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ธรรมนญูดา้นการประกาศข่าวดีว่าดว้ย 

พระศาสนจักรในโลกสมัยใหม่ 
ความปีติยินดีและความหวัง 
GAUDIUM ET SPES 
ประกาศโดยพระสนัตะปาปาเปาโลท่ี 6 เมื่อวนัท่ี 7 ธันวาคม 1965 
 

 
 
บทน า 
 

1.  ความปีติยินดีและความหวัง ความเศรา้โศกและความวิตกกังวลของมนุษย์ในยุคนี ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ของผูย้ากไรห้รือผูทุ้กขท์นไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ส่ิงเหล่านีล้ว้นเป็นความปีติ
ยินดีและความหวงั ความเศรา้โศกและความวิตกกงัวลของเหล่าสานุศิษยข์องพระคริสตเจา้ดว้ย  •  
อนัท่ีจริงแลว้ ไม่มีอะไรท่ีแสดงความเป็นมนุษยแ์ทท่ี้จะหลุดหายไปจากการหยิบยกขึน้มาสะทอ้น
ในหวัใจของพวกเขา  •  เหตุเพราะชุมชนท่ีประกอบขึน้นัน้เป็นชุมชนของมนุษย ์•  ดว้ยความเป็น
หน่ึงเดียวกันในพระคริสตเจ้า พวกเขาได้รบัการน าทางจากพระจิตเจ้าในการเดินทางมุ่งสู่พระ
อาณาจักรของพระบิดาเจา้ และพวกเขาไดร้บัข่าวดีแห่งความรอดพน้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อมนุษย์
ทกุคน  •  นั่นคือเหตผุลท่ีชุมชนนีต้ระหนักถึงการเชื่อมโยงท่ีแทจ้ริงระหว่างมนุษยก์บัความเป็นมา
ของพวกเขาดว้ยสายสมัพนัธอ์นัลึกซึง้  •  
 

2.  ดงันั้น การสงัคายนาวาติกันครัง้ท่ีสองจึงท าการสืบคน้อย่างลึกซึง้มากขึน้เกี่ยวกบัรหัส
ธรรมของพระศาสนจักร ซึ่งบัดนี้ได้เผยแสดงตนเองโดยไม่ลังเล ไม่เพียงเฉพาะกับลูกๆ ของ  
พระศาสนจักรและเหล่าผูท่ี้ออ้นวอนต่อพระนามของพระคริสตเจา้ แต่กับมนุษยชาติทัง้มวลอีก
ดว้ย  •  ดว้ยเหตท่ีุสภาสงัคายนาฯ ปรารถนาท่ีจะอธิบายต่อทุกคนว่า พระศาสนจักรเขา้ใจถึงการ
แสดงตนและภารกิจของพระศาสนจกัรในโลกยคุปัจจบุันนีอ้ย่างไร  •   
 

ดงันัน้ สภาสงัคายนาฯ จึงมุ่งความสนใจไปยังโลกของมนษุย ์ครอบครวัของมนุษยท์ัง้มวล 
ตลอดจนสภาพท่ีเป็นจริงทัง้ปวงซึ่งชุมชนนีต้ัง้อยู่ โลกใบนั้นซึ่งเป็นโรงมหรสพแห่งประวัติศาสตร์
ของมนษุย ์และทายาทแห่งความมีชีวิตชีวาของเขา โศกนาฏกรรมของเขา และชยัชนะของเขา โลก
ใบนั้นซึ่งคริสตชนเชื่อว่าถูกสรา้งและค า้ชูไว้ดว้ยความรกัของพระเจ้า  โลกซึ่งเส่ือมทรามลงด้วย
พนัธนาการแห่งบาป แต่บัดนีไ้ดร้บัการปลดปล่อยโดยพระคริสตเจา้ ผูท้รงถูกตรงึกางเขนและกลับ
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ฟ้ืนคืนพระชนมช์ีพ เพื่อท่ีโลกจะไดร้บัการฟ้ืนฟูขึน้มาใหม่ตามแผนการของพระเป็นเจา้และส าเร็จ
บริบูรณไ์ป  •   
 

3.  ถึงแมว้่ามนุษยชาติจะต่ืนตะลึงกับความน่ามหศัจรรยใ์จต่อการคน้พบและพลังอ านาจ
ของตนเอง มนุษย์มักจะตั้งค าถามด้วยความวิตกกังวลต่อแนวโน้มของโลก ต่อต าแหน่งและ
บทบาทของมนุษย์ในจักรวาล ต่อความหมายของความมานะบากบั่นของแต่ละคนและของ
ส่วนรวม และต่อจุดหมายสงูสดุของความเป็นจริงและของมนษุยชาติ  •  ดังนั้น การเป็นประจักษ์
พยานและร่วมเสียงในความเชื่อกับบรรดาประชากรของพระเจา้ทัง้มวลท่ีมาร่วมชมุนุมกันในองค์
พระคริสตเจา้ สภาแห่งนีไ้ม่สามารถท่ีจะน าเสนอถึงขอ้พิสูจนอ์ื่นใดท่ีชัดแจง้ไปกว่านีถ้ึงความเป็น
หน่ึงเดียวกัน รวมทั้ง ความเคารพและความรกัต่อครอบครวัมนุษยท์ั้งมวล ซึ่งสภาแห่งนีม้ีความ
ผกูพนัดว้ย มากไปกว่าการมีส่วนรว่มกบัพวกเขาในการเสวนาเกี่ยวกบัปัญหาต่างๆ เหล่านี ้ •  สภา
สงัคายนาฯ น าแสงสว่างท่ีไดจุ้ดประกายไฟจากพระวรสารโดยอาศัยการชีน้  าของพระจิตเจา้ และ
จดัการแจกจ่ายทรพัยากรท่ีพระศาสนจกัรไดร้บัจากองคผ์ูใ้หก้ าเนิดและไดเ้ก็บออมไว ้ •  ดว้ยเหตุ
ท่ีมนษุยค์วรค่าท่ีจะไดร้บัการถนอมรกัษาไว ้สังคมของมนษุยค์วรค่าท่ีจะไดร้บัการรือ้ฟ้ืน  •  ดงันั้น 
จดุศนูยร์วมของการน าเสนอทัง้หมดของเราคือมนษุยเ์อง ทัง้ครบและทัง้หมด ทัง้กายและวิญญาณ 
ทัง้หวัใจและมโนธรรม ทัง้สติปัญญาและความมุ่งมั่นปรารถนา  •   
 

ดังนั้น สภาพระสังฆราชอันศักด์ิสิทธิ์แห่งนีป้ระกาศถึงจุดหมายอันสูงส่งของมนุษย์ และ
ปกป้องเมล็ดพันธุแ์ห่งสวรรคซ์ึ่งไดร้บัการบ่มเพาะภายในตวัเขา เสนอความช่วยเหลืออย่างสตัยซ์ื่อ
ของพระศาสนจกัรต่อมนษุยชาติในการโอบอุม้ค า้ชภูราดรภาพของมนุษยท์ัง้มวล ซึ่งสอดคลอ้งกับ
จุดหมายของพวกเขา  •  ด้วยแรงบันดาลใจของความปรารถนาอันแรงกล้าท่ีไม่ใช่ของโลกนี ้
พระศาสนจักรแสวงหาแต่เพียงเป้าหมายหน่ึงเดียว ได้แก่ การมุ่งหน้าท างานของพระคริสตเจ้า
ภายใตก้ารน าของพระจิตเจา้  •  และพระคริสตเจ้าเสด็จมายังโลกนีเ้พื่อเป็นประจักษ์พยานถึง
ความจริง เพื่อการไถ่กูใ้หร้อดพ้น ไม่ใช่เพื่อพิพากษา และเพื่อรบัใช ้ไม่ใช่เพื่อท่ีจะไดร้บัการรบัใช ้
(2)  •   
 
ถ้อยแถลงเกริ่นน า - สภาพการณข์องมนุษยใ์นโลกสมัยใหม่ 
 

4.  ในการปฏิบัติภารกิจเช่นนี้ พระศาสนจักรมีหน้าท่ีพินิจพิจารณาถึงสัญญาณแห่ง
กาลเวลาและตีความสญัญาณเหล่านั้นโดยอาศัยแสงสว่างแห่งพระวรสาร  •  ดังนั้น ดว้ยภาษาท่ี
สามารถเขา้ใจไดง้่ายส าหรบัชนทุกวัย พระศาสนจักรสามารถตอบสนองต่อค าถามท่ีเกิดขึน้อย่าง
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ต่อเน่ือง ซึ่งมนษุยถ์ามเกี่ยวกบัชีวิตในโลกนีแ้ละในโลกหนา้ และเกี่ยวกบัความสมัพันธข์องคนหน่ึง
กบัคนอื่นๆ  •  ดังนั้น เราตอ้งรูจ้ักและเขา้ใจโลกท่ีเราอาศัยอยู่นี ้ค าอรรถาธิบาย ความปรารถนา 
และบ่อยครัง้ คุณลักษณะท่ีน่าต่ืนเตน้ของโลก  •  ลักษณะท่ีส าคัญบางประการของโลกสมยัใหม่
สามารถบรรยายครา่วๆ ไดด้งัต่อไปนี ้   •   

 
ในปัจจุบันนี ้มนุษยชาติก าลังอยู่ในระยะการเจริญเติบโตใหม่ทางประวัติศาสตร ์ •  การ

เปล่ียนแปลงอย่างลึกซึง้และรวดเร็วก าลังแพร่กระจายไปทั่วโลกทีละเล็กทีละนอ้ย  •  เริ่มตน้จาก
พลังแห่งสติปัญญาและความคิดสรา้งสรรคข์องมนษุย ์การเปล่ียนแปลงนีส้ะทอ้นกลบัมาท่ีมนุษย์
เอง มายังการตัดสินใจและความปรารถนาของเขา ทัง้ในแง่ส่วนตัวและส่วนรวม และกลับมาท่ี
ลักษณะของการคิดและการกระท าของเขาในเรื่องเกี่ยวกับส่ิงของและผู้คน   • ดังนั้น เราจึง
สามารถกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงท่ีแท้จริงทางวัฒนธรรมและทางสังคม การเปล่ียนแปลงท่ีมี
ผลกระทบยอ้นกลบัมายงัชีวิตดา้นศาสนาของมนษุยด์ว้ยเช่นกนั  •  
 

เหมือนดังเช่นท่ีเกิดขึน้กับวิกฤตของการเจริญเติบโตใดๆ การเปล่ียนแปลงนี้น ามาซึ่ง
ปัญหารา้ยแรงในช่วงเร่ิมตน้  •  ดังนัน้ ในขณะท่ีมนุษยข์ยายพลังอ านาจของเขาออกไปในทุกทิศ
ทกุทาง พวกเขาอาจจะไม่ประสบความส าเร็จกับการบังคับจดัการพลงัอ านาจเหล่านีเ้พื่อความสุข
ความสบายของพวกเขาเองไดเ้สมอไป  •  พวกเขาทุ่มเทพยายามในการส ารวจอย่างละเอียดถี่ถว้น
ลึกลงไปในก้นบึง้ของจิตใจของพวกเขาเอง แต่บ่อยครั้งท่ีมนุษย์กลับรูสึ้กไม่แน่ใจในตัวเอง  •  
มนุษย์ค่อยๆ วางกฎเกณฑ์ของสังคมทีละเล็กทีละน้อยและด้วยความแจ่มชัดมากยิ่งขึน้ เพียง
เพื่อท่ีจะถกูท าใหเ้ป็นอมัพาตดว้ยความไม่แน่นอนในการก าหนดทิศทางท่ีจะมุ่งหนา้ไป  •  
 

ไม่เคยมาก่อนเลยท่ีมนุษยชาติจะสามารถเพลิดเพลินกับโภคทรพัย ์ทรพัยากร และพลัง
อ านาจทางเศรษฐกิจอันอุดมดังเช่นท่ีเป็นอยู่ แต่กระนั้นก็ตาม พลโลกจ านวนมหาศาลยังคงตอ้ง
ทนทุกข์ทรมานด้วยความหิวโหยและความยากไร้ ในขณะท่ียังมีจ  านวนอีกนับไม่ถว้นท่ีประสบ
ความยากล าบากจากการไม่รู ้หนังสือโดยสิน้เชิง   •  ไม่ เคยมาก่อนเลยท่ีมนุษย์จะมีความ
กระตือรือรน้เป็นอย่างมากในการท าความเข้าใจกับอิสรภาพ แต่ในเวลาเดียวกัน รูปแบบใหม่ๆ 
ของการเป็นทาสดา้นสงัคมและดา้นจิตวิทยาก็ปรากฏขึน้อยู่เสมอ  •  ถึงแมโ้ลกทุกวนันีจ้ะมีความ
ตระหนักอย่างชัดเจนมากถึงความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน และเขา้ใจว่ามนุษยค์นหน่ึงตอ้งพึ่งพา
อาศัยคนอื่นๆ ในความเป็นเอกภาพอย่างไร แต่ส่ิงท่ีน่าเศรา้ท่ีสดุคือ โลกนีแ้บ่งออกเป็นฝักเป็นฝ่าย
ดว้ยขัว้อ  านาจท่ีขดัแยง้กนั  •  ความขดัแยง้ท่ีขมขื่นทัง้ทางการเมือง สงัคม เศรษฐกิจ เชือ้ชาติ และ
อดุมการณย์ังคงด าเนินอยู่ต่อไป และดว้ยความขดัแยง้เหล่านี ้โลกยงัคงตกอยู่ในภัยอันตรายจาก
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สงคราม ซึ่งจะท าลายทุกส่ิงทุกอย่างให้กลายเป็นเถา้ถ่าน  •  เป็นความจริงท่ีมีการแลกเปล่ียน
ความคิดความเห็นเพิ่มมากขึน้ แต่ถอ้ยค ามากมายท่ีใชบ้รรยายถึงแนวความคิดท่ีส าคญักลบัน ามา
ซึ่งความหมายท่ีแตกต่างกนัตามแนวคิดอดุมการณท่ี์หลากหลาย  •  ในท่ีสดุ มนุษยเ์พียรพยายาม
คน้หาโลกท่ีดีกว่าเก่า โดยปราศจากการพฒันาทางจิตวิญญาณท่ีสอดคลอ้งกนั  •  
 

ด้วยอิทธิพลของความสลับซับซ้อนท่ีหลากหลายดังกล่าว มนุษย์ร่วมสมัยกับเราเป็น
จ านวนมากไม่สามารถค้นพบคุณค่าท่ีถาวรได้อย่างถูกต้องและปรับตัวอย่างเหมาะสมกับการ
คน้พบใหม่ๆ  •  ดว้ยเหตุท่ีพวกเขาถูกโหมกระหน ่าอยู่ระหว่างความหวังกับความวิตกกังวล และ
กดดันซึ่งกนัและกันดว้ยค าถามเกี่ยวกบัทิศทางของสถานการณปั์จจุบนัต่างๆ พวกเขาจึงตอ้งแบก
รบัเอาความไม่สบายใจไว ้ •  เหตกุารณต่์างๆ เหล่านีเ้องท่ีชกัน าใหม้นุษยพ์ยายามคน้หาค าตอบ 
อนัท่ีจริงแลว้ เหตกุารณเ์หล่านีบ้ีบบงัคบัใหพ้วกเขาตอ้งกระท าเช่นนัน้  •  
 

5.  ความป่ันป่วนดา้นจิตวิญญาณและการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มของชีวิตในปัจจบุนั
นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการปฏิวัติเปล่ียนแปลงท่ีกวา้งและลึกยิ่งกว่าเดิม  •  ดว้ยเหตุผลประการหลัง 
การหล่อหลอมอบรมดา้นสติปัญญาไม่เคยท่ีจะมุ่งเนน้ไปท่ีคณิตศาสตรแ์ละธรรมชาติวิทยาและทุก
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวโยงกบัมนุษยเ์องมากเช่นในปัจจุบันนีม้าก่อน ขณะท่ี ในทางปฏิบติั เทคโนโลยีซึ่ง
ถือก าเนิดจากศาสตรเ์หล่านีม้ีความส าคญัเพิ่มพนูขึน้เร่ือยๆ  •    
 

เจตคติทางวิทยาศาสตรนี์ม้ีผลกระทบรูปแบบใหม่ต่อแวดวงของวัฒนธรรมและรูปแบบ
ของความคิด  •  เทคโนโลยีในปัจจุบันนีก้  าลังเปล่ียนโฉมหน้าของโลก และก าลังพยายามท่ีจะ
เอาชนะหว้งอวกาศท่ีอยู่รอบนอก  •  ในระดับหน่ึง สติปัญญาของมนุษยก์ าลังขยายการควบคุม
เหนือกาลเวลา เหนืออดีตกาลโดยอาศัยความรูด้า้นประวัติศาสตร ์เหนืออนาคตกาลดว้ยศิลปะ
แห่งการคาดคะเนไปขา้งหนา้และการวางแผน  •  

 
ความกา้วหนา้ทางดา้นชีววิทยา จิตวิทยา และสังคมศาสตรไ์ม่เพียงแต่น าความหวังท่ีจะ

เขา้ใจตนเองไดดี้ยิ่งขึน้มาสู่มวลมนษุย ์ควบคู่ไปกับวิธีการทางเทคนิค ศาสตรเ์หล่านีช้่วยใหม้นุษย์
มีอิทธิพลโดยตรงต่อชีวิตในกลุ่มสงัคมต่างๆ  •   
 

ในขณะเดียวกัน มนุษยชาติได้ครุ่นคิดอย่างต่อเน่ืองและเพิ่มมากขึ ้นเกี่ ยวกับการ
คาดการณ์และการควบคุมอัตราการเติบโตของประชากร  •  ประวัติศาสตรเ์องก็เร่งความเร็ว
ทะยานไปขา้งหนา้อย่างรวดเร็วจนเราแต่ละคนแทบจะไล่ตามไม่ทนั  •  จดุหมายของแต่ละชมุชน
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มนุษย์กลายเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีใหญ่กว่า ซึ่งครั้งหน่ึงมนุษย์กลุ่มต่างๆ เคยมีประวัติศาสตร์
จ  าเพาะของกลุ่มของตนเอง  •  

 
ดังนั้น มนุษยชาติจึงขา้มผ่านจากแนวคิดเกี่ยวกับความจริงท่ีอยู่น่ิงไม่เปล่ียนแปลงไปสู่

แนวคิดท่ีมีพลวตั และเป็นแนวคิดในเชิงวิวัฒนาการมากขึน้  •  เพราะเหตุนีจ้ึงเกิดมีปัญหาชุดใหม่
ขึน้ ปัญหาท่ีมีจ  านวนมากมายเท่าท่ีจะเกิดขึน้ได้  เรียกรอ้งให้เราทุ่มเทกับการวิเคราะห์และ
สงัเคราะหปั์ญหาเหล่านี ้ •   

 
6.  ดว้ยสภาพแวดลอ้มเช่นนี ้ชมุชนทอ้งถิ่นดัง้เดิมลกัษณะต่างๆ เช่น ครอบครวั ชาติวงศ ์

กลุ่มชาติพันธุ ์หมู่บา้น กลุ่มและสมาคมต่างๆ ซึ่งเกิดจากการคบหาสมาคมทางสงัคม ประสบกับ
การเปล่ียนแปลงโดยสิน้เชิงเพิ่มขึน้ในทกุๆ วนั  •   

 
สังคมในรูปแบบสังคมอุตสาหกรรมค่อยๆ แพร่กระจายไปจนทั่ว ส่งผลให้บางชนชาติมี

ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงกับมโนคติและสภาพทางสงัคมท่ีก่อก าเนิด
มานานหลายศตวรรษ   •  
 

เช่นเดียวกัน ลัทธิความเชื่อและการแสวงหาวิถีชีวิตเมืองได้เติบโตขึน้ ทั้งเพราะการทวี
จ านวนขึ ้นของเมืองและผู้คนท่ีอยู่อาศัยในเมือง หรือเพราะการถ่ายโอนวิถีชีวิตเมืองไปยัง
สภาพแวดลอ้มในชนบท  •   

 
ส่ือกลางรูปแบบใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ของการส่ือสารทางสังคมมีส่วนส าคัญในการ

สรา้งความรูเ้กี่ยวกบัเหตกุารณต่์างๆ ดว้ยการก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ส่ือสารมวลชนท าใหรู้ปแบบ
ของความคิดและความรูสึ้กแพรก่ระจายไปอย่างรวดเร็วและกวา้งขวางเท่าท่ีจะเป็นไปได้  •   

 
ส่ิงท่ีน่าสังเกตคือ มีมนุษยจ์  านวนมากสักเพียงใดท่ีถูกชักจูงให้อพยพยา้ยถิ่นดว้ยเหตุผล

นานัปการ และดว้ยเหตุนีรู้ปแบบการด าเนินชีวิตของเขาจึงเปล่ียนแปลงไป  •  ดังนั้น ความผูกพัน
กับเพื่อนพ้องของมนุษยจ์ึงทวีจ  านวนขึน้อย่างสม ่าเสมอ และในเวลาเดียวกัน “การขัดเกลาทาง
สงัคม (Socialization)” ท าใหเ้กิดความผกูพนัเพิ่มขึน้ ซึ่งอย่างไรก็ตามอาจจะไม่ส่งเสริมใหเ้กิดการ
พฒันาตนเองอย่างเหมาะสมและความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลท่ีแทจ้ริงเสมอไป  •  
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วิวัฒนาการในลักษณะนีส้ามารถจะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนในชนชาติท่ีมีความสะดวกสบาย
ทางเศรษฐกิจและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีแลว้ แมว้่าจะมีความเคล่ือนไหวในท่ามกลางกลุ่ม
ชนท่ีต่อสูดิ้น้รนเพื่อความกา้วหนา้ดังกล่าวและกระตือรอืรน้ท่ีจะท าใหไ้ดม้าซึ่งความไดเ้ปรียบของ
สังคมอุตสาหกรรมและสังคมเมือง  •  คนเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งผู้ ท่ียังติดยึดอยู่กับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบเก่า ก าลังผ่านประสบการณพ์รอ้มๆ กันไปสู่การมีวฒุิภาวะท่ีมากขึน้
และการใชเ้สรีภาพส่วนตวั  •  

 
7.  การเปล่ียนแปลงของทัศนคติและโครงสรา้งของมนุษย์มักจะก่อให้เกิดค าถามต่อ

คณุค่าชีวิตท่ีเป็นเคยท่ียอมรบักนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนหนุ่มสาว ซึ่งเร่ิมหมดความอดทนกับ
เหตุการณ์มากกว่าหน่ึงเหตุการณ์ และอันท่ีจริงแลว้พวกเขาเร่ิมเป็นขบถดว้ยความคับแคน้ใจ  •  
โดยตระหนกัถึงอิทธิพลของพวกเขาต่อชีวิตสงัคม พวกเขาตอ้งการมีส่วนรว่มในสงัคมเร็วขึน้  •  ส่ิง
นีม้กัจะเป็นสาเหตุใหพ้่อแม่และนกัการศึกษาประสบกับความยากล าบากในการปฏิบติัภารกิจของ
ตนเพิ่มมากขึน้ในแต่ละวัน  •  สถาบนัต่างๆ กฎ ขอ้บังคบั และรูปแบบของความคิดและความรูสึ้ก
ท่ีตกทอดมาจากชนรุ่นก่อนไม่สามารถท่ีจะดดัแปลงใหเ้ขา้กบัเหตกุารณร์ว่มสมยัไดเ้สมอไป ดงันั้น 
จึงก่อใหเ้กิดความวุ่นวายกบัมารยาทสงัคมและแมก้ระทั่งกบับรรทดัฐานของพฤติกรรมมนษุย ์ •   
 

ทา้ยท่ีสุด สภาวการณ์ใหม่เหล่านีส่้งผลกระทบต่อศาสนา  •  ในทางหน่ึง ความสามารถ
ดา้นการคิดวิเคราะหท่ี์จะแยกแยะศาสนาออกจากทศันคติเชิงอิทธิปาฏิหาริยต่์อโลก และความเชื่อ
โชคลางท่ียังคงแพรก่ระจายอยู่ทั่วไป ท าให้ความเชื่อนั้นบริสุทธิ์และกดดันในแต่ละวันใหต้ัง้มั่นอยู่
ในความเชื่อเป็นการส่วนตวัและโดยเปิดเผยมากยิ่งขึน้  •  ดว้ยเหตุนี ้หลายคนจึงบรรลุถึงการรบัรู ้
ถึงพระเจา้ท่ีชดัเจนมากยิ่งขึน้  •  ในอีกทางหน่ึง มีผูค้นจ านวนเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ ท่ีละทิง้ศาสนาใน
ภาคปฏิบัติ  •  ไม่เหมือนในสมัยก่อน การปฏิเสธพระเจา้หรือศาสนา หรือการละทิง้พระเจา้หรือ
ศาสนา ไม่ใช่ส่ิงผิดปกติหรือเหตุการณท่ี์เกิดขึน้เฉพาะบุคคลอีกต่อไปแลว้  •  ดว้ยเหตท่ีุปัจจุบันนี ้
ไม่ใช่เรื่องยากท่ีส่ิงเหล่านี้จะได้รับการน าเสนอในแง่ของความจ าเป็นต่อความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตรห์รือเป็นแนวคิดมนุษย์นิยมใหม่แบบหน่ึง  •  ในหลายๆ ท่ี ทัศนะเหล่านีไ้ด้รบัการ
ประกาศไม่เพียงแต่เฉพาะในค าสอนของนักปรชัญา แต่ในทุกๆ ด้าน ทัศนะเหล่านีม้ีอิทธิพลต่อ
วรรณกรรม ศิลปะ การตีความของแนวคิดมนษุยนิ์ยมและประวติัศาสตร ์และต่อกฎหมายมหาชน
เอง  •  ผลท่ีตามมาก็คือ ผูค้นมากมายเริ่มหวั่นไหว  •  
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8.  พัฒนาการเหล่านีเ้กิดขึน้รวดเร็วมากและบ่อยครัง้เกิดขึน้อย่างไม่เป็นระบบระเบียบ 
ประกอบกบัความตระหนกัรูด้ว้ยความกระตือรือรน้ต่อโลกท่ีก่อใหเ้กิดความไม่เสมอภาค หรือความ
ขดัแยง้และความไม่สมดลุท่ีเพิ่มมากขึน้  •  

 
มีพัฒนาการท่ีเกิดขึน้ค่อนขา้งบ่อยภายในจิตใจของแต่ละคนคือความไม่สมดุลระหว่าง

สติปัญญาซึ่งเป็นส่ิงท่ีทนัสมยัในแง่ของการปฏิบติั กบัระบบความคิดดา้นทฤษฏีซึ่งไม่สามารถท่ีจะ
จัดการกับผลรวมทั้งหมดของความคิด หรือไม่อาจจะสังเคราะห์ความคิดทั้งหลายเหล่านี้เข้า
ด้วยกันอย่างเหมาะสมพอเพียง  •  ในท านองเดียวกัน เกิดความไม่สมดุลระหว่างความกังวล
เกี่ยวกบัความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบัติและประสิทธิภาพ กับการเรียกรอ้งของมโนธรรมทางศีลธรรม 
อีกทัง้บ่อยครัง้มากท่ีเกิดความไม่สมดลุระหว่างสภาพเงื่อนไขของการด ารงชีวิตอยู่รว่มกันกบัความ
จ าเป็นของความคิดส่วนตัว และแมแ้ต่การใคร่ครวญไตร่ตรอง  •  ในระยะยาว เริ่มมีพัฒนาการ
ของความไม่สมดุลระหว่างกิจกรรมเฉพาะทางของมนุษยก์ับทัศนะเกี่ยวกบัความจริงท่ีครอบคลุม
เบ็ดเสร็จ  •   
 

ส าหรับครอบครัว ความไม่ลงรอยกันอันเป็นผลมาจากแรงกดดันทางด้านประชากร 
เศรษฐกิจ และสังคม หรือจากปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างชนรุ่นต่อๆ มา หรือจากความสัมพันธ์ทาง
สงัคมในลกัษณะใหม่ระหว่างผูช้ายกบัผูห้ญิง  •   

 
ความแตกต่างมากมายเกิดขึน้มาอย่างไม่คาดหมายดว้ย ทัง้ระหว่างชนชาติ และระหว่าง

ระเบียบทางสังคมท่ีหลากหลาย ระหว่างชาติท่ีมั่งคั่งกับชาติท่ีไม่ค่อยจะมีอิทธิพลหรือท่ีตอ้งการ
ความช่วยเหลือ ท้ายท่ีสุด ระหว่างสถาบันนานาชาติท่ีถือก าเนิดจากประชาชนท่ีปรารถนา
สนัติภาพ กบัความทะเยอทะยานในการเผยแพรอุ่ดมการณข์องตนเอง รวมถึง ความโลภร่วมกนัท่ี
ด ารงอยู่ในชนชาติหรือกลุ่มอื่นๆ  •  

 
ส่ิงท่ีเกิดขึน้คือความไม่ไวว้างใจซึ่งกนัและกัน ความเป็นปฏิปักษ์ต่อกนั ความขดัแยง้ และ

ความทกุขย์ากล าบาก  •  โดยท่ีมนษุยเ์ป็นทัง้ตน้เหตแุละเป็นทัง้เหยื่อในเวลาเดียวกนั  •  
 

9.  ขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นท่ีขยายเติบโตขึน้จนไม่เพียงแต่ว่ามนุษยชาติสามารถและ
ควรจะรวบรวมพลังอ านาจในการควบคุมเหนือส่ิงสรา้งทัง้ปวงเพิ่มมากขึน้ แต่ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้
ถ่ายโอนอ านาจไปยังมนุษยชาติเพื่อท่ีจะก่อใหเ้กิดระเบียบทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่ง
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จะรบัใชม้นุษย์มากยิ่งขึน้ และช่วยคนแต่ละคน รวมถึงคนกลุ่มต่างๆ ในการยืนยันถึงและพัฒนา
ศกัด์ิศรีท่ีเหมาะสมกบัพวกเขา  •  

 
ดว้ยเหตนีุ ้ผูค้นมากมายจึงเรียกรอ้งอย่างค่อนขา้งจะแข็งกรา้วต่อเหล่าผูท่ี้ไดร้บัประโยชน ์

ซึ่งดว้ยความตระหนักรูอ้ย่างชดัแจง้ พวกเขาเห็นว่าตนเองถูกกดขี่ข่มเหงจากความอยุติธรรมและ
การแบ่งปันทรพัยากรท่ีไม่เสมอภาคกัน  •  บรรดาชนชาติบนเส้นทางแห่งความก้าวหนา้ เช่นดัง 
ชนชาติท่ีเพิ่งจะไดร้บัเอกราชเมื่อไม่นานมานี้ ปรารถนาท่ีจะมีส่วนร่วมในผลิตผลของอารยธรรม
สมัยใหม่ ไม่เพียงแต่เฉพาะในแวดวงการเมือง แต่ในทางเศรษฐกิจ และตอ้งการท่ีจะมีบทบาท
อย่างอิสระเสรีในเวทีโลกดว้ย  •  กระนัน้ก็ตาม พวกเขายังคงลา้หลังอยู่ต่อไป ในขณะท่ี บ่อยครัง้ 
ชาติท่ีตอ้งพึ่งพาบรรดาชาติท่ีร  ่ารวยกว่าดา้นเศรษฐกิจและดา้นอื่นๆ เจริญกา้วหนา้รวดเร็วกว่า  •  
 

คนท่ีตกเป็นเหยื่อของความหิวโหยต่างเรียกรอ้งต่อบรรดาผูท่ี้อยู่ในสภาพท่ีดีกว่า  •  ในท่ีท่ี
พวกเขายงัไม่ไดม้า เหล่าสตรีเรียกรอ้งความเท่าเทียมกันกบับุรุษทัง้ในดา้นกฎหมายและในความ
เป็นจริง  •  ผูใ้ชแ้รงงานและชาวไรช่าวนาต่างแสวงหาไม่เพียงแต่ส่ิงท่ีจ าเป็นต่อชีวิต แต่ยงัตอ้งการ
ท่ีจะพัฒนาพรสวรรคแ์ห่งบุคลิกภาพของตนดว้ยแรงงานของพวกเขา และอันท่ีจริงแลว้ พวกเขา
ตอ้งการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิถีชีวิตดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม  •  บัดนี ้
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษย์ ผู้คนทั้งหมดต่างเชื่อกันว่า ผลดีทางวัฒนธรรมควรท่ีจะ
แจกจ่าย และโดยความเป็นจริงแลว้ สามารถท่ีจะแจกจ่ายออกไปใหแ้ก่ทกุๆ คนได ้ •  
 

กระนัน้ก็ดี ภายใตค้ าเรียกรอ้งทัง้หมดเหล่านีม้ีความปรารถนาท่ีแรงกลา้และแผ่กระจายไป
ทั่วทุกหนแห่ง มนุษยแ์ละสังคมต่างๆ กระหายหาชีวิตท่ีสมบูรณ์และมีอิสรภาพสมกับความเป็น
มนุษย ์ชีวิตท่ีพวกเขาสามารถพึ่งพาสวสัดิการของตน ซึ่งโลกสมยัใหม่สามารถเสนอใหแ้ก่พวกเขา
ได้อย่างอุดม  •  นอกนั้น ชาติต่างๆ พยายามมากยิ่งขึน้ทุกวันในการท่ีจะสรา้งให้เกิดชุมชนใน
ลกัษณะของชมุชนสากลขึน้  •   

 
ด้วยเหตุท่ีส่ิงทั้งหลายทั้งปวงเป็นดังท่ีกล่าวมานี้ โลกสมัยใหม่จึงแสดงให้เห็นในเวลา

เดียวกนัถึงพลงัอ านาจและความอ่อนแอ ความสามารถท่ีจะท ากิจการดีอันสงูส่งหรือส่ิงเลวรา้ยน่า
รงัเกียจ เบือ้งหนา้ของเราเป็นหนทางไปสู่อิสรภาพหรือไปสู่ความเป็นทาส ไปสู่ความกา้วหนา้หรือ
ความเส่ือมถอย สู่ภราดรภาพหรือความเกลียดชังกัน  •  นอกจากนี ้มนุษยเ์ร่ิมตระหนักว่า เขามี
หนา้ท่ีท่ีจะน าทางพลังอ านาจซึ่งพวกเขาไดป้ลดปล่อยออกมานี ้อนัเป็นพลงัท่ีสามารถท าใหเ้ขาตก
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เป็นทาสของมันหรือสามารถรบัใชเ้ขาได ้ใหพ้ลงันีข้ับเคล่ือนไปในทางท่ีถูกท่ีควร •  นั่นคือ เหตุผล
ท่ีท าไมเขาจึงตัง้ค าถามต่างๆ กบัตนเอง  •   

 
10.  ความจริงก็คือ ความไม่สมดุลท่ีโลกสมัยใหม่ก าลังเผชิญอยู่นีเ้ชื่อมโยงกับความไม่

สมดลุขัน้พืน้ฐานยิ่งกว่า ซึ่งมีรากเหงา้อยู่ภายในหวัใจของมนษุยเ์อง  •  ดว้ยเหตท่ีุภายในตวัมนษุย์
นัน้มีปัจจัยต่างๆ มากมายท่ีก าลังต่อสูก้ันอยู่  •  ดังนั้น ในทางหน่ึง ในฐานะของส่ิงสรา้ง เขาตอ้ง
ประสบกบัขอ้จ ากดัต่างๆ มากมาย ในอีกทางหน่ึง เขารูสึ้กถึงความปรารถนาและเสียงเรียกรอ้งอัน
ไม่มีท่ีสิน้สุดภายในตัวเขาท่ีจะมีชีวิตท่ีสูงส่งยิ่งขึน้  •  ด้วยอิทธิพลของส่ิงดึงดูดใจนานาประการ 
เขาถูกบีบบงัคบัอยู่ตลอดเวลาใหต้อ้งเลือกเฉพาะบางส่ิงไว ้และละทิง้บางส่ิงไป  •  อันท่ีจริง ในแง่
ของการเป็นมนุษยท่ี์อ่อนแอและมีบาป เขามกัจะท าในส่ิงท่ีไม่ควรจะท า และพลาดท่ีจะท าในส่ิงท่ี
ควรท า (1)  •  ดังนั้น เขาจึงตอ้งทนทุกขก์ับความรูสึ้กไม่ลงรอยกันภายในใจ และจากความรูสึ้ก
เหล่านีเ้องก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ในสังคมอย่างมากมายและรุนแรง  •  ไม่ตอ้งสงสัยเลยว่า ผูค้น
มากมายท่ีชีวิตของพวกเขาถกูครอบง าดว้ยแนวคิดวตัถนิุยมจะมองไม่เห็นถึงเชาวปั์ญญาอนัเฉียบ
แหลมต่อสถานการณ์ท่ีเห็นไดช้ัดแจง้เช่นนี ้หรือสถานการณ์อื่นใด การขาดความสุขเป็นส่ิงฉุดรัง้
ไม่ให้พวกเขาคิดใคร่ครวญถึงเรื่องราวใดๆ  •  โดยคิดว่าพวกเขาได้พบความสงบสุขจากการ
ตีความถึงความเป็นจริงท่ีไดร้บัการน าเสนออยู่ทั่วทกุหนแห่งในทกุวนันี ้หลายคนไดค้าดหวังถึงการ
ปลดปล่อยมนุษยชาติให้เป็นอิสระอย่างแทจ้ริงและโดยสิน้เชิงอาศัยแต่เพียงฝีมือของมนุษยเ์อง 
พวกเขาเชื่อมั่นว่าการปกครองโลกของมนุษยใ์นอนาคตจะสามารถตอบสนองต่อความปรารถนา
ทกุประการในหัวใจของเขา  •  อีกทัง้จะไม่ขาดซึ่งผูค้นท่ีสิน้หวังกับเร่ืองความหมายของชีวิต และ
ยกย่องความกลา้หาญของผูท่ี้คิดว่าการด ารงอยู่ของมนุษย์ไรซ้ึ่งความหมายโดยธรรมชาติ และ
มุ่งมั่นท่ีจะมอบความหมายทัง้มวลใหก้บัชีวิตโดยอาศยัความเฉลียวฉลาดของตนเองเพียงล าพงั  •   

 
อย่างไรก็ตาม เมื่อตอ้งเผชิญกบัการพฒันาสมยัใหม่ของโลก มีผูค้นจ านวนเพิ่มมากขึน้อยู่

เร่ือยๆ ท่ีตัง้ค าถามพืน้ฐานหรือรบัรูถ้ึงค าถามนีด้ว้ยเชาวปั์ญญาใหม่ ค าถามท่ีว่า มนษุยคื์ออะไร? 
อะไรคือความหมายของความเศรา้ใจ ความชั่วรา้ย หรือความตาย ซึ่งยังคงด ารงอยู่ต่อไปแมจ้ะมี
ความเจริญกา้วหนา้มากมาย?  •  อะไรคือเป้าหมายหากชยัชนะเหล่านีต้อ้งแลกมาดว้ยตน้ทนุท่ีสูง
ล่ิว?  •  มนุษยส์ามารถจะมอบอะไรให้กับสังคมได้บ้าง? เขาสามารถจะคาดหวังอะไรบ้างจาก
สงัคม?  •  หลงัจากชีวิตในโลกนีสิ้น้สดุลงแลว้ อะไรจะตามมา?  •  
 

พระศาสนจักรเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นว่าพระคริสตเจ้า ผูท้รงสิน้พระชนมแ์ละทรงกลับคืน
พระชนมช์ีพเพ่ือมนษุยท์กุคน (2) โดยผ่านทางพระจิตเจา้ จะประทานความสว่างและพละก าลงัอัน
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เพียงพอท่ีจะช่วยให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของเขา  •  อีกทั้ง ไม่มีใครอื่นใดในสวรรค์ท่ีจะ
ประทานให้แก่มนุษย์ได้เทียมเท่ากันซึ่งจะท าให้เขาได้รับความรอดพ้น (3)  •  เช่นเดียวกันนี ้
พระศาสนจักรเก็บส่ิงนั้นเอาไวก้บัพระเป็นเจา้ผูท้รงมีพระทัยเมตตาเป็นท่ีสุด และพระผูเ้ป็นเจา้จะ
ทรงพบกุญแจ จุดสนใจ และเป้าหมายของมนุษย์ รวมถึงประวัติศาสตรข์องมนุษย์ทั้งปวง  •  
พระศาสนจักรยังดูแลรักษาให้ภายใต้การเปล่ียนแปลงทั้งสิ ้น ยังคงมีความเป็นจริงซึ่งไม่
เปลี่ยนแปลง และซึ่งมีรากฐานสุดทา้ยอยู่ในพระคริสตเจา้ ผูซ้ึ่งคงเป็นเหมือนเดิมเมื่อวานนีแ้ละใน
วนันี ้ใช่แลว้และตลอดไป (4)  •  ดังนั้น ดว้ยความสว่างจากพระคริสตเจา้ ภาพลักษณข์องพระผู้
เป็นเจา้ท่ีไม่สามารถเห็นได้ บุตรหวัปีแห่งส่ิงสรา้งทุกคน  (5) สภาสงัคายนาฯ ปรารถนาท่ีจะกล่าว
แก่มนุษย์ทั้งมวลเพื่อท่ีให้ความกระจ่างแก่รหัสธรรมล า้ลึกของมนุษย์ และร่วมมือในการค้นหา 
ทางออกใหแ้ก่ปัญหาต่างๆ ท่ียงัคงด าเนินอยู่ในยคุของพวกเรา  •   
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ส่วนท่ี 1 
พระศาสนจักรและกระแสเรียกของมนุษย ์
 

11.  ประชากรของพระเป็นเจา้เชื่อว่าพวกเขาไดร้บัการน าทางจากพระจิตของพระเป็นเจา้ 
ผู้ทรงเติมเต็มให้แก่โลกนี้  •  โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อนี้ พวกเขาพยายามท่ีจะ
ถอดรหสัแห่งสญัญาณท่ีแทจ้ริงของพระเจา้ท่ีทรงสถิตอยู่และพระประสงคใ์นเร่ืองราวต่าง ในความ
ตอ้งการ และความปรารถนา ซึ่งประชากรเหล่านีไ้ดม้ีส่วนรว่มรว่มกับมนษุยค์นอื่นๆ ในยคุของเรา  
•  ดว้ยเหตุท่ีความเชื่อใหค้วามกระจ่างใหม่แก่ทุกส่ิง ประกาศถึงแผนการของพระเจา้ต่อกระแส
เรียกของมนุษยท์ั้งปวง และดังนั้นจึงน าทางจิตใจมนุษยใ์ห้มุ่งไปสู่ทางออกของการเป็นมนุษย์ท่ี
ครบครนั  •   

 
ก่อนอื่นใดหมด ดว้ยเหตผุลนี ้สภาสงัคายนาฯ ปรารถนาท่ีจะประเมินคณุค่าต่างๆ ซึ่งไดร้บั

การประเมินค่าสูงในปัจจุบัน และเชื่อมโยงคุณค่าเหล่านี้กับต้นก าเนิดอันศักด์ิสิทธิ์ของคุณค่า
เหล่านี ้ •  ตราบเท่าท่ีคณุค่าเหล่านีเ้กิดจากฤทธิ์กุศลท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่มนษุย ์คณุค่าเหล่านี้
จึงเป็นความดีงามเหลือล้น  •  กระนั้นก็ตาม คุณค่าเหล่านีม้ักจะถูกบิดเบือนไปจากหน้าท่ีอัน
ถกูตอ้งของมนัโดยหวัใจที่มีมลทินของมนษุย ์ดงันัน้ จึงจ าเป็นตอ้งไดร้บัการช าระลา้งใหบ้ริสทุธิ์  •  

 
พระศาสนจักรคิดอย่างไรเกี่ยวกับมนุษย์?  •  อะไรคือส่ิงท่ีควรจะแนะน าให้แก่สังคม

ปัจจุบนัท่ีก าลังอยู่ระหว่างการก่อรา่งสรา้งขึน้มา? อะไรคือส่ิงส าคัญสงูสดุของกิจกรรมของมนุษย์
ทั่วโลก?  •  ผูค้นก าลังรอคอยค าตอบส าหรบัค าถามเหล่านี ้ •  จากค าตอบเหล่านี ้เราจะเห็นได้
ชดัเจนมากยิ่งขึน้ว่า ประชากรของพระเจา้และเผ่าพนัธุ์มนุษยม์ีชีวิตอยู่รว่มกนัเพื่อท่ีจะรบัใชซ้ึ่งกัน
และกัน  •  ดังนั้น พันธกิจของพระศาสนจักรจะแสดงถึงลักษณะทางศาสนา และด้วยเหตุผลนี้
โดยเฉพาะ จะแสดงถึงลกัษณะอนัสงูส่งของมนษุย ์ •  
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บทท่ี 1 
ศักดิศ์รีของมนุษย ์

 
12.  ตามความเห็นท่ีแทบจะเป็นเอกฉันทข์องทัง้บรรดาศาสนิกชนและเหล่าผูท่ี้ไม่ถือความ

เชื่อ สรรพส่ิงบนโลกนีค้วรจะเกี่ยวโยงกบัมนษุย ์ผูซ้ึ่งเป็นศนูยก์ลางและจดุสงูสดุของสรรพส่ิง  •   
 
แต่มนุษย์คือใคร?  •  เขาได้แสดงออกเกี่ยวกับตัวเอง และยังคงแสดงออกอยู่ต่อไป 

หลายๆ ความคิดเห็นของเขาไม่สอดคลอ้งกนัหรือแมแ้ต่ขัดแยง้กนัเอง  •  ในการกระท าเช่นนี ้เขา
ได้ยกระดับตนเองกลายเป็นมาตรวัดท่ีทรงอ านาจเบ็ดเสร็จส าหรบัทุกส่ิงอย่าง และลดคุณค่า
ตนเองลงจนถึงจุดท่ีสิ ้นหวังไปแล้ว  •  ผลลัพธ์ท่ีได้คือความสงสัยและความวิตกกังวล  •      
พระศาสนจกัรเขา้ใจถึงปัญหานีอ้ย่างแน่นอน  •  โดยไดร้บัความสว่างจากพระเจา้ พระศาสนจกัร
สามารถเสนอทางออกให้กับพวกเขา เพื่อท่ีจะสามารถแสดงถึงสถานการณ์ท่ีแทจ้ริงของมนุษย ์
และอธิบายถึงขอ้บกพร่องของเขา ขณะท่ีในเวลาเดียวกัน รบัรูถ้ึงศักด์ิศรีและชะตากรรมของเขา
อย่างเท่ียงธรรม  •   

 
ด้วยเหตุท่ีพระคัมภีร์สอนว่า มนุษย์ถูกสร้างขึ ้นตาม “พระฉายาของพระเจ้า”  เขามี

ความสามารถท่ีจะรูจ้ักและรกัพระผู้สรา้งของพวกเขา และไดร้บัแต่งตัง้จากพระองค์ใหเ้ป็นนาย
เหนือส่ิงสรา้งทั้งมวลในโลกนี ้(1) ให้เขาสามารถก าราบพวกมันและใชพ้วกมันเพื่อสิริมงคลของ
พระเจา้ (2)  •  “มนษุยท่ี์พระองคค์วรจะเอาใจใส่ต่อเขาคือส่ิงใด?  •  พระองคท์รงสรา้งเขาต ่ากว่า 
เทวดาเพียงเล็กนอ้ย และยกย่องเขาดว้ยความรุ่งโรจนแ์ละเกียรติยศ  •  พระองคท์รงประทานให้
เขาปกครองเหนือผลงานจากฝีพระหัตถข์องพระองค ์ก าหนดใหส้รรพส่ิงอยู่ใตเ้ทา้ของเขา” (สดด. 
8 : 5-7)  •  

 
แต่พระเจา้มิได้สรา้งมนุษย์มาให้อยู่แต่เพียงล าพัง ด้วยตัง้แต่ครัง้เริ่มแรก “พระองค์ทรง

สรา้งใหเ้ป็นชายและหญิง” (ปฐก. 1 : 27)  •  มิตรภาพระหว่างพวกเขาก่อใหเ้กิดรูปแบบเบือ้งตน้
ของความเป็นหน่ึงเดียวกันระหว่างบุคคล  •  เน่ืองจากโดยธรรมชาติส่วนท่ีลึกท่ีสุดของเขานั้น 
มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม และนอกเสียจากว่าเขาจะไดเ้ชื่อมโยงตัวเองเขา้กับผูอ้ื่น เขาจะไม่สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ไดห้รือไม่สามารถพฒันาจนเต็มศกัยภาพไดเ้ลย  •   

 
ดังนั้น เหมือนดังท่ีอีกประโยคหน่ึงในพระคัมภีรบ์ัญญัติไวว้่า “พระเจา้ทรงเห็นว่าทุกส่ิงท่ี

ทรงสรา้งนัน้ดีมาก” (ปฐก. 1 : 31)  •   
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13.  ถึงแมว้่าเขาจะถูกพระเจา้สรา้งขึน้มาในสภาพท่ีศักด์ิสิทธิ์ ตัง้แต่จดุเร่ิมตน้แรกสดุของ

ประวัติศาสตร ์มนุษย์ได้ใช้อิสรภาพของเขาไปในทางมิชอบ ด้วยการกระตุ้นของพญามาร  •  
มนุษย์ตั้งตนต่อต้านพระเจ้าและแสวงหาหนทางบรรลุเป้าหมายของตนแยกจากพระเจ้า   •  
ถึงแมว้่าพวกเขาจะรูจ้กัพระเจา้ พวกเขาไม่ไดถ้วายพระเกียรติพระองคใ์นฐานะของพระเป็นเจา้ แต่
จิตใจท่ีไรส้ติของพวกเขากลับมืดบอด พวกเขารบัใชส่ิ้งสรา้งมากกว่าพระผูส้รา้ง (3)  •  ส่ิงท่ีพระ
เป็นเจา้เผยแสดงต่อพวกเรานั้นสอดคลอ้งกับประสบการณ์  •  เมื่อพินิจพิจารณาถึงหวัใจของเขา 
เขามีความโนม้เอียงไปทางความชั่วรา้ยด้วย และถูกถมทับด้วยความเจ็บป่วยนานัปการ ซึ่งไม่
อาจจะมาจากพระผูส้รา้งผูเ้ป็นองคค์วามดีของเขา  •  บ่อยครัง้ท่ีการเริ่มตน้จากการปฏิเสธการรบัรู ้
ถึงพระเจ้า มนุษย์ได้ท าลายความสัมพันธ์อันเหมาะสมกับเป้าหมายสูงสุดของเขา  รวมถึง
ความสมัพนัธก์บัตนเอง กบัผูอ้ื่น และกบัส่ิงสรา้งทั้งมวล  •   

 
ดงันัน้ มนษุยจ์ึงเกิดการแตกแยกขึน้ภายในตน  •  ดว้ยเหตนีุ ้ทัง้หมดของชีวิตมนุษย ์ไม่ว่า

จะเป็นส่วนของแต่ละคนหรือส่วนรวม แสดงใหเ้ห็นถึงการดิน้รนอย่างมากระหว่างความดีกบัความ
ชั่ว ระหว่างความสว่างกับความมืด  •  อนัท่ีจริง มนษุยพ์บว่า โดยล าพงัตัวเองแลว้ เขาไม่สามารถ
ท่ีจะต่อกรกบัการโจมตีของปีศาจได ้ดว้ยเหตนีุ ้ทุกคนจึงรูสึ้กเหมือนกบัว่าเขาถกูพนัธนาการดว้ยโซ่
ตรวน  •  แต่พระเป็นเจา้เองทรงเสด็จมาปลดปล่อยและเสริมสรา้งพละก าลังแก่พวกเขา ชุบชูเขา
ขึน้ใหม่จากภายใน และละทิ้ง “เจ้านายแห่งโลกนี้” (ยอห์น 12  : 31) ผู้ซึ่งยึดกุมเขาไว้ด้วย
พนัธนาการแห่งบาป (4)  •  ดว้ยเหตุท่ีบาปไดล้ดทอนคุณค่าของมนุษย ์กีดขวางเสน้ทางท่ีเขาจะ
บรรลผุลส าเร็จในชีวิต  •  
 

เสียงเรียกหาความสง่างามและหว้งลึกแห่งความทุกขท์รมาน ซึ่งทัง้สองประการเป็นส่วน
หน่ึงของประสบการณช์ีวิตมนุษย ์มีค าตอบสุดทา้ยและการอธิบายควบคู่กนัไปตามความจริงของ
การเผยแสดงนี ้ •  

 
14.  ถึงแมว้่าจะถกูสรา้งมาจากรา่งกายและวิญญาณ มนษุยย์งัคงเป็นหน่ึงเดียว  •  ดว้ย

การประกอบขึน้ดว้ยส่วนท่ีเป็นรา่งกาย มนษุยไ์ดร้วมเอาองคป์ระกอบแห่งโลกของวตัถุไวใ้นตนเอง 
ดงันั้น องคป์ระกอบเหล่านีจ้ึงบรรลุถึงจดุสูงสดุผ่านทางเขา และเปล่งเสียงอย่างอิสระผ่านทางเขา
ในการสรรเสริญองคพ์ระผูส้รา้ง (6)  •  ดว้ยเหตผุลนี ้มนุษยจ์ึงไม่ไดร้บัอนญุาตใหดู้ถกูดแูคลนชีวิต
ฝ่ายร่างกายของตน แต่เขามีหนา้ท่ีตอ้งเคารพร่างกายของเขาว่าดีงามและมีศักด์ิศรีทัดเทียมกัน 
เพราะพระเป็นเจา้จะทรงสรา้งรา่งกายและจะยกเอารา่งกายนั้นไปในวันสุดทา้ย  •  อย่างไรก็ตาม 
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ดว้ยบาดแผลแห่งบาป มนุษย์ประสบกับแรงกระตุน้ท่ีจะต่อต้านขัดขืนภายในร่างกายของเขา  •  
แต่ศกัด์ิศรีแทจ้ริงของความเป็นมนษุยว์างหลักเอาไวว้่า มนษุยถ์วายพระเกียรติแด่พระเป็นเจา้ดว้ย
รา่งกายของเขา และหา้มปรามไม่ใหร้า่งกายรบัใชต่้อความโนม้เอียงไปในทางชั่วรา้ยของหวัใจ  •  
 

บัดนี ้มนุษยม์ิไดก้ระท าผิด หากเขาจะยกย่องตนเองอยู่เหนือเรื่องของร่างกาย และเป็น
มากกว่าผงธุลีหน่ึงในธรรมชาติ หรือเป็นพลเมืองนิรนามคนหน่ึงในเมืองแห่งมนุษย ์ •  ดว้ยเหตุท่ี
เพียงแต่คุณสมบติัอันดอ้ยค่าของเขาก็ท าใหเ้ขาดีกว่าสรรพส่ิงทัง้มวลรวมกันเสียอีก  •  เขาจะด า
ด่ิงลงไปในความลึกล า้แห่งความเป็นจริงเมื่อใดก็ตามท่ีเขาเขา้ไปอยู่ในหัวใจของตนเอง พระเจา้ผู้
ทรงตรวจค้นหัวใจ (7) รอคอยเขาอยู่ ท่ีนั่น ท่ีนั่นเขาจะพิจารณาใคร่ครวญถึงจุดมุ่งหมายท่ี
เหมาะสมของเขา ภายใต้สายพระเนตรของพระเจ้า   • ดังนั้น เมื่อเขาตระหนักในตนเองถึง
วิญญาณอันศักด์ิสิทธิ์และเป็นอมตะ เขาจะไม่ถูกเย้ยหยันจากความเพ้อฝันท่ีเกิดขึน้เฉพาะจาก
แรงจูงใจทางกายภาพและทางสังคม แต่เป็นเพราะความเข้าใจถึงความจริงอันเหมาะสมของ
เร่ืองราวนัน้ๆ  •   

 
15.  มนุษย์วินิจฉัยไดอ้ย่างถูกต้องว่า ด้วยสติปัญญาของเขา เขาย่อมอยู่เหนือกว่าโลก

แห่งวัตถุทั้งมวล ด้วยเหตุท่ีเขาได้รบัแบ่งปันความสว่างจากองค์แห่งสติปัญญาอันสูงส่ง  •  โดย
การใช้ความสามารถพิเศษต่างๆ ของเขาอย่างไม่มีหยุดหย่อนตลอดมาทุกยุคทุกสมัย มนุษย์
สามารถสรา้งความก้าวหน้าขึน้ได้อย่างแทจ้ริงในด้านวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ ในด้านเทคโนโลยี 
และในดา้นศิลปศาสตร ์ •  ในยุคสมัยของเรา มนษุยม์ีชยัชนะอนัสูงสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการ
สืบคน้เกี่ยวกับโลกแห่งวัตถุและในการน ามนัมาใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ตัวเขาเอง  •  กระนั้นก็
ตาม มนษุยย์ังคงแสวงหาความจริงท่ีลึกซึง้มากยิ่งขึน้ และไดพ้บกบัความจริงเหล่านี ้ •  ดว้ยเหตุท่ี
สติปัญญาของมนุษยม์ิไดจ้  ากัดอยู่แต่เพียงขอ้มูลเชิงประจักษ์แต่เพียงอย่างเดียว แต่สามารถท่ีจะ
บรรลถุึงความเป็นจริงดว้ยมั่นใจอย่างแทจ้ริงว่าเป็นส่ิงท่ีสามารถเรียนรูไ้ด ้แมว้่าผลของบาปจะท า
ใหค้วามมั่นใจนีค้ลมุเครือและอ่อนแรงลงไปบา้ง  •   
 

ธรรมชาติด้านสติปัญญาของมนุษย์จะถูกท าใหส้มบูรณ์ขึน้ดว้ยปรีชาญาณ และจ าเป็น
จะต้องท าให้เป็นดังนั้น ด้วยเหตุท่ีปรีชาญาณจะจูงใจให้จิตใจของมนุษย์ค้นหาและรักในส่ิงท่ี
แทจ้ริงและดีงาม  •  ดว้ยความลุ่มลึกในปรีชาญาณ มนษุยจ์ึงผ่านทะลคุวามเป็นจริงท่ีตนมองเห็น
ไปยงัความจริงซึ่งจบัตอ้งมองเห็นไม่ได ้ •   
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ยคุสมัยของพวกเราตอ้งการปรีชาญาณนีม้ากยิ่งกว่าในยุคท่ีผ่านมา ถา้หากเราตอ้งการท่ี
จะท าใหส่ิ้งต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดค้น้พบมีความเป็นมนษุยม์ากยิ่งขึน้  •  ทัง้นีเ้พราะอนาคตของโลกตก
อยู่ในอันตราย นอกเสียจากว่านักปราชญ์จะตอ้งเตรียมพรอ้มท่ีจะกา้วใหป้รากฏออกมา  •  ส่ิงท่ี
ควรจะชีใ้หเ้ห็นก็คือหลายๆ ประเทศ ซึ่งขัดสนทางเศรษฐทรพัยม์ากกว่า กลบัอดุมดว้ยปรีชาญาณ
และสามารถเสนอคณุประโยชนอ์ย่างส าคญัใหแ้ก่ประเทศอื่นๆ  •   

 
ในท่ีสุดแลว้ โดยอาศยัพระพรของพระจิตเจา้ มนุษยจ์ะไดร้บัความเชื่อจากการใครค่รวญ

ไตรต่รองและความเขา้ใจในแผนการของพระเป็นเจา้ (8)  •   
 
16.  ในส่วนลึกของมโนธรรมแยกแยะของเขา มนุษย์ตรวจพบกฎเกณฑ์ท่ีมนุษย์มิได้

ก าหนดเองเพื่อบังคับตน แต่กฎท่ีมีนีท้  าให้เขาเชื่อฟัง  •  เรียกรอ้งให้เขารักความดีและหลีกหนี
ความชั่วอยู่เสมอ เมื่อถึงคราวท่ีจ าเป็น เสียงของมโนธรรมจะพูดกบัหวัใจของเขาว่า จงท าส่ิงนี ้จง
หลีกเล่ียงส่ิงนั้น  •  ดว้ยว่าในหัวใจของมนุษยม์ีกฎท่ีเขียนไวโ้ดยพระเป็นเจา้ การเชื่อฟังกฎนีเ้ป็น
ความสง่างาม เป็นศักด์ิศรีของมนุษย์ เขาจะได้รับการพิพากษาตามการเชื่อฟังต่อกฎนี ้(9)  •   
มโนธรรมเป็นแก่นท่ีอยู่ในท่ีลึกลับท่ีสุดและเป็นท่ีอันศักด์ิสิทธิ์ของมนุษย ์ •  ท่ีนั่นเขาจะอยู่เพียง
ล าพังกับพระเป็นเจา้ ซึ่งเสียงของพระองคจ์ะดังกอ้งอยู่ในหว้งลึกของเขา (10)  •  ในลักษณะอัน
น่าพิศวง มโนธรรมจะเผยแสดงให้เห็นถึงกฎนั้น ซึ่งจะส าเร็จได้ด้วยความรักต่อพระเจ้าและต่อ
เพื่อนบ้าน (11)  •  ในความสัตย์ซื่อต่อมโนธรรม คริสตชนจึงร่วมส่วนกับมนุษย์คนอื่นๆ ในการ
แสวงหาความจริง และคน้หาค าตอบท่ีแทจ้ริงส าหรบัปัญหาต่างๆ มากมาย ซึ่งเกิดขึน้ในชีวิตของ
มนุษย์แต่ละคนอันเน่ืองมาจากความสัมพันธ์ในสังคม  •  ดังนั้น เมื่อมโนธรรมท่ีถูกต้องเข้ามา
ก ากบัควบคมุมากขึน้ บุคคลหรือกลุ่มทัง้หลายยิ่งจะหนัเหออกไปจากทางเลือกท่ีไม่มีทางออก และ
พยายามท่ีจะรบัการชีน้  าจากบรรทัดฐานท่ีถูกตอ้งทางศีลธรรมมากขึน้  •  บ่อยครัง้ท่ีมโนธรรมท า
ผิดพลาดไปด้วยความโง่เขลาท่ีไม่อาจจะเอาชนะได้โดยไม่สูญเสียศักด์ิศรี  •  ส่ิงเดียวกันนีไ้ม่
อาจจะใชอ้ธิบายไดก้ับคนท่ีแทบจะไม่ใส่ใจกับความจริงและความดีงาม หรือกบัมโนธรรมท่ีค่อยๆ 
ดา้นชาจนมืดบอดไป อนัเป็นผลมาจากการกระท าบาปจนเคยชิน  •   
 

17.  เพียงเฉพาะในอิสรภาพเท่านั้นท่ีมนุษยจ์ะสามารถก าหนดทิศทางของตนใหมุ้่งหน้า
ไปสู่ความดีงามได ้ •  คนในยุคสมัยของเรานีใ้ชป้ระโยชนเ์ป็นอนัมากจากอิสรภาพนี ้และตามหา
อิสรภาพดว้ยความกระตือรือรน้ และแน่นอนว่าเป็นไปอย่างถกูตอ้งดว้ย  •  อย่างไรก็ตาม บ่อยครัง้
ท่ีพวกเขาฟูมฟักอิสรภาพนีแ้บบเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกับเป็นใบอนุญาตให้พวกเขาท าอะไรก็
ตามท่ีท าให้พวกเขาพอใจ แม้ว่าส่ิงนั้นจะเป็นส่ิงชั่วรา้ย  •  ในส่วนของอิสรภาพเอง อิสรภาพท่ี
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แทจ้ริงเป็นเครื่องหมายพิเศษเฉพาะถึงพระฉายาของพระเป็นเจา้ภายในตัวมนุษย์  •  ดว้ยเหตุท่ี
พระเป็นเจา้มีพระประสงคท่ี์จะใหม้นษุยย์ังคง “เป็นผูค้วบคุมดูแลการตดัสินใจดว้ยตัวของเขาเอง” 
(12) เพื่อท่ีเขาจะไดแ้สวงหาพระผูส้รา้งของเขาอย่างเป็นธรรมชาติ และเขา้มาอย่างอิสระสู่ความดี
บริบูรณ์อันน่าปีติยินดีโดยผ่านทางความจงรักภักดีต่อพระองค์   •  ดังนั้น ศักด์ิศรีของเขาจึง
เรียกรอ้งใหก้ระท าตามส่ิงท่ีเขาเลือกโดยรูต้วัและโดยอิสระ ซึ่งเกิดขึน้จากแรงจงูใจและการกระตุน้
โดยส่วนตัวจากภายใน ไม่ใช่จากส่ิงเรา้ภายในอันไรเ้หตุผล หรือเพราะเพียงแค่แรงกดดันจาก
ภายนอกเท่านั้น  •  มนุษยจ์ะบรรลุถึงศักด์ิศรีดังกล่าวเมื่อปลดปล่อยตนเองจากความลุ่มหลงใน
กิเลส เขาด าเนินตามเป้าหมายของตนตามทางเลือกท่ีเขาไดต้ัดสินใจดว้ยตนเองแลว้ว่าดีงาม และ
จัดหาความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมใหก้ับตนเองด้วยการกระท าท่ีมีประสิทธิผลและเชี่ยวชาญ 
เพื่อใหบ้รรลุถึงจุดหมายปลายทางนั้น  •  เน่ืองจากอิสรภาพของมนุษยถ์ูกท าลายจากการกระท า
บาป โดยอาศัยความช่วยเหลือจากพระหรรษทานของพระเป็นเจา้เท่านั้นท่ีจะน าความสัมพันธ์
ดงักล่าวกบัพระเจา้ใหเ้บ่งบานอย่างเต็มท่ี  •  ต่อหนา้พระบลัลังกพ์ิพากษาของพระเป็นเจา้ มนษุย์
แต่ละคนจะตอ้งยื่นบญัชีชีวิตของเขาว่าเขาไดท้ าความดีหรือท าความชั่ว (13)  •   
 

18.  เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความตายนั่นแหละ ปริศนาแห่งการด ารงอยู่ของมนุษย์จึง
ปรากฏขึน้มาโดยฉับพลันทันทีท่ีสุด  •  มนุษยไ์ม่เพียงแต่จะตอ้งทนทกุขท์รมานกับความเจ็บปวด
และความเส่ือมโทรมของร่างกายท่ีก าลังรุกคืบเขา้มา แต่ท่ีมากยิ่งกว่านั้นคือความกลัวต่อการดับ
สญูไปชั่วนิจนิรนัดร  •  นับเป็นส่ิงถกูตอ้งท่ีเขาไดก้ระท าตามสญัชาตญาณของหัวใจ เมื่อเขาชิงชัง
และตัดขาดจากความพินาศจนหมดสิน้และการดับสูญโดยสิน้เชิงของการเป็นบุคคลของเขา  •  
เขาแข็งขืนต่อต้านความตายเพราะภายในตัวเขามีเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตนิรนัดรซึ่งไม่อาจท่ีจะถูก
ลดทอนให้เป็นเรื่องทางวัตถุแต่เพียงอย่างเดียว  •  การดิ้นรนทั้งมวลทางเทคโนโลยี แม้จะยัง
ประโยชนอ์ย่างเต็มท่ี แต่ไม่อาจท่ีจะบรรเทาความกังวลใจของเขา ดว้ยว่าการยืดอายุชีวิตทางกาย
ออกไปก็ไม่สามารถจะท าใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจส าหรบัความปรารถนาต่อชีวิตขัน้ท่ีสงูกว่า ซึ่งถกูกกัขัง
อยู่ในกายเนือ้ของเขา  •   
 

ถึงแมว้่าความลีล้บัของความตายจะท าใหล้ดทอนจินตนาการลงอย่างท่ีสดุ พระศาสนจกัร
ถูกสอนด้วยการเผยแสดงของพระเป็นเจ้าและสั่งสอนอย่างหนักแน่นว่ามนุษย์ถูกสรา้งมาจาก  
พระเจา้โดยมีเป้าหมายอนัสงูส่งท่ีอยู่เหนือความทกุขร์ะทมแห่งโลกียว์ิสัย  •  นอกจากนี ้ความตาย
ทางกาย ซึ่งมนษุยจ์ะไดร้บัยกเวน้ถา้หากเขาไม่กระท าบาป จะตอ้งปราชยัตามความเชื่อแบบคริสต ์
เมื่อมนษุยท่ี์ตอ้งพินาศไปเพราะการกระท าของเขาจะไดร้บัการฟ้ืนฟูใหก้ลบัคืนสู่ความครบครนัโดย
พระผู้ไถ่ผู้ทรงพลานุภาพและทรงพระเมตตา  •  ด้วยเหตุท่ีพระเป็นเจ้าได้ทรงเรียกมนุษย์ และ
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ยงัคงเรียกพวกเขาอยู่เพื่อว่าดว้ยธาตุแทท้ัง้ครบของเขา มนุษยอ์าจจะร่วมส่วนกับพระองคใ์นการ
แบ่งปันอันไม่มีท่ีสิน้สุดในชีวิตวิญญาณท่ีพน้ไปจากความเน่าสลายทัง้ปวง  •  พระคริสตเจา้ทรง
ไดร้บัชยัชนะนีเ้มื่อพระองคท์รงฟ้ืนคืนพระชนมช์ีพ เน่ืองดว้ยการสิน้พระชนมข์องพระองค ์พระองค์
ไดท้รงปลดปล่อยมนษุยใ์หเ้ป็นอิสระจากความตาย  •  ดงันัน้ ส าหรบัคนท่ีมีวิจารณญาณไตรต่รอง
ทกุคน ความเชื่อท่ีหยั่งรากมั่นคงจึงเป็นค าตอบส าหรบัความวิตกกังวลของเขาว่าอนาคตขา้งหนา้
ของเขาจะเป็นเช่นไร  •  ในขณะเดียวกัน ความเชื่อมอบพละก าลังให้แก่เขาในการท่ีจะร่วมเป็น
หน่ึงเดียวกับพระคริสตเจา้ กบัคนทัง้หลายท่ีเขารกัซึ่งถูกพรากไปดว้ยความตาย ความเชื่อกระตุน้
ใหเ้กิดความหวงัว่าพวกเขาจะพบกบัชีวิตท่ีแทจ้ริงกบัองคพ์ระเจา้  •   

 
19.  มลูเหตุรากฐานส าหรบัศักด์ิศรีของมนุษยต์ัง้อยู่บนความตอ้งการของมนุษยท่ี์จะเป็น

หน่ึงเดียวกันกับพระเจา้  •  จากสภาพแวดลอ้มเร่ิมแรกของตน้ก าเนิดของเขา มนษุยไ์ดร้บัการเชือ้
เชิญแลว้ใหพ้บปะสนทนากับพระเป็นเจา้  •  ดว้ยเหตท่ีุมนุษยไ์ม่อาจจะด ารงอยู่ได ้หากเขาไม่ได้
รบัการสรรคส์รา้งมาจากความรกัของพระเจา้และไดร้บัการท านบุ ารุงอยู่เสมอดว้ยความรกันัน้ และ
เขาจะไม่สามารถด ารงชีวิตตามความเป็นจริงไดอ้ย่างเต็มท่ี หากเขาไม่ไดร้บัรูถ้ึงความรกันั้นอย่าง
อิสระ และอทิุศตนใหแ้ก่พระเป็นเจา้  •  กระนัน้ก็ตาม หลายคนในยคุสมยัของเราไม่เคยสงัเกตเห็น
สายสัมพันธ์กับพระเจา้อันใกล้ชิดและส าคัญมากนี ้หรือปฏิเสธความสัมพันธ์นีอ้ย่างโจ่งแจ้ง  •  
ดังนั้น ลัทธิอเทวนิยมจึงควรจะนับรวมเข้าเป็นหน่ึงในปัญหาท่ีรา้ยแรงท่ีสุดของยุคสมัยนี้ และ
สมควรท่ีจะไดร้บัการตรวจสอบอย่างใกลช้ิด  •   
 

ค าว่าอเทวนิยมใชไ้ดก้ับปรากฏการณห์ลายรูปแบบซึ่งแตกต่างกนัค่อนขา้งมากทีเดียว  •  
ดว้ยว่า ขณะท่ีบางคนปฏิเสธพระเจา้อย่างเปิดเผย  คนอื่นๆ เชื่อว่ามนุษย์จะยืนยันอย่างแน่แท้
เกี่ยวกับพระองคไ์ม่ได ้ •  กระนั้นก็ดี ยงัมีคนอื่นๆ ใชว้ิธีการดังกล่าวในการพินิจพิเคราะหค์ าถาม
เกี่ยวกับพระเจา้เพื่อท าให้ดูไรค้วามหมายไป  •  หลายคนล่วงละเมิดข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์
อย่างไม่เหมาะสม โดยยืนยนัว่าทุกส่ิงตอ้งสามารถอธิบายไดด้ว้ยการใหเ้หตผุลทางวิทยาศาสตรแ์ต่
เพียงอย่างเดียว หรือในทางตรงกันขา้ม พวกเขายอมรบัไม่ไดโ้ดยสิน้เชิงว่ามีความจริงบริบูรณ์  •  
บางคนยกย่องมนุษยเ์สียมากมายจนท าให้ความเชื่อถึงพระเจ้าของหลายๆ คนถูกลดทอนลงไป
เหลือเป็นเพียงความอ่อนแอ แมว้่าพวกเขาจะมีความโนม้เอียงท่ีจะเชื่อมั่นในมนุษยม์ากกว่าท่ีจะ
ปฏิเสธพระเจา้  •  ในอีกดา้นหน่ึง บางคนก่อรา่งสรา้งความคิดของตนท่ีท าใหห้ลงผิดเกี่ยวกบัพระ
เจ้าว่า เมื่อพวกเขาละทิ้งส่ิงท่ีเสกสรรขึน้นี ้ พวกเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าแห่งพระวรสารด้วย
ประการทัง้ปวง  •  บางคนไม่เคยท่ีจะตัง้ค าถามเกี่ยวกับพระเจา้ เพราะพวกเขาไม่เคยประสบกับ
การกระตุน้ปลุกเรา้ดา้นศาสนา หรือพวกเขาไม่เห็นว่าท าไมจะตอ้งท าให้ตนเองต้องยุ่งยากดว้ย
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เร่ืองของศาสนา  •  นอกจากนี ้อเทวนิยมมกัจะเป็นผลมาจากการประทว้งอย่างรุนแรงต่อความชั่ว
รา้ยในโลกนี ้หรือจากคณุลกัษณะสมับูรณซ์ึ่งยังไม่ไดท้ าใหเ้กิดเป็นคุณค่าของมนษุย ์และดว้ยเหตุ
นั้นจึงยกให้เป็นรูปลักษณะของพระเจ้า  •  บ่อยครั้งท่ีอารยธรรมสมัยใหม่เองท าให้การเข้าถึง   
พระเจา้กลายเป็นเรื่องยุ่งยากซับซอ้น ไม่ใช่ดว้ยเหตุผลท่ีส าคัญจ าเป็นประการใด แต่เป็นเพราะ
อารยธรรมนัน้มวัแต่จดจ่ออย่างไม่ลืมหลืูมตากบัเร่ืองราวทางโลก  •   
 

ปฏิเสธไม่ไดว้่า ผูท่ี้จงใจปิดกัน้พระเจา้จากหวัใจของพวกเขา และพยายามท่ีจะหลบเล่ียง
ค าถามดา้นศาสนาไม่ใช่ผูท่ี้ท าตามการชีน้  าของมโนธรรมของตน และดังนั้นพวกเขาจึงไม่พน้ไป
จากการกล่าวโทษผูอ้ื่น ถึงอย่างนั้นก็ดี บรรดาศาสนิกชนเองก็มีส่วนท่ีจะตอ้งรบัผิดชอบกับการเกิด
สถานการณ์เช่นนีอ้ยู่บ่อยครัง้  •  หากมองในภาพรวม อเทวนิยมไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ 
แต่เกิดขึน้จากสาเหตุหลายประการ รวมถึง ปฏิกิริยาท่ีรุนแรงในการต่อตา้นความเชื่อทางศาสนา 
และในบางท่ีเป็นการต่อตา้นคริสตศาสนาโดยเฉพาะ  •  ดังนั้น ศาสนิกชนคงไดท้ าอะไรมิใช่นอ้ย
จึงจะก่อใหเ้กิดลัทธิอเทวนิยมขึน้  •  ในระดับหน่ึง พวกเขาละเลยการฝึกฝนตนเองทางความเชื่อ 
หรือสอนหลักค าสอนท่ีผิดพลาด หรือขาดตกบกพร่องในชีวิตดา้นศาสนา ศีลธรรม และสังคมของ
พวกเขา กล่าวไดว้่าพวกเขาปกปิดแทนท่ีจะเผยแสดงพระพักตรอ์ันแท้จริงของพระเจ้าและพระ
ศาสนา  •   
 

20.  ลัทธิอเทวนิยมในสมัยใหม่นีม้กัจะมีการแสดงออกอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกเหนือจาก
สาเหตอุื่นๆ แลว้ยังไดแ้ผ่ขยายความปรารถนาของมนุษยต่์ออิสรภาพไปจนถึงจุดท่ีก่อใหเ้กิดความ
ยากล าบากต่อการพึ่งพิงพระเจา้ในทุกรูปแบบ  •  ผูท่ี้ประกาศตนว่าไม่เชื่อในพระเจา้ในลักษณะนี้
ใหเ้หตุผลว่า อเทวนิยมใหอ้ิสรภาพแก่มนุษยท่ี์จะเป็นจุดหมายปลายทางของตนเอง มนษุยจ์ึงเป็น
ช่างฝีมือและผูส้รา้งสรรค์แต่เพียงผู้เดียวท่ีจะสรา้งประวัติศาสตรข์องตนเอง  •  พวกเขาอ้างว่า
อิสรภาพนีไ้ม่สามารถท่ีจะประนีประนอมกับการประกาศยืนยันความเชื่อในพระเจ้า ผู้ซึ่งเป็น
ผูส้รา้งและเป็นจุดมุ่งหมายของทุกสรรพส่ิง หรืออย่างนอ้ยท่ีสุดนั้น อิสรภาพนีท้ าใหก้ารประกาศ
ทัง้หลายทั้งปวงดังกล่าวกลายเป็นเรื่องมากเกินควร  •  ความนิยมชมชอบในลัทธิความเชื่อนีจ้ะ
เป็นความรูสึ้กถึงพลงัอ านาจ ซึ่งความกา้วหนา้ทางเทคนิคสมยัใหม่ก่อใหเ้กิดขึน้กบัมนษุย ์ •  
 

ส่ิงท่ีไม่ควรมองขา้มไปในท่ามกลางรูปแบบของลัทธิอเทวนิยมสมัยใหม่ต่างๆ ไดแ้ก่ ส่ิงท่ี
คาดหวังจากความหลุดพน้ของมนษุย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยผ่านทางการปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  •  รูปแบบนี้โต้แย้งว่า โดยธรรมชาติแล้ว ศาสนากีดขวางการ
ปลดปล่อยนีด้้วยการกระตุ้นความหวังของมนุษยต่์อชีวิตอนาคตอันจอมปลอม ด้วยเหตุนั้น จึง
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เบี่ยงเบนเขาไปจากการสรา้งเมืองทางโลก  •  ผลท่ีตามมาก็คือ เมื่อผู้สนับสนุนลัทธินี้ได้ครอง
อ านาจเป็นรฐับาล พวกเขาจะต่อต้านศาสนาอย่างรุนแรง และส่งเสริมแนวคิดอเทวนิยมโดยใช้
วิธีการกดดันต่างๆ ด้วยอ านาจทางการเมืองท่ีพวกเขามีอยู่ในมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการให้
การศึกษาแก่เยาวชน  •   
 

21.  ในความซื่อสตัยจ์งรกัภักดีต่อพระเจา้และต่อมนุษย ์แมด้ว้ยความเสียใจแต่ก็กระท า
อย่างหนกัแน่นเท่าท่ีจะเป็นไปได ้พระศาสนจกัรไดป้ฏิเสธขอ้เรียกรอ้ง (16) และไม่สามารถท่ีจะยุติ
การปฏิเสธแนวความคิดและการกระท าท่ีแฝงไวด้ว้ยความมุ่งรา้ยเหล่านัน้ ซึ่งขัดแยง้กบัเหตผุลและ
ประสบการณ์ร่วมกันของแนวคิดมนุษยนิ์ยม และขับมนุษยอ์อกจากบัลลังก์แห่งความดีเลิศตาม
ธรรมชาติของเขา  •   

 
กระนั้นก็ตาม พระศาสนจักรเพียรพยายามท่ีจะสืบค้นเข้าไปในจิตใจของผู้เชื่อในลัทธิ 

อเทวนิยมถึงสาเหตุท่ีซ่อนอยู่ ท่ีพวกเขาปฏิเสธพระเจ้า ด้วยตระหนักดีถึงอิทธิพลของค าถามท่ี 
ลทัธิอเทวนิยมยกขึน้มา และไดร้บัแรงบนัดาลใจจากความรกัต่อมวลมนษุย ์พระศาสนจกัรเชื่อว่า
ค าถามเหล่านีค้วรจะไดร้บัการพินิจพิจารณาอย่างจริงจงัและลึกซึง้มากขึน้  •  

 
พระศาสนจักรยืนยันว่าการยอมรับพระเจ้าไม่เป็นการคุกคามต่อศักด์ิศรีของมนุษย์แต่

ประการใด เพราะว่าศักด์ิศรีนีม้ีตน้ก าเนิดและสมบูรณไ์ปในพระเจา้  •  ดว้ยเหตุท่ีมนุษยถ์ูกสรา้ง
ขึน้มาใหเ้ป็นสมาชิกของสงัคมท่ีมีสติปัญญาและเป็นอิสระโดยพระเจา้ พระผูซ้ึ่งสรา้งเขาขึน้มา แต่
ส่ิงท่ีส าคัญยิ่งกว่านั้นคือ เขาได้รบัเรียกมาในฐานะของบุตรท่ีจะรว่มเป็นหน่ึงเดียวกันกับพระเจ้า
และรว่มส่วนในความสขุของพระองค์  •  พระศาสนจักรสอนต่อไปว่า ความหวังท่ีเกี่ยวขอ้งกับวัน
สิน้พิภพไม่ไดบ้ั่นทอนความส าคัญของหน้าท่ีในการเขา้แทรกแซง แต่ตรงข้ามกลับสนับสนุนให้
กระท าการแทรกแซงดังกล่าวดว้ยแรงจูงใจอนัมีชีวิตชีวา  •  ในทางตรงกันขา้ม เมื่อปราศจากค า
ตักเตือนของพระเจา้และความหวังของชีวิต ศักด์ิศรีของมนุษยก์็ขาดวิ่นไปดว้ยความเศรา้เสียใจ
เป็นท่ีสุด ดังท่ีเหตุการณ์ในปัจจุบันนีเ้ป็นข้อพิสูจน์อยู่บ่อยๆ ปริศนาแห่งชีวิตและความตาย แห่ง
ความรูสึ้กผิดและความทุกข์เศรา้ยังคงเป็นส่ิงท่ีแก้ไม่ได้ โดยท่ีผลลัพธ์มักจะเป็นว่า มนุษย์ยอม
จ านนต่อความสิน้หวงั  •   
 

ในขณะท่ี ส่ิงท่ีหลงเหลืออยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนคือ ปริศนาท่ีไม่มีค าตอบ แม้ว่าเขาจะ
ส าเหนียกรูถ้ึงปัญหาเหล่านีไ้ด้อย่างคลุมเครือ  •  ดว้ยว่าในบางโอกาส ไม่มีใครท่ีจะหลีกหนีการ
ถามค าถามกบัตนเองในลักษณะเช่นนีไ้ดโ้ดยสิน้เชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตกุารณส์ าคัญเกิด
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ขึน้กับชีวิต  •  ส าหรบัการถามค าถามนี ้พระเจา้เท่านัน้ท่ีใหค้ าตอบไดอ้ย่างครบถว้นและแน่นอน
ท่ีสดุ เหตวุ่าพระองคท์รงเรียกมนุษยใ์หมุ้่งสู่ความรูท่ี้สงูยิ่งขึน้และการสืบคน้อย่างอ่อนนอ้มถ่อมตน
มากขึน้  •   
 

อย่างไรก็ตาม วิธีการแกไ้ข ซึ่งตอ้งน าไปใชก้ับลัทธิอเทวนิยม สามารถแสวงหาไดจ้ากการ
น าเสนอค าสอนของพระศาสนจกัรอย่างเหมาะสม และจากชีวิตท่ีครบสมบูรณข์องพระศาสนจักร
และสมาชิก  •  ดว้ยเหตุว่า พระศาสนจกัร โดยไดร้บัการน าทางจากพระจิตเจา้ พระผูซ้ึ่งฟ้ืนฟูและ
ช าระใหพ้ระศาสนจกัรบริสทุธิ์อยู่ไม่มีท่ีสิน้สดุ (17) มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบต่อการท่ีจะท าใหพ้ระเป็นเจา้
พระบิดาและพระบุตรผูเ้สด็จลงมาในโลกนี ้ใหส้ถิตอยู่และในอีกแง่หน่ึงเป็นท่ีมองเห็นได ้ •  ปัจจัย
ส าคัญท่ีจะท าใหส่ิ้งนีบ้รรลุผลส าเร็จไดคื้อ การเจริญชีวิตเป็นประจกัษ์พยานและความเชื่อท่ีมีวุฒิ
ภาวะ นั่นคือ คนเราต้องได้รับการฝึกฝนให้มองเห็นปัญหาอย่างชัดเจนและควบคุมจัดการกับ
ปัญหาได ้ •  มรณสักขีจ  านวนมากไดเ้ป็นประจักษ์พยานความเชื่ออย่างแจง้ชัดและยังคงกระท า
เช่นนัน้อยู่อีกต่อไป  •  ความเชื่อนีจ้ะตอ้งไดร้บัการพิสูจนใ์หเ้ห็นถึงผลอันอดุมดว้ยการแผ่ขยายเขา้
ไปในชีวิตทั้งครบของศาสนิกชน รวมถึง มิติด้านชีวิตฝ่ายโลก และโดยการกระตุ้นให้เขามุ่งไปสู่
ความยติุธรรมและความรกั โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ยากไร ้ •  อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีเผยแสดงถึงการ
สถิตอยู่ของพระเจา้ไดดี้ท่ีสดุคือ ความรกักนัฉันพี่นอ้งของบรรดาสตับุรุษ ผูซ้ึ่งมีจิตตารมณเ์ป็นหน่ึง
เดียวกัน ด้วยการท างานร่วมกันเพื่อความเชื่อแห่งพระวรสาร (18) และได้พิสูจน์ตนเองว่าเป็น
เครื่องหมายแห่งความเป็นเอกภาพ  •   
 

ในขณะท่ีไม่ยอมรบัลัทธิอเทวนิยมทั้งหลายทัง้ปวงโดยสิน้เชิง พระศาสนจักรยืนยันอย่าง
จริงใจว่า มนุษยท์ุกคน ทัง้ท่ีเป็นศาสนิกชนและไม่ไดเ้ป็นศาสนิกชน ควรท่ีจะท างานเพื่อสภาพท่ีดี
ขึน้โดยถกูตอ้งของโลกซึ่งพวกเราทัง้หมดอาศยัอยู่นี ้อย่างไรก็ตาม อดุมคติดังกล่าวนีไ้ม่อาจจะเป็น
จริงขึน้มาได ้เวน้เสียแต่ว่าจะมีการเสวนากนัดว้ยความจริงใจและรอบคอบ • ดงันั้น พระศาสนจกัร
จึงคัดคา้นการแบ่งแยกระหว่างผูม้ีความเชื่อกับผูท่ี้ไม่เชื่อในพระเจา้โดยคณะผูบ้ริหารของรฐับาง
แห่ง อันเป็นการดูถูกเหยียดหยามต่อสิทธิขั้นพืน้ฐานของมนุษย์  •  พระศาสนจักรเรียกรอ้งให้มี
เสรีภาพอย่างจริงจงัส าหรบับรรดาศาสนิกชนท่ีจะรวมตวักันเป็นพระวิหารของพระเป็นเจา้ในโลกนี้
ดว้ย  •  พระศาสนจักรขอเชือ้เชิญด้วยความอ่อนน้อมให้บรรดาผูท่ี้ไม่เชื่อในพระเจ้าให้ได้พินิจ
พิจารณาถึงพระวรสารของพระคริสตเจา้ดว้ยใจเปิดกวา้ง  •  
 

เหนือส่ิงอื่นใด พระศาสนจักรตระหนักว่าสารของพระศาสนจักรประสานกลมกลืนกับ
ความปรารถนาอันเป็นความลบัท่ีสดุในหัวใจมนุษย ์เมื่อพระศาสนจักรปกป้องศักด์ิศรีแห่งกระแส
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เรียกของมนุษย์ และฟ้ืนฟูความหวังของบรรดาผู้ท่ีหมดสิน้ความหวังไปแล้วกับส่ิงใดๆ ท่ีอยู่
เหนือกว่าชะตากรรมในปัจจุบันของพวกเขา  •  โดยไม่มีวัตถุประสงคท่ี์จะลดทอนมนุษยล์ง หาก
พิจารณาในแง่ของการพฒันาแลว้ สารของพระศาสนจักรนีน้ ามาซึ่งชีวิตและอิสรภาพแก่มนษุย ์ •  
นอกจากสารนี ้ไม่มีส่ิงใดเลยท่ีจะก่อใหเ้กิดคณุประโยชนท่ี์จะเติมเต็มในหัวใจของมนุษย ์“พระองค์
ทรงสรรคส์รา้งเราเพื่อพระองคเ์อง” โอ ้พระผูเ้ป็นเจา้ “และหวัใจของเราจะไม่สงบจนกว่าใจของเรา
จะไดพ้กัผ่อนอยู่ในพระองค”์ (19)  •   
 

22.  ความจริงก็คือว่า มีแต่เฉพาะด้วยรหัสธรรมล า้ลึกแห่งการท่ีพระวจนาตถไ์ด้ทรงรับ 
เอากายเท่านั้นท่ีความลีล้ับของมนุษย์ได้เผยแสดงออกมา  •  ด้วยว่า อดัม มนุษย์คนแรก เป็น
รูปลักษณะของพระองคผ์ู้ท่ีจะไดท้รงเสด็จมา (20) กล่าวคือ พระคริสตเจ้า พระผูท้รงเป็นเจ้า  •  
โดยการเผยแสดงของรหัสธรรมลีล้ับของพระบิดาและความรกัของพระองค ์พระคริสตเจา้  อาดัม
คนสดุทา้ย ไดเ้ผยแสดงพระองคเ์องอย่างครบถว้นกบัเราแต่ละคน และท าใหก้ระแสเรียกสงูสดุของ
พระองคช์ดัเจนแจ่มแจง้  •  ฉะนัน้ จึงไม่ใช่เร่ืองน่าแปลกท่ีในพระองค ์ความจริงท่ีกล่าวมาทัง้หมด
ไดพ้บกบัรากเหงา้ และบรรลถุึงมงกุฏสงูสดุของความจริงเหล่านัน้  •   
 

พระองค์ผูท้รงเป็น “ภาพลักษณ์ของพระเจา้ท่ีเรามองไม่เห็น” (คส. 1:15), (21) พระองค์
เองทรงเป็นมนษุยท่ี์สมบูรณแ์บบ  •  พระองคท์รงฟ้ืนฟูความคลา้ยคลึงกับพระเจา้ ซึ่งถกูท าใหผิ้ด
รูปผิดร่างไปตัง้แต่มนุษยไ์ด้ตกอยู่ในบาปก าเนิดเป็นตน้มา ใหแ้ก่บรรดาบุตรแห่งอดัมทัง้หลาย  •  
เน่ืองจากการท่ีพระองคไ์ดท้รงรบัเอาธรรมชาติมนุษยน์ั้น ธรรมชาติมนุษยไ์ม่ไดสู้ญสิน้ลงไป (22) 
เฉพาะดว้ยความจริงนีเ้องท่ีท าให้ศักด์ิศรีของพระเจา้ในตัวมนุษยไ์ดร้บัการยกให้สูงขึน้ไปดว้ย  •  
เน่ืองจากอาศัยการเสด็จมาของพระองค ์พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงร่วมเป็นหน่ึงเดียวกันด้วย
รูปแบบบางประการกับมนษุยแ์ต่ละคน  •  พระองคท์รงท างานดว้ยมือของมนษุย ์พระองคท์รงคิด
ดว้ยสติปัญญาของมนุษย์ พระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจด้วยทางเลือกของมนุษย์ (23) และทรงรัก
ดว้ยสิน้สดุจิตใจของมนษุย ์ •  โดยการประสติูจากพระนางพรหมจารีมารีย ์พระองคจ์ึงเป็นหน่ึงใน
พวกเรา พระองคท์รงเหมือนกบัเราทกุประการเวน้ไวแ้ต่บาป (24)  •  
 

ดุจดังลูกแกะท่ีบริสุทธิ์ พระองค์ทรงประทานพระชนม์ชีพเพื่อพวกเราด้วยการหลั่งพระ
โลหิตของพระองคโ์ดยสมัครใจ  •  ในพระองค ์พระเจา้ทรงคืนดีกบัเรา (25) กับพระองคเ์องและใน
หมู่พวกเรา จากพันธนการของความชั่วรา้ยและบาป พระองคไ์ดท้รงปลดปล่อยเรา ดังนั้น เราแต่
ละคนจึงสามารถกล่าวพรอ้มกับสานุศิษย์ว่า พระบุตรของพระเจา้ “ทรงรกัขา้พเจา้และทรงมอบ
พระองค์เพื่อข้าพเจ้า” (กท. 2:20)  •  ด้วยการรบัทนทุกข์ทรมานเพื่อเรา พระองค์มิได้เพียงแต่
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ประทานตัวอย่างเพื่อให้เราเลียนแบบ (26) แต่ยังทรงส่องน าทาง และถา้เราติดตามไป ชีวิตและ
ความตายจะศกัด์ิสิทธิ์ไปและมีความหมายใหม่  •  
 

โดยการปรบัเปล่ียนให้คลา้ยคลึงกับภาพเหมือนของพระบุตร ผูเ้ป็นบุตรหัวปีของบรรดา
นอ้งๆ อีกมากมาย (27) คริสตชนไดร้บั “ผลิตผลครัง้แรกของพระจิตเจา้” (รม. 8:23) โดยท่ีเขาเร่ิม
สามารถท่ีจะปฏิบติัตามกฎใหม่แห่งความรกั (28)  •  โดยอาศยัพระจิตเจา้ พระผูเ้ป็น “ประกนัของ
มรดกท่ีเราจะไดร้บั” (อฟ. 1:14) มนุษยท์ัง้ครบจึงไดร้บัการฟ้ืนฟูขึน้ใหม่จากภายใน แมก้ระทั่งท า
ให้ “การปลดปล่อยร่างกายให้ได้รับเป็นอิสระ” (รม. 8:23) ส าเร็จไป ”ถ้าพระจิตของพระผู้ทรง
บนัดาลใหพ้ระเยซูเจา้กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูต้ายนั้นสถิตอยู่ในท่าน พระผู้ทรงบนัดาลให้
พระคริสตเยซูทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูต้ายก็จะทรงบันดาลใหร้่างกายท่ีตายได้ของ
ท่านกลบัมีชีวิต เดชะพระจิตของพระองค ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านดว้ย” (รม. 8:11) (29)  •  ส่ิงเรง่ด่วนใน
หมู่คริสตชนอย่างแน่นอนคือ ความจ าเป็นและหนา้ท่ีในการต่อสูก้บัความชั่วรา้ยโดยอาศัยการพลี
กรรมนานาประการ แมก้ระทั่งการทนทรมานจากความตาย  •  แต่ดว้ยความเชื่อมโยงกันกบัรหัส
ธรรมแห่งปัสกาและแบบอย่างการสิน้พระชนมข์องพระคริสตเจา้ เขาจะรีบเร่งมุ่งไปขา้งหนา้สู่การ
กลบัฟ้ืนคืนชีพดว้ยพละก าลงัท่ีมาจากความหวงั  •  
 

ทัง้หมดนีเ้ป็นจริงไม่เพียงแต่เฉพาะกับบรรดาคริสตชน แต่กบัมนุษยผ์ูม้ีน า้ใจดีทกุคน ผูซ้ึ่ง
หัวใจของเขาสรา้งคุณค่าให้ผลงานอย่างท่ีมองเห็นไม่ได ้(31)  •  ดว้ยเหตุว่า พระคริสตเจา้ทรง
สิน้พระชนมเ์พื่อมนุษยท์ัง้มวล (32) และดว้ยว่ากระแสเรียกสูงสุดของมนุษยท่ี์จริงแลว้มีเพียงหน่ึง
เดียวและศักด์ิสิทธิ์ เราควรจะเชื่อว่าพระจิตเจ้าทรงประทานโอกาสท่ีจะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ     
รหสัธรรมแห่งปัสกาใหแ้ก่มนษุยท์กุคนในลกัษณะอนัเป็นท่ีเขา้ใจไดเ้ฉพาะกบัพระเจา้  •  
 

เช่นนีเ้ป็นรหัสธรรมของมนุษย์ และเป็นรหัสธรรมอันยิ่งใหญ่  ตามท่ีบรรดาศาสนิกชน
มองเห็นดว้ยแสงสว่างแห่งการเผยแสดงของพระคริสต์  •  โดยอาศัยพระคริสตเจา้ และในพระ
คริสตเจ้า  ปริศนาแห่งความโศกเศร้าและความตายจึงกลายเป็นส่ิงท่ีมีความหมาย   •  
นอกเหนือจากพระวรสารของพระองค์ ส่ิงเหล่านีค้รอบง าเรา  •  พระคริสตเจา้ไดท้รงกลับฟ้ืนคืน
พระชนมช์ีพ ทรงท าลายความตายดว้ยการสิน้พระชนม์ชีพของพระองค์ พระองคไ์ดท้รงประทาน
ชีวิตแก่พวกเรา (33) เพื่อว่า ในฐานะของเหล่าบุตรของพระบุตร เราสามารถเปล่งเสียงรอ้งเรียกใน
พระจิตเจา้ อบับา พระบิดา (34)  •  
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บทท่ี 2 
ชุมชนแห่งมนุษยชาติ 

 
23.  ลกัษณะอนัโดดเด่นประการหน่ึงของโลกสมยัใหม่คือ การเพิ่มขึน้ของการพึ่งพาซึ่งกัน

และกันของมนุษย์คนหน่ึงกับอีกคนหน่ึง พัฒนาการท่ีได้รับการสนับสนุนอย่างส าคัญจาก
ความกา้วหนา้ทางวิทยาการสมยัใหม่  •  อย่างไรก็ตาม การเสวนาฉันพี่นอ้งในระหว่างมนษุยไ์ม่ได้
พฒันาใหส้มบูรณแ์บบจนอยู่ในระดับท่ีทัดเทียมกับความกา้วหนา้ทางวิทยาการ แต่อยู่ในระดับท่ี
ลึกซึง้ขึน้ในแง่ของความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล  •  ส่ิงเหล่านีเ้รียกรอ้งต่อความเคารพซึ่งกันและกัน
อย่างเต็มท่ีต่อศักด์ิศรีด้านจิตวิญญาณของบุคคล  •  การไขแสดงแบบคริสต์มีส่วนช่วยในการ
ส่งเสริมความเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกันระหว่างบุคคลเช่นนี้ และในขณะเดียวกันก็น าเราไปสู่ความ
เข้าใจอันลึกซึง้ยิ่งขึน้เกี่ยวกับกฎของชีวิตสังคม ซึ่งพระผู้สรา้งได้ทรงจารึกไว้ในธรรมชาติด้าน
ศีลธรรมและดา้นจิตวิญญาณของมนษุย ์ •   
 

ตัง้แต่การประกาศสมณสาสนร์ะยะหลังๆ ดา้นการสอนของพระศาสนจักรท่ีไดพ้ิจารณาไว้
อย่างค่อนข้างยืดยาวถึงค าสอนแบบคริสต์เกี่ยวกับสังคมมนุษย์ (1) สภาฯ แห่งนี้เพียงแต่จะ
เตือนใจเราถึงความจริงพืน้ฐานบางประการ โดยพิจารณาถึงรากฐานของความจริงเหล่านีด้ว้ยแสง
สว่างแห่งการไขแสดงของพระเจา้  •  จากนัน้ สมณสาสนนี์จ้ะใชเ้วลาไตรต่รองมากขึน้ในทา้ยท่ีสุด
ถึงผลกระทบต่างๆ ซึ่งมีความส าคญัเป็นพิเศษกบัยคุสมยัของเรา  •   
 

24.  พระเป็นเจ้า ผู้ทรงห่วงใยประดุจบิดาต่อเราทุกคน มีพระประสงค์ให้มนุษย์ทุกคน
ร่วมกันเป็นครอบครวัเดียวกัน และปฏิบัติต่อกันและกันฉันพี่นอ้ง  •  เพราะด้วยการถูกสรา้งมา
ตามพระฉายาของพระเจา้ ผูซ้ึ่ง “จากมนษุยค์นเดียว พระองคท์รงสรา้งเผ่าพันธุม์นุษยท์ัง้มวล และ
ทรงท าใหเ้ขาทัง้หลายอยู่ทั่วพืน้แผ่นดิน” (กิจการ 17:26) มนษุยท์ุกคนไดร้บัเรียกใหเ้ป็นหน่ึงเดียว
และมีเป้าหมายประการเดียว นั่นคือ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เอง  •   

 
ดว้ยเหตุผลนี ้ความรกัต่อพระเจา้และต่อเพื่อนมนุษยจ์ึงเป็นพระบัญญัติประการแรกและ

ประการส าคัญท่ีสุด  •  อย่างไรก็ตาม พระคัมภีรศ์ักด์ิสิทธิ์สอนเราว่า ความรักต่อพระเจ้าไม่
สามารถแยกออกจากความรกัต่อเพื่อนมนุษยไ์ด้ “ถา้มีบทบัญญัติอื่นอีกก็สรุปไดใ้นขอ้ความนีว้่า 
จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง.... ดังนั้น ความรักเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่าง
ครบถว้น” (รม. 13:9-10; เทียบ 1 ยน. 4:20)  •  ในเมื่อการท่ีมนษุยพ์ึ่งพาซึ่งกนัและกันเพิ่มมากขึน้
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ทกุวนั และต่อการท่ีโลกรวมเป็นหน่ึงเดียวกนัมากขึน้ทกุๆ วนั ความจริงนีจ้ึงไดพ้ิสจูนใ์หเ้ห็นแลว้ว่า
มีความส าคญัสงูสดุ   •  
 

อันท่ีจริงแล้ว เมื่อพระองค์ภาวนาถึงพระบิดา  “เพื่อให้ทุกคนเป็นหน่ึงเดียวกัน . . . 
เช่นเดียวกับท่ีพระองค์และข้าพเจ้าเป็นหน่ึงเดียวกัน” (ยอห์น 17:21-22)  พระเยซูเจ้าได้ทรง
เปิดเผยถึงทัศนะท่ีเข้ากันได้ดีกับเหตุผลของมนุษย์ ด้วยว่าพระองค์ทรงแสดงเป็นนัยถึงความ
คลา้ยคลึงบางประการระหว่างความเป็นหน่ึงเดียวกันของพระบุคคลของพระเจา้ และความเป็น
หน่ึงเดียวกนัของบรรดาบุตรของพระเจา้ในความจริงและในความรกั  •  ความคลา้ยคลึงกนันีเ้ผย
แสดงว่า มนษุยซ์ึ่งเป็นส่ิงสรา้งเพียงหน่ึงเดียวในโลกนีท่ี้พระเจา้สรา้งขึน้มาเพื่อตวัของมนษุยเ์อง ไม่
สามารถจะคน้พบตนเองไดอ้ย่างสมบูรณ ์เวน้เสียแต่โดยอาศยัของขวญัอนัจริงใจของเขาเอง (2)  •   
 

25.  ธรรมชาติทางสังคมของมนุษย์เป็นหลักฐานบ่งบอกว่า ความเจริญของมนุษย์และ
ความก้าวหน้าของสังคมเองต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน  •  ส าหรับจุดเริ่มต้น เนื ้อหาสาระและ
เป้าหมายของสถาบันทางสังคมต่างๆ เป็นและตอ้งเป็นมนษุย ์ซึ่งในส่วนท่ีเกี่ยวกบัมนษุยแ์ละโดย
ธรรมชาติแทจ้ริงของมนุษยม์ีความตอ้งการชีวิตสังคมอย่างแน่นอน (3)  •  เน่ืองจากชีวิตสังคมนี้
ไม่ใช่บางส่ิงท่ีเสริมเติมเขา้มาใหแ้ก่มนษุย ์โดยทางการติดต่อสัมพันธก์ับผูอ้ื่น โดยทางหนา้ท่ีอันพึง
ปฏิบัติต่อกนัและกนั และโดยทางการเสวนาฉันพี่นอ้ง มนุษยจ์ึงไดพ้ัฒนาพรสวรรคท์ัง้ปวงของตน 
และสามารถท่ีจะลกุขึน้ฟันฝ่าไปสู่จดุหมายปลายทางของเขา  •   
 

ในบรรดาความผกูพันทางสังคมท่ีมนษุยต์อ้งการเพื่อการพัฒนาของเขา ความผูกพนับาง
อย่างเช่น ครอบครวัและชมุชนทางการเมือง มีความเกี่ยวโยงอย่างใกลช้ิดเป็นอนัมากกับธรรมชาติ
ส่วนลึกท่ีสุดของเขา ความผูกพันอื่นๆ น่าจะมีต้นก าเนิดมาจากการตัดสินใจโดยอิสระของเขา  •  
ในยุคของเรา ดว้ยเหตุผลนานาประการ ความผูกพันซึ่งกันและกันและการพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและ
กันเพิ่มมากขึน้ทุกวัน และก่อให้เกิดสมาคมและองค์กรหลากหลายประเภท ทั้งท่ีเป็นองค์กร
สาธารณะและองคก์รเอกชน  •  พฒันาการนี ้ซึ่งเรียกว่า การขดัเกลาทางสงัคม ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้
ปลอดจากอนัตรายไปเสียเลย ไดน้ ามาซึ่งคณุประโยชนม์ากมาย อนัไดแ้ก่ การรวบรวมและเพิ่มพูน
คณุภาพของมนษุย ์และปกป้องสิทธิของเขา (4)  •   

 
แต่ถ้าโดยชีวิตสังคมนี้ มนุษย์ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างมากในการตอบสนองต่อ

ชะตากรรมของเขา แมใ้นมิติดา้นศาสนาของชีวิตสงัคม เราไม่อาจจะปฏิเสธไดว้่า บ่อยครัง้ท่ีมนษุย์
มักจะเบี่ยงเบนไปจากการกระท าความดี และพุ่งทะยานไปหา และไปโดยสภาพแวดล้อมทาง
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สังคมท่ีพวกเขาอยู่และได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เกิด  •  ท่ีแน่นอนคือ การรบกวนความสงบ
เรียบรอ้ยของสังคม ซึ่งมกัจะเกิดขึน้อยู่บ่อยๆ เป็นผลมาจากความตึงเครียดท่ีเกิดตามธรรมชาติต่อ
รูปแบบของเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม  •  แต่ในระดับท่ีลึกลงไป ส่ิงเหล่านีไ้หลหลั่งมาจาก
ความหยิ่งจองหองและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ ซึ่งท าให้สภาพแวดล้อมของสังคมตอ้งเปรอะ
เปื้อนไป  •  เมื่อแบบแผนของการกระท าต่างๆ ตอ้งมีมลทินอนัเป็นผลมาจากบาป มนษุยซ์ึ่งเกิดมา
พรอ้มกับความโน้มเอียงไปทางความชั่วอยู่แล้วจึงพบกับการล่อลวงอย่างใหม่ไปสู่บาป ซึ่งไม่
อาจจะเอาชนะได้หากปราศจากความพยายามอันเข้มแข็งและความช่วยเหลือจากพระพรของ  
พระเจา้  •  
 

26.  ในทุกๆ วัน การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของมนุษย์เติบโตหนาแน่นมากขึน้ และ
แพรก่ระจายทีละเล็กทีละนอ้ยไปจนทั่วทัง้โลก  •  ดว้ยเหตนีุ ้ประโยชนส่์วนรวม นั่นคือ ผลรวมของ
สภาพทางชีวิตสังคมต่างๆ เหล่านั้นซึ่งเปิดทางให้กลุ่มทางสังคมต่างๆ และสมาชิกแต่ละคนของ
กลุ่มเหล่านัน้ไดร้บัโอกาสท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเองไดค่้อนขา้งเต็มท่ีและรวดเร็ว ในปัจจุบัน
จึงรบัเอาความซับซ้อนท่ีเพิ่มมากขึน้อย่างกวา้งขวาง และมีผลเกี่ยวเน่ืองกับสิทธิและหนา้ท่ีอัน
เกี่ยวขอ้งกบัมนษุยชาติทัง้มวล  •  กลุ่มทางสงัคมทุกกลุ่มตอ้งค านึงถึงความตอ้งการและแรงจงูใจ
ท่ีถูกท านองคลองธรรมของกลุ่มอื่นๆ และแม้กระทั่งสวัสดิภาพโดยทั่วไปของครอบครวัมนุษยท์ั้ง
ปวง (5)  •  
 

อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกนั ความตระหนกัรูถ้ึงศักด์ิศรีท่ีไดร้บัยกใหส้งูขึน้เหมาะสมกับ
มนุษย ์เพราะมนุษยอ์ยู่เหนือทกุสรรพส่ิง อีกทัง้ สิทธิและหนา้ท่ีต่างๆ ของเขานัน้เป็นสากลและจะ
ละเมิดมิได ้ •  ดงันัน้ มนุษยท์ุกคนจึงควรจะถึงพรอ้มซึ่งปัจจัยทัง้ปวงท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตให้
สมกบัการเป็นมนุษยอ์ย่างแทจ้ริง ตัวอย่างเช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีพักอาศัย อีกทัง้ สิทธิในการ
เลือกสภาพชีวิตโดยอิสระ และสิทธิในการสรา้งครอบครวั ในการศึกษา ในการประกอบงานอาชีพ 
สิทธิท่ีจะไดร้บัการนับหนา้ถือตา ท่ีจะไดร้บัความเคารพ ท่ีจะไดร้บัขอ้มูลข่าวสารท่ีเหมาะสม ท่ีจะ
ท ากิจกรรมท่ีสอดคล้องกับบรรทัดฐานอันเท่ียงธรรมตามมโนธรรมของตนเอง ท่ีจะได้รับการ
ปกป้องความเป็นส่วนตวัและเสรีภาพอนัชอบธรรมแมก้ระทั่งในเร่ืองของศาสนา  •   
 

ดงันั้น ระเบียบทางสังคมและพัฒนาการของสังคมตอ้งด าเนินไปเพื่อประโยชนข์องมนุษย์
อยู่เสมอไปเป็นนิตย์ ในเมื่อเหตุผลเบือ้งตน้ของการท ากิจการทัง้หลายนั้นเป็นไปภายใตข้อบเขต
การรบัใชบุ้คคลไม่ใช่ในทางตรงกนัขา้ม เหมือนดังท่ีพระเป็นเจา้ทรงชีใ้หเ้ห็นเมื่อตรสัว่าวนัสับบาโต
มีไวเ้พื่อมนษุย ์มิใช่มนษุยม์ีไวเ้พื่อวนัสบับาโต (6)  •  



26 
 

 
ระเบียบทางสังคมนีจ้  าเป็นจะตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงอยู่เสมอ  •  ระเบียบทางสงัคมจะตอ้ง

ตัง้อยู่บนความจริง สรา้งขึน้ดว้ยความยุติธรรม และมีชีวิตชีวาดว้ยความรกั ดว้ยความมีอิสรภาพ 
ระเบียบทางสังคมนีค้วรจะเติบโตขึน้ทุกวันไปสู่ความมีมนุษยธรรมท่ีสมดลุมากยิ่งขึน้ (7)  •  หาก
จะท าให้วัตถุประสงค์เหล่านีส้ าเร็จไป เราจ าเป็นจะต้องปรับปรุงทัศนคติให้ดีขึน้และต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในสงัคม  •   
 

ดว้ยพระญาณสอดส่องอนัน่ามหศัจรรย ์พระจิตของพระเจา้ ผูท้รงก ากบัดแูลการเผยแสดง
ของกาลเวลาและทรงฟ้ืนฟูโฉมหนา้ของโลก ไม่ไดห่้างหายไปจากการเปลี่ยนแปลงนีเ้ลย • เชือ้แป้ง
แห่งพระวรสารได้กระตุ้นและจะยังคงกระตุ้นหัวใจของมนุษย์ให้มีความปรารถนาท่ีมิอาจจะ
ตา้นทานไดต่้อศกัด์ิศรีของเขาดว้ยเช่นกนั  •   
 

27.  เมื่อมาถึงประเด็นเกี่ยวกบัผลกระทบในทางปฏิบติัและเร่งด่วนเป็นพิเศษ สภาฯ แห่งนี้
ขอเนน้ย า้ถึงการเคารพนับถือต่อมนุษย์ เราทุกคนตอ้งค านึงถึงเพื่อนมนุษยท์ุกๆ คนเหมือนกับท่ี
ค านึงถึงตนเองโดยไม่มีข้อยกเวน้ ส่ิงท่ีต้องพิจารณาก่อนอื่นใดหมดคือ ชีวิตของพระองค์ และ
ปัจจัยท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีศักด์ิศรี (8) เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงการกระท าตามตัวอย่าง
ของเศรษฐี ผูไ้ม่เคยสนใจใยดีต่อลาซารสัคนยากไร ้(9)  •   

 
ในยคุสมยัของเรา พวกเรามีภาระผูกพนัเป็นพิเศษท่ีจะท าตัวเป็นเพื่อนบา้นท่ีดีของมนุษย์

ทุกคนโดยไม่มียกเว้น และช่วยเหลือเขาด้วยความกระตือรือรน้เมื่อชีวิตของเขามาบรรจบกับ
เสน้ทางของเรา ไม่ว่าเขาจะเป็นคนชราที่ถกูทอดทิง้ไม่มีคนเหลียวแล คนงานต่างดา้วท่ีถกูดหูมิ่นดู
แคลนอย่างไม่เป็นธรรม ผูอ้พยพ เด็กท่ีเกิดนอกสมรสและตอ้งรบัเคราะหก์รรมโดยมิชอบเน่ืองจาก
บาปท่ีเขามิไดก้ระท า ผูหิ้วโหยท่ีรบกวนมโนธรรมของเรา เพราะเขาท าใหห้วนคิดถึงถอ้ยค าของพระ
เป็นเจา้ท่ีว่า “ท่านท าส่ิงใดต่อพี่น้องผูต้  ่าตอ้ยท่ีสุดของเราคนหน่ึง ท่านก็ท าส่ิงนั้นต่อเรา” (มัทธิว 
25:40)  •   

 
นอกจากนัน้ ส่ิงใดก็ตามท่ีเป็นปรปักษ์กับชีวิตเอง ตวัอย่างเช่น การฆาตกรรมไม่ว่าจะเป็น

ชนิดใด การฆ่าลา้งเผ่าพันธุ์ การท าแทง้ การุณยฆาต การจงใจท ารา้ยตนเอง ส่ิงใดก็ตามท่ีละเมิด
ต่อศกัด์ิศรีของมนษุย ์ตวัอย่างเช่น การท าใหส้ญูเสียอวยัวะ การกระท าทารุณกรรมต่อร่างกายหรือ
จิตใจ การขู่เข็ญข่มขืนใจ  ส่ิงใดก็ตามท่ีหมิ่นศกัด์ิศรีของมนษุย ์ตัวอย่างเช่น สภาพความเป็นอยู่ท่ี 
ต ่ากว่าความเป็นมนุษย ์การจองจ าโดยไรเ้หตผุล การเนรเทศ การเป็นทาส การคา้ประเวณี การคา้
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ผูห้ญิงและเด็ก รวมถึง สภาพการท างานท่ียอมรบัไม่ได ้โดยท่ีมนษุยถ์กูกระท าราวกบัเครื่องมือเพื่อ
หาก าไร มากกว่าท่ีจะเป็นอิสระชนและผู้มีความรับผิดชอบ ส่ิงเหล่านี้ทั้งหมดและส่ิงอื่นๆ ท่ี
คลา้ยคลึงกันนีเ้ป็นส่ิงท่ีท าใหเ้ส่ือมเสียโดยแท้  •  ส่ิงเหล่านีเ้ป็นภัยคุกคามต่อสังคมมนุษย ์แต่ส่ิง
เหล่านีท้ ารา้ยผูท่ี้กระท ามากกว่าผูท่ี้ตอ้งทนทุกขจ์ากความเสียหายเหล่านี้  •  นอกนั้น ส่ิงเหล่านี้
เป็นการลบหลู่เกียรติของพระผูส้รา้งอย่างท่ีสดุ   •  
 

28.  เราควรจะใหค้วามเคารพและความรกัต่อผู้คนท่ีคิดและกระท าต่างออกไปจากท่ีเรา
คิดและกระท าทัง้ในเร่ืองของสงัคม การเมือง หรือแมก้ระทั่งศาสนาดว้ยเช่นกนั  •  อนัท่ีจริง ยิ่งเรา
เขา้ใจถึงวิธีคิดของเขาไดลึ้กซึง้มากยิ่งขึน้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีและความรกั เรายิ่งจะสามารถเร่ิมการ
เสวนากบัเขาไดง้่ายมากยิ่งขึน้  •  

 
ท่ีแน่นอนก็คือ ความรกัและมิตรภาพจะตอ้งไม่ท าใหเ้ราเฉยชาต่อความจริงและความดี

งาม  •  อันท่ีจริง ความรกัเองท่ีผลักดันใหส้านุศิษยข์องพระคริสตเจา้ให้ประกาศความจริงแห่ง
ความรอดพ้นให้แก่มนุษย์ทั้งมวล  •  แต่เราจ าเป็นจะต้องแยกแยะระหว่างความผิดพลาด ซึ่ง
สมควรท่ีจะไดร้บัการปฏิเสธเสมอ กับบุคคลท่ีกระท าผิด ซึ่งไม่เคยท่ีจะสูญเสียศักด์ิศรีของความ
เป็นมนษุย ์แมว้่าเขาจะมีรอยมลทิลจากความเชื่อทางศาสนาท่ีผิดหรือไม่เพียงพอ (10)  •  พระเจา้
เท่านัน้ท่ีจะเป็นผูว้ินิจฉัยตดัสินและตรวจคน้ดูจิตใจทัง้หลาย ดว้ยเหตุผลนีเ้อง พระองคจ์ึงทรงหา้ม
ปรามมิใหเ้ราตดัสินความผิดภายในใจของใครต่อใคร (11)  •   

 
ค าสอนของพระคริสตเจา้ยงัเรียกรอ้งใหเ้ราใหอ้ภัยต่อการสรา้งความเจ็บปวดทัง้หลายอีก

ดว้ย (12) อีกทั้งยังขยายขอบเขตของกฎแห่งความรกัให้ครอบคลุมไปถึงศัตรูของเราทุกคนด้วย 
ตามพระบัญญัติใหม่ท่ีว่า “ท่านทัง้หลายไดย้ินค ากล่าวว่า จงรกัเพื่อนบา้น จงเกลียดศัตรู แต่เรา
กล่าวแก่ท่านว่า จงรกัศตัรู จงอธิษฐานภาวนาใหผู้ท่ี้เบียดเบียนท่าน” (มทัธิว 5:43-44)   •  

 
29.  เน่ืองดว้ยมนษุยท์กุคนมีวิญญาณท่ีมีเหตมุีผลและถกูสรา้งมาใหค้ลา้ยคลึงกบัพระเจา้ 

เน่ืองจากพวกเขามีธรรมชาติและมีตน้ก าเนิดเดียวกนั พวกเขาไดร้บัการไถ่กูโ้ดยพระคริสตเจา้ และ
ไดร้บัเรียกจากพระเจา้และมีจุดหมายในชีวิตแบบเดียวกัน พืน้ฐานของความเสมอภาคเท่าเทียม
กนัของเขาจึงควรท่ีจะไดร้บัการยอมรบัมากยิ่งขึน้  •   

 
เป็นความจริงท่ีมนุษย์ทุกคนไม่เหมือนกันในแง่ของความสามารถทางกายภาพและ

พืน้ฐานทางสติปัญญาและศีลธรรม  •  อย่างไรก็ตาม ในแง่ของสิทธิพืน้ฐานของบุคคล การเลือก



28 
 

ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นทางสงัคมหรือวฒันธรรม ไม่ว่าจะมีสาเหตมุาจากเพศ เชือ้ชาติ ผิวสี สภาพทาง
สังคม ภาษา หรือศาสนา จะต้องได้รับการก าราบและขจัดให้หมดสิน้ไปในฐานะของส่ิงท่ี เป็น
ปฏิปักษ์ต่อพระประสงค์ของพระเจ้า  •  ด้วยว่าในความเป็นจริงแล้ว ยังเป็นเรื่องน่าเศรา้ท่ีสิทธิ
พืน้ฐานส่วนบุคคลยงัไม่ไดร้บัความเคารพโดยทั่วไป  •  ตวัอย่างเช่นในกรณีของผูห้ญิงท่ีไม่มีสิทธิท่ี
จะเลือกสามีไดโ้ดยอิสระ ท่ีจะเลือกสถานภาพในชีวิต หรือไดร้บัการศึกษา หรือไดผ้ลประโยชนท์าง
วฒันธรรมเท่าเทียมกบัส่ิงทัง้หลายทัง้ปวงท่ีผูช้ายไดร้บั  •   
 

ดังนั้น ถึงแมว้่าความแตกต่างกันโดยชอบธรรมระหว่างมนุษยจ์ะยังคงด ารงอยู่ต่อไป แต่
ศกัด์ิศรีท่ีเท่าเทียมกนัของบุคคลเรียกรอ้งใหด้ าเนินการเพื่อสภาพชีวิตท่ีมีมนุษยธรรมและมีความ
ยติุธรรมเพิ่มมากขึน้  •  ดว้ยว่าความแตกต่างกนัทางเศรษฐกิจและทางสังคมท่ีมากเกินไประหว่าง
สมาชิกของครอบครัวมนุษย์ หรือกลุ่มประชากรก่อให้เกิดเรื่องอัปยศและการต่อสู้เพื่อความ
ยุติธรรมในสังคม ความเสมอภาค ศักด์ิศรีของบุคคล รวมถึง ความสงบสุขในสังคมและระหว่าง
ประเทศ  •   

 
สถาบันต่างๆ ของมนุษย์ ทั้งท่ีเป็นสถาบันส่วนบุคคลหรือสาธารณะ ต้องท างานหนัก

เพื่อท่ีจะธ ารงไวซ้ึ่งศักด์ิศรีและจุดมุ่งหมายของมนุษย ์ •  ในเวลาเดียวกัน ปล่อยใหพ้วกเขาต่อสู้
อย่างเด็ดเด่ียวเพื่อต่อตา้นการเป็นทาสในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางสงัคมหรือทางการเมือง และ
ปกป้องสิทธิพืน้ฐานของมนษุยภ์ายใตท้กุๆ ระบอบการเมือง  •  อันท่ีจริง สถาบันต่างๆ ของมนษุย์
เองตอ้งไดร้บัการยอมรบัทีละเล็กทีละนอ้ยเพื่อมุ่งไปสู่จดุสงูสดุของสภาพความเป็นจริงทัง้ปวง และ
ทางจิตวิญญาณ แม้ว่าในขณะเดียวกัน จ าเป็นจะต้องใช้เวลานานพอสมควรท่ีจะบรรลุถึง
เป้าหมายอนัพึงปรารถนานี ้ •   
 

30.  ความเปล่ียนแปลงท่ีลึกซึง้และรวดเร็วท าใหม้ีความจ าเป็นมากขึน้ท่ีจะต้องไม่มีใคร
เพิกเฉยต่อแนวโนม้ของเหตุการณต่์างๆ หรือถูกครอบง าดว้ยความเกียจครา้น จ ากัดตนเองใหอ้ยู่
แต่เพียงในกรอบวงของศีลธรรมเฉพาะบุคคลเท่านั้น  •  นับเป็นความจริงมากขึน้เรื่อยๆ ว่า 
ภาระหนา้ท่ีท่ีเกี่ยวกับความยุติธรรมและความรกัจะส าเร็จไปไดก้็ต่อเมื่อเราแต่ละคน รว่มกันสรา้ง
ประโยชน์ส่วนรวมตามความสามารถของตนเอง และตามความต้องการของคนอื่นๆ  รวมทั้ง 
สนับสนุนและช่วยเหลือใหส้ถาบันมนุษยท์ัง้ท่ีเป็นส่วนบุคคลและสถาบันสาธารณะในการอุทิศตน
เพื่อสภาพชีวิตมนุษย์ท่ีดีขึน้  •  กระนั้นก็ตาม ยังคงมีคนท่ีแสดงความรูสึ้กดังอย่างสูงส่งและ
ค่อนขา้งจะมีเกียรติ แต่ในความเป็นจริง เขามักจะด าเนินชีวิตราวกับว่าเขาไม่ได้ใส่ใจต่อความ
ตอ้งการของสังคมแต่อย่างใดเลย  •  หลายคนในหลายแห่งหนใหค้วามส าคัญกับกฎทางสังคม
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ต่างๆ หรือค าสั่งสอนทางศาสนาทัง้หลายอย่างผิวเผิน และไม่ลังเลท่ีจะหันไปหาการโกงหรือการ
หลอกลวงนานาประการ เพื่อท่ีจะหลบเล่ียงภาษีและการชดใชห้นีท้างสังคมต่างๆ  •  คนอื่นๆ คิด
นอ้ยมากเกี่ยวกับบรรทัดฐานบางประการของชีวิตทางสังคม ตัวอย่างเช่น บรรทัดฐานท่ีมีขึน้เพื่อ
ป้องกันสุขภาพ กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจ ากัดความเร็ว พวกเขาไม่แมแ้ต่จะหันไปมองขอ้เท็จจริง
ท่ีว่า การละเลยเมินเฉยดงักล่าวเป็นอนัตรายต่อชีวิตของเขาเองและของคนอื่นๆ ดว้ย  •  

 
ขอใหท้กุคนจงค านึงว่าเป็นภาระหนา้ท่ีอันศกัด์ิสิทธิ์ของเขาท่ีจะใหค้วามเคารพและสังเกต

ถึงความจ าเป็นทางสังคมในฐานะท่ีเป็นหน้าท่ีพืน้ฐานของมนุษย์สมัยใหม่  •  ด้วยว่ายิ่งโลกได้
รวมกันเป็นหน่ึงเดียวมากยิ่งขึน้ ก็ยิ่งเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึน้ว่าภาระหนา้ท่ีของมนุษยต์้องขยาย
กวา้งออกไปเกินกว่ากลุ่มหน่ึงกลุ่มใดโดยเฉพาะ และค่อยๆ แพร่กระจายออกไปจนทั่วทัง้โลก  •  
แต่พฒันาการเหล่านีไ้ม่อาจจะเกิดขึน้ไดเ้ลย นอกเสียจากว่ามนุษย์แต่ละคน และสมัครพรรคพวก
ของเขาจะปลกูฝังคณุธรรมดา้นศีลธรรมและดา้นสงัคมในหมู่พวกเขา และส่งเสริมคณุธรรมเหล่านี้
ในสงัคม ดงันัน้ ดว้ยความช่วยเหลืออนัจ าเป็นยิ่งจากพระพรของพระเจา้ มนษุยท่ี์กลายเป็นคนใหม่
อย่างแทจ้ริงและเป็นผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นมนษุยธรรมใหม่จึงพรอ้มท่ีจะท าหนา้ท่ีของตน  •   

 
31.  เพื่อท่ีมนุษย์แต่ละคนจะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างถูกต้องเท่ียงตรงยิ่งขึน้ตาม

ภาระหนา้ท่ีของมโนธรรมท่ีมีต่อตนเองและต่อกลุ่มต่างๆ หลากหลายท่ีพวกเขาเป็นสมาชิกอยู่ พวก
เขาตอ้งเอาใจใส่ศึกษาหาความรูเ้กี่ยวกบัวฒันธรรมในระดบัท่ีสงูขึน้ไป โดยใชท้รพัยากรมากมายท่ี
พรอ้มใชง้านส าหรบัมนุษยชาติในปัจจุบนันี ้ •  ท่ีส าคัญกว่าหมด การจดัการศึกษาส าหรบัเยาวชน
จากทกุพืน้เพทางสังคมจะตอ้งไดร้บัการดูแล เพื่อท่ีจะไดม้ีการสรา้งไม่แต่เฉพาะชายและหญิงท่ีมี
ความสามารถพิเศษยอดเยี่ยม แต่มีบุคคลผูม้ีจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นท่ีตอ้งการอย่างยิ่งของ
ยคุสมยันีอ้ีกดว้ย  •   
 

ในปัจจุบันนีม้นุษย์แทบจะไม่สามารถมาถึงจุดของความรับผิดชอบอันเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น 
นอกเสียจากว่าสภาพความเป็นอยู่ของเขาจะท าใหเ้ขามีจิตส านึกถึงศักด์ิศรีของตน และแสวงหา
เป้าหมายของเขาโดยการอุทิศตนเพื่อพระเป็นเจา้และเพื่อผู้อื่น  •  แต่อิสรภาพของมนุษยม์ักจะ
พิกลพิการไปเมื่อตอ้งประสบกับความยากไรอ้ย่างท่ีสุด เช่นเดียวกับท่ีมันจะเห่ียวเฉาไปเมื่อเขา
หลงระเริงไปกับความสุขสบายของชีวิตจนเกินไป และขังตัวเองไวใ้นรูปแบบของการโดดเด่ียว
ตนเองอันแสนวิเศษ  •  อิสรภาพก่อใหเ้กิดพละก าลังใหม่ ในทางตรงขา้ม เมื่อมนุษย์ยินยอมต่อ
ความต้องการอันหลีกเล่ียงไม่ได้ของชีวิตสังคม รับมือกับการเรียกรอ้งนานาประการของเพื่อน
มนษุย ์และอทิุศตนเองใหก้บัการรบัใชช้มุชนมนษุย ์ •  
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ดังนั้น ปณิธานท่ีจะท าหนา้ท่ีของตนเพื่อส่วนรวมควรจะไดร้บัการสนับสนุนในทุกหนทุก

แห่ง  •  เราควรยกย่องระเบียบวิธีด าเนินการระดับชาติท่ีเปิดโอกาสให้พลเมืองจ านวนมากท่ีสุด
เท่าท่ีเป็นไปไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะดว้ยอิสรภาพอย่างแทจ้ริง  •  เพื่อความแน่ใจ เรา
ตอ้งพิจารณาถึงสภาพเงื่อนไขท่ีแท้จริงของผู้คนและความเด็ดขาดของเจ้าหน้าท่ีของรฐั   •  ถ้า
พลเมืองทุกคนตอ้งมีความรูสึ้กเอนเอียงท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ หลากหลายซึ่ง
รวมกันเป็นกลุ่มสังคม การกระท าเหล่านีต้้องน ามาซึ่งคุณประโยชน์ซึ่งจะจูงใจให้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกและส่งให้พวกเขาออกไปรบัใช้ผู้อื่น  •  เราสามารถจะพิจารณาด้วยความเป็นธรรมว่า 
อนาคตของมนุษยชาติอยู่ในมือของคนเหล่านี  ้ผูซ้ึ่งเขม้แข็งพอท่ีจะท าใหช้นรุน่ต่อๆ มามีเหตุผลท่ี
จะมีชีวิตอยู่และมีความหวงั  •  
 

32.  ดว้ยเหตุท่ีพระเจา้ไม่ไดส้รา้งมนษุยม์าใหอ้ยู่อย่างโดดเด่ียว แต่เพื่อก่อรา่งสรา้งความ
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในสังคม ดว้ยเหตุนีเ้ช่นกัน “ส่ิงท่ีท าใหเ้ป็นท่ีพอพระทัยพระเป็นเจา้ ไดแ้ก่
การท าใหม้นษุยน์ัน้ศกัด์ิสิทธิ์และปกป้องพวกเขา ไม่เพียงแต่ในความเป็นมนษุยแ์ต่ละคนซึ่งไม่มีขอ้
ผูกพันหรือความเชื่อมโยงระหว่างพวกเขาเลย แต่โดยการท าให้พวกเขากลายเป็นกลุ่มชนเดียว 
กลุ่มชนท่ียอมรบัพระองคใ์นความจริงและรบัใชพ้ระองคใ์นความศักด์ิสิทธิ์” (13)  •  ดังนั้น ตัง้แต่
จุดเร่ิมแรกของประวัติศาสตรแ์ห่งความรอดพน้ พระองคไ์ด้ทรงเลือกมนุษย์ ไม่ใช่เพียงแต่ท่ีเป็น
มนุษยแ์ต่ละคน แต่เป็นสมาชิกของชมุชนท่ีเฉพาะเจาะจง  •  เผยแสดงพระประสงคข์องพระองค์
แก่พวกเขา พระเจา้เรียกผูท่ี้ไดร้บัเลือกเหล่านีว้่า “ประชากรของเรา” (อพยพ 3 : 7-12) และกระท า
แมแ้ต่พนัธสญัญากบัพวกเขาบนภเูขาซีนาย (14)  •   

 
ลักษณะของการรวมกันเป็นชุมชน (Communitarian)ก นีเ้กิดขึน้และส าเร็จสมบูรณ์ไปใน

งานของพระเยซูคริสตเจา้  •  ดว้ยว่าพระวจนาตถซ์ึ่งไดท้รงรบัเอากายมีพระประสงคท่ี์จะรว่มส่วน
ในสัมพันธภาพของมนุษย์  •  พระองคท์รงประทับอยู่ในงานสมรสท่ีเมืองคานา เสด็จเยือนบา้น
ของศักเคียส ร่วมโต๊ะกับคนเก็บภาษีและคนบาป  •  พระองคท์รงเผยใหเ้ห็นถึงความรกัของพระ

 
ก การรวมกันเป็นชุมชนตามแนวคิดชุมชนนิยม (Communitarianism) เป็นปรชัญาที่เน้นถึงความสัมพันธ์ของ
ปัจเจกบุคคลกับชุมชน ในขณะที่นิยามของ “ชุมชน” อาจจะหมายถึงหน่วยของครอบครวั แต่มักจะเป็นที่เขา้ใจ
กนัในความหมายที่กวา้งกว่าของการปฏิสัมพันธ์กนัระหว่างกลุ่มชนตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร ์หรือกลุ่มชนที่
มีประวัติความเป็นมาหรือผลประโยชนร์่วมกัน ปรชัญาชุมชนนิยมนีเ้กิดจากสมมติฐานที่ว่า ความเป็นปัจเจก
บุคคลเป็นผลของความสัมพันธ์ในชุมชน มากกว่าที่จะเป็นลักษณะสืบสายพันธุ์ ของปัจเจกบุคคล 
[http://en.wikipedia.org/wiki/Communitarian]  
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บิดาและความกระแสเรียกอนัสงูส่งของมนษุยด์ว้ยถอ้ยค าธรรมดาสามญัท่ีสดุตามสภาพความเป็น
จริงในสังคม และใชป้ระโยชนจ์ากค าบรรยายและจินตภาพจากส่ิงพืน้ๆ ในชีวิตประจ าวัน  •  โดย
ความสมัครใจท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ พระองคท์รงท าใหค้วามเกี่ยวดองของมนุษย์
ศกัด์ิสิทธิ์ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเกี่ยวดองกนัในครอบครวั ซึ่งเป็นตน้ก าเนิดของแบบแผนทาง
สงัคม  •  พระองคท์รงเลือกท่ีจะด าเนินชีวิตอันเหมาะสมส าหรบัช่างฝีมือในเวลาและสถานท่ีของ
พระองค ์ •   
 

ในค าเทศน์สอนของพระองค์ พระองค์ทรงสอนอย่างชัดเจนใหบุ้ตรทัง้หลายของพระเจ้า
กระท าต่อกันและกันเหมือนดั่ งเช่นพี่น้อง  •  ในบทภาวนาของพระองค์ พระองค์ทรงขอให้
สานุศิษย์ของพระองค์ทุกคนเป็น “หน่ึงเดียวกัน” อันท่ีจริงแล้ว ในฐานะของพระผูไ้ถ่กูข้องทุกคน 
พระองคท์รงถวายพระองคเ์องส าหรบัทุกคน แมจ้นกระทั่งถึงกับทรงสละชีวิต  •  “ไม่มีใครมีความ
รักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยอห์น 15 : 13)  •   พระองค์ทรงสั่งให้
สานุศิษย์เทศน์สอนข้อความในพระวรสารแก่ประชาชนทุกคนว่า  เผ่าพันธุ์มนุษย์จะกลายเป็น
ครอบครวัของพระเป็นเจา้ ซึ่งความครบครนัของพระบญัญัติก็คือ ความรกั  •   
 

ในฐานะของบุตรหวัปีของบรรดานอ้งๆ และโดยการประทานพระจิตของพระองค ์หลงัจาก
การสิน้พระชนม์และการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์ พระองค์ได้ทรงก่อตั้งชุมชนใหม่แห่ง
ความเป็นพี่เป็นนอ้งกนั ซึ่งประกอบขึน้จากคนทกุคนท่ียอมรบัพระองคใ์นความเชื่อและในความรกั  
•  พระองคท์รงกระท าดังนีโ้ดยผ่านทางพระวรกาย ซึ่งก็คือพระศาสนจักร  •  ในจุดนั้น ทุกคนใน
ฐานะของสมาชิกคนหน่ึงของคนอื่นๆ จะรบัใชซ้ึ่งกันและกันตามพรสวรรคซ์ึ่งแตกต่างกันตามท่ีแต่
ละคนไดร้บัมา  •  
 

ความเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกันนีต้อ้งเพิ่มพูนขึน้อยู่เสมอจนกระทั่งถึงวันนั้น วันท่ีความเป็น
หน่ึงเดียวกันนีจ้ะส าเร็จสมบูรณ์ไป  •  จากนั้น โดยการช่วยเหลือของพระหรรษทาน มนุษย์จะ
ถวายพระเกียรติมงคลอนัสมบูรณแ์บบแก่พระเป็นเจา้ ในฐานะของครอบครวัอันเป็นท่ีรกัของพระ
เจา้และของพระคริสตเจา้ พี่ชายของพวกเขา  •   
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บทท่ี 3 
กิจกรรมของมนุษยท่ั์วโลก 

 
33.  โดยอาศยัความวิริยะอตุสาหะและทรพัยากรท่ีมีอยู่ในทอ้งถิ่นของเขา มนุษยพ์ยายาม

อย่างไม่หยุดหย่อนท่ีจะท าใหช้ีวิตของเขาดีขึน้  •  กระนั้นก็ตาม ในปัจจุบันนี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ดว้ยความช่วยเหลือจากวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มนุษยส์ามารถท่ีจะขยายอ านาจควบคมุของ
เขาจนแทบจะครอบคลุมทั้งหมดทุกด้านของธรรมชาติ และยังคงกระท าเช่นนั้นอยู่ต่อไป  •  
เน่ืองจากโอกาสท่ีเพิ่มขึ ้นจากรูปแบบท่ีหลากหลายในการคบค้าสมาคมในหมู่ประชาชาติ 
ครอบครวัมนุษยจ์ึงค่อยๆ ตระหนักรูว้่า ครอบครวัมนุษย์ประกอบขึน้จากประชาคมโลกเดียวกัน 
และกระท าตนให้เป็นไปตามนั้น   •  ดังนั้น ผลประโยชน์มากมายท่ีมนุษย์เคยเสาะแสวงหา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งดว้ยอ านาจจากสวรรค ์บัดนีม้นษุยส์ามารถจดัหามาไดด้ว้ยตนเองอย่างกลา้ได้
กลา้เสีย  •   
 

ในท่ามกลางความมุมานะมากมายเหล่านี้ ซึ่งท าให้มนุษยชาติทั้งมวลต้องวุ่นวายอยู่นี ้
มนุษยต์ัง้ค าถามมากมายกับพวกเขาเอง  •  กิจกรรมอันรอ้นรุ่มเหล่านีม้ีความหมายและมีคุณค่า
อะไร?  •  ส่ิงทัง้หลายทั้งปวงเหล่านีค้วรจะน าไปใช้อย่างไร?  •  ความพยายามของเราแต่ละคน
และของชุมชนทั้งหลายก าลังมุ่งท่ีจะให้บรรลุเป้าหมายอะไร?  •  พระศาสนจักรเฝ้าพิทักษ์รกัษา
มรดกแห่งพระวาจาของพระเจา้ และไดร้บัหลักการทางศีลธรรมและทางศาสนาจากพระวาจานี ้
โดยไม่จ าเป็นเสมอไปท่ีจะมีค าตอบส าหรบัปัญหาเฉพาะต่างๆ ซึ่งจะน ามาใชก้ารไดท้ันที  •  ดว้ย
เหตุนี ้พระศาสนจักรปรารถนาท่ีจะเพิ่มเติมแสงสว่างแห่งความจริงท่ีได้รบัการไขแสดงเข้าไปใน
ประสบการณข์องมนษุย ์เพื่อใหห้นทางท่ีมนุษยชาติเลือกในช่วงเวลาไม่นานมานีจ้ะไม่ใช่หนทางท่ี
มืดมิด  •   
 

34.  ตลอดหว้งเวลาหลายศตวรรษท่ีผ่านมา มนษุยพ์ยายามท่ีจะปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม
ในชีวิตของพวกเขาดว้ยการลงแรงอย่างยิ่งใหญ่ทัง้ท่ีเป็นรายบุคคลและรว่มกนั • ส าหรบัศาสนิกชน
แลว้ ประเด็นนีเ้ป็นอนัยติุดว้ยการพิจารณาตัวเองว่ากิจการของมนุษยนี์ส้อดคลอ้งกับพระประสงค์
ของพระเป็นเจา้  •  ดว้ยว่ามนุษย ์ท่ีถกูสรา้งขึน้มาตามพระฉายาของพระเจา้ ไดร้บัค าสั่งใหต้ัวเขา
เองควบคุมโลกและทุกสรรพส่ิงท่ีอยู่ในโลก และให้ปกครองโลกด้วยความยุติธรรมและความ
ศักด์ิสิทธิ์ (1) ค าสั่งท่ีให้เชื่อมโยงตนเองและบรรดาสรรพส่ิงกับพระองค์ ผู้ซึ่งจะต้องได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้สรา้งของทุกส่ิง  •  ดังนั้น โดยการท าให้ทุกส่ิงตกอยู่ใต้
อ  านาจของมนษุย ์พระนามของพระเจา้จะเป็นส่ิงยอดมหศัจรรยใ์นทกุหนแห่งในโลก (2)  •  
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ค าสั่งนีเ้กี่ยวขอ้งกบักิจการในแต่ละวนัทัง้หมดดว้ย  •  ดว้ยว่า ในขณะท่ีเขาท ามาหาเลีย้ง

ชีพส าหรบัตนเองและครอบครัว มนุษย์ชายและหญิงทั้งหลายก็ท ากิจการเหล่านี้ในลักษณะท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคมอย่างเหมาะสม  •  พวกเขาสามารถท่ีจะคิดพิจารณาอย่างถูกตอ้งว่า 
ดว้ยกิจการของพวกเขา พวกเขาก าลังเผยให้เห็นถึงงานของพระผูส้รา้ง ค านึงถึงประโยชน์ของ
บรรดาพี่น้องของพวกเขา และมีส่วนท าให้ความมานะอุตสาหะส่วนตัวเกิดเป็นจริงขึ ้นใน
ประวติัศาสตรแ์ห่งแผนการของพระเป็นเจา้ (3)  •   

 
ดังนั้น โดยไม่ได้คิดว่าการงานอันเป็นผลจากความสามารถและน ้าพักน ้าแรงเป็น         

การต่อตา้นอ านาจของพระเจา้ และส่ิงสรา้งท่ีมีเหตมุีผลด ารงอยู่ในฐานะของคู่ต่อสูข้องพระผูส้รา้ง
แบบหน่ึง คริสตชนเชื่อว่าชยัชนะของมนษุยชาติเป็นสญัญาณของพระพรของพระเป็นเจา้ และเป็น
การผลิดอกออกผลของแผนการอนัเรน้ลับของพระเจา้  •  ดว้ยว่า ยิ่งอ านาจของมนษุยเ์พิ่มพนูมาก
ขึน้ ความรบัผิดชอบของมนุษยแ์ต่ละคนและของชุมชนยิ่งตอ้งขยายวงกวา้งขวางเพิ่มมากยิ่งขึน้
ดว้ย  •  ดังนั้น จึงเป็นท่ีแน่ชัดว่า มนุษยม์ิไดถ้กูยับยั้งขัดขวางโดยข่าวสารแบบคริสตไ์ม่ใหร้ว่มกัน
สรรค์สรา้งโลก หรือบีบบังคับให้ละเลยต่อสวัสดิภาพของเพื่อนมนุษย์ แต่กลับเป็นว่าพวกเขามี
สญัญาผกูพนัอย่างเครง่ครดัท่ีจะตอ้งท าส่ิงทัง้หลายเหล่านี ้ (4)  •  

 
35.  แน่นอนว่า กิจกรรมของมนษุยม์ีความส าคญัเพราะความสัมพนัธ์ของส่ิงนัน้กบัมนษุย ์ 

•  เช่นเดียวกับท่ีกิจกรรมนีด้ าเนินการโดยมนุษย์ มันจึงเป็นส่ิงท่ีท าเพื่อความหมายต่อมนุษย ์ •  
ด้วยว่า เมื่อมนุษย์ท ากิจการงาน เขาไม่เพียงแต่ปรับเปล่ียนส่ิงต่างๆ และสังคม  แต่ยังได้
เปล่ียนแปลงพัฒนาตนเองอีกดว้ย  •  เขาไดเ้รียนรูเ้ป็นอันมาก เขาไดป้ลูกเพาะทรพัยากรของเขา 
เขาออกจากตวัเองและกา้วพน้ไปจากตวัเอง  •  ความเขา้ใจถึงการเจริญเติบโตนีอ้ย่างถกูตอ้งว่ามี
มลูค่ายิ่งใหญ่กว่าความร ่ารวยภายนอกท่ีสามารถเก็บสะสมไวไ้ด ้ •  มนษุยม์ีคณุค่ามากกว่าเพราะ
ส่ิงท่ีเขาเป็น ไม่ใช่ส่ิงท่ีเขามี (5)  •  ในท านองเดียวกัน ทุกส่ิงท่ีมนุษยก์ระท าเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความ
ยุติธรรมมากยิ่งขึน้ ภราดรภาพท่ีครอบคลุมกวา้งขวางมากขึน้ การจัดการให้ความสัมพันธ์ทาง
สังคมมีมนุษยธรรมมากขึ ้นมีคุณ ค่ายิ่งใหญ่กว่าความก้าวหน้าทางวิทยาการ  •  ด้วยว่า 
ความก้าวหน้าเหล่านี้สามารถจัดหาวัตถุส่ิงของเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของมนุษย์ แต่
ความกา้วหนา้ทางวิทยาการแต่เพียงอย่างเดียวไม่อาจจะก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ของมนษุยไ์ด ้ •   
 

ดังนั้น บรรทัดฐานของกิจกรรมของมนุษยเ์ป็นดังนี้ โดยสอดคล้องกับแผนการและพระ
ประสงคข์องพระเป็นเจา้ บรรทดัฐานนีจ้ะกลมกลืนกับความดีท่ีแทจ้ริงของมนุษยชาติ บรรทดัฐาน
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นีเ้ปิดโอกาสให้มนุษย์ทั้งในฐานะของปัจเจกบุคคลและสมาชิกของสังคมติดตามและบรรลุถึง
กระแสเรียกของตนโดยสมบูรณ ์ •   
 

36.  ปัจจุบันนี ้คนร่วมสมัยของเราจ านวนมากมายดูเหมือนจะกลัวไปว่า สายสัมพันธ์ท่ี
ใกลช้ิดมากยิ่งขึน้ระหว่างกิจกรรมของมนษุยก์บัศาสนาจะส่งผลขดัแยง้ต่ออิสรภาพของมนษุย ์ของ
สงัคม หรือของวิทยาศาสตร ์ •   

 
ถา้หากด้วยความเป็นอิสระของเหตุการณ์ฝ่ายโลก เราหมายความถึงการสรรคส์รา้งส่ิง

ต่างๆ และสังคมเองก็พอใจกับกฎและคุณค่าต่างๆ ของพวกเขา ซึ่งจ าเป็นจะตอ้งได้รบัการแปล
ความหมาย น ามาใช้ และควบคุมดูแลโดยมนุษย์ ดังนั้น จึงเป็นส่ิงท่ีถูกต้องอย่างแท้จริงท่ีจะ
เรียกรอ้งหาอิสรภาพนั้น  •  ส่ิงดังกล่าวไม่เพียงแต่ได้รบัการเรียกรอ้งจากมนุษยส์มัยใหม่ แต่ยัง
สอดคลอ้งกับพระประสงคข์องพระผูส้รา้งดว้ย  •  เพราะดว้ยสภาพแวดลอ้มเดียวกันกับท่ีพวกเขา
ไดร้บัการสรรคส์รา้งมา สรรพส่ิงทัง้หลายไดร้บัความมั่นคง ความจริง ความดี กฎและระเบียบอัน
เหมาะสมของตนเอง  •  มนุษยต์อ้งเคารพต่อส่ิงเหล่านี ้ขณะท่ีเขาแยกแยะส่ิงเหล่านีด้ว้ยวิธีการ
เฉพาะทางวิทยาศาสตรแ์ละศิลป์อนัเหมาะสม  •  ดังนั้น ถา้การสืบคน้อย่างมีแบบแผนภายในทุก
สาขาของการเรียนรูไ้ดร้บัด าเนินการในลักษณะท่ีเป็นวิทยาศาสตรอ์ย่างแทจ้ริงและสอดคลอ้งกับ
บรรทัดฐานทางศีลธรรม การสืบค้นนีจ้ะไม่มีความขัดแยง้ใดๆ ต่อความเชื่อ ต่อเร่ืองทางโลกและ
ความเกี่ยวพันกับความเชื่อท่ีไดม้าจากพระเจา้องคเ์ดียวกัน (6)  •  อันท่ีจริง ใครก็ตามท่ีพยายาม
เจาะความลับแห่งความเป็นจริงดว้ยความถ่อมตนและดว้ยจิตใจที่แน่วแน่ แมว้่าเขาจะไม่ตระหนัก
รูถ้ึงความจริง   กระนั้นก็ตาม เขาได้รับการน าทางจากพระหัตถ์ของพระเจ้า ผู้ซึ่งบันดาลให้ทุก
สรรพส่ิงด ารงอยู่ และประทานอตัลกัษณใ์หแ้ก่พวกมัน  •  ดงันัน้ เราไม่สามารถ แต่เวทนากบันิสัย
บางอย่างของมนุษย ์ซึ่งบางครัง้ก็พบได้ในหมู่คริสตชนด้วยเช่นกัน ซึ่งไม่ได้ใหค้วามสนใจอย่าง
เพียงพอต่อความเป็นอิสระอันชอบธรรมของวิทยาศาสตร์ และซึ่ง จากข้อคิดเห็นและขอ้โตแ้ย้ง
ต่างๆ ท่ีนิสัยเหล่านีก้่อใหเ้กิดขึน้ ชักน าใหค้นมากมายสรุปว่าความเชื่อและวิทยาศาสตรเ์ป็นส่ิงท่ี
ขดัแยง้ซึ่งกนัและกนั (7)  •   
 

แต่ถ้าหากส านวน ความอิสระของเหตุการณ์ฝ่ายโลก ถูกตีความว่า ส่ิงท่ีได้รบัการสรรค์
สรา้งไม่ไดข้ึน้อยู่กับพระเจา้ และมนุษยส์ามารถใชม้นัโดยไม่ตอ้งอา้งอิงถึงพระผูส้รา้งของพวกมัน 
ใครก็ตามท่ียอมรบัพระเป็นเจา้ย่อมจะมองเห็นไดว้่าความหมายเช่นนัน้เป็นเท็จอย่างไร  •  ดว้ยว่า 
หากปราศจากพระผูส้รา้งแลว้ ส่ิงสรา้งทัง้หลายก็จากอันตรธานหายไป  •  อย่างไรก็ตาม ในส่วน
ของพวกเขา บรรดาศาสนิกชนไม่ว่าของศาสนาใดๆ ต่างก็ได้ยินถึงเสียงแห่งการเผยแสดงของ
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พระองค์อยู่เสมอในวาทกรรมของส่ิงสรา้งทั้งหลาย  •  อย่างไรก็ตาม เมื่อพระเจา้ถูกลืมเลือนไป  
ส่ิงสรา้งเองก็ไม่สามารถเขา้ใจไดม้ากยิ่งขึน้  •  
 

37.  พระคัมภีรส์อนครอบครวัมนุษยถ์ึงส่ิงท่ีไดร้บัการยืนยนัโดยประสบการณม์าหลายยุค
หลายสมัย ในขณะท่ีความก้าวหน้าของมนุษย์ได้ก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลต่อผู้คน แต่
ความก้าวหน้านีก้็น ามาซึ่งการประจญล่อลวงอันรุนแรงดว้ย  •  ด้วยว่า เมื่อระบบระเบียบของ
คณุค่าต่างๆ ปะปนกันยุ่งเหยิง และความเลวก็ผสมปนเปไปกบัความดี มนษุยแ์ต่ละคนและแต่ละ
กลุ่มก็ใส่ใจเฉพาะแต่ประโยชนข์องตน ไม่สนใจกบัประโยชนข์องคนอื่น  •  ดงันัน้ จึงปรากฏว่า โลก
จึงไม่ใช่สถานท่ีแห่งความเป็นพี่เป็นนอ้งกนัอย่างแทจ้ริงอีกต่อไป  •  ในยคุสมยัของเรา พลงัอ านาจ
ของมนษุยชาติท่ีขยายทวีขึน้นีก้ลบัคกุคามจะท าลายลา้งเผ่าพนัธุข์องมนษุยเ์อง  •   
 

ด้วยว่า การต่อสู้ดิ ้นรนอย่างยิ่งใหญ่กับพลังอ านาจแห่งความมืดได้แผ่กระจายไปทั่ว
ประวัติศาสตรท์ั้งสิน้ของมนุษย์  •  การสู้รบได้เกิดขึน้ตั้งแต่จุดก าเนิดแรกเริ่มของโลก และจะ
ด าเนินต่อไปจนวันสุดทา้ย ดังท่ีพระเจ้าไดท้รงมีพระด ารสัไวอ้ย่างชัดแจง้แลว้ (8)  •  เมื่อตกอยู่
ท่ามกลางความขดัแยง้ มนษุยจ์  าเป็นตอ้งต่อสู้อยู่ตลอดเวลาถา้หากเขาตอ้งการท่ีจะถือซื่อสัตยต่์อ
ความดีงาม อีกทั้ง เขาจะไม่สามารถบรรลุถึงศักด์ิศรีของตนเองได้โดยปราศจากความเพียร
พยายามเป็นอนัมากและความช่วยเหลือจากพระหรรษทานของพระเป็นเจา้  •   

 
น่ีคือเหตุผลท่ีพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า ซึ่งวางไว้ใจในแผนการของพระผู้สรา้ง 

ยอมรับว่าความก้าวหน้าของมนุษยส์ามารถก่อให้เกิดความสุขท่ีแท้จริงแก่มนุษย์ได้  กระนั้นก็ดี 
พระศาสนจักรยังอดไม่ได้ท่ีจะสะท้อนค าตักเตือนของอัครสาวกท่ีว่า  “อย่าคล้อยตามความ
ประพฤติของโลกนี”้ (รม. 12 : 2)  •  ในท่ีนีค้ าว่า โลก หมายความถึง เจตคติแห่งความหยิ่งยะโส
และความมุ่งรา้ย ซึ่งเปล่ียนแปลงพลังอ านาจของมนุษย์ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับใช้พระเจ้าและ
มนษุย ์ใหก้ลายเป็นเครื่องมือในการท าบาป  •   

 
ดงันัน้ ถา้หากใครก็ตามตอ้งการท่ีจะรูว้่าสถานการณอ์ันไม่น่าอภิรมยนี์จ้ะจบลงไดอ้ย่างไร 

บรรดาคริสตชนจะบอกแก่เขาว่า กิจกรรมทั้งมวลของมนุษย์ ซึ่งมักจะถูกคุกคามดว้ยความหยิ่ง
จองหองของมนุษยแ์ละถูกก่อกวนต่อความรกัตนเองอยู่ตลอดเวลา ตอ้งไดร้บัการช าระใหบ้ริสุทธิ์

และสมบูรณ์โดยอาศัยพลังอ านาจแห่งกางเขนและการกลับคืนพระชนมช์ีพของพระคริสตเจา้  •  
เพราะเพื่อได้รบัการไถ่กู ้โดยพระคริสตเจา้และชุบชูให้เป็นส่ิงสรา้งใหม่ในพระจิตเจ้า  มนุษย์จึง
สามารถท่ีจะรักต่อสรรพส่ิง ซึ่งพวกมันเองก็ถูกสรา้งมาโดยพระเป็นเจ้า  และเขาควรจะกระท า
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เช่นนั้นดว้ย  •  เขาสามารถท่ีจะไดร้บัส่ิงสรา้งทัง้หลายจากพระเจา้ และเคารพและนับถือส่ิงสรา้ง
เหล่านีท่ี้ไหลหลั่งอย่างต่อเน่ืองออกมาจากพระหตัถข์องพระเจา้  •  ดว้ยกตญัญูรูค้ณุต่อพระผูท้รง
อุปถัมภ์ของเขาส าหรบัส่ิงสรา้งเหล่านี ้เขาไดใ้ช้และเพลิดเพลินกับส่ิงสรา้งด้วยการวางเฉยและ
อิสรภาพแห่งจิตวิญญาณ มนุษย์ไดร้บัการน าทางมุ่งไปสู่การครอบครองส่ิงเหล่านีอ้ย่างแท้จริง 
เหมือนกบัไม่มีส่ิงใด แต่ก็เป็นเจา้ของทกุสรรพส่ิง (9)  •  “ทกุส่ิงลว้นเป็นของพวกท่าน แต่พวกท่าน
เป็นของพระคริสต ์และพระคริสตเ์ป็นของพระเจา้” (1 คร. 3 : 22 - 23)  •   
 

38.  ดว้ยพระวจนาตถข์องพระเจา้ โดยทางพระองคซ์ึ่งทกุส่ิงไดร้บัการเนรมิตขึน้มา ไดท้รง
รบัเอาเนือ้หนังและมาประทับอยู่บนโลกของมนุษย์นี ้(10)  •  ดังนั้น พระองค์จึงทรงเสด็จมาใน
ประวัติศาสตรข์องโลกในฐานะมนุษยท่ี์ครบครนั เร่ิมตน้ประวัติศาสตรน์ั้นในพระองคเ์องและเป็น
ผลสรุปแห่งประวัติศาสตร ์(11)  •   พระองคเ์องไดท้รงเผยแสดงต่อเราว่า “พระเจา้เป็นความรกั” 
(1 ยอห์น 4 : 8) และในเวลาเดียวกันทรงสอนพวกเราว่า พระบัญญัติใหม่แห่งความรักเป็นกฎ
พืน้ฐานแห่งความครบบริบูรณข์องมนษุย ์และดงันัน้ จึงเป็นกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงโลก  •  
 

ดงันัน้ ส าหรบัผูท่ี้เชื่อในความรกัของพระเจา้ พระองคท์รงรบัประกนัว่าวิถีแห่งความรกัเปิด
กว้างส าหรับมนุษย์ทุกคน และความพยายามท่ีจะสถาปนาภราดรภาพสากลไม่ใช่ส่ิงท่ีไม่มี
ความหวัง  •  พระองคท์รงเตือนพวกเขาในเวลาเดียวกันว่า ความรกันีไ้ม่ใช่ส่ิงท่ีจะตอ้งสงวนไว้
ส าหรับโอกาสท่ีส าคัญ แต่ต้องแสวงหาอย่างมากในสภาพแวดล้อมธรรมดาสามัญของชีวิต  •  
ดว้ยการเผชิญกบัความตายเพื่อพวกเราคนบาปทกุคน (12) พระองคท์รงสอนโดยเป็นแบบอย่างแก่
เราว่า พวกเราก็เช่นกนัท่ีตอ้งแบกกางเขนนั้น ซึ่งโลกและเนือ้หนังหยิบยื่นใหแ้ก่ผูแ้สวงหาสนัติและ
ความยุติธรรมทุกคน  •  โดยไดร้บัการสถาปนาขึน้เป็นพระเป็นเจ้าดว้ยการกลับคืนพระชนมช์ีพ
ของพระองค์ และทรงได้รับมอบอ านาจสิทธิขาดในสวรรค์และบนแผ่นดิน (13) พระคริสต์ทรง
ปฏิบติัภารกิจในหัวใจของมนุษยโ์ดยอาศัยพลงัของพระจิตเจา้ของพระองค ์โดยทรงกระตุน้ใหเ้กิด
ความปรารถนาไม่เฉพาะเพียงแต่ยคุสมัยท่ีก าลงัจะมาถึง แต่ดว้ยความจริงเดียวกันนี ้ทรงท าใหม้ี
ชีวิตชีวา ท าให้บริสุทธิ์ไป และเสริมพละก าลังแก่ความต้องการอันสูงส่งเหล่านั้น ซึ่งจะท าให้
ครอบครัวมนุษย์มีชีวิตท่ีมีเมตตาธรรมและพยายามท่ีจะท าให้ทั้งโลกยอมท่ีจะกระท าตาม
เป้าหมายนี ้ •   
 

ดว้ยเหตท่ีุ พระพรของพระจิตเจา้มีแตกต่างหลากหลาย ในขณะท่ีพระองคท์รงเรียกบางคน
ใหเ้ป็นประจกัษ์พยานท่ีชัดเจนถึงความปรารถนาต่อบา้นแห่งสวรรคแ์ละรกัษาความปรารถนานั้น
ใหใ้หม่อยู่เสมอในท่ามกลางครอบครวัมนุษย์ พระองคท์รงเรียกใหค้นอื่นๆ อุทิศตนรบัใชฝ่้ายโลก
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แก่มนุษย ์และเตรียมผูท่ี้เหมาะสมใหพ้รอ้มต่อพระอาณาจักรสวรรคโ์ดยทางงานอภิบาลของพวก
เขา  •  กระนัน้ก็ดี พระจิตเจา้ไดท้รงปลดปล่อยพวกเขาทกุคน เพื่อว่าโดยการเก็บความรกัตวัเองไว้
ก่อน และน าทรัพยากรฝ่ายโลกทั้งมวลมารับใช้ชีวิตมนุษย์ พวกเขาสามารถท่ีจะอุทิศตนให้แก่
อนาคตนัน้ เมื่อมนษุยเ์องกลบักลายเป็นของถวายท่ีพระเจา้ทรงรบัไว ้(14)  •  
 

พระผูเ้ป็นเจ้าไดท้รงทิง้ไวเ้บือ้งหลังซึ่งเครื่องประกันแห่งความหวังและพละก าลังส าหรบั
การเดินทางแห่งชีวิตในศีลศักด์ิสิทธิ์แห่งความเชื่อ ซึ่งวัสดุจากธรรมชาติท่ีไดร้บัการท าใหบ้ริสุทธิ์

โดยมนษุยจ์ะไดร้บัการเปลี่ยนแปลงอย่างรุง่โรจน์กลายเป็นพระกายและพระโลหิต เพื่อเป็นอาหาร
แห่งความเป็นหน่ึงเดียวกนัฉันพี่นอ้งและเป็นการลองลิม้รสล่วงหนา้ถึงงานเลีย้งในสวรรค ์  •   
 

39.  พวกเราไม่อาจจะล่วงรูว้่าวนัเวลาท่ีอวสานของโลกและของมนษุยชาติจะมาถึงเมื่อไร 
(15) อีกทัง้ พวกเราไม่รูว้่าสรรพส่ิงทัง้หลายจะถกูเปล่ียนแปลงไปไดอ้ย่างไร  •  เน่ืองจากความผิด
รูปผิดรา่งอันเป็นผลของบาป รูปลักษณะในโลกนีจ้ึงจะตอ้งดบัไป (16) แต่เราถูกสอนว่า พระเป็น
เจา้ไดท้รงเตรียมท่ีอยู่ใหม่และโลกใหม่ท่ีซึ่งทุกคนปฏิบัติตามความยุติธรรม (17) และความผาสุก
ของเขาจะตอบสนองต่อและมากมายเกินกว่าความปรารถนาทัง้ปวงต่อสนัติสุขท่ีผดุขึน้มาในหวัใจ
ของมนุษย ์(18)  •  ดังนั้น หลังจากท่ีเอาชนะความตายไดแ้ลว้ บุตรทั้งหลายของพระเจา้จะกลับ
ฟ้ืนคืนชีพในพระคริสต ์และส่ิงท่ีถูกหว่านอยู่ในความอ่อนแอและความเน่าเป่ือยนีก้ลับจะไดร้ับ
ความไม่เน่าเป่ือย (19)  •  จากการยืนหยดัในความรกัและผลของความรกั (20) ส่ิงสรา้งทัง้หลาย 
(21) ซึ่งพระเจา้ไดท้รงสรา้งขึน้มาเพราะเห็นแก่มนษุย ์จะไดร้บัการปลดปล่อยจากพนัธนาการแห่ง
ความลุ่มหลงไรค้ณุค่า  •   
 

ดังนั้น ในขณะท่ีเราไดร้บัการเตือนว่า ไม่มีประโยชนอ์ันใด หากมนุษยจ์ะไดโ้ลกทั้งโลกไว ้
แต่ตอ้งสูญเสียวิญญาณไป (22) ความคาดหวังต่อโลกใหม่จะตอ้งไม่ถูกท าใหอ้่อนแอลง แต่กลับ
จะตอ้งกระตุน้ความห่วงใยของเราในการจะก่อให้เกิดส่ิงนีข้ึน้  •  ดว้ยว่า น่ีเองคือจุดท่ีรูปลักษณ์
ของครอบครวัมนษุยใ์หม่เติบโตขึน้ รูปลักษณซ์ึ่งแมใ้นขณะนีเ้องก็สามารถท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงเคา้
ลางของส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ในยคุใหม่  •   

 
ดังนั้น ในขณะท่ีความกา้วหนา้ฝ่ายโลกจ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการแยกแยะอย่างระมัดระวัง

จากความเจริญเติบโตของพระอาณาจกัรของพระเป็นเจา้ ดว้ยเหตผุลท่ีความกา้วหนา้ฝ่ายโลกจะ
ช่วยให้เกิดความสงบเรียบรอ้ยมากขึน้ของสังคมมนุษย์ น่ีจึงเป็นความห่วงใยท่ีส าคัญมากของ   
พระอาณาจกัรของพระเป็นเจา้ (23)  •   
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ดว้ยว่า เมื่อเราเชื่อฟังพระเป็นเจา้ และพระจิตของพระองคท์รงท านุบ ารุงคุณค่าแห่งโลกนี้

ของศักด์ิศรีของมนุษย์ ภราดรภาพและอิสรภาพ และอันท่ีจริงแล้วผลในทางท่ีดีทั้งหมดจาก
ธรรมชาติและกิจการของเรา เราจะพบกับส่ิงเหล่านีอ้ีกครัง้หน่ึง แต่โดยไม่มีมลทิน แวววาวและ
เปลี่ยนแปลงรูปลกัษณะไป เมื่อพระคริสตไ์ดส่้งมอบใหแ้ก่พระบิดาซึ่ง “พระอาณาจกัรนิรนัดรและ
สากล พระอาณาจักรแห่งความจริงและชีวิต แห่งความศักด์ิสิทธิ์และพระหรรษทาน แห่งความ
ยติุธรรม ความรกัและสันติ” (24)  •  บนโลกนีท่ี้พระอาณาจักรไดร้บัการน าเสนอแลว้ในรหัสธรรม
เรน้ลบั  •  เมื่อพระเป็นเจา้เสด็จกลบัมา ส่ิงนีจ้ะผลิดอกออกผลอย่างเต็มท่ี  •  
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บทท่ี 4 
บทบาทของพระศาสนจักรในโลกปัจจบุัน 

 
40.  ทุกส่ิงท่ีเราได้กล่าวถึงเกี่ยวกับศักด์ิศรีของมนุษย์ และเกี่ยวกับชุมชนมนุษย์และ

ความหมายอันลึกซึง้ของกิจกรรมของมนุษย์ นับเป็นการวางรากฐานท่ีส าคัญของความสัมพันธ์
ระหว่างพระศาสนจกัรกบัโลก และเป็นการใหพ้ืน้ฐานเพื่อการเสวนาระหว่างพระศาสนจกัรกบัโลก 
(1)  •  บทนีอ้ยู่บนสมมุติฐานว่าทุกส่ิงเกี่ยวกับรหัสธรรมของพระศาสนจักรท่ีไดก้ล่าวไปแลว้โดย
สภาฯ แห่งนี้ บัดนี้ เราต้องพิจารณาพระศาสนจักรเดียวกันนี้ ตราบท่ีด ารงอยู่ในโลกนี้ ถึงการ
ด าเนินชีวิตและกระท ากิจการตามรหสัธรรมนี ้ •   

 
ผลพวงจากความรักอันเป็นนิรนัดรข์องพระบิดาเจ้า (2) สถาปนาขึน้ในเวลาต่อมาโดย  

พระคริสตพ์ระผูไ้ถ่ และท าใหเ้ป็นหน่ึงเดียวในองคพ์ระจิตเจา้ (3) มีวตัถปุระสงคข์องพระศาสนจกัร
อยู่ท่ีการช่วยใหร้อดพน้และวาระสุดทา้ยของโลกและมวลมนษุย ์ซึ่งสามารถจะส าเร็จสมบูรณไ์ดก้็
แต่ในโลกอนาคต  •  แต่พระศาสนจักรไดด้ ารงอยู่ในโลกนีแ้ลว้ และประกอบไปดว้ยมนษุย ์ นั่นคือ 
สมาชิกทั้งหลายของนครแห่งโลกนี้ ผู้ซึ่งได้รับเรียกให้สรา้งครอบครัวแห่งบุตรของพระเจ้าใน
ประวัติศาสตรปั์จจุบันของมนุษยชาติ และเพิ่มทวีจ  านวนขึน้จนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จ
กลับมาอีกครัง้หน่ึง  •  รวมเป็นหน่ึงเดียวกนัในนามของคุณค่าแห่งสวรรคแ์ละอุดมไปดว้ยคณุค่า
นั้น ครอบครวันีไ้ดร้บั “การสถาปนาและวางโครงสรา้งเป็นสังคมในโลกนี้” (4) โดยพระคริสตเจ้า 
และไดร้บัการจัดเตรียม “ดว้ยเครื่องมือท่ีเหมาะสมส าหรบัการรวมตัวกันทางสังคมและท่ีมองเห็น
ได”้ (5)  •  ดังนั้น พระศาสนจักร โดยพลนั “สมาคมท่ีมองเห็นไดแ้ละชุมชนแห่งจิตวิญญาณ” (6) 
จึงกา้วไปขา้งหนา้พรอ้มกับมนุษยชาติและมีประสบการณท์างโลกเดียวกันกับท่ีโลกไดป้ระสบ  •  
พระศาสนจกัรท าหนา้ท่ีเป็นเชือ้แป้งและเป็นเหมือนกับจิตวิญญาณของสงัคมมนุษย ์(7) ในขณะท่ี
จะไดร้บัการฟ้ืนฟูในพระคริสตแ์ละปรบัสภาพเป็นครอบครวัของพระเป็นเจา้  •   
 

การท่ีนครในโลกนีแ้ละนครในสวรรคต่์างแผ่อิทธิพลแทรกซึมซึ่งกนัและกัน เป็นความจริงท่ี
สามารถเข้าถึงไดด้้วยความเชื่อเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และส่ิงนีย้ังคงเป็นรหัสธรรมเรน้ลับของ
ประวัติศาสตรม์นุษย ์ซึ่งบาปท าให้เกิดสับสนยุ่งเหยิงอย่างมาก จนกระทั่งความงดงามของบุตร
ทั้งหลายของพระเจ้าจะเผยแสดงออกมาอย่างเต็มท่ี   •  ด้วยความพยายามท่ีจะท าตาม
วตัถปุระสงคเ์พื่อช่วยใหร้อดพน้ ซึ่งเหมาะสมดีกับพระศาสนจักร พระศาสนจักรไม่เพียงแต่เฉพาะ
ส่ือสารถึงชีวิตแห่งสวรรคแ์ก่มนุษย ์แต่ไม่ทางใดก็ทางหน่ึงไดฉ้ายแสงแห่งการไตร่ตรองถึงชีวิตใน
ลกัษณะนั้นไปทั่วทัง้โลก เหนือส่ิงอื่นใด การเยียวยารกัษาและการชบุชูใจส่งผลกระทบต่อศักด์ิศรี
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ของมนุษย์ ในลักษณะของการเสริมก าลังให้แก่รอยต่อของสังคมมนุษย์ และเติมแต่งกิจกรรม
ประจ าวันของมนุษย์ให้มีความหมายท่ีลึกซึง้และมีความส าคัญมากยิ่งขึน้  •  ดังนั้น โดยอาศัย
ภารกิจเฉพาะบุคคลและชมุชนทัง้มวลของพระศาสนจกัร พระศาสนจักรเชื่อมั่นว่าตนสามารถท่ีจะ
สรา้งประโยชน์เป็นอันมากในการท าให้ครอบครัวมนุษย์และประวัติศาสตร์ของครอบครัวมี
มนษุยธรรมมากยิ่งขึน้  •   
 

นอกจากนัน้ พระศาสนจักรคาทอลิกยินดีท่ีจะแสดงความเคารพยกย่องเป็นอย่างสูงในส่ิง
ท่ีศาสนจักรแห่งคริสตศาสนานิกายอื่นๆ และชุมชนต่างๆ ของพระศาสนจักรได้กระท าหรือได้
รว่มมือกันกระท าเพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายเดียวกันนี ้ •  ในเวลาเดียวกัน พระศาสนจักรเชื่อมั่นว่า 
พระศาสนจักรจะได้รับความช่วยเหลืออย่างล้นหลามและหลากหลายจากโลกในเรื่องของ        
การจดัเตรียมพืน้ฐานส าหรบัการประกาศพระวรสาร  •  ส่ิงนีช้่วยใหพ้ระศาสนจกัรไดร้บัประโยชน์
จากพรสวรรคแ์ละความอุตสาหะพยายามของมนุษย์แต่ละคนและจากสังคมมนุษยโ์ดยรวม  •  
บัดนี้ สภาสังคายนาฯ ปรารถนาท่ีจะก าหนดหลักการทั่วไปบางประการเพื่อการส่งเสริมอย่าง
เหมาะสมต่อการแลกเปล่ียนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่ีก าลังพิจารณาอยู่นี ้ซึ่งไม่ทางใดก็ทาง
หน่ึงเป็นลกัษณะรว่มกนัของโลกและของพระศาสนจกัร  •   
 

41.  มนุษยปั์จจุบันก าลังอยู่บนเส้นทางไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองท่ีละเอียด
ลึกซึง้มากยิ่งขึน้ และไปสู่การค้นพบท่ีเติบโตขึน้และการปกป้องสิทธิของตนเอง  •  ด้วยเหตุท่ี
พระศาสนจกัรไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ผยแสดงถึงรหสัธรรมเรน้ลบัของพระเป็นเจา้ ผูเ้ป็นจดุหมาย
ปลายทางสูงสุดของมนุษย์ ในเวลาเดียวกัน พระศาสนจักรก็ได้เปิดเผยถึงความหมายแห่งการ
ด ารงอยู่ของพระศาสนจักรด้วย นั่นคือ ความจริงซึ่งลึกซึง้ท่ีสุดเกี่ยวกับพระศาสนจักรเอง  •  
พระศาสนจักรรูโ้ดยแน่แทว้่า มีเพียงแต่เฉพาะพระเจา้ท่ีพระศาสนจักรรบัใชอ้ยู่เท่านั้น ท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อความปรารถนาในหัวใจของมนุษย์ ซึ่งไม่อาจจะพึงพอใจอย่างเต็มท่ีกับส่ิงท่ีโลกนี้
หยิบยื่นให ้ •  
 

พระศาสนจักรเขา้ใจดีว่า พระจิตของพระเป็นเจา้ได้ทรงท างานอยู่เสมอภายในตัวมนุษย ์
และดังนัน้ มนุษยจ์ึงไม่สามารถท่ีจะละเลยปัญหาต่างๆ ของศาสนาเสียทัง้หมด  •  ประสบการณ์
จากยคุสมยัในอดีตท่ีผ่านมาไดพ้ิสูจนส่ิ์งนีแ้ลว้ เช่นเดียวกบัส่ิงบ่งชีน้านาประการในยุคของเรานี ้ •  
ดว้ยว่า มนุษยย์่อมมีความกระหายใครรู่อ้ยู่เสมอ อย่างนอ้ยท่ีสุดก็ตอ้งการรูเ้ป็นรางๆ ว่า อะไรคือ
ความหมายของชีวิตของเขา ของกิจกรรมต่างๆ และของความตายของเขา  •  การด ารงอยู่ของ
พระศาสนจกัรน่ีเองท่ีช่วยย า้เตือนถึงปัญหาเหล่านีใ้นจิตใจของเขา •  แต่มีเพียงเฉพาะพระเป็นเจา้ 
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ผูซ้ึ่งสรา้งมนษุยต์ามพระฉายาของพระองคแ์ละไถ่พวกเขาใหร้อดพน้จากบาป ท่ีสามารถใหค้ าตอบ
อย่างเพียงพอท่ีสุดต่อค าถามเหล่านี ้และพระองคก์ระท าดังนีโ้ดยการเผยแสดงของพระองค์ผ่าน
ทางพระคริสต ์พระบุตรของพระองค ์ผูบ้ังเกิดเป็นมนษุย ์ •  ใครก็ตามท่ีติดตามพระคริสต ์มนษุยท่ี์
ดีบริบูรณ ์เขาเองจะมีความเป็นมนษุยม์ากยิ่งขึน้  •  ดว้ยว่า โดยอาศัยการบังเกิดมาของพระองค ์
พระวจนาตถข์องพระบิดาจึงทรงรบัเอากาย และท าใหศ้กัด์ิสิทธิ์ไปโดยกางเขนและการกลบัคืนพระ
ชนมช์ีพของพระองค์ เป็นมนุษยท์ั้งครบ ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ และโดยทางความสมบูรณ์
แบบนัน้ ไดร้บัมอบธรรมชาติทัง้สิน้ท่ีถกูสรา้งมาโดยพระเจา้เพื่อใหม้นษุยไ์ดใ้ชป้ระโยชน ์ •  
 

เน่ืองมาจากความเชื่อนี ้พระศาสนจกัรจึงมีเคร่ืองยึดเหน่ียวศกัด์ิศรีของธรรมชาติมนษุยต่์อ
กระแสแห่งความคิดเห็นนานาประการ ตัวอย่างเช่น ความคิดเห็นของเหล่าบรรดาผูท่ี้ดูถกูดูแคลน
ร่างกายมนุษย์หรือพวกท่ียกย่องบูชาร่างกาย  •  ไม่มีกฎของมนุษย์ใดๆ ท่ีสามารถจะปกป้อง
ศักด์ิศรีของแต่ละบุคคล และเสรีภาพของมนุษย์ได้อย่างเหมาะสมเทียบเท่ากับพระวรสารของ  
พระคริสตเจ้า ซึ่งได้มอบให้แก่พระศาสนจักร  •  ด้วยว่า พระวรสารนีป้ระกาศและป่าวรอ้งถึง
อิสรภาพของบุตรทัง้หลายของพระเจา้ และปฏิเสธต่อพันธนาการทัง้ปวง ซึ่งท่ีสดุแลว้เป็นผลพวง
ของบาป (8) (เทียบ รม. 8 : 14 – 17) พระวรสารนีใ้หค้วามเคารพต่อศกัด์ิศรีแห่งมโนธรรมแยกแยะ
และอิสรภาพในการท่ีจะเลือก ชีแ้นะอยู่เสมอๆ ว่า จ าเป็นตอ้งน าพรสวรรคข์องมนษุยท์ุกคนมารบั
ใชต่้อพระศาสนจักรและต่อมนุษย ์และในท่ีสุด บัญญัติใหทุ้กคนตอ้งรกัเพื่อนมนุษยท์ุกคน (เทียบ 
มธ. 22 : 39) (9)  •   

 
ส่ิงนีส้อดคลอ้งกับกฎพืน้ฐานแห่งการยกเวน้แบบคริสต์  •  ดว้ยว่า ถึงแม้ว่าพระเจา้องค์

เดียวกนัเป็นพระผูไ้ถ่และพระผูส้รา้ง พระผูเ้ป็นเจา้แห่งประวัติศาสตรม์นษุยแ์ละประวติัศาสตรแ์ห่ง
ความรอดพน้ ในการจดัการของพระเจา้เอง อิสรภาพท่ีถกูตอ้งของส่ิงสรา้ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มนุษยจ์ะไม่ถูกเพิกถอน แต่จะไดร้บัการสถาปนาใหม่ซึ่งศักด์ิศรีของตนเองและไดร้บัการเสริมแรง
ใหแ้ข็งแกรง่ในศกัด์ิศรีนัน้  •  
 

ดังนั้น ดว้ยอ านาจของพระวรสารท่ีไดร้บัมอบ พระศาสนจักรประกาศถึงสิทธิของมนุษย ์
พระศาสนจกัรยอมรบัและเคารพต่อพลวัตแห่งขบวนการต่างๆ ในปัจจุบัน ซึ่งไดใ้หก้ารส่งเสริมต่อ
สิทธิเหล่านีใ้นทุกหนทุกแห่ง  •  กระนั้นก็ตาม ขบวนการเหล่านีต้อ้งได้รบัการเจาะลึกดว้ยจิตตา
รมณแ์ห่งพระวรสาร และไดร้บัการปกป้องจากอิสรภาพจอมปลอมทกุประเภท  •  ดว้ยว่า พวกเรา
มักจะชอบคิดไปว่า สิทธิส่วนบุคคลของเราจะมีหลักประกันอย่างเต็มท่ี เฉพาะเมื่อเราได้รบัการ
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ยกเวน้จากข้อก าหนดแห่งกฎหมายพระศาสนจักร  •  แต่วิถีทางนีไ้ม่ได้ตั้งอยู่บนการท านุบ ารุง
ศกัด์ิศรีของมนษุย ์แต่อยู่ท่ีการลม้ลา้ง  •   
 

42.  ความเป็นหน่ึงเดียวกันของครอบครัวมนุษย์ได้รบัการเสริมก าลังให้แข็งแกร่งและ
บรรลุผลส าเร็จดว้ยเอกภาพท่ีไดร้บัการก่อตัง้ขึน้ในพระคริสต ์(10) แห่งครอบครวัของบุตรทัง้หลาย
ของพระเจา้  •   

 
ส่ิงท่ีแน่นอนคือ พระคริสต์ไม่เคยมอบหมายภารกิจโดยตรงในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคมใหแ้ก่พระศาสนจักรของพระองค์แต่อย่างใด  •  เป้าหมายท่ีพระองคไ์ดท้รงก าหนดแก่
พระศาสนจักรเป็นเป้าหมายทางศาสนา (11)  •  แต่ภารกิจด้านศาสนานีเ้องท่ีก่อให้เกิดหน้าท่ี 
ความสว่าง และพลัง ซึ่งสามารถช่วยในการวางโครงสรา้งและชุมชนของมนุษย์ตามกฎหมาย
พระศาสนจกัร  •  แทจ้ริงแลว้ เมื่อสภาพแวดลอ้มดา้นเวลาและสถานท่ีเอือ้อ  านวย พระศาสนจกัร
สามารถ และควรจะตอ้งริเริ่มกิจกรรมต่างๆ ในนามของมนษุยท์ัง้มวล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรม
ท่ีไดร้บัการออกแบบมาเพื่อผูย้ากไร ้ตวัอย่างเช่น งานการกุศล และงานอื่นๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กนั  •   
 

พระศาสนจกัรตระหนักว่า ปัจจยัท่ีมีคุณค่าอยู่ขบวนการทางสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง วิวัฒนาการไปสู่ความเป็นเอกภาพ กระบวนการขัดเกลาทางสงัคมซึ่งดีงามเป็นประโยชน์ 
และของสมาคมทางดา้นสิทธิพลเมืองและเศรษฐกิจ  •  การส่งเสริมความเป็นหน่ึงเดียวกันเป็น
ธรรมชาติท่ีลึกซึ ้งท่ีสุดของพระศาสนจักร เพราะว่า “ด้วยความสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า        
พระศาสนจกัรเป็นเครื่องหมายแห่งศีลศกัด์ิสิทธิ์และเครื่องมือแห่งความเป็นหน่ึงเดียวอันลึกซึง้กับ
พระเจา้ และความเป็นเอกภาพของมนุษยชาติ” (12)  •  ดังนั้น พระศาสนจกัรไดแ้สดงใหโ้ลกเห็น
ว่า การรวมตัวกันอย่างแท้จริง ทั้งทางสังคมและภายนอก เป็นผลมาจากการรวมตัวกันของ
สติปัญญาและหัวใจ นั้นคือจากความเชื่อและความรักนั้น  โดยท่ีความเป็นหน่ึงเดียวของ      
พระศาสนจกัรนัน้มีรากฐานท่ีไม่อาจจะท าลายรา้งไดใ้นพระจิตเจา้  •  ดว้ยว่าพลงัท่ีพระศาสนจกัร
สามารถใส่เขา้ไปในสงัคมสมยัใหม่ของมนษุยป์ระกอบไปดว้ยความเชื่อและความรกัท่ีน ามาปฏิบัติ
อย่างมีชีวิตชีวา ไม่ใช่ในการควบคมุภายนอกโดยอาศยัเพียงเครื่องมือของมนษุย ์ •   

 
นอกจากนี ้เพราะโดยอาศยัพนัธกิจและธรรมชาติของตน พระศาสนจักรจึงไม่ผูกพนัอยู่กับ

รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงของวัฒนธรรมมนษุย ์ไม่ผกูพนักบัระบบการเมือง เศรษฐกิจ หรือสงัคม ดว้ย
ลกัษณะอนัเป็นสากลของตน พระศาสนจกัรสามารถเป็นสายสมัพันธอ์ันใกลช้ิดระหว่างชมุชนและ
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ประชาชาติท่ีแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ หากว่าชุมชนและประชาชาติเหล่านีไ้วว้างใจ และ
ยอมรบัอย่างแทจ้ริงต่อสิทธิของพระศาสนจักรในเสรีภาพท่ีจะท าใหพ้ันธกิจของตนสัมฤทธิผล  •  
ดว้ยเหตผุลนี ้พระศาสนจักรตักเตือนบุตรของตน และมนุษยชาติทัง้มวลดว้ย ใหเ้อาชนะต่อความ
ขัดแย้งรุนแรงระหว่างชนชาติและเผ่าพันธุ์ต่างๆ ในจิตวิถีครอบครวัของบุตรของพระเจา้ และใน
ลกัษณะเดียวกนันี ้ใหพ้ละก าลงัภายในแก่สมาคมมนษุยซ์ึ่งมีความชอบธรรม   •  
 

ดังนั้น ด้วยความเคารพอย่างสูง สภาฯ แห่งนีใ้ห้ความส าคัญแก่ปัจจัยทั้งมวลท่ีแท้จริง     
ดีงาม และชอบธรรม ซึ่งตกทอดมาในความหลากหลายเป็นอนัมากของสถาบันต่างๆ ซึ่งสถาปนา
ขึน้โดยมนษุยชาติเพื่อตนเอง และยงัคงจดัตัง้อยู่ต่อไปอย่างต่อเน่ือง  •  ยิ่งกว่านัน้ สภาสงัคายนาฯ 
ยืนยนัว่า พระศาสนจกัรยินดีท่ีจะช่วยเหลือและสนบัสนนุสถาบันเหล่านีท้ัง้หมด ตราบเท่าท่ีการรบั
ใช้ดังกล่าวขึน้อยู่กับพระศาสนจักรเอง และสามารถเชื่อมโยงกับพันธกิจของพระศาสนจักร  •  
พระศาสนจักรไม่มีความปรารถนาใดท่ีรุนแรงไปกว่าการแสวงหาความวัฒนาผาสุกของทุกคน 
พระศาสนจกัรสามารถท่ีจะริเร่ิมขึน้ดว้ยตนเองโดยอิสระภายใตก้ารปกครองของรฐับาล ซึ่งเคารพ
ต่อสิทธิขั้นพืน้ฐานของบุคคลและครอบครัว ท่ีจะการเรียกรอ้งต่อประโยชน์ส่วนรวม และท่ีจะ
ปฏิบติัพนัธกิจของตนอย่างเสรี  •   

 
43.  สภาฯ แห่งนีข้อชกัชวนใหบ้รรดาคริสตชน ในฐานะพลเมืองของนครทัง้สอง พยายาม

ปฏิบัติตามหนา้ท่ีฝ่ายโลกของตนดว้ยความระมัดระวงัรอบคอบและตอบสนองต่อจิตตารมณแ์ห่ง
พระวรสาร  •  พวกเขาเขา้ใจผิด หากจะเขา้ใจว่าพวกเราไม่มีนครท่ีจะเป็นแหล่งพ านักพักพิง แต่
แสวงหานครท่ีก าลังจะมาถึง (13) จนกระทั่ง พวกเขาคิดไปว่าอาจจะละเลยต่อความรบัผิดชอบ
ฝ่ายโลกของพวกเขา  •  ทัง้นี ้เพราะพวกเขาลืมไปว่า ดว้ยความเชื่อนัน้เอง พวกเขามีภาระผูกพัน
มากยิ่งขึน้กว่าเดิมท่ีจะปฏิบติัดว้ยเต็มก าลงัตามหนา้ท่ีเหล่านี ้โดยสอดคลอ้งกบักระแสเรียกของแต่
ละคน (14)  •  ในทางตรงขา้ม พวกเขาท่ีเขา้ใจผิดไม่ไดน้อ้ยกว่าไปกว่ากนัส าหรบัผูท่ี้คิดว่าศาสนา
มีแต่พิธีบวงสรวงบูชาเพียงอย่างเดียว และการปฏิบติัตามขอ้ผกูพันหน่ึงๆ และผูท่ี้คิดไปว่าเขาจะ
กระโจนลงสู่เรื่องทางโลกราวกับว่าพวกเขาไดต้ัดขาดจากชีวิตศาสนาโดยสิน้เชิง  •  การแบ่งแยก
ระหว่างความเชื่อท่ีหลายคนไดป้ฏิญาณตนกบัชีวิตประจ าวนัของพวกเขาสมควรจะนับเป็นหน่ึงใน
ความผิดพลาดอย่างรา้ยแรงต่างๆ ในยคุสมยัของเรา  •  ตัง้แต่โบราณกาลมา บรรดาประกาศกใน
พระธรรมเก่าไดต่้อสูด้ว้ยความลกุรอ้นกับเร่ืองน่าอัปยศนี ้(15) และท่ีต่อสูอ้ย่างดุเดือดมากยิ่งกว่า
คือ พระเยซูคริสตเ์องในพระธรรมใหม่ พระองคท์รงคาดโทษส าหรบัการแบ่งแยกนีไ้ว้สถานหนัก 
(16)  •  ดังนั้น ขออย่าใหม้ีการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างผิดๆ ระหว่างกิจกรรมทางงานอาชีพและ
ทางสงัคมในดา้นหน่ึง กับชีวิตศาสนาในอีกดา้นหน่ึง  •  คริสตชนท่ีละเลยหนา้ท่ีฝ่ายโลกของตน ก็
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ละเลยหนา้ท่ีต่อเพื่อนมนุษยข์องเขา หรือแมแ้ต่ต่อพระเป็นเจา้ และเป็นภัยคกุคามต่อความรอดพน้
นิรนัดรของเขา  •  คริสตชนควรจะรูสึ้กปลืม้ปีติต่อหนา้ท่ีฝ่ายโลกของตน ตามแบบอย่างของพระ
คริสต ์ผูซ้ึ่งท างานเป็นช่างฝีมือ พวกเขามีอิสระท่ีจะท ากิจกรรมฝ่ายโลกทัง้หมดและท ากิจการท่ีมี
มนษุยธรรม เกี่ยวกบัทอ้งถิ่น เป็นงานอาชีพ ทางดา้นสงัคม และทางดา้นวิชาการของพวกเขาอย่าง
เหมาะสม โดยรวบรวมกิจกรรมกิจการเหล่านีเ้ป็นท่ีส าคัญหน่ึงเดียวโดยสังเคราะหก์บัคณุค่าทาง
ศาสนา ซึ่งภายใตก้ารก ากบัดูแลสงูสุดของคุณค่านี ้ทุกส่ิงประสานกลมกลืนกันภายใตพ้ระเกียรติ
มงคลของพระเป็นเจา้  •  
 

หนา้ท่ีและกิจการฝ่ายโลกเป็นหนา้ท่ีและกิจการอันเหมาะสมแมจ้ะไม่ผูกขาดเฉพาะของ
ฆราวาส  •  ดังนั้น การปฏิบัติตนในฐานะของพลโลก ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นสังคม
โดยรวม พวกเขาจะรักษากฎหมายให้เหมาะสมกับแต่ละวงการ และอุตสาหะพยายามเตรียม
ตนเองใหพ้รอ้มดว้ยความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพท่ีหลากหลายของพวกเขา  •  พวกเขาจะท างาน
ดว้ยใจยินดีกบัมนษุยค์นอื่นในการแสวงหาเป้าหมายเดียวกนั  •  ดว้ยการยอมรบัการเรียกรอ้งของ
ความเชื่อและได้รบัพลังแห่งความเชื่อนั้น พวกเขาจะสรา้งกิจการใหม่ๆ โดยไม่ลังเลใจ และใน
สถานการณท่ี์เหมาะสม พวกเขาจะปฏิบติักิจการนัน้  •  ฆราวาสควรจะตระหนกัว่า โดยทั่วไปแลว้ 
เป็นหน้าท่ีของมโนธรรมแบบคริสต์ท่ีได้รับการหล่อหลอมมาอย่างดีของพวกเขาท่ีจะดูแลให้
กฎหมายของพระศาสนจักรไดร้บัการจารึกไวใ้นชีวิตของเมืองฝ่ายโลก พวกเขาจะแสวงหาความ
สว่างและเครื่องหล่อเลีย้งบ ารุงจิตวิญญาณจากพระสงฆ์  •  ขอใหบ้รรดาฆราวาสอย่าคิดสรุปเอา
เองว่า ผู้อภิบาลของเขาจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกกรณี ส าหรบัทุกปัญหาท่ีเกิดขึน้ ไม่ว่าจะ
ซบัซอ้นเพียงไร พวกเขาพรอ้มท่ีจะเสนอวิธีแกปั้ญหาอย่างเป็นรูปธรรมแก่เขาได้ หรือคิดไปว่าส่ิง
เหล่านีเ้ป็นพันธกิจของพวกเขา  •  ในทางตรงขา้ม โดยได้รบัความกระจ่างจากปรีชาญาณแบบ
คริสต์ และการให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อบรรดาผู้มีหน้าท่ีการสอนของพระศาสนจักร (17) 
ขอใหฆ้ราวาสปฏิบติัตามบทบาทพิเศษเฉพาะของเขานี ้ •  
 

บ่อยครั้งทีเดียวท่ีทัศนะแบบคริสต์ต่อส่ิงต่างๆ เองจะชีแ้นะถึงวิธีแก้ปัญหาเฉพาะบาง
ประการในบางโอกาส  •  กระนั้นก็ดี ส่ิงนีเ้กิดขึน้บ่อยจนเกินไป และถูกตอ้งตามกฎหมายเช่นกัน 
เพราะว่าดว้ยความจริงใจพอๆ กัน สัตบุรุษบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับคนอื่นๆ ในเร่ืองนั้นๆ  •  
แมจ้ะดขูดัแยง้กบัความมุ่งหมายของผูเ้สนอ อย่างไรก็ตาม วิธีการแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเสนอไม่ว่าโดย
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดอาจจะท าใหผู้ค้นจ านวนมากสับสนไดโ้ดยง่ายเกี่ยวกบัเนือ้ความจากพระวรสาร  •  
ดงันั้น จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีผูค้นพึงระลึกไวเ้สมอว่า ในสถานการณท่ี์กล่าวมาขา้งตน้นี ้ไม่มีใครไดร้บั
อนุญาตใหน้ าเอาอ านาจของพระศาสนจักรมาใชส้นับสนุนความเห็นส่วนตัวของเขา  •  พวกเขา
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ควรจะพยายามเสมอท่ีจะสอนกันและกันให้รูแ้จ้งเห็นจริงด้วยการถกเถียงอภิปรายอย่างซื่อๆ 
ถนอมรกัษาความรกัซึ่งกนัและกนั และปกป้องผลประโยชนข์องส่วนรว่มอยู่เหนือส่ิงอื่นใด  •   
 

เน่ืองจากพวกเขาตอ้งปฏิบัติตามบทบาทหนา้ท่ีด้วยความกระตือรือรน้อยู่ตลอดชีวิตใน
พระศาสนจกัร ฆราวาสไม่ไดม้ีภาระหนา้ท่ีเพียงแต่การแผ่ขยายจิตตารมณ์แบบคริสตใ์หแ้ก่โลกนี ้
แต่ยงัตอ้งเป็นประจกัษ์พยานถึงพระคริสตใ์นทกุส่ิงทกุอย่างในท่ามกลางสงัคมมนษุย ์  
 

บรรดาพระสังฆราช ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการปกครองพระศาสนจักรของ      
พระเป็นเจา้ ควรจะรว่มกบัเหล่าพระสงฆข์องพวกท่าน เทศนส์อนถึงข่าวดีของพระคริสตท่ี์กิจกรรม
ฝ่ายโลกทัง้สิน้ของสัตบุรุษจะไดร้บัชุบชโลมไปดว้ยแสงแห่งพระวรสาร  •  ผูอ้ภิบาลทัง้หมดควรจะ
ระลึกไวด้้วยว่า โดยการกระท าและความห่วงใยในแต่ละวันของพวกเขา (17) พวกเขาก าลังเผย
แสดงถึงใบหน้าของพระศาสนจักรให้แก่โลก และมนุษย์จะตัดสินเกี่ยวกับพลังอ านาจและความ
จริงของข่าวสารแบบคริสต์ดว้ยเหตนุั้น  •  ดว้ยชีวิตและค าพดูของพวกเขา ในความเป็นหน่ึงเดียว
ของบรรดาพระสงฆแ์ละสตับุรุษของพวกเขา ขอใหพ้วกเขาแสดงใหเ้ห็นว่า แมก้ระทั่งในขณะนีเ้อง 
โดยอาศัยการมีอยู่ของพระศาสนจักรเพียงล าพังและโดยพระพรต่างๆ ท่ีได้รบัมา พระศาสนจักร
เป็นท่อธารอนัไม่มีวนัเหือดแหง้ไปของคณุธรรมนานาประการ ซึ่งโลกปัจจบุนัตอ้งการเป็นท่ีสดุ  •   
 

โดยการศึกษาอย่างไม่หยุดยั้ง พวกเขาควรจะเตรียมตนเองท่ีจะเร่ิมตน้การเสวนากับโลก 
และกับมนุษยท่ี์มีความคิดเห็นแตกต่างในหลายระดับ  •  เหนือส่ิงอื่นใด ขอใหพ้วกเขาพิจารณา
ใคร่ครวญถึงถ้อยค าท่ีสภาฯ แห่งนี้ได้กล่าวไว้ว่า “ด้วยเหตุท่ีมนุษยชาติในปัจจุบันนี้ได้มีการ
เคล่ือนไหวเพิ่มมากขึน้ไปสู่ความเป็นหน่ึงเดียวกนัดา้นพลเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม จึงมีความจ า
เป็นมากกว่าท่ีเคยท่ีบรรดาพระสงฆ ์ดว้ยความห่วงใยและความกระตือรือรน้ร่วมกันในแต่ละวัน 
(18) และภายใต้การชีแ้นะของบรรดาพระสังฆราชและพระสันตะปาปา ต้องลบล้างสาเหตุทุก
ประการของการแบ่งแยก เพื่อท่ีเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งมวลจะได้รับการน าพาไปสู่ความเป็นหน่ึง
เดียวกนัของครอบครวัของพระเจา้” (19)  •   
 

ถึงแมว้่าดว้ยพลังอ านาจของพระจิตเจา้ พระศาสนจักรจะยังคงเป็นเจา้สาวท่ีซื่อสัตยต่์อ
พระผู้เป็นเจ้า และไม่มีทางท่ีจะหยุดยั้งต่อการเป็นเครื่องหมายแห่งการไถ่กู ้ในโลกนี้ แม้กระนั้น 
พระศาสนจกัรก็ตระหนักดีเป็นอย่างยิ่งว่า ในท่ามกลางสมาชิกของพระศาสนจักร (20) ทัง้นกับวช
และฆราวาส บางคนไม่ซื่อสัตยต่์อจิตตารมณแ์ห่งพระเจา้ในช่วงเวลาหลายศตวรรษท่ีผ่านมา ใน
ยุคปัจจุบันดว้ยเช่นกัน ส่ิงท่ีพระศาสนจักรไม่อาจจะหลบหนีไปไดคื้อ ความห่างไกลมากเพียงไร
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ระหว่างข่าวดีท่ีพระศาสนจักรเสนอกับความล้มเหลวของมนุษย์ผู้ท่ีพระศาสนจักรมอบความ
ไวว้างใจให ้ •  ไม่ว่าประวัติศาสตรจ์ะวินิจฉัยขอ้ผิดพลาดเหล่านีอ้ย่างไรก็ตาม เราควรจะรบัรูถ้ึง
เร่ืองเหล่านี ้และพยายามต่อต้านกับส่ิงเหล่านีด้้วยความกระตือรือรน้ ด้วยเกรงว่าส่ิงเหล่านีจ้ะ
สรา้งความเสียหายใหแ้ก่การประกาศพระวรสาร  •  พระศาสนจกัรตระหนกัอีกดว้ยว่าในการสรา้ง
ความสัมพันธ์กับโลก พระศาสนจักรต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมากจากสถานการณ์ท่ี      
สุกงอมซึ่งมาพรอ้มกับประสบการณ์นานหลายศตวรรษ  •  ด้วยการน าทางของพระจิตเจ้า    
พระศาสนจักร มารดาของชาวเราไม่เคยหยุดยั้งท่ีจะชักชวนให้บรรดาลูกๆ “ให้ช  าระตนเองให้
บริสุทธิ์และฟ้ืนฟูตนเองขึน้ใหม่ เพื่อท่ีเครื่องหมายแห่งพระคริสต์จะไดส่้องสว่างเจิดจา้มากยิ่งขึน้
จากใบหนา้ของพระศาสนจกัร (21)  •   
 

44.  เฉกเช่นเดียวกับท่ี ส่ิงซึ่งอยู่ในความสนใจของโลกคือการยอมรบัพระศาสนจักรใน
ฐานะของความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ และยอมรับถึงอิทธิพลในแง่ดีของพระศาสนจักร 
เช่นเดียวกันนั้น พระศาสนจักรเองก็ตระหนักดีว่า พระศาสนจักรได้รับประโยชน์มากมายจาก
ประวติัศาสตรแ์ละพฒันาการของมนษุยชาติ  •   

 
ประสบการณ์จากยุคสมัยท่ีผ่านมา ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และขุมทรัพย์

มากมายท่ีซ่อนอยู่ในรูปแบบท่ีหลากหลายของวัฒนธรรมของมนุษย์ ด้วยเหตุท่ีลักษณะทาง
ธรรมชาติทัง้มวลของมนุษย์เองไดร้บัการเผยแสดงอย่างชัดเจน และหนทางใหม่ไปสู่ความจริงได้
เปิดขึน้ เหล่านีเ้ป็นประโยชนต่์อพระศาสนจักรดว้ย  •  ด้วยว่า จากจุดเริ่มตน้ของประวัติศาสตร์
ของพระศาสนจักร พระศาสนจักรไดเ้รียนรูท่ี้จะแสดงออกถึงข่าวดีของพระคริสตโ์ดยได้รบัความ
ช่วยเหลือจากแนวความคิดและศพัทบ์ญัญัติของนกัปรชัญาหลากหลายมากมาย และไดพ้ยายาม
ท่ีจะอธิบายความดว้ยปรีชาญาณของพวกเขาดว้ย  •  จุดมุ่งหมายของพระศาสนจกัรคือการปรบั
ใหพ้ระวรสารเขา้ถึงความเขา้ใจของทุกคนได ้รวมถึง เป็นท่ียอมรบัตามความตอ้งการของผูค้งแก่
เรียน ตราบเท่าท่ียังเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมอยู่  •  อันท่ีจริง การเทศน์สอนท่ีไดร้บัการปรบัเปล่ียนด้วย
ถอ้ยค าท่ีไดร้บัการเผยแสดงออกมาควรจะกลายเป็นกฎส าหรบัการประกาศข่าวดีทัง้มวล  •  ดงันั้น 
แต่ละชนชาติต่างไดพ้ฒันาความสามารถในการบรรยายถึงข่าวดีของพระคริสตใ์นแบบของตนเอง
ขึน้ และในขณะเดียวกัน มีการสนับสนุนใหเ้กิดการแลกเปล่ียนวิถีชีวิตระหว่างพระศาสนจกัรและ
วฒันธรรมอันหลากหลายของผูค้น (22)  •  เพื่อท่ีจะส่งเสริมการแลกเปล่ียนดังกล่าว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยคุสมยัของพวกเรา พระศาสนจกัรตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากผูท่ี้ด าเนินชีวิต
อยู่ในโลก ผู้ซึ่งมีความรูค้วามสามารถในสถาบันต่างๆ และบรรดาผู้มีความช านาญพิเศษ และ
เขา้ใจความส าคัญอนัลึกซึง้ท่ีสุดของพวกเขาในสายตาของทัง้ศาสนิกชนและผูท่ี้ไม่ถือความเชื่อ  •  
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โดยอาศัยความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า มันเป็นหน้าท่ีของประชากรของพระเจ้าทั้งมวล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูอ้ภิบาลและนกัเทวศาสตรท่ี์จะรบัฟัง แยกแยะ และตีความเสียงมากมายในยุค
สมยัของเรา และวินิจฉัยเสียงเหล่านัน้ดว้ยความกระจ่างจากพระวาจาของพระเจา้ เพื่อท่ีความจริง
ท่ีได้รับการเผยแสดงเหล่านี้จะมีอิทธิพลลึกซึ ้งมากขึ ้น  เป็นท่ีเข้าใจได้ดีขึ ้น และก่อให้เกิด
คณุประโยชนม์ากยิ่งขึน้อยู่เสมอ  •   
 

เน่ืองจากพระศาสนจกัรมีโครงสรา้งท่ีเห็นไดช้ัดเจนและเกี่ยวกบัการอยู่รว่มกนั เป็นเสมือน
เครื่องหมายแห่งความเป็นหน่ึงเดียวกนัของพระศาสนจกัรกบัพระคริสตเจา้ พระศาสนจกัรสามารถ
และควรท่ีจะอุดมไปดว้ยการพฒันาชีวิตฝ่ายสังคมของมนษุย์ ไม่ใช่เพราะว่ามีความขาดพรอ่งของ
ธรรมนูญท่ีไดร้บัประทานมาจากพระคริสตเจา้ แต่เพราะว่าพระศาสนจักรสามารถเขา้ใจชีวิตฝ่าย
สงัคมไดลึ้กซึง้มากกว่า บรรยายความไดดี้กว่า และปรบัใหเ้ขา้กบัยุคสมยัของเราไดผ้ลส าเร็จดีกว่า  
•  นอกจากนี ้พระศาสนจักรเขา้ใจดว้ยความซาบซึง้ว่า ในชีวิตชุมชนของพระศาสนจักร ไม่นอ้ย
กว่าในบรรดาบุตรแต่ละคนของพระศาสนจักรเอง พระศาสนจกัรไดร้บัความช่วยเหลือต่างๆ นานา
จากมนุษย์ทุกต าแหน่งและทุกสถานะภาพ ด้วยว่าใครก็ตามท่ีส่งเสริมชุมชนมนุษย์ในระดับ
ครอบครวั ในทางวัฒนธรรม ในมิติดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทัง้ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ตัวอย่างเช่น ความช่วยเหลือท่ีสอดคล้องกับแผนการของพระเป็นเจ้า ก็ย่อมสรา้ง
คุณประโยชนอ์ย่างมากมายต่อพระศาสนจักรดว้ย จนถึงขนาดว่าพระศาสนจักรตอ้งพึ่งพิงต่อส่ิง
ต่างๆ ท่ีอยู่ภายนอกพระศาสนจักร  •  โดยแท้จริงแล้ว พระศาสนจักรยอมรบัว่าไดร้ับประโยชน์
มากมายและยังคงไดร้บัประโยชนเ์ช่นนั้นจากการเป็นปฏิปักษ์ของผูท่ี้ต่อตา้นหรือผูท่ี้เบียดเบียน
พระศาสนจกัร (23)  •   
 

45.  ในขณะท่ีใหค้วามช่วยเหลือแก่โลกและไดร้บัประโยชนม์ากมายจากโลก พระศาสน
จักรมีจุดมุ่งหมายเพียงประการเดียว นั่นคือ พระอาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึง และการไถ่กู ้
มนุษยชาติทั้งมวลจะส าเร็จลุล่วงไป  •  ด้วยว่าประโยชน์แต่ละประการท่ีประชากรของพระเจ้า
สามารถมอบใหแ้ก่ครอบครวัมนษุยใ์นระหว่างการจาริกแสวงบุญในโลกนี ้มีสาเหตมุาจากขอ้ความ
จริงท่ีว่า พระศาสนจักรเป็น “ศีลศักด์ิสิทธิ์สากลแห่งการไถ่กู ้” (24) โดยทั้งประกาศตนและทั้ง
ปฏิบติัตามรหสัธรรมแห่งความรกัของพระเป็นเจา้ในเวลาเดียวกนั  •   
 

ส าหรบัพระวจนาตถข์องพระเป็นเจ้า ซึ่งโดยพระองคท์ุกส่ิงไดร้ับการสรรคส์รา้งมา เป็น
พระองคเ์องท่ีทรงรบัเอากาย เพื่อท่ีในฐานะของมนษุยท่ี์สมบูรณแ์บบ พระองคจ์ะทรงช่วยมนษุยท์ัง้
มวลใหร้อดพ้น และท าใหทุ้กส่ิงส าเร็จบริบูรณ์ไปในพระองค์  •  พระผูเ้ป็นเจา้เป็นเป้าหมายแห่ง
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ประวติัศาสตรข์องมวลมนษุย ์เป็นจดุศนูยร์วมของความปรารถนาของประวติัศาสตรแ์ละของอารย
ธรรม เป็นศูนย์กลางของเผ่าพันธุ์มนุษย์ เป็นความปีติยินดีของทุกดวงใจและค าตอบส าหรบัทุก
ความปรารถนา (25)  •  พระองคซ์ึ่งเป็นผูท่ี้พระบิดาไดท้รงบนัดาลใหก้ลบัฟ้ืนคืนจากความตาย รบั
ขึน้สู่สวรรค ์และประทับอยู่เบือ้งขวาของพระองค์ มอบใหพ้ระองค์พิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย  •  
ดว้ยความมีชีวิตชีวาและเป็นหน่ึงเดียวกนัในพระจิตเจา้ พวกเราเดินทางไปสู่ความครบครนับริบูรณ์
แห่งประวัติศาสตรข์องมวลมนุษย์ ความครบครนัท่ีสอดคลอ้งกับความคิดอ่านตามความรกัของ
พระเจา้อย่างครบถว้น “ทรงน าทกุส่ิง ทัง้ท่ีอยบูนสวรรคแ์ละบนแผ่นดิน ใหม้ารวมกนัอยู่ใตป้กครอง
ของพระคริสตเจา้พระประมขุแต่เพียงพระองคเ์ดียว” (อฟ. 1 : 10)  •   
 

พระผูเ้ป็นเจา้เองตรสัว่า “เราจะมาทันที และจะน าบ าเหน็จรางวลัของเรามาดว้ยเพื่อตอบ
แทนแต่ละคนตามกิจการของเขา เราคืออลัฟาและโอเมกา้ เป็นเบือ้งตน้และบัน้ปลาย เป็นปฐมเหตุ
และอวสาน” (วิวรณ ์22 : 12-13)  •   
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ส่วนท่ี 2 
ปัญหาบางประการท่ีมีความเร่งด่วนเป็นพิเศษ 
 

46.  สภาฯ แห่งนีไ้ดเ้ริ่มตน้ดว้ยศักด์ิศรีของมนุษย ์และภารกิจท่ีมนุษยถ์ูกก าหนดล่วงหนา้
ไวแ้ลว้ใหก้ระท าในทกุหนทกุแห่งบนโลกนี ้ทัง้ในฐานะของปัจเจกบุคคลและในฐานะของสมาชิกใน
สงัคม  •  มีความตอ้งการเฉพาะอนัเร่งด่วนจ านวนหน่ึงท่ีแสดงถึงลักษณะของยุคปัจจบุันนี้ ความ
ตอ้งการท่ีย้อนกลับท่ีรากเหงา้ของเผ่าพันธุ์มนุษย ์ •  บัดนี ้สภาฯ แห่งนีจ้ะมุ่งความสนใจของทุก
คนไปสู่การคิดพิจารณาถึงส่ิงเหล่านีด้ว้ยความกระจ่างแห่งพระวรสาร และจากประสบการณข์อง
มนษุย ์ •   
 

ท่ามกลางหัวขอ้มากมายท่ีกระตุน้ความสนใจโดยทั่วไปในปัจจบุันนี้ อาจจะเป็นประโยชน์
หากเรามุ่งจุดสนใจไปในประเด็นดังต่อไปนี ้การสมรสและครอบครวั ความก้าวหน้าของมนุษย ์
ชีวิตในมิติดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พันธะผูกพนัระหว่างครอบครวัของประชาชาติ และ
สนัติภาพ  •  ขอใหอุ้ดมคติอันเรืองรองท่ีประกาศโดยพระคริสต์ ส่องสว่างแก่ประเด็นเหล่านีใ้นแต่
ละประเด็น  •  ขอใหค้ริสตชนทัง้หลายไดร้บัการชีน้  าจากอดุมคติเหล่านี ้และมนษุยชาติทัง้มวลไดรู้ ้
แจง้เห็นจริง ในขณะท่ีพวกเขาแสวงหาค าตอบส าหรบัค าถามท่ีมีความซบัซอ้นเช่นนัน้  •  
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บทท่ี 1 
ส่งเสริมความสูงส่งของการสมรสและครอบครัว 

 
47.  ความผาสกุของมนุษยแ์ต่ละคน และของสงัคมมนษุยแ์ละสงัคมของคริสตชนมีความ

เกี่ยวโยงอย่างลึกซึง้กับสภาพแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์ของชุมชนนั้น ซึ่งเป็นผลผลิตของการสมรสและ
ครอบครวั  •  ดงันัน้ คริสตชนและมนษุยท์ุกคน ผูซ้ึ่งเคารพยกย่องชมุชนนีเ้ป็นอย่างสงู จึงร่วมยินดี
ดว้ยความจริงใจในหลายๆ ทาง ซึ่งมนุษยใ์นทุกวันนีไ้ดร้บัความช่วยเหลือในการท านุบ ารุงชุมชน
แห่งความรกั และท าใหช้ีวิตชมุชนนัน้ครบสมบูรณย์ิ่งขึน้ และพ่อแม่ไดร้บัความช่วยเหลือในการท า
หน้าท่ีอันสูงส่งของพวกเขา  •  บรรดาผูท่ี้ร่วมยินดีกับความช่วยเหลือดังกล่าวก็หวังว่าจะไดร้ับ
ประโยชนจ์ากความช่วยเหลือเหล่านีเ้พิ่มขึน้ และท างานหนกัเพื่อท่ีจะท าใหส่ิ้งเหล่านีเ้กิดขึน้  •   
 

กระนั้นก็ดี ความเป็นเลิศของสถาบันนีไ้ม่ไดส้ะทอ้นภาพอันรุ่งโรจนส์ดใสในทุกหนทุกแห่ง 
สืบเน่ืองมาจากการมีคู่ครองหลายคน การแพร่กระจายของการหย่ารา้ง ท่ีเรียกกันว่าความรกัเสรี 
และการผิดรูปร่างอื่นๆ อันท าใหเ้กิดผลกระทบท่ีคลุมเครือ  •  นอกจากนี ้ความรกัของผูท่ี้สมรส
แล้วมักจะมีมลทินด้วยการรักตนเองมากเกินไป การบูชาความสนุก และการประพฤติปฏิบัติท่ี    
ขดักับการสืบทอดต่อเน่ืองจากรุน่สู่รุ่นของมนุษย ์ •  ยิ่งกว่านั้น ความแปรปรวนไม่สงบท่ีเกิดขึน้ใน
ครอบครวัต่างๆ มีสาเหตมุาจากสภาวะเศรษฐกิจสมยัใหม่ จากผลกระทบดา้นสงัคมและจิตวิทยาท่ี
เกิดขึน้โดยปัจจุบันทันด่วน และจากขอ้เรียกรอ้งของกลุ่มสิทธิพลเมือง  •  ท้ายท่ีสุด ในบางส่วน
ของโลก ปัญหาต่างๆ อนัเป็นผลมาจากการเติบโตของประชากรก็ก่อใหเ้กิดความวิตกกังวลเช่นกัน  
•   
 

สถานการณ์เหล่านีท้ัง้หมดก่อให้เกิดความวิตกกังวลในมโนธรรม  •  ถึงอย่างนั้นก็ตาม 
พลังอ านาจและความเขม้แข็งของสถาบันแห่งการสมรสและครอบครวัยังคงสามารถเห็นไดจ้าก
ความจริงท่ีว่า ครัง้แลว้ครัง้เล่า แมว้่าจะมีปัญหามากมายเพียงใด การเปล่ียนแปลงอย่างลึกซึง้ของ
สงัคมสมยัใหญ่เผยใหเ้ห็นธาตแุทข้องสถาบนันีไ้ม่ทางใดก็ทางหน่ึง  •   
 

ดงันัน้ โดยการน าเสนอประเด็นส าคญับางประการของค าสอนของพระศาสนจกัรให้
กระจ่างชดัยิ่งขึน้ สภาพระสงัฆราชอนัศกัด์ิสิทธิ์นีป้รารถนาท่ีจะมอบแนวทางและการสนบัสนนุแก่
บรรดาคริสตชนและมนษุยค์นอื่นๆ ผูซ้ึ่งพยายามท่ีจะสงวนรกัษาไวซ้ึ่งความศกัด์ิสิทธิ์และท านุ
บ ารุงศกัด์ิศรีตามธรรมชาติของสถานภาพการสมรสและคณุค่าอนัสงูสุดของสถานภาพนัน้  •   
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48.  ความเป็นหุ้นส่วนท่ีใกล้ชิดของชีวิตสมรสกับความรักได้รับการสถาปนาขึน้โดย     
พระผูส้รา้งและไดร้บัการรบัรองดว้ยกฎหมายของพระองค์ และหยั่งรากอยู่ในขอ้ตกลงรว่มกันแห่ง
การสมรสด้วยความยินยอมส่วนบุคคลอันเพิกถอนไม่ได้  •  ดังนั้น ด้วยกฎแห่งมนุษย์นี ้โดยท่ี      
คู่สมรสมอบให้และยอมรบัซึ่งกันและกัน จึงเกิดเป็นความสัมพันธ์ขึน้ ซึ่งตามความประสงค์ของ
พระเป็นเจา้และในสายตาของสงัคมมนษุยเ์ป็นความสมัพนัธ์ชั่วกลัปาวสาน  •  เพื่อประโยชนข์อง
คู่สมรสและลูกหลาน รวมถึงสังคมดว้ย การด ารงอยู่ของพันธผูกพันอันศักด์ิสิทธิ์นีไ้ม่ไดขึ้น้อยู่กับ
การตัดสินใจของมนุษย์แต่เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปแลว้  •  ด้วยว่า พระเป็นเจา้ พระองคเ์องทรง
เป็นผูคิ้ดสรา้งการแต่งงานขึน้ ทรงสรา้งใหม้ีประโยชนแ์ละมีจดุมุ่งหมาย ตามท่ีการแต่งงานเป็นอยู่ 
(1)  •  ส่ิงทัง้หลายเหล่านีม้ีความส าคัญอย่างมากต่อทิศทางท่ีแน่นอนของการสืบทอดเผ่าพันธุ์
มนุษย ์ต่อพัฒนาการส่วนบุคคลและชะตากรรมชั่วนิรนัดรข์องสมาชิกแต่ละคนในครอบครวั และ
ต่อศักด์ิศรี ความมั่นคง สันติสุข และความเจริญรุ่งเรืองของครอบครวัเอง และของสังคมมนุษย์
โดยรวม  • โดยธรรมชาติแลว้ สถาบนัแห่งการสมรสเองและความรกัฉันสามีภรรยาเป็นบทบญัญัติ
ท่ีส าคัญส าหรบัการให้ก าเนิดและการใหก้ารศึกษาแก่บุตร และพบกับเกียรติยศสูงสุดในตัวของ
พวกเขา  •  ดงันั้น ชายและหญิง ซึ่งดว้ยความรกัฉันสามีภรรยาอนัแน่นแฟ้น “ไม่เป็นสองอีกต่อไป 
แต่เป็นเนือ้เดียวกัน” (มธ. 19 : 6) จึงช่วยเหลือและรบัใช้ร่วมกันและเพื่อกันและกันโดยผ่านทาง
ความเป็นหน่ึงเดียวอย่างใกลช้ิดของบุคคล และของการกระท าของพวกเขา  •  โดยทางความเป็น
หน่ึงเดียวกันนี ้พวกเขาไดม้ีประสบการณก์บัความหมายของความเป็นหน่ึงและบรรลถุึงเป้าหมาย
นีด้ว้ยการเจริญเติบโตอย่างครบสมบูรณใ์นแต่ละวนัๆ  •  ในฐานะของของขวญัรว่มกนัของสองคน 
ความเป็นหน่ึงเดียวกันอย่างใกล้ชิดและความดีงามของบุตรบังคับให้ต้องมีความซื่อสัตย์โดย
สิน้เชิงของคู่สมรส และแสดงให้เห็นถึงความเป็นหน่ึงซึ่งไม่อาจจะแยกจากกันไดร้ะหว่างพวกเขา 
(2)  •   
 

พระคริสต ์พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงอ านวยพระพรอันอุดมใหแ้ก่ความรกัท่ีมีอยู่หลายแง่มุม ท่ี
หลั่งไหลท่วมท้นจากน ้าพุแห่งความรักของพระเจ้า และมีรูปแบบเดียวกันกับความเป็นหน่ึง
เดียวกนัของพระองคก์บัพระศาสนจกัร  •  ดว้ยว่า เมื่อพระเจา้แห่งบรรพกาลไดป้รากฏพระองคเ์อง 
(3) ต่อประชากรของพระองคโ์ดยอาศยัพนัธสญัญาแห่งความรกัและความซื่อสตัย์ ฉะนัน้ บดันีพ้ระ
ผูไ้ถ่กูข้องมนุษย์และคู่ชีวิต (4) แห่งพระศาสนจักรไดเ้ข้ามาในชีวิตของคู่สมรสคริสตชนโดยทาง   
ศีลสมรส  •  พระองคไ์ดท้รงประทบัอยู่กบัพวกเขาตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา เพื่อว่าเหมือนกบัท่ีพระองค์
ทรงรกัพระศาสนจกัรและประทานพระองคเ์องในนามของพระศาสนจกัร (6) คู่สมรสจะรกักันและ
กนัดว้ยความซื่อสตัยช์ั่วนิรนัดรโ์ดยการมอบตนเองใหแ้ก่กนัและกนั  •   
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ความรกัแห่งการสมรสท่ีแท้จริงผูกพันอยู่กับความรกัของพระเจา้ และได้รบัการควบคุม
และการทะนุบ ารุงด้วยพลังอ านาจแห่งการไถ่กู ้ของพระคริสตเจ้า และการช่วยให้รอดพ้นของ
พระศาสนจักร เพื่อท่ีความรกันีจ้ะน าคู่ชีวิตไปสู่พระเป็นเจ้าอย่างมีประสิทธิผล และจะช่วยเหลือ
และเสริมแรงใหพ้วกเขาท าหนา้ท่ีอนัสูงส่งของการเป็นพ่อหรือเป็นแม่ (6) •   ดว้ยเหตุผลนีคู้่สมรส 
คริสตชนจึงมีศีลศกัด์ิสิทธิ์พิเศษ ซึ่งจะช่วยใหพ้วกเขาไดร้บัการเสริมก าลงั และถกูท าใหศ้กัด์ิสิทธิ์ไป
ในหน้าท่ีและศักด์ิศรีตามสถานะของพวกเขา (7)  •  ด้วยอ านาจของศีลศักด์ิสิทธิ์นี ้ ในขณะท่ี       
คู่สมรสได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระผูกพันแห่งการสมรสและครอบครัวของพวกเขานี ้พระจิตของ  
พระคริสตเจา้จะแผ่ซ่านอยู่ภายในตัวของพวกเขา และจะค่อยๆ แพรก่ระจายไปครอบคลุมทัง้ชีวิต
ของพวกเขาด้วยความเชื่อ ความหวัง และความรกั  •  ดังนั้น พวกเขาจึงพัฒนาบุคลิกภาพของ
พวกเขาใหส้มบูรณแ์บบมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ ร่วมกนัท าใหช้ีวิตศกัด์ิสิทธิ์ และดังนั้นจึงเป็นการร่วมกัน
เสริมสรา้งเกียรติมงคลของพระเป็นเจา้  •   
 

ดังนั้น โดยมีพ่อแม่น าทางด้วยการเป็นแบบอย่างและการสวดภาวนาในครอบครวั ลูกๆ 
และอันท่ีจริงแล้ว ทุกคนท่ีรวมกันอยู่ในครอบครัวจะพบหนทางท่ีพร้อมมากกว่าท่ีจะน าไปสู่       
การเจริญวุฒิภาวะของมนุษย ์ความรอดพน้ และความศักด์ิสิทธิ์  •  โดยไดร้บัเกียรติจากศักด์ิศรี
และหนา้ท่ีแห่งความเป็นพ่อหรือเป็นแม่ พ่อแม่จะปฏิบัติหนา้ท่ีซึ่งไดม้อบหมายใหแ้ก่พวกเขาใน
เบื ้องต้นด้วยความกระตือรือร้น นั่นคือ การให้การศึกษาแก่ลูก   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้
การศึกษาดา้นศาสนา  •   

 
ในฐานะของสมาชิกผูม้ีชีวิตชีวา บรรดาลกูๆ ต่างรบัผิดชอบในส่วนของพวกเขาต่อการท่ีจะ

ท าใหพ่้อแม่ของพวกเขาศกัด์ิสิทธิ์  •  ดว้ยว่า พวกเขาจะตอบสนองต่อความเมตตาของพ่อแม่ดว้ย
ความรูสึ้กกตัญญูกตเวที รกั และวางใจ  •  พวกเขาจะยืนหยดัเคียงบ่าเคียงไหล่กบัพ่อแม่ หากพ่อ
แมต่กอยู่ในความทกุขย์าก และเมื่อความแก่เฒ่าน ามาซึ่งความเปล่าเปลี่ยว  •  ความเป็นม่าย ซึ่ง
ไดย้อมรบัอย่างกลา้หาญในการด าเนินต่อไปของกระแสเรียกชีวิตสมรส ควรจะไดร้บัความเคารพ
จากทกุคน (8)  •  ครอบครวัจะแบ่งปันความมั่งคั่งดา้นจิตวิญญาณของพวกเขาแก่ครอบครวัอื่นๆ 
ด้วยใจเอื ้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ด้วยเช่นกัน  •  ดังนั้น ครอบครัวคริสตชน ซึ่งผลิบานจากการแต่งงาน
เหมือนกบัภาพสะทอ้นของค ามั่นสญัญาแห่งความรกัท่ีรวมพระคริสตเจา้และพระศาสนจกัรเขา้ไว้
ดว้ยกัน (9) และในการมีส่วนรว่มในค าสญัญานัน้ จะแสดงใหม้นุษยท์ัง้มวลเห็นถึงการสถิตอยู่ของ
พระคริสตใ์นโลกนี ้และธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของพระศาสนจักร  • ครอบครวันีจ้ะเกิดขึน้ได้ดว้ยความ
รกัซึ่งกนัและกนัของคู่สมรส ดว้ยการบงัเกิดผลดว้ยใจอารีของพวกเขา ความเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกัน
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และความซื่อสตัยข์องพวกเขา และดว้ยวิถีทางแห่งความรกัซึ่งสมาชิกทุกคนในครอบครวัช่วยเหลือ
ซึ่งกนัและกนั  •  
 

49.  พระวาจาของพระเจา้ในพระคัมภีรห์ลายครัง้หลายหนเรียกรอ้งใหคู้่หมั้นและคู่สมรส
ท านุบ ารุงและพัฒนาชีวิตสมรสของพวกเขาดว้ยความรกัแห่งการสมรสและความรกัอันแบ่งแยก
ไม่ได ้(10)  •  มนษุยเ์ป็นจ านวนมากในยคุสมยัของเราใหค้วามเคารพยกย่องเป็นอย่างสงูต่อความ
รกัท่ีแทจ้ริงระหว่างสามีกับภรรยาซึ่งปรากฏใหเ้ห็นไดเ้ด่นชัดในหลากหลายวิถีทาง ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ
ขนบธรรมเนียมอนัทรงคณุค่าของประชากรท่ีหลากหลายและยคุสมยัต่างๆ  •   
 

ความรกันีเ้ป็นเรื่องของมนุษยอ์ย่างเห็นไดช้ัดเจน เพราะความรกัมุ่งตรงจากคนหน่ึงไปยัง
อีกคนหน่ึงผ่านทางเจตจ านงของความรกั ความรกัเกี่ยวโยงกับความดีของมนุษย์ทั้งครบ และ
ดังนั้นจึงเพ่ิมพูนการแสดงออกทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วยศักด์ิศรีท่ีเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งท าให ้  
การแสดงออกนีสู้งส่งไปดว้ยส่วนประกอบพิเศษและเครื่องหมายแห่งมิตรภาพท่ีมีลักษณะเฉพาะ
ของการสมรส  •  ความรกันีเ้ป็นส่ิงซึ่งพระเป็นเจา้พิจารณาว่าควรค่าท่ีจะเป็นพระพรพิเศษ เป็น
การเยียวยารักษา เป็นการท าให้สมบูรณ์แบบ เป็นท าให้พระพรแห่งพระหรรษทานและแห่ง    
ความรกัสงูส่งขึน้  •  ความรกัเช่นนีร้วมมนษุยเ์ขา้กบัพระเป็นเจา้ น าใหคู้่สมรสเป็นของขวญัซึ่งไม่มี
ขอ้จ ากดัใหแ้ก่กันและกัน ของขวัญท่ีมอบตนเองดว้ยความรกัอนัอ่อนโยนและดว้ยกิจการดี ความ
รกัเช่นนีแ้ผ่กระจายครอบคลมุชีวิตทัง้สิน้ของพวกเขา (11) อนัท่ีจริง ดว้ยความใจกวา้งและใจดีไม่มี
หยุดหย่อน ความรกัจึงเติบโตในทางท่ีดีงามขึน้ และเติบโตเพิ่มพูนมากขึน้   •  ดังนั้น ความรกัจึง
ยอดเยี่ยมเหนือกว่าความโนม้เอียงทางกามารมณ์เพียงเท่านั้น ซึ่งแสวงหาดว้ยความเห็นแก่ตัว    
ไม่ชา้ไม่นานก็จะจืดจางไป และหมดลงอย่างน่าสงัเวช  •   
 

ความรักนี้แสดงออกอย่างเป็นเอกลักษณ์ และถูกท าให้สมบูรณ์ไปโดยทางกิจการอัน
เหมาะสมของการสมรส  •  การกระท าต่างๆ ภายใต้พิธีแต่งงานซึ่งคู่สมรสรวมเป็นหน่ึงเดียวกัน
อย่างลึกซึง้และสะอาดบริสุทธิ์เป็นส่ิงสูงส่งและทรงคุณค่า  •  ดว้ยการแสดงออกในลักษณะท่ีมี
มนุษยธรรมอย่างแทจ้ริง การกระท าเหล่านีส่้งเสริมการเสียสละตนเองใหแ้ก่กันและกัน ซึ่งคู่สมรส
ทะนุถนอมกนัและกนัดว้ยเจตจ านงอนัปีติยินดีและพรอ้มสรรพ ์ •  ผนึกไวด้ว้ยความซื่อสัตยต่์อกัน
และกัน และเหนือส่ิงอื่นใด ถูกท าให้ศักด์ิสิทธิ์ไปด้วยศีลศักด์ิสิทธิ์ของพระคริสตเจ้า ความรักนี ้   
ยืนยงมั่นคงอย่างแทจ้ริงในรา่งกายและจิตใจ ในยามสขุและยามทกุข ์ •  ความรกันีจ้ะไม่มีวนัท่ีจะ
เส่ือมทรามไปเพราะการคบชูห้รือการหย่ารา้ง  •  โดยไดร้บัการสถาปนาอย่างมั่นคงโดยพระเจ้า 
ความเป็นหน่ึงเดียวกันแห่งการสมรสจะฉายแสงจากศักด์ิศรีของบุคคลท่ีเท่าเทียมกันของภรรยา
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และสามี ศักด์ิศรีซึ่งเป็นท่ียอมรบัดว้ยความรกัซึ่งกนัและกนัโดยสมบูรณ ์ •  การปฏิบติัตามหนา้ท่ี
ตามกระแสเรียกคริสตชนอย่างสม ่าเสมอจ าเป็นตอ้งมีคุณธรรมอันเด่นชัด  •  ดว้ยเหตนีุ ้โดยไดร้บั
การเสริมแรงจากพระหรรษทานเพื่อความศักด์ิสิทธิ์ของชีวิต คู่สมรสจะเพียรพยายามบ่มเพาะและ
สวดภาวนาเพื่อความแน่วแน่มั่นคงแห่งความรกั จิตใจเมตตาอย่างกวา้งขวาง และจิตตารมณแ์ห่ง
การเสียสละ  •   
 

ความรกัฉันสามีภรรยาท่ีแทจ้ริงจะมีค่าสงูส่งมากกว่า และสาธารณชนจะมีทัศนคติท่ีดีต่อ
ความรักนี้ ถ้าหากคู่สมรสคริสตชนเป็นประจักษ์พยานอันโดดเด่นถึงความซื่อสัตย์และความ    
กลมเกลียวในความรักของพวกเขา และห่วงใยต่อการให้การศึกษาแก่ลูกๆ ของพวกเขา และ
นอกจากนั้น ถา้หากพวกเขามีส่วนช่วยท าใหเ้กิดการฟ้ืนฟูท่ีจ าเป็นดา้นวัฒนธรรม จิตวิทยา และ
สงัคม ในฐานะของคู่สมรสและครอบครวั  •  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในใจกลางของครอบครวัของพวก
เขาเอง เยาวชนควรจะไดร้บัการแนะน าอย่างเหมาะสมและถกูกาลเทศะในเร่ืองของศักด์ิศรี หนา้ท่ี
รบัผิดชอบ และกิจการของความรกัแห่งการสมรส  •  ดงันัน้ โดยไดร้บัการฝึกฝนในดา้นการปลกูฝัง
เกี่ยวกับการถือพรหมจรรย ์เมื่อถึงวยัอันควร พวกเขาจะสามารถท่ีจะเขา้สู่การแต่งงานของตนเอง 
หลงัจากท่ีไดค้บหาดใูจกนัดว้ยความเคารพในศกัด์ิศรี  •  
 

50.  การสมรสและความรกัฉันสามีภรรยานั้นโดยธรรมชาติแลว้อยู่ภายใตข้อ้ก าหนดของ
การใหก้ าเนิดและใหก้ารศึกษาแก่บุตรธิดา  •  ลูกๆ เป็นของขวัญอันสูงส่งของการแต่งงานอย่าง
แทจ้ริง และมีส่วนส าคัญเป็นอันมากต่อความสุขของพ่อแม่  •  องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรสัว่า “"มนุษย์
อยู่เพียงคนเดียวนั้น ไม่ดีเลย” (ปฐก. 2 : 18) และ “พระผู้สรา้งทรงสรา้งมนุษย์ให้เป็นชายและ
หญิง” (มธ. 19 : 4) ด้วยพระประสงค์ท่ีจะใหม้นุษยม์ีส่วนร่วม ในงานสรา้งของพระองค์ ทรงอวย
พระพรแก่ชายและหญิง ตรสัว่า “จงมีลกูมาก และทวีจ านวนขึน้จนเต็มแผ่นดิน” (ปฐก. 1 : 28)  •  
ดงันัน้ โดยไม่ไดท้ าใหจ้ดุมุ่งหมายอื่นของการแต่งงานมีความส าคญันอ้ยลง ภารกิจอันแทจ้ริงของ
ความรกัฉันสามีภรรยา และความหมายทั้งมวลของชีวิตครอบครวั ซึ่งเป็นผลมาจากความรกัฉัน
สามีภรรยานี ้จึงมีเป้าหมายคือ คู่สมรสพรอ้มดว้ยหัวใจอันเด็ดเด่ียวท่ีจะร่วมมือกับความรกัของ
พระผูส้รา้งและพระผูไ้ถ่กู ้ •  โดยอาศัยซึ่งพระองคท์ัง้สอง คู่สมรสจะขยายและเพิ่มพูนครอบครวั
ของพระองคเ์องในแต่ละวนั  •  
 

พ่อแม่ควรจะถือว่าภารกิจในการสืบทอดชีวิตมนุษยแ์ละใหก้ารศึกษาแก่ผูซ้ึ่งไดร้บัการสืบ
ทอด เป็นพันธกิจอันถูกต้องและสมควรส าหรบัพวกเขา  •  พวกเขาควรจะตระหนักว่า ดว้ยเหตุ
ดังกล่าว พวกเขาจึงเป็นผูร้่วมมือกับความรกัของพระเจา้ พระผูส้รา้ง และหากจะกล่าวไป เป็นผู้
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แปลความหมายของความรกันั้น  •  ดังนั้น พวกเขาจะปฏิบัติภารกิจใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยความ
รบัผิดชอบในฐานะมนุษยแ์ละอย่างท่ีคริสตชนพึงมี และด้วยความเคารพบูชาอย่างนอบนอ้มต่อ
พระเป็นเจา้ พวกเขาจะตัดสินใจดว้ยความคิดอ่านและความอุตสาหะพยายามร่วมกัน  •  ขอให้
พวกเขาพิจารณาใครค่รวญดว้ยความรอบคอบทัง้ในแง่ความผาสกุของตนเองและของลกูๆ ทัง้ท่ีได้
ถือก าเนิดมาแล้วและท่ีจะเกิดมาในอนาคต  •  ส าหรับการประเมินค่านี้ พวกเขาจ าเป็นต้อง
พิจารณาถึงสภาพเงื่อนไขทัง้ดา้นวัตถุและดา้นจิตวิญญาณเกี่ยวกับเงื่อนเวลาและสถานภาพใน
ชีวิตของพวกเขา  •  ในทา้ยท่ีสดุ พวกเขาควรจะปรกึษาเกี่ยวกับประโยชนต่์างๆ กบักลุ่มครอบครวั 
สงัคมในทางโลก และสังคมของพระศาสนจกัรเอง  •  พ่อแม่เอง และไม่ใช่ใครอื่นใด ควรท่ีจะตอ้ง
เป็นผูต้ดัสินใจคนสดุทา้ยในสายพระเนตรของพระเป็นเจา้  •  แต่ในลกัษณะของการแสดงออกของ
พวกเขา คู่สมรสควรจะตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถท่ีจะกระท าตามอ าเภอใจ แต่ตอ้งไดร้บัการ
ควบคุมอยู่เสมอโดยมโนธรรมแยกแยะ ใหส้อดคลอ้งกับหนา้ท่ีตามกฎหมายของพระศาสนจักร 
และควรจะนบนอบต่อหนา้ท่ีการสอนของพระศาสนจักร ซึ่งตีความกฎหมายนัน้อย่างถกูตอ้งดว้ย
ความกระจ่างแห่งพระวรสาร  •  กฎหมายของพระศาสนจกัรนัน้เผยแสดงและปกป้องความหมาย
ท่ีครบถว้นของความรกัฉันสามีภรรยา และผลกัดนัใหค้วามรกันีใ้หบ้รรลถุึงความครบสมบูรณข์อง
มนุษยอ์ย่างแท้จริง  •  ดังนั้น ดว้ยความวางใจในพระญาณสอดส่องของพระเป็นเจ้าและท าให้
บริสุทธิ์ดว้ยจิตตารมณแ์ห่งการเสียสละ (12) คริสตชนท่ีสมรสแลว้เทิดพระเกียรติพระผูส้รา้ง และ
มานะบากบั่นไปสู่ความส าเร็จสมบูรณใ์นพระคริสตเจา้ เมื่อพรอ้มดว้ยความเอือ้อารีของมนษุยแ์ละ
ส านึกรบัผิดชอบแบบคริสต์ พวกเขาทุ่มเทตนเองปฏิบัติหน้าท่ีในการให้ก าเนิดชีวิตใหม่  •  ใน
ท่ามกลางคู่สมรสท่ีปฏิบัติภารกิจท่ีพระเจา้ประทานให้ในวิถีทางนี ้ผูท่ี้สมควรจะไดร้บัการกล่าวถึง
เป็นพิเศษไดแ้ก ่ผูท่ี้มีหวัใจอนัหา้วหาญ ถึงพรอ้มดว้ยสติปัญญา และการปรกึษาหารือรว่มกนั รว่ม
รบัผิดชอบในการสรา้งครอบครวัท่ีเหมาะสม แมก้ระทั่งครอบครวัท่ีมีขนาดค่อนขา้งใหญ่ (13)  •  
 

การสมรสท่ีแน่ๆ ไม่ได้รบัการสถาปนาขึน้เป็นสถาบันเพียงเฉพาะเพื่อการใหก้ าเนิดชีวิต
ใหม่ ในทางตรงขา้ม ธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของการแต่งงานคือ ขอ้ตกลงอนัไม่อาจจะลบลา้งไดร้ะหว่าง
บุคคล และสวัสดิภาพของลูกๆ ทั้งสองขอ้นีเ้รียกรอ้งให้ความรกัซึ่งกันและกันของคู่สมรสปรากฏ
เป็นรูปธรรมในลักษณะท่ีเป็นระบบระเบียบถูกต้อง เพราะว่าความรกันีเ้จริญเติบโตและสุกงอม
สมบูรณ ์ •  ดังนั้น การแต่งงานยังคงมีลักษณะของความครบสมบูรณแ์ละความเป็นหน่ึงเดียวกัน
ของชีวิต และการถนอมรกัษาคณุค่าไวแ้ละการท่ีไม่อาจจะเลิกรา้งได ้แมเ้มื่อบ่อยครัง้ท่ีคู่สมรสจะมี
ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะมีบุตร แต่ก็ไม่มี  •   
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51.  สภาฯ แห่งนีต้ระหนักดีว่าสภาพเงื่อนไขในยุคใหม่บางประการมักจะขัดขวางคู่สมรส
จากการจดัการชีวิตแต่งงานของพวกเขาอย่างเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และพวกเขามกัจะพบตนเอง
ในสถานการณ์ซึ่งอย่างน้อยท่ีสุดก็เป็นการชั่วคราวท่ีขนาดของครอบครวัของพวกเขาไม่ควรจะ
ขยายเพิ่มขึน้อีกแลว้  •  ดว้ยเหตนีุ ้การปฏิบติัความรกัอย่างซื่อสตัย ์และความชิดสนิทอย่างเต็มท่ี
ในชีวิตของพวกเขาก็ยากท่ีจะรกัษาไวไ้ด ้ •  แต่ในสถานการณท่ี์ความใกลช้ิดในชีวิตสมรสสิน้สุด
ลง ความซื่อสัตยต่์อชีวิตสมรสก็ตกอยู่ในอันตราย และคุณภาพของชีวิตสมรสท่ีจะบังเกิดผลอัน
อดุมก็พงัพินาศไป ดว้ยว่า เมื่อนัน้ทัง้การอบรมเลีย้งดบูุตรและความกลา้หาญท่ีจะยอมรบับุตรคน
ใหม่ก็ถกูคกุคามไปดว้ย  •   
 

ในประเด็นปัญหาเหล่านี ้มีผูท่ี้อนมุานเอาเองว่าไดเ้สนอทางออก ซึ่งอนัท่ีจริงเป็นทางออก
ท่ีน่าอดสใูจเป็นอย่างยิ่ง พวกเขาไม่ยอมลดละแมแ้ต่กบัขอ้เสนอท่ีจะเอาชีวิต  •  พระศาสนจักรได้
ออกประกาศเตือนถึง ความขัดแยง้ระหว่างกฎบัญญัติอันศักด์ิสิทธิ์เกี่ยวกับการสืบทอดชีวิต กับ
ทางออกเหล่านัน้ท่ีเกี่ยวกบัความรกัฉันสามีภรรยาที่แทจ้ริง  •   
 

ดว้ยว่า พระเจา้ พระผูเ้ป็นเจา้แห่งชีวิต ไดร้ว่มพดูคยุหารือกบัมนุษยเ์กี่ยวกบัการช่วยเหลือ
เป็นพิเศษในการปกป้องชีวิตในลกัษณะท่ีมีคุณค่าต่อมนษุย ์ •  ดงันัน้ ตัง้แต่วินาทีแห่งการปฏิสนธิ 
ชีวิตจ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการคุม้ครองดว้ยความเอาใจใส่อย่างยิ่ง ในขณะท่ีการท าแทง้และการฆ่า
ทารกเป็นอาชญากรรมท่ีเลวรา้ยเหนือค าบรรยาย  •  คุณลักษณะทางเพศและศักยภาพในการ
สืบพันธุ์ของมนุษย์สูงส่งอย่างน่ามหัศจรรยเ์กินกว่าธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตในล าดับชั้นท่ีต ่ากว่า 
มนุษย์  •  ดังนั้น การกระท าท่ีเหมาะสมกับความรักฉันสามีภรรยา และท่ีได้กระท าไปโดย
สอดคลอ้งกับศักด์ิศรีของมนุษย์โดยแท้จริงจะต้องได้รบัการยกย่องด้วยความเคารพอย่างสูง  •  
ดังนั้น เมื่อมีค าถามเกี่ยวกับความประสานกลมกลืนของความรักฉันสามีภรรยาและความ
รบัผิดชอบในการสืบทอดชีวิต แง่มุมทางดา้นศีลธรรมของวิธีพิจารณาความใดๆ ไม่ได้ขึน้อยู่กับ
เจตนาดว้ยใจบริสทุธิ ์หรือการประเมินค่าของแรงจงูใจเพียงอย่างเดียว แต่ยงัตอ้งค านึงถึงหลกัการ
ท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความจริงดว้ย  •  ทัง้หลายเหล่านี ้โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของธรรมชาติมนุษย์
และการกระท าของเขา รกัษาไวซ้ึ่งส านึกอนัเต็มเป่ียมของการมอบตนเองใหแ้ก่กนัและกนั และการ
ใหก้ าเนิดมนุษยใ์นบริบทของความรกัแท ้ •  เป้าหมายดงักล่าวนีไ้ม่สามารถท่ีจะบรรลไุด ้นอกเสีย
จากว่าสามีภรรยาจะถือปฏิบัติคุณธรรมแห่งความบริสทุธิ์ของชีวิตสมรส  •  ดว้ยความเชื่อมั่นใน
หลักการทัง้หลายเหล่านี ้บรรดาบุตรของพระศาสนจักรจึงจะไม่ใชว้ิธีการคุมก าเนิดซึ่งผูม้ีอ  านาจ
หนา้ท่ีในการสอนของพระศาสนจักรลงความเห็นจากการตีความกฎหมายพระศาสนจักรว่าเป็น
วิธีการอนัควรต าหนิ (14)  •   
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ทกุคนควรจะไดร้บัความกระจ่างว่า ชีวิตมนุษยแ์ละภารกิจในการสืบทอดชีวิตไม่ใช่สภาพ

ความเป็นจริงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโลกนีแ้ต่เพียงอย่างเดียว  •  ดังนัน้ พวกเขาไม่สามารถท่ีจะวดัหรือรบัรู ้
เกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงนีเ้ฉพาะแต่ในความหมายของทางโลกเท่านั้น แต่ตอ้งมีการก าหนด
ทิศทางท่ีแน่นอนจากชะตากรรมอนัเป็นนิรนัดรข์องมนษุยอ์ยู่ตลอดเวลา  •  
 

52.  ครอบครวัเป็นโรงเรียนรูปแบบหน่ึงส าหรบัแนวความคิดมนษุยนิยมท่ีลึกซึง้มากกว่า  •  
แต่ถา้จะบรรลผุลส าเร็จสมบูรณ์สมตามชีวิตและพันธกิจ ครอบครวัจ าเป็นตอ้งมีการมีส่วนร่วมทาง
จิตใจอย่างอ่อนโยนและการพิจารณาใครค่รวญร่วมกนัของคู่ชีวิต รวมถึง ความรว่มมือดว้ยความ
วิริยะอุตสาหะของพ่อแม่ในการให้การศึกษาอบรมแก่บุตร   •  การมี ส่วนร่วมด้วยความ
กระตือรือรน้ของผูเ้ป็นพ่อเป็นประโยชนอ์ย่างมากต่อการหล่อหลอมอบรมของลกูๆ  •  บรรดาลกูๆ 
โดยเฉพาะลกูท่ีอายุนอ้ยกว่า ตอ้งการการดแูลเอาใจใส่จากแม่ท่ีบา้น  •  บทบาทภายในบา้นของ
แม่จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรกัษาไวอ้ย่างดี แมว้่าความกา้วหนา้ทางสังคมอันถกูตอ้งของผู้หญิงไม่
ควรท่ีจะถกูประเมินค่าต ่าเพราะดว้ยเหตผุลขา้งตน้นี ้ •  

 
บรรดาลูกๆ ควรจะได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี จนเมื่อพวกเขาเติบโตขึน้เป็นผู้ใหญ่      

พวกเขาจะสามารถเจริญชีวิตตามกระแสเรียกของตน รวมถึงกระแสเรียกดา้นศาสนา พรอ้มดว้ย
ส านักรบัผิดชอบอย่างมีวุฒิภาวะ และสามารถเลือกสถานภาพของชีวิตของตนได ้หากพวกเขา
แต่งงาน พวกเขาจะสามารถสรา้งครอบครัวท่ีมีสภาพทางศีลธรรม สังคม และเศรษฐกิจท่ีพึง
ปรารถนา  •  พ่อแม่และพ่อแม่อปุถมัภค์วรแนะแนวทางโดยการใหค้ าปรึกษาท่ีรอบคอบมองการณ์
ไกลแก่ลูกๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างครอบครัว  และลูกๆ ควรจะรับฟังด้วยใจยินดี  • ใน
ขณะเดียวกัน ลูกๆจะต้องไม่ถูกบีบบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เข้าพิธีแต่งงาน หรือเลือก
คู่ครองคนนัน้คนนี ้ •   
 

ดงันัน้ ครอบครวั ซึ่งเป็นท่ีท่ีคนทกุรุน่ทุกช่วงวัยมาอยู่รว่มกนัและช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัให้
เจริญเติบโตขึน้ดา้นสติปัญญาและมีความกลมกลืนกนัระหว่างสิทธิส่วนบุคคลและความตอ้งการ
ต่างๆ ทางชีวิตสังคม จึงเป็นรากฐานของสังคม  •  ด้วยเหตุนี ้บรรดาผูท่ี้มีอิทธิพลต่อชุมชนและ
กลุ่มทางสังคมควรจะท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความผาสุกของครอบครวัและชีวิตสังคม  •  
ผู้ท่ีมีอ  านาจหน้าท่ีสาธารณะควรถือเป็นหน้าท่ีอันศักด์ิสิทธิ์ของตนท่ีจะยอมรับ ป้องกัน และ
สนับสนุนธรรมชาติท่ีแทจ้ริงเหล่านี ้เพื่อท่ีจะปกป้องศีลธรรมทางสังคมและความเจริญรุง่เรืองของ
ชีวิตครอบครวั  •  พ่อแม่ตอ้งไดร้บัการคุม้ครองสิทธิท่ีจะใหก้ าเนิดและใหก้ารศึกษาอบรมบุตรใน
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อ้อมอกของครอบครัว  •  เช่นเดียวกัน ลูกๆ ท่ีไม่มีความสุขเพราะขาดการดูแลเอาใจใส่จาก
ครอบครวัควรจะไดร้บัการปกป้องดว้ยกฎหมายท่ีเหมาะสมและมาตรการต่างๆ หลากหลาย และ
ไดร้บัความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นส าหรบัพวกเขา  •   
 

คริสตชนท่ีได้รบัการไถ่กูใ้หร้อดพ้นในปัจจุบัน (13) และสามารถแยกแยะความเป็นจริง
นิรันดรออกจากการแสดงออกท่ีเปล่ียนแปลงได้ของเขา ควรจะสนับสนุนคุณค่าต่างๆ ของการ
สมรสและครอบครวัดว้ยความกระตือรือรน้ ทัง้โดยการเป็นแบบอย่างด้วยชีวิตของพวกเขา และ
โดยการท างานร่วมกันกับผูอ้ื่นด้วยไมตรีจิต  •  ดังนั้น เมื่อเกิดความยากล าบากขึน้ คริสตชน ใน
นามของชีวิตครอบครวั จะให้การสนับสนุนส่ิงท่ีจ าเป็นและความช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งซึ่งทันกับยุค
สมัยอย่างเหมาะสม  •  ในกรณีนี ้สัญชาตญาณของสัตบุรุษ มโนธรรมอันเท่ียงตรงของมนุษย ์
รวมถึง ปรีชาญาณและประสบการณ์ของบุคคลซึ่งรอบรูใ้นศาสตรด์า้นศาสนา จะสรา้งประโยชน์
ใหเ้ป็นอย่างมาก  •  
 

ในท านองเดียวกัน เหล่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญในศาสตรต่์างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ด้าน
การแพทย์ ชีววิทยา สังคม และจิตวิทยา สามารถท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคู่สมรสและ
ครอบครวัไดเ้ป็นอนัมาก รวมถึง ความสงบสนัติของมโนธรรม ถา้หากพวกเขาพยายามรว่มแรงรว่ม
ใจกันอธิบายโดยละเอียดรอบคอบถึงสภาพเงื่อนไขต่างๆ หลากหลายท่ีสนับสนุนกฎหมาย ท่ี
เหมาะสมเกี่ยวกบัการใหก้ าเนิด  •   
 

พระสงฆท่ี์ไดร้บัการอบรมในเร่ืองเกี่ยวกบัครอบครวัไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีทะนบุ ารุง
กระแสเรียกของคู่สมรสดว้ยเครื่องมือดา้นการอภิบาลท่ีหลากหลาย ดว้ยการเทศนถ์ึงพระวาจาของ
พระเจา้ ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ และดว้ยความช่วยเหลือทางจิตวิญญาณต่างๆ แก่ชีวิตสมรส
และชีวิตครอบครัว เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งชีวิตสมรสและชีวิตครอบครัวด้วยความเห็นอกเห็นใจและ
ความอดทนในยามยากล าบาก และท าใหช้ีวิตเหล่านั้นมีความกลา้หาญโดยอาศัยความรกั เพื่อท่ี
ครอบครวัอนัรุง่โรจนจ์ะไดเ้ป็นรูปเป็นรา่งขึน้  •   

 
องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมครอบครัว ควรจะจัดให้มีโครงการอบรมหรือ

กิจกรรมท่ีเสริมแรงใหแ้ก่เยาวชนและคู่สมรสเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คู่แต่งงานใหม่ และอบรมพวก
เขาเกี่ยวกบัเร่ืองชีวิตดา้นครอบครวั ดา้นสงัคม และดา้นการเป็นสานศิุษย ์ •   
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ในท้ายท่ีสุด ขอให้คู่สมรสเองท าตนเป็นดั่งภาพลักษณ์ของพระเจ้าท่ีมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ 
และปลืม้ปีติกบัศกัด์ิศรีท่ีแทจ้ริงของบุคคล และผกูพันซึ่งกนัและกนั (16) ในความรกัท่ีเท่าเทียมกัน 
ความกลมกลืนของจิตใจและกิจการของการไถ่กูซ้ึ่งกนัและกัน  •  ดังนั้น จึงติดตามพระคริสตเจา้  
ผูซ้ึ่งเป็นดังหลกัแห่งชีวิต (17) ดว้ยการเสียสละและความปีติแห่งกระแสเรียก และโดยอาศัยความ
รกัอนัสตัยซ์ื่อ คู่สมรสจึงสามารถท่ีจะเป็นประจกัษ์พยานถึงรหสัธรรมแห่งความรกั ซึ่งพระผูเ้ป็นเจา้
ไดเ้ผยแสดงต่อโลก ดว้ยการสิน้พระชนมแ์ละการกลบัคืนพระชนมช์ีพของพระองค ์(18)  •  
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บทท่ี 2 
การพัฒนาอยา่งเหมาะสมของวัฒนธรรม 

 
มนุษยจ์ะรูสึ้กไดถ้ึงความเป็นมนษุยท่ี์แทจ้ริงและครบสมบูรณโ์ดยอาศยัวัฒนธรรม นั่นคือ 

โดยการบ่มเพาะความดีงามและคุณค่าของธรรมชาติ  •  ดงันั้น ในกรณีใดๆ ก็ตามท่ีมีชีวิตมนุษย์
เขา้มาเกี่ยวขอ้งดว้ย ธรรมชาติและวฒันธรรมจะเชื่อมโยงซึ่งกนัและกนัอย่างใกลช้ิด  •   
 

ค าว่า “วัฒนธรรม” โดยความหมายทั่วไปบ่งบอกถึงทุกส่ิงท่ีมนุษยใ์ชเ้พื่อพัฒนาคุณภาพ
ต่างๆ ด้านร่างกายและจิตวิญญาณของเขาและท าให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้  เขาพยายามใช้ความรู้
ความสามารถของเขาเพื่อจะท าใหโ้ลกมาอยู่ภายใตก้ารควบคุมของเขา  •  เขาจะท าใหช้ีวิตสังคม
ทั้งในครอบครัวและชุมชนพลเมืองมี ความเป็นมนุษย์มากยิ่ งขึ ้น โดยอาศัยการปรับปรุง
ขนบธรรมเนียมและสถาบันต่างๆ ใหดี้ขึน้  •  ตลอดช่วงชีวิต เขาจะแสดงออก ส่ือสาร สงวนรกัษา
ประสบการณแ์ละเจตจ านงดา้นจิตวิญญาณอนัยิ่งใหญ่ในกิจการต่างๆ ของเขา ซึ่งเหล่านีอ้าจจะ
ก่อประโยชนแ์ก่คนอื่นๆ มากมาย แมก้ระทั่งกบัครอบครวัมนษุยท์ัง้มวล  •   
 

ดงันัน้ ส่ิงท่ีตามมาก็คือ วฒันธรรมมนุษยจ์ าเป็นจะตอ้งมีแง่มมุทางประวติัศาสตรแ์ละทาง
สงัคม และค าว่า “วฒันธรรม” มกัจะรบัเอาความหมายดา้นสงัคมวิทยาและดา้นชาติพนัธุวิทยาเขา้
ไวด้ว้ย  •  ดว้ยเหตุผลนี ้เราก าลังพูดถึงพหุลักษณะของวัฒนธรรม  •  ความแตกต่างของวิถีชีวิต
และระดับขั้นมากมายของคุณค่าต่างๆ เกิดขึน้จากลักษณะอันแตกต่างหลากหลายของการใชส่ิ้ง
ต่างๆ ของการกระท าต่างๆ ของการแสดงตัวตนออกมา ของการปฏิบัติศาสนกิจ ของการก่อรา่ง
สรา้งขนบธรรมเนียม ของการบัญญัติกฎหมายและสถาบันทางกฎหมาย ของการปลูกฝังด้าน
วิทยาศาสตร ์ศิลปะ และความงาม  •  ดงันัน้ ขนบธรรมเนียมท่ีสืบทอดมานีจ้ึงก่อใหเ้กิดเป็นมรดก
อนัเหมาะสมส าหรบัชมุชนมนุษยแ์ต่ละแห่ง  •  ดว้ยวิธีการนีเ้ช่นกนัท่ีก่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มทาง
ประวัติศาสตรอ์ันเฉพาะเจาะจง ซึ่งห้อมล้อมมนุษยท์ุกชาติทุกยุคสมัย และท่ีซึ่งเขาได้บ่มเพาะ
คณุค่าต่างๆ ซึ่งช่วยใหเ้ขาสามารถเสริมสรา้งอารยธรรมมนษุย ์ •   
 
ส่วนย่อยที่ 1 
สภาพแวดล้อมของวัฒนธรรมในโลกปัจจุบนั 
 

54.  สภาพแวดลอ้มของชีวิตของมนุษยส์มัยใหม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างลึกซึง้ทัง้ในดา้น
สงัคมและดา้นวัฒนธรรม จนเราสามารถจะกล่าวไดว้่าเป็นยุคใหม่ของประวัติศาสตรม์นุษย์ (1)  •  
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ดังนั้น ส่ิงนีไ้ด้เปิดหนทางใหม่ๆ เพื่อท่ีจะท าให้วัฒนธรรมสมบูรณ์มากขึน้ และเพื่อขยายขอบเขต
ของวัฒนธรรมออกไป  •  วิถีทางเหล่านีไ้ด้รับการจัดเตรียมด้วยการพัฒนาเป็นอย่างมากของ
ศาสตรเ์กี่ยวกับธรรมชาติ มนุษย์ และสังคม ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และด้วย
ความก้าวหน้าในการพัฒนาและการจัดระบบของเครื่องมือต่างๆ ซึ่งมนุษย์สามารถใช้ในการ
ส่ือสารระหว่างกัน  •  ดังนั้น วัฒนธรรมในยุคปัจจุบันนีจ้ึงมีคุณลักษณะเฉพาะ นั่นคือ ศาสตร์
ต่างๆ ท่ีไดร้บัการเรียกรอ้งนีต้้องการวิจารณญาณเชิงวิพากษ์เป็นอย่างมาก  ยิ่งมีงานศึกษาวิจัย
ดา้นจิตวิทยาเพิ่มมากขึน้ในช่วงเวลาไม่นานมานี ้การอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์จะยิ่ง
ลึกซึง้มากขึน้ด้วย การศึกษาด้านประวัติศาสตรจ์ะช่วยให้ง่ายขึน้ท่ีจะสังเกตเห็นถึงส่ิงต่างๆ ใน
แง่มมุของการผนัแปรไม่แน่นอนและท่ีมีวิวฒันาการ จารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบติักลายเป็น
รูปแบบเดียวกนัมากขึน้เร่ือยๆ การพัฒนาใหเ้ป็นอตุสาหกรรม การมีลกัษณะแบบเมือง และสาเหตุ
อื่นๆ ซึ่งส่งเสริมชุมชนให้สรา้งสรรค์วัฒนธรรมมวลชน ซึ่งก่อให้เกิดวิถีทางใหม่ๆ ทั้งด้านการคิด 
การกระท า และการใชเ้วลาว่าง  •  การเพิ่มขึน้ของการคา้ระหว่างชนชาติต่างๆ และกลุ่มชนต่างๆ 
เปิดโอกาสกวา้งมากขึน้ในการเขา้ถึงขมุทรพัยแ์ห่งอารยธรรมท่ีแตกต่างหลากหลาย และดังนัน้ จึง
เกิดการพัฒนาทีละเล็กทีละนอ้ยไปสู่รูปแบบท่ีเป็นสากลยิ่งขึน้ของวัฒนธรรมมนุษย ์ซึ่งจะส่งเสริม
และแสดงออกได้ดียิ่งขึน้ถึงความเป็นหน่ึงเดียวกันของเผ่าพันธุ์มนุษย ์จนถึงระดับท่ีวัฒนธรรม
มนษุยนี์จ้ะสงวนรกัษาไวซ้ึ่งคณุลกัษณะเฉพาะของอารยธรรมท่ีแตกต่างกนั  •   
 

55.  ในแต่ละวนั ในทกุกลุ่มหรือทกุชนชาติ บรรดาชายและหญิงซึ่งตระหนกัว่าพวกเขาเอง
เป็นผูร้งัสรรคแ์ละเป็นช่างฝีมือในการสรา้งวัฒนธรรมของชุมชน ได้ทวีจ  านวนเพิ่มมากขึน้  •  ใน
ตลอดทั่วทัง้โลก มีส านึกของความเป็นอิสระ รวมถึงความรบัผิดชอบ ก่อตัวเพิ่มมากขึน้  •  น่ีเป็น
ส่ิงท่ีมีความส าคัญอย่างใหญ่หลวงต่อการเจริญวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณและทางศีลธรรมของ
มนษุยชาติ  •  ส่ิงนีจ้ะมีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ หากเราพิจารณาถึงความเป็นหน่ึงเดียวกันของโลก
และหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของเรา โดยเราตอ้งสรา้งโลกท่ีดีกว่าเก่าบนพืน้ฐานแห่งความจริงและ
ความยุติธรรม  •  ดังนั้น เราจึงเป็นประจักษ์พยานถึงการถือก าเนิดของมนุษยนิ์ยมแบบใหม่ ซึ่ง
ปัจจยัท่ีส าคญัเหนือส่ิงอื่นใดหมดในการก าหนดความเป็นมนษุยไ์ดแ้ก่ ความรบัผิดชอบต่อบรรดา
พี่นอ้ง และต่อประวติัศาสตร ์ •   
 

56. ในสภาพเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจเลยว่า มนุษย์ผู้ส านึกถึงความ
รบัผิดชอบของตนต่อความกา้วหนา้ทางวัฒนธรรม ชุบชูความหวงัอนัยิ่งใหญ่ แต่ก็เฝา้ดดูว้ยความ
ห่วงใยต่อส่ิงต่างๆ ท่ีขดัแยง้กนั ซึ่งเขาจะตอ้งตดัสินใจ  •   
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ส่ิงท่ีจะตอ้งท าคือการป้องกันการแลกเปลี่ยนท่ีเพิ่มมากขึน้ระหว่างวฒันธรรมต่างๆ ซึ่งควร
จะน าไปสู่การเสวนาท่ีแท้จริงและมีประสิทธิผลระหว่างกลุ่มต่างๆ และชนชาติต่างๆ จากการ
รบกวนชีวิตในชุมชนต่างๆ จากการท าลายปรีชาญาณท่ีไดร้บัสืบทอดมาจากจากบรรพบุรุษ หรือ
การท าใหล้กัษณะท่ีเหมาะสมกบัมนษุยแ์ต่ละคนตกอยู่ในอนัตราย  •   

 
พลวัตและการแสดงออกของวัฒนธรรมแบบใหม่จะเป็นอย่างไรเพื่อท่ีจะอุปถัมภค์ า้ชูให ้

มรดกทางขนบธรรมเนียมประเพณีโดยไม่สญูเสียความสตัยซ์ื่อท่ีมีชีวิตชีวาไป  •  ค าถามนีเ้ป็นส่ิงท่ี
ตอ้งไดร้บัความสนใจอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะ เมื่อวัฒนธรรมท่ีเกิดขึน้จากความกา้วหนา้เป็นอัน
มากทางวิทยาศาสตร์และทางวิชาการต้องกลมกลืนกันกับวัฒนธรรมท่ีได้รับการชุบชูด้วย         
การศึกษาวิจยัแบบดัง้เดิมท่ีสอดคลอ้งกบัขนบธรรมเนียมต่างๆ หลากหลาย  •   

 
เราจะผสมผสาน การเพิ่มทวีขึน้ของสาขาวิชาต่างๆ กับความจ าเป็นในการก่อร่างการ

สังเคราะห์ส่ิงเหล่านีอ้ย่างรวดเร็วและดว้ยความกา้วหน้า และถนอมรกัษาความสามารถในการ
พิจารณาใครค่รวญและการสงัเกตในหมู่มนษุย ์เพื่อท่ีจะน าไปสู่ปรีชาญาณไดอ้ย่างไร?  •   

 
เราจะท าอะไรได้บ้างเพื่อท่ีจะท าให้มนุษยผ์ู้มีส่วนร่วมในคุณค่าของสังคมในโลกนี ้เมื่อ

วฒันธรรมมนุษยข์องผู้ซึ่งมีความสามารถมากกว่า จะไดร้บัการขัดเกลามากขึน้และซับซอ้นมาก
ขึน้อยู่ตลอดเวลา?   •   
 

ในท่ีสุด ความเป็นเอกเทศท่ีวัฒนธรรมเรียกรอ้งเป็นของตน จะได้รบัรูใ้นฐานะของส่ิงท่ี 
ชอบธรรม โดยปราศจากการสรา้งแนวคิดแบบมนุษยนิยม ซึ่งเป็นเพียงแนวคิดทางโลก และ
บางครัง้อาจจะขดัแยง้กบัหลกัศาสนาเอง  •   

 
ในท่ามกลางความต้องการต่างๆ ท่ีขัดแย้งกันเองเหล่านี้ วัฒนธรรมของมนุษย์ต้องมี

วิวฒันาการขึน้ในปัจจบุนัดีในลกัษณะท่ีวฒันธรรมนีส้ามารถทัง้พัฒนามนษุยท์ัง้มวลและช่วยเหลือ
มนุษย์ในการกระท าหน้าท่ีเหล่านั้น  ซึ่งพวกเขาได้รับเรียกรอ้งให้กระท าจนบรรลุผลส าเร็จ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาคริสตชนรวมเป็นหน่ึงเดียวกนัฉันพี่นอ้งในครอบครวัมนษุยห์น่ึงเดียว  •   
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ส่วนย่อยที่ 2 
หลักการบางประการส าหรับการพัฒนาวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
 

57. ในการจาริกแสวงบุญไปยงันครแห่งสวรรค ์คริสตชนควรจะแสวงหาและคิดถึงส่ิงต่างๆ 
ขา้งตน้นี ้(2)  •  หนา้ท่ีนีไ้ม่ไดล้ดทอนความส าคัญของภาระความรบัผิดชอบของพวกเขาในการ
ท างานร่วมกับมนุษย์ทั้งปวงในการสร้างโลกท่ีมีมนุษยธรรมมากขึ ้น  ตรงข้ามกลับเพิ่มทวี
ความส าคัญมากขึน้  •  อันท่ีจริง รหัสธรรมแห่งความเชื่อศรทัธาแบบคริสต์เติมแต่งพวกเขาด้วย
แรงกระตุ้นอันล ้าเลิศและช่วยเหลือให้การกระท าหน้าท่ีนี ้ด้วยความกล้าหาญมากขึน้  และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค้นพบความหมายท่ีครบสมบูรณ์ของกิจกรรมนี ้อันเป็นกิจกรรมท่ีท าให้
วฒันธรรมมนษุยม์ีความส าคญัในกระแสเรียกโดยรวมของมนษุย ์ •   

 
เมื่อมนษุยพ์ฒันาโลกดว้ยสองมือของเขา หรือดว้ยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยี เพื่อท่ีจะ

ท าใหก้ารพฒันานั้นบังเกิดผล และเป็นแหล่งพักพิงท่ีมีคุณค่าต่อครอบครวัมนุษยท์ัง้มวล และเมื่อ
เขามีส่วนรว่มอย่างมีสติตระหนกัรูใ้นชีวิตของกลุ่มสงัคมต่างๆ เขาไดล้งมือปฏิบติัตามแผนการของ
พระเจา้ท่ีก าหนดไว ้ณ จดุเร่ิมตน้ของกาลเวลา  นั่นคือ เขาควรจะเป็นผูป้กครองโลก ท าใหส่ิ้งสรา้ง
สมบูรณ ์และพัฒนาตนเอง  •  ในขณะเดียวกัน เขาเชื่อฟังพระบัญญัติของพระคริสตเจา้ โดยเขา
มอบตนเองรบัใชบ้รรดาพี่นอ้งทัง้หลายของเขา  •   
 

ยิ่งไปกว่านี ้เมื่อมนุษย์อุทิศตนให้กับสาขาวิชาท่ีแตกแขนงหลากหลาย ทั้งของปรัชญา 
ประวัติศาสตร ์คณิตศาสตร ์และวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ และเมื่อเขาฝึกฝนทางดา้นศิลปะ เขาจะ
สามารถช่วยเป็นอย่างมากในการยกระดับครอบครัวมนุษย์ไปสู่ความเข้าใจอันเด่นชัดมากขึน้
เกี่ยวกับความเชื่อ ความดี และความงดงาม และการหล่อหลอมความคิดเห็นท่ีไดไ้ตร่ตรองอย่าง   
ถี่ถ้วนซึ่งมีคุณค่าท่ีเป็นสากล  •  ดังนั้น มนุษยชาติอาจจะได้รบัความกระจ่างแจ้งมากขึน้ด้วย   
พระปรีชาญาณอันน่ามหัศจรรยซ์ึ่งด ารงอยู่กบัพระเป็นเจา้ตราบชั่วนิจนิรนัดร ์เรียงรอ้ยส่ิงทัง้ปวง
ขึน้เป็นตวัเขา ปลืม้ปีติกบัโลก ยินดีกบับรรดาบุตรของมนษุย ์(4)  •   

 
โดยวิธีนี ้จิตวิญญาณของมนุษย์ซึ่งยึดติดน้อยลงกับส่ิงท่ีเป็นวัตถุ จึงสามารถท่ีจะไดร้ับ

การชักจูงใหเ้ขา้มานมัสการและพิจารณาไตรต่รองถึงพระผูส้รา้ง  •  นอกนั้น ดว้ยแรงกระตุน้จาก
พระหรรษทาน เขาจึงถูกโนม้นา้วให้ตระหนักถึงพระวจนาตถข์องพระเจ้า ผูซ้ึ่งก่อนท่ีพระองคจ์ะ
ทรงรับเอากายเพื่อท่ีจะช่วยเราทั้งหลายให้รอดพ้นและรวบรวมเราทั้งหลายไว้ในพระองค์นั้น 
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พระองคไ์ดท้รงสถิตอยู่“ในโลกนี”้ เป็น“แสงสว่างแทจ้ริงซึ่งส่องสว่างแก่มนุษยท์ุกคน”แลว้ (ยอหน์ 
1 : 9-10) (5)  •   

 
ในอันท่ีจริง ความกา้วหน้าของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในทุกวันนี ้สามารถสนับสนุน

ต่อความส าคัญจ าเพาะบางประการของข้อมูลจากการสังเกต  และแนวคิดอไญยนิยม 

(Agnosticism) คือความไม่รูต่้อส่ิงอื่นนอกเหนือจากนี ้ •  ดว้ยเหตท่ีุวิธีการสืบถามซึ่งใชใ้นศาสตร์
เหล่านี ้อาจจะถูกเขา้ใจผิดว่าเป็นกฎสูงสุดในการแสวงหาความจริงท่ีครบสมบูรณ์  • โดยอาศัย
วิธีการต่างๆ ของพวกเขา ศาสตรเ์หล่านีไ้ม่สามารถเจาะเขา้ไปในความลึกซึง้ของแนวคิดเกี่ยวกับ
ส่ิงต่างๆ  •  อันท่ีจริง อันตรายท่ีแสดงออกมาใหเ้ห็นคือ การท่ีมนุษย ์ซึ่งเชื่อมั่นกับการคน้พบใน  
ยคุปัจจุบันมากจนเกินไป อาจจะคิดไปว่าเพียงพอส าหรบัตนเองแลว้ และไม่จ าเป็นจะตอ้งคน้หา
ส่ิงท่ีสงูส่งยิ่งขึน้อีกต่อไป  •   
 

อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ท่ีออกมาไม่ดีเหล่านัน้ ไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นผลมาจากวัฒนธรรมใน
ยคุปัจจบุัน หรือไม่จ  าเป็นท่ีวฒันธรรมเหล่านีจ้ะท าใหเ้ราตกอยู่ในการประจญล่อลวงใจไม่ยอมรบั
คุณค่าในทางบวก  •  คุณค่าต่างๆ เหล่านี้รวมไปถึง การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และความ
เท่ียงตรงต่อความจริงในการแสวงหาค าตอบทางวิทยาศาสตร ์ความจ าเป็นของการท างานรว่มกัน
กบัผูอ้ื่นในกลุ่มดา้นวิชาการ ส านึกแห่งความเป็นหน่ึงเดียวกนัในระดบันานาชาติ ความตระหนกัรูท่ี้
ชัดเจนมากขึน้ถึงความรบัผิดชอบของผูเ้ชี่ยวชาญในการช่วยเหลือ หรือแมแ้ต่การปกป้องมนุษย ์
ความปรารถนาท่ีท าใหส้ภาพแวดลอ้มของชีวิตเอือ้ต่อมนุษยท์กุคนมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรบัผูย้ากไรท้างวฒันธรรม หรือผูท่ี้ขาดโอกาสท่ีจะปฏิบติัความรบัผิดชอบ  •  ส่ิงเหล่านีท้ัง้หมด
ช่วยใหเ้กิดการเตรียมพรอ้มส าหรบัการยอมรบัข่าวดีแห่งพระวรสาร การเตรียมพรอ้มซึ่งสามารถ
กระตุน้ใหเ้กิดความรกัโดยทางพระองค ์ผูซ้ึ่งเสด็จมาช่วยโลกใหร้อดพน้  •  
 

58. การเชื่อมโยงกันระหว่างข่าวดีแห่งความรอดพน้กับวัฒนธรรมของมนุษย์มีอยู่หลาย
ประการ  •  ดว้ยว่า พระเป็นเจา้ ซึ่งไดท้รงเผยแสดงพระองคเ์องแก่ประชากรของพระองค์จนถึงขั้น
ท่ีแสดงพระองค์เองใหเ้ห็นอย่างชัดเจนครบสมบูรณ์ด้วยการเสด็จมาทรงบังเกิดของพระบุตร ได้
ทรงตรสัตามแต่วฒันธรรมที่เหมาะสมกบัแต่ละช่วงเวลาส าคญัในประวติัศาสตร ์ •   

 
 

 แนวคิดอไญยนิยม (Agnosticism) เป็นทฤษฎีทางปรชัญาเกี่ยวกับ ข้อจ ากัดของความรู ้ที่ประกาศถึงความ
สงสัยต่อ หรือความไม่เชื่อในพลังอ านาจของสติปัญญาของมนุษย์ในการรบัรู ้บางส่วนหรือทั้งหมด [Catholic 
Encyclopedia: http://www.newadvent.org/cathen/01215c.htm] 
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ในท านองเดียวกัน พระศาสนจักร ซึ่งด ารงอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลายในแต่ละ
ช่วงเวลา ได้ใช้การค้นพบในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน เพื่อท่ีในการเทศน์สอนของพระศาสนจักร 
พระศาสนจกัรจะไดเ้ผยแผ่และอธิบายถึงข่าวดีข่าวดีของพระคริสตเจา้ใหแ้ก่ชนชาติทัง้ปวง  เพื่อท่ี
พระศาสนจักรจะได้ตรวจสอบ และเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอย่างถ่องแท้มากขึน้   เพื่อท่ี
พระศาสนจกัรอาจจะแสดงออกถึงสภาพแวดลอ้มดงักล่าวไดดี้ยิ่งขึน้ในพิธีกรรมเฉลิมฉลอง และใน
ชีวิตท่ีหลากหลายของชมุชนของสาธุชน  •   

 
แต่ในเวลาเดียวกัน พระศาสนจักร ซึ่งถูกส่งไปยังผู้คนทุกคนในทุกเวลาและทุกสถานท่ี 

ไม่ไดผู้กพนัอย่างเฉพาะเจาะจงและไม่อาจจะยกเลิกได ้กบัเผ่าพันธุห์รือชนชาติใดๆ กับวิถีชีวิตซึ่ง
จ าเพาะเจาะจงใดๆ หรือวิถีชีวิตอันเป็นปกติวิสัย ทั้งในปัจจุบันและในอดีตกาล  •  ด้วยความ
ซื่อสตัยต่์อขนบธรรมเนียมของตนเอง และในขณะเดียวกัน ตระหนักดีถึงพันธกิจอนัเป็นสากลของ
ตนเอง พระศาสนจักรสามารถเข้าร่วมเป็นหน่ึงเดียวกันกับอารยธรรมท่ีหลากหลาย เพื่อท าให ้
อารยธรรมเหล่านัน้เจริญงอกงามขึน้ และเพื่อความเจริญวฒันาของพระศาสนจกัรเอง  •   
 

พระวรสารของพระคริสตเจา้ฟ้ืนฟูชีวิตและวัฒนธรรมท่ีเส่ือมทรามลงของมนุษยอ์ยู่เสมอ 
พระวรสารเขา้ต่อสูแ้ละลบลา้งความผิดพลาดและความชั่วรา้ยอนัเป็นผลมาจากความยั่วยวนเป็น
นิจสินของบาป • พระวรสารไม่เคยลดหยอนในการท่ีจะช าระลา้งและยกระดบัศีลธรรมของผูค้น  •  
ดว้ยความอุดมมั่งคั่งท่ีมาจากเบือ้งบน และดว้ยเหตุท่ีส่ิงนีเ้กิดขึน้จากภายใน พระวรสารจึงท าให้
คุณลักษณะและจารีตประเพณีทางจิตวิญญาณของทุกคนในทุกยุคสมัยบังเกิดผลมากมาย  •  
พระวรสารช่วยเสริมพลัง ท าให้สมบูรณ์ และฟ้ืนฟู (6) คุณลักษณะและจารีตประเพณีทางจิต
วิญญาณในองคพ์ระคริสตเจา้  •  ดังนั้น ในการปฏิบัติหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของตนใหส้ าเร็จไป 
(7) พระศาสนจักรจึงกระตุน้และพัฒนาวัฒนธรรมมนุษย์และวฒันธรรมพลเมือง โดยการกระท า
ของพระศาสนจกัรและโดยพิธีกรรมดว้ย พระศาสนจกัรจึงน าพวกเขาไปสู่อิสรภาพภายใน  •   
 

59.  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น พระศาสนจักรขอย ้าเตือนแก่ทุกคนว่า วัฒนธรรมมี
ความส าคัญนอ้ยกว่าความครบสมบูรณ์โดยรวมของบุคคลมนุษย์ นอ้ยกว่าประโยชนข์องชุมชน 
และนอ้ยกว่าสังคมโดยรวม  •  ดังนั้น เราจ าเป็นตอ้งพัฒนาความสามารถของมนษุยใ์นลักษณะท่ี
จะส่งผลต่อการเจริญพัฒนาของการชื่นชม การหยั่งรูเ้ข้าใจอันลึกซึง้ การใคร่ครวญไตร่ตรอง     
การวินิจฉัยส่วนตวั การพฒันาจิตส านึกดา้นศาสนา ศีลธรรม และสงัคม  •   
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ดว้ยเหตุท่ีวัฒนธรรมไหลหลั่งอย่างรวดเร็วมาจากลักษณะนิสัยทางจิตวิญญาณและทาง
สังคมของมนุษย์ วัฒนธรรมจึงมีความต้องการอย่างต่อเน่ืองต่อเสรีภาพอันเท่ียงธรรมเพื่อการ
เจริญเติบโต และยงัตอ้งการโอกาสอนัชอบธรรมในการกระท าโดยอิสระตามหลกัการของตนเอง  •  
ดงันั้น จึงเป็นการเหมาะสมท่ีวฒันธรรมจะเรียกรอ้งต่อความเคารพ และสามารถใชสิ้ทธิท่ีจะไม่ถูก
ล่วงละเมิดไดอ้ย่างเต็มท่ี ภายใตข้อบเขตของการรกัษาประโยชนส่์วนรวม แน่นอนว่า ตราบเท่าท่ี
จะรกัษาสิทธิส่วนบุคคลและชมุชน ทัง้ท่ีเป็นการเฉพาะเจาะจงและท่ีเป็นสากล  •   
 

ดังนั้น สภาพระสังฆราชอันศักด์ิสิทธิ์นีจ้ึงหวนระลึกถึงค าสอนของสภาสังคายนาวาติกัน
ครัง้ท่ีหน่ึงท่ีประกาศว่า มี “ความรูใ้นสองล าดับ” ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ไดแ้ก่ ความเชื่อและเหตุผล 
และพระศาสนจักรมิได้หา้มว่า “ศิลปศาสตรแ์ละวิชาความรูข้องมนุษยใ์ชห้ลักทฤษฎีของตนเอง 
และวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมของตน ในขอบเขตความรูข้องแต่ละแขนงวิชา” ดังนั้น โดย “การยอมรบั
เกี่ยวกับเสรีภาพอันเท่ียงธรรมนี้” สภาฯ แห่งนี้จึงยืนยันถึงความเป็นอิสระอันชอบธรรมของ
วฒันธรรมมนษุย ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งของศาสตรต่์างๆ (8)  •   

 
ทัง้หมดนีต้ัง้อยู่บนสมมุติฐานท่ีว่า ภายใตก้รอบของความมีศีลธรรมและอรรถประโยชน์

รว่มกัน มนุษยส์ามารถแสวงหาความจริงไดโ้ดยอิสระ แสดงออกและตีพิมพค์วามคิดเห็นของตน 
เขาสามารถท่ีจะฝึกฝนศิลปะแขนงใดๆ ท่ีเขาเลือก และในทา้ยท่ีสุด เขาสามารถใชป้ระโยชนจ์าก
ขอ้มลูจริงเกี่ยวกบัเหตกุารณท่ี์มีลกัษณะเป็นสาธารณะ (9)  •   
 

ส าหรบัหน่วยงานของรฐั พวกเขาไม่มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการก าหนดลักษณะของความ
ศิวิไลซ ์แต่หน่วยงานของรฐัควรจะสรา้งสภาพแวดลอ้ม และใชม้าตรการต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนการด ารงอยู่ของวัฒนธรรมเพื่อคนทกุคน แมก้ระทั่งกบัชนกลุ่มนอ้ยในสังคม (10)  •  
นบัเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นในการท่ีจะกระท าทุกส่ิงทกุอย่างท่ีเป็นไปได้ เพื่อป้องกนัไม่ใหว้ัฒนธรรมตอ้ง
หนัเหไปจากจุดมุ่งหมายท่ีเหมาะสม และกลายเป็นเครื่องมือในการสรา้งฐานอ านาจทางการเมือง
และทางเศรษฐกิจ  •   
 
ส่วนย่อยที่ 3 
หน้าที่เร่งด่วนเพิ่มเติมบางประการของคริสตชนเก่ียวกับวัฒนธรรม 
 

60.  บดันีเ้ป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดท่ี้จะปลดปล่อยมนษุยชาติจากความทกุขล์ าเค็ญแห่งความไม่รู ้ 
•  ดังนัน้ หนา้ท่ีท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัยุคสมยัของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรบัคริสตชน ไดแ้ก่
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การท างานดว้ยความอตุสาหะเพื่อใหเ้กิดการตดัสินใจขัน้พืน้ฐานในทางการเมืองและการเศรษฐกิจ 
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งจะยอมรับถึงและตอบสนองต่อสิทธิของทุกคนใน
วฒันธรรมมนุษยแ์ละสังคมท่ีสอดคลอ้งกับศักด์ิศรีของมนุษย ์โดยไม่มีการแบ่งแยกเชือ้ชาติ เพศ 
ชนชาติ ศาสนา หรือสถานะทางสังคม  •  ดังนั้น ทุกคนจ าเป็นจะต้องได้รับผลประโยชน์ทาง
วัฒนธรรมในปริมาณ ท่ีเพียงพอ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งประโยชน์ ท่ีก่อให้เกิด ส่ิงท่ี เรียกว่า 
ปัจจัยพืน้ฐานทางวัฒนธรรม ด้วยเกรงว่า ปัจจัยมากมายหลายอย่างจะกีดกันไม่ให้เกิดความ
รว่มมือในการส่งเสริมให้เกิดประโยชนส่์วนรวมในลักษณะท่ีมีความเป็นมนุษยอ์ย่างแทจ้ริง ทั้งนี ้
เพราะความไม่รูห้นงัสือ และขาดการกระท าดว้ยความรบัผิดชอบ  •   
 

เราตอ้งเพียรพยายามท่ีจะมอบโอกาสใหแ้ก่ผูท่ี้มีพรสวรรคใ์นการท่ีจะแสวงหาความรูจ้าก
การศึกษาต่อใหสู้งขึน้ไป และตราบเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ในลักษณะท่ีพวกเขาจะด ารงชีวิตในสังคม
ตามหน้าท่ีรับผิดชอบ ภาระการงาน และการรับใช้เหล่านั้น ซึ่งกลมกลืนกับความถนัดตาม
ธรรมชาติของพวกเขา และสมรรถภาพท่ีพวกเขาไดพ้ัฒนาขึน้มา  (11)  •  ดังนั้น มนุษยแ์ต่ละคน 
และกลุ่มทางสงัคมของผูค้นแต่ละกลุ่มสามารถท่ีจะบรรลถุึงการพฒันาวัฒนธรรมของพวกเขาโดย
สอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะและขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไดอ้ย่างครบสมบูรณ์  •   

 
เราตอ้งท าทุกส่ิงเพื่อท าใหทุ้กคนตระหนักถึงสิทธิทางวัฒนธรรมและหนา้ท่ีในการพัฒนา

ตนเองในทางวัฒนธรรม และในการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูอ้ื่น  •  บางครัง้ มีสภาพเงื่อนไขในชีวิต 
หรือในการงาน ซึ่งกีดขวางต่อการดิน้รนทางวัฒนธรรมของมนษุย ์และท าลายความกระหายหาต่อ
วฒันธรรมของพวกเขา  •  ส่ิงนีเ้ป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรบักรณีของบรรดาชาวนาและ
กรรมกร  •  นับเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งจดัสภาพการท างานของพวกเขา ซึ่งเป็นสภาพการ
ท างานท่ีไม่ขัดขวาง แต่กลับส่งเสริมต่อวัฒนธรรมมนุษย์  •  ในปัจจุบันนี ้ผู้หญิงได้ท างานใน
เกือบจะทุกวงการ  •  นับเป็นเร่ืองเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีพวกเธอจะไดร้บัมอบหมายบทบาทหนา้ท่ีท่ี
เหมาะสมสอดคลอ้งกับธรรมชาติของพวกเธอ  •  การยอมรบัและสนับสนุนการมีส่วนรว่มอย่าง
เหมาะสมและขาดไม่ไดข้องผูห้ญิงในชีวิตดา้นวฒันธรรม เป็นหนา้ท่ีของทกุคน  •   
 

61.  ปัจจุบันนีเ้ป็นเรื่องยากล าบากท่ีจะก่อใหเ้กิดการสังเคราะหว์ิชาความรูท่ี้หลากหลาย
และศิลปะแขนงต่างๆ เขา้ดว้ยกัน มากกว่าในสมัยก่อนๆ  •  ด้วยว่า ในขณะท่ีจ านวนและความ
หลากหลายของปัจจยัดา้นวัฒนธรรมเพิ่มมากขึน้อยู่เรื่อยๆ ความสามารถของมนุษยแ์ต่ละคนใน
การรับรูแ้ละการรวมส่ิงเหล่านีเ้ข้าด้วยกันกลับลดน้อยถอยลง จนถึงกับท าให้ภาพลักษณ์ของ 
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“มนุษยผ์ูร้อบรู้” ก าลังค่อยๆ ลบเลือนไปทุกที  •  อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นหนา้ท่ีของมนษุยแ์ต่ละ
คนท่ีจะสงวนรักษาไว้ซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ท่ีครบสมบูรณ์  ซึ่งคุณค่าทางสติปัญญา 
ปณิธาน มโนธรรมแยกแยะ ความรกักันฉันพี่น้อง อยู่เหนือส่ิงอื่นใด  •  คุณค่าเหล่านีท้ั้งหมดมี
รากฐานอยู่ในพระเจา้ พระผูส้รา้ง และไดร้บัการธ ารงไวแ้ละยกใหส้งูขึน้ในพระคริสตเจา้  •   
 

เหมือนเช่นในอดีต ครอบครวัเป็นเหมือนแม่แท้ๆ  และแม่นมส าหรบัการศึกษานี้  •  ณ ท่ี
นั้น เด็กๆ ซึ่งอยู่ในบรรยากาศแห่งความรกั สามารถเรียนรูถ้ึงระบบระเบียบท่ีถูกตอ้งของส่ิงต่างๆ 
ไดอ้ย่างง่ายดาย ในขณะท่ีรูปแบบอันเหมาะสมของวัฒนธรรมจะประทับอยู่ในจิตใจของเยาวชนท่ี
ก าลงัเจริญเติบโตเหล่านีอ้ย่างแทบจะไม่รูสึ้กตวั  •   
 

การศึกษาในลักษณะเดียวกนัมีโอกาสท่ีจะเกิดขึน้ในสังคมทุกวนันีด้ว้ยเช่นกนั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เน่ืองจากการตีพิมพห์นังสือท่ีแพร่หลายมากขึน้ และส่ือกลางใหม่ๆ ในการถ่ายทอดดา้น
วฒันธรรมและสังคม ซึ่งส่งเสริมใหเ้กิดวัฒนธรรมสากล  •  เน่ืองจากการลดลงของชั่วโมงท างาน
โดยทั่วไปไม่มากก็นอ้ย คนส่วนใหญ่จึงมีเวลาว่างเพิ่มมากขึน้  •  ขอให้เราใช้เวลาว่างเหล่านีไ้ป
อย่างเหมาะสมในการผ่อนคลาย เสริมสุขภาพของทั้งร่างกายและจิตวิญญาณโดยผ่านทาง
การศึกษาและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาติ ผ่านทางการท่องเท่ียวซึ่งขดัเกลาบุคลิกลักษณะของ
มนุษยแ์ละเพิ่มคุณค่าของเขาด้วยความเขา้ใจผูอ้ื่น ผ่านทางการเล่นกีฬาซึ่งช่วยสรา้งสมดุลของ
จิตใจแม้แต่ในชุมชน และช่วยสรา้งสัมพันธ์ฉันพี่น้องในหมู่มนุษยใ์นทุกสภาพแวดลอ้ม ชนชาติ 
และเชือ้ชาติ  •  ขอใหบ้รรดาคริสตชนทัง้หลายรว่มมือกนัเพื่อใหก้ารแสดงออกดา้นวฒันธรรมและ
กิจกรรมรว่มกันท่ีบ่งบอกถึงลักษณะของยุคสมัยของเรา เต็มเป่ียมไปด้วยจิตตารมณ์มนุษยนิยม
และจิตตารมณแ์บบคริสต ์ •   
 

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมยามว่างทั้งหลายเหล่านีไ้ม่สามารถท่ีจะก่อใหเ้กิดการพัฒนาทาง
วัฒนธรรมได้อย่างเต็มท่ี เวน้ไว้เสียแต่ว่า พรอ้มๆ ไปด้วยกันนี ้เราได้เสาะแสวงหาความหมาย
อย่างลึกซึง้ของวฒันธรรมและศาสตรต่์างๆ ส าหรบัมนษุย ์ •   
 

62.  ถึงแมว้่าพระศาสนจักรจะสรา้งคุณประโยชนเ์ป็นอย่างมากต่อการพฒันาวัฒนธรรม 
ประสบการณท่ี์ผ่านมาแสดงใหเ้ห็นว่า ดว้ยเหตผุลต่างๆ ตามสถานการณ ์บางครัง้เป็นเรื่องยากท่ี

 
 มนุษย์ผู้รอบรู ้ (Universal man) แปลจากภาษาละตินว่า Homo universalis หมายถึง ผู้ที่ ได้เรียนรู ้ใน
หลากหลายสาขาวิชา 
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จะประสานเอาวัฒนธรรมใหก้ลมกลืนเขา้กับค าสอนแบบคริสต์  •  ความยากล าบากนีไ้ม่จ  าเป็น
จะต้องก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตความเชื่อ ตรงกันข้าม ความยุ่งยากนี้กลับกระตุ้นให้จิตใจ
พยายามท าความเขา้ใจเกี่ยวกับความเชื่ออย่างลึกซึง้และเท่ียงตรงมากยิ่งขึน้  •  การศึกษาและ
การคน้พบทางวิทยาศาสตร ์ประวติัศาสตร ์และปรชัญาเมื่อไม่นานมานี ้ท าใหเ้กิดค าถามใหม่ๆ ซึ่ง
ส่งผลต่อชีวิต และซึ่งเรียกรอ้งใหเ้กิดการคน้คว้าทางเทววิทยาใหม่ๆ  •  นอกจากนี ้นักเทววิทยา 
ภายใตข้อ้ก าหนดและวิธีการท่ีเหมาะสมทางเทววิทยา ไดร้บัการเชือ้เชิญใหแ้สวงหาอย่างต่อเน่ือง
ถึงวิธีการท่ีเหมาะสมมากขึน้ในการส่ือสารขอ้ค าสอนใหแ้ก่มนุษยใ์นยุคสมัยของพวกเขา ดว้ยว่า
การเก็บรกัษาความเชื่อและความจริงเป็นส่ิงหน่ึง และรูปแบบในการประกาศความเชื่อและความ
จริงเหล่านี ้ด้วยความหมายและความเข้าใจเดียวกัน เป็นอีกเรื่อ งหน่ึง (12)  •  ในการท างาน
อภิบาล เราจะตอ้งใชไ้ม่แต่เฉพาะหลกัการทางเทววิทยาอย่างเพียงพอเท่านั้น แต่ตอ้งใชก้ารคน้หา
ความจริงของศาสตรต่์างๆ ทางโลกดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจิตวิทยาและสงัคมวิทยา เพื่อท่ีจะ
ไดน้ าพาบรรดาสตับุรุษไปสู่ชีวิตความเชื่อท่ีเพียงพอและมีวฒุิภาวะมากยิ่งขึน้  •  
 

วรรณกรรมและศิลปะ โดยวิธีการของศาสตรเ์หล่านัน้เอง มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อ
ชีวิตของพระศาสนจักรดว้ยเช่นกนั  •  ศาสตรเ์หล่านีพ้ยายามท่ีจะเผยใหเ้ห็นถึงธรรมชาติท่ีแทจ้ริง
ของมนุษย ์ปัญหาต่างๆ ของเขา และประสบการณ์ของเขาในความพยายามท่ีจะรูจ้ักและท าให้
ตนเองและโลกสมบูรณย์ิ่งขึน้  •  พวกเขายงัคงตอ้งท าส่ิงต่างๆ อีกมากเพื่อเผยแสดงถึงฐานะของ
มนุษยใ์นประวติัศาสตรแ์ละในโลก โดยแสดงใหเ้ห็นถึงความทุกขล์ าเค็ญและความปีติยินดี ความ
ตอ้งการและความเขม้แข็งของมนุษย์ ซึ่งส่อใหเ้ห็นถึงชีวิตท่ีดีกว่าส าหรบัเขา  •  ดงันัน้ พวกเขาจึง
จะสามารถยกระดับชีวิตมนุษย์ ซึ่งแสดงออกในหลายลักษณะตามช่วงเวลาและอาณาเขตท่ี
แตกต่างหลากหลายกนัไป  •   
 

เราตอ้งพยายามท าใหบ้รรดาผูท่ี้สนับสนุนงานศิลปศาสตรเ์หล่านีรู้สึ้กไดว้่า พระศาสนจกัร
รบัรูถ้ึงการกระท าของพวกเขา และดงันัน้ โดยท่ีพวกเขามีเสรภีาพซึ่งมีระเบียบเรียบรอ้ย พวกเขาจะ
เร่ิมสานสัมพันธ์ฉันมิตรกับชุมชนคริสตม์ากขึน้  •  พระศาสนจักรรบัรูถ้ึงรูปแบบใหม่ของศิลปะ ซึ่ง
ปรบัใหเ้ขา้กบัยคุสมยัของเรา และสอดคลอ้งกบัคุณลักษณะของชนชาติและภมูิภาคท่ีหลากหลาย  
•  ส่ิงทัง้หลายเหล่านีอ้าจจะถกูน าเขา้มาในศาสนสถาน เพราะส่ิงเหล่านีช้่วยในการยกจิตใจขึน้หา
พระเป็นเจา้ ในทันทีท่ีรูปแบบของการแสดงออกไดร้บัการปรบัเปล่ียน และศิลปะเหล่านีถ้กูปรบัให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดต่างๆ ดา้นพิธีกรรม (13)  •   
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ดังนั้น ความรูข้องพระเป็นเจ้าจึงเป็นท่ีประจักษ์แจง้ดีขึน้ และการเทศน์สอนพระวรสาร
ชดัเจนมากขึน้ส าหรบัสติปัญญาของมนษุย ์และแสดงใหเ้ห็นว่ามีความเกี่ยวโยงกบัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีแทจ้ริงในชีวิตของมนษุย ์ •   
 

ดงันัน้ ขอใหบ้รรดาศาสนิกชนด ารงชีวิตชิดสนิทเป็นหน่ึงเดียวกับมนษุยค์นอื่นๆ ในยคุสมัย
ของพวกเขา และขอใหพ้วกเขาพยายามท าความเขา้ใจกบัวิธีคิดและการตดัสินวินิจฉัยของพวกเขา
อย่างเต็มท่ี เหมือนกับท่ีได้แสดงออกในวัฒนธรรมของพวกเขา  •  ขอให้พวกเขาผสมผสาน
วิทยาศาสตรแ์ละทฤษฎีใหม่ๆ และความเขา้ใจเกี่ยวกับการคน้พบใหม่ล่าสุด เขา้กับศีลธรรมแบบ
คริสต์และการสอนตามข้อความเชื่อแบบคริสต์ เพื่อท่ีวัฒนธรรมด้านศาสนาและหลักศีลธรรม
สามารถท่ีจะกา้วทันกับความรูท้างวิทยาศาสตร์ และกับเทคโนโลยีท่ีกา้วรุดหนา้ไปตลอดเวลา  •  
ดงันัน้ พวกเขาจึงจะสามารถแปลความหมายและประเมินค่าของส่ิงทัง้หลายดว้ยจิตตารมณแ์บบ
คริสตท่ี์แทจ้ริง  •   
 

ขอใหผู้้สอนเทววิทยาในสามเณราลัยและมหาวิทยาลัยพยายามท่ีจะท างานร่วมกันกับ
ผูเ้ชี่ยวชาญในศาสตรส์าขาอื่นๆ โดยการแบ่งปันความคิดและมมุมองซึ่งกันและกัน •  การแสวงหา
ความรูด้า้นเทววิทยาควรจะเสาะหาความเขา้ใจอนัลึกซึง้เกี่ยวกับความจริงท่ีไดร้บัการเผยแสดงให้
ปรากฎ ในขณะเดียวกนั การแสวงหาดงักล่าวไม่ควรท่ีจะละเลยต่อความเชื่อมโยงอย่างใกลช้ิดกับ
ยุคสมัยในการแสวงหาเอง เพื่อท่ีการแสวงหานั้นอาจจะช่วยบรรดาผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์
หลากหลายสาขาใหบ้รรลุถึงความเขา้ใจถึงความเชื่อไดอ้ย่างแจง้ชดัขึน้  •  ความพยายามรว่มกัน
นีจ้ะช่วยเป็นอย่างมากในการหล่อหลอมอบรมพระสงฆ ์ผูซ้ึ่งจะน าเสนอแก่ผูค้นในยคุปัจจบุนัถึงค า
สอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับพระเจา้ มนษุย ์และโลก ในลกัษณะท่ีไดป้รบัให้เหมาะสมกับพวก
เขา เพื่อท่ีพวกเขาจะไดย้อมรบัค าสอนเหล่านีด้ว้ยความเต็มใจมากยิ่งขึน้ (14)  •  นอกจากนี ้เรา
หวังว่าฆราวาสเป็นจ านวนมากจะไดร้บัขอ้มูลข่าวสารของศาสตรด์า้นศาสนาอย่างเพียงพอ และ
บางคนจะไดอุ้ทิศตนอย่างมืออาชีพในการศึกษาคน้ควา้ต่างๆ เหล่านี ้เพื่อท่ีจะได้พัฒนาและท า
ความเขา้ใจอย่างลึกซึง้กับศาสตรเ์หล่านีด้ว้ยกิจการของพวกเขา  •  เพื่อท่ีพวกเขาจะไดท้ าหนา้ท่ี
ใหส้ าเร็จลุล่วงไป ขอใหจ้ าไวว้่าบรรดาศาสนิกชน ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือฆราวาส ต่างมีเสรีภาพ
โดยชอบธรรมท่ีจะไต่ถาม เสรีภาพท่ีจะคิด และแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องท่ีพวกเขา
เชี่ยวชาญเหล่านัน้ดว้ยความสภุาพและความอดทน (16)  •   
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บทท่ี 3 
ชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 
63.  ในแวดวงของเศรษฐกิจและสังคมก็เช่นเดียวกัน ศักด์ิศรีและกระแสเรียกท่ีครบ

สมบูรณข์องมนุษย ์และสวัสดิการโดยรวมของสังคม ตอ้งไดร้บัความเคารพและไดร้บัการส่งเสริม  
•  ดว้ยเหตุท่ีมนุษยน์ั้นเป็นตน้ก าเนิด เป็นศูนยก์ลาง และเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตทางเศรษฐกิจ
และสงัคม  •   
 

เช่นเดียวกับชีวิตทางสังคมด้านอื่นๆ เศรษฐกิจในทุกวันนีม้ีจุดเด่นอยู่ท่ีมนุษยม์ีอ  านาจ
เหนือธรรมชาติเพิ่มมากขึน้ ด้วยความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึน้ในหมู่ประชาชน
พลเมือง กลุ่มต่างๆ และประเทศต่างๆ และการพึ่งพาซึ่งกันและกันของพวกเขา และดว้ยการเขา้
แทรกแซงของรฐัการเพิ่มมากขึน้  •  ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าของวิธีการผลิตและการ
แลกเปล่ียนค้าขายสินค้าและบริการท าให้เศรษฐกิจกลายเป็นเครื่องมือท่ีสามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการท่ีสงูมากของครอบครวัมนษุยไ์ดดี้ยิ่งขึน้  •   
 

อย่างไรก็ตาม เรายังคงมีเหตุผลมากมายท่ีท าใหค้วามห่วงใยกังวลไม่เคยลดนอ้ยถอยลง  
•  ผูค้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศท่ีมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจกา้วหนา้ ดเูหมือนกับ
ถกูควบคุมโดยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร ์จนกระทั่งว่าชีวิตส่วนตัวและส่วนรวมของพวกเขาเกือบ
ทัง้หมดแผ่ซ่านไปดว้ยวิธีการคิดทางเศรษฐศาสตร ์ •  ส่ิงนีเ้ป็นความจริงทัง้กับประเทศท่ีเห็นพอ้ง
กบัเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมหรือเศรษฐกิจแบบอื่นๆ  •  ในทุกครัง้ท่ีพัฒนาการทางชีวิตเศรษฐกิจ
สามารถท่ีจะบรรเทาความไม่เสมอภาคในสังคม (เมื่อพัฒนาการนั้นจะได้รับการชีน้  าและการ
ประสานงานในลักษณะท่ีสมเหตุสมผลและมีมีมนุษยธรรม) พัฒนาการนั้นมักจะท าใหเ้กิดความ
ขื่นขมทกุขร์ะทม หรือในบางท่ี พัฒนาการนัน้ก่อใหเ้กิดแมก้ระทั่งความเส่ือมทรามของสถานภาพ
ในสังคมของผูด้อ้ยโอกาส และการดูถูกเหยียดหยามผูย้ากไร ้ •  ในขณะท่ีผูค้นจ านวนมากยังคง
ขาดแคลนปัจจยัท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต บางคนแมจ้ะอยู่ในพืน้ท่ีท่ีไดร้บัการพัฒนานอ้ยกว่า ใช้
ชีวิตอยู่อย่างหรูหรา หรือใชจ้่ายอย่างสรุุย่สรุา่ย  •  ความฟุ้งเฟ้อและความแรน้แคน้ด ารงอยู่คู่ขนาน
กนัไป  •  ในขณะท่ีคนกลุ่มเล็กๆ รื่นรมยอ์ยู่กบัอ านาจเหลือลน้ในการท่ีจะเลือก คนส่วนใหญ่แทบ
จะไม่มีโอกาสท่ีจะกระท าการตามความคิดริเร่ิมและความรบัผิดชอบของตน และมกัจะตอ้งประทัง
ชีวิตดว้ยการกินอยู่และท างานในสภาพท่ีไม่สมกบัท่ีเป็นมนษุย ์ •   
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การขาดความสมดุลทางเศรษฐกิจและทางสังคมในลักษณะเช่นเดียวกันนี้สามารถ
สังเกตเห็นไดใ้นระหว่างภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ และในระหว่างส่วนต่างๆ ใน
ประเทศหน่ึงประเทศเดียวกนัดว้ย  •  ความแตกต่างโดยสิน้เชิงระหว่างประเทศท่ีมีพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจกา้วหนา้มากกว่าและประเทศอื่นๆ ไดท้วีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้ในแต่ละวัน และส่ิงนี้
เองท่ีเป็นอนัตรายต่อสนัติภาพท่ีแทจ้ริงในโลกนี ้ •   
 

มนุษยร์่วมสมัยของพวกเราเร่ิมรูสึ้กถึงความไม่เสมอภาคนีด้ว้ยความส านึกท่ีฉลาดหลัก
แหลมมากขึน้ ด้วยเหตุท่ีพวกเขาเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าโอกาสมากล้นทางวิชาการและทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งท าให้โลกในทุกวันนีไ้ด้พึงพอใจ สามารถและควรท่ีจะแก้ไขสภาวะการณ์อันทุกข์
ล าเค็ญนี ้ •  ดังนั้น ในส่ิงทั้งหลายทั้งปวง การปฏิรูปมากมายในทางสังคมเศรษฐกิจ และการ
เปล่ียนแปลงทางเชาว์ปัญญาและทัศนคติเป็นส่ิงอันพึงปรารถนา  •  ด้วยเหตุผลนีเ้อง ตลอด
ช่วงเวลาหลายศตวรรษท่ีผ่านมานี ้และโดยแสงแห่งพระวรสาร พระศาสนจักรไดร้วบรวมหลักการ
แห่งความยติุธรรมและความเสมอภาค ซึ่งเป็นท่ีเรียกรอ้งดว้ยเหตผุลท่ีชอบธรรมส าหรบัทัง้มนุษย์
แต่ละคนและสงัคมโดยรวม และวิถีชีวิตนานาชาติ และพระศาสนจักรประกาศถึงหลักการเหล่านี้
ต่อมวลมนุษยโ์ดยเฉพาะในช่วงเวลาไม่นานมานี้  •  สภาฯ แห่งนีต้ัง้ใจท่ีจะท าใหห้ลักการเหล่านี้
มั่นคงยิ่งขึน้ในสภาพแวดลอ้มของยุคนี ้และก าหนดแนวทางบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เร่ืองเกี่ยวกบัความตอ้งการทางดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ (1)  •   
 
ส่วนย่อยที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

64.  ในทกุวนันี ้นับเป็นส่ิงท่ีถกูตอ้งทีเดียว ท่ีเรามุ่งความสนใจไปยังการเพิ่มผลผลิตสินคา้
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมและการให้บริการ มากกว่าท่ีเคยเป็นมาในอดีต เน่ืองจาก
วตัถุประสงคเ์พื่อเตรียมการส าหรบัการเจริญเติบโตของประชากรและตอบสนองต่อความตอ้งการ
ท่ีเพิ่มขึน้ของมนษุยชาติ  •  ดงันัน้ ความกา้วหนา้ทางวิชาการ จิตวิญญาณแห่งการประดิษฐ์คิดคน้ 
ความกระตือรือรน้ท่ีจะสรา้งและขยายวิสาหกิจ การน ากรรมวิธีการผลิตมาประยกุตใ์ช ้ความมานะ
พากเพียรของทกุคนท่ีมีส่วนรว่มในการผลิต กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ปัจจยัต่างๆ ท่ีน าไปสู่การพัฒนา
ดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัการส่งเสริม  •  บทสรุปพืน้ฐานของการผลิตนีไ้ม่ใช่เพียงแต่การเพิ่มผลผลิต 
ไม่ใช่การเพิ่มก าไร หรือการควบคมุ แต่เป็นการรบัใชต่้อมนุษย ์และอันท่ีจริงต่อมนษุยท์ัง้ครบ โดย
ค านึงขอบเขตทั้งหมดของความต้องการทางด้านวัตถุของเขา ความปรารถนาในชีวิต ทั้งด้าน
สติปัญญา ศีลธรรม จิตวิญญาณ และศาสนา ส่ิงนีต้อ้งน าไปใชก้บัมนษุยท์ุกคน ไม่เลือกว่าจะเป็น
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คนหน่ึงคนใด และกบัมนษุยท์ุกกลุ่ม กบัทกุเชือ้ชาติ และกับทกุส่วนในโลก  •  ผลท่ีสดุคือ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต้องด าเนินต่อไปด้วยวิธีการและกฎของมันเอง ภายใต้ขอบเขตของความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยทางศีลธรรม เพื่อท่ีแผนการของพระเจา้ต่อมนษุยชาติจะไดเ้ป็นจริงขึน้มา  (3)  •   
 

65.  การพฒันาเศรษฐกิจยงัคงตอ้งอยู่ภายใตก้ารพิจารณาก าหนดของมนษุย ์และตอ้งไม่
ปล่อยใหอ้ยู่ภายใตก้ารตัดสินใจของคนเพียงบางคนหรือบางกลุ่ม ซึ่งมีอ  านาจทางเศรษฐกิจมาก
จนเกินไป หรือของชุมชนทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว หรือของประเทศมหาอ านาจประเทศ
หน่ึงประเทศใด  •  ในทางตรงกันขา้ม นับเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีในทุกระดบั ประชาชนจ านวนมากท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได ้และเมื่อมีค าถามทางดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ประชาชาติทุกประเทศ 
ตอ้งมีส่วนร่วมดว้ยความกระตือรือรน้ในการก าหนดทิศทางของการพัฒนานั้น  •  นอกจากนี ้ยัง
จ าเป็นตอ้งมีการประสานงาน การปรบัใหเ้หมาะสม และการผสมผสานความพยายามของมนุษย์
แต่ละคน และของกลุ่มอิสระแต่ละกลุ่ม ใหก้ลมกลืนกบัภาระหนา้ท่ีของหน่วยงานของรฐั  •   
 

เราต้องไม่ปล่อยให้การเจริญเติบโตไปตกอยู่กับกลไกในลักษณะหน่ึงลักษณะใดของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคล หรืออยู่ใตอ้  านาจหนา้ท่ีของรฐับาลแต่เพียงอย่างเดียว  •  
ดว้ยเหตผุลนี ้เราตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่าลทัธิปรชัญาท่ีขดัขวางการปฏิรูปซึ่งเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นโดยแฝงเรน้
อยู่ในรูปของเสรีภาพจอมปลอม และท่ีลดทอนสิทธิเสรีภาพขัน้พืน้ฐานของมนุษยแ์ต่ละคน และแต่
ละกลุ่ม ใหด้อ้ยค่ากว่าองคก์รทางการผลิตโดยรวม เป็นส่ิงท่ีผิด  (4)  •   
 

ในทางตรงขา้ม พลเมืองควรจะระลึกไวเ้สมอว่า เป็นสิทธิและหนา้ท่ีของพวกเขา ซึ่งจะตอ้ง
ไดร้ับการรบัรองจากหน่วยงานฝ่ายบริหาร ในการท่ีจะมีส่วนสรา้งความเจริญก้าวหน้าท่ีแท้จริง
ใหแ้ก่ชุมชนตามก าลังความสามารถของตน  •  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขตพืน้ท่ีท่ีก าลงัพัฒนา ซึ่ง
จ าเป็นจะตอ้งเร่งระดมใชท้รพัยากรทัง้ปวงเพื่อการพัฒนา บรรดาผูท่ี้ครอบครองทรพัยากรของตน
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือผูท่ี้ริดรอนความช่วยเหลือทางดา้นวัตถุและทางจิตวิญญาณท่ีจ าเป็น
ต่อชุมชนของตน ยกเว้นสิทธิส่วนบุคคลในการอพยพย้ายถิ่นฐาน ก็เป็นภัยอย่างใหญ่หลวงต่อ
ประโยชนส่์วนรวม  •   
 

66.  การท่ีจะตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องหาความยุติธรรมและความเสมอภาค เรา
จ าเป็นต้องเพียรพยายามอย่างจริงจัง โดยไม่ละเลยต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือคุณลักษณะตาม
ธรรมชาติของแต่ละประเทศ เพื่อท่ีจะขจัดปัญหาเกี่ยวกับความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจโดยเร็ว
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบัน และในหลายๆ กรณีก าลังแพร่ขยาย
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ลกุลามไป และเกี่ยวโยงกับการเลือกปฏิบัติต่อมนษุยแ์ต่ละคนและแต่ละสงัคม  •  เช่นเดียวกนั ใน
หลายๆ พืน้ท่ี ดว้ยเหตขุองความยากล าบากเป็นพิเศษของการเกษตรกรรมท่ีเกี่ยวกบัการเพาะปลูก
และการขายผลผลิต ประชาชนในชนบทตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือทัง้ในดา้นการเพิ่มและการขาย
ผลผลิตของตน และริเริ่มการพัฒนาและการฟ้ืนฟูท่ีจ  าเป็น รวมถึง การมีรายได้ท่ีเป็นธรรม  •  
มิฉะนัน้แลว้ เหมือนกบัท่ีเกิดขึน้อยู่บ่อยๆ ประชาชนในชนบทเหล่านีจ้ะตกอยู่ในสภาพของพลเมือง
ชัน้สอง  •  ขอใหบ้รรดาเกษตรกรเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรหนุ่มสาว เพิ่มพูนทักษะในงาน
อาชีพของตนให้สมบูรณ์ขึน้ ด้วยว่า หากปราศจากทักษะนี้ จะไม่มีความก้าวหน้าทางด้าน
เกษตรกรรม (5)  •   
 

ในท านองเดียวกัน ความยุติธรรมและความเสมอภาคเรียกรอ้งใหม้ีการควบคุมดูแลการ
เคล่ือนยา้ยแรงงาน ซึ่งเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรบัเศรษฐกิจของประเทศท่ีก าลงัพัฒนา โดยด าเนินการ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่มั่นคงและความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของมนุษย์แต่ละคนและต่อ
ครอบครวัของพวกเขา  •  เมื่อคนงานอพยพมาจากประเทศอื่นหรือทอ้งถิ่นอื่น และสรา้งประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหรือของท้องถิ่นด้วยแรงงานของพวกเขา  เราจ าเป็นต้อง
ด าเนินการอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดการเลือกปฏิบัติต่อพวกเขาดว้ยประการทัง้ปวง 
ทั้งในด้านของค่าจ้างและสภาพการท างาน  •  ยิ่งไปกว่านั้น คนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานของรฐัทุกหน่วยงาน จะตอ้งปฏิบัติต่อพวกเขาไม่ใช่ในฐานะของเครื่องมือทางการผลิต 
แต่ในฐานะของบุคคล และตอ้งช่วยเหลือใหพ้วกเขาสามารถน าครอบครวัมาอยู่รว่มกนัได ้และตอ้ง
ช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถหาท่ีพักอาศัยท่ีเหมาะสม พวกเขาจะตอ้งด าเนินการให้แน่ใจไดว้่า 
คนงานเหล่านีจ้ะสามารถรวมเขา้เป็นหน่ึงเดียวกับชีวิตสังคมของประเทศหรือของทอ้งถิ่นท่ีไดร้บั
พวกเขาเขา้ไว ้ •  อย่างไรก็ตาม เราตอ้งพยายามสรา้งโอกาสในการจา้งงานในทอ้งถิ่นของพวกเขา
เองใหม้ากเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ •   
 

ในเร่ืองของเศรษฐกิจซึ่งปัจจบุนันีม้ีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตวัอย่างเช่น ในรูปแบบ
ใหม่ของสังคมอุตสาหกรรม จะมีการน าเครื่องจักรมาใชแ้ทนคนในการท างานเพิ่มมากขึน้เรื่อยๆ 
เราจ าเป็นตอ้งเอาใจใส่ดแูลใหม้ีการสรา้งงานท่ีเพียงพอและเหมาะสม อีกทัง้ ใหม้ีโอกาสในการเขา้
รบัการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพอย่างเหมาะสม  •  เราตอ้งด าเนินการสรา้ง
หลกัประกันเกี่ยวกบัการด ารงชีวิตและศักด์ิศรีของมนษุยส์ าหรบัทกุคน โดยเฉพาะผูท่ี้อยู่ในสภาพท่ี
ยากล าบากท่ีสดุ เพราะความเจ็บป่วยหรือความแก่เฒ่า  •   
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ส่วนย่อยที่ 2 
หลักการบางอย่างที่ควบคุมดูแลชีวิตด้านสังคม-เศรษฐกิจโดยรวม 
 

67.  แรงงานของมนุษยท่ี์ใชไ้ปในการผลิตและการแลกเปล่ียนสินคา้หรือในการใหบ้ริการ
ทางเศรษฐกิจมีค่าสูงส่งกว่าปัจจัยอื่นๆ ในวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ ทั้งนีเ้พราะปัจจัยทางเศรษฐกิจ
อื่นๆ มีสภาพธรรมชาติเป็นแต่เพียงเครื่องมือเท่านัน้  •   
 

แรงงานนี ้ไม่ว่าจะเป็นการกระท าโดยอิสระหรือไดร้บัการว่าจา้งโดยคนอื่น ต่างก็เกิดขึน้มา
โดยตรงจากมนุษย ์ซึ่งเป็นเหมือนกับการประทับตราลงบนส่ิงต่างๆ ตามธรรมชาติดว้ยตราประทับ
ของเขา และก าราบส่ิงเหล่านีใ้ห้เป็นไปตามเจตจ านงของเขา  •  ด้วยแรงงานของเขา มนุษยซ์ึ่ง
เลีย้งดตูนเองและครอบครวัของเขาเป็นปกติวิสยัจึงเขา้มีส่วนร่วมกบัเพื่อนมนษุยแ์ละรบัใชพ้วกเขา 
และสามารถแสดงออกถึงความรกัท่ีแทจ้ริง และสามารถร่วมเป็นพันธมิตรในกิจการงานท่ีน าส่ิง
สรา้งของพระเจา้ไปสู่ความครบสมบูรณ ์ •  อนัท่ีจริง พวกเรากระท าดงันีโ้ดยอาศยัแรงงานท่ีถวาย
แด่พระเจา้  มนุษยไ์ดเ้ขา้ร่วมส่วนกับการไถ่กูใ้หร้อดพน้ของพระเยซูคริสต์ ผูซ้ึ่งแสดงใหเ้ห็นอย่าง
ชดัแจง้ถึงศกัด์ิศรีของการใชแ้รงงานท่ีนาซาเร็ธ พระองคท์รงงานดว้ยพระหัตถข์องพระองคเ์อง  •  
จากแบบอย่างนี ้มนุษยท์ุกคนจึงควรท างานตามหนา้ท่ีของตนดว้ยความซื่อสัตย์ และมีสิทธิท่ีจะ
ท างานอีกดว้ย  •  นอกจากนี ้สงัคมมีหนา้ท่ี ตามท่ีสภาพแวดลอ้มจะเอือ้อ านวย และปฏิบัติตาม
บทบาทของตนในการช่วยเหลือพลเมืองให้มีงานพอเพียงส าหรับทุกคน   •  ในท้ายท่ีสุด 
ผลตอบแทนต่อการใชแ้รงงานตอ้งมากเพียงพอท่ีมนุษยจ์ะพรอ้มสรรพไปดว้ยทรพัยสิ์นท่ีจะใชไ้ป
อย่างคุม้ค่ากับการพัฒนาชีวิตด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของเขาและผูท่ี้อยู่ใน
อปุการะของเขา โดยค านึงถึงหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและประสิทธิภาพในการท างานของแต่ละคน 
สภาพแวดลอ้มของโรงงานหรือโรงปฏิบติังาน และประโยชนส่์วนรวม (6)  •   
 

เน่ืองดว้ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนมากแสดงถึงการท างานรว่มกนัของมนษุย ์การจดัการ
องคก์รหรือการควบคุมอย่างหน่ึงอย่างใดต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันเป็นผลใหเ้กิดอันตรายต่อ
ผูใ้ชแ้รงงานชายและหญิงเป็นความผิดและไรม้นุษยธรรม  •  อย่างไรก็ตาม บ่อยครัง้มากเกินไป 
แมใ้นยุคสมยัของเรา ท่ีบรรดาคนงานถกูลดทอนลงไปเป็นเพียงแค่ทาสของการงานของเขา  •  ส่ิง
นี้ไม่มีทางท่ีจะท าให้ชอบธรรมขึ ้นมาได้ด้วยส่ิงท่ีเรียกว่า กฎทางเศรษฐศาสตร์  •  ดังนั้น 
กระบวนการทัง้หมดในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพตอ้งปรบัเปลี่ยนใหเ้ขา้กับความตอ้งการของ
บุคคลและวิถีชีวิตของพวกเขา ท่ีส าคัญกว่าทัง้หมดคือชีวิตท่ีบา้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในดา้นของ
บรรดาแม่ๆ ของครอบครวั ตอ้งใหค้วามเคารพอย่างเหมาะสมกับเพศและวัยอยู่เสมอ  •  นอกนั้น 
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บรรดาคนงานควรจะไดร้บัโอกาสในการแสดงออกถึงความสามารถและบุคลิกลกัษณะของตนผ่าน
ทางการปฏิบัติงานของพวกเขา  •  ในการใชเ้วลาและพละก าลังของพวกเขาไปในการงานด้วย
ส านึกแห่งความรบัผิดชอบท่ีเหมาะสม พวกเขาควรจะไดร้บัการพักผ่อนอย่างเพียงพอ และมีเวลา
ว่างมากพอท่ีจะพฒันาชีวิตดา้นครอบครวั วฒันธรรม สังคม และศาสนา  •  อีกทัง้ พวกเขาควรจะ
มีโอกาสท่ีจะพัฒนาความมีชีวิตชีวาและศักยภาพของตนอย่างอิสระ ซึ่งบางครั้งพวกเขาไม่
สามารถท่ีจะท าใหบ้งัเกิดผลไดจ้ากการท างานอาชีพของตน  •   
 

68.  ในวิสาหกิจทางเศรษฐกิจ เป็นการร่วมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของบุคคล นั่นคือ 
มนุษย์ท่ีมีเสรีและเป็นอิสระท่ีได้รบัการสรรค์สรา้งมาตามพระฉายาของพระเจ้า  •  ดังนั้น โดย
ค านึงถึงหนา้ท่ีรบัผิดชอบของแต่ละคน เจ้าของกิจการหรือลูกจา้ง ผูบ้ริหารหรือผูใ้ชแ้รงงาน และ
โดยไม่เป็นภัยต่อความเป็นหน่ึงเดียวกันในการบริหารงาน เราตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดความรว่มมือกัน
ดว้ยความกระตือรือรน้ของทุกคนในการจัดการและในก าไรของวิสาหกิจในลกัษณะท่ีเหมาะสม (7)  
•  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบ่อยครัง้มากท่ีการตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งอนาคตของบรรดาคนงานและลูกหลานของเขาต้องอาศัยพึ่งพา ไม่ได้กระท าภายใน   
แวดวงของธุรกิจเอง แต่กลบัเป็นสถาบนัท่ีมีสถานะสูงไปกว่านัน้ คนงานเองควรจะไดม้ีส่วนรว่มใน
การก าหนดสภาพแวดลอ้มเหล่านี ้ไม่ว่าจะเป็นดว้ยตัวของพวกเขาเอง หรือผ่านทางตัวแทนท่ีไดร้บั
การเลือกตัง้มาอย่างอิสระ  •   
 

ในบรรดาสิทธิขั้นพืน้ฐานทั้งหลาย สิทธิท่ีส าคัญประการหน่ึงในนั้นคือ สิทธิในการจัดตั้ง
สหภาพส าหรบัผูใ้ชแ้รงงานอย่างอิสระเสรี  •  สหภาพเหล่านีต้อ้งสามารถท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของ
พวกเขาอย่างแท้จริง และมีส่วนช่วยในการจัดองค์ประกอบของชีวิตด้านเศรษฐกิจในทิศทางท่ี
ถกูตอ้ง  •  อีกทัง้ รวมไปถึงสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมของสหภาพแรงงานเหล่านีอ้ย่างอิสระโดย
ไม่มีภัยอันตรายจากการตอบโตใ้ดๆ  •  โดยการมีส่วนรว่มอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ยในการหล่อ
หลอมดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีกา้วหนา้ขึน้ ทุกคนจะเติบโตขึน้ในแต่ละวันในความตระหนกัรูถ้ึง
หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตน และดงันัน้ พวกเขาจึงจะรูสึ้กว่าเป็นเพื่อนรว่มทางในงานทัง้ปวง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างประโยชน์ส่วนรวมตามก าลังความสามารถและทักษะ
สมรรถภาพของพวกเขา  •   
 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดมีความขัดแย้งด้านสังคมเศรษฐกิจขึน้ เราต้องพยายามท่ีจะยุติ
ความขัดแยง้ดังกล่าวดว้ยสันติวิธี  •  ถึงแมว้่าเราตอ้งอาศัยพ่ึงพาความช่วยเหลือจากการเสวนา
ดว้ยความจริงใจระหว่างทัง้สองฝ่ายเป็นล าดบัแรกเสมอ กระนัน้ก็ตาม การนัดหยดุงาน แมจ้ะเป็น
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มาตรการสุดทา้ย ก็ยังคงเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นแมใ้นสภาพการณ์เช่นทุกวันนีใ้นการปกป้องสิทธิ
ของคนงานและช่วยใหข้อ้เรียกรอ้งอันชอบธรรมของพวกเขาบรรลุผลส าเร็จ  •  อย่างไรก็ตาม เรา
ควรแสวงหาหนทางท่ีจะกลบัเขา้สู่การเจรจาและการปรองดองกนัโดยเร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้  •   
 

69.  พระเป็นเจ้ามีพระประสงคใ์หโ้ลกนีแ้ละทุกส่ิงท่ีอยู่ในโลกไดเ้ป็นประโยชน์ต่อมนุษย์
ทุกคนและประชาชนทั้งปวง  •  ดังนั้น โดยการน าของความยุติธรรมเคียงคู่กันไปกับความรัก 
ส่ิงของเครื่องใชต่้างๆ ควรจะไดร้บัการสรรคส์รา้งขึน้อย่างมากลน้ส าหรบัทกุคนในลักษณะเดียวกัน
นี ้(8)  •  ไม่ว่าทรัพย์สินจะมีรูปลักษณะอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะได้รับการปรบัเปล่ียนให้เข้ากับ
สถาบันท่ีแท้จริงของประชาชน โดยสอดคลอ้งกับสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างและเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ เรายงัคงตอ้งใส่ใจกับจดุมุ่งหมายทั่วไปของส่ิงของเครื่องใชฝ่้ายโลกนีอ้ยู่เสมอ  •  ดังนั้น ใน
การใช้ส่ิงของเหล่านี้ มนุษย์ควรจะถือว่าส่ิงของภายนอกท่ีเขาเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมนี้ ไม่
เพียงแต่เป็นทรพัยส์มบติัของเขาเท่านัน้ แต่ยงัเป็นสมบติัส่วนรว่มในลกัษณะท่ีส่ิงของเหล่านีค้วรจะ
สามารถยังประโยชน์ไม่เพียงเฉพาะกับตัวเขา แต่เป็นประโยชนก์ับคนอื่นๆ ด้วย (9)  •  ในทาง
ตรงกนัขา้ม ทกุคนมีสิทธิท่ีจะมีส่วนแบ่งในส่ิงของเครื่องใชฝ่้ายโลกอย่างเพียงพอส าหรบัตวัเขาและ
ส าหรบัครอบครวัของเขา  •  บรรดาปิตาจารยแ์ละนักปราชญแ์ห่งพระศาสนจักรมีความคิดเห็นใน
ท านองนี ้โดยสอนว่ามนุษยม์ีหนา้ท่ีในการบรรเทาทกุขแ์ก่ผูย้ากไร ้และกระท าเช่นนั้นไม่ใช่เพียงแต่
ดว้ยส่ิงของเครื่องใชท่ี้เกินความจ าเป็น (10)  •  ถา้หากคนหน่ึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวด เขาย่อม
มีสิทธิท่ีจะหามาซึ่งส่ิงท่ีเขาต้องการจากทรพัย์สินอันอุดมของคนอื่นๆ (11)  •  เน่ืองจากมีผู้คน
มากมายในโลกนี้ท่ีต้องหมดแรงก าลังเพราะความหิวโหย สภาฯ แห่งนีข้อวิงวอนให้ทุกคน ทั้ง
ปัจเจกบุคคลและรฐับาล ใหจ้ดจ าคติพจนข์องปิตาจารยท่ี์ว่า “จงเลีย้งดมูนุษยท่ี์ก าลงัจะสิน้ใจดว้ย
ความหิวโหย เพราะหากท่านไม่เลีย้งดูเขา ท่านก็ฆ่าเขา” (12) อีกทัง้ ร่วมแบ่งปันและใชส่ิ้งของ
เครื่องใช้ฝ่ายโลกของพวกเขาอย่างแท้จริง โดยสอดคล้องกับความสามารถของแต่ละคน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดว้ยการสนับสนุนมนุษยแ์ต่ละคนและประชาชนทั้งมวลดว้ยความช่วยเหลือ  
ซึ่งอาจจะท าใหพ้วกเขาสามารถช่วยเหลือและพฒันาตนเองได ้ •   
 

ในสงัคมท่ีมีความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจนอ้ยกว่า จุดประสงคร์่วมกันของส่ิงของเครื่องใช้
ฝ่ายโลกบางส่วนคือ การตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนด้วยวิธีการด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีเหมาะสม โดยท่ีส่ิงของเครื่องใชท่ี้มีความจ าเป็นโดยแน่แทไ้ดร้บัการจัดหาใหแ้ก่สมาชิก
แต่ละคน  •  อย่างไรก็ตาม เราตอ้งพยายามหลีกเล่ียงการยึดติดกับขนบธรรมเนียมบางประการว่า
เป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไม่ไดเ้ลย โดยเฉพาะเมื่อขนบธรรมเนียมเหล่านีไ้ม่อาจจะตอบสนองต่อความ
ตอ้งการในยุคนีไ้ดอ้ีกต่อไป  •  ในทางตรงกนัขา้ม เราไม่ควรกระท าการอย่างวู่วามไม่รอบคอบต่อ
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ขนบธรรมเนียมท่ีน่าเคารพนบัถือ ซึ่งหากขนบธรรมเนียมเหล่านีไ้ดร้บัการปรบัเปล่ียนให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันแล้ว จะยังคงเป็นประโยชน์อยู่ต่อไป  •  ในท านองเดียวกัน ใน
ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาสูง หน่วยงานของสถาบันทางสังคมท่ีต้องจัดการกับการป้องกันและ
รกัษาความปลอดภัย ในส่วนของหน่วยงานนั้นเอง ต้องดูแลให้จุดประสงค์ร่วมกันของส่ิงของ
เครื่องใชฝ่้ายโลกเกิดเป็นจริงขึน้มาได้  •  บริการต่างๆ ท่ีจดัใหก้ับครอบครวัและสงัคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง บริการท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนด์้านวฒันธรรมและการศึกษา ควรจะไดร้บัการสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป  •  เมื่อเราไดจ้ดัใหม้ีส่ิงทัง้หลายเหล่านีข้ึน้แลว้ เราจ าเป็นตอ้งเฝา้ระวงัไม่น าพาให้
บรรดาพลเมืองหลงไปกับความเฉ่ือยชาต่อตา้นสงัคม หรือปฏิเสธท่ีจะรบัผิดชอบต่อภาระหนา้ท่ีใน
กิจการงาน หรือปฏิเสธท่ีจะรบัใชผู้อ้ื่น  •   
 

70.  การลงทุนตอ้งไดร้บัการควบคุมจัดการใหน้ าไปสู่การสรา้งงานและสรา้งรายไดใ้หแ้ก่
ผูค้นอย่างเพียงพอทัง้ในปัจจบุนันีแ้ละในอนาคต  •  ใครก็ตามท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบต่อการตดัสินใจ
เกี่ยวกบัการลงทุนและการวางแผนดา้นเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มของเจา้หนา้ท่ี
ของรฐั พึงระลึกถึงวัตถุประสงค์เหล่านีอ้ยู่เสมอ และตอ้งตระหนักถึงภาระหน้าท่ีอันส าคัญยิ่งใน
การเฝา้ระวงัว่า ในแง่หน่ึง จะตอ้งมีการจดัการดงักล่าวใหแ้ก่ผูร้อโอกาสซึ่งตอ้งการชีวิตท่ีสมควรแก่
ฐานะ ทั้งแก่ปัจเจกบุคคลและแก่ชุมชนโดยรวม และในอีกแง่หน่ึง ตอ้งเฝ้าระวังเพื่ออนาคต และ
ตอ้งสรา้งความสมดุลระหว่างการบริโภคในปัจจุบัน ทั้งของปัจเจกบุคคลและของส่วนรวม กับ     
ขอ้เรียกรอ้งใหม้ีการลงทนุเพื่อลกูหลานในอนาคตขา้งหนา้  •  อีกทัง้ พวกเขาควรจะค านึงถึงความ
ตอ้งการอันเร่งด่วนของประเทศหรือภูมิภาคท่ีก าลังพัฒนานีอ้ยู่เสมอ  •  ในเรื่องทางการเงิน พวก
เขาควรจะระมัดระวังไม่กระท าการใดๆ ท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสวัสดิภาพสังคมใน
ประเทศของตนเองหรือของประเทศอื่นๆ  •  ประเทศท่ีอ่อนแอในทางเศรษฐกิจควรจะได้รบัการ
ดแูลป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายโดยไม่เป็นธรรม อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของค่าเงิน  •  
 

71.  เน่ืองจากทรพัยสิ์นและส่ิงของเครื่องใชใ้นรูปแบบอื่นๆ ท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล มี
ส่วนในการแสดงออกถึงบุคลิกลักษณะของเขา และนอกเหนือไปจากนี้ ด้วยเหตุท่ีส่ิงของเหล่านี้
เปิดโอกาสใหบุ้คคลไดป้ฏิบัติหนา้ท่ีของตนในสังคมและในระบบเศรษฐกิจ ดงันัน้ การสนับสนุนให้
ทัง้มนุษยแ์ต่ละคนและชุมชนทั้งหลายสามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรพัยส่ิ์งของภายนอกบางอย่างได ้ 
จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก  •   
 

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและความเป็นเจ้าของในส่ิงของเครื่องใช้ภายนอกบางอย่าง
ก่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความเป็นอิสระและเป็นตวัของตวัเองของบุคคลและ
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ครอบครวั และกรรมสิทธิ์ในทรพัยสิ์นเหล่านีค้วรจะถือว่าเป็นส่วนเพิ่มเติมของอิสรภาพของมนุษย์  
•  ในท้ายท่ีสุด ดว้ยเหตุท่ีกรรมสิทธิ์ในทรพัยสิ์นนีเ้พ่ิมแรงกระตุ้นให้คนเราปฏิบัติตามหน้าท่ีและ
ความรบัผิดชอบอยู่ต่อไป น่ีจึงเป็นหน่ึงในปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเอือ้ต่อสิทธิพลเมือง (13)  •   
 

รูปแบบของความเป็นเจ้าของหรือกรรมสิทธิ์ในทรพัย์สินมีลักษณะท่ีแตกต่างกันไปใน
ปัจจบุัน และมีความหลากหลายเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ  •  อย่างไรก็ตาม กรรมสิทธิ์ในทรพัยสิ์นเหล่านี้
ยังคงเป็นสาเหตุแห่งความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งไม่อาจจะมองขา้มไปได ้แมว้่าสังคมจะมีจัดระบบ
เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการสังคม สิทธิ และบริการต่างๆ ทางดา้นสังคมอยู่แลว้ก็ตาม  •  ส่ิงนีเ้ป็น
ความจริงไม่เพียงเฉพาะแต่ในกรณีของทรพัยสิ์นท่ีเป็นวตัถ ุแต่ยังรวมไปจนถึงส่ิงท่ีไม่มีรูปร่าง เช่น 
สมรรถนะความสามารถทางวิชาชีพ ดว้ยเช่นกนั  •   
 

อย่างไรก็ตาม  สิทธิในกรรมสิทธิ์ ส่วนบุคคลไม่ขัดแย้งกับ สิทธิตามธรรมชาติใน                
สาธารณสมบัติท่ีมีรูปแบบแตกต่างหลากหลายกันไปแต่ประการใด  •  ทรพัย์สินต่างๆ สามารถ
โอนไปเป็นสาธารณสมบัติได้โดยหน่วยงานของรัฐ ตามความต้องการและโดยมีเงื่อนไขเพื่อ
ประโยชนส่์วนรว่ม และมีการจ่ายค่าชดเชยท่ีเป็นธรรม  •  นอกจากนี ้หน่วยงานสาธารณะมีสิทธิท่ี
จะป้องกนัไม่ใหบุ้คคลใดใชท้รพัยสิ์นส่วนบุคคลของตนไปในทางท่ีผิดอนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อประโยชนส่์วนรวม (14)  •   
 

โดยธรรมชาติท่ีแท้จริงแลว้ ทรพัยสิ์นส่วนบุคคลมีคุณลักษณะทางสังคมซึ่งมีพืน้ฐานมา
จากกฎแห่งจุดหมายร่วมกันของทรัพยส์มบัติฝ่ายโลก (15)  •  หากคุณลักษณะทางสังคมนีถู้ก
มองขา้มไป ทรัพยสิ์นมักจะกลายเป็นสาเหตุแห่งความปรารถนาอันรุนแรงต่อทรพัย์สมบัติและ
ความวุ่นวายอย่างรา้ยแรง จนกระทั่งบรรดาผู้คัดค้านใช้เป็นข้ออ้างในการเรียกรอ้งให้ทบทวน
เกี่ยวกบัสิทธินี ้ •   
 

ในภมูิภาคท่ีก าลังพัฒนาหลายแห่ง มีท่ีดินผืนใหญ่กวา้งขวางมากมายท่ีใชพ้ืน้ท่ีไปในการ
เพาะปลกูเพียงเล็กนอ้ย หรือไม่ไดใ้ชท้ าประโยชนเ์ลย ในขณะท่ีผูค้นส่วนใหญ่ไม่มีท่ีดินท ากิน หรือ
มีเพียงไรน่าผืนเล็กๆ และในทางตรงขา้ม ส่ิงท่ีเห็นไดช้ัดแจง้คือ เราจ าเป็นตอ้งเพิ่มผลิตภาพของไร่
นาใหสู้งขึน้โดยเร่งด่วน  •  บ่อยครัง้ท่ีผูท่ี้รบัจา้งท างานใหแ้ก่เจา้ของท่ีดินหรือผูท่ี้ท าไร่ไถนาในท่ีดิน
ท่ีพวกเขาเช่ามา ต่างไดร้บัค่าจา้งหรือผลตอบแทนท่ีไม่สมกับความเป็นมนุษย์ ไม่มีท่ีอยู่อาศัยอัน
เหมาะสม หรือถูกกดขี่ขูดรีดจากคนกลาง  •  เน่ืองจากถูกริดรอนหลักประกันทุกประการในชีวิต 
พวกเขาจึงตกอยู่ในสภาวะของความเป็นทาส พวกเขาแทบจะไม่มีโอกาสไดก้ระท าตามความคิด
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ริเริ่มหรือตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของตนเองเลย และพวกเขาไม่มีโอกาสจะไดร้บัประโยชนจ์าก
ความกา้วหนา้ทางวัฒนธรรมมนษุย ์และถกูกีดกนัไม่ใหไ้ดร้บัส่วนแบ่งทัง้ปวงอนัพึงไดร้บัจากชีวิต
ทางสังคมและการเมือง  •  ดังนั้น หากพิจารณาจากหลายๆ กรณีท่ีแตกต่างกนัไป การปฏิรูปเป็น
ส่ิงท่ีจ าเป็น เพื่อท่ีรายไดอ้าจจะเพิ่มมากขึน้ สภาพการท างานควรจะดีขึน้ หลกัประกันในการจา้ง
งานเพิ่มมากขึน้ และไดร้บัแรงจูงใจในการท างานตามความคิดริเร่ิมของตนเอง  •  อนัท่ีจริง ท่ีดิน
ซึ่งท่ีใช้พื ้นท่ีไปในการเพาะปลูกอย่างไม่เพียงพอ ควรจะถูกน ามาจัดสรรให้แก่ผู้ท่ีสามารถใช้
ประโยชน์จากผืนดินให้ได้ผลเต็มท่ี ในกรณีนี้ พวกเขาควรจะได้รับการสนับสนุนด้วยส่ิงของ
เครื่องใช้และมาตรการท่ีจ าเป็นต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและ     
ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีถกูตอ้งเหมาะสม  •  กระนัน้ก็ดี เมื่อใดก็ตามท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีการเวนคืน
ท่ีดินเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เราต้องพิจารณาถึงการจ่ายค่าชดเชยอย่างยุติธรรม หลังจากท่ีได้
ประเมินสภาวะแวดลอ้มทัง้หมดแลว้  •   
 

72.  คริสตชนท่ีมีส่วนรว่มดว้ยความกระตือรือรน้ในการพฒันาดา้นสังคม-เศรษฐกิจในทุก
วนันี ้และไดต่้อสูเ้พื่อความยติุธรรมและความรกัก็มั่นใจไดว้่าพวกเขาสามารถสรา้งประโยชนอ์ย่าง
ใหญ่หลวงต่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาติและต่อสันติสุขของโลก  •  ในกิจกรรมทัง้หลาย
เหล่านี ้ขอใหพ้วกเขา ทัง้ท่ีเป็นปัจเจกบุคคลและในฐานะของสมาชิกของกลุ่มต่างๆ ไดท้ าตัวเป็น
แบบอย่างท่ีเด่นชัด  •  หลังจากท่ีพวกเขาได้สรา้งเสริมทักษะและประสบการณ์ท่ีจ าเป็นอย่าง
แท้จริงแลว้ พวกเขาควรจะถือเคร่งต่อค าสั่งท่ีถูกต้องเท่ียงธรรมในกิจกรรมฝ่ายโลกของพวกเขา
ดว้ยความสัตยซ์ื่อต่อพระคริสตเจา้และพระวรสารของพระองค ์ •  ดงันัน้ ชีวิตทัง้ครบของพวกเขา 
ทัง้ท่ีเป็นชีวิตส่วนตวัและชีวิตสังคม จะเอิบอิ่มไปดว้ยจิตตารมณแ์ห่งความสขุแทจ้ริง โดดเด่นดว้ย
จิตตารมณแ์ห่งความยากจน  •   
 

ใครก็ตามท่ีเชื่อฟังพระคริสตเจา้ก็ไดมุ้่งแสวงหาพระอาณาจกัรของพระเจา้ก่อน และดว้ย
เหตนีุ ้เขาจะไดร้บัความรกัท่ีรุกรอ้นมากขึน้และบริสทุธิ์มากขึน้ ในการท่ีจะช่วยเหลือบรรดาพี่นอ้ง
ทัง้มวล และท างานความยติุธรรมใหส้ าเร็จสมบูรณไ์ปโดยไดร้บัแรงบนัดาลใจจากความรกั  (16)  •   
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บทท่ี 4 
ชีวิตชุมชนทางการเมือง 

 
73.  ในยุคสมัยของเรา การเปล่ียนแปลงอย่างลึกซึง้ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนใน

โครงสร้างและสถาบันของประชาชนด้วยเช่นกัน  •  ส่ิงเหล่านี้เกิดขึ ้นจากวิวัฒนาการด้าน
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมของพวกเขา  •  การเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างใหญ่
หลวงต่อวิถีชีวิตในชุมชนทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิและหน้าท่ีของทุกคนในการใช้
เสรีภาพของพลเมืองและการบรรลุถึงประโยชนส่์วนรวม และในการจัดระเบียบความสัมพันธ์ใน
ระหว่างพลเมืองดว้ยกนั และความสมัพนัธก์บัหน่วยงานของรฐั  •  
 

ในปัจจบุันนี ้ความต่ืนตวัดา้นส านึกแห่งศกัด์ิศรีของมนุษยท่ี์เพิ่มมากขึน้ในหลายๆ ภมูิภาค
ของโลกก่อใหเ้กิดความพยายามท่ีจะจัดระเบียบทางรฐัศาสตร-์นิติศาสตร ์ซึ่งจะใหก้ารปกป้องท่ีดี
ยิ่งขึน้ต่อสิทธิของบุคคลในวิถีชีวิตทางการเมือง  •  สิทธิเหล่านีร้วมไปจนถึงสิทธิท่ีจะพบปะและ
รวมกลุ่มเป็นสมาคมอย่างอิสระ สิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตน และสิทธิในการแสดงตน
เป็นศาสนิกชนทัง้ในพืน้ท่ีสาธารณะและท่ีเป็นส่วนตัว  •  การปกป้องสิทธิของบุคคลเป็นเงื่อนไขท่ี
จ าเป็นอย่างแทจ้ริงท่ีจะท าใหพ้ลเมือง ทัง้ท่ีเป็นรายบุคคลหรือโดยส่วนรวม สามารถมีส่วนรว่มดว้ย
ความกระตือรือรน้ในวิถีชีวิตและการปกครองของรฐั  •   
 

ส่ิงท่ีเจริญเติบโตควบคู่ไปกับพัฒนาการทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม คือความ
ปรารถนาของผู้คนมากมายท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมมากยิ่งขึน้ในการจัดการวิถีชีวิตของชุมชนทาง
การเมือง  •  หลายคนเร่ิมมีจิตส านึกห่วงใยเพิ่มมากขึน้ถึงการยอมรบัสิทธิของชนกลุ่มนอ้ย โดยไม่
ละเลยต่อหนา้ท่ีของพวกเขาต่อชมุชนทางการเมือง  •  นอกจากนี ้เราใหค้วามเคารพต่อผูท่ี้มีความ
คิดเห็นต่างออกไปหรือนบัถือศาสนาอื่นมากขึน้เร่ือยๆ  •  ในเวลาเดียวกนั มีความรว่มมือกนัอย่าง
กวา้งขวางท่ีจะให้หลักประกันแก่พลเมืองทุกคนในการใช้สิทธิส่วนบุคคลได้อย่างแท้จริง ไม่ได้
จ  ากดัอยู่แต่เฉพาะผูม้ีอภิสิทธิ์ส่วนนอ้ยเท่านัน้  •   
 

อย่างไรก็ตาม ระบอบการเมืองต่างๆ ท่ีครอบง าบางภมูิภาคของโลกอยู่นีส้มควรจะตอ้งถูก
ประณาม อันไดแ้ก่ ระบอบการเมืองซึ่งกีดกนัขัดขวางอิสรภาพดา้นพลเมืองหรือาสนา ท าใหผู้ค้น
จ านวนมากตกเป็นเหยื่อดว้ยความโลภและอาชญากรรมทางการเมือง และบิดเบือนการใชอ้  านาจ
หนา้ท่ีจากการสรา้งประโยชนส่์วนรวมไปสู่การกอบโกยผลประโยชนข์องบางคน หรือบางกลุ่ม หรือ
ในหมู่ผูบ้ริหารบา้นเมืองเอง  •   
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ไม่มีหนทางใดท่ีจะสรา้งวิถีชีวิตทางการเมืองบนพืน้ฐานแห่งมนุษยธรรมท่ีแทจ้ริงไดดี้ไป

กว่าการส่งเสริมส านึกแห่งความยุติธรรมและความเมตตาขึน้ภายในจิตใจ การรบัใชเ้พื่อก่อใหเ้กิด
ประโยชนส่์วนรวม และการเสริมสรา้งความเชื่อมั่นศรทัธาพืน้ฐานต่อธรรมชาติท่ีแทจ้ริงของชมุชน
ทางการเมือง จดุมุ่งหมาย การใชสิ้ทธิเสรีภาพ และสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของหน่วยงาน
สาธารณะ  •   

 
74. มนุษย์ ครอบครวั และกลุ่มชนต่างๆ ซึ่งประกอบกันเข้าเป็นชุมชนของพลเมือง

ตระหนกัดีว่า พวกเขาไม่อาจจะบรรลถุึงวิถีชีวิตของมนุษยอ์ย่างแทจ้ริงไดโ้ดยล าพงัไม่มีผูช้่วยเหลือ  
•  พวกเขาเห็นความส าคัญของการรวมกลุ่มเป็นชุมชนท่ีกวา้งขวางขึน้ ภายในกลุ่มชุมชนท่ีแต่ละ
คนช่วยกันเสริมสรา้งในแต่ละวัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชนส่์วนรวมท่ีขยายใหญ่มากขึน้กว่าท่ีเคย
เป็นมา (1)  •  ด้วยวัตถุประสงคนี์ ้พวกเขาจึงก่อตัง้ชุมชนทางการเมืองขึน้ในรูปแบบท่ีแตกต่าง
หลากหลายกนัออกไป  •  ดว้ยเหตฉุะนี ้ชมุชนทางการเมืองจึงด ารงอยู่เพียงเพื่อประโยชนส่์วนรวม 
ซึ่งเป็นเหตุผลอันสมควรและแสดงถึงความส าคญัอย่างครบถว้นท่ีจะตอ้งมีชมุชนเหล่านี ้และเป็น
บ่อเกิดของความชอบธรรมโดยธรรมชาติของชุมชนเหล่านี้  •  อันท่ีจริง ประโยชน์ส่วนรวมได้
รวบรวมเอาผลรวมของสภาพแวดล้อมของชีวิตทางสังคมเหล่านั้น ท่ีซึ่งมนุษย์ ครอบครัว และ
สมาคมต่างๆ อาจจะสามารถบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบของตนเองได้อย่างเพียงพอและ
พรอ้มสรรพ ์(2)  •   

 
กระนั้นก็ดี ผู้คนท่ีมารวมตัวกันในชุมชนทางการเมืองมีมากมายและหลากหลาย  และ   

พวกเขามีสิทธิโดยสมบูรณท่ี์จะใหค้วามส าคัญกบัวิธีแกปั้ญหาท่ีแตกต่างหลากหลาย  •  ถา้หาก
ชมุชนทางการเมืองจะไม่แตกแยกล่มสลายไปในขณะท่ีทุกคนต่างกระท าตามความคิดเห็นของตน 
ชมุชนจะตอ้งมีผูม้ีอ  านาจหนา้ท่ีในการก าหนดทิศทางท่ีประชาชนทกุคนจะใชพ้ลงักระท าในส่ิงท่ีจะ
สรา้งประโยชนส่์วนรวม ไม่ใช่ในรูปแบบท่ีไม่มีชีวิตจิตใจหรือกดขี่เผด็จการ แต่กระท าส่ิงทัง้ปวงดว้ย
พลงัทางศีลธรรม ซึ่งเรียกรอ้งต่ออิสรภาพและส านึกรบัผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน  •   
 

ดงันัน้ ส่ิงท่ีชดัเจนคือชุมชนทางการเมืองและผูม้ีอ  านาจหนา้ท่ีสาธารณะไดร้บัการก่อตัง้ขึน้
บนหลักธรรมชาติของมนุษย์ และด้วยเหตุนี ้จึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบระเบียบของพระเป็นเจ้า 
ถึงแมว้่าทางเลือกของลัทธิการเมืองและการแต่งตัง้ผูป้กครองทัง้หลายนั้นถูกปล่อยใหเ้ป็นไปตาม
เจตจ านงเสรีของพลเมือง (3)  •   
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ส่ิงท่ีตามมาก็คือ ผู้มีอ  านาจหน้าท่ีทางการเมือง ทั้งในชุมชนดังกล่าวและในหน่วยงาน
ตัวแทนของรัฐ จะต้องใช้อ  านาจภายใต้ข้อจ ากัดของกรอบศีลธรรมและมุ่งท่ีจะสรา้งประโยชน์
ส่วนรวม—ดว้ยแนวคิดเชิงพลวัตเกี่ยวกับความดีนั้น โดยสอดคลอ้งกับระเบียบทางกฎหมายท่ีได้
ตราขึน้โดยชอบธรรมหรือก าลังท่ีจะตราขึน้เป็นกฎหมาย  •  เมื่อได้มีการใช้อ  านาจหน้าท่ีใน
ลักษณะดังกล่าว ประชาชนย่อมมีส านึกท่ีจะตอ้งเชื่อฟัง (4)  •  ดังนั้น ความรบัผิดชอบ ศักด์ิศรี 
และความส าคญัของผูน้  าจึงเป็นท่ีชดัเจนโดยแท ้ •   
 

แต่เมื่อประชาชนถูกกดขี่โดยผูม้ีอ  านาจหนา้ท่ีสาธารณะท่ีใชอ้  านาจเกินขอบเขต พวกเขา
ไม่ควรท่ีจะประท้วงต่อต้านส่ิงต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วนับเป็นส่ิงจ าเป็นต่อ
ประโยชนส่์วนรวม แต่เป็นสิทธิอนัชอบธรรมของพวกเขาท่ีจะปกป้องสิทธิของตนเองและสิทธิของ
เพื่อนพี่น้องของพวกเขาต่อการกดขี่ข่มเหงของผู้มีอ  านาจหน้าท่ีนี ้ ในขณะท่ีกระท าการดังกล่าว
ภายในกรอบของกฎธรรมชาติและพระวรสาร  •   
 

ตามลักษณะของประชาชนท่ีแตกต่างหลากหลายและพัฒนาการในประวัติศาสตรข์อง
พวกเขา อย่างไรก็ตาม ชมุชนทางการเมืองสามารถท่ีจะเลือกใชว้ิธีการแกปั้ญหาท่ีเป็นรูปธรรมอัน
หลากหลายในโครงสรา้งและองคก์รของหน่วยงานสาธารณะเอง  •  เพื่อประโยชนข์องครอบครวั
มนุษยท์ัง้มวล วิธีการแกปั้ญหาเหล่านีจ้ะตอ้งก่อใหเ้กิดการหล่อมหลอมอบรมมนษุยป์ระเภทท่ีจะ
ไดร้บัการปลกูฝังวฒันธรรม รกัสงบ และมุ่งกระท าความดีต่อเพื่อนมนษุยอ์ยู่เสมอ  •   
 

75.  โครงสรา้งทางรฐัศาสตร-์นิติศาสตรค์วรจะสอดคลอ้งกับธรรมชาติมนุษยอ์ย่างเต็มท่ี 
ในการท่ีจะจดัหาใหแ้ก่ประชาชนทกุคนโดยมีรูปแบบท่ีดีกว่าและไม่มีการเลือกปฏิบติัซึ่งทางเลือกท่ี
ใชไ้ด้จริงในการท่ีจะมีส่วนร่วมอย่างอิสระและกระตือรือรน้ เพื่อสรา้งรากฐานทางกฎหมายของ
ชุมชนทางการเมืองและการด าเนินการเกี่ยวกับกิจการสาธารณะ การแก้ไขระเบียบปฏิบัติของ
หน่วยงานสาธารณะต่างๆ และการเลือกตัง้ผูน้  าทางการเมือง (5)  •  ดังนั้น ประชาชนทุกคนควร
จะตระหนักถึงสิทธิและหนา้ท่ีของตนท่ีจะใชก้ารลงมติออกเสียงโดยเสรีเพื่อสรา้งประโยชนส่์วนรวม
เพิ่มมากไปกว่านี ้ •  พระศาสนจักรยกย่องและเคารพต่อการงานของผูท่ี้อุทิศตนรบัใช้บา้นเมือง
และแบกรบัภาระหนา้ท่ีในหน่วยงานของรฐัเพื่อประโยชนส์ขุของเพื่อนมนษุย ์ •   
 

ถา้หากความรว่มมือดว้ยความรบัผิดชอบของพลเมืองจะก่อใหเ้กิดผลดี ซึ่งอาจจะเป็นส่ิงท่ี
คาดหวังไดเ้ป็นปกติวิสัยจากวิถีชีวิตทางการเมือง เราจ าเป็นจะตอ้งตราบทบัญญัติของกฎหมาย 
(Positive Law) เพื่อแบ่งแยกอย่างเหมาะสมระหว่างหนา้ท่ีและองคก์รของหน่วยงานท่ีมีอ  านาจ
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หน้าท่ีกับระบบท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระเพื่อการปกป้องสิทธิทั้งปวง  •  สิทธิของมนุษย ์
ครอบครวั และกลุ่มทัง้หลายและการใชสิ้ทธิอย่างเหมาะสม จะตอ้งไดร้บัการยอมรบั ความเคารพ 
และการส่งเสริมสนับสนุน พรอ้มไปกับการปฏิบัติตามภาระหนา้ท่ีซึ่งเป็นพันธะผูกพันของบรรดา
ประชาชนทุกคน (6)  •  ในกรณีของการปฏิบัติตามภาระหนา้ท่ีนั้น นับเป็นส่ิงท่ีดีท่ีจะย า้เตือนถึง
หนา้ท่ีในการสนับสนุนทางดา้นวัตถุปัจจัยและการใหบ้ริการแก่ชุมชนทางการเมือง ซึ่งจ าเป็นต่อ
การสรา้งประโยชน์ส่วนรวม  •  บรรดาผู้ปกครองบ้านเมืองต้องระมัดระวังท่ีจะไม่ขัดขวางการ
พฒันาของครอบครวั สังคม และกลุ่มดา้นวัฒนธรรมต่างๆ รวมถึง ท่ีเป็นกลุ่มหรือองคก์รขั้นกลาง 
และไม่ควรท่ีจะบั่นทอนโอกาสในการจัดกิจกรรมท่ีถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์พวกเขาควรท่ีจะเต็มใจ
ในการแสวงหามากกว่าท่ีจะส่งเสริมใหจ้ัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างเป็นระเบียบเรียบรอ้ย  •  ในเรื่อง
นี ้พลเมืองทัง้ท่ีเป็นรายบุคคลและท่ีเป็นกลุ่มตอ้งระมดัระวงัท่ีจะไม่ใหอ้  านาจแก่หน่วยงานปกครอง
มากจนเกินไป ไม่ควรท่ีจะเรียกรอ้งเพื่อประโยชนส่์วนตัวต่อหน่วยงานปกครองมากเกินความจริง
และไม่ถูกกาละเทศะ การกระท าเช่นนีน้ับเป็นการลดภาระความรบัผิดชอบของบุคคล ครอบครวั 
และกลุ่มสงัคมต่างๆ  •  
 

สภาพแวดลอ้มอันซับซอ้นในยคุสมัยของพวกเราท าใหม้ีความจ าเป็นท่ีหน่วยงานปกครอง
ตอ้งเขา้แทรกแซงในกิจการด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมบ่อยครัง้ขึน้  เพื่อท่ีจะก่อใหเ้กิด
สภาวการณ์ท่ีพึงปรารถนา ซึ่งจะช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มสังคมอย่างมีประสิทธิภาพในการ
แสวงหาความอยู่ดีมีสุขอย่างครบครนัของมนุษย์  •  อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างการขัด
เกลาทางสังคมและความเป็นอิสระกบัการพัฒนาของบุคคลสามารถเขา้ใจไดใ้นหลายรูปแบบตาม
ความหลากหลายทางศาสนาต่างๆ และวิวฒันาการของพลเมือง  •  แต่เมื่อมีการจ ากดัการใชสิ้ทธิ
ต่างๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อประโยชนส่์วนรวม เสรีภาพควรจะไดร้บัการฟ้ืนฟูกลบัคืนมาในทนัทีเมื่อ
สภาพการณ์เปล่ียนแปลงไป  •  นอกจากนี ้นับเป็นการกระท าท่ีไรม้นุษยธรรม หากหน่วยงาน
สาธารณะจะถอยกลับไปสู่ระบอบเผด็จการหรือใชว้ิธีการรวบอ านาจแบบเบ็ดเสร็จ  ซึ่งละเมิดต่อ
สิทธิของบุคคลและกลุ่มสงัคม  •   
 

พลเมืองตอ้งปลูกฝังจิตตารมณแ์ห่งความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่และความจงรกัภักดีของผูร้กัชาติ 
แต่ตอ้งไม่มีใจคับแคบ  •  น่ีหมายความว่าพวกเขาตอ้งมุ่งความสนใจไปท่ีประโยชนข์องครอบครวั
มนุษยโ์ดยรวม รว่มเป็นหน่ึงเดียวกันดว้ยความผูกพันท่ีหลากหลาย ซึ่งยึดโยงชาติพันธุ์ ประชากร 
และประชาชาติต่างๆ ไวด้ว้ยกนั   •   
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คริสตชนทุกคนต้องตระหนักถึงกระแสเรียกเฉพาะตัวของพวกเขาภายในชุมชนด้าน
การเมือง  •  พวกเขามีหน้าท่ีตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีดว้ยส านึกรบัผิดชอบและการรบัใชเ้พื่อสรา้ง
ประโยชน์ส่วนรวม  •  ด้วยวิธีการนี ้พวกเขาได้แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าอ านาจหน้าท่ี
สามารถท างานร่วมกันกับอิสรภาพ ความริ่เริ่มส่วนบุคคลกับความเป็นเอกภาพของระบบทาง
สงัคมโดยรวม และคณุประโยชนข์องความเป็นหน่ึงเดียวกนักบัความหลากหลายท่ีมีประสิทธิผล  •  
พวกเขาตอ้งยอมรบัถึงความชอบธรรมของความคิดเห็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวกบัวิธีการแกปั้ญหาทางโลก 
และใหค้วามเคารพต่อประชาชนพลเมือง ซึ่งแมจ้ะรวมกันในลักษณะกลุ่มสังคม ไดป้กป้องความ
คิดเห็นของตนดว้ยวิธีการท่ีสจุริต  •  ในส่วนของพวกเขา พรรคการเมืองตอ้งสนบัสนุนส่ิงต่างๆ ซึ่ง
ในวิจารณญาณของพวกเขาเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อประโยชน์ส่วนรวม การให้ความส าคัญกับ
ผลประโยชนข์องตนอยู่เหนือผลประโยชนส่์วนรวมเป็นส่ิงท่ียอมใหเ้กิดขึน้ไม่ได ้ •   
 

เราจ าเป็นตอ้งระมัดระวังในการพัฒนาเกี่ยวกับพลเมืองและการเมือง ซึ่งเป็นส่ิงท่ีส าคัญ
สงูสุดในปัจจุบนันีส้ าหรบัประชากรโดยรวม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเยาวชน เพื่อท่ีพลเมืองทุก
คนสามารถท่ีจะมีส่วนรว่มในวิถีชีวิตของชมุชนดา้นการเมือง  •  บรรดาผูท่ี้เหมาะสมหรือสามารถท่ี
จะพัฒนาเป็นผู้ท่ีเหมาะสมควรจะเตรียมตัวรับมือกับความยากล าบาก แต่ในขณะเดียวกันก็
นับเป็นศิลปะอันสูงส่งของการเมือง (8) และควรจะพยายามฝึกฝนศิลปะแขนงนี้โดยไม่หวัง
ประโยชนส่์วนตัวหรือผลประโยชนท์างวตัถ ุ •  ดว้ยความมีศีลธรรมจรรยาและปัญญาญาณ พวก
เขาตอ้งกระท าการต่อตา้นความอยติุธรรมและการกดขี่ข่มเหงทกุรูปแบบ ต่อตา้นการครอบง าตาม
อ าเภอใจโดยบุคคลหรือพรรคการเมือง และต่อโมหาคติใดๆ  •  พวกเขาควรจะอุทิศตนรบัใชท้กุคน
ดว้ยความจริงใจและความเป็นธรรม อนัท่ีจริง ดว้ยความรกัและความเพียรทน ซึ่งจ าเป็นต่อวิถีชีวิต
ดา้นการเมือง  •  
 

76.  นับเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสังคมพหุลักษณ์โดยทั่วไปท่ีจะตอ้งมี
แนวความคิดท่ีถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนการเมืองกับพระศาสนจักร และการ
แบ่งแยกท่ีชัดเจนระหว่างภารกิจท่ีคริสตชนต้องกระท า ทั้งท่ีเป็นส่วนบุคคลและท่ีเป็นกลุ่ม ตาม
ความรบัผิดชอบของตนในฐานะพลเมืองท่ีไดร้บัการน าทางจากมโนธรรมคริสตชน กับกิจกรรมท่ี
กระท ารว่มกบัผูอ้ภิบาลของพวกเขา อนัเป็นกิจกรรมที่กระท าในนามของพระศาสนจกัร   
 

ดว้ยเหตุผลด้านบทบาทและอ านาจหน้าท่ี พระศาสนจักรไม่น าตนไปรวมเขา้กับชุมชน
การเมือง หรือผูกพันกับระบอบการเมืองหน่ึงๆ แต่ประการใด  •  พระศาสนจักรเป็นทัง้สัญญาณ
และเครื่องคุม้ครองป้องภยัของคณุลกัษณะเหนือธรรมชาติของบุคคลมนษุยใ์นเวลาเดียวกนั  •  
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ในดา้นความเป็นองคก์าร พระศาสนจกัรและชมุชนการเมืองต่างเป็นสถาบนัท่ีเป็นเอกเทศ

และเป็นอิสระจากกัน  •  กระนั้นก็ตาม แม้จะมีชื่อเรียกท่ีแตกต่างกัน ทั้งสองต่างทุ่มเทให้กับ
กระแสเรียกรายบุคคลและสงัคมของมนษุยค์นเดียวกนั  •  ยิ่งทัง้พระศาสนจกัรและชมุชนการเมือง
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันท่ีเขม้แข็ง โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมทัง้กาละเทศะและ
สถานท่ีอันเหมาะสม การปฏิบติัรบัใชเ้พื่อประโยชนส์ าหรบัประชาชนทัง้มวลจะมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากยิ่งขึน้  •  ดว้ยว่าขอบข่ายของมนษุยม์ิไดจ้  ากัดอยู่แต่เพียงความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยทางฝ่าย
โลก ในขณะท่ีด าเนินชีวิตอยู่ในบริบทแห่งประวัติศาสตรข์องมนุษยชาติ แต่พวกเขายังคงถนอม
รกัษากระแสเรียกนิรนัดรของเขาไวไ้ม่มีเส่ือมคลาย •  ในส่วนของพระศาสนจกัรเอง พระศาสนจกัร
ได้รับการสถาปนาขึน้จากความรักขององค์พระผู้ไถ่  มีส่วนท าให้เกิดการปกครองด้วยความ
ยติุธรรมและความรกัเมตตาภายในอาณาเขตของประเทศและระหว่างประเทศ  •  ดว้ยการเทศน์
สอนถึงความจริงแห่งพระวรสาร และน าแสงสว่างแห่งหลกัค าสอนและการเป็นประจกัษ์พยานแบบ
คริสต์ไปยังความมานะพยายามในทุกรูปแบบของมนุษย์เพื่อท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายอันมีคุณค่า 
พระศาสนจกัรเคารพและส่งเสริมอิสรภาพทางการเมืองและความรบัผิดชอบของพลเมือง  •   
 

บรรดาอัครสาวก ผูท่ี้สืบทอดจากพวกท่าน และเหล่าผู้ท่ีใหค้วามร่วมมือกับพวกท่านถูก
ส่งไปประกาศถึงพระคริสตเจา้ พระผูช้่วยใหร้อดพ้นแก่มนุษยชาติ  •  พันธกิจการประกาศข่าวดี
ของพวกเขามีรากฐานอยู่ท่ีฤทธานภุาพของพระเป็นเจา้ ซึ่งบ่อยครัง้แสดงใหเ้ห็นถึงความแข็งแกร่ง
แห่งพระวรสารดว้ยความอ่อนแอของผูเ้ป็นประจักษ์พยาน  •  เหล่าบรรดาผูอุ้ทิศตนเพื่อพระวาจา
ของพระเจา้ตอ้งใชว้ิธีการและเครื่องมือต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัพระวรสาร ซึ่งในหลายๆ กรณีแตกต่าง
ไปจากวิธีการท่ีเห็นว่าเหมาะสมส าหรบันครแห่งมนษุยโ์ลก  •   
 

อันท่ีจริง มีความผูกพันอย่างใกลช้ิดระหว่างส่ิงต่างๆ ทางโลกกับสภาพปัจจัยต่างๆ ของ
มนษุยซ์ึ่งอยู่เหนือโลกนี ้ •  พระศาสนจกัรเองใชป้ระโยชนจ์ากส่ิงต่างๆ ทางโลก ตราบเท่าท่ีจ าเป็น
ต่อภารกิจของพระศาสนจกัรเอง  •  ในส่วนของพระศาสนจักรเอง พระศาสนจกัรไม่ไดไ้วว้างใจกับ
สิทธิประโยชน์ท่ีคณะผู้ปกครองบ้านเมืองมอบให ้ •  พระศาสนจักรยอมแมแ้ต่จะสละสิทธิบาง
ประการท่ีไดร้บัมาโดยชอบธรรม หากเห็นเป็นการชดัเจนว่า การใชสิ้ทธิของพระศาสนจักรจะท าให้
เกิดความสงสัยในความจริงใจของพระศาสนจักรท่ีจะเป็นประจักษ์พยาน หรือว่าวิถีชีวิตใหม่ก็
เรียกรอ้งวิธีการใหม่  •  อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีถกูตอ้งเพียงประการเดียวคือ ในทุกเวลาและในทุกหน
แห่ง พระศาสนจักรควรจะมีอิสรภาพอย่างแทจ้ริงท่ีจะเทศนส์อนถึงขอ้ความเชื่อ สอนค าสอนดา้น
สังคม แสดงบทบาทของตนต่อมวลมนุษยโ์ดยอิสระ และประกาศค าวินิจฉัยดา้นศีลธรรมส าหรบั
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เร่ืองต่างๆ ซึ่งเกี่ยวขอ้งกับระเบียบสังคม เมื่อมีความจ าเป็นด้านสิทธิขั้นพืน้ฐานของบุคคลหรือ
ความรอดพน้ของดวงวิญญาณ  •  ในการนี ้พระศาสนจักรควรจะใชป้ระโยชนจ์ากเครื่องมือต่างๆ 
ทัง้หมด แต่จ ากัดอยู่เฉพาะเพียงท่ีสอดคลอ้งกับพระวรสาร และสมัพันธก์บัประโยชนส่์วนรวม ตาม
เงื่อนไขของเวลาและสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัไป  •  
 

ในขณะท่ีตั้งมั่นอยู่ในพระวรสารด้วยความซื่อสัตย์และมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในโลกนีใ้ห้
บรรลผุล พระศาสนจกัรซึ่งมีหนา้ท่ีในการอปุถมัภค์ า้ชแูละยกระดบั (9) ทกุส่ิงท่ีเป็นความจริง ดีงาม 
และสดสวยในชุมชนมนษุย ์จึงเสริมสรา้งสนัติสุขในท่ามกลางมวลมนุษยเ์พื่อเทิดพระเกียรติมงคล
ของพระเป็นเจา้ (10)  •   
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บทท่ี 5 
การกอ่ให้เกิดสันติภาพและส่งเสริมประชาคมนานาชาติ 

 
77.  ในยคุของชนรุน่ปัจจบุนัท่ีมนษุยย์งัคงตอ้งทนทกุขท์รมานจากความยากล าบากอย่าง

หนักหน่วง และมีความวิตกกังวลอันเน่ืองมาจากการท าลายลา้งจากสงครามหรือภัยคกุคามจาก
สงคราม ครอบครวัของมนษุยท์ัง้มวลตอ้งเผชิญกับช่วงเวลาวิกฤติอย่างยิ่งในขณะท่ีมนุษยก์ าลงัมุ่ง
หนา้ไปสู่การเจริญเติบโตเต็มท่ี  •  ในขณะท่ีเราค่อยๆ พัฒนากา้วหนา้ไปพรอ้มกันและทกุแห่งหน 
และเร่ิมตระหนกัถึงความเป็นหน่ึงเดียวกนันีม้ากขึน้ ครอบครวันีไ้ม่สามารถท่ีจะบรรลถุึงภารกิจใน
การสรา้งโลกท่ีมีมนษุยธรรมอย่างแทจ้ริงส าหรบัมนษุยท์กุคนในทุกหนแห่งได ้หากเราแต่ละคนไม่
อุทิศตนเองเพื่อสรา้งสันติดว้ยพละก าลังท่ีฟ้ืนคืนมาใหม่   •  ดังนั้น ส่ิงท่ีปรากฏแจ้งชัดคือ ข่าวดี
แห่งพระวรสาร ซึ่งสอดคลอ้งกบัความมานะพยายามและความใฝ่ฝันอนัสูงส่งยิ่งขึน้ของมนษุยชาติ
ได้รับเอาความปรารถนาใหม่ในยุคสมัยของเรา ด้วยการประกาศว่า ผู้สรา้งสันติย่อมเป็นสุข 
“เพราะเขาจะไดช้ื่อว่าเป็นบุตรของพระเจา้” (มธ 5 : 9)  •   
 

ดว้ยเหตนีุเ้อง ตามท่ีไดช้ีใ้หเ้ห็นถึงความจริงแทแ้ละความสงูส่งของสนัติภาพและประณาม
ความน่าสะพรึงกลัวของสงคราม สภาสังคายนาฯ ต้องการท่ีจะเรียกรอ้งด้วยสิน้สุดจิตใจให้
บรรดาคริสตชนร่วมมือกับมวลมนุษย ์โดยอาศัยความช่วยเหลือของพระคริสตเจา้ พระผูป้ระทาน
สนัติสขุ ในการสรา้งสันติท่ามกลางพวกเขาบนพืน้ฐานแห่งความยติุธรรมและความรกั และในการ
สรา้งเครื่องมือแห่งสนัติ  •  
 

78.  สันติภาพไม่ได้เป็นเพียงแต่การไม่มีสงคราม ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะถูกลดทอนให้เหลือเป็น
เพียงแต่การถ่วงดลุอ านาจระหว่างคู่ปรปักษ์ และไม่ใช่ส่ิงท่ีจะเกิดขึน้มาไดด้ว้ยอ านาจเผด็จการ  •  
ในทางตรงกันข้าม สันติภาพเรียกรอ้งอย่างถูกต้องและเหมาะสมว่าเป็นปฏิบัติการของความ
ยติุธรรม  •  สันติภาพเป็นผลมาจากความเป็นระเบียบท่ีประกอบเป็นโครงสรา้งของสังคมมนุษย์
โดยพระผูส้รา้ง และด าเนินการใหเ้ป็นจริงไดโ้ดยมนุษยแ์ละกระหายหาความยติุธรรมท่ีมากยิ่งขึน้
กว่าแต่ก่อน  •  ประโยชนส่์วนรวมของมนุษยชาติพบความหมายอันสูงสุดในกฎบัญญัติอันเป็นนิ
รนัดร ์ •  แต่เน่ืองจากความปรารถนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อประโยชน์ส่วนรวมนีเ้ปล่ียนแปลงไป
ตลอดเวลา สันติภาพท่ีเกิดขึน้แล้วไม่อาจจะด ารงอยู่ไดต้ลอดไป แต่ตอ้งไดร้บัการสรรคส์รา้งขึน้
โดยไม่รูจ้บสิน้  •  นอกจากนี ้ดว้ยเหตุท่ีเจตจ านงของมนุษยค์ลอนแคลนและเสียหายเพราะความ
บาป การท่ีจะบรรลถุึงสนัติภาพจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมก ากบักิเลสตณัหาและมีการสอดส่องดแูล
หน่วยงานปกครองท่ีชอบดว้ยกฎหมายอยู่เสมอ  •   
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แต่ส่ิงนีย้งัไม่เพียงพอ  •  สนัติภาพในโลกนีไ้ม่อาจจะเกิดขึน้ไดน้อกเสียจากว่าความอยู่ดีมี

สขุของมนุษยแ์ต่ละคนจะไดร้บัการปกป้องคุม้ครอง และมนุษยแ์บ่งปันจิตวิญญาณและพรสวรรค์
ของพวกเขาแก่กันและกันอย่างอิสระและดว้ยความไวว้างใจ  •  ความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะให้
ความเคารพต่อมนุษยค์นอื่น ประชากรกลุ่มอื่น และศักด์ิศรีของพวกเขา รวมถึง การปฏิบัติดว้ย
ความระมัดระวังตามหลักภราดรภาพเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างแท้จริงต่อการสรา้งสันติ  •  ดังนั้น 
สันติภาพจึงเป็นเหมือนกับผลของความรัก ซึ่งจะบังเกิดผลยิ่งใหญ่เกินกว่าท่ีความยุติธรรมจะ
ก่อใหเ้กิดขึน้  •   
 

สนัติภาพฝ่ายโลกซึ่งเกิดจากความรักต่อเพื่อนมนุษยเ์ป็นเครื่องหมายแสดงถึงและเป็นผล
ของสันติสุขของพระคริสตเจ้าซึ่งแผ่กระจายออกมาจากพระเป็นเจ้าพระบิดา  •  เพราะด้วย
กางเขนของพระบุตรผูท้รงเสด็จมาบงัเกิดในโลกนี ้เจา้ชายแห่งสันติไดท้ าใหม้นุษยท์ัง้มวลกลบัคืน
ดีกับพระเป็นเจ้า  •  ดังนั้น ด้วยการรือ้ฟ้ืนความเป็นหน่ึงเดียวของมนุษย์ทั้งมวลให้กลับเป็น
ประชากรเดียวและบุคคลเดียว พระองคท์รงขจัดความเกลียดชังดว้ยพระกายของพระองค ์และ
หลังจากท่ีทรงไดร้บัเกียรติมงคลดว้ยการกลับคืนพระชนมช์ีพแลว้ พระองคท์รงเติมเต็มดวงใจของ
มนษุยด์ว้ยจิตตารมณแ์ห่งความรกั  •   
 

ดว้ยเหตผุลนี ้บรรดาคริสตชนทัง้หลายจึงควรเรง่ระดมสรรพก าลงักระท าส่ิงต่างๆ ดว้ย
ความรกัตามท่ีความจริงเรียกรอ้ง และรว่มกบับรรดาผูแ้สวงหาสันติภาพท่ีแทจ้ริงทัง้หลายในการ
วอนขอและสรรคส์รา้งสนัติภาพ  •   
 

โดยไดร้บัแรงบันดาลใจจากจิตตารมณ์เดียวกันนี้ เราตอ้งไม่ละเลยท่ีจะยกย่องผูท่ี้ละทิง้
การใชค้วามรุนแรงเพื่อท่ีจะปกป้องสิทธิของตน และผูท่ี้เปล่ียนมาใชว้ิธีการป้องกันซึ่งผูท่ี้อ่อนแอ
กว่าก็สามารถจะใชว้ิธีการเดียวกนันีไ้ด้ ทัง้นี ้วิธีการนีส้ามารถกระท าไดโ้ดยไม่มีผลเสียหายต่อสิทธิ
และหนา้ท่ีของผูอ้ื่นหรือของชมุชนเอง  •   
 

ตราบใดท่ีมนุษย์ยังมีบาป ภัยคุกคามจากสงครามจะยังคงกับพวกเขา และจะคงอยู่
ตลอดไปจนกระทั่งพระคริสตเจา้ทรงกลบัมาอีกครัง้หน่ึง  •  แต่หากมนุษยม์ีชยัชนะเหนือบาปดว้ย
ความเป็นหน่ึงเดียวกนัในความรกั มนุษยจ์ะสามารถมีชัยชนะเหนือความรุนแรงดว้ย รวมถึงท าให้
ถอ้ยค าเหล่านีจ้ะเป็นความจริง “พวกเขาจะตีดาบใหเ้ป็นผาลไถนา ตีหอกใหเ้ป็นเคียว นานาชาติ
จะไม่ยกดาบขึน้ต่อสูก้นัอีก เขาจะไม่ศึกษายทุธศาสตรอ์ีกต่อไป” (อิสยาห ์2:4)  •  
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ส่วนย่อยที่ 1 
การหลีกเลี่ยงสงคราม 
 

79.  ถึงแม้ว่าสงครามครั้งแล้วครั้งเล่า ท่ีผ่านมาได้สร้างความหายนะรุนแรงทั้งทาง
กายภาพและทางศีลธรรมแก่โลกของเรา ความหายนะจากสงครามยังคงเกิดขึน้อยู่อย่างต่อเน่ือง
ทุกวันในบางภูมิภาคของโลก  •  อันท่ีจริงแล้ว ปัจจุบันนี้อาวุธทุกประเภทท่ีคิดค้นขึน้มาด้วย
วิทยาการสมัยใหม่ถูกน ามาใชใ้นสงคราม ลักษณะอันโหดเหีย้มอ ามหิตของสงครามท าใหเ้กิดภัย
คกุคามท่ีคู่สงครามจะใชว้ิธีการท่ีป่าเถื่อนเกินกว่าท่ีเคยเป็นมาในอดีต  •  นอกจากนี ้ความซบัซอ้น
ของโลกสมยัใหม่ และความสลับซับซอ้นของความสัมพนัธร์ะหว่างประเทศเปิดช่องใหก้ับการสูร้บ
แบบกองโจรท่ีจะน าเอากลอบุายและการบ่อนท าลายแบบใหม่มาใช้  •  ดว้ยเหตุผลหลายประการ 
การใชว้ิธีการรุนแรงก่อการรา้ยถือเป็นวิธีการใหม่ในการท าสงคราม  •   
 

เมื่อพิจารณาใคร่ครวญถึงสภาวะอันน่าเศรา้สลดใจของมนุษยชาติ สภาสังคายนาฯ
ปรารถนาเหนือส่ิงอื่นใดทัง้หมดท่ีจะหวนกลบัไปยึดถือพันธะผกูพนัอนัมั่นคงถาวรต่อกฎธรรมชาติ
สากลและหลักการท่ีเกี่ยวเน่ืองกันทัง้ปวง  •  มโนธรรมของมนุษยเ์องเรียกรอ้งถึงหลักการเหล่านี้
อย่างหนักแน่นกว่าท่ีเคยเป็นมา  •  ดังนั้น การกระท าท่ีขัดแยง้กบัหลักการเหล่านีโ้ดยไตรต่รองไว้
ก่อน หรือการสั่งการให้กระท าดังกล่าวถือเป็นความผิดรา้ยแรง และผู้ท่ีโอนอ่อนผ่อนตามการ
กระท าดังกล่าวอย่างไม่ลืมหูลืมตาย่อมไม่อาจจะมีข้อแก้ตัวได ้ •  ในบรรดาการกระท าเหล่านี้
ทั้งหมด ส่ิงท่ีน่าอัปยศอดสูท่ีสุดคือ การกระท าท่ีมีการวางแผนให้มีวิธีการท่ีเป็นระบบเพื่อท่ีจะ
ท าลายล้างประชาชน ชนชาติ หรือชนกลุ่มน้อยให้สูญสิน้ไป  •  การกระท าดังกล่าวจะต้องถูก
ประณามอย่างรุนแรงว่าเป็นอาชญากรรมอันน่าสยดสยอง  •  ความกล้าหาญของบรรดาผู้ท่ี
ต่อตา้นบุคคลท่ีออกค าสั่งดังกล่าวโดยไม่เกรงกลัวและอย่างเปิดเผยสมควรท่ีจะไดร้บัการยกย่อง
อย่างสงูสดุ  •  
 

ในประเด็นเกี่ยวกับสงคราม มีหลายๆ ประเทศไดล้งนามในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
โดยมีจดุมุ่งหมายท่ีจะท าใหก้ิจกรรมทางการทหารและผลกระทบท่ีตามมาของการกระท าดงักล่าว
ลดความทารุณโหดรา้ยลง  •  ขอ้บงัคับในสนธิสัญญาเหล่านีจ้ดัการกบัปัญหาต่างๆ เช่น การดแูล
ทหารท่ีไดร้บับาดเจ็บและเชลยสงคราม  •  สนธิสัญญาในลกัษณะนีต้อ้งไดร้บัการถือปฏิบัติอย่าง
เครง่ครดั  •  อันท่ีจริงแลว้ สนธิสัญญาเหล่านีค้วรจะไดร้บัการปรบัปรุงเพื่อท่ีความน่าสะพรึงกลัว
ของสงครามจะไดล้ดน้อยลงและอยู่ภายใตก้ารควบคุมอย่างได้ผล  •  มนุษยท์ุกคน โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งเจา้หนา้ท่ีของรฐัและผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องนีม้ีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งกระท าทุกวิถีทางเท่าท่ีพวกเขา
จะท าได้เพื่อให้การปรบัปรุงเหล่านี้เกิดสัมฤทธิผล  •  นอกจากนี ้ดูเหมือนจะเป็นส่ิงท่ีถูกต้องท่ี
กฎหมายมีบทบญัญัติท่ีมีมนษุยธรรมส าหรบับุคคลท่ีปฏิเสธท่ีจะจบัอาวธุดว้ยเหตผุลของความรูสึ้ก
ผิดชอบชั่วดี อย่างไรก็ตาม โดยมีขอ้แมว้่าพวกเขาจะตอ้งยินยอมท่ีจะท างานรบัใชชุ้มชนในทางใด
อื่นอีกทางหน่ึง  •   
 

แน่นอนว่า เรายังไม่สามารถท่ีจะขจัดสงครามออกไปจากกิจกรรมของมนุษยไ์ดอ้ย่างถอน
รากถอนโคน  •  ตราบเท่าท่ีภัยคุกคามจากสงครามยังคงด ารงอยู่  และยังไม่มีหน่วยงานใดท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีอ านาจเพียงพอในระดบันานาชาติ รฐับาลไม่อาจท่ีจะปฏิเสธสิทธิท่ีจะป้องกัน
ตนเองด้วยความชอบธรรมหากได้กระท าหมดทุกวิถีทางแล้วเพื่อยุติข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี  •  
เจา้หนา้ท่ีของรฐัและคนอื่นๆ ท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสาธารณชนมีหนา้ท่ีท่ีจะกระท าการอันส าคัญ
ยิ่งยวดอย่างเอาจริงเอาจงั และคุม้ครองสวสัดิภาพของประชาชน ซึ่งไดม้อบความไวว้างใจใหพ้วก
เขาปกป้องดแูล  •  แต่การลงมือปฏิบติัการทางทหารเพื่อปกป้องประชาชนโดยชอบธรรมเป็นเร่ือง
หน่ึง การใช้ก าลังเอาชนะเข้ายึดครองประเทศอื่นเป็นอีกเรื่องหน่ึง  •  หรือในท านองเดียวกัน 
เพียงแต่ขอ้เท็จจริงท่ีว่าสงครามเกิดขึน้โดยความไม่สบายใจไม่ไดห้มายความว่าทุกส่ิงจะเป็นเร่ือง
ถกูตอ้งส าหรบัคู่สงคราม  •   
 

เช่นเดียวกัน บรรดาผูท่ี้อุทิศตนรบัใชป้ระเทศชาติดว้ยการเป็นทหารควรจะถือว่าพวกตน
เป็นผูคุ้ม้ครองดูแลความปลอดภยัและอิสรภาพของประชาชน  •  ตราบเท่าท่ีพวกเขาปฏิบติัหนา้ท่ี
นีอ้ย่างเหมาะสม พวกเขาสามารถมีส่วนรว่มอย่างแทจ้ริงในการสรา้งสนัติภาพ  •   
 

80.  ความหวาดกลัวและความวิปริตของสงครามเพิ่มขยายขึน้อย่างมากมายดว้ยการ
เพิ่มขึน้ของอาวธุวิทยาศาสตร ์ •  ดว้ยเหตุท่ีการสงครามท่ีเกี่ยวขอ้งกับอาวุธเหล่านีก้่อใหเ้กิดการ
ท าลายลา้งในวงกวา้งและไม่มีการแยกแยะใดๆ ดงันั้นจึงไปไกลเกินกว่าจะเป็นการป้องกนัตนเอง
โดยชอบธรรมอีกต่อไป  •  อันท่ีจริง ถา้หากอาวุธชนิดท่ีสามารถพบได้ในคลังแสงของประเทศ
มหาอ านาจทัง้หลายถกูน ามาใชเ้ต็มอตัราศึก การสงัหารหมู่แบบเบ็ดเสร็จและการตอบโต้พรอ้มกัน
ของอีกฝ่ายหน่ึงย่อมจะเกิดตามมา โดยไม่ตอ้งกล่าวถึงการท าลายลา้งท่ีจะแพร่กระจายไปทั่วโลก 
และผลกระทบต่อเน่ืองซึ่งมีอนัตรายถึงตายจะเกิดขึน้ทั่วไปโดยการใชอ้าวธุในลกัษณะเดียวกนันี ้ •  
 

ปัจจัยท่ีควรค านึงถึงทั้งหลายเหล่านีผ้ลักดันเราให้ประเมินผลกระทบของสงครามด้วย
ทศันคติใหม่โดยสิน้เชิง (1)  •  มนุษยใ์นยุคสมัยของเราตอ้งตระหนักว่าพวกเขาจ าเป็นตอ้งคิดนึง 
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ถึงความมืดมนจากผลของสงคราม เพราะอนาคตขึน้อยู่เป็นอย่างมากกบัการตัดสินใจของพวกเขา
ในวนันี ้ •   
 

โดยค านึงถึงความจริงเหล่านี ้สภาพระสังฆราชศักด์ิสิทธิ์สงูสดุนีข้อร่วมประณามสงคราม
เบ็ดเสร็จดังท่ีพระสันตะปาปาหลายพระองค์ได้ทรงประกาศไว้ก่อนนีแ้ล้ว (2) และขอประกาศ
แถลงการณด์งัต่อไปนี ้ •   
 

การท าสงครามใดๆ ท่ีมุ่งจะท าลายเมืองทัง้เมืองซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณอนักวา้งขวาง 
ตลอดจนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเมืองนัน้โดยไม่แยกแยะเป้าหมายเป็นอาชญากรรมต่อพระเป็นเจา้
และต่อมนษุยชาติเอง  •  การกระท าดงักล่าวสมควรแก่การประณามอย่างโจ่งแจง้และไม่ลงัเล  •   
 

ลกัษณะเฉพาะของภยัอนัตรายจากการสงครามสมยัใหม่ประกอบดว้ยส่ิงเหล่านีคื้อ มนัท า
ให้ผู้ครอบครองอาวุธวิทยาศาสตรส์มัยใหม่มีโอกาสกระท าส่ิงชั่วรา้ยเลวทรามดังกล่าว  โดย
เหตกุารณ์ท่ีเกิดต่อเน่ืองกันไม่มีหยุดยั้ง มันสามารถผลกัดันใหม้นุษยต์ัดสินใจกระท าส่ิงท่ีโหดรา้ย
ป่าเถื่อนท่ีสุด  •  ส่ิงทั้งหลายเหล่านีไ้ม่ควรท่ีจะเกิดขึน้จริงในอนาคต บรรดาพระสังฆราชจากทั่ว
โลกท่ีมารว่มประชุมกันนีข้อวิงวอนต่อมนุษยท์ุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจา้หนา้ท่ีของรฐัและผูน้  า
ทหารให้ระลึกอยู่เสมอถึงความรบัผิดชอบอันใหญ่หลวงต่อเบื ้องพระพักตรพ์ระเป็นเจ้าและต่อ
มนษุยชาติทัง้ปวง  •   
 

81.  ท่ีแน่นอนคือ อาวุธวิทยาศาสตรท์ั้งหลายไม่ไดถู้กสะสมไวเ้พื่อใชใ้นการสงครามแต่
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  •  เน่ืองจากแสนยานุภาพในการป้องกันของประเทศหน่ึงๆ ขึน้อยู่กับ
ความสามารถในการตอบโตก้ารโจมตีไดอ้ย่างฉับพลันทันที การสะสมอาวุธ ซึ่งเพิ่มมากขึน้ในแต่
ละปี ท าหน้าท่ีซึ่งจนกระทั่งบัดนีย้ังไม่รูถ้ึงสาเหตุ เหมือนกับเครื่องมือยับยั้งการโจมตีท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ได้จากศัตรู  •  หลายๆ คนอ้างว่ากระบวนการนีเ้ป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการ
รกัษาสนัติภาพในลกัษณะหน่ึงระหว่างประเทศทัง้หลายในยคุปัจจบุนั  •   
 

ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการป้องปรามนีจ้ะเป็นอย่างไรก็ตาม มนุษยค์วรจะตระหนักว่าการ
แข่งขนัสะสมอาวธุซึ่งหลายๆ ก าลงักระท าอยู่นีไ้ม่ใช่วิธีการท่ีปลอดภยัท่ีสุดในการรกัษาสนัติภาพท่ี
ยั่งยืน อีกทัง้ส่ิงท่ีเรียกว่าการรกัษาสมดุลท่ีเป็นผลจากการแข่งขันสะสมอาวุธนีไ้ม่ใช่สันติภาพท่ี
แน่นอนและแทจ้ริง  •  แทนท่ีจะถูกขจัดใหห้มดสิน้ไปดว้ยวิธีการนั้น ความสุ่มเส่ียงท่ีมูลเหตุของ
การปะทุของสงครามกลบัค่อยๆ ลุกลามใหญ่โตยิ่งขึน้  •  ในขณะท่ีงบประมาณมหาศาลตอ้งหมด
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ไปกับการพัฒนาอาวุธใหม่ๆ เรายังไม่สามารถพัฒนาวิธีการรกัษาความทุกขร์ะทมหลายๆ ชนิดท่ี
ท าอนัตรายต่อผูค้นอยู่ทั่วโลก  •  ความขดัแยง้ระหว่างประเทศต่างๆ ในโลกยงัไม่ไดร้บัการเยียวยา
อย่างแทจ้ริงและเต็มท่ี ตรงกนัขา้ม ความขดัแยง้เหล่านีก้ลบัแพรก่ระจายไปยงัส่วนอื่นๆ ของโลก  •  
วิธีการใหม่ๆ ท่ีมีพืน้ฐานจากการปฏิรูปทัศนคติต้องกระท าโดยมุ่งท่ีจะขจัดกับดักนีอ้อกไป และ
ปลดปล่อยโลกจากความวิตกกงัวลโดยอาศยัการฟ้ืนฟูสนัติภาพท่ีแทจ้ริง  •   
 

ดังนั้น เราจึงกล่าวอีกครัง้หน่ึงว่า การแข่งขันสะสมอาวุธเป็นกับดักท่ีเป็นอันตรายอย่าง
ยิ่งยวดต่อมนุษยชาติ เป็นกับดกัท่ีหลอกใหผู้ย้ากไรต้กหลมุพรางในระดับท่ีเหลือจะทนได ้ •  ส่ิงท่ี
น่ากลัวมากคือ ถา้หากการแข่งขนัยังด าเนินอยู่ต่อไป ในท่ีสุด การแข่งขันนีก้็จะแพรก่ระจายความ
วิบัติรา้ยแรงทัง้ปวงซึ่งบัดนีไ้ดก้่อตัวขึน้แลว้จากการแข่งขันนี ้ •  โดยได้รบัการเตือนจากภัยพิบัติ
ต่างๆ ซึ่งมนษุยชาติก่อใหเ้กิดขึน้ ขอใหเ้ราใชบ้ทเรียนท่ีเราไดร้บัจากเหตุการณข์า้งตน้และเป็นส่ิงท่ี
เราตอ้งรูสึ้กขอบคณุพระเจา้ท่ีท าใหเ้ราตระหนกัมากขึน้ถึงความรบัผิดชอบของเราเอง และแสวงหา
วิธีการท่ีจะแก้ปัญหาความขัดแย้งในลักษณะท่ีสมกับความเป็นมนุษย์มากขึน้  •  พระญาณ
สอดส่องของพระเป็นเจา้เรียกรอ้งอย่างเร่งด่วนให้เราปลดปล่อยตนเองเป็นอิสระจากความเป็น
ทาสของสงครามท่ีด าเนินมายาวนานหลายชั่วอายคุน  •  ถา้หากเราปฏิเสธท่ีจะปฏิบติัดงันี ้เราไม่
อาจจะรูไ้ดเ้ลยว่าเสน้ทางอนัชั่วรา้ยท่ีเรามุ่งหนา้ไปนีจ้ะจบลงท่ีใด  •   
 

ดงันัน้ หนา้ท่ีอันชดัเจนของเราคือ เราตอ้งพยายามอย่างหนกัในการท างานเพื่อใหบ้รรลถุึง
ยุคสมัยท่ีสงครามทั้งหลายเป็นส่ิงผิดกฎหมายโดยสิน้เชิงด้วยความเห็นชอบของนานาชาติ  •  
เป้าหมายนีจ้  าเป็นอย่างไม่มีขอ้สงสยัท่ีจะตอ้งมีการสถาปนาหน่วยงานสาธารณะสากลบางอย่างท่ี
ไดร้บัการยอมรบัจากทุกฝ่าย และไดร้บัมอบอ านาจจากทุกประเทศในการปกป้องคุม้ครองความ
มั่นคงปลอดภัย การเอาใจใส่ดูแลความยุติธรรม และความเคารพต่อสิทธิทั้งปวง  •  แต่ก่อนท่ี
ความหวังในการจัดตั้งหน่วยงานนีจ้ะบรรลุผล ศูนย์กลางนานาชาติสูงสุดท่ีมีอยู่แล้วต้องทุ่มเท
ท างานอย่างเขม้แข็งเพื่อแสวงหาวิธีการท่ีดีกว่าในการบรรลุถึงความมั่นคงปลอดภัยของส่วนรวม  
•  เน่ืองจากสันติภาพจะตอ้งเกิดขึน้จากความไวว้างใจซึ่งกันและกันของประเทศต่างๆ และไม่ใช่
การบังคับใหเ้กิดขึน้ดว้ยความกลัวต่อก าลังอาวุธท่ีพรอ้มจะน าออกมาใชไ้ด ้ทุกฝ่ายตอ้งกท างาน
หนักเพื่อยุติการแข่งขันสะสมอาวุธ และเริ่มต้นกระบวนการลดอาวุธท่ีแท้จริง อันท่ีจริงแล้ว 
กระบวนการนีต้้องไม่เป็นการกระท าเพียงล าพังฝ่ายเดียว แต่ทุกฝ่ายต้องด าเนินการด้วยอัตรา
ความกา้วหนา้ท่ีเท่าเทียมกนัตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสนธิสญัญาระหว่างกนั และไดร้บัการสนับสนุนโดย
มาตรการป้องกนัท่ีแทแ้ละใชก้ารไดจ้ริง (3)  •   
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82.  ในขณะเดียวกัน เราไม่ควรจะประเมินค่าต ่าเกินไปในความพยายามในการขจัดภัย 
อนัตรายจากสงครามใหห้มดสิน้ไปท่ีไดเ้ร่ิมขึน้และก าลงัด าเนินการอยู่นี ้ •  ในทางตรงกันขา้ม เรา
ควรจะให้การสนับสนุนต่อความมุ่งมั่นท่ีดีของบรรดาผู้น าหลายท่านซึ่งท างานหนักเพื่อ ก าจัด
สงครามท่ีพวกเขาชิงชังใหห้มดสิน้ไป  •  ถึงแมว้่าบุคคลเหล่านีจ้ะมีภาระหน้าท่ีมากมายมหาศาล
ในต าแหน่งงานระดบัสูงของพวกเขา กระนัน้ก็ดีบุคคลเหล่านีไ้ดร้บัแรงกระตุน้จากความรบัผิดชอบ
ต่อภารกิจการสรา้งสันติซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งยวด แมว้่าพวกเขาไม่สามารถท่ีจะละเลยต่อ
ความซับซ้อนของประเด็นปัญหาท่ีเป็นอยู่นี ้ •  พวกเราควรจะวอนขอพระเป็นเจ้าด้วยความลุก
รอ้นใหป้ระทานพละก าลังแก่บุคคลเหล่านีเ้พื่อท่ีจะกา้วหนา้ไปดว้ยความพากเพียร และพยายาม
ด าเนินการด้วยความกล้าหาญเพื่อสรา้งสันติภาพอย่างขยันขันแข็งต่อไป  •  ส่ิงนีเ้ป็นงานแห่ง
ความรักสูงสุดเพื่อมนุษยชาติ  •  ปัจจุบันนี้มีข้อเรียกรอ้งท่ีแน่ชัดให้บรรดาผู้น าเหล่านี้ขยาย
ความคิดและเจตคติของพวกเขาขา้มพน้ไปจากพรมแดนประเทศของพวกเขา ใหพ้วกเขาปล่อยวาง
ความเห็นแก่ประโยชนข์องประเทศของตนเองและความทะเยอทะยานท่ีจะมีอิทธิพลเหนือประเทศ
อื่นๆ และใหพ้วกเขาส่งเสริมความเคารพนับถืออย่างลึกซึง้ต่อมนุษยชาติทัง้มวล ซึ่งไดเ้ร่ิมบุกเบิก
ดว้ยความอตุสาหะเพื่อท่ีจะสรา้งความเป็นหน่ึงเดียวกนัมากยิ่งขึน้  •   
 

ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการสรา้งสันติและการลดก าลังอาวุธได้รับการพิจารณาอย่าง
กวา้งขวาง ขยันขันแข็ง และต่อเน่ือง  •  พรอ้มกับการประชุมนานาชาติเพื่อท่ีจะจดัการกับปัญหา
เหล่านี ้การศึกษาดังกล่าวควรจะนับเป็นก้าวแรกในการแก้ปัญหาท่ีรา้ยแรงเหล่านี้ และควรจะ
ไดร้บัการส่งเสริมอย่างเรง่ด่วนมากขึน้กว่าท่ีเคยเป็นมา เพื่อใหเ้กิดผลท่ีเป็นรูปธรรมในอนาคต  •   
 

อย่างไรก็ตาม มนุษยค์วรจะระมดัระวงัไม่มอบความรบัผิดชอบของพวกเขาไวแ้ต่กบัความ
อุตสาหะพยายามของบางคน โดยท่ีไม่ได้ใส่ใจดูแลต่อท่าทีของตนเองเลย  •  ด้วยว่าเจ้าหน้าท่ี
ทัง้หลายของรฐั ซึ่งตอ้งท าทัง้การรบัประกนัความผาสุกของประชาชนของพวกเขาและการส่งเสริม
ส่ิงดีงามส าหรบับรรดานานาชาติ ต่างตอ้งพึ่งพาอาศัยความคิดเห็นและความรูสึ้กส่วนใหญ่ของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก  •  ไม่ใช่ส่ิงท่ีดีเลยหากพวกเขาจะต้องท างานสรา้งสันติในท่ามกลาง
ความรูสึ้กของการมุ่งรา้ย การดหูมิ่นดูแคลน และความไม่ไวว้างใจกนั รวมถึง การเหยียดเชือ้ชาติ
และการยึดติดในอุดมการณ์ ยังคงแบ่งแยกมนุษย์ และจัดวางพวกเขาเป็นฝักเป็นฝ่ายท่ีขัดแย้ง
ต่อสู้กัน  •  ด้วยเหตุนี ้ จึงมีความจ าเป็นเหนือส่ิงอื่นใดทั้งหมดท่ีจะต้องรือ้ฟ้ืนการให้การศึกษา
อบรมเกี่ยวกับทัศนคติ และการสรา้งแรงบันดาลใจใหม่ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป  •  บรรดาผู้ท่ี
อทิุศตนท างานเพื่อการจดัการศึกษาอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใหก้ารศึกษาแก่บรรดาเยาวชน 
หรือบรรดาผูท่ี้เป็นผูน้  าทางความคิดของสาธารณชน ควรตระหนักว่าภารกิจท่ีส าคัญท่ีสดุของพวก
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เขาคือการให้ค าชี ้แนะแก่ทุกคนถึงทัศนคติอันมีชีวิตชีวาต่อสันติภาพ  •  อันท่ีจริง เราทุกคน
จ าเป็นตอ้งกลับใจมองโลกทัง้ใบในมุมมองใหม่ รวมถึงภารกิจทัง้หลายท่ีเราสามารถกระท าโดย
พรอ้มเพรียงกนัเพื่อประโยชนส์ขุท่ีดีขึน้ของมนษุยชาติ  •   
 

แต่เราไม่ควรปล่อยใหค้วามหวงัจอมปลอมหลอกใหเ้ราหลงเชื่อ  •  เพราะนอกเสียจากว่า
ความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและความเกลียดชังจะถูกขจัดให้หมดไป และเราสามารถบรรลุถึง
ขอ้ตกลงอันหนักแน่นและซื่อตรงเกี่ยวกบัสันติภาพของโลกในอนาคต มนุษยชาติซึ่งก าลงัตกอยู่ใน
ท่ามกลางวิกฤตการณ์ท่ีเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าโดยธรรมชาติพวกเขาจะมีความรูอ้ันโดด
เด่น บางทีพวกเขาถกูชกัพาไปสู่หว้งเวลาแห่งความทอ้แทสิ้น้หวัง ซึ่งพวกเขาจะไม่พานพบกบัสนัติ
สขุ ยกเวน้แต่สนัติสุขแห่งความตายอนัน่าสะพรงึกลัว  •  แต่ในขณะท่ีเรากล่าวดงันี ้พระศาสนจกัร
ของพระคริสตเจ้าท่ีด ารงอยู่กับพวกเราในยุคสมัยแห่งความวิตกกังวลนี้ไม่เคยหยุดท่ีจะหวังดว้ย
ความหนักแน่นถึงส่ิงท่ีดีท่ีสุด  •  พระศาสนจักรมุ่งมั่นท่ีจะน าเสนอต่อผูค้นในยุคสมัยของเราครัง้
แลว้ครัง้เล่า ทัง้เมื่อมีโอกาสและเมื่อไม่มีโอกาส ถึงข่าวดีท่ีว่า “ขณะนีคื้อเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะกลับ
ใจ ดเูถิด ขณะนีคื้อวนัแห่งความรอดพน้” (4)  •   
 
ส่วนย่อยที่ 2 
การจัดตั้งประชาคมนานาชาต ิ
 

83.  เพื่อท่ีจะสถาปนาสันติภาพอยู่เหนือส่ิงอื่นใด ตน้เหตุแห่งความขดัแยง้ทัง้ปวงของมวล
มนษุย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความอยติุธรรมซึง่ยั่วยใุหเ้กิดสงครามตอ้งถกูขจดัถอนรากถอนโคนไป  •  
มีตน้เหตแุห่งสงครามเหล่านีจ้  านวนไม่นอ้ยท่ีเกิดจากความไม่เสมอภาคอย่างมากในทางเศรษฐกิจ 
และการผดัผ่อนไม่ลงมือกระท าในขัน้ตอนท่ีจ าเป็นเพื่อท่ีจะเยียวยาปัญหาเหล่านี ้ •  อย่างไรก็ตาม 
ตน้เหตแุห่งความขดัแยง้อื่นๆ เกิดขึน้จากความตอ้งการเขา้ครอบง า และการดถูกูเหยียดหยามผูอ้ื่น  
•  และหากเรามองลึกลงไปถึงตน้ตอแห่งความขัดแยง้ เราจะพบว่าสาเหตุเกิดมาจากความริษยา 
ความไม่ไวว้างใจ ความทะนงตน และกิเลสตัณหาลุ่มหลงตนเองอื่นๆ  •  มนุษยไ์ม่อาจจะทนรบั
ความแตกแยกมากมายของส่ิงท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันได ้ •  ดว้ยเหตุนีเ้อง โลกจึงถูกรบกวนดว้ย
ความขัดแย้งและความรุนแรงระหว่างมนุษย์อยู่เสมอ แม้ในยามท่ีไม่มีสงคราม  •  นอกนั้น 
เน่ืองจากความชั่วรา้ยเดียวกันนีไ้ดแ้ฝงอยู่ในความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศชาติต่างๆ ดว้ยเช่นกัน 
เพื่อท่ีจะเอาชนะหรือป้องกันความชั่วรา้ยนีไ้ม่ใหเ้กิดขึน้ และควบคมุความรุนแรงท่ีปะทขุึน้ใหอ้ยู่ใน
ขอบเขตจ ากัด ประเทศต่างๆ จ าเป็นจะต้องร่วมมือกันประสานประโยชน์และใกล้ชิดกันมากขึน้ 
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และร่วมกันจดัตัง้องคก์รระหว่างประเทศ และท างานอย่างไม่รูจ้กัเหน็ดเหน่ือยสรรคส์รา้งองคก์รท่ี
จะส่งเสริมสนัติภาพ  •  
 

84.  ในแง่ของความผกูพันอันใกลช้ิดพึ่งพากันและกันมากขึน้ในทุกวันนีร้ะหว่างส่ิงมีชีวิต
ทัง้มวลกับประชากรมนษุยท่ี์อาศัยอยู่ในโลกนี ้การแสวงหาอนัเหมาะสมและการบรรลถุึงประโยชน์
ส่วนรวมสากลอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นจะต้องมีประชาคมระหว่างประเทศซึ่งจัดองค์กรใน
ลกัษณะท่ีเหมาะสมกับความรบัผิดชอบในปัจจบุัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหลายๆ ภูมิภาคในโลก 
ซึ่งยงัคงตอ้งทนทกุขท์รมานกบัความตอ้งการอนัสดุจะทานทนไหว  •  
 

เพื่อท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายนี้ องค์กรของประชาคมนานาชาติ ในส่วนของพวกเขา ต้อง
ตอบสนองต่อความตอ้งการของมนุษยซ์ึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ทัง้ในดา้นของชีวิตสังคม 
เช่น แหล่งอาหาร สขุภาพ การศึกษา แรงงาน และในสภาพแวดลอ้มพิเศษเฉพาะซึ่งอาจจะเกิดขึน้
ได้ในทุกหนแห่ง เช่น ความต้องการท่ีจะส่งเสริมพัฒนาการของประเทศก าลังพัฒนา หรือการ
บรรเทาสภาพการณ์อันยากล าบากของผู้ลีภ้ัยซึ่งกระจัดกระจายไปทั่วโลกก าลังเผชิญอยู่ หรือ
ช่วยเหลือเหล่าผูอ้พยพและครอบครวัดว้ย  •   
 

องค์กรระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคท่ีได้รับการจัดตั้งขึน้แล้วนั้นมีค่าคู่ควรกับ
มนุษยชาติอย่างแน่นอน  •  องคก์รเหล่านีเ้ป็นความพยายามในล าดับต้นท่ีจะวางรากฐานของ
ประชาคมระดับนานาชาติของบรรดามนุษยท่ี์ท างานเพื่อหาวิธีแก้ปัญหารา้ยแรงในยุคสมัยของ
พวกเรา เพื่อกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าทุกแห่งหน และเพื่อขจัดสงครามในทุกรูปแบบ  •  ใน
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี ้พระศาสนจักรรูสึ้กปลืม้ปีติกับจิตตารมณแ์ห่งภราดรภาพท่ีแทจ้ริง ซึ่งเจริญ
งอกงามขึน้ในระหว่างคริสตชนและผู้ท่ีไม่ใช่คริสตชน ในขณะท่ีมนุษย์เพียรพยายามอย่างขยัน
ขนัแข็งมากขึน้เพื่อท่ีจะบรรเทาความทกุขย์ากอนัใหญ่หลวง  •   
 

85.  ความเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกนัของมนษุยใ์นปัจจบุนันีย้งัเรียกรอ้งให้รือ้ฟ้ืนความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศเพิ่มมากขึน้ในด้านเศรษฐกิจด้วย  •  ถึงแม้ว่าประชาชนเกือบทั้งหมดสามารถ
พึ่งตนเองได ้พวกเขายงัคงไม่มีอิสระในลกัษณะท่ีตอ้งอาศัยพึ่งพาผูอ้ื่นเกินควร และยงัไม่สามารถ
หลีกหนีจากภยัอนัตรายของความยากล าบากรุนแรงซึ่งมีอยู่ภายในได ้ •   
 

การพัฒนาของประเทศหน่ึงๆ ตอ้งขึน้อยู่กบัความช่วยเหลือดา้นบุคลากรและดา้นการเงิน  
•  พลเมืองของแต่ละประเทศตอ้งไดร้ับการเตรียมความพรอ้มด้วยการศึกษาอบรมและการฝึก
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อาชีพเพื่อท่ีจะปฏิบัติหนา้ท่ีตามภารกิจหลากลายในการด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม  •  
แต่ส่ิงนีจ้  าเป็นตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือจากผูเ้ชี่ยวชาญต่างประเทศ ซึ่งเมื่อไดใ้หค้วามช่วยเหลือ
แล้ว มิได้กระท าตัวเป็นเจ้าบุญนายคุณ แต่เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือหรือเพื่อนร่วมงานเท่านั้น   •  
ประเทศท่ีก าลงัพฒันาไม่สามารถท่ีจะจัดหาความช่วยเหลือทางวัตถุท่ีมีนยัส าคัญได ้นอกเสียจาก
ว่าจะมีความเปล่ียนแปลงโดยสิน้เชิงต่อกระบวนการดา้นพาณิชยกรรมท่ีเป็นท่ียอมรบักันในโลก
สมัยใหม่  •  ประเทศท่ีกา้วหนา้กว่าควรจะให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ในลักษณะของเงินช่วยเหลือ 
เงินกู ้หรือการลงทุนทางการเงินดว้ยเช่นกัน  •  ความช่วยเหลือดังกล่าวควรจะมอบใหด้ว้ยความ
โอบออ้มอารีและปราศจากความละโมบในดา้นหน่ึง และรบัไวด้ว้ยความซื่อสตัยโ์ดยแทค้รบถว้นใน
อีกดา้นหน่ึง  •   
 

หากความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงจะไดร้บัการสถาปนาแพร่หลายไป
ทั่วโลก เราจะตอ้งยติุการคา้ก าไรเกินควร ความทะเยอทะยานของชนชาติ ความกระหายต่อความ
ยิ่งใหญ่ทางการเมือง การมุ่งสะสมกองก าลังทหารและแสนยานุภาพ และการวางเล่ห์เพทุบาย
เพียงเพื่อเผยแพรแ่ละยดัเยียดอดุมการณท์างการเมืองต่างๆ  •  
 

86.  บรรทดัฐานต่างๆ ท่ีอาจจะเป็นประโยชนต่์อความรว่มมอืดงักล่าวมีดงัต่อไปนี ้ •   
 

ก)  ประเทศก าลังพัฒนาทัง้หลายควรจะยอมรบัความเจ็บปวดในการแสวงหาเป้าหมาย
ของการพัฒนาท่ีจะแสดงออกและท าให้บรรลุถึงความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ของประชาชน
พลเมือง  •  พวกเขาควรตระหนกัว่าความเจริญกา้วหนา้เกิดขึน้และเติบโตไดก้็ดว้ยการท างานหนัก
และอัจฉริยภาพของประชาชาติเอง เพราะความเจริญตอ้งมีพืน้ฐานไม่ใช่จากความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ แต่จากการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรของตนเองอย่างเต็มท่ี และจากวิวฒันาการของ
วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาเอง  •  ผูท่ี้ปกติเป็นผูน้  ามีอิทธิภาพเหนือผูอ้ื่น
มากท่ีสดุควรจะมีความโดดเด่นในประเด็นเหล่านี ้ •   
 

ข)  ในทางตรงขา้ม ประเทศท่ีเจริญมากกว่ามีหนา้ท่ีท่ีส าคัญมากในการใหค้วามช่วยเหลือ
แก่ประเทศก าลังพฒันาในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีรบัผิดชอบท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้  •  ดงันัน้ พวก
เขาควรจะรูสึ้กยินดีท่ีจะด าเนินการปรบัด้านจิตวิญญาณและดา้นวัตถุภายในทอ้งถิ่นของตนเอง
เสียใหม่ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการท าใหค้วามรว่มมือในระดบันานาชาตินีเ้ป็นจริงขึน้มา  •   
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ดว้ยเหตุนี ้ในการท าธุรกิจกับประเทศท่ีอ่อนแอและยากจน พวกเขาควรจะใส่ใจใหค้วาม
เคารพในประเทศยากจนกว่าในเรื่องผลก าไรของประเทศเหล่านี ้เพราะประเทศเหล่านี้ตอ้งการ
รายไดท่ี้ไดร้บัจากการขายสินคา้ท่ีผลิตในประเทศของตนเพื่อค า้จนุสถานะของตน  •   
 

ค)  ประชาคมนานาชาติมีบทบาทในการประสานงานและส่งเสริมการพฒันา แต่เป็นไปใน
ลกัษณะท่ีทรพัยากรท่ีจะใชไ้ปตามวตัถปุระสงคด์ังกล่าวไดร้บัการจดัสรรอย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ี
จะเป็นไปได ้ •  ในท านองเดียวกับหนา้ท่ีของประชาคมนี้ โดยค านึงถึงหลักการของการกระจาย
อ านาจข (Principle of Subsidiary) ประชาคมมีบทบาทในการวางระเบียบดา้นความสัมพันธท์าง
เศรษฐกิจทั่วทัง้โลกใหเ้ป็นไปตามบรรทดัฐานแห่งความยติุธรรม  •   
 

องค์กรท่ีเหมาะสมควรจะได้รับการสถาปนาขึน้เพื่อควบคุมดูแลกิจการเกี่ยวกับธุรกิจ
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจกบัประเทศก าลังพฒันา และการชดเชยผลขาดทุนท่ีเกิด
จากความไม่เสมอภาคมากเกินไประหว่างอ านาจของประเทศต่างๆ  •  องค์กรในลักษณะนี ้
ร่วมกับความช่วยเหลือทางเทคนิคในด้านวัฒนธรรมและการเงิน ควรจะมอบความช่วยเหลือท่ี
ประเทศก าลังพัฒนาทัง้หลายตอ้งการ เพื่อจะไดเ้ป็นประโยชนใ์นการท่ีประเทศเหล่านีด้ าเนินการ
พฒันาเศรษฐกิจของพวกเขาเอง  •   
 

ง)  ในหลายๆ กรณี มีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีเราจะตอ้งฟ้ืนฟูโครงสรา้งดา้นเศรษฐกิจและ
สงัคม  •  แต่เราตอ้งเฝา้ระวงัขอ้เสนอต่างๆ เกี่ยวกับเทคนิควิธีในการแกปั้ญหาท่ีไม่ถกูกาละเทศะ  
•  น่ีเป็นเรื่องจริงเป็นอย่างยิ่ง วิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นมอบความสะดวกสบายทางวัตถุให้แก่
มนุษย์ แต่กลับเป็นส่ิงท่ีขัดแย้งกับธรรมชาติและการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของมนุษย์  •  
ดว้ยว่า “มนุษยม์ิไดด้ ารงชีวิตดว้ยอาหารเท่านั้น แต่ด ารงชีวิตดว้ยพระวาจาทุกค าท่ีออกจากพระ
โอษฐ์ของพระเจา้” (มธ 4:4)  •  ทกุภาคส่วนของครอบครวัมนษุยม์ีทรพัยส์มบัติทางจิตวิญญาณท่ี
พระเป็นเจา้ไดท้รงประทานใหแ้ก่มนษุยชาติไวใ้นตนเองและในขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดี แมว้่า
หลายคนอาจจะไม่ตระหนกัถึงตน้ก าเนิดของทรพัยส์มบติันี ้ •   
 

87.  ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรบัยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับบรรดาประชาชนเหล่านั้น ผูซ้ึ่งนอกจากท่ีจะต้องประสบกับความทุกขย์ากล าบากต่างๆ แล้ว 
พวกเขายงัตอ้งแบกรบัความกดดนัท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วเพราะการเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากร  •  

 
ข หลักการของการกระจายอ านาจ คือหน่วยงานกลางมีบทบาทหน้าที่รอง และจะท าเฉพาะงานที่หน่วยงานในระดับท้องถิ่นไม่
สามารถท าไดเ้ท่านัน้ 
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มีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งส ารวจ ดว้ยความร่วมมือจากทกุฝ่ายอย่างเต็มท่ีและเอาจริงเอาจัง 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศท่ีมั่งคั่งกว่า เพื่อท่ีจะหาหนทางในการจดัหาและแบ่งปันอาหาร
อนัเป็นปัจจยัท่ีจ าเป็นส าหรบัมนษุยแ์ละการศึกษาอบรมที่เหมาะสมแก่ประชาคมมนษุยท์ัง้มวล  •  
แต่ประชาชนบางกลุ่มจะสามารถปรบัปรุงสภาพความเป็นอยู่ของตนไดเ้ป็นอย่างมาก ถา้หากพวก
เขาสามารถเปล่ียนจากวิธีท าการเกษตรท่ีลา้สมยัไปใชว้ิธีการสมยัใหม่ โดยน าเทคนิควิธีเหล่านีไ้ป
ใชด้ว้ยความรอบคอบและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของตนเอง  •  ชีวิตของพวกเขาจะดีขึน้ดว้ย
เช่นกนัดว้ยการจดัระเบียบทางสงัคมท่ีดีขึน้กว่าเก่า และจากระบบในการแบ่งสรรปันส่วนกรรมสิทธิ์

ในท่ีดินท่ียติุธรรมขึน้กว่าเดิม  •   
 

ภายในขอบเขตของอ านาจหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมของพวกเขา รฐับาลมีสิทธิและหนา้ท่ีอย่างไม่
ตอ้งสงสัยในการท่ีจะจัดการกับปัญหาดา้นประชากรในประเทศของตน ตัวอย่างเช่น ในเร่ืองของ
การออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิตในสังคมและครอบครวั หรือเกี่ยวกับการอพยพของ
ผูค้นในชนบทเขา้มาในเมือง หรือในประเด็นของระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และ
ความตอ้งการของผูค้นในชนบท  •  เน่ืองจากมนุษยใ์นทุกวันนีเ้ฝ้าครุ่นคิดเกี่ยวกับปัญหานี ้และ
เดือดเนือ้รอ้นใจกับปัญหานีเ้ป็นอนัมาก จึงเป็นส่ิงอันพึงปรารถนาเป็นอย่างมากท่ีผูเ้ชี่ยวชาญใน
แวดวงคาทอลิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลยัต่างๆ จะริเริ่มและด าเนินการศึกษาและจัดท า
โครงการในเร่ืองทัง้หลายเหล่านี ้ •   
 

แต่มีคนเป็นจ านวนมากท่ียังคงยืนยันว่า การเพิ่มขึน้ของประชากรโลก หรืออย่างนอ้ยการ
เพิ่มขึน้ของประชากรในบางประเทศตอ้งไดร้บัการควบคมุอย่างขนานใหญ่โดยทุกวิถีทางท่ีเป็นไป
ได ้และโดยการแทรกแซงทุกรูปแบบจากหน่วยงานของรฐั  •  ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับความคิดเห็น
ดงักล่าวนี ้ สภาฯ แห่งนีข้อวิงวอนต่อทุกคนใหต่้อตา้นวิธีแกปั้ญหาซึ่งขดัแยง้กับกฎศีลธรรมเช่นนี ้
ไม่ว่าวิธีการดังกล่าวจะได้รบัการสนับสนุนจากสาธารณชนหรือจากปัจเจกบุคคล หรือแม้แต่ใน
เวลาท่ีใชเ้ป็นขอ้บงัคับแลว้  •  เน่ืองมาจากสิทธิท่ีจะแต่งงานและมีบุตรของมนุษย ์ซึ่งเป็นสิทธิท่ีไม่
สามารถยกใหผู้อ้ื่นได ้การตัดสินใจเกี่ยวกบัจ านวนบุตรท่ีตอ้งการจะมีจึงขึน้อยู่กับวิจารณญาณอัน
เท่ียงตรงของพ่อแม่ และไม่ว่าจะเป็นดว้ยสาเหตใุดตอ้งไม่ปล่อยใหเ้ป็นการพิจารณาตัดสินของผูม้ี
อ  านาจปกครอง  •  แต่เน่ืองจากการตดัสินใจของพ่อแม่นีต้ัง้อยู่บนสมมุติฐานของการมีมโนธรรมท่ี
เท่ียงตรง จึงเป็นความส าคัญอย่างสูงสดุท่ีจะตอ้งเปิดโอกาสใหท้กุคนไดพ้ัฒนาความรบัผิดชอบท่ี
ถกูตอ้งและมีมนุษยธรรมอย่างแทจ้ริง ซึ่งเคารพต่อกฎของพระเป็นเจา้ และพิจารณาถึงบริบทของ
สถานการณ์และช่วงเวลานั้นๆ  •  แต่ในบางครั้ง การพัฒนานี้จะเกิดขึน้ได้จ  าเป็นต้องมีการ
ปรบัปรุงปัจจัยแวดล้อมด้านการศึกษาและสังคม และท่ีส าคัญกว่าทั้งหมดคือ การหล่อหลอม
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อบรมดา้นศาสนา หรืออย่างน้อยจะตอ้งมีการฝึกอบรมดา้นจริยธรรมท่ีครบถ้วน  •  นอกจากนี ้
มนุษยค์วรจะไดร้ับข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตรใ์นการแสวงหา
หนทางท่ีคู่สมรสสามารถท่ีจะก าหนดจ านวนบุตรของพวกเขา ดว้ยวิธีการท่ีพิสจูนม์าอย่างดีแลว้ว่า
ปลอดภยั และเป็นวิธีการท่ีพินิจพิเคราะหจ์นแน่ใจแลว้ว่าสอดคลอ้งกบัหลกัศีลธรรม  •   
 

88.  บรรดาคริสตชนควรจะร่วมมือโดยสมัครใจและโดยเต็มใจในการสรา้งความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงความเคารพอย่างแท้จริงต่ออิสรภาพทั้งมวล และ
ภราดรภาพระหว่างมนษุยท์กุคน  •  น่ีเป็นส่ิงท่ีรีบด่วนกว่าส่ิงอื่นใดหมด เพราะคนส่วนใหญ่ในโลก
ยังคงทนทุกขท์รมานจากความยากจนอย่างมาก จนเหมือนราวกับว่าพระคริสตเจา้เองทรงเปล่ง
พระสุรเสียงจากบรรดาผู้ยากไรเ้หล่านี้รอ้งขอความเมตตาจากบรรดาสานุศิษย์  •  ฉะนั้น อย่า
ปล่อยให้มนุษย์ต้องอดสูใจ เพราะบางประเทศมีประชากรส่วนใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นคริสตชนท่ีมี
ทรพัยสิ์นเงินทองมากมาย ในขณะท่ีคนอื่นๆ ขาดแคลนปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต และตอ้ง
ทนทรมานจากความหิวโหย โรคภยัไขเ้จ็บ และความทุกขล์ าเค็ญนานาประการ  •  จิตตารมณแ์ห่ง
ความยากจนและความรกัเมตตาเป็นเกียรติมงคลและเป็นประจักษ์พยานของพระศาสนจักรของ
พระคริสตเจา้  •   
 

ดงันั้น บรรดาคริสตชนท่ีอาสาสมคัรรบัใชเ้พื่อช่วยเหลือเพื่อนมนษุยค์นอื่นและประเทศอื่น
ตอ้งไดร้บัการยกย่องและสนับสนุน  •  อันท่ีจริงแลว้ เป็นหน้าท่ีของประชากรของพระเป็นเจา้ทั้ง
ปวงท่ีจะกระท าตามวาจาและแบบอย่างของบรรดาพระสังฆราช เพื่อบรรเทาทุกข์ยากในยุค
ปัจจุบันเท่าท่ีพวกเขาจะสามารถกระท าได้  •  นอกนั้น ดังท่ีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระศาสน
จกัรมาแต่โบราณ พวกเขาควรจะกระท าดงันีจ้ากส่วนหลกัของทรพัยส์มบัติของพวกเขา และไม่ใช่
จากส่ิงท่ีเกินจากความตอ้งการแลว้  •   
 

อย่างไรก็ตาม กระบวนการเก็บรวบรวมและแบ่งสรรปันส่วนความช่วยเหลือ โดยท่ีไม่เป็น
กระบวนการท่ีไม่ยืดหยุ่นและมีรูปแบบตายตัวโดยสิน้เชิง ควรจะด าเนินต่อไปอย่างมีระเบียบในแต่
ละสังฆมณฑล ประเทศ และทั่วทัง้โลก  •  ท่ีใดก็ตามท่ีสะดวกท่ีจะท าได ้บรรดาคาทอลิกควรจะ
ด าเนินกิจกรรมนีต่้อไปโดยเป็นหน่ึงเดียวกันกับพี่น้องคริสตชนอื่นๆ  •  ด้วยว่าจิตวิญญาณแห่ง
ความรกัเมตตามิไดห้า้ม แต่กลบัสั่งการใหก้ระท ากิจการแห่งความเมตตานีด้ว้ยความรอบคอบและ
เป็นระบบระเบียบ  •  ดงันัน้ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรบับรรดาผูท่ี้ตัง้ใจจะอุทิศตนเองรบัใชป้ระเทศท่ี
ก าลงัพฒันาทัง้หลายท่ีจะตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมจากสถาบนัท่ีเหมาะสม  •   
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89.  ทั้งนี ้โดยเหตุท่ีได้รบัมอบภารกิจจากพระเป็นเจ้า พระศาสนจักรจึงเทศน์สอนถึง
พระวรสารต่อมนุษยท์ั้งมวลและแจกจ่ายพระพรอันสูงค่า พระศาสนจักรมีส่วนร่วมในการท าให้
แน่ใจว่ามีสันติภาพในทุกหนแห่งบนโลกนี ้และสรา้งความรกัและแบ่งปันกันฉันพี่นอ้งในหมู่มวล
มนุษย ์บนพืน้ฐานอันมั่นคงโดยการใหค้วามรูเ้กี่ยวกับกฎแห่งสวรรคแ์ละกฎธรรมชาติ  •  ดังนั้น 
เพื่อส่งเสริมและปลกุเรา้ใหเ้กิดความรว่มมือกนัในหมู่มวลมนุษย ์พระศาสนจกัรตอ้งน าเสนออย่าง
ชดัเจนต่อประชาคมนานาชาติ ทัง้ผ่านทางช่องทางท่ีเป็นทางการของตนและผ่านทางความรว่มมือ
อย่างเต็มท่ีและจริงใจกับบรรดาคริสตชนทัง้หลาย โดยท่ีความรว่มมือนีไ้ดร้บัแรงจงูใจหน่ึงเดียวมา
จากความปรารถนาท่ีจะรบัใชท้กุคน  •   
 

ส่ิงนีจ้ะเกิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ได ้ถา้หากเหล่าศาสนิกชนท่ีเป่ียมลน้ดว้ยจิตส านึกใน
ความรบัผิดชอบของพวกเขาทัง้ในแง่ท่ีเป็นมนษุยแ์ละเป็นคริสตชน จะใชอ้ิทธิพลของตนเองท่ีมีต่อ
สภาพแวดลอ้มของพวกเขา เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความเต็มใจท่ีจะรว่มมือกับประชาคมนานาชาติ  •  
เราต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ ทั้งในการจัดการศึกษาด้านศาสนาและด้านหน้าท่ีพลเมือง เพื่อ        
หล่อหลอมอบรมเยาวชนในเร่ืองเหล่านี ้ •   
 

90.  รูปแบบอนัโดดเด่นของกิจกรรมระหว่างประเทศในส่วนของคริสตชนจะพบไดใ้นความ
พยายามรว่มกัน ทัง้ท่ีเป็นการส่วนบุคคลและท่ีเป็นกลุ่ม ซึ่งพวกเขาไดท้ าคณุประโยชนใ์หแ้ก่องคก์ร
ท่ีสถาปนาขึน้แลว้ หรือท่ีก าลังจะจดัตัง้ขึน้ โดยกระตุน้ใหเ้กิดความรว่มมือกนัระหว่างประเทศต่างๆ  
•  นอกนั้น ยังมีสมาคมคาทอลิกในระดับนานาชาติต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยในหลายๆ ทางในการ
สรา้งสรรคป์ระชาคมนานาชาติซึ่งเป่ียมดว้ยสนัติสุขและภราดรภาพ  •  ส่ิงเหล่านีค้วรจะไดร้บัการ
เสริมแรงด้วยการเพิ่มจ านวนของผู้ร่วมงานท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให้มากยิ่งขึน้  โดยการเพิ่ม
ทรพัยากรที่จ  าเป็น และโดยการเสริมความแข็งแกรง่ใหก้บัการประสานพลังของพวกเขา  •  ดว้ยว่า 
ในทุกวันนี ้ทั้งการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและความต้องการต่อการเสวนาระหว่างกัน
จ าเป็นตอ้งอาศยัโครงการรว่มกนัต่างๆ  •  นอกจากนั้น สมาคมเหล่านีม้ีส่วนช่วยเป็นอย่างมากใน
การพัฒนาอนาคตในระดับสากล ซึ่งเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมกับชาวคาทอลิก  •  พวกเขายังช่วยสรา้ง
จิตส านึกแห่งความเป็นเอกภาพสากลและความรบัผิดชอบท่ีแทจ้ริง  •   
 

ในท่ีสุด เพื่อท่ีจะกระท าตามบทบาทหน้าท่ีต่อประชาคมนานาชาติได้อย่างเหมาะสม 
บรรดาคาทอลิกจะแสวงหาความร่วมมือด้วยความกระตือรือรน้และด้วยท่วงที เชิงบวก ทั้งกับ
บรรดาพี่นอ้งท่ีไดแ้ยกจากกนัซึ่งเราไดป้ระกาศยืนยนัถึงข่าวดีแห่งความรกัเมตตาพรอ้มกบัพวกเขา 
และกบับรรดามนษุยท์ัง้มวลท่ีถวิลหาสนัติภาพแท ้ •   
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เมื่อพิจารณาถึงความยากล าบากอย่างใหญ่หลวงซึ่งยงัคงท าใหม้นษุยส่์วนใหญ่ตอ้งเดือด

เนื้อร้อนใจอยู่ในทุกวันนี้ สภาสังคายนาฯ เห็นว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสมท่ีองค์กรภายใต ้     
พระศาสนจักรสากลจะไดร้บัการจัดตัง้ขึน้เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความยุติธรรมและความรกัต่อบรรดา 
ผูย้ากไรใ้นทุกหนแห่งทั่วโลก  •  บทบาทขององคก์รนีคื้อการกระตุน้ใหชุ้มชนคาทอลิกส่งเสริมให้
เกิดความเจริญก้าวหน้าในภูมิภาคท่ีอัตคัดขัดสน และเกิดความยุติธรรมทางสังคมในระดับ
นานาชาติ  •   
 

91.  โดยอาศัยขอ้มลูจากขมุทรพัยแ์ห่งค าเทศนส์อนของพระศาสนจกัร ขอ้เสนอของสภาฯ 
แห่งนีมุ้่งท่ีจะช่วยเหลือมนษุยท์กุคนในยคุสมยัของพวกเรา ไม่ว่าเขาจะเชื่อถึงพระเป็นเจา้หรือไม่ได้
ยอมรบัพระองคอ์ย่างเปิดเผย  •  หากน ามาปฏิบัติ ขอ้เสนอเหล่านีจ้ะส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจท่ี
คมชดัมากขึน้เกี่ยวกบัจดุหมายทัง้สิน้ของพวกเขา และดังนัน้ จึงจะชกัน าใหพ้วกเขาสรรคส์รา้งโลก
นีต้ามศักด์ิศรีของความเป็นมนุษยอ์ันโดดเด่นมากยิ่งขึน้ เพื่อแสวงหาภราดรภาพซึ่งเป็นคุณค่า
สากลและมีรากฐานอันมั่นคงมากขึน้ และเพื่อตอบสนองต่อความจ าเป็นและเร่งด่วนในยุคสมัย
ของเราดว้ยความมมุานะท่ีเด็ดเด่ียวและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัซึ่งถือก าเนิดมาจากความรกั  •   
 

เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าแผนงานของสภาสังคายนาฯ นี ้เป็นแต่เพียงหน่ึงในแผนงาน
โดยทั่วไปในจ านวนอีกหลายๆ แผนงาน และเราตัง้ใจท่ีจะให้เป็นเช่นนั้น เมื่อพิจารณาถึงความ
แตกต่างหลากหลายเป็นอนัมากของสภานการณแ์ละรูปแบบของวฒันธรรมมนุษยใ์นโลก  •  อนัท่ี
จริงแลว้ ในขณะท่ีแผนงานนีน้ าเสนอถึงค าเทศน์สอนท่ีไดร้บัการยอมรบัแลว้ของพระศาสนจักร 
แผนงานดงักล่าวจ าเป็นจะตอ้งมีการติดตามและขยายผล เพราะบางครัง้แผนการนีต้อ้งรบัมือกับ
สถานการณท่ี์เปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง  •  กระนัน้ก็ตาม เราตอ้งวางใจในพระวาจาของพระเป็น
เจา้และจิตตารมณแ์ห่งพระวรสาร  •  ดังนัน้ เราหวงัว่าขอ้เสนอหลายๆ ขอ้ของเราจะเป็นประโยชน์
อย่างส าคัญต่อทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากท่ีข้อเสนอเหล่านี้ได้รับการปรับเปล่ียนให้
เหมาะสมกบัสภาพการณแ์ละสภาพทางจิตใจในแต่ละประเทศโดยบรรดาสัตบุรุษ ภายใตก้ารแนะ
แนวทางของผูอ้ภิบาลของพวกเขา  •   
 

92.  ดว้ยเหตุท่ีพระศาสนจักรมีภารกิจท่ีจะฉายแสงแห่งพระวรสารใหก้ระจายไปทั่วโลก 
และสรา้งความเป็นหน่ึงเดียวกันของมนุษยท์ัง้มวลไม่ว่าจะเป็นชนชาติ เชือ้ชาติ หรือวัฒนธรรมใด 
ภายใตพ้ระจิตเจา้หน่ึงเดียว พระศาสนจกัรจึงยืนเด่นเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความเป็นพี่เป็นนอ้งกนันั้น 
ซึ่งเปิดโอกาสใหม้ีการเสวนาอย่างตรงไปตรงมาและท าใหก้ารเสวนานัน้มีพลงัเขม้แข็ง  •   
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ภารกิจดงักล่าวนีเ้รียกรอ้งเป็นล าดับตน้ใหพ้วกเราปลกูฝังความเคารพซึ่งกนัและกัน ความ

นับถือ และความกลมเกลียวภายในพระศาสนจักรเอง โดยการยอมรับอย่างเต็มท่ีต่อความ
หลากหลายซึ่งชอบดว้ยกฎหมาย  •  ดงันัน้ ทกุคนท่ีรวมกนัเป็นประชากรหน่ึงเดียวของพระเป็นเจา้ 
ทั้งผู้อภิบาลและบรรดาสัตบุรุษทั่วไป สามารถเข้าร่วมในการเสวนาท่ีให้ผลอันอุดมกว่าท่ีเคย
เป็นมา  •  ดว้ยว่าพันธะผกูพนัท่ียึดโยงบรรดาสัตบุรุษใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนันัน้มีความแข็งแกรง่กว่า
พลังใดๆ ท่ีจะแบ่งแยกพวกเขาออกจากกนั  •  ดังนั้น ขอใหม้ีความเป็นหน่ึงเดียวกนัในส่ิงท่ีจ าเป็น 
มีอิสรภาพในส่ิงท่ียงัไม่เป็นท่ีตกลงกนั และมีความรกัเมตตาในทกุกรณี  •   
 

หวัใจของเราเปิดรบับรรดาพี่นอ้งและชุมชนต่างๆ ซึ่งยงัไม่ไดอ้ยู่ร่วมเป็นหน่ึงเดียวกันอย่าง
สมบูรณ์ดว้ย อย่างไรก็ตาม เราเชื่อมโยงกับพวกเขาดว้ยการประกาศยืนยันถึงพระบิดา พระบุตร 
และพระจิต และด้วยพันธะผูกพันแห่งความรกัเมตตา  •  พวกเราต้องไม่ลืมว่าความเป็นหน่ึง
เดียวกันของคริสตชนเป็นส่ิงท่ีหลายคนเฝ้ารอคอยและเป็นท่ีพึงปรารถนาในทุกวันนี ้รวมถึง ผูท่ี้ไม่
เชื่อในพระคริสตเจา้ ดว้ยว่า ยิ่งความเป็นเอกภาพนีเ้จริญกา้วหนา้ไปสู่ความจริงและความรกัดว้ย
การดลใจของพระจิตเจา้มากขึน้ ความเป็นเอกภาพนีจ้ะยิ่งเป็นดั่งผูป่้าวประกาศถึงความเป็นหน่ึง
เดียวกันและสันติสุขของโลกโดยรวม  •  ดังนั้น โดยอาศัยความมานะพยายามร่วมกันและใน
แนวทางท่ีในปัจจุบันนี้เหมาะสมมากยิ่งขึ ้นต่อการท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายอันดีเลิศอย่างมี
ประสิทธิภาพ ขอใหพ้วกเรายอมรบัความยากล าบากในการจดัรูปแบบชีวิตของเราตามแบบอย่าง
ในพระวรสารมากขึน้ในทกุๆ วัน และดว้ยเหตนีุ ้จึงท างานเหมือนกบัเป็นพ่ีเป็นนอ้งกนัในการรบัใช้
ครอบครวัมนุษย ์ •  ดว้ยว่า ในพระเยซูคริสตเจา้ ครอบครวันีไ้ดร้บัเรียกใหเ้ขา้รว่มเป็นครอบครวั
ของบุตรแห่งพระเป็นเจา้  •   
 

เราคิดค านึงอย่างจริงใจถึงมนุษยท์ุกคนท่ีเชื่อในพระเจา้ และผูซ้ึ่งสงวนรกัษาประเพณีซึ่ง
แฝงไวด้ว้ยปัจจัยอันทรงคุณค่าดา้นศาสนาและมนุษยธรรม  •  เราต้องการใหม้ีการสนทนาดว้ย
ความจริงใจท่ีผลักดันเราใหน้อ้มรบัแรงกระตุน้จากพระจิตเจา้ด้วยความสัตยซ์ื่อและปฏิบัติตาม
ดว้ยความกระตือรือรน้  •   
 

ในส่วนของเรา ความปรารถนาต่อการเสวนาดงักล่าว ซึ่งสามารถท่ีจะน าเราไปสู่ความจริง
โดยผ่านทางความรกัเท่านั้น จะไม่กีดกันใครออกไป แม้ว่าเราจะต้องน าวิธีการท่ีเหมาะสมและ
รอบคอบมาใช้โดยไม่ต้องสงสัย  •  เราไดร้วมบรรดาผู้ท่ีปลูกฝังคุณลักษณะอันโดดเด่นของจิต
วิญญาณมนษุยเ์อาไว ้แต่ยงัไม่ไดแ้สดงความขอบคณุต่อองคต์น้ก าเนิดของคณุลกัษณะเหล่านี ้ •  
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เราไดร้วมเอาไวด้ว้ยบรรดาผูท่ี้เบียดเบียนพระศาสนจกัรและคุกคามพระศาสนจกัรโดยหลากหลาย
วิธีการ  •  เน่ืองจากพระเป็นเจา้พระบิดาเป็นตน้ก าเนิดและจุดมุ่งหมายของมนษุยท์กุคน พวกเรา
จึงถกูเรียกใหเ้ป็นพี่นอ้งกนั  •  ดงันัน้ ถา้หากพวกเราถกูเรียกใหไ้ปสู่จดุหมายปลายทางเดียวกนั ทัง้
คนธรรมดาสามัญและนักบวช พวกเราสามารถและควรท่ีจะท างานร่วมกันโดยไม่มีความรุนแรง
และความหลอกลวงเพื่อท่ีจะสรรคส์รา้งโลกใหม้ีความสงบสขุอย่างแทจ้ริง  •   
 

93.  โดยระลึกถึงพระวาจาของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีว่า “ถา้ท่านมีความรกัต่อกันทุกคนจะรูว้่า
ท่านเป็นศิษยข์องเรา” (ยอห์น 13:35) บรรดาคริสตชนไม่อาจท่ีจะกระหายหาส่ิงอื่นใดอย่างแรง
กล้ามากไปกว่า การรับใช้เพื่อนมนุษย์ในโลกปัจจุบันนีด้้วยความมีใจกว้างและความส าเร็จท่ี
เพิ่มพูนขึน้  •  ดังนั้น โดยการถือซื่อสัตย์ต่อพระวรสารและการใชป้ระโยชน์จากความมั่งคั่งแห่ง
พระวรสาร โดยการเขา้ร่วมกับมนุษยท์กุคนท่ีรกัและปฏิบัติความยุติธรรม คริสตชนไดร้ว่มแบกรบั
ภารกิจอันใหญ่หลวงท่ีจะต้องกระท าให้ส าเร็จไปในโลกนี้ ภารกิจซึ่งเกี่ยวขอ้งกับการท่ีพวกเขา
จะตอ้งคิดค านึงถึงพระองคผ์ูซ้ึ่งจะพิพากษามนษุยท์กุคนในวนัสิน้พิภพ  •   
 

ผูท่ี้รอ้งว่า “พระเจา้ขา้ พระเจา้ขา้” นัน้ มิใช่ทุกคนท่ีจะไดเ้ขา้สู่อาณาจักรสวรรคไ์ด ้แต่ผูท่ี้
ปฏิบติัตามพระประสงคข์องพระบิดาดว้ยการตัง้ใจมั่นลงมือท างานท่ีอยู่เบือ้งหนา้นั่นแหละจะเขา้สู่
สวรรค์ได้  •  บัดนี้ ด้วยพระประสงค์ของพระบิดาท่ีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน  พวกเราน้อมรับ         
พระคริสตเจ้า พระเชษฐาของพวกเราและรกัพระองค์อย่างแท้จริง ทั้งด้วยวาจาและกิจการ  •  
ดังนั้น โดยการเป็นประจักษ์พยานถึงความจริง พวกเราจะแบ่งปันรหัสธรรมแห่งความรักของ    
พระบิดาเจ้าสวรรค์กับผู้อื่น  •  ด้วยเหตุนี ้มนุษย์ทั่วโลกจะได้รับการดลใจจากความหวังอันมี
ชีวิตชีวา ซึ่งเป็นพระพรจากพระจิตเจ้า ว่าสักวันหน่ึงในท่ีสุด พวกเขาจะได้พบกับสันติสุขและ
ความสขุอย่างสมบูรณใ์นดินแดนของพระบิดาซึ่งสกุสว่างดว้ยพระสิริมงคลของพระผูเ้ป็นเจา้  •   
 

ขอพระสิริรุง่โรจนจ์งมีแด่พระเจา้ ผูท้รงกระท าทกุอย่างไดต้ามพระอานภุาพท่ีแสดงพลงัอยู่
ในตัวเรามากกว่าท่ีเราอาจขอหรือคาดคิด  •  ขอพระสิริรุ่งโรจนจ์งมีแด่พระองคใ์นพระศาสนจักร 
และในพระคริสตเยซู ทกุยคุสมยัตลอดนิรนัดร อาเมน  (เอเฟซสั 3:20-21)  •   
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หมายเหตุ 
 

1.  ธรรมนญูดา้นการประกาศข่าวดีว่าดว้ยพระศาสนจกัรในโลกสมยัใหม่ (De Ecclesia in 
Mundo Huius Temporis) บญัญัติไวเ้ป็นสองส่วน กระนัน้ก็ดี ทัง้สองส่วนประกอบขึน้เป็นหน่ึง
เดียวกนั  •  ในเชิงของการอธิบาย ธรรมนญูนีเ้รียกว่า “งานอภิบาล” เพราะในขณะท่ีตัง้อยู่บน
หลกัการตามขอ้ค าสอน ธรรมนญูนีพ้ยายามแสดงออกถึงความสมัพนัธร์ะหว่างพระศาสนจกัรกบั
โลกและมนษุยใ์นยคุใหม่  •  ผลลพัธก์็คือ ในดา้นหน่ึง ความคิดเห็นท่ีโอนเอียงไปในมิติอภิบาล
ไดร้บัการน าเสนอในส่วนแรก และในอีกดา้นหน่ึง ความคิดเห็นท่ีโอนเอียงไปทางขอ้ค าสอนไดร้บั
การน าเสนอในส่วนท่ีสอง  •  ในส่วนแรก พระศาสนจกัรไดใ้หร้ายละเอียดของขอ้ค าสอนเกี่ยวกบั
มนษุย ์เกี่ยวกบัโลกซึ่งเป็นบริบทแวดลอ้มของการด ารงอยู่ของมนษุย ์และเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์
ระหว่างมนษุยก์บัเพื่อนมนษุยด์ว้ยกนั  •  ในส่วนท่ีสอง พระศาสนจกัรพิจารณาในรายละเอียดถึง
แง่มมุท่ีหลากหลายของชีวิตสมยัใหม่และสงัคมมนษุย ์พระศาสนจกัรไดใ้หค้วามสนใจเป็นพิเศษ
แก่ค าถามและปัญหาต่างๆ ซึ่งในเร่ืองทั่วๆ ไปดเูหมือนจะมีความจ าเป็นเรง่ด่วนเป็นอนัมากในยคุ
สมยัของเรา  •  ดว้ยเหตนีุ ้ในส่วนท่ีสอง เนือ้หาสาระที่ไดร้บัการพิจารณาในแง่ของหลกัการตามขอ้
ค าสอนจึงประกอบขึน้จากปัจจยัท่ีแตกต่างหลากหลายกนัไป  •  บางปัจจยัมีคณุค่าท่ีคงทนถาวร 
ปัจจยัอื่นๆ มีคณุค่าเพียงชั่วคราว  •  ดงันัน้ ธรรมนญูนีจ้ึงควรจะถกูตีความตามบรรทดัฐาน
โดยทั่วไปของการตีความทางเทววิทยา  •  ผูตี้ความธรรมนญู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีสอง พึง
ระลึกไวเ้สมอถึงสภาพแวดลอ้มท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของเนือ้หาสาระท่ี
ก าลงัพิจารณาอยู่นี ้ •  
 

2.  เทียบ ยอห์น 18:37; มทัธิว 20:28; มาระโก 10:45  •  
 
บทน า 
 

1.  เทียบ โรม 7:14 และต่อจากนัน้  •   
 

2.  เทียบ 2 โครินธ์ 5:15  •   
 

3.  เทียบ กจิการ 4:12  •   
 
4.  เทียบ ฮีบรู 13:8  •   
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5.  เทียบ โคโลสี 1:15  •   

 
ส่วนที่ 1 
บทที่ 1 
 

1.  เทียบ ปฐมกาล 1:26; ปรีชาญาณ 2:23  •   
 

2.  เทียบ ปัญญาจารย ์17:3-10  •   
 

3.  เทียบ โรม 1:21-25  •   
 

4.  เทียบ ยอห์น 8:34  •   
 

5.  เทียบ ดาเนยีล 3:57-90  •   
 

6.  เทียบ 1 โครินธ์ 6:13-20  •   
 

7.  เทียบ 1 พงศ์กษัตริย์ 16:7; เยเรมีย์ 17:10  •   
 

8.  เทียบ ปัญญาจารย ์17:7-8  •   
 

9.  เทียบ โรม 2:15-16  •  
 

10.  เทียบ พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 12 กระแสพระราชด ารสัทางวิทยเุรือ่งการหล่อหลอม
อบรมดา้นมโนธรรมแบบคริสต์ทีถู่กตอ้งส าหรบับรรดาเยาวชน 23 มีนาคม 1952 AAS (1952) 
หนา้ 271  •  

 
11.  เทียบ มทัธิว 22:37-40; กาลาเทีย 5:14  •  
 
12.  เทียบ ปัญญาจารย ์15:14  •   
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13.  เทียบ 2 โครินธ ์5:10 •  

 
14.  เทียบ ปรีชาญาณ 1:13; 2:23-24; โรม 5:21; ยากอบ 1:15  •  

 
15.  1 โครินธ์ 15:56-57  •  

 
16.  เทียบ พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 11 สมณสาสนเ์รือ่งพระผูไ้ถ่ (Divini Redemptoris) 19 

มีนาคม 1937 AAS 29 (1937) หนา้ 65-106; พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 12 สมณสาสนเ์รือ่งเจา้ชาย
แห่งอคัรสาวก (Ad Apostolorum Principis) 29 มิถนุายน 1958 AAS 50 (1958) หนา้ 601-614; 
พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater et Magistra) 15 
เมษายน 1961 AAS 53 (1961), หนา้ 451-453; พระสนัตะปาปาปอลท่ี 6 สมณสาสนเ์รือ่งพระศา
สนจกัร (Ecclesiam Suam) 6 สิงหาคม 1964 AAS 56 (1964), หนา้ 651-653  •  
 

17.  เทียบ สภาสงัคายนาวาติกนัครัง้ท่ีสอง ธรรมนูญดา้นหลกัค าสอนว่าดว้ยพระศาสน
จกัร บทท่ี 1 ขอ้ 8 AAS 57 (1965), หนา้ 12  • 
 

18.  เทียบ ฟิลิปปี 1:27  • 
 

19.  นกับุญออกสัติน หนงัสือค าสารภาพ เล่มท่ี I (Confession I) 1: PL 32, 661  • 
 

20.  เทียบ โรม 5:14; เทียบ แตรต์เูลียน การกลบัคืนชีพ (De carnis resurrectione 6) 
“รูปรา่งท่ีไดจ้ากดินโคลนมีจดุมุ่งหมายใหเ้ป็นตามแบบพระคริสตเจา้ มนษุยแ์ห่งอนาคต” P. 2, 
282; CSEL 47, หนา้ 33, 1. 12-13  •  
 

21.  เทียบ 2 โครินธ ์4:4  •  
 

22.  เทียบ สภาสงัคายนาคอนสแตนติโนเปิลครัง้ทีส่อง บญัญัติ 7 “พระวจนาตถม์ิไดท้รง
เปลี่ยนมารบัธรรมชาติมนษุย ์อีกทัง้ พระวจนาตถม์ิไดท้รงรบัเอาธรรมชาติมนษุย”์ เดนซิงเกอร ์219 
(428); เทียบ รวมถึง สภาสงัคายนาคอนสแตนติโนเปิลครัง้ทีส่าม “ดว้ยว่าเช่นเดียวกบัความ
ศกัด์ิสิทธิ์สงูสดุของพระองคแ์ละธรรมชาติมนษุยอ์นัปราศจากมลทิน แมจ้ะถกูท าใหม้ีสภาพพระ
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เป็นเจา้ มิไดถ้กูท าลายไป (theotheisa ouk anerethe) แต่ยงัด ารงอยู่ในสภาพและรูปแบบของ
ชีวิตท่ีเหมาะสม” เดนซิงเกอร ์291 (556); เทียบ สภาสงัคายนาแห่งคาลเซดอน “โดยไดร้บัการ
ยอมรบัในสองลกัษณะ โดยไม่มีความสบัสนจากการเปล่ียนแปลง การแบ่งสนัปันส่วน หรือการ
แยกออก” เดนซิงเกอร ์148 (302)  •  
 

23.  เทียบ สภาสงัคายนาคอนสแตนติโนเปิลครัง้ทีส่าม “และดงันัน้เจตจ านงแบบมนษุย์
ของพระองค ์แมจ้ะถกูท าใหม้ีสภาพพระเป็นเจา้ มิไดถ้กูท าลายไป” เดนซิงเกอร ์291 (556)  •  
 

24.  เทียบ ฮีบรู 4:15  • 
 

25.  เทียบ 2 โครินธ์ 5:18-19; โคโลสี 1:20-22  • 
 

26.  เทียบ 1 เปโตร 2:21; มทัธวิ 16:24; ลูกา 14:27  •  
 

27.  เทียบ โรม 8:29; โคโลสี 3:10-14  •  
 

28.  เทียบ โรม 8:1-11  •  
 

29.  เทียบ 2 โครินธ์ 4:14 •  
 

30.  เทียบ ฟิลิปปี 3:19; โรม 8:17  •  
 

31.  เทียบ สภาสงัคายนาวาติกนัครัง้ท่ีสอง ธรรมนูญดา้นหลกัค าสอนว่าดว้ยพระศาสน
จกัร บทท่ี 2 ขอ้ 16 AAS 57 (1965), หนา้ 20  •  
 

32.  เทียบ โรม 8:32  •  
 

33.  เทียบ พธิีกรรมส าหรบัเทศกาลปัสกาในจารีตไบเซนไทน ์ •  
 

34.  เทียบ โรม 8:15; กาลาเทีย 4:6; เทียบ ยอห์น 1:22 และยอห์น 3:1-2  •  
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บทที่ 2 
 

1.  เทียบ พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater et 
Magistra) 15 เมษายน 1961 AAS 53 (1961), หนา้ 401-464; สมณสาสนเ์ร่ืองสนัติภาพในโลก 
(Pacem in Terris) 11 เมษายน 1963 AAS 55 (1963), หนา้ 257-304; พระสนัตะปาปาปอลท่ี 6 
สมณสาสนเ์ร่ืองพระศาสนจกัร (Ecclesiam Suam) 6 สิงหาคม 1964 AAS 54 (1964) หนา้ 609-
659  •  
 

2.  เทียบ ลูกา 17:33  •  
 

3.  เทียบ นกับญุโทมสั 1 ค าสอนดา้นจริยธรรม (Ethica Lect.) 1  •  
 

4.  เทียบ พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater et 
Magistra) 15 เมษายน 1961 AAS 53 (1961), p. 418; รวมถึง เทียบ พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 11 
สมณสาสนเ์รือ่งสีสิ่บปี (Quadragesimo Anno) AAS 23 (1931), หนา้ 222 และต่อจากนัน้  •  
 

5.  เทียบ พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater et 
Magistra) AAS 53 (1961)  •  
 

6.  เทียบ มาระโก 2:27  •  
 

7.  เทียบ พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งสนัติภาพในโลก (Pacem in 
Terris) AAS 55 (1963), หนา้ 266  •  
 

8.  เทียบ ยากอบ 2:15-16  •  
 

9.  เทียบ ลูกา 16:18-31  •  
 

10.  เทียบ พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งสนัติภาพในโลก (Pacem in 
Terris) AAS 55 (1963), หนา้ 299 และ 300  •  
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11.  เทียบ ลูกา 6:37-38; มทัธิว 7:1-2; โรม 2:1-11; 14:10, 14:10-12  •  
 

12.  เทียบ มทัธิว 5:43-47  •  
 

13.  เทียบ ธรรมนูญดา้นหลกัค าสอนว่าดว้ยพระศาสนจกัร บทท่ี II, ขอ้ 9: AAS 57 
(1965). หนา้ 12-13  •  
 

14.  เทียบ อพยพ 24:1-8  •  
 
บทที่ 3 
 

1.  เทียบ ปฐมกาล 1:26-27; 9:3; ปรีชาญาณ 9:3  •  
 

2.  เทียบ สดดีุ 8:7 และ 10  •  
 

3.  เทียบ พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งสนัติภาพในโลก (Pacem in 
Terris) AAS 55 (1963), หนา้ 297  •  
 

4.  เทียบ สมณสาสนถ์ึงมนษุยท์กุคนจากบรรดาพระสงฆ ์เมื่อเร่ิมการสงัคายนาวาติกนั
ครัง้ท่ีสอง 20 ตลุาคม 1962 AAS 54 (1962), หนา้ 823  •  
 

5.  เทียบ พระสนัตะปาปาปอลท่ี 6 พระราชด ารสัต่อคณะทูตานทูุต 7 มกราคม 1965 
AAS 57 (1965), หนา้ 232  •  
 

6.  เทียบ สภาสงัคายนาวาติกนัครัง้แรก ธรรมนูญดา้นหลกัค าสอนว่าดว้ยความเชือ่
คาทอลิก บทท่ี III เดนซิงเกอร ์1785-1186 (3004-3005)  •  
 

7.  เทียบ มองซิเออร ์ปีโอ ปัสกินี ชีวิตและผลงานของกาลิเลโอ กาลิเลอี (Vita e opere di 
Galileo Galilei) เล่ม 1 และ 2 ส านกัพิมพว์าติกนั (1964)  •  
 

8.  เทียบ มทัธิว 24:13; 13:24-30 และ 36-43  •  
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9.  เทียบ 2 โครินธ์ 6:10  •  

 
10.  เทียบ ยอห์น 1:3 และ 14  •  

 
11.  เทียบ เอเฟซสั 1:10  •  

 
12.  เทียบ ยอห์น 3:16; โรม 5:8  •  

 
13.  เทียบ กจิการ 2:36; มทัธวิ 28:18  •  

 
14.  เทียบ โรม 15:16  •  

 
15.  เทียบ กจิการ 1:7  •  

 
16.  เทียบ 1 โครินธ์ 7:31; นกับุญอิเรเน สูก้บัลทัธินอกรีต (Adversus haereses) V, 36, 

PG, VIII, 1221  •  
 

17.  เทียบ 2 โครินธ์ 5:2; 2 เปโตร 3:13  •  
 

18.  เทียบ 1 โครินธ์ 2:9; 21: วิวรณ ์4-5  •  
 

19.  เทียบ 1 โครินธ์ 15:42 และ 53  •  
 

20.  เทียบ 1 โครินธ์ 13:8; 3:14  •  
 

21.  เทียบ โรม 8:19-21  •  
 

22.  เทียบ ลูกา 9:25  •  
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23.  เทียบ พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 11 สมณสาสนเ์รือ่งสีสิ่บปี (Quadragesimo Anno) 
AAS 23 (1931), หนา้ 207  •  
 

24.  บทเกริ่นน าของ งานฉลองของพระคริสตกษัตริย์ (The Feast of Christ the King)  •  
 
บทที่ 4 
 

1.  พระสนัตะปาปาปอลท่ี 6 สมณสาสนเ์รือ่งพระศาสนจกัร (Ecclesiam Suam) III: AAS 
56 (1964), หนา้ 637-659  •  
 

2.  เทียบ ทิตสั 3:4: “ความรกัต่อมนษุย”์  •  
 

3.  เทียบ เอเฟซสั 1:3; 5:6; 13-14, 23  •  
 

4.  สภาสงัคายนาวาติกนัครัง้ท่ีสอง ธรรมนูญดา้นหลกัค าสอนว่าดว้ยพระศาสนจกัร บทท่ี 
I, ขอ้ 8: AAS 57 (1965), หนา้ 12  •  
 

5.  อา้งแลว้ บทท่ี II, ขอ้ 9: AAS 57 (1965), หนา้ 14; เทียบ ขอ้ 8: AAS ในเอกสารท่ีอา้ง
ถึง, หนา้ 11  •  
 

6.  อา้งแลว้ บทท่ี I, ขอ้ 8: AAS 57 (1965), หนา้ 11  •  
 

7.  เทียบ อา้งแลว้ บทท่ี IV, ขอ้ 38: AAS 57 (1965), หนา้ 43, พรอ้มกบัหมายเหต ุ120  •  
 

8.  เทียบ โรม 8:14-17  •  
 

9.  เทียบ มทัธิว 22:39  •  
 

10.  ธรรมนูญดา้นหลกัค าสอนว่าดว้ยพระศาสนจกัร บทท่ี II, ขอ้ 9: AAS 57 (1965), หนา้ 
12-14  •  
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11.  เทียบ พระสนัตะปาปาปีโอ 12 พระราชด ารสัต่อสหภาพนานาชาติแห่งสถาบนั
โบราณคดี ประวติัศาสตร ์และประวติัศาสตรศิ์ลปะ (International Union of Institutes of 
Archeology, History and History of Art) 9 มนีาคม 1956 AAS 48 (1965), หนา้ 212: “พระผู้
สถาปนา พระเยซูคริสตเจา้ มิไดม้อบขอ้บญัญัติใดๆ หรือก าหนดวตัถปุระสงคส์ าหรบัความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ยทางวฒันธรรมใดๆ  •  เปา้หมายท่ีพระคริสตเจา้ทรงประทานใหจ้ ากดัอยู่แต่เพียง
ดา้นศาสนาโดยแท ้...  •  พระศาสนจกัรตอ้งน ามนษุยไ์ปหาพระเป็นเจา้ เพือ่ท่ีจะไดม้อบพวกเขา
แก่พระองคโ์ดยไม่มีขอ้แมใ้ดๆ ...  • พระศาสนจกัรตอ้งไม่ละสายตาไปจากเปา้หมายเหนือ
ธรรมชาติท่ีจ ากดัอยู่เฉพาะในดา้นศาสนา  •  ความหมายของกจิกรรมต่างๆ เหล่านี ้ไปจนถึง
ขอ้บญัญัติสดุทา้ยในประมวลกฎหมายของพระศาสนจกัร สามารถกระท าไดเ้พียงแต่รว่มมือไม่วา่
จะเป็นทางตรงหรือทางออ้มกบัเป้าหมายนี”้  •  
 

12.  ธรรมนูญดา้นหลกัค าสอนว่าดว้ยพระศาสนจกัร บทท่ี I, ขอ้ 1: AAS 57 (1965), หนา้ 
5  •  
 

13.  เทียบ ฮีบรู 13:14  •  
 

14.  เทียบ 2 เธสะโลนกิา 3:6-13; เอเฟซสั 4:28  •  
 

15.  เทียบ อิสยาห์ 58: 1-12  •  
 

16.  เทียบ มทัธิว 23:3-23; มาระโก 7: 10-13  •  
 

17.  เทียบ พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งพระแม่และพระอาจารย ์(Mater 
et Magistra) IV: AAS 53 (1961), หนา้ 456-457; เทียบ I: AAS ในเอกสารท่ีอา้งถึง, หนา้ 407, 
410-411  •  
 

18.  เทียบ ธรรมนูญดา้นหลกัค าสอนว่าดว้ยพระศาสนจกัร บทท่ี III, n. 28: AAS 57 
(1965), p. 35  •  
 

19.  อา้งแลว้ ขอ้ 28: AAS loc. cit. pp. 35-36  •  
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20.  เทียบ นกับญุแอมโบรส พรหมจารีย์ (De virginitate) บทท่ี VIII, ขอ้ 48: ML 16, 278  
•  
 

21.  เทียบ ธรรมนูญดา้นหลกัค าสอนว่าดว้ยพระศาสนจกัร บทท่ี II, ขอ้ 15: AAS 57 
(1965) หนา้ 20  •  
 

22.  เทียบ ธรรมนูญดา้นหลกัค าสอนว่าดว้ยพระศาสนจกัร บทท่ี II, ขอ้ 13: AAS 57 
(1965), หนา้ 17  •  
 

23.  เทียบ จสัติน การสนทนากบัทรีฟีน (Dialogus cum Tryphene) บทท่ี 110; MG 6, 
729 (ออตโต - บรรณาธิการ), 1897, หนา้ 391-393: “... แต่ยิ่งมีการกดขี่ข่มเหงท่ีกระท าต่อพวก
เรามากขึน้เท่าใด จ านวนของผูท่ี้กลบัใจเป็นผูเ้ชื่อดว้ยใจศรทัธาในนามของพระเยซูเจา้จะยิ่งเพ่ิม
มากขึน้เท่านัน้; เทียบ แตรต์เูลียน ค าขอโทษ (Apologeticus) บทท่ี L, 13: “ทกุครัง้ท่ีท่านก าจดัเรา
เหมือนตน้หญา้ จ านวนของพวกเราจะทวีขึน้ โลหิตของพระคริสตเจา้เป็นเหมือนเมล็ดพนัธุ!์”; 
เทียบ ธรรมนูญดา้นหลกัค าสอนว่าดว้ยพระศาสนจกัร บทท่ี II, ขอ้ 9: AAS 57 (1965), หนา้ 14  •  
 

24.  เทียบ ธรรมนูญดา้นหลกัค าสอนว่าดว้ยพระศาสนจกัร บทท่ี II ขอ้ 15: AAS 57 
(1965), หนา้ 20  •  
 

25.  เทียบ พระสนัตะปาปาปอลท่ี 6 พระราชด ารสัเมื่อ 3 กุมภาพนัธ ์1965  •  
 
ส่วนที่ 2 
บทที่ 1 
 

1.  เทียบ นกับญุออกสัติน สิทธิทีจ่ะสมรสอีกครัง้หนึ่ง (De Bene coniugali) PL 40, 375-
376 และ 394; นกับุญโทมสั ประมวลเทววิทยา (Summa Theologica) Suppl. Quaest. 49, art. 
3 ad 1, สมณบญัญติัส าหรบัชาวอาร์เมเนยีน (Decretum pro Armenis) เดนซิงเกอร-์โชน 1327; 
พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 11 สมณสาสนเ์รือ่งการสมรส (Casti Connubii) AAS 22 (1930), หนา้ 
547-548; เดนซิงเกอร-์โชน 3703-3714.  •  
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2.  เทียบ พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 11 สมณสาสนเ์รือ่งการสมรส (Casti Connubii) AAS 22 
(1930), หนา้ 546-547; เดนซิงเกอร-์โชน 3706  •  
 

3.  เทียบ โฮเชยา 2; เยเรมีย์ 3:6-13; เอเสเคียล 16 และ 23; อิสยาห์ 54  •  
 

4.  เทียบ มทัธิว 9:15; มาระโก 2:19-20; ลูกา 5:34-35; ยอห์น 3:29; เทียบ 2 โครินธ์ 
11:2; เอเฟซสั 5:27; ววิรณ์ 19:7-8; 21:2 และ 9  •  
 

5.  เทียบ เอเฟซสั 5:25  •  
 

6.  เทียบ สภาสงัคายนาวาติกนัครัง้ท่ีสอง ธรรมนูญดา้นหลกัค าสอนว่าดว้ยพระศาสนจกัร 
AAS 57 (1965), หนา้ 15-16; 40-41; 47  •  
 

7.  เทียบ พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 11 สมณสาสนเ์รือ่งการสมรส (Casti Connubii) AAS 22 
(1930), หนา้ 583  •  
 

8.  เทียบ 1 ทิโมธี 5:3  •  
 

9.  เทียบ เอเฟซสั 5:32  •  
 

10.  เทียบ ปฐมกาล 2:22-24, สภุาษิต 5:15-20; 31:10-31;   •  
 

11.  เทียบ พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 11 สมณสาสนเ์รือ่งการสมรส (Casti Connubii) AAS 
22 (1930), หนา้ 547 และ 548; เดนซิงเกอร-์โชน 3707; โทบิต 8:4-8; เพลงซาโลมอน 1:2-3; 
1:16; 4:16-5, 1; 7:8-14; 1 โครินธ์ 7:3-6; เอเฟซสั 5:25-33  •  
 

12.  เทียบ พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 11 สมณสาสนเ์รือ่งการสมรส (Casti Connubii) AAS 
22 (1930), หนา้ 547 และ 548; เดนซิงเกอร-์โชน 3707  •  
 

13.  เทียบ 1 โครินธ์ 7:5  •  
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14.  เทียบ พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 11 สมณสาสนเ์รือ่งการสมรส (Casti Connubii) AAS 
22 (1930): เดนซิงเกอร-์โชน 3716-3718, พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 12 พระราชด ารสัต่อทีป่ระชมุ
สหภาพผดุงครรภ์แห่งอิตาลี (Allocutio Conventui Unionis Italicae inter Obstetrices) 29 
ตลุาคม 1951 AAS 43 (1951), หนา้ 835-854, พระสนัตะปาปาปอลท่ี 6 พระราชด ารสัต่อคณะ
พระคาร์ดินลั 23 มิถนุายน 1964 AAS 56 (1964), หนา้ 581-589 ค าถามบางประการซึ่ง
จ าเป็นตอ้งตรวจสอบเพิ่มเติมมากขึน้ดว้ยความรอบคอบถกูมอบหมายตามพระบญัชาของสมเด็จ
พระสนัตะปาปาใหแ้ก่คณะกรรมการเพื่อท าการศึกษาเกี่ยวกบัประชากร ครอบครวั และการก าเนิด 
เพื่อท่ีว่า หลงัจากคณะกรรมการไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีส าเร็จลลุ่วงไปแลว้ สมเด็จพระสนัตะปาปา
สามารถท่ีจะมีพระราชวินิจฉัยได ้ • ดว้ยเหตท่ีุพระธรรมค าสอนแห่งพระอาจาริยานภุาพอยู่ใน
สภาวการณเ์ช่นนี ้สภาฯศกัด์ิสิทธิ์แห่งนีไ้ม่ปรารถนาท่ีจะเสนอวิธีแกไ้ขท่ีแน่นอนตายตวัโดยทนัที  •  
 

15.  เทียบ เอเฟซสั 5:16; โคโลสี 4:5  •  
 

16.  เทียบ ศีลศกัดิสิ์ทธิต์ามจารีตเกรกอเรียน (Sacramentarium Gregorianum): PL 78, 
262  •  
 

17.  เทียบ โรม 5:15 และ 18; 6:5-11; กาลาเทีย 2:20  •  
 

18.  เทียบ เอเฟซสั 5:25-27  •  
 
บทที่ 2 
 

1.  เทียบ ค าแถลงเกร่ินน าของธรรมนูญนี ้ขอ้ 4 และต่อจากนัน้  •  
 

2.  เทียบ โคโลสี 3:2  •  
 

3.  เทียบ ปฐมกาล 1:28  •  
 

4.  เทียบ สภุาษิต 8:30-31  •  
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5.  เทียบ นกับญุอิเรเน สูก้บัลทัธินอกรีต (Adversus haereses) III, 11, 8 (แซกนารด์ 
บรรณาธิการ หนา้ 200; เทียบ อา้งแลว้ 16, 6: หนา้ 290-292; 21, 10-22: หนา้ 370-372; 22 3: 
หนา้ 378; ฯลฯ)  •  
 

6.  เทียบ เอเฟซสั 1:10  •  
 

7.  เทียบ พระราชด ารสัของพระสนัตะปาปาปีโอท่ี 11 ต่อคณุพ่อ โรลองด-์กอสเซเลอร ์
“จ าเป็นท่ีเราจะตอ้งไม่ละสายตาไปจากความจรงิท่ีว่าเป้าหมายของพระศาสนจกัรอยู่ท่ีการ
ประกาศข่าวดีไม่ใช่การท าใหเ้กิดความเจริญรุง่เรือง ถา้หากพระศาสนจกัรมีความเจริญรุง่เรืองก็
เพียงเพื่อท่ีจะประกาศข่าวดี” [สปัดาหท์างสงัคมแห่งฝรั่งเศส (Semaines sociales de France) 
แวรซ์าย 1936, หนา้ 461-462]  •  
 

8.  สภาสงัคายนาวาติกนัครัง้แรก ธรรมนูญดา้นหลกัค าสอนว่าดว้ยความเชือ่คาทอลิก บท
ท่ี III เดนซิงเกอร ์1795, 1799 (3015, 3019); เทียบ พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 11 พระสมณสาสน์
เร่ืองสีสิ่บปี (Quadragesimo Anno) AAS 23 (1931), หนา้ 190  •  
 

9.  เทียบ พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งสนัติภาพในโลก (Pacem in 
Terris) AAS 55 (1963), หนา้ 260  •  
 

10.  เทียบ พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งสนัติภาพในโลก (Pacem in 
Terris) AAS 55 (1963), หนา้ 283; พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 12, พระราชด ารสัทางวิทย ุ24 ธันวาคม 
1941: AAS 34 (1942), หนา้ 16-17  •  
 

11.  พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งสนัติภาพในโลก (Pacem in Terris) 
AAS 55 (1963), หนา้ 260  •  
 

12.  เทียบ พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 บทภาวนาเมื่อ 11 ตลุาคม 1962 ณ วนัเปิด
ประชมุสภาสงัคายนาฯ AAS 54 (1962), หนา้ 792  •  
 

13.  เทียบ ธรรมนูญเรือ่งพธิีกรรมศกัดิสิ์ทธิ ์ขอ้ 123: AAS 56 (1964), พระสนัตะปาปา
ปอลท่ี 6 พระราชด ารสัต่อคณะศิลปินแห่งกรุงโรม หนา้ 131; AAS 56 (1964), หนา้ 439-442  •  
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14.  เทียบ สภาสงัคายนาวาติกนัครัง้ท่ีสอง สมณบญัญติัเรือ่งการฝึกอบรมพระสงฆ์ และ 

ค าประกาศของสภาสงัคายนาฯ เรือ่งการศึกษาแบบคริสต์  •  
 

15.  เทียบ ธรรมนูญดา้นหลกัค าสอนว่าดว้ยพระศาสนจกัร บทท่ี IV, ขอ้ 37: AAS 57 
(1965), หนา้ 42-43  •  
 
บทที่ 3 
 

1.  เทียบ พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 12 พระราชด ารสั เมื่อ 23 มีนาคม 1952 AAS 44 (1953), 
หนา้ 273; พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 พระราชด ารสัต่อสมาคมคาทอลิกของผูใ้ชแ้รงงานอิตาลี 
เมื่อ 1 พฤษภาคม 1959 AAS 51 (1959), หนา้ 358  •  
 

2.  เทียบ พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 11 สมณสาสนเ์รือ่งสีสิ่บปี (Quadragesimo Anno) AAS 
23 (1931), หนา้ 190 และต่อจากนัน้; พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 พระราชด ารสั เมือ่ 23 มีนาคม 
1952 AAS 44 (1952), หนา้ 276 และต่อจากนัน้; พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่ง
พระแม่และพระอาจารย์ (Mater et Magistra) AAS 53 (1961), หนา้ 450; สภาสงัคายนาวาติกนั
ครัง้ท่ีสอง สมณบญัญติัเกีย่วกบัสือ่ส าหรบัการสือ่สารทางสงัคม บทท่ี I, ขอ้ 6 AAS 56 (1964), 
หนา้ 147  •  
 

3.  เทียบ มทัธิว 16:26; ลูกา 16:1-31; โคโลสี 3:17  •  
 

4.  เทียบ พระสนัตะปาปาลีโอท่ี 13 สมณสาสนเ์รือ่งเสรีภาพ (Libertas) ในสมณลิขิตของ
พระสนัตะปาปาลีโอท่ี 13 t. VIII, หนา้ 220 และต่อจากนัน้; พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 11 สมณสาสน์
เรือ่งสีสิ่บปี (Quadragesimo Anno) AAS 23 (1931), หนา้ 191 และต่อจากนัน้; พระสนัตะปาปา
ปีโอท่ี 12 พระราชด ารสัในโอกาสวนัฉลองพระคริสตสมภพ (Nuntius natalicius) 1941 AAS 34 
(1942), หนา้ 10 และต่อจากนัน้; พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งพระแม่และพระ
อาจารย ์(Mater et Magistra) AAS 53 (1961), หนา้ 401-464  •  
 

5.  โดยอา้งอิงถึงปัญหาดา้นการเกษตรกรรม เทียบ พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณ
สาสนเ์รือ่งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater et Magistra) AAS 53 (1961)  •  
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6.  เทียบ พระสนัตะปาปาลีโอท่ี 13 สมณสาสนเ์รือ่งสาสนแ์ห่งความจริง (Rerum 

Novarum) AAS 23 (1890-91), หนา้ 649, หนา้ 662; พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 11 สมณสาสนเ์รือ่งสี่
สิบปี (Quadragesimo Anno) AAS 23 (193-1), หนา้ 200-201; พระสนัตะปาปาลีโอท่ี 11 สมณ
สาสนเ์รือ่งพระผูไ้ถ่ (Divini Redemptoris) AAS 29 (1937), หนา้ 92; พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 12 
พระราชด ารสัทางวิทยใุนโอกาสวนัก่อนวนัฉลองพระคริสตสมภพ AAS 35 (1943) หนา้ 20; พระ
สนัตะปาปาปีโอท่ี 13 พระราชด ารสัเมื่อ 13 มิถนุายน 1943 AAS 35 (1943), พระสนัตะปาปาปีโอ
ท่ี 12 พระราชด ารสัทางวิทยตุ่อผูใ้ชแ้รงงานชาวสเปน 11 มีนาคม 1951 หนา้ 172; พระ
สนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater et Magistra) AAS 43 
(1951), หนา้ 215; AAS 53 (1961), หนา้ 419  •  
 

7.  เทียบ พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater et 
Magistra) AAS 53 (1961), หนา้ 408, 424, 427; อย่างไรก็ตาม ค าว่า “การรกัษา” (curatione) 
ถกูน ามาจากขอ้ความภาษาละตินในสมณสาสน์เรือ่งสีสิ่บปี (Quadragesimo Anno) AAS 23 
(1931) หนา้ 199; ในแง่ของวิวฒันาการของค าถาม เทียบ พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 12 พระราชด ารสั
เมื่อ 3 มิถนุายน 1950 AAS 42 (1950) หนา้ 485-488; พระสนัตะปาปาปอลท่ี 6 พระราชด ารสั
เมื่อ 8 มิถนุายน 1964 AAS 56 (1964), หนา้ 573-579  •  
 

8.  เทียบ พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งมาลยัแห่งความปีติ (Sertum 
Laetitiae) AAS 31 (1939), หนา้ 642; พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 พระราชด ารสัต่อคณะสงฆ ์
AAS 52 (1960), หนา้ 5-11; พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งพระแม่และพระอาจารย ์
(Mater et Magistra) AAS 53 (1961), หนา้ 411  •  
 

9.  เทียบ นกับญุโทมสั ประมวลเทววิทยา (Summa Theologica) II-II, q. 32, a. 5 ad 2; 
อา้งแลว้ q. 66, a. 2: และต่อจากนัน้; อรรถาธิบายใน พระสนัตะปาปาลีโอท่ี 13 สมณสาสนเ์รือ่ง
สาสนแ์ห่งความจริง (Rerum Novarum) AAS 23 (1890-91) หนา้ 651 และต่อจากนัน้; และพระ
สนัตะปาปาปีโอท่ี 12 พระราชด ารสั เมื่อ 1 มิถนุายน 1941: AAS 33 (1941), หนา้ 199; พระ
สนัตะปาปาปีโอท่ี 12 พระราชด ารสัเน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ 1954: AAS 47 (1955), 
หนา้ 27  •  
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10.  เทียบ นกับญุแบซิล บทเทศนจ์ากพระวรสารนกับุญลกูา “รือ้ยุง้ฉางของเรา” 
(Destruam horrea mea) ขอ้ 2 (PG 31, 263); แลคแทนทิอสุ กฎแห่งสวรรค์ (Divinarum 
institutionum) เล่มท่ี V เกี่ยวกบัความยติุธรรม (PL 6, 565 B); นกับญุออกสัติน บทพระวรสารโดย
นกับุญยอห์น Ev. tr. 50, n. 6 (PL 35, 1760); นกับุญออกสัติน ขอ้คิดเห็นเกีย่วกบับทสดุดีที ่147 
ขอ้ 12 (PL 37, 192); นกับญุเกรกอรี ผูย้ิ่งใหญ่ บทเทศน ์(Homiliae in Ev.), hom. 20 (PL 76, 
1165); นกับุญเกรกอร ีผูย้ิ่งใหญ่ กฎเกีย่วกบัการอภิบาล (Regulae Pastoralis liber) pars III c. 
21 (PL 77 87); นกับุญโบนาเวนตรูา In III Sent. d. 33, dub. 1 (ed Quacracchi, III, 728); 
นกับุญโบนาเวนตรูา, In IV Sent. d. 15, p. II, a. a q. 1 (ed. cit. IV, 371 b ); q. de superfluo 
(ms. Assisi Bibl. Comun. 186, ff. 112a-113a); นกับุญอลัแบร ์ผูย้ิ่งใหญ่ In III Sent., d. 33, a.3, 
sol. 1 (ed. Borgnet XXVIII, 611); Id. In IV Sent. d. 15, a. 1 (ed. cit. XXIX, 494-497) ในกรณี
ของการตดัสินเกี่ยวกบัส่ิงท่ีไม่มีแก่นสารในยคุสมยัของเรา เทียบ พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 พระ
ราชด ารสัทางวิทย-ุโทรทศัน ์เมื่อ 11 กนัยายน 1962: AAS 54 (1962) p. 682: “ภาระหนา้ท่ีของ
มนษุยท์กุคน ภาระหนา้ท่ีอนัเรง่ด่วนของผูเ้ป็นคริสตชน คือการพิจารณาถึงส่ิงท่ีไม่เป็นแก่นสารโดย
ใชม้าตรวดัจากความตอ้งการของผูอ้ื่น และดแูลใหก้ารจดัการและการกระจายทรพัยส่ิ์งของท่ีสรรค์
สรา้งขึน้มาก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อส่วนรวม”  •  
 

11.  ในกรณีนัน้ หลกัการเดิมยงัคงเป็นจริงอยู่: “ในกรณีของความจ าเป็นอย่างยิ่งยวด 
ทรพัยส่ิ์งของทัง้หมดเป็นของส่วนรวม นั่นคือ ทรพัยส่ิ์งของทัง้หลายมีไวเ้พื่อการแบ่งปัน” ในทาง
ตรงกนัขา้ม ส าหรบัล าดบัขัน้ตอน การเพิ่มเติม และลกัษณะซึ่งหลกัการเหล่านีถ้กูน าไปประยกุตใ์ช้
ในเนือ้หาท่ีไดเ้สนอมา นอกเหนือจากผูป้ระพนัธใ์นยคุใหม่ เทียบ นกับุญโทมสั ประมวลเทววิทยา 
(Summa Theologica) II-II, q. 66, a. 7 เห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่า เพื่อท่ีจะน าหลกัการไปประยกุตใ์ช้
อย่างถกูตอ้ง เราตอ้งบรรลถุึงเงื่อนไขทกุประการซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นตามหลกัศีลธรรม  •  
 

12.  เทียบ Gratiam, Decretum, C. 21, dist. LXXXVI (บรรณาธิการ ฟรีดแบรก์ I, 302). 
สจัพจนนี์ส้ามารถพบไดใ้น PL 54, 591 A (เทียบ ใน Antonianum 27 (1952) 349-366) i.  •  
 

13.  เทียบ พระสนัตะปาปาลีโอท่ี 13 สมณสาสนเ์รือ่งสาสนแ์ห่งความจริง (Rerum 
Novarum) AAS 23 (1890-91) หนา้ 643-646, พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 11 สมณสาสนเ์รือ่งสีสิ่บปี 
(Quadragesimo Anno) AAS 23 (1931) หนา้ 191; พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 12 พระราชด ารสัทาง
วิทย ุเมื่อ 1 มิถนุายน 1941: AAS 33 (1941), หนา้ 199; พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 12 พระราชด ารสั
ทางวิทยเุน่ืองในโอกาสวนัก่อนวนัฉลองพระคริสตสมภพ 1942 AAS 35 (1943), หนา้ 17; พระ
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สนัตะปาปาปีโอท่ี 12 พระราชด ารสัทางวิทย ุเมื่อ 1 กนัยายน 1944 AAS 36 (1944) หนา้ 253; 
พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater et Magistra) AAS 
53 (1961) หนา้ 428-429  •  
 

14.  เทียบ พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 11 สมณสาสนเ์รือ่งสีสิ่บปี (Quadragesimo Anno) 
AAS 23 (1931) หนา้ 214; พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งพระแม่และพระอาจารย์ 
(Mater et Magistra) AAS 53 (1961), หนา้ 429  •  
 

15.  เทียบ พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 11 พระราชด ารสัทางวิทยเุน่ืองในโอกาสวนัฉลองพระ
จิตเจา้เสด็จลงมา (Pentecost) 1941: AAS 44 (1941) หนา้ 199; พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 
สมณสาสนเ์รือ่งพระแม่และพระอาจารย ์(Mater et Magistra) AAS 53 (1961) หนา้ 430  •  
 

16.  ส าหรบัการใชท้รพัยส่ิ์งของอย่างถกูตอ้งตามหลกัค าสอนในพันธสญัญาใหม่:  เทียบ 
ลูกา 3:11, 10:30 และต่อจากนัน้; 11:41; 1 เปโตร 5:3, มาระโก 8:36; 12:39-41; ยากอบ 5:1-6; 
1 ทิโมธี 6:8; เอเฟซสั 1:28; 2 โครินธ ์8:13; 1 ยอห์น 3:17 และต่อจากนัน้  •  
 
บทที่ 4 
 

1.  เทียบ พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater et 
Magistra) AAS 53 (1961), หนา้ 417  •  
 

2.  เทียบ พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 อา้งแลว้  •  
 

3.  เทียบ โรม 13:1-5  •  
 

4.  เทียบ โรม 13:5  •  
 

5.  เทียบ พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 12 พระราชด ารสัทางวิทย ุเมื่อ 24 ธันวาคม 1942 AAS 
35 (1943) หนา้ 9-24; 24 ธันวาคม 1944 AAS 37 (1945), หนา้ 11-17; พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 
23 สมณสาสนเ์รือ่งสนัติภาพในโลก (Pacem in Terris) AAS 55 (1963), หนา้ 263, 271 277 และ 
278  •  
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6.  เทียบ พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 12 พระราชด ารสัทางวิทย ุเมื่อ 7 มิถนุายน 1941 AAS 

33 (1941) หนา้ 200; พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งสนัติภาพในโลก (Pacem in 
Terris) 1.c., หนา้ 273 และ 274  •  
 

7.  เทียบ พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater et 
Magistra) AAS 53 (1961), หนา้ 416  •  
 

8.  พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 11 พระราชด ารสั “ต่อสหพนัธผ์ูบ้ริหารมหาวิทยาลยัคาทอลิก" 
พระราชด ารสัของพระสนัตะปาปาปีโอท่ี 11 (แบรเ์ตตโต - บรรณาธิการ) ตรูิน เล่มท่ี 1 (1960) หนา้ 
743  •  
 

9.  เทียบ สภาสงัคายนาวาติกนัครัง้ท่ีสอง ธรรมนูญดา้นหลกัค าสอนว่าดว้ยพระศาสนจกัร 
ขอ้ 13: AAS 57 (1965), หนา้ 17  •  
 

10.  เทียบ ลูกา 2:14  •  
 
บทที่ 5 
 

1. เทียบ พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งสนัติภาพในโลก (Pacem in Terris) 
11 เมษายน 1963: AAS 55 (1963), หนา้ 291; “ดงันัน้ ในยคุสมยัของพวกเราที่ทะนงตนไปกบัพ
ลานภุาพของอาวธุปรมาณ ูนบัว่าเป็นการไม่มีเหตผุลท่ีจะเชื่อว่าสงครามเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ี
จะปกปอ้งสิทธิท่ีถกูละเมิด”  •  
 

2.  เทียบ พระสนัตะปาปาปีโอท่ี 12 พระราชด ารสัเมื่อ 30 กนัยายน 1954: AAS 46 
(1954) หนา้ 589; พระราชด ารสัทางวิทยเุมื่อ 24 ธันวาคม 1954 AAS 47 (1955), หนา้ 15 และ
ต่อจากนัน้; พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งสนัติภาพในโลก (Pacem in Terris) AAS 
55 (1963), หนา้ 286-291; พระสนัตะปาปาปอลท่ี 6 พระราชด ารสัต่อสหประชาชาติ เมื่อ 4 
ตลุาคม 1965  •  
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3.  พระสนัตะปาปายอหน์ท่ี 23 สมณสาสนเ์รือ่งสนัติภาพในโลก (Pacem in Terris) ซึ่ง
ประเด็นเร่ืองการลดอาวธุไดถ้กูกล่าวถึง AAS 55 (1963), หนา้ 287  •  
 

4.  เทียบ 2 โครินธ์ 2:6  •  
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