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เปาโล สงัฆราช 

ผู้รบัใช้แห่งผู้รบัใช้ทัง้หลายของพระเจ้า 
ร่วมกบับรรดาปิตาจารยแ์ห่งสภาสงัคายนา 

เพื่อจดจ าไว้ตลอดไป 

 
อารมัภบท 

1)   สภาสงัคายนาสากลฟังพระวาจาของพระเจา้ดว้ยความศรทัธา และ
ประกาศดว้ยความมัน่ใจ ปฏบิตัติามวาทะของนักบุญยอหน์ทีว่่า  “เราประกาศให้ท่าน
ทัง้หลายทราบถึงชีวิตนิรนัดรซ่ึงอยู่กบัพระบิดา และปรากฏให้เราเหน็ ส่ิงท่ีเราได้
เหน็และได้ฟังน้ี เราประกาศให้ท่านทัง้หลายทราบด้วย เพื่อท่านจะได้ร่วมเป็น
หน่ึงเดียวกบัเรา ความเป็นหน่ึงเดียวกบัเรากคื็อความเป็นหน่ึงเดียวกบัพระบิดา
และกบัพระบุตรของพระองค ์คือพระเยซูคริสตเจ้า” (1 ยน. 1:2-3) 

  ดงันัน้  สภาสงัคายนาน้ีจงึด าเนินตามแนวทางของสภาสงัคายนาแห่งเตรน็ทแ์ละ
สภาสงัคายนาวาตกินัที ่ 1 มคีวามประสงคจ์ะอธบิายค าสัง่สอนแทจ้รงิเรื่องการเผย
(ความจรงิ)ของพระเจา้ และการถ่ายทอดการเผย(ความจรงิ) นี้สบืต่อกนัมา  เพื่อว่า
มนุษยท์ัว่โลกจะไดฟั้งการประกาศความรอดพน้และมคีวามเชื่อ ดว้ยความเชื่อ  จะไดม้ี
ความหวงั  และดว้ยความหวงัจะไดม้คีวามรกั (น.ออกสัตนิ) 

 

บทที ่1 : การเผย (ความจรงิ) 
2) พระเจา้ทรงพระทยัดแีละปรชีาญาณ ทรงมพีระประสงคท์ี่จะแสดงพระองคแ์ก่
มนุษย ์   ใหม้นุษยรู์ถ้งึแผนการอนัเรน้ลบัของพระองค์ (เทยีบ อฟ  1:9) คอืการทีโ่ดย
ทางพระครสิตเจา้องคพ์ระวจนาตถ์ผู้ทรงรบัเอาร่างกาย มนุษยส์ามารถเขา้ถงึพระบดิา
เจา้ในองคพ์ระจติเจา้  และมสี่วนในพระธรรมชาตพิระเจา้ได้ (เทยีบ อฟ 2:18, 2 ปต 

1:4) เพราะฉะนัน้อาศยัการเผยนี้    พระเจา้ซึง่มนุษยไ์ม่อาจมองเหน็ได้ (เทยีบ คส 
1:15, 1 ทธ 1:17) ตรสักบัมนุษยอ์ยา่งเพื่อน  ดว้ยความรกัอนัลน้เหลอืของพระองค์  



(เทยีบ  อพย  33:11,  ยน  15:14-15) และประทบัอยู่ท่ามกลางพวกเขา (เทยีบ 

บรค 3:38)  เพื่อจะไดท้รงเชญิและรบัเขาเขา้มาสนิทกบัพระองค ์ แผนการเผยน้ี
ส าเรจ็ไปด้วยกิจการและพระวาจาซ่ึงเก่ียวเน่ืองกนัอย่างลึกซ้ึง จนวา่กิจการท่ีพระ
เจ้าทรงท าในประวติัศาสตรแ์ห่งความรอดนัน้แสดงและยืนยนัค าสัง่สอนและ
ความจริงท่ีพระวาจาหมายถึง ส่วนพระวาจากป็ระกาศถึงกิจการ และอธิบายข้อ
เร้นลบัในกิจการเหล่านัน้ให้แจ่มแจ้ง  อาศยัการเผยน้ี   ความจริงอนัลกึซ้ึง
เก่ียวกบัพระเจ้า และเก่ียวกบัความรอดพ้นของมนุษย ์จึงส่องสว่างให้กบัเราเดชะ
พระคริสตเจ้า ซึง่ทรงเป็นคนกลาง และทรงเป็นผูเ้ผยสมบูรณ์ทีสุ่ดในเวลาเดยีวกนัดว้ย 

3) พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างและทรงค า้ชูสรรพส่ิงไว้ด้วยพระวจนาตถ ์ (เทียบ  

ยน 1:3) โปรดให้ส่ิงท่ีทรงเนรมิตสร้างมานัน้เป็นพยานถึงพระองคอ์ยู่เสมอ  

(เทียบ รม 1:19-20) นอกจากนัน้พระองคย์งัมีพระประสงคท่ี์จะเบิกทางไปสู่
ความรอดพ้นเหนือธรรมชาติ    จึงทรงแสดงพระองค์ให้กบับิดามารดาเดิมของ
เราตัง้แต่แรก    แต่เมื่อมนุษยค์ู่แรกตกในบาปแล้ว พระองคก์ท็รงสญัญาจะกอบ
กู้มนุษยชาติ และโปรดให้เขามีความหวงัท่ีจะได้รบัความรอดพ้น  (เทียบ  ปฐก 

3:15)  พระองคท์รงคอยเฝ้าดแูลมนษุยอ์ยู่เสมอมิได้ขาด เพ่ือจะได้ประทานชีวิต
นิรนัดรให้กบัทุกคนท่ีพากเพียรประกอบกิจการดีแสวงหาความรอดพ้น  (เทียบ 

รม 2:6-7)     เมือ่ถึงเวลาอนัสมควร พระองคก์ท็รงเรียกอบัราฮมั เพื่อโปรดให้
ท่านเป็นชนชาติใหญ่  (เทียบ  ปฐก 12:2)  หลงัยุคบรรดาอยักา พระองคท์รง
สัง่สอนชนชาตินัน้ด้วยโมเสสและบรรดาประกาศกให้รบัรู้ว่าพระองคท์รงเป็นพระ
เจ้าแท้ทรงชีวิตแต่ผู้เดียว เป็นพระบิดาผู้ทรงญาณและเป็นผู้พิพากษาเท่ียงธรรม    

ทรงบอกให้เขาคอยพระผู้ไถ่ท่ีทรงสญัญาจะส่งมา  และดงัน้ีตลอดเวลาหลาย
ศตวรรษ  พระองคท์รงเตรียมหนทางไว้ส าหรบัพระวรสาร 
4) หลงัจากท่ีพระเจ้าได้ตรสัหลายครัง้และด้วยวิธีต่างๆ ทางประกาศก
ทัง้หลาย  “ในวาระสุดทา้ยพระองคต์รสักบัเราทางพระบุตร” (ฮบ 1:1-2)  เพราะ
พระองค ์ ทรงส่งพระบุตรของพระองค-์-คอืพระวจนาตถ์นิรนัดรซึง่ประทานความ
สว่าง แก่มวลมนุษย ์   - ให้มาประทบัอยู่ท่ามกลางมนุษย ์ และแจ้งให้เขาทราบถึง



ข้อเร้นลบัต่างๆ ของพระเจ้า (เทียบ ยน  1:1-18) ดงันัน้พระเยซูคริสตเจ้า – 
พระวจนาตถผ์ูท้รงรบัสภาพมนุษย ์    ซึง่พระเจา้ทรงส่งมายงัมนุษยท์ัง้หลายนัน้  จงึได ้ 

“ตรสัพระวาจาของพระเจา้” ( ยน 3:34)  และทรงประกอบภารกจิช่วยมนุษยใ์หร้อด 

ดงัทีพ่ระบดิาทรงมอบหมายใหก้ระท านัน้ส าเรจ็ลุล่วงไป  (เทยีบ  ยน 5:36, 17:4)  

ดงันัน้    พระเยซูครสิตเจา้ซึง่ใครทีเ่หน็พระองคก์เ็หน็พระบดิาดว้ย (เทยีบ ยน 14:9)  

จงึทรงใชก้ารประทบัอยู่และแสดงพระองคใ์หป้รากฏทุกแบบ  ไดแ้ก่พระวาจา และกจิการ
, เครื่องหมายและการอศัจรรยต์่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่การสิน้พระชนม ์ และการ
กลบัคนืพระชนมชพีอนัรุ่งโรจน์ และการส่งพระจติแห่งความจรงิลงมาในทีสุ่ด   ทรงท า
ใหก้ารเผยความจรงิของพระเจา้ส าเรจ็สมบูรณ์  และทรงเป็นพยานยนืยนัว่าพระเจา้
ประทบัอยู่กบัเราเพื่อจะทรงช่วยเราใหเ้ป็นอสิระ    พน้จากความมดืมนแห่งบาปและ
ความตาย และเพื่อทรงปลุกเราขึน้มารบัชวีตินิรนัดร 
  ดงันัน้ แผนการความรอดพ้นในพระคริสตเจ้า ในฐานะท่ีเป็นพนัธสญัญา
ใหม่และเดด็ขาดน้ีจะไม่ผ่านพ้นไปเลย และเราไม่ต้องรอคอย การเผยอะไรใหม่
ให้กบัมนุษยท์ัง้หลายอีกต่อไป  ก่อนจะถึงการปรากฏองคอ์ย่างรุ่งโรจน์ของพระ
เยซูคริสต์ องคพ์ระผู้เป็นเจ้าของเรา  (เทยีบ  1  ทธ 6:14,  ทต  2:13) 

5) เราต้องมีความเช่ืออย่างนอบน้อมต่อพระเจ้า  ผู้ทรงแสดงองคก์บัเรา  
(เทยีบ  รม  16:26  กบั  1:5,  2 คร 10:5-6) ความเช่ืออย่างนอบน้อมน้ีคือ
การท่ีมนุษยย์อมมอบตนเองโดยเสรีกบัพระเจ้าอย่างส้ินเชิง   ถวายสติปัญญาและ
น ้าใจของตนอยา่งเตม็ทีีี ่เพื่อแสดงคารวะต่อพระองคผ์ูท้รงเผยความจรงิ และยอม
เหน็ดว้ยกบัการเผยของพระองคด์ว้ยใจเสร ี เราจะแสดงความเช่ือเช่นน้ีได้ก็
จ าเป็นต้องมีพระหรรษทานของพระเจ้าน าหน้าคอยช่วยเหลือ และมีพระจิตเจ้า
คอยอนุเคราะห์อยู่ภายใน พระจติเจ้าทรงเรา้จติใจและทรงโน้มน้าวใหห้นักลบัมาหา
พระเจา้ ทรงเปิดนัยน์ตาของสตปัิญญาและประทาน  “ใหก้บัทุกคนซึง่ความยนิดทีีจ่ะ
ยอมรบัความจรงิและเชื่อความจรงินัน้”  พระจติเจา้องคเ์ดยีวกนัน้ี ประทานพระคุณ
นานาประการอยู่ตลอดเวลา ท าใหค้วามเชื่อสมบูรณ์  เพื่อความเขา้ใจขอ้ความจรงิทีพ่ระ
เจา้ทรงเผยใหท้ราบนัน้จะไดก้า้วหน้าลกึซึ้งยิง่ๆ ขึน้ 



6) อาศยัการเผยความจริง พระเจ้าทรงมีพระประสงคท่ี์จะแสดงและประทาน
พระองค ์รวมทัง้แผนการนิรนัดรท่ีทรงก าหนดไว้เก่ียวกบัความรอดพ้นของมนุษย์
ใหี้ “นัน่คอืใหม้นุษยเ์ขา้มสี่วนในพระพรต่างๆ ของพระเจา้  ซึง่เกนิก าลงัสตปัิญญา
มนุษยจ์ะเขา้ใจได”้  
 สภาสงัคายนาน้ียนืยนัว่า “มนุษยอ์าจรูจ้กัพระเจา้ผู้ทรงเป็นเบือ้งตน้และบัน้ปลาย
ของสรรพสิง่ไดแ้น่นอนดว้ยความสว่างตามธรรมชาตขิองเหตุผลตามสตปัิญญามนุษย์
จากสิง่สรา้งทัง้หลาย” (เทยีบ รม 1:20)   แต่สภาสงัคายนาฯยงัสอนอกีว่า เราตอ้งพึง่
การเผยของพระเจา้เพื่อให้  “ความจรงิต่างๆ เกีย่วกบัพระเจา้  ซึง่ตามปกตสิตปัิญญา
มนุษยเ์ขา้ใจไดเ้องอยู่แลว้นัน้ ในสภาพปัจจุบนัของมนุษยจ์ะไดเ้ป็นทีรู่ไ้ดโ้ดยง่าย ดว้ย
ความแน่ใจจรงิๆ  และไม่มคีวามผดิหลงปะปนอยู่ดว้ยเลย” 
 

บทที ่2 : การถ่ายทอดความจรงิทีพ่ระเจ้าทรงเผยสบืต่อกนัมา 
7) ดว้ยพระทยัดอีย่างทีสุ่ดพระเจา้ทรงจดัไว้ว่า ความจรงิทีพ่ระองคท์รงเผยใหรู้เ้พื่อ
ความรอดของนานาชาตนิัน้จะตอ้งคงอยู่เสมอไปอย่างครบถว้น    และจะตอ้งถ่ายทอด
ใหแ้ก่ชนรุ่นหลงัสบืต่อกนัไปทุกอายขุยั  ด้วยเหตุน้ี  พระคริสตเจ้าผู้ทรงท าให้การ
เผยความจริงของพระเจ้าผู้สูงสุดส าเรจ็บริบูรณ์ในพระองค ์  (เทียบ  2  คร  
1:20,  3:16,  4:6)  จึงทรงมีพระบญัชาให้บรรดาอคัรสาวกไปประกาศ   

“พระวรสาร”  หรือ “ข่าวดี” ท่ีทรงสญัญาไว้โดยทางบรรดาประกาศก และพระองค์
ทรงกระท าให้ส าเรจ็ไป ทัง้ยงัทรงประกาศด้วยพระโอษฐ์เองด้วย  บรรดาอคัร
สาวกจะต้องประกาศว่า “ขา่วดี”  นัน้เป็นแหล่งท่ีมาของความจริงทัง้ปวงท่ีน า
ความรอดพ้นมาให้ และเป็นระเบียบศีลธรรมส าหรบัมนุษยท์ุกคน พร้อมกนันัน้
ท่านยงัต้องน าพระพรของพระเจ้ามาแบ่งปันให้มวลมนุษยด้์วย ภารกิจดงักล่าวก็
ส าเรจ็ไปอย่างซ่ือสตัย ์ ผู้ประกอบภารกิจดงักล่าวกคื็อบรรดาอคัรสาวกท่ีประกาศ
สอนด้วยวาจา ให้แบบฉบบั และวางกฎเกณฑ ์ถ่ายทอดส่ิงท่ีท่านได้รบัมาจากพระ
วาจา  จากการร่วมชีวิตอย่างใกลชิ้ดกบัพระคริสตเจ้า และจากกิจการท่ีทรง
กระท า หรือจากท่ีท่านได้เรียนรู้มาจากการดลใจของพระจิตเจ้าสืบต่อมา 
นอกจากนัน้ บรรดาอคัรสาวกและผู้อยู่ใกล้ชิดกบัท่าน ซ่ึงได้รบัการดลใจจากพระ



จิตเจ้าองคเ์ดียวกนั  ยงัได้บนัทึกสารเร่ืองความรอดพ้นน้ีลงไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ท าใหภ้ารกจิการประกาศขา่วดนีี้ส าเรจ็ไปดว้ย 

 เพื่อรกัษาพระวรสารหรอืขา่วดใีหค้รบถว้น และเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอไวใ้นพระศา
สนจกัรตลอดไป  บรรดาอคัรสาวกจงึตัง้บรรดาสงัฆราชใหเ้ป็นผูส้บืต าแหน่งต่อไป และ 
“มอบหมายต าแหน่งหน้าทีส่ ัง่สอนของท่านใหบ้รรดาสงัฆราช”  ดงันัน้ ธรรมประเพณีอนั
ศกัดิส์ทิธิแ์ละพระคมัภรีท์ัง้พนัธสญัญาเดมิ และพนัธสญัญาใหม่จงึเป็นเสมอืนกระจกเงา
ทีส่ะทอ้นใหพ้ระศาสนจกัรซึง่ยงัเดนิทาง อยู่ในโลกนี้เพ่งดูพระเจา้ได้ พระศาสนจกัรรบั
ทุกสิง่ทุกอย่างจากพระองคจ์นกว่าจะไดเ้หน็พระองคห์น้าต่อหน้า  ดงัทีพ่ระองคท์รง
เป็นอยู่นัน้ (เทยีบ  1  ยน  2:3) 

8) ดงันัน้   ค าเทศน์สอนของบรรดาอคัรสาวกท่ีมีบนัทึกไวอ้ย่างพิเศษใน
หนังสือท่ีได้รบัการดลใจน้ี ต้องได้รบัการรกัษาไว้สืบต่อกนัไปตราบจนส้ิน
กาลเวลา  ดงันัน้บรรดาอคัรสาวกจงึถ่ายทอดสิง่ทีท่่านไดร้บันัน้ต่อมาเช่นกนั     พรอ้ม
กบัเตอืนบรรดาครสิตชนใหย้ดึธรรมประเพณีมัน่ไว้  ไม่ว่าเขาจะเรยีนรูม้าจากการสัง่สอน
ดว้ยวาจาหรอืทางจดหมายกต็าม (เทยีบ 2 ธส 2:15)  และใหต้่อสูเ้พื่อรกัษาความเชื่อ
ทีไ่ดร้บัมาครัง้เดยีวส าหรบัตลอดไปนี้ดว้ย  (เทยีบ  ยด  3)  ธรรมประเพณีทีพ่ระศาสน
จกัร  ไดร้บัถ่ายทอดมาจากบรรดาอคัรสาวกนัน้ รวมไปถงึทุกสิง่ทุกอย่างทีช่่วยให้
ประชากรของพระเจา้ ด าเนินชวีติอย่างศกัดิส์ทิธิแ์ละทวคีวามเชื่อของตนได ้  ดงันัน้  

พระศาสนจกัรจงึใชค้ าสัง่สอน ใชก้ารด าเนินชวีติและคารวกจิ    สงวนรกัษาทุกสิง่ทีต่น
เป็นและเชื่อนัน้ไวใ้หถ้าวรตลอดกาล และถ่ายทอดต่อไปใหก้บัชนทุกรุ่นทุกอายุขยั 
 ธรรมประเพณีทีส่บืจากอคัรสาวกยงัคงด ารงอยู่ต่อไปในพระศาสนจกัร ดว้ยความ
ช่วยเหลอืของพระจติเจา้ นัน่คอืความเขา้ใจถงึเรื่องราวและถอ้ยค าทีส่อนต่อกนัมานัน้
เพิม่พนูขึน้ทัง้ดว้ยการร าพงึพจิารณาและการศกึษาของบรรดาผูม้คีวามเชื่อทีเ่กบ็รกัษา
สิง่เหล่านี้ไวใ้นจติใจ  (เทยีบ  ลก  2:19 และ 51)  ทัง้อาศยัความเขา้ใจลกึซึ้ง
เกีย่วกบัความจรงิทางจติใจทีเ่ขามปีระสบการณ์   และ ดว้ยการประกาศสอนของบรรดา
ผูส้บืต าแหน่งพระสงัฆราชต่อกนัมา โดยมพีรพเิศษทีจ่ะประกนัความจรงิดว้ย ดงันี้ 
ขณะทีเ่วลาทุกศตวรรษที่ผ่านไป พระศาสนจกัรกม็ุ่งหน้าตลอดเวลาไปหาความเขา้
ใจความจรงิเกีย่วกบัพระเจา้จนกว่าพระวาจาของพระเจา้จะส าเรจ็เป็นจรงิในตน 



 วาทะของบรรดาปิตาจารยผ์ูศ้กัดิส์ทิธิเ์ป็นพยานยนืยนัว่ามธีรรมประเพณีทีใ่หช้วีติ
เช่นน้ีอยู่ในพระศาสนจกัรจรงิๆ   ความร ่ารวย(ทางจติใจ)จากธรรมประเพณีนี้หลัง่ลงสู่
ชวีติและการปฏบิตัขิองพระศาสนจกัรทีม่คีวามเชื่อและภาวนา อาศยัธรรมประเพณี
เดยีวกนัน้ี พระศาสนจกัรจงึรูส้ารบบทัง้หมดของพระคมัภรี์ เขา้ใจพระคมัภรีอ์ย่างลกึซึ้ง
ยิง่ขึน้  และท าใหพ้ระคมัภรีบ์งัเกดิผลจรงิจงัอยู่มไิดข้าด และโดยวธินีี้ พระเจา้ผูต้รสัใน
กาลก่อน ยงัไม่ทรงเลกิสนทนากบัเจา้สาวของพระบุตรสุดทีร่กัของพระองคต์่อไป และ
พระจติเจา้ซึง่โปรดใหเ้สยีงทรงชวีติแห่งพระวรสารดงักอ้งในพระศาสนจกัรและดงักอ้งไป
ทัว่โลก  ทรงชกัน าผูม้คีวามเชื่อใหรู้ค้วามจรงิทัง้ปวงอาศยัพระศาสนจกัร   และทรงท า
ให ้ พระวาจาของพระครสิตเจา้พ านักอยูใ่นตวัเขาอย่างอดุมบรบิูรณ์  (เทยีบ  คส  
3:16) 

9) ดงันัน้ ธรรมประเพณีศกัด์ิสิทธ์ิและพระคมัภีรจ์ึงมีความเก่ียวขอ้งและมี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด เพราะทัง้สองส่ิงน้ีมาจากพระเจ้า ซ่ึงเป็นบ่อเกิดอนั
เดียวกนั รวมเป็นหน่ึงเดียวกนั  และมุ่งไปยงัจดุหมายเดียวกนั  เพราะพระคมัภีร์
คือพระวาจาของพระเจ้า ท่ีได้รบัการบนัทึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยการดลใจ
ของพระจิตเจ้า    ส่วนธรรมประเพณีศกัด์ิสิทธ์ิถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้า ท่ี
พระคริสตเจ้าและพระจิตเจ้าทรงมอบไว้กบับรรดาอคัรสาวก ใหก้บัผูส้บืต าแหน่ง
ของท่านอย่างครบครนั    เพือ่ใหพ้ระจติเจา้แห่งความจรงิทรงส่องสว่างใหท่้านเหล่านัน้
สามารถใชก้ารประกาศสัง่สอนของตน รกัษาพระวาจานัน้ไวอ้ย่างซื่อสตัย์    อธบิายและ
เผยแผ่ทัว่ไปทุกแห่งหน   ดงันัน้  พระศาสนจกัรจงึมไิดพ้ึง่พระคมัภรีอ์ย่างเดยีวเพื่อจะ
ไดแ้น่ใจถงึความจรงิทัง้หมดทีพ่ระเจา้ทรงเผยใหท้ราบ  เราจงึตอ้งรบัและใหค้วามเคารพ
นับถอืทัง้พระคมัภรีแ์ละธรรมประเพณีศกัดิส์ทิธิด์ว้ยความจงรกัภกัดี และความเคารพ 

เท่าเทยีมกนั 

10) ธรรมประเพณีศกัด์ิสิทธ์ิและพระคมัภีรร์วมกนัเป็นคลงัศกัด์ิสิทธ์ิแต่อนั
เดียว ท่ีบรรจพุระวาจาของพระเจ้าทีพ่ระศาสนจกัรไดร้บัมอบไว ้ ประชากรศกัดิส์ทิธิ ์
ทัง้หมดรวมเป็นหนึ่งเดยีวกบัพระสงัฆราชผูอ้ภบิาลของตนจงึยดึพระวาจานี้ไวอ้ย่าง
มัน่คงในค าสอนของบรรดาอคัรสาวก และมชีวีติร่วมกนัฉันพีน้่อง ในการบปัิงและในการ
ภาวนา (เทยีบ กจ 2:42)    ทัง้นี้จะไดม้กีารร่วมมอืกนัเป็นพเิศษ ระหว่างสตับุรุษกบั



ผูป้กครองในการรกัษา ในการปฏบิตั ิ   และในการแสดงความเชื่อทีไ่ดร้บัถ่ายทอดต่อ ๆ 

กนัมา 
 แต่หน้าท่ีท่ีจะตีความหมายพระวาจาของพระเจ้าท่ีบนัทึกไว้  และท่ีได้รบั
ถ่ายทอดต่อกนัมาทางวาจาได้อยา่งถกูต้องนัน้    พระศาสนจกัรผู้มอี านาจสอน
เท่านัน้ได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าท่ีน้ี และใชอ้ านาจนี้ในพระนามของพระเยซูครสิต
เจา้ ผูม้อี านาจสัง่สอนน้ีมไิดอ้ยู่เหนือพระวาจาของพระเจา้ แต่รบัใชพ้ระวาจา สอนแต่
ความจรงิทีไ่ดร้บัถ่ายทอดมา  ในฐานะทีค่วามจรงินี้ไดร้บัมอบมาจากพระเจา้ โดยมพีระ
จติเจา้ทรงช่วยเหลอื  ผูม้อี านาจสอนจงึตอ้งรบัฟังพระวาจาดว้ยความศรทัธา เกบ็รกัษา
พระวาจาไวด้ว้ยความเคารพ  และอธบิายพระวาจาดว้ยความซื่อสตัย ์  และตกัตวงเอา
ความจรงิทุกขอ้จากคลงัแห่งความเชื่อหน่ึงเดยีวนี้ มาแสดงใหเ้หน็ว่าเป็นขอ้ความจรงิที่
พระเจา้ทรงเผยใหเ้ราตอ้งเชื่อ 

ดงันัน้ จึงเหน็ได้ชดัว่า ตามแผนการอนัเป่ียมด้วยพระปรีชาของพระเจ้า 
ธรรมประเพณีศกัด์ิสิทธีิี์ พระคมัภีร ์ และอ านาจสัง่สอนของพระศาสนจกัร มี
ความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัอย่างท่ีว่าแต่ละอย่างจะอยู่ไม่ได้โดยไมอ่าศยัอีกสอง
อย่าง ทัง้สามสิง่นี้ต่างส่งเสรมิความรอดพน้ของวญิญาณอย่างสมัฤทธิผ์ลตามวธิกีารของ
ตนโดยร่วมกบัการกระท าของพระจติเจา้องคเ์ดยีวกนั 

 

บทที ่3 : พระคมัภรีเ์ขยีนโดยการดลใจของพระเจา้ การตคีวามอธบิายพระคมัภรี์ 
11) ข้อความจริงต่างๆ ท่ีพระเจ้าทรงเผยให้ทราบและมีเขียนไว้ในพระคมัภีร์
นัน้ได้รบัการบนัทึกลงไว้ด้วยการดลใจของพระจิตเจ้า  พระศาสนจกัร มารดา
ศกัดิส์ทิธิ ์ อาศยัความเชื่อทีส่บืจากอคัรสาวกถอืว่าหนังสอืทุกเล่มในพนัธสญัญาเดมิและ
ในพนัธสญัญาใหม่ รวมทัง้ส่วนต่างๆทุกส่วนในหนังสอืเหล่านัน้ ทัง้หมดเป็นหนังสอื
ศกัดิส์ทิธิแ์ละอยูใ่นสารบบพระคมัภรี์  เพราะไดเ้ขยีนขึน้โดยการดลใจของพระจติเจา้ 
(เทียบ ยน 20:31, 2 ทธ 3:16, 2 ปต 1:9-21, 3:15-16)  มพีระเจา้ทรง
เป็นผูน้ิพนธ ์และพระศาสนจกัรไดร้บัมอบหมายในฐานะเป็นหนังสอืเช่นน้ี        แต่ทว่า
ในการนิพนธห์นังสอืศกัดิส์ทิธิเ์หล่านี้    พระเจา้ ทรงเลอืกสรรมนุษย ์ และทรงใชเ้ขาให้
เขยีนโดยใชก้ าลงัและความสามารถของตนอย่างทีว่่า แมพ้ระองคท์รงกระท างานในตวั



เขาและทรงใชเ้ขาใหเ้ขยีนทุกอย่าง และเฉพาะสิง่ทีพ่ระองคม์พีระประสงคใ์หเ้ขาเขยีน
เท่านัน้  เขากย็งัเขยีนอย่างผูน้ิพนธ ์ทีแ่ทจ้รงิดว้ย 

 ดงันัน้ เน่ืองจากว่าทุกส่ิงท่ีผู้นิพนธ์ท่ีได้รบัการดลใจเขียนไว้ต้องถือว่าเป็น
ส่ิงท่ีพระจิตเจ้าทรงกล่าวไวเ้ช่นเดียวกนั    เราจึงต้องยอมรบัว่าหนังสือต่าง ๆ 

ของพระคมัภีรส์อนความจริงอย่างหนกัแน่น  ซ่ือสตัย ์  และถกูต้องไมผิ่ดหลง    
ความจริงน้ีพระเจ้าทรงให้เขียนไว้ในพระคมัภีรเ์พ่ือความรอดพ้นของเรา    ดงันัน้  

“พระคมัภรีท์ัง้หมดซึง่ไดร้บัการดลใจจากพระเจา้จงึเป็นประโยชน์ส าหรบัสัง่สอน
ตกัเตือน  แก้ความผิดหลง  และอบรมให้บรรลุถึงความชอบธรรม    เพือ่ให้คน
ของพระเจ้าเป็นผู้ครบครนั  พร้อมท่ีจะประกอบกิจการ อนัดีงามทุกอย่าง”   (2 

ทธ 3:16-17) 

12) เนื่องจากในพระคมัภรี ์ พระเจา้ตรสัทางมนุษยแ์ละตามแบบอย่างมนุษย์    ผู้
ตคีวามพระคมัภรีจ์ะรูช้ดัแจง้ว่าพระเจา้มพีระประสงคจ์ะสื่ออะไรกบัตน    จงึตอ้ง
พจิารณาดว้ยความเอาใจใส่ว่าผูเ้ขยีน พระคมัภรีต์อ้งการจะใหข้อ้ความทีเ่ขยีนนัน้มี
ความหมายว่าอย่างไร และพระเจา้มพีระประสงคจ์ะแสดงสิง่ใดโดยใชถ้อ้ยค าของผูเ้ขยีน 

 เพ่ือจะทราบความประสงคข์องผู้นิพนธ์พระคมัภีร ์  เราต้องพิจารณา“แบบ
วรรณกรรม”  พร้อมกบัส่ิงอ่ืนๆ ท่ีจะต้องพิจารณาด้วย  เพราะว่าความจรงิในตวับท
นัน้ย่อมเสนอไว ้และแสดงออกดว้ยวธิกีารแตกต่างกนั    แลว้แต่ว่าตวับทนัน้จะเป็นแบบ
ประวตัศิาสตร ์ แบบประกาศก หรอืแบบกวนีิพนธ ์ หรอืแบบเขยีนอื่นๆ  ผูอ้ธบิายพระ
คมัภรีจ์ะตอ้งคน้ควา้หาความหมายทีผู่น้ิพนธพ์ระคมัภรีม์ุ่งหมายจะแสดง และได้
แสดงออกจรงิ ๆ ในสภาพแวดลอ้มเฉพาะตามสมยัและวฒันธรรมของเขา  โดยใช ้
“แบบวรรณกรรม” ทีใ่ชก้นัในสมยันัน้ เราจะเขา้ใจใหถู้กตอ้งว่าผูน้ิพนธพ์ระคมัภรี์
ตอ้งการจะบอกสิง่ใดใหท้ราบโดยขอ้เขยีนเช่นนัน้ได้    กต็อ้งเขา้ใจใหถู้กตอ้งถงึวธิรีบัรู ้ 
วธิพีดูและวธิเีล่าเรื่อง  ตามประเพณีประจ าชาตทิีใ่ชก้นัอยู่ในสมยัของผูเ้ขยีนเสยีก่อน 

และยงัตอ้งเอาใจใส่ถงึแบบต่างๆทีค่นสมยันัน้ มกัจะใชใ้นการตดิต่อสื่อสารกนัโดยทัว่ไป
ดว้ย 
 แต่เน่ืองจากว่าเราตอ้งอ่านและเขา้ใจพระคมัภรีอ์าศยัพระจติเจา้องค์เดยีวกนักบัที่
ทรงดลใจใหเ้ขยีน    ดงันัน้    เพื่อจะพบความหมายทีถู่กตอ้งของตวับทต่าง ๆ ในพระ
คมัภรี ์ เราจงึตอ้งระวงัดว้ยความเอาใจใส่ไม่น้อยกว่ากนัถงึเน้ือหา ความเป็นหนึ่งเดยีว



ของพระคมัภรีท์ัง้หมด  และความสอดคลอ้งกนัของขอ้ความเชื่อต่างๆ ดว้ย    เป็น
หน้าทีข่องผูอ้ธบิายพระคมัภรีท์ีจ่ะท างานตามกฎเกณฑเ์หล่านี้  เพื่อเขา้ใจและแสดง
ความหมายของพระคมัภรีไ์ดอ้ย่างลกึซึ้งยิง่ขึน้ การศกึษาเช่นน้ีจะไดเ้ป็นการเตรยีมให้
พระศาสนจกัรตดัสนิไดอ้ย่างสมบูรณ์ขึน้    เหตุว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ทัง้สิน้ทีเ่กีย่วกบัวธิี
อธบิายพระคมัภรีย์่อมอยู่ในการวนิิจฉัยของพระศาสนจกัรเป็นขัน้สุดทา้ย พระศาสนจกัร
ปฏบิตัเิช่นน้ีตามทีไ่ดร้บั มอบหมายจากพระเจา้ใหม้หีน้าทีร่บัใชใ้นการเกบ็รกัษาและ
อธบิายพระวาจาของพระองคน์ัน่เอง 
13) ดงันัน้พระคมัภรีจ์งึแสดงใหเ้หน็ว่า พระปรชีาญาณนิรนัดรทรงถ่อมองคล์งมา
อย่างน่าพศิวงเพยีงใด โดยทีค่วามจรงิและความศกัดิส์ทิธิข์องพระเจา้ยงัคงอยู่อย่างครบ
ครนั  “เพื่อเราจะได้เรียนรู้ถึงพระมหากรณุาสุดพรรณนาของพระเจ้า   และทราบ
ว่าพระองคท์รงเอาพระทยัใส่ และจดัการปรบัภาษาของพระองคใ์ห้เหมาะสมกบั
ธรรมชาติของเราเพียงไร”    เพราะว่า พระวาจาของพระเจา้ เมื่อแสดงออกเป็นภาษา
มนุษย ์กเ็ป็นเหมอืนค าพดูของมนุษย ์ดงัเช่นครัง้หนึ่งทีพ่ระวจนาตถ์ของพระบดิานิรนัดร
ทรงรบัเอาธรรมชาตขิองมนุษยท์ีอ่่อนแอ  ทรงเป็นเหมอืนมนุษยน์ัน่เอง 
 

บทที ่4 :  พนัธสญัญาเดมิ 

14) พระเจ้าสุดท่ีรกัทรงตัง้พระทยัและทรงเตรียมความรอดพ้นของมนุษยชาติ    

ทรงจดัแผนพิเศษเลือกสรรประชากรชาติหน่ึงไว้ส าหรบัพระองค ์    เพื่อจะทรง
ฝากพระสญัญาไว้กบัชนชาติน้ี    พระองคท์รงท าพนัธสญัญากบัอบัราฮมั  (เทียบ 

ปฐก 15:18) และกบัชนชาติอิสราเอลโดยทางโมเสส (เทียบ อพย 24:8) 

พระองคท์รงแสดงพระองคด้์วยพระวาจา และด้วยกิจการให้ประชากรท่ีทรงได้มา
นัน้ รู้ว่าพระองคท์รงเป็นพระเจ้าแท้ และทรงชีวิตเพียงพระองคเ์ดียว   เพื่อให้
ประชากรอิสราเอลมีประสบการณ์รู้ว่าวิธีการท่ีพระองคท์รงใช้ปฏิบติักบัมนุษยน์ัน้
เป็นอยา่งไร    และเมื่อพระองคต์รสักบัพวกเขาด้วยวาจาของบรรดาประกาศก  

พวกเขากค่็อย ๆ เข้าใจชดัเจนและลึกซ้ึงย่ิงขึ้นถึงวิธีการของพระเจ้า    และบอก
ให้นานาชาติทราบถึงวิธีการของพระองคอ์ย่างกว้างขวางย่ิงขึ้นด้วย (เทียบ สดด 

22:28-29, 96:1-3,  อสย 2:1-4, ยรม 3:17) แผนการไถ่กู้ซ่ึงผู้นิพนธ์



พระคมัภีรก์ล่าวล่วงหน้า เล่าเรื่อง    และอธิบายไว้นัน้ มอียู่ในหนังสือพนัธ
สญัญาเดิมในฐานะเป็นพระวาจาของพระเจ้าจริงๆ  ด้วยเหตุน้ีหนังสือเหล่าน้ีท่ี
พระเจ้าทรงดลใจให้เขียนจึงมีคณุค่าถาวร “เพราะสิง่ทัง้หลายทีเ่ขยีนไวใ้นกาลก่อน
นัน้  กเ็ขยีนไวส้ าหรบั สัง่สอนเรา เพือ่วา่เราจะไดม้คีวามหวงัอาศยัความมัน่คงและการ
บรรเทาใจจากพระคมัภรีน์ัน้”  (รม  15:4) 

15) พระเจ้าทรงจดัแผนการของพนัธสญัญาเดิมไว้เพ่ือการน้ีโดยเฉพาะ คือเพือ่
เตรียมการเสดจ็มาของพระคริสตเจ้า พระผู้ไถ่แห่งสากลโลก  และเตรียมการ
มาถึงของพระอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์  และแจ้งล่วงหน้าให้ทราบถึงการ
เสดจ็มาน้ีด้วย  (เทยีบ ลก 24:44,  ยน 5:39, 1 ปต 1:10) พร้อมทัง้อธิบาย
ให้เหน็โดยใช้รปูแบบต่างๆ (เทยีบ 1 คร 10:11)  หนังสอืต่างๆในพนัธสญัญาเดมิ
ใชว้ธิอีนัเหมาะสมกบัสภาพของมนุษยชาตกิ่อนยุคแห่งความรอดพน้ซึง่พระครสิตเจา้จะ
ทรงสถาปนาขึน้ใหม่    เผยใหม้นุษย ์ทัง้หลายรูถ้งึพระเจ้าและมนุษย์ และรูว้ธิกีารทีพ่ระ
เจา้ผู้ทรงยุตธิรรมและเมตตากรุณาทรงใช้ในการตดิต่อกบัมนุษย ์  แมว้่าหนังสอืพระ
คมัภรีพ์นัธสญัญาเดมิเหล่าน้ีบนัทกึบางสิง่บางอย่างทีย่งัไม่สมบูรณ์ และเป็นเพยีงของ
ชัว่คราวไวก้จ็รงิ   แต่กแ็สดงใหเ้หน็วธิอีบรมอนัแทจ้รงิของพระเจา้  ดงันัน้ ครสิตชนจงึ
ตอ้งรบัหนังสอืพนัธสญัญาเดมิเหล่าน้ีดว้ยความศรทัธา  เพราะหนังสอืเหล่านี้แสดงออก
ถงึความเขา้ใจพระเจา้อย่างมชีวีติชวีา และยงัเป็นทีร่วบรวมพระธรรมค าสอนอนัสงูส่ง
เรื่องพระเจา้ รวมทัง้ความปรชีาทีม่ปีระโยชน์เกีย่วกบัชวีติมนุษย์  และยงัเป็นคลงัค า
ภาวนาต่างๆอย่างน่าพศิวง  และในทีสุ่ดยงัซ่อนธรรมล ้าลกึเรื่องการไถ่กูไ้วอ้กีดว้ย 

16) ดงันัน้ พระเจ้าผูท้รงดลใจและทรงเป็นผู้นิพนธ์หนังสือต่าง ๆ ทัง้ในพนัธ
สญัญาเดิมและพนัธสญัญาใหม่  ทรงจดัไว้อย่างชาญฉลาด ให้พนัธสญัญาใหม่
ซ่อนอยู่ในพนัธสญัญาเดิม และให้พนัธสญัญาเดิมปรากฏชดัในพนัธสญัญาใหม่ 
(น.ออกสัตนิ)    

 แมพ้ระครสิตเจา้ทรงสถาปนาพนัธสญัญาใหม่เดชะพระโลหติของพระองคแ์ลว้ก็
จรงิ (เทยีบ ลก 22:20, 1 คร 11:25) ถงึกระนัน้ หนังสอืพนัธสญัญาเดมิทุกฉบบั  

เมื่อถูกรบัเขา้รวมอยูใ่นการประกาศพระวรสารแลว้ กไ็ดร้บัและแสดงความหมายอย่าง



สมบูรณ์ในพนัธสญัญาใหม่ (เทยีบ มธ 5:17, ลก 24:24,  รม 16:25-26, 2 คร 
3:14-16) ใหค้วามสว่างกบัพนัธสญัญาใหม่และอธบิาย พนัธสญัญาใหม ่ดว้ย 
 

บทที ่5 :  พนัธสญัญาใหม ่

17) พระวาจาของพระเจ้า ซ่ึงเป็นฤทธานุภาพของพระองคแ์ละน าความรอดพ้น
มาให้ทุกคนท่ีเช่ือ (เทียบ รม 1:16) ปรากฏและแสดงพลงัอย่างเลิศล า้ใน
ข้อเขียนของพนัธสญัญาใหม่  นัน่คือเมื่อเวลาก าหนดมาถึง (เทียบ กท 4:5)  

พระวจนาตถท์รงรบัสภาพมนุษยแ์ละประทบัอยู่ท่ามกลางเรา เป่ียมด้วยพระหรรษ
ทาน และความจริง (เทียบ ยน 1:14)  พระครสิตเจา้ทรงสถาปนาพระอาณาจกัร 
ของพระเจา้บนแผ่นดนิน้ี ทรงใชก้จิการและพระวาจาแสดงพระบดิาและแสดงพระองคใ์ห้
ปรากฏ    พระองคท์รงประกอบภารกจิของพระองคจ์นส าเรจ็บรบิูรณ์ อาศยัการ
สิน้พระชนม ์การกลบัคนืพระชนมชพี การเสดจ็สู่สวรรคด์ว้ยพระสริรุ่ิงโรจน์  และทรงส่ง
พระจติมาในโลก เมื่อพระองคท์รงถกูยกขึ้นจากแผ่นดิน  พระองคก์ท็รงชกัน า
มนุษยท์ัง้หลายเขา้มาหาพระองค ์ (เทียบ ยน 21:32)  พระองคแ์ต่ผู้เดียวทรงมี
พระวาจาทรงชีวิตนิรนัดร  (เทียบ  ยน  6:68)  แผนการเร้นลบัน้ี พระองคมิ์ได้
ทรงแสดงกบัคนรุ่นอ่ืนเลย เหมือนกบัท่ีบดัน้ีได้ทรงเผยแก่บรรดาอคัรสาวกและ
ประกาศกผู้ศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค ์    เดชะพระจิตเจ้า (เทียบ อฟ 3:4-6) เพื่อ
พวกเขาจะได้ประกาศข่าวดี เร้าใจมนษุยใ์ห้มีความเช่ือในพระเยซูคริสต์ องคพ์ระ
ผู้เป็นเจา้และรวบรวมเข้าเป็นพระศาสนจกัร    ขอ้เขียนในพนัธสญัญาใหม่เป็น
พยานจากพระเจ้าถึงเร่ืองราวต่างๆ เหล่าน้ี ตลอดไป 

18) ทุกคนทราบว่า ในบรรดาข้อเขียนทัง้หลายในพระคมัภีร ์  แม้ในพนัธ
สญัญาใหม่ด้วย พระวรสารเป็นหนังสือท่ีเด่นกว่าหมด   เพราะ พระวรสารเป็น
พยานส าคญัถึงพระชนมชีพและค าสัง่สอนของพระวจนาตถ ์ ผูท้รงรบัสภาพมนุษย์
และทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเรา 
 พระศาสนจกัรยดึมัน่เสมอมาทุกยุคทุกสมยั  และยงัยดึมัน่ต่อไปว่าพระวรสารทัง้สี่
ฉบบัมตีน้ก าเนิดมาจากบรรดาอคัรสาวก สิง่ทีบ่รรดาอคัรสาวกประกาศสอนตามพระ
บญัชาของพระครสิตเจา้นัน้ ต่อมาพระจติเจา้ทรงดลใจใหท่้าน  และผูใ้กลช้ดิกบัท่าน



บนัทกึลงไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร มอบตอ่มาใหเ้ราเป็นรากฐานความเชื่อ  นัน่คอืพระวร
สารทัง้สี ่ โดยมทัธวิ มาระโก ลูกา และ  ยอหน์ 

19) พระศาสนจกัรมารดาศกัดิส์ทิธิไ์ม่ลงัเลใจทีจ่ะยนืยนัว่า พระวรสารทัง้สีฉ่บบับนัทกึ
เหตุการณ์ทางประวตัศิาสตร์จรงิๆ พระศาสนจกัรยึดถืออย่างมัน่คงเสมอมามิได้ขาด 

และยงัคงยึดถือต่อไปว่าพระวรสารทัง้ส่ีฉบบันัน้บอกให้รู้อย่างซ่ือสตัย์ ถึงส่ิงท่ีพระ
เยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้าทรงกระท า และทรงสัง่สอนจริงๆ เพื่อความรอด
นิรนัดรของมนุษย ์  ขณะทีท่รงด ารงพระชนมอ์ยู่ท่ามกลางมนุษย์    จนกระทัง่วาระที่
พระองคเ์สดจ็ไปสวรรค ์ (เทยีบ กจ 1:1-2) อนัทีจ่รงิเมื่อพระเยซูเจา้เสดจ็ขึน้สวรรค์
แลว้ บรรดาอคัรสาวกกถ่็ายทอดสิง่ทีพ่ระองคเ์คยตรสั และเคยทรงกระท าใหผู้ฟั้งต่อมา
ดว้ยความเขา้ใจทีส่มบูรณ์ยิง่ขึน้  ความเขา้ใจนี้ท่านไดร้บัจากเหตุการณ์ต่างๆอนัรุ่งโรจน์
ของพระครสิตเจา้ผูท้รงกลบัคนืพระชนมชพี  และรบัการสัง่สอนจากความสว่างของพระ
จติแห่งความจรงิ      ผูน้ิพนธเ์หล่านี้ไดเ้ขยีนพระวรสารทัง้สีฉ่บบัโดยคดัเลอืกเอาบางสิง่
บางอย่างจากเหตุการณ์ และจากพระวาจาจ านวนมากมายทีถ่่ายทอดกนัต่อๆมาโดยเล่า
ดว้ยปากเปล่า หรอืบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ และยงัสงัเคราะหเ์รื่องราวบาง
เรื่องเขา้ดว้ยกนั    หรอือธบิายโดยค านึงถงึสภาพการณ์ของกลุ่มครสิตชนต่างๆ     ใน
ทีสุ่ดยงัยดึถอืรูปแบบการประกาศขา่วดไีวเ้สมอ อย่างทีว่่าท่านถ่ายทอดความจรงิ
เกีย่วกบัพระเยซูเจา้ใหแ้ก่เราดว้ยความจรงิใจ    ท่านเหล่านัน้เขยีนเรื่องราวทัง้จาก
ความทรงจ าของตน และจากค ายนืยนัของ “ผูท้ีเ่หน็และไดเ้ป็นผูป้ระกาศพระวาจามา
ตัง้แต่แรก”    โดยตัง้ใจใหเ้ราไดรู้ ้ “ความจรงิ” ของเรื่องราวต่าง ๆ ทีเ่ราเคยไดร้บัการ
อบรมมาแลว้ (เทยีบ  ลก 1:2-4) 

20) นอกจากพระวรสารทัง้ส่ีฉบบัแล้ว สารบบพนัธสญัญาใหม่ยงัมีจดหมาย 

ของนักบุญเปาโล และหนังสืออ่ืนๆ ในสมยัอคัรสาวกท่ีเขียนขึ้นโดยการดลใจของ
พระจิตเจ้าอีกด้วย ตามแผนการอนัปรีชาของพระเจ้า หนังสือเหล่าน้ียนืยนัถึง
เร่ืองราวเก่ียวกบัพระคริสตเจ้า  อธบิายค าสัง่สอนแทจ้รงิของพระองค ์ใหช้ดัเจนยิง่ขึน้  

ประกาศกจิการอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระครสิตเจา้ซึง่มพีลงัจะช่วยใหร้อดพน้ เล่าเรื่องการ
เริม่ตน้และการขยายตวัอย่างน่าพศิวงของพระศาสนจกัร  ทัง้ยงับอกล่วงหน้าถงึการ
บรรลุจุดหมายอย่างรุ่งโรจน์ของพระศาสนจกัรอกีดว้ย 



พระเยซูองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ประทบัอยู่กบับรรดาอคัรสาวก  ดงัทีท่รงสญัญาไว ้ 
(เทยีบ มธ 28:20)  พระองคท์รงส่งพระจติผูบ้รรเทามายงัพวกเขา  เพื่อน าพวกเขา
ไปถงึความจรงิอนัสมบูรณ์  (เทยีบ ยน 16:13) 

 

บทที ่6 : พระคมัภรีใ์นชวีติพระศาสนจกัร 
21) พระศาสนจกัรแสดงความเคารพต่อพระคมัภรีเ์สมอมา  เช่นเดยีวกบัทีแ่สดงความ
เคารพต่อพระกายของพระครสิตเจา้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพิธีกรรม พระศาสนจกัร
มิได้หยุดยัง้ท่ีจะน าอาหารเลี้ยงชีวิตคริสตชนทัง้จากโต๊ะพระวาจาและจากโต๊ะพระ
กายพระครสิตเจา้เสนอให้สตับุรษุ    พระศาสนจกัรถือเสมอมาและยงัถือต่อไปว่า
พระคมัภีรพ์ร้อมกบัธรรมประเพณีศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นบรรทดัฐานสูงสุดของความเช่ือ
ของตน  เพราะว่าพระคมัภีรไ์ด้รบัการดลใจจากพระเจ้า และบนัทึกไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรครัง้เดียวส าหรบัตลอดไป จึงสื่อพระวาจาของพระเจา้โดยไม่
เปลีย่นแปลง และท าใหเ้สยีงของพระจติเจา้ยงักอ้งอยู่ในวาจาของบรรดาประกาศกและ
อคัรสาวก ค าเทศน์ทัง้หมดของพระศาสนจกัรจงึตอ้งไดร้บัการหล่อเลีย้งและควบคมุจาก
พระคมัภรีเ์ช่นเดยีวกบัครสิตศาสนาเอง เหตุว่าในพระคมัภรี ์ พระบดิาในสวรรคท์รงพบ
กบับรรดาบุตรของพระองคด์ว้ยความรกัอย่างสุดซึ้งและทรงสนทนากบัเขา ในพระวาจา
ของพระเจ้ามีพละก าลงัและประสิทธิภาพมากมาย จนว่าพระวาจานัน้ค า้จนุและ
เป็นพลงัของ พระศาสนจกัรและเป็นพละก าลงัแห่งความเช่ือ เป็นอาหารเลี้ยง
วิญญาณและเป็นธารบริสุทธ์ิไม่มีวนัเหือดแห้งของชีวิตฝ่ายวิญญาณส าหรบั
บรรดาบุตรแห่งพระศาสนจกัร เพราะฉะนัน้ ค ากล่าวต่อไปน้ีถึงพระคมัภีรจ์ึง
ถกูต้องทีเดียว  คือ  “พระวาจาของพระเจา้นัน้มชีวีติและทรงพลงัอยู่เสมอ”    (ฮบ 

4:12) “เสรมิสรา้งและประทานส่วนมรดกใหท่้านพรอ้มกบับรรดาผูศ้กัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย”  
(กจ 20:32  เทียบ 1 ธส 2:13) 

22) ครสิตชนทุกคนตอ้งมโีอกาสเขา้ถงึพระคมัภรีไ์ดโ้ดยสะดวก เพราะเหตุน้ี พระศา
สนจกัรตัง้แต่สมยัเริม่แรกจงึรบัพนัธสญัญาเดมิฉบบัแปลโบราณเป็นภาษากรกีทีเ่รยีกว่า 

“เซป็ตวัยนิตา”  (Septuaginta  หรอื  LXX  ซึง่แปลว่า  “เจด็สบิ”)1 ว่าเป็นของ
ตน  ส่วนฉบบัแปลเป็นภาษาตะวนัออกอืน่ๆ และฉบบัแปลเป็นภาษาลาตนิ  โดยเฉพาะ



ฉบบัแปลทีเ่รยีกว่า “วุลกาตา” (Vulgata) นัน้  พระศาสนจกัรกใ็หเ้กยีรตเิสมอมา    
แต่เน่ืองจากว่าพระวาจาของพระเจา้จะตอ้งพรอ้มอยู่เสมอส าหรบัทุกคนทุกเวลา  พระศา
สนจกัรจึงมีความห่วงใยเยี่ยงมารดาจดัให้มีการแปลพระคมัภีรเ์ป็นภาษาต่าง ๆ 

อย่างเหมาะสมและถกูต้องโดยเฉพาะจากต้นฉบบัภาษาเดิมทีเดียว  ค าแปลเช่นน้ี  

หากไดท้ าขึน้ตามโอกาสเหมาะสมและโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูป้กครองของพระศา
สนจกัร แมจ้ะไดท้ าขึน้โดยร่วมมอืกบัพีน้่องครสิตชนทีย่งัแยกกนัอยู่  ครสิตชนทุกคนก็
อาจน ามาใชไ้ด ้

23)  เจา้สาวของพระวจนาตถ์ผู้ทรงรบัสภาพมนุษย ์คอืพระศาสนจกัร ไดร้บัค าสัง่สอน
จากองคพ์ระจติเจา้    พยายามอย่างยิง่ทีจ่ะกา้วหน้าในการท าความเขา้ใจพระคมัภรีใ์ห้
ลกึซึ้งมากขึน้ เพื่อจะใหพ้ระวาจาของพระเจา้เป็นอาหาร เลีย้งดูบรรดาบุตรของตนอยู่
เสมอ ดว้ยเหตุน้ีจงึถูกตอ้งแลว้ทีพ่ระศาสนจกัร ส่งเสรมิการศกึษาผลงานของบรรดาปิตา
จารยท์ัง้ภาคตะวนัออกและตะวนัตก รวมทัง้ศกึษาพธิกีรรมดว้ย บรรดาผูเ้ชีย่วชาญพระ
คมัภรีค์าทอลกิ และบรรดานักเทววทิยาจงึควรจะรวมก าลงักนัอย่างเขม้แขง็ โดยท่ี
พระศาสนจกัรผู้มีอ านาจสอนคอยดแูลอย่างใกล้ชิด ใช้วิธีการอนัเหมาะสม  

ท าการศึกษาค้นคว้าและอธิบายตวับทพระคมัภีร ์เพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีประกาศสัง่สอน
พระวาจาของพระเจ้าจ านวนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้น าพระคมัภีรม์าเป็นอาหาร
เลี้ยงดปูระชากรของพระเจ้าได้อยา่งเกิดผล อาหารทพิยน์ี้ใหค้วามสว่างแก่สตปัิญญา  
ใหก้ าลงัแก่เจตนาและปลุกจติใจมนุษยใ์หม้คีวามรกัต่อพระเจา้    สภาสงัคายนาน้ี
สนับสนุนบรรดาบุตรของพระศาสนจกัรผูศ้กึษาพระคมัภรี์ ใหม้คีวามอุตสาหะมานะ
ยิง่ๆขึน้เพื่อด าเนินงานทีเ่ริม่ดว้ยดแีลว้นี้ใหส้ าเรจ็ลุล่วงไป   โดยอุทศิก าลงัทัง้หมดท างาน
ตามความคดิของพระศาสนจกัร    
24) เทววิทยานัน้ตัง้อยู่บนพระวาจาของพระเจ้าท่ีเขียนไว ้ และบนธรรม
ประเพณี  เสมือนตัง้อยู่บนรากฐานอนัถาวร พระวาจาใหค้วามแขง็แรงมัน่คงและให้
ชวีติอนัสดชื่นอยู่เสมอแก่เทววทิยา ในการคน้ควา้พจิารณาความจรงิทัง้ปวงทีส่ะสมไว้ 
ในธรรมล ้าลกึของพระครสิตเจา้ โดยใชค้วามเชื่อเป็นแสงสว่าง พระคมัภรีบ์รรจุพระวาจา
ของพระเจา้ และเนื่องดว้ยพระคมัภรีเ์ขยีนขึน้โดยการดลใจของพระเจา้ จงึเป็นพระวาจา
ของพระเจา้อย่างแทจ้รงิ ดงันัน้การศกึษาพระคมัภรีจ์งึตอ้งเป็นเสมอืนวญิญาณของเทว
วทิยา ศาสนบรกิารเกีย่วกบัพระวาจา ซึง่หมายถงึการเทศน์สอนตามหน้าทีอ่ภบิาล การ



สอนค าสอน  และการอบรมตามนัยพระครสิตธรรมทุกอย่าง  ซึง่มกีารเทศน์ในมสิซาเป็น
ส่วนส าคญัอย่างพเิศษนัน้ ตอ้งไดร้บัการหล่อเลีย้งอย่างด ีและเจรญิเตบิโตอย่างศกัดิส์ทิธิ ์
อาศยัพระวาจาจากพระคมัภรีน์ี่เอง 
25)  ดงันัน้  บรรพชิตทัง้หลายโดยเฉพาะบรรดาพระสงฆ์ของพระคริสตเจ้า  
และคนอ่ืนๆ เช่นสงัฆานกุร และผู้สอนค าสอน ซ่ึงมีหน้าท่ีประกาศสัง่สอนพระ
วาจาตามนิตินัย จงึจ าเป็นต้องใกล้ชิดกบัพระคมัภีร ์  โดยอ่านและศึกษาอย่าง
ลึกซึ้งในรายละเอียดอยู่เสมอ ขออย่าให้ใครในพวกน้ีกลายเป็น “ผู้ประกาศพระ
วาจาของพระเจ้าแก่ผู้อ่ืนอย่างว่างเปลา่ด้วยเสียงเท่านัน้ แต่ภายในจิตใจเขามิได้
เป็นผู้ฟัง พระวาจาเลย” (น.ออกสัตนิ)     เมื่อเขาจะตอ้งน าพระวาจาอนัเป็นสมบตัิ
มหาศาลโดยเฉพาะในพธิกีรรมมาแบ่งปันกบับรรดาสตับุรุษทีอ่ยู่ในความดูแลของตน  

ในท านองเดียวกนั สภาสงัคายนาน้ีขอเตือนอยา่งหนักแน่นเป็นพิเศษให้คริสตชน
ทัง้หลาย  โดยเฉพาะสมาชิกในคณะนักบวช   อ่านพระคมัภีรบ่์อยๆ เพื่อจะได้
เรียนรู้ “ความรู้ล า้เลิศถึงพระเยซูคริสตเจ้า” (ฟป 3.8) “เพราะการไม่รู้พระคมัภีร ์
คือการไม่รู้จกัพระคริสตเจ้า” (น.เยโรม)  

 ดงันัน้ ใหเ้ขายนิดสีมัผสักบัตวับทพระคมัภรีโ์ดยตรงทางพธิกีรรม   ซึง่อุดมดว้ย
พระวาจาของพระเจา้ หรอืทางการอ่านบ ารุงศรทัธา  หรอืวธิกีารอื่นทีเ่หมาะสมส าหรบั
การน้ี หรอือาศยัอุปกรณ์อื่นๆ ซึง่ในสมยันี้แพร่หลายทัว่ไปอย่างน่าชื่นชม ทัง้นี้โดยไดร้บั
การเหน็ชอบและสนับสนุนจากบรรดาผูอ้ภบิาลของพระศาสนจกัร แต่ให้เขาระลึกด้วย
ว่าการอ่านพระคมัภีรจ์ะต้องมีการภาวนาควบคู่อยู่ด้วยเสมอ เพือ่จะเป็นการ
สนทนาของพระเจา้กบัมนุษย ์  เพราะว่า “เราพดูกบัพระเจ้าเมื่อเราภาวนา    เราฟัง
พระองคเ์มื่อเราอ่านพระวาจา” (น.อมัโบรส)  
 เป็นหน้าท่ีของบรรดาพระสงัฆราช “ผู้เป็นคลงัรกัษาค าสัง่สอนของบรรดา
อคัรสาวก” (น.อเีรเน) ท่ีจะใช้วิธีการอนัเหมาะสมสัง่สอนสตับุรษุท่ีอยู่ ในความ
ปกครองดแูลของตนให้รู้จกัใช้หนังสือพระคมัภีรอ์ย่างถกูต้อง   โดยเฉพาะพนัธ
สญัญาใหม่และพระวรสารเป็นพิเศษ พระสงัฆราชท าหน้าทีน่ี้  โดยใชค้ าแปลตวับท
พระคมัภรีท์ีม่คี าอธบิายทีจ่ าเป็นและเพยีงพอจรงิๆประกอบดว้ย  เพื่อว่าบรรดาบุตรของ



พระศาสนจกัรจะไดม้คีวามคุน้เคยกบัพระคมัภรีอ์ย่างปลอดภยัและไดป้ระโยชน์  และมี
จติใจเป่ียมดว้ยเจตนารมณ์ของพระคมัภรี์ 
  ยิง่กว่านัน้ ควรใหม้กีารจดัพมิพพ์ระคมัภรีท์ีม่คี าอธบิายเหมาะสมแบบต่างๆทีทุ่ก
คน แมผู้ท้ีม่ใิช่ครสิตชนจะใชไ้ดด้ว้ย  และควรดดัแปลงพระคมัภรีใ์หเ้หมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มของเขา ใหผู้อ้ภบิาลสตับุรุษ และครสิตชนทุกชัน้ทุกฐานะพยายาม
เผยแพร่หนังสอืพระคมัภรีป์ระเภทนี้ทุกวถิทีางอย่างรอบคอบดว้ย 

26) ดงันัน้ อาศยัการอ่านและการศึกษาพระคมัภีร ์ “พระวาจาของพระเจ้าจะได้
รดุหน้าไป และได้รบัความเคารพนับถือ” (2 ธส 3:1) และการเผยความจรงิอนัเป็น
ขุมทรพัยท์ีพ่ระศาสนจกัรไดร้บัมอบหมายไวน้ัน้ จะไดเ้ขา้สู่ดวงใจมนุษยอ์ย่างเตม็เป่ียม
ยิง่ๆขึน้  ชีวิตของพระศาสนจกัรเจริญเติบโตขึ้น จากการร่วมพิธีบูชามิสซาและรบั
ศีลมหาสนิทบ่อยๆฉันใด เรากห็วงัได้ว่า จะมีแรงผลกัดนัใหม่ๆ ต่อชีวิตฝ่ายจิตใจ
จากการเพ่ิมความเคารพย่ิงๆขึ้นต่อพระวาจาของพระเจ้าซ่ึง “ด ารงอยู่ชัว่กาล
นาน” (อสย 40:8 เทยีบ 1 ปต 1:23-25) ฉันนัน้ 

 
 ขอ้ความทัง้หมดและแต่ละขอ้ทีป่ระกาศไวใ้นสงัฆธรรมนูญฉบบันี้ บรรดาปิตา
จารยแ์ห่งสภาสงัคายนาเหน็ชอบแลว้ และอาศยัอ านาจจากบรรดาอคัรสาวก ซึง่ไดร้บั
มอบมาจากพระครสิตเจา้ ขา้พเจา้  พรอ้มกบับรรดาปิตาจารยท์ีเ่คารพเหล่าน้ี จงึรบัรอง 
ก าหนดและตราไวใ้นพระครสิตเจา้ และขอ้ความทีส่ภาสงัคายนาไดต้ราขึน้น้ี ขา้พเจา้สัง่
ใหป้ระกาศใชเ้พื่อเป็นเกยีรตแิด่พระเจา้ 
 
ประกาศทีก่รุงโรม ณ พระมหาวหิารนักบุญเปโตร 
วนัที ่18 เดอืน พฤศจกิายน   ค.ศ. 1965. 

 
ขา้พเจา้ เปาโล สงัฆราชแห่งพระศาสนจกัรคาทอลกิ 

ตามดว้ยการลงนามของบรรดาพระสงัฆราชอื่นๆ 

 

 

(ตรวจแกไ้ขเมื่อ พฤษภาคม 2002) 
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