นปรับปรุงตน จนกว่าจะผ่านกางเขน
ไปสู่แสงสว่างอันไม่รูด้ บั
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สังฆภาพทั่วไป
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พระคริส ตเจ้า มหาสมณะจากมวลมนุษ ย์ (เที ย บ ฮบ 5:1-5) ได้ท รงจัด ตั้งประชากรใหม่ ให้เป็ น
“อาณาจักรสงฆ์เพื่อรับใช้พระเจ้าพระบิดาของพระองค์” (วว1:6, เทียบ 5:9-10) ผูท้ ี่ได้รบั ศีลล้างบาปโดยการ
บังเกิ ดใหม่ แ ละโดยการเจิ ม จากพระจิต เจ้า ก็ได้รับ การเสกให้เป็ น ดัง เคหาฝ่ ายจิต และเป็ นสังฆภาพอัน
ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อว่าเมื่อประกอบกิจการต่างๆในฐานะที่เป็ นคริสตชน เขาจะได้ถวายบูชาทางจิตใจ และประกาศ
ฤทธิ์อานาจของพระผูท้ รงเรียกเขาออกจากความมืด มาสู่ความสว่างที่น่าพิศวงของพระองค์ ( เทียบ 1 ปต
2:4-10) ดังนัน้ สานุศิษย์ทงั้ หลายของพระคริสตเจ้าจึงต้องบาเพ็ญภาวนาและสรรเสริญพระเจ้าเรื่อยไป ( เทียบ
กจ 2:42-47 ) พวกเขาต้องถวายตนเป็ นเครื่องบูชาที่มีชีวิต ที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นที่พอพระทัยแด่พระเจ้า(เทียบ
รม12:1) และเป็ นพยานยืนยันถึงพระคริสตเจ้าในทุกแห่งหนในโลก เมื่อใครต้องการรูเ้ หตุผล ก็สามารถอธิบาย
สิ่งที่มีอยู่ในใจว่า เป็ นเพราะเขาหวังจะได้ชีวิตนิรนั ดร ( เทียบ 1ปต 3:15 )
สังฆภาพทั่วไปของสัตบุรุษ กับสังฆภาพของศาสนบริกร หรืออีกนัยหนึ่งของผูท้ ี่อยู่ในฐานานุกรม แม้มี
ความแตกต่างกันทางด้านธรรมชาติ แต่ไม่ได้ต่างกันที่ระดับชัน้ ถึงกระนัน้ สังฆภาพทัง้ สองก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กัน เหตุว่าสังฆภาพแต่ละอัน ต่างก็ได้รบั การปันส่วนมาจากสังฆภาพอันหนึ่งอันเดียวกันของพระคริสตเจ้า แต่
ว่าตามแบบเฉพาะของตน พระสงฆ์ศาสนบริก ร โดยอานาจอันศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมี จึงได้สร้างรู ปแบบและการ
ปกครองประชากรสงฆ์ ท่านเป็ นตัวแทนของพระคริสตเจ้า ถวายบูชามิสซาแด่พระเจ้าในนามของประชากรทัง้
มวล ส่วนบรรดาสัตบุรุษ อาศัยราชสังฆภาพที่พวกเขามี ก็รว่ มมีส่วนในการถวายบูชามิสซา จึงถือว่าพวกเขา
ปฏิบตั ิตามสังฆภาพนั้นด้วย โดยการไปรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยการบาเพ็ญภาวนาขอบพระคุณพระเจ้า โดย
การดาเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็ นพยานยืนยัน โดยการสละตนเองและประกอบกิจการแห่งความรักต่างๆ
การปฏิบัติกิจกรรมของสังฆภาพทั่วไป โดยการรับศีลศักดิส์ ิทธิ์ต่างๆ
11
โครงสร้างของสังคมสงฆ์ที่ถกู จัดไว้อย่างเป็ นระเบียบและมีลกั ษณะที่ศกั ดิ์สิทธิ์ จะเกิดผลเป็ นกิจการได้
ต้องอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และการปฏิบตั ิฤทธิ์กุศลต่างๆด้วย โดยทางศีลล้างบาป สัตบุรุษได้เข้าเป็ นสมาชิก
ของพระศาสนจักร เขาได้รบั การประทับตราให้เข้าร่วมภารกิจของคริสตศาสนา และเขาได้เกิดใหม่เป็ นบุตรของ
พระเจ้า เขาต้องแสดงความเชื่อที่ได้รบั มาจากพระเจ้าผ่านทางพระศาสนจักรให้ปรากฏต่อหน้ามวลมนุษย์ โดย
อาศัยศีลกาลังซึ่งทาให้เขามีความสัมพันธ์กับพระศาสนจักรสมบูรณ์ยิ่งขึน้ โดยพละกาลังพิเศษที่ พระจิตเจ้า
ประทานให้ เขาจึงมีหน้าที่เร่งรัดยิ่งขึน้ ในการแผ่ขยายและป้องกันความเชื่อด้วยวาจาและกิจการ ในฐานะเป็ น
พยานแท้ของพระคริสตเจ้า เมื่อเขาร่วมส่วนในพิธีมิสซาอันเป็ นบ่อเกิดและจุดสูงสุดแห่งชีวิตคริสตชนทัง้ สิน้ เขา
ก็ถวายแด่พระเจ้าโดยมีองค์พระเจ้าเป็ นเครื่อ งบูชา ทัง้ ถวายตนเองพร้อมกันไปด้วย จึงเป็ นอันว่า ทัง้ ในการ
ถวายและในการรับศีลมหาสนิท ทุกๆคนต่างทาหน้าที่ในส่วนของตนในพิธีกรรมนัน้ แต่ทงั้ นีไ้ ม่ใช่อย่างปนเปกัน
อนึ่ง เมื่อได้รบั พระกายของพระคริสตเจ้าในการรับศีลมหาสนิทแล้ว เขาก็แสดงออกเป็ นรูปเป็ นร่างอย่างชัดเจน
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ซึ่งเอกภาพแห่งประชากรของพระเจ้า เพราะว่าศีลมหาสนิทที่ศักดิ์สิทธิ์นีเ้ ป็ นทัง้ เครื่องหมายและเครื่องผลิต
เอกภาพนัน้ เป็ นที่อศั จรรย์ใจยิ่งนัก
ส่วนผูท้ ี่เข้าไปรับศีลอภัยบาป เขาก็ได้รบั การยกบาปความผิดที่ได้กระทาต่อพระเจ้า จากพระเมตตา
กรุณาของพระองค์ และพร้อมกันนั้น เขาก็ได้รบั การคืนดีกับพระศาสนจักรด้วย เพราะว่าการทาบาปคือการทา
ร้ายพระศาสนจักร ซึ่งพระศาสนจักรเองก็พยายามแผ่ เมตตาจิต ทาตนเป็ นแบบอย่าง และบาเพ็ญภาวนา
เพื่อให้เขากลับใจ โดยอาศัยศีลเจิมคนไข้และโดยคาภาวนาของพระสงฆ์ พระศาสนจักรทัง้ มวลก็เฝ้าฝากฝั ง
คนไข้ไว้กับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูท้ รงทนทุกข์และทรงพระสิริรุ่งโรจน์ ขอให้พระองค์ทรงช่วยให้เขาได้รบั ความ
บรรเทาและได้รบั ความรอด(เทียบ ยก5:14-16) ยิ่งกว่านั้น พระศาสนจักรยังตักเตือนคนไข้ให้มอบตนไว้กับ
พระมหาทรมานและการสิน้ พระชนม์ของพระคริสตเจ้าโดยสมัครใจ เพื่ออุทิศส่วนกุศลของตนให้เป็ นประโยชน์
แก่ประชากรของพระเจ้า(เทียบ รม8:17, คส1:24, 2 ทธ 2:11-12, 1ปต4:13) อนึ่ง ท่ามกลางบรรดาสัตบุรุษผูท้ ี่
ได้รบั ศีลบวชอันศักดิ์สิทธิ์ เขาได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ ในนามของพระคริสตเจ้า เพื่อเป็ นผูเ้ ลีย้ งดูพระศาสนจักรด้วย
พระวาจาและพระหรรษทานของพระเจ้า ที่สดุ อาศัยศีลสมรสซึ่งเป็ นเครื่องหมายและการมีส่วนร่วมในธรรมลา้ ลึกของความเป็ นเอกภาพ และความรักที่ซื่อสัตย์ต่อกันระหว่างพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร(เทียบ อฟ
5:32) สามีภรรยาคริสตชนต่างช่วยเหลือกันให้บรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตแต่งงานของเขา และในการอบรม
เลีย้ งดูบุตร ดังนั้น ตามสถานภาพและหน้าที่ของพวกเขา ทาให้มีพระพรพิเศษสาหรับพวกเขาในประชากรของ
พระเจ้า(เทียบ 1คร7:7) จากการสมรสก็เกิดมีครอบครัว ในครอบครัวก็มีพลเมืองใหม่ของสังคมมนุษย์ พลเมือง
ใหม่ นี ้อ าศัย พระหรรษทานของพระจิ ต เจ้า เขาจึงถูกตั้งขึน้ เป็ น บุ ต รของพระเจ้าโดยทางศีล ล้า งบาป ดัง นี ้
ประชากรของพระเจ้าจึงดารงอยู่ต่อไปตลอดกระแสศตวรรษ ครอบครัวเป็ นดังพระศาสนจักรภายในบ้านเรือน
ฉะนั้นในครอบครัว บิ ดามารดาต้องเป็ นคนแรกที่ป ระกาศความเชื่อ ให้แก่ ลูกๆของตน ด้วยวาจาและด้วย
แบบอย่าง พวกเขาต้องสนับสนุนกระแสเรียกเฉพาะของลูกแต่ละคน และเอาใจใส่เป็ นพิเศษต่อกระแสเรียกอัน
ศักดิ์สิทธิ์
เมื่อมีเครื่องมืออุปกรณ์อันนาความรอดมากมายเช่นนีแ้ ล้ว สัตบุรุษของพระคริสตเจ้าทุกคน ไม่ว่าจะ
อยู่ในเงื่อนไขหรือสถานะใดก็ตาม ต่างก็ถูกเรียกร้อ งโดยองค์พระผู้เป็ นเจ้า ตามหนทางเฉพาะของตน ไปสู่
ความศักดิ์สิทธิ์อนั สมบูรณ์ อย่างที่พระบิดาเจ้าเองทรงเป็ นผูด้ ีบริบูรณ์
ประชากรของพระเจ้าร่วมมีส่วนในภารกิจของพระคริสตเจ้าในหน้าที่ประกาศก
12. ประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าย่อมมีส่วนในหน้าที่ประกาศกของพระคริสตเจ้า โดยเฉพาะเมื่อ เขา
บาเพ็ญตนเป็ นพยานยืนยันถึงพระองค์ดว้ ยการดาเนินชีวิตตามความเชื่อและความรัก และด้วยการถวายคา
สรรเสริญเป็ นบูชาแด่พระเจ้าเสมอไป เป็ นถ้อยคาจากปากถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ (เทียบ ฮบ
13:15) สัตบุรุษผูไ้ ด้รบั การเจิมจากองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ (เทียบ 1ยน 2:20 และ 27) เมื่อนามารวมกันเข้าทั้งหมด
ย่อมไม่หลงผิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อได้ และลักษณะพิเศษนี ้ พวกเขาแสดงออกเป็ นความรู ส้ ึกเหนือ

~ 13 ~

ธรรมชาติทางความเชื่อของประชากรทั้งหมด เมื่อนับจากบรรดาพระสังฆราชไปจนถึงสัตบุรุษฆราวาสคน
สุดท้าย ที่แสดงความเห็นพ้องกันโดยทั่วไปในเรื่องความเชื่อและศีลธรรม เพราะด้วยว่าความรู ส้ ึกทางความ
เชื่อนีม้ ีพระจิตเจ้าเป็ นผูป้ ลุกเร้าให้เกิดขึน้ และทานุบารุ งไว้ ดังนั้นประชากรของพระเจ้าภายใต้อานาจการสั่ง
สอนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร ซึ่งพวกเขาเคารพเชื่อฟั งอย่างซื่อสัตย์ ก็รบั พระวาจานั้นไว้ มิใช่วาจาของ
มนุษย์ แต่เช่นที่เป็ น จริงคือ “พระวาจาของพระเจ้า” (เที ยบ 1ธส2:13) เป็ นความเชื่ อ ที่พระเจ้าประทานแก่
บรรดาผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ครัง้ เดียวตลอดไป (เทียบ ยด 3 )ประชากรที่ยึดมั่นในความเชื่อนีอ้ ย่างมั่นคงก็แทรกซ่านลึกลง
ไปด้วยการตัดสินที่ถกู ต้อง และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตแต่ละวันอย่างเต็มที่
มิใช่เพียงผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์และศาสนบริการของพระศาสนจักรเท่านั้น ที่พระจิตเจ้าได้ทรงทาให้
ประชากรศักดิ์สิทธิ์ แต่พระองค์ยังทรงนาพวกเขาและทรงเพิ่มพูนให้พวกเขาด้วยพระคุณนานาประการของ
พระองค์ “ทรงแจกจ่ายพระพรต่างๆให้แต่ละคน ตามที่พอพระทัย” (1คร 12:11) พระองค์ทรงแจกจ่ายพระ
หรรษทานพิเศษให้แก่คนทุกฐานะ เพื่อโปรดให้เขาพร้อมที่จะรับภาระและหน้าที่ต่างๆที่เป็ นประโยชน์ฟื้นฟูและ
ก่อสร้างพระศาสนจักรขึน้ ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามวาทะที่ว่า “พระจิตเจ้าทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม” (1คร12:7) พระคุณพิเศษนี ้ ไม่ว่าจะเด่นชัดหรือสามัญธรรมดา ซึ่งมีอยู่มากมายก็ตาม ล้วนเป็ นสิ่งที่
เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ตามความต้องการของพระศาสนจักร เราไม่ควรใฝ่ หาพระคุณ พิเศษเหนือจาก
ธรรมดาโดยไม่จ าเป็ น และไม่ ควรหวังผลเลิ ศในกิจ กรรมแพร่ธรรมของตน แต่ เป็ น หน้าที่ ของหัวหน้าใน
พระศาสนจักรที่จะตัดสินว่าเป็ นพระคุณจากพระจิตเจ้าแท้จริงหรือไม่ และจะใช้ให้เหมาะสมได้อย่างไร ท่าน
เหล่านีม้ ีหน้าที่โดยเฉพาะ ไม่ใช่เพื่อดับไฟของพระจิตเจ้า แต่เพื่อทดสอบทุกสิ่งและยึดสิ่งที่ดีงามไว้ (เทียบ 1ธส
5:12 และ 19-21)
มนุษย์ทุกคนได้รับเรียกให้เข้ามาสู่เอกภาพสากล(คาทอลิก)แห่งประชากรของพระเจ้า
13
มนุษย์ทุกคนได้รบั เรียกให้เข้าเป็ น ประชากรใหม่ของพระเจ้า เพราะฉะนั้นประชากรนีท้ ี่ยังคงเป็ น
ประชากรหนึ่งเดียวและตลอดไป จะต้องแผ่ขยายไปทั่วโลก และตลอดกระแสศตวรรษทัง้ หลาย เพื่อให้สาเร็จไป
ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้ทรงสร้างธรรมชาติมนุษย์มาแต่ธรรมชาติเดียวตัง้ แต่แรกเริ่ม และบรรดาบุตร
ของพระองค์ที่กระจัดกระจายอยู่ท่ วั ไปนัน้ จะทรงรวบรวมให้กลับมาเป็ นหนึ่งเดียวกันในที่สดุ (เทียบ ยน11:15)
เพราะเหตุนเี ้ อง พระเจ้าจึงได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มา ทรงแต่งตัง้ ให้เป็ นทายาทครอบครองทุกสิ่ง (เทียบ
ฮบ1:2) ให้เป็ นพระอาจารย์ พระราชา และพระสงฆ์ของทุกๆคน ให้เป็ นประมุขของประชากรใหม่ และประชากร
สากลแห่งลูกๆของพระเจ้า ที่สดุ เพราะเหตุนเี ้ อง พระเจ้าได้ทรงส่งพระจิตแห่งพระบุตรของพระองค์มา พระจิตนี ้
เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและเป็ นผูบ้ ันดาลชีวิต พระจิตนีท้ รงเป็ นแหล่งที่มาแห่งการรวมตัวกันเป็ นกลุ่มเป็ นก้อน
และเอกภาพในคาสอนของพวกอัครสาวก แห่งสหพันธ์ การหักปั ง และการบาเพ็ญภาวนา ของพระศาสนจักร
ทัง้ มวล ทัง้ สาหรับผูม้ ีความเชื่อแต่ละคน และทุกๆคนรวมกันด้วย ( เทียบ กจ 2:42 กรีก )

~ 14 ~

ดังนั้น ประชากรแต่เพียงหนึ่งเดียวของพระเจ้าก็ปรากฏตัวอยู่ในทุกๆชาติบนแผ่นดินนี ้ ทั้งนีเ้ พราะ
ประชากรนีม้ าจากทุกชาติภาษา มีลกั ษณะพิเศษที่มิใช่เป็ นอาณาจักรฝ่ ายโลกนี ้ แต่เป็ นอาณาจักรฝ่ ายสวรรค์
เหตุว่าสัตบุรุษทุกคนที่กระจายอยู่ท่ วั โลก ต่างก็ร่วมสหพันธ์ในพระจิตเจ้ากับสัตบุรุษอื่นทัง้ หลาย เป็ นอันว่า
“คนที่พานักอยู่ที่กรุ งโรม ก็ทราบว่าชาวอินเดียเป็ นสมาชิก(อวัยวะ)ของตน” ในเมื่อ อาณาจักรของพระคริสตเจ้า
ไม่ใช่ของโลกนี ้ (เทียบ ยน18:36) ฉะนัน้ พระศาสนจักร หรือประชากรของพระเจ้าที่ประกอบขึน้ เป็ นอาณาจักรนี ้
ท่ านไม่ ลัก ลอบเอาทรัพ ย์ฝ่ ายโลกใดๆไปจากประชาชนคนใดเลย แต่ ต รงข้า มกลับ สนับ สนุน และรับ เอา
ความสามารถ ทรัพยากร และขนบประเพณี ตราบเท่าที่สิ่งเหล่านั้นเป็ นสิ่งดีงาม เมื่อรับไว้แล้ว ท่านก็ชาระ
สะสาง ปลูกฝังให้ม่นั คงและเชิดชูขนึ ้ พระศาสนจักรต้องสานึกอยู่เสมอว่า ท่านจาต้องทางานร่วมกับพระราชา
องค์นนั้ พระองค์ที่นานาชาติถกู มอบให้เป็ นมรดกของพระองค์ท่าน (เทียบ สดด 2:8) และที่นครของพระองค์ที่
พวกเขานาบรรณาการมาถวาย (เทียบ สดด 71(72):10, อสย 60:4-7, วว 21:24) สากลภาพซึ่งเป็ นลักษณะ
พิเศษที่ประดับประชากรของพระเจ้านี ้ ก็เป็ นพระคุณขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเอง และด้วยพระคุณนี ้ พระศาสน
จักรคาทอลิกมุ่งมั่นอย่างได้ผลและสม่าเสมอที่จะนามนุษยชาติทงั้ หมดพร้อมกับทรัพยากรทัง้ สิน้ ของเขากลับ
เข้ามามอบให้กบั พระคริสตเจ้า องค์พระประมุข ร่วมเอกภาพกับพระจิตของพระองค์ท่าน
อาศัยอานาจแห่งสากลภาพนี ้ สมาชิกแต่ละหน่วยในพระศาสนจักรต่างก็นาพระคุณของตนเองมาให้
สมาชิกอื่นๆ และพระศาสนจักรทัง้ หมด และแต่ละหน่วยนัน้ ย่อมเจริญขึน้ จากการที่ทกุ คนต่างนาพระพรของตน
มามอบให้แก่กนั และกัน และต่างก็พากันมุ่งไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ในเอกภาพ ดังนัน้ ประชากรของพระเจ้าจึง
ไม่เพี ยงเป็ น แต่การรวมตัวกัน ของคนต่ างๆกัน เท่านั้น แต่ภ ายในพระศาสนจักรยังประกอบด้วยตาแหน่ งที่
แตกต่างกัน ในท่ามกลางสมาชิกที่แตกต่างกันนัน้ บ้างก็ในด้านของหน้าที่ ในเมื่อท่านบาเพ็ญศาสนบริการ
เพื่อ ประโยชน์แห่งพี่นอ้ งของตน หรือบางท่านก็ในด้านฐานะและการดาเนินชีวิ ต ในเมื่อ หลายท่านสังกัดใน
ฐานะนักบวช พวกท่านก็ดาเนินชีวิตตามวิถีทางที่รดั กุมเคร่งครัดยิ่งขึน้ เพื่อมุ่งไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ แบบอย่าง
ของพวกท่านจะเป็ นเครื่องกระตุน้ เตือนพวกพี่นอ้ ง เป็ นเพราะเหตุนเี ้ องด้วย ที่ในสหพันธ์ของพระศาสนจักรยัง
มีศาสนจักรปลีกย่อย(เฉพาะ)อีกหลายหน่วย ซึ่งเป็ นไปตามสิทธิอันชอบธรรมที่จะสงวนรักษาขนบประเพณี
เฉพาะของตนไว้ โดยที่ยังดารงอยู่อย่างครบถ้วนภายใต้การเป็ นประมุขเอกของธรรมาสน์แห่งท่านเปโตร ผูเ้ ป็ น
ประธานในที่ประชุมของชุมชนที่มีความรักต่อกัน ท่านเปโตรก็ปกป้องความแตกต่างที่เป็ นไปตามทานองคลอง
ธรรมนี ้ ในขณะเดียวกันก็ดูแลเอาใจใส่ไม่ให้ความต่างนีเ้ ป็ นภัยแก่เอกภาพ แต่กลับมีส่วนเสริมเอกภาพให้
มั่นคงขึน้ ที่สุด ในระหว่างความต่างในภาคส่วนต่างๆของพระศาสนจักร ก็มีสายสัมพันธ์อันสนิทชิดเชือ้ ต่อกัน
ทัง้ ในด้านทรัพยากรฝ่ ายวิญญาณ ด้านบุคลากรในงานแพร่ธรรม และความช่วยเหลือเกือ้ กูลกันทางโภคทรัพย์ฝ่ ายแผ่นดิน ทัง้ นี ้ เพราะว่าบรรดาสมาชิกแห่งประชากรของพระเจ้าได้รับเรียกมาเพื่อนาทรัพยากรต่างๆมา
แบ่งปันกันและกัน วาทะของท่านอัครสาวกจึงเหมาะกับพระศาสนจักรแต่ละพระศาสนจักรว่า “แต่ละคนจงใช้
พระพรที่ได้รบั มาเพื่อรับใช้กนั ประดุจผูจ้ ดั การที่ดี เพื่อแจกจ่ายพระหรรษทานหลากหลายของพระเจ้า” (1ปต
4:10)
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เพราะฉะนัน้ มนุษย์ทกุ คนที่ได้รบั เรียกให้เข้ามาสู่เอกภาพสากล (คาทอลิก) แห่งประชากรของพระเจ้า
เอกภาพสากลนีเ้ ป็ นทัง้ เครื่องหมายบ่งชีล้ ่วงหน้าและสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดมีสนั ติภาพสากล และด้วยวิถีทาง
ต่างๆกันที่พวกเขาสังกัดขึน้ อยู่หรือมีความสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็ นคริสตชนชาวคาทอลิกก็ดี คนอื่นๆที่เชื่อใน
พระคริสตเจ้าก็ดี และที่สดุ มนุษย์ทกุ ผูค้ น ต่างได้รบั คาเชือ้ เชิญจากพระหรรษทานของพระเจ้าให้เข้ามาสู่ความ
รอดด้วยกันทัง้ นัน้
สัตบุรุษคาทอลิก
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สภาสังคายนาศักดิ์สิทธิ์นีห้ นั มาสนใจสัตบุรุษคาทอลิกเป็ นอันดับแรก โดยอาศัยพืน้ ฐานจากพระคัมภีร ์
และธรรมประเพณี จึงสอนว่าพระศาสนจักรที่กาลังจาริกอยู่ในโลกขณะนีเ้ ป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับเอาตัวรอด เหตุ
ว่ามีพระคริสตเจ้าผูเ้ ดียวเท่านัน้ เป็ นคนกลางและหนทางแห่งความรอด พระองค์ประทับอยู่กับเราในพระวรกาย
ของพระองค์ ซึ่งก็คือพระศาสนจักร พระองค์ทรงยืนยันไว้อย่างชัดเจนถึงความจาเป็ นในเรื่องความเชื่อ และศีล
ล้างบาป (เทียบ มก16:16, ยน3:5) พร้อมกันนี ้ ก็ทรงยืนยันถึงความจาเป็ นของพระศาสนจักร ซึ่งมนุษย์จะเข้า
มาอยู่ในนัน้ ได้โดยทางศีลล้างบาป ซึ่งเป็ นดังประตูทางเข้า ดังนั้น บุคคลใดก็ตามที่ทราบว่า พระศาสนจักรได้
ถูกตัง้ ขึน้ โดยพระเจ้าผ่านทางพระคริสตเจ้าให้เป็ นสิ่งที่จาเป็ น และยังปฏิเสธไม่ยอมเข้าในสังกัด หรือไม่ยอม
สังกัดอยู่ต่อไป ก็ไม่สามารถเอาตัวรอดได้
ผู้ที่ถูกถือว่าเป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของพระศาสนจักร คื อ ผู้ที่มีพ ระจิ ตของพระคริสตเจ้า ยอมรับเอา
หลักเกณฑ์ของพระศาสนจักรทุกๆประการ และวิธีการต่างๆเพื่อ เอาตัวรอด อันกาหนดอยู่ในพระศาสนจักร
รวมทัง้ ภายในองค์กรทัง้ มวลของพระศาสนจักร และผูซ้ ึ่ง -โดยความผูกพันอันเนื่องจากการประกาศความเชื่อ
โดยศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยการปกครองและสมาพันธ์ของพระศาสนจักร - ได้เข้ามาร่วมในโครงสร้างที่แลเห็น
ได้ของพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า ผู้ทรงปกครองพระศาสนจักรผ่านทางพระสันตะปาปาและบรรดา
พระสังฆราช อย่างไรก็ดี ผูท้ ี่เข้าสังกัดในพระศาสนจักรแล้ว หากมิได้ดารงอยู่ในความรัก ก็ไม่อาจเอาตัวรอด
ได้ เขาอยู่ในพระศาสนจัก รแต่ เพี ย ง “ฝ่ ายร่า งกาย” มิ ใช่อ ยู่ “ด้วยใจ” ทุก ๆคนจงตระหนัก ว่า ฐานะอัน
ประเสริฐ ที่เราได้เป็ นบุตรของพระศาสนจักรนั้น ไม่ใช่เราได้มาเพราะคุณ งามความดีอ ะไรของเรา แต่ได้มา
เพราะพระหรรษทานพิเศษของพระคริสตเจ้า ซึ่งหากเราไม่สนองตอบด้วยความคิด ด้วยวาจา และด้วยกิจการ
แล้วไซร้ อย่าว่าแต่จะเอาตัวรอดเลย เรากลับจะถูกพิพากษาอย่างเคร่งครัดยิ่งขึน้
ส่วนคริสตชนสารอง ผูท้ ี่แสดงความปรารถนาออกมาอย่างแน่วแน่จะเข้าสังกัดในพระศาสนจักร โดยมี
พระจิตเจ้าทรงดลใจ ความตั้งใจเช่น นีก้ ็ท าให้เขาสังกัดอยู่ในพระศาสนจักรแล้ว และพระศาสนจักรผู้เป็ น
มารดาก็รบั เขาไว้ดว้ ยความรัก และความเอาใจใส่ดแู ล
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สัมพันธภาพของพระศาสนจักรกับคริสตชนที่ไม่ใช่คาทอลิก
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พระศาสนจัก รทราบดีว่า ตัว ท่ านมี ค วามสัม พัน ธ์กับบรรดาผู้ มีเกียรติ ที่ได้รับ นามว่าเป็ น คริส ตชน
เพราะเป็ นผูท้ ี่ได้รบั ศีลล้างบาป ด้วยเหตุผลหลายประการ แม้ว่า พวกเขาไม่ประกาศรับรองความเชื่อคาทอลิก
ทั้งครบ หรือ ไม่ ได้รับรู เ้ อกภาพ หรือไม่ รบั สัมพัน ธภาพภายใต้ผู้สืบ ต าแหน่งของนักบุ ญ เปโตร แต่พ วกเขา
ส่วนมากเคารพพระคัมภีร ์ และยึดถือเป็ นหลักของความเชื่อ และการดาเนินชีวิต พวกเขาแสดงความร้อนรน
อย่างจริงใจต่อพระศาสนา พวกเขาเชื่อด้วยใจรักในพระเจ้า พระบิดาผูท้ รงสรรพานุภาพ และในพระคริสตเจ้า
พระบุตรของพระเจ้าและพระผูท้ รงกอบกู้ พวกเขาได้รบั ประทับตราของศีลล้างบาปจึงร่วมสนิทกับพระคริสต
เจ้า กว่านัน้ อีก ยังรับรู แ้ ละรับศีลศักดิ์สิทธิ์ประการอื่นๆในคริสตจักรหรือกลุ่มของเขาเองอีกด้วย ในพวกเขามี
หลายๆท่านมีบรรดาศักดิ์เป็ นพระสังฆราช ซึ่งยังคงทาพิธีถวายบูชาแห่งศีลมหาสนิท ทัง้ ยังส่งเสริมความภักดี
ต่อ พระนางพรหมจารี พระมารดาของพระเจ้า นอกนั้น ยังมีการภาวนาร่วมกันและแบ่ งปั นพระคุณ ฝ่ าย
วิญญาณด้านอื่นๆอีก โดยแท้จริงแล้ว คริสตชนเหล่านีม้ ีส่วนร่วมกับเราอย่างจริงจังโดยทางองค์พระจิตเจ้า
ด้วยพระคุณและพระหรรษทานต่างๆของพระองค์ และด้วยฤทธิ์เดชบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ท่าน
ทรงทางานอย่างมีชีวิตชีวาในพวกเขา ทรงทาให้บางคนในพวกเขามีใจกล้าหาญจนถึงกับยอมพลีหลั่งโลหิต
ของตน ดังนีแ้ หละ ที่พระจิตเจ้าทรงปลุกให้บรรดาศิษย์ทงั้ หลายของพระคริสตเจ้ามีความปรารถนาและออก
แรงทางาน เพื่อให้ทุกๆคนเข้ามารวมกันอย่างสันติ ตามที่พระคริสตเจ้าทรงกาหนดไว้ เพื่อ จะได้เป็ นฝูงแกะ
เดียว และมีนายชุมพาบาลแต่ผเู้ ดียว เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จนี ้ พระศาสนจักรผูเ้ ป็ นมารดาไม่หยุดยัง้ ที่จะภาวนา
ที่จะหวังและทางาน อีกทัง้ คอยตักเตือนลูกๆของท่านให้ชาระตน ปฏิรูปตนเสีย ใหม่ เพื่อให้สัญลักษณ์ของ
พระคริสตเจ้าได้ฉายแสงเจิดจ้ายิ่งขึน้ บนใบหน้าของพระศาสนจักร
บรรดาผู้ที่มิใช่คริสตชน
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ที่สุด ก็คือบุคคลที่ยังมิได้รบั พระวรสาร แต่พวกเขาก็มีความเกี่ยวข้องกับประชากรของพระเจ้ าด้วย
เหตุผลหลายประการ ก่อนใครอื่นหมดก็คือประชากรที่พระเจ้าประทานพันธสัญญาต่างๆให้ พระคริสตเจ้าทรง
บังเกิดมาเป็ นมนุษย์ในชาติของเขา (เทียบ รม9:4-5) โดยการเลือกสรรของพระองค์ พวกเขาได้เป็ นประชากร
สุดที่รกั เพราะเห็นแก่บรรพบุรุษของพวกเขา พระองค์ได้ประทานพระคุณต่างๆโดยไม่ทรงเปลี่ยนพระทัยเพิก
ถอน(เที ย บ รม11:28-29) แต่ แ ผนการประทานความรอดยั ง รวมถึ ง บุ ค คลเหล่ า นั้ น ที่ รับ รู ถ้ ึ ง พระผู้ส ร้า ง
ท่า มกลางพวกเราก็มี ช าวมุส ลิม เป็ นต้น ซึ่ งประกาศยืน ยัน ว่าพวกเขายึ ด ถือ ความเชื่ อ ของอับ ราฮัม และ
นมัสการพระเจ้าผูท้ รงเมตตากรุ ณาแต่องค์เดียวเหมือนกับเรา และในวันสุดท้ายจะทรงพิพากษามวลมนุษย์
ส่วนบุคคลอื่นๆที่แสวงหาพระเจ้าที่เขาไม่รูจ้ ักในเงา(ความมืด) และรูปภาพต่างๆ พระเจ้าเองก็ไม่ทรงอยู่ห่าง
จากคนพวกนี ้ เพราะพระองค์ประทานชีวิต ลมหายใจ และสิ่งต่างๆให้แก่มนุษย์(เทียบ กจ17:25-28) และพระผู้
กอบกูม้ ีพระประสงค์ให้มนุษย์ทุกคนเอาตัวรอด(1ทธ 2:4) คนเหล่านีไ้ ม่รูถ้ ึงพระวรสารของพระคริสตเจ้า ไม่รูถ้ ึง
พระศาสนจักรของพระองค์โดยไม่มีความผิด ถึงกระนั้น พวกเขาก็แสวงหาพระเจ้าด้วยใจสุจริต พยายามทาดี
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ตามนา้ พระทัยของพระองค์ที่เขาทราบตามเสียงของมโนธรรม โดยมีพระหรรษทานของพระคอยช่วยเหลือ พวก
เขาก็อ าจบรรลุถึงความรอดตลอดนิรันดร์ ทั้งพระญาณสอดส่ อ งของพระเจ้าก็ ไ ม่ เพิกเฉย ประทานความ
ช่วยเหลืออันจาเป็ นสาหรับความรอดแก่ผทู้ ี่ยงั ไม่ได้รูจ้ กั พระเจ้าอย่างกระจ่างแจ้งโดยมิใช่ความผิดของเขา แต่
พวกเขาก็ยงั พยายามดาเนินชีวิตที่ถกู ต้องดีงาม แน่นอนโดยมีพระหรรษทานคอยช่วยเหลือ เพราะว่าทุกๆสิ่งที่ดี
หรือความจริงที่มีอยู่ในตัวเขานั้น พระศาสนจักรถือว่าเป็ นการเตรียมตัวเบือ้ งต้นแห่งพระวรสารแล้ว พระองค์ผู้
ทรงส่อ งสว่างแก่มนุษย์ทั้งหลายได้ประทานสิ่งเหล่านีใ้ ห้ ก็เพื่อ พวกเขาจะได้รับชีวิตในที่สุดนั่น เอง แต่ก็ มี
บ่อยครัง้ เหมือนกันที่มนุษย์ถูกปี ศาจล่อลวง จึงหลงใหลไปในความนึกคิด พวกเขาแลกความจริ งของพระเจ้า
กับความเท็จ ยอมรับใช้สิ่งสร้างมากกว่าพระผูส้ ร้าง (เทียบ รม1:21และ25) หรือบางคนดารงชีพอยู่และตายไป
โดยไม่มีพระ คนพวกนีล้ ่อแหลมต่อความหมดหวังอย่างยิ่ง เพราะเหตุนีเ้ อง เพื่อเพิ่มพระเกียรติมงคลของพระ
เจ้า และเพื่อช่วยคนเหล่านีท้ งั้ หมดให้เอาตัวรอด พระศาสนจักรจึงระลึกถึงพระบัญชาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ที่ว่า “ท่านทัง้ หลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทงั้ ปวง” (มก16:15) จึงพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะ
ปฏิบตั ิภารกิจเหล่านี ้
หน้าที่ธรรมทูตที่พระศาสนจักรได้รับมอบหมาย
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พระบิด าได้ทรงส่งพระบุ ตรมาฉันใด พระบุ ตรก็ทรงส่งบรรดาอัครสาวกไปฉันนั้น (เทียบ ยน20:21)
พระองค์มี พ ระด ารัสว่ า “พระเจ้า ทรงมอบอ านาจอาชญาสิ ท ธิ์ทั้งหมดในสวรรค์แ ละบนแผ่ น ดิ น ให้แก่ เรา
เพราะฉะนัน้ ท่านทัง้ หลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็ นศิษย์ของเรา ทาพิธีลา้ งบาปให้เขา เดชะพระนาม
พระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคาสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ ท่าน แล้วจงรู เ้ ถิดว่าเราอยู่กับ
ท่านทุกวันตราบจนสิน้ พิภพ” (มธ28:18-20) พระคริสตบัญชาอย่างสง่าที่ทรงสั่งให้ประกาศความจริงอันช่วยให้
รอดนี ้ พระศาสนจักรได้รบั มาจากบรรดาอัครสาวกให้ปฏิบตั ิเรื่อยไปจนถึงสุดปลายแผ่นดิน(เทียบ กจ1:8) ด้วย
เหตุนีเ้ อง พระศาสนจักรจึงใช้วาทะของท่านอัครสาวกกับตนเองที่ว่า “หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี ข้าพเจ้า
ย่อมได้รับความวิบัติ” (1คร 9:16) ดังนั้น พระศาสนจักรจึงดาเนินการส่งผูป้ ระกาศข่าวดีออกไปไม่ขาดสาย
จนกระทั่งพระศาสนจักรที่เพิ่งตัง้ ขึน้ ใหม่จะได้รบั สถาปนาขึน้ โดยสมบูรณ์ และสามารถดาเนินงานประกาศข่าว
ดีต่อไปได้ดว้ ยตัวเอง พระจิตเจ้าทรงเป็ นแรงผลักดันให้พระศาสนจักรทาในส่วนของตนจนบรรลุผลสาเร็จตาม
แผนการของพระเจ้า ผูท้ รงแต่งตัง้ พระคริสตเจ้าขึน้ เป็ นบ่อเกิดแห่งความรอดของโลกทั้ งมวล ในการประกาศ
ข่าวดีนนั้ พระศาสนจักรเชือ้ เชิญให้ผฟู้ ั งยอมรับรูแ้ ละประกาศแสดงความเชื่อออกมา เตรียมตัวพวกเขาสาหรับ
การรับศีลล้างบาป ดึงพวกเขาออกมาให้พ้นจากการเป็ นทาสของการหลงผิด ทาให้พวกเขาเจริญ วัฒนาไป
จนถึงขัน้ สมบูรณ์โดยอาศัยความรักของพระองค์ พระศาสนจักรยังออกแรงทางาน เพื่อว่าเมื่อพบเห็นสิ่งที่ดีงาม
ในใจ ในความนึกคิดของมนุษย์ หรือที่อยู่ในจารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของประชาชนต่างๆ ท่านไม่
เพียงรักษาไว้ไม่ให้ดับสูญไป แต่กลับทาให้บริสุทธิ์ขึน้ ยกย่องขึน้ และนาไปสู่ความสมบูรณ์ เพื่อพระเกียรติ
มงคลของพระเจ้า ยังความอับอายให้แก่ปีศาจ และเป็ นความผาสุกแก่มวลมนุษย์ ศิษย์ของพระคริสตเจ้าแต่ละ
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คนจึงมีหน้าที่เฉพาะ และภาระที่จะต้องเผยแผ่ความเชื่อ จริงอยู่ไม่ว่าใครก็โปรดศีลล้างบาปได้ แต่ก็เป็ นหน้าที่
ของพระสงฆ์ที่จะก่อสร้างพระวรกายโดยการถวายมิสซา ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามวจนะของพระเจ้าที่ตรัสผ่าน
ทางประกาศกว่า “ตั้ง แต่ สุ ด ปลายทิ ศ ตะวัน ออกจนถึ ง สุด ปลายทิ ศ ตะวัน ตก นามของเรายิ่ งใหญ่ ในหมู่
นานาชาติ ทุกหนทุกแห่งจะมีผู้ถวายกายานและของถวายบริสุทธิ์แก่น ามของเรา” (มลค1:11) ดังนีแ้ หละ
พระศาสนจักรทั้งอธิษ ฐานภาวนา และทางานไปพร้อ มๆกัน เพื่ อ ให้โลกทั้งโลกบรรลุความสมบู รณ์ มาเป็ น
ประชากรของพระเจ้า เป็ นพระวรกายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และเป็ นวิหารที่ประทับของพระจิตเจ้า และเพื่อว่าในพระคริสตเจ้า ผูท้ รงเป็ นศีรษะของสิ่งทัง้ มวล จะทรงมอบพระเกียรติ ยศและพระสิริรุง่ โรจน์ทุกประการแด่
องค์พระผูส้ ร้าง ผูเ้ ป็ นพระบิดาแห่งสากลจักรวาล
บทที่ 3
พระฐานานุกรมของพระศาสนจักร
และตาแหน่งพระสังฆราชโดยเฉพาะ
อารัมภบท
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พระคริสตเจ้าทรงแต่งตัง้ ตาแหน่งหน้าที่ต่างๆไว้ในพระศาสนจักรสาหรับบารุงเลีย้ งดูและทวีประชากร

ของพระเจ้าให้มีจานวนมากขึน้ อยู่เสมอเพื่อประโยชน์ของพระวรกายทัง้ หมด บรรดาศาสนบริกรผูไ้ ด้รบั อานาจ
ศักดิ์สิทธิ์มีหน้าที่ทางานรับใช้มวลพี่นอ้ งของตน เพื่อว่าทุกคนที่เป็ นประชากรของพระเจ้า ซึ่งผลที่ตามมาคือมี
เกียรติศักดิ์เป็ นคริสตชนที่แท้จริง จะได้ม่งุ หน้าสู่จุดหมายเดียวกัน คือบรรลุถึงความรอดอย่างเป็ นอิสระ และ
เป็ นระเบียบเรียบร้อย
สภาสังคายนาศักดิ์สิทธิ์นีด้ าเนินตามสภาสังคายนาวาติกันครัง้ ที่ 1 โดยสอนและประกาศว่า พระ
เยซูคริสตเจ้า องค์พระชุมพาบาลนิรันดรได้ทรงสถาปนาพระศาสนจัก รขึน้ โดยได้ทรงส่งบรรดาอัครสาวก
ออกไปเหมือนพระบิดาได้ทรงส่งพระองค์มา (เทียบ ยน 20:21) บรรดาผูส้ ืบตาแหน่งอัครสาวก ก็คือ บรรดา
พระสังฆราช จะเป็ น ชุมพาบาลในพระศาสนจักรของพระองค์เรื่อ ยไปจวบจนสิ น้ โลก แต่ เพื่ อ ให้ต าแหน่ ง
พระสังฆราชคงความเป็ นหนึ่งเดียวกันและแบ่งแยกไม่ได้ พระองค์ได้ทรงตัง้ ท่านเปโตรให้เป็ นประมุขของอัคร
สาวกอื่นทั้งหลาย และในตัวของท่านเปโตรนั้น พระองค์ได้ทรงตัง้ ไว้ให้เป็ นแหล่งที่มาและรากฐานอันคงอยู่
เสมอ และแลเห็นได้ในเอกภาพแห่งความเชื่อและความสัม พันธ์อนั เดียวกัน อันคาสอนเรื่องการสถาปนา เรื่อง
ความสถาพรมั่นคง เรื่องอานาจ และเหตุผลของการเป็ นประมุขของพระสังฆราชแห่งกรุงโรม ตลอดจนเรื่อง
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อาจาริยานุภ าพอัน ไม่รูผ้ ิดพลั้งของพระองค์ท่าน สภาสังคายนาศักดิ์สิ ทธิ์นีน้ ากลับมาเสนออีกครั้งหนึ่ง ให้
สัตบุรุษทัง้ สิน้ ต้องเชื่ออย่างมั่นคง นอกจากนี ้ ยังเสริมต่อ ในเรื่องคาสอนที่เกี่ยวกับบรรดาพระสังฆราชผูส้ ืบ
ตาแหน่งของบรรดาอัครสาวก ท่านเหล่านีพ้ ร้อมกับผู้สืบตาแหน่งของท่านเปโตร ซึ่งเป็ นองค์ผแู้ ทนของพระ
คริสตเจ้า และเป็ นประมุขที่แลเห็นได้ของพระศาสนจักรทัง้ หมด ทัง้ สองฝ่ ายทาหน้าที่เป็ นผูป้ กครองเคหะของ
พระเจ้าผูท้ รงชีวิต
การแต่งตั้งอัครสาวกสิบสองท่าน
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หลังจากทรงภาวนาอย่างยาวนานต่อ พระบิดาแล้ว องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงเรียกบุคคลที่พระองค์เอง
ทรงพอพระทัยเข้ามาหา แล้วทรงแต่งตัง้ สิบสองท่านให้อ ยู่กับพระองค์ และให้พวกเขาไปประกาศเรื่อ งพระ
อาณาจักรสวรรค์ (เทียบ มก3:13-19, มธ 10:1-42) บรรดาอัครสาวกเหล่านี ้ (เทียบ ลก 6:13)พระองค์ทรงตัง้
พวกท่านขึน้ เป็ นคณะ หรือเป็ นกลุ่มก้อนที่ถาวร และในพวกท่านนีพ้ ระองค์ได้ทรงเลือกคนหนึ่งคือท่านเปโตร ตัง้
ให้เป็ นหัวหน้าของคณะ ( เทียบ ยน 21:15-17) พระองค์ได้ทรงใช้พวกท่านไปหาลูกๆชาวอิสราเอลก่อน แล้วจึง
ไปหานานาชาติทงั้ หลาย (เทียบ รม1:16) ทัง้ นีเ้ พื่อให้พวกท่านมีส่วนในฤทธิ์อานาจของพระองค์ ให้พวกท่านทา
ให้ปวงชนมาเป็ นศิษย์ของพระองค์และทาให้ศกั ดิ์สิทธิ์ไป และให้ปกครองพวกเขาเหล่านั้น (เทียบ มธ 28:1620, มก16:15, ลก 24:45-48, ยน 20:21-23) ดังนี ้ ก็เป็ นการเผยแผ่และบริการรับใช้พระศาสนจักรภายใต้การ
นาขององค์พระผู้เป็ น นายชุมพาบาลทุกวันตลอดไปตราบจนสิน้ พิภพ ( เทียบ มธ 28:20 ) บรรดาอัครสาวก
ได้รบั กาลังตั้งมั่นเต็ม ที่ในภารกิ จนี ้ ณ วันเปนเตกอสเต(วันที่ 50 วันพระจิตเจ้าเสด็จ มา เทียบ กจ 2:1-26)
ตามที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และท่านจะรับอานุภาพเพื่อ จะ
เป็ นพยานถึงเราในกรุ งเยรูซาเล็ม ทัง้ แคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย จนถึงสุดปลายแผ่นดิน” ( กจ 1:8) ฝ่ ายพวก
อัครสาวกก็แยกย้ายกันออกไปประกาศพระวรสารทั่วทุก แห่งหน ( เทียบ มก 16:20 ) พระจิตเจ้าทรงบันดาลให้
ผูฟ้ ั งยอมรับข่าวดีนั้น ดังนี ้ พวกท่านก็รวบรวมผูค้ นเหล่านั้นไว้ในพระศาสนจักรสากล ( = ทั่วไป ) ซึ่งองค์พระผู้
เป็ นเจ้าทรงสถาปนาพระศาสนจักรขึน้ ในพวกอัครสาวก และได้ทรงตัง้ ขึน้ บนท่านเปโตร หัวหน้าของพวกท่าน
โดยมีพระคริสตเยซูทรงเป็ นศิลาหัวมุม ( เทียบ วว 21:14, มธ16:18, อฟ 2:20 )
พระสังฆราชคือผู้สืบตาแหน่งอัครสาวก
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ภารกิจของพระเจ้าที่พระคริสตเจ้าได้ทรงมอบให้บรรดาอัครสาวก จะต้องดารงอยู่ตลอดไปตราบจนสิน้
พิภพ( เทียบ มธ 28 : 20 ) เพราะว่าพระวรสารที่พวกท่านส่งมอบต่อๆกันไปนัน้ เป็ นดังแหล่งที่มาแห่งชีวิตของ
พระศาสนจักรในทุกๆเวลา เพราะเหตุนี ้ บรรดาอัครสาวกจึงได้เอาใจใส่ในอันที่จะแต่งตัง้ ผูส้ ืบตาแหน่งแทน
พวกท่าน ในรูปแบบสังคมที่มีพระฐานานุกรมเช่นนี ้
แท้จริงแล้ว ไม่เพียงแต่จะต้องมีผชู้ ่วยในหน้าที่ของพวกท่านหลายคนเท่านัน้ แต่เพื่อให้ภารกิจที่ได้รบั
มอบหมายดารงอยู่ต่อไปหลังจากพวกท่ านสิน้ ชีวิตแล้ว จึงได้กาชับสั่ง ดังเป็ นพินัยกรรม ให้ผรู้ ่วมงานใกล้ชิด
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ของท่านทาหน้าที่นนั้ ต่อไปจนสาเร็จ และงานที่พวกท่านได้เริ่มไว้ ก็ให้พวกเขายืนหยัดทาต่อไป พลางกาชับให้
พวกเขาเอาใจใส่ต่อฝูงแกะทั้งหมด ซึ่งพระจิตเจ้าได้ทรงตั้งพวกเขาไว้ให้เลีย้ งดูพระศาสนจักรของพระเจ้า
( เทียบ กจ 20 : 28 ) ฉะนั้นพวกอัครสาวกจึงคัดเลือกบุคคลดังกล่าว และสั่งว่าเมื่อเขาจะสิน้ ชีพไปก็ให้บุคคล
อื่นที่ได้รบั เลือกมาเป็ นอย่างดีแล้วรับช่วงต่อไป ในบรรดาหน้าที่ต่างๆซึ่งตามธรรมประเพณีของพระศาสนจักร
ได้ถือปฏิบัติมาตัง้ แต่สมัยต้นแล้วนั้น หน้าที่สาคัญอันดับแรกคือหน้าที่ของบุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ สู่ตาแหน่ง
พระสังฆราช ซึ่งสืบตาแหน่งมาจากบรรดาอัค รสาวกตัง้ แต่ตน้ ไม่ขาดสาย ดังนีจ้ ึงเป็ นไปตามวาทะของนักบุญ
อิ เรเนโอ ที่ ว่ า โดยผ่ า นทางบุ ค คลที่ พ วกอั ค รสาวกได้ตั้ง ขึ ้น เป็ นพระสั ง ฆราช และผู้ ที่ สื บ ต าแหน่ ง ของ
พระสังฆราชเหล่านีล้ งมาจนถึงสมัยของเรา ธรรมประเพณีของบรรดาอัครสาวกจึงประจักษ์ชัดในโลก และ
ยังคงสงวนรักษาไว้ต่อไป
เพราะฉะนัน้ บรรดาพระสังฆราชจึงทาหน้าที่ศาสนบริการให้กบั หมู่คณะ พร้อมกับผูช้ ่วยเหลือของท่าน
คือ บรรดาพระสงฆ์และสังฆานุกร พระสังฆราชเป็ นประธานในฐานะเป็ นชุมพาบาลของฝูงแกะของท่าน เป็ น
สงฆ์ในพิธีศาสนกิจ และเป็ นผูร้ บั ใช้ในการปกครอง ยิ่งกว่านั้น เช่นเดียวกับตาแหน่งหน้าที่ที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ได้ทรงมอบให้แก่ท่านเปโตรคนเดียวโดยเฉพาะ ในฐานะเป็ นหัวหน้าของบรรดาอัครสาวก หน้าที่นจี ้ ะต้องดารง
อยู่ และต้องมอบให้กบั ผูส้ ืบตาแหน่งของท่านฉันใด ตาแหน่งหน้าที่ดแู ลพระศาสนจักรที่อคั รสาวกคนอื่นๆได้รบั
ก็จะต้อ งสืบต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยบรรดาพระสังฆราชที่ได้รับศีลบวชอันศักดิ์สิทธิ์ฉันนั้นด้วย เพราะฉะนั้น
สภาพระสังคายนาศักดิ์สิทธิ์จึงประกาศสอนว่า บรรดาพระสังฆราชจากการสถาปนาของพระเจ้าเองได้สืบ
ตาแหน่งแทนที่บรรดาอัครสาวก ในฐานะเป็ นชุมพาบาลของพระศาสนจักร ด้วยเหตุผลน่าฟั งที่ว่า ผูใ้ ดฟั งท่าน
ผูน้ ั้นฟั งพระคริสตเจ้า ผูใ้ ดสบประมาทท่าน ผู้นั้นสบประมาทพระคริสตเจ้า
และพระเจ้าผูท้ ี่ได้ทรงส่ง
พระคริสตเจ้ามา ( เทียบ ลก 10 :16 )
หน้าที่ของพระสังฆราชในการบันดาลความศักดิส์ ิทธิ์ การเทศน์สอน และการปกครอง
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ฉะนั้น ในตัวบุคคลของบรรดาพระสังฆราช ผู้ซึ่งมีบรรดาพระสงฆ์เป็ นผู้ช่วยเหลือ
องค์พระ
เยซูคริสตเจ้าผูท้ รงเป็ นมหาสมณะสูงสุด ประทับอยู่ในท่ามกลางบรรดาสัตบุรุษ แม้ว่าพระองค์ประทับเบือ้ งขวา
ของพระบิ ดาก็ จริง แต่พ ระองค์ก็ มิได้ท รงอยู่ห่างไกลจากกลุ่มคณะพระสังฆราชของพระองค์ ตรงกันข้า ม
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง อาศัยการรับ ใช้อันล ้าค่ าของพวกท่ าน พระองค์ท รงประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่
นานาชาติทงั้ หลาย และทรงประกอบศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความเชื่อทั้งหลายอยู่เนืองนิตย์ อาศัยหน้าที่เยี่ยงบิดา
ของพวกท่าน ( เทียบ 1 คร 4 : 15) พระองค์ทรงรับสมาชิกใหม่เข้ามาสังกัดพระวรกายของพระองค์ โดยการ
เกิดใหม่แบบเหนือธรรมชาติ ที่สดุ อาศัยความปรีชาและความรอบคอบของบรรดาพระสังฆราช พระองค์ก็ทรง
นาประชากรแห่งพันธสัญญาใหม่ให้จาริกไปสู่ความสุขนิรนั ดรอย่างมีระเบียบเรียบร้อย ท่านเหล่านีน้ ่ นั แหละ
ได้ถูกเลือกสรรให้เป็ นชุมพาบาลสาหรับเลีย้ งฝูงแกะขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เป็ นผูร้ บั ใช้ของพระคริสตเจ้า เป็ น
ผูจ้ ัดการดูแลธรรมลา้ ลึกของพระเจ้า ( เทียบ 1 คร 4:1) ท่านเหล่านีไ้ ด้รบั มอบหมายให้ทาการประกาศยืนยัน
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ข่าวดีแห่งพระหรรษทานของพระเจ้า ( เทียบ รม 15:16, กจ 20 : 24) ตลอดจนประกาศสอนภารกิจอันสว่าง
รุง่ โรจน์ของพระจิต และประกาศภารกิจอันรุง่ โรจน์ของความชอบธรรม ( เทียบ 2 คร 3 : 8 - 9 )
เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่อนั ยิ่งใหญ่นใี ้ ห้สาเร็จ บรรดาอัครสาวกได้รบั พระจิตเจ้าผูเ้ สด็จมาเหนือ พวกท่าน จาก
การประทานให้ของพระคริสตเจ้า (เทียบ กจ 1 : 8, 2 : 4, ยน 20 : 22 - 23 ) แล้วพวกท่านได้มอบพระคุณของ
พระจิตเจ้าให้แก่ผชู้ ่วยของพวกท่านโดยการปกมือ ( เทียบ 1 ทธ 4 :14, 2 ทธ 1 : 6-7) และการกระทาอันนีก้ ็
มอบต่อๆกันมาในการอภิเษกพระสังฆราชจนถึงชาวเราทุกวันนี ้ สภาสังคายนาศักดิ์สิทธิ์จึงสอนว่า การอภิเษก
พระสังฆราชนัน้ เป็ นการรับศีลบวชในขัน้ บริบูรณ์ อันว่าความบริบูรณ์นี ้ ทัง้ จากทางธรรมประเพณีดา้ นจารีตพิธี
ของพระศาสนจักร และจากวาจาของบรรดาปิ ตาจารย์ เรียกได้ว่าเป็ นสังฆภาพสูงสุด สุดยอดของบริกร
ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมๆกับการอภิเษกพระสังฆราชยังได้รบั มอบหน้าที่บันดาลความศักดิ์สิทธิ์ หน้าที่ส่งั สอน และ
การปกครองอีกด้วย หน้าที่เหล่านีต้ ามธรรมชาติของมันจะปฏิบตั ิได้ต่อเมื่อมีความสัมพันธ์ทางฐานานุกรมกับผู้
ที่เป็ นหัวหน้าและสมาชิกของคณะ(พระสังฆราช)เท่านัน้ ตามธรรมประเพณีของพระศาสนจักรที่ปฏิบตั ิกันมา
ทัง้ ทางตะวันออกและทางตะวันตก ก็ปรากฏชัดว่า โดยการปกมือ และโดยการกล่าววาจาอภิเษก ทาให้ได้รบั
พระหรรษทานของพระจิตเจ้าและได้รบั การประทับตราศักดิ์สิทธิ์ ในทานองที่ว่า ด้วยท่วงท่าอันสูงส่งและแล
เห็นได้เด่นชัด บรรดาพระสังฆราชได้เข้าแทนที่องค์พระคริสตเจ้าเอง ผูเ้ ป็ นพระอาจารย์ พระชุมพาบาล และ
พระสงฆ์ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็ นผูแ้ ทนของพระองค์ จึงเป็ นหน้าที่ของบรรดาพระสังฆราชที่จะรับผูร้ บั
เลือกสรรใหม่ให้เข้าสู่สมาชิกคณะพระสังฆราช โดยการรับศีลบวชเป็ นพระสังฆราช
คณะพระสังฆราช และ องค์พระประมุขของคณะ
22 ตามที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงแต่งตัง้ ไว้ นักบุญเปโตรและอัครสาวกองค์อื่นๆ รวมกันเข้าเป็ นคณะอัคร
สาวกฉันใด พระสังฆราชแห่งกรุงโรมผูส้ ืบตาแหน่งของนักบุญเปโตร กับบรรดาพระสังฆราชผูส้ ืบตาแหน่งของ
บรรดาอัครสาวก ก็มีความสัมพันธ์เป็ นหนึ่งเดียวกันฉันนั้น เป็ นหลักประเพณี ที่ถือกันมาแต่โบราณที่บรรดา
พระสังฆราชผู้ได้รบั การแต่งตัง้ ให้อยู่ในที่ต่างๆทั่วโลก ต่างมีความเป็ นหนึ่งเดียวกันในระหว่า งพวกท่านเอง
และกับพระสังฆราชแห่งกรุ งโรม โดยมีความสัมพันธ์กันทางด้านเอกภาพ ด้านความรักและสันติสุขต่อกัน
เช่น เดียวกัน การจัดประชุม สภาสังคายนาต่างๆ ก็เพื่อ ตกลงร่วมกันในปั ญ หาสาคัญ ๆโดยใช้การตัดสิน มี
น ้า หนัก จากความคิ ด เห็ น ของหลายๆท่ า นเพื่ อ ให้เกิ ด ความสมดุล และความเที่ ย งธรรมในทุก ปั ญ หาที่ มี
ความส าคัญ มากๆ ทั้งหมดนี ้แ สดงให้เห็ น คุณ ลักษณะและโครงสร้า งเป็ น คณะของผู้ที่ ได้รับ ศี ล บวชเป็ น
พระสังฆราช การจัดประชุมสภาสังคายนาสากลต่างๆในศตวรรษที่ผ่านๆมาก็เป็ นข้อพิสูจน์ในเรื่องนีอ้ ย่างชัด
แจ้ง นอกจากนี ้ ยังพอเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนจากประเพณีปฏิบตั ิมาแต่โบราณ คือ เมื่อมีใครได้รบั แต่งตัง้ ขึน้
เป็ นพระสังฆราชใหม่ เขาจะเชิญพระสังฆราชหลายองค์มาร่วมในการเทิดเกียรติผไู้ ด้รบั ภาระหน้าที่สังฆภาพ
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สูงสุด ใครจะเข้าเป็ นสมาชิกของคณะพระสังฆราช คนนั้นต้อ งได้รบั การอภิเษกด้วยศีลบวช และต้องร่วม
สหพันธ์ทางฐานานุกรมกับองค์พระประมุข และสมาชิกของคณะด้วย
อันว่าคณะหรือทาเนียบของบรรดาพระสังฆราชถือว่าไม่มีอานาจอะไร เว้นแต่ได้ร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกับ
พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ซึ่งเป็ นผูส้ ืบตาแหน่งนักบุญเปโตร ในฐานะที่เป็ นประมุขของคณะจึงมีอานาจสูงสุด
และคงอยู่ครบบริบูรณ์เหนือ นายชุมพาหรือสัตบุรุษใดๆ เหตุว่าพระสังฆราชแห่งกรุงโรมด้วยภาระหน้าที่ของ
ท่าน กล่าวคือ เป็ นผูแ้ ทนขององค์พระคริสตเจ้า และในฐานะเป็ นนายชุมพาของพระศาสนจักรทัง้ มวล จึงมี
อานาจเต็มเปี่ ยม สูงสุด และสากลทั่วทัง้ พระศาสนจักร และสามารถใช้อานาจได้เสมออย่า งอิสระเสรีดว้ ย
ส่วนคณะพระสังฆราชถือว่าเป็ นผูส้ ืบตาแหน่งของบรรดาอัครสาวก ทาหน้าที่เหมือนบรรดาอัครสาวกในการ
เป็ นอาจารย์สอน และเป็ นนายชุมพา ซึ่งทาให้ความเป็ นคณะของบรรดาอัครสาวกคงดารงอยู่ต่อ มา และ
พร้อมกับหัวหน้า คือพระสันตะปาปา โดยไม่เคยปราศจากหัวหน้าเลย พวกเขาก็มีอานาจสูงสุด และเต็ม
เปี่ ยมเหนือ พระศาสนจักรสากล แต่พ วกเขาไม่ อ าจใช้อ านาจนี ้ได้โดยปราศจากความเห็น ชอบจากพระ
สันตะปาปา องค์พระผู้เป็ นเจ้าทรงตั้งนักบุญเปโตรแต่ผเู้ ดียวให้เป็ นศิ ลา-ฐานที่ตงั้ และเป็ นผูถ้ ือกุญแจของ
พระศาสนจักร (เทียบ มธ 16:18-19) และทรงตัง้ ท่านเป็ นชุมพาบาลของฝูงแกะทัง้ หมดของพระองค์ ( เทียบ
ยน 21 : 15 และต่อๆไป) ส่วนภาระหน้าที่ในการผูกหรือ แก้ที่ทรงมอบให้กับนักบุญเปโตรนั้น ( เทียบ มธ
16:19 ) เป็ นที่ชดั เจนว่าทรงมอบให้บรรดาอัครสาวกด้วยเมื่อรวมเป็ นหนึ่ งเดียวกับหัวหน้าของพวกเขา ( เทียบ
มธ 18:18 ; 28 : 16 - 20) คณะนี ้ เนื่ องจากมีสมาชิกอยู่ร่วมกันเป็ นจานวนมาก ก็แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่าง และสากลภาพของประชากรของพระเจ้า และแสดงถึงเอกภาพแห่งฝูงแกะของพระคริสตเจ้าที่
รวมกันอยู่ใต้ศีรษะหนึ่งเดียวกัน ในฝูงแกะนี ้ บรรดาพระสังฆราชผูซ้ ื่อสัตย์ และเคารพความเป็ นเอกและสูงส่ง
กว่าของหัวหน้าของตน ก็ใช้อานาจของตนโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ของสัตบุรุษของตน จริงๆแล้วยังเพื่อความ
ดีของพระศาสนจักรทัง้ หมดด้วย โดยพระจิตเจ้าประทานพละกาลังแก่โครงสร้างอันประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ
และประทานความสามัคคีปรองดองให้อยู่เสมอ อานาจสูงสุดเหนือพระศาสนจักรทัง้ หมดที่คณะพระสังฆราช
มีอยู่นนั้ แสดงออกมาอย่างสง่างามทางการประชุมสภาสังคายนาสากล แต่ สภาสังคายนาสากลจะไม่มีทาง
เกิดขึน้ ถ้าผูส้ ืบตาแหน่งนักบุญเปโตรไม่ยอมรับรอง หรืออย่างน้อยยอมรับว่าเป็ นเช่ นนั้น เป็ นเอกสิทธิ์ของ
พระสันตะปาปาเท่านั้นที่จะเรียกประชุม สภาสังคายนาสากล ที่จะนั่งเป็ นประธาน และให้การรับรองในที่
ประชุ ม นั้น อ านาจของคณะเดี ย วกัน นี ้ยัง สามารถปฏิ บัติ งานได้ในความสัม พัน ธ์เป็ น หนึ่ ง เดี ย วกับ พระ
สันตะปาปา โดยบรรดาพระสังฆราชขณะที่อาศัยในส่วนต่างๆของโลก หากว่าหัวหน้าของคณะเรียกพวกเขา
มาท ากิ จ กรรมอั น เป็ นคณะ หรื อ อย่ า งน้ อ ยรับ รองหรื อ ยอมรับ อย่ า งอิ ส ระในกิ จ กรรมร่ว มของบรรดา
พระสังฆราชที่ไม่ได้มีการประชุมด้วยกัน เพื่อว่ากิจกรรมที่เป็ นของคณะอย่างแท้จริงจะเกิดมีผล
ความสัมพันธ์ต่อกันภายในคณะพระสังฆราช
23 เอกภาพของคณะพระสังฆราชยังปรากฏออกมาให้เห็นได้ชัดในการติดต่อกันระหว่างพระสังฆราชแต่ละ
องค์กับ สังฆมณฑลแต่ ละแห่ง และกับ พระศาสนจักรสากล พระสันตะปาปาในฐานะผู้สื บ ต าแหน่ งของ
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นักบุญเปโตร เป็ นหลักและฐานที่ตั้งอันถาวรและที่แลเห็นได้แห่งเอกภาพ ทัง้ ของบรรดาพระสังฆราช และ
ของประชาสัตบุรุษทั้งปวง พระสังฆราชแต่ละองค์ก็ เป็ นหลักและฐานที่ ตั้ง อันแลเห็ นได้แห่งเอกภาพใน
พระศาสนจักรเฉพาะของพวกท่าน ซึ่งถูกตั้งขึน้ มาตามรู ปแบบของพระศาสนจักรสากล ในพระศาสนจักร
เฉพาะเหล่านี ้ และทัง้ หมดประกอบกัน ทาให้พระศาสนจักรสากลที่เป็ นเอกภาพและเป็ นแต่เพียงหนึ่งเดียวนีม้ ี
ความเป็ นอยู่ขึน้ มาได้ และเพราะเหตุผลนี ้ โดยเฉพาะพระสังฆราชแต่ละองค์ๆ ก็เป็ นตัวแทนของศาสนจักร
ของตนๆ ในขณะที่ทุกองค์รวมเข้ากับพระสันตะปาปา ก็เป็ นตัวแทนของพระศาสนจักรทั้งหมด โดยสาย
สัมพันธ์แห่งสันติ ความรัก และเอกภาพ
พระสังฆราชแต่ละองค์ ซึ่งได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นหัวหน้าพระศาสนจักรเฉพาะ ก็ทาหน้าที่อภิบาลดูแล
สัดส่วนหนึ่งของประชากรของพระเจ้าที่ท่านได้รบั มอบหมาย หาใช่ไปดูแลพระศาสนจักรเฉพาะส่วนที่อื่นๆ
และไม่ ใช่ ไปดูแ ลพระศาสนจัก รสากลด้ว ย แต่ พ ระสัง ฆราชแต่ ล ะองค์ในฐานะที่ เป็ น สมาชิ ก ของคณะ
พระสังฆราช และเป็ นผูส้ ืบตาแหน่งโดยชอบของบรรดาอัครสาวก แต่ละองค์ก็ตอ้ งเอาใจใส่และขวนขวายต่อ
พระศาสนจักรสากลด้วย ตามที่พระคริสตเจ้าได้ทรงกาหนดและมีพระบัญชาไว้ แม้ว่าจะไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
อานาจโดยตรง แต่ก็ถือว่าจะเป็ นคุณประโยชน์แก่พระศาสนจักรสากลมากทีเดียว เหตุว่าพระสังฆราชทุกคน
จะต้องส่งเสริมและปกป้องเอกภาพทางความเชื่อ ทัง้ ระเบียบวินัยทั่วไปของพระศาสนจักรทัง้ หมด พวกท่าน
ต้องสั่งสอนสัตบุรุษให้มีความรักต่อพระอคาธกายทัง้ หมดของพระคริสตเจ้า โดยเฉพาะต่อสมาชิกที่ยากจน ที่
ทนทุกข์ และผูถ้ ูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม (เทียบ มธ 5 :10) ที่สดุ ต้องส่งเสริมรูปแบบงาน
แพร่ธรรมเชิงรุ กทุกอย่างที่เป็ นส่วนรวมของพระศาสนจักรทัง้ หมด เฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ความเชื่อทวีมากขึน้
และให้แสงสว่างแห่งความจริงส่องแสงไปยังมนุษย์ทุกๆคนอย่างเต็มที่ อนึ่ง การที่ท่านปกครองพระศาสนจักร
เฉพาะของท่านได้เป็ นอย่างดี ซึ่งแต่ละหน่วยๆเป็ นสัดส่วนในพระศาสนจักรสากล ก็เป็ นที่ประจักษ์ชดั ว่า ท่าน
ได้รว่ มมีส่วนทาให้พระอคาธกายทัง้ หมดมีความผาสุกอย่างได้ผล
งานประกาศพระวรสารไปทั่วโลกเป็ นงานของคณะของนายชุมพา ซึ่งพระคริสตเจ้าได้ทรงมอบหน้าที่นี ้
เป็ นส่วนรวมให้พวกท่านทุกคน ตามที่พระสันตะปาปาเซเลสติน ได้ทรงยา้ กับบรรดาปิ ตาจารย์ของสังคายนาที่
นครเอเฟซัส สิ่งที่ต่อเนื่องมาคือ บรรดาพระสังฆราชแต่ละองค์ในส่วนของตนเอง เท่าที่การปฏิบัติหน้าที่
เฉพาะของท่านจะเอือ้ อานวย พวกท่านจะต้องเข้าไปมีส่ วนร่วมกับบรรดาพระสังฆราชด้วยกัน และกับผูส้ ืบ
ตาแหน่งนักบุญเปโตร ผูซ้ ึ่งได้รบั มอบหมายเป็ นพิเศษ ในงานที่มีเกียรติ คือการเผยแพร่นามคริสตชนตามที่
ได้รบั มอบหมาย ฉะนัน้ พวกท่านต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลืองานธรรมทูตทุกวิถีทางภายใต้อานาจของท่าน
จัดหาคนงานที่จะมาเก็บเกี่ยว ให้ความช่วยเหลือ ทัง้ ฝ่ ายวิญญาณและวัตถุ ทัง้ โดยตรงคือ ด้วยตัวท่านเอง
หรือโดยการกระตุน้ สัตบุรุษให้มามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น ที่สดุ ตามแบบอย่างที่น่ายกย่องตัง้ แต่โบราณกาล บรรดาพระสังฆราชจะต้องยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือฉั นพี่นอ้ งกับศาสนจักรเฉพาะอื่นๆ โดยเฉพาะที่
อยู่ใกล้ๆกัน และที่ตอ้ งการความช่วยเหลือมากที่สดุ ในฐานะที่เป็ นคณะเดียวที่มีความรักต่อกัน
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เป็ นเรื่องของพระญาณสอดส่องที่ว่า ตามกระแสของกาลเวลา บรรดาอัครสาวกและผูส้ ืบตาแหน่ง
จากพวกท่านได้ตงั้ พระศาสนจักรต่างๆในสถานที่แตกต่างกัน แต่รวมเข้าด้วยกันจากกลุ่มหลายกลุ่ม โดยที่
ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกภาพของความเชื่อ และโครงสร้างของพระศาสนจักรสากล ที่พระเจ้าทรงตัง้ ไว้ให้เป็ นแต่
หนึ่งเดียว พระศาสนจักรเหล่านีม้ ีระเบียบวินยั ของตนเอง มีจารีตพิธีของตนโดยเฉพาะ มีมรดกทางด้านเทววิทยา และด้านจิตวิญญาณ บางกลุ่มในพวกนี ้ เป็ นต้นพระศาสนจักรอัยกาโบราณ ในฐานะมารดาแห่งความ
เชื่อ ท่านได้ให้กาเนิดพระศาสนจักรอื่นๆต่อไป ซึ่งเป็ นดังธิดาของท่าน ดังที่ปรากฏมาในทุกวันนี ้ พระศาสนจักรเหล่านีเ้ ชื่อมสัมพันธ์กนั ในความรักที่สนิทแนบแน่น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทางศีลศักดิ์สิทธิ์ และความ
เคารพต่อกันด้านสิทธิและหน้าที่ พระศาสนจักรท้องถิ่นต่างๆที่ทวีขนึ ้ มากมายนี ้ ต่างก็ม่งุ หน้าร่วมกันที่จะเป็ น
หนึ่ งเดี ย ว แสดงให้เห็ นอย่ างชัด เจนถึงความเป็ น คาทอลิ ก (หรือ สากลภาพ)ของพระศาสนจัก รที่ไม่ มี การ
แบ่งแยก ทานองเดียวกับสภาพระสังฆราชในปั จจุบันนี ้ ที่อยู่ในสถานะที่สามารถช่วยเหลือกันได้หลายอย่าง
และบังเกิดผลด้วย ทาให้จิตตารมณ์ของการเป็ นคณะเกิดเป็ นจริงขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรม
ภาระหน้าที่ของพระสังฆราช
24 บรรดาพระสังฆราช ในฐานะที่พวกท่านเป็ นผูส้ ืบตาแหน่งจากบรรดาอัครสาวก ได้รบั หน้าที่จากองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูซ้ ึ่งทรงได้รบั มอบอานาจอาชญาสิทธิ์ทงั้ หมดในสวรรค์และบนแผ่นดิน ให้ไปสั่งสอนนานาชาติ
ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทงั้ ปวง เพื่ อทุกคนจะได้รบั ความรอดพ้นโดยทางแห่งความเชื่อ การรับศีลล้างบาป
และการปฏิบัติตามพระบัญญัติ (เทียบ มธ 28 : 18 - 20 ; มก 16 : 15-16 ; กจ 26 : 17...) เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่นี ้ พระคริสตเจ้าทรงสัญญาจะประทานพระจิตเจ้าแก่บรรดาอัครสาวก และได้ทรงส่งพระองค์มาจาก
สวรรค์ในวันสมโภชพระจิตเจ้า เพื่อว่าอาศัยอานุภาพของพระจิตเจ้า พวกเขาจะสามารถเป็ นพยานถึงพระเยซูเจ้าไปจนสุดปลายแผ่นดิน ต่อนานาชาติ ต่ อหน้ามนุษย์ทกุ คน และต่อบรรดากษัตริย์ (เทียบ กจ 1: 8 ; 2 :
1.... ; 9 : 15) อย่างไรก็ตาม หน้าที่นีท้ ี่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงมอบให้แก่บรรดานายชุมพาแห่งประชากรของ
พระองค์ คือการรับใช้ พระคัมภีรศ์ ักดิสิทธิ์เรียกอย่างตรงไปตรงมาว่า “diakonia” หรือการบริการรับใช้
นั่นเอง (เทียบ กจ 1:17 และ 25; 21:19; รม 11: 13; 1 ทธ 1 : 12)
อนึ่ ง การรับ หน้า ที่ ท างกฎหมายพระศาสนจัก รของบรรดาพระสังฆราช สามารถกระทาได้ต าม
ประเพณีที่ถูกต้องที่ยังไม่ได้ถกู ยกเลิกไปโดยผูม้ ีอานาจสูงสุดและสากลของพระศาสนจักร หรือทาตามตัวบท
กฎหมายหรือได้รบั การรับรองโดยผูม้ ีอานาจเดียวกันนี ้ หรือโดยตรงจากผูส้ ืบตาแหน่งของนักบุญเปโตรเอง แต่
ถ้าเขาคัดค้านหรือปฏิเสธความเป็ นหนึ่งเดียวกับบรรดาอัครสาวก พระสังฆราชเหล่านัน้ ก็ ไม่อาจเข้ารับหน้าที่
นัน้ ได้
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หน้าที่พระสังฆราชในการประกาศพระวรสาร
25 ในบรรดาหน้าที่สาคัญๆของพระสังฆราช หน้าที่ประกาศพระวรสารถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะ
บรรดาพระสังฆราชเป็ นผูป้ ระกาศความเชื่อ เป็ นผูน้ าสานุศิษย์ใหม่มาหาพระคริสตเจ้า พวกท่านเป็ นอาจารย์
แท้ หรืออีกนัย เป็ นอาจารย์ที่ได้รบั มอบอานาจมาจากพระคริสตเจ้า พวกท่านจะต้องประกาศความเชื่อแก่
ประชากรที่ได้รบั มอบหมาย ความเชื่อที่ก่อเป็ นรูปในความคิดและนาพวกเขาไปสู่การปฏิบตั ิภายใต้แสงสว่าง
ของพระจิตเจ้า พวกท่านต้องทาให้ความเชื่อส่องแสงออกมา โดยการนาทัง้ ของใหม่และเก่าออกจากคลังของ
ตน (เทียบ มธ 13 : 52) พวกท่านต้องทาให้บงั เกิดผล และด้วยการเฝ้าระวังมิให้ฝงู แกะของพวกท่านหลงผิด
ไป (เทียบ 2 ทธ 4 : 1- 4) บรรดาพระสังฆราชผูร้ ว่ มเป็ นหนึ่งเดียวกันกับพระสันตะปาปาเมื่อทาหน้าที่สอน
ทุกคนควรให้ความเคารพ ในฐานะพวกท่านเป็ นพยานแห่งความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าและเกี่ยวกับคาทอลิก
ส่วนสัตบุรุษต้องน้อมรับคาตัดสินของพระสังฆราชของตน ผูก้ ระทาในพระนามของพระคริสตเจ้า ในเรื่องความ
เชื่อ และศีล ธรรม และต้อ งรับ ไปปฏิบัติ ตามด้วยใจเคารพนบนอบ อันความภักดี ที่ม อบให้ทั้งน ้าใจ และ
สติ ปั ญ ญานี ้ ชาวเราต้องปฏิ บัติ เป็ น พิ เศษต่ อ อ านาจการสั่งสอนที่ เที่ ย งแท้ข องพระสัน ตะปาปา แม้เมื่ อ
พระองค์มิได้ตรัสจากบนธรรมาสน์ (ex cathedra) หมายความว่า ชาวเราต้องยอมรับรูด้ ว้ ยความเคารพต่อ
อานาจการสั่งสอนอันสูงสุดของพระองค์ท่าน และต้องยึดถือด้วยจริงใจต่อคาตัดสินของพระองค์ท่าน ที่แสดง
ออกมาอย่างเปิ ดเผยถึงความรู ส้ ึกนึกคิดและความตัง้ ใจของพระองค์ท่าน ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบเอกสารใน
เรื่องนัน้ ๆก็ดี หรือด้วยการเน้นยา้ คาสอนเดียวกันนัน้ บ่อยๆ ก็ดี หรือโดยทานองการพูดของพระองค์ก็ดี
แม้ว่าบรรดาพระสังฆราช ถ้านับเป็ นแต่ละองค์ๆ จะไม่ มีเอกสิทธิ์ของความไม่รูผ้ ิดพลัง้ แต่กระนัน้ ก็ตาม พวกท่านสามารถประกาศข้อความเชื่อของพระคริสตเจ้าอย่างไม่ผิ ดพลัง้ ได้ดังนี ้ กล่าวคือแม้เมื่อพวก
ท่านกระจัดกระจายอยู่ท่ ัวโลก แต่ยังคงความเป็ นหนึ่งเดียวกันไว้ในระหว่างพวกท่าน และกับผู้สืบตาแหน่ง
ของนักบุญเปโตร ในการสอนตามอานาจของพวกท่านในเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อ และศีลธรรม เมื่อพวกท่าน
เห็นพ้องต้องกันว่าการสอนเรื่องเฉพาะนัน้ ๆ ต้องยึดถือว่าเป็ นที่สดุ และเด็ดขาด เรื่องนีจ้ ะเห็นได้ชดั เจนยิ่งขึน้
เมื่อพวกท่านมาเข้าร่วมประชุมสภาสังคายนาสากล พวกท่านก็ทาหน้าที่อาจารย์และผูต้ ดั สินในเรื่องความเชื่อ
และศีลธรรม ซึ่งชาวเราต้องยึดมั่นในคาตัดสินของพวกท่านด้วยความเคารพภักดีและความนอบน้อมเพราะ
ความเชื่อ
อย่างไรก็ตาม ความไม่รูจ้ ักผิดพลัง้ นี ้ ซึ่งองค์พระผูไ้ ถ่ได้ทรงพอพระทัยมอบให้พระศาสนจักร ในการ
นิยามข้อคาสอนที่เกี่ยวกับความเชื่อและศีลธรรม ยังขยายรวมไปถึงพระคลังแห่งการเผยแสดงด้วย ซึ่งจะต้อง
ได้รบั การปกป้องอย่างศักดิ์สิทธิ์ และต้องได้รบั การอธิ บายอย่างซื่อตรงและกล้าหาญ พระสันตะปาปา ใน
ฐานะหัวหน้าของคณะพระสังฆราช เป็ นผูท้ รงไว้ซึ่งความไม่รูผ้ ิดพลัง้ ตามตาแหน่งของพระองค์ท่าน ในฐานะ
ทรงเป็ นชุม พาบาลและอาจารย์สูงสุดของสัตบุ รุษ คริสตังทั้งหลาย และทรงเป็ นผู้คา้ จุน พี่ น้อ งในความเชื่ อ
(เทียบ ลก 22 :32) เมื่อพระองค์ทรงประกาศข้อคาสอนที่เกี่ยวกับความเชื่อ และศีลธรรมในแบบการตัดสินที่
เด็ดขาด ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานั้น จะเห็นว่าคานิยามเหล่านั้นของพระองค์ท่านอาจเรียกได้อย่างถูกต้องว่า
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เป็ นข้อยุติโดยธรรมชาติของตัวมันเอง และไม่ใช่ดว้ ยเหตุผลจากการยินยอมของพระศาสนจักร เพราะว่าได้ทา
ไปโดยความช่วยเหลือขององค์พระจิตเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญาประทานให้แก่นักบุญ นักบุญเปโตรเอง
ผลที่ต่อเนื่องมา คือ ไม่มีความจาเป็ นให้ผใู้ ดมาทาการรับ รองคานิยามเหล่านั้น และไม่รบั คาร้องอุทธรณ์ใน
ศาลชัน้ ใดๆ ด้วย เหตุว่าในขณะนัน้ พระสันตะปาปามิได้ประกาศตัดสินออกมาในฐานะส่วนบุคคล แต่พระองค์
ท่านกาลังอธิบายและป้องกันข้อคาสอนของความเชื่อคาทอลิก ในฐานะเป็ นอาจารย์สูงสุดของพระศาสนจักร
สากล ในพระองค์ท่านเท่านั้นที่พระพรพิเศษของพระศาสนจักรในเรื่ อ งความไม่รูผ้ ิดพลัง้ ปรากฏอยู่ในแบบ
เฉพาะองค์เดียวต่างหาก ความไม่รูผ้ ิดพลั้งที่ได้ทรงสัญ ญากับพระศาสนจักรยังปรากฏอยู่ในองค์กรคณะพระสังฆราชด้วย เมื่อพวกท่านปฏิบตั ิการในตาแหน่งอาจารย์สงู สุด พร้อมกับผูส้ ืบตาแหน่งนักบุญเปโตรเสมอ
สาหรับคานิยามเหล่านีจ้ ะปราศจากซึ่งความเห็นพ้องต้องกันของพระศาสนจักรไม่ได้เลย เพราะได้รบั อิทธิพล
จากพระจิตเจ้าองค์เดียวกัน พระผูท้ รงกระทาให้ฝงู แกะของพระคริสตเจ้าทัง้ หมดดารงอยู่ในเอกภาพแห่งความ
เชื่อ และเจริญก้าวหน้าสืบไป
ยิ่งกว่านัน้ เมื่อพระสันตะปาปาก็ดี หรือองค์กรคณะพระสังฆราชพร้อมด้วยกันกับพระองค์ก็ดี ให้คา
นิยามข้อคาสอน พวกท่านก็กระทาโดยสอดคล้อ งกับการเผยแสดงนั่นเอง ที่ทุกคนต้อ งยืนหยัดและยึดถือ
ตามนั้น และการเผยแสดงนีท้ ี่ถกู ถ่ายทอดมาอย่างครบถ้วน ไม่ว่าแบบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือทางธรรมประเพณีที่เล่าต่อกันมาโดยบรรดาพระสังฆราชที่สืบต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆโดยชอบด้วยกฎหมาย และเหนือ
อื่นใด โดยการเอาใจใส่เฝ้าระวังขององค์พระสันตะปาปาเอง และโดยแสงสว่างของพระจิตแห่งความจริง ที่
สงวนรัก ษาการเผยแสดงนี ้ไ ว้ ใ นพระศาสนจั ก รอย่ า งหวงแหน พร้อ มทั้ ง การอธิ บ ายอย่ า งซื่ อ ตรง
พระสันตะปาปาและบรรดาพระสังฆราช โดยตาแหน่งหน้าที่ของพวกท่านและด้วยความจริงจังในเรื่อ งนี ้
จะต้องร้อนรนต่องานที่มีความสาคัญนี ้ และใช้วิธีการที่เหมาะสมทุกประการในการเข้าถึงการเผยแสดงนี ้ และ
ให้คาอธิบายที่เหมาะสมกับเนือ้ หาของมัน อย่างไรก็ตาม พวกท่านจะต้องไม่ยอมรับการเผยแสดงสาธารณะที่
เป็ นของใหม่ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งในพระคลังแห่งความเชื่อ
หน้าที่พระสังฆราชในด้านการบันดาลความศักดิส์ ิทธิ์
26 พระสังฆราชเป็ นผู้ได้รบั ศีลอนุกรมขั้นบริบูรณ์ “ท่านเป็ นผูแ้ จกจ่ายพระหรรษทานแห่งสังฆภาพสูงสุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีมิสซา ซึ่งท่านเป็ นผูถ้ วายหรือจัดให้มีการถวาย อาศัยพิธีมิสซานี ้ พระศาสนจักรจึงมี
ชีวิต และเจริญขึน้ เรื่อยมา พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้านีเ้ ป็ นอยู่โดยแท้จริ งในบรรดากลุ่มสัตบุรุษใน
ท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งถูกจัดตัง้ ขึน้ โดยชอบด้วยกฎหมาย ตราบเท่าที่พวกเขารวมเป็ นหนึ่งเดียวกับบรรดานายชุมพา
ของพวกเขา กลุ่มเหล่านีใ้ นพันธสัญญาใหม่เรียกชื่อว่าเป็ นพระศาสนจักรด้วย เหตุว่าพระศาสนจักรเหล่านี ้
จริงๆแล้ว ประชากรใหม่ถกู เรียกจากท้องถิ่นต่างๆของพวกเขาเองโดยพระเจ้า ด้วยพระอานุภาพเดชะพระจิต
เจ้า และด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ ยม (เทียบ 1 ธส 1: 5) ในพระศาสนจักรเหล่านี ้ บรรดาสัตบุรุษมาร่วม
ชุมนุมกันฟั งการประกาศพระวรสารของพระคริสตเจ้า และมีการฉลองธรรมลา้ ลึกการเลีย้ งอาหารค่าของ
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องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า “เพื่อว่า โดยอาศัยพระกายและพระโลหิตขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า การเป็ นพี่เป็ นน้องกันหมดของทุกๆคนจะได้รบั การประสานเข้าด้วยกัน
ในแต่ละกลุ่มๆที่อยู่รอบๆพระแท่น ภายใต้การ
เป็ นศาสนบริกรศักดิ์สิทธิ์ของพระสังฆราช ก็เป็ นสัญลักษณ์ที่เห็นได้เด่นชัดถึงความรักนัน้ และ “เอกภาพแห่ง
พระอคาธกาย ซึ่งถ้าปราศจากสิ่งนีแ้ ล้ว ก็จะไม่มีความรอด” ในกลุ่มต่ างๆเหล่านี ้ แม้บ่อยครัง้ เป็ นกลุ่มเล็กๆ
และยากจน หรือเป็ นกลุ่มที่ผคู้ นอยู่กระจายกันไป พระคริสตเจ้าก็ประทับอยู่ด้วยพระอานุภาพ และทรงมี
อิทธิพลต่อพระศาสนจักรที่ทรงก่อตัง้ ขึน้ ให้เป็ น เอกะ ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องมาจากอัครสาวก เพราะ
เหตุว่า การเข้ามีส่วนร่วมในพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า จะมี ผลทาให้เราเปลี่ยนแปลงเป็ น
เหมือนสิ่งที่เราได้รบั นั่นเอง
ยิ่งกว่านั้น พระสังฆราชจะต้องเป็ นผูค้ วบคุมการถวายมิสซาโดยชอบด้วยกฎหมายทุกๆครัง้ เพราะ
ท่านได้รบั มอบหน้าที่ให้ถวายคารวกิจของพระคริสตศาสนาแด่พระมหิทธิ ศักดิ์ของพระเจ้า และท่านจาต้อ ง
ปฏิบัติตามคาสั่งขององค์พระผู้เป็ นเจ้า และตามกฎเกณฑ์ของพระศาสนจักร แต่ท่านก็อ าจกาหนดเรื่อ ง
ปลีกย่อยต่อไปในสังฆมณฑลตามความคิดเห็นของท่าน
ฉะนัน้ โดยอาศัยคาภาวนาและการทางานเพื่อประชากร บรรดาพระสังฆราชก็นาเอาความศักดิ์สิทธิ์
อันไพบูลย์ของพระคริสตเจ้ามาสู่ประชากรในหลายๆรู ปแบบ และอย่างอุดมสมบูรณ์ โดยการประกาศพระ
วาจาท่านนาพระอานุภาพของพระเจ้าซึ่งนาความรอดพ้นมาสู่ผมู้ ีความเชื่อ (เทียบ รม 1:16) และโดยทางศีล
ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งแจกจ่ายออกไปเรื่อยๆ และบังเกิดผล ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของท่าน ก็ทาให้สัตบุรุษ
ศักดิ์สิทธิ์ไป พวกท่านเป็ นผูค้ วบคุมการโปรดศีลล้างบาป ซึ่งศีลนีท้ าให้เรามีส่วนร่วมในความเป็ นสงฆ์ของพระ
คริสตเจ้า พวกท่านเป็ นศาสนบริกรขนานแท้ของศีลกาลัง พวกท่านเป็ นผูโ้ ปรดศีลบวชอันศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นผู้
กาหนดกฎเกณฑ์ศีลอภัยบาป ยังเป็ นผูพ้ ร่าสอนและตักเตือนบรรดาฝูงแกะของพวกท่านให้ทาหน้าที่ส่วนของ
ตน ในจิตตารมณ์แห่งความเชื่ อ และความเคารพ ในพิธีกรรมและเป็ นต้นในพิธีมิสซา ที่สุด พวกท่านต้อ ง
เจริญก้าวหน้าด้วยการบาเพ็ญตนเป็ นแบบอย่างต่อบรรดาผูอ้ ยู่ใต้อานาจ โดยระมัดระวังความประพฤติของตัว
ท่านเองให้ห่างไกลจากความชั่วเท่าที่จะกระทาได้ และโดยอาศัยความช่วยเหลือจากพระเจ้า เปลี่ยนแปลง
ตนเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อว่าพร้อมกับฝูงแกะที่ได้รบั มอบหมาย พวกท่านจะได้บรรลุชีวิตนิรนั ดร
หน้าที่พระสังฆราชในด้านการปกครอง
27 บรรดาพระสังฆราช ในฐานะเป็ นผูแ้ ทนและทูตของคริสตเจ้า ทาการปกครองพระศาสนจักรท้องถิ่นที่
พวกท่านได้รบั มอบหมาย โดยการให้คาแนะนา คาตักเตือน และบาเพ็ญตนเป็ นแบบอย่าง แต่ เหนืออื่นใด
ทั้งหมด ด้วยอ านาจบริห ารที่ ได้รับ มาจากศี ลบวช พวกท่ านต้อ งน ามาปฏิบัติ จ ริงด้ วย โดยเฉพาะเรื่อ งที่
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางฝ่ ายจิตในเรื่องความจริง และความศักดิ์สิทธิ์ของฝูงแกะของตน โดยตระหนักว่าผู้
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จะต้องทาตนเป็ นผู้นอ้ ยที่สุด และผูท้ ี่เป็ นผูน้ า จะต้องทาตนเป็ นผูร้ บั ใช้ (เทียบ ลก 22 :2627) อ านาจนีซ้ ึ่งพวกท่านใช้เป็ นส่วนบุคคลในนามของพระคริสตเจ้า เป็ นอานาจเฉพาะ อานาจปกติ และ
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เป็ นอานาจโดยตรง (ไม่ผ่านคนกลาง) แม้ว่าในการบริหารอานาจนั้นตกที่สุดขึน้ อยู่กับการควบคุมดูแลของ
อานาจสูงสุดของพระศาสนจักร และยังเป็ นผูท้ ี่สามารถจากัดขอบเขตบางอย่างภายในข้อจากัดบางประการ
เพื่อ เห็น แก่ป ระโยชน์ของพระศาสนจัก ร และเมื่ อ บรรดาสัต บุรุษ ต้อ งการเช่น นี ้ อาศัยอานาจนี ้ บรรดา
พระสังฆราชมีสิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์และมีหน้าที่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าในการตรากฎหมาย ตัดสินคดีความต่อ
ผูอ้ ยู่ในปกครองของพวกท่าน และควบคุมดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคารวกิจแด่พระเจ้าและงาน
แพร่ธรรม ให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยเป็ นอย่างดี
หน้าที่อภิบาล กล่าวคือ การเอาใจใส่ต่อฝูงแกะของพวกท่านที่ตอ้ งทาทุกวันและแต่ละวันๆนั้น ถูก
มอบให้พวกท่านอย่างเต็มที่ โดยไม่ตอ้ งถือว่าพวกท่านเป็ นผูแ้ ทนของพระสันตะปาปา เพราะพวกท่านบริหาร
อานาจที่ตนเป็ นเจ้าของด้วยสิทธิของตนเอง และเป็ นความจริงอย่างยิ่งที่ พวกท่านได้รบั ขนานนามว่าเป็ น
ประมุขของประชากรที่พวกท่านปกครอง ผลที่ตามมาคือ อานาจของพวกท่านหาได้ถูกทาลายโดยอานาจ
สูงสุดและสากลไม่ แต่กลับได้รบั การปกป้อง สนับสนุน และทาให้เข้มแข็งขึน้ มากขึน้ เพราะพระจิตเจ้าทรง
เป็ นผูร้ กั ษารู ปแบบการปกครองที่ถกู สถาปนาไว้โดยพระคริสตเจ้าในพระศาสนจักรของพระองค์ไม่ให้ล่มสลาย
ไป
ในเมื่อท่านถูกส่งมาโดยพระบิดาให้ปกครองดูแลครอบครัวของพระองค์ พระสังฆราชพึงนาเอาแบบ
ฉบับของพระชุมพาบาลที่ดีมาตัง้ ไว้ต่อหน้าต่อตา พระองค์ได้เสด็จมา มิได้มาเพื่อให้ผอู้ ื่นรับใช้ แต่มาเพื่อรับ
ใช้ผู้อื่น (เทียบ มธ 20:28; มก 10 :45) และทรงยอมสละชีวิตเพื่อฝูงแกะของตน (เทียบ ยน 10:11) ใน
ฐานะที่ถกู เลือกจากมวลมนุษย์ และถูกครอบงาด้วยความอ่อนแอที่อยู่ลอ้ มรอบตน ท่านจึงสามารถเห็นใจผูท้ ี่
ไม่รูแ้ ละหลงผิด (เทียบ ฮบ 5:1-2) ท่านต้องไม่ปฏิเสธที่จะรับฟั งผูท้ ี่อยู่ในปกครองของท่าน ผู้ซึ่งท่านต้อ ง
ส่งเสริมให้เกิดความผาสุกในฐานะเป็ นลูกๆของท่านเอง และท่านต้อ งชักชวนให้ร่วมมือ กับท่านโดยพร้อ ม
เพรียง ด้วยท่านถูกกาหนดให้เสนอรายงานเรื่องทางจิตวิญญาณของพวกเขาต่อพระเจ้า (เทียบ ฮบ 13 :17)
ด้วยอาศัยคาอธิษฐานภาวนา ด้วยการเทศนาสั่งสอน และด้วยกิจการดีที่เปี่ ยมด้วยความรักทุกประการ ที่
ท่านกระทาด้วยความห่วงใยทัง้ เพื่อความผาสุกของพวกเขา และเพื่อคนอื่นๆที่ยังไม่อยู่ในฝูงแกะเดียวกันนี ้
ซึ่งต้องถือว่าเป็ นผูถ้ กู ฝากฝังไว้กบั ท่านในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วย เช่นเดียวกับนักบุญเปาโล ท่านมีหน้าที่ที่ตอ้ ง
เกี่ยวพันกับทุกคน ท่านจึงต้องกระตือรือร้นที่จะเทศน์สอนพระวรสารให้กับทุกคน (เทียบ รม 1:14-15) และ
พึงตักเตือนสัตบุรุษของท่านให้ร่วมกิจกรรมแพร่ธรรมและการประกาศศาสนา ส่วนบรรดาสัตบุรุษต้องมีความ
ผูกพันใกล้ชิดกับพระสังฆราชของตน ดุจดังที่พระศาสนจักรมีต่อพระเยซูคริสตเจ้า และดุจดังที่พระเยซูคริสต
เจ้าทรงมีต่อพระบิดา เพื่อทุกๆสิ่งจะรวมเป็ นหนึ่งเดียวกันอย่างกลมกลืน และก่อให้เกิดผลอันสมบูรณ์ เป็ น
เกียรติมงคลแด่พระเจ้า (เทียบ 2 คร 4:15)
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หน้าที่ของพระสงฆ์
28 พระคริสตเจ้า ผูซ้ ึ่งพระบิดาทรงบันดาลให้ศักดิ์สิทธิ์และทรงส่งพระองค์มาในโลก (ยน 10:36) โดย
ทางบรรดาอัครสาวกของพระองค์ได้ทรงโปรดให้มีผสู้ ืบตาแหน่ง กล่าวคือบรรดาพระสังฆราช พวกท่านเป็ นผู้
มีส่วนร่วมในการอภิเษกและภารกิจ และก็ถึงวาระที่พวกท่านเหล่านีจ้ ะได้มอบตาแหน่งหน้าที่ศาสนบริการของ
พวกท่านให้แก่สมาชิกต่างๆของพระศาสนจักรในหลั่นชั้นต่างๆกัน ดังนั้น ศาสนบริการของพระศาสนจักรที่
ตัง้ ขึน้ โดยพระเจ้าจึงปฏิบัติงานโดยชัน้ ต่างๆกัน ผูซ้ ึ่งแม้แต่โบราณมาแล้วถูกขนามนามว่าบรรดาพระสั งฆราช
บรรดาพระสงฆ์ และบรรดาสังฆานุกร สาหรับบรรดาพระสงฆ์แม้จะไม่มีสังฆภาพในขั้นสูงสุด และในความ
เป็ นจริงแล้วในการปฏิบตั ิตามอานาจเฉพาะของตนจะต้องขึน้ กับบรรดาพระสังฆราช แต่บรรดาพระสงฆ์ก็มี
ความสัมพันธ์กับบรรดาพระสังฆราชโดยศักดิ์ศรีแห่งการเป็ นสงฆ์ และโดยทางศีลบวช ตามแบบพระฉายา
ลักษณ์ของคริสตเจ้า ผูท้ รงเป็ นสมณะสูงสุด และสมณะนิรนั ดร (ฮบ 5 : 1-10; 7:24; 9:11-28 )พวกเขาได้รบั
การบวชเพื่อ ประกาศพระวรสาร และเป็ นชุมพาบาลเลีย้ งดูสัตบุรุษ รวมทัง้ ประกอบคารวกิจแด่พระเจ้าใน
ฐานะเป็ นพระสงฆ์แท้จริงแห่งพันธสัญญาใหม่ พวกเขาประกาศพระวาจาของพระเจ้าให้กบั ทุกคนตามลาดับ
ชั้นศาสนบริการที่ตนมี ส่วนร่วมในหน้าที่หนึ่งเดียวขององค์พระคริสต์ คนกลางแต่เพียงผูเ้ ดียว (เทียบ 1 ทธ
2:5) อย่างไรก็ตาม ในพิธีกรรมเกี่ยวกับศีลมหาสนิท หรือ ในมิสซาที่มีสัตบุรุษมาร่วมชุม นุมกัน พวกเขา
ปฏิบตั ิหน้าที่ศกั ดิ์สิทธิ์ในขัน้ สูงสุด เพราะนั่นเป็ นการปฏิบัติในความเป็ นบุคคลของพระคริสตเจ้า และเป็ นการ
ประกาศธรรมลา้ ลึกของพระองค์ พวกเขานาเอาคาภาวนาของสัตบุรุษรวมเข้าเป็ นหนึ่งเดียวกับบูชาของพระ
คริสตเจ้า องค์พระประมุขของพวกเขา และในบูชามิสซานั้นพวกเขาทาให้บูชาหนึ่ งเดียวของพันธสัญญาใหม่
เป็ นจริง และใช้ประโยชน์อีกครัง้ หนึ่งจนกว่าพระองค์จะเสด็จมา (เทียบ 1 คร 11:26) เป็ นการถวายบูชาที่เป็ น
เฉพาะหนึ่งเดียวในพระธรรมใหม่ นั่นหมายความว่า พระคริสตเจ้าทรงถวายพระองค์ท่านเองเป็ นบูชาอัน
นิรมลแด่พระบิดาเพียงครัง้ เดียวสาหรับตลอดไป (เทียบ ฮบ 9:11-28) สาหรับสัตบุรุษที่เป็ นทุกข์เสียใจ หรือผู้
ที่เจ็บไข้ได้ป่วย บรรดาพระสงฆ์ก็ทาหน้าที่ในศาสนบริการของการกลับคืนดีและการบรรเทาใจในขั้นที่โดดเด่น
มากขึน้ ในขณะที่พวกเขานาความต้องการและการวอนขอของสัตบุรุษ มาถวายแด่พระเจ้าพระบิดา ( เทียบ
ฮบ 5:1- 4 ) ในการปฏิบัติหน้าที่ ของพระคริสตเจ้า องค์ชุมพาบาลและองค์พระประมุข ตามอานาจและ
ขอบเขตที่ได้รบั พระสงฆ์จะต้องรวบรวมครอบครัวของพระเจ้าให้มีภราดรภาพที่เป็ นอุดมคติเดียวกัน และ
โดยทางพระคริสตเจ้าในองค์พระจิ ตเจ้า นาไปถวายแด่พระเจ้าพระบิดา ในท่ามกลางฝูงแกะพระสงฆ์จะได้
นมัสการพระองค์ดว้ ยจิตและตามความจริง ( เทียบ ยน 4 : 24 ) โดยสรุป พระสงฆ์ที่ทางานหนักในการเทศน์
และการสอน ( เทียบ 1 ทธ 5:17 ) ต้องยึดมั่นอย่างหนักแน่นในสิ่งที่อ่าน และราพึงเรื่องพระบัญญัติของพระ
เจ้า ต้องพร่าสอนในสิ่งที่เชื่อ และปฏิบตั ิตามสิ่งที่พวกเขาได้เทศน์สอน
บรรดาพระสงฆ์ ซึ่งถือว่าเป็ นผูร้ ว่ มมือที่มองการณ์ไกลของคณะพระสังฆราช เป็ นผูช้ ่วยเหลือและเป็ น
กระบอกเสียง ถูกเรียกเพื่อมารับใช้ประชากรของพระเจ้า ร่วมกันจัดตัง้ คณะสงฆ์ขึน้ มาคณะหนึ่งพร้อมกับ
พระสังฆราชของพวกเขาเพื่ออุทิศตนในหน้าที่รบั ใช้หลายอย่างต่างกัน ในแต่ละชุมชนท้องถิ่นของสัตบุรุษพวก
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เขาเป็ นตัวแทนของพระสังฆราช ผูซ้ ึ่งพวกเขาได้ผกู พันในความไว้วางใจและความใจกว้างอย่างเต็มที่ ในภาค
ส่วนที่พวกเขาได้รบั มาเป็ นหน้าที่ของตน และมุ่งมั่นทางานหนักประจาวันตามที่พวกเขาได้รบั มอบ พวกเขา
เหล่านั้นภายใต้อานาจของพระสังฆราชนาความศักดิ์สิทธิ์และปกครองดูแลฝูงแกะขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าใน
สัดส่วนนั้นที่พวกเขาได้รบั มอบ ก็ทาให้พระศาสนจักรสากลแลเห็นได้ในท้องถิ่นของพวกเขา และช่วยเหลือ
อย่างแข็งขันในการเสริมสร้างพระกายพระคริสตเจ้าทัง้ ครบ (เทียบ อฟ 4:12) และเพราะมุ่งมั่นอยู่เสมอต่อ
คุณประโยชน์ของลูกๆของพระเจ้า พวกเขาจึงพยายามออกแรงในงานด้านอภิบาลทั่วทัง้ สังฆมณฑล กว่านั้น
อีก ของทั่วทั้งพระศาสนจักร (สากล) ด้วย เพราะการมีส่วนในสังฆภาพและภาระหน้าที่ของพระสังฆราชนี ้
พระสงฆ์ทงั้ หลายพึงรับรู แ้ ละถือว่าพระสังฆราชเป็ นบิดาแท้ๆของตน และเชื่อฟั งท่านด้วยความเคารพนอบ
น้อม ในส่วนของพระสังฆราชพึ งปฏิบัติต่อพระสงฆ์ผรู้ ่วมงานเป็ นดังลูกๆ และเพื่อนๆของท่าน ให้เหมือนที่
พระคริสตเจ้าทรงเรียกบรรดาอัครสาวกของพระองค์ว่า ไม่เป็ นผู้รบั ใช้อีกต่อ ไป แต่ทรงเรียกเป็ นมิตรสหาย
(เทียบ ยน 15:15) ดังนั้นพระสงฆ์ทกุ องค์ ไม่ว่าจะเป็ นสงฆ์สังฆมณฑล หรือสงฆ์นักบวช เพราะเหตุผลของ
การรับศีลบวชและของศาสนบริการที่ตอ้ งเกี่ยวเนื่อง และร่วมมือกับองค์กรของบรรดาพระสังฆราช และตาม
กระแสเรียกของพวกเขารวมทัง้ พระหรรษทานที่ได้รบั พวกเขาก็รบั ใช้เพื่อความผาสุกของพระศาสนจักรทัง้ มวล
พระสงฆ์ทกุ องค์มีความสัมพันธ์เป็ นหนึ่งเดียวกันด้วยภราดรภาพอันลึกซึง้ เพราะศีลบวชอันศักดิ์สิทธิ์
และภาระหน้าที่ร่วมกันที่พวกเขาได้รบั ภราดรภาพนีป้ รากฏเด่นชัดออกมาเมื่อพวกเขาต่างช่ วยเหลือกันและ
กันด้วยความยินดี ทั้งทางด้านจิตใจและวัตถุ ทั้งทางด้านงานอภิบาลและส่วนตัว โดยผ่านทางการร่วม
ชุมนุมกันและการมีชีวิตอยู่รว่ มกัน ในการทางานและกิจการแห่งความรักฉันพี่นอ้ ง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัตบุรุษ พวกเขา(บรรดาพระสงฆ์)ต้องให้ความใส่ใจฉันพ่อต่อลูก และห่วงใยต่อ
พวกเขา ผูซ้ ึ่งพระสงฆ์ได้ให้กาเนิดทางด้านวิญญาณโดยทางศีลล้างบาปและคาสั่งสอน ( เทียบ 1 คร 4:15;1
ปต 1:23) เต็มใจบาเพ็ญตนเป็ นแบบอย่างแก่ฝูงแกะ (เทียบ 1 ปต 5:3 ) พวกเขาควรปกครองและรับใช้กลุ่ม
สัตบุรุษในท้องถิ่นของเขา ให้สมกับจะถูกเรียกด้วยชื่อที่ถกู กาหนดไว้สาหรับประชากรหนึ่งเดียวของพระเจ้าใน
ความหมายที่ครบถ้วน นั่นคือ พระศาสนจักรของพระเจ้า (เทียบ 1 คร 1:2; 2 คร 1:1 และที่อื่นทั่วๆไป)
พระสงฆ์พึงระลึกว่า โดยการปฏิบัติในชีวิตประจาวัน และโดยความห่วงใย พวกเขาได้แสดงออกมาอย่ าง
แท้จริงถึงตัวตนที่แท้ของสงฆ์และศาสนบริการด้านอภิบาล ทัง้ ต่อผูม้ ีความเชื่อ และผูไ้ ม่เชื่อ ทัง้ ต่อผูท้ ี่เป็ น
คาทอลิก และไม่ใช่คาทอลิก ว่าพระสงฆ์ต้องเป็ นพยานยืนยันเรื่องความจริงและชีวิตต่อหน้าทุกคน และใน
ฐานะเป็ นนายชุมพาบาลที่ดีที่ตามหาพวกเขาเหล่านั้นด้วย (เทียบ ลก 15:4-7) คือเหล่าผูค้ นที่ได้รบั ศีลล้าง
บาปในพระศาสนจักรคาทอลิกแล้วแต่ละทิง้ การรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ หรือแม้แต่ละทิง้ ความเชื่อไปเลย
เพราะเหตุที่มนุษยชาติในปั จจุบันนีม้ ีแนวโน้มในการรวมตัวให้มีเอกภาพด้านการเมือ ง เศรษฐกิจ
และสังคมยิ่งวันยิ่งมากขึน้ จึงจาเป็ นที่บรรดาพระสงฆ์จะร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกันในความเพียรพยายามและ
เชื่อมทรัพยากรต่างๆของพวกเขาเข้าด้วยกันมากขึน้ ด้วย ภายใต้ความเป็ นผู้นาของบรรดาพระสังฆราชและ
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พระสันตะปาปา เพื่ อขจัดการแตกแยกและการไม่ลงรอยกันในทุกชนิด และทุกรู ป แบบ และเพื่ อ จะได้น า
มนุษยชาติทงั้ สิน้ ให้เข้าสู่เอกภาพแห่งครอบครัวของพระเจ้า
สังฆานุกร
29 ในลาดับฐานานุกรม สังฆานุกรอยู่ในขัน้ ต่าสุด สังฆานุกรได้รบั การปกมือ “มิ ใช่เพื่อเข้าสู่สังฆภาพ แต่
เพื่อ ทาศาสนบริการ” เพราะว่าพระหรรษทานประจาศีลนีบ้ ันดาลให้ผรู้ บั มีกาลังที่จ ะอุทิศตนรับใช้ประชากร
ของพระเจ้า โดยร่วมมือกับพระสังฆราชและคณะสงฆ์ของท่าน ในงานรับใช้เกี่ยวกับพิธีกรรม การประกาศ
พระวรสาร และการสงเคราะห์เมตตาจิต เป็ นงานในตาแหน่งสังฆานุกรที่จะโปรดศีลล้างบาปอย่างสง่า ตราบ
เท่าที่ผมู้ ีอานาจโดยชอบได้มอบหมายให้เขาทา ยังมีหน้าที่เก็บรักษาและแจกจ่ายศีลมหาสนิท เป็ นประธาน
(รับความสมัครใจ) และอวยพรการแต่ งงานในนามของพระศาสนจักร นาศีลเสบียงไปส่งให้ผใู้ กล้จะสิน้ ใจ
อ่านพระคัมภีรศ์ ักดิ์สิทธิ์ให้สัตบุรุษฟั ง สอนและให้คาแนะนาแก่ประชากร เป็ นประธานในการนมัสการและ
การภาวนาของสัตบุรุษ ให้บริการในเรื่องสิ่งคล้ายศีลต่างๆ และประกอบพิธีปลงศพและการฝั งศพ อุทิศตน
เพื่อ งานสงเคราะห์เมตตาจิตต่างๆ และปฏิบัติงานต่างๆทางด้านการจัดการ สังฆานุกรพึงระลึกถึงคาเตือ น
ของนักบุญโปลิการ์ปที่ว่า “จงมีใจเมตตากรุณา จงขยันหมั่นเพียร และจงดาเนินตามความจริงขององค์พระผู้
เป็ นเจ้า ผูท้ รงกลายเป็ นผูร้ บั ใช้ของทุกคน”
อย่างไรก็ตาม เพราะเหตุที่กฎหมายและขนบประเพณีต่างๆ ของพระศาสนจักรลาตินที่บังคับใช้อยู่ใน
ทุกวันนี ้ ได้ก่อให้เกิดความยากลาบากในการปฏิบตั ิหน้าที่นใี ้ ห้เต็มที่ในบางภูมิภาค ซึ่งยังมีความจาเป็ นสูงสุด
สาหรับชีวิตของพระศาสนจักร จึ งมีความเป็ นไปได้ในอนาคตที่จะรือ้ ฟื ้ นสถานภาพของสังฆานุกรในรู ปแบบ
เฉพาะและเป็ นขั้นถาวรในฐานานุกรมขึน้ ใหม่ แต่มันขึน้ อยู่กับอานาจโดยชอบของสภาพระสังฆราชท้องถิ่น
ต่างๆ ที่ ได้รบั การรับรองจากพระสันตะปาปา ในการจะตัดสินลงไปว่า การมีสังฆานุกรดังกล่าวเป็ นการ
เหมาะสมหรือไม่ และควรมีในที่ใด เมื่อ พระสันตะปาปาทรงคิดว่าเหมาะสมแล้ว การโปรดศีลบวชขั้น
สังฆานุกรนีใ้ ห้กบั ชายที่แต่งงานแล้วก็มีความเป็ นไปได้ หากว่าพวกเขามีวยั วุฒิมากแล้ว และให้กบั ชายหนุ่มที่
มีความเหมาะสมได้ดว้ ย เพียงแต่พวกนีย้ งั ต้องถือกฎแห่งการถือโสดที่ยงั มีผลบังคับใช้อยู่
บทที่ 4
ฆราวาส
อารัมภบท
30
เมื่ออธิบายการปฏิบตั ิหน้าที่ตามฐานานุกรมอย่างชัดเจนแล้ว สภาสังคายนาศักดิ์สิทธิ์มีความยินดี
หันมามองดูฐานะของคริสตชนที่เป็ นฆราวาสด้วยความเอาใจใส่ ทุกๆสิ่งที่ได้กล่าวถึงประชากรของพระเจ้า ได้
ถูกแสดงออกมาอย่างเท่าเทียมกันในระหว่างฆราวาส นักบวช และสมณะ อย่า งไรก็ตาม มีบางสิ่งเกี่ยวข้อ ง
โดยเฉพาะต่อฆราวาสทัง้ ชายและหญิงเพราะสภาพการณ์และภารกิจของพวกเขา เนื่องจากสิ่งแวดล้อมในสมัย
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ของเรานี ้ ทาให้เราต้องพิจารณาดูรากฐานของพวกเขาให้ละเอียดขึน้ บรรดาชุมพาบาลย่อมทราบดีว่า บรรดา
ฆราวาสนาคุณประโยชน์มาสู่พระศาสนจักรทั้งหมดได้ มากมายเพียงใด บรรดาชุมพาบาลย่อมทราบอยู่ว่า
พระคริสตเจ้ามิได้ทรงตัง้ พวกท่านเฉพาะพวกเดียวให้รบั ภารกิจทัง้ หมดของพระศาสนจักรในด้านการช่วยโลก
ให้รอด แต่หน้า ที่อันทรงเกียรติของพวกท่านก็เพื่อ ดูแลสัตบุรุษ และรับรู ก้ ารให้ความช่วยเหลือ และการใช้
วิเศษพรต่างๆ ของพวกสัตบุรุษที่แต่ละคนทาในแบบของตน แต่จะรวมพลังกันเพื่องานของส่วนรวมด้วยจิตตา
รมณ์เป็ นหนึ่งเดียวกัน เหตุว่าทุกคนต้อง “ดาเนินชีวิตในความจริงด้วยความรัก และเจริญเติบโตขึน้ จนบรรลุ
ถึงความสมบูรณ์ในพระคริสตเจ้า ผูท้ รงเป็ นพระเศียร พระองค์ทรงทาให้ร่างกายทุกส่วนประสานสัมพันธ์กัน
อย่างสนิทแน่นแฟ้น ทรงจัดให้ขอ้ ต่อทุกข้อเสริมกาลังให้แต่ละส่วนทาหน้าที่ของตน ร่างกายจึงเจริญเติบโต
และเสริมสร้างตนเองอย่างสมบูรณ์ขนึ ้ ด้วยความรัก” (อฟ 4:15-16)
ความหมายของคา “ฆราวาส”
31 คาว่า “ฆราวาส” นีห้ มายถึงสัตบุรุษคริสตชนทุกคน ยกเว้นผูท้ ี่ได้รบั ศีลบวช และผูท้ ี่อยู่ในสถานะนักบวช
ที่ได้รบั การรับรองโดยพระศาสนจักร กล่าวคือ สัตบุรุษคริสตชนผูไ้ ด้รบั ศีลล้างบาปได้ถูกรวมให้เป็ นส่วนหนึ่ง
ในพระคริสตเจ้า ถูกแต่งตัง้ ขึน้ เป็ นประชากรของพระเจ้า และมีส่วนร่วมตามรู ปแบบของเขาเองในตาแหน่ง
หน้าที่สงฆ์ ประกาศก และกษัตริยข์ องพระคริสตเจ้า และพวกเขากระทาพันธกิจของปวงชนที่เป็ นคริสตชน
ทัง้ หมดสืบต่อไปในพระศาสนจักรและในโลกอย่างดีที่สดุ ตามความสามารถของพวกเขา
ลักษณะทางฝ่ ายโลกเป็ นลักษณะเฉพาะและพิเศษของฆราวาส แม้ว่าบางครัง้ ผู้ที่ได้รบั ศีลบวชถูก
มอบหมายให้ทากิจกรรมต่างๆทางฝ่ ายโลกหรือแม้ประกอบอาชีพทางโลกด้วย แต่ดว้ ยเหตุผลของกระแสเรียก
เฉพาะของพวกเขา พวกเขาก็ยงั คงได้รบั การบวชมาเพื่องานศาสนบริการศักดิ์สิทธิ์เป็ นหลักและอย่างเด่นชัด
เช่นเดียวกับพวกนักบวชที่จะต้องเป็ นพยานให้ชัดเจนและอย่างประทับใจว่า โลกไม่อ าจเปลี่ยนแปลงไปได้
และไม่อาจนาขึน้ ถวายแด่พระเจ้าได้ เมื่อไม่มีจิตตารมณ์ของมหาบุญลาภ แต่สาหรับบรรดาฆราวาสเอง
เพราะกระแสเรียกพิเศษที่เป็ นของพวกเขา จึงเป็ นหน้าที่ของพวกเขาที่จะแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้า
โดยการทากิจการต่างๆของโลกและจัดระเบียบให้เป็ นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า พวกเขาดารงชีพอยู่ใน
โลก นั่นคือ พวกเขาต้องทาแต่ละงานและทุกงาน และประกอบธุรกิจของโลก และอยู่ในสภาพแวดล้อ ม
ปกติธรรมดาของชีวิตครอบครัวและสังคม ซึ่งจริงๆแล้วหมายถึงการเป็ นอยู่แท้จริงของพวกเขา จากสิ่งเหล่านี ้
นี่แหละพวกเขาถูกเรียกจากพระเจ้า โดยได้รบั การนาทางจากจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร ให้สามารถนาความ
ศักดิ์สิทธิ์มาสู่โลก เป็ นเหมือนเชือ้ แป้งที่ออกมาจากภายใน โดยการปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะของพวกตนให้สาเร็จ
ไป ดังนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเป็ นพยานด้วยชีวิตของพวกเขา ด้วยแสงเรื องรองในความเชื่อ ความ
วางใจ และความรัก พวกเขาต้องเผยให้คนอื่นๆเห็นพระคริสตเจ้า มันขึน้ กับพวกเขาเป็ นพิเศษด้วยที่จะส่อง
สว่างและจัดระเบียบสิ่งต่างๆของโลกนีท้ งั้ หมด ซึ่งถือ ว่าพวกเขามีความสัมพันธ์อ ย่างแนบแน่น เพื่อว่าสิ่ง

~ 33 ~

เหล่านีเ้ กิดมีขนึ ้ และเจริญงอกงามตามรอยพระคริสตเจ้า และจะเป็ นการซ้องสาธุการแด่พระผูส้ ร้าง และพระผู้
ไถ่อีกด้วย
ศักดิศ์ รีของฆราวาสในฐานะเป็ นประชากรของพระเจ้า
32 พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าทรงสถาปนาขึน้ ได้รบั การจัดระบบและปกครองด้วยความหลากหลาย
อย่างน่าพิศวง “เพราะร่างกายมีองค์ประกอบหลายส่วน และส่วนต่างๆเหล่านีไ้ ม่มีหน้าที่เดียวกันฉันใด แม้
เรามีจานวนมาก เราก็รวมเป็ นร่างกายเดียวในพระคริสตเจ้าฉันนัน้ โดยแต่ละคนต่า งเป็ นส่วนร่างกายของกัน
และกัน” (รม 12:4-5)
ฉะนั้น จึงมีประชากรของพระเจ้าที่ได้ทรงเลือกสรรไว้เพียงหนึ่งเดียว “มีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเดียว ความ
เชื่อหนึ่งเดียว ศีลล้างบาปหนึ่งเดียว”(อฟ 4:5) บรรดาสมาชิกต่างๆมีศกั ดิ์ศรีรว่ มกันอันสืบเนื่องมากจากการที่
พวกเขาได้เกิดใหม่ในพระคริสตเจ้า มีพระหรรษทานร่วมกันในฐานะของการเป็ นลูก มีกระแสเรียกร่วมกัน
ไปสู่ความครบครัน มีความรอดอันเดียวกัน ความหวังอันเดียวกัน และความรักที่มิอาจแบ่งแยกได้ ดังนัน้ ใน
พระคริสตเจ้าและในพระศาสนจักรจึงมิมีความไม่เสมอภาคที่มาจากเชือ้ ชาติ หรือ ประเทศชาติใดๆ ไม่ว่า
เงื่อนไขใดๆทางสังคม หรือเพศใดๆก็ตาม เพราะว่า “ไม่มีชาวยิวหรือชาวกรีก ไม่มีทาสหรือไท ไม่มีชายหรือ
หญิงอีกต่อไป เพราะท่านทุกคนเป็ นหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเยชู” (กท 3:28 กรีก, เทียบ คส 3:11)
ในพระศาสนจักรนั้นไม่ใช่ทุกคนต้องดาเนินหนทางเดียวกัน ถึงกระนั้น ทุกคนได้รบั เรียกให้ไปสู่ความ
ศักดิ์สิทธิ์ และได้รบั ความเชื่อลา้ ค่าเท่าเทียมกับความเชื่อที่เราได้รบั จากความเที่ยงธรรมของพระเจ้า (เทียบ
2 ปต 1:1) แม้ว่าบางคนได้รบั การแต่งตัง้ โดยพระประสงค์ของพระคริสตเจ้าให้เ ป็ นอาจารย์ เป็ นผูแ้ จกจ่าย
พระอคาธัตถ์ต่างๆ และเป็ นชุมพาบาลดูแลคนอื่นๆ ถึงกระนั้น ก็ยงั มีความเสมอภาคกันอย่างแท้จริงสาหรับ
ทุกคน เมื่อพิจารณาดูจากศักดิ์ศรีและจากกิจกรรม ซึ่งเป็ นสิ่งที่คริสตชนทุกคนมีรว่ มกันในการเสริมสร้างพระ
คริสตวรกาย
การที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงแยกแยะระหว่างศาสนบริกรศักดิ์สิทธิ์ทงั้ หลาย กับภาคส่วน
ที่เหลือของประชากรของพระนั้น ก็บรรจุความผูกพันให้รวมเป็ นหนึ่งเดียวกันด้วย เพราะบรรดาชุมพาบาล
และบรรดาคริสตชนอื่น ๆถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน ด้วยความสัม พันธ์ที่สนิท แนบแน่น บรรดาชุมพาบาลของ
พระศาสนจัก ร - ดาเนิ น ตามแบบอย่างขององค์พระผู้เป็ นเจ้า – จะต้อ งอภิบ าลดูแลกัน และกัน และดูแ ล
สัตบุรุษอื่นๆที่เหลือด้วย ฝ่ ายสัตบุรุษส่วนที่เหลือก็ตอ้ งให้ความร่วมมืออย่างกระตือรืนร้นต่อ บรรดาชุมพาบาล
และอาจารย์ทงั้ หลาย และดังนีเ้ อง ในท่ามกลางความหลากหลาย ทุกๆคนต่างยืนยันเป็ นพยานถึงเอกภาพ
อันน่าอัศจรรย์ใจแห่งพระคริสตวรกาย อันว่าความหลากหลายของพระหรรษทาน ของศาสนบริการ และของ
งานทัง้ หลาย ได้รวบรวมลูกๆของพระเจ้าให้เป็ นหนึ่งเดียว เพราะ “พระพรพิเศษทัง้ มวลเป็ นผลงานจากพระ
จิตเจ้าพระองค์เดียว” (1 คร 12 : 11)
ในฐานะที่ ฆ ราวาสได้รับ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากพระเจ้า ให้มี พ ระคริ ส ตเจ้า เป็ นพี่ ข องพวกเขา
แม้พระองค์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของทุกสรรพสิ่ง ก็มิได้เสด็จมาเพื่อให้ผอู้ ื่นรับใช้ แต่มาเพื่อรับใช้ผอู้ ื่น (เทียบ
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มธ 20:28) พวกเขายังมีบรรดาพี่นอ้ งผูท้ าหน้าที่ศาสนบริการศักดิ์สิทธิ์ โดยทาการสั่งสอน โดยการบันดาล
ความศักดิ์สิทธิ์ และโดยการปกครองดูแลด้วยอานาจของพระคริสตเจ้า จึงเป็ นการหล่อเลีย้ งครอบครัว
ของพระเจ้าในแบบที่ว่าบทบัญญัติใหม่แห่งความรักจะได้รบั การเติมเต็มโดยทุกคน ดังที่นั กบุญเอากุสตินได้
กล่าวไว้อ ย่างงดงามว่า “เมื่อใดข้าพเจ้าได้ รูส้ ึกหวาดกลัวในสิ่งที่ข้าพเจ้าต้อ งเป็ นสาหรับพวกท่าน เมื่อ นั้น
ข้าพเจ้าได้รบั ความบรรเทาใจในสิ่งที่ขา้ พเจ้าเป็ นพร้อมกับ พวกท่าน สาหรับพวกท่านข้าพเจ้าเป็ นพระสังฆราช
พร้อมกับพวกท่านข้าพเจ้าเป็ นคริสตชนคนหนึ่ง อย่างแรกเป็ นแต่ตาแหน่งหน้าที่
อย่างหลังเป็ นพระ
หรรษทาน อย่างแรกเป็ นเรื่องอันตราย แต่ อ ย่างหลังเป็ นเรื่อ งของความรอดพ้น” (น.เอากุส ติน, บทเทศน์
340,1 ; PL 38,1438)
ชีวิตเกี่ยวกับความรอดพ้น และงานแพร่ธรรม
33 จากการรวมกันเข้าเป็ นประชากรของพระเจ้า และถูกตัง้ ขึน้ ในพระวรกายหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้าที่ มี
ศีรษะเดียว ฆราวาสทัง้ หลาย - ไม่ว่าจะเป็ นใครก็ตาม – ในฐานะที่เป็ นสมาชิกอย่างแท้จริง ก็มีกระแสเรียกที่
จะประยุกต์ใช้อานาจทัง้ หมดที่พวกเขาได้รบั มาจากความดีงามขององค์พระผูส้ ร้าง และจากพระหรรษทาน
ขององค์พระผูไ้ ถ่ เพื่องานก่อร่างสร้างพระศาสนจักร และเพื่อความศักดิ์สิทธิ์อนั เนืองนิตย์ของพระศาสนจักร
การแพร่ธรรมของบรรดาฆราวาส คือ การมีส่วนร่วมในภารกิจช่วยให้รอดของพระศาสนจักร โดยทาง
ศีลล้างบาปและศีลกาลัง ทุกคนได้รบั การแต่งตัง้ ให้ทางานแพร่ธรรมนีโ้ ดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเอง มากกว่านั้น
โดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยทางศีลมหาสนิท ที่ความรักของพระเจ้าและมนุษย์ซึ่งเป็ น
หัวใจของงานแพร่ธรรมนัน้ จะถูกมอบต่อและบารุ งรักษาไว้ อย่างไรก็ตาม บรรดาฆราวาสได้รบั กระแสเรียกที่
พิเศษนี ้ คือ การทาให้พระศาสนจักรปรากฏอยู่และบังเกิดผล ในสถานที่และสภาพแวดล้อมเหล่านั้นที่มีแต่
เพียงพวกเขาสามารถทาให้พระศาสนจักรเป็ นเกลือของแผ่นดิน ดังนั้นฆราวาสทุกๆคน เนื่องจากพรสวรรค์
ต่างๆที่พวกเขาได้รบั จะต้องเป็ นพยานและในขณะเดี ยวกันก็เป็ นเครื่อ งมือที่มีชีวิตในภารกิจของพระศาสน
จักรเอง “ตามสัดส่วนที่พระคริสตเจ้าประทานให้ “(อฟ 4 : 7)
นอกจากที่ว่า งานแพร่ธรรมนีซ้ ึ่งเป็ นหน้าที่ของคริสตชนทุกคนอย่างแน่นอนแล้ว ฆราวาสอาจได้รับ
เรีย กให้ม าร่วมมื อ อย่ า งใกล้ชิ ด มากขึ น้ ในงานแพร่ธ รรมของพระฐานานุก รมในวิ ถี ท างที่ แตกต่ า งออกไป
ตัวอย่างเช่นบรรดาชายและหญิงที่ได้ช่วยนักบุญเปาโลอัครสาวกในการประกาศพระวรสาร ได้ออกแรงทางาน
อย่างมากเพื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (เทียบ ฟป 4 :3 ; รม 16 : 3 และต่อๆไป) มากกว่านัน้ พวกเขาสามารถที่
จะถูกพระฐานานุกรมแต่งตัง้ ให้มีตาแหน่งหน้าที่เพื่อจุดประสงค์ทางฝ่ ายวิญญาณด้วย
ดังนั้น ฆราวาสทุกคนจึงมีหน้าที่อันสูงส่งในการทางานเพื่อการเผยแผ่แผนการแห่งความรอดของพระ
เจ้าต่อมนุษย์ทุกคน ทุกยุคสมัย และทุกแห่งหนในโลก ให้กว้างไกลขึน้ ไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น ต้องเปิ ดทาง
อย่างชัดเจนเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในงานช่วยให้รอดของพระศาสนจักร ตามความสามารถของ
พวกเขาที่มี และตามความจาเป็ นของกาลเวลา
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ฆราวาสมีส่วนร่วมในสังฆภาพทั่วไป และในคารวกิจ
34 เพราะพระเยซูคริสตเจ้า ผูท้ รงเป็ นสงฆ์สงู สุดและนิรนั ดร ทรงปรารถนาที่จะให้บรรดาฆราวาสดาเนินงาน
ต่อ ไปในการเป็ นพยานและภารกิจรับใช้ของพระองค์ ด้วย จึงทรงบันดาลให้พวกเขามีชีวิตด้วยพระจิตของ
พระองค์ และทรงกระตุน้ เตือนพวกเขาไม่หยุดหย่อ นให้ไปสู่ความดีทุกอย่างและความครบครันทุกประการ
สาหรับบุคคลที่พระองค์ได้ให้รว่ มสนิทชิดเชือ้ กับชีวิตและภารกิจของพระองค์เหล่านัน้ พระองค์ยังทรงโปรดให้
มีส่วนร่วมในตาแหน่งหน้าที่สงฆ์ของพระองค์อีกด้วย จะได้ถวายคารวกิจฝ่ ายจิตเพื่อพระเกียรติมงคลแด่บิดา
และเพื่อความรอดของมนุษย์ ดังนั้น ฆราวาสที่ได้อทุ ิศตนเป็ นของพระคริสตเจ้าและได้รบั การเจิมโดยพระ
จิตเจ้า ก็ได้รบั การเรียกอย่างน่าพิศวงและได้รบั การเตรียมตัว เพื่อว่า ผลผลิตที่ม่ งั คั่งกว่าของพระจิตเจ้า จะ
ได้เกิดขึน้ ในตัวพวกเขา เหตุว่า งานทุกอย่างของพวกเขาก็ดี คาภาวนาและการดาเนินงานแพร่ธรรมต่างๆ
ของพวกเขาก็ดี ครอบครัวและชีวิตแต่งงานของพวกเขาก็ดี งานประจาวันก็ดี การพักผ่อ นหย่อนใจทัง้ ใจ
และกายก็ดี ถ้าพวกเขากระทาในองค์พระจิต - จริงๆ แล้วแม้ความยากลาบากต่างๆของชีวิตที่พวกเขาต้อง
เพี ยรอดทนด้วย– สิ่งต่างๆเหล่านีท้ ั้งหมดจะกลายเป็ นเครื่อ งบู ชาฝ่ ายจิต ซึ่งเป็ นที่ส บพระทัยของพระเจ้า
เดชะพระเยซูคริสตเจ้า (เทียบ ปต 2:5) ในพิธีบูชามิสซา สิ่งเหล่านีจ้ ะเป็ นสิ่งเหมาะสมมากที่สุดที่ จะนามา
ถวายแด่ พระบิด าพร้อมกับ พระกายของพระองค์พระผู้เป็ น เจ้า และดังนั้น ด้วยการนมัสการโดยกิจ การ
ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาในทุกหนทุกแห่ง ฆราวาสก็ทาให้โลกศักดิ์สิทธิ์ไปและมอบถวายแด่พระเจ้า
ฆราวาสมีส่วนร่วมในหน้าที่ประกาศกของพระคริสตเจ้า และในการเป็ นพยานยืนยัน
35 พระคริสตเจ้าทรงเป็ นประกาศกผูย้ ิ่งใหญ่ พระองค์ได้ทรงประกาศพระอาณาจักรของพระบิดา ทัง้ ด้วย
การเป็ นพยานยืนยันด้วยชีวิต และด้วยพระวาจาอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ จนกว่าจะถึงวันแสดงพระสิริรุง่ โรจน์
ของพระองค์อย่างครบบริบูรณ์ พระองค์จงทรงกระทาให้ตาแหน่งหน้าที่ประกาศกนีส้ าเร็จไป ไม่เพียงเฉพาะ
โดยทางพระฐานานุก รมผู้เป็ นคนสอนในพระนามและฤทธิ์ อ านาจของพระองค์ แต่ โดยทางฆราวาสด้ว ย
เพราะฉะนั้น พระองค์จึงทัง้ ทรงแต่งตั้งพวกเขาให้เป็ นพยานยืนยั น และทรงจัดเตรียมพวกเขาให้พร้อมด้วย
ความซาบซึง้ ในแนวทางแห่งความเชื่อ และพระหรรษทานแห่งพระวาจา (เทียบ กจ 2:17-18; วว 19:10)
เพื่อให้อานาจแห่งพระวรสารเปล่งรัศมีในชีวิตประจาวัน ในครอบครัว และในสังคม พวกเขาแสดงตนเป็ นบุตร
แห่งพันธสัญญา ในเมื่อพวกเขาตัง้ มั่น อยู่ในความเชื่อและความหวัง พวกเขาใช้เวลาปั จจุบันให้ดีที่สุด (อฟ
5:16;คส 4:5 ) และด้วยความมานะพากเพียรรอคอยพระสิริรุง่ โรจน์ในภายภาคหน้า (เทียบ รม 8:25) อย่าให้
พวกเขาซ่อนความหวังนีไ้ ว้ในส่วนลึกในจิตใจพวกเขา แต่ให้เผยแสดงออกมาภายนอก ในรูปแบบชีวิตทางฝ่ าย
โลกของพวกเขา ในการกลับใจอย่างต่อเนื่อง และในการต่อสู้ “กับผูป้ กครองพิภพแห่งความมืดมนนี ้ ต่อสูก้ ับ
บรรดาจิตแห่งความชั่วร้ายที่อยู่บนท้องฟ้า” (อฟ 6:12)
ในเมื่อศีลศักดิ์สิทธ์ต่างๆของพันธสัญญาใหม่ ซึ่งหล่อเลีย้ งชีวิตและงานแพร่ธรรมของบรรดาสัตบุรุษ
เป็ น รู ป หมายถึ งฟ้ าใหม่ แ ผ่น ดิ น ใหม่ (เที ยบ วว 21:1) ก็ เป็ น เช่ นนั้น ด้วยกับ บรรดาฆราวาสที่ก ลายเป็ น ผู้
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ประกาศที่เก่งกล้าแห่งความเชื่อในสิ่งที่ได้หวังไว้ (เทียบ ฮบ 11:1) ถ้าพวกเขาเชื่อมการประกาศความเชื่อโดย
ไม่ลงั เลเข้าด้วยกันกับชีวิตแห่งความเชื่อ การประกาศพระวรสารแบบนี ้ กล่าวคือ การประกาศถึงพระคริสต
เจ้าด้วยวาจา และการเป็ นพยานด้วยชีวิต เรียกร้องให้มีลกั ษณะที่พิเศษและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ เพราะ
เป็ นสิ่งที่ตอ้ งทาให้สาเร็จไปในสภาพแวดล้อมธรรมดาของโลก
สถานะชีวิตแบบที่มีศีลศักดิ์สิทธิ์พิเศษประการหนึ่งก่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ อันได้แก่ ชีวิตแต่งงาน
และชีวิตครอบครัว ถือว่ามีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในตาแหน่งหน้าที่ประกาศกนี ้ เพราะเป็ นที่ซึ่งคริสตศาสนา
แผ่ซ่านเข้าไปในชีวิตทัง้ ชีวิต บันดาลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อ ง และดีขึน้ เรื่อยๆ จึงเป็ นที่มีทั้ง
การปฏิบตั ิและเป็ นโรงเรียนแพร่ธรรมของฆราวาส ในสถานะนี ้ สามีภรรยามีกระแสเรียกโดยเฉพาะ พวกเขา
ต้อ งเป็ น พยานถึ ง ความเชื่ อ และความรัก ต่ อ พระคริ ส ตเจ้ า ให้ แ ก่ กั น และกั น
และให้ แ ก่ ลู ก ๆด้ ว ย
ครอบครัวคริสตชนประกาศก้องถึงการมีอยู่ของพระอาณาจักรของพระเจ้าในขณะปัจจุบัน และถึงความหวัง
ว่าจะได้ชีวิตที่เป็ นสุข ดังนัน้ อาศัยแบบอย่างและการเป็ นพยานยืนยันของพวกเขา พวกเขาทาให้รูว้ ่าโลกแห่ง
บาปมีความผิด และให้แสงสว่างแก่ผทู้ ี่แสวงหาความจริง
เพราะฉะนัน้ แม้กาลังทาธุรการทางฝ่ ายโลก ฆราวาสก็ ตอ้ งสามารถและต้องทางานที่เปี่ ยมด้วยคุณค่า
เพื่ อ การประกาศพระวรสารให้แก่โลกด้วย แต่ถา้ เป็ นในที่ ที่ไม่มีศาสนบริกรศักดิ์สิทธิ์เลย หรือ ศาสนบริกร
เหล่า นี ้ถูก ขัด ขวางจนไม่ สามารถท าหน้าที่ ได้ เช่ นในคราวถูก เบี ย ดเบี ย น ฆราวาสบางคนก็ เข้าท าหน้า ที่
ศักดิ์สิทธิ์นีแ้ ทนสุดความสามารถของตน หรือ ถ้าจริงๆแล้ว ฆราวาสจานวนมากเสียสละกาลังของพวกเขา
ทั้งหมดในงานแพร่ธรรม แม้ก ระนั้น ก็ตาม ฆราวาสทุกคนไม่ ยกเว้น ใครเลย ต้อ งให้ความร่วมมื อ ในการ
เผยแพร่และในการเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า ฉะนั้นให้บรรดาฆราวาสขวนขวายหาความรูใ้ ห้มาก
ยิ่งขึน้ ในเรื่องความจริงที่พระทรงไขแสดง และวิงวอนขอพระพรแห่งความปรีชาจากพระเจ้าด้วยความเร่าร้อน
ฆราวาสมีส่วนในงานบริการของพระราชา
36 พระคริสตเจ้าทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย เพราะเหตุนี ้ พระเจ้าจึงทรงเทิดทูน
พระองค์ขึน้ สูงส่ง ( เทียบ ฟป 2:8-9 ) โปรดให้เสด็จเข้าสู่พระอาณาจักรอันทรงเกียรติของพระองค์ ทุกสิ่ง
ถูกปราบอยู่ใต้อานาจของพระคริสตเจ้า จนกว่าพระองค์ทรงมอบพระองค์เองและทุกสิ่งสร้างให้อยู่ใต้อานาจ
ของพระบิดา เพื่อพระเจ้าจะได้ทรงเป็ นทุกสิ่งในทุกคน (เทียบ 1 คร 15:27-28) พระองค์ได้ทรงมอบอานาจนี ้
ให้กับบรรดาสานุศิษย์ เพื่อพวกเขาจะได้มีอิสระเสรีอย่างสูงส่ง และโดยการปฏิ เสธตนเองเพื่อดาเนินชีวิต
อย่างศักดิ์สิทธิ์ จะได้มีชยั ชนะต่อราคะตัณหาในตัวของพวกเขาเอง ( เทียบ รม 6:12 ) ยิ่งกว่านัน้ เมื่อรับใช้
พระคริสตเจ้าในเพื่อนมนุษย์อื่นๆ ด้วยความสุภาพถ่อ มตนและความเพียรอดทน พวกเขาจะได้นาพี่ น้อ ง
สัตบุรุษมาเข้าเฝ้าพระราชาองค์นั้น ผูท้ ี่ใครๆที่รบั ใช้ก็ครองราชย์ (ร่วมกับพระองค์) องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ทรงปรารถนาที่จะให้สัตบุรุษที่เป็ นฆราวาสขยายพระอาณาจักรของพระองค์ดว้ ย อาณาจักรที่ประสาทความ
จริงและชีวิต อาณาจักรที่ประสาทความศักดิ์สิทธิ์และพระหรรษทาน อาณาจักรแห่งความยุติธรรม ความรัก

~ 37 ~

และสันติ เมื่ออยู่ในอาณาจักรนี ้ สิ่งสร้างเองจะได้รบั การปลดปล่อยจากการเป็ นทาสของความเสื่อ มสลาย
เพื่อไปรับอิสรภาพอันรุง่ เรืองของบรรดาบุตรของพระเจ้า (เทียบ รม 8:21) นี่คือคามั่นสัญญาที่ใหญ่หลวง นี่
คือคากาชับที่ยิ่งใหญ่ที่บรรดาสานุศิษย์ได้รบั นั่นคือ “ทุกสิ่งล้วนเป็ นของพวกท่าน แต่พวกท่านเป็ นของ
พระคริสต์ และพระคริสต์เป็ นของพระเจ้า “ (1 คร 3:23)
เพราะฉะนัน้ บรรดาสัตบุรุษต้องรูจ้ ักธรรมชาติที่ลึกซึง้ รวมทัง้ คุณค่าและลาดับของสิ่งสร้างทัง้ มวล เพื่อ
เทิดพระเกียรติแด่พระเจ้า แม้ในการทางานต่างๆฝ่ ายโลกนี ้ พวกเขาจะต้องช่วยกันและกันนาชีวิตไปสู่ความ
ศักดิ์สิทธิ์มากขึน้ เพื่อว่าโลกจะได้เต็มไปด้วยจิตตารมณ์ของพระคริสตเจ้า และจะได้บรรลุผลสาเร็จมากขึน้
ตามจุดหมายของมัน ทั้งในด้านความยุติ ธรรม ความรัก และสันติ ฆราวาสมี บทบาทสาคัญ ในงานแห่ ง
ความสาเร็จบริบูรณ์ของสากลจักรวาลนี ้ เพราะฉะนัน้ ด้วยความสันทัดจัดเจนในธุรกิจฝ่ ายโลก และด้วยการ
ทางานของพวกเขา พร้อมทัง้ ความช่วยเหลือโดยพระหรรษทานที่อยู่ภายใน ทาให้พวกเขาทางานอย่างแข็งขัน
เพื่อว่าสิ่งต่างๆที่สร้างขึน้ มาด้วยแรงงานของมนุษย์ ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และวัฒนธรรมของบ้านเมือง
จะน ามาใช้เพื่ อประโยชน์ของมนุษ ย์ทุกคน ซึ่งเป็ นไปตามแผนการของพระผู้สร้างและตามพระวาจาของ
พระองค์ อันจะทาให้สิ่งของต่างๆ เหล่านีม้ ีการจาหน่ายจ่ายแจกไปสู่ทุกคนอย่างเหมาะสม โดยการท า
เช่นนัน้ ในตัวมันเองก็นาไปสู่ความก้าวหน้าสากลในด้านเสรีภาพของมนุษย์และของคริสตชน ดังนีแ้ หละ โดย
ผ่านทางสมาชิกของพระศาสนจักร พระคริสตเจ้าจะทรงทอแสงความสว่างอันช่วยให้รอดของพระองค์ไปยัง
สังคมมนุษย์ทงั้ หมด ยิ่งวันยิ่งทวีขนึ ้
นอกนั้น เมื่อฆราวาสร่วมแรงร่วมใจกันก็สามารถรักษาเยียวยาสถาบันต่างๆ และสภาพเงื่อนไขต่างๆ
ของโลกที่ถูกโน้มนาไปสู่บาป โดยการนาสิ่งต่างๆเหล่านีเ้ ข้ามาสู่หลักความยุติธรรม สนับสนุนให้ปฏิบัติตาม
คุณธรรมแทนที่จะทาตัวเป็ นอุปสรรคขัดข้อง การปฏิบตั ิเช่นนีก้ ็เท่ากับว่า พวกเขาทาให้วฒ
ั นธรรมและการงาน
ของมนุษย์เต็มไปด้วยคุณค่าทางศีลธรรม วิธีนีท้ าให้ท่งุ นาของโลกนีไ้ ด้รบั การเตรียมอย่างดี สาหรับเมล็ดพันธุ์
แห่งพระวาจาของพระเจ้า และประตูต่างๆของพระศาสนจักรจะถูกเปิ ดให้กว้างขึน้ เพื่อเปิ ดทางให้ ข่าวสาร
แห่งสันติเข้ามาในโลก
เนื่อ งด้วยระบบความรอดเช่นนี ้ สัตบุรุษต้อ งเรียนรูท้ ี่จะแยกแยะให้ดีๆ ระหว่างสิทธิและหน้าที่ต่างๆที่
พวกเขามีในฐานะที่เป็ น สมาชิกของพระศาสนจักร กับสิ่งต่างๆที่เขามีในฐานะเป็ นสมาชิกของสังคมมนุษย์
พวกเขาต้องพยายามสมานสถานะทัง้ สองให้สอดคล้องกลมเกลียวกัน โดยระลึกว่าพวกเขาจะต้องให้มโนธรรม
แบบคริสตชนเป็ นตัวนาทางในกิจการของโลกทุกชนิด เพราะว่า ไม่มีธุรกิจฝ่ ายโลกของมนุษย์อนั ใดเลย ที่ จะ
อยู่นอกเหนืออานาจครอบครองของพระเจ้าไปได้ ในสมัยของเราทุกวันนี ้ จาเป็ นอย่างที่สดุ ที่จะต้องทาให้การ
แยกแยะและความสอดคล้องกลมเกลียวเป็ นที่กระจ่างชัดเท่าที่เป็ นไปได้ เพื่อว่าสัตบุรุษจะได้กระทาภารกิจ
ของพระศาสนจักรให้สอดคล้องรับกันกับสถานการณ์พิเศษต่างๆของโลกทุกวันนีใ้ ห้มากยิ่งขึน้ เพียงแต่จะต้อง
ระลึกไว้ว่า บ้านเมืองทางโลกซึ่งเกี่ยวข้องกับของฝ่ ายโลกล้วนๆ ก็มีสิทธิ์ปกครองตามหลักเกณฑ์ของตนเอง
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แต่ถา้ มีขอ้ คาสอนที่มีเค้าลางที่จะสร้างสังคมขึน้ โดยไม่คานึงถึงศาสนา หรือโจมตีและทาลายเสรีภาพการนับ
ถือศาสนาของประชาชนอย่างแจ้งชัด เราก็มีสิทธิ์ปฏิเสธโดยชอบธรรม
ด้านความเกี่ยวข้องกับพระฐานานุกรม
37 เช่นเดียวกับคริสตชนทัง้ มวล ฆราวาสก็มีสิทธิ์ที่จะได้รบั ความช่วยเหลือในด้านทรัพย์ฝ่ายวิญญาณอย่าง
อุดมสมบูรณ์จากพระศาสนจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระวาจาของพระเจ้า และเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์
ต่างๆจากบรรดาชุมพาบาล ในเรื่องที่เพิ่งกล่าวถึงนี ้ ฆราวาสจะต้องเผยความต้องการและความปรารถนาของ
พวกเขาออกมาโดยอิสระเสรี และด้วยความไว้วางใจประสาลูกๆของพระเจ้า และพี่ๆน้องๆของพระคริสตเจ้า
อันว่าความรู ้ ความสามารถ หรือความโดดเด่นที่ พวกเขามี ฆราวาสควรใช้สิทธิ์และที่จ ริงเป็ นหน้าที่ด้วยที่
จะต้องแสดงความคิดเห็นออกมาในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับความดีของพระศาสนจักร ถ้ามีโอกาสให้พวกเขากระทา
การนีผ้ ่านทางสถาบันต่างๆที่พระศาสนจักรได้ตงั้ ขึน้ มาเพื่อจุดประสงค์นั้นๆ และควรกระทาการไปตามความ
จริงด้วยความกล้าหาญและรอบคอบเสมอๆ และด้วยความเคารพและความรักต่อบุคคลที่เป็ นตัวแทนของพระ
คริสตเจ้าตามตาแหน่งของพวกเขา
เช่นเดียวกับคริสตชนทัง้ มวล ฆราวาสควรน้อมรับด้วยความนอบน้อมแบบคริสตชนโดยทันทีในสิ่งที่ถูก
กาหนดแล้วโดยบรรดาชุมพาบาล ผูซ้ ึ่งในฐานะเป็ นอาจารย์และผูป้ กครองของพระศาสนจักรเป็ นตัวแทนของ
พระคริสตเจ้า การทาเช่นนี ้ พวกเขาจะทาตามแบบอย่างของพระคริสตเจ้า พระองค์ทรงนอบน้อมเชื่อฟั ง
จนกระทั่งยอมสิน้ พระชนม์ เพื่อเปิ ดทางให้มนุษย์สู่มรรคาอันเป็ นสุข อย่างบุตรของพระเจ้า พวกเขาต้อ งไม่
เพิกเฉยในการภาวนาวิ งวอนต่อพระเจ้าเพื่อผู้ปกครองของตน เพราะพวกท่านคอยเอาใจใส่ดูแลวิญญาณ
เสมือนผูท้ ี่ตอ้ งเสนอรายงาน เพื่อให้พวกท่านทางานนีด้ ว้ ยความยินดี มิใช่ดว้ ยความเศร้า (เทียบ ฮบ 13:17)
อันที่จริงบรรดาชุมพาบาลต้องรับรู แ้ ละสนับสนุนศักดิ์ศรีและความรับผิดชอบของฆราวาสในพระศาสนจักร ต้องนาคาแนะนาที่สขุ ุมรอบคอบของพวกเขามาใช้ดว้ ยความเต็มใจ และมอบหน้าที่ต่างๆในงานบริการ
รับใช้พระศาสนจักรให้กบั พวกเขาด้วยความไว้วางใจ ปล่อยให้เขามีอิสระและวางแผนในการกระทา ที่จริง
ต้องส่งเสริมให้พวกเขากล้าหาญที่จะดาเนินงานต่างๆด้วยความคิดริเริ่มของพวกเขาเอง นายชุมพาบาลต้อง
พิจ ารณาอย่างใส่ใจด้วยความรัก ประสาพ่ อ ในองค์พ ระคริสตเจ้าในสิ่งต่างๆที่ ฆ ราวาสได้เสนอขึน้ มาตาม
ความคิดริเริ่ม ตามคาแนะนา และตามความปรารถนาของพวกเขา กว่านั้นอี ก บรรดาชุมพาบาลต้องเคารพ
และรับรูอ้ ิสรภาพที่เป็ นสิทธิ์ของทุกคนในสังคมบ้านเมืองด้วย
เมื่อ บรรดาฆราวาสและบรรดาชุมพาบาลต่างคบหากัน อย่างสนิท สนมดังนี ้ ก็คงคาดหวังได้ว่า
พระศาสนจักรจะได้รบั คุณประโยชน์มากมาย ฆราวาสจะมีจิตสานึกในความรับผิดชอบของตนเองมากขึน้ มี
ความร้อ นรนเพิ่มขึน้ พวกเขาพร้อมที่จะผนึกกาลัง ในงานของบรรดาชุมพาบาลของพวกเขามากขึน้ ฝ่ าย
บรรดาชุมพาบาล เมื่อมีประสบการณ์ของฆราวาสช่วยเหลือด้วย ก็สามารถตัดสินทัง้ ในเรื่องฝ่ ายจิตและฝ่ าย
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โลกได้ชดั เจนและเหมาะสมมากยิ่งขึน้ เมื่อสมาชิกทัง้ มวลทาให้พระศาสนจักรเข้มแข็งขึน้ เช่นนี ้ พระศาสนจักร
ก็สามารถประกอบภารกิจของตนเพื่อให้ชีวิตแก่โลกให้สาเร็จไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บทสรุปตอนจบบท
38 ฆราวาสแต่ละคนต้องเป็ นพยานถึงการกลับคืนพระชนมชีพ และเป็ นพยานถึงพระชนมชีพขององค์
พระเยซูเจ้า ให้กับ โลก และทาตนเป็ นเครื่อ งหมายถึงพระเจ้า ผู้ทรงชีวิต ทั้งโดยรวมตัวกัน และในแต่ละคน
จะต้องเลีย้ งดูโลกด้วยผลของพระจิตสุดความสามารถที่ตนมี (เทียบ กท 5:22) เขาจะต้องสอดแทรกจิตตารมณ์ที่ยกย่องผู้ที่มีใจยากจน ผู้ที่มีใจอ่อนโยน และผูส้ ร้างสันติเข้าไปในโลก ซึ่งก็คือบรรดาผูค้ นเหล่านั้นที่
องค์พ ระผู้เป็ น เจ้า ทรงประกาศในพระวรสารว่ า เป็ นผู้ที่ เป็ นสุ ข (เที ย บ มธ 5:3-9) พู ด สั้น ๆค าเดี ย วว่ า
“วิญญาณอยู่ในร่างกายอย่างไร คริสตชนต้องอยู่ในโลกอย่างนัน้ ”

บทที่ 5
การเรียกเข้ามาสู่ความศักดิส์ ทิ ธิ์
อารัมภบท
39 พระศาสนจักร ซึ่งมีธรรมลา้ ลึกดังที่สภาสังคายนาศักดิ์สิทธิ์นอี ้ ธิบายไว้ ย่อมธารงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์
อัน ไม่ มี วัน สูญ สิ น้ ไปในฐานะเป็ น เรื่อ งของความเชื่ อ เพราะด้ว ยว่า พระคริส ตเจ้า พระบุ ต รของพระเจ้า
พระองค์ท่านพร้อมกับพระบิดาและพระจิต ได้ทรงรับคาเทิดทูนสรรเสริญว่า “เป็ นผูศ้ กั ดิสิทธิ์แต่ผเู้ ดียว” ทรง
รักพระศาสนจักรดังภรรยาของพระองค์ ทรงพลีพระองค์เพื่อพระศาสนจักร ทรงบันดาลให้พระศาสนจักร
ศักดิ์สิทธิ์ (เทียบ อฟ 5:25-26) พระองค์ทรงนาพระศาสนจักรมาแนบติดกับพระองค์ จนกระทั่งเป็ นร่างกาย
ของพระองค์ และได้ท รงมอบพระคุณ ของพระจิ ต ให้กับ พระศาสนจัก รเพื่ อ พระเกี ย รติ ม งคลแด่ พ ระเจ้า
เพราะฉะนั้น ทุกคนในพระศาสนจักร ไม่ว่าจะเป็ นผูท้ ี่สังกัดอยู่ในพระฐานานุกรม หรือผูไ้ ด้รบั การดูแลจาก
พระฐานานุกรม ก็ถูกเรียกเข้ามาสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนีเ้ ป็ นไปตามวาจาของท่านอัครสาวกว่า “นี่คือพระ
ประสงค์ของพระเจ้า คือ ให้ท่านเป็ นผู้ศักดิ์สิทธิ์” (1 ธส 4:3; เทีย บ อฟ 1:4) ความศักดิ์สิทธิ์ของ
พระศาสนจัก รนีส้ าแดงให้ปรากฏอยู่ไม่ขาดสายในผลพระหรรษทานซึ่งพระจิ ตเจ้าทรงบันดาลให้เกิดขึน้ ใน
บรรดาสัตบุรุษ และจะต้องเป็ นเช่นนีเ้ รื่อยไป การปรากฏให้เห็นนัน้ เป็ นไปโดยแบบต่างๆกัน โดยที่แต่ละคน
ตามสถานะชีวิตของตนเองมุ่งไปสู่ความรักที่ครบครันก็ย่อมนาความศักดิ์สิทธิ์ไปสู่ผอู้ ื่นด้วย ซึ่งปรากฏออกมา
อย่างชัดเจนในตัวของมันเอง เมื่อปฏิบัติตามคาแนะนา ที่ปกติเรียกกันว่า “คาแนะนาแห่งพระวรสาร” การ
ปฏิบัติตามคาแนะนานีม้ ีพระจิตเจ้าเป็ นผูก้ ระตุน้ เตือน คริสตชนจานวนมากรับมาปฏิบัติ บ้างทาเป็ นส่วนตัว
บ้างทาตามรู ปแบบหรือสถานะที่พระศาสนจักรกาหนดไว้ การปฏิบัตินีท้ าให้และจะให้การเป็ น พยานยืนยัน
และแบบอย่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์นนั้ ประจักษ์ชดั เจน
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การเชือ้ เชิญทุกคนทั่วไปให้มาสู่ความศักดิส์ ิทธิ์
40 องค์พระเยซู พระอาจารย์และพระผูเ้ ป็ นแบบฉบับแห่งความบริบูรณ์ครบครันทัง้ ปวง ได้ทรงเทศน์สอน
เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต (อันพระองค์ท่านเองทรงเป็ นผูใ้ ห้กาเนิดและเป็ นผูก้ ระทา) ให้แก่บรรดาสานุศิษย์
ของพระองค์ ทัง้ แต่ละคน และทุกๆคน โดยไม่มีการแบ่งแยก “ฉะนั้น ท่านจงเป็ นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่
พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด” (มธ 5: 48) เพราะว่าพระองค์ทรงส่งพระจิตเจ้า
มายังทุกคน เพื่อปลุกกระตุน้ ภายในให้เขารักพระเจ้าสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา และสุดกาลังของ
พวกเขา (เทียบ มก 12:30) และให้รักกันและกันเหมือนพระคริสตเจ้าทรงรักพวกเขา (เทียบ ยน 13:34 ;
15:12) บรรดาผูท้ ี่ติดตามพระคริสตเจ้านั้นได้รบั การเรียกจากพระองค์ ไม่ใช่เพราะผลงานของพวกเขา แต่
เพราะพระประสงค์และพระหรรษทานของพระองค์ พวกเขาได้เป็ นผูช้ อบธรรมในองค์พระเยซูเจ้า ได้รบั
การเป็ นบุตรของพระเจ้าในศีลล้างบาปอันประทานความเชื่อ และเป็ นผูม้ ีส่วนร่วมในพระธรรมชาติของพระเจ้า
ฉะนั้น พวกเขาจึงเป็ นผูศ้ ักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริง ความศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาได้รบั จากพระเจ้านี ้ พวกเขาจะต้อง
รัก ษาไว้แ ละท าให้ส มบู ร ณ์ ไปในชี วิ ต พวกเขาได้รับ การบอกกล่ า วจากอัค รสาวกให้ด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า ง
“เหมาะสมกับผูศ้ ักดิ์สิทธิ์” (อฟ 5:3) และจงประดับตน “ในฐานะเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรร เป็ นผูศ้ ักดิ์สิทธิ์
และเป็ นที่ รกั ของพระองค์ จงเห็น อกเห็นใจกัน จงมี ความใจดี ความถ่อ มตน ความอ่อ นโยน และความ
พากเพียรอดทน” (คส 3:12) และมีผลของพระจิตเจ้าในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา (เทียบ กท 5:22 ,
รม 6:22) แต่เพราะเหตุว่าเราทุกคนต่างก็ผิดพลาดได้หลายเรื่อง ( เทียบ ยก 3:2 ) เราจึงต้องการพระเมตตา
ของพระอยู่เสมอ และต้องภาวนาทุกวัน “โปรดประทานอภัยแก่ขา้ พเจ้า” (มธ 6:12)
ดังนี ้ จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า คริสตชนทุกคน ไม่ว่าอยู่ในฐานะใดๆ ต่างก็ ได้รบั เรียกไปสู่ความครบ
สมบูรณ์ของชีวิตคริสตชนและไปสู่ความรักอันบริบูรณ์ และความศักดิ์สิทธิ์นีย้ ังได้ช่วยส่งเสริมให้มีชีวิตตาม
ทานองคลองธรรมในสังคมโลกมากขึน้ ด้วย เพื่อไปถึงความสมบูรณ์นี ้ สัตบุรุษต้องใช้พลังส่วนที่พวกเขาได้รบั
จากพระพรของพระคริสตเจ้า เพื่ อว่าในการตามรอยพระบาทและทาให้สอดคล้อ งกับพระฉายาลักษณ์ของ
พระองค์ และด้วยการทาตามพระประสงค์ของพระองค์ในทุกสิ่ง พวกเขาจะได้อทุ ิศตนสุดจิตสุดใจแด่พระสิริ
รุง่ โรจน์ของพระเจ้า และต่อการบริการรับใช้เพื่อนพี่นอ้ ง ดังนัน้ ความศักดิ์สิทธิ์ของประชากรของพระเจ้าก็จะ
เติ บโตบังเกิดผลสมบูรณ์ ดังที่เคยปรากฏชัดในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรผ่านทางชีวิตของนักบุ ญ
จานวนมาก
ความศักดิส์ ิทธิ์มีแต่ประการเดียว แต่การปฏิบัติความศักดิส์ ิทธิ์มหี ลายรูปแบบ
41 รูปแบบต่างๆของชีวิตและหน้าที่การงานมีมากมายหลายรู ปแบบ แต่ความศักดิ์สิทธิ์คงความเป็ น
หนึ่งเดียว ความศักดิ์สิทธิ์นั้นซึ่งทุกคนร่วมกันกระทาภายใต้พระจิตของพระเจ้า และโดยความนบนอบต่อ
พระสุรเสียงของพระบิดา และนมัสการพระเจ้าพระบิดาในจิตใจและความสัตย์จริง คือการติดตามพระ
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คริสตเจ้า ผูท้ รงยากจน ผูถ้ ่อมพระองค์ และทรงแบกกางเขน เพื่อว่าพวกเขาสมจะได้เป็ นผูม้ ีส่วนในพระสิริ
รุง่ โรจน์ของพระองค์ อย่างไรก็ดี แต่ละคนจะต้องก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงในหนทางแห่งความเชื่อที่มีชีวิต ซึ่งจะ
กระตุน้ ให้เกิดมีความหวังและผลิตผลงานโดยอาศัยความรัก ตามพระพรและหน้าที่ของตนเองที่มี
อันดับแรกคือ บรรดาชุมพาบาลผูเ้ ลีย้ งดูฝูงแกะของพระคริสตเจ้า ตามพระฉายาลักษณ์ของสงฆ์สูงสุด
และนิรันดร ผู้ทรงเป็ นนายชุมพาและพระสังฆราชของวิญ ญาณเรา จะต้อ งปฏิบัติหน้าที่ศาสนบริการด้วย
ความศักดิ์สิทธิ์และกระตือรือร้น ด้วยความสุภาพถ่อมตนและความแข็ งขัน ดังนีก้ ็จ ะบรรลุผล การปฏิบัติ
หน้าที่ศาสนบริการดังนีจ้ ะเป็ นวิธีการสาคัญทาให้พวกท่านศักดิ์สิทธิ์ไปด้วย การได้รบั เรียกเข้าสู่สงั ฆภาพอย่าง
สมบูรณ์นี ้ พวกท่านได้รบั พระหรรษทานเฉพาะของศีลศักดิ์สิทธิ์นั้น เพื่อว่า โดยการภาวนา การถวายบูชา
และการเทศนา และการกระทาทุกรูปแบบในการดูแลและบริการของพระสังฆราช พวกท่านทาให้หน้าที่แห่ง
ความรัก ต่อ งานอภิบ าลครบครันสมบู รณ์ไป พวกท่านต้อ งไม่กลัวที่ จ ะสละชีวิตเพื่อ แกะของตน และเป็ น
แบบอย่างแก่ฝงู แกะ(เทียบ 1 ปต 5:3) พวกท่านจะต้องส่งเสริมให้ความศักดิ์สิทธิ์เจริญยิ่งขึน้ ในพระศาสนจักร
ด้วยแบบอย่างของพวกท่านเองด้วย
บรรดาพระสงฆ์ ผู้ที่มี ความคล้ายกัน กับต าแหน่งขั้น สังฆราช เป็ นประดุจ มงกุฎ ฝ่ ายวิญ ญาณของ
บรรดาพระสังฆราช ก็มีส่วนร่วมในพระหรรษทานประจาตาแหน่งหน้าที่ของพวกท่าน โดยผ่านทางพระคริสต์
ผูเ้ ป็ นองค์คนกลางนิรนั ดรแต่องค์เดียว พวกเขาต้องเติบโตในความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่นอ้ ง โดยการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาในแต่ละวัน จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนพระสงฆ์ไว้ให้ดี ต้องเพิ่มพูนความ
ดีฝ่ายวิญญาณทุกชนิด และเป็ นพยานที่มีชีวิตจริงๆถึงพระเจ้าต่อหน้าคนทุกคน ให้เลียนแบบบรรดาพระสงฆ์
เหล่านั้นในกระแสศตวรรษต่างๆ ที่ได้ให้แบบอย่างที่โดดเด่นในด้านความศักดิ์สิทธิ์ บ่อยครัง้ ได้ทางานรับใช้
อย่างถ่ อ มตนและปิ ด บังซ่อ นเร้น ชี วิตที่ น่าสรรเสริญ ของพวกเขายังคงอยู่ในพระศาสนจักรของพระเจ้า
บรรดาพระสงฆ์ยังมีหน้าที่ภาวนาและถวายบูชาเพื่อประชากรของพวกเขาและเพื่อประชากรของพระทัง้ มวล
ด้วยความซาบซึง้ ในสิ่งที่พวกเขาได้ทาและเลียนแบบสิ่งที่พวกเขาได้สัมผัสด้วยมือ ดังนั้น แทนที่งานธรรมทูต
ต่างๆของพวกเขาจะเหนี่ยวรัง้ ให้พบกับอันตรายหรือความยากลาบาก กลับช่วยยกขึ น้ สู่ความศักดิ์สิทธิ์ที่สงู ส่ง
กว่า ยังช่วยหล่อเลีย้ งและพยุงคา้ จุนกิจการต่างๆของพวกเขาด้วยการราพึงภาวนาเรื่อยๆไป เพื่อความชื่นชม
ยินดีของพระศาสนจักรของพระเจ้าทั้งหมด ขอให้พระสงฆ์ทุกองค์ โดยเฉพาะผู้ที่เวลาบวชได้เข้าในสังกัดที่
เรียกว่าสงฆ์แห่งสังฆมณฑล พึงระลึกว่า สิ่งที่ช่วยให้เข้าสู่ความศักดิ์สิทธิ์เป็ นอย่างมากคือการเป็ นหนึ่งเดียว
อย่างซื่อสัตย์ และให้ความร่วมมือด้วยใจกว้างกับพระสังฆราชของพวกเขา
ส่วนบรรดาศาสนบริกรขัน้ รองๆลงมา ก็มีส่วนในภารกิจและพระหรรษทานของพระสงฆ์สูงสุดในแบบ
พิเศษด้วย ลาดับแรกคือ บรรดาสังฆานุกร ผูเ้ ป็ นผูร้ บั ใช้พระธรรมลา้ ลึกของพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร
จะต้องรักษาตนให้พน้ จากพยศชั่วทุกอย่าง ต้องเป็ นที่พอพระทัยของพระ และเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ทุกคนใน
ทุกสิ่ง (เที ยบ 1 ทธ 3:8-10 และ 12-13) บรรดาสมณะที่ได้รบั เรียกจากองค์พระผู้เป็ นเจ้า และได้รับการ
คัดเลือกไว้ให้รว่ มมีส่วนของพระองค์ และกาลังเตรียมตัวพวกเขาเองสาหรับหน้าที่ศาสนบริการต่างๆ ภายใต้
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การเฝ้าดูแลของบรรดาชุมพาบาล จะต้องทาให้ความคิดและจิตใจของพวกเขาคล้ อ ยตามการเรียกที่สูงส่ง
เช่นนี ้ โดยการภาวนาอย่างไม่ย่อท้อ และด้วยความรักที่รอ้ นรน ด้วยความคิดว่าสิ่งใดเป็ นสิ่งที่จริง ยุติธรรม
และเพื่อชื่อเสียงที่ดี และด้วยการกระทาทุกอย่างเพื่อพระสิริรุง่ โรจน์และพระเกียรติมงคลแด่พระเจ้า ส่วนพวก
ที่ใกล้ชิ ด กับ พวกเขา ก็ คือ ฆราวาสเหล่ านั้น ผู้ที่พ ระเจ้า ทรงเลื อ กสรร เป็ น ผู้ที่พ ระสังฆราชได้เรียกให้ม า
ช่วยงานแพร่ธรรมของพวกท่านอย่างเต็มที่ และทางานอย่างได้ผลมากในนาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ส่วนคู่แต่งงานคริสตชนและผูท้ ี่เป็ นพ่อแม่ ตามวิถีทางของพวกเขา จะต้อ งส่งเสริมกันและกันใน
พระหรรษทานด้วยความรักที่ซื่อสัตย์ไปจนตลอดชีวิต และต้องฝึ กอบรมลูกๆของพวกเขา (ที่ได้รบั มาจากพระ
ด้ว ยความรัก ) ในข้อ ค าสอนของคริ ส ตชนและคุณ ธรรมแห่ งพระวรสาร เพราะโดยวิ ธี นี ้นี่ เอง ที่ พ วกเขา
แสดงออกให้ทุกคนเห็นแบบอย่างของความรักที่ม่ นั คงและใจกว้าง พวกเขาสร้างภราดรภาพแห่งความรักขึน้
และทาตัวเป็ นพยานและเป็ นผูร้ ว่ มงาน เพื่อผลสมบูรณ์ของพระศาสนจักรผูเ้ ป็ นมารดา เพื่อเป็ นเครื่องหมายถึง
และการมีส่วนแบ่งปั นในความรักนั้น ซึ่งพระคริสตเจ้าได้ทรงรักเจ้าสาวของพระองค์ และมอบพระองค์เอง
ให้แก่เธอ ส่วนหญิ งหม้ายและคนโสดก็ตอ้ งเป็ นแบบอย่างเช่นเดียวกัน แต่ในวิธีการที่ต่างออกไป พวกเขา
สามารถช่วยสนับสนุนอย่างใหญ่ หลวงต่อ ความศักดิ์สิทธิ์และกิจ การของพระศาสนจักรด้วย ส่วนพวกที่ใช้
แรงงานทัง้ หลาย ซึ่งหลายครัง้ เป็ นงานหนักด้วย จะต้องใช้งานนีท้ าให้ตนครบครันขึน้ และเพื่อช่วยเพื่อนร่วม
ชาติ อีกทั้งยกระดับสังคมมนุษย์และสรรพสิ่งสร้างทัง้ มวลให้สูงขึน้ ที่จ ริงด้วยความรักที่เป็ นการปฏิบัติจ ริง
ด้วยความยินดีในความหวัง และด้วยการช่วยแบ่งเบาภาระกันและกัน พวกเขาควรจะเลียนแบบพระคริสตเจ้า
ผูท้ รงงานด้วยพระหัตถ์กับเครื่องมือของช่างไม้ และทรงกาลังทางานอยู่เสมอพร้อมกับพระบิดาเพื่อความรอด
ของทุกคน และพวกเขาจะต้องขึน้ ไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงขึน้ ที่เป็ นงานธรรมทูตจริงๆ โดยการทางาน
ทุกๆวันนี่เอง
ในวิถีทางพิเศษด้วย สาหรับบรรดาคนที่ยากจนทุพพลภาพ เจ็บไข้ได้ป่วย และได้รบั ความยากลาบาก
ต่างๆ ทีจ่ ะต้องตระหนักว่าพวกเขาได้ถกู ทาให้เป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า ผูท้ รงรับทรมานเพื่อความรอดพ้น
ของโลก และให้ผทู้ ี่รบั ความทุกข์ทรมานเหล่านั้น ผูซ้ ึ่งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าประกาศในพระวรสารว่าเป็ นผูท้ ี่เป็ น
สุข และเป็ นผูซ้ ึ่ง“พระเจ้าผูป้ ระทานพระหรรษทานทุกประการ ผูท้ รงเรียกท่านให้มารับพระสิริรุ่งโรจน์
นิรนั ดรในพระคริสตเจ้า จะทรงฟื ้ นฟูท่านให้ม่นั คง มีกาลังเข้มแข็ง และจะทรงพยุงท่านไว้” (1 ปต 5:10)
จึงเป็ นอันว่าคริสตชนทุกๆคน ไม่ว่าอยู่ในสถานะ หน้าที่ และสภาพแวดล้อมของชีวิตแบบใด โดยผ่าน
ทางทุกสิ่งเหล่านีจ้ ะทาให้พวกเขามีความศักดิ์สิทธิ์มากขึน้ ถ้าพวกเขารับทุกสิ่งเหล่านีด้ ว้ ยความเชื่อว่ามาจาก
พระหัตถ์ของพระบิ ดาเจ้าสวรรค์ และให้ความร่วมมื อ กับ พระประสงค์ของพระเจ้า ก็แ สดงออกให้เป็ น ที่
ประจักษ์ว่าในการบริการรับใช้ทางโลกด้วยความรักนัน้ เป็ นแบบเดียวที่พระเจ้าได้ทรงรักโลกนั่นเอง
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หนทางและวิธีไปสู่ความศักดิส์ ิทธิ์
42 “พระเจ้าทรงเป็ นความรัก ผูใ้ ดดารงอยู่ในความรัก ย่อมดารงอยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าย่อมทรงดารง
อยู่ในเขา” (1 ยน 4:16) พระเจ้าได้ทรงหลั่งความรักของพระองค์ลงในหัวใจของเรา โดยทางพระจิตเจ้าซึ่ง
พระเจ้าประทานให้เรา (เทียบ รม 5:5) เพราะฉะนัน้ ทานอันดับหนึ่งและจาเป็ นอย่างที่สดุ คือ ความรัก ซึ่ง
ทาให้เรารักพระเจ้าเหนือทุกสิ่ง และรักเพื่อนพี่นอ้ งของเราเพราะเห็นแก่พระองค์ แต่ถา้ จะให้ความรักเติบโตขึน้
และได้ผลในใจของเราดุจเช่นเมล็ดพันธุ์ที่ดี คริสตชนแต่ละคนก็ต้องตัง้ ใจฟั งพระวาจาของพระเจ้า และทา
ตามพระประสงค์ของพระองค์โดยการกระทากิจการต่างๆ ด้วยความช่วยเหลือจากพระหรรษทานของพระองค์
เขาจะต้อ งมี ส่วนร่วมในศี ลศัก ดิ์สิท ธิ์ต่างๆบ่อ ยๆ เป็ นต้นศีลมหาสนิท และเป็ นส่วนหนึ่งในพิ ธี กรรม ต้อ ง
ภาวนาสม่าเสมอ รู จ้ กั ปฏิเสธตนเอง ทางานบริการฉันพี่นอ้ งอย่างมีชีวิตชีวา และปฏิบตั ิคุณธรรมทุกประการ
นี่เป็ นเพราะความรัก ซึ่งรวมเราไว้เป็ นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ และเป็ นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่าง
ครบถ้วน (เทียบ คส 3:14 รม 13:10) ที่คอยควบคุม ให้ความหมาย และทาให้วิธีไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ทงั้ หมด
สมบูรณ์ไป เพราะฉะนั้น ด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ จะเป็ นเครื่องหมายบอกว่า เขาเป็ น
ศิษย์ที่แท้ของพระคริสตเจ้า
เพราะเหตุว่าพระเยซูเจ้า พระบุ ตรของพระเจ้า ได้ทรงแสดงให้เห็นความรักของพระองค์ โดยทรงสละ
ชีวิตของพระองค์เพื่อเรา ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่ กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย (เทียบ 1 ยน 3 :
16,ยน15:13) คริสตชนบางคนได้รบั การเรียกตัง้ แต่ตน้ และจะได้รบั การเรียกเสมอ ให้เป็ นพยานถึงความรัก
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนีแ้ ก่คนทุกคน โดยเฉพาะบรรดาคนที่เบียดเบียนเขา การเป็ นมรณสักขีทาให้ศิษย์เป็ นเหมือน
พระอาจารย์ของเขา ผูซ้ ึ่งทรงยอมรับความตายด้วยความเต็มพระทัยสาหรับความรอดพ้นของโลก และด้วย
วิธีนเี ้ ขาก็เป็ นเหมือนกับพระองค์โดยการหลั่งโลหิต ดังนัน้ พระศาสนจักรพิจารณาว่าเป็ นทานสูงสุด และเป็ น
แบบทดสอบความรักขัน้ สูงส่ง ในขณะที่นอ้ ยคนจะได้รบั พระคุณนี ้ แต่อย่างไรก็ดี ทุกคนจะต้องเตรียมพร้อม
ที่จ ะประกาศถึ งพระคริสตเจ้าต่อหน้ามนุษย์ทั้ งหลาย และติ ดตามพระองค์ไปตามหนทางแห่งไม้กางเขน
ท่ามกลางการเบียดเบียนเคี่ยวเข็ญที่ไม่เคยหมดสิน้ ไปในพระศาสนจักร
อนึ่ง ความศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรยังได้รบั การส่งเสริมในหนทางพิเศษ โดยคาแนะนาอีกมากมาย
ที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงนาเสนอให้บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ในพระวรสาร เพื่อให้พวกเขานาไปปฏิบตั ิ
ที่โดดเด่นจากคาแนะนาเหล่านี ้ คือ พระคุณสุดประเสริฐของพระหรรษทานที่พระบิดาเจ้าประทานให้แก่บาง
คน (เทียบ มธ 19 :11;1คร 7:7) ให้อทุ ิศตนเองแด่พระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวได้อย่างง่ายดายมากขึน้ ด้วย
ดวงใจที่ไม่แบ่งแยก (เทียบ 1 คร 7;32-34) ในการถือพรหมจรรย์ หรือ การถือโสด การอดกลัน้ อย่างบริบูรณ์
เพราะความรักต่อพระอาณาจักรสวรรค์นี ้ ได้รบั การยกย่อ งเชิดชูอ ย่างใหญ่ หลวงเสมอโดยพระศาสนจักร
ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์และเป็ นเครื่องกระตุน้ ของความรัก และถือว่าเป็ นแหล่งที่มาที่ยอดเยี่ยมของความอุดม
สมบูรณ์ฝ่ายจิตในโลกใบนี ้
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พระศาสนจักรยังเอาใจใส่ในคาตัก เตือนของท่านอัครสาวกอีกด้วย ซึ่งเรียกร้องให้คริสตชนมีความรัก
และตักเตื อ นพวกเขาให้มี ความรู ส้ ึกนึ กคิ ดเช่ นเดี ยวกับ ที่ พระเยซูคริ ส ตเจ้า ได้ท รงแสดงให้เห็น ผู้ท รง“สละ
พระองค์จนหมดสิน้ ทรงรับสภาพดุจทาส... ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย “(ฟป 2:7-8)
และเพื่อ ทรงเห็นกับเรา “พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็ นคนยากจน แม้ทรงร่ารวย” (2 คร 8:9) เนื่อ งจาก
บรรดาอัครสาวกจะต้องเลียนแบบความรักและความถ่อมองค์ของพระคริสตเจ้านีเ้ สมอ และต้องเป็ นพยานถึง
สิ่งนี ้ พระศาสนจักรผูเ้ ป็ นมารดาจึงชื่นชมยินดี ว่า ภายในพระศาสนจักรเองมีชายและหญิงมากมายผูต้ ิดตาม
การถ่อมตนจนหมดสิน้ ขององค์พระผูไ้ ถ่อย่างใกล้ชิดมากขึน้ และแสดงออกมาอย่างชัดเจนยิ่งขึน้ โดยการรับ
ความยากจนด้วยอิสรภาพของการเป็ นลูกๆของพระเจ้า และยอมสละละทิง้ ความประสงค์ของตนเอง พวกเขา
ยอมอยู่ใต้คนอื่นเพื่อเห็นแก่ความรักต่อพระเจ้า ซึ่งเป็ นการกระทาเกินกว่าความหมายของคาว่าครบครับ
ด้วยซา้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้พวกเขาได้เป็ นเช่นเดียวกันอย่างเต็มเปี่ ยมกับองค์พระคริสตเจ้าผูท้ รงนอบน้อมเชื่อฟั ง
เป็ นอันว่า คริสตชนทุกคนได้รบั การเชือ้ เชิญ และต้องไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์และความครบครันตามฐานะ
ชีวิตของตนเอง ดังนั้น ให้ทกุ คนรูจ้ กั นาความชอบความปรารถนาของตนให้อยู่ในทางที่ถูกต้อง มิฉะนัน้ พวก
เขาจะกลายเป็ นอุปสรรคในการติดตามความรักที่ครบสมบูรณ์เมื่อต้องใช้สิ่งของต่างๆฝ่ ายโลก และเมื่อไปยึด
มั่นกับความร่ารวย ซึ่งเป็ นสิ่งตรงกันข้ามกับจิตตารมณ์ความยากจนในพระวรสาร จงถือตามคาแนะนาของ
ท่านอัครสาวกว่า ให้ผทู้ ี่ใช้ของของโลกนีจ้ งเป็ นเสมือนผูท้ ี่มิได้ใช้
เพราะโลกดังที่เป็ นอยู่กาลังจะผ่านไป
( เทียบ 1 คร 7:31; ตัวบทภาษากรีก)

บทที่ 6
นักบวช
อารัมภบท
43
คาเทศน์สอนและพระฉบับแบบของพระคริสตเจ้าเป็ นรากฐานในการปฏิบัติตามคาแนะนาแห่ ง
พระวรสาร ในเรื่องการถือพรหมจรรย์ - ถวายตนแด่พระเจ้า การถือความยากจน และการถือความนอบน้อม
เชื่อ ฟั ง บรรดาอัค รสาวกและบรรดาปิ ต าจารย์ข องพระศาสนจักรต่ างแนะน าว่า เป็ นดังอุด มคติ ของชีวิ ต
รวมทัง้ บรรดานักปราชญ์และบรรดาชุมพาบาลของพระศาสนจักรก็เห็นเช่นนัน้ จึงนับว่าเป็ นพระคุณของพระ
เจ้าที่พระศาสนจักรได้รบั ไว้จากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และพระศาสนจักรปกปั กรักษาไว้เสมอมาด้วยพระหรรษ
ทานของพระองค์

~ 45 ~

โดยการทรงนาของพระจิตเจ้า พระศาสนจักรจึงมีสิทธิ อานาจในการตีความที่ถูกต้อ งต่อ คาแนะน า
เหล่านั้น มีอานาจควบคุมการปฏิบัติของพวกเขา และมีอานาจกาหนดรู ปแบบการดาเนินชี วิตอย่างมั่นคง
ถาวรให้กับพวกเขาอีกด้วย จากเมล็ดพันธุ์ แห่งคาแนะนาที่พระเจ้าประทานให้ กลายเป็ นต้นไม้ที่น่าพิศวง
และแตกกิ่งก้านมากมายในทุ่งนาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ด้วยการแตกแขนงเป็ นรู ปแบบของชีวิตนักบวชต่างๆ
บ้างดาเนินชีวิตปลีกวิเวก บ้างก็เป็ นหมู่คณะ บรรดาครอบครัวนักบวชต่างๆที่เกิดขึน้ โดยที่ขุมทรัพย์
ฝ่ ายจิตทวีเพิ่มพูนขึน้ เพื่อความก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์ของบรรดาสมาชิกของพวกเขา และเพื่อความดีของ
พระคริสตวรกายทัง้ หมดด้วย
บรรดาสมาชิกของครอบครัวเหล่านีไ้ ด้รบั ความช่วยเหลือมากมายเพื่อก้าวไปสู่ชีวติ ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ พวกเขามี
ฐานที่ม่ นั คงและเข้มแข็งในการดาเนินชีวิตคริสตชน พวกเขาได้รบั คาสอนในเรื่องการแสวงหาความครบครัน
แบบที่ทดสอบมาแล้ว พวกเขาถูกรวมกลุ่มเข้าด้วยกันฉันพี่ น้อ งในกองทัพของพระคริสตเจ้า อิสรภาพ
แบบคริสตชนของพวกเขาถูกเสริมให้แข็งแกร่งขึน้ โดยความนอบน้อมเชื่อ ฟั ง ดังนั้น พวกเขาก็จะสามารถ
ดาเนินชีวิตอย่างมั่นคง และยังคงซื่อสัตย์ต่อชีวิตนักบวชที่พวกเขาได้ให้คาปฏิญญาไว้ พวกเขาเจริญก้าวหน้า
ตามแนวทางแห่งความรักด้วยจิตใจร่าเริงเบิกบาน
รู ป แบบของชีวิตแบบนีม้ ีพื ้นที่ ของตนเองในความสัมพันธ์กับ พระ และกับ โครงสร้างฐานันดรของ
พระศาสนจักร มิใช่เป็ นเสมือนรูปแบบอย่างละครึง่ ระหว่างวิถีชีวิตแบบสมณะ และแบบฆราวาส แต่ควรมอง
ให้เห็นว่าเป็ นรูปแบบชีวิตอย่างหนึ่ง ที่คริสตชนบางคน ทัง้ ที่เป็ นสมณะและที่เป็ นฆราวาส ต่างได้รบั เรียกจาก
พระเจ้าเพื่อ มารับพระคุณ ของพระหรรษทานเป็ นพิเศษในชีวิตของพระศาสนจัก ร และสามารถสนับสนุน
ภารกิจช่วยให้รอดของพระศาสนจักรตามวิธีการของแต่ละคน
ธรรมชาติและความสาคัญแห่งสถาบันนักบวชในพระศาสนจักร
44 คริสตชนที่ให้คามั่นสัญญาต่อชีวิตแบบนีก้ ็ผูกมัดตัวเองกับการปฏิบตั ิตามคาแนะนาแห่งพระวรสารสาม
ประการ ด้วยการกล่าวคาปฏิญญาหรือการผูกมัดอันศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่มีธรรมชาติแบบเดียวกัน เขามอบตัวโดย
สิน้ เชิงต่อพระเจ้า ผูท้ ี่เขารักสุดดวงใจ ในวิถีทางใหม่และพิเศษที่เขาได้ถวายตนเพื่อรับใช้และเทิดเกียรติ
แด่พระองค์ จริงอยู่ ในฐานะคริสตชนที่ได้รบั ศีลล้างบาป เขาได้ตายต่อบาปและมอบตนให้แด่พระเจ้าแล้ว
แต่เขายังปรารถนาจะได้รบั ผลที่สมบูรณ์มากกว่าจากพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาปของเขา ด้วยจุดประสงค์นี ้
เขาจึงประกาศทาตามคาแนะนาต่างๆของพระวรสารในพระศาสนจักร ด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก
เพื่อเป็ นอิสระจากอุปสรรคต่างๆ ที่อาจฉุดรัง้ จากความรักอันร้อนรนต่อพระเจ้าและการนมัสการพระองค์อย่าง
ครบสมบูรณ์ และประการที่สอง เพื่อมอบถวายตนเองอย่างเต็มที่ในการรับใช้พระเจ้า ข้อผูกมัดที่ เขาได้ให้
คามั่นสัญญาจะปฏิบตั ิตามคาแนะนาต่างๆนัน้
แสดงให้เห็นชัดถึงสัมพันธ์แห่งความเป็ นหนึ่งเดียวที่ไม่แตก
สลาย ซึ่งเป็ นอยู่ในระหว่างพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรผูเ้ ป็ นเจ้าสาวของพระองค์ ความสัมพันธ์เหล่านี ้
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ยิ่งมั่นคงและสนิทแนบแน่นมากเท่าใด การถวายตัวของชีวิตนักบวชที่เป็ นคริ สตชนเหล่านั้นก็จะยิ่งครบครัน
มากขึน้ เท่านัน้
คาแนะนาต่างๆของพระวรสารรวมผูค้ นที่ปฏิบัติตามไว้กบั พระศาสนจักรและธรรมลา้ ลึกของพระศาสนจักรในหนทางพิเศษ โดยเป็ นวิธีการต่างๆและเป็ นเครื่องมือต่างๆของความรัก ที่ ตามมาคือชีวิตฝ่ ายจิต
ของบรรดาคริสตชนเหล่านีจ้ ะต้องถูกมอบให้ต่อ ความผาสุกของทั่วทั้งพระศาสนจักรด้วย ตามขอบเขตแห่ง
ความสามารถของพวกเขาและการรักษาชีวิตนักบวชในแบบเฉพาะที่พวกเขาแต่ละคนได้ถกู เรียกมา ไม่ว่าจะ
เป็ นการภาวนาอย่างเดียว หรือการทางานอย่างจริงจังด้วย พวกเขามีหน้ าที่ปลูกฝั ง และทะนุบ ารุ งพระ
อาณาจักรของพระคริสตเจ้าให้เข้มแข็งในดวงวิญญาณต่างๆ และเผยแพร่ออกไปทัง้ สี่มุมโลก ด้วยเหตุนเี ้ อง
พระศาสนจักรจึงสงวนรักษาและส่งเสริมลักษณะต่างๆกันของสถาบันนักบวชที่มีอยู่หลากหลาย
สมาชิกทัง้ มวลของพระศาสนจักรจะต้องทาตามหน้าที่ต่างๆของคริสตชนที่พวกเขาถูกเรียกมาให้เต็มที่
โดยไม่ย่ อ ท้อ การประกาศว่าจะถือตามคาแนะนาต่ างๆของพระวรสารเป็ น แสงสว่างต่อ พวกเขา ว่าเป็ น
เครื่องหมายที่สามารถและจะผลักดันอย่างมีประสิทธิ ภาพให้พวกเขาทาเช่นนัน้ ได้ เพราะเหตุที่ประชากรของ
พระเจ้าไม่ มีบ้านเมือ งถาวรอยู่ใ นโลกนี ้ แต่ กาลังแสวงหาบ้านเมือ งในอนาคต และด้วยสถานะแห่ งชี วิต
นั ก บวชช่ ว ยให้เป็ นอิ ส ระมากกว่ า โดยผู้ติ ด ตามไม่ ต้อ งเป็ นห่ ว งกั ง วลเรื่ อ งความเป็ นอยู่ ใ นโลก ใน
ขณะเดียวกัน ก็เผยให้เห็นชัดเจนมากขึน้ แก่ผมู้ ีความเชื่อ ทุกคนถึงสิ่งของสวรรค์ที่มีปรากฏอยู่แล้วในยุคนี ้
ด้วยการเป็ นประจักษ์พยานถึงชีวิตใหม่และนิรนั ดร ซึ่งเราได้รบั มาโดยผ่านทางงานไถ่ให้รอดของพระคริสตเจ้า
และเป็ นการบอกล่วงหน้าเกี่ยวกับอนาคตของเราในเรื่องการกลับคืนชีพและสิริรุ่งโรจน์ของอาณาจักรแห่ง
สวรรค์ นอกนั้น สถาบันนักบวชยังดาเนินชีวิตใกล้ชิดตามแบบการดาเนินชีวิตที่พระบุตรของพระเจ้าได้ทรง
ประพฤติปฏิบัติ เมื่อครัง้ ที่พระองค์เสด็จมาในโลกเพื่อทาตามพระประสงค์ของพระบิดา และที่พระองค์ท่านได้
ทรงเสนอแนะแก่บรรดาสานุศิษย์ผตู้ ิดตามพระองค์ และได้รบั การปฏิบตั ิตามเรื่อยมาในพระศาสนจักร ที่สุด
สถานะนีย้ ังเผยแสดงให้เห็นถึงความสูงส่งแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้าในหนทางพิเศษ ซึ่งอยู่เหนือสรรพสิ่ง
ในโลกนี ้ โดยการนามนุษย์ทุกคนมาสู่อานาจความยิ่งใหญ่ ที่ไม่มีใดเทียบของพระคริสตเจ้าผูท้ รงครองราชย์
และฤทธิอ์ านาจอันปราศจากขอบเขตของพระจิตเจ้าที่ทางานอยู่ในพระศาสนจักรอย่างน่าพิศวง
ดังนัน้ สถานะชีวิตที่ก่อตัง้ ขึน้ โดยการประกาศจะปฏิบตั ิตนตามคาแนะนาต่างๆของพระวรสาร แม้ว่าจะ
ไม่ได้เข้าเป็ นส่วนในโครงสร้างพระฐานานุกรมของพระศาสนจักร แต่ก็เป็ นส่วนของชีวิตและความศักดิ์สิทธิ์
ของพระศาสนจักรที่ไม่อาจปฏิเสธได้
สิทธิและอานาจของพระศาสนจักรเหนือบรรดานักบวช
45 เป็ นงานของผูม้ ีฐานานุกรมในพระศาสนจักรที่จะต้องเลีย้ งดูประชากรของพระเจ้า และนาพวกเขาไป
ยังทุ่งหญ้าที่ดี (เทียบ อสค 34 : 14) จึงเป็ นหน้าที่ของท่านที่จะตรากฎหมายอย่างชาญฉลาดเพื่อกากับการ
ปฏิบัติตามคาแนะนาต่างๆของพระวรสาร ซึ่งเป็ นการสนับสนุนให้เกิดความรักที่ครบสมบูรณ์ต่อพระเจ้า และ
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เพื่อนพี่นอ้ งในวิถีแบบเฉพาะที่เป็ นหนึ่งเดียว อีกทัง้ เป็ นการตอบสนองอย่างอ่อนน้อมต่อการกระตุน้ ดลใจของ
พระจิตเจ้า บรรดาฐานานุกรมจึงรับกฎเกณฑ์ต่างๆของชีวิตนักบวชที่ ถกู นาเสนอจากบรรดาบุรุษและบรรดา
สตรีผเู้ รืองนามเพื่อได้รบั การรับรอง หลังจากปรับปรุ งให้ดีแล้ว จึงประกาศรับรองอย่างเป็ นทางการ แต่ยัง
คงไว้ซึ่งอานาจในการจัดการดูแลและปกป้อง เพื่อให้แน่ใจว่าสถาบันนักบวชต่างๆที่ได้ตงั้ ขึน้ ทั่วๆไปในโลกเพื่อ
เสริมสร้างพระกายพระคริสตเจ้านัน้ จะพัฒนาและเจริญขึน้ ตามจิตตารมณ์ของบรรดาผูท้ ี่ก่อตัง้ ขึน้ มา
อนึ่ง เพื่อการจัดการตามความต้องการของฝูงแกะทัง้ หมดขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้ดีขนึ ้ และเพื่อความ
ดีในวงกว้าง พระสัน ตะปาปา ในฐานะที่ พ ระองค์ท รงไว้ซึ่ งอภิ สิทธิ์ อัน ดับ หนึ่ งเหนื อ ทั่วทั้งพระศาสนจัก ร
สามารถยกเว้นสถาบันที่แสวงหาความครบครันแบบคริสตชนใดๆ และบรรดาสมาชิกเป็ นรายบุคคลไปให้ออก
จากสิทธิอานาจของบรรดาผูม้ ีอานาจประจาท้องถิ่นได้ และให้มาขึน้ ตรงกับพระองค์เพียงผูเ้ ดียว เช่นเดียวกัน
พวกเขาอาจถูกมอบให้อ ยู่ในความดูแ ลของบรรดาผู้มี อ านาจต าแหน่ ง พระอัยกาโดยเฉพาะเจาะจงก็ ได้
อย่างไรก็ตาม บรรดาสมาชิกจากสถาบันเหล่านี ้ ในการทาหน้าที่ต่อพระศาสนจักรตามรูปแบบพิเศษเฉพาะที่
เป็ นของพวกเขา ต้องแสดงความเคารพและนอบน้อมเชื่อฟั งต่อ บรรดาพระสังฆราชตามประมวลกฎหมาย
พระศาสนจักร เพราะว่าอานาจงานอภิบาลที่กระทาเหล่านีอ้ ยู่ในแต่ละศาสนจักรของพวกท่าน และเพราะนี่
เป็ นสิ่งจาเป็ นต่อเอกภาพและความกลมกลืนกันในการทางานแพร่ธรรม
นอกจากให้อนุมัติ ทางกฎหมายกับ รู ป แบบชี วิตนั ก บวช และยกระดับ ขึน้ สู่ศักดิ์ ศ รีข องสถานะทาง
กฎหมายของพระศาสนจักรแล้ว พระศาสนจัก รยังแสดงสถานะของชีวิต ที่อุทิ ศถวายแด่พ ระเจ้าแล้วทาง
พิธีกรรมด้วย โดยอานาจที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้า พระศาสนจักรรับคาปฏิญญาต่างๆของบรรดาผู้
ประกาศรู ปแบบความเชื่อนี ้ วอนขอความช่ว ยเหลือและพระหรรษทานจากพระเจ้าในการภาวนาอย่างเป็ น
ทางการสาธารณะเพื่อพวกเขา ฝากฝั งพวกเขาไว้กับพระเจ้าและให้พรฝ่ ายจิตแก่พวกเขา รวมเอาการถวาย
ตนของพวกเขากับบูชาของศีลมหาสนิท
ความสูงส่งของการถวายปฏิญญาของนักบวช
46 ให้บรรดานักบวชได้เห็นชัดเจนว่า พระศาสนจักรต้องการแสดงพระคริสตเจ้าให้ปรากฏอย่างชัดเจนขึน้
เรื่อยๆ ทัง้ แก่บรรดาผูม้ ีความเชื่อและผูไ้ ม่มีความเชื่อโดยผ่านทางพวกเขา - เป็ นพระคริสตเจ้าในการบาเพ็ญ
ภาวนาบนภูเขา หรือในการประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าแก่ฝงู ชนจานวนมาก หรือในการรักษาคนเจ็บ
ไข้ได้ป่วย คนพิการ และในการทาให้คนบาปกลับใจมาสู่ชีวิตที่ดี หรือในการอวยพรเด็กๆ และในการกระทา
ดีต่อทุกๆคน ในความนอบน้อมเสมอต่อพระประสงค์ของพระบิดาผูท้ รงส่งพระองค์มา
ในขณะเดียวกัน ให้ทุกคนตระหนักว่า ในขณะที่เป็ นผูป้ ระกาศตนถือ คาแนะนาต่างๆของพระวรสาร
ย่อมเกี่ยวข้องกับการสละละทิง้ ทรัพย์สมบัติซึ่งคู่ควรกับคุณค่าอันสูงส่งโดยปราศจากข้อกังขา มันย่อมไม่เป็ น
อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาที่ แ ท้ จ ริ ง ในความเป็ นบุ ค คลแบบมนุ ษ ย์ แต่ ใ นธรรมชาติ ข องมั น เองกลั บ เป็ น
คุณประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนานัน้
เพราะคาแนะนาต่างๆนั้น
เมื่อรับเข้ามาปฏิบัติอย่างเต็มใจตาม
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กระแสเรียกของแต่ ล ะบุค คลแล้วไซร้ จะก่อ ให้เกิด การชาระล้างจิตใจ และเกิ ดอิส รภาพทางจิตมิ ใช่ น้อ ย
คาแนะนาเหล่านีจ้ ะกระตุน้ เตือนคนเราให้กระตือรือร้นในชีวิตที่เปี่ ยมไปด้วยความรัก เหนืออื่นใดหมด มี
พลังทาให้คริสตชนมีชีวิตที่เติมเต็มมากขึน้ กับชีวิตแห่งความยากจน และถือความบริสุทธิ์
ซึ่งองค์
พระคริสตเจ้าได้ทรงเลือกสาหรับพระองค์เอง และที่ซึ่งพระมารดาผูท้ รงพรหมจรรย์ของพระองค์ทรงรับเอาไว้
ด้วย นี่พิสจู น์ได้ดว้ ยแบบอย่างของผูก้ ่อตัง้ คณะสถาบันนักบวชผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ที่มีมากมาย
อนึ่ง ขออย่าให้ผใู้ ดคิดว่า หนทางชีวิตที่ถวายแล้วของพวกเขาทาให้นักบวชห่างเหินไปจากมนุษย์คน
อื่นๆ หรือทาให้พวกเขากลายเป็ นคนไร้ประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ แม้ว่าในบางกรณีพวกเขาไม่อาจจะติดต่อ
สัมพันธ์โดยตรงกับผูค้ นร่วมสมัยกับพวกเขา แต่ในวิถีทางที่ลึกซึง้ กว่านั้น พวกเขาได้นาคนอื่นๆพร้อมกับพวก
เขาให้มาปรากฏตัวในพระหฤทัยของพระคริสตเจ้า และร่วมมือกับพวกเขาในด้านฝ่ ายจิตใจ เพื่อว่าในการ
ก่อ สร้า งสังคมมนุษย์จะได้มีรากฐานในองค์พระผู้เป็ นเจ้าเสมอ และมีพระองค์เป็ นจุดมุ่งหมาย มิฉะนั้นผู้
ก่อสร้างเหล่านัน้ อาจทางานโดยไร้ประโยชน์
ด้วยเหตุนี ้ สภาสังคายนาศักดิ์สิทธิ์จึงให้การสนับสนุนและยกย่องบรรดาชายและหญิง บรรดาภราดา
และบรรดาภคินีผู้อยู่ในอารามต่างๆ หรือในโรงเรียนและโรงพยาบาลต่างๆ หรือในเขตแพร่ธรรมต่างๆ ให้
ประดับประดาเจ้าสาวของพระคริสตเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ม่ นั คงและถ่อมสุภาพของชีวิตที่ถวายแล้วของพวก
เขา และให้บริการรับใช้ดว้ ยใจกว้างแก่มนุษย์ทกุ ๆคนในด้านต่างๆที่มีอยู่มากมาย
บทสรุป
47 ขอให้ทุกคนที่ได้รบั เรียกให้ประกาศตนถือตามคาแนะนาต่างๆแห่งพระวรสาร เอาใจใส่จริงจังที่จะสงวน
รักษาชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงเรียกแล้วนั้น และทาให้ดี ยิ่งขึน้ ไปอี ก เพื่อ เป็ นการเพิ่ม พูนความศักดิ์สิทธิ์ของ
พระศาสนจักร เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระตรีเอกภาพหนึ่งเดียวผูท้ ี่จะแบ่งแยกไม่ได้ ซึ่งในพระ
คริสตเจ้า และโดยทางพระคริสตเจ้า คือแหล่งที่มาและต้นกาเนิดของความศักดิ์สิทธิ์ทกุ ประการ

~ 49 ~

บทที่ 7
พระศาสนจักรผู้กาลังจาริกบนแผ่นดิน

อารัมภบท
48 พระศาสนจักร ที่เราทุกคนได้รบั การเรียกให้เข้ามาโดยพระเยซูคริสตเจ้า และในพระศาสนจักรนี เ้ รา
ได้รบั ความศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยพระหรรษทานของพระเจ้านั้น จะบรรลุถึงความครบสมบูรณ์ได้ก็เฉพาะใน
สิริรุ่งโรจน์ของเมืองสวรรค์เท่านั้น เมื่อถึงเวลาที่จ ะทรงฟื ้ นฟูทุกสิ่งขึน้ ใหม่ (กจ 3 : 21) เวลานั้น พร้อ มกับ
มวลมนุษยชาติ จักรวาลเอง ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับมนุษย์ และจะไปสู่จดุ หมายของตนโดยทาง
มนุษย์ จะถูกสร้างขึน้ ใหม่อย่างครบสมบูรณ์ในพระคริสตเจ้า (เทียบ อฟ 1:10;คส 1:20;2 ปต 3:10-13)
พระคริสตเจ้าได้ทรงถูกยกขึน้ จากแผ่นดิน จะทรงดึงดูดทุกคนเข้าไปหาพระองค์ (เทียบ ยน 12:32)
เมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายแล้ว (เทียบ รม 6 : 9) พระองค์ได้ทรงส่งพระจิตเจ้าผูบ้ ันดาล
ชีวิตมายังบรรดาอัครสาวกของพระองค์ และโดยพระจิตเจ้านีพ้ ระองค์ได้ทรงสถาปนาพระวรกายของพระองค์
ขึน้ นั่นคือพระศาสนจักร ในฐานะที่เป็ นเครื่องหมายและเครื่องมือแห่งความรอดแก่ทุกๆคน แม้ประทับเบือ้ ง
ขวาพระบิดา พระองค์ก็ยังทรงปฏิบัติงานอยู่เสมอมิได้ขาด เพื่อนามวลมนุษย์ไปสู่พระศาสนจักร และโดย
ทางพระศาสนจักรทาให้พวกเขาใกล้ชิดสนิทพระองค์ยิ่งขึน้ และโดยการหล่อเลีย้ งพวกเขาด้วยพระกายและ
พระโลหิตของพระองค์ ก็ทาให้พวกเขามีส่วนร่วมในชีวิตที่รุ่งโรจน์ของพระองค์ ฉะนั้น คามั่นสัญ ญาและ
ความหวังในการฟื ้ นฟูนไี ้ ด้เริ่มขึน้ แล้วในพระคริสตเจ้า มีการต่องานสืบเนื่องไปในการที่ทรงส่งพระจิตเจ้า และ
ทางพระจิตเจ้าทรงทาต่อเนื่องไปในพระศาสนจักร ที่ซึ่งอาศัยความเชื่อ เราเรียนรู ค้ วามหมายของชีวิตเราบน
โลกนี ้ ขณะที่เรานางานที่พระบิดาเจ้าทรงจัดสรรให้เรากระทาในโลกนี ไ้ ปสู่เวลาที่กาหนด ด้วยความหวังถึง
อนาคตที่งดงาม โดยที่เราออกแรงอย่างเต็มที่เพื่อความรอดของเรา (เทียบ ฟป 2 : 12)
เรากาลังเผชิญ วาระสุดท้ายของยุค แล้ว (เที ยบ 1 คร 10:11) และการปฏิ รูป โลกนีข้ ึน้ มาใหม่ก็เป็ น
หนทางที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แม้ว่าขณะนี ้ มีการทาล่วงหน้าในบางประการไปบ้างแล้ว เพราะพระศาสนจักร
บนโลกนีไ้ ด้รบั มอบความศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้ว ซึ่งถือว่าเป็ นเรื่องจริงแม้จะยังไม่ครบสมบูรณ์ อย่างไรก็ดี จนกว่าจะ
มีฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ซึ่งเป็ นที่อยู่ถาวรของความชอบธรรม (เทียบ 2 ปต 3:13) พระศาสนจักรผู้กาลัง
จาริกบนแผ่นดิน โดยที่เป็ นเครื่องหมายและเครื่องมือ รวมทัง้ เป็ นสถาบันในตนเอง ซึ่งยังคงอยู่ในยุคปัจจุบัน
นีโ้ ดยมีเครื่องหมายของโลกนีก้ ากับว่าจะล่วงพ้นไป และพระศาสนจักรเองแทรกตัวเข้าไปในที่ท่ามกลางสรรพ
สิ่งที่กาลังร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดราวกับสตรีคลอดบุตร และรอคอยการเผยแสดงให้พระเจ้าทรงรับ
เราเป็ นบุตรบุญธรรม (เทียบ รม 8:19-22)
เมื่อ เราได้สนิ ทสัม พันธ์กับพระคริส ตเจ้าในพระศาสนจัก ร และได้รบั ตราประทับของพระจิ ตเจ้า
“ผูท้ รงเป็ นประกันของมรดกที่เราจะได้รบั ” (อฟ 1:14) เราก็ได้ชื่อว่าเป็ นบุตรของพระเจ้า และเราก็เป็ นเช่นนั้น
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จริง (เทียบ 1 ยน 3:1) แม้ว่าเรายังไม่ได้ปรากฏพร้อมกับพระคริสตเจ้าในพระสิริรุ่งโรจน์ (เทียบ คส 3: 4)ที่ซึ่ง
เราจะเป็ นเหมือนพระเจ้า เพราะเราจะได้เห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็ น (เทียบ 1 ยน 3:2) “เมื่อเรามี
ชีวิตอยู่ในร่างกาย เราก็ถูกเนรเทศห่างจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ( 2 คร 5:6) และขณะได้รบั ผลิตผลครัง้ แรก
ของพระจิตเจ้าแล้ว เราก็ยงั คร่าครวญอยู่ภายใน (เทียบ รม 8:23) และเราปรารถนาจะไปอยู่กบั พระคริสตเจ้า
(เทียบ ฟป 1:23) ความรักนั้นเร่งเร้าเราให้มีชีวิตเพื่อพระองค์ผไู้ ด้สิน้ พระชนม์ และทรงกลับคืนพระชนมชีพ
เพื่อเรา (เทียบ 2 คร 5:15) ดังนั้น เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะทาให้เป็ นที่พอพระทัยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในทุ กสิ่ง
(เทียบ 2 คร 5:9) และเราก็สวมใส่อาวุธครบชุดของพระเจ้า เพื่อเราจะยืนหยัดต่อต้านเล่ห์กลของปี ศาจได้
และเพื่อจะต้านทานทุกสิ่งได้ในวันเลวร้าย(เทียบ อฟ 6:11 -13) เพราะเหตุว่า เราไม่ทราบวันและเวลา เรา
จึงต้องทาตามคาแนะนาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และตื่นเฝ้าอยู่เสมอ เพื่อว่า เมื่อครบกาหนดจบรอบแห่งชีวิต
ของเราบนโลกนีแ้ ล้ว ( เทียบ ฮบ 9 : 27 ) เราจะมีบุญได้เข้าไปกับพระองค์ในงานมงคลสมรส และ
ได้รบั การนับรวมเข้ากับบรรดาผูไ้ ด้รบั พระพร (เทียบ มธ 25:31-46) และขออย่าให้เราเป็ นผูร้ บั ใช้เลวและเกียจ
คร้าน (เทียบ มธ 25 : 26) ที่ถูกสั่งให้ลงไปในไฟนิรนั ดร (เทียบ มธ 25 :41) เอาไปทิง้ ในที่มืดข้างนอก ที่ซึ่งจะ
มีแต่การร่าให้คร่าครวญ และขบฟั นด้วยความขุ่ นเคือ ง (มธ 22 :13 และ 25:30) ก่อ นที่เราจะครองราชย์
ร่วมกับพระคริสตเจ้าในพระสิริรุ่งโรจน์นั้น เราจะต้อง “ปรากฏเฉพาะพระบัลลังก์ของพระคริสตเจ้า เพื่อแต่ละ
คนจะได้รบั สิ่งตอบแทนสมกับที่ได้กระทาเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในร่างกาย ขึน้ อยู่กับการกระทานั้นว่าจะดีหรือชั่ ว”
(2 คร 5 :10) และเมื่อวาระของโลกสิน้ สุดลง “ผูท้ ี่ได้ทาความดีจะกลับคืนชีวิตมารับชีวิตนิรนั ดร ส่วนผูท้ ี่ทา
ความชั่ว ก็จะกลับคืนชีวิตมารับโทษทัณฑ์” (ยน 5 : 29 ; เทียบ มธ 25 : 46) เวลานัน้ เราจะถือว่า “ความทุกข์
ทรมานในปั จจุบนั เปรียบไม่ได้เลยกับพระสิริ รุง่ โรจน์ที่จะทรงบันดาลให้ปรากฏแก่เรา” (รม 8:18;เทียบ 2 ทธ 2
:11 -12) และด้วยความเชื่อที่ม่ นั คง เรากาลังรอคอย “การแสดงพระองค์ในพระสิริรุง่ โรจน์ของพระคริสตเยซู
พระเจ้าผูย้ ิ่งใหญ่และพระผูไ้ ถ่ของเรา เป็ นความสุขที่เราหวังไว้” (ทต 2 :13) “พระองค์จะทรงเปลี่ยนรูปร่างอัน
ต่าต้อยของเรา ให้เหมือนพระกายอันรุง่ โรจน์ของพระองค์” (ฟป 3:21) และพระองค์ผจู้ ะเสด็จมา “เพื่อรับพระ
สิริรุ่งโรจน์ในหมู่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และเสด็จ มาเพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อ ได้ชมพระพักตร์ดว้ ยความ
พิศวง” ( 2 ธส 1 : 10)
ความสัมพันธ์เป็ นหนึ่งเดียวระหว่างพระศาสนจักรในสวรรค์ กับพระศาสนจักรบนแผ่นดิน
49 เมื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเสด็จมาในพระสิริรุง่ โรจน์พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ทงั้ หลาย (เทียบ มธ 25:31)
ความตายจะไม่มีอยู่อีกต่อไป และทุกสิ่งจะอยู่ใต้พระบาทของพระองค์ (เทียบ 1 คร 15:26-27) แต่ในเวลา
ปัจจุบนั นี ้ บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์นนั้ บ้างก็กาลังจาริกอยู่บนแผ่นดินโลก บ้างก็สนิ ้ ชีวิตและกาลังได้รบั
การชาระล้าง บ้างก็อยู่ในพระสิริรุ่งโรจน์แล้ว และกาลังพิศเพ่งดูพระเจ้าอย่างกระจ่างชัดเจน แลเห็นสาม
พระบุคคลและเป็ นพระเจ้าเดียวอย่างที่ทรงเป็ น ถูกแล้ว แม้เราจะมีหลั่นชัน้ ต่างๆ และวิถีทางที่ต่างกันแต่ต่าง
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ก็แบ่งปั นความรักเหมือนกันทัง้ ต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่นอ้ งของเรา และเราทัง้ หมดร่วมร้องบทเพลงสดุดีบท
เดียวกันเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระเจ้าของพวกเรา ที่จริงแล้ว ทุกคนก็เป็ นของพระคริสตเจ้า และมีพระจิต
ของพระองค์รวมให้เป็ นพระศาสนจักรหนึ่งเดียว และประสานสัมพันธ์กันอย่างสนิทแน่นแฟ้นในพระคริสตเจ้า
(เทียบ อฟ 4:16) เมื่อเป็ นเช่นนี ้ ความสัมพันธ์ที่เป็ นหนึ่งเดียวกันของผูท้ ี่กาลังเดินทางอยู่กับพี่นอ้ งที่ได้หลับ
อยู่ในสันติ สุขของพระคริสตเจ้าย่ อมไม่มี ทางถูก ตัด ขาดจากกัน ตรงข้าม ด้วยความเชื่อ ที่ม่ ันคงของ
พระศาสนจักร ความสัมพันธ์นีก้ ลับถูกกระชับให้แน่นแฟ้นมากขึน้ ด้วยการถ่ายทอดทรัพย์สมบัติฝ่ายจิตต่อ
กันและกัน จากการชิดสนิทกับพระคริสตเจ้ามากขึน้ ทาให้ชาวสวรรค์ช่วยพระศาสนจักรทั้ งมวลให้ม่ นั คงใน
ความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึน้ ผนวกกับความสูงส่งแห่งคารวกิจที่พระศาสนจักรอุทิศถวายแด่พระเจ้าบนโลกนี ้
และโดยหนทางต่างๆมากมายที่ได้ช่วยในวงกว้างในการเสริมสร้างพระศาสนจักร(เทียบ 1 คร 12:12-27 ) เมื่อ
ได้รบั เข้าไปอยู่ในบ้านแห่งสวรรค์ และไปอยู่กับองค์พระผู้เป็ นเจ้า แล้ว (เทียบ 2 คร 5:8) โดยทางพระองค์
พร้อมกับพระองค์ และในพระองค์ ชาวสวรรค์ก็ไม่หยุดเสนอวิงวอนต่อพระบิดาเพื่อชาวเรา โดยการนาเสนอ
จากผลบุญที่พวกท่านได้รบั มา โดยผ่านทางคนกลางแต่เพียงผูเ้ ดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือ พระ
เยซูคริสตเจ้า (เทียบ 1 ทธ 2:5) ในการบริการรับใช้พระเจ้าในทุกสิ่ง ความทรมานของพระคริสตเจ้ายังขาดสิ่ง
ใด ก็เสริมให้สมบูรณ์ดว้ ยการทรมานในกายของพวกท่าน เพื่อพระกายของพระองค์คือพระศาสนจักร (เทียบ
คส 1:24) ดังนั้น ด้วยความห่วงใยประสาพี่นอ้ งของพวกท่าน ก็ได้ช่วยเหลือความอ่อนแอของเราอย่างใหญ่
หลวง

ความเกี่ยวข้องต่อกันระหว่างพระศาสนจักรบนแผ่นดินกับพระศาสนจักรในสวรรค์
50 ในความสัมพันธ์เป็ นหนึ่งเดียวอย่างเต็มขัน้ ของพระกายทิพย์ทงั้ หมดของพระเยซูคริสตเจ้านัน้ สมาชิก
ของพระศาสนจักรที่กาลังจาริกบนแผ่นดินตัง้ แต่สมัยต้นๆของพระคริสตศาสนาได้มีการระลึกถึงผูล้ ่วงลับอย่าง
ให้เกียรติและให้ความเคารพอย่างสูง และ “เพราะเป็ นความคิดที่ดีและศักดิ์สิทธิ์ เขาสั่งให้ถวายบูชาชดเชย
บาปของผูต้ ายเพื่อจะได้พน้ จากบาป” (2 มคบ 12:45) ตลอดจนสวดภาวนาอธิษฐานให้พวกเขาด้วย พระศา
สนจักรเชื่ออยู่เสมอมาว่า บรรดาอัครสาวกและบรรดามรณสักขีของพระคริสตเจ้า ผูท้ ี่ยอมหลั่งโลหิตของพวก
ท่านเองเป็ นพยานยืนยันขัน้ สูงต่อความเชื่อและความรัก มีความใกล้ชิดเป็ นหนึ่งเดียวกับชาวเราในพระคริสต
เจ้า พระศาสนจักรจึงแสดงความเคารพต่อพวกท่านเสมอ พร้อมกับพระนางมารียศ์ รีพรหมจารี และบรรดา
ทูตสวรรค์ผศู้ ักดิ์สิทธิ์ ด้วยความรักเป็ นพิเศษ และยังวอนขออย่างศรัทธาโดยพึ่งพาคาเสนอวิงวอนของพวก
ท่าน ต่อมามิชา้ ยังเสริมจานวนเพิ่มขึน้ โดยรวมคนอื่นๆที่ได้เลือกเลียนแบบอย่างการถือพรหมจรรย์และความ
ยากจนของพระคริสตเจ้าอย่างใกล้ชิดมากขึน้ ด้วย ที่สุดยังรวมคนอื่นๆที่ปฏิบัติตามฤทธิ์กุศลของคริสตชน
อย่างโดดเด่น และทาให้พระหรรษทานอันน่าพิศวงของพระเจ้าเป็ นที่ดึงดูดใจแก่บรรดาสัตบุรุษ ทาให้พวกเขา
อุทิศถวายตนและเลียนแบบอย่างด้วยความศรัทธา
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การมองดูชีวิตของบรรดาผูท้ ี่ติดตามพระคริสตเจ้าอย่างซื่อสัตย์ จะต้องได้รบั แรงบันดาลใจด้วยเหตุผล
ใหม่ เพื่อการแสวงหานครที่กาลังจะมาถึง (เทียบ ฮบ 13:14 และ 11:10) ในขณะเดียวกัน เราถูกสอนให้รู ้
หนทางที่ปลอดภัย แม้โลกนีม้ ีความผันผวน ที่จะรักษาไว้ซึ่งสถานะของชีวิตและเงื่อนไขที่เหมาะกับเราแต่ละ
คน เราก็จะสามารถไปถึงความสัมพันธ์อย่างครบสมบูรณ์กบั พระคริสตเจ้า นั่นคือ ความศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้า
ทรงแสดงพระองค์แก่มวลมนุษย์ในแบบที่เจิดจ้า โดยที่การประทับอยู่ของพระองค์และพระพักตร์ของพระองค์
ดารงอยู่ในชีวิตของเพื่อนพี่นอ้ งของเรา ในสภาพมนุษย์ผไู้ ด้รบั การเปลี่ยนเป็ นภาพลักษณ์ของพระคริสตเจ้า
อย่างครบสมบูรณ์มากขึน้ (เทียบ 2 คร 3:18) พระองค์ตรัสกับเราในตัวพวกเขา และเสนอเครื่องหมายแห่ง
อาณาจักรนีแ้ ก่เรา ซึ่งมีอานาจดึงดูดเราอย่างมหาศาล เมื่อมีพยานจานวนมากห้อมล้อมอยู่ (ฮบ 12:1) และ
พยานนัน้ ยืนยันความจริงของพระวรสาร
ไม่ใช่เป็ นเพียงเพราะแบบอย่างของชาวสวรรค์ที่ทาให้เราระลึกถึงพวกท่านด้วยความยินดีเท่านั้น
แต่เรายังอยากทาให้ความศรัทธานีเ้ ป็ นการปฏิบัติด้วยความรักฉันพี่นอ้ งต่อความสัมพันธ์เป็ นหนึ่งเดียวของ
พระศาสนจักรทัง้ มวลให้แข็งแกร่งแน่นแฟ้นขึน้ ในพระจิตเจ้า (เทียบ อฟ 4:1-6) ความสัมพันธ์ของคริสตชน
ระหว่างบรรดาผูก้ าลังจาริกบนแผ่นดินโลกนีด้ ว้ ยกันเองนาเราให้เข้าใกล้ชิดพระคริสตเจ้าอย่างไร ก็เป็ นอย่าง
นั้นด้วยกับความสัมพันธ์ของเรากับบรรดานักบุญที่จะเชื่อมเราให้ชิดกับพระคริสตเจ้า ผูท้ รงเป็ นองค์ตน้ ธาร
และศีรษะ ที่รินหลั่งพระหรรษทานทุกประการและเป็ นชีวิตของประชากรของพระเจ้าเอง ฉะนั้น จึงเป็ นการ
สมควรอย่างยิ่ง ที่เราจะรักบรรดามิตรสหายเหล่านัน้ และบรรดาผูเ้ ป็ นทายาทร่วมกันของพระเยซูคริสตเจ้า ผู้
ซึ่งเป็ นพี่นอ้ งของชาวเราด้วย และเป็ นผูอ้ ปุ ถัมภ์คา้ ชูที่โดดเด่น และที่เราขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อเขาเหล่านั้น
ให้เราร้องขอพวกเขาอย่างสุภาพ ขอความช่วยเหลือจากคาภาวนาของพวกเขา เพื่อช่วยให้เราได้รบั สิ่งที่เป็ น
ประโยชน์ที่เราต้องการจากพระเจ้า โดยผ่านทางพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเรา องค์พระผูไ้ ถ่และพระผูช้ ่วยให้รอดพ้นแต่พระองค์เดียวของชาวเรา อันที่จริง การเป็ นพยานของ
ความรักที่แท้จริงทุกครัง้ ที่เรามอบให้กับบรรดาผูอ้ ยู่ในสวรรค์ ย่อมบ่งถึงและบรรลุจุดหมายในพระคริสตเจ้า
“ผูท้ รงเป็ นมงกุฎรางวัลของนักบุญทุกองค์” และโดยทางพระคริสตเจ้าในองค์พระเจ้า พระผูท้ รงเป็ นที่น่าพิศวง
ของบรรดานักบุญ ทัง้ ทรงได้รบั พระสิริรุง่ โรจน์ในบรรดาพวกเขาด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์จะทาให้เราตระหนักอย่างชัดแจ้งที่สุดถึงความสัมพันธ์ของเรา
กับพระศาสนจักรในสวรรค์ โดยเครื่อ งหมายต่างๆ แห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม ฤทธานุภาพของพระจิตเจ้า
ทางานในตัวเรา และพร้อมด้วยหมู่คณะที่เปี่ ยมไปด้วยความยินดี เราเฉลิมฉลองไปพร้อมกับการสรรเสริญ
พระมหิทธิศกั ดิ์ของพระเจ้า เมื่อนั้นที่เหล่าผูค้ นจากทุกเผ่า ทุกภาษา ทุกประเทศ ทุกชาติ (เทียบ วว 5:9) ซึ่ง
ได้รบั การไถ่ดว้ ยพระโลหิตของพระคริสตเจ้าและได้รวมเข้าในพระศาสนจักรที่รุง่ โรจน์แต่เพียงหนึ่งเดียว ในบท
เพลงสรรเสริญบทเดียวกัน ร้องสาธุการพระเจ้าหนึ่งเดียวที่มีสามพระบุคคล ดังนั้น เมื่อเราเฉลิมฉลอง
พิธีบูชามิสซาเราจะสนิทสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดมากที่สุดกับการนมัสการของพระศาสนจักรแห่งสวรรค์ ซึ่งใน
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ความสนิทสัมพันธ์กันอย่างนัน้ เราเทิดเกียรติ และระลึกถึงพระแม่มารียผ์ ทู้ รงศรี องค์พรหมจาริณีตลอดกาล
นักบุญโยเซฟ บรรดาอัครสาวก และบรรดามรณสักขีผศู้ กั ดิ์สิทธิ์ ตลอดจนบรรดานักบุญทุกท่าน
คาแนะนาแนวทางสาหรับศาสนบริกร
51 ความเชื่อที่น่าเคารพยกย่องของบรรพบุรุษของเราในความสัมพันธ์เป็ นหนึ่งเดียวที่มีชีวิตชีวา ซึ่งมีอยู่ใน
ระหว่างเรากับบรรดาพี่นอ้ งของเราซึ่งบัดนีอ้ ยู่ในสวรรค์อันรุ ่งโรจน์ หรือกับบรรดาผูท้ ี่กาลังชาระมลทินหลัง
ความตายของพวกเขานั้น สภาสังคายนาศักดิ์สิทธิ์นีร้ บั ไว้ด้วยความซื่อ สัตย์ และนาเอาบัญญัติกฎเกณฑ์
ต่างๆของสภาสังคายนาที่นครนีเซียครั้งที่สอง ของสภาสังคายนาที่นครฟลอเรนซ์ และของสภาสังคายนาที่
นครเตรนต์กลับมาใช้อีก ในขณะเดียวกันด้วยความเป็ นห่วงกังวลทางด้านงานอภิบาล สภาสังคายนานีจ้ ึงขอ
เตือนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ให้ขจัดหรือให้แก้ไขการกระทาใดๆที่ไม่ถกู ต้อง ที่เลยเถิดไป หรือ ขาดตก
บกพร่องไป ที่อาจเล็ดลอดไปโผล่ที่นี่หรือที่น่ นั และให้แก้ไขปรับปรุงทุกสิ่ง เพื่อว่าพระคริสตเจ้าและพระเจ้า
จะทรงได้รบั คาสรรเสริญอย่างเต็มเปี่ ยมมากขึน้ ฉะนัน้ ให้เราสอนบรรดาคริสตชนว่า การเคารพนับถือที่แท้
ต่อบรรดานักบุญ ไม่ได้ขึน้ กับกิจการต่างๆภายนอกที่ทวีจานวนขึน้ มากมายเป็ นหลักใหญ่ แต่กลับอยู่ในการ
ปฏิบัติดว้ ยความรักของเราอย่างจริงใจมากกว่า ซึ่งเพื่อความดีที่ยิ่ งใหญ่กว่าต่อเราเองและต่อพระศาสนจัก ร
ที่เราแสวงหาจากบรรดานักบุญคือแบบอย่างในวิถีทางดาเนินชีวิตของพวกท่าน การเข้าร่วมในคณะของพวก
ท่ า น และความช่ ว ยเหลื อ จากค าวอนขอของพวกท่ า น ในทางกลับ กัน ให้ค ริส ตชนได้รับ การสอนว่ า
ความสัมพันธ์เป็ นหนึ่งเดียวกับชาวสวรรค์เหล่านีห้ ากว่าถูกทาให้เข้าใจในแสงสว่างแห่งความเชื่ออย่างเต็มที่
แล้ว ไม่มีทางที่จะทาให้การนมัสการสรรเสริญต่อพระบิดาเจ้า โดยทางพระคริสตเจ้า ในองค์พระจิตเจ้าลด
น้อยลงไป ตรงข้ามกลับทาให้เพิ่มพูนขึน้ เป็ นอย่างมาก
เพราะว่า ถ้าเรายังคงรักกันและกันเรื่อยไป และร่ว มกันในการสรรเสริญพระตรีเอกภาพผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ที่สุด
เราทุกคนต่างก็เป็ นลูกๆของพระเจ้า และรวมกันสร้างเป็ นครอบครัวหนึ่งเดียวในพระคริสตเจ้า (เทียบ ฮบ 3:6)
เราจะซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกที่อยู่ในส่วนลึกที่สดุ ของพระศาสนจักร และเราจะแบ่งปันในการชิมลางล่วงหน้า
ของพิธีกรรมในพระสิริรุง่ โรจน์อันสมบูรณ์ ในช่ว งเวลาที่พระคริสตเจ้าจะทรงปรากฏมา เมื่อการกลับคืนชีพ
อย่างรุง่ โรจน์ของผูต้ ายจะอุบตั ิขนึ ้ พระสิริรุง่ โรจน์ของพระเจ้าจะส่องแสงเหนือนครแห่งสวรรค์ และลูกแกะทรง
เป็ นตะเกียงของนครนั้น (เทียบ วว 21:23) แล้วนัน้ พระศาสนจักรทัง้ มวลของบรรดานักบุญในความบรมสุข
สูงสุดของความรักจะร้องสรรเสริญพระเจ้า และ “ลูกแกะที่ถูกประหารแล้วนั้น “(วว 5:12) จะประกาศก้อ ง
เป็ น เสี ย งเดี ย วกัน ว่า “แด่พ ระองค์ผู้ป ระทับ บนพระบัล ลังก์ และลูกแกะ จงได้รับ ค าถวาย พระพร พระ
เกียรติยศ พระสิริรุง่ โรจน์ และพระอานาจปกครอง ตลอดนิรนั ดรเทอญ” (วว 5:13)
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บทที่ 8
พระนางมารียศ์ รีพรหมจารี
1 อารัมภบท
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พระเจ้าผู้ทรงเป็ นองค์ความดีสูงสุด และทรงพระปรีช าญาณหาที่เปรียบมิได้ ได้ทรงมุ่ง มั่นที่จ ะไถ่
มนุษย์โลกให้จงได้ “เมื่อถึงเวลาที่กาหนดไว้ พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ให้มาบังเกิดจากหญิงผูห้ นึ่ง
... และทาให้เราได้เป็ นบุตรบุญธรรม” (กท 4:4) “เพื่อเห็นแก่เรามนุษย์ และเพื่อช่วยเราให้รอดพ้น พระองค์ได้
เสด็จลงมาจากสวรรค์ บังเกิดเป็ นมนุษย์จากพระนางพรหมจารีมารีย์ ด้วยฤทธานุภาพของพระจิตเจ้า” (- บท
แสดงความเชื่อของมิสซาแบบโรมัน; สัญลักษณ์ของสังคายนาคอนสแตนติโนเปิ ล) พระธรรมลา้ ลึกแห่งการไถ่
ให้รอดถูกเปิ ดเผยเพื่อชาวเรา และยังคงดารงอยู่ต่อมาในพระศาสนจักร ซึ่งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงสถาปนา
ขึน้ ให้เป็ นพระวรกายของพระองค์ท่านเอง ดังนั้นบรรดาสัตบุรุษโดยร่วมใจกับพระคริสตเจ้า องค์พระประมุข
และในความสัมพันธ์กบั บรรดานักบุญของพระองค์ จะต้องระลึกถึงด้วยความเคารพเป็ นอันดับแรกต่อ “พระ
นางมารีย์ผู้ทรงเป็ นพรหมจารีเสมอ พระมารดาของพระเจ้า และพระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า พระ
เจ้าของเรา “(บทขอบพระคุณของมิสซาโรมัน)
พระนางมารียพ์ รหมจารีกับพระศาสนจักร
53 พระนางมารียพ์ รหมจารีนี ้ ขณะที่ทตู สวรรค์ได้มาแจ้งสาร พระนางก็ได้ทรงรับพระวจนาตถ์ของพระเจ้า
ไว้ในพระหทัยและพระกายของพระนาง และได้ทรงมอบองค์ชีวิตให้แก่โลก จึงทรงได้รบั การยอมรับและพระ
เกียรติยศว่าทรงเป็ นพระมารดาของพระเจ้าและของพระผูไ้ ถ่อย่างแท้จริง พระนางทรงได้รบั การไถ่ดว้ ยรูปแบบ
ที่สูงส่งกว่า เพราะบุญกุศลของพระบุตรของพระนาง และความสนิทสัมพันธ์กบั พระองค์ดว้ ยสายสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดและขาดจากกันไม่ได้ พระนางจึงทรงได้รบั ตาแหน่งที่สูงส่ง และศักดิ์ศรีของการเป็ นพระมารดาของ
พระบุตรของพระเจ้า และเพราะฉะนั้น พระนางยังทรงเป็ นธิดาสุดที่รกั ของพระบิดา และเป็ นพระวิหารของ
พระจิตเจ้าอีกด้วย โดยพระหรรษทานอันแสนประเสริฐนี ้ พระนางจึงทรงอยู่เหนือสิ่งสร้างทัง้ มวล ทัง้ ในสวรรค์
และบนแผ่นดิน แต่ เพราะการที่ทรงสืบเชือ้ สายมาจากอาดัม พระนางก็ทรงเป็ นหนึ่งเดียวด้วยกับผู้ที่ได้รบั
การไถ่ ในเวลาเดีย วกัน จริงๆแล้ว “พระนางทรงเป็ น พระมารดาของบรรดาสมาชิก ของพระคริสตเจ้า....
เพราะว่าพระนางได้ทรงร่วมมือด้วยความรักของพระนางในการให้สัตบุรุษบัง เกิดขึน้ ในพระศาสนจักร เขา
เหล่านั้นคือบรรดาอวัยวะของศีรษะ -องค์พระประมุขนั่นเอง” (- เทียบ ข้อ เขียนของนักบุญออกัสติน -เรื่อง
เกี่ยวกับพระนางมารียพ์ รหมจารี) นี่จึงเป็ นสาเหตุที่พระนางได้รบั การสรรเสริญว่าเป็ นสมาชิกของพระศาสน
จักรที่สงู ส่งกว่าผูอ้ ื่น และเป็ นแต่เพียงผูเ้ ดียว และทรงเป็ นต้นแบบและแบบอย่างอันโดดเด่นในความเชื่อและ
ความรัก พระศาสนจักรคาทอลิกโดยทางพระจิตเจ้า ได้สอนให้เทิ ดเกียรติพระนางด้วยความรักและความ
ศรัทธาประสาลูกที่มีต่อแม่ผเู้ ป็ นที่รกั อย่างที่สดุ
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เจตจานงของสภาสังคายนา
54
ขณะที่สภาสังคายนาศักดิ์สิทธิ์นีก้ าลังอธิบายข้อคาสอนเกี่ยวกับพระศาสนจักร ซึ่งองค์พระผูไ้ ถ่ทรง
นามาเพื่อความรอดพ้นของชาวเรา สภานีย้ ังตั้งใจที่จะอธิบายทัง้ ในเรื่องบทบาทของพระนางศรีพรหมจารีใน
พระธรรมลา้ ลึกของการที่พระวจนาตถ์เสด็จมารับเป็ นมนุษย์และพระอคาธกายของพระองค์ กับในเรื่องหน้าที่
ต่างๆของบรรดาผูท้ ี่ได้รบั การไถ่ที่จะต้องมีต่อพระมารดาของพระเจ้า ผูท้ รงเป็ นพระมารดาของพระคริสตเจ้า
และมวลมนุษย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งของบรรดาผูท้ ี่เชื่อ อย่างไรก็ตาม สภาสังคายนาไม่ได้ตงั้ ใจจะให้ขอ้
คาสอนครบถ้วนในเรื่องเกี่ยวกับพระนางมารีย์ ทัง้ ไม่ได้ปรารถนาจะตัดสินคาถามต่างๆ ซึ่งเป็ นงานของ
นักเทววิทยาทั้งหลายที่ยังไม่พบความกระจ่างชัดแจ้งเต็มที่ ฉะนั้น ความคิดเห็นเหล่านั้นยังสามารถเก็บไว้
ศึกษาโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะถูกนาเสนอให้สถานศึกษาคาทอลิกพิจารณาเรื่ องเกี่ยวกับพระนางต่อไป
พระนางผูม้ ีที่ประทับในพระศาสนจักรอยู่ในอันดับสูงสุดรองจากพระคริสตเจ้า และทรงอยู่ใกล้ชิดกับชาวเรา
มากที่สดุ ด้วย
2
ภารกิจของพระนางศรีพรหมจารีในแผนการแห่งความรอด
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พระคัมภีรศ์ ักดิ์สิทธิ์ทงั้ ในพันธสัญญาเก่าและพันธสัญญาใหม่ ตลอดจนธรรมประเพณีที่น่าเคารพ
ยกย่อง แสดงถึงบทบาทของพระมารดาของพระผูก้ อบกูใ้ นแผนการแห่งความรอดในรูปแบบที่ชดั เจนขึน้ เรื่อยๆ
และเรียกร้องให้เราเอาใจใส่ในเรื่องนี ้ หนังสือต่างๆของพันธสัญญาเก่าอธิบายประวัติศาสตร์แห่งความรอด ที่
แสดงให้เห็นการเสด็จมาของพระคริสตเจ้าว่าได้รบั การตระเตรียมอย่างช้าๆ เอกสารต่างๆในสมัยแรกๆ ที่ถูก
นามาอ่านในพระศาสนจักร และก่อให้เกิดความเข้าใจในแสงสว่างของการเผยแสดงมากขึน้ และครบถ้วน
สมบูรณ์ ได้นาเสนอภาพของสตรีผหู้ นึ่ง ผูเ้ ป็ นพระมารดาของพระผูไ้ ถ่ ในแบบที่ค่อยๆชัดเจนมากขึน้ เรื่ อยๆ
ภายใต้แสงสว่างดังกล่าวนี ้ พระนางได้ปรากฏแล้วเป็ นภาพลางๆ ตามคาทานายในคามั่นสัญญาให้มีชัยชนะ
เหนืองู ซึ่งทรงให้กบั บิดามารดาคู่แรกของเราหลังจากพวกเขาตกในบาป(เทียบ ปฐก 3:15) นอกจากนัน้ พระ
นางคือพรหมจารีผจู้ ะตั้งครรภ์และให้กาเนิดบุตรชาย และจะเรียกเขาว่า “อิมมานูเอล” (เทียบ อสย 7:14;
มคา 5 :2-3; มธ 1:22-23) พระนางทรงปรากฏเด่นในระหว่างผู้ยากจนและผู้ต่าต้อ ยทัง้ หลายขององค์พระผู้
เป็ นเจ้า ผูท้ ี่หวังอย่างมั่นใจในพระองค์และได้รบั ความรอดจากพระองค์ หลังจากการรอคอยที่ยาวนาน ก็ถึง
เวลาที่เป็ นจริงไปในเธอ ธิดาแห่งซีออนผูไ้ ด้รบั การยกให้สงู ขึน้ และแผนการใหม่แห่งความรอดก็อบุ ตั ิขนึ ้ เมื่อ
พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงรับธรรมชาติมนุษย์จากเธอ เพื่อว่าพระองค์จะได้เข้าในธรรมลา้ ลึกของการรับเอา
เนือ้ หนังมังสา เพื่อทรงทาให้มนุษย์เป็ นอิสระจากบาป
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บทบาทของพระนางศรีพรหมจารี เมือ่ ทรงรับการแจ้งสารจากทูตสวรรค์
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พระบิดาผู้ทรงพระทัยเมตตากรุ ณาได้ทรงมีพระประสงค์ว่า ในการเสด็จมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ของ
พระบุตร จะต้องมีการยินดียอมรับก่อนล่วงหน้าในส่วนของผูท้ ี่ได้รบั เลือกสรรให้เป็ นพระมารดา เพื่อว่า
เฉกเช่นเดียวกับที่หญิ งคนหนึ่งได้มีส่วนร่วมนาความตายมาให้ ก็ต้องมีหญิ งอีกคนหนึ่งที่จะมีส่วนนาชีวิต
ขึน้ มาใหม่ นี่เป็ นความจริงที่พิเศษสุดสาหรับพระมารดาของพระเยซูเจ้า ผูท้ รงให้ชีวิตที่รอื ้ ฟื ้ นทุกสิ่งขึน้ เสียใหม่
ให้แก่โลก และเป็ นผูไ้ ด้รบั พระพรอย่างบริบูรณ์จากพระเจ้าเหมาะเจาะกับบทบาทเช่นว่านี ้ จึงไม่น่าแปลกใจ
เลยว่าบรรดาปิ ตาจารย์มกั จะถวายพระนามพระมารดาของพระเจ้าว่า เป็ นผูศ้ ักดิ์สิทธิ์ครบถ้วนและปราศจาก
บาปมลทินทุกประการ ราวกับว่าได้รบั การประดับตกแต่งโดยพระจิตเจ้า และได้เกิดเป็ นรู ปร่างในฐานะเป็ นสิ่ง
สร้างใหม่ดว้ ยพระพรอันบริบูรณ์ที่ทรงได้รบั ตัง้ แต่พระนางทรงมีกาเนิดมา ซึ่งส่องแสงรุง่ เรืองในความศักดิ์สิทธิ์
พิเศษที่เป็ นของเฉพาะสาหรับพระนางเท่านัน้ พระนางพรหมจารีแห่งเมืองนาซาเร็ธจึงได้รบั การทักทายจากทูต
สวรรค์ผแู้ จ้งสารตามพระบัญชาของพระเจ้าว่าเป็ น “ผูเ้ ปี่ ยมด้วยพระหรรษทาน” (เทีย บ ลก 1: 28) และพระ
นางตรัสกับทูตสวรรค์ว่า “ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็ นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก
1 : 38) ดังนัน้ บุตรสาวของอาดัม คือพระนางมารีย์ ทรงยินยอมสนองตามพระวาจาของพระเจ้า จึงได้ทรง
เป็ นพระมารดาของพระเยซูเจ้า ทรงมอบพระนางเองด้วยสิน้ สุดจิตใจ และมิทรงถูกกลา้ กรายเพราะบาปใดๆ
ตามพระประสงค์อนั บันดาลความรอดของพระเจ้า พระนางได้ทรงอุทิศตนโดยสิน้ เชิง ในฐานะเป็ นผูร้ บั ใช้ของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ให้แด่พระบุคคลและพระภารกิจแห่งพระบุตรของพระนาง ทัง้ ภายใต้อานาจของพระบุตร
และพร้อมกับพระบุตร ในการรับใช้ต่อธรรมลา้ ลึกของการไถ่ กูโ้ ดยอาศัยพระหรรษทานของพระเจ้าผูท้ รงสรร
พานุภาพ เพราะฉะนัน้ จึงเป็ นสิ่งที่ถกู ต้องที่บรรดาปิ ตาจารย์จะมองดูพระนางมารียว์ ่า ไม่ได้เป็ นเพียงผูท้ ี่เป็ น
ฝ่ ายรับเฉยๆในงานที่พระเจ้าทรงมอบให้ แต่ทรงให้ความร่วมมืออย่างอิสระต่องานของการกอบกูม้ นุษย์ชาติ
โดยผ่านทางความเชื่อ และความอ่อนน้อมเชื่อฟั ง ดังเช่นที่นกั บุญอีเรเนอัสกล่ าวไว้ว่า พระนาง “ด้วยความ
อ่อ นน้อ มเชื่อฟั ง ได้กลายเป็ นสาเหตุแห่งความรอดสาหรับ พระนางเอง และสาหรับมวลมนุษย์ช าติด้วย ”
ดังนั้น จึงมีบรรดาปิ ตาจารย์สมัยแรกๆอีกจานวนไม่นอ้ ยที่มีความคิดเห็นคล้อยตามท่าน เราเห็นได้จากคา
เทศน์สอนของพวกท่านที่ว่า : เงื่อนปมแห่งความไม่เชื่อฟั งของเอวา ได้ถูกแก้ปมด้วยความอ่อนน้อมเชื่อฟั ง
ของพระนางมารีย:์ สิ่งที่เอวาได้ผกู มัดไว้เพราะความไม่เชื่อของนาง พระนางมารียไ์ ด้ทรงคลายออกด้วยความ
เชื่อของพระนาง” ในการเปรียบเทียบพระนางมารียก์ ับเอวา พวกท่านกล่าวขานพระนางว่า “มารดาของผูม้ ี
ชีวิต” และยังประกาศบ่อยๆว่า “ความตายอุบตั ิขนึ ้ โดยเอวา ส่วนชีวิตอุบตั ิขนึ ้ โดยพระนางมารีย”์
พระนางศรีพรหมจารี กับ พระเยซูเจ้าในพระปฐมวัย
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ความสนิทสนมใกล้ชิดเป็ นหนึ่งเดียวระหว่างพระมารดากับพระบุตรในงานแห่งการกอบกูน้ นั้ ปรากฏ
ชัดนับตั้งแต่เวลาการปฏิสนธิอย่างพรหมจรรย์ของพระคริสตเจ้าจวบจนกระทั่งการสิน้ พระชนม์ของพระองค์
แรกทีเดียว เมื่อพระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางเพื่อ เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ ซึ่ง เธอได้กล่าวต้อนรับ
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พระนางในฐานะเป็ นผูร้ บั พระพรเพราะความเชื่อของพระนางในคามั่นสัญญาเรื่องความรอด และผูท้ ี่นาหน้า
พระผูไ้ ถ่ได้ดิน้ ด้วยความยินดีในครรภ์ของมารดาของเขา (เทียบ ลก 1: 41-45) ต่อมาด้วยเรื่องการบังเกิดของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ผูซ้ ึ่งมิได้ทรงทาให้พรหมจรรย์อนั ครบถ้วนของพระมารดาของพระองค์ลดน้อยถอย
ลงเลย แต่กลับทรงทาให้ศักดิ์สิทธิ์ไป ต่อด้วยพระมารดาของพระเจ้าได้แสดงให้พวกชุมพาบาล และพวก
โหราจารย์ได้เห็นบุตรชายหัวปี ของพระนางด้วยความยิ นดี ต่อมาเมื่อพระนางถวายพระกุมารแด่องค์พระผู้
เป็ นเจ้าในพระวิหาร โดยการถวายเครื่องบูชาแบบคนยากจน ครัง้ นั้นพระนางทรงได้ยินคาพยากรณ์ของท่าน
สิเมโอนว่า ในเวลาเดียวกันกับที่พระบุตรของพระนางจะเป็ นเหตุให้คนจานวนมากต้องล้มลงหรือลุกขึน้ และ
เป็ นเครื่องหมายแห่งการต่อต้าน พระนางเองจะถูกดาบแทงทะลุจิตใจ
เพื่อความในใจของคนจานวนมาก
จะถูกเผย (เทียบ ลก 2:34-35) ต่อมาคราวเมื่อ พระเยซูเจ้าในวัยเด็กทรงหายไป และพวกท่านได้ตามหา
พระองค์ดว้ ยความกังวลใจ จนกระทั่งพบพระองค์ในพระวิหาร ทรงปฏิบัติภารกิจของพระบิดาของพระองค์
และท่านทัง้ สองไม่เข้าใจที่พระองค์ตรัส อย่างไรก็ดี พระมารดาของพระองค์ทรงเก็บเรื่องทัง้ หมดเหล่านีไ้ ว้ใน
พระทัย (เทียบ ลก 2:41-51)
พระนางศรีพรหมจารี กับ พระเยซูเจ้าในพระภารกิจสาธารณะ
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ในช่ว งชีวิต ออกสู่สาธารณะของพระเยซูเจ้านั้น พระนางมารีย์ได้ป รากฏองค์อ ย่างมี นัยส าคัญ
ตัง้ แต่เวลาเริ่มต้นพระภารกิจเลยเมื่อพระนางทรงอยู่ในงานสมรสที่หมู่บา้ นคานา ด้วยเป็ นเพราะความสงสาร
พระนางจึงได้ทูลเสนอคาวิงวอนขออันก่อให้เกิดเครื่องหมายอัศจรรย์ครัง้ แรกของพระเยซูเจ้า องค์พระเมสสิยาห์ (เที ยบ ยน 2:1-11) ต่อมา ในระหว่างการเทศน์สอนของพระบุ ตรของพระนางก็ได้ท รงรับพระวาจา
เหล่านั้นไว้ ที่พระองค์ทรงยกย่องพระอาณาจักรของพระเจ้าว่าอยู่เหนือสายสัมพันธ์ใดๆทางเลือดเนือ้ เชือ้ ไข
พระองค์ได้ทรงประกาศว่าผูท้ ี่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็ นสุข ( เทียบ มก 3:35; ตรงกับ
ลก 11:27-28 ) ในฐานะที่พ ระนางได้ท รงปฏิ บัติ อ ย่ างซื่ อ สัตย์เสมอมา (เที ยบ ลก 2:19; 51) ดังนี ้แหละ
พระนางศรีพ รหมจารีก็ได้ท รงเจริญ ก้าวหน้าในการจาริก ดาเนิ น ในความเชื่อ ของพระนาง และทรงรัก ษา
ความสัมพันธ์เป็ นหนึ่งเดียวกับพระบุตรของพระนางอย่างซื่อ สัตย์เรื่อยไป จนกระทั่งทรงประทับยืนอยู่ที่เชิง
กางเขน ยังคงดารงอยู่ในแผนการของพระเจ้า ทรงสูท้ นร่วมกับพระบุตรแต่องค์เดียวของพระนางในความทุกข์
อันแสนสาหัสของพระองค์ พระนางเองทรงมีส่วนร่วมกับการถวายบูชายัญของพระบุตรด้วยดวงพระทัยของผู้
เป็ นพระมารดา และทรงยินยอมด้วยความรักกับการบูชายัญอันมีผทู้ ี่ได้บังเกิดจากพระนางเป็ นเหยื่อของการ
บูชายัญ และที่สดุ พระเยซูเจ้านีเ้ องขณะกาลังจะสิน้ พระชนม์บนกางเขน ได้ทรงมอบให้พระนางเป็ นมารดา
ของศิษย์ของพระองค์ โดยตรัสว่า “แม่ นี่คือลูกของแม่” (ยน 19:26-27)
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พระนางศรีพรหมจารี ภายหลังพระเยซูเจ้าเสด็จขึน้ สวรรค์แล้ว
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แต่เพราะเหตุที่พระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะยังไม่เปิ ดเผยอย่างสง่าเกี่ ยวกับธรรมลา้ ลึกของการช่วย
มนุษยชาติให้รอดพ้นก่อนที่พระองค์จะทรงหลั่งพระจิตเจ้าให้ตามที่พระคริสตเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ เราได้เห็นว่า
บรรดาอัครสาวกก่อนวันฉลองเปนเตกอสเต “ทุกคนร่วมอธิ ษฐานภาวนาสม่าเสมอเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกัน
พร้อมกับบรรดาสตรี รวมทัง้ มารียพ์ ระมารดาของพระเยซูเจ้า และพี่นอ้ งของพระองค์” (กจ 1:14) และเราก็แล
เห็นด้วยว่า พระนางมารียท์ รงเฝ้าวิงวอนขอพระคุณของพระจิตเจ้าโดยคาภาวนาของพระนาง พระจิตเจ้าผูไ้ ด้
ทรงแผ่เงาปกคลุมพระนางไว้แล้วตัง้ แต่ในเวลาที่ทตู สวรรค์มาแจ้งสาร ที่สดุ พระนางพรหมจารีผปู้ ฏิสนธินิรมล
ผูซ้ ึ่งได้รบั การรักษาไว้ให้ปราศจากมลทินทัง้ สิน้ ของบาปกาเนิด ทรงได้รบั การยกขึน้ สู่สวรรค์อนั รุ ง่ โรจน์ทงั้ กาย
และวิญ ญาณ เมื่อครบกาหนดเวลาชีวิตบนโลกนีแ้ ล้ว และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงยกย่อ งให้ทรงเป็ นพระ
ราชินีเหนือทุกสิ่ง เพื่อให้พระนางทรงมีความสอดคล้องกลมกลืนกับพระบุตรของพระนาง ผูท้ รงเป็ น
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งเจ้านายทัง้ หลาย (เทียบ วว 19:16) ทัง้ ทรงเป็ นผูพ้ ิชิตบาปและความตาย
3. พระนางศรีพรหมจารี กับพระศาสนจักร
พระนางศรีพรหมจารี ผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็ นเจ้า (60-62)
60
จากคากล่าวของท่านอัครสาวกว่ามีคนกลางแต่ผเู้ ดียวเท่านั้น : “เพราะมีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว
และพระเจ้ากับมนุษย์ก็มีคนกลางแต่เพียงผูเ้ ดียวซึ่งเป็ นมนุษย์คนหนึ่ง คือพระคริสตเยซู ผูท้ รงมอบพระองค์
เป็ นค่าไถ่สาหรับมนุษย์ทุกคน” (1 ทธ 2:5-6) แต่หน้าที่ของพระนางมารียใ์ นฐานะเป็ นแม่ของมนุษย์ทงั้ หลาย
ย่อมไม่ทาให้การเป็ นคนกลางแต่เพียงหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้าอับแสงหรือลดน้อยลง แต่กลับแสดงพลัง
อานาจให้เจิดจ้ายิ่งขึน้ เพียงแต่อิทธิพลในการช่วยมนุษย์ให้รอดของพระนางศรีพรหมจารีนั้น มิได้ก่อเกิดมา
จากภายในของพระนางเอง แต่มาจากการจัดการของพระเจ้า ออกมาโดยตรงจากบุญญาบารมีอันไพศาล
ของพระคริส ตเจ้า ซึ่ งขึ น้ อยู่กับ การเป็ น คนกลางของพระองค์ เป็ น การขึ น้ อยู่โดยสิ น้ เชิ ง และตัก ตวงเอา
ประสิทธิภาพทัง้ หมดจากการเป็ นคนกลางนั้น มันจึงไม่ก่ออุปสรรคใดต่อการร่วมสนิทโดยตรงของคริสตชนกับ
พระคริสตเจ้า แต่ตรงข้ามกับสนับสนุนยิ่งขึน้ ไปอีก
61 การกาหนดล่วงหน้าเกี่ยวกับพระนางศรีพรหมจารีให้เป็ นพระมารดาของพระเจ้านัน้ ถูกทาให้เกี่ยวเนื่อง
กับการเสด็จมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระวจนาตถ์ ตามพระประสงค์ของพระญาณสอดส่อง พระนางได้ทรง
เป็ นพระมารดาผูส้ ง่างามขององค์พระผูไ้ ถ่บนโลกนี ้ และเหนือสิ่งอื่นใดๆและในแบบพิเศษแต่หนึ่งเดียวของ
พระนางโดยเฉพาะ ทรงเป็ นผูร้ บั ใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยมีส่วนร่วมด้วยใจกว้างและสุภาพถ่อมองค์ พระ
นางได้ทรงปฏิสนธิ ทรงให้กาเนิด และทรงเลีย้ งดูพระคริสตเจ้า พระนางถวายพระองค์แด่พระบิดาในพระ
วิห าร ได้ทรงมี ส่วนร่วมความทุกข์ท รมานของพระบุต รของพระนางในขณะที่พ ระองค์สิน้ พระชนม์บ นไม้
กางเขน ดังนัน้ ในแบบพิเศษเฉพาะที่เป็ นของพระนางทัง้ หมดนี ้ พระนางได้ทรงร่วมมือโดยความนอบน้อมเชื่อฟั ง ความเชื่อ ความหวัง และความรักที่ลกุ ร้อนของพระนางในงานของพระผูก้ อบกูใ้ นการฟื ้ นฟูชีวิตเหนือ
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ธรรมชาติของวิญญาณทัง้ หลาย ด้วยเหตุนี ้ พระนางจึงเป็ นพระมารดาองค์หนึ่งของเราในระบบของพระหรรษ
ทาน
62
ความเป็ นพระมารดาของพระนางมารียใ์ นระบบของพระหรรษทานประกอบด้วยความต่อเนื่องไม่
ขาดสายจากการแสดงความยินยอมซึ่งพระนางได้ทรงให้ไว้อย่างซื่อสัตย์เมื่อครัง้ ทูต สวรรค์มาแจ้งสาร และ
พระนางได้ทรงรักษาไว้โดยไม่ส่นั คลอนจนถึงที่เชิงกางเขน ไปจนกระทั่งทุกคนที่ได้รบั เลือกสรรจะได้เข้าสู่ความ
ครบสมบูรณ์นิรนั ดร การได้รบั ยกขึน้ สวรรค์ก็ไม่ได้ทาให้พระนางทรงทอดทิง้ ภารกิจช่วยให้รอดนี ้ แต่ดว้ ยการ
เสนอวิงวอนที่เพิ่มพูน มากขึน้ ของพระนางก็ยังคงนาชาวเราให้ได้รบั พระพรต่างๆของความรอดนิรนั ดรอย่าง
ต่อเนื่อ ง ด้วยความรักประสาแม่พ ระนางเอาพระทัยใส่ต่ อ พี่ ๆน้อ งๆของพระบุ ตรของพระนางผู้ซึ่งยังกาลัง
เดินทางอยู่บนโลกที่หอ้ มล้อมไปด้วยอันตรายและความยากลาบากนานัปการ จนกว่าพวกเขาจะถูกนาเข้าไป
ในบ้านแห่งความสุข เพราะฉะนัน้ พระนางศรีพรหมจารีจึงทรงได้รบั การกล่าวขานในพระศาสนจักรด้วยพระ
นามต่างๆ เช่น องค์ทนายแก้ต่าง องค์อุปถัมถ์ องค์ผอู้ นุเคราะห์ และองค์คนกลาง อย่างไรก็ดี เรื่องพระ
นามต่างๆที่ได้รบั เรียกขานนี ้ ให้เป็ นที่เข้าใจว่ามิได้บ่ ันทอนหรือ เพิ่มเติมสิ่งใดๆต่อ พระเกียรติศักดิ์และพระ
ประสิทธิภาพของพระคริสตเจ้า ผูท้ รงเป็ นองค์คนกลางแต่เพียงหนึ่งเดียว
แม้ไม่มีสิ่งสร้างใดอาจนามาเปรียบเทียบคู่เคียงกับพระวจนาตถ์ผทู้ รงมารับเป็ นมนุษย์ และองค์พระ
ผูไ้ ถ่ได้ แต่เฉกเช่นเดียวกับที่ความเป็ นสงฆ์ของพระคริสตเจ้าได้รบั การแบ่งปั นออกไปในวิธีต่ างๆ ทั้งโดย
บรรดาศาสนบริกรของพระองค์ และโดยบรรดาสัตบุรุษ และเช่นเดียวกับที่องค์ความดีแต่เพียงหนึ่งเดียวของ
พระเจ้าได้แพร่กระจายไปยังบรรดาสิ่งสร้างของพระองค์ด้วยวิธีต่างๆ ก็เป็ นเช่นนั้นด้วยกับการเป็ นองค์คน
กลางแต่เพียงหนึ่งเดียวของพระผูไ้ ถ่ ที่จะไม่ปิดกั้นความร่วมมือต่างๆที่มากหลายออกไป แต่กลับเพิ่มการมี
ส่วนร่วมในความร่วมมือต่างๆนีม้ ากขึน้ ซึ่งก็เป็ นแต่การมีส่วนร่วมในแหล่งกาเนิดหนึ่งเดียวนี ้
พระศาสนจักรจึงไม่ รีรอที่ จะประกาศบทบาทที่รองลงมานี ้ของพระนางมารีย์ ซึ่งพระศาสนจัก ร
ตระหนักในข้อนีเ้ ป็ นอย่างดี และแนะนาให้บรรดาสัตบุรุษยึดถือ เป็ นที่พึ่ง เพื่อว่า เมื่อได้กาลังใจจากความ
ช่วยเหลือประสาแม่แล้ว พวกเขาจะได้ชิดสนิทกับองค์คนกลางและองค์ผไู้ ถ่มากขึน้
พระนางศรีพรหมจารีทรงเป็ นรูปแบบของพระศาสนจักร (63-64)
63
ด้วยผลแห่งพระพรและบทบาทการเป็ นพระมารดาของพระเจ้าซึ่งทาให้พระนางได้ทรงถูกเชื่อมให้
เป็ นหนึ่งเดียวกันกับพระบุตรของพระนาง และด้วยพระหรรษทานต่างๆ รวมทัง้ พระภาระหน้าที่ต่างๆ ที่เป็ น
ของพระนางโดยเฉพาะ ทาให้พระนางศรีพรหมจารีได้ทรงถูกเชื่อ มให้เป็ นหนึ่งเดียวอย่างแนบแน่ นกับ
พระศาสนจักรด้วย ดังเช่นความคิดของนักบุญ อัมโบรสที่ว่า พระมารดาของพระเจ้าทรงเป็ นรู ปแบบของ
พระศาสนจักรในระดับของความเชื่อ ความรัก และความเป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริ สตเจ้าอย่างครบบริบูรณ์
เพราะในธรรมลา้ ลึกของพระศาสนจักร ซึ่งตัวของพระศาสนจักรเองก็ถูกเรียกอย่างถูกต้อ งว่าเป็ นมารดา
และเป็ นพรหมจารี พระนางศรีพรหมจารีจึงทรงยืนเด่นเป็ นสง่าและทรงเป็ นแบบเฉพาะหนึ่งเดียวในฐานะที่ทรง
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เป็ นตัวอย่างทัง้ ความเป็ นพรหมจารี และมารดา โดยผ่านทางความเชื่อและความนอบน้อมเชื่อฟั งของพระนาง
จึงทรงได้กาเนิดพระบุตรแท้ของพระบิดาให้แก่โลก ไม่ใช่โดยผ่านทางการรู จ้ ักชาย(“เพราะข้า พเจ้าไม่รูจ้ ัก
ชาย”- คากล่าวของพระนางมารียก์ บั ทูตสวรรค์) แต่โดยการแผ่เ งาปกคลุมของพระจิตเจ้า ด้วยท่าทีของเอวา
คนใหม่ ที่วางมอบความเชื่อของเธอไว้ไม่ใช่ในงูแห่งความหลังครัง้ เก่าก่อนแต่ในทูตสวรรค์ของพระเจ้าโดยไม่มี
ความสงสัยใดๆเลย พระบุตรผู้ที่พระนางทรงให้กาเนิดคือ พระผูท้ ี่พระเจ้าทรงกาหนดให้เป็ นบุตรคนแรกใน
บรรดาพี่นอ้ งจานวนมาก (เทียบ รม 8 : 29) นั่นคือ บรรดาสัตบุรุษที่พระนางทรงให้ความร่วมมือด้วยความรัก
ประสาแม่ในการให้กาเนิดมาและในการอบรมสั่งสอนพวกเขา
64
ส่วนพระศาสนจักรนั้น จากการพิจารณาอย่างจริงจังถึงความศักดิ์สิทธิ์อันลึกลา้ ของพระนาง
จากการเลียนแบบอย่างความรักของพระนางและการท าตามพระประสงค์ของพระบิดาให้สาเร็จ ไปอย่าง
ซื่อสัตย์ โดยการรับพระวจนาตถ์ของพระเจ้าด้วยความเชื่อก็กลายเป็ นมารดาผูห้ นึ่งด้วย โดยการเทศน์สอน
และโปรดศีลล้างบาปพระศาสนจักรก็ให้กาเนิดบรรดาลูกๆ ผูซ้ ึ่งได้รบั การปฏิสนธิดว้ ยพระจิตเจ้าและบังเกิด
มาจากพระเจ้า มาสู่ชีวิตใหม่และอมตะ พระศาสนจักรเองเป็ นพรหมจารีผู้หนึ่ง ผู้รักษาความเชื่อ อย่าง
ครบถ้วนและบริสุทธิ์ผุดผ่องในสิ่งที่เธอให้คามั่นสัญญาไว้กบั พระสวามี ในการเลียนแบบอย่างพระมารดาของ
องค์พระผู้เป็ นเจ้าของเธอ และด้วยฤทธิ์อานาจของพระจิตเจ้า พระศาสนจักรได้รกั ษาความเชื่อ ความ
ไว้วางใจอันมั่นคง และความรักอันสุจริตใจไว้ไม่เปลี่ยนแปลง
พระนางศรีพรหมจารีทรงเป็ นแบบอย่างของฤทธิ์กุศลต่างๆ
65
ในขณะที่อยู่ในพระนางพรหมจารีผูส้ งู ส่งพระศาสนจักรได้บรรลุถึงความสมบูรณ์แล้ว โดยดารง
อยู่ปราศจากมลทินหรือปราศจากริว้ รอยตาหนิใดๆ (เทียบ อฟ 5:27 )แต่บรรดาสัตบุรุษยังคงต่อสูด้ นิ ้ รนเพื่อมี
ชัยชนะต่อบาปและเพิ่มพูนความศักดิ์สิทธิ์ ดังนัน้ พวกเราต่างเพ่งมองดูพระนางมารียผ์ ทู้ รงส่องแสงเหนือหมู่
คณะทัง้ หมดที่ได้รบั เลือกสรรในฐานะทรงเป็ นแบบอย่างของฤทธิ์กุศลต่างๆ เมื่อพิจารณาไตร่ตรองถึงพระนาง
มารียด์ ว้ ยความศรัทธาภักดี และเพ่งมองดูพระนางภายใต้แสงสว่างแห่งพระวจนาตถ์ผทู้ รงมารับเป็ นมนุษย์นั้น
พระศาสนจักรก็แทรกซึมเข้าไปอย่างลึกซึง้ มากขึน้ ในพระธรรมลา้ ลึกอันยิ่งใหญ่ของการเสด็จ มาบังเกิดเป็ น
มนุษย์ และกลับกลายเป็ นเหมือนกับพระสวามีเจ้าของเธอมากยิ่งขึน้ เรื่อยๆ เนื่องด้วยพระนางมารียไ์ ด้ทรงเข้า
ไปอยู่ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดอย่างลึกซึง้ ในแบบที่ผูกสนิทสัมพันธ์ในความเป็ นพระบุคลคลของพระ
นางและเป็ นเสมือนเสียงสะท้อนกลับของข้อความเชื่อที่สาคัญที่สุด และในแบบที่เมื่อพระนางเป็ นผูท้ ี่ได้รบั การ
เทศน์สอนถึงและได้รบั การแสดงความศรัทธาภักดี พระนางก็ทรงกระตุน้ ให้บรรดาสัตบุรุษเข้ามาเฝ้าพระบุตร
ของพระนาง เข้ามาพึ่งการบูชาของพระองค์ และเข้ามาสู่ความรักของพระบิดา ในเมื่อต้องการแสวงหาพระ
สิริรุง่ โรจน์ของพระคริสตเจ้า พระศาสนจักรจึงได้กลายเป็ นเหมือนรูปแบบอันสูงส่งของพระนาง และก้าวหน้า
ต่อ ไปเรื่อ ยๆในความเชื่อ ความหวัง และความรัก แสวงหาและทาตามพระประสงค์ของพระเจ้าในทุกสิ่ง
ดังนั้น แม้ในงานแพร่ธรรม พระศาสนจักรก็ได้เพ่งมองไปที่พระนางผูท้ รงให้กาเนิดพระคริสตเจ้า พระผูท้ รง
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ได้รับการปฏิสนธิ เดชะพระจิตเจ้า และทรงบังเกิดจากพรหมจารีผู้หนึ่ง เพื่อ ว่าโดยผ่านทางพระศาสนจั กร
พระองค์ท่านจะทรงมาบังเกิดและเจริญขึน้ ในจิตใจของบรรดาสัตบุรุษ ในชีวิตของพระนางพรหมจารีได้ทรง
เป็ นแบบอย่างแห่งความรักประสาแม่ ซึ่งทุกคนที่ร่วมในงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรเพื่ อการบังเกิดใหม่
ของมนุษยชาติจะมีชีวิตชีวาได้ก็ดว้ ยตัวอย่างความรักประสาแม่แบบนัน้

4. คารวกิจต่อพระนางศรีพรหมจารีในพระศาสนจักร
ธรรมชาติและพืน้ ฐานคารวกิจต่อพระนางศรีพรหมจารี (66-67)
66 พระนางมารียไ์ ด้ทรงรับการยกย่องเชิดชูขึน้ ด้วยพระหรรษทานให้ประทับอยู่เหนือทูต สวรรค์และมนุษย์
ทัง้ มวล ทรงเป็ นที่สองรองลงมาจากพระบุตรของพระนางเท่านั้น ในฐานะที่เป็ นพระมารดาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ของพระเจ้า ผูไ้ ด้ทรงมีส่วนเกี่ยวข้องในพระธรรมลา้ ลึกของพระคริสตเจ้า พระนางจึงทรงได้รบั เกียรติดว้ ย
คารวกิจเป็ นพิเศษในพระศาสนจักร ตัง้ แต่สมัยแรกเริ่มพระนางศรีพรหมจารีทรงได้รบั เกียรติในตาแหน่งพระ
มารดาของพระเจ้า ทรงเป็ น ผู้ป กป้ อ งบรรดาสัต บุ รุษ ผู้ม าพึ่ งพาพร้อ มภาวนาวอนขอในยามที่ พ วกเขามี
ภยันตราย และมี ความต้องการต่างๆ เฉพาะอย่ างยิ่ ง นับ ตั้งแต่ สภาสังคายนาที่ น ครเอเฟซัส เป็ น ต้น มา
ประชากรของพระเจ้าได้ถวายความเคารพภักดีต่อพระนางมารียม์ ากขึน้ อย่างน่าอัศจรรย์ใจ ทัง้ ในความเคารพ
ยกย่องและความรัก ทัง้ ในการร้องหาและในการเลียนแบบอย่าง ตามที่ทรงกล่าวพยากรณ์ถึงพระนางเองว่า
“ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็ นสุข พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทากิจการยิ่งใหญ่สาหรับข้าพเจ้า”
(ลก 1:48 -49) คารวกิจนีค้ งอยู่เสมอมาในพระศาสนจักร เป็ นคารวกิจที่มีลักษณะเฉพาะหนึ่งเดียว ต่างกัน
โดยแก่นแท้กับคารวกิจของการนมัสการที่ชาวเราน้อมถวายแด่ พระวจนาตถ์ผู้ทรงมารับเป็ นมนุษย์ และแด่
พระบิดา และแด่พระจิตเจ้า และเหมาะสมที่สุดที่เป็ นเช่นนั้น อันว่ารูปแบบต่างๆของความศรัทธาภักดีต่อ
พระมารดาของพระเจ้า ซึ่งพระศาสนจักรได้ทาการรับรองภายใต้ขอบเขตข้อคาสอนที่ถกู ต้องและเที่ยงแท้ ที่
เป็ นไปตามความพร้อมและความเข้าใจของบรรดาสัตบุรุษ ต้องเป็ นประกันว่าในขณะที่พระมารดาทรงได้รบั
ความเคารพภักดี องค์พระบุตรผูท้ รงทาให้ทุกสิ่งมีความเป็ นอยู่ได้ ( เทียบ คส 1:15-16 ) และผูซ้ ึ่งพระบิดา
พอพระทัยให้ความบริบูรณ์ทงั้ ปวงอยู่ในพระองค์ ( เทียบ คส 1:19) จะทรงได้รบั การรู จ้ กั ได้รบั ความรัก และ
ได้รบั พระสิริรุง่ โรจน์จากชาวเรา รวมทัง้ พระบัญญัติของพระองค์จะได้รบั การปฏิบตั ิตาม
67 สภาสังคายนาศัก ดิ์สิ ทธิ์จึ งสอนข้อ คาสอนของคาทอลิก ในเรื่อ งนี ้โดยได้แ นะน าและขณะเดี ยวกัน ก็
ตักเตือนบรรดาลูกๆของพระศาสนจักรว่า คารวกิจ โดยเฉพาะที่เป็ นคารวกิจในพิธีกรรมที่เกี่ยวกับพระนางศรีพรหมจารีจะต้องได้รบั การสนับสนุนด้วยใจกว้าง และเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิและแสดงความศรัทธาภักดีต่อ
พระนางตามที่ได้เสนอแนะโดยอานาจการสั่งสอนของพระศาสนจักรในกระแสศตวรรษที่ผ่านๆมาจะได้รบั การ
ยกย่องอย่างสูง และที่ว่าด้วยข้อกาหนดเหล่านั้นที่ได้ให้ไว้ตงั้ แต่สมัยแรกเริ่มในเรื่องคารวกิจต่อรูปเคารพของ
พระคริสตเจ้า ของพระนางศรีพรหมจารี และของบรรดานักบุญ จะได้รบั การรักษาไว้ดว้ ยความศรัทธา แต่ขอ
เตือนเป็ นพิเศษต่อนักเทววิทยาและนักเทศน์พระวาจาของพระเจ้าทัง้ หลายให้ระมัดระวังไม่ให้พูดขยายความ
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จนเกินจริง กับไม่ให้มีท่าทีด่วนสรุ ปสัน้ เกินไป ต่อพระเกียรติศกั ดิ์พิเศษของพระมารดาของพระเจ้า ตามมา
ด้วยการศึกษาพระคัมภี รศ์ ักดิ์สิท ธิ์ ข้อเขียนของบรรดาปิ ตาจารย์ บรรดานักปราชญ์และพิธีกรรมของ
พระศาสนจักร และภายใต้การนาทางของพระอาจาริยานุภาพของพระศาสนจักร ขอให้พวกเหล่านีเ้ สนอภาพ
ที่ถูกต้องชัดเจนของพระภาระหน้าที่และสิทธิพิเศษต่างๆของพระนางศรีพรหมจารีซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงพระคริสต
เจ้าเสมอ เพราะทรงเป็ นแหล่งที่มาของความจริงทัง้ สิน้ ความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ และความศรัทธาทัง้ มวล
ขอให้พวกเขาระมัดระวังไม่ทาให้เกิดความผิดหลงเกี่ยวกับข้อ คาสอนที่แท้จริงของพระศาสนจักรต่อ พี่น้อ ง
คริสตชนที่แตกแยกจากเราไปหรือคนอื่นๆด้วย ไม่ว่าอาจจะมาจากคาพูดหรือการกระทาก็ตาม ขอให้บรรดา
สัตบุรุษระลึกไว้ดีๆว่า ความศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่ความรู ส้ ึก แต่อย่างเดียว หรือความรู ส้ ึกเพียงชั่วครู ่ช่ วั ยาม
ทัง้ ไม่ใช่เรื่องของความเชื่องมงาย แต่เป็ นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากความเชื่อที่แท้จริง ซึ่งจะพาเราให้ตระหนักรูถ้ ึง
ความสูงส่งของพระมารดาของพระเจ้า และเราถูกดึงดูดเข้าสู่ความรักประสาลูกต่อพระมารดาของเรา และถูก
กระตุน้ ให้เราเลียนแบบฤทธิ์กุศลต่างๆของพระนางด้วย
5. พระนางมารีย์ เครื่องหมายแห่งความหวังและความบรรเทาใจที่แท้จริงสาหรับประชากรของ
พระเจ้าผู้กาลังจาริกบนแผ่นดินนี้
68 ในระหว่างนี ้ พระมารดาของพระเยซูเจ้า ในพระสิริรุ่งโรจน์ซึ่งพระนางได้ทรงครอบครองในสวรรค์ทั้ง
กายและวิญญาณ ทรงเป็ นภาพลักษณ์และการเริ่มต้นของพระศาสนจักรซึ่งจะบรรลุถึงความครบสมบูรณ์ใน
โลกหน้าที่จะมาถึง เหมือนดังเช่นที่พระนางกาลังทอแสงอยู่บนโลกนีจ้ นกว่าวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะมาถึง
( เทียบ 2 ปต 3:10 ) จึงทรงเป็ นเครื่องหมายประการหนึ่งถึงความหวังอันแน่นอน และความบรรเทาใจให้แก่
ประชากรของพระเจ้าผูก้ าลังจาริกบนแผ่นดินนี ้
69
จึงเป็ นความยินดีอย่ างใหญ่หลวงและความบรรเทาใจให้กับ สภาสังคายนาศักดิ์สิทธิ์นีว้ ่า แม้ใน
ท่ามกลางพี่นอ้ งที่แตกแยกไปจากเราด้วย ยังมีผคู้ นเหล่านั้นที่แสดงความเคารพตามที่ถูกที่ควรแด่พระมารดา
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระผูก้ อบกูข้ องเรา
เฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางคริสตชนตะวันออกผูม้ ีดวงจิตที่
ศรัทธาและเฝ้า ตัก เตือ นสั่งสอนอย่างกระตื อ รือ ร้น ในการเทิ ดเกี ยรติแด่ พ ระมารดาของพระเจ้า ผู้ทรงเป็ น
พรหมจารีเสมอ ดังนัน้ ขอให้บรรดาสัตบุรุษทัง้ มวลเสนอวิงวอนอย่างเร่งด่วนแด่พระมารดาของพระเจ้าและของ
มนุษย์ ให้พระนางผูไ้ ด้ทรงช่วยการเริ่มต้นของพระศาสนจักรด้วยคาภาวนาของพระนาง ก็ในบัดนีใ้ นฐานะที่
พระนางทรงได้รบั การยกขึน้ สูงกว่าบรรดาทูตสวรรค์และนักบุญทัง้ หมด โปรดทรงช่วยเสนอวิงวอนต่อพระบุตร
ของพระนางในความสนิทสัมพันธ์เป็ นหนึ่งเดียวกันกับนักบุญทัง้ หลาย จวบจนกระทั่งประชากรทุกๆครอบครัว
ไม่ว่าพวกเขาได้รบั เกียรติมีชื่อว่าเป็ นคริสตชน หรือไม่ว่าพวกเขายังไม่ได้รูจ้ กั พระผูก้ อบกู้ ให้ได้เข้ามารวมกัน
อย่างมีความสุขในสันติสขุ และอย่างเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกันในการเป็ นประชากรหนึ่งเดียวของพระเจ้า เพื่อพระ
สิริรุง่ โรจน์ของพระตรีเอกภาพผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง และผูท้ รงมิอาจแบ่งแยกได้ดว้ ยเทอญ
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ข้อความทัง้ หมดทุกบททุกตอน ที่ได้ตีพิมพ์ในกฤษฎีกาพระธรรมคาสอนนี ้ บรรดาปิ ตาจารย์แห่ง
สภาสังคายนาสากลได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และเรา อาศัยอานาจอาชญาสิทธิ์ของอัครสาวกที่ได้รบั สืบทอด
จากพระคริสตเจ้ามาถึงเรา พร้อมกันกับบรรดาปิ ตาจารย์ที่เคารพทัง้ หลายเหล่านี ้ เดชะพระจิตเจ้าทรงโปรด
เราเห็นชอบ เรากาหนด และเราธารงไว้ และสิ่งที่ตราไว้ในสภาสังคายนา เราสั่งให้ประกาศโฆษณา เพื่อพระ
สิริรุง่ โรจน์แด่พระเจ้า

กรุงโรม ที่มหาวิหารนักบุญเปโตร
วันที่ 21 พฤศจิกายน 1964
ข้าพเจ้า เปาโล
พระสังฆราชแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก

