สังฆธรรมนูญเรื่อง “การเผยความจริ งของพระเจ้า”
Dei Verbum
เปาโล สังฆราช
ผู้รบั ใช้แห่งผู้รบั ใช้ทงั ้ หลายของพระเจ้า
ร่วมกับบรรดาปิ ตาจารย์แห่งสภาสังคายนา
เพื่อจดจาไว้ตลอดไป
อารัมภบท
1)
สภาสังคายนาสากลฟั งพระวาจาของพระเจ้าด้วยความศรัทธา
และ
ประกาศด้วยความมันใจ
่ ปฏิบตั ติ ามวาทะของนักบุญยอห์นทีว่ ่า “เราประกาศให้ท่าน
ทัง้ หลายทราบถึงชีวิตนิ รนั ดรซึ่งอยู่กบั พระบิ ดา และปรากฏให้เราเห็น สิ่ งที่เราได้
เห็นและได้ฟังนี้ เราประกาศให้ท่านทัง้ หลายทราบด้วย เพื่อท่านจะได้ร่วมเป็ น
หนึ่ งเดียวกับเรา ความเป็ นหนึ่ งเดียวกับเราก็คือความเป็ นหนึ่ งเดียวกับพระบิดา
และกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริ สตเจ้า” (1 ยน. 1:2-3)
ดังนัน้ สภาสังคายนานี้จงึ ดาเนินตามแนวทางของสภาสังคายนาแห่งเตร็นท์และ
สภาสังคายนาวาติกนั ที่ 1 มีความประสงค์จะอธิบายคาสังสอนแท้
่
จริงเรื่องการเผย
(ความจริง)ของพระเจ้า และการถ่ายทอดการเผย(ความจริง) นี้สบื ต่อกันมา เพื่อว่า
มนุษย์ทวโลกจะได้
ั่
ฟังการประกาศความรอดพ้นและมีความเชื่อ ด้วยความเชื่อ จะได้มี
ความหวัง และด้วยความหวังจะได้มคี วามรัก (น.ออกัสติน)
บทที่ 1 : การเผย (ความจริง)
2) พระเจ้าทรงพระทัยดีและปรีชาญาณ
ทรงมีพระประสงค์ท่จี ะแสดงพระองค์แก่
มนุษย์ ให้มนุษย์รถู้ งึ แผนการอันเร้นลับของพระองค์ (เทียบ อฟ 1:9) คือการทีโ่ ดย
ทางพระคริสตเจ้าองค์พระวจนาตถ์ผู้ทรงรับเอาร่างกาย มนุษย์สามารถเข้าถึงพระบิดา
เจ้าในองค์พระจิตเจ้า และมีส่วนในพระธรรมชาติพระเจ้าได้ (เทียบ อฟ 2:18, 2 ปต
1:4) เพราะฉะนัน้ อาศัยการเผยนี้
พระเจ้าซึง่ มนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้ (เทียบ คส
1:15, 1 ทธ 1:17) ตรัสกับมนุษย์อย่างเพื่อน ด้วยความรักอันล้นเหลือของพระองค์

(เทียบ อพย 33:11, ยน 15:14-15) และประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขา (เทียบ
บรค 3:38) เพื่อจะได้ทรงเชิญและรับเขาเข้ามาสนิทกับพระองค์ แผนการเผยนี้
สาเร็จไปด้วยกิจการและพระวาจาซึ่งเกี่ยวเนื่ องกันอย่างลึกซึ้ง จนว่ากิ จการที่พระ
เจ้าทรงทาในประวัติศาสตร์แห่งความรอดนัน้ แสดงและยืนยันคาสั ่งสอนและ
ความจริ งที่พระวาจาหมายถึง ส่วนพระวาจาก็ประกาศถึงกิ จการ และอธิ บายข้อ
เร้นลับในกิ จการเหล่านัน้ ให้แจ่มแจ้ง อาศัยการเผยนี้
ความจริ งอันลึกซึ้ง
เกี่ยวกับพระเจ้า และเกี่ยวกับความรอดพ้นของมนุษย์ จึงส่องสว่างให้กบั เราเดชะ
พระคริ สตเจ้า ซึง่ ทรงเป็ นคนกลาง และทรงเป็ นผูเ้ ผยสมบูรณ์ทส่ี ุดในเวลาเดียวกันด้วย
3) พระเจ้าทรงเนรมิ ตสร้างและทรงคา้ ชูสรรพสิ่ งไว้ด้วยพระวจนาตถ์ (เทียบ
ยน 1:3) โปรดให้สิ่งที่ทรงเนรมิ ตสร้างมานัน้ เป็ นพยานถึงพระองค์อยู่เสมอ
(เทียบ รม 1:19-20) นอกจากนัน้ พระองค์ยงั มีพระประสงค์ที่จะเบิกทางไปสู่
ความรอดพ้นเหนื อธรรมชาติ
จึงทรงแสดงพระองค์ให้กบั บิดามารดาเดิ มของ
เราตัง้ แต่แรก แต่เมื่อมนุษย์ค่แู รกตกในบาปแล้ว พระองค์กท็ รงสัญญาจะกอบ
กู้มนุษยชาติ และโปรดให้เขามีความหวังที่จะได้รบั ความรอดพ้น (เทียบ ปฐก
3:15) พระองค์ทรงคอยเฝ้ าดูแลมนุษย์อยู่เสมอมิได้ขาด เพื่อจะได้ประทานชีวิต
นิ รนั ดรให้กบั ทุกคนที่พากเพียรประกอบกิ จการดีแสวงหาความรอดพ้น (เทียบ
รม 2:6-7) เมือ่ ถึงเวลาอันสมควร พระองค์กท็ รงเรียกอับราฮัม เพื่อโปรดให้
ท่านเป็ นชนชาติ ใหญ่ (เทียบ ปฐก 12:2) หลังยุคบรรดาอัยกา พระองค์ทรง
สั ่งสอนชนชาติ นนั ้ ด้วยโมเสสและบรรดาประกาศกให้รบั รู้ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระ
เจ้าแท้ทรงชีวิตแต่ผ้เู ดียว เป็ นพระบิดาผู้ทรงญาณและเป็ นผู้พิพากษาเที่ยงธรรม
ทรงบอกให้เขาคอยพระผู้ไถ่ที่ทรงสัญญาจะส่งมา
และดังนี้ ตลอดเวลาหลาย
ศตวรรษ พระองค์ทรงเตรียมหนทางไว้สาหรับพระวรสาร
4) หลังจากที่พระเจ้าได้ตรัสหลายครัง้ และด้วยวิ ธีต่างๆ
ทางประกาศก
ทัง้ หลาย “ในวาระสุดท้ายพระองค์ตรัสกับเราทางพระบุตร” (ฮบ 1:1-2) เพราะ
พระองค์
ทรงส่งพระบุตรของพระองค์--คือพระวจนาตถ์นิรนั ดรซึง่ ประทานความ
สว่าง แก่มวลมนุษย์ - ให้มาประทับอยู่ท่ามกลางมนุษย์ และแจ้งให้เขาทราบถึง

ข้อเร้นลับต่างๆ ของพระเจ้า (เทียบ ยน 1:1-18) ดังนัน้ พระเยซูคริ สตเจ้า –
พระวจนาตถ์ผทู้ รงรับสภาพมนุษย์ ซึง่ พระเจ้าทรงส่งมายังมนุษย์ทงั ้ หลายนัน้ จึงได้
“ตรัสพระวาจาของพระเจ้า” ( ยน 3:34) และทรงประกอบภารกิจช่วยมนุษย์ให้รอด
ดังทีพ่ ระบิดาทรงมอบหมายให้กระทานัน้ สาเร็จลุล่วงไป (เทียบ ยน 5:36, 17:4)
ดังนัน้
พระเยซูคริสตเจ้าซึง่ ใครทีเ่ ห็นพระองค์กเ็ ห็นพระบิดาด้วย (เทียบ ยน 14:9)
จึงทรงใช้การประทับอยู่และแสดงพระองค์ให้ปรากฏทุกแบบ ได้แก่พระวาจา และกิจการ
, เครื่องหมายและการอัศจรรย์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสิน้ พระชนม์ และการ
กลับคืนพระชนมชีพอันรุ่งโรจน์ และการส่งพระจิตแห่งความจริงลงมาในทีส่ ุด ทรงทา
ให้การเผยความจริงของพระเจ้าสาเร็จสมบูรณ์
และทรงเป็ นพยานยืนยันว่าพระเจ้า
ประทับอยู่กบั เราเพื่อจะทรงช่วยเราให้เป็ นอิสระ
พ้นจากความมืดมนแห่งบาปและ
ความตาย และเพื่อทรงปลุกเราขึน้ มารับชีวติ นิรนั ดร
ดังนัน้ แผนการความรอดพ้นในพระคริ สตเจ้า ในฐานะที่เป็ นพันธสัญญา
ใหม่และเด็ดขาดนี้ จะไม่ผ่านพ้นไปเลย และเราไม่ต้องรอคอย การเผยอะไรใหม่
ให้กบั มนุษย์ทงั ้ หลายอีกต่อไป ก่อนจะถึงการปรากฏองค์อย่างรุ่งโรจน์ ของพระ
เยซูคริ สต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้าของเรา (เทียบ 1 ทธ 6:14, ทต 2:13)
5) เราต้องมีความเชื่ออย่างนอบน้ อมต่อพระเจ้า
ผู้ทรงแสดงองค์กบั เรา
(เทียบ รม 16:26 กับ 1:5, 2 คร 10:5-6) ความเชื่ออย่างนอบน้ อมนี้ คือ
การที่มนุษย์ยอมมอบตนเองโดยเสรีกบั พระเจ้าอย่างสิ้ นเชิ ง ถวายสติ ปัญญาและ
น้าใจของตนอย่างเต็มทีีี่เพื่อแสดงคารวะต่อพระองค์ผทู้ รงเผยความจริง และยอม
เห็นด้วยกับการเผยของพระองค์ดว้ ยใจเสรี
เราจะแสดงความเชื่อเช่นนี้ ได้ก็
จาเป็ นต้องมีพระหรรษทานของพระเจ้านาหน้ าคอยช่วยเหลือ และมีพระจิตเจ้า
คอยอนุเคราะห์อยู่ภายใน พระจิตเจ้าทรงเร้าจิตใจและทรงโน้มน้าวให้หนั กลับมาหา
พระเจ้า ทรงเปิ ดนัยน์ตาของสติปัญญาและประทาน “ให้กบั ทุกคนซึง่ ความยินดีทจ่ี ะ
ยอมรับความจริงและเชื่อความจริงนัน้ ”
พระจิตเจ้าองค์เดียวกันนี้ ประทานพระคุณ
นานาประการอยู่ตลอดเวลา ทาให้ความเชื่อสมบูรณ์ เพื่อความเข้าใจข้อความจริงทีพ่ ระ
เจ้าทรงเผยให้ทราบนัน้ จะได้กา้ วหน้าลึกซึ้งยิง่ ๆ ขึน้

6) อาศัยการเผยความจริ ง พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะแสดงและประทาน
พระองค์ รวมทัง้ แผนการนิ รนั ดรที่ทรงกาหนดไว้เกี่ยวกับความรอดพ้นของมนุษย์
ใหี้ “นัน่ คือให้มนุษย์เข้ามีส่วนในพระพรต่างๆ ของพระเจ้า ซึง่ เกินกาลังสติปัญญา
มนุษย์จะเข้าใจได้”
สภาสังคายนานี้ยนื ยันว่า “มนุษย์อาจรูจ้ กั พระเจ้าผู้ทรงเป็ นเบือ้ งต้นและบัน้ ปลาย
ของสรรพสิง่ ได้แน่นอนด้วยความสว่างตามธรรมชาติของเหตุผลตามสติปัญญามนุษย์
จากสิง่ สร้างทัง้ หลาย” (เทียบ รม 1:20) แต่สภาสังคายนาฯยังสอนอีกว่า เราต้องพึง่
การเผยของพระเจ้าเพื่อให้ “ความจริงต่างๆ เกีย่ วกับพระเจ้า ซึง่ ตามปกติสติปัญญา
มนุษย์เข้าใจได้เองอยู่แล้วนัน้ ในสภาพปั จจุบนั ของมนุษย์จะได้เป็ นทีร่ ไู้ ด้โดยง่าย ด้วย
ความแน่ใจจริงๆ และไม่มคี วามผิดหลงปะปนอยู่ดว้ ยเลย”
บทที่ 2 : การถ่ายทอดความจริงทีพ่ ระเจ้าทรงเผยสืบต่อกันมา
7) ด้วยพระทัยดีอย่างทีส่ ุดพระเจ้าทรงจัดไว้ว่า ความจริงทีพ่ ระองค์ทรงเผยให้รเู้ พื่อ
ความรอดของนานาชาตินนั ้ จะต้องคงอยู่เสมอไปอย่างครบถ้วน
และจะต้องถ่ายทอด
ให้แก่ชนรุ่นหลังสืบต่อกันไปทุกอายุขยั ด้วยเหตุนี้ พระคริ สตเจ้าผู้ทรงทาให้การ
เผยความจริ งของพระเจ้าผู้สูงสุดสาเร็จบริ บูรณ์ ในพระองค์ (เทียบ 2 คร
1:20, 3:16, 4:6) จึงทรงมีพระบัญชาให้บรรดาอัครสาวกไปประกาศ
“พระวรสาร” หรือ “ข่าวดี” ที่ทรงสัญญาไว้โดยทางบรรดาประกาศก และพระองค์
ทรงกระทาให้สาเร็จไป ทัง้ ยังทรงประกาศด้วยพระโอษฐ์เองด้วย บรรดาอัคร
สาวกจะต้องประกาศว่า “ข่าวดี” นัน้ เป็ นแหล่งที่มาของความจริ งทัง้ ปวงที่นา
ความรอดพ้นมาให้ และเป็ นระเบียบศีลธรรมสาหรับมนุษย์ทุกคน พร้อมกันนัน้
ท่านยังต้องนาพระพรของพระเจ้ามาแบ่งปันให้มวลมนุษย์ด้วย ภารกิ จดังกล่าวก็
สาเร็จไปอย่างซื่อสัตย์ ผู้ประกอบภารกิ จดังกล่าวก็คือบรรดาอัครสาวกที่ประกาศ
สอนด้วยวาจา ให้แบบฉบับ และวางกฎเกณฑ์ ถ่ายทอดสิ่ งที่ท่านได้รบั มาจากพระ
วาจา
จากการร่วมชีวิตอย่างใกล้ชิดกับพระคริ สตเจ้า และจากกิ จการที่ทรง
กระทา
หรือจากที่ท่านได้เรียนรู้มาจากการดลใจของพระจิ ตเจ้าสืบต่อมา
นอกจากนัน้ บรรดาอัครสาวกและผู้อยู่ใกล้ชิดกับท่าน ซึ่งได้รบั การดลใจจากพระ

จิ ตเจ้าองค์เดียวกัน ยังได้บนั ทึกสารเรื่องความรอดพ้นนี้ ลงไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทาให้ภารกิจการประกาศข่าวดีน้สี าเร็จไปด้วย
เพื่อรักษาพระวรสารหรือข่าวดีให้ครบถ้วน และเป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอไว้ในพระศา
สนจักรตลอดไป บรรดาอัครสาวกจึงตัง้ บรรดาสังฆราชให้เป็ นผูส้ บื ตาแหน่งต่อไป และ
“มอบหมายตาแหน่งหน้าทีส่ งสอนของท่
ั่
านให้บรรดาสังฆราช” ดังนัน้ ธรรมประเพณีอนั
ศักดิสิ์ ทธิและพระคั
์
มภีรท์ งั ้ พันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่จงึ เป็ นเสมือนกระจกเงา
ทีส่ ะท้อนให้พระศาสนจักรซึง่ ยังเดินทาง อยู่ในโลกนี้เพ่งดูพระเจ้าได้ พระศาสนจักรรับ
ทุกสิง่ ทุกอย่างจากพระองค์จนกว่าจะได้เห็นพระองค์หน้าต่อหน้า
ดังทีพ่ ระองค์ทรง
เป็ นอยู่นนั ้ (เทียบ 1 ยน 2:3)
8) ดังนัน้
คาเทศน์ สอนของบรรดาอัครสาวกที่มีบนั ทึกไว้อย่างพิ เศษใน
หนังสือที่ได้รบั การดลใจนี้
ต้องได้รบั การรักษาไว้สืบต่อกันไปตราบจนสิ้ น
กาลเวลา ดังนัน้ บรรดาอัครสาวกจึงถ่ายทอดสิง่ ทีท่ ่านได้รบั นัน้ ต่อมาเช่นกัน พร้อม
กับเตือนบรรดาคริสตชนให้ยดึ ธรรมประเพณีมนไว้
ั่
ไม่ว่าเขาจะเรียนรูม้ าจากการสังสอน
่
ด้วยวาจาหรือทางจดหมายก็ตาม (เทียบ 2 ธส 2:15) และให้ต่อสูเ้ พื่อรักษาความเชื่อ
ทีไ่ ด้รบั มาครัง้ เดียวสาหรับตลอดไปนี้ดว้ ย (เทียบ ยด 3) ธรรมประเพณีทพ่ี ระศาสน
จักร
ได้รบั ถ่ายทอดมาจากบรรดาอัครสาวกนัน้ รวมไปถึงทุกสิง่ ทุกอย่างทีช่ ่วยให้
ประชากรของพระเจ้า ดาเนินชีวติ อย่างศักดิสิ์ ทธิและทวี
์
ความเชื่อของตนได้
ดังนัน้
พระศาสนจักรจึงใช้คาสังสอน
่
ใช้การดาเนินชีวติ และคารวกิจ
สงวนรักษาทุกสิง่ ทีต่ น
เป็ นและเชื่อนัน้ ไว้ให้ถาวรตลอดกาล และถ่ายทอดต่อไปให้กบั ชนทุกรุ่นทุกอายุขยั
ธรรมประเพณีทส่ี บื จากอัครสาวกยังคงดารงอยู่ต่อไปในพระศาสนจักร ด้วยความ
ช่วยเหลือของพระจิตเจ้า นันคื
่ อความเข้าใจถึงเรื่องราวและถ้อยคาทีส่ อนต่อกันมานัน้
เพิม่ พูนขึน้ ทัง้ ด้วยการราพึงพิจารณาและการศึกษาของบรรดาผูม้ คี วามเชื่อทีเ่ ก็บรักษา
สิง่ เหล่านี้ไว้ในจิตใจ (เทียบ ลก 2:19 และ 51) ทัง้ อาศัยความเข้าใจลึกซึ้ง
เกีย่ วกับความจริงทางจิตใจทีเ่ ขามีประสบการณ์ และ ด้วยการประกาศสอนของบรรดา
ผูส้ บื ตาแหน่งพระสังฆราชต่อกันมา โดยมีพรพิเศษทีจ่ ะประกันความจริงด้วย ดังนี้
ขณะทีเ่ วลาทุกศตวรรษที่ผ่านไป
พระศาสนจักรก็มุ่งหน้าตลอดเวลาไปหาความเข้า
ใจความจริงเกีย่ วกับพระเจ้าจนกว่าพระวาจาของพระเจ้าจะสาเร็จเป็ นจริงในตน

วาทะของบรรดาปิ ตาจารย์ผศู้ กั ดิสิ์ ทธิเป็์ นพยานยืนยันว่ามีธรรมประเพณีทใ่ี ห้ชวี ติ
เช่นนี้อยู่ในพระศาสนจักรจริงๆ ความร่ารวย(ทางจิตใจ)จากธรรมประเพณีน้หี ลังลงสู
่ ่
ชีวติ และการปฏิบตั ขิ องพระศาสนจักรทีม่ คี วามเชื่อและภาวนา
อาศัยธรรมประเพณี
เดียวกันนี้ พระศาสนจักรจึงรูส้ ารบบทัง้ หมดของพระคัมภีร์ เข้าใจพระคัมภีรอ์ ย่างลึกซึ้ง
ยิง่ ขึน้ และทาให้พระคัมภีรบ์ งั เกิดผลจริงจังอยู่มไิ ด้ขาด และโดยวิธนี ้ี พระเจ้าผูต้ รัสใน
กาลก่อน ยังไม่ทรงเลิกสนทนากับเจ้าสาวของพระบุตรสุดทีร่ กั ของพระองค์ต่อไป และ
พระจิตเจ้าซึง่ โปรดให้เสียงทรงชีวติ แห่งพระวรสารดังก้องในพระศาสนจักรและดังก้องไป
ทัวโลก
่
ทรงชักนาผูม้ คี วามเชื่อให้รคู้ วามจริงทัง้ ปวงอาศัยพระศาสนจักร และทรงทา
ให้ พระวาจาของพระคริสตเจ้าพานักอยูใ่ นตัวเขาอย่างอุดมบริบูรณ์ (เทียบ คส
3:16)
9) ดังนัน้
ธรรมประเพณี ศกั ดิ์ สิทธิ์ และพระคัมภีรจ์ ึงมีความเกี่ยวข้องและมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด เพราะทัง้ สองสิ่ งนี้ มาจากพระเจ้า ซึ่งเป็ นบ่อเกิ ดอัน
เดียวกัน รวมเป็ นหนึ่ งเดียวกัน และมุ่งไปยังจุดหมายเดียวกัน เพราะพระคัมภีร์
คือพระวาจาของพระเจ้า ที่ได้รบั การบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยการดลใจ
ของพระจิ ตเจ้า
ส่วนธรรมประเพณี ศกั ดิ์ สิทธิ์ ถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้า ที่
พระคริ สตเจ้าและพระจิ ตเจ้าทรงมอบไว้กบั บรรดาอัครสาวก ให้กบั ผูส้ บื ตาแหน่ง
ของท่านอย่างครบครัน เพือ่ ให้พระจิตเจ้าแห่งความจริงทรงส่องสว่างให้ท่านเหล่านัน้
สามารถใช้การประกาศสังสอนของตน
่
รักษาพระวาจานัน้ ไว้อย่างซื่อสัตย์ อธิบายและ
เผยแผ่ทวไปทุ
ั ่ กแห่งหน ดังนัน้ พระศาสนจักรจึงมิได้พงึ่ พระคัมภีรอ์ ย่างเดียวเพื่อจะ
ได้แน่ใจถึงความจริงทัง้ หมดทีพ่ ระเจ้าทรงเผยให้ทราบ เราจึงต้องรับและให้ความเคารพ
นับถือทัง้ พระคัมภีรแ์ ละธรรมประเพณีศกั ดิสิ์ ทธิด้์ วยความจงรักภักดี และความเคารพ
เท่าเทียมกัน
10) ธรรมประเพณี ศกั ดิ์ สิทธิ์ และพระคัมภีรร์ วมกันเป็ นคลังศักดิ์ สิทธิ์ แต่อนั
เดียว ที่บรรจุพระวาจาของพระเจ้าทีพ่ ระศาสนจักรได้รบั มอบไว้ ประชากรศักดิสิ์ ทธิ ์
ทัง้ หมดรวมเป็ นหนึ่งเดียวกับพระสังฆราชผูอ้ ภิบาลของตนจึงยึดพระวาจานี้ไว้อย่าง
มันคงในค
่
าสอนของบรรดาอัครสาวก และมีชวี ติ ร่วมกันฉันพีน่ ้อง ในการบิปังและในการ
ภาวนา (เทียบ กจ 2:42) ทัง้ นี้จะได้มกี ารร่วมมือกันเป็ นพิเศษ ระหว่างสัตบุรุษกับ

ผูป้ กครองในการรักษา ในการปฏิบตั ิ และในการแสดงความเชื่อทีไ่ ด้รบั ถ่ายทอดต่อ ๆ
กันมา
แต่หน้ าที่ที่จะตีความหมายพระวาจาของพระเจ้าที่บนั ทึกไว้ และที่ได้รบั
ถ่ายทอดต่อกันมาทางวาจาได้อย่างถูกต้องนัน้
พระศาสนจักรผู้มอี านาจสอน
เท่านัน้ ได้รบั มอบหมายให้ทาหน้ าที่นี้ และใช้อานาจนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต
เจ้า ผูม้ อี านาจสังสอนนี
่
้มไิ ด้อยู่เหนือพระวาจาของพระเจ้า แต่รบั ใช้พระวาจา สอนแต่
ความจริงทีไ่ ด้รบั ถ่ายทอดมา ในฐานะทีค่ วามจริงนี้ได้รบั มอบมาจากพระเจ้า โดยมีพระ
จิตเจ้าทรงช่วยเหลือ ผูม้ อี านาจสอนจึงต้องรับฟั งพระวาจาด้วยความศรัทธา เก็บรักษา
พระวาจาไว้ดว้ ยความเคารพ และอธิบายพระวาจาด้วยความซื่อสัตย์ และตักตวงเอา
ความจริงทุกข้อจากคลังแห่งความเชื่อหนึ่งเดียวนี้ มาแสดงให้เห็นว่าเป็ นข้อความจริงที่
พระเจ้าทรงเผยให้เราต้องเชื่อ
ดังนัน้ จึงเห็นได้ชดั ว่า ตามแผนการอันเปี่ ยมด้วยพระปรีชาของพระเจ้า
ธรรมประเพณี ศกั ดิ์ สิทธีิี์ พระคัมภีร์ และอานาจสังสอนของพระศาสนจั
่
กร มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่ องกันอย่างที่ว่าแต่ละอย่างจะอยู่ไม่ได้โดยไม่อาศัยอีกสอง
อย่าง ทัง้ สามสิง่ นี้ต่างส่งเสริมความรอดพ้นของวิญญาณอย่างสัมฤทธิผลตามวิ
์
ธกี ารของ
ตนโดยร่วมกับการกระทาของพระจิตเจ้าองค์เดียวกัน
บทที่ 3 : พระคัมภีรเ์ ขียนโดยการดลใจของพระเจ้า การตีความอธิบายพระคัมภีร์
11) ข้อความจริ งต่างๆ ที่พระเจ้าทรงเผยให้ทราบและมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์
นัน้ ได้รบั การบันทึกลงไว้ด้วยการดลใจของพระจิ ตเจ้า
พระศาสนจักร มารดา
ศักดิสิ์ ทธิ ์ อาศัยความเชื่อทีส่ บื จากอัครสาวกถือว่าหนังสือทุกเล่มในพันธสัญญาเดิมและ
ในพันธสัญญาใหม่ รวมทัง้ ส่วนต่างๆทุกส่วนในหนังสือเหล่านัน้ ทัง้ หมดเป็ นหนังสือ
ศักดิสิ์ ทธิและอยู
์
ใ่ นสารบบพระคัมภีร์
เพราะได้เขียนขึน้ โดยการดลใจของพระจิตเจ้า
(เทียบ ยน 20:31, 2 ทธ 3:16, 2 ปต 1:9-21, 3:15-16) มีพระเจ้าทรง
เป็ นผูน้ ิพนธ์ และพระศาสนจักรได้รบั มอบหมายในฐานะเป็ นหนังสือเช่นนี้
แต่ทว่า
ในการนิพนธ์หนังสือศักดิสิ์ ทธิเหล่
์ านี้ พระเจ้า ทรงเลือกสรรมนุษย์ และทรงใช้เขาให้
เขียนโดยใช้กาลังและความสามารถของตนอย่างทีว่ ่า แม้พระองค์ทรงกระทางานในตัว

เขาและทรงใช้เขาให้เขียนทุกอย่าง และเฉพาะสิง่ ทีพ่ ระองค์มพี ระประสงค์ให้เขาเขียน
เท่านัน้ เขาก็ยงั เขียนอย่างผูน้ ิพนธ์ ทีแ่ ท้จริงด้วย
ดังนัน้ เนื่ องจากว่าทุกสิ่ งที่ผ้นู ิ พนธ์ที่ได้รบั การดลใจเขียนไว้ต้องถือว่าเป็ น
สิ่ งที่พระจิ ตเจ้าทรงกล่าวไว้เช่นเดียวกัน
เราจึงต้องยอมรับว่าหนังสือต่าง ๆ
ของพระคัมภีรส์ อนความจริ งอย่างหนักแน่ น ซื่อสัตย์ และถูกต้องไม่ผิดหลง
ความจริ งนี้ พระเจ้าทรงให้เขียนไว้ในพระคัมภีรเ์ พื่อความรอดพ้นของเรา ดังนัน้
“พระคัมภีรท์ งั ้ หมดซึง่ ได้รบั การดลใจจากพระเจ้าจึงเป็ นประโยชน์สาหรับสังสอน
่
ตักเตือน แก้ความผิดหลง และอบรมให้บรรลุถึงความชอบธรรม เพือ่ ให้คน
ของพระเจ้าเป็ นผู้ครบครัน พร้อมที่จะประกอบกิ จการ อันดีงามทุกอย่าง” (2
ทธ 3:16-17)
12) เนื่องจากในพระคัมภีร์ พระเจ้าตรัสทางมนุษย์และตามแบบอย่างมนุษย์
ผู้
ตีความพระคัมภีรจ์ ะรูช้ ดั แจ้งว่าพระเจ้ามีพระประสงค์จะสื่ออะไรกับตน
จึงต้อง
พิจารณาด้วยความเอาใจใส่ว่าผูเ้ ขียน
พระคัมภีรต์ อ้ งการจะให้ขอ้ ความทีเ่ ขียนนัน้ มี
ความหมายว่าอย่างไร และพระเจ้ามีพระประสงค์จะแสดงสิง่ ใดโดยใช้ถอ้ ยคาของผูเ้ ขียน
เพื่อจะทราบความประสงค์ของผู้นิพนธ์พระคัมภีร์ เราต้องพิจารณา“แบบ
วรรณกรรม” พร้อมกับสิ่ งอื่นๆ ที่จะต้องพิ จารณาด้วย เพราะว่าความจริงในตัวบท
นัน้ ย่อมเสนอไว้ และแสดงออกด้วยวิธกี ารแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าตัวบทนัน้ จะเป็ นแบบ
ประวัตศิ าสตร์ แบบประกาศก หรือแบบกวีนิพนธ์ หรือแบบเขียนอื่นๆ ผูอ้ ธิบายพระ
คัมภีรจ์ ะต้องค้นคว้าหาความหมายทีผ่ นู้ ิพนธ์พระคัมภีรม์ ุ่งหมายจะแสดง
และได้
แสดงออกจริง ๆ ในสภาพแวดล้อมเฉพาะตามสมัยและวัฒนธรรมของเขา โดยใช้
“แบบวรรณกรรม” ทีใ่ ช้กนั ในสมัยนัน้ เราจะเข้าใจให้ถูกต้องว่าผูน้ ิพนธ์พระคัมภีร์
ต้องการจะบอกสิง่ ใดให้ทราบโดยข้อเขียนเช่นนัน้ ได้
ก็ตอ้ งเข้าใจให้ถูกต้องถึงวิธรี บั รู้
วิธพี ดู และวิธเี ล่าเรื่อง
ตามประเพณีประจาชาติทใ่ี ช้กนั อยู่ในสมัยของผูเ้ ขียนเสียก่อน
และยังต้องเอาใจใส่ถงึ แบบต่างๆทีค่ นสมัยนัน้ มักจะใช้ในการติดต่อสื่อสารกันโดยทัวไป
่
ด้วย
แต่เนื่องจากว่าเราต้องอ่านและเข้าใจพระคัมภีรอ์ าศัยพระจิตเจ้าองค์เดียวกันกับที่
ทรงดลใจให้เขียน ดังนัน้
เพื่อจะพบความหมายทีถ่ ูกต้องของตัวบทต่าง ๆ ในพระ
คัมภีร์ เราจึงต้องระวังด้วยความเอาใจใส่ไม่น้อยกว่ากันถึงเนื้อหา ความเป็ นหนึ่งเดียว

ของพระคัมภีรท์ งั ้ หมด และความสอดคล้องกันของข้อความเชื่อต่างๆ ด้วย
เป็ น
หน้าทีข่ องผูอ้ ธิบายพระคัมภีรท์ จ่ี ะทางานตามกฎเกณฑ์เหล่านี้
เพื่อเข้าใจและแสดง
ความหมายของพระคัมภีรไ์ ด้อย่างลึกซึ้งยิง่ ขึน้
การศึกษาเช่นนี้จะได้เป็ นการเตรียมให้
พระศาสนจักรตัดสินได้อย่างสมบูรณ์ขน้ึ
เหตุว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ทงั ้ สิน้ ทีเ่ กีย่ วกับวิธี
อธิบายพระคัมภีรย์ ่อมอยู่ในการวินิจฉัยของพระศาสนจักรเป็ นขัน้ สุดท้าย พระศาสนจักร
ปฏิบตั เิ ช่นนี้ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากพระเจ้าให้มหี น้าทีร่ บั ใช้ในการเก็บรักษาและ
อธิบายพระวาจาของพระองค์นนเอง
ั่
13) ดังนัน้ พระคัมภีรจ์ งึ แสดงให้เห็นว่า
พระปรีชาญาณนิรนั ดรทรงถ่อมองค์ลงมา
อย่างน่าพิศวงเพียงใด โดยทีค่ วามจริงและความศักดิสิ์ ทธิของพระเจ้
์
ายังคงอยู่อย่างครบ
ครัน “เพื่อเราจะได้เรียนรู้ถึงพระมหากรุณาสุดพรรณนาของพระเจ้า และทราบ
ว่าพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ และจัดการปรับภาษาของพระองค์ให้เหมาะสมกับ
ธรรมชาติ ของเราเพียงไร” เพราะว่า พระวาจาของพระเจ้า เมื่อแสดงออกเป็ นภาษา
มนุษย์ ก็เป็ นเหมือนคาพูดของมนุษย์ ดังเช่นครัง้ หนึ่งทีพ่ ระวจนาตถ์ของพระบิดานิรนั ดร
ทรงรับเอาธรรมชาติของมนุษย์ทอ่ี ่อนแอ ทรงเป็ นเหมือนมนุษย์นนเอง
ั่
บทที่ 4 : พันธสัญญาเดิม
14) พระเจ้าสุดที่รกั ทรงตัง้ พระทัยและทรงเตรียมความรอดพ้นของมนุษยชาติ
ทรงจัดแผนพิ เศษเลือกสรรประชากรชาติ หนึ่ งไว้สาหรับพระองค์
เพื่อจะทรง
ฝากพระสัญญาไว้กบั ชนชาติ นี้ พระองค์ทรงทาพันธสัญญากับอับราฮัม (เทียบ
ปฐก 15:18) และกับชนชาติ อิสราเอลโดยทางโมเสส (เทียบ อพย 24:8)
พระองค์ทรงแสดงพระองค์ด้วยพระวาจา และด้วยกิ จการให้ประชากรที่ทรงได้มา
นัน้ รู้ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าแท้ และทรงชีวิตเพียงพระองค์เดียว เพื่อให้
ประชากรอิ สราเอลมีประสบการณ์ร้วู ่าวิ ธีการที่พระองค์ทรงใช้ปฏิ บตั ิ กบั มนุษย์นนั ้
เป็ นอย่างไร
และเมื่อพระองค์ตรัสกับพวกเขาด้วยวาจาของบรรดาประกาศก
พวกเขาก็ค่อย ๆ เข้าใจชัดเจนและลึกซึ้งยิ่ งขึ้นถึงวิ ธีการของพระเจ้า และบอก
ให้นานาชาติ ทราบถึงวิ ธีการของพระองค์อย่างกว้างขวางยิ่ งขึ้นด้วย (เทียบ สดด
22:28-29, 96:1-3, อสย 2:1-4, ยรม 3:17) แผนการไถ่ก้ซู ึ่งผู้นิพนธ์

พระคัมภีรก์ ล่าวล่วงหน้ า เล่าเรื่อง
และอธิ บายไว้นนั ้ มีอยู่ในหนังสือพันธ
สัญญาเดิ มในฐานะเป็ นพระวาจาของพระเจ้าจริ งๆ ด้วยเหตุนี้หนังสือเหล่านี้ ที่
พระเจ้าทรงดลใจให้เขียนจึงมีคณ
ุ ค่าถาวร “เพราะสิง่ ทัง้ หลายทีเ่ ขียนไว้ในกาลก่อน
นัน้ ก็เขียนไว้สาหรับ สังสอนเรา
่
เพือ่ ว่าเราจะได้มคี วามหวังอาศัยความมันคงและการ
่
บรรเทาใจจากพระคัมภีรน์ นั ้ ” (รม 15:4)
15) พระเจ้าทรงจัดแผนการของพันธสัญญาเดิ มไว้เพื่อการนี้ โดยเฉพาะ คือเพือ่
เตรียมการเสด็จมาของพระคริ สตเจ้า พระผู้ไถ่แห่งสากลโลก และเตรียมการ
มาถึงของพระอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์
และแจ้งล่วงหน้ าให้ทราบถึงการ
เสด็จมานี้ ด้วย (เทียบ ลก 24:44, ยน 5:39, 1 ปต 1:10) พร้อมทัง้ อธิ บาย
ให้เห็นโดยใช้รปู แบบต่างๆ (เทียบ 1 คร 10:11) หนังสือต่างๆในพันธสัญญาเดิม
ใช้วธิ อี นั เหมาะสมกับสภาพของมนุษยชาติก่อนยุคแห่งความรอดพ้นซึง่ พระคริสตเจ้าจะ
ทรงสถาปนาขึน้ ใหม่ เผยให้มนุษย์ ทัง้ หลายรูถ้ งึ พระเจ้าและมนุษย์ และรูว้ ธิ กี ารทีพ่ ระ
เจ้าผู้ทรงยุตธิ รรมและเมตตากรุณาทรงใช้ในการติดต่อกับมนุษย์
แม้ว่าหนังสือพระ
คัมภีรพ์ นั ธสัญญาเดิมเหล่านี้บนั ทึกบางสิง่ บางอย่างทีย่ งั ไม่สมบูรณ์ และเป็ นเพียงของ
ชัวคราวไว้
่
กจ็ ริง แต่กแ็ สดงให้เห็นวิธอี บรมอันแท้จริงของพระเจ้า ดังนัน้ คริสตชนจึง
ต้องรับหนังสือพันธสัญญาเดิมเหล่านี้ดว้ ยความศรัทธา เพราะหนังสือเหล่านี้แสดงออก
ถึงความเข้าใจพระเจ้าอย่างมีชวี ติ ชีวา และยังเป็ นทีร่ วบรวมพระธรรมคาสอนอันสูงส่ง
เรื่องพระเจ้า รวมทัง้ ความปรีชาทีม่ ปี ระโยชน์เกีย่ วกับชีวติ มนุษย์ และยังเป็ นคลังคา
ภาวนาต่างๆอย่างน่าพิศวง และในทีส่ ุดยังซ่อนธรรมล้าลึกเรื่องการไถ่กไู้ ว้อกี ด้วย
16) ดังนัน้ พระเจ้าผูท้ รงดลใจและทรงเป็ นผู้นิพนธ์หนังสือต่าง ๆ ทัง้ ในพันธ
สัญญาเดิ มและพันธสัญญาใหม่ ทรงจัดไว้อย่างชาญฉลาด ให้พนั ธสัญญาใหม่
ซ่อนอยู่ในพันธสัญญาเดิ ม และให้พนั ธสัญญาเดิ มปรากฏชัดในพันธสัญญาใหม่
(น.ออกัสติน)
แม้พระคริสตเจ้าทรงสถาปนาพันธสัญญาใหม่เดชะพระโลหิตของพระองค์แล้วก็
จริง (เทียบ ลก 22:20, 1 คร 11:25) ถึงกระนัน้ หนังสือพันธสัญญาเดิมทุกฉบับ
เมื่อถูกรับเข้ารวมอยูใ่ นการประกาศพระวรสารแล้ว ก็ได้รบั และแสดงความหมายอย่าง

สมบูรณ์ในพันธสัญญาใหม่ (เทียบ มธ 5:17, ลก 24:24, รม 16:25-26, 2 คร
3:14-16) ให้ความสว่างกับพันธสัญญาใหม่และอธิบาย พันธสัญญาใหม่ ด้วย
บทที่ 5 : พันธสัญญาใหม่
17) พระวาจาของพระเจ้า ซึ่งเป็ นฤทธานุภาพของพระองค์และนาความรอดพ้น
มาให้ทุกคนที่เชื่อ (เทียบ รม 1:16) ปรากฏและแสดงพลังอย่างเลิ ศลา้ ใน
ข้อเขียนของพันธสัญญาใหม่ นัน่ คือเมื่อเวลากาหนดมาถึง (เทียบ กท 4:5)
พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์และประทับอยู่ท่ามกลางเรา เปี่ ยมด้วยพระหรรษ
ทาน และความจริ ง (เทียบ ยน 1:14) พระคริสตเจ้าทรงสถาปนาพระอาณาจักร
ของพระเจ้าบนแผ่นดินนี้ ทรงใช้กจิ การและพระวาจาแสดงพระบิดาและแสดงพระองค์ให้
ปรากฏ
พระองค์ทรงประกอบภารกิจของพระองค์จนสาเร็จบริบูรณ์ อาศัยการ
สิน้ พระชนม์ การกลับคืนพระชนมชีพ การเสด็จสู่สวรรค์ดว้ ยพระสิรริ ุ่งโรจน์ และทรงส่ง
พระจิตมาในโลก เมื่อพระองค์ทรงถูกยกขึ้นจากแผ่นดิ น
พระองค์กท็ รงชักนา
มนุษย์ทงั ้ หลายเข้ามาหาพระองค์ (เทียบ ยน 21:32) พระองค์แต่ผ้เู ดียวทรงมี
พระวาจาทรงชีวิตนิ รนั ดร (เทียบ ยน 6:68) แผนการเร้นลับนี้ พระองค์มิได้
ทรงแสดงกับคนรุ่นอื่นเลย เหมือนกับที่บดั นี้ ได้ทรงเผยแก่บรรดาอัครสาวกและ
ประกาศกผู้ศกั ดิ์ สิทธิ์ ของพระองค์ เดชะพระจิ ตเจ้า (เทียบ อฟ 3:4-6) เพื่อ
พวกเขาจะได้ประกาศข่าวดี เร้าใจมนุษย์ให้มีความเชื่อในพระเยซูคริ สต์ องค์พระ
ผู้เป็ นเจ้าและรวบรวมเข้าเป็ นพระศาสนจักร
ข้อเขียนในพันธสัญญาใหม่เป็ น
พยานจากพระเจ้าถึงเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ ตลอดไป
18) ทุกคนทราบว่า ในบรรดาข้อเขียนทัง้ หลายในพระคัมภีร์
แม้ในพันธ
สัญญาใหม่ด้วย พระวรสารเป็ นหนังสือที่เด่นกว่าหมด เพราะ พระวรสารเป็ น
พยานสาคัญถึงพระชนมชีพและคาสังสอนของพระวจนาตถ์
่
ผูท้ รงรับสภาพมนุษย์
และทรงเป็ นพระผู้ไถ่ของเรา
พระศาสนจักรยึดมันเสมอมาทุ
่
กยุคทุกสมัย และยังยึดมันต่
่ อไปว่าพระวรสารทัง้ สี่
ฉบับมีตน้ กาเนิดมาจากบรรดาอัครสาวก
สิง่ ทีบ่ รรดาอัครสาวกประกาศสอนตามพระ
บัญชาของพระคริสตเจ้านัน้ ต่อมาพระจิตเจ้าทรงดลใจให้ท่าน และผูใ้ กล้ชดิ กับท่าน

บันทึกลงไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มอบต่อมาให้เราเป็ นรากฐานความเชื่อ นันคื
่ อพระวร
สารทัง้ สี่ โดยมัทธิว มาระโก ลูกา และ ยอห์น
19) พระศาสนจักรมารดาศักดิสิ์ ทธิไม่
์ ลงั เลใจทีจ่ ะยืนยันว่า พระวรสารทัง้ สีฉ่ บับบันทึก
เหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์จริงๆ พระศาสนจักรยึดถืออย่างมั ่นคงเสมอมามิ ได้ขาด
และยังคงยึดถือต่อไปว่าพระวรสารทัง้ สี่ฉบับนัน้ บอกให้ร้อู ย่างซื่อสัตย์ ถึงสิ่ งที่พระ
เยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้าทรงกระทา และทรงสั ่งสอนจริ งๆ เพื่อความรอด
นิ รนั ดรของมนุษย์ ขณะทีท่ รงดารงพระชนม์อยู่ท่ามกลางมนุษย์ จนกระทังวาระที
่
่
พระองค์เสด็จไปสวรรค์ (เทียบ กจ 1:1-2) อันทีจ่ ริงเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จขึน้ สวรรค์
แล้ว บรรดาอัครสาวกก็ถ่ายทอดสิง่ ทีพ่ ระองค์เคยตรัส และเคยทรงกระทาให้ผฟู้ ั งต่อมา
ด้วยความเข้าใจทีส่ มบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ความเข้าใจนี้ท่านได้รบั จากเหตุการณ์ต่างๆอันรุ่งโรจน์
ของพระคริสตเจ้าผูท้ รงกลับคืนพระชนมชีพ และรับการสังสอนจากความสว่
่
างของพระ
จิตแห่งความจริง
ผูน้ ิพนธ์เหล่านี้ได้เขียนพระวรสารทัง้ สีฉ่ บับโดยคัดเลือกเอาบางสิง่
บางอย่างจากเหตุการณ์ และจากพระวาจาจานวนมากมายทีถ่ ่ายทอดกันต่อๆมาโดยเล่า
ด้วยปากเปล่า หรือบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว และยังสังเคราะห์เรื่องราวบาง
เรื่องเข้าด้วยกัน หรืออธิบายโดยคานึงถึงสภาพการณ์ของกลุ่มคริสตชนต่างๆ
ใน
ทีส่ ุดยังยึดถือรูปแบบการประกาศข่าวดีไว้เสมอ
อย่างทีว่ ่าท่านถ่ายทอดความจริง
เกีย่ วกับพระเยซูเจ้าให้แก่เราด้วยความจริงใจ
ท่านเหล่านัน้ เขียนเรื่องราวทัง้ จาก
ความทรงจาของตน และจากคายืนยันของ “ผูท้ เ่ี ห็นและได้เป็ นผูป้ ระกาศพระวาจามา
ตัง้ แต่แรก”
โดยตัง้ ใจให้เราได้รู้ “ความจริง” ของเรื่องราวต่าง ๆ ทีเ่ ราเคยได้รบั การ
อบรมมาแล้ว (เทียบ ลก 1:2-4)
20) นอกจากพระวรสารทัง้ สี่ฉบับแล้ว สารบบพันธสัญญาใหม่ยงั มีจดหมาย
ของนักบุญเปาโล และหนังสืออื่นๆ ในสมัยอัครสาวกที่เขียนขึ้นโดยการดลใจของ
พระจิ ตเจ้าอีกด้วย ตามแผนการอันปรีชาของพระเจ้า หนังสือเหล่านี้ ยนื ยันถึง
เรื่องราวเกี่ยวกับพระคริ สตเจ้า อธิบายคาสังสอนแท้
่
จริงของพระองค์ ให้ชดั เจนยิง่ ขึน้
ประกาศกิจการอันศักดิสิ์ ทธิของพระคริ
์
สตเจ้าซึง่ มีพลังจะช่วยให้รอดพ้น เล่าเรื่องการ
เริม่ ต้นและการขยายตัวอย่างน่าพิศวงของพระศาสนจักร
ทัง้ ยังบอกล่วงหน้าถึงการ
บรรลุจุดหมายอย่างรุ่งโรจน์ของพระศาสนจักรอีกด้วย

พระเยซูองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าประทับอยู่กบั บรรดาอัครสาวก
ดังทีท่ รงสัญญาไว้
(เทียบ มธ 28:20) พระองค์ทรงส่งพระจิตผูบ้ รรเทามายังพวกเขา เพื่อนาพวกเขา
ไปถึงความจริงอันสมบูรณ์ (เทียบ ยน 16:13)
บทที่ 6 : พระคัมภีรใ์ นชีวติ พระศาสนจักร
21) พระศาสนจักรแสดงความเคารพต่อพระคัมภีรเ์ สมอมา เช่นเดียวกับทีแ่ สดงความ
เคารพต่อพระกายของพระคริสตเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิ ธีกรรม พระศาสนจักร
มิ ได้หยุดยัง้ ที่จะนาอาหารเลี้ยงชีวิตคริ สตชนทัง้ จากโต๊ะพระวาจาและจากโต๊ะพระ
กายพระคริสตเจ้าเสนอให้สตั บุรษุ
พระศาสนจักรถือเสมอมาและยังถือต่อไปว่า
พระคัมภีรพ์ ร้อมกับธรรมประเพณี ศกั ดิ์ สิทธิ์ เป็ นบรรทัดฐานสูงสุดของความเชื่อ
ของตน เพราะว่าพระคัมภีรไ์ ด้รบั การดลใจจากพระเจ้า และบันทึกไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรครัง้ เดียวสาหรับตลอดไป
จึงสื่อพระวาจาของพระเจ้าโดยไม่
เปลีย่ นแปลง และทาให้เสียงของพระจิตเจ้ายังก้องอยู่ในวาจาของบรรดาประกาศกและ
อัครสาวก คาเทศน์ทงั ้ หมดของพระศาสนจักรจึงต้องได้รบั การหล่อเลีย้ งและควบคุมจาก
พระคัมภีรเ์ ช่นเดียวกับคริสตศาสนาเอง เหตุว่าในพระคัมภีร์ พระบิดาในสวรรค์ทรงพบ
กับบรรดาบุตรของพระองค์ดว้ ยความรักอย่างสุดซึ้งและทรงสนทนากับเขา ในพระวาจา
ของพระเจ้ามีพละกาลังและประสิ ทธิ ภาพมากมาย จนว่าพระวาจานัน้ คา้ จุนและ
เป็ นพลังของ พระศาสนจักรและเป็ นพละกาลังแห่งความเชื่อ เป็ นอาหารเลี้ยง
วิ ญญาณและเป็ นธารบริ สุทธิ์ ไม่มีวนั เหือดแห้งของชีวิตฝ่ ายวิ ญญาณสาหรับ
บรรดาบุตรแห่งพระศาสนจักร เพราะฉะนัน้
คากล่าวต่อไปนี้ ถึงพระคัมภีรจ์ ึง
ถูกต้องทีเดียว คือ “พระวาจาของพระเจ้านัน้ มีชวี ติ และทรงพลังอยู่เสมอ”
(ฮบ
4:12) “เสริมสร้างและประทานส่วนมรดกให้ท่านพร้อมกับบรรดาผูศ้ กั ดิสิ์ ทธิทั์ ง้ หลาย”
(กจ 20:32 เทียบ 1 ธส 2:13)
22) คริสตชนทุกคนต้องมีโอกาสเข้าถึงพระคัมภีรไ์ ด้โดยสะดวก เพราะเหตุน้ี พระศา
สนจักรตัง้ แต่สมัยเริม่ แรกจึงรับพันธสัญญาเดิมฉบับแปลโบราณเป็ นภาษากรีกทีเ่ รียกว่า
“เซ็ปตัวยินตา” (Septuaginta หรือ LXX ซึง่ แปลว่า “เจ็ดสิบ”)1 ว่าเป็ นของ
ตน ส่วนฉบับแปลเป็ นภาษาตะวันออกอืน่ ๆ และฉบับแปลเป็ นภาษาลาติน โดยเฉพาะ

ฉบับแปลทีเ่ รียกว่า “วุลกาตา” (Vulgata) นัน้ พระศาสนจักรก็ให้เกียรติเสมอมา
แต่เนื่องจากว่าพระวาจาของพระเจ้าจะต้องพร้อมอยู่เสมอสาหรับทุกคนทุกเวลา พระศา
สนจักรจึงมีความห่วงใยเยี่ยงมารดาจัดให้มีการแปลพระคัมภีรเ์ ป็ นภาษาต่าง ๆ
อย่างเหมาะสมและถูกต้องโดยเฉพาะจากต้นฉบับภาษาเดิ มทีเดียว คาแปลเช่นนี้
หากได้ทาขึน้ ตามโอกาสเหมาะสมและโดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูป้ กครองของพระศา
สนจักร แม้จะได้ทาขึน้ โดยร่วมมือกับพีน่ ้องคริสตชนทีย่ งั แยกกันอยู่ คริสตชนทุกคนก็
อาจนามาใช้ได้
23) เจ้าสาวของพระวจนาตถ์ผู้ทรงรับสภาพมนุษย์ คือพระศาสนจักร ได้รบั คาสังสอน
่
จากองค์พระจิตเจ้า
พยายามอย่างยิง่ ทีจ่ ะก้าวหน้าในการทาความเข้าใจพระคัมภีรใ์ ห้
ลึกซึ้งมากขึน้ เพื่อจะให้พระวาจาของพระเจ้าเป็ นอาหาร เลีย้ งดูบรรดาบุตรของตนอยู่
เสมอ ด้วยเหตุน้จี งึ ถูกต้องแล้วทีพ่ ระศาสนจักร ส่งเสริมการศึกษาผลงานของบรรดาปิ ตา
จารย์ทงั ้ ภาคตะวันออกและตะวันตก รวมทัง้ ศึกษาพิธกี รรมด้วย บรรดาผูเ้ ชีย่ วชาญพระ
คัมภีรค์ าทอลิก และบรรดานักเทววิทยาจึงควรจะรวมกาลังกันอย่างเข้มแข็ง โดยที่
พระศาสนจักรผู้มีอานาจสอนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ใช้วิธีการอันเหมาะสม
ทาการศึกษาค้นคว้าและอธิ บายตัวบทพระคัมภีร์ เพื่อให้ผ้มู ีหน้ าที่ประกาศสังสอน
่
พระวาจาของพระเจ้าจานวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นาพระคัมภีรม์ าเป็ นอาหาร
เลี้ยงดูประชากรของพระเจ้าได้อย่างเกิดผล อาหารทิพย์น้ใี ห้ความสว่างแก่สติปัญญา
ให้กาลังแก่เจตนาและปลุกจิตใจมนุษย์ให้มคี วามรักต่อพระเจ้า
สภาสังคายนานี้
สนับสนุนบรรดาบุตรของพระศาสนจักรผูศ้ กึ ษาพระคัมภีร์
ให้มคี วามอุตสาหะมานะ
ยิง่ ๆขึน้ เพื่อดาเนินงานทีเ่ ริม่ ด้วยดีแล้วนี้ให้สาเร็จลุล่วงไป โดยอุทศิ กาลังทัง้ หมดทางาน
ตามความคิดของพระศาสนจักร
24) เทววิ ทยานัน้ ตัง้ อยู่บนพระวาจาของพระเจ้าที่เขียนไว้
และบนธรรม
ประเพณี เสมือนตัง้ อยู่บนรากฐานอันถาวร พระวาจาให้ความแข็งแรงมันคงและให้
่
ชีวติ อันสดชื่นอยู่เสมอแก่เทววิทยา ในการค้นคว้าพิจารณาความจริงทัง้ ปวงทีส่ ะสมไว้
ในธรรมล้าลึกของพระคริสตเจ้า โดยใช้ความเชื่อเป็ นแสงสว่าง พระคัมภีรบ์ รรจุพระวาจา
ของพระเจ้า และเนื่องด้วยพระคัมภีรเ์ ขียนขึน้ โดยการดลใจของพระเจ้า จึงเป็ นพระวาจา
ของพระเจ้าอย่างแท้จริง ดังนัน้ การศึกษาพระคัมภีรจ์ งึ ต้องเป็ นเสมือนวิญญาณของเทว
วิทยา ศาสนบริการเกีย่ วกับพระวาจา ซึง่ หมายถึงการเทศน์สอนตามหน้าทีอ่ ภิบาล การ

สอนคาสอน และการอบรมตามนัยพระคริสตธรรมทุกอย่าง ซึง่ มีการเทศน์ในมิสซาเป็ น
ส่วนสาคัญอย่างพิเศษนัน้ ต้องได้รบั การหล่อเลีย้ งอย่างดี และเจริญเติบโตอย่างศักดิสิ์ ทธิ ์
อาศัยพระวาจาจากพระคัมภีรน์ ่เี อง
25) ดังนัน้
บรรพชิ ตทัง้ หลายโดยเฉพาะบรรดาพระสงฆ์ของพระคริ สตเจ้า
และคนอื่นๆ เช่นสังฆานุกร และผู้สอนคาสอน ซึ่งมีหน้ าที่ประกาศสังสอนพระ
่
วาจาตามนิ ตินัย จึงจาเป็ นต้องใกล้ชิดกับพระคัมภีร์ โดยอ่านและศึกษาอย่าง
ลึกซึ้งในรายละเอียดอยู่เสมอ ขออย่าให้ใครในพวกนี้ กลายเป็ น “ผู้ประกาศพระ
วาจาของพระเจ้าแก่ผ้อู ื่นอย่างว่างเปล่าด้วยเสียงเท่านัน้ แต่ภายในจิ ตใจเขามิ ได้
เป็ นผู้ฟัง พระวาจาเลย” (น.ออกัสติน)
เมื่อเขาจะต้องนาพระวาจาอันเป็ นสมบัติ
มหาศาลโดยเฉพาะในพิธกี รรมมาแบ่งปั นกับบรรดาสัตบุรุษทีอ่ ยู่ในความดูแลของตน
ในทานองเดียวกัน สภาสังคายนานี้ ขอเตือนอย่างหนักแน่ นเป็ นพิ เศษให้คริ สตชน
ทัง้ หลาย โดยเฉพาะสมาชิ กในคณะนักบวช อ่านพระคัมภีรบ์ ่อยๆ เพื่อจะได้
เรียนรู้ “ความรู้ลา้ เลิ ศถึงพระเยซูคริ สตเจ้า” (ฟป 3.8) “เพราะการไม่ร้พู ระคัมภีร์
คือการไม่ร้จู กั พระคริ สตเจ้า” (น.เยโรม)
ดังนัน้ ให้เขายินดีสมั ผัสกับตัวบทพระคัมภีรโ์ ดยตรงทางพิธกี รรม ซึง่ อุดมด้วย
พระวาจาของพระเจ้า หรือทางการอ่านบารุงศรัทธา หรือวิธกี ารอื่นทีเ่ หมาะสมสาหรับ
การนี้ หรืออาศัยอุปกรณ์อ่นื ๆ ซึง่ ในสมัยนี้แพร่หลายทัวไปอย่
่
างน่าชื่นชม ทัง้ นี้โดยได้รบั
การเห็นชอบและสนับสนุนจากบรรดาผูอ้ ภิบาลของพระศาสนจักร แต่ให้เขาระลึกด้วย
ว่าการอ่านพระคัมภีรจ์ ะต้องมีการภาวนาควบคู่อยู่ด้วยเสมอ
เพือ่ จะเป็ นการ
สนทนาของพระเจ้ากับมนุษย์ เพราะว่า “เราพูดกับพระเจ้าเมื่อเราภาวนา เราฟัง
พระองค์เมื่อเราอ่านพระวาจา” (น.อัมโบรส)
เป็ นหน้ าที่ของบรรดาพระสังฆราช “ผู้เป็ นคลังรักษาคาสังสอนของบรรดา
่
อัครสาวก” (น.อีเรเน) ที่จะใช้วิธีการอันเหมาะสมสั ่งสอนสัตบุรษุ ที่อยู่ ในความ
ปกครองดูแลของตนให้ร้จู กั ใช้หนังสือพระคัมภีรอ์ ย่างถูกต้อง
โดยเฉพาะพันธ
สัญญาใหม่และพระวรสารเป็ นพิ เศษ พระสังฆราชทาหน้าทีน่ ้ี โดยใช้คาแปลตัวบท
พระคัมภีรท์ ม่ี คี าอธิบายทีจ่ าเป็ นและเพียงพอจริงๆประกอบด้วย เพื่อว่าบรรดาบุตรของ

พระศาสนจักรจะได้มคี วามคุน้ เคยกับพระคัมภีรอ์ ย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์ และมี
จิตใจเปี่ ยมด้วยเจตนารมณ์ของพระคัมภีร์
ยิง่ กว่านัน้ ควรให้มกี ารจัดพิมพ์พระคัมภีรท์ ม่ี คี าอธิบายเหมาะสมแบบต่างๆทีท่ ุก
คน แม้ผทู้ ม่ี ใิ ช่คริสตชนจะใช้ได้ดว้ ย
และควรดัดแปลงพระคัมภีรใ์ ห้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของเขา ให้ผอู้ ภิบาลสัตบุรุษ และคริสตชนทุกชัน้ ทุกฐานะพยายาม
เผยแพร่หนังสือพระคัมภีรป์ ระเภทนี้ทุกวิถที างอย่างรอบคอบด้วย
26) ดังนัน้ อาศัยการอ่านและการศึกษาพระคัมภีร์ “พระวาจาของพระเจ้าจะได้
รุดหน้ าไป และได้รบั ความเคารพนับถือ” (2 ธส 3:1) และการเผยความจริงอันเป็ น
ขุมทรัพย์ทพ่ี ระศาสนจักรได้รบั มอบหมายไว้นนั ้ จะได้เข้าสู่ดวงใจมนุษย์อย่างเต็มเปี่ ยม
ยิง่ ๆขึน้ ชีวิตของพระศาสนจักรเจริ ญเติ บโตขึ้น จากการร่วมพิ ธีบูชามิ สซาและรับ
ศีลมหาสนิ ทบ่อยๆฉันใด เราก็หวังได้ว่า จะมีแรงผลักดันใหม่ๆ ต่อชีวิตฝ่ ายจิ ตใจ
จากการเพิ่ มความเคารพยิ่ งๆขึ้นต่อพระวาจาของพระเจ้าซึ่ง
“ดารงอยู่ชวกาล
ั่
นาน” (อสย 40:8 เทียบ 1 ปต 1:23-25) ฉันนัน้
ข้อความทัง้ หมดและแต่ละข้อทีป่ ระกาศไว้ในสังฆธรรมนูญฉบับนี้ บรรดาปิ ตา
จารย์แห่งสภาสังคายนาเห็นชอบแล้ว และอาศัยอานาจจากบรรดาอัครสาวก ซึง่ ได้รบั
มอบมาจากพระคริสตเจ้า ข้าพเจ้า พร้อมกับบรรดาปิ ตาจารย์ทเ่ี คารพเหล่านี้ จึงรับรอง
กาหนดและตราไว้ในพระคริสตเจ้า และข้อความทีส่ ภาสังคายนาได้ตราขึน้ นี้ ข้าพเจ้าสัง่
ให้ประกาศใช้เพื่อเป็ นเกียรติแด่พระเจ้า
ประกาศทีก่ รุงโรม ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 1965.
ข้าพเจ้า เปาโล สังฆราชแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก
ตามด้วยการลงนามของบรรดาพระสังฆราชอื่นๆ
(ตรวจแก้ไขเมื่อ พฤษภาคม 2002)

