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บทนา
1. ความปี ติยินดีและความหวัง ความเศร้าโศกและความวิตกกังวลของมนุษย์ในยุคนี ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ของผูย้ ากไร้หรือผูท้ ุกข์ทนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง สิ่งเหล่านีล้ ว้ นเป็ นความปี ติ
ยินดีและความหวัง ความเศร้าโศกและความวิตกกังวลของเหล่าสานุศิษย์ของพระคริสตเจ้าด้วย •
อันที่จริงแล้ว ไม่มีอะไรที่แสดงความเป็ นมนุษย์แท้ที่จะหลุดหายไปจากการหยิบยกขึน้ มาสะท้อน
ในหัวใจของพวกเขา • เหตุเพราะชุมชนที่ประกอบขึน้ นัน้ เป็ นชุมชนของมนุษย์ • ด้วยความเป็ น
หนึ่งเดียวกันในพระคริสตเจ้า พวกเขาได้รบั การนาทางจากพระจิตเจ้าในการเดินทางมุ่งสู่พระ
อาณาจักรของพระบิดาเจ้า และพวกเขาได้รบั ข่าวดีแห่งความรอดพ้น ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อมนุษย์
ทุกคน • นั่นคือเหตุผลที่ชุมชนนีต้ ระหนักถึงการเชื่อมโยงที่แท้จริงระหว่างมนุษย์กบั ความเป็ นมา
ของพวกเขาด้วยสายสัมพันธ์อนั ลึกซึง้ •
2. ดังนั้น การสังคายนาวาติกันครัง้ ที่สองจึงทาการสืบค้นอย่างลึกซึง้ มากขึน้ เกี่ยวกับรหัส
ธรรมของพระศาสนจัก ร ซึ่ ง บัด นี ้ได้เผยแสดงตนเองโดยไม่ ลังเล ไม่ เพี ย งเฉพาะกับ ลูก ๆ ของ
พระศาสนจักรและเหล่าผูท้ ี่ ออ้ นวอนต่อ พระนามของพระคริสตเจ้า แต่ กับมนุษยชาติทงั้ มวลอีก
ด้วย • ด้วยเหตุที่สภาสังคายนาฯ ปรารถนาที่จะอธิบายต่อทุกคนว่า พระศาสนจักรเข้าใจถึงการ
แสดงตนและภารกิจของพระศาสนจักรในโลกยุคปัจจุบันนีอ้ ย่างไร •
ดังนัน้ สภาสังคายนาฯ จึงมุ่งความสนใจไปยังโลกของมนุษย์ ครอบครัวของมนุษย์ทงั้ มวล
ตลอดจนสภาพที่เป็ นจริงทัง้ ปวงซึ่งชุมชนนีต้ งั้ อยู่ โลกใบนั้นซึ่งเป็ นโรงมหรสพแห่งประวัติศาสตร์
ของมนุษย์ และทายาทแห่งความมีชีวิตชีวาของเขา โศกนาฏกรรมของเขา และชัยชนะของเขา โลก
ใบนั้นซึ่งคริสตชนเชื่อว่าถูกสร้างและคา้ ชูไว้ดว้ ยความรักของพระเจ้า โลกซึ่งเสื่อ มทรามลงด้วย
พันธนาการแห่งบาป แต่บัดนีไ้ ด้รบั การปลดปล่อยโดยพระคริสตเจ้า ผูท้ รงถูกตรึงกางเขนและกลับ
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ฟื ้ นคืนพระชนม์ชีพ เพื่อที่โลกจะได้รบั การฟื ้ นฟูขึน้ มาใหม่ตามแผนการของพระเป็ นเจ้าและสาเร็จ
บริบูรณ์ไป •
3. ถึงแม้ว่ามนุษยชาติจะตื่นตะลึงกับความน่ามหัศจรรย์ใจต่อการค้นพบและพลังอานาจ
ของตนเอง มนุษ ย์มัก จะตั้งค าถามด้วยความวิต กกัง วลต่อ แนวโน้ม ของโลก ต่อ ต าแหน่ งและ
บทบาทของมนุษ ย์ในจัก รวาล ต่อ ความหมายของความมานะบากบั่น ของแต่ ละคนและของ
ส่วนรวม และต่อจุดหมายสูงสุดของความเป็ นจริงและของมนุษยชาติ • ดังนั้น การเป็ นประจักษ์
พยานและร่วมเสียงในความเชื่อกับบรรดาประชากรของพระเจ้าทัง้ มวลที่มาร่วมชุมนุมกันในองค์
พระคริสตเจ้า สภาแห่งนีไ้ ม่สามารถที่จะนาเสนอถึงข้อพิสูจน์อื่นใดที่ชัดแจ้งไปกว่านีถ้ ึงความเป็ น
หนึ่งเดียวกัน รวมทั้ง ความเคารพและความรักต่อครอบครัวมนุษย์ทั้งมวล ซึ่งสภาแห่งนีม้ ีความ
ผูกพันด้วย มากไปกว่าการมีส่วนร่วมกับพวกเขาในการเสวนาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เหล่านี ้ • สภา
สังคายนาฯ นาแสงสว่างที่ได้จุดประกายไฟจากพระวรสารโดยอาศัยการชีน้ าของพระจิตเจ้า และ
จัดการแจกจ่ายทรัพยากรที่พระศาสนจักรได้รบั จากองค์ผใู้ ห้กาเนิดและได้เก็บออมไว้ • ด้วยเหตุ
ที่มนุษย์ควรค่าที่จะได้รบั การถนอมรักษาไว้ สังคมของมนุษย์ควรค่าที่จะได้รบั การรือ้ ฟื ้ น • ดังนั้น
จุดศูนย์รวมของการนาเสนอทัง้ หมดของเราคือมนุษย์เอง ทัง้ ครบและทัง้ หมด ทัง้ กายและวิญญาณ
ทัง้ หัวใจและมโนธรรม ทัง้ สติปัญญาและความมุ่งมั่นปรารถนา •
ดังนั้น สภาพระสังฆราชอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนีป้ ระกาศถึงจุดหมายอันสูงส่งของมนุษย์ และ
ปกป้องเมล็ดพันธุแ์ ห่งสวรรค์ซึ่งได้รบั การบ่มเพาะภายในตัวเขา เสนอความช่วยเหลืออย่างสัตย์ซื่อ
ของพระศาสนจักรต่อมนุษยชาติในการโอบอุม้ คา้ ชูภราดรภาพของมนุษย์ทงั้ มวล ซึ่งสอดคล้องกับ
จุด หมายของพวกเขา • ด้วยแรงบัน ดาลใจของความปรารถนาอัน แรงกล้า ที่ไม่ ใช่ ของโลกนี ้
พระศาสนจักรแสวงหาแต่เพียงเป้าหมายหนึ่งเดียว ได้แก่ การมุ่งหน้าทางานของพระคริสตเจ้า
ภายใต้การนาของพระจิ ตเจ้า • และพระคริสตเจ้าเสด็จมายังโลกนีเ้ พื่อเป็ น ประจักษ์ พยานถึง
ความจริง เพื่อการไถ่กูใ้ ห้รอดพ้น ไม่ใช่เพื่อพิพากษา และเพื่อรับใช้ ไม่ใช่เพื่อที่จะได้รบั การรับใช้
(2) •

ถ้อยแถลงเกริ่นนา - สภาพการณ์ของมนุษย์ในโลกสมัยใหม่
4. ในการปฏิ บัติ ภ ารกิ จเช่น นี ้ พระศาสนจัก รมี ห น้า ที่ พิ นิ จ พิ จ ารณาถึ งสัญ ญาณแห่ ง
กาลเวลาและตีความสัญญาณเหล่านั้นโดยอาศัยแสงสว่างแห่งพระวรสาร • ดังนั้น ด้วยภาษาที่
สามารถเข้าใจได้ง่ายสาหรับชนทุกวัย พระศาสนจักรสามารถตอบสนองต่อคาถามที่เกิดขึน้ อย่าง
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ต่อเนื่อง ซึ่งมนุษย์ถามเกี่ยวกับชีวิตในโลกนีแ้ ละในโลกหน้า และเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนหนึ่ง
กับคนอื่นๆ • ดังนั้น เราต้องรูจ้ ักและเข้าใจโลกที่เราอาศัยอยู่นี ้ คาอรรถาธิบาย ความปรารถนา
และบ่อยครัง้ คุณลักษณะที่น่าตื่นเต้นของโลก • ลักษณะที่สาคัญบางประการของโลกสมัยใหม่
สามารถบรรยายคร่าวๆ ได้ดงั ต่อไปนี ้ •
ในปั จจุบันนี ้ มนุษยชาติกาลังอยู่ในระยะการเจริญเติบโตใหม่ทางประวัติศาสตร์ • การ
เปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึง้ และรวดเร็วกาลังแพร่กระจายไปทั่วโลกทีละเล็กทีละน้อย • เริ่มต้นจาก
พลังแห่งสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงนี ส้ ะท้อนกลับมาที่มนุษย์
เอง มายังการตัดสินใจและความปรารถนาของเขา ทัง้ ในแง่ส่วนตัวและส่วนรวม และกลับมาที่
ลัก ษณะของการคิ ด และการกระท าของเขาในเรื่อ งเกี่ ย วกับ สิ่ ง ของและผู้ค น • ดังนั้น เราจึ ง
สามารถกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จ ริงทางวัฒ นธรรมและทางสังคม การเปลี่ยนแปลงที่ มี
ผลกระทบย้อนกลับมายังชีวิตด้านศาสนาของมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน •
เหมื อ นดังเช่ น ที่เกิด ขึน้ กับ วิก ฤตของการเจริญ เติ บ โตใดๆ การเปลี่ย นแปลงนี ้น ามาซึ่ ง
ปัญหาร้ายแรงในช่วงเริ่มต้น • ดังนัน้ ในขณะที่มนุษย์ขยายพลังอานาจของเขาออกไปในทุกทิศ
ทุกทาง พวกเขาอาจจะไม่ประสบความสาเร็จกับการบังคับจัดการพลังอานาจเหล่านีเ้ พื่อความสุข
ความสบายของพวกเขาเองได้เสมอไป • พวกเขาทุ่มเทพยายามในการสารวจอย่างละเอียดถี่ถว้ น
ลึกลงไปในก้น บึง้ ของจิตใจของพวกเขาเอง แต่บ่ อ ยครั้งที่ม นุษ ย์กลับ รู ส้ ึกไม่ แน่ใจในตัวเอง •
มนุษย์ค่อยๆ วางกฎเกณฑ์ของสังคมทีละเล็กทีละน้ อ ยและด้วยความแจ่มชัด มากยิ่งขึน้ เพีย ง
เพื่อที่จะถูกทาให้เป็ นอัมพาตด้วยความไม่แน่นอนในการกาหนดทิศทางที่จะมุ่งหน้าไป •
ไม่เคยมาก่อนเลยที่มนุษยชาติ จะสามารถเพลิดเพลินกับ โภคทรัพย์ ทรัพยากร และพลัง
อานาจทางเศรษฐกิจอันอุดมดังเช่นที่เป็ นอยู่ แต่กระนั้นก็ตาม พลโลกจานวนมหาศาลยังคงต้อ ง
ทนทุกข์ทรมานด้วยความหิวโหยและความยากไร้ ในขณะที่ยังมีจานวนอีกนับไม่ถว้ นที่ประสบ
ความยากล าบากจากการไม่ รู ้ห นั ง สื อ โดยสิ น้ เชิ ง • ไม่ เคยมาก่ อ นเลยที่ ม นุ ษ ย์จ ะมี ค วาม
กระตือ รือ ร้นเป็ นอย่างมากในการทาความเข้าใจกับอิสรภาพ แต่ ในเวลาเดียวกัน รู ปแบบใหม่ๆ
ของการเป็ นทาสด้านสังคมและด้านจิตวิทยาก็ปรากฏขึน้ อยู่เสมอ • ถึงแม้โลกทุกวันนีจ้ ะมีความ
ตระหนักอย่างชัดเจนมากถึงความเป็ น อันหนึ่งอันเดียวกัน และเข้าใจว่ามนุษย์คนหนึ่งต้องพึ่งพา
อาศัยคนอื่นๆ ในความเป็ นเอกภาพอย่างไร แต่สิ่งที่น่าเศร้าที่สดุ คือ โลกนีแ้ บ่งออกเป็ นฝักเป็ นฝ่ าย
ด้วยขัว้ อานาจที่ขดั แย้งกัน • ความขัดแย้งที่ขมขื่นทัง้ ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ เชือ้ ชาติ และ
อุดมการณ์ยังคงดาเนินอยู่ต่อไป และด้วยความขัดแย้งเหล่านี ้ โลกยังคงตกอยู่ในภัยอันตรายจาก
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สงคราม ซึ่งจะทาลายทุกสิ่งทุกอย่างให้กลายเป็ นเถ้าถ่าน • เป็ นความจริงที่ มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดความเห็นเพิ่มมากขึน้ แต่ถอ้ ยคามากมายที่ใช้บรรยายถึงแนวความคิดที่สาคัญกลับนามา
ซึ่งความหมายที่แตกต่างกันตามแนวคิดอุดมการณ์ที่หลากหลาย • ในที่สดุ มนุษย์เพียรพยายาม
ค้นหาโลกที่ดีกว่าเก่า โดยปราศจากการพัฒนาทางจิตวิญญาณที่สอดคล้องกัน •
ด้ว ยอิ ท ธิ พ ลของความสลับ ซับ ซ้อ นที่ หลากหลายดังกล่า ว มนุษ ย์ร่วมสมัย กับ เราเป็ น
จานวนมากไม่สามารถค้นพบคุณ ค่าที่ถาวรได้อ ย่างถูกต้อ งและปรับตัวอย่างเหมาะสมกับการ
ค้นพบใหม่ๆ • ด้วยเหตุที่พวกเขาถูกโหมกระหน่าอยู่ระหว่างความหวังกับความวิตกกังวล และ
กดดันซึ่งกันและกันด้วยคาถามเกี่ยวกับทิศทางของสถานการณ์ปัจจุบนั ต่างๆ พวกเขาจึงต้องแบก
รับเอาความไม่สบายใจไว้ • เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านีเ้ องที่ชกั นาให้มนุษย์พยายามค้นหาคาตอบ
อันที่จริงแล้ว เหตุการณ์เหล่านีบ้ ีบบังคับให้พวกเขาต้องกระทาเช่นนัน้ •
5. ความปั่นป่ วนด้านจิตวิญญาณและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของชีวิตในปัจจุบนั
นีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงที่กว้างและลึกยิ่งกว่าเดิม • ด้วยเหตุผลประการหลัง
การหล่อหลอมอบรมด้านสติปัญญาไม่เคยที่จะมุ่งเน้นไปที่คณิตศาสตร์และธรรมชาติวิทยาและทุก
สาขาวิชาที่เกี่ยวโยงกับมนุษย์เองมากเช่นในปั จจุบันนีม้ าก่อน ขณะที่ ในทางปฏิบตั ิ เทคโนโลยีซึ่ง
ถือกาเนิดจากศาสตร์เหล่านีม้ ีความสาคัญเพิ่มพูนขึน้ เรื่อยๆ •
เจตคติทางวิทยาศาสตร์นีม้ ีผลกระทบรู ปแบบใหม่ต่อ แวดวงของวัฒนธรรมและรู ปแบบ
ของความคิด • เทคโนโลยี ในปั จจุบันนีก้ าลังเปลี่ยนโฉมหน้าของโลก และกาลังพยายามที่จ ะ
เอาชนะห้วงอวกาศที่อยู่รอบนอก • ในระดับหนึ่ง สติปัญญาของมนุษย์กาลังขยายการควบคุม
เหนือ กาลเวลา เหนืออดีตกาลโดยอาศัยความรู ด้ า้ นประวัติศาสตร์ เหนืออนาคตกาลด้วยศิลปะ
แห่งการคาดคะเนไปข้างหน้าและการวางแผน •
ความก้าวหน้าทางด้านชีววิทยา จิตวิทยา และสังคมศาสตร์ไม่เพียงแต่นาความหวังที่จะ
เข้าใจตนเองได้ดียิ่งขึน้ มาสู่มวลมนุษย์ ควบคู่ไปกับวิธีการทางเทคนิค ศาสตร์เหล่านีช้ ่วยให้มนุษย์
มีอิทธิพลโดยตรงต่อชีวิตในกลุ่มสังคมต่างๆ •
ในขณะเดี ย วกั น มนุ ษ ยชาติ ไ ด้ค รุ ่ น คิ ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเพิ่ ม มากขึ ้น เกี่ ย วกั บ การ
คาดการณ์และการควบคุม อัตราการเติบ โตของประชากร • ประวัติศาสตร์เองก็ เร่งความเร็ว
ทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนเราแต่ละคนแทบจะไล่ตามไม่ทนั • จุดหมายของแต่ละชุมชน
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มนุษย์กลายเป็ น ส่วนหนึ่ งของสิ่งที่ใหญ่ กว่า ซึ่ งครั้งหนึ่ง มนุษ ย์ก ลุ่ม ต่างๆ เคยมีป ระวัติศ าสตร์
จาเพาะของกลุ่มของตนเอง •
ดังนั้น มนุษยชาติจึงข้ามผ่านจากแนวคิดเกี่ยวกับความจริงที่อ ยู่นิ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปสู่
แนวคิดที่มีพลวัต และเป็ นแนวคิดในเชิงวิวัฒนาการมากขึน้ • เพราะเหตุนจี ้ ึงเกิดมีปัญหาชุดใหม่
ขึ น้ ปั ญ หาที่ มี จ านวนมากมายเท่ า ที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ได้ เรีย กร้อ งให้เราทุ่ ม เทกั บ การวิ เคราะห์แ ละ
สังเคราะห์ปัญหาเหล่านี ้ •
6. ด้วยสภาพแวดล้อมเช่นนี ้ ชุมชนท้องถิ่นดัง้ เดิม ลักษณะต่างๆ เช่น ครอบครัว ชาติวงศ์
กลุ่มชาติพันธุ์ หมู่บา้ น กลุ่มและสมาคมต่างๆ ซึ่งเกิดจากการคบหาสมาคมทางสังคม ประสบกับ
การเปลี่ยนแปลงโดยสิน้ เชิงเพิ่มขึน้ ในทุกๆ วัน •
สังคมในรู ปแบบสังคมอุตสาหกรรมค่อยๆ แพร่กระจายไปจนทั่ว ส่งผลให้บางชนชาติมี
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงกับมโนคติและสภาพทางสังคมที่ก่อกาเนิด
มานานหลายศตวรรษ •
เช่น เดียวกัน ลัท ธิความเชื่อและการแสวงหาวิถีชีวิต เมื อ งได้เติบโตขึน้ ทั้งเพราะการทวี
จ านวนขึ ้น ของเมื อ งและผู้ค นที่ อ ยู่อ าศั ย ในเมื อ ง หรื อ เพราะการถ่ า ยโอนวิ ถี ชี วิ ต เมื อ งไปยั ง
สภาพแวดล้อมในชนบท •
สื่อกลางรู ปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ ของการสื่อสารทางสังคมมีส่วนสาคัญในการ
สร้างความรูเ้ กี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยการก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ สื่อสารมวลชนทาให้รูปแบบ
ของความคิดและความรูส้ ึกแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางเท่าที่จะเป็ นไปได้ •
สิ่งที่น่าสังเกตคือ มีมนุษย์จานวนมากสักเพียงใดที่ถูกชักจูงให้อพยพย้ายถิ่นด้วยเหตุผล
นานัปการ และด้วยเหตุนรี ้ ู ปแบบการดาเนินชีวิตของเขาจึงเปลี่ยนแปลงไป • ดังนั้น ความผูกพัน
กับเพื่อนพ้องของมนุษย์จึงทวีจานวนขึน้ อย่างสม่าเสมอ และในเวลาเดียวกัน “การขัดเกลาทาง
สังคม (Socialization)” ทาให้เกิดความผูกพันเพิ่มขึน้ ซึ่งอย่างไรก็ตามอาจจะไม่ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แท้จริงเสมอไป •
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วิวัฒนาการในลักษณะนีส้ ามารถจะเห็นได้อย่างชัดเจนในชนชาติที่ มีความสะดวกสบาย
ทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้ว แม้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวในท่ามกลางกลุ่ม
ชนที่ต่อสูด้ ิน้ รนเพื่อความก้าวหน้าดังกล่าวและกระตือรือร้นที่จะทาให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบของ
สั ง คมอุ ต สาหกรรมและสั ง คมเมื อ ง • คนเหล่ า นี ้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู้ ที่ ยั ง ติ ด ยึ ด อยู่ กั บ
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบเก่า กาลังผ่านประสบการณ์พร้อมๆ กันไปสู่การมีวฒ
ุ ิภาวะที่มากขึน้
และการใช้เสรีภาพส่วนตัว •
7. การเปลี่ ย นแปลงของทัศ นคติ และโครงสร้างของมนุษ ย์มักจะก่ อ ให้เกิ ดค าถามต่ อ
คุณค่าชีวิตที่เป็ นเคยที่ยอมรับกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนหนุ่มสาว ซึ่งเริ่มหมดความอดทนกับ
เหตุการณ์มากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ และอันที่จริงแล้วพวกเขาเริ่มเป็ นขบถด้วยความคับแค้นใจ •
โดยตระหนักถึงอิทธิพลของพวกเขาต่อชีวิตสังคม พวกเขาต้องการมีส่วนร่วมในสังคมเร็วขึน้ • สิ่ง
นีม้ กั จะเป็ นสาเหตุให้พ่อแม่และนักการศึกษาประสบกับความยากลาบากในการปฏิบตั ิภารกิจของ
ตนเพิ่มมากขึน้ ในแต่ละวัน • สถาบันต่างๆ กฎ ข้อบังคับ และรู ปแบบของความคิดและความรูส้ ึก
ที่ตกทอดมาจากชนรุ ่นก่อนไม่สามารถที่จะดัดแปลงให้เข้ากับเหตุการณ์รว่ มสมัยได้เสมอไป ดังนั้น
จึงก่อให้เกิดความวุ่นวายกับมารยาทสังคมและแม้กระทั่งกับบรรทัดฐานของพฤติกรรมมนุษย์ •
ท้ายที่สุด สภาวการณ์ใหม่เหล่านีส้ ่งผลกระทบต่อศาสนา • ในทางหนึ่ง ความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ที่จะแยกแยะศาสนาออกจากทัศนคติเชิงอิทธิปาฏิหาริยต์ ่อโลก และความเชื่อ
โชคลางที่ยังคงแพร่กระจายอยู่ท่ วั ไป ทาให้ความเชื่อนั้นบริสุทธิ์และกดดันในแต่ละวันให้ตงั้ มั่นอยู่
ในความเชื่อเป็ นการส่วนตัวและโดยเปิ ดเผยมากยิ่งขึน้ • ด้วยเหตุนี ้ หลายคนจึงบรรลุถึงการรับรู ้
ถึงพระเจ้าที่ชดั เจนมากยิ่งขึน้ • ในอีกทางหนึ่ง มีผคู้ นจานวนเพิ่มมากขึน้ เรื่อยๆ ที่ละทิง้ ศาสนาใน
ภาคปฏิบัติ • ไม่เหมือนในสมัยก่อน การปฏิเสธพระเจ้าหรือศาสนา หรือการละทิง้ พระเจ้าหรือ
ศาสนา ไม่ใช่สิ่งผิดปกติหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ เฉพาะบุคคลอีกต่อไปแล้ว • ด้วยเหตุที่ปัจจุบันนี ้
ไม่ ใช่ เรื่อ งยากที่ สิ่ ง เหล่ านี ้จ ะได้รับ การน าเสนอในแง่ข องความจ าเป็ น ต่ อ ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์หรือเป็ น แนวคิดมนุษย์นิยมใหม่แบบหนึ่ง • ในหลายๆ ที่ ทัศนะเหล่านีไ้ ด้รบั การ
ประกาศไม่เพียงแต่เฉพาะในคาสอนของนักปรัช ญา แต่ ในทุกๆ ด้าน ทัศนะเหล่านีม้ ีอิท ธิ พลต่อ
วรรณกรรม ศิลปะ การตีความของแนวคิดมนุษย์นิยมและประวัติศาสตร์ และต่อกฎหมายมหาชน
เอง • ผลที่ตามมาก็คือ ผูค้ นมากมายเริ่มหวั่นไหว •
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8. พัฒนาการเหล่านีเ้ กิดขึน้ รวดเร็วมากและบ่อ ยครัง้ เกิดขึน้ อย่างไม่เป็ นระบบระเบียบ
ประกอบกับความตระหนักรูด้ ว้ ยความกระตือรือร้นต่อโลกที่ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค หรือความ
ขัดแย้งและความไม่สมดุลที่เพิ่มมากขึน้ •
มีพัฒนาการที่เกิดขึน้ ค่อนข้างบ่อ ยภายในจิตใจของแต่ละคนคือความไม่สมดุลระหว่าง
สติปัญญาซึ่งเป็ นสิ่งที่ทนั สมัยในแง่ของการปฏิบตั ิ กับระบบความคิดด้านทฤษฏีซึ่งไม่สามารถที่จะ
จัดการกับ ผลรวมทั้งหมดของความคิ ด หรือ ไม่ อ าจจะสังเคราะห์ค วามคิด ทั้งหลายเหล่านี ้เข้า
ด้วยกันอย่างเหมาะสมพอเพียง • ในท านองเดียวกัน เกิดความไม่สมดุลระหว่างความกังวล
เกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในทางปฏิบัติและประสิทธิภาพ กับการเรียกร้องของมโนธรรมทางศีลธรรม
อีกทัง้ บ่อยครัง้ มากที่เกิดความไม่สมดุลระหว่างสภาพเงื่อนไขของการดารงชีวิตอยู่รว่ มกันกับความ
จาเป็ นของความคิดส่วนตัว และแม้แต่การใคร่ครวญไตร่ตรอง • ในระยะยาว เริ่มมีพัฒนาการ
ของความไม่สมดุลระหว่างกิจกรรมเฉพาะทางของมนุษย์กับทัศนะเกี่ยวกับความจริงที่ครอบคลุม
เบ็ดเสร็จ •
ส าหรับ ครอบครัว ความไม่ ล งรอยกั น อัน เป็ น ผลมาจากแรงกดดัน ทางด้า นประชากร
เศรษฐกิจ และสังคม หรือจากปั ญหาที่เกิดขึน้ ระหว่างชนรุ ่น ต่อ ๆ มา หรือจากความสัมพันธ์ทาง
สังคมในลักษณะใหม่ระหว่างผูช้ ายกับผูห้ ญิง •
ความแตกต่างมากมายเกิดขึน้ มาอย่างไม่คาดหมายด้วย ทัง้ ระหว่างชนชาติ และระหว่าง
ระเบียบทางสังคมที่หลากหลาย ระหว่างชาติที่ม่ งั คั่ง กับชาติที่ไม่ค่อยจะมีอิทธิพลหรือ ที่ตอ้ งการ
ความช่ ว ยเหลื อ ท้า ยที่ สุด ระหว่ า งสถาบั น นานาชาติ ที่ ถื อ ก าเนิ ด จากประชาชนที่ ป รารถนา
สันติภาพ กับความทะเยอทะยานในการเผยแพร่อุดมการณ์ของตนเอง รวมถึง ความโลภร่วมกันที่
ดารงอยู่ในชนชาติหรือกลุ่มอื่นๆ •
สิ่งที่เกิดขึน้ คือความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความเป็ นปฏิปักษ์ต่อกัน ความขัดแย้ง และ
ความทุกข์ยากลาบาก • โดยที่มนุษย์เป็ นทัง้ ต้นเหตุและเป็ นทัง้ เหยื่อในเวลาเดียวกัน •
9. ขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นที่ขยายเติบโตขึน้ จนไม่เพียงแต่ว่ามนุษยชาติสามารถและ
ควรจะรวบรวมพลังอานาจในการควบคุมเหนือ สิ่งสร้างทัง้ ปวงเพิ่มมากขึน้ แต่ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้
ถ่ายโอนอานาจไปยังมนุษยชาติเพื่อที่จะก่อให้เกิดระเบียบทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่ง

7

จะรับใช้มนุษย์มากยิ่งขึน้ และช่วยคนแต่ละคน รวมถึงคนกลุ่มต่างๆ ในการยืนยันถึงและพัฒนา
ศักดิ์ศรีที่เหมาะสมกับพวกเขา •
ด้วยเหตุนี ้ ผูค้ นมากมายจึงเรียกร้องอย่างค่อนข้างจะแข็งกร้าวต่อเหล่าผูท้ ี่ได้รบั ประโยชน์
ซึ่งด้วยความตระหนักรู อ้ ย่างชัดแจ้ง พวกเขาเห็นว่าตนเองถูกกดขี่ข่มเหงจากความอยุติธรรมและ
การแบ่งปั นทรัพยากรที่ไม่เสมอภาคกัน • บรรดาชนชาติบนเส้นทางแห่งความก้าวหน้า เช่น ดัง
ชนชาติที่เพิ่งจะได้รบั เอกราชเมื่อไม่นานมานี ้ ปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในผลิตผลของอารยธรรม
สมัยใหม่ ไม่เพียงแต่เฉพาะในแวดวงการเมือ ง แต่ในทางเศรษฐกิจ และต้อ งการที่จ ะมีบทบาท
อย่างอิสระเสรีในเวทีโลกด้วย • กระนัน้ ก็ตาม พวกเขายังคงล้าหลังอยู่ต่อไป ในขณะที่ บ่อยครัง้
ชาติที่ตอ้ งพึ่งพาบรรดาชาติที่ร่ารวยกว่าด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ เจริญก้าวหน้ารวดเร็วกว่า •
คนที่ตกเป็ นเหยื่อของความหิวโหยต่างเรียกร้องต่อบรรดาผูท้ ี่อยู่ในสภาพที่ดีกว่า • ในที่ที่
พวกเขายังไม่ได้มา เหล่าสตรีเรียกร้องความเท่าเทียมกันกับบุรุษทัง้ ในด้านกฎหมายและในความ
เป็ นจริง • ผูใ้ ช้แรงงานและชาวไร่ชาวนาต่างแสวงหาไม่เพียงแต่สิ่งที่จาเป็ นต่อชีวิต แต่ยงั ต้องการ
ที่จะพัฒนาพรสวรรค์แห่งบุคลิกภาพของตนด้วยแรงงานของพวกเขา และอันที่จริงแล้ว พวกเขา
ต้องการมีส่วนร่วมในการกาหนดวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม • บัดนี ้
เป็ น ครั้งแรกในประวัติ ศ าสตร์ม นุษ ย์ ผู้ค นทั้งหมดต่ า งเชื่ อ กัน ว่ า ผลดี ท างวัฒ นธรรมควรที่ จ ะ
แจกจ่าย และโดยความเป็ นจริงแล้ว สามารถที่จะแจกจ่ายออกไปให้แก่ทกุ ๆ คนได้ •
กระนัน้ ก็ดี ภายใต้คาเรียกร้องทัง้ หมดเหล่านีม้ ีความปรารถนาที่แรงกล้า และแผ่กระจายไป
ทั่วทุกหนแห่ง มนุษย์และสังคมต่างๆ กระหายหาชีวิตที่สมบูรณ์และมีอิสรภาพสมกับความเป็ น
มนุษย์ ชีวิตที่พวกเขาสามารถพึ่งพาสวัสดิการของตน ซึ่งโลกสมัยใหม่สามารถเสนอให้แก่พวกเขา
ได้อ ย่างอุดม • นอกนั้น ชาติต่างๆ พยายามมากยิ่งขึน้ ทุกวันในการที่จะสร้างให้เกิดชุมชนใน
ลักษณะของชุมชนสากลขึน้ •
ด้วยเหตุที่ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็ นดังที่ กล่ าวมานี ้ โลกสมัย ใหม่ จึ งแสดงให้เห็ น ในเวลา
เดียวกันถึงพลังอานาจและความอ่อนแอ ความสามารถที่จะทากิจการดีอันสูงส่งหรือสิ่งเลวร้ายน่า
รังเกียจ เบือ้ งหน้าของเราเป็ นหนทางไปสู่อิสรภาพหรือ ไปสู่ความเป็ นทาส ไปสู่ความก้าวหน้าหรือ
ความเสื่อมถอย สู่ภราดรภาพหรือความเกลียดชังกัน • นอกจากนี ้ มนุษย์เริ่มตระหนักว่า เขามี
หน้าที่ที่จะนาทางพลังอานาจซึ่งพวกเขาได้ปลดปล่อยออกมานี ้ อันเป็ นพลังที่สามารถทาให้เขาตก
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เป็ นทาสของมันหรือสามารถรับใช้เขาได้ ให้พลังนีข้ ับเคลื่อนไปในทางที่ถูกที่ควร • นั่นคือ เหตุผล
ที่ทาไมเขาจึงตัง้ คาถามต่างๆ กับตนเอง •
10. ความจริงก็คือ ความไม่สมดุลที่โลกสมัยใหม่กาลังเผชิญ อยู่นีเ้ ชื่อ มโยงกับความไม่
สมดุลขัน้ พืน้ ฐานยิ่งกว่า ซึ่งมีรากเหง้าอยู่ภายในหัวใจของมนุษย์เอง • ด้วยเหตุที่ภายในตัวมนุษย์
นัน้ มีปัจจัยต่างๆ มากมายที่กาลังต่อสูก้ ันอยู่ • ดังนั้น ในทางหนึ่ง ในฐานะของสิ่งสร้าง เขาต้อง
ประสบกับข้อจากัดต่างๆ มากมาย ในอีกทางหนึ่ง เขารูส้ ึกถึงความปรารถนาและเสียงเรียกร้องอัน
ไม่มีที่สิน้ สุดภายในตัวเขาที่จะมีชีวิตที่สูงส่งยิ่งขึน้ • ด้วยอิทธิพลของสิ่งดึงดูดใจนานาประการ
เขาถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาให้ตอ้ งเลือกเฉพาะบางสิ่งไว้ และละทิง้ บางสิ่งไป • อันที่จริง ในแง่
ของการเป็ นมนุษย์ที่อ่อนแอและมีบาป เขามักจะทาในสิ่งที่ไม่ควรจะทา และพลาดที่จะทาในสิ่งที่
ควรทา (1) • ดังนั้น เขาจึงต้องทนทุกข์กับความรู ส้ ึกไม่ลงรอยกันภายในใจ และจากความรู ส้ ึก
เหล่านีเ้ องก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมอย่างมากมายและรุ นแรง • ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า ผูค้ น
มากมายที่ชีวิตของพวกเขาถูกครอบงาด้วยแนวคิดวัตถุนิยมจะมองไม่เห็นถึงเชาว์ปัญญาอันเฉียบ
แหลมต่อสถานการณ์ที่เห็นได้ชัดแจ้งเช่นนี ้ หรือสถานการณ์อื่นใด การขาดความสุขเป็ นสิ่งฉุดรัง้
ไม่ ให้พ วกเขาคิ ดใคร่ครวญถึ งเรื่อ งราวใดๆ • โดยคิด ว่าพวกเขาได้พ บความสงบสุข จากการ
ตีความถึงความเป็ นจริงที่ได้รบั การนาเสนออยู่ท่วั ทุกหนแห่งในทุกวันนี ้ หลายคนได้คาดหวังถึงการ
ปลดปล่อยมนุษยชาติให้เป็ นอิสระอย่างแท้จริงและโดยสิน้ เชิงอาศัยแต่เพียงฝี มือ ของมนุษย์เอง
พวกเขาเชื่อมั่นว่าการปกครองโลกของมนุษย์ในอนาคตจะสามารถตอบสนองต่อความปรารถนา
ทุกประการในหัวใจของเขา • อีกทัง้ จะไม่ขาดซึ่งผูค้ นที่สิน้ หวังกับเรื่องความหมายของชีวิต และ
ยกย่องความกล้าหาญของผูท้ ี่คิดว่าการดารงอยู่ของมนุษย์ไร้ซึ่งความหมายโดยธรรมชาติ และ
มุ่งมั่นที่จะมอบความหมายทัง้ มวลให้กบั ชีวิตโดยอาศัยความเฉลียวฉลาดของตนเองเพียงลาพัง •
อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องเผชิญกับการพัฒนาสมัยใหม่ของโลก มีผคู้ นจานวนเพิ่มมากขึน้ อยู่
เรื่อยๆ ที่ตงั้ คาถามพืน้ ฐานหรือรับรู ถ้ ึงคาถามนีด้ ว้ ยเชาว์ปัญญาใหม่ คาถามที่ว่า มนุษย์คืออะไร?
อะไรคือความหมายของความเศร้าใจ ความชั่วร้าย หรือความตาย ซึ่งยังคงดารงอยู่ต่อไปแม้จะมี
ความเจริญก้าวหน้ามากมาย? • อะไรคือเป้าหมายหากชัยชนะเหล่านีต้ อ้ งแลกมาด้วยต้นทุนที่สูง
ลิ่ว? • มนุษย์สามารถจะมอบอะไรให้กับสังคมได้บ้าง? เขาสามารถจะคาดหวังอะไรบ้างจาก
สังคม? • หลังจากชีวิตในโลกนีส้ นิ ้ สุดลงแล้ว อะไรจะตามมา? •
พระศาสนจักรเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นว่าพระคริสตเจ้า ผูท้ รงสิน้ พระชนม์และทรงกลับคืน
พระชนม์ชีพเพื่อมนุษย์ทกุ คน (2) โดยผ่านทางพระจิตเจ้า จะประทานความสว่างและพละกาลังอัน
9

เพีย งพอที่จ ะช่วยให้บรรลุถึ งจุดมุ่งหมายสูงสุด ของเขา • อีก ทั้ง ไม่มี ใครอื่น ใดในสวรรค์ที่จ ะ
ประทานให้แ ก่ ม นุษ ย์ได้เที ย มเท่ ากัน ซึ่ งจะท าให้เขาได้รับ ความรอดพ้น (3) • เช่น เดี ยวกัน นี ้
พระศาสนจักรเก็บสิ่งนั้นเอาไว้กบั พระเป็ นเจ้าผูท้ รงมีพระทัยเมตตาเป็ นที่สุด และพระผูเ้ ป็ นเจ้าจะ
ทรงพบกุญ แจ จุดสนใจ และเป้า หมายของมนุษ ย์ รวมถึ งประวัติศ าสตร์ข องมนุษ ย์ทั้งปวง •
พระศาสนจั ก รยั ง ดู แ ลรัก ษาให้ ภ ายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ ง สิ ้น ยั ง คงมี ค วามเป็ น จริ ง ซึ่ ง ไม่
เปลี่ยนแปลง และซึ่งมีรากฐานสุดท้ายอยู่ในพระคริสตเจ้า ผูซ้ ึ่งคงเป็ นเหมือนเดิมเมื่อวานนีแ้ ละใน
วันนี ้ ใช่แล้วและตลอดไป (4) • ดังนั้น ด้วยความสว่างจากพระคริสตเจ้า ภาพลักษณ์ของพระผู้
เป็ นเจ้าที่ไม่สามารถเห็นได้ บุตรหัวปี แห่งสิ่งสร้างทุกคน (5) สภาสังคายนาฯ ปรารถนาที่จะกล่าว
แก่มนุษย์ทั้งมวลเพื่อที่ให้ความกระจ่างแก่รหัสธรรมลา้ ลึกของมนุษย์ และร่วมมือ ในการค้นหา
ทางออกให้แก่ปัญหาต่างๆ ที่ยงั คงดาเนินอยู่ในยุคของพวกเรา •
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ส่วนที่ 1
พระศาสนจักรและกระแสเรียกของมนุษย์
11. ประชากรของพระเป็ นเจ้าเชื่อว่าพวกเขาได้รบั การนาทางจากพระจิตของพระเป็ นเจ้า
ผู้ท รงเติ ม เต็ ม ให้แ ก่ โลกนี ้ • โดยได้รับ แรงบั น ดาลใจจากความเชื่ อ นี ้ พวกเขาพยายามที่ จ ะ
ถอดรหัสแห่งสัญญาณที่แท้จริงของพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่และพระประสงค์ในเรื่องราวต่าง ในความ
ต้องการ และความปรารถนา ซึ่งประชากรเหล่านีไ้ ด้มีส่วนร่วมร่วมกับมนุษย์คนอื่นๆ ในยุคของเรา
• ด้วยเหตุที่ความเชื่อ ให้ความกระจ่างใหม่แก่ทุกสิ่ง ประกาศถึงแผนการของพระเจ้าต่อ กระแส
เรียกของมนุษย์ทั้งปวง และดังนั้นจึงนาทางจิตใจมนุษย์ให้ม่งุ ไปสู่ทางออกของการเป็ นมนุษย์ที่
ครบครัน •
ก่อนอื่นใดหมด ด้วยเหตุผลนี ้ สภาสังคายนาฯ ปรารถนาที่จะประเมินคุณค่าต่างๆ ซึ่งได้รบั
การประเมิน ค่าสูงในปั จจุบัน และเชื่อ มโยงคุณ ค่าเหล่ านี ้กับต้น กาเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ ค่ า
เหล่านี ้ • ตราบเท่าที่คณ
ุ ค่าเหล่านีเ้ กิดจากฤทธิ์กุศลที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ คุณค่าเหล่านี ้
จึงเป็ นความดีงามเหลือล้น • กระนั้นก็ตาม คุณ ค่าเหล่านีม้ ักจะถูกบิดเบือ นไปจากหน้าที่ อัน
ถูกต้องของมันโดยหัวใจที่มีมลทินของมนุษย์ ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องได้รบั การชาระล้างให้บริสทุ ธิ์ •
พระศาสนจักรคิด อย่ างไรเกี่ย วกับ มนุษ ย์? • อะไรคื อ สิ่ งที่ค วรจะแนะนาให้แก่ สังคม
ปัจจุบนั ที่กาลังอยู่ระหว่างการก่อร่างสร้างขึน้ มา? อะไรคือสิ่งสาคัญสูงสุดของกิจกรรมของมนุษย์
ทั่วโลก? • ผูค้ นกาลังรอคอยคาตอบสาหรับคาถามเหล่านี ้ • จากคาตอบเหล่านี ้ เราจะเห็นได้
ชัดเจนมากยิ่งขึน้ ว่า ประชากรของพระเจ้าและเผ่าพันธุ์มนุษย์มีชีวิตอยู่รว่ มกันเพื่อที่จะรับใช้ซึ่งกัน
และกัน • ดังนั้น พันธกิจของพระศาสนจักรจะแสดงถึงลักษณะทางศาสนา และด้วยเหตุผลนี ้
โดยเฉพาะ จะแสดงถึงลักษณะอันสูงส่งของมนุษย์ •
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บทที่ 1
ศักดิศ์ รีของมนุษย์
12. ตามความเห็นที่แทบจะเป็ นเอกฉันท์ของทัง้ บรรดาศาสนิกชนและเหล่าผูท้ ี่ไม่ถือความ
เชื่อ สรรพสิ่งบนโลกนีค้ วรจะเกี่ยวโยงกับมนุษย์ ผูซ้ ึ่งเป็ นศูนย์กลางและจุดสูงสุดของสรรพสิ่ง •
แต่ ม นุษ ย์คื อ ใคร? • เขาได้แ สดงออกเกี่ ย วกับ ตั วเอง และยังคงแสดงออกอยู่ต่ อ ไป
หลายๆ ความคิดเห็นของเขาไม่สอดคล้องกันหรือแม้แต่ขัดแย้งกันเอง • ในการกระทาเช่นนี ้ เขา
ได้ย กระดับ ตนเองกลายเป็ น มาตรวัดที่ ทรงอานาจเบ็ ดเสร็จ สาหรับ ทุก สิ่งอย่ าง และลดคุณ ค่ า
ตนเองลงจนถึ ง จุ ด ที่ สิ ้น หวัง ไปแล้ว • ผลลั พ ธ์ ที่ ได้คื อ ความสงสั ย และความวิ ต กกั ง วล •
พระศาสนจักรเข้าใจถึงปั ญหานีอ้ ย่างแน่นอน • โดยได้รบั ความสว่างจากพระเจ้า พระศาสนจักร
สามารถเสนอทางออกให้กับพวกเขา เพื่อ ที่จะสามารถแสดงถึงสถานการณ์ที่แท้จ ริงของมนุษย์
และอธิบายถึงข้อบกพร่องของเขา ขณะที่ในเวลาเดียวกัน รับรู ถ้ ึง ศักดิ์ศรีและชะตากรรมของเขา
อย่างเที่ยงธรรม •
ด้ว ยเหตุ ที่ พ ระคัม ภี ร ์ส อนว่ า มนุ ษ ย์ถู ก สร้า งขึ ้น ตาม “พระฉายาของพระเจ้า ” เขามี
ความสามารถที่จะรู จ้ ักและรักพระผู้สร้างของพวกเขา และได้รบั แต่งตัง้ จากพระองค์ให้เป็ นนาย
เหนือ สิ่งสร้างทั้งมวลในโลกนี ้ (1) ให้เขาสามารถการาบพวกมันและใช้พวกมันเพื่อสิริมงคลของ
พระเจ้า (2) • “มนุษย์ที่พระองค์ควรจะเอาใจใส่ต่อเขาคือสิ่งใด? • พระองค์ทรงสร้างเขาต่ากว่า
เทวดาเพียงเล็กน้อย และยกย่องเขาด้วยความรุ ่งโรจน์และเกียรติยศ • พระองค์ทรงประทานให้
เขาปกครองเหนือผลงานจากฝี พระหัตถ์ของพระองค์ กาหนดให้สรรพสิ่งอยู่ใต้เท้าของเขา” (สดด.
8 : 5-7) •
แต่พระเจ้ามิได้สร้างมนุษย์มาให้อยู่แต่เพียงลาพัง ด้วยตัง้ แต่ครัง้ เริ่ มแรก “พระองค์ทรง
สร้างให้เป็ นชายและหญิง” (ปฐก. 1 : 27) • มิตรภาพระหว่างพวกเขาก่อให้เกิดรูปแบบเบือ้ งต้น
ของความเป็ นหนึ่งเดียวกันระหว่างบุ คคล • เนื่อ งจากโดยธรรมชาติส่วนที่ ลึกที่ สุดของเขานั้น
มนุษย์เป็ นสัตว์สังคม และนอกเสียจากว่าเขาจะได้เชื่อมโยงตัวเองเข้ากั บผูอ้ ื่น เขาจะไม่สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ได้หรือไม่สามารถพัฒนาจนเต็มศักยภาพได้เลย •
ดังนั้น เหมือนดังที่อีกประโยคหนึ่งในพระคัมภีรบ์ ัญญัติไว้ว่า “พระเจ้าทรงเห็นว่าทุกสิ่งที่
ทรงสร้างนัน้ ดีมาก” (ปฐก. 1 : 31) •
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13. ถึงแม้ว่าเขาจะถูกพระเจ้าสร้างขึน้ มาในสภาพที่ศักดิ์สิทธิ์ ตัง้ แต่จดุ เริ่มต้นแรกสุดของ
ประวัติ ศาสตร์ มนุษ ย์ได้ใช้อิ สรภาพของเขาไปในทางมิ ช อบ ด้วยการกระตุ้นของพญามาร •
มนุษ ย์ตั้งตนต่ อ ต้า นพระเจ้า และแสวงหาหนทางบรรลุเป้ า หมายของตนแยกจากพระเจ้า •
ถึงแม้ว่าพวกเขาจะรูจ้ กั พระเจ้า พวกเขาไม่ได้ถวายพระเกียรติพระองค์ในฐานะของพระเป็ นเจ้า แต่
จิตใจที่ไร้สติของพวกเขากลับมืดบอด พวกเขารับใช้สิ่งสร้างมากกว่าพระผูส้ ร้าง (3) • สิ่งที่พระ
เป็ นเจ้าเผยแสดงต่อพวกเรานั้นสอดคล้องกับประสบการณ์ • เมื่อพินิจพิจารณาถึงหัวใจของเขา
เขามีความโน้มเอียงไปทางความชั่วร้ายด้วย และถูก ถมทับ ด้วยความเจ็บป่ วยนานัปการ ซึ่งไม่
อาจจะมาจากพระผูส้ ร้างผูเ้ ป็ นองค์ความดีของเขา • บ่อยครัง้ ที่การเริ่มต้นจากการปฏิเสธการรับรู ้
ถึ ง พระเจ้า มนุ ษ ย์ได้ท าลายความสั ม พั น ธ์อั น เหมาะสมกั บ เป้ า หมายสู ง สุ ด ของเขา รวมถึ ง
ความสัมพันธ์กบั ตนเอง กับผูอ้ ื่น และกับสิ่งสร้างทั้งมวล •
ดังนัน้ มนุษย์จึงเกิดการแตกแยกขึน้ ภายในตน • ด้วยเหตุนี ้ ทัง้ หมดของชีวิตมนุษย์ ไม่ว่า
จะเป็ นส่วนของแต่ละคนหรือส่วนรวม แสดงให้เห็นถึงการดิน้ รนอย่างมากระหว่างความดีกบั ความ
ชั่ว ระหว่างความสว่างกับความมืด • อันที่จริง มนุษย์พบว่า โดยลาพังตัวเองแล้ว เขาไม่สามารถ
ที่จะต่อกรกับการโจมตีของปี ศาจได้ ด้วยเหตุนี ้ ทุกคนจึงรูส้ ึกเหมือนกับว่าเขาถูกพันธนาการด้วยโซ่
ตรวน • แต่พระเป็ นเจ้าเองทรงเสด็จมาปลดปล่อยและเสริม สร้างพละกาลังแก่พวกเขา ชุบชูเขา
ขึ น้ ใหม่ จ ากภายใน และละทิ ้ง “เจ้า นายแห่ ง โลกนี ้” (ยอห์น 12 : 31) ผู้ซึ่ ง ยึ ด กุ ม เขาไว้ด้ว ย
พันธนาการแห่งบาป (4) • ด้วยเหตุที่บาปได้ลดทอนคุณค่าของมนุษย์ กีดขวางเส้นทางที่เขาจะ
บรรลุผลสาเร็จในชีวิต •
เสียงเรียกหาความสง่างามและห้วงลึกแห่งความทุกข์ทรมาน ซึ่งทัง้ สองประการเป็ นส่วน
หนึ่งของประสบการณ์ชีวิตมนุษย์ มีคาตอบสุดท้ายและการอธิบายควบคู่กนั ไปตามความจริงของ
การเผยแสดงนี ้ •
14. ถึงแม้ว่าจะถูกสร้างมาจากร่างกายและวิญญาณ มนุษย์ยงั คงเป็ นหนึ่งเดียว • ด้วย
การประกอบขึน้ ด้วยส่วนที่เป็ นร่างกาย มนุษย์ได้รวมเอาองค์ประกอบแห่งโลกของวัตถุไว้ในตนเอง
ดังนั้น องค์ประกอบเหล่านีจ้ ึงบรรลุถึงจุดสูงสุดผ่านทางเขา และเปล่งเสียงอย่างอิสระผ่านทางเขา
ในการสรรเสริญองค์พระผูส้ ร้าง (6) • ด้วยเหตุผลนี ้ มนุษย์จึงไม่ได้รบั อนุญาตให้ดูถกู ดูแคลนชีวิต
ฝ่ ายร่างกายของตน แต่เขามีหน้าที่ตอ้ งเคารพร่างกายของเขาว่าดีงามและมีศักดิ์ศรีทัดเทียมกัน
เพราะพระเป็ นเจ้าจะทรงสร้างร่างกายและจะยกเอาร่างกายนั้นไปในวันสุดท้าย • อย่างไรก็ตาม
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ด้วยบาดแผลแห่งบาป มนุษย์ประสบกับแรงกระตุน้ ที่จ ะต่อต้านขัดขืนภายในร่างกายของเขา •
แต่ศกั ดิ์ศรีแท้จริงของความเป็ นมนุษย์วางหลักเอาไว้ว่า มนุษย์ถวายพระเกียรติแด่พระเป็ นเจ้าด้วย
ร่างกายของเขา และห้ามปรามไม่ให้รา่ งกายรับใช้ต่อความโน้มเอียงไปในทางชั่วร้ายของหัวใจ •
บัดนี ้ มนุษย์มิได้กระทาผิด หากเขาจะยกย่อ งตนเองอยู่เหนือเรื่อ งของร่างกาย และเป็ น
มากกว่าผงธุลีหนึ่งในธรรมชาติ หรือเป็ นพลเมืองนิรนามคนหนึ่งในเมืองแห่งมนุษย์ • ด้วยเหตุที่
เพียงแต่คุณสมบัติอันด้อยค่าของเขาก็ทาให้เขาดีกว่า สรรพสิ่งทัง้ มวลรวมกันเสียอีก • เขาจะดา
ดิ่งลงไปในความลึกลา้ แห่งความเป็ นจริงเมื่อใดก็ตามที่เขาเข้าไปอยู่ในหัวใจของตนเอง พระเจ้าผู้
ทรงตรวจค้น หั ว ใจ (7) รอคอยเขาอยู่ ที่ น่ ั น ที่ น่ ั น เขาจะพิ จ ารณาใคร่ค รวญถึ ง จุด มุ่ ง หมายที่
เหมาะสมของเขา ภายใต้ส ายพระเนตรของพระเจ้า • ดัง นั้น เมื่ อ เขาตระหนั ก ในตนเองถึ ง
วิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์และเป็ นอมตะ เขาจะไม่ถูก เย้ยหยันจากความเพ้อฝั นที่เกิดขึน้ เฉพาะจาก
แรงจูงใจทางกายภาพและทางสังคม แต่เป็ นเพราะความเข้าใจถึ ง ความจริงอันเหมาะสมของ
เรื่องราวนัน้ ๆ •
15. มนุษย์วินิจฉัย ได้อย่างถูกต้อ งว่า ด้วยสติปัญญาของเขา เขาย่อ มอยู่เหนือ กว่าโลก
แห่งวัตถุทั้งมวล ด้วยเหตุที่เขาได้รบั แบ่งปั นความสว่างจากองค์แห่งสติปัญญาอันสูงส่ง • โดย
การใช้ค วามสามารถพิเศษต่างๆ ของเขาอย่ างไม่ มีห ยุดหย่อ นตลอดมาทุก ยุค ทุกสมัย มนุษ ย์
สามารถสร้างความก้าวหน้า ขึน้ ได้อย่างแท้จ ริง ในด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในด้านเทคโนโลยี
และในด้านศิลปศาสตร์ • ในยุคสมัยของเรา มนุษย์มีชยั ชนะอันสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการ
สืบค้นเกี่ยวกับโลกแห่งวัตถุและในการนามันมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเขาเอง • กระนั้นก็
ตาม มนุษย์ยังคงแสวงหาความจริงที่ลึกซึง้ มากยิ่งขึน้ และได้พบกับความจริงเหล่านี ้ • ด้วยเหตุที่
สติปัญญาของมนุษย์มิได้จากัดอยู่แต่เพียงข้อมูลเชิงประจักษ์แต่เพียงอย่างเดียว แต่สามารถที่จะ
บรรลุถึงความเป็ นจริงด้วยมั่นใจอย่างแท้จริงว่าเป็ นสิ่งที่สามารถเรียนรู ไ้ ด้ แม้ว่าผลของบาปจะทา
ให้ความมั่นใจนีค้ ลุมเครือและอ่อนแรงลงไปบ้าง •
ธรรมชาติด้านสติปัญญาของมนุษย์จะถูกทาให้สมบูรณ์ขึน้ ด้วยปรีช าญาณ และจาเป็ น
จะต้อ งท าให้เป็ น ดังนั้น ด้วยเหตุที่ ปรีช าญาณจะจูงใจให้จิ ตใจของมนุษย์ค้น หาและรักในสิ่ งที่
แท้จริงและดีงาม • ด้วยความลุ่มลึกในปรีชาญาณ มนุษย์จึงผ่านทะลุความเป็ นจริงที่ตนมองเห็น
ไปยังความจริงซึ่งจับต้องมองเห็นไม่ได้ •
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ยุคสมัยของพวกเราต้องการปรีชาญาณนีม้ ากยิ่งกว่าในยุคที่ผ่านมา ถ้าหากเราต้องการที่
จะทาให้สิ่งต่างๆ ที่มนุษย์ได้คน้ พบมีความเป็ นมนุษย์มากยิ่งขึน้ • ทัง้ นีเ้ พราะอนาคตของโลกตก
อยู่ในอันตราย นอกเสียจากว่านักปราชญ์จะต้องเตรียมพร้อมที่จะก้าวให้ปรากฏออกมา • สิ่งที่
ควรจะชีใ้ ห้เห็นก็คือหลายๆ ประเทศ ซึ่งขัดสนทางเศรษฐทรัพย์มากกว่า กลับอุดมด้วยปรีชาญาณ
และสามารถเสนอคุณประโยชน์อย่างสาคัญให้แก่ประเทศอื่นๆ •
ในที่สุดแล้ว โดยอาศัยพระพรของพระจิตเจ้า มนุษย์จะได้รบั ความเชื่อจากการใคร่ครวญ
ไตร่ตรองและความเข้าใจในแผนการของพระเป็ นเจ้า (8) •
16. ในส่ วนลึ กของมโนธรรมแยกแยะของเขา มนุษ ย์ตรวจพบกฎเกณฑ์ที่ มนุษ ย์มิ ได้
กาหนดเองเพื่อบังคับตน แต่กฎที่มีนีท้ าให้เขาเชื่อ ฟั ง • เรียกร้อ งให้เขารักความดีและหลีกหนี
ความชั่วอยู่เสมอ เมื่อถึงคราวที่จาเป็ น เสียงของมโนธรรมจะพูดกับหัวใจของเขาว่า จงทาสิ่งนี ้ จง
หลีกเลี่ยงสิ่งนั้น • ด้วยว่าในหัวใจของมนุษย์มีกฎที่เขียนไว้โดยพระเป็ นเจ้า การเชื่อฟั งกฎนีเ้ ป็ น
ความสง่างาม เป็ นศักดิ์ศรีของมนุษ ย์ เขาจะได้รับการพิพ ากษาตามการเชื่ อ ฟั งต่อ กฎนี ้ (9) •
มโนธรรมเป็ น แก่นที่อยู่ในที่ลึก ลับที่สุดและเป็ นที่อันศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์ • ที่น่ นั เขาจะอยู่เพียง
ลาพังกับพระเป็ นเจ้า ซึ่งเสียงของพระองค์จะดังก้องอยู่ในห้วงลึกของเขา (10) • ในลักษณะอัน
น่าพิศวง มโนธรรมจะเผยแสดงให้เห็นถึ งกฎนั้น ซึ่งจะสาเร็จ ได้ด้วยความรักต่อ พระเจ้าและต่อ
เพื่อ นบ้าน (11) • ในความสัตย์ซื่อ ต่อมโนธรรม คริสตชนจึงร่วมส่วนกับมนุษย์คนอื่นๆ ในการ
แสวงหาความจริง และค้นหาคาตอบที่แท้จริงสาหรับปั ญหาต่างๆ มากมาย ซึ่งเกิดขึน้ ในชีวิตของ
มนุษย์แต่ละคนอันเนื่องมาจากความสัมพั นธ์ในสังคม • ดังนั้น เมื่อมโนธรรมที่ถูกต้อ งเข้ามา
กากับควบคุมมากขึน้ บุคคลหรือกลุ่มทัง้ หลายยิ่งจะหันเหออกไปจากทางเลือกที่ไม่มีทางออก และ
พยายามที่จะรับการชีน้ าจากบรรทัดฐานที่ถูกต้องทางศีลธรรมมากขึน้ • บ่อยครัง้ ที่มโนธรรมทา
ผิดพลาดไปด้วยความโง่เขลาที่ ไม่อ าจจะเอาชนะได้โดยไม่ สูญ เสียศักดิ์ ศรี • สิ่งเดียวกัน นีไ้ ม่
อาจจะใช้อธิบายได้กับคนที่แทบจะไม่ใส่ใจกับความจริงและความดีงาม หรือกับมโนธรรมที่ค่อยๆ
ด้านชาจนมืดบอดไป อันเป็ นผลมาจากการกระทาบาปจนเคยชิน •
17. เพียงเฉพาะในอิสรภาพเท่านั้นที่มนุษย์จะสามารถกาหนดทิศทางของตนให้ม่งุ หน้า
ไปสู่ความดีงามได้ • คนในยุคสมัยของเรานีใ้ ช้ประโยชน์เป็ นอันมากจากอิสรภาพนี ้ และตามหา
อิสรภาพด้วยความกระตือรือร้น และแน่นอนว่าเป็ นไปอย่างถูกต้องด้วย • อย่างไรก็ตาม บ่อยครัง้
ที่พวกเขาฟูมฟั กอิสรภาพนีแ้ บบเอาแต่ใจตัวเองเหมือ นกับเป็ นใบอนุญ าตให้พ วกเขาท าอะไรก็
ตามที่ทาให้พวกเขาพอใจ แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็ นสิ่งชั่วร้าย • ในส่วนของอิสรภาพเอง อิสรภาพที่
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แท้จริงเป็ นเครื่องหมายพิเศษเฉพาะถึงพระฉายาของพระเป็ นเจ้าภายในตัวมนุษย์ • ด้วยเหตุที่
พระเป็ นเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้มนุษย์ยังคง “เป็ นผูค้ วบคุมดูแลการตัดสินใจด้วยตัวของเขาเอง”
(12) เพื่อที่เขาจะได้แสวงหาพระผูส้ ร้างของเขาอย่างเป็ นธรรมชาติ และเข้ามาอย่างอิสระสู่ความดี
บริบู รณ์ อันน่ าปี ติ ยิน ดี โดยผ่ านทางความจงรัก ภักดี ต่อ พระองค์ • ดังนั้น ศัก ดิ์ ศรีข องเขาจึ ง
เรียกร้องให้กระทาตามสิ่งที่เขาเลือกโดยรู ต้ วั และโดยอิสระ ซึ่งเกิดขึน้ จากแรงจูงใจและการกระตุน้
โดยส่ วนตัว จากภายใน ไม่ ใช่ จากสิ่งเร้าภายในอัน ไร้เหตุผล หรือ เพราะเพีย งแค่ แรงกดดันจาก
ภายนอกเท่านั้น • มนุษย์จะบรรลุถึงศักดิ์ศรีดังกล่าวเมื่อปลดปล่อยตนเองจากความลุ่มหลงใน
กิเลส เขาดาเนินตามเป้าหมายของตนตามทางเลือกที่เขาได้ตัดสินใจด้วยตนเองแล้วว่าดีงาม และ
จัดหาความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมให้กับตนเองด้วยการกระทาที่มีประสิทธิผลและเชี่ยวชาญ
เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางนั้น • เนื่องจากอิสรภาพของมนุษย์ถูกทาลายจากการกระทา
บาป โดยอาศัยความช่วยเหลือจากพระหรรษทานของพระเป็ นเจ้าเท่ านั้นที่จะนาความสัมพันธ์
ดังกล่าวกับพระเจ้าให้เบ่งบานอย่างเต็มที่ • ต่อหน้าพระบัลลังก์พิพากษาของพระเป็ นเจ้า มนุษย์
แต่ละคนจะต้องยื่นบัญชีชีวิตของเขาว่าเขาได้ทาความดีหรือทาความชั่ว (13) •
18. เมื่อ ต้องเผชิญ หน้ากับความตายนั่ นแหละ ปริศ นาแห่ งการด ารงอยู่ข องมนุษ ย์จึ ง
ปรากฏขึน้ มาโดยฉับพลันทันทีที่สุด • มนุษย์ไม่เพียงแต่จะต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวด
และความเสื่อมโทรมของร่างกายที่กาลังรุกคืบเข้ามา แต่ที่มากยิ่งกว่านั้นคือความกลัวต่อการดับ
สูญไปชั่วนิจนิรนั ดร • นับเป็ นสิ่งถูกต้องที่เขาได้กระทาตามสัญชาตญาณของหัวใจ เมื่อเขาชิงชัง
และตัดขาดจากความพินาศจนหมดสิน้ และการดับสูญ โดยสิน้ เชิง ของการเป็ นบุคคลของเขา •
เขาแข็งขืนต่อต้านความตายเพราะภายในตัวเขามีเมล็ดพัน ธุ์แห่ง ชีวิตนิรนั ดรซึ่งไม่ อาจที่จ ะถูก
ลดทอนให้เป็ นเรื่อ งทางวัต ถุแต่ เพี ยงอย่ างเดีย ว • การดิ ้นรนทั้งมวลทางเทคโนโลยี แม้จ ะยัง
ประโยชน์อย่างเต็มที่ แต่ไม่อาจที่จะบรรเทาความกังวลใจของเขา ด้วยว่าการยืดอายุชีวิตทางกาย
ออกไปก็ไม่สามารถจะทาให้เป็ นที่พึงพอใจสาหรับความปรารถนาต่อชีวิตขัน้ ที่สงู กว่า ซึ่งถูกกักขัง
อยู่ในกายเนือ้ ของเขา •
ถึงแม้ว่าความลีล้ บั ของความตายจะทาให้ลดทอนจินตนาการลงอย่างที่สดุ พระศาสนจักร
ถูกสอนด้วยการเผยแสดงของพระเป็ นเจ้าและสั่งสอนอย่างหนักแน่นว่ามนุษ ย์ถูกสร้างมาจาก
พระเจ้าโดยมีเป้าหมายอันสูงส่งที่อยู่เหนือความทุกข์ระทมแห่งโลกียว์ ิสัย • นอกจากนี ้ ความตาย
ทางกาย ซึ่งมนุษย์จะได้รบั ยกเว้นถ้าหากเขาไม่ก ระทาบาป จะต้องปราชัยตามความเชื่อแบบคริสต์
เมื่อมนุษย์ที่ตอ้ งพินาศไปเพราะการกระทาของเขาจะได้รบั การฟื ้ นฟูให้กลับคืนสู่ความครบครันโดย
พระผู้ไถ่ผู้ทรงพลานุภาพและทรงพระเมตตา • ด้วยเหตุที่พระเป็ นเจ้าได้ทรงเรียกมนุษย์ และ
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ยังคงเรียกพวกเขาอยู่เพื่อว่าด้วยธาตุแท้ทัง้ ครบของเขา มนุษย์อาจจะร่วมส่วนกับพระองค์ในการ
แบ่งปั นอันไม่มีที่สิน้ สุดในชีวิตวิญญาณที่พน้ ไปจากความเน่าสลายทัง้ ปวง • พระคริสตเจ้าทรง
ได้รบั ชัยชนะนีเ้ มื่อพระองค์ทรงฟื ้ นคืนพระชนม์ชีพ เนื่องด้วยการสิน้ พระชนม์ของพระองค์ พระองค์
ได้ทรงปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็ นอิสระจากความตาย • ดังนัน้ สาหรับคนที่มีวิจารณญาณไตร่ตรอง
ทุกคน ความเชื่อที่หยั่งรากมั่นคงจึงเป็ นคาตอบสาหรับความวิตกกังวลของเขาว่าอนาคตข้างหน้า
ของเขาจะเป็ น เช่นไร • ในขณะเดียวกัน ความเชื่อ มอบพละกาลังให้แก่เขาในการที่จะร่วมเป็ น
หนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า กับคนทัง้ หลายที่เขารักซึ่งถูกพรากไปด้วยความตาย ความเชื่อกระตุน้
ให้เกิดความหวังว่าพวกเขาจะพบกับชีวิตที่แท้จริงกับองค์พระเจ้า •
19. มูลเหตุรากฐานสาหรับศักดิ์ศรีของมนุษย์ตงั้ อยู่บนความต้องการของมนุษย์ที่จะเป็ น
หนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า • จากสภาพแวดล้อมเริ่มแรกของต้นกาเนิดของเขา มนุษย์ได้รบั การเชือ้
เชิญแล้วให้พบปะสนทนากับพระเป็ นเจ้า • ด้วยเหตุที่มนุษย์ไม่อาจจะดารงอยู่ได้ หากเขาไม่ได้
รับการสรรค์สร้างมาจากความรักของพระเจ้าและได้รบั การทานุบารุงอยู่เสมอด้วยความรักนัน้ และ
เขาจะไม่สามารถดารงชีวิตตามความเป็ นจริงได้อย่างเต็มที่ หากเขาไม่ได้รบั รูถ้ ึงความรักนั้นอย่าง
อิสระ และอุทิศตนให้แก่พระเป็ นเจ้า • กระนัน้ ก็ตาม หลายคนในยุคสมัยของเราไม่เคยสังเกตเห็น
สายสัมพันธ์กับพระเจ้าอัน ใกล้ชิดและสาคัญมากนี ้ หรือ ปฏิเสธความสัมพันธ์นีอ้ ย่างโจ่งแจ้ง •
ดังนั้น ลัทธิ อ เทวนิยมจึงควรจะนับ รวมเข้าเป็ นหนึ่งในปั ญ หาที่ รา้ ยแรงที่สุดของยุคสมัยนี ้ และ
สมควรที่จะได้รบั การตรวจสอบอย่างใกล้ชิด •
คาว่าอเทวนิยมใช้ได้กับปรากฏการณ์หลายรูปแบบซึ่งแตกต่างกันค่อนข้างมากทีเดียว •
ด้วยว่า ขณะที่บางคนปฏิ เสธพระเจ้าอย่างเปิ ดเผย คนอื่นๆ เชื่อ ว่ามนุษย์จ ะยืนยัน อย่างแน่แท้
เกี่ยวกับพระองค์ไม่ได้ • กระนั้นก็ดี ยังมีคนอื่นๆ ใช้วิธีการดังกล่าวในการพินิจพิเคราะห์คาถาม
เกี่ยวกับพระเจ้าเพื่อทาให้ดูไร้ความหมายไป • หลายคนล่วงละเมิ ดข้อจากัดของวิทยาศาสตร์
อย่างไม่เหมาะสม โดยยืนยันว่าทุกสิ่งต้องสามารถอธิบายได้ดว้ ยการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์แต่
เพียงอย่างเดียว หรือในทางตรงกันข้าม พวกเขายอมรับไม่ได้โดยสิน้ เชิงว่ามีความจริงบริบูรณ์ •
บางคนยกย่องมนุษย์เสียมากมายจนทาให้ความเชื่อถึงพระเจ้าของหลายๆ คนถูกลดทอนลงไป
เหลือเป็ นเพียงความอ่อนแอ แม้ว่าพวกเขาจะมีความโน้มเอียงที่จะเชื่อมั่นในมนุษย์มากกว่าที่จะ
ปฏิเสธพระเจ้า • ในอีกด้านหนึ่ง บางคนก่อร่างสร้างความคิดของตนที่ทาให้หลงผิดเกี่ยวกับพระ
เจ้า ว่า เมื่ อ พวกเขาละทิ ้งสิ่ งที่ เสกสรรขึ น้ นี ้ พวกเขาก็ ไม่ ได้ป ฏิ เสธพระเจ้า แห่ งพระวรสารด้ว ย
ประการทัง้ ปวง • บางคนไม่เคยที่จะตัง้ คาถามเกี่ยวกับพระเจ้า เพราะพวกเขาไม่เคยประสบกับ
การกระตุน้ ปลุกเร้า ด้านศาสนา หรือพวกเขาไม่เห็นว่าทาไมจะต้อ งทาให้ตนเองต้องยุ่งยากด้วย
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เรื่องของศาสนา • นอกจากนี ้ อเทวนิยมมักจะเป็ นผลมาจากการประท้วงอย่างรุนแรงต่อความชั่ว
ร้ายในโลกนี ้ หรือจากคุณลักษณะสัมบูรณ์ซึ่งยังไม่ได้ทาให้เกิดเป็ นคุณค่าของมนุษย์ และด้วยเหตุ
นั้นจึงยกให้เป็ น รู ป ลักษณะของพระเจ้า • บ่ อ ยครั้งที่อ ารยธรรมสมัยใหม่เองทาให้การเข้าถึ ง
พระเจ้ากลายเป็ นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน ไม่ใช่ ดว้ ยเหตุผลที่สาคัญจาเป็ นประการใด แต่เป็ นเพราะ
อารยธรรมนัน้ มัวแต่จดจ่ออย่างไม่ลืมหูลืมตากับเรื่องราวทางโลก •
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ผูท้ ี่จงใจปิ ดกัน้ พระเจ้าจากหัวใจของพวกเขา และพยายามที่จะหลบเลี่ยง
คาถามด้านศาสนาไม่ใช่ผทู้ ี่ทาตามการชีน้ าของมโนธรรมของตน และดังนั้นพวกเขาจึงไม่พน้ ไป
จากการกล่าวโทษผูอ้ ื่น ถึงอย่างนั้นก็ดี บรรดาศาสนิกชนเองก็มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบกับการเกิด
สถานการณ์เช่นนีอ้ ยู่บ่อยครัง้ • หากมองในภาพรวม อเทวนิยมไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติ
แต่เกิดขึน้ จากสาเหตุหลายประการ รวมถึง ปฏิกิริยาที่รุนแรงในการต่อต้านความเชื่อทางศาสนา
และในบางที่เป็ นการต่อต้านคริสตศาสนาโดยเฉพาะ • ดังนั้น ศาสนิกชนคงได้ทาอะไรมิใช่นอ้ ย
จึงจะก่อให้เกิดลัทธิอเทวนิยมขึน้ • ในระดับหนึ่ง พวกเขาละเลยการฝึ กฝนตนเองทางความเชื่อ
หรือสอนหลักคาสอนที่ผิดพลาด หรือขาดตกบกพร่องในชีวิตด้านศาสนา ศีลธรรม และสังคมของ
พวกเขา กล่าวได้ว่าพวกเขาปกปิ ดแทนที่จ ะเผยแสดงพระพักตร์อันแท้จ ริงของพระเจ้าและพระ
ศาสนา •
20. ลัทธิอเทวนิยมในสมัยใหม่นีม้ กั จะมีการแสดงออกอย่างเป็ นระบบ ซึ่งนอกเหนือจาก
สาเหตุอื่นๆ แล้วยังได้แผ่ขยายความปรารถนาของมนุษย์ต่ออิสรภาพไปจนถึงจุดที่ก่อให้เกิดความ
ยากลาบากต่อการพึ่งพิงพระเจ้าในทุกรูปแบบ • ผูท้ ี่ประกาศตนว่าไม่เชื่อในพระเจ้าในลักษณะนี ้
ให้เหตุผลว่า อเทวนิยมให้อิสรภาพแก่มนุษย์ที่จะเป็ นจุดหมายปลายทางของตนเอง มนุษย์จึงเป็ น
ช่างฝี มือ และผูส้ ร้างสรรค์แต่เพียงผู้เดียวที่จะสร้างประวัติศาสตร์ของตนเอง • พวกเขาอ้างว่า
อิสรภาพนีไ้ ม่สามารถที่จะประนี ประนอมกับ การประกาศยืนยัน ความเชื่อ ในพระเจ้า ผู้ซึ่งเป็ น
ผูส้ ร้างและเป็ นจุดมุ่งหมายของทุกสรรพสิ่ง หรืออย่างน้อยที่สุดนั้น อิสรภาพนีท้ าให้การประกาศ
ทัง้ หลายทั้งปวงดังกล่าวกลายเป็ นเรื่องมากเกินควร • ความนิยมชมชอบในลัทธิความเชื่อนีจ้ ะ
เป็ นความรูส้ ึกถึงพลังอานาจ ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคนิคสมัยใหม่ก่อให้เกิดขึน้ กับมนุษย์ •
สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามไปในท่ามกลางรู ปแบบของลัทธิอเทวนิยมสมัยใหม่ต่างๆ ได้แก่ สิ่งที่
คาดหวังจากความหลุดพ้นของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยผ่านทางการปลดปล่อยให้เป็ นอิสระ
ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม • รู ป แบบนี ้โต้แ ย้งว่ า โดยธรรมชาติ แล้ว ศาสนากี ด ขวางการ
ปลดปล่อยนีด้ ้วยการกระตุ้นความหวังของมนุษย์ต่อ ชีวิตอนาคตอันจอมปลอม ด้วยเหตุนั้น จึง
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เบี่ ยงเบนเขาไปจากการสร้างเมื องทางโลก • ผลที่ตามมาก็คือ เมื่อ ผู้สนับสนุน ลัทธิ นี ้ได้ครอง
อานาจเป็ นรัฐบาล พวกเขาจะต่อต้านศาสนาอย่างรุ นแรง และส่งเสริมแนวคิดอเทวนิยมโดยใช้
วิธีการกดดันต่างๆ ด้วยอานาจทางการเมือ งที่พวกเขามีอ ยู่ในมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับการให้
การศึกษาแก่เยาวชน •
21. ในความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ แม้ดว้ ยความเสียใจแต่ก็กระทา
อย่างหนักแน่นเท่าที่จะเป็ นไปได้ พระศาสนจักรได้ปฏิเสธข้อเรียกร้อง (16) และไม่สามารถที่จะยุติ
การปฏิเสธแนวความคิดและการกระทาที่แฝงไว้ดว้ ยความมุ่งร้ายเหล่านัน้ ซึ่งขัดแย้งกับเหตุผลและ
ประสบการณ์ร่วมกันของแนวคิดมนุษย์นิยม และขับมนุษย์ออกจากบัลลังก์แห่งความดีเลิศ ตาม
ธรรมชาติของเขา •
กระนั้น ก็ตาม พระศาสนจักรเพียรพยายามที่จ ะสืบค้ นเข้าไปในจิต ใจของผู้เชื่อ ในลัท ธิ
อเทวนิยมถึงสาเหตุที่ซ่อนอยู่ที่พ วกเขาปฏิเสธพระเจ้า ด้วยตระหนักดีถึ งอิท ธิ พลของคาถามที่
ลัทธิอเทวนิยมยกขึน้ มา และได้รบั แรงบันดาลใจจากความรัก ต่อมวลมนุษย์ พระศาสนจักรเชื่อว่า
คาถามเหล่านีค้ วรจะได้รบั การพินิจพิจารณาอย่างจริงจังและลึกซึง้ มากขึน้ •
พระศาสนจักรยืนยันว่าการยอมรับพระเจ้าไม่เป็ น การคุกคามต่อ ศักดิ์ศรีของมนุษย์แต่
ประการใด เพราะว่าศักดิ์ศรีนีม้ ีตน้ กาเนิดและสมบูรณ์ไปในพระเจ้า • ด้วยเหตุที่มนุษย์ถูกสร้าง
ขึน้ มาให้เป็ นสมาชิกของสังคมที่มีสติปัญญาและเป็ นอิสระโดยพระเจ้า พระผูซ้ ึ่งสร้างเขาขึน้ มา แต่
สิ่งที่สาคัญยิ่งกว่านั้นคือ เขาได้รบั เรียกมาในฐานะของบุตรที่จะร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า
และร่วมส่วนในความสุขของพระองค์ • พระศาสนจักรสอนต่อไปว่า ความหวังที่เกี่ยวข้องกับวัน
สิน้ พิภพไม่ได้บ่ ันทอนความสาคัญ ของหน้าที่ในการเข้าแทรกแซง แต่ตรงข้ามกลับสนับสนุนให้
กระทาการแทรกแซงดังกล่าวด้วยแรงจูงใจอันมีชีวิตชีวา • ในทางตรงกันข้าม เมื่อปราศจากคา
ตักเตือนของพระเจ้าและความหวังของชีวิต ศักดิ์ศรีของมนุษย์ก็ขาดวิ่นไปด้วยความเศร้าเสียใจ
เป็ นที่สุด ดังที่เหตุการณ์ในปั จจุบันนีเ้ ป็ นข้อพิสูจน์อยู่บ่ อยๆ ปริศนาแห่งชีวิตและความตาย แห่ง
ความรู ส้ ึกผิดและความทุกข์เศร้ายังคงเป็ นสิ่งที่แก้ไม่ ได้ โดยที่ผลลัพธ์มักจะเป็ น ว่า มนุษย์ยอม
จานนต่อความสิน้ หวัง •
ในขณะที่ สิ่งที่ ห ลงเหลื อ อยู่ ในตัวมนุษ ย์ทุกคนคื อ ปริศ นาที่ ไม่ มี ค าตอบ แม้ว่า เขาจะ
สาเหนียกรู ถ้ ึงปั ญหาเหล่านี ไ้ ด้อย่างคลุมเครือ • ด้วยว่าในบางโอกาส ไม่มีใครที่จะหลีกหนีการ
ถามคาถามกับตนเองในลักษณะเช่นนีไ้ ด้โดยสิน้ เชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สาคัญเกิด
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ขึน้ กับชีวิต • สาหรับการถามคาถามนี ้ พระเจ้าเท่านัน้ ที่ให้คาตอบได้อย่างครบถ้วนและแน่นอน
ที่สดุ เหตุว่าพระองค์ทรงเรียกมนุษย์ให้ม่งุ สู่ความรูท้ ี่สงู ยิ่งขึน้ และการสืบค้นอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน
มากขึน้ •
อย่างไรก็ตาม วิธีการแก้ไข ซึ่งต้องนาไปใช้กับลัทธิอเทวนิยม สามารถแสวงหาได้จากการ
นาเสนอคาสอนของพระศาสนจักรอย่างเหมาะสม และจากชีวิตที่ครบสมบูรณ์ของพระศาสนจักร
และสมาชิก • ด้วยเหตุว่า พระศาสนจักร โดยได้รบั การนาทางจากพระจิตเจ้า พระผูซ้ ึ่งฟื ้ นฟูและ
ชาระให้พระศาสนจักรบริสทุ ธิ์อยู่ไม่มีที่สนิ ้ สุด (17) มีหน้าที่รบั ผิดชอบต่อการที่จะทาให้พระเป็ นเจ้า
พระบิดาและพระบุตรผูเ้ สด็จลงมาในโลกนี ้ ให้สถิตอยู่และในอีกแง่หนึ่งเป็ นที่มองเห็นได้ • ปั จจัย
สาคัญที่จะทาให้สิ่งนีบ้ รรลุผลสาเร็จได้คือ การเจริญชีวิตเป็ นประจักษ์พยานและความเชื่อที่มีวุฒิ
ภาวะ นั่นคือ คนเราต้องได้รับการฝึ กฝนให้ม องเห็ นปั ญ หาอย่างชัดเจนและควบคุมจัดการกับ
ปัญหาได้ • มรณสักขีจานวนมากได้เป็ นประจักษ์พยานความเชื่ออย่างแจ้งชัดและยังคงกระทา
เช่นนัน้ อยู่อีกต่อไป • ความเชื่อนีจ้ ะต้องได้รบั การพิสูจน์ให้เห็นถึงผลอันอุดมด้วยการแผ่ขยายเข้า
ไปในชีวิตทั้งครบของศาสนิกชน รวมถึง มิติด้านชีวิตฝ่ ายโลก และโดยการกระตุ้นให้เขามุ่งไปสู่
ความยุติธรรมและความรัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ยากไร้ • อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เผยแสดงถึงการ
สถิตอยู่ของพระเจ้าได้ดีที่สดุ คือ ความรักกันฉันพี่นอ้ งของบรรดาสัตบุรุษ ผูซ้ ึ่งมีจิตตารมณ์เป็ นหนึ่ง
เดียวกัน ด้วยการทางานร่วมกัน เพื่ อความเชื่อ แห่งพระวรสาร (18) และได้พิ สูจ น์ตนเองว่าเป็ น
เครื่องหมายแห่งความเป็ นเอกภาพ •
ในขณะที่ไม่ยอมรับลัทธิอเทวนิยมทั้งหลายทัง้ ปวงโดยสิน้ เชิง พระศาสนจักรยืนยันอย่าง
จริงใจว่า มนุษย์ทุกคน ทัง้ ที่เป็ นศาสนิกชนและไม่ได้เป็ นศาสนิกชน ควรที่จะทางานเพื่อสภาพที่ดี
ขึน้ โดยถูกต้องของโลกซึ่งพวกเราทัง้ หมดอาศัยอยู่นี ้ อย่างไรก็ตาม อุดมคติดังกล่าวนีไ้ ม่อาจจะเป็ น
จริงขึน้ มาได้ เว้นเสียแต่ว่าจะมีการเสวนากันด้วยความจริงใจและรอบคอบ • ดังนั้น พระศาสนจักร
จึงคัดค้านการแบ่งแยกระหว่างผูม้ ีความเชื่อกับผูท้ ี่ไม่เชื่อในพระเจ้าโดยคณะผูบ้ ริหารของรัฐบาง
แห่ง อันเป็ นการดูถูกเหยียดหยามต่อสิทธิขั้นพืน้ ฐานของมนุษย์ • พระศาสนจักรเรียกร้องให้มี
เสรีภาพอย่างจริงจังสาหรับบรรดาศาสนิกชนที่จ ะรวมตัวกันเป็ นพระวิหารของพระเป็ นเจ้าในโลกนี ้
ด้วย • พระศาสนจักรขอเชือ้ เชิญ ด้วยความอ่อ นน้อ มให้บรรดาผูท้ ี่ไม่เชื่อ ในพระเจ้า ให้ได้พินิจ
พิจารณาถึงพระวรสารของพระคริสตเจ้าด้วยใจเปิ ดกว้าง •
เหนือ สิ่งอื่นใด พระศาสนจักรตระหนักว่าสารของพระศาสนจักรประสานกลมกลืนกับ
ความปรารถนาอันเป็ นความลับที่สดุ ในหัวใจมนุษย์ เมื่อพระศาสนจักรปกป้องศักดิ์ศรีแห่งกระแส
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เรีย กของมนุษ ย์ และฟื ้ น ฟู ค วามหวังของบรรดาผู้ที่ ห มดสิ น้ ความหวัง ไปแล้วกับ สิ่ งใดๆ ที่ อ ยู่
เหนือกว่าชะตากรรมในปั จจุบันของพวกเขา • โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะลดทอนมนุษย์ลง หาก
พิจารณาในแง่ของการพัฒนาแล้ว สารของพระศาสนจักรนีน้ ามาซึ่งชีวิตและอิสรภาพแก่มนุษย์ •
นอกจากสารนี ้ ไม่มีสิ่งใดเลยที่จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่จะเติมเต็มในหัวใจของมนุษย์ “พระองค์
ทรงสรรค์สร้างเราเพื่อพระองค์เอง” โอ้ พระผูเ้ ป็ นเจ้า “และหัวใจของเราจะไม่สงบจนกว่าใจของเรา
จะได้พกั ผ่อนอยู่ในพระองค์” (19) •
22. ความจริงก็คือว่า มีแต่เฉพาะด้วยรหัสธรรมลา้ ลึกแห่งการที่พระวจนาตถ์ได้ทรงรับ
เอากายเท่านั้นที่ความลีล้ ับของมนุษย์ได้เผยแสดงออกมา • ด้วยว่า อดัม มนุษย์คนแรก เป็ น
รู ปลักษณะของพระองค์ผู้ที่จะได้ทรงเสด็จมา (20) กล่าวคือ พระคริสตเจ้า พระผูท้ รงเป็ นเจ้า •
โดยการเผยแสดงของรหัสธรรมลีล้ ับของพระบิดาและความรักของพระองค์ พระคริสตเจ้า อาดัม
คนสุดท้าย ได้เผยแสดงพระองค์เองอย่างครบถ้วนกับเราแต่ละคน และทาให้กระแสเรียกสูงสุดของ
พระองค์ชดั เจนแจ่มแจ้ง • ฉะนัน้ จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ในพระองค์ ความจริงที่กล่าวมาทัง้ หมด
ได้พบกับรากเหง้า และบรรลุถึงมงกุฏสูงสุดของความจริงเหล่านัน้ •
พระองค์ผทู้ รงเป็ น “ภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่เรามองไม่เห็น ” (คส. 1:15), (21) พระองค์
เองทรงเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ • พระองค์ทรงฟื ้ นฟูความคล้ายคลึงกับพระเจ้า ซึ่งถูกทาให้ผิด
รูปผิดร่างไปตัง้ แต่มนุษย์ได้ตกอยู่ในบาปกาเนิดเป็ นต้นมา ให้แก่บรรดาบุตรแห่งอดัมทัง้ หลาย •
เนื่องจากการที่พระองค์ได้ทรงรับเอาธรรมชาติมนุษย์นั้น ธรรมชาติมนุษย์ไม่ได้สูญ สิน้ ลงไป (22)
เฉพาะด้วยความจริงนีเ้ องที่ทาให้ศักดิ์ศรีของพระเจ้าในตัวมนุษย์ได้รบั การยกให้สูงขึน้ ไปด้วย •
เนื่อ งจากอาศัยการเสด็จมาของพระองค์ พระบุตรของพระเจ้าได้ทรงร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกันด้วย
รูปแบบบางประการกับมนุษย์แต่ละคน • พระองค์ทรงทางานด้วยมือของมนุษย์ พระองค์ทรงคิด
ด้วยสติปัญญาของมนุษย์ พระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจด้วยทางเลือ กของมนุษย์ (23) และทรงรัก
ด้วยสิน้ สุดจิตใจของมนุษย์ • โดยการประสูติจากพระนางพรหมจารีมารีย์ พระองค์จึงเป็ นหนึ่งใน
พวกเรา พระองค์ทรงเหมือนกับเราทุกประการเว้นไว้แต่บาป (24) •
ดุจ ดังลูกแกะที่ บริสุทธิ์ พระองค์ทรงประทานพระชนม์ชีพเพื่อ พวกเราด้วยการหลั่ง พระ
โลหิตของพระองค์โดยสมัครใจ • ในพระองค์ พระเจ้าทรงคืนดีกบั เรา (25) กับพระองค์เองและใน
หมู่พวกเรา จากพันธนการของความชั่วร้ายและบาป พระองค์ได้ทรงปลดปล่อยเรา ดังนั้น เราแต่
ละคนจึงสามารถกล่าวพร้อมกับสานุศิษย์ว่า พระบุตรของพระเจ้า “ทรงรักข้าพเจ้าและทรงมอบ
พระองค์เพื่อข้าพเจ้า” (กท. 2:20) • ด้วยการรับ ทนทุกข์ทรมานเพื่ อ เรา พระองค์มิ ได้เพี ยงแต่
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ประทานตัวอย่างเพื่อให้เราเลียนแบบ (26) แต่ยังทรงส่องนาทาง และถ้าเราติดตามไป ชีวิตและ
ความตายจะศักดิ์สิทธิ์ไปและมีความหมายใหม่ •
โดยการปรับเปลี่ยนให้คล้ายคลึงกับภาพเหมือนของพระบุตร ผูเ้ ป็ นบุตรหัวปี ของบรรดา
น้องๆ อีกมากมาย (27) คริสตชนได้รบั “ผลิตผลครัง้ แรกของพระจิตเจ้า ” (รม. 8:23) โดยที่เขาเริ่ม
สามารถที่จะปฏิบตั ิตามกฎใหม่แห่งความรัก (28) • โดยอาศัยพระจิตเจ้า พระผูเ้ ป็ น “ประกันของ
มรดกที่เราจะได้รบั ” (อฟ. 1:14) มนุษย์ทงั้ ครบจึงได้รบั การฟื ้ นฟูขึน้ ใหม่จากภายใน แม้กระทั่งทา
ให้ “การปลดปล่อยร่างกายให้ได้รับเป็ น อิสระ” (รม. 8:23) สาเร็จ ไป ”ถ้าพระจิตของพระผู้ทรง
บันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูต้ ายนั้นสถิตอยู่ในท่าน พระผู้ทรงบันดาลให้
พระคริสตเยซูทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูต้ ายก็จะทรงบันดาลให้ร่างกายที่ตายได้ของ
ท่านกลับมีชีวิต เดชะพระจิตของพระองค์ ซึ่งสถิตอยู่ในท่านด้วย” (รม. 8:11) (29) • สิ่งเร่งด่วนใน
หมู่คริสตชนอย่างแน่นอนคือ ความจาเป็ นและหน้าที่ในการต่อสูก้ บั ความชั่วร้ายโดยอาศัยการพลี
กรรมนานาประการ แม้กระทั่งการทนทรมานจากความตาย • แต่ดว้ ยความเชื่อมโยงกันกับรหัส
ธรรมแห่งปั สกาและแบบอย่างการสิน้ พระชนม์ของพระคริสตเจ้า เขาจะรีบเร่งมุ่งไปข้างหน้าสู่การ
กลับฟื ้ นคืนชีพด้วยพละกาลังที่มาจากความหวัง •
ทัง้ หมดนีเ้ ป็ นจริงไม่เพียงแต่เฉพาะกับบรรดาคริสตชน แต่กบั มนุษย์ผมู้ ีนา้ ใจดีทกุ คน ผูซ้ ึ่ง
หัวใจของเขาสร้างคุณค่าให้ผลงานอย่างที่มองเห็นไม่ได้ (31) • ด้วยเหตุว่า พระคริสตเจ้าทรง
สิน้ พระชนม์เพื่อมนุษย์ทงั้ มวล (32) และด้วยว่ากระแสเรียกสูงสุดของมนุษย์ที่จริงแล้วมีเพียงหนึ่ง
เดี ยวและศักดิ์ สิ ท ธิ์ เราควรจะเชื่ อ ว่า พระจิ ต เจ้า ทรงประทานโอกาสที่ จ ะเชื่ อ มโยงสัม พัน ธ์กับ
รหัสธรรมแห่งปัสกาให้แก่มนุษย์ทกุ คนในลักษณะอันเป็ นที่เข้าใจได้เฉพาะกับพระเจ้า •
เช่น นีเ้ ป็ นรหัสธรรมของมนุษ ย์ และเป็ น รหัส ธรรมอันยิ่ งใหญ่ ตามที่บ รรดาศาสนิ กชน
มองเห็นด้วยแสงสว่างแห่งการเผยแสดงของพระคริสต์ • โดยอาศัยพระคริสตเจ้า และในพระ
คริ ส ตเจ้ า ปริ ศ นาแห่ ง ความโศกเศร้า และความตายจึ ง กลายเป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วามหมาย •
นอกเหนือจากพระวรสารของพระองค์ สิ่งเหล่านีค้ รอบงาเรา • พระคริสตเจ้าได้ทรงกลับฟื ้ นคืน
พระชนม์ชีพ ทรงทาลายความตายด้วยการสิน้ พระชนม์ชีพของพระองค์ พระองค์ได้ทรงประทาน
ชีวิตแก่พวกเรา (33) เพื่อว่า ในฐานะของเหล่าบุตรของพระบุตร เราสามารถเปล่งเสียงร้องเรียกใน
พระจิตเจ้า อับบา พระบิดา (34) •
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บทที่ 2
ชุมชนแห่งมนุษยชาติ
23. ลักษณะอันโดดเด่นประการหนึ่งของโลกสมัยใหม่คือ การเพิ่มขึน้ ของการพึ่งพาซึ่งกัน
และกั น ของมนุ ษ ย์ค นหนึ่ ง กั บ อี ก คนหนึ่ ง พั ฒ นาการที่ ได้รับ การสนั บ สนุ น อย่ า งส าคั ญ จาก
ความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ • อย่างไรก็ตาม การเสวนาฉันพี่นอ้ งในระหว่างมนุษย์ไม่ได้
พัฒนาให้สมบูรณ์แบบจนอยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับความก้าวหน้าทางวิทยาการ แต่อยู่ในระดับที่
ลึกซึง้ ขึน้ ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล • สิ่งเหล่านีเ้ รียกร้องต่อความเคารพซึ่งกันและกัน
อย่างเต็มที่ต่อ ศักดิ์ศรีด้านจิตวิญ ญาณของบุคคล • การไขแสดงแบบคริสต์มีส่วนช่วยในการ
ส่งเสริมความเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกันระหว่างบุคคลเช่นนี ้ และในขณะเดียวกันก็นาเราไปสู่ความ
เข้าใจอันลึ กซึง้ ยิ่งขึน้ เกี่ย วกับ กฎของชีวิต สังคม ซึ่งพระผู้สร้างได้ท รงจารึก ไว้ในธรรมชาติด้า น
ศีลธรรมและด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ •
ตัง้ แต่การประกาศสมณสาสน์ระยะหลังๆ ด้านการสอนของพระศาสนจักรที่ได้พิจารณาไว้
อย่ างค่ อ นข้างยื ด ยาวถึ งคาสอนแบบคริ ส ต์เกี่ ยวกับ สังคมมนุษ ย์ (1) สภาฯ แห่ งนี ้เพี ย งแต่ จ ะ
เตือนใจเราถึงความจริงพืน้ ฐานบางประการ โดยพิจารณาถึงรากฐานของความจริงเหล่านีด้ ว้ ยแสง
สว่างแห่งการไขแสดงของพระเจ้า • จากนัน้ สมณสาสน์นีจ้ ะใช้เวลาไตร่ตรองมากขึน้ ในท้ายที่สุด
ถึงผลกระทบต่างๆ ซึ่งมีความสาคัญเป็ นพิเศษกับยุคสมัยของเรา •
24. พระเป็ นเจ้า ผู้ทรงห่ วงใยประดุจ บิด าต่อ เราทุกคน มี พระประสงค์ให้ม นุษย์ทุกคน
ร่วมกันเป็ นครอบครัวเดียวกัน และปฏิบัติต่อกันและกันฉันพี่นอ้ ง • เพราะด้วยการถูกสร้างมา
ตามพระฉายาของพระเจ้า ผูซ้ ึ่ง “จากมนุษย์คนเดียว พระองค์ทรงสร้างเผ่าพันธุม์ นุษย์ทงั้ มวล และ
ทรงทาให้เขาทัง้ หลายอยู่ท่วั พืน้ แผ่นดิน” (กิจการ 17:26) มนุษย์ทุกคนได้รบั เรียกให้เป็ นหนึ่งเดียว
และมีเป้าหมายประการเดียว นั่นคือ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเอง •
ด้วยเหตุผลนี ้ ความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์จึงเป็ นพระบัญญัติประการแรกและ
ประการส าคัญ ที่ สุด • อย่ างไรก็ ต าม พระคัม ภี รศ์ ักดิ์ สิ ท ธิ์ส อนเราว่า ความรักต่ อ พระเจ้า ไม่
สามารถแยกออกจากความรักต่อเพื่อนมนุษย์ได้ “ถ้ามีบทบัญญัติอื่นอีกก็สรุ ปได้ในข้อความนีว้ ่า
จงรัก เพื่ อนมนุษ ย์เหมื อนรัก ตนเอง.... ดังนั้น ความรัก เป็ น การปฏิ บัติต ามธรรมบัญ ญั ติ อ ย่ า ง
ครบถ้วน” (รม. 13:9-10; เทียบ 1 ยน. 4:20) • ในเมื่อการที่มนุษย์พึ่งพาซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึน้
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ทุกวัน และต่อการที่โลกรวมเป็ นหนึ่งเดียวกันมากขึน้ ทุกๆ วัน ความจริงนีจ้ ึงได้พิสจู น์ให้เห็นแล้วว่า
มีความสาคัญสูงสุด •
อัน ที่ จ ริ งแล้ว เมื่ อ พระองค์ภ าวนาถึ ง พระบิ ด า “เพื่ อ ให้ทุก คนเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกัน . . .
เช่ น เดี ย วกับ ที่ พ ระองค์และข้า พเจ้า เป็ น หนึ่ งเดี ย วกัน ” (ยอห์น 17:21-22) พระเยซู เจ้า ได้ท รง
เปิ ด เผยถึง ทัศนะที่ เข้ากันได้ดี กับ เหตุผลของมนุษย์ ด้ว ยว่าพระองค์ทรงแสดงเป็ น นัย ถึงความ
คล้ายคลึงบางประการระหว่างความเป็ นหนึ่ง เดียวกันของพระบุคคลของพระเจ้า และความเป็ น
หนึ่งเดียวกันของบรรดาบุตรของพระเจ้าในความจริงและในความรัก • ความคล้ายคลึงกันนีเ้ ผย
แสดงว่า มนุษย์ซึ่งเป็ นสิ่งสร้างเพียงหนึ่งเดียวในโลกนีท้ ี่พระเจ้าสร้างขึน้ มาเพื่อตัวของมนุษย์เอง ไม่
สามารถจะค้นพบตนเองได้อย่างสมบูรณ์ เว้นเสียแต่โดยอาศัยของขวัญอันจริงใจของเขาเอง (2) •
25. ธรรมชาติทางสังคมของมนุษย์เป็ นหลักฐานบ่งบอกว่า ความเจริญ ของมนุษย์และ
ความก้า วหน้า ของสัง คมเองต้อ งพึ่ ง พาซึ่ งกั น และกั น • ส าหรับ จุด เริ่ ม ต้น เนื ้อ หาสาระและ
เป้าหมายของสถาบันทางสังคมต่างๆ เป็ นและต้องเป็ นมนุษย์ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับมนุษย์และโดย
ธรรมชาติแท้จริงของมนุษย์มีความต้องการชีวิตสังคมอย่างแน่นอน (3) • เนื่องจากชีวิตสังคมนี ้
ไม่ใช่บางสิ่งที่เสริมเติมเข้ามาให้แก่มนุษย์ โดยทางการติดต่อสัมพันธ์กับผูอ้ ื่น โดยทางหน้าที่อันพึง
ปฏิบัติต่อกันและกัน และโดยทางการเสวนาฉันพี่นอ้ ง มนุษย์จึงได้พัฒนาพรสวรรค์ทงั้ ปวงของตน
และสามารถที่จะลุกขึน้ ฟั นฝ่ าไปสู่จดุ หมายปลายทางของเขา •
ในบรรดาความผูกพันทางสังคมที่มนุษย์ตอ้ งการเพื่อการพัฒนาของเขา ความผูกพันบาง
อย่างเช่น ครอบครัวและชุมชนทางการเมือง มีความเกี่ยวโยงอย่างใกล้ชิดเป็ นอันมากกับธรรมชาติ
ส่วนลึกที่สุดของเขา ความผูกพันอื่นๆ น่าจะมีต้นกาเนิดมาจากการตัดสินใจโดยอิสระของเขา •
ในยุคของเรา ด้วยเหตุผลนานาประการ ความผูกพันซึ่งกันและกันและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน เพิ่ ม มากขึ น้ ทุก วัน และก่อ ให้เกิ ด สมาคมและองค์กรหลากหลายประเภท ทั้ง ที่ เป็ น องค์ก ร
สาธารณะและองค์กรเอกชน • พัฒนาการนี ้ ซึ่งเรียกว่า การขัดเกลาทางสังคม ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้
ปลอดจากอันตรายไปเสียเลย ได้นามาซึ่งคุณประโยชน์มากมาย อันได้แก่ การรวบรวมและเพิ่มพูน
คุณภาพของมนุษย์ และปกป้องสิทธิของเขา (4) •
แต่ถ้าโดยชี วิต สังคมนี ้ มนุษ ย์ได้รับความช่วยเหลือ เป็ นอย่างมากในการตอบสนองต่ อ
ชะตากรรมของเขา แม้ในมิติดา้ นศาสนาของชีวิตสังคม เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่า บ่อยครัง้ ที่มนุษย์
มักจะเบี่ ยงเบนไปจากการกระทาความดี และพุ่งทะยานไปหา และไปโดยสภาพแวดล้อ มทาง
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สังคมที่พ วกเขาอยู่แ ละได้รับ การปลูก ฝั งมาตั้งแต่เกิด • ที่ แน่ น อนคื อ การรบกวนความสงบ
เรียบร้อยของสังคม ซึ่งมักจะเกิดขึน้ อยู่บ่อยๆ เป็ นผลมาจากความตึงเครียดที่เกิดตามธรรมชาติต่อ
รู ปแบบของเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม • แต่ในระดับที่ลึกลงไป สิ่งเหล่านีไ้ หลหลั่งมาจาก
ความหยิ่งจองหองและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ ซึ่งทาให้สภาพแวดล้อมของสังคมต้อ งเปรอะ
เปื ้อนไป • เมื่อแบบแผนของการกระทาต่างๆ ต้องมีมลทินอันเป็ นผลมาจากบาป มนุษย์ซึ่งเกิดมา
พร้อ มกับ ความโน้มเอียงไปทางความชั่วอยู่แล้ว จึงพบกับ การล่ อ ลวงอย่างใหม่ ไปสู่บาป ซึ่งไม่
อาจจะเอาชนะได้หากปราศจากความพยายามอั นเข้มแข็งและความช่วยเหลือ จากพระพรของ
พระเจ้า •
26. ในทุกๆ วัน การพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกันของมนุษ ย์เติบ โตหนาแน่ นมากขึน้ และ
แพร่กระจายทีละเล็กทีละน้อยไปจนทั่วทัง้ โลก • ด้วยเหตุนี ้ ประโยชน์ส่วนรวม นั่นคือ ผลรวมของ
สภาพทางชีวิตสังคมต่างๆ เหล่านั้นซึ่งเปิ ดทางให้กลุ่มทางสังคมต่างๆ และสมาชิกแต่ละคนของ
กลุ่มเหล่านัน้ ได้รบั โอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ค่อนข้างเต็มที่และรวดเร็ว ในปั จจุบัน
จึงรับเอาความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึน้ อย่างกว้างขวาง และมีผลเกี่ยวเนื่อ งกับสิทธิ และหน้าที่ อัน
เกี่ยวข้องกับมนุษยชาติทงั้ มวล • กลุ่มทางสังคมทุกกลุ่มต้องคานึงถึงความต้องการและแรงจูงใจ
ที่ถูกทานองคลองธรรมของกลุ่มอื่นๆ และแม้กระทั่งสวัสดิภาพโดยทั่วไปของครอบครัวมนุษย์ทั้ง
ปวง (5) •
อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน ความตระหนักรูถ้ ึงศักดิ์ศรีที่ได้รบั ยกให้สงู ขึน้ เหมาะสมกับ
มนุษย์ เพราะมนุษย์อยู่เหนือทุกสรรพสิ่ง อีกทัง้ สิทธิและหน้าที่ต่างๆ ของเขานัน้ เป็ นสากลและจะ
ละเมิดมิได้ • ดังนัน้ มนุษย์ทุกคนจึงควรจะถึงพร้อมซึ่งปัจจัยทัง้ ปวงที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตให้
สมกับการเป็ นมนุษย์อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่พักอาศัย อีกทัง้ สิทธิในการ
เลือกสภาพชีวิตโดยอิสระ และสิทธิในการสร้างครอบครัว ในการศึกษา ในการประกอบงานอาชีพ
สิทธิที่จะได้รบั การนับหน้าถือตา ที่จะได้รบั ความเคารพ ที่จะได้รบั ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม ที่จะ
ทากิจ กรรมที่ ส อดคล้องกับ บรรทัดฐานอัน เที่ ยงธรรมตามมโนธรรมของตนเอง ที่ จ ะได้รับ การ
ปกป้องความเป็ นส่วนตัวและเสรีภาพอันชอบธรรมแม้กระทั่งในเรื่องของศาสนา •
ดังนั้น ระเบียบทางสังคมและพัฒนาการของสังคมต้องดาเนินไปเพื่อประโยชน์ของมนุษย์
อยู่เสมอไปเป็ นนิตย์ ในเมื่อเหตุผลเบือ้ งต้นของการทากิจ การทัง้ หลายนั้นเป็ นไปภายใต้ขอบเขต
การรับใช้บุคคลไม่ใช่ในทางตรงกันข้าม เหมือนดังที่พระเป็ นเจ้าทรงชีใ้ ห้เห็นเมื่อตรัสว่าวันสับบาโต
มีไว้เพื่อมนุษย์ มิใช่มนุษย์มีไว้เพื่อวันสับบาโต (6) •
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ระเบียบทางสังคมนีจ้ าเป็ นจะต้องได้รบั การปรับปรุ งอยู่เสมอ • ระเบียบทางสังคมจะต้อง
ตัง้ อยู่บนความจริง สร้างขึน้ ด้วยความยุติธรรม และมีชีวิตชีวาด้วยความรัก ด้วยความมีอิสรภาพ
ระเบียบทางสังคมนีค้ วรจะเติบโตขึน้ ทุกวันไปสู่ความมีมนุษยธรรมที่สมดุลมากยิ่งขึน้ (7) • หาก
จะทาให้วัตถุประสงค์เหล่านีส้ าเร็จไป เราจาเป็ นจะต้องปรับปรุ งทัศนคติให้ดีขึน้ และต้อ งมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในสังคม •
ด้วยพระญาณสอดส่องอันน่ามหัศจรรย์ พระจิตของพระเจ้า ผูท้ รงกากับดูแลการเผยแสดง
ของกาลเวลาและทรงฟื ้ นฟูโฉมหน้าของโลก ไม่ได้ห่างหายไปจากการเปลี่ยนแปลงนีเ้ ลย • เชือ้ แป้ง
แห่ งพระวรสารได้ก ระตุ้นและจะยังคงกระตุ้น หัวใจของมนุษ ย์ให้มี ความปรารถนาที่ มิอ าจจะ
ต้านทานได้ต่อศักดิ์ศรีของเขาด้วยเช่นกัน •
27. เมื่อมาถึงประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบในทางปฏิบตั ิและเร่งด่วนเป็ นพิเศษ สภาฯ แห่งนี ้
ขอเน้นยา้ ถึงการเคารพนับถือต่อมนุษย์ เราทุกคนต้อ งคานึงถึงเพื่อ นมนุษย์ทุก ๆ คนเหมือนกับที่
คานึ งถึง ตนเองโดยไม่มี ข้อยกเว้น สิ่งที่ต้อ งพิจ ารณาก่ อ นอื่ นใดหมดคือ ชีวิตของพระองค์ และ
ปั จจัยที่จาเป็ นในการดารงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี (8) เพื่อ ที่จะหลีกเลี่ยงการกระทาตามตัวอย่าง
ของเศรษฐี ผูไ้ ม่เคยสนใจใยดีต่อลาซารัสคนยากไร้ (9) •
ในยุคสมัยของเรา พวกเรามีภาระผูกพันเป็ นพิเศษที่จะทาตัวเป็ นเพื่อนบ้านที่ดีของมนุษย์
ทุกคนโดยไม่ มี ยกเว้น และช่ วยเหลือ เขาด้วยความกระตื อ รือ ร้น เมื่อ ชีวิต ของเขามาบรรจบกับ
เส้นทางของเรา ไม่ว่าเขาจะเป็ นคนชราที่ถกู ทอดทิง้ ไม่มีคนเหลียวแล คนงานต่างด้าวที่ถกู ดูหมิ่นดู
แคลนอย่างไม่เป็ นธรรม ผูอ้ พยพ เด็กที่เกิดนอกสมรสและต้องรับเคราะห์กรรมโดยมิชอบเนื่อ งจาก
บาปที่เขามิได้กระทา ผูห้ ิวโหยที่รบกวนมโนธรรมของเรา เพราะเขาทาให้หวนคิดถึงถ้อยคาของพระ
เป็ นเจ้าที่ว่า “ท่านทาสิ่งใดต่อพี่น้องผูต้ ่าต้อ ยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทาสิ่งนั้นต่อเรา” (มัทธิ ว
25:40) •
นอกจากนัน้ สิ่งใดก็ตามที่เป็ นปรปั กษ์กับชีวิตเอง ตัวอย่างเช่น การฆาตกรรมไม่ว่าจะเป็ น
ชนิดใด การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การทาแท้ง การุ ณยฆาต การจงใจทาร้ายตนเอง สิ่งใดก็ตามที่ละเมิด
ต่อศักดิ์ศรีของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น การทาให้สญ
ู เสียอวัยวะ การกระทาทารุณกรรมต่อร่างกายหรือ
จิตใจ การขู่เข็ญข่มขืนใจ สิ่งใดก็ตามที่หมิ่นศักดิ์ศรีของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น สภาพความเป็ นอยู่ที่
ต่ากว่าความเป็ นมนุษย์ การจองจาโดยไร้เหตุผล การเนรเทศ การเป็ นทาส การค้าประเวณี การค้า
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ผูห้ ญิงและเด็ก รวมถึง สภาพการทางานที่ยอมรับไม่ได้ โดยที่มนุษย์ถกู กระทาราวกับเครื่องมือเพื่อ
หาก าไร มากกว่ าที่ จ ะเป็ น อิ ส ระชนและผู้ มี ค วามรับ ผิ ด ชอบ สิ่ งเหล่ านี ้ทั้ง หมดและสิ่ งอื่ น ๆ ที่
คล้ายคลึงกันนีเ้ ป็ นสิ่งที่ทาให้เสื่อมเสียโดยแท้ • สิ่งเหล่านีเ้ ป็ นภัยคุกคามต่อสังคมมนุษย์ แต่สิ่ง
เหล่านีท้ าร้ายผูท้ ี่กระทามากกว่าผูท้ ี่ตอ้ งทนทุกข์จากความเสียหายเหล่านี ้ • นอกนั้น สิ่งเหล่านี ้
เป็ นการลบหลู่เกียรติของพระผูส้ ร้างอย่างที่สดุ •
28. เราควรจะให้ความเคารพและความรักต่อผู้คนที่คิดและกระทาต่างออกไปจากที่เรา
คิดและกระทาทัง้ ในเรื่องของสังคม การเมือง หรือแม้กระทั่งศาสนาด้วยเช่นกัน • อันที่จริง ยิ่งเรา
เข้าใจถึงวิธีคิดของเขาได้ลึกซึง้ มากยิ่งขึน้ ด้วยอัธยาศัยไมตรีและความรัก เรายิ่งจะสามารถเริ่มการ
เสวนากับเขาได้ง่ายมากยิ่งขึน้ •
ที่แน่นอนก็คือ ความรักและมิตรภาพจะต้อ งไม่ทาให้เราเฉยชาต่อ ความจริงและความดี
งาม • อันที่จริง ความรักเองที่ผลักดันให้สานุศิษย์ของพระคริสตเจ้าให้ประกาศความจริงแห่ง
ความรอดพ้นให้แก่มนุษย์ทั้งมวล • แต่เราจาเป็ นจะต้อ งแยกแยะระหว่างความผิดพลาด ซึ่ ง
สมควรที่จะได้รบั การปฏิเสธเสมอ กับบุคคลที่กระทาผิด ซึ่งไม่เคยที่จะสูญเสียศักดิ์ศรีของความ
เป็ นมนุษย์ แม้ว่าเขาจะมีรอยมลทิลจากความเชื่อทางศาสนาที่ผิดหรือไม่เพียงพอ (10) • พระเจ้า
เท่านัน้ ที่จะเป็ นผูว้ ินิจฉัยตัดสินและตรวจค้นดูจิตใจทัง้ หลาย ด้วยเหตุผลนีเ้ อง พระองค์จึงทรงห้าม
ปรามมิให้เราตัดสินความผิดภายในใจของใครต่อใคร (11) •
คาสอนของพระคริสตเจ้ายังเรียกร้องให้เราให้อภัย ต่อการสร้างความเจ็บปวดทัง้ หลายอีก
ด้วย (12) อีกทั้งยังขยายขอบเขตของกฎแห่ งความรักให้ครอบคลุมไปถึงศัตรู ของเราทุกคนด้วย
ตามพระบัญญัติใหม่ที่ว่า “ท่านทัง้ หลายได้ยินคากล่าวว่า จงรักเพื่อนบ้าน จงเกลียดศัตรู แต่เรา
กล่าวแก่ท่านว่า จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผทู้ ี่เบียดเบียนท่าน” (มัทธิว 5:43-44) •
29. เนื่องด้วยมนุษย์ทกุ คนมีวิญญาณที่มีเหตุมีผลและถูกสร้างมาให้คล้ายคลึงกับพระเจ้า
เนื่องจากพวกเขามีธรรมชาติและมีตน้ กาเนิดเดียวกัน พวกเขาได้รบั การไถ่กโู้ ดยพระคริสตเจ้า และ
ได้รบั เรียกจากพระเจ้าและมีจุดหมายในชีวิตแบบเดียวกัน พืน้ ฐานของความเสมอภาคเท่าเทียม
กันของเขาจึงควรที่จะได้รบั การยอมรับมากยิ่งขึน้ •
เป็ น ความจริง ที่ ม นุษ ย์ทุก คนไม่ เหมื อ นกัน ในแง่ข องความสามารถทางกายภาพและ
พืน้ ฐานทางสติปัญญาและศีลธรรม • อย่างไรก็ตาม ในแง่ของสิทธิพืน้ ฐานของบุคคล การเลือก
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ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็ นทางสังคมหรือวัฒนธรรม ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากเพศ เชือ้ ชาติ ผิวสี สภาพทาง
สังคม ภาษา หรือศาสนา จะต้อ งได้รับการการาบและขจัดให้หมดสิน้ ไปในฐานะของสิ่งที่ เป็ น
ปฏิปักษ์ต่อพระประสงค์ของพระเจ้า • ด้วยว่าในความเป็ นจริงแล้ว ยังเป็ นเรื่องน่าเศร้าที่สิทธิ
พืน้ ฐานส่วนบุคคลยังไม่ได้รบั ความเคารพโดยทั่วไป • ตัวอย่างเช่นในกรณีของผูห้ ญิงที่ไม่มีสิทธิที่
จะเลือกสามีได้โดยอิสระ ที่จะเลือกสถานภาพในชีวิต หรือได้รบั การศึกษา หรือได้ผลประโยชน์ทาง
วัฒนธรรมเท่าเทียมกับสิ่งทัง้ หลายทัง้ ปวงที่ผชู้ ายได้รบั •
ดังนั้น ถึงแม้ว่าความแตกต่างกันโดยชอบธรรมระหว่างมนุษย์จะยังคงดารงอยู่ต่อไป แต่
ศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันของบุคคลเรียกร้องให้ดาเนินการเพื่อสภาพชีวิตที่มีมนุษยธรรมและมีความ
ยุติธรรมเพิ่มมากขึน้ • ด้วยว่าความแตกต่างกันทางเศรษฐกิจและทางสังคมที่มากเกินไประหว่าง
สมาชิก ของครอบครัวมนุษ ย์ หรือ กลุ่ม ประชากรก่ อ ให้เกิ ด เรื่อ งอัป ยศและการต่ อ สู้เพื่ อ ความ
ยุติธรรมในสังคม ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีของบุคคล รวมถึง ความสงบสุข ในสังคมและระหว่าง
ประเทศ •
สถาบัน ต่ างๆ ของมนุษ ย์ ทั้งที่ เป็ น สถาบัน ส่ วนบุ ค คลหรือ สาธารณะ ต้อ งทางานหนัก
เพื่อ ที่จะธารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและจุดมุ่งหมายของมนุษย์ • ในเวลาเดียวกัน ปล่อยให้พวกเขาต่อ สู้
อย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อต่อต้านการเป็ นทาสในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นทางสังคมหรือทางการเมือง และ
ปกป้องสิทธิพืน้ ฐานของมนุษย์ภายใต้ทกุ ๆ ระบอบการเมือง • อันที่จริง สถาบันต่างๆ ของมนุษย์
เองต้องได้รบั การยอมรับทีละเล็กทีละน้อยเพื่อมุ่งไปสู่จดุ สูงสุดของสภาพความเป็ นจริงทัง้ ปวง และ
ทางจิ ต วิ ญ ญาณ แม้ว่ า ในขณะเดี ย วกัน จ าเป็ น จะต้อ งใช้เวลานานพอสมควรที่ จ ะบรรลุถึ ง
เป้าหมายอันพึงปรารถนานี ้ •
30. ความเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึง้ และรวดเร็วทาให้มีความจาเป็ น มากขึน้ ที่จะต้องไม่มีใคร
เพิกเฉยต่อแนวโน้มของเหตุการณ์ต่างๆ หรือถูกครอบงาด้วยความเกียจคร้าน จากัดตนเองให้อยู่
แต่ เพี ย งในกรอบวงของศี ล ธรรมเฉพาะบุ ค คลเท่ านั้น • นับ เป็ น ความจริงมากขึ น้ เรื่ อ ยๆ ว่ า
ภาระหน้าที่ที่เกี่ยวกับความยุติธรรมและความรักจะสาเร็จไปได้ก็ต่อเมื่อเราแต่ละคน ร่วมกันสร้าง
ประโยชน์ส่ วนรวมตามความสามารถของตนเอง และตามความต้อ งการของคนอื่น ๆ รวมทั้ง
สนับสนุนและช่วยเหลือให้สถาบันมนุษย์ทงั้ ที่เป็ นส่วนบุคคลและสถาบันสาธารณะในการอุทิศตน
เพื่ อ สภาพชี วิตมนุษ ย์ที่ดี ขึ น้ • กระนั้น ก็ต าม ยังคงมี ค นที่ แ สดงความรู ส้ ึ ก ดังอย่ างสูงส่งและ
ค่อ นข้างจะมีเกียรติ แต่ในความเป็ นจริง เขามักจะดาเนินชีวิตราวกับว่า เขาไม่ได้ใส่ใจต่อ ความ
ต้องการของสังคมแต่อย่างใดเลย • หลายคนในหลายแห่งหนให้ความสาคัญกับกฎทางสังคม
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ต่างๆ หรือคาสั่งสอนทางศาสนาทัง้ หลายอย่างผิวเผิน และไม่ลังเลที่จะหันไปหาการโกงหรือการ
หลอกลวงนานาประการ เพื่อที่จะหลบเลี่ยงภาษี และการชดใช้หนีท้ างสังคมต่างๆ • คนอื่นๆ คิด
น้อยมากเกี่ยวกับบรรทัดฐานบางประการของชีวิตทางสังคม ตัวอย่างเช่น บรรทัดฐานที่มีขึน้ เพื่อ
ป้องกันสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวกับการจากัดความเร็ว พวกเขาไม่แม้แต่จะหันไปมองข้อเท็จจริง
ที่ว่า การละเลยเมินเฉยดังกล่าวเป็ นอันตรายต่อชีวิตของเขาเองและของคนอื่นๆ ด้วย •
ขอให้ทกุ คนจงคานึงว่าเป็ นภาระหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของเขาที่จะให้ความเคารพและสังเกต
ถึงความจาเป็ นทางสังคมในฐานะที่เป็ นหน้าที่พืน้ ฐานของมนุษย์สมัยใหม่ • ด้วยว่ายิ่งโลกได้
รวมกันเป็ นหนึ่งเดียวมากยิ่งขึน้ ก็ยิ่งเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึน้ ว่า ภาระหน้าที่ของมนุษย์ต้องขยาย
กว้างออกไปเกินกว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ และค่อยๆ แพร่กระจายออกไปจนทั่วทัง้ โลก •
แต่พฒ
ั นาการเหล่านีไ้ ม่อาจจะเกิดขึน้ ได้เลย นอกเสียจากว่ามนุษย์แต่ละคน และสมัครพรรคพวก
ของเขาจะปลูกฝั งคุณธรรมด้านศีลธรรมและด้านสังคมในหมู่พวกเขา และส่งเสริมคุณธรรมเหล่านี ้
ในสังคม ดังนัน้ ด้วยความช่วยเหลืออันจาเป็ นยิ่งจากพระพรของพระเจ้า มนุษย์ที่กลายเป็ นคนใหม่
อย่างแท้จริงและเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านมนุษยธรรมใหม่จึงพร้อมที่จะทาหน้าที่ของตน •
31. เพื่ อ ที่ ม นุษ ย์แ ต่ ล ะคนจะสามารถปฏิ บั ติ ห น้าที่ อ ย่ างถูก ต้อ งเที่ ย งตรงยิ่ ง ขึน้ ตาม
ภาระหน้าที่ของมโนธรรมที่มีต่อตนเองและต่อกลุ่มต่างๆ หลากหลายที่พวกเขาเป็ นสมาชิกอยู่ พวก
เขาต้องเอาใจใส่ศึกษาหาความรูเ้ กี่ยวกับวัฒนธรรมในระดับที่สงู ขึน้ ไป โดยใช้ทรัพยากรมากมายที่
พร้อมใช้งานสาหรับมนุษยชาติในปัจจุบนั นี ้ • ที่สาคัญกว่าหมด การจัดการศึกษาสาหรับเยาวชน
จากทุกพืน้ เพทางสังคมจะต้องได้รบั การดูแล เพื่อที่จะได้มีการสร้างไม่แต่เฉพาะชายและหญิงที่มี
ความสามารถพิเศษยอดเยี่ยม แต่มีบุคคลผูม้ ีจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็ นที่ตอ้ งการอย่างยิ่งของ
ยุคสมัยนีอ้ ีกด้วย •
ในปั จจุบันนีม้ นุษย์แทบจะไม่ สามารถมาถึงจุดของความรับ ผิดชอบอันเป็ นสิ่งที่ จาเป็ น
นอกเสียจากว่าสภาพความเป็ นอยู่ของเขาจะทาให้เขามีจิตสานึกถึงศักดิ์ศรีของตน และแสวงหา
เป้าหมายของเขาโดยการอุทิศตนเพื่อพระเป็ นเจ้าและเพื่อผู้อื่น • แต่อิสรภาพของมนุษย์มักจะ
พิกลพิการไปเมื่อ ต้องประสบกับความยากไร้อ ย่างที่สุด เช่นเดียวกับที่มันจะเหี่ยวเฉาไปเมื่อเขา
หลงระเริงไปกับความสุขสบายของชีวิตจนเกิน ไป และขังตัวเองไว้ในรู ปแบบของการโดดเดี่ ยว
ตนเองอันแสนวิเศษ • อิสรภาพก่อให้เกิดพละกาลังใหม่ ในทางตรงข้าม เมื่อมนุษย์ยินยอมต่อ
ความต้องการอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ของชีวิตสังคม รับมือ กับการเรียกร้อ งนานาประการของเพื่ อ น
มนุษย์ และอุทิศตนเองให้กบั การรับใช้ชมุ ชนมนุษย์ •
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ดังนั้น ปณิธานที่จะทาหน้าที่ของตนเพื่อส่วนรวมควรจะได้รบั การสนับสนุนในทุกหนทุก
แห่ง • เราควรยกย่องระเบียบวิธีดาเนินการระดับชาติที่เปิ ดโอกาสให้พลเมืองจานวนมากที่สุด
เท่าที่เป็ นไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะด้วยอิสรภาพอย่างแท้จริง • เพื่อความแน่ใจ เรา
ต้อ งพิจ ารณาถึงสภาพเงื่อนไขที่แท้จริงของผู้คนและความเด็ดขาดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ • ถ้า
พลเมืองทุกคนต้องมีความรู ส้ ึกเอนเอียงที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ หลากหลายซึ่ง
รวมกัน เป็ น กลุ่ม สังคม การกระท าเหล่ านีต้ ้อ งนามาซึ่งคุณ ประโยชน์ซึ่งจะจูงใจให้เข้าร่วมเป็ น
สมาชิกและส่งให้พวกเขาออกไปรับใช้ผู้อื่น • เราสามารถจะพิจ ารณาด้วยความเป็ นธรรมว่า
อนาคตของมนุษยชาติอยู่ในมือของคนเหล่านี ้ ผูซ้ ึ่งเข้มแข็งพอที่จะทาให้ชนรุน่ ต่อๆ มามีเหตุผลที่
จะมีชีวิตอยู่และมีความหวัง •
32. ด้วยเหตุที่พระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์มาให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่เพื่อก่อร่างสร้างความ
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม ด้วยเหตุนีเ้ ช่นกัน “สิ่งที่ทาให้เป็ นที่พอพระทัยพระเป็ นเจ้า ได้แก่
การทาให้มนุษย์นนั้ ศักดิ์สิทธิ์และปกป้องพวกเขา ไม่เพียงแต่ในความเป็ นมนุษย์แต่ละคนซึ่งไม่มีขอ้
ผูกพันหรือความเชื่อมโยงระหว่างพวกเขาเลย แต่โดยการทาให้พวกเขากลายเป็ นกลุ่มชนเดียว
กลุ่มชนที่ยอมรับพระองค์ในความจริงและรับใช้พระองค์ในความศักดิ์สิทธิ์” (13) • ดังนั้น ตัง้ แต่
จุดเริ่มแรกของประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้น พระองค์ได้ทรงเลือกมนุษย์ ไม่ใช่เพียงแต่ที่เป็ น
มนุษย์แต่ละคน แต่เป็ นสมาชิกของชุมชนที่เฉพาะเจาะจง • เผยแสดงพระประสงค์ของพระองค์
แก่พวกเขา พระเจ้าเรียกผูท้ ี่ได้รบั เลือกเหล่านีว้ ่า “ประชากรของเรา” (อพยพ 3 : 7-12) และกระทา
แม้แต่พนั ธสัญญากับพวกเขาบนภูเขาซีนาย (14) •
ลักษณะของการรวมกันเป็ นชุมชน (Communitarian)ก นีเ้ กิดขึน้ และสาเร็จสมบูรณ์ไปใน
งานของพระเยซูคริสตเจ้า • ด้วยว่าพระวจนาตถ์ซึ่งได้ทรงรับเอากายมีพระประสงค์ที่จะร่วมส่วน
ในสัมพันธภาพของมนุษย์ • พระองค์ทรงประทับอยู่ในงานสมรสที่เมือ งคานา เสด็จ เยือนบ้าน
ของศักเคียส ร่วมโต๊ะกับคนเก็บภาษี และคนบาป • พระองค์ทรงเผยให้เห็นถึงความรักของพระ
การรวมกันเป็ นชุมชนตามแนวคิด ชุมชนนิยม (Communitarianism) เป็ นปรัชญาที่เน้นถึงความสัมพันธ์ของ
ปัจเจกบุคคลกับชุมชน ในขณะที่นิยามของ “ชุมชน” อาจจะหมายถึงหน่วยของครอบครัว แต่มักจะเป็ นที่เข้าใจ
กันในความหมายที่กว้างกว่าของการปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างกลุ่มชนตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หรือกลุ่มชนที่
มีประวัติความเป็ นมาหรือ ผลประโยชน์ร่วมกัน ปรัชญาชุมชนนิยมนีเ้ กิดจากสมมติฐ านที่ว่า ความเป็ นปั จ เจก
บุ ค คลเป็ นผลของความสั ม พั น ธ์ ใ นชุ ม ชน มากกว่ า ที่ จ ะเป็ นลั ก ษณ ะสื บ สายพั น ธุ์ ของปั จเจกบุ ค คล
[http://en.wikipedia.org/wiki/Communitarian]
ก
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บิดาและความกระแสเรียกอันสูงส่งของมนุษย์ดว้ ยถ้อยคาธรรมดาสามัญที่สดุ ตามสภาพความเป็ น
จริงในสังคม และใช้ประโยชน์จากคาบรรยายและจินตภาพจากสิ่งพืน้ ๆ ในชีวิตประจาวัน • โดย
ความสมัครใจที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ พระองค์ทรงทาให้ความเกี่ยวดองของมนุษย์
ศักดิ์สิทธิ์ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเกี่ยวดองกันในครอบครัว ซึ่งเป็ นต้นกาเนิดของแบบแผนทาง
สังคม • พระองค์ทรงเลือกที่จะดาเนินชีวิตอันเหมาะสมสาหรับช่างฝี มือในเวลาและสถานที่ของ
พระองค์ •
ในคาเทศน์สอนของพระองค์ พระองค์ทรงสอนอย่างชัดเจนให้บุตรทัง้ หลายของพระเจ้า
กระท าต่ อ กัน และกัน เหมื อ นดั่ง เช่ น พี่ น้อ ง • ในบทภาวนาของพระองค์ พระองค์ท รงขอให้
สานุศิษย์ของพระองค์ทุกคนเป็ น “หนึ่งเดียวกัน” อันที่จริงแล้ว ในฐานะของพระผูไ้ ถ่กูข้ องทุกคน
พระองค์ทรงถวายพระองค์เองสาหรับทุกคน แม้จนกระทั่งถึงกับทรงสละชีวิต • “ไม่มีใครมีความ
รัก ยิ่ ง ใหญ่ ก ว่ า การสละชี วิ ต ของตนเพื่ อ มิ ต รสหาย” (ยอห์น 15 : 13) • พระองค์ท รงสั่ง ให้
สานุศิษ ย์เทศน์ส อนข้อ ความในพระวรสารแก่ป ระชาชนทุก คนว่า เผ่าพันธุ์ม นุษ ย์จ ะกลายเป็ น
ครอบครัวของพระเป็ นเจ้า ซึ่งความครบครันของพระบัญญัติก็คือ ความรัก •
ในฐานะของบุตรหัวปี ของบรรดาน้องๆ และโดยการประทานพระจิตของพระองค์ หลังจาก
การสิน้ พระชนม์และการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์ พระองค์ได้ทรงก่อ ตั้งชุมชนใหม่แห่ง
ความเป็ นพี่เป็ นน้องกัน ซึ่งประกอบขึน้ จากคนทุกคนที่ยอมรับพระองค์ในความเชื่อและในความรัก
• พระองค์ทรงกระทาดังนีโ้ ดยผ่านทางพระวรกาย ซึ่งก็คือพระศาสนจักร • ในจุดนั้น ทุกคนใน
ฐานะของสมาชิกคนหนึ่งของคนอื่นๆ จะรับใช้ซึ่งกันและกันตามพรสวรรค์ซึ่งแตกต่างกันตามที่แต่
ละคนได้รบั มา •
ความเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกันนีต้ อ้ งเพิ่ มพูนขึน้ อยู่เสมอจนกระทั่งถึงวันนั้น วันที่ความเป็ น
หนึ่งเดียวกันนีจ้ ะสาเร็จสมบูรณ์ไป • จากนั้น โดยการช่วยเหลือของพระหรรษทาน มนุษย์จ ะ
ถวายพระเกียรติมงคลอันสมบูรณ์แบบแก่พระเป็ นเจ้า ในฐานะของครอบครัวอันเป็ นที่รกั ของพระ
เจ้าและของพระคริสตเจ้า พี่ชายของพวกเขา •
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บทที่ 3
กิจกรรมของมนุษย์ท่วั โลก
33. โดยอาศัยความวิริยะอุตสาหะและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเขา มนุษย์พยายาม
อย่างไม่หยุดหย่อนที่จะทาให้ชีวิตของเขาดีขึน้ • กระนั้นก็ตาม ในปั จจุบันนี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้วยความช่วยเหลือจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์สามารถที่จะขยายอานาจควบคุมของ
เขาจนแทบจะครอบคลุม ทั้งหมดทุก ด้า นของธรรมชาติ และยังคงกระท าเช่ น นั้น อยู่ต่ อ ไป •
เนื่ อ งจากโอกาสที่ เพิ่ ม ขึ ้น จากรู ป แบบที่ ห ลากหลายในการคบค้า สมาคมในหมู่ ป ระชาชาติ
ครอบครัวมนุษย์จึงค่อยๆ ตระหนักรู ว้ ่า ครอบครัวมนุษย์ประกอบขึน้ จากประชาคมโลกเดียวกัน
และกระท าตนให้เป็ น ไปตามนั้น • ดั งนั้น ผลประโยชน์ม ากมายที่ ม นุ ษ ย์เคยเสาะแสวงหา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยอานาจจากสวรรค์ บัดนีม้ นุษย์สามารถจัดหามาได้ดว้ ยตนเองอย่างกล้าได้
กล้าเสีย •
ในท่ามกลางความมุมานะมากมายเหล่านี ้ ซึ่งทาให้มนุษยชาติ ทั้งมวลต้อ งวุ่นวายอยู่นี ้
มนุษย์ตงั้ คาถามมากมายกับพวกเขาเอง • กิจกรรมอันร้อนรุ ่มเหล่านีม้ ีความหมายและมีคุณค่า
อะไร? • สิ่งทัง้ หลายทั้งปวงเหล่านีค้ วรจะนาไปใช้อย่างไร? • ความพยายามของเราแต่ละคน
และของชุมชนทั้งหลายกาลังมุ่งที่จะให้บรรลุเป้าหมายอะไร? • พระศาสนจักรเฝ้าพิทักษ์รกั ษา
มรดกแห่งพระวาจาของพระเจ้า และได้รบั หลักการทางศีลธรรมและทางศาสนาจากพระวาจานี ้
โดยไม่จาเป็ นเสมอไปที่จะมีคาตอบสาหรับปั ญหาเฉพาะต่างๆ ซึ่งจะนามาใช้การได้ทันที • ด้วย
เหตุนี ้ พระศาสนจักรปรารถนาที่จะเพิ่มเติมแสงสว่างแห่งความจริงที่ได้รบั การไขแสดงเข้าไปใน
ประสบการณ์ของมนุษย์ เพื่อให้หนทางที่มนุษยชาติเลือกในช่วงเวลาไม่นานมานีจ้ ะไม่ใช่หนทางที่
มืดมิด •
34. ตลอดห้วงเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมา มนุษย์พยายามที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในชีวิตของพวกเขาด้วยการลงแรงอย่างยิ่งใหญ่ทงั้ ที่เป็ นรายบุคคลและร่วมกัน • สาหรับศาสนิกชน
แล้ว ประเด็นนีเ้ ป็ นอันยุติดว้ ยการพิจารณาตัวเองว่ากิจการของมนุษย์นีส้ อดคล้องกับพระประสงค์
ของพระเป็ นเจ้า • ด้วยว่ามนุษย์ ที่ถกู สร้างขึน้ มาตามพระฉายาของพระเจ้า ได้รบั คาสั่งให้ตัวเขา
เองควบคุม โลกและทุก สรรพสิ่ งที่ อยู่ในโลก และให้ป กครองโลกด้วยความยุติ ธรรมและความ
ศักดิ์ สิท ธิ์ (1) ค าสั่งที่ ให้เชื่อ มโยงตนเองและบรรดาสรรพสิ่ งกับ พระองค์ ผู้ซึ่งจะต้อ งได้รับ การ
ยอมรับว่าเป็ น พระผู้เป็ นเจ้าและพระผู้สร้างของทุกสิ่ง • ดังนั้น โดยการท าให้ทุกสิ่งตกอยู่ใต้
อานาจของมนุษย์ พระนามของพระเจ้าจะเป็ นสิ่งยอดมหัศจรรย์ในทุกหนแห่งในโลก (2) •
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คาสั่งนีเ้ กี่ยวข้องกับกิจการในแต่ละวันทัง้ หมดด้วย • ด้วยว่า ในขณะที่เขาทามาหาเลีย้ ง
ชีพสาหรับ ตนเองและครอบครัว มนุษ ย์ช ายและหญิ งทั้งหลายก็ท ากิจ การเหล่านี ้ ในลัก ษณะที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสม • พวกเขาสามารถที่จะคิดพิจารณาอย่างถูกต้องว่า
ด้วยกิจการของพวกเขา พวกเขากาลังเผยให้เห็นถึงงานของพระผูส้ ร้าง คานึงถึงประโยชน์ของ
บรรดาพี่ น้อ งของพวกเขา และมี ส่ ว นท าให้ค วามมานะอุ ต สาหะส่ ว นตั ว เกิ ด เป็ นจริ ง ขึ ้น ใน
ประวัติศาสตร์แห่งแผนการของพระเป็ นเจ้า (3) •
ดั ง นั้ น โดยไม่ ได้ คิ ด ว่ า การงานอั น เป็ นผลจากความสามารถและน ้า พั ก น ้า แรงเป็ น
การต่อต้านอานาจของพระเจ้า และสิ่งสร้างที่มีเหตุมีผลดารงอยู่ในฐานะของคู่ต่อสูข้ องพระผูส้ ร้าง
แบบหนึ่ง คริสตชนเชื่อว่าชัยชนะของมนุษยชาติเป็ นสัญญาณของพระพรของพระเป็ นเจ้า และเป็ น
การผลิดอกออกผลของแผนการอันเร้นลับของพระเจ้า • ด้วยว่า ยิ่งอานาจของมนุษย์เพิ่มพูนมาก
ขึน้ ความรับผิดชอบของมนุษย์แต่ละคนและของชุมชนยิ่งต้องขยายวงกว้างขวางเพิ่มมากยิ่งขึน้
ด้วย • ดังนั้น จึงเป็ นที่แน่ชัดว่า มนุษย์มิได้ถกู ยับยั้งขัดขวางโดยข่าวสารแบบคริสต์ไม่ให้รว่ มกัน
สรรค์สร้างโลก หรือบีบบังคับให้ละเลยต่อ สวัสดิภาพของเพื่อ นมนุษ ย์ แต่กลับเป็ นว่า พวกเขามี
สัญญาผูกพันอย่างเคร่งครัดที่จะต้องทาสิ่งทัง้ หลายเหล่านี ้ (4) •
35. แน่นอนว่า กิจกรรมของมนุษย์มีความสาคัญเพราะความสัมพันธ์ของสิ่งนัน้ กับมนุษย์
• เช่นเดียวกับที่กิจกรรมนีด้ าเนินการโดยมนุษย์ มันจึงเป็ นสิ่งที่ทาเพื่อ ความหมายต่อ มนุษย์ •
ด้ว ยว่ า เมื่ อ มนุ ษ ย์ท ากิ จ การงาน เขาไม่ เ พี ย งแต่ ป รับ เปลี่ ย นสิ่ ง ต่ า งๆ และสั ง คม แต่ ยั ง ได้
เปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองอีกด้วย • เขาได้เรียนรูเ้ ป็ นอันมาก เขาได้ปลูกเพาะทรัพยากรของเขา
เขาออกจากตัวเองและก้าวพ้นไปจากตัวเอง • ความเข้าใจถึงการเจริญเติบโตนีอ้ ย่างถูกต้องว่ามี
มูลค่ายิ่งใหญ่กว่าความร่ารวยภายนอกที่สามารถเก็บสะสมไว้ได้ • มนุษย์มีคณ
ุ ค่ามากกว่าเพราะ
สิ่งที่เขาเป็ น ไม่ใช่สิ่งที่เขามี (5) • ในทานองเดียวกัน ทุกสิ่งที่มนุษย์กระทาเพื่อให้ได้มาซึ่งความ
ยุติธรรมมากยิ่งขึน้ ภราดรภาพที่ครอบคลุมกว้างขวางมากขึน้ การจัดการให้ความสัมพันธ์ทาง
สั ง คมมี ม นุ ษ ยธรรมมากขึ ้น มี คุ ณ ค่ า ยิ่ ง ใหญ่ ก ว่ า ความก้ า วหน้า ทางวิ ท ยาการ • ด้ ว ยว่ า
ความก้า วหน้า เหล่ า นี ้ส ามารถจัด หาวัต ถุ สิ่ งของเพื่ อ สนั บ สนุ น ความก้าวหน้า ของมนุษ ย์ แต่
ความก้าวหน้าทางวิทยาการแต่เพียงอย่างเดียวไม่อาจจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าของมนุษย์ได้ •
ดังนั้น บรรทัดฐานของกิจกรรมของมนุษย์เป็ นดังนี ้ โดยสอดคล้อ งกับแผนการและพระ
ประสงค์ของพระเป็ นเจ้า บรรทัดฐานนีจ้ ะกลมกลืนกับความดีที่แท้จริงของมนุษยชาติ บรรทัดฐาน
33

นีเ้ ปิ ดโอกาสให้มนุษ ย์ทั้งในฐานะของปั จ เจกบุคคลและสมาชิกของสังคมติดตามและบรรลุถึ ง
กระแสเรียกของตนโดยสมบูรณ์ •
36. ปั จจุบันนี ้ คนร่วมสมัยของเราจานวนมากมายดูเหมือนจะกลัวไปว่า สายสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดมากยิ่งขึน้ ระหว่างกิจกรรมของมนุษย์กบั ศาสนาจะส่งผลขัดแย้งต่ออิสรภาพของมนุษย์ ของ
สังคม หรือของวิทยาศาสตร์ •
ถ้าหากด้วยความเป็ นอิสระของเหตุการณ์ฝ่ายโลก เราหมายความถึงการสรรค์สร้างสิ่ง
ต่างๆ และสังคมเองก็พอใจกับ กฎและคุณค่าต่างๆ ของพวกเขา ซึ่งจาเป็ นจะต้องได้รบั การแปล
ความหมาย นามาใช้ และควบคุม ดูแลโดยมนุษ ย์ ดังนั้น จึงเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อ งอย่ างแท้จ ริงที่จ ะ
เรียกร้องหาอิสรภาพนั้น • สิ่งดังกล่าวไม่ เพียงแต่ ได้รบั การเรียกร้องจากมนุษย์สมัยใหม่ แต่ยัง
สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระผูส้ ร้างด้วย • เพราะด้วยสภาพแวดล้อมเดียวกันกับที่พวกเขา
ได้รบั การสรรค์สร้างมา สรรพสิ่งทัง้ หลายได้รบั ความมั่นคง ความจริง ความดี กฎและระเบียบอัน
เหมาะสมของตนเอง • มนุษย์ตอ้ งเคารพต่อสิ่งเหล่านี ้ ขณะที่เขาแยกแยะสิ่งเหล่านีด้ ว้ ยวิธีการ
เฉพาะทางวิทยาศาสตร์และศิลป์ อันเหมาะสม • ดังนั้น ถ้าการสืบค้นอย่างมีแบบแผนภายในทุก
สาขาของการเรียนรู ไ้ ด้รบั ดาเนินการในลักษณะที่เป็ นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงและสอดคล้องกับ
บรรทัดฐานทางศีลธรรม การสืบค้นนีจ้ ะไม่มีความขัดแย้งใดๆ ต่อความเชื่อ ต่อเรื่องทางโลกและ
ความเกี่ยวพันกับความเชื่อที่ได้มาจากพระเจ้าองค์เดียวกัน (6) • อันที่จริง ใครก็ตามที่พยายาม
เจาะความลับแห่งความเป็ นจริงด้วยความถ่อมตนและด้วยจิตใจที่แน่วแน่ แม้ว่าเขาจะไม่ตระหนัก
รู ถ้ ึงความจริง กระนั้นก็ตาม เขาได้รับการนาทางจากพระหัตถ์ของพระเจ้า ผู้ซึ่งบันดาลให้ทุก
สรรพสิ่งดารงอยู่ และประทานอัตลักษณ์ให้แก่พวกมัน • ดังนัน้ เราไม่สามารถ แต่เวทนากับนิสัย
บางอย่างของมนุษย์ ซึ่งบางครัง้ ก็พบได้ในหมู่คริสตชนด้วยเช่นกัน ซึ่งไม่ได้ให้ความสนใจอย่าง
เพียงพอต่อความเป็ นอิสระอันชอบธรรมของวิทยาศาสตร์ และซึ่ง จากข้อ คิดเห็นและข้อ โต้แย้ง
ต่างๆ ที่นิสัยเหล่านีก้ ่อให้เกิดขึน้ ชักนาให้คนมากมายสรุ ปว่าความเชื่อและวิทยาศาสตร์เป็ นสิ่งที่
ขัดแย้งซึ่งกันและกัน (7) •
แต่ถ้าหากสานวน ความอิสระของเหตุการณ์ฝ่ ายโลก ถูกตีความว่า สิ่งที่ได้รบั การสรรค์
สร้างไม่ได้ขนึ ้ อยู่กับพระเจ้า และมนุษย์สามารถใช้มนั โดยไม่ตอ้ งอ้างอิงถึงพระผูส้ ร้างของพวกมัน
ใครก็ตามที่ยอมรับพระเป็ นเจ้าย่อมจะมองเห็นได้ว่าความหมายเช่นนัน้ เป็ นเท็จอย่างไร • ด้วยว่า
หากปราศจากพระผูส้ ร้างแล้ว สิ่งสร้างทัง้ หลายก็จากอันตรธานหายไป • อย่างไรก็ตาม ในส่วน
ของพวกเขา บรรดาศาสนิกชนไม่ว่าของศาสนาใดๆ ต่างก็ได้ยินถึง เสียงแห่งการเผยแสดงของ
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พระองค์อยู่เสมอในวาทกรรมของสิ่งสร้างทั้งหลาย • อย่างไรก็ตาม เมื่อพระเจ้าถูกลืมเลือนไป
สิ่งสร้างเองก็ไม่สามารถเข้าใจได้มากยิ่งขึน้ •
37. พระคัมภีรส์ อนครอบครัวมนุษย์ถึงสิ่งที่ได้รบั การยืนยันโดยประสบการณ์มาหลายยุค
หลายสมั ย ในขณะที่ ค วามก้า วหน้า ของมนุ ษ ย์ได้ก่ อ ให้เกิ ด ประโยชน์ม หาศาลต่ อ ผู้ค น แต่
ความก้าวหน้านี ก้ ็นามาซึ่งการประจญล่อ ลวงอันรุ นแรงด้วย • ด้วยว่า เมื่อ ระบบระเบียบของ
คุณค่าต่างๆ ปะปนกันยุ่งเหยิง และความเลวก็ผสมปนเปไปกับความดี มนุษย์แต่ละคนและแต่ละ
กลุ่มก็ใส่ใจเฉพาะแต่ประโยชน์ของตน ไม่สนใจกับประโยชน์ของคนอื่น • ดังนัน้ จึงปรากฏว่า โลก
จึงไม่ใช่สถานที่แห่งความเป็ นพี่เป็ นน้องกันอย่างแท้จริงอีกต่อไป • ในยุคสมัยของเรา พลังอานาจ
ของมนุษยชาติที่ขยายทวีขนึ ้ นีก้ ลับคุกคามจะทาลายล้างเผ่าพันธุข์ องมนุษย์เอง •
ด้ว ยว่ า การต่ อ สู้ดิ ้น รนอย่ างยิ่ งใหญ่ กับ พลังอ านาจแห่ งความมื ด ได้แ ผ่ก ระจายไปทั่ว
ประวัติ ศาสตร์ทั้งสิน้ ของมนุษ ย์ • การสู้รบได้เกิดขึ น้ ตั้งแต่จุด กาเนิ ดแรกเริ่ม ของโลก และจะ
ดาเนินต่ อไปจนวันสุดท้าย ดังที่พระเจ้าได้ทรงมีพระดารัสไว้อย่างชัดแจ้งแล้ว (8) • เมื่อ ตกอยู่
ท่ามกลางความขัดแย้ง มนุษย์จาเป็ นต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลาถ้าหากเขาต้องการที่จะถือซื่อสัตย์ต่อ
ความดี งาม อี ก ทั้ง เขาจะไม่ ส ามารถบรรลุถึ ง ศัก ดิ์ ศ รี ของตนเองได้โดยปราศจากความเพี ย ร
พยายามเป็ นอันมากและความช่วยเหลือจากพระหรรษทานของพระเป็ นเจ้า •
นี่คื อเหตุผลที่ พ ระศาสนจัก รของพระคริส ตเจ้า ซึ่ งวางไว้ใจในแผนการของพระผู้สร้า ง
ยอมรับว่าความก้าวหน้าของมนุษย์สามารถก่อให้เกิดความสุขที่แท้จ ริงแก่มนุษย์ได้ กระนั้นก็ดี
พระศาสนจัก รยั งอดไม่ ได้ที่ จ ะสะท้อ นค าตั ก เตื อ นของอัค รสาวกที่ ว่า “อย่ า คล้อ ยตามความ
ประพฤติของโลกนี”้ (รม. 12 : 2) • ในที่นีค้ าว่า โลก หมายความถึง เจตคติแห่งความหยิ่งยะโส
และความมุ่งร้าย ซึ่งเปลี่ยนแปลงพลังอานาจของมนุษ ย์ที่มีจุด มุ่งหมายเพื่อ รับใช้พระเจ้าและ
มนุษย์ ให้กลายเป็ นเครื่องมือในการทาบาป •
ดังนัน้ ถ้าหากใครก็ตามต้องการที่จะรูว้ ่าสถานการณ์อันไม่น่าอภิรมย์นจี ้ ะจบลงได้อย่างไร
บรรดาคริสตชนจะบอกแก่เขาว่า กิจกรรมทั้งมวลของมนุษย์ ซึ่งมักจะถูกคุกคามด้วยความหยิ่ง
จองหองของมนุษย์และถูกก่อกวนต่อความรักตนเองอยู่ตลอดเวลา ต้องได้รบั การชาระให้บริสุทธิ์
และสมบูรณ์โดยอาศัยพลังอานาจแห่งกางเขนและการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระคริสตเจ้า •
เพราะเพื่อ ได้รบั การไถ่กู้โดยพระคริสตเจ้าและชุบชูให้เป็ นสิ่งสร้างใหม่ในพระจิตเจ้า มนุษ ย์จึง
สามารถที่จะรักต่อสรรพสิ่ง ซึ่งพวกมันเองก็ถูกสร้างมาโดยพระเป็ นเจ้า และเขาควรจะกระท า
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เช่นนั้นด้วย • เขาสามารถที่จะได้รบั สิ่งสร้างทัง้ หลายจากพระเจ้า และเคารพและนับถือสิ่งสร้าง
เหล่านีท้ ี่ไหลหลั่งอย่างต่อเนื่องออกมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้า • ด้วยกตัญญูรูค้ ณ
ุ ต่อพระผูท้ รง
อุปถัมภ์ของเขาสาหรับสิ่งสร้างเหล่านี ้ เขาได้ใช้และเพลิดเพลินกับสิ่งสร้างด้วยการวางเฉยและ
อิสรภาพแห่งจิตวิญญาณ มนุษย์ได้รบั การนาทางมุ่งไปสู่การครอบครองสิ่งเหล่านีอ้ ย่างแท้จริง
เหมือนกับไม่มีสิ่งใด แต่ก็เป็ นเจ้าของทุกสรรพสิ่ง (9) • “ทุกสิ่งล้วนเป็ นของพวกท่าน แต่พวกท่าน
เป็ นของพระคริสต์ และพระคริสต์เป็ นของพระเจ้า” (1 คร. 3 : 22 - 23) •
38. ด้วยพระวจนาตถ์ของพระเจ้า โดยทางพระองค์ซึ่งทุกสิ่งได้รบั การเนรมิตขึน้ มา ได้ทรง
รับเอาเนือ้ หนังและมาประทับอยู่บนโลกของมนุษย์นี ้ (10) • ดังนั้น พระองค์จึงทรงเสด็จมาใน
ประวัติศาสตร์ของโลกในฐานะมนุษย์ที่ครบครัน เริ่มต้นประวัติศาสตร์นั้นในพระองค์เองและเป็ น
ผลสรุ ปแห่งประวัติศาสตร์ (11) • พระองค์เองได้ทรงเผยแสดงต่อเราว่า “พระเจ้าเป็ นความรัก”
(1 ยอห์น 4 : 8) และในเวลาเดียวกันทรงสอนพวกเราว่า พระบัญ ญั ติใหม่แห่งความรักเป็ นกฎ
พืน้ ฐานแห่งความครบบริบูรณ์ของมนุษย์ และดังนัน้ จึงเป็ นกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงโลก •
ดังนัน้ สาหรับผูท้ ี่เชื่อในความรักของพระเจ้า พระองค์ทรงรับประกันว่าวิถีแห่งความรักเปิ ด
กว้า งส าหรับ มนุ ษ ย์ทุก คน และความพยายามที่ จ ะสถาปนาภราดรภาพสากลไม่ ใช่ สิ่ งที่ ไม่ มี
ความหวัง • พระองค์ทรงเตือนพวกเขาในเวลาเดียวกันว่า ความรักนีไ้ ม่ใช่สิ่งที่จะต้อ งสงวนไว้
สาหรับโอกาสที่ สาคัญ แต่ต้องแสวงหาอย่างมากในสภาพแวดล้อ มธรรมดาสามัญ ของชีวิต •
ด้วยการเผชิญกับความตายเพื่อพวกเราคนบาปทุกคน (12) พระองค์ทรงสอนโดยเป็ นแบบอย่างแก่
เราว่า พวกเราก็เช่นกันที่ตอ้ งแบกกางเขนนั้น ซึ่งโลกและเนือ้ หนังหยิบยื่นให้แก่ผแู้ สวงหาสันติและ
ความยุติธรรมทุกคน • โดยได้รบั การสถาปนาขึน้ เป็ นพระเป็ นเจ้าด้วยการกลับคืนพระชนม์ชีพ
ของพระองค์ และทรงได้รับมอบอานาจสิทธิ ขาดในสวรรค์และบนแผ่นดิน (13) พระคริสต์ทรง
ปฏิบตั ิภารกิจในหัวใจของมนุษย์โดยอาศัยพลังของพระจิตเจ้าของพระองค์ โดยทรงกระตุน้ ให้เกิด
ความปรารถนาไม่เฉพาะเพียงแต่ยคุ สมัยที่กาลังจะมาถึง แต่ ดว้ ยความจริงเดียวกันนี ้ ทรงทาให้มี
ชีวิต ชี วา ท าให้บ ริสุท ธิ์ ไป และเสริม พละก าลังแก่ค วามต้อ งการอัน สูงส่ง เหล่า นั้น ซึ่งจะท าให้
ครอบครัว มนุ ษ ย์มี ชี วิ ต ที่ มี เมตตาธรรมและพยายามที่ จ ะท าให้ทั้งโลกยอมที่ จ ะกระท าตาม
เป้าหมายนี ้ •
ด้วยเหตุที่ พระพรของพระจิตเจ้ามีแตกต่างหลากหลาย ในขณะที่พระองค์ทรงเรียกบางคน
ให้เป็ นประจักษ์พยานที่ชัดเจนถึงความปรารถนาต่อบ้านแห่งสวรรค์และรักษาความปรารถนานั้น
ให้ใหม่อยู่เสมอในท่ามกลางครอบครัวมนุษย์ พระองค์ทรงเรียกให้คนอื่นๆ อุทิศตนรับใช้ฝ่ายโลก
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แก่มนุษย์ และเตรียมผูท้ ี่เหมาะสมให้พร้อมต่อพระอาณาจักรสวรรค์โดยทางงานอภิบาลของพวก
เขา • กระนัน้ ก็ดี พระจิตเจ้าได้ทรงปลดปล่อยพวกเขาทุกคน เพื่อว่าโดยการเก็บความรักตัวเองไว้
ก่อ น และนาทรัพยากรฝ่ ายโลกทั้งมวลมารับใช้ชีวิตมนุษ ย์ พวกเขาสามารถที่จ ะอุทิศตนให้แก่
อนาคตนัน้ เมื่อมนุษย์เองกลับกลายเป็ นของถวายที่พระเจ้าทรงรับไว้ (14) •
พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงทิง้ ไว้เบือ้ งหลังซึ่งเครื่อ งประกันแห่งความหวังและพละกาลังสาหรับ
การเดินทางแห่งชีวิตในศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความเชื่อ ซึ่งวัสดุจ ากธรรมชาติที่ได้รบั การทาให้บริสุทธิ์
โดยมนุษย์จะได้รบั การเปลี่ยนแปลงอย่างรุง่ โรจน์กลายเป็ นพระกายและพระโลหิต เพื่อเป็ นอาหาร
แห่งความเป็ นหนึ่งเดียวกันฉันพี่นอ้ งและเป็ นการลองลิม้ รสล่วงหน้าถึงงานเลีย้ งในสวรรค์ •
39. พวกเราไม่อาจจะล่วงรูว้ ่าวันเวลาที่อวสานของโลกและของมนุษยชาติจะมาถึงเมื่อไร
(15) อีกทัง้ พวกเราไม่รูว้ ่าสรรพสิ่งทัง้ หลายจะถูกเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร • เนื่องจากความผิด
รูปผิดร่างอันเป็ นผลของบาป รูปลักษณะในโลกนีจ้ ึงจะต้องดับไป (16) แต่เราถูกสอนว่า พระเป็ น
เจ้าได้ทรงเตรียมที่อยู่ใหม่และโลกใหม่ที่ซึ่งทุกคนปฏิบัติตามความยุติธรรม (17) และความผาสุก
ของเขาจะตอบสนองต่อและมากมายเกินกว่าความปรารถนาทัง้ ปวงต่อสันติสุขที่ผดุ ขึน้ มาในหัวใจ
ของมนุษย์ (18) • ดังนั้น หลังจากที่เอาชนะความตายได้แล้ว บุตรทั้งหลายของพระเจ้าจะกลับ
ฟื ้ นคืนชีพ ในพระคริสต์ และสิ่งที่ถูกหว่านอยู่ในความอ่อ นแอและความเน่าเปื่ อยนีก้ ลับ จะได้รับ
ความไม่เน่าเปื่ อย (19) • จากการยืนหยัดในความรักและผลของความรัก (20) สิ่งสร้างทัง้ หลาย
(21) ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างขึน้ มาเพราะเห็นแก่มนุษย์ จะได้รบั การปลดปล่อยจากพันธนาการแห่ง
ความลุ่มหลงไร้คณ
ุ ค่า •
ดังนั้น ในขณะที่เราได้รบั การเตือนว่า ไม่มีประโยชน์อันใด หากมนุษย์จะได้โลกทั้งโลกไว้
แต่ตอ้ งสูญเสียวิญญาณไป (22) ความคาดหวังต่อโลกใหม่จะต้องไม่ถูกทาให้อ่อนแอลง แต่กลับ
จะต้องกระตุน้ ความห่วงใยของเราในการจะก่อให้เกิดสิ่งนีข้ ึน้ • ด้วยว่า นี่เองคือจุดที่รูปลักษณ์
ของครอบครัวมนุษย์ใหม่เติบโตขึน้ รู ปลักษณ์ซึ่งแม้ในขณะนีเ้ องก็สามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงเค้า
ลางของสิ่งที่จะเกิดขึน้ ในยุคใหม่ •
ดังนั้น ในขณะที่ความก้าวหน้าฝ่ ายโลกจาเป็ นจะต้องได้รบั การแยกแยะอย่างระมัดระวัง
จากความเจริญเติบโตของพระอาณาจักรของพระเป็ นเจ้า ด้วยเหตุผลที่ความก้าวหน้าฝ่ ายโลกจะ
ช่วยให้เกิดความสงบเรียบร้อยมากขึน้ ของสังคมมนุษย์ นี่จึงเป็ นความห่วงใยที่สาคัญ มากของ
พระอาณาจักรของพระเป็ นเจ้า (23) •
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ด้วยว่า เมื่อเราเชื่อฟั งพระเป็ นเจ้า และพระจิตของพระองค์ทรงทานุบารุงคุณค่าแห่งโลกนี ้
ของศัก ดิ์ ศ รีข องมนุษ ย์ ภราดรภาพและอิ ส รภาพ และอัน ที่ จ ริ งแล้ว ผลในทางที่ ดี ทั้งหมดจาก
ธรรมชาติและกิจการของเรา เราจะพบกับสิ่งเหล่านีอ้ ีกครัง้ หนึ่ง แต่โดยไม่มี มลทิน แวววาวและ
เปลี่ยนแปลงรูปลักษณะไป เมื่อพระคริสต์ได้ส่งมอบให้แก่พระบิดาซึ่ง “พระอาณาจักรนิรนั ดรและ
สากล พระอาณาจักรแห่งความจริงและชีวิต แห่งความศักดิ์สิทธิ์และพระหรรษทาน แห่งความ
ยุติธรรม ความรักและสันติ” (24) • บนโลกนีท้ ี่พระอาณาจักรได้รบั การนาเสนอแล้วในรหัสธรรม
เร้นลับ • เมื่อพระเป็ นเจ้าเสด็จกลับมา สิ่งนีจ้ ะผลิดอกออกผลอย่างเต็มที่ •
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บทที่ 4
บทบาทของพระศาสนจักรในโลกปั จจุบัน
40. ทุกสิ่ งที่ เราได้กล่ าวถึ งเกี่ ย วกับ ศัก ดิ์ศ รีของมนุษ ย์ และเกี่ ย วกับชุม ชนมนุษ ย์แ ละ
ความหมายอันลึกซึง้ ของกิจกรรมของมนุษย์ นับเป็ นการวางรากฐานที่สาคัญของความสัมพันธ์
ระหว่างพระศาสนจักรกับ โลก และเป็ นการให้พนื ้ ฐานเพื่อการเสวนาระหว่างพระศาสนจักรกับโลก
(1) • บทนีอ้ ยู่บนสมมุติฐานว่าทุกสิ่งเกี่ยวกับรหัสธรรมของพระศาสนจักรที่ได้กล่าวไปแล้วโดย
สภาฯ แห่งนี ้ บัดนี ้ เราต้องพิ จารณาพระศาสนจักรเดี ยวกันนี ้ ตราบที่ด ารงอยู่ในโลกนี ้ ถึงการ
ดาเนินชีวิตและกระทากิจการตามรหัสธรรมนี ้ •
ผลพวงจากความรักอัน เป็ นนิรนั ดร์ของพระบิดาเจ้า (2) สถาปนาขึน้ ในเวลาต่ อมาโดย
พระคริสต์พระผูไ้ ถ่ และทาให้เป็ นหนึ่งเดียวในองค์พระจิตเจ้า (3) มีวตั ถุประสงค์ของพระศาสนจักร
อยู่ที่การช่วยให้รอดพ้นและวาระสุดท้ายของโลกและมวลมนุษย์ ซึ่งสามารถจะสาเร็จสมบูรณ์ได้ก็
แต่ในโลกอนาคต • แต่พระศาสนจักรได้ดารงอยู่ในโลกนีแ้ ล้ว และประกอบไปด้วยมนุษย์ นั่นคือ
สมาชิก ทั้งหลายของนครแห่ งโลกนี ้ ผู้ซึ่ งได้รับ เรีย กให้ส ร้างครอบครัว แห่ งบุ ตรของพระเจ้า ใน
ประวัติศาสตร์ปัจจุบันของมนุษยชาติ และเพิ่มทวีจานวนขึน้ จนกว่าองค์พระผู้เป็ นเจ้าจะเสด็ จ
กลับมาอีกครัง้ หนึ่ง • รวมเป็ นหนึ่งเดียวกันในนามของคุณค่าแห่งสวรรค์และอุดมไปด้วยคุณค่า
นั้น ครอบครัวนีไ้ ด้รบั “การสถาปนาและวางโครงสร้างเป็ นสังคมในโลกนี ้” (4) โดยพระคริสตเจ้า
และได้รบั การจัดเตรียม “ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมสาหรับการรวมตัวกัน ทางสังคมและที่มองเห็น
ได้” (5) • ดังนั้น พระศาสนจักร โดยพลัน “สมาคมที่มองเห็นได้และชุมชนแห่งจิตวิญญาณ” (6)
จึงก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับมนุษยชาติและมีประสบการณ์ทางโลกเดียวกันกับที่โลกได้ประสบ •
พระศาสนจักรทาหน้าที่เป็ นเชือ้ แป้งและเป็ นเหมือนกับจิตวิญญาณของสังคมมนุษย์ (7) ในขณะที่
จะได้รบั การฟื ้ นฟูในพระคริสต์และปรับสภาพเป็ นครอบครัวของพระเป็ นเจ้า •
การที่นครในโลกนีแ้ ละนครในสวรรค์ต่างแผ่อิทธิพลแทรกซึมซึ่งกันและกัน เป็ นความจริงที่
สามารถเข้าถึงได้ด้วยความเชื่อ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และสิ่งนีย้ ังคงเป็ นรหัสธรรมเร้นลับของ
ประวัติศาสตร์มนุษย์ ซึ่งบาปทาให้เกิดสับสนยุ่งเหยิงอย่างมาก จนกระทั่งความงดงามของบุตร
ทั้ง หลายของพระเจ้า จะเผยแสดงออกมาอย่ า งเต็ ม ที่ • ด้ว ยความพยายามที่ จ ะท าตาม
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้รอดพ้น ซึ่งเหมาะสมดีกับพระศาสนจักร พระศาสนจักรไม่เพียงแต่เฉพาะ
สื่อสารถึงชีวิตแห่งสวรรค์แก่มนุษย์ แต่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งได้ฉายแสงแห่งการไตร่ตรองถึงชีวิตใน
ลักษณะนั้นไปทั่วทัง้ โลก เหนือสิ่งอื่นใด การเยียวยารักษาและการชุบชูใจส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรี
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ของมนุษย์ ในลักษณะของการเสริม กาลังให้แก่ รอยต่อ ของสังคมมนุษย์ และเติมแต่ง กิจ กรรม
ประจาวันของมนุษย์ให้มีความหมายที่ลึกซึง้ และมีความสาคัญ มากยิ่งขึน้ • ดังนั้น โดยอาศัย
ภารกิจเฉพาะบุคคลและชุมชนทัง้ มวลของพระศาสนจักร พระศาสนจักรเชื่อมั่นว่าตนสามารถที่จะ
สร้า งประโยชน์เป็ น อัน มากในการท าให้ค รอบครัว มนุ ษ ย์แ ละประวัติ ศ าสตร์ข องครอบครัว มี
มนุษยธรรมมากยิ่งขึน้ •
นอกจากนัน้ พระศาสนจักรคาทอลิกยินดีที่จะแสดงความเคารพยกย่องเป็ นอย่างสูงในสิ่ง
ที่ศาสนจัก รแห่ ง คริสตศาสนานิกายอื่นๆ และชุม ชนต่างๆ ของพระศาสนจักรได้กระท าหรือ ได้
ร่วมมือกันกระทาเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายเดียวกันนี ้ • ในเวลาเดียวกัน พระศาสนจักรเชื่อมั่นว่า
พระศาสนจัก รจะได้รับ ความช่ ว ยเหลื อ อย่ า งล้น หลามและหลากหลายจากโลกในเรื่ อ งของ
การจัดเตรียมพืน้ ฐานสาหรับการประกาศพระวรสาร • สิ่งนีช้ ่วยให้พระศาสนจักรได้รบั ประโยชน์
จากพรสวรรค์และความอุตสาหะพยายามของมนุษย์แต่ละคนและจากสังคมมนุษย์โดยรวม •
บัดนี ้ สภาสังคายนาฯ ปรารถนาที่จะกาหนดหลักการทั่วไปบางประการเพื่ อ การส่งเสริมอย่ าง
เหมาะสมต่อการแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่กาลังพิจารณาอยู่นี ้ ซึ่งไม่ทางใดก็ทาง
หนึ่งเป็ นลักษณะร่วมกันของโลกและของพระศาสนจักร •
41. มนุษย์ปัจจุบันกาลังอยู่บนเส้นทางไปสู่การพัฒ นาบุคลิกภาพของตนเองที่ละเอียด
ลึกซึง้ มากยิ่ งขึ น้ และไปสู่ก ารค้นพบที่ เติบโตขึน้ และการปกป้ อ งสิทธิ ข องตนเอง • ด้วยเหตุที่
พระศาสนจักรได้รบั ความไว้วางใจให้เผยแสดงถึงรหัสธรรมเร้นลับของพระเป็ นเจ้า ผูเ้ ป็ นจุดหมาย
ปลายทางสูงสุดของมนุษย์ ในเวลาเดียวกัน พระศาสนจักรก็ได้เปิ ดเผยถึงความหมายแห่งการ
ดารงอยู่ข องพระศาสนจัก รด้วย นั่น คื อ ความจริง ซึ่ งลึ ก ซึง้ ที่ สุดเกี่ ย วกับ พระศาสนจัก รเอง •
พระศาสนจักรรู โ้ ดยแน่แท้ว่า มีเพียงแต่เฉพาะพระเจ้าที่พระศาสนจักรรับใช้อยู่เท่านั้น ที่สามารถ
ตอบสนองต่อความปรารถนาในหัวใจของมนุษย์ ซึ่งไม่อาจจะพึงพอใจอย่างเต็มที่ กับสิ่งที่โลกนี ้
หยิบยื่นให้ •
พระศาสนจักรเข้าใจดีว่า พระจิตของพระเป็ นเจ้าได้ทรงทางานอยู่เสมอภายในตัวมนุษย์
และดังนัน้ มนุษย์จึงไม่สามารถที่จะละเลยปั ญหาต่างๆ ของศาสนาเสียทัง้ หมด • ประสบการณ์
จากยุคสมัยในอดีตที่ผ่านมาได้พิสูจน์สิ่งนีแ้ ล้ว เช่นเดียวกับสิ่งบ่งชีน้ านาประการในยุคของเรานี ้ •
ด้วยว่า มนุษย์ย่อมมีความกระหายใคร่รู อ้ ยู่เสมอ อย่างน้อยที่สุดก็ตอ้ งการรู เ้ ป็ นรางๆ ว่า อะไรคือ
ความหมายของชีวิตของเขา ของกิจกรรมต่างๆ และของความตายของเขา • การดารงอยู่ของ
พระศาสนจักรนี่เองที่ช่วยยา้ เตือนถึงปัญหาเหล่านีใ้ นจิตใจของเขา • แต่มีเพียงเฉพาะพระเป็ นเจ้า
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ผูซ้ ึ่งสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์และไถ่พวกเขาให้รอดพ้นจากบาป ที่สามารถให้คาตอบ
อย่างเพียงพอที่สุดต่อคาถามเหล่านี ้ และพระองค์กระทาดังนีโ้ ดยการเผยแสดงของพระองค์ผ่าน
ทางพระคริสต์ พระบุตรของพระองค์ ผูบ้ ังเกิดเป็ นมนุษย์ • ใครก็ตามที่ติดตามพระคริสต์ มนุษย์ที่
ดีบริบูรณ์ เขาเองจะมีความเป็ นมนุษย์มากยิ่งขึน้ • ด้วยว่า โดยอาศัยการบังเกิดมาของพระองค์
พระวจนาตถ์ของพระบิดาจึงทรงรับเอากาย และทาให้ศกั ดิ์สิทธิ์ไปโดยกางเขนและการกลับคืนพระ
ชนม์ชีพของพระองค์ เป็ นมนุษย์ทั้งครบ ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ และโดยทางความสมบูรณ์
แบบนัน้ ได้รบั มอบธรรมชาติทงั้ สิน้ ที่ถกู สร้างมาโดยพระเจ้าเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ •
เนื่องมาจากความเชื่อนี ้ พระศาสนจักรจึงมีเครื่องยึดเหนี่ยวศักดิ์ศรีของธรรมชาติมนุษย์ต่อ
กระแสแห่งความคิดเห็นนานาประการ ตัวอย่างเช่น ความคิดเห็นของเหล่าบรรดาผูท้ ี่ดูถกู ดูแคลน
ร่างกายมนุษ ย์หรือ พวกที่ย กย่องบู ชาร่างกาย • ไม่มี กฎของมนุษ ย์ใดๆ ที่สามารถจะปกป้อ ง
ศักดิ์ศรีของแต่ละบุ คคล และเสรีภาพของมนุษ ย์ได้อ ย่างเหมาะสมเทียบเท่ากับพระวรสารของ
พระคริสตเจ้า ซึ่งได้มอบให้แก่พ ระศาสนจักร • ด้วยว่า พระวรสารนีป้ ระกาศและป่ าวร้อ งถึ ง
อิสรภาพของบุตรทัง้ หลายของพระเจ้า และปฏิเสธต่อพันธนาการทัง้ ปวง ซึ่งที่สดุ แล้วเป็ นผลพวง
ของบาป (8) (เทียบ รม. 8 : 14 – 17) พระวรสารนีใ้ ห้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีแห่งมโนธรรมแยกแยะ
และอิสรภาพในการที่จะเลือก ชีแ้ นะอยู่เสมอๆ ว่า จาเป็ น ต้องนาพรสวรรค์ของมนุษย์ทุกคนมารับ
ใช้ต่อพระศาสนจักรและต่อมนุษย์ และในที่สุด บัญญัติให้ทุกคนต้องรักเพื่อนมนุษย์ทุกคน (เทียบ
มธ. 22 : 39) (9) •
สิ่งนีส้ อดคล้องกับกฎพืน้ ฐานแห่งการยกเว้นแบบคริสต์ • ด้วยว่า ถึงแม้ว่าพระเจ้าองค์
เดียวกันเป็ นพระผูไ้ ถ่และพระผูส้ ร้าง พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งประวัติศาสตร์มนุษย์และประวัติศาสตร์แห่ง
ความรอดพ้น ในการจัดการของพระเจ้าเอง อิสรภาพที่ถกู ต้องของสิ่งสร้าง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มนุษย์จะไม่ถูกเพิกถอน แต่จะได้รบั การสถาปนาใหม่ซึ่งศักดิ์ศรีของตนเองและได้รบั การเสริมแรง
ให้แข็งแกร่งในศักดิ์ศรีนนั้ •
ดังนั้น ด้วยอานาจของพระวรสารที่ได้รบั มอบ พระศาสนจักรประกาศถึงสิทธิของมนุ ษย์
พระศาสนจักรยอมรับและเคารพต่อพลวัตแห่งขบวนการต่างๆ ในปั จจุบัน ซึ่งได้ให้การส่งเสริมต่อ
สิทธิเหล่านีใ้ นทุกหนทุกแห่ง • กระนั้นก็ตาม ขบวนการเหล่านีต้ อ้ งได้รบั การเจาะลึกด้วยจิตตา
รมณ์แห่งพระวรสาร และได้รบั การปกป้องจากอิสรภาพจอมปลอมทุกประเภท • ด้วยว่า พวกเรา
มักจะชอบคิดไปว่า สิทธิส่วนบุคคลของเราจะมีหลักประกันอย่างเต็มที่ เฉพาะเมื่อเราได้รบั การ
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ยกเว้นจากข้อกาหนดแห่งกฎหมายพระศาสนจักร • แต่วิถีทางนีไ้ ม่ได้ตั้งอยู่บนการทานุบารุ ง
ศักดิ์ศรีของมนุษย์ แต่อยู่ที่การล้มล้าง •
42. ความเป็ นหนึ่งเดีย วกันของครอบครัวมนุษ ย์ได้รบั การเสริม กาลังให้แข็ งแกร่งและ
บรรลุผลสาเร็จด้วยเอกภาพที่ได้รบั การก่อตัง้ ขึน้ ในพระคริสต์ (10) แห่งครอบครัวของบุตรทัง้ หลาย
ของพระเจ้า •
สิ่งที่แน่นอนคือ พระคริสต์ไม่เคยมอบหมายภารกิจ โดยตรงในด้านการเมือ ง เศรษฐกิจ
และสังคมให้แก่พระศาสนจักรของพระองค์แต่อย่างใด • เป้าหมายที่พระองค์ได้ทรงกาหนดแก่
พระศาสนจักรเป็ นเป้าหมายทางศาสนา (11) • แต่ภารกิจ ด้านศาสนานีเ้ องที่ก่อ ให้เกิดหน้าที่
ความสว่าง และพลัง ซึ่งสามารถช่วยในการวางโครงสร้างและชุม ชนของมนุษ ย์ ตามกฎหมาย
พระศาสนจักร • แท้จริงแล้ว เมื่อสภาพแวดล้อมด้านเวลาและสถานที่เอือ้ อานวย พระศาสนจักร
สามารถ และควรจะต้องริเริ่มกิจกรรมต่างๆ ในนามของมนุษย์ทงั้ มวล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรม
ที่ได้รบั การออกแบบมาเพื่อผูย้ ากไร้ ตัวอย่างเช่น งานการกุศล และงานอื่นๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึง
กัน •
พระศาสนจักรตระหนักว่า ปั จจัยที่มี คุณค่าอยู่ขบวนการทางสังคมในปั จจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง วิวัฒนาการไปสู่ความเป็ นเอกภาพ กระบวนการขัดเกลาทางสังคมซึ่งดีงามเป็ นประโยชน์
และของสมาคมทางด้านสิทธิพลเมืองและเศรษฐกิจ • การส่งเสริมความเป็ นหนึ่งเดียวกันเป็ น
ธรรมชาติ ที่ ลึ ก ซึ ้ง ที่ สุ ด ของพระศาสนจั ก ร เพราะว่ า “ด้ว ยความสั ม พั น ธ์ กั บ พระคริ ส ตเจ้ า
พระศาสนจักรเป็ นเครื่องหมายแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์และเครื่องมือแห่งความเป็ นหนึ่งเดียวอันลึกซึง้ กับ
พระเจ้า และความเป็ นเอกภาพของมนุษยชาติ” (12) • ดังนั้น พระศาสนจักรได้แสดงให้โลกเห็น
ว่า การรวมตัวกัน อย่ า งแท้จ ริง ทั้งทางสัง คมและภายนอก เป็ น ผลมาจากการรวมตัว กัน ของ
สติ ปั ญ ญาและหั ว ใจ นั้ น คื อ จากความเชื่ อ และความรัก นั้ น โดยที่ ค วามเป็ นหนึ่ ง เดี ย วของ
พระศาสนจักรนัน้ มีรากฐานที่ไม่อาจจะทาลายร้างได้ในพระจิตเจ้า • ด้วยว่าพลังที่พระศาสนจักร
สามารถใส่เข้าไปในสังคมสมัยใหม่ของมนุษย์ประกอบไปด้วยความเชื่อและความรักที่นามาปฏิบัติ
อย่างมีชีวิตชีวา ไม่ใช่ในการควบคุมภายนอกโดยอาศัยเพียงเครื่องมือของมนุษย์ •
นอกจากนี ้ เพราะโดยอาศัยพันธกิจและธรรมชาติของตน พระศาสนจักรจึงไม่ผูกพันอยู่กับ
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรมมนุษย์ ไม่ผกู พันกับระบบการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม ด้วย
ลักษณะอันเป็ นสากลของตน พระศาสนจักรสามารถเป็ นสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างชุมชนและ
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ประชาชาติที่แตกต่างหลากหลายของมนุษย์ หากว่าชุมชนและประชาชาติเหล่านีไ้ ว้วางใจ และ
ยอมรับอย่างแท้จริงต่อสิทธิของพระศาสนจักรในเสรีภาพที่จะทาให้พันธกิจของตนสัมฤทธิผล •
ด้วยเหตุผลนี ้ พระศาสนจักรตักเตือนบุตรของตน และมนุษยชาติทงั้ มวลด้วย ให้เอาชนะต่อความ
ขัดแย้งรุ นแรงระหว่างชนชาติและเผ่าพันธุ์ต่างๆ ในจิตวิถีครอบครัวของบุตรของพระเจ้า และใน
ลักษณะเดียวกันนี ้ ให้พละกาลังภายในแก่สมาคมมนุษย์ซึ่งมีความชอบธรรม •
ดังนั้น ด้วยความเคารพอย่างสูง สภาฯ แห่งนีใ้ ห้ความสาคัญ แก่ปัจ จัย ทั้งมวลที่แท้จ ริง
ดีงาม และชอบธรรม ซึ่งตกทอดมาในความหลากหลายเป็ นอันมากของสถาบันต่างๆ ซึ่งสถาปนา
ขึน้ โดยมนุษยชาติเพื่อตนเอง และยังคงจัดตัง้ อยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง • ยิ่งกว่านัน้ สภาสังคายนาฯ
ยืนยันว่า พระศาสนจักรยินดีที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนสถาบันเหล่านีท้ งั้ หมด ตราบเท่าที่การรับ
ใช้ดังกล่าวขึน้ อยู่กับพระศาสนจักรเอง และสามารถเชื่อ มโยงกับพันธกิจ ของพระศาสนจักร •
พระศาสนจักรไม่มีความปรารถนาใดที่รุนแรงไปกว่า การแสวงหาความวัฒ นาผาสุกของทุกคน
พระศาสนจักรสามารถที่จะริเริ่มขึน้ ด้วยตนเองโดยอิสระภายใต้การปกครองของรัฐบาล ซึ่งเคารพ
ต่อ สิ ทธิ ขั้น พืน้ ฐานของบุค คลและครอบครัว ที่ จ ะการเรียกร้อ งต่อ ประโยชน์ส่วนรวม และที่จ ะ
ปฏิบตั ิพนั ธกิจของตนอย่างเสรี •
43. สภาฯ แห่งนีข้ อชักชวนให้บรรดาคริสตชน ในฐานะพลเมืองของนครทัง้ สอง พยายาม
ปฏิบัติตามหน้าที่ฝ่ายโลกของตนด้วยความระมัดระวังรอบคอบและตอบสนองต่อจิตตารมณ์แห่ง
พระวรสาร • พวกเขาเข้าใจผิด หากจะเข้าใจว่าพวกเราไม่มีนครที่จะเป็ นแหล่งพานักพักพิง แต่
แสวงหานครที่กาลังจะมาถึง (13) จนกระทั่ง พวกเขาคิดไปว่าอาจจะละเลยต่อความรับผิ ดชอบ
ฝ่ ายโลกของพวกเขา • ทัง้ นี ้ เพราะพวกเขาลืมไปว่า ด้วยความเชื่อนัน้ เอง พวกเขามีภาระผูกพัน
มากยิ่งขึน้ กว่าเดิมที่จะปฏิบตั ิดว้ ยเต็มกาลังตามหน้าที่เหล่านี ้ โดยสอดคล้องกับกระแสเรียกของแต่
ละคน (14) • ในทางตรงข้าม พวกเขาที่เข้าใจผิดไม่ได้นอ้ ยกว่าไปกว่ากันสาหรับผูท้ ี่คิดว่าศาสนา
มีแต่พิธีบวงสรวงบูชาเพียงอย่างเดียว และการปฏิบตั ิตามข้อผูกพันหนึ่งๆ และผูท้ ี่คิดไปว่าเขาจะ
กระโจนลงสู่เรื่องทางโลกราวกับว่าพวกเขาได้ตัดขาดจากชีวิตศาสนาโดยสิน้ เชิง • การแบ่งแยก
ระหว่างความเชื่อที่หลายคนได้ปฏิญาณตนกับชีวิตประจาวัน ของพวกเขาสมควรจะนับเป็ นหนึ่งใน
ความผิดพลาดอย่างร้ายแรงต่างๆ ในยุคสมัยของเรา • ตัง้ แต่โบราณกาลมา บรรดาประกาศกใน
พระธรรมเก่าได้ต่อสูด้ ว้ ยความลุกร้อนกับ เรื่องน่าอัปยศนี ้ (15) และที่ต่อสูอ้ ย่างดุเดือดมากยิ่งกว่า
คือ พระเยซูคริสต์เองในพระธรรมใหม่ พระองค์ทรงคาดโทษสาหรับ การแบ่งแยกนีไ้ ว้สถานหนัก
(16) • ดังนั้น ขออย่าให้มีการเป็ นปฏิปักษ์ต่อ กันอย่างผิดๆ ระหว่างกิจกรรมทางงานอาชีพและ
ทางสังคมในด้านหนึ่ง กับชีวิตศาสนาในอีกด้านหนึ่ง • คริสตชนที่ละเลยหน้าที่ฝ่ายโลกของตน ก็
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ละเลยหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์ของเขา หรือแม้แต่ต่อพระเป็ นเจ้า และเป็ นภัยคุกคามต่อความรอดพ้น
นิรนั ดรของเขา • คริสตชนควรจะรูส้ ึกปลืม้ ปี ติต่อหน้าที่ฝ่ายโลกของตน ตามแบบอย่างของพระ
คริสต์ ผูซ้ ึ่งทางานเป็ นช่างฝี มือ พวกเขามีอิสระที่จะทากิจกรรมฝ่ ายโลกทัง้ หมดและทากิจการที่มี
มนุษยธรรม เกี่ยวกับท้องถิ่น เป็ นงานอาชีพ ทางด้านสังคม และทางด้านวิชาการของพวกเขาอย่าง
เหมาะสม โดยรวบรวมกิจกรรมกิจการเหล่านีเ้ ป็ นที่สาคัญ หนึ่งเดียวโดยสังเคราะห์กบั คุณค่าทาง
ศาสนา ซึ่งภายใต้การกากับดูแลสูงสุดของคุณค่านี ้ ทุกสิ่งประสานกลมกลืนกันภายใต้พระเกียรติ
มงคลของพระเป็ นเจ้า •
หน้าที่และกิจการฝ่ ายโลกเป็ นหน้าที่และกิจการอันเหมาะสมแม้จะไม่ผูกขาดเฉพาะของ
ฆราวาส • ดังนั้น การปฏิ บัติ ต นในฐานะของพลโลก ไม่ ว่า จะเป็ น รายบุ ค คลหรือ เป็ น สังคม
โดยรวม พวกเขาจะรักษากฎหมายให้เหมาะสมกับ แต่ละวงการ และอุตสาหะพยายามเตรีย ม
ตนเองให้พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่หลากหลายของพวกเขา • พวกเขาจะทางาน
ด้วยใจยินดีกบั มนุษย์คนอื่นในการแสวงหาเป้าหมายเดียวกัน • ด้วยการยอมรับการเรียกร้องของ
ความเชื่อ และได้รบั พลังแห่งความเชื่อ นั้น พวกเขาจะสร้างกิจ การใหม่ๆ โดยไม่ลังเลใจ และใน
สถานการณ์ที่เหมาะสม พวกเขาจะปฏิบตั ิกิจการนัน้ • ฆราวาสควรจะตระหนักว่า โดยทั่วไปแล้ว
เป็ น หน้าที่ ข องมโนธรรมแบบคริส ต์ที่ ได้รับ การหล่ อ หลอมมาอย่ างดี ของพวกเขาที่ จ ะดูแ ลให้
กฎหมายของพระศาสนจักรได้รบั การจารึกไว้ในชีวิตของเมืองฝ่ ายโลก พวกเขาจะแสวงหาความ
สว่างและเครื่องหล่อเลีย้ งบารุงจิตวิญญาณจากพระสงฆ์ • ขอให้บรรดาฆราวาสอย่าคิดสรุปเอา
เองว่า ผู้อภิบ าลของเขาจะต้องเป็ นผู้เชี่ยวชาญในทุกกรณี สาหรับ ทุกปั ญ หาที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะ
ซับซ้อนเพียงไร พวกเขาพร้อมที่จะเสนอวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็ นรูปธรรมแก่เขาได้ หรือคิดไปว่าสิ่ง
เหล่านีเ้ ป็ นพันธกิจของพวกเขา • ในทางตรงข้าม โดยได้รบั ความกระจ่างจากปรีชาญาณแบบ
คริสต์ และการให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อ บรรดาผู้มีหน้าที่การสอนของพระศาสนจักร (17)
ขอให้ฆราวาสปฏิบตั ิตามบทบาทพิเศษเฉพาะของเขานี ้ •
บ่อยครั้งที เดียวที่ ทัศนะแบบคริสต์ต่อ สิ่งต่างๆ เองจะชีแ้ นะถึ งวิธีแก้ปัญ หาเฉพาะบาง
ประการในบางโอกาส • กระนั้นก็ดี สิ่งนีเ้ กิดขึน้ บ่อยจนเกินไป และถูกต้องตามกฎหมายเช่นกัน
เพราะว่าด้วยความจริงใจพอๆ กัน สัตบุรุษบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับคนอื่นๆ ในเรื่อ งนั้นๆ •
แม้จะดูขดั แย้งกับความมุ่งหมายของผูเ้ สนอ อย่างไรก็ตาม วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เสนอไม่ว่าโดย
ฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดอาจจะทาให้ผคู้ นจานวนมากสับสนได้โดยง่ายเกี่ยวกับเนือ้ ความจากพระวรสาร •
ดังนั้น จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ผคู้ นพึงระลึกไว้เสมอว่า ในสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นนี ้ ไม่มีใครได้รบั
อนุญาตให้นาเอาอานาจของพระศาสนจักรมาใช้สนับสนุนความเห็นส่วนตัวของเขา • พวกเขา
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ควรจะพยายามเสมอที่จ ะสอนกันและกัน ให้รูแ้ จ้งเห็น จริงด้วยการถกเถียงอภิ ป รายอย่างซื่อ ๆ
ถนอมรักษาความรักซึ่งกันและกัน และปกป้องผลประโยชน์ของส่วนร่วมอยู่เหนือสิ่งอื่นใด •
เนื่องจากพวกเขาต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ด้วยความกระตือ รือร้น อยู่ตลอดชีวิตใน
พระศาสนจักร ฆราวาสไม่ได้มีภาระหน้าที่เพียงแต่การแผ่ขยายจิตตารมณ์แบบคริสต์ให้แก่โลกนี ้
แต่ยงั ต้องเป็ นประจักษ์พยานถึงพระคริสต์ในทุกสิ่งทุกอย่างในท่ามกลางสังคมมนุษย์
บรรดาพระสังฆราช ผู้ซึ่ งได้รับ มอบหมายภารกิ จ ในการปกครองพระศาสนจัก รของ
พระเป็ นเจ้า ควรจะร่วมกับเหล่าพระสงฆ์ของพวกท่าน เทศน์สอนถึงข่าวดีของพระคริสต์ที่กิจกรรม
ฝ่ ายโลกทัง้ สิน้ ของสัตบุรุษจะได้รบั ชุบชโลมไปด้วยแสงแห่งพระวรสาร • ผูอ้ ภิบาลทัง้ หมดควรจะ
ระลึกไว้ด้วยว่า โดยการกระทาและความห่วงใยในแต่ละวัน ของพวกเขา (17) พวกเขากาลังเผย
แสดงถึงใบหน้าของพระศาสนจักรให้แก่โลก และมนุษย์จะตัดสินเกี่ยวกับพลังอานาจและความ
จริงของข่าวสารแบบคริสต์ดว้ ยเหตุนั้น • ด้วยชีวิตและคาพูดของพวกเขา ในความเป็ นหนึ่งเดียว
ของบรรดาพระสงฆ์และสัตบุรุษของพวกเขา ขอให้พวกเขาแสดงให้เห็นว่า แม้กระทั่งในขณะนีเ้ อง
โดยอาศัยการมีอยู่ของพระศาสนจักรเพียงลาพังและโดยพระพรต่ างๆ ที่ได้รบั มา พระศาสนจักร
เป็ นท่อธารอันไม่มีวนั เหือดแห้งไปของคุณธรรมนานาประการ ซึ่งโลกปัจจุบนั ต้องการเป็ นที่สดุ •
โดยการศึกษาอย่างไม่หยุดยั้ง พวกเขาควรจะเตรียมตนเองที่จะเริ่มต้นการเสวนากับโลก
และกับมนุษย์ที่มีความคิดเห็นแตกต่างในหลายระดับ • เหนือสิ่งอื่นใด ขอให้พวกเขาพิจารณา
ใคร่ค รวญถึ งถ้อ ยค าที่ ส ภาฯ แห่ ง นี ้ได้ก ล่ า วไว้ว่า “ด้ว ยเหตุที่ ม นุษ ยชาติ ในปั จ จุบัน นี ้ได้ มี ก าร
เคลื่อนไหวเพิ่มมากขึน้ ไปสู่ความเป็ นหนึ่งเดียวกันด้านพลเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จึงมีความจา
เป็ นมากกว่าที่เคยที่ บรรดาพระสงฆ์ ด้วยความห่วงใยและความกระตือรือร้นร่วมกันในแต่ละวัน
(18) และภายใต้การชีแ้ นะของบรรดาพระสังฆราชและพระสันตะปาปา ต้องลบล้างสาเหตุทุก
ประการของการแบ่ งแยก เพื่ อ ที่ เผ่ า พั น ธุ์ม นุษ ย์ทั้งมวลจะได้รับ การน าพาไปสู่ค วามเป็ น หนึ่ ง
เดียวกันของครอบครัวของพระเจ้า” (19) •
ถึงแม้ว่าด้วยพลังอานาจของพระจิตเจ้า พระศาสนจักรจะยังคงเป็ นเจ้าสาวที่ซื่อสัตย์ต่อ
พระผู้เป็ นเจ้า และไม่มีทางที่จะหยุดยั้งต่อ การเป็ นเครื่องหมายแห่งการไถ่กู้ในโลกนี ้ แม้กระนั้น
พระศาสนจักรก็ตระหนักดีเป็ นอย่างยิ่งว่า ในท่ามกลางสมาชิกของพระศาสนจักร (20) ทัง้ นักบวช
และฆราวาส บางคนไม่ซื่อสัตย์ต่อจิตตารมณ์แห่งพระเจ้าในช่วงเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมา ใน
ยุคปั จจุบันด้วยเช่นกัน สิ่งที่พระศาสนจักรไม่อาจจะหลบหนีไปได้คือ ความห่างไกลมากเพียงไร
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ระหว่า งข่ าวดี ที่พ ระศาสนจัก รเสนอกับ ความล้มเหลวของมนุษ ย์ผู้ที่พ ระศาสนจัก รมอบความ
ไว้วางใจให้ • ไม่ว่าประวัติศาสตร์จะวินิจฉัยข้อผิดพลาดเหล่านีอ้ ย่างไรก็ตาม เราควรจะรับรูถ้ ึง
เรื่องเหล่านี ้ และพยายามต่อต้านกับสิ่งเหล่านีด้ ้วยความกระตือรือร้น ด้วยเกรงว่าสิ่งเหล่านีจ้ ะ
สร้างความเสียหายให้แก่การประกาศพระวรสาร • พระศาสนจักรตระหนักอีกด้วยว่าในการสร้าง
ความสัม พันธ์กับโลก พระศาสนจักรต้อ งการความช่วยเหลือ เป็ นอย่างมากจากสถานการณ์ที่
สุก งอมซึ่ ง มาพร้อ มกับ ประสบการณ์น านหลายศตวรรษ • ด้ว ยการน าทางของพระจิ ต เจ้า
พระศาสนจักร มารดาของชาวเราไม่เคยหยุดยั้งที่จ ะชักชวนให้บ รรดาลูก ๆ “ให้ชาระตนเองให้
บริสุทธิ์และฟื ้ นฟูตนเองขึน้ ใหม่ เพื่อที่เครื่องหมายแห่งพระคริสต์จะได้ส่องสว่างเจิดจ้ามากยิ่งขึน้
จากใบหน้าของพระศาสนจักร (21) •
44. เฉกเช่นเดียวกับที่ สิ่งซึ่งอยู่ในความสนใจของโลกคือการยอมรับพระศาสนจักรใน
ฐานะของความเป็ น จริง ทางประวัติ ศ าสตร์ และยอมรับ ถึ ง อิท ธิ พ ลในแง่ดี ข องพระศาสนจัก ร
เช่นเดี ยวกัน นั้น พระศาสนจักรเองก็ต ระหนัก ดีว่า พระศาสนจัก รได้รับ ประโยชน์มากมายจาก
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของมนุษยชาติ •
ประสบการณ์ จ ากยุ ค สมั ย ที่ ผ่ า นมา ความก้า วหน้า ทางวิ ท ยาศาสตร์ และขุม ทรัพ ย์
มากมายที่ซ่ อ นอยู่ในรู ป แบบที่ ห ลากหลายของวัฒ นธรรมของมนุษ ย์ ด้วยเหตุที่ ลั กษณะทาง
ธรรมชาติทงั้ มวลของมนุษย์เองได้รบั การเผยแสดงอย่างชัดเจน และหนทางใหม่ไปสู่ความจริงได้
เปิ ดขึน้ เหล่านีเ้ ป็ นประโยชน์ต่อพระศาสนจักรด้วย • ด้วยว่า จากจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์
ของพระศาสนจักร พระศาสนจักรได้เรียนรู ท้ ี่จ ะแสดงออกถึงข่าวดีของพระคริสต์โดยได้รบั ความ
ช่วยเหลือจากแนวความคิดและศัพท์บญ
ั ญัติของนักปรัชญาหลากหลายมากมาย และได้พยายาม
ที่จะอธิบายความด้วยปรีชาญาณของพวกเขาด้วย • จุดมุ่งหมายของพระศาสนจักรคือ การปรับ
ให้พระวรสารเข้าถึงความเข้าใจของทุกคนได้ รวมถึง เป็ นที่ยอมรับตามความต้องการของผูค้ งแก่
เรียน ตราบเท่าที่ยังเป็ นสิ่งที่เหมาะสมอยู่ • อันที่จริง การเทศน์สอนที่ได้รบั การปรับเปลี่ยนด้วย
ถ้อยคาที่ได้รบั การเผยแสดงออกมาควรจะกลายเป็ นกฎสาหรับการประกาศข่าวดีทงั้ มวล • ดังนั้น
แต่ละชนชาติต่างได้พฒ
ั นาความสามารถในการบรรยายถึงข่าวดีของพระคริสต์ในแบบของตนเอง
ขึน้ และในขณะเดียวกัน มีการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตระหว่างพระศาสนจักรและ
วัฒนธรรมอันหลากหลายของผูค้ น (22) • เพื่อที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนดังกล่าว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยุคสมัยของพวกเรา พระศาสนจักรต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษจากผูท้ ี่ดาเนินชีวิต
อยู่ในโลก ผู้ซึ่งมีความรู ค้ วามสามารถในสถาบันต่างๆ และบรรดาผู้มีความชานาญพิเศษ และ
เข้าใจความสาคัญอันลึกซึง้ ที่สุดของพวกเขาในสายตาของทัง้ ศาสนิกชนและผูท้ ี่ไม่ถือความเชื่อ •
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โดยอาศั ย ความช่ ว ยเหลื อ ของพระจิ ต เจ้า มั น เป็ นหน้า ที่ ข องประชากรของพระเจ้า ทั้ ง มวล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูอ้ ภิบาลและนักเทวศาสตร์ที่จะรับฟั ง แยกแยะ และตีความเสียงมากมายในยุค
สมัยของเรา และวินิจฉัยเสียงเหล่านัน้ ด้วยความกระจ่างจากพระวาจาของพระเจ้า เพื่อที่ความจริง
ที่ ไ ด้รับ การเผยแสดงเหล่ า นี ้จ ะมี อิ ท ธิ พ ลลึ ก ซึ ้ง มากขึ ้น เป็ นที่ เข้า ใจได้ดี ขึ ้น และก่ อ ให้ เกิ ด
คุณประโยชน์มากยิ่งขึน้ อยู่เสมอ •
เนื่องจากพระศาสนจักรมีโครงสร้างที่เห็นได้ชัดเจนและเกี่ยวกับการอยู่รว่ มกัน เป็ นเสมือน
เครื่องหมายแห่งความเป็ นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนจักรกับพระคริสตเจ้า พระศาสนจักรสามารถ
และควรที่จะอุดมไปด้วยการพัฒนาชีวิตฝ่ ายสังคมของมนุษย์ ไม่ใช่เพราะว่ามีความขาดพร่องของ
ธรรมนูญที่ได้รบั ประทานมาจากพระคริสตเจ้า แต่เพราะว่าพระศาสนจักรสามารถเข้าใจชีวิตฝ่ าย
สังคมได้ลึกซึง้ มากกว่า บรรยายความได้ดีกว่า และปรับให้เข้ากับยุคสมัยของเราได้ผลสาเร็จดีกว่า
• นอกจากนี ้ พระศาสนจักรเข้าใจด้วยความซาบซึง้ ว่า ในชีวิตชุมชนของพระศาสนจักร ไม่นอ้ ย
กว่าในบรรดาบุตรแต่ละคนของพระศาสนจักรเอง พระศาสนจักรได้รบั ความช่วยเหลือต่างๆ นานา
จากมนุษ ย์ทุก ต าแหน่ ง และทุก สถานะภาพ ด้วยว่ า ใครก็ ต ามที่ ส่ งเสริม ชุม ชนมนุษ ย์ในระดับ
ครอบครัว ในทางวัฒนธรรม ในมิติดา้ นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทัง้ ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ตัวอย่า งเช่น ความช่วยเหลือ ที่ส อดคล้อ งกับ แผนการของพระเป็ น เจ้า ก็ย่ อ มสร้า ง
คุณประโยชน์อย่างมากมายต่อพระศาสนจักรด้วย จนถึงขนาดว่าพระศาสนจักรต้องพึ่งพิงต่อ สิ่ง
ต่างๆ ที่อยู่ภายนอกพระศาสนจักร • โดยแท้จริงแล้ว พระศาสนจักรยอมรับว่าได้รับประโยชน์
มากมายและยังคงได้รบั ประโยชน์เช่นนั้นจากการเป็ นปฏิปักษ์ของผูท้ ี่ต่อต้านหรือผูท้ ี่เบียดเบียน
พระศาสนจักร (23) •
45. ในขณะที่ให้ความช่วยเหลือแก่โลกและได้รบั ประโยชน์มากมายจากโลก พระศาสน
จักรมี จุดมุ่งหมายเพี ยงประการเดียว นั่นคือ พระอาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึง และการไถ่ กู้
มนุษยชาติทั้งมวลจะสาเร็จลุล่วงไป • ด้วยว่าประโยชน์แต่ละประการที่ประชากรของพระเจ้า
สามารถมอบให้แก่ครอบครัวมนุษย์ในระหว่างการจาริกแสวงบุญในโลกนี ้ มีสาเหตุมาจากข้อความ
จริงที่ ว่า พระศาสนจักรเป็ น “ศี ลศักดิ์สิ ทธิ์ สากลแห่ งการไถ่ กู้” (24) โดยทั้งประกาศตนและทั้ง
ปฏิบตั ิตามรหัสธรรมแห่งความรักของพระเป็ นเจ้าในเวลาเดียวกัน •
สาหรับพระวจนาตถ์ของพระเป็ นเจ้า ซึ่งโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการสรรค์สร้างมา เป็ น
พระองค์เองที่ทรงรับเอากาย เพื่อที่ในฐานะของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ พระองค์จะทรงช่วยมนุษย์ทงั้
มวลให้รอดพ้น และทาให้ทุกสิ่งสาเร็จบริบูรณ์ไปในพระองค์ • พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นเป้าหมายแห่ง
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ประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ เป็ นจุดศูนย์รวมของความปรารถนาของประวัติศาสตร์และของอารย
ธรรม เป็ นศูนย์กลางของเผ่าพันธุ์มนุษย์ เป็ นความปี ติยินดีของทุกดวงใจและคาตอบสาหรับทุก
ความปรารถนา (25) • พระองค์ซึ่งเป็ นผูท้ ี่พระบิดาได้ทรงบันดาลให้กลับฟื ้ นคืนจากความตาย รับ
ขึน้ สู่สวรรค์ และประทับอยู่เบือ้ งขวาของพระองค์ มอบให้พระองค์พิพากษาผู้เป็ นและผู้ตาย •
ด้วยความมีชีวิตชีวาและเป็ นหนึ่งเดียวกันในพระจิตเจ้า พวกเราเดินทางไปสู่ความครบครันบริบูรณ์
แห่งประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ ความครบครันที่ สอดคล้องกับ ความคิดอ่านตามความรักของ
พระเจ้าอย่างครบถ้วน “ทรงนาทุกสิ่ง ทัง้ ที่อยูบนสวรรค์และบนแผ่นดิน ให้มารวมกันอยู่ใต้ปกครอง
ของพระคริสตเจ้าพระประมุขแต่เพียงพระองค์เดียว” (อฟ. 1 : 10) •
พระผูเ้ ป็ นเจ้าเองตรัสว่า “เราจะมาทันที และจะนาบาเหน็จรางวัลของเรามาด้วยเพื่อตอบ
แทนแต่ละคนตามกิจการของเขา เราคืออัลฟาและโอเมก้า เป็ นเบือ้ งต้นและบัน้ ปลาย เป็ นปฐมเหตุ
และอวสาน” (วิวรณ์ 22 : 12-13) •
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ส่วนที่ 2
ปั ญหาบางประการที่มีความเร่งด่วนเป็ นพิเศษ
46. สภาฯ แห่งนีไ้ ด้เริ่มต้นด้วยศักดิ์ศรีของมนุษย์ และภารกิจที่มนุษย์ถูกกาหนดล่วงหน้า
ไว้แล้วให้กระทาในทุกหนทุกแห่งบนโลกนี ้ ทัง้ ในฐานะของปัจเจกบุคคลและในฐานะของสมาชิกใน
สังคม • มีความต้องการเฉพาะอันเร่งด่วนจานวนหนึ่งที่แสดงถึงลักษณะของยุคปั จจุบันนี ้ ความ
ต้องการที่ย้อนกลับที่รากเหง้าของเผ่าพันธุ์มนุษย์ • บัดนี ้ สภาฯ แห่งนีจ้ ะมุ่งความสนใจของทุก
คนไปสู่การคิดพิจารณาถึงสิ่งเหล่านีด้ ว้ ยความกระจ่างแห่งพระวรสาร และจากประสบการณ์ของ
มนุษย์ •
ท่ามกลางหัวข้อมากมายที่กระตุน้ ความสนใจโดยทั่วไปในปั จจุบันนี ้ อาจจะเป็ นประโยชน์
หากเรามุ่งจุดสนใจไปในประเด็นดังต่อ ไปนี ้ การสมรสและครอบครัว ความก้าวหน้าของมนุษย์
ชีวิตในมิติดา้ นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พันธะผูกพันระหว่างครอบครัวของประชาชาติ และ
สันติภาพ • ขอให้อุดมคติอันเรืองรองที่ประกาศโดยพระคริสต์ ส่องสว่างแก่ประเด็นเหล่านีใ้ นแต่
ละประเด็น • ขอให้คริสตชนทัง้ หลายได้รบั การชีน้ าจากอุดมคติเหล่านี ้ และมนุษยชาติทงั้ มวลได้รู ้
แจ้งเห็นจริง ในขณะที่พวกเขาแสวงหาคาตอบสาหรับคาถามที่มีความซับซ้อนเช่นนัน้ •
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บทที่ 1
ส่งเสริมความสูงส่งของการสมรสและครอบครัว
47. ความผาสุกของมนุษย์แต่ละคน และของสังคมมนุษย์และสังคมของคริสตชนมีความ
เกี่ยวโยงอย่างลึกซึง้ กับ สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ของชุมชนนั้น ซึ่งเป็ นผลผลิตของการสมรสและ
ครอบครัว • ดังนัน้ คริสตชนและมนุษย์ทุกคน ผูซ้ ึ่งเคารพยกย่องชุมชนนีเ้ ป็ นอย่างสูง จึงร่วมยินดี
ด้วยความจริงใจในหลายๆ ทาง ซึ่งมนุษย์ในทุกวันนีไ้ ด้รบั ความช่ว ยเหลือในการทานุบารุ งชุมชน
แห่งความรัก และทาให้ชีวิตชุมชนนัน้ ครบสมบูรณ์ยิ่งขึน้ และพ่อแม่ได้รบั ความช่วยเหลือในการทา
หน้าที่อันสูงส่งของพวกเขา • บรรดาผูท้ ี่ร่ว มยินดีกับความช่วยเหลือ ดังกล่าวก็หวังว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากความช่วยเหลือเหล่านีเ้ พิ่มขึน้ และทางานหนักเพื่อที่จะทาให้สิ่งเหล่านีเ้ กิดขึน้ •
กระนั้นก็ดี ความเป็ นเลิศของสถาบันนีไ้ ม่ได้สะท้อนภาพอันรุ ่งโรจน์สดใสในทุกหนทุกแห่ง
สืบเนื่องมาจากการมีค่คู รองหลายคน การแพร่กระจายของการหย่าร้าง ที่เรียกกันว่าความรักเสรี
และการผิดรู ปร่างอื่นๆ อันทาให้เกิดผลกระทบที่ คลุมเครือ • นอกจากนี ้ ความรักของผูท้ ี่ สมรส
แล้วมักจะมีมลทินด้วยการรักตนเองมากเกินไป การบูช าความสนุก และการประพฤติ ปฏิบัติที่
ขัดกับการสืบทอดต่อเนื่องจากรุน่ สู่รุ่นของมนุษย์ • ยิ่งกว่านั้น ความแปรปรวนไม่สงบที่เกิดขึน้ ใน
ครอบครัวต่างๆ มีสาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจสมัยใหม่ จากผลกระทบด้านสังคมและจิตวิทยาที่
เกิดขึน้ โดยปั จจุบันทันด่วน และจากข้อ เรียกร้องของกลุ่มสิทธิพลเมือ ง • ท้ายที่สุด ในบางส่วน
ของโลก ปัญหาต่างๆ อันเป็ นผลมาจากการเติบโตของประชากรก็ก่อให้เกิดความวิตกกังวลเช่นกัน
•
สถานการณ์เหล่านีท้ งั้ หมดก่อ ให้เกิดความวิตกกังวลในมโนธรรม • ถึงอย่างนั้นก็ตาม
พลังอ านาจและความเข้มแข็งของสถาบันแห่งการสมรสและครอบครัว ยังคงสามารถเห็นได้จาก
ความจริงที่ว่า ครัง้ แล้วครัง้ เล่า แม้ว่าจะมีปัญหามากมายเพียงใด การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึง้ ของ
สังคมสมัยใหญ่เผยให้เห็นธาตุแท้ของสถาบันนีไ้ ม่ทางใดก็ทางหนึ่ง •
ดังนัน้ โดยการนาเสนอประเด็นสาคัญบางประการของคาสอนของพระศาสนจักรให้
กระจ่างชัดยิ่งขึน้ สภาพระสังฆราชอันศักดิ์สิทธิ์นปี ้ รารถนาที่จะมอบแนวทางและการสนับสนุนแก่
บรรดาคริสตชนและมนุษย์คนอื่นๆ ผูซ้ ึ่งพยายามที่จะสงวนรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์และทานุ
บารุงศักดิ์ศรีตามธรรมชาติของสถานภาพการสมรสและคุณค่าอันสูงสุดของสถานภาพนัน้ •
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48. ความเป็ น หุ้น ส่ วนที่ ใกล้ชิ ด ของชี วิ ต สมรสกับ ความรัก ได้รับ การสถาปนาขึน้ โดย
พระผูส้ ร้างและได้รบั การรับรองด้วยกฎหมายของพระองค์ และหยั่งรากอยู่ในข้อตกลงร่วมกันแห่ง
การสมรสด้วยความยินยอมส่วนบุคคลอันเพิกถอนไม่ได้ • ดังนั้น ด้วยกฎแห่งมนุษย์นี ้ โดยที่
คู่สมรสมอบให้และยอมรับซึ่งกันและกัน จึงเกิดเป็ นความสัมพันธ์ขึน้ ซึ่งตามความประสงค์ของ
พระเป็ นเจ้าและในสายตาของสังคมมนุษย์เป็ นความสัมพันธ์ช่วั กัลปาวสาน • เพื่อประโยชน์ของ
คู่สมรสและลูกหลาน รวมถึงสังคมด้วย การดารงอยู่ของพันธผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์นีไ้ ม่ได้ขึน้ อยู่กับ
การตัดสินใจของมนุษย์แต่เพียงฝ่ ายเดียวอีกต่อไปแล้ว • ด้วยว่า พระเป็ นเจ้า พระองค์เองทรง
เป็ นผูค้ ิดสร้างการแต่งงานขึน้ ทรงสร้างให้มีประโยชน์และมีจดุ มุ่งหมาย ตามที่การแต่งงานเป็ นอยู่
(1) • สิ่งทัง้ หลายเหล่านีม้ ีความสาคัญ อย่างมากต่อ ทิศทางที่แน่นอนของการสืบทอดเผ่าพันธุ์
มนุษย์ ต่อพัฒนาการส่วนบุคคลและชะตากรรมชั่วนิรนั ดร์ของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว และ
ต่อ ศักดิ์ศรี ความมั่นคง สันติสุข และความเจริญรุ ่งเรือ งของครอบครัวเอง และของสังคมมนุษย์
โดยรวม • โดยธรรมชาติแล้ว สถาบันแห่งการสมรสเองและความรักฉันสามีภรรยาเป็ นบทบัญญัติ
ที่สาคัญ สาหรับการให้กาเนิดและการให้การศึกษาแก่บุตร และพบกับ เกียรติยศสูงสุดในตัวของ
พวกเขา • ดังนั้น ชายและหญิง ซึ่งด้วยความรักฉันสามีภรรยาอันแน่นแฟ้น “ไม่เป็ นสองอีกต่อไป
แต่เป็ นเนือ้ เดียวกัน ” (มธ. 19 : 6) จึงช่วยเหลือและรับใช้ร่วมกันและเพื่อ กันและกันโดยผ่านทาง
ความเป็ นหนึ่งเดียวอย่างใกล้ชิดของบุคคล และของการกระทาของพวกเขา • โดยทางความเป็ น
หนึ่งเดียวกันนี ้ พวกเขาได้มีประสบการณ์กบั ความหมายของความเป็ นหนึ่งและบรรลุถึงเป้าหมาย
นีด้ ว้ ยการเจริญเติบโตอย่างครบสมบูรณ์ในแต่ละวันๆ • ในฐานะของของขวัญร่วมกันของสองคน
ความเป็ น หนึ่งเดี ยวกัน อย่างใกล้ชิ ดและความดี งามของบุ ตรบังคับ ให้ต้อ งมีค วามซื่ อ สัตย์โดย
สิน้ เชิงของคู่สมรส และแสดงให้เห็นถึงความเป็ นหนึ่งซึ่งไม่อาจจะแยกจากกันได้ระหว่างพวกเขา
(2) •
พระคริสต์ พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงอานวยพระพรอันอุดมให้แก่ความรักที่มีอยู่หลายแง่มุม ที่
หลั่งไหลท่ ว มท้น จากน ้าพุ แ ห่ งความรัก ของพระเจ้า และมี รูป แบบเดี ย วกัน กับ ความเป็ น หนึ่ ง
เดียวกันของพระองค์กบั พระศาสนจักร • ด้วยว่า เมื่อพระเจ้าแห่งบรรพกาลได้ปรากฏพระองค์เอง
(3) ต่อประชากรของพระองค์โดยอาศัยพันธสัญญาแห่งความรักและความซื่อสัตย์ ฉะนัน้ บัดนีพ้ ระ
ผูไ้ ถ่กูข้ องมนุษย์และคู่ชีวิต (4) แห่งพระศาสนจักรได้เข้ามาในชีวิตของคู่สมรสคริสตชนโดยทาง
ศีลสมรส • พระองค์ได้ทรงประทับอยู่กบั พวกเขาตัง้ แต่นนั้ เป็ นต้นมา เพื่อว่าเหมือนกับที่พระองค์
ทรงรักพระศาสนจักรและประทานพระองค์เองในนามของพระศาสนจักร (6) คู่สมรสจะรักกันและ
กันด้วยความซื่อสัตย์ช่วั นิรนั ดร์โดยการมอบตนเองให้แก่กนั และกัน •
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ความรักแห่งการสมรสที่แท้จริงผูกพันอยู่กับความรักของพระเจ้า และได้รบั การควบคุม
และการทะนุบารุ งด้วยพลังอานาจแห่ งการไถ่กู้ของพระคริสตเจ้า และการช่ วยให้รอดพ้นของ
พระศาสนจักร เพื่อที่ความรักนีจ้ ะนาคู่ชีวิตไปสู่พระเป็ นเจ้าอย่างมีประสิทธิผล และจะช่วยเหลือ
และเสริมแรงให้พวกเขาทาหน้าที่อนั สูงส่งของการเป็ นพ่อหรือเป็ นแม่ (6) • ด้วยเหตุผลนีค้ ู่สมรส
คริสตชนจึงมีศีลศักดิ์สิทธิ์พิเศษ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาได้รบั การเสริมกาลัง และถูกทาให้ศกั ดิ์สิทธิไ์ ป
ในหน้าที่ และศักดิ์ศ รีต ามสถานะของพวกเขา (7) • ด้วยอานาจของศีล ศักดิ์ สิทธิ์นี ้ ในขณะที่
คู่สมรสได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระผูกพันแห่งการสมรสและครอบครัวของพวกเขานี ้ พระจิตของ
พระคริสตเจ้าจะแผ่ซ่านอยู่ภายในตัวของพวกเขา และจะค่อยๆ แพร่กระจายไปครอบคลุมทัง้ ชีวิต
ของพวกเขาด้วยความเชื่อ ความหวัง และความรัก • ดังนั้น พวกเขาจึงพัฒนาบุคลิกภาพของ
พวกเขาให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ ร่วมกันทาให้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์ และดังนั้นจึงเป็ นการร่วมกัน
เสริมสร้างเกียรติมงคลของพระเป็ นเจ้า •
ดังนั้น โดยมีพ่อแม่นาทางด้วยการเป็ นแบบอย่างและการสวดภาวนาในครอบครัว ลูกๆ
และอัน ที่ จ ริง แล้ว ทุก คนที่ รวมกัน อยู่ในครอบครัว จะพบหนทางที่ พ ร้อ มมากกว่า ที่ จ ะน าไปสู่
การเจริญวุฒิภาวะของมนุษย์ ความรอดพ้น และความศักดิ์สิทธิ์ • โดยได้รบั เกียรติจากศักดิ์ศรี
และหน้าที่ แห่งความเป็ นพ่อหรือเป็ นแม่ พ่อแม่จะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้มอบหมายให้แก่พวกเขาใน
เบื ้อ งต้น ด้ว ยความกระตื อ รือ ร้น นั่น คื อ การให้ก ารศึ ก ษาแก่ ลูก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การให้
การศึกษาด้านศาสนา •
ในฐานะของสมาชิกผูม้ ีชีวิตชีวา บรรดาลูกๆ ต่างรับผิดชอบในส่วนของพวกเขาต่อการที่จะ
ทาให้พ่อแม่ของพวกเขาศักดิ์สิทธิ์ • ด้วยว่า พวกเขาจะตอบสนองต่อความเมตตาของพ่อแม่ดว้ ย
ความรูส้ ึกกตัญญูกตเวที รัก และวางใจ • พวกเขาจะยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่กบั พ่อแม่ หากพ่อ
แม่ตกอยู่ในความทุกข์ยาก และเมื่อความแก่เฒ่านามาซึ่งความเปล่าเปลี่ยว • ความเป็ นม่าย ซึ่ง
ได้ยอมรับอย่างกล้าหาญในการดาเนินต่อไปของกระแสเรียกชีวิตสมรส ควรจะได้รบั ความเคารพ
จากทุกคน (8) • ครอบครัวจะแบ่งปันความมั่งคั่งด้านจิตวิญญาณของพวกเขาแก่ครอบครัวอื่นๆ
ด้วยใจเอื ้อ เฟื ้ อ เผื่ อ แผ่ ด้วยเช่ น กัน • ดั งนั้น ครอบครัว คริส ตชน ซึ่ งผลิ บ านจากการแต่ งงาน
เหมือนกับภาพสะท้อนของคามั่นสัญญาแห่งความรักที่รวมพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรเข้าไว้
ด้วยกัน (9) และในการมีส่วนร่วมในคาสัญญานัน้ จะแสดงให้มนุษย์ทงั้ มวลเห็นถึงการสถิตอยู่ของ
พระคริสต์ในโลกนี ้ และธรรมชาติที่แท้จริงของพระศาสนจักร • ครอบครัวนีจ้ ะเกิดขึน้ ได้ดว้ ยความ
รักซึ่งกันและกันของคู่สมรส ด้วยการบังเกิดผลด้วยใจอารีของพวกเขา ความเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกัน
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และความซื่อสัตย์ของพวกเขา และด้วยวิถีทางแห่งความรักซึ่งสมาชิกทุกคนในครอบครัวช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน •
49. พระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีรห์ ลายครัง้ หลายหนเรียกร้องให้ค่หู มั้นและคู่สมรส
ทานุบารุ งและพัฒนาชีวิตสมรสของพวกเขาด้วยความรักแห่งการสมรสและความรักอันแบ่งแยก
ไม่ได้ (10) • มนุษย์เป็ นจานวนมากในยุคสมัยของเราให้ความเคารพยกย่องเป็ นอย่างสูงต่อความ
รักที่แท้จริงระหว่างสามีกับภรรยาซึ่งปรากฏให้เห็นได้เด่นชัดในหลากหลายวิถีทาง ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับ
ขนบธรรมเนียมอันทรงคุณค่าของประชากรที่หลากหลายและยุคสมัยต่างๆ •
ความรักนีเ้ ป็ นเรื่องของมนุษย์อย่างเห็นได้ชัดเจน เพราะความรักมุ่งตรงจากคนหนึ่งไปยัง
อีกคนหนึ่งผ่านทางเจตจานงของความรัก ความรักเกี่ยวโยงกับความดีของมนุษย์ทั้งครบ และ
ดังนั้น จึงเพิ่ มพูนการแสดงออกทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วยศักดิ์ศรีที่เป็ นเอกลักษณ์ ซึ่งทาให้
การแสดงออกนีส้ ูงส่งไปด้วยส่วนประกอบพิเศษและเครื่องหมายแห่งมิตรภาพที่มีลักษณะเฉพาะ
ของการสมรส • ความรักนีเ้ ป็ นสิ่งซึ่งพระเป็ นเจ้าพิจ ารณาว่าควรค่าที่จะเป็ นพระพรพิเศษ เป็ น
การเยี ย วยารัก ษา เป็ น การท าให้ส มบู รณ์ แ บบ เป็ น ท าให้พ ระพรแห่ งพระหรรษทานและแห่ ง
ความรักสูงส่งขึน้ • ความรักเช่นนีร้ วมมนุษย์เข้ากับพระเป็ นเจ้า นาให้ค่สู มรสเป็ นของขวัญซึ่งไม่มี
ข้อจากัดให้แก่กันและกัน ของขวัญที่มอบตนเองด้วยความรักอันอ่อนโยนและด้วยกิจการดี ความ
รักเช่นนีแ้ ผ่กระจายครอบคลุมชีวิตทัง้ สิน้ ของพวกเขา (11) อันที่จริง ด้วยความใจกว้างและใจดีไม่มี
หยุดหย่อน ความรักจึงเติบโตในทางที่ดีงามขึน้ และเติบโตเพิ่มพูนมากขึน้ • ดังนั้น ความรักจึง
ยอดเยี่ยมเหนือ กว่าความโน้มเอียงทางกามารมณ์เพียงเท่านั้น ซึ่งแสวงหาด้วยความเห็นแก่ตัว
ไม่ชา้ ไม่นานก็จะจืดจางไป และหมดลงอย่างน่าสังเวช •
ความรักนี ้แสดงออกอย่ างเป็ นเอกลักษณ์ และถูก ทาให้ส มบูรณ์ไปโดยทางกิจ การอัน
เหมาะสมของการสมรส • การกระทาต่างๆ ภายใต้พิธีแต่งงานซึ่งคู่สมรสรวมเป็ นหนึ่งเดียวกัน
อย่างลึกซึง้ และสะอาดบริสุทธิ์เป็ นสิ่งสูงส่งและทรงคุณค่า • ด้วยการแสดงออกในลักษณะที่ มี
มนุษยธรรมอย่างแท้จริง การกระทาเหล่านีส้ ่งเสริมการเสียสละตนเองให้แก่กันและกัน ซึ่งคู่สมรส
ทะนุถนอมกันและกันด้วยเจตจานงอันปี ติยินดีและพร้อมสรรพ์ • ผนึกไว้ดว้ ยความซื่อสัตย์ต่อกัน
และกัน และเหนือสิ่งอื่น ใด ถูก ทาให้ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยศีลศักดิ์สิท ธิ์ของพระคริสตเจ้า ความรักนี ้
ยืนยงมั่นคงอย่างแท้จริงในร่างกายและจิตใจ ในยามสุขและยามทุกข์ • ความรักนีจ้ ะไม่มีวนั ที่จะ
เสื่อมทรามไปเพราะการคบชูห้ รือการหย่าร้าง • โดยได้รบั การสถาปนาอย่างมั่นคงโดยพระเจ้า
ความเป็ นหนึ่งเดียวกันแห่งการสมรสจะฉายแสงจากศักดิ์ศรีของบุคคลที่เท่าเทียมกันของภรรยา
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และสามี ศักดิ์ศรีซึ่งเป็ นที่ยอมรับด้วยความรักซึ่งกันและกันโดยสมบูรณ์ • การปฏิบตั ิตามหน้าที่
ตามกระแสเรียกคริสตชนอย่างสม่าเสมอจาเป็ นต้องมีคุณธรรมอันเด่นชัด • ด้วยเหตุนี ้ โดยได้รบั
การเสริมแรงจากพระหรรษทานเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต คู่สมรสจะเพียรพยายามบ่มเพาะและ
สวดภาวนาเพื่อความแน่วแน่ม่นั คงแห่งความรัก จิตใจเมตตาอย่างกว้างขวาง และจิตตารมณ์แห่ง
การเสียสละ •
ความรักฉันสามีภรรยาที่แท้จริงจะมีค่าสูงส่งมากกว่า และสาธารณชนจะมีทัศนคติที่ดีต่อ
ความรักนี ้ ถ้าหากคู่ส มรสคริส ตชนเป็ น ประจักษ์ พ ยานอันโดดเด่น ถึ งความซื่อ สัตย์และความ
กลมเกลี ยวในความรักของพวกเขา และห่ วงใยต่อ การให้การศึ กษาแก่ลูกๆ ของพวกเขา และ
นอกจากนั้น ถ้าหากพวกเขามีส่วนช่วยทาให้เกิดการฟื ้ นฟูที่จาเป็ นด้านวัฒนธรรม จิตวิทยา และ
สังคม ในฐานะของคู่สมรสและครอบครัว • โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในใจกลางของครอบครัวของพวก
เขาเอง เยาวชนควรจะได้รบั การแนะนาอย่างเหมาะสมและถูกกาลเทศะในเรื่องของศักดิ์ศรี หน้าที่
รับผิดชอบ และกิจการของความรักแห่งการสมรส • ดังนัน้ โดยได้รบั การฝึ กฝนในด้านการปลูกฝั ง
เกี่ยวกับการถือพรหมจรรย์ เมื่อถึงวัยอันควร พวกเขาจะสามารถที่จะเข้าสู่การแต่งงานของตนเอง
หลังจากที่ได้คบหาดูใจกันด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี •
50. การสมรสและความรักฉันสามีภรรยานั้นโดยธรรมชาติแล้วอยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดของ
การให้กาเนิดและให้การศึกษาแก่ บุตรธิดา • ลูกๆ เป็ นของขวัญอันสูงส่งของการแต่งงานอย่าง
แท้จริง และมีส่วนสาคัญเป็ นอันมากต่อความสุขของพ่อแม่ • องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสว่า “"มนุษย์
อยู่เพียงคนเดี ยวนั้น ไม่ ดีเลย” (ปฐก. 2 : 18) และ “พระผู้สร้างทรงสร้างมนุษ ย์ให้เป็ นชายและ
หญิ ง” (มธ. 19 : 4) ด้วยพระประสงค์ที่จะให้มนุษย์มีส่วนร่วม ในงานสร้างของพระองค์ ทรงอวย
พระพรแก่ชายและหญิง ตรัสว่า “จงมีลกู มาก และทวีจานวนขึน้ จนเต็มแผ่นดิน” (ปฐก. 1 : 28) •
ดังนัน้ โดยไม่ได้ทาให้จดุ มุ่งหมายอื่นของการแต่งงานมีความสาคัญน้อยลง ภารกิจอันแท้จริงของ
ความรักฉันสามีภรรยา และความหมายทั้งมวลของชีวิตครอบครัว ซึ่งเป็ นผลมาจากความรักฉัน
สามีภรรยานี ้ จึงมีเป้าหมายคือ คู่สมรสพร้อ มด้วยหัวใจอันเด็ดเดี่ยวที่จะร่วมมือกับความรักของ
พระผูส้ ร้างและพระผูไ้ ถ่กู้ • โดยอาศัยซึ่งพระองค์ทงั้ สอง คู่สมรสจะขยายและเพิ่มพูนครอบครัว
ของพระองค์เองในแต่ละวัน •
พ่อแม่ควรจะถือว่าภารกิจในการสืบทอดชีวิตมนุษย์และให้การศึกษาแก่ผซู้ ึ่งได้รบั การสืบ
ทอด เป็ นพันธกิจอันถูกต้องและสมควรสาหรับพวกเขา • พวกเขาควรจะตระหนักว่า ด้วยเหตุ
ดังกล่าว พวกเขาจึงเป็ นผูร้ ่วมมือกับความรักของพระเจ้า พระผูส้ ร้าง และหากจะกล่าวไป เป็ นผู้
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แปลความหมายของความรักนั้น • ดังนั้น พวกเขาจะปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยความ
รับผิดชอบในฐานะมนุษย์และอย่างที่คริสตชนพึงมี และด้วยความเคารพบูชาอย่างนอบน้อมต่อ
พระเป็ นเจ้า พวกเขาจะตัดสินใจด้วยความคิดอ่านและความอุตสาหะพยายามร่วมกัน • ขอให้
พวกเขาพิจารณาใคร่ครวญด้วยความรอบคอบทัง้ ในแง่ความผาสุกของตนเองและของลูกๆ ทัง้ ที่ได้
ถือ ก าเนิ ด มาแล้ว และที่ จ ะเกิ ด มาในอนาคต • ส าหรับ การประเมิ น ค่า นี ้ พวกเขาจ าเป็ น ต้อ ง
พิจารณาถึงสภาพเงื่อนไขทัง้ ด้านวัตถุและด้านจิตวิญญาณเกี่ยวกับเงื่อนเวลาและสถานภาพใน
ชีวิตของพวกเขา • ในท้ายที่สดุ พวกเขาควรจะปรึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ต่างๆ กับกลุ่มครอบครัว
สังคมในทางโลก และสังคมของพระศาสนจักรเอง • พ่อแม่เอง และไม่ใช่ใครอื่นใด ควรที่จะต้อง
เป็ นผูต้ ดั สินใจคนสุดท้ายในสายพระเนตรของพระเป็ นเจ้า • แต่ในลักษณะของการแสดงออกของ
พวกเขา คู่สมรสควรจะตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะกระทาตามอาเภอใจ แต่ตอ้ งได้รบั การ
ควบคุมอยู่เสมอโดยมโนธรรมแยกแยะ ให้สอดคล้อ งกับหน้าที่ตามกฎหมายของพระศาสนจักร
และควรจะนบนอบต่อหน้าที่การสอนของพระศาสนจักร ซึ่งตีความกฎหมายนัน้ อย่างถูกต้องด้วย
ความกระจ่างแห่งพระวรสาร • กฎหมายของพระศาสนจักรนัน้ เผยแสดงและปกป้องความหมาย
ที่ครบถ้วนของความรักฉันสามีภรรยา และผลักดัน ให้ความรักนีใ้ ห้บรรลุถึงความครบสมบูรณ์ของ
มนุษย์อ ย่างแท้จริง • ดังนั้น ด้วยความวางใจในพระญาณสอดส่อ งของพระเป็ น เจ้าและทาให้
บริสุทธิ์ดว้ ยจิตตารมณ์แห่งการเสียสละ (12) คริสตชนที่สมรสแล้วเทิดพระเกียรติพระผูส้ ร้าง และ
มานะบากบั่นไปสู่ความสาเร็จสมบูรณ์ในพระคริสตเจ้า เมื่อพร้อมด้วยความเอือ้ อารีของมนุษย์และ
สานึ กรับ ผิดชอบแบบคริสต์ พวกเขาทุ่มเทตนเองปฏิบัติห น้าที่ในการให้ก าเนิ ดชีวิตใหม่ • ใน
ท่ามกลางคู่สมรสที่ปฏิบัติภารกิจที่พระเจ้าประทานให้ในวิถีทางนี ้ ผูท้ ี่สมควรจะได้รบั การกล่าวถึง
เป็ นพิเศษได้แก่ ผูท้ ี่มีหวั ใจอันห้าวหาญ ถึงพร้อมด้วยสติปัญญา และการปรึกษาหารือร่วมกัน ร่วม
รับผิดชอบในการสร้างครอบครัวที่เหมาะสม แม้กระทั่งครอบครัวที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ (13) •
การสมรสที่แน่ๆ ไม่ได้รบั การสถาปนาขึน้ เป็ นสถาบันเพียงเฉพาะเพื่อ การให้กาเนิดชีวิต
ใหม่ ในทางตรงข้าม ธรรมชาติที่แท้จริงของการแต่งงานคือ ข้อตกลงอันไม่อาจจะลบล้างได้ระหว่าง
บุคคล และสวัสดิภาพของลูกๆ ทั้งสองข้อนีเ้ รียกร้อ งให้ความรักซึ่งกันและกันของคู่สมรสปรากฏ
เป็ นรู ปธรรมในลักษณะที่เป็ นระบบระเบียบถูกต้อง เพราะว่าความรักนีเ้ จริญเติบโตและสุกงอม
สมบูรณ์ • ดังนั้น การแต่งงานยังคงมีลักษณะของความครบสมบูรณ์และความเป็ นหนึ่งเดียวกัน
ของชีวิต และการถนอมรักษาคุณค่าไว้และการที่ไม่อาจจะเลิกร้างได้ แม้เมื่อบ่อยครัง้ ที่ค่สู มรสจะมี
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีบุตร แต่ก็ไม่มี •
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51. สภาฯ แห่งนีต้ ระหนักดีว่าสภาพเงื่อนไขในยุคใหม่บางประการมักจะขัดขวางคู่สมรส
จากการจัดการชีวิตแต่งงานของพวกเขาอย่างเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน และพวกเขามักจะพบตนเอง
ในสถานการณ์ซึ่งอย่างน้อยที่สุดก็เป็ นการชั่วคราวที่ขนาดของครอบครัวของพวกเขาไม่ควรจะ
ขยายเพิ่มขึน้ อีกแล้ว • ด้วยเหตุนี ้ การปฏิบตั ิความรักอย่างซื่อสัตย์ และความชิดสนิทอย่างเต็มที่
ในชีวิตของพวกเขาก็ยากที่จะรักษาไว้ได้ • แต่ในสถานการณ์ที่ความใกล้ชิดในชีวิตสมรสสิน้ สุด
ลง ความซื่อสัตย์ต่อชีวิตสมรสก็ตกอยู่ในอันตราย และคุณ ภาพของชีวิตสมรสที่จะบังเกิดผลอัน
อุดมก็พงั พินาศไป ด้วยว่า เมื่อนัน้ ทัง้ การอบรมเลีย้ งดูบุตรและความกล้าหาญที่จะยอมรับบุตรคน
ใหม่ก็ถกู คุกคามไปด้วย •
ในประเด็นปัญหาเหล่านี ้ มีผทู้ ี่อนุมานเอาเองว่าได้เสนอทางออก ซึ่งอันที่จริงเป็ นทางออก
ทีน่ ่าอดสูใจเป็ นอย่างยิ่ง พวกเขาไม่ยอมลดละแม้แต่กบั ข้อเสนอที่จะเอาชีวิต • พระศาสนจักรได้
ออกประกาศเตือนถึง ความขัดแย้งระหว่างกฎบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับการสืบทอดชีวิต กับ
ทางออกเหล่านัน้ ที่เกี่ยวกับความรักฉันสามีภรรยาที่แท้จริง •
ด้วยว่า พระเจ้า พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งชีวิต ได้รว่ มพูดคุยหารือกับมนุษย์เกี่ยวกับการช่วยเหลือ
เป็ นพิเศษในการปกป้องชีวิตในลักษณะที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ • ดังนัน้ ตัง้ แต่วินาทีแห่งการปฏิสนธิ
ชีวิตจาเป็ นจะต้องได้รบั การคุม้ ครองด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่ง ในขณะที่การทาแท้งและการฆ่า
ทารกเป็ นอาชญากรรมที่เลวร้ายเหนือ คาบรรยาย • คุณลักษณะทางเพศและศักยภาพในการ
สืบพันธุ์ของมนุษย์สูงส่งอย่างน่ามหัศจรรย์เกิน กว่า ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ในลาดับชั้นที่ต่ากว่า
มนุ ษ ย์ • ดั ง นั้น การกระท าที่ เหมาะสมกั บ ความรัก ฉั น สามี ภ รรยา และที่ ไ ด้ก ระท าไปโดย
สอดคล้อ งกับศักดิ์ศรีของมนุษย์โดยแท้จ ริงจะต้องได้รบั การยกย่องด้วยความเคารพอย่างสูง •
ดัง นั้น เมื่ อ มี ค าถามเกี่ ย วกับ ความประสานกลมกลื น ของความรัก ฉั น สามี ภ รรยาและความ
รับผิดชอบในการสืบทอดชีวิต แง่มุมทางด้านศีลธรรมของวิธีพิจ ารณาความใดๆ ไม่ได้ขึน้ อยู่กับ
เจตนาด้วยใจบริสทุ ธิ์ หรือการประเมินค่าของแรงจูงใจเพียงอย่างเดียว แต่ยงั ต้องคานึงถึงหลักการ
ที่อยู่บนพืน้ ฐานของความจริงด้วย • ทัง้ หลายเหล่านี ้ โดยตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของธรรมชาติมนุษย์
และการกระทาของเขา รักษาไว้ซึ่งสานึกอันเต็มเปี่ ยมของการมอบตนเองให้แก่กนั และกัน และการ
ให้กาเนิดมนุษย์ในบริบทของความรักแท้ • เป้าหมายดังกล่าวนีไ้ ม่สามารถที่จะบรรลุได้ นอกเสีย
จากว่าสามีภรรยาจะถือปฏิบัติคุณธรรมแห่งความบริสทุ ธิ์ของชีวิตสมรส • ด้วยความเชื่อมั่นใน
หลักการทัง้ หลายเหล่านี ้ บรรดาบุตรของพระศาสนจักรจึงจะไม่ใช้วิธีการคุมกาเนิดซึ่งผูม้ ีอานาจ
หน้าที่ในการสอนของพระศาสนจักรลงความเห็น จากการตีความกฎหมายพระศาสนจักรว่าเป็ น
วิธีการอันควรตาหนิ (14) •
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ทุกคนควรจะได้รบั ความกระจ่างว่า ชีวิตมนุษย์และภารกิจในการสืบทอดชีวิตไม่ใช่สภาพ
ความเป็ นจริงที่เกี่ยวข้องกับโลกนีแ้ ต่เพียงอย่างเดียว • ดังนัน้ พวกเขาไม่สามารถที่จะวัดหรือรับรู ้
เกี่ยวกับสภาพความเป็ นจริงนีเ้ ฉพาะแต่ในความหมายของทางโลกเท่านั้น แต่ตอ้ งมีการกาหนด
ทิศทางที่แน่นอนจากชะตากรรมอันเป็ นนิรนั ดร์ของมนุษย์อยู่ตลอดเวลา •
52. ครอบครัวเป็ นโรงเรียนรูปแบบหนึ่งสาหรับแนวความคิดมนุษยนิยมที่ลึกซึง้ มากกว่า •
แต่ถา้ จะบรรลุผลสาเร็จสมบูรณ์สมตามชีวิตและพันธกิจ ครอบครัวจาเป็ นต้องมีการมีส่วนร่วมทาง
จิตใจอย่างอ่อนโยนและการพิจารณาใคร่ครวญร่วมกันของคู่ชีวิต รวมถึง ความร่วมมือด้วยความ
วิ ริ ย ะอุ ต สาหะของพ่ อ แม่ ใ นการให้ ก ารศึ ก ษาอบรมแก่ บุ ต ร • การมี ส่ ว นร่ ว มด้ ว ยความ
กระตือรือร้นของผูเ้ ป็ นพ่อเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการหล่อหลอมอบรมของลูกๆ • บรรดาลูกๆ
โดยเฉพาะลูกที่อายุนอ้ ยกว่า ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากแม่ที่บา้ น • บทบาทภายในบ้านของ
แม่จาเป็ นจะต้องได้รบั การรักษาไว้อย่างดี แม้ว่าความก้าวหน้าทางสังคมอันถูกต้องของผู้หญิงไม่
ควรที่จะถูกประเมินค่าต่าเพราะด้วยเหตุผลข้างต้นนี ้ •
บรรดาลูก ๆ ควรจะได้รับ การศึ ก ษาเป็ น อย่ า งดี จนเมื่ อ พวกเขาเติ บ โตขึ น้ เป็ น ผู้ใหญ่
พวกเขาจะสามารถเจริญชีวิตตามกระแสเรียกของตน รวมถึงกระแสเรียกด้านศาสนา พร้อมด้วย
สานักรับผิดชอบอย่างมีวุฒิภาวะ และสามารถเลือกสถานภาพของชีวิตของตนได้ หากพวกเขา
แต่งงาน พวกเขาจะสามารถสร้างครอบครัวที่ มีส ภาพทางศีล ธรรม สังคม และเศรษฐกิ จ ที่ พึ ง
ปรารถนา • พ่อแม่และพ่อแม่อปุ ถัมภ์ควรแนะแนวทางโดยการให้คาปรึกษาที่รอบคอบมองการณ์
ไกลแก่ ลู ก ๆ ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การสร้า งครอบครัว และลู ก ๆ ควรจะรับ ฟั ง ด้ว ยใจยิ น ดี • ใน
ขณะเดียวกัน ลูกๆจะต้องไม่ถูกบีบบังคับ ทั้งทางตรงและทางอ้อ มให้เข้าพิธีแต่งงาน หรือ เลือ ก
คู่ครองคนนัน้ คนนี ้ •
ดังนัน้ ครอบครัว ซึ่งเป็ นที่ทคี่ นทุกรุน่ ทุกช่วงวัยมาอยู่รว่ มกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้
เจริญเติบโตขึน้ ด้านสติปัญญาและมีความกลมกลืนกันระหว่างสิทธิส่วนบุคคลและความต้องการ
ต่างๆ ทางชีวิตสังคม จึงเป็ นรากฐานของสังคม • ด้วยเหตุนี ้ บรรดาผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อ ชุมชนและ
กลุ่มทางสังคมควรจะทางานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความผาสุกของครอบครัวและชีวิตสังคม •
ผู้ที่ มี อ านาจหน้า ที่ สาธารณะควรถื อ เป็ น หน้าที่ อัน ศัก ดิ์สิ ท ธิ์ ของตนที่ จ ะยอมรับ ป้ อ งกัน และ
สนับสนุนธรรมชาติที่แท้จริงเหล่านี ้ เพื่อที่จะปกป้องศีลธรรมทางสังคมและความเจริญรุง่ เรืองของ
ชีวิตครอบครัว • พ่อแม่ตอ้ งได้รบั การคุม้ ครองสิทธิ ที่จะให้กาเนิดและให้การศึกษาอบรมบุตรใน
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อ้อ มอกของครอบครัว • เช่ นเดี ยวกัน ลูกๆ ที่ ไม่ มี ค วามสุข เพราะขาดการดูแ ลเอาใจใส่จ าก
ครอบครัวควรจะได้รบั การปกป้องด้วยกฎหมายที่เหมาะสมและมาตรการต่างๆ หลากหลาย และ
ได้รบั ความช่วยเหลือที่จาเป็ นสาหรับพวกเขา •
คริสตชนที่ได้รบั การไถ่กูใ้ ห้รอดพ้นในปั จ จุบัน (13) และสามารถแยกแยะความเป็ น จริง
นิรันดรออกจากการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงได้ของเขา ควรจะสนับสนุนคุณ ค่า ต่างๆ ของการ
สมรสและครอบครัวด้วยความกระตือรือร้น ทัง้ โดยการเป็ นแบบอย่างด้วยชีวิตของพวกเขา และ
โดยการทางานร่วมกันกับผูอ้ ื่นด้วยไมตรีจิต • ดังนั้น เมื่อเกิดความยากลาบากขึน้ คริสตชน ใน
นามของชีวิตครอบครัว จะให้การสนับสนุนสิ่งที่จาเป็ นและความช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งซึ่งทันกับยุค
สมัยอย่างเหมาะสม • ในกรณี นี ้ สัญ ชาตญาณของสัตบุรุษ มโนธรรมอันเที่ยงตรงของมนุษ ย์
รวมถึง ปรีชาญาณและประสบการณ์ของบุคคลซึ่งรอบรูใ้ นศาสตร์ดา้ นศาสนา จะสร้างประโยชน์
ให้เป็ นอย่างมาก •
ในท านองเดี ย วกัน เหล่ า บรรดาผู้เชี่ ยวชาญในศาสตร์ต่ างๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ด้า น
การแพทย์ ชี ว วิ ท ยา สัง คม และจิ ต วิท ยา สามารถที่ จ ะพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต ของคู่ ส มรสและ
ครอบครัวได้เป็ นอันมาก รวมถึง ความสงบสันติของมโนธรรม ถ้าหากพวกเขาพยายามร่วมแรงร่วม
ใจกัน อธิ บ ายโดยละเอี ยดรอบคอบถึงสภาพเงื่ อ นไขต่ างๆ หลากหลายที่ ส นับ สนุน กฎหมายที่
เหมาะสมเกี่ยวกับการให้กาเนิด •
พระสงฆ์ที่ได้รบั การอบรมในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวได้รบั มอบหมายให้ทาหน้าที่ทะนุบารุ ง
กระแสเรียกของคู่สมรสด้วยเครื่องมือด้านการอภิบาลที่หลากหลาย ด้วยการเทศน์ถึงพระวาจาของ
พระเจ้า ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ และด้วยความช่วยเหลือ ทางจิตวิญญาณต่างๆ แก่ชีวิตสมรส
และชีวิตครอบครัว เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งชีวิตสมรสและชีวิตครอบครัวด้วยความเห็ นอกเห็นใจและ
ความอดทนในยามยากลาบาก และทาให้ชีวิตเหล่านั้นมีความกล้าหาญโดยอาศัยความรัก เพื่อที่
ครอบครัวอันรุง่ โรจน์จะได้เป็ นรูปเป็ นร่างขึน้ •
องค์ก รต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมครอบครัว ควรจะจัดให้มี โครงการอบรมหรือ
กิจกรรมที่เสริมแรงให้แก่เยาวชนและคู่สมรสเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คู่แต่งงานใหม่ และอบรมพวก
เขาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตด้านครอบครัว ด้านสังคม และด้านการเป็ นสานุศิษย์ •
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ในท้ายที่สุด ขอให้คู่สมรสเองทาตนเป็ นดั่งภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี ้
และปลืม้ ปี ติกบั ศักดิ์ศรีที่แท้จริงของบุคคล และผูกพันซึ่งกันและกัน (16) ในความรักที่เท่าเทียมกัน
ความกลมกลืนของจิตใจและกิจการของการไถ่กซู้ ึ่งกันและกัน • ดังนั้น จึงติดตามพระคริสตเจ้า
ผูซ้ ึ่งเป็ นดังหลักแห่งชีวิต (17) ด้วยการเสียสละและความปี ติแห่งกระแสเรียก และโดยอาศัยความ
รักอันสัตย์ซื่อ คู่สมรสจึงสามารถที่จะเป็ นประจักษ์พยานถึงรหัสธรรมแห่งความรัก ซึ่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ได้เผยแสดงต่อโลก ด้วยการสิน้ พระชนม์และการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์ (18) •
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บทที่ 2
การพัฒนาอย่างเหมาะสมของวัฒนธรรม
มนุษย์จะรู ส้ ึกได้ถึงความเป็ นมนุษย์ที่แท้จริงและครบสมบูรณ์โดยอาศัยวัฒนธรรม นั่นคือ
โดยการบ่มเพาะความดีงามและคุณค่าของธรรมชาติ • ดังนั้น ในกรณีใดๆ ก็ตามที่มีชีวิตมนุษย์
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ธรรมชาติและวัฒนธรรมจะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด •
คาว่า “วัฒนธรรม” โดยความหมายทั่วไปบ่งบอกถึงทุกสิ่งที่มนุษย์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ต่ างๆ ด้านร่างกายและจิ ต วิญ ญาณของเขาและท าให้ส มบู รณ์ ยิ่ งขึ น้ เขาพยายามใช้ค วามรู ้
ความสามารถของเขาเพื่อจะทาให้โลกมาอยู่ภายใต้การควบคุมของเขา • เขาจะทาให้ชีวิตสังคม
ทั้ ง ในครอบครัว และชุ ม ชนพลเมื อ งมี ความเป็ นมนุ ษ ย์ ม ากยิ่ ง ขึ ้น โดยอาศั ย การปรับ ปรุ ง
ขนบธรรมเนียมและสถาบันต่างๆ ให้ดีขึน้ • ตลอดช่วงชีวิต เขาจะแสดงออก สื่อสาร สงวนรักษา
ประสบการณ์และเจตจานงด้านจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ในกิจการต่างๆ ของเขา ซึ่งเหล่านีอ้ าจจะ
ก่อประโยชน์แก่คนอื่นๆ มากมาย แม้กระทั่งกับครอบครัวมนุษย์ทงั้ มวล •
ดังนัน้ สิ่งที่ตามมาก็คือ วัฒนธรรมมนุษย์จาเป็ นจะต้องมีแง่มมุ ทางประวัติศาสตร์และทาง
สังคม และคาว่า “วัฒนธรรม” มักจะรับเอาความหมายด้านสังคมวิทยาและด้านชาติพนั ธุวิทยาเข้า
ไว้ดว้ ย • ด้วยเหตุผลนี ้ เรากาลังพูดถึงพหุลักษณะของวัฒนธรรม • ความแตกต่างของวิถีชีวิต
และระดับขั้นมากมายของคุณค่าต่างๆ เกิดขึน้ จากลักษณะอันแตกต่างหลากหลายของการใช้สิ่ง
ต่างๆ ของการกระทาต่างๆ ของการแสดงตัวตนออกมา ของการปฏิบัติศาสนกิจ ของการก่อ ร่าง
สร้างขนบธรรมเนียม ของการบัญ ญั ติกฎหมายและสถาบันทางกฎหมาย ของการปลูกฝั งด้าน
วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และความงาม • ดังนัน้ ขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมานีจ้ ึงก่อให้เกิดเป็ นมรดก
อันเหมาะสมสาหรับชุมชนมนุษย์แต่ละแห่ง • ด้วยวิธีการนีเ้ ช่นกันที่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมทาง
ประวัติศาสตร์อันเฉพาะเจาะจง ซึ่งห้อมล้อ มมนุษย์ทุกชาติทุกยุคสมัย และที่ซึ่งเขาได้บ่มเพาะ
คุณค่าต่างๆ ซึ่งช่วยให้เขาสามารถเสริมสร้างอารยธรรมมนุษย์ •
ส่วนย่อยที่ 1
สภาพแวดล้อมของวัฒนธรรมในโลกปั จจุบนั
54. สภาพแวดล้อมของชีวิตของมนุษย์สมัย ใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างลึกซึง้ ทัง้ ในด้าน
สังคมและด้านวัฒนธรรม จนเราสามารถจะกล่าวได้ว่าเป็ นยุคใหม่ของประวัติศาสตร์มนุษย์ (1) •
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ดังนั้น สิ่งนีไ้ ด้เปิ ดหนทางใหม่ๆ เพื่อที่จะทาให้วัฒนธรรมสมบูรณ์มากขึน้ และเพื่อขยายขอบเขต
ของวัฒ นธรรมออกไป • วิถีทางเหล่านีไ้ ด้รับการจัดเตรียมด้วยการพัฒ นาเป็ นอย่างมากของ
ศาสตร์เกี่ ย วกับ ธรรมชาติ มนุษ ย์ และสังคม ด้ว ยความเจริญ ก้าวหน้า ทางวิ ช าการ และด้ว ย
ความก้าวหน้าในการพัฒ นาและการจัดระบบของเครื่อ งมื อ ต่างๆ ซึ่งมนุษ ย์สามารถใช้ในการ
สื่อ สารระหว่างกัน • ดังนั้น วัฒ นธรรมในยุคปั จจุบันนีจ้ ึงมีคุณ ลักษณะเฉพาะ นั่นคือ ศาสตร์
ต่างๆ ที่ได้รบั การเรียกร้องนีต้ ้องการวิจารณญาณเชิงวิพากษ์เป็ นอย่างมาก ยิ่งมีงานศึกษาวิจัย
ด้านจิตวิทยาเพิ่ม มากขึน้ ในช่วงเวลาไม่นานมานี ้ การอธิ บายเกี่ยวกับกิจ กรรมของมนุษย์จะยิ่ง
ลึกซึง้ มากขึน้ ด้วย การศึกษาด้านประวัติศาสตร์จะช่วยให้ง่ายขึน้ ที่จ ะสังเกตเห็นถึงสิ่งต่างๆ ใน
แง่มมุ ของการผันแปรไม่แน่นอนและที่มวี ิวฒ
ั นาการ จารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบตั ิกลายเป็ น
รูปแบบเดียวกันมากขึน้ เรื่อยๆ การพัฒนาให้เป็ นอุตสาหกรรม การมีลกั ษณะแบบเมือง และสาเหตุ
อื่นๆ ซึ่งส่งเสริมชุมชนให้สร้างสรรค์วัฒนธรรมมวลชน ซึ่งก่อ ให้เกิดวิ ถีทางใหม่ๆ ทั้งด้านการคิด
การกระทา และการใช้เวลาว่าง • การเพิ่มขึน้ ของการค้าระหว่างชนชาติต่างๆ และกลุ่มชนต่างๆ
เปิ ดโอกาสกว้างมากขึน้ ในการเข้าถึงขุมทรัพย์แห่งอารยธรรมที่แตกต่างหลากหลาย และดังนัน้ จึง
เกิดการพัฒนาทีละเล็กทีละน้อยไปสู่รูปแบบที่เป็ นสากลยิ่งขึน้ ของวัฒนธรรมมนุษย์ ซึ่งจะส่งเสริม
และแสดงออกได้ดียิ่งขึน้ ถึงความเป็ นหนึ่งเดียวกันของเผ่าพันธุ์มนุษ ย์ จนถึงระดับ ที่วัฒ นธรรม
มนุษย์นจี ้ ะสงวนรักษาไว้ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะของอารยธรรมที่แตกต่างกัน •
55. ในแต่ละวัน ในทุกกลุ่มหรือทุกชนชาติ บรรดาชายและหญิงซึ่งตระหนักว่าพวกเขาเอง
เป็ นผูร้ งั สรรค์และเป็ นช่างฝี มือในการสร้างวัฒนธรรมของชุมชน ได้ทวีจานวนเพิ่มมากขึน้ • ใน
ตลอดทั่วทัง้ โลก มีสานึกของความเป็ นอิสระ รวมถึงความรับผิดชอบ ก่อตัวเพิ่มมากขึน้ • นี่เป็ น
สิ่งที่มีความสาคัญอย่างใหญ่หลวงต่อ การเจริญวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณและทางศีลธรรมของ
มนุษยชาติ • สิ่งนีจ้ ะมีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ หากเราพิจารณาถึงความเป็ นหนึ่งเดียวกันของโลก
และหน้าที่ความรับผิดชอบของเรา โดยเราต้องสร้างโลกที่ดีกว่าเก่าบนพืน้ ฐานแห่งความจริงและ
ความยุติธรรม • ดังนั้น เราจึงเป็ นประจักษ์ พยานถึงการถือกาเนิดของมนุษย์นิยมแบบใหม่ ซึ่ง
ปัจจัยที่สาคัญเหนือสิ่งอื่นใดหมดในการกาหนดความเป็ นมนุษย์ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อบรรดา
พี่นอ้ ง และต่อประวัติศาสตร์ •
56. ในสภาพเงื่อ นไขเหล่า นี ้ ไม่ ใช่เรื่อ งน่า ประหลาดใจเลยว่า มนุษ ย์ผู้ส านึ ก ถึ งความ
รับผิดชอบของตนต่อความก้าวหน้าทางวัฒนธรรม ชุบชูความหวังอันยิ่งใหญ่ แต่ก็เฝ้าดูดว้ ยความ
ห่วงใยต่อสิ่งต่างๆ ที่ขดั แย้งกัน ซึ่งเขาจะต้องตัดสินใจ •
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สิ่งที่จะต้องทาคือการป้องกันการแลกเปลี่ยนที่เพิ่มมากขึน้ ระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งควร
จะนาไปสู่การเสวนาที่ แท้จ ริงและมีป ระสิท ธิ ผ ลระหว่างกลุ่มต่ างๆ และชนชาติ ต่างๆ จากการ
รบกวนชีวิตในชุมชนต่างๆ จากการทาลายปรีชาญาณที่ได้รบั สืบทอดมาจากจากบรรพบุรุษ หรือ
การทาให้ลกั ษณะที่เหมาะสมกับมนุษย์แต่ละคนตกอยู่ในอันตราย •
พลวัตและการแสดงออกของวัฒนธรรมแบบใหม่จะเป็ นอย่างไรเพื่อ ที่จะอุปถัมภ์คา้ ชูให้
มรดกทางขนบธรรมเนียมประเพณีโดยไม่สญ
ู เสียความสัตย์ซื่อที่มีชีวิตชีวาไป • คาถามนีเ้ ป็ นสิ่งที่
ต้องได้รบั ความสนใจอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะ เมื่อวัฒนธรรมที่เกิดขึน้ จากความก้าวหน้าเป็ นอัน
มากทางวิ ท ยาศาสตร์แ ละทางวิ ช าการต้อ งกลมกลื น กั น กับ วั ฒ นธรรมที่ ไ ด้รับ การชุบ ชู ด้ว ย
การศึกษาวิจยั แบบดัง้ เดิมที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมต่างๆ หลากหลาย •
เราจะผสมผสาน การเพิ่ มทวีขึน้ ของสาขาวิช าต่างๆ กับความจาเป็ นในการก่อ ร่างการ
สังเคราะห์สิ่งเหล่านีอ้ ย่างรวดเร็วและด้วยความก้าวหน้า และถนอมรักษาความสามารถในการ
พิจารณาใคร่ครวญและการสังเกตในหมู่มนุษย์ เพื่อที่จะนาไปสู่ปรีชาญาณได้อย่างไร? •
เราจะทาอะไรได้บ้างเพื่อที่จะทาให้มนุษย์ผู้มีส่วนร่วมในคุณ ค่าของสังคมในโลกนี ้ เมื่อ
วัฒนธรรมมนุษย์ของผู้ซึ่งมี ความสามารถมากกว่า จะได้รบั การขัดเกลามากขึน้ และซับซ้อนมาก
ขึน้ อยู่ตลอดเวลา? •
ในที่สุด ความเป็ นเอกเทศที่วัฒ นธรรมเรียกร้อ งเป็ นของตน จะได้รบั รู ใ้ นฐานะของสิ่งที่
ชอบธรรม โดยปราศจากการสร้างแนวคิ ด แบบมนุษ ยนิย ม ซึ่ งเป็ น เพี ย งแนวคิ ดทางโลก และ
บางครัง้ อาจจะขัดแย้งกับหลักศาสนาเอง •
ในท่ ามกลางความต้องการต่ างๆ ที่ ขัด แย้งกัน เองเหล่ านี ้ วัฒ นธรรมของมนุ ษ ย์ต้อ งมี
วิวฒ
ั นาการขึน้ ในปัจจุบนั ดีในลักษณะที่วฒ
ั นธรรมนีส้ ามารถทัง้ พัฒนามนุษย์ทงั้ มวลและช่วยเหลือ
มนุ ษ ย์ในการกระท าหน้า ที่ เหล่ า นั้ น ซึ่ ง พวกเขาได้รับ เรี ย กร้อ งให้ก ระท าจนบรรลุผ ลส าเร็ จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาคริสตชนรวมเป็ นหนึ่งเดียวกันฉันพี่นอ้ งในครอบครัวมนุษย์หนึ่งเดียว •

62

ส่วนย่อยที่ 2
หลักการบางประการสาหรับการพัฒนาวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
57. ในการจาริกแสวงบุญไปยังนครแห่งสวรรค์ คริสตชนควรจะแสวงหาและคิดถึงสิ่งต่างๆ
ข้างต้นนี ้ (2) • หน้าที่นีไ้ ม่ได้ลดทอนความสาคัญของภาระความรับผิดชอบของพวกเขาในการ
ท างานร่ว มกั บ มนุ ษ ย์ทั้ง ปวงในการสร้า งโลกที่ มี ม นุ ษ ยธรรมมากขึ ้น ตรงข้า มกลั บ เพิ่ ม ทวี
ความสาคัญมากขึน้ • อันที่จริง รหัสธรรมแห่งความเชื่อศรัทธาแบบคริสต์เติมแต่งพวกเขาด้วย
แรงกระตุ้น อั น ล ้า เลิ ศ และช่ ว ยเหลื อ ให้ก ารกระท าหน้า ที่ นี ้ด้ว ยความกล้า หาญมากขึ น้ และ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ค้น พบความหมายที่ ค รบสมบู รณ์ข องกิ จ กรรมนี ้ อัน เป็ น กิ จ กรรมที่ ท าให้
วัฒนธรรมมนุษย์มีความสาคัญในกระแสเรียกโดยรวมของมนุษย์ •
เมื่อมนุษย์พฒ
ั นาโลกด้วยสองมือของเขา หรือด้วยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยี เพื่อที่จะ
ทาให้การพัฒนานั้นบังเกิดผล และเป็ นแหล่งพักพิงที่มีคุณค่าต่อครอบครัวมนุษย์ทงั้ มวล และเมื่อ
เขามีส่วนร่วมอย่างมีสติตระหนักรู ใ้ นชีวิตของกลุ่มสังคมต่างๆ เขาได้ลงมือปฏิบตั ิตามแผนการของ
พระเจ้าที่กาหนดไว้ ณ จุดเริ่มต้นของกาลเวลา นั่นคือ เขาควรจะเป็ นผูป้ กครองโลก ทาให้สิ่งสร้าง
สมบูรณ์ และพัฒนาตนเอง • ในขณะเดียวกัน เขาเชื่อฟั งพระบัญญัติของพระคริสตเจ้า โดยเขา
มอบตนเองรับใช้บรรดาพี่นอ้ งทัง้ หลายของเขา •
ยิ่งไปกว่านี ้ เมื่อมนุษย์อุทิศตนให้กับ สาขาวิช าที่แตกแขนงหลากหลาย ทั้งของปรัช ญา
ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และเมื่อเขาฝึ กฝนทางด้านศิลปะ เขาจะ
สามารถช่วยเป็ น อย่างมากในการยกระดับครอบครัวมนุษย์ไปสู่ความเข้าใจอันเด่นชัด มากขึน้
เกี่ยวกับความเชื่อ ความดี และความงดงาม และการหล่อหลอมความคิดเห็นที่ได้ไตร่ตรองอย่าง
ถี่ถ้วนซึ่งมีคุณ ค่า ที่เป็ นสากล • ดังนั้น มนุษยชาติอ าจจะได้รบั ความกระจ่างแจ้ง มากขึน้ ด้วย
พระปรีชาญาณอันน่ามหัศจรรย์ซึ่งดารงอยู่กบั พระเป็ นเจ้าตราบชั่วนิจนิรนั ดร์ เรียงร้อยสิ่งทัง้ ปวง
ขึน้ เป็ นตัวเขา ปลืม้ ปี ติกบั โลก ยินดีกบั บรรดาบุตรของมนุษย์ (4) •
โดยวิธีนี ้ จิตวิญญาณของมนุษย์ซึ่งยึดติดน้อยลงกับสิ่งที่เป็ นวัตถุ จึงสามารถที่จ ะได้รับ
การชักจูงให้เข้ามานมัสการและพิจารณาไตร่ตรองถึงพระผูส้ ร้าง • นอกนั้น ด้วยแรงกระตุน้ จาก
พระหรรษทาน เขาจึงถูกโน้มน้าวให้ตระหนักถึงพระวจนาตถ์ของพระเจ้า ผูซ้ ึ่งก่อนที่พระองค์จ ะ
ทรงรับ เอากายเพื่ อ ที่ จะช่ว ยเราทั้งหลายให้รอดพ้น และรวบรวมเราทั้งหลายไว้ในพระองค์นั้น
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พระองค์ได้ทรงสถิตอยู่“ในโลกนี”้ เป็ น“แสงสว่างแท้จริงซึ่งส่องสว่างแก่มนุษย์ทุกคน”แล้ว (ยอห์น
1 : 9-10) (5) •
ในอันที่จริง ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกวันนี ้ สามารถสนับสนุน
ต่ อ ความส าคั ญ จ าเพาะบางประการของข้ อ มู ล จากการสั ง เกต และแนวคิ ด อไญ ยนิ ย ม
(Agnosticism) คือความไม่รูต้ ่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากนี ้ • ด้วยเหตุที่วิธีการสืบถามซึ่งใช้ในศาสตร์
เหล่านี ้ อาจจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็ นกฎสูงสุดในการแสวงหาความจริงที่ครบสมบูรณ์ • โดยอาศัย
วิธีการต่างๆ ของพวกเขา ศาสตร์เหล่านีไ้ ม่สามารถเจาะเข้าไปในความลึกซึง้ ของแนวคิดเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ • อันที่จริง อันตรายที่แสดงออกมาให้เห็นคือ การที่มนุษย์ ซึ่งเชื่อมั่นกับการค้นพบใน
ยุคปั จจุบันมากจนเกินไป อาจจะคิดไปว่าเพียงพอสาหรับตนเองแล้ว และไม่จาเป็ นจะต้องค้นหา
สิ่งที่สงู ส่งยิ่งขึน้ อีกต่อไป •
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ดีเหล่านัน้ ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นผลมาจากวัฒนธรรมใน
ยุคปัจจุบัน หรือไม่จาเป็ นที่วฒ
ั นธรรมเหล่านีจ้ ะทาให้เราตกอยู่ในการประจญล่อลวงใจไม่ยอมรับ
คุณ ค่า ในทางบวก • คุณ ค่ า ต่า งๆ เหล่ านี ้รวมไปถึ ง การศึ ก ษาด้านวิท ยาศาสตร์ และความ
เที่ยงตรงต่อความจริงในการแสวงหาคาตอบทางวิทยาศาสตร์ ความจาเป็ นของการทางานร่วมกัน
กับผูอ้ ื่นในกลุ่มด้านวิชาการ สานึกแห่งความเป็ นหนึ่งเดียวกันในระดับนานาชาติ ความตระหนักรู ท้ ี่
ชัดเจนมากขึน้ ถึงความรับผิดชอบของผูเ้ ชี่ยวชาญในการช่วยเหลือ หรือแม้แต่การปกป้องมนุษย์
ความปรารถนาที่ทาให้สภาพแวดล้อมของชีวิตเอือ้ ต่อมนุษย์ทกุ คนมากยิ่ง ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาหรับผูย้ ากไร้ทางวัฒนธรรม หรือผูท้ ี่ขาดโอกาสที่จะปฏิบตั ิความรับผิดชอบ • สิ่งเหล่านีท้ งั้ หมด
ช่วยให้เกิดการเตรียมพร้อมสาหรับการยอมรับข่าวดีแห่งพระวรสาร การเตรียมพร้อมซึ่งสามารถ
กระตุน้ ให้เกิดความรักโดยทางพระองค์ ผูซ้ ึ่งเสด็จมาช่วยโลกให้รอดพ้น •
58. การเชื่อมโยงกันระหว่างข่าวดีแห่งความรอดพ้น กับวัฒนธรรมของมนุษย์มีอยู่หลาย
ประการ • ด้วยว่า พระเป็ นเจ้า ซึ่งได้ทรงเผยแสดงพระองค์เองแก่ประชากรของพระองค์จนถึงขั้น
ที่แสดงพระองค์เองให้เห็นอย่างชัดเจนครบสมบูรณ์ ด้วยการเสด็จมาทรงบังเกิดของพระบุตร ได้
ทรงตรัสตามแต่วฒ
ั นธรรมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาสาคัญในประวัติศาสตร์ •



แนวคิดอไญยนิยม (Agnosticism) เป็ นทฤษฎี ทางปรัชญาเกี่ยวกับ ข้อจากัดของความรู ้ ที่ประกาศถึงความ
สงสัยต่อ หรือความไม่เชื่อในพลังอานาจของสติปัญญาของมนุษย์ในการรับรู ้ บางส่วนหรือทั้งหมด [Catholic
Encyclopedia: http://www.newadvent.org/cathen/01215c.htm]
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ในทานองเดียวกัน พระศาสนจักร ซึ่งดารงอยู่ในสภาพแวดล้อ มที่หลากหลายในแต่ละ
ช่วงเวลา ได้ใช้การค้นพบในวัฒ นธรรมที่แตกต่างกัน เพื่อ ที่ในการเทศน์สอนของพระศาสนจักร
พระศาสนจักรจะได้เผยแผ่และอธิบายถึงข่าวดีข่าวดีของพระคริสตเจ้าให้แก่ชนชาติทงั้ ปวง เพื่อที่
พระศาสนจักรจะได้ตรวจสอบ และเข้าใจเกี่ ยวกับ สภาพแวดล้อ มอย่างถ่อ งแท้ม ากขึน้ เพื่อ ที่
พระศาสนจักรอาจจะแสดงออกถึงสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้ดียิ่งขึน้ ในพิธีกรรมเฉลิมฉลอง และใน
ชีวิตที่หลากหลายของชุมชนของสาธุชน •
แต่ในเวลาเดียวกัน พระศาสนจักร ซึ่งถูกส่งไปยังผู้คนทุกคนในทุกเวลาและทุกสถานที่
ไม่ได้ผูกพันอย่างเฉพาะเจาะจงและไม่อาจจะยกเลิกได้ กับเผ่าพันธุห์ รือชนชาติใดๆ กับวิถีชีวิตซึ่ง
จาเพาะเจาะจงใดๆ หรือวิถีชีวิต อันเป็ นปกติวิสัย ทั้งในปั จ จุบันและในอดีตกาล • ด้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อขนบธรรมเนียมของตนเอง และในขณะเดียวกัน ตระหนักดีถึงพันธกิจอันเป็ นสากลของ
ตนเอง พระศาสนจักรสามารถเข้าร่วมเป็ น หนึ่งเดียวกันกับอารยธรรมที่ห ลากหลาย เพื่อ ทาให้
อารยธรรมเหล่านัน้ เจริญงอกงามขึน้ และเพื่อความเจริญวัฒนาของพระศาสนจักรเอง •
พระวรสารของพระคริสตเจ้าฟื ้ นฟูชีวิตและวัฒนธรรมที่เสื่อมทรามลงของมนุษย์อยู่เสมอ
พระวรสารเข้าต่อสูแ้ ละลบล้างความผิดพลาดและความชั่วร้ายอันเป็ นผลมาจากความยั่วยวนเป็ น
นิจสินของบาป • พระวรสารไม่เคยลดหยอนในการที่จะชาระล้างและยกระดับศีลธรรมของผูค้ น •
ด้วยความอุดมมั่งคั่งที่มาจากเบือ้ งบน และด้วยเหตุที่สิ่งนีเ้ กิดขึน้ จากภายใน พระวรสารจึงทาให้
คุณ ลักษณะและจารีตประเพณี ทางจิตวิญญาณของทุกคนในทุกยุคสมัย บังเกิดผลมากมาย •
พระวรสารช่ วยเสริมพลัง ทาให้สมบูรณ์ และฟื ้ น ฟู (6) คุณ ลักษณะและจารีตประเพณี ท างจิ ต
วิญญาณในองค์พระคริสตเจ้า • ดังนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนให้สาเร็จไป
(7) พระศาสนจักรจึงกระตุน้ และพัฒนาวัฒนธรรมมนุษย์และวัฒนธรรมพลเมือง โดยการกระทา
ของพระศาสนจักรและโดยพิธีกรรมด้วย พระศาสนจักรจึงนาพวกเขาไปสู่อิสรภาพภายใน •
59. ด้ว ยเหตุผ ลดังกล่ า วข้างต้น พระศาสนจักรขอย ้า เตื อ นแก่ ทุก คนว่า วัฒ นธรรมมี
ความสาคัญน้อยกว่าความครบสมบูรณ์โดยรวมของบุคคลมนุษย์ น้อ ยกว่าประโยชน์ของชุมชน
และน้อยกว่าสังคมโดยรวม • ดังนั้น เราจาเป็ นต้องพัฒนาความสามารถของมนุษย์ในลักษณะที่
จะส่ งผลต่ อการเจริญ พัฒ นาของการชื่ นชม การหยั่งรู เ้ ข้า ใจอัน ลึ ก ซึง้ การใคร่ค รวญไตร่ตรอง
การวินิจฉัยส่วนตัว การพัฒนาจิตสานึกด้านศาสนา ศีลธรรม และสังคม •
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ด้วยเหตุที่วัฒนธรรมไหลหลั่งอย่างรวดเร็วมาจากลักษณะนิสัยทางจิตวิญญาณและทาง
สังคมของมนุษย์ วัฒ นธรรมจึงมีความต้อ งการอย่างต่อ เนื่อ งต่ อ เสรีภาพอันเที่ยงธรรมเพื่อ การ
เจริญเติบโต และยังต้องการโอกาสอันชอบธรรมในการกระทาโดยอิสระตามหลักการของตนเอง •
ดังนั้น จึงเป็ นการเหมาะสมที่วฒ
ั นธรรมจะเรียกร้องต่อความเคารพ และสามารถใช้สิทธิที่จะไม่ถูก
ล่วงละเมิดได้อย่างเต็มที่ ภายใต้ขอบเขตของการรักษาประโยชน์ส่วนรวม แน่นอนว่า ตราบเท่าที่
จะรักษาสิทธิส่วนบุคคลและชุมชน ทัง้ ที่เป็ นการเฉพาะเจาะจงและที่เป็ นสากล •
ดังนั้น สภาพระสังฆราชอันศักดิ์สิทธิ์นีจ้ ึงหวนระลึกถึงคาสอนของสภาสังคายนาวาติกัน
ครัง้ ที่หนึ่งที่ประกาศว่า มี “ความรู ใ้ นสองลาดับ” ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ความเชื่อและเหตุผล
และพระศาสนจักรมิได้หา้ มว่า “ศิลปศาสตร์และวิชาความรู ข้ องมนุษย์ใช้หลักทฤษฎีของตนเอง
และวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมของตน ในขอบเขตความรูข้ องแต่ละแขนงวิชา” ดังนั้น โดย “การยอมรับ
เกี่ ย วกับ เสรีภ าพอัน เที่ ย งธรรมนี ้” สภาฯ แห่ งนี ้จึ งยื น ยัน ถึ ง ความเป็ น อิ ส ระอัน ชอบธรรมของ
วัฒนธรรมมนุษย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งของศาสตร์ต่างๆ (8) •
ทัง้ หมดนีต้ งั้ อยู่บนสมมุติฐานที่ว่า ภายใต้กรอบของความมีศีลธรรมและอรรถประโยชน์
ร่วมกัน มนุษย์สามารถแสวงหาความจริงได้โดยอิสระ แสดงออกและตีพิมพ์ความคิดเห็นของตน
เขาสามารถที่จะฝึ กฝนศิลปะแขนงใดๆ ที่เขาเลือก และในท้ายที่สุด เขาสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีลกั ษณะเป็ นสาธารณะ (9) •
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พวกเขาไม่มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการกาหนดลักษณะของความ
ศิวิไลซ์ แต่หน่วยงานของรัฐควรจะสร้างสภาพแวดล้อ ม และใช้มาตรการต่ างๆ ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนการดารงอยู่ของวัฒนธรรมเพื่อคนทุกคน แม้กระทั่งกับชนกลุ่มน้อยในสังคม (10) •
นับเป็ นเรื่องที่จาเป็ นในการที่จะกระทาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็ นไปได้ เพื่อป้องกันไม่ให้วัฒนธรรมต้อง
หันเหไปจากจุดมุ่งหมายที่เหมาะสม และกลายเป็ นเครื่องมือในการสร้างฐานอานาจทางการเมือง
และทางเศรษฐกิจ •
ส่วนย่อยที่ 3
หน้าที่เร่งด่วนเพิ่มเติมบางประการของคริสตชนเกี่ยวกับวัฒนธรรม
60. บัดนีเ้ ป็ นสิ่งที่เป็ นไปได้ที่จะปลดปล่อยมนุษยชาติจากความทุกข์ลาเค็ญแห่งความไม่รู ้
• ดังนัน้ หน้าที่ที่สอดคล้องกลมกลืนกับยุคสมัยของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับคริสตชน ได้แก่
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การทางานด้วยความอุตสาหะเพื่อให้เกิดการตัดสินใจขัน้ พืน้ ฐานในทางการเมืองและการเศรษฐกิจ
ทั้ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ ซึ่ ง จะยอมรับ ถึ ง และตอบสนองต่ อ สิ ท ธิ ข องทุ ก คนใน
วัฒนธรรมมนุษย์และสังคมที่สอดคล้องกับศักดิ์ศรีของมนุษย์ โดยไม่มีการแบ่งแยกเชือ้ ชาติ เพศ
ชนชาติ ศาสนา หรือสถานะทางสังคม • ดังนั้น ทุกคนจาเป็ น จะต้อ งได้รับ ผลประโยชน์ทาง
วั ฒ นธรรมในปริ ม าณ ที่ เ พี ย งพอ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ประโยชน์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด สิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า
ปั จ จัยพืน้ ฐานทางวัฒ นธรรม ด้วยเกรงว่า ปั จ จัยมากมายหลายอย่างจะกีด กันไม่ ให้เกิด ความ
ร่วมมือในการส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมในลักษณะที่มีความเป็ นมนุษย์อย่างแท้จริง ทั้งนี ้
เพราะความไม่รูห้ นังสือ และขาดการกระทาด้วยความรับผิดชอบ •
เราต้องเพียรพยายามที่จะมอบโอกาสให้แก่ผทู้ ี่มีพรสวรรค์ในการที่จะแสวงหาความรู จ้ าก
การศึกษาต่อให้สูงขึน้ ไป และตราบเท่าที่จะเป็ นไปได้ ในลักษณะที่ พวกเขาจะดารงชีวิตในสังคม
ตามหน้า ที่ รับ ผิ ด ชอบ ภาระการงาน และการรับ ใช้เหล่ า นั้ น ซึ่ ง กลมกลื น กับ ความถนั ด ตาม
ธรรมชาติของพวกเขา และสมรรถภาพที่พวกเขาได้พัฒนาขึน้ มา (11) • ดังนั้น มนุษย์แต่ละคน
และกลุ่มทางสังคมของผูค้ นแต่ละกลุ่ม สามารถที่จะบรรลุถึงการพัฒนาวัฒนธรรมของพวกเขาโดย
สอดคล้องกับคุณลักษณะและขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาได้อย่างครบสมบูรณ์ •
เราต้องทาทุกสิ่งเพื่อทาให้ทุกคนตระหนักถึงสิทธิ ทางวัฒนธรรมและหน้าที่ในการพัฒนา
ตนเองในทางวัฒนธรรม และในการให้ความช่วยเหลือแก่ผอู้ ื่น • บางครัง้ มีสภาพเงื่อนไขในชีวิต
หรือในการงาน ซึ่งกีดขวางต่อการดิน้ รนทางวัฒนธรรมของมนุษย์ และทาลายความกระหายหาต่อ
วัฒนธรรมของพวกเขา • สิ่งนีเ้ ป็ นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับกรณีของบรรดาชาวนาและ
กรรมกร • นับเป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดสภาพการทางานของพวกเขา ซึ่งเป็ นสภาพการ
ทางานที่ ไม่ ขัดขวาง แต่ กลับ ส่งเสริม ต่อ วัฒ นธรรมมนุษ ย์ • ในปั จ จุบัน นี ้ ผู้หญิ งได้ท างานใน
เกือบจะทุกวงการ • นับเป็ นเรื่องเหมาะสมอย่างยิ่งที่พวกเธอจะได้รบั มอบหมายบทบาทหน้าที่ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติของพวกเธอ • การยอมรับและสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่าง
เหมาะสมและขาดไม่ได้ของผูห้ ญิงในชีวิตด้านวัฒนธรรม เป็ นหน้าที่ของทุกคน •
61. ปั จจุบันนีเ้ ป็ นเรื่องยากลาบากที่จะก่อให้เกิดการสังเคราะห์วิชาความรูท้ ี่หลากหลาย
และศิลปะแขนงต่างๆ เข้าด้วยกัน มากกว่าในสมัยก่อ นๆ • ด้วยว่า ในขณะที่จานวนและความ
หลากหลายของปั จจัยด้านวัฒนธรรมเพิ่มมากขึน้ อยู่เรื่อยๆ ความสามารถของมนุษย์แต่ละคนใน
การรับ รู แ้ ละการรวมสิ่งเหล่านีเ้ ข้าด้วยกัน กลับ ลดน้อ ยถอยลง จนถึงกับ ทาให้ภ าพลักษณ์ของ
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“มนุษย์ผรู้ อบรู ้ ” กาลังค่อยๆ ลบเลือนไปทุกที • อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็ นหน้าที่ของมนุษย์แต่ละ
คนที่ จ ะสงวนรักษาไว้ซึ่ งความเข้า ใจเกี่ ย วกับ มนุษ ย์ที่ ค รบสมบู รณ์ ซึ่ งคุณ ค่ าทางสติ ปั ญ ญา
ปณิ ธาน มโนธรรมแยกแยะ ความรักกันฉันพี่น้อง อยู่เหนือสิ่งอื่นใด • คุณ ค่าเหล่านีท้ ั้งหมดมี
รากฐานอยู่ในพระเจ้า พระผูส้ ร้าง และได้รบั การธารงไว้และยกให้สงู ขึน้ ในพระคริสตเจ้า •
เหมือนเช่นในอดีต ครอบครัวเป็ นเหมือนแม่แท้ๆ และแม่นมสาหรับการศึกษานี ้ • ณ ที่
นั้น เด็กๆ ซึ่งอยู่ในบรรยากาศแห่งความรัก สามารถเรียนรู ถ้ ึงระบบระเบียบที่ถูกต้องของสิ่งต่างๆ
ได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่รูปแบบอันเหมาะสมของวัฒนธรรมจะประทับอยู่ในจิตใจของเยาวชนที่
กาลังเจริญเติบโตเหล่านีอ้ ย่างแทบจะไม่รูส้ ึกตัว •
การศึกษาในลักษณะเดียวกันมีโอกาสที่จะเกิดขึน้ ในสังคมทุกวันนีด้ ว้ ยเช่นกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เนื่องจากการตีพิมพ์หนังสือที่แพร่หลายมากขึน้ และสื่อกลางใหม่ๆ ในการถ่ายทอดด้าน
วัฒนธรรมและสังคม ซึ่งส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมสากล • เนื่องจากการลดลงของชั่วโมงทางาน
โดยทั่วไปไม่มากก็นอ้ ย คนส่วนใหญ่จึงมี เวลาว่างเพิ่มมากขึน้ • ขอให้เราใช้เวลาว่างเหล่านีไ้ ป
อย่ า งเหมาะสมในการผ่อ นคลาย เสริม สุขภาพของทั้งร่า งกายและจิ ต วิญ ญาณโดยผ่ านทาง
การศึกษาและกิจกรรมที่เกิดขึน้ โดยธรรมชาติ ผ่านทางการท่องเที่ยวซึ่งขัดเกลาบุคลิกลักษณะของ
มนุษย์และเพิ่มคุณค่าของเขาด้วยความเข้าใจผูอ้ ื่น ผ่านทางการเล่นกีฬาซึ่งช่วยสร้างสมดุลของ
จิตใจแม้แต่ในชุมชน และช่วยสร้างสัมพันธ์ฉันพี่น้อ งในหมู่มนุษย์ในทุกสภาพแวดล้อ ม ชนชาติ
และเชือ้ ชาติ • ขอให้บรรดาคริสตชนทัง้ หลายร่วมมือกันเพื่อให้การแสดงออกด้านวัฒนธรรมและ
กิจกรรมร่วมกันที่บ่งบอกถึงลักษณะของยุคสมัยของเรา เต็มเปี่ ยมไปด้วยจิตตารมณ์มนุษยนิยม
และจิตตารมณ์แบบคริสต์ •
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมยามว่างทั้งหลายเหล่านีไ้ ม่สามารถที่จะก่อ ให้เกิดการพัฒนาทาง
วัฒ นธรรมได้อย่างเต็มที่ เว้นไว้เสียแต่ว่า พร้อ มๆ ไปด้วยกันนี ้ เราได้เสาะแสวงหาความหมาย
อย่างลึกซึง้ ของวัฒนธรรมและศาสตร์ต่างๆ สาหรับมนุษย์ •
62. ถึงแม้ว่าพระศาสนจักรจะสร้างคุณประโยชน์เป็ นอย่างมากต่อการพัฒนาวัฒนธรรม
ประสบการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ด้วยเหตุผลต่างๆ ตามสถานการณ์ บางครัง้ เป็ นเรื่องยากที่


มนุ ษ ย์ผู้ร อบรู ้ (Universal man) แปลจากภาษาละติ น ว่ า Homo universalis หมายถึ ง ผู้ที่ ไ ด้เ รี ย นรู ้ใ น
หลากหลายสาขาวิชา
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จะประสานเอาวัฒนธรรมให้กลมกลืนเข้ากับคาสอนแบบคริสต์ • ความยากลาบากนีไ้ ม่จาเป็ น
จะต้อ งก่ อ ให้เกิ ด อัน ตรายต่ อ ชี วิ ต ความเชื่ อ ตรงกัน ข้า ม ความยุ่งยากนี ้ก ลับ กระตุ้น ให้จิ ต ใจ
พยายามทาความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่ออย่างลึกซึง้ และเที่ยงตรงมากยิ่ งขึน้ • การศึกษาและ
การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และปรัชญาเมื่อไม่นานมานี ้ ทาให้เกิดคาถามใหม่ๆ ซึ่ง
ส่งผลต่อชีวิต และซึ่งเรียกร้องให้เกิดการค้นคว้าทางเทววิทยาใหม่ๆ • นอกจากนี ้ นักเทววิทยา
ภายใต้ขอ้ กาหนดและวิธีการที่เหมาะสมทางเทววิทยา ได้รบั การเชือ้ เชิญให้แสวงหาอย่างต่อเนื่อง
ถึงวิธีการที่เหมาะสมมากขึน้ ในการสื่อสารข้อ คาสอนให้แก่มนุษย์ในยุคสมัยของพวกเขา ด้วยว่า
การเก็บรักษาความเชื่อและความจริงเป็ นสิ่งหนึ่ง และรู ปแบบในการประกาศความเชื่อและความ
จริงเหล่ านี ้ ด้วยความหมายและความเข้าใจเดีย วกัน เป็ นอี กเรื่อ งหนึ่ง (12) • ในการทางาน
อภิบาล เราจะต้องใช้ไม่แต่เฉพาะหลักการทางเทววิทยาอย่างเพียงพอเท่านั้น แต่ตอ้ งใช้การค้นหา
ความจริงของศาสตร์ต่างๆ ทางโลกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา เพื่อที่จะ
ได้นาพาบรรดาสัตบุรุษไปสู่ชีวิตความเชื่อที่เพียงพอและมีวฒ
ุ ิภาวะมากยิ่งขึน้ •
วรรณกรรมและศิลปะ โดยวิธีการของศาสตร์เหล่านัน้ เอง มีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อ
ชีวิตของพระศาสนจักรด้วยเช่นกัน • ศาสตร์เหล่านีพ้ ยายามที่จะเผยให้เห็นถึงธรรมชาติที่แท้จริง
ของมนุษย์ ปั ญหาต่างๆ ของเขา และประสบการณ์ของเขาในความพยายามที่จะรู จ้ ักและทาให้
ตนเองและโลกสมบูรณ์ยิ่งขึน้ • พวกเขายังคงต้องทาสิ่งต่างๆ อีกมากเพื่อเผยแสดงถึงฐานะของ
มนุษย์ในประวัติศาสตร์และในโลก โดยแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ลาเค็ญและความปี ติยินดี ความ
ต้องการและความเข้มแข็งของมนุษย์ ซึ่งส่อให้เห็นถึงชีวิตที่ดีกว่าสาหรับเขา • ดังนัน้ พวกเขาจึง
จะสามารถยกระดับชี วิต มนุษ ย์ ซึ่งแสดงออกในหลายลัก ษณะตามช่ วงเวลาและอาณาเขตที่
แตกต่างหลากหลายกันไป •
เราต้องพยายามทาให้บรรดาผูท้ ี่สนับสนุนงานศิลปศาสตร์เหล่านีร้ ูส้ ึกได้ว่า พระศาสนจักร
รับรูถ้ ึงการกระทาของพวกเขา และดังนัน้ โดยที่พวกเขามีเสรีภาพซึ่งมีระเบียบเรียบร้อย พวกเขาจะ
เริ่มสานสัมพันธ์ฉันมิตรกับชุมชนคริสต์มากขึน้ • พระศาสนจักรรับรู ถ้ ึงรูปแบบใหม่ของศิลปะ ซึ่ง
ปรับให้เข้ากับยุคสมัยของเรา และสอดคล้องกับคุณลักษณะของชนชาติและภูมิภาคที่หลากหลาย
• สิ่งทัง้ หลายเหล่านีอ้ าจจะถูกนาเข้ามาในศาสนสถาน เพราะสิ่งเหล่านีช้ ่วยในการยกจิตใจขึน้ หา
พระเป็ นเจ้า ในทันทีที่รูปแบบของการแสดงออกได้รบั การปรับเปลี่ยน และศิลปะเหล่านีถ้ กู ปรับให้
สอดคล้องกับข้อกาหนดต่างๆ ด้านพิธีกรรม (13) •
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ดังนั้น ความรู ข้ องพระเป็ นเจ้าจึงเป็ นที่ประจักษ์ แจ้งดีขึน้ และการเทศน์สอนพระวรสาร
ชัดเจนมากขึน้ สาหรับสติปัญญาของมนุษย์ และแสดงให้เห็นว่ามีความเกี่ยวโยงกับสภาพแวดล้อม
ที่แท้จริงในชีวิตของมนุษย์ •
ดังนัน้ ขอให้บรรดาศาสนิกชนดารงชีวิตชิดสนิทเป็ นหนึ่งเดียวกับมนุษย์คนอื่นๆ ในยุคสมัย
ของพวกเขา และขอให้พวกเขาพยายามทาความเข้าใจกับวิธีคิดและการตัดสินวินิจฉัยของพวกเขา
อย่ า งเต็ ม ที่ เหมื อ นกับ ที่ ได้แ สดงออกในวัฒ นธรรมของพวกเขา • ขอให้พ วกเขาผสมผสาน
วิทยาศาสตร์และทฤษฎีใหม่ๆ และความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นพบใหม่ล่าสุด เข้ากับศีลธรรมแบบ
คริสต์และการสอนตามข้อความเชื่อแบบคริสต์ เพื่อ ที่ วัฒ นธรรมด้านศาสนาและหลั กศีล ธรรม
สามารถที่จะก้าวทันกับความรูท้ างวิทยาศาสตร์ และกับเทคโนโลยีที่กา้ วรุดหน้าไปตลอดเวลา •
ดังนัน้ พวกเขาจึงจะสามารถแปลความหมายและประเมินค่าของสิ่งทัง้ หลายด้วยจิตตารมณ์แบบ
คริสต์ที่แท้จริง •
ขอให้ผู้สอนเทววิทยาในสามเณราลัย และมหาวิทยาลัยพยายามที่จะทางานร่วมกันกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาอื่นๆ โดยการแบ่งปันความคิดและมุมมองซึ่งกันและกัน • การแสวงหา
ความรูด้ า้ นเทววิทยาควรจะเสาะหาความเข้าใจอันลึกซึง้ เกี่ยวกับความจริงที่ได้รบั การเผยแสดงให้
ปรากฎ ในขณะเดียวกัน การแสวงหาดังกล่าวไม่ควรที่จะละเลยต่อความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ
ยุค สมั ย ในการแสวงหาเอง เพื่ อ ที่ ก ารแสวงหานั้ น อาจจะช่ ว ยบรรดาผู้เชี่ ย วชาญในศาสตร์
หลากหลายสาขาให้บรรลุถึงความเข้าใจถึงความเชื่อได้อย่างแจ้งชัดขึน้ • ความพยายามร่วมกัน
นีจ้ ะช่วยเป็ นอย่างมากในการหล่อหลอมอบรมพระสงฆ์ ผูซ้ ึ่งจะนาเสนอแก่ผคู้ นในยุคปัจจุบนั ถึงคา
สอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับพระเจ้า มนุษย์ และโลก ในลักษณะที่ได้ปรับให้เหมาะสมกับพวก
เขา เพื่อที่พวกเขาจะได้ยอมรับคาสอนเหล่านีด้ ว้ ยความเต็มใจมากยิ่งขึน้ (14) • นอกจากนี ้ เรา
หวังว่าฆราวาสเป็ นจานวนมากจะได้รบั ข้อมูลข่าวสารของศาสตร์ดา้ นศาสนาอย่างเพียงพอ และ
บางคนจะได้อุทิศตนอย่างมืออาชีพในการศึกษาค้นคว้า ต่างๆ เหล่านี ้ เพื่อที่จะได้พัฒนาและทา
ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ กับศาสตร์เหล่านีด้ ว้ ยกิจการของพวกเขา • เพื่อที่พวกเขาจะได้ทาหน้าที่
ให้สาเร็จลุล่วงไป ขอให้จาไว้ว่าบรรดาศาสนิกชน ไม่ว่าจะเป็ นนักบวชหรือฆราวาส ต่างมีเสรีภาพ
โดยชอบธรรมที่ จ ะไต่ ถ าม เสรี ภ าพที่ จ ะคิ ด และแสดงความคิ ด เห็ น ของตนในเรื่อ งที่ พ วกเขา
เชี่ยวชาญเหล่านัน้ ด้วยความสุภาพและความอดทน (16) •
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บทที่ 3
ชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม
63. ในแวดวงของเศรษฐกิ จ และสังคมก็ เช่ น เดี ย วกัน ศัก ดิ์ ศ รีแ ละกระแสเรี ย กที่ ค รบ
สมบูรณ์ของมนุษย์ และสวัสดิการโดยรวมของสังคม ต้องได้รบั ความเคารพและได้รบั การส่งเสริม
• ด้วยเหตุที่มนุษย์นั้นเป็ นต้นกาเนิด เป็ นศูนย์กลาง และเป็ นจุดมุ่งหมายของชีวิตทางเศรษฐกิจ
และสังคม •
เช่นเดียวกับชีวิตทางสังคมด้านอื่นๆ เศรษฐกิจ ในทุกวันนี ม้ ีจุดเด่นอยู่ที่มนุษ ย์มีอานาจ
เหนื อ ธรรมชาติ เพิ่ ม มากขึน้ ด้ว ยความสัม พั น ธ์ที่ ใกล้ชิ ด และแน่ น แฟ้ น ยิ่ งขึ น้ ในหมู่ป ระชาชน
พลเมือง กลุ่มต่างๆ และประเทศต่างๆ และการพึ่งพาซึ่งกันและกันของพวกเขา และด้วยการเข้า
แทรกแซงของรัฐ การเพิ่ มมากขึน้ • ในขณะเดี ยวกัน ความก้าวหน้าของวิธีก ารผลิ ต และการ
แลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าและบริการทาให้เศรษฐกิจกลายเป็ นเครื่องมือที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการที่สงู มากของครอบครัวมนุษย์ได้ดียิ่งขึน้ •
อย่างไรก็ตาม เรายังคงมีเหตุผลมากมายที่ทาให้ความห่วงใยกังวลไม่เคยลดน้อยถอยลง
• ผูค้ นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ก้าวหน้า ดูเหมือนกับ
ถูกควบคุมโดยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ จนกระทั่งว่าชีวิตส่วนตัวและส่วนรวมของพวกเขาเกือบ
ทัง้ หมดแผ่ซ่านไปด้วยวิธีการคิดทางเศรษฐศาสตร์ • สิ่งนีเ้ ป็ นความจริงทัง้ กับประเทศที่เห็นพ้อง
กับเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมหรือเศรษฐกิ จแบบอื่นๆ • ในทุกครัง้ ที่พัฒนาการทางชีวิตเศรษฐกิจ
สามารถที่จะบรรเทาความไม่ เสมอภาคในสังคม (เมื่ อ พัฒ นาการนั้นจะได้รับ การชีน้ าและการ
ประสานงานในลักษณะที่สมเหตุสมผลและมี มีมนุษยธรรม) พัฒนาการนั้นมักจะทาให้เกิดความ
ขื่นขมทุกข์ระทม หรือในบางที่ พัฒนาการนัน้ ก่อให้เกิดแม้กระทั่งความเสื่อมทรามของสถานภาพ
ในสังคมของผูด้ อ้ ยโอกาส และการดูถูกเหยียดหยามผูย้ ากไร้ • ในขณะที่ผคู้ นจานวนมากยังคง
ขาดแคลนปั จจัยที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิต บางคนแม้จะอยู่ในพืน้ ที่ที่ได้รบั การพัฒนาน้อยกว่า ใช้
ชีวิตอยู่อย่างหรูหรา หรือใช้จ่ายอย่างสุรุย่ สุรา่ ย • ความฟุ้งเฟ้อและความแร้นแค้นดารงอยู่ค่ขู นาน
กันไป • ในขณะที่คนกลุ่มเล็กๆ รื่นรมย์อยู่กบั อานาจเหลือล้นในการที่จะเลือก คนส่วนใหญ่แทบ
จะไม่มีโอกาสที่จะกระทาการตามความคิดริเริ่มและความรับผิดชอบของตน และมักจะต้องประทัง
ชีวิตด้วยการกินอยู่และทางานในสภาพทีไ่ ม่สมกับที่เป็ นมนุษย์ •
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การขาดความสมดุล ทางเศรษฐกิ จ และทางสัง คมในลัก ษณะเช่ น เดี ย วกัน นี ้ส ามารถ
สังเกตเห็นได้ในระหว่างภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ และในระหว่างส่วนต่างๆ ใน
ประเทศหนึ่งประเทศเดียวกันด้วย • ความแตกต่างโดยสิน้ เชิงระหว่างประเทศที่มีพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจก้าวหน้ามากกว่าและประเทศอื่นๆ ได้ทวีความรุ นแรงเพิ่มมากขึน้ ในแต่ละวัน และสิ่งนี ้
เองที่เป็ นอันตรายต่อสันติภาพที่แท้จริงในโลกนี ้ •
มนุษย์ร่วมสมัยของพวกเราเริ่มรู ส้ ึกถึงความไม่เสมอภาคนีด้ ว้ ยความสานึกที่ฉลาดหลัก
แหลมมากขึ น้ ด้วยเหตุที่ พ วกเขาเชื่ อ มั่ น อย่ างแน่ วแน่ ว่ าโอกาสมากล้น ทางวิ ช าการและทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งทาให้โลกในทุกวันนีไ้ ด้พึงพอใจ สามารถและควรที่จ ะแก้ไขสภาวะการณ์อันทุกข์
ลาเค็ญ นี ้ • ดังนั้น ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง การปฏิรูปมากมายในทางสังคมเศรษฐกิจ และการ
เปลี่ ยนแปลงทางเชาว์ปั ญ ญาและทัศ นคติเป็ นสิ่ ง อันพึ งปรารถนา • ด้วยเหตุผลนีเ้ อง ตลอด
ช่วงเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมานี ้ และโดยแสงแห่งพระวรสาร พระศาสนจักรได้รวบรวมหลักการ
แห่งความยุติธรรมและความเสมอภาค ซึ่งเป็ นที่เรียกร้องด้วยเหตุผลที่ชอบธรรมสาหรับทัง้ มนุษย์
แต่ละคนและสังคมโดยรวม และวิถีชีวิตนานาชาติ และพระศาสนจักรประกาศถึงหลักการเหล่านี ้
ต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงเวลาไม่นานมานี ้ • สภาฯ แห่งนีต้ งั้ ใจที่จะทาให้หลักการเหล่านี ้
มั่นคงยิ่งขึน้ ในสภาพแวดล้อมของยุคนี ้ และกาหนดแนวทางบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องเกี่ยวกับความต้องการทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ (1) •
ส่วนย่อยที่ 1
การพัฒนาเศรษฐกิจ
64. ในทุกวันนี ้ นับเป็ นสิ่งที่ถกู ต้องทีเดียว ที่เรามุ่งความสนใจไปยังการเพิ่มผลผลิตสินค้า
ทางการเกษตรและอุต สาหกรรมและการให้บ ริก าร มากกว่ า ที่ เคยเป็ น มาในอดี ต เนื่ อ งจาก
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการสาหรับการเจริญเติบโตของประชากรและตอบสนองต่อความต้องการ
ที่เพิ่มขึน้ ของมนุษยชาติ • ดังนัน้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ จิตวิญญาณแห่งการประดิษฐ์คิดค้น
ความกระตือรือร้นที่จะสร้างและขยายวิสาหกิจ การนากรรมวิธีการผลิตมาประยุกต์ใช้ ความมานะ
พากเพียรของทุกคนที่มีส่วนร่วมในการผลิต กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ปั จจัยต่างๆ ที่นาไปสู่การพัฒนา
ดังกล่าวจะต้องได้รบั การส่งเสริม • บทสรุ ปพืน้ ฐานของการผลิตนีไ้ ม่ใช่เพียงแต่การเพิ่มผลผลิต
ไม่ใช่การเพิ่มกาไร หรือการควบคุม แต่เป็ นการรับใช้ต่อมนุษย์ และอันที่จริงต่อมนุษย์ทงั้ ครบ โดย
คานึงขอบเขตทั้งหมดของความต้องการทางด้านวั ตถุของเขา ความปรารถนาในชี วิต ทั้งด้าน
สติปัญญา ศีลธรรม จิตวิญญาณ และศาสนา สิ่งนีต้ อ้ งนาไปใช้กบั มนุษย์ทุกคน ไม่เลือกว่าจะเป็ น
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คนหนึ่งคนใด และกับมนุษย์ทุกกลุ่ม กับทุกเชือ้ ชาติ และกับทุกส่วนในโลก • ผลที่สดุ คือ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ ต้องด าเนิ น ต่ อ ไปด้วยวิธี ก ารและกฎของมัน เอง ภายใต้ข อบเขตของความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยทางศีลธรรม เพื่อที่แผนการของพระเจ้าต่อมนุษยชาติจะได้เป็ นจริงขึน้ มา (3) •
65. การพัฒนาเศรษฐกิจยังคงต้องอยู่ภายใต้การพิจารณากาหนดของมนุษย์ และต้องไม่
ปล่อยให้อยู่ภายใต้การตัดสินใจของคนเพียงบางคนหรือบางกลุ่ ม ซึ่งมีอานาจทางเศรษฐกิจมาก
จนเกินไป หรือของชุมชนทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว หรือของประเทศมหาอานาจประเทศ
หนึ่งประเทศใด • ในทางตรงกันข้าม นับเป็ นสิ่งที่จาเป็ นที่ในทุกระดับ ประชาชนจานวนมากที่สุด
เท่าที่จะเป็ นไปได้ และเมื่อมีคาถามทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประชาชาติทุกประเทศ
ต้องมีส่วนร่วมด้วยความกระตือรือร้นในการกาหนดทิศทางของการพัฒนานั้น • นอกจากนี ้ ยัง
จาเป็ นต้องมีการประสานงาน การปรับให้เหมาะสม และการผสมผสานความพยายามของมนุษย์
แต่ละคน และของกลุ่มอิสระแต่ละกลุ่ม ให้กลมกลืนกับภาระหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ •
เราต้อ งไม่ ป ล่อ ยให้การเจริญ เติบ โตไปตกอยู่กับ กลไกในลักษณะหนึ่ งลักษณะใดของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคล หรืออยู่ใต้อานาจหน้าที่ของรัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียว •
ด้วยเหตุผลนี ้ เราต้องแสดงให้เห็นว่าลัทธิปรัชญาที่ขดั ขวางการปฏิรูปซึ่งเป็ นสิ่งที่จาเป็ นโดยแฝงเร้น
อยู่ในรูปของเสรีภาพจอมปลอม และที่ลดทอนสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของมนุษย์แต่ละคน และแต่
ละกลุ่ม ให้ดอ้ ยค่ากว่าองค์กรทางการผลิตโดยรวม เป็ นสิ่งทีผ่ ิด (4) •
ในทางตรงข้าม พลเมืองควรจะระลึกไว้เสมอว่า เป็ นสิทธิและหน้าที่ของพวกเขา ซึ่งจะต้อง
ได้รับการรับ รองจากหน่วยงานฝ่ ายบริหาร ในการที่จ ะมีส่วนสร้างความเจริญก้าวหน้าที่แท้จริง
ให้แก่ชุมชนตามกาลังความสามารถของตน • โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขตพืน้ ที่ที่กาลังพัฒนา ซึ่ง
จาเป็ นจะต้องเร่งระดมใช้ทรัพยากรทัง้ ปวงเพื่อการพัฒนา บรรดาผูท้ ี่ครอบครองทรัพยากรของตน
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือผูท้ ี่ริดรอนความช่วยเหลือทางด้านวัตถุและทางจิตวิญญาณที่จาเป็ น
ต่อ ชุมชนของตน ยกเว้นสิทธิส่วนบุคคลในการอพยพย้ายถิ่นฐาน ก็เป็ นภัยอย่างใหญ่ หลวงต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม •
66. การที่ จ ะตอบสนองต่ อ เสี ย งเรี ย กร้อ งหาความยุติ ธ รรมและความเสมอภาค เรา
จาเป็ นต้อ งเพี ย รพยายามอย่ างจริงจัง โดยไม่ ละเลยต่ อ สิท ธิ ส่ วนบุ ค คลหรือ คุณ ลัก ษณะตาม
ธรรมชาติของแต่ละประเทศ เพื่อ ที่จะขจัดปัญหาเกี่ยวกับความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจโดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะเป็ น ไปได้ ซึ่ งเป็ นปั ญ หาที่เกิด ขึน้ ในปั จ จุบัน และในหลายๆ กรณี กาลังแพร่ขยาย
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ลุกลามไป และเกี่ยวโยงกับการเลือกปฏิบัติต่อมนุษย์แต่ละคนและแต่ละสังคม • เช่นเดียวกัน ใน
หลายๆ พืน้ ที่ ด้วยเหตุของความยากลาบากเป็ นพิเศษของการเกษตรกรรมที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก
และการขายผลผลิต ประชาชนในชนบทต้องได้รบั ความช่วยเหลือทัง้ ในด้านการเพิ่มและการขาย
ผลผลิต ของตน และริเริ่ม การพัฒ นาและการฟื ้ น ฟู ที่จ าเป็ น รวมถึง การมีรายได้ที่เป็ น ธรรม •
มิฉะนัน้ แล้ว เหมือนกับที่เกิดขึน้ อยู่บ่อยๆ ประชาชนในชนบทเหล่านีจ้ ะตกอยู่ในสภาพของพลเมือง
ชัน้ สอง • ขอให้บรรดาเกษตรกรเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรหนุ่มสาว เพิ่มพูนทักษะในงาน
อาชี พ ของตนให้ส มบู รณ์ ขึ น้ ด้ว ยว่ า หากปราศจากทั ก ษะนี ้ จะไม่ มี ค วามก้าวหน้า ทางด้า น
เกษตรกรรม (5) •
ในทานองเดียวกัน ความยุติธรรมและความเสมอภาคเรียกร้องให้มีการควบคุมดูแลการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งเป็ นสิ่งที่จาเป็ นสาหรับเศรษฐกิจของประเทศที่กาลังพัฒนา โดยดาเนินการ
เพื่อ ป้ อ งกันไม่ให้เกิด ความไม่ม่ ัน คงและความไม่ ปลอดภัยต่ อ ชีวิตของมนุษ ย์แต่ละคนและต่ อ
ครอบครัวของพวกเขา • เมื่อคนงานอพยพมาจากประเทศอื่นหรือท้องถิ่นอื่น และสร้างประโยชน์
ต่อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จของประเทศหรือ ของท้อ งถิ่น ด้วยแรงงานของพวกเขา เราจ าเป็ นต้อ ง
ดาเนินการอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ ยงไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยประการทัง้ ปวง
ทั้ง ในด้า นของค่ า จ้า งและสภาพการท างาน • ยิ่ ง ไปกว่ า นั้น คนทุ ก คน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน จะต้องปฏิบัติต่อพวกเขาไม่ใช่ในฐานะของเครื่องมือทางการผลิต
แต่ในฐานะของบุคคล และต้องช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถนาครอบครัวมาอยู่รว่ มกันได้ และต้อง
ช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถหาที่พักอาศัยที่เหมาะสม พวกเขาจะต้องดาเนินการให้แน่ใจได้ว่า
คนงานเหล่านีจ้ ะสามารถรวมเข้าเป็ นหนึ่งเดียวกับชีวิตสังคมของประเทศหรือของท้องถิ่นที่ได้รบั
พวกเขาเข้าไว้ • อย่างไรก็ตาม เราต้องพยายามสร้างโอกาสในการจ้างงานในท้องถิ่นของพวกเขา
เองให้มากเท่าที่จะเป็ นไปได้ •
ในเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบนั นีม้ ีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบ
ใหม่ของสังคมอุตสาหกรรม จะมีการนาเครื่องจักรมาใช้แทนคนในการทางานเพิ่มมากขึน้ เรื่อยๆ
เราจาเป็ นต้องเอาใจใส่ดแู ลให้มีการสร้างงานที่เพียงพอและเหมาะสม อีกทัง้ ให้มีโอกาสในการเข้า
รับการฝึ ก อบรมเพื่อพัฒ นาทางวิชาการและวิช าชีพอย่างเหมาะสม • เราต้อ งดาเนินการสร้าง
หลักประกันเกี่ยวกับการดารงชีวิตและศักดิ์ศรีของมนุษย์สาหรับทุกคน โดยเฉพาะผูท้ ี่อยู่ในสภาพที่
ยากลาบากที่สดุ เพราะความเจ็บป่ วยหรือความแก่เฒ่า •
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ส่วนย่อยที่ 2
หลักการบางอย่างที่ควบคุมดูแลชีวิตด้านสังคม-เศรษฐกิจโดยรวม
67. แรงงานของมนุษย์ที่ใช้ไปในการผลิตและการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือในการให้บริการ
ทางเศรษฐกิจมีค่าสูงส่งกว่าปั จจัยอื่นๆ ในวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ ทั้งนีเ้ พราะปั จจัยทางเศรษฐกิจ
อื่นๆ มีสภาพธรรมชาติเป็ นแต่เพียงเครื่องมือเท่านัน้ •
แรงงานนี ้ ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาโดยอิสระหรือได้รบั การว่าจ้างโดยคนอื่น ต่างก็เกิดขึน้ มา
โดยตรงจากมนุษย์ ซึ่งเป็ นเหมือนกับการประทับตราลงบนสิ่งต่างๆ ตามธรรมชาติดว้ ยตราประทับ
ของเขา และการาบสิ่งเหล่านีใ้ ห้เป็ นไปตามเจตจานงของเขา • ด้วยแรงงานของเขา มนุษย์ซึ่ง
เลีย้ งดูตนเองและครอบครัวของเขาเป็ นปกติวิสยั จึงเข้ามีส่วนร่วมกับเพื่อนมนุษย์และรับใช้พวกเขา
และสามารถแสดงออกถึงความรักที่แท้จริง และสามารถร่วมเป็ นพันธมิตรในกิจการงานที่ นาสิ่ง
สร้างของพระเจ้าไปสู่ความครบสมบูรณ์ • อันที่จริง พวกเรากระทาดังนีโ้ ดยอาศัยแรงงานที่ถวาย
แด่พระเจ้า มนุษย์ได้เข้าร่วมส่วนกับการไถ่กูใ้ ห้รอดพ้นของพระเยซูคริสต์ ผูซ้ ึ่งแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดแจ้งถึงศักดิ์ศรีของการใช้แรงงานที่นาซาเร็ธ พระองค์ทรงงานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง •
จากแบบอย่างนี ้ มนุษย์ทุกคนจึงควรทางานตามหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ และมีสิทธิที่จ ะ
ทางานอีกด้วย • นอกจากนี ้ สังคมมีหน้าที่ ตามที่สภาพแวดล้อมจะเอือ้ อานวย และปฏิบัติตาม
บทบาทของตนในการช่ ว ยเหลื อ พลเมื อ งให้ มี ง านพอเพี ย งส าหรับ ทุ ก คน • ในท้ า ยที่ สุ ด
ผลตอบแทนต่อการใช้แรงงานต้องมากเพียงพอที่มนุษย์จะพร้อมสรรพไปด้วยทรัพย์สินที่จะใช้ไป
อย่างคุม้ ค่ากับการพัฒนาชีวิตด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของเขาและผูท้ ี่อยู่ใน
อุปการะของเขา โดยคานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและประสิทธิภาพในการทางานของแต่ละคน
สภาพแวดล้อมของโรงงานหรือโรงปฏิบตั ิงาน และประโยชน์ส่วนรวม (6) •
เนื่องด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนมากแสดงถึงการทางานร่วมกันของมนุษย์ การจัดการ
องค์กรหรือการควบคุมอย่างหนึ่งอย่างใดต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันเป็ นผลให้เกิดอันตรายต่อ
ผูใ้ ช้แรงงานชายและหญิ งเป็ นความผิดและไร้มนุษยธรรม • อย่างไรก็ตาม บ่อยครัง้ มากเกินไป
แม้ในยุคสมัยของเรา ที่บรรดาคนงานถูกลดทอนลงไปเป็ นเพียงแค่ทาสของการงานของเขา • สิ่ง
นี ้ไ ม่ มี ท างที่ จ ะท าให้ ช อบธรรมขึ ้น มาได้ด้ ว ยสิ่ ง ที่ เรี ย กว่ า กฎทางเศรษฐศาสตร์ • ดั ง นั้ น
กระบวนการทัง้ หมดในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของ
บุคคลและวิถีชีวิตของพวกเขา ที่สาคัญกว่าทัง้ หมดคือชีวิตที่บา้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านของ
บรรดาแม่ๆ ของครอบครัว ต้องให้ความเคารพอย่างเหมาะสมกับเพศและวัยอยู่เสมอ • นอกนั้น
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บรรดาคนงานควรจะได้รบั โอกาสในการแสดงออกถึงความสามารถและบุคลิกลักษณะของตนผ่าน
ทางการปฏิบัติงานของพวกเขา • ในการใช้เวลาและพละกาลังของพวกเขาไปในการงานด้วย
สานึกแห่งความรับผิดชอบที่เหมาะสม พวกเขาควรจะได้รบั การพักผ่อนอย่างเพียงพอ และมีเวลา
ว่างมากพอที่จะพัฒนาชีวิตด้านครอบครัว วัฒนธรรม สังคม และศาสนา • อีกทัง้ พวกเขาควรจะ
มี โอกาสที่ จ ะพัฒ นาความมี ชี วิ ต ชี วาและศัก ยภาพของตนอย่ า งอิ ส ระ ซึ่ ง บางครั้ง พวกเขาไม่
สามารถที่จะทาให้บงั เกิดผลได้จากการทางานอาชีพของตน •
68. ในวิส าหกิจ ทางเศรษฐกิจ เป็ นการร่ว มเป็ น อัน หนึ่ งอัน เดีย วกัน ของบุ ค คล นั่น คื อ
มนุษย์ที่มีเสรีและเป็ นอิสระที่ได้รบั การสรรค์สร้างมาตามพระฉายาของพระเจ้า • ดังนั้น โดย
คานึงถึงหน้าที่รบั ผิดชอบของแต่ละคน เจ้าของกิจการหรือลูกจ้าง ผูบ้ ริหารหรือผูใ้ ช้แรงงาน และ
โดยไม่เป็ นภัยต่อความเป็ นหนึ่งเดียวกันในการบริหารงาน เราต้องส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกัน
ด้วยความกระตือรือร้นของทุกคนในการจัดการและในกาไรของวิสาหกิจในลักษณะที่เหมาะสม (7)
• อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบ่อยครัง้ มากที่การตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งอนาคตของบรรดาคนงานและลูกหลานของเขาต้อ งอาศัย พึ่งพา ไม่ ได้กระทาภายใน
แวดวงของธุรกิจเอง แต่กลับเป็ นสถาบันที่มีสถานะสูงไปกว่านัน้ คนงานเองควรจะได้มีส่วนร่วมใน
การกาหนดสภาพแวดล้อมเหล่านี ้ ไม่ว่าจะเป็ นด้วยตัวของพวกเขาเอง หรือผ่านทางตัวแทนที่ได้รบั
การเลือกตัง้ มาอย่างอิสระ •
ในบรรดาสิทธิขั้นพืน้ ฐานทั้งหลาย สิทธิที่สาคัญประการหนึ่งในนั้นคือ สิทธิในการจัดตั้ง
สหภาพสาหรับผูใ้ ช้แรงงานอย่างอิสระเสรี • สหภาพเหล่านีต้ อ้ งสามารถทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของ
พวกเขาอย่างแท้จริง และมีส่วนช่วยในการจัดองค์ประกอบของชีวิตด้านเศรษฐกิจ ในทิศทางที่
ถูกต้อง • อีกทัง้ รวมไปถึงสิทธิที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมของสหภาพแรงงานเหล่านีอ้ ย่างอิสระโดย
ไม่มีภัยอันตรายจากการตอบโต้ใดๆ • โดยการมีส่วนร่วมอย่างเป็ นระเบียบเรียบร้อยในการหล่อ
หลอมด้านเศรษฐกิจและสังคมที่กา้ วหน้าขึน้ ทุกคนจะเติบโตขึน้ ในแต่ละวันในความตระหนักรู ถ้ ึง
หน้าที่และความรับผิดชอบของตน และดังนัน้ พวกเขาจึงจะรูส้ ึกว่าเป็ นเพื่อนร่วมทางในงานทัง้ ปวง
ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และการสร้างประโยชน์ส่ วนรวมตามก าลังความสามารถและทัก ษะ
สมรรถภาพของพวกเขา •
อย่างไรก็ตาม เมื่ อ เกิดมีความขัดแย้งด้านสังคมเศรษฐกิจ ขึน้ เราต้อ งพยายามที่จ ะยุติ
ความขัดแย้งดังกล่าวด้วยสันติวิธี • ถึงแม้ว่าเราต้องอาศัยพึ่งพาความช่วยเหลือจากการเสวนา
ด้วยความจริงใจระหว่างทัง้ สองฝ่ ายเป็ นลาดับแรกเสมอ กระนัน้ ก็ตาม การนัดหยุดงาน แม้จะเป็ น
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มาตรการสุดท้าย ก็ยังคงเป็ นเครื่องมือที่จาเป็ นแม้ในสภาพการณ์เช่นทุกวันนีใ้ นการปกป้อ งสิทธิ
ของคนงานและช่วยให้ขอ้ เรียกร้องอันชอบธรรมของพวกเขาบรรลุผลสาเร็จ • อย่างไรก็ตาม เรา
ควรแสวงหาหนทางที่จะกลับเข้าสู่การเจรจาและการปรองดองกันโดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ •
69. พระเป็ นเจ้ามีพระประสงค์ให้โลกนีแ้ ละทุกสิ่งที่อยู่ในโลกได้เป็ นประโยชน์ต่อ มนุษย์
ทุกคนและประชาชนทั้งปวง • ดังนั้น โดยการนาของความยุ ติธรรมเคี ยงคู่กัน ไปกับ ความรัก
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ควรจะได้รบั การสรรค์สร้างขึน้ อย่างมากล้นสาหรับทุกคนในลักษณะเดียวกัน
นี ้ (8) • ไม่ว่าทรัพย์สิน จะมี รูปลักษณะอย่างไรก็ตาม ไม่ ว่าจะได้รับการปรับ เปลี่ยนให้เข้ากับ
สถาบันที่แท้จริงของประชาชน โดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ เรายังคงต้องใส่ใจกับจุดมุ่งหมายทั่วไปของสิ่งของเครื่องใช้ฝ่ายโลกนีอ้ ยู่เสมอ • ดังนั้น ใน
การใช้สิ่งของเหล่านี ้ มนุษ ย์ค วรจะถือ ว่าสิ่งของภายนอกที่ เขาเป็ น เจ้าของโดยชอบธรรมนี ้ ไม่
เพียงแต่เป็ นทรัพย์สมบัติของเขาเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นสมบัติส่วนร่วมในลักษณะที่สิ่งของเหล่านีค้ วรจะ
สามารถยังประโยชน์ไม่ เพียงเฉพาะกับตัวเขา แต่ เป็ นประโยชน์กับ คนอื่นๆ ด้วย (9) • ในทาง
ตรงกันข้าม ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนแบ่งในสิ่งของเครื่องใช้ฝ่ายโลกอย่างเพียงพอสาหรับตัวเขาและ
สาหรับครอบครัวของเขา • บรรดาปิ ตาจารย์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรมีความคิดเห็นใน
ทานองนี ้ โดยสอนว่ามนุษย์มีหน้าที่ในการบรรเทาทุกข์แก่ผยู้ ากไร้ และกระทาเช่นนั้นไม่ใช่เพียงแต่
ด้วยสิ่งของเครื่องใช้ที่เกินความจาเป็ น (10) • ถ้าหากคนหนึ่งมีความจาเป็ นอย่างยิ่งยวด เขาย่อม
มีสิทธิ ที่จะหามาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการจากทรัพย์สินอันอุดมของคนอื่นๆ (11) • เนื่อ งจากมีผู้คน
มากมายในโลกนี ้ที่ต้องหมดแรงกาลังเพราะความหิวโหย สภาฯ แห่งนีข้ อวิงวอนให้ทุกคน ทั้ง
ปัจเจกบุคคลและรัฐบาล ให้จดจาคติพจน์ของปิ ตาจารย์ที่ว่า “จงเลีย้ งดูมนุษย์ที่กาลังจะสิน้ ใจด้วย
ความหิวโหย เพราะหากท่านไม่เลีย้ งดูเขา ท่านก็ฆ่าเขา” (12) อีกทัง้ ร่วมแบ่งปั นและใช้สิ่งของ
เครื่ อ งใช้ฝ่ ายโลกของพวกเขาอย่ า งแท้จ ริ ง โดยสอดคล้อ งกั บ ความสามารถของแต่ ล ะคน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยการสนับสนุนมนุษย์แต่ละคนและประชาชนทั้งมวลด้วยความช่วยเหลือ
ซึ่งอาจจะทาให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือและพัฒนาตนเองได้ •
ในสังคมที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจน้อยกว่า จุดประสงค์ร่วมกันของสิ่งของเครื่องใช้
ฝ่ ายโลกบางส่วนคือ การตอบสนองต่อ ความต้อ งการของชุมชนด้วยวิธีการด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณีทเี่ หมาะสม โดยที่สิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจาเป็ นโดยแน่แท้ได้รบั การจัดหาให้แก่สมาชิก
แต่ละคน • อย่างไรก็ตาม เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงการยึดติดกับขนบธรรมเนียมบางประการว่า
เป็ นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย โดยเฉพาะเมื่อขนบธรรมเนียมเหล่านีไ้ ม่อาจจะตอบสนองต่อความ
ต้องการในยุคนีไ้ ด้อีกต่อไป • ในทางตรงกันข้าม เราไม่ควรกระทาการอย่างวู่วามไม่รอบคอบต่อ
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ขนบธรรมเนียมที่น่าเคารพนับถือ ซึ่งหากขนบธรรมเนียมเหล่านีไ้ ด้รบั การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับ สภาพแวดล้อ มในปั จ จุบัน แล้ว จะยังคงเป็ น ประโยชน์อ ยู่ต่ อ ไป • ในท านองเดี ย วกัน ใน
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูง หน่วยงานของสถาบันทางสังคมที่ต้องจัดการกับการป้องกันและ
รัก ษาความปลอดภัย ในส่ วนของหน่ วยงานนั้นเอง ต้อ งดูแลให้จุดประสงค์ร่วมกันของสิ่งของ
เครื่องใช้ฝ่ายโลกเกิดเป็ นจริงขึน้ มาได้ • บริการต่างๆ ที่จดั ให้กับครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง บริการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านวัฒนธรรมและการศึกษา ควรจะได้รบั การสนับสนุนให้
ดาเนินการต่อไป • เมื่อเราได้จดั ให้มีสิ่งทัง้ หลายเหล่านีข้ นึ ้ แล้ว เราจาเป็ นต้องเฝ้าระวังไม่นาพาให้
บรรดาพลเมืองหลงไปกับความเฉื่อยชาต่อต้านสังคม หรือปฏิเสธที่จะรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ใน
กิจการงาน หรือปฏิเสธที่จะรับใช้ผอู้ ื่น •
70. การลงทุนต้องได้รบั การควบคุมจัดการให้นาไปสู่การสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่
ผูค้ นอย่างเพียงพอทัง้ ในปัจจุบนั นีแ้ ละในอนาคต • ใครก็ตามที่มีหน้าที่รบั ผิดชอบต่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็ นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มของเจ้าหน้า ที่
ของรัฐ พึงระลึกถึงวัตถุประสงค์เหล่านีอ้ ยู่เสมอ และต้อ งตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสาคัญยิ่งใน
การเฝ้าระวังว่า ในแง่หนึ่ง จะต้องมีการจัดการดังกล่าวให้แก่ผรู้ อโอกาสซึ่งต้องการชีวิตที่สมควรแก่
ฐานะ ทั้งแก่ปัจเจกบุคคลและแก่ชุมชนโดยรวม และในอีกแง่หนึ่ง ต้องเฝ้าระวังเพื่ออนาคต และ
ต้อ งสร้างความสมดุลระหว่างการบริโภคในปั จจุบัน ทั้งของปั จ เจกบุคคลและของส่วนรวม กับ
ข้อเรียกร้องให้มีการลงทุนเพื่อลูกหลานในอนาคตข้างหน้า • อีกทัง้ พวกเขาควรจะคานึงถึงความ
ต้องการอันเร่งด่วนของประเทศหรือภูมิภาคที่กาลังพัฒนานีอ้ ยู่เสมอ • ในเรื่องทางการเงิน พวก
เขาควรจะระมัดระวังไม่กระทาการใดๆ ที่อาจจะก่อ ให้เกิดความเสียหายต่อ สวัสดิภาพสังคมใน
ประเทศของตนเองหรือของประเทศอื่น ๆ • ประเทศที่อ่อ นแอในทางเศรษฐกิจ ควรจะได้รบั การ
ดูแลป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายโดยไม่เป็ นธรรม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน •
71. เนื่องจากทรัพย์สินและสิ่งของเครื่องใช้ในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็ นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล มี
ส่วนในการแสดงออกถึงบุคลิก ลักษณะของเขา และนอกเหนือไปจากนี ้ ด้วยเหตุที่สิ่งของเหล่านี ้
เปิ ดโอกาสให้บุคคลได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนในสังคมและในระบบเศรษฐกิจ ดังนัน้ การสนับสนุนให้
ทัง้ มนุษย์แต่ละคนและชุมชนทั้งหลายสามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิ่งของภายนอกบางอย่างได้
จึงเป็ นสิ่งที่สาคัญมาก •
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นทรัพ ย์สิ น และความเป็ น เจ้า ของในสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ภ ายนอกบางอย่ า ง
ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่จาเป็ นอย่างยิ่งต่อความเป็ นอิสระและเป็ นตัวของตัวเองของบุคคลและ
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ครอบครัว และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเหล่านีค้ วรจะถือว่าเป็ นส่วนเพิ่มเติมของอิสรภาพของมนุษย์
• ในท้ายที่สุด ด้วยเหตุที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนีเ้ พิ่มแรงกระตุ้นให้คนเราปฏิบัติตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบอยู่ต่อไป นี่จึงเป็ นหนึ่งในปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เอือ้ ต่อสิทธิพลเมือง (13) •
รู ป แบบของความเป็ นเจ้าของหรือ กรรมสิทธิ์ในทรัพ ย์สิน มีลักษณะที่แตกต่ างกันไปใน
ปัจจุบัน และมีความหลากหลายเพิ่มมากขึน้ เรื่อยๆ • อย่างไรก็ตาม กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเหล่านี ้
ยังคงเป็ นสาเหตุแห่งความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งไม่อาจจะมองข้ามไปได้ แม้ว่าสังคมจะมีจัดระบบ
เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการสังคม สิทธิ และบริการต่างๆ ทางด้านสังคมอยู่แล้วก็ตาม • สิ่งนีเ้ ป็ น
ความจริงไม่เพียงเฉพาะแต่ในกรณีของทรัพย์สินที่เป็ นวัตถุ แต่ยังรวมไปจนถึงสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง เช่น
สมรรถนะความสามารถทางวิชาชีพ ด้วยเช่นกัน •
อย่ า งไรก็ ต าม สิ ท ธิ ใ นกรรมสิ ท ธิ์ ส่ ว นบุ ค คลไม่ ขั ด แย้ ง กั บ สิ ท ธิ ต ามธรรมชาติ ใ น
สาธารณสมบัติที่มีรูปแบบแตกต่างหลากหลายกันไปแต่ประการใด • ทรัพย์สินต่างๆ สามารถ
โอนไปเป็ น สาธารณสมบั ติได้โดยหน่ วยงานของรัฐ ตามความต้อ งการและโดยมี เงื่อ นไขเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนร่วม และมีการจ่ายค่าชดเชยที่เป็ นธรรม • นอกจากนี ้ หน่วยงานสาธารณะมีสิทธิที่
จะป้องกันไม่ให้บุคคลใดใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคลของตนไปในทางที่ผิดอันจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อประโยชน์ส่วนรวม (14) •
โดยธรรมชาติที่แท้จริงแล้ว ทรัพย์สินส่วนบุคคลมีคุณ ลักษณะทางสังคมซึ่งมีพืน้ ฐานมา
จากกฎแห่ง จุดหมายร่วมกัน ของทรัพย์สมบัติฝ่ายโลก (15) • หากคุณ ลักษณะทางสังคมนีถ้ ูก
มองข้ามไป ทรัพย์สินมักจะกลายเป็ นสาเหตุแห่งความปรารถนาอัน รุ นแรงต่อ ทรัพย์สมบัติและ
ความวุ่นวายอย่างร้ายแรง จนกระทั่ง บรรดาผู้คัดค้านใช้เป็ นข้อ อ้างในการเรียกร้อ งให้ทบทวน
เกี่ยวกับสิทธินี ้ •
ในภูมิภาคที่กาลังพัฒนาหลายแห่ง มีที่ดินผืนใหญ่กว้างขวางมากมายที่ใช้พนื ้ ที่ไปในการ
เพาะปลูกเพียงเล็กน้อย หรือไม่ได้ใช้ทาประโยชน์เลย ในขณะที่ผคู้ นส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินทากิน หรือ
มีเพียงไร่นาผืนเล็กๆ และในทางตรงข้าม สิ่งที่เห็นได้ชัดแจ้งคือ เราจาเป็ นต้องเพิ่มผลิตภาพของไร่
นาให้สูงขึน้ โดยเร่งด่วน • บ่อยครัง้ ที่ผทู้ ี่รบั จ้างทางานให้แก่เจ้าของที่ดินหรือผูท้ ี่ทาไร่ไถนาในที่ดิน
ทีพ่ วกเขาเช่ามา ต่างได้รบั ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่ไม่สมกับความเป็ นมนุษย์ ไม่มีที่อยู่อาศัยอัน
เหมาะสม หรือถูก กดขี่ขูดรีดจากคนกลาง • เนื่องจากถูกริดรอนหลักประกันทุกประการในชีวิต
พวกเขาจึงตกอยู่ในสภาวะของความเป็ นทาส พวกเขาแทบจะไม่มีโอกาสได้กระทาตามความคิด
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ริเริ่มหรือตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเลย และพวกเขาไม่มีโอกาสจะได้รบั ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมมนุษย์ และถูกกีดกันไม่ให้ได้รบั ส่วนแบ่งทัง้ ปวงอันพึงได้รบั จากชีวิต
ทางสังคมและการเมือง • ดังนั้น หากพิจารณาจากหลายๆ กรณีที่แตกต่างกันไป การปฏิรูปเป็ น
สิ่งที่จาเป็ น เพื่อที่รายได้อาจจะเพิ่มมากขึน้ สภาพการทางานควรจะดีขึน้ หลักประกันในการจ้าง
งานเพิ่มมากขึน้ และได้รบั แรงจูงใจในการทางานตามความคิดริเริ่มของตนเอง • อันที่จริง ที่ดิน
ซึ่งที่ ใช้พื ้น ที่ ไปในการเพาะปลูก อย่ างไม่ เพี ยงพอ ควรจะถูก น ามาจัด สรรให้แ ก่ ผู้ที่ ส ามารถใช้
ประโยชน์จ ากผื น ดิ น ให้ได้ผ ลเต็ ม ที่ ในกรณี นี ้ พวกเขาควรจะได้รับ การสนับ สนุน ด้ว ยสิ่ ง ของ
เครื่อ งใช้และมาตรการที่จาเป็ น ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความช่วยเหลือ ด้านการศึกษาและ
สิ่งอานวยความสะดวกที่ถกู ต้องเหมาะสม • กระนัน้ ก็ดี เมื่อใดก็ตามที่จาเป็ นจะต้องมีการเวนคืน
ที่ดินเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เราต้องพิจ ารณาถึง การจ่ายค่าชดเชยอย่างยุติธรรม หลังจากที่ได้
ประเมินสภาวะแวดล้อมทัง้ หมดแล้ว •
72. คริสตชนที่มีส่วนร่วมด้วยความกระตือรือร้นในการพัฒนาด้านสังคม-เศรษฐกิจในทุก
วันนี ้ และได้ต่อสูเ้ พื่อความยุติธรรมและความรักก็ม่นั ใจได้ว่าพวกเขาสามารถสร้างประโยชน์อย่าง
ใหญ่หลวงต่อความเจริญรุ ่งเรืองของมนุษยชาติและต่อสันติสุขของโลก • ในกิจกรรมทัง้ หลาย
เหล่านี ้ ขอให้พวกเขา ทัง้ ที่เป็ นปั จเจกบุคคลและในฐานะของสมาชิกของกลุ่มต่างๆ ได้ทาตัวเป็ น
แบบอย่างที่ เด่นชัด • หลังจากที่ พวกเขาได้สร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ที่จาเป็ น อย่าง
แท้จริงแล้ว พวกเขาควรจะถือเคร่งต่อคาสั่งที่ถูกต้อ งเที่ยงธรรมในกิจ กรรมฝ่ ายโลกของพวกเขา
ด้วยความสัตย์ซื่อต่อพระคริสตเจ้าและพระวรสารของพระองค์ • ดังนัน้ ชีวิตทัง้ ครบของพวกเขา
ทัง้ ที่เป็ นชีวิตส่วนตัวและชีวิตสังคม จะเอิบอิ่มไปด้วยจิตตารมณ์แห่งความสุขแท้จริง โดดเด่นด้วย
จิตตารมณ์แห่งความยากจน •
ใครก็ตามที่เชื่อฟั งพระคริสตเจ้าก็ได้ม่งุ แสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้า ก่อน และด้วย
เหตุนี ้ เขาจะได้รบั ความรักที่รุกร้อนมากขึน้ และบริสทุ ธิ์มากขึน้ ในการที่จะช่วยเหลือบรรดาพี่นอ้ ง
ทัง้ มวล และทางานความยุติธรรมให้สาเร็จสมบูรณ์ไปโดยได้รบั แรงบันดาลใจจากความรัก (16) •
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บทที่ 4
ชีวิตชุมชนทางการเมือง
73. ในยุค สมัย ของเรา การเปลี่ ยนแปลงอย่ า งลึ กซึ ง้ ปรากฏให้เห็ น ได้อ ย่ างชัด เจนใน
โครงสร้า งและสถาบั น ของประชาชนด้ว ยเช่ น กั น • สิ่ งเหล่ า นี ้เกิ ด ขึ ้น จากวิ วัฒ นาการด้า น
วัฒ นธรรม เศรษฐกิจ และสังคมของพวกเขา • การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีอิทธิ พลอย่างใหญ่
หลวงต่อวิถีชีวิต ในชุมชนทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิท ธิและหน้าที่ ของทุกคนในการใช้
เสรีภาพของพลเมืองและการบรรลุถึงประโยชน์ส่วนรวม และในการจัดระเบียบความสัมพันธ์ใน
ระหว่างพลเมืองด้วยกัน และความสัมพันธ์กบั หน่วยงานของรัฐ •
ในปัจจุบันนี ้ ความตื่นตัวด้านสานึกแห่งศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึน้ ในหลายๆ ภูมิภาค
ของโลกก่อให้เกิดความพยายามที่จะจัดระเบียบทางรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ ซึ่งจะให้การปกป้องที่ดี
ยิ่งขึน้ ต่อสิทธิของบุคคลในวิถีชีวิตทางการเมือง • สิทธิเหล่านีร้ วมไปจนถึงสิทธิที่จะพบปะและ
รวมกลุ่มเป็ น สมาคมอย่างอิ สระ สิท ธิ ที่จ ะแสดงความคิด เห็นของตน และสิทธิ ในการแสดงตน
เป็ นศาสนิกชนทัง้ ในพืน้ ที่สาธารณะและที่เป็ นส่วนตัว • การปกป้องสิทธิของบุคคลเป็ นเงื่อนไขที่
จาเป็ นอย่างแท้จริงที่จะทาให้พลเมือง ทัง้ ที่เป็ นรายบุคคลหรือโดยส่วนรวม สามารถมีส่วนร่วมด้วย
ความกระตือรือร้นในวิถีชีวิตและการปกครองของรัฐ •
สิ่งที่เจริญเติบโตควบคู่ไปกับพัฒ นาการทางวัฒ นธรรม เศรษฐกิจ และสังคม คือความ
ปรารถนาของผู้คนมากมายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึน้ ในการจัดการวิถีชีวิตของชุมชนทาง
การเมือง • หลายคนเริ่มมีจิตสานึกห่วงใยเพิ่มมากขึน้ ถึงการยอมรับสิทธิของชนกลุ่มน้อย โดยไม่
ละเลยต่อหน้าที่ของพวกเขาต่อชุมชนทางการเมือง • นอกจากนี ้ เราให้ความเคารพต่อผูท้ ี่มีความ
คิดเห็นต่างออกไปหรือนับถือศาสนาอื่นมากขึน้ เรื่อยๆ • ในเวลาเดียวกัน มีความร่วมมือกันอย่าง
กว้างขวางที่จะให้หลักประกันแก่พ ลเมือ งทุกคนในการใช้สิทธิ ส่วนบุค คลได้อ ย่างแท้จ ริง ไม่ได้
จากัดอยู่แต่เฉพาะผูม้ ีอภิสิทธิ์ส่วนน้อยเท่านัน้ •
อย่างไรก็ตาม ระบอบการเมืองต่างๆ ที่ครอบงาบางภูมิภาคของโลกอยู่นีส้ มควรจะต้องถูก
ประณาม อันได้แก่ ระบอบการเมืองซึ่งกีดกันขัดขวางอิสรภาพด้านพลเมืองหรือาสนา ทาให้ผคู้ น
จานวนมากตกเป็ นเหยื่อด้วยความโลภและอาชญากรรมทางการเมือง และบิดเบือนการใช้อานาจ
หน้าที่จากการสร้างประโยชน์ส่วนรวมไปสู่การกอบโกยผลประโยชน์ของบางคน หรือบางกลุ่ม หรือ
ในหมู่ผบู้ ริหารบ้านเมืองเอง •
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ไม่มีหนทางใดที่จะสร้างวิถีชีวิตทางการเมืองบนพืน้ ฐานแห่งมนุษยธรรมที่แท้จริงได้ดีไป
กว่าการส่งเสริมสานึกแห่งความยุติธรรมและความเมตตาขึน้ ภายในจิตใจ การรับใช้เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนรวม และการเสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาพืน้ ฐานต่อธรรมชาติที่แท้จริงของชุมชน
ทางการเมือง จุดมุ่งหมาย การใช้สิทธิเสรีภาพ และสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
สาธารณะ •
74. มนุษย์ ครอบครัว และกลุ่ม ชนต่างๆ ซึ่งประกอบกันเข้าเป็ นชุมชนของพลเมือ ง
ตระหนักดีว่า พวกเขาไม่อาจจะบรรลุถึงวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างแท้จริงได้โดยลาพังไม่มีผชู้ ่วยเหลือ
• พวกเขาเห็นความสาคัญของการรวมกลุ่มเป็ นชุมชนที่กว้างขวางขึน้ ภายในกลุ่มชุมชนที่แต่ละ
คนช่วยกันเสริมสร้างในแต่ละวัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมที่ขยายใหญ่มากขึน้ กว่าที่เคย
เป็ นมา (1) • ด้วยวัตถุประสงค์นี ้ พวกเขาจึงก่อ ตัง้ ชุมชนทางการเมืองขึน้ ในรู ปแบบที่แตกต่าง
หลากหลายกันออกไป • ด้วยเหตุฉะนี ้ ชุมชนทางการเมืองจึงดารงอยู่เพียงเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ซึ่งเป็ นเหตุผลอันสมควรและแสดงถึงความสาคัญอย่างครบถ้วนที่จะต้องมีชมุ ชนเหล่านี ้ และเป็ น
บ่อ เกิ ดของความชอบธรรมโดยธรรมชาติ ของชุมชนเหล่านี ้ • อัน ที่จ ริง ประโยชน์ส่วนรวมได้
รวบรวมเอาผลรวมของสภาพแวดล้อมของชีวิตทางสังคมเหล่านั้น ที่ซึ่งมนุษย์ ครอบครัว และ
สมาคมต่ า งๆ อาจจะสามารถบรรลุ ถึ ง ความสมบู ร ณ์ แ บบของตนเองได้อ ย่ า งเพี ย งพอและ
พร้อมสรรพ์ (2) •
กระนั้น ก็ดี ผู้คนที่มารวมตัวกันในชุม ชนทางการเมื อ งมี มากมายและหลากหลาย และ
พวกเขามีสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะให้ความสาคัญกับ วิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างหลากหลาย • ถ้าหาก
ชุมชนทางการเมืองจะไม่แตกแยกล่มสลายไปในขณะที่ทุกคนต่างกระทาตามความคิดเห็นของตน
ชุมชนจะต้องมีผมู้ ีอานาจหน้าที่ในการกาหนดทิศทางที่ประชาชนทุกคนจะใช้พลังกระทาในสิ่งที่จะ
สร้างประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่ในรูปแบบที่ไม่มีชีวิตจิตใจหรือกดขี่เผด็จการ แต่กระทาสิ่งทัง้ ปวงด้วย
พลังทางศีลธรรม ซึ่งเรียกร้องต่ออิสรภาพและสานึกรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน •
ดังนัน้ สิ่งที่ชดั เจนคือชุมชนทางการเมืองและผูม้ ีอานาจหน้าที่สาธารณะได้รบั การก่อตัง้ ขึน้
บนหลัก ธรรมชาติของมนุษย์ และด้วยเหตุนี ้ จึงเป็ นส่วนหนึ่งของระบบระเบีย บของพระเป็ นเจ้า
ถึงแม้ว่าทางเลือกของลัทธิการเมืองและการแต่งตัง้ ผูป้ กครองทัง้ หลายนั้นถูกปล่อยให้เป็ นไปตาม
เจตจานงเสรีของพลเมือง (3) •

82

สิ่งที่ตามมาก็คือ ผู้มีอานาจหน้าที่ทางการเมือ ง ทั้งในชุมชนดังกล่าวและในหน่ วยงาน
ตัวแทนของรัฐ จะต้อ งใช้อานาจภายใต้ข้อ จากัด ของกรอบศีลธรรมและมุ่งที่จ ะสร้างประโยชน์
ส่วนรวม—ด้วยแนวคิดเชิงพลวัตเกี่ยวกับความดีนั้น โดยสอดคล้องกับระเบียบทางกฎหมายที่ได้
ตราขึ น้ โดยชอบธรรมหรือ ก าลังที่ จ ะตราขึ น้ เป็ น กฎหมาย • เมื่ อ ได้มี ก ารใช้อ านาจหน้า ที่ ใน
ลักษณะดังกล่าว ประชาชนย่อมมีสานึกที่จะต้องเชื่อฟั ง (4) • ดังนั้น ความรับผิดชอบ ศักดิ์ศรี
และความสาคัญของผูน้ าจึงเป็ นที่ชดั เจนโดยแท้ •
แต่เมื่อประชาชนถูกกดขี่โดยผูม้ ีอานาจหน้าที่สาธารณะที่ใช้อานาจเกินขอบเขต พวกเขา
ไม่ ค วรที่ จ ะประท้วงต่ อ ต้านสิ่ งต่ า งๆ เหล่ านั้น ซึ่ ง ตามความเป็ น จริ งแล้วนับ เป็ น สิ่ งจ าเป็ น ต่ อ
ประโยชน์ส่วนรวม แต่เป็ นสิทธิอนั ชอบธรรมของพวกเขาที่จะปกป้องสิทธิของตนเองและสิทธิของ
เพื่อ นพี่น้องของพวกเขาต่อการกดขี่ข่มเหงของผู้มีอานาจหน้าที่นี ้ ในขณะที่กระทาการดังกล่าว
ภายในกรอบของกฎธรรมชาติและพระวรสาร •
ตามลักษณะของประชาชนที่แตกต่างหลากหลายและพัฒ นาการในประวัติศาสตร์ของ
พวกเขา อย่างไรก็ตาม ชุมชนทางการเมืองสามารถที่จะเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่เป็ นรู ปธรรมอัน
หลากหลายในโครงสร้างและองค์กรของหน่วยงานสาธารณะเอง • เพื่อประโยชน์ของครอบครัว
มนุษย์ทงั้ มวล วิธีการแก้ปัญหาเหล่านีจ้ ะต้องก่อให้เกิดการหล่อมหลอมอบรมมนุษ ย์ประเภทที่จะ
ได้รบั การปลูกฝังวัฒนธรรม รักสงบ และมุ่งกระทาความดีต่อเพื่อนมนุษย์อยู่เสมอ •
75. โครงสร้างทางรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ควรจะสอดคล้องกับธรรมชาติมนุษย์อย่างเต็ม ที่
ในการที่จะจัดหาให้แก่ประชาชนทุกคนโดยมีรูปแบบที่ดีกว่าและไม่มีการเลือกปฏิบตั ิซึ่งทางเลือกที่
ใช้ได้จริง ในการที่จะมีส่วนร่วมอย่างอิสระและกระตือรือร้น เพื่อ สร้างรากฐานทางกฎหมายของ
ชุมชนทางการเมืองและการดาเนินการเกี่ยวกับกิจ การสาธารณะ การแก้ไขระเบียบปฏิบัติ ของ
หน่วยงานสาธารณะต่างๆ และการเลือกตัง้ ผูน้ าทางการเมือง (5) • ดังนั้น ประชาชนทุกคนควร
จะตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนที่จะใช้การลงมติออกเสียงโดยเสรีเพื่อสร้างประโยชน์ส่วนรวม
เพิ่มมากไปกว่านี ้ • พระศาสนจักรยกย่องและเคารพต่อการงานของผูท้ ี่อุทิศตนรับใช้บา้ นเมือ ง
และแบกรับภาระหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์สขุ ของเพื่อนมนุษย์ •
ถ้าหากความร่วมมือด้วยความรับผิดชอบของพลเมืองจะก่อให้เกิดผลดี ซึ่งอาจจะเป็ นสิ่งที่
คาดหวังได้เป็ นปกติวิสัยจากวิถีชีวิตทางการเมือง เราจาเป็ นจะต้องตราบทบัญญัติของกฎหมาย
(Positive Law) เพื่อแบ่งแยกอย่างเหมาะสมระหว่างหน้าที่และองค์กรของหน่วยงานที่มีอานาจ
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หน้าที่กับ ระบบที่ มีป ระสิท ธิ ภาพและเป็ นอิสระเพื่อ การปกป้ อ งสิทธิ ทั้ง ปวง • สิท ธิ ของมนุษ ย์
ครอบครัว และกลุ่มทัง้ หลายและการใช้สิทธิอย่างเหมาะสม จะต้องได้รบั การยอมรับ ความเคารพ
และการส่งเสริมสนับสนุน พร้อมไปกับ การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ซึ่งเป็ นพันธะผูกพันของบรรดา
ประชาชนทุกคน (6) • ในกรณีของการปฏิบัติตามภาระหน้าที่นั้น นับเป็ นสิ่งที่ดีที่จะยา้ เตือนถึง
หน้าที่ในการสนับสนุนทางด้านวัตถุปัจจัย และการให้บริการแก่ชุมชนทางการเมือ ง ซึ่งจาเป็ นต่อ
การสร้างประโยชน์ส่วนรวม • บรรดาผู้ปกครองบ้านเมื อ งต้อ งระมัด ระวัง ที่จ ะไม่ขัดขวางการ
พัฒนาของครอบครัว สังคม และกลุ่มด้านวัฒนธรรมต่างๆ รวมถึง ที่เป็ นกลุ่มหรือองค์กรขั้นกลาง
และไม่ควรที่จะบั่นทอนโอกาสในการจัดกิจกรรมที่ถกู ต้องและสร้างสรรค์ พวกเขาควรที่จะเต็มใจ
ในการแสวงหามากกว่าที่จะส่งเสริมให้จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างเป็ นระเบียบเรียบร้อย • ในเรื่อง
นี ้ พลเมืองทัง้ ที่เป็ นรายบุคคลและที่เป็ นกลุ่มต้องระมัดระวังที่จะไม่ให้อานาจแก่หน่วยงานปกครอง
มากจนเกินไป ไม่ควรที่จะเรียกร้องเพื่อประโยชน์ส่วนตัวต่อหน่วยงานปกครองมากเกินความจริง
และไม่ถูกกาละเทศะ การกระทาเช่นนีน้ ับเป็ นการลดภาระความรับผิดชอบของบุคคล ครอบครัว
และกลุ่มสังคมต่างๆ •
สภาพแวดล้อมอันซับซ้อนในยุคสมัยของพวกเราทาให้มีความจาเป็ นที่หน่วยงานปกครอง
ต้อ งเข้าแทรกแซงในกิจการด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมบ่อยครัง้ ขึน้ เพื่อ ที่จะก่อให้เกิด
สภาวการณ์ที่พึงปรารถนา ซึ่งจะช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มสังคมอย่างมีประสิทธิภาพในการ
แสวงหาความอยู่ดีมีสุขอย่างครบครันของมนุษย์ • อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างการขัด
เกลาทางสังคมและความเป็ นอิสระกับการพัฒนาของบุคคลสามารถเข้าใจได้ในหลายรูปแบบตาม
ความหลากหลายทางศาสนาต่างๆ และวิวฒ
ั นาการของพลเมือง • แต่เมื่อมีการจากัดการใช้สิทธิ
ต่างๆ เป็ นการชั่วคราวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เสรีภาพควรจะได้รบั การฟื ้ นฟูกลับคืนมาในทันทีเมื่อ
สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป • นอกจากนี ้ นับ เป็ นการกระทาที่ไร้มนุษยธรรม หากหน่วยงาน
สาธารณะจะถอยกลับไปสู่ระบอบเผด็จการหรือใช้วิธีการรวบอานาจแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งละเมิดต่อ
สิทธิของบุคคลและกลุ่มสังคม •
พลเมืองต้องปลูกฝั งจิตตารมณ์แห่งความเอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่และความจงรักภักดีของผูร้ กั ชาติ
แต่ตอ้ งไม่มีใจคับแคบ • นี่หมายความว่าพวกเขาต้องมุ่งความสนใจไปที่ประโยชน์ของครอบครัว
มนุษย์โดยรวม ร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกันด้วยความผูกพันที่หลากหลาย ซึ่งยึดโยงชาติพันธุ์ ประชากร
และประชาชาติต่างๆ ไว้ดว้ ยกัน •
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คริส ตชนทุก คนต้อ งตระหนัก ถึ งกระแสเรีย กเฉพาะตัว ของพวกเขาภายในชุม ชนด้า น
การเมือง • พวกเขามีหน้าที่ตอ้ งเป็ นแบบอย่างที่ดีดว้ ยสานึกรับผิดชอบและการรับใช้เพื่อสร้าง
ประโยชน์ส่วนรวม • ด้วยวิธีการนี ้ พวกเขาได้แสดงให้เห็นอย่างเป็ นรู ป ธรรมว่าอานาจหน้าที่
สามารถทางานร่วมกันกับอิสรภาพ ความริ่เริ่มส่วนบุคคลกับความเป็ นเอกภาพของระบบทาง
สังคมโดยรวม และคุณประโยชน์ของความเป็ นหนึ่งเดียวกันกับความหลากหลายที่มีประสิทธิผล •
พวกเขาต้องยอมรับถึงความชอบธรรมของความคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาทางโลก
และให้ความเคารพต่อประชาชนพลเมือง ซึ่งแม้จะรวมกันในลักษณะกลุ่มสังคม ได้ปกป้องความ
คิดเห็นของตนด้วยวิธีการที่สจุ ริต • ในส่วนของพวกเขา พรรคการเมืองต้องสนับสนุนสิ่งต่างๆ ซึ่ง
ในวิ จ ารณญาณของพวกเขาเป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น ต่ อ ประโยชน์ส่ ว นรวม การให้ค วามส าคั ญ กั บ
ผลประโยชน์ของตนอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็ นสิ่งที่ยอมให้เกิดขึน้ ไม่ได้ •
เราจาเป็ นต้องระมัดระวังในการพัฒนาเกี่ยวกับพลเมืองและการเมือง ซึ่งเป็ นสิ่งที่สาคัญ
สูงสุดในปั จจุบนั นีส้ าหรับประชากรโดยรวม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเยาวชน เพื่อที่พลเมืองทุก
คนสามารถที่จะมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตของชุมชนด้านการเมือง • บรรดาผูท้ ี่เหมาะสมหรือสามารถที่
จะพัฒ นาเป็ น ผู้ที่เหมาะสมควรจะเตรียมตัวรับมื อ กับ ความยากล าบาก แต่ในขณะเดี ยวกัน ก็
นับ เป็ น ศิ ล ปะอัน สูง ส่ งของการเมื อ ง (8) และควรจะพยายามฝึ กฝนศิ ล ปะแขนงนี ้โดยไม่ ห วัง
ประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทางวัตถุ • ด้วยความมีศีลธรรมจรรยาและปั ญญาญาณ พวก
เขาต้องกระทาการต่อต้านความอยุติธรรมและการกดขี่ข่มเหงทุกรูปแบบ ต่อต้านการครอบงาตาม
อาเภอใจโดยบุคคลหรือพรรคการเมือง และต่อโมหาคติใดๆ • พวกเขาควรจะอุทิศตนรับใช้ทกุ คน
ด้วยความจริงใจและความเป็ นธรรม อันที่จริง ด้วยความรักและความเพียรทน ซึ่งจาเป็ นต่อวิถีชีวิต
ด้านการเมือง •
76. นับเป็ นสิ่งที่สาคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสังคมพหุลักษณ์ โดยทั่วไปที่จะต้อ งมี
แนวความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนการเมือ งกับพระศาสนจักร และการ
แบ่งแยกที่ชัดเจนระหว่างภารกิจ ที่คริสตชนต้องกระทา ทั้งที่เป็ นส่วนบุคคลและที่เป็ นกลุ่ม ตาม
ความรับผิดชอบของตนในฐานะพลเมืองที่ได้รบั การนาทางจากมโนธรรมคริสตชน กับกิจกรรมที่
กระทาร่วมกับผูอ้ ภิบาลของพวกเขา อันเป็ นกิจกรรมที่กระทาในนามของพระศาสนจักร
ด้วยเหตุผลด้านบทบาทและอานาจหน้าที่ พระศาสนจักรไม่ นาตนไปรวมเข้า กับชุมชน
การเมือง หรือผูกพันกับระบอบการเมืองหนึ่งๆ แต่ประการใด • พระศาสนจักรเป็ นทัง้ สัญญาณ
และเครื่องคุม้ ครองป้องภัยของคุณลักษณะเหนือธรรมชาติของบุคคลมนุษย์ในเวลาเดียวกัน •
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ในด้านความเป็ นองค์การ พระศาสนจักรและชุมชนการเมืองต่างเป็ นสถาบันที่เป็ นเอกเทศ
และเป็ น อิส ระจากกัน • กระนั้น ก็ต าม แม้จ ะมี ชื่อ เรียกที่แตกต่ างกัน ทั้งสองต่ างทุ่ม เทให้กับ
กระแสเรียกรายบุคคลและสังคมของมนุษย์คนเดียวกัน • ยิ่งทัง้ พระศาสนจักรและชุมชนการเมือง
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันที่เข้มแข็ง โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมทัง้ กาละเทศะและ
สถานที่อันเหมาะสม การปฏิบตั ิรบั ใช้เพื่อประโยชน์สาหรับประชาชนทัง้ มวลจะมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากยิ่งขึน้ • ด้วยว่าขอบข่ายของมนุษย์มิได้จากัดอยู่แต่เพียงความเป็ นระเบียบเรียบร้อยทางฝ่ าย
โลก ในขณะที่ดาเนินชีวิตอยู่ในบริบทแห่งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ แต่พวกเขายังคงถนอม
รักษากระแสเรียกนิรนั ดรของเขาไว้ไม่มีเสื่อมคลาย • ในส่วนของพระศาสนจักรเอง พระศาสนจักร
ได้รับ การสถาปนาขึ น้ จากความรัก ขององค์พ ระผู้ไถ่ มี ส่ วนท าให้เกิ ด การปกครองด้ว ยความ
ยุติธรรมและความรักเมตตาภายในอาณาเขตของประเทศและระหว่างประเทศ • ด้วยการเทศน์
สอนถึงความจริงแห่งพระวรสาร และนาแสงสว่างแห่งหลักคาสอนและการเป็ นประจักษ์พยานแบบ
คริสต์ไปยังความมานะพยายามในทุกรู ปแบบของมนุษย์เพื่อที่จ ะบรรลุถึงเป้าหมายอันมีคุณค่า
พระศาสนจักรเคารพและส่งเสริมอิสรภาพทางการเมืองและความรับผิดชอบของพลเมือง •
บรรดาอัครสาวก ผูท้ ี่สืบทอดจากพวกท่าน และเหล่าผู้ที่ให้ความร่วมมือ กับพวกท่านถูก
ส่งไปประกาศถึงพระคริสตเจ้า พระผูช้ ่วยให้รอดพ้นแก่มนุษยชาติ • พันธกิจการประกาศข่าวดี
ของพวกเขามีรากฐานอยู่ที่ฤทธานุภาพของพระเป็ นเจ้า ซึ่งบ่อยครัง้ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง
แห่งพระวรสารด้วยความอ่อนแอของผูเ้ ป็ นประจักษ์พยาน • เหล่าบรรดาผูอ้ ุทิศตนเพื่อพระวาจา
ของพระเจ้าต้องใช้วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมกับพระวรสาร ซึ่งในหลายๆ กรณีแตกต่าง
ไปจากวิธีการที่เห็นว่าเหมาะสมสาหรับนครแห่งมนุษย์โลก •
อันที่จริง มีความผูกพันอย่างใกล้ชิดระหว่างสิ่งต่างๆ ทางโลกกับ สภาพปั จ จัยต่างๆ ของ
มนุษย์ซึ่งอยู่เหนือโลกนี ้ • พระศาสนจักรเองใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆ ทางโลก ตราบเท่าที่จาเป็ น
ต่อภารกิจของพระศาสนจักรเอง • ในส่วนของพระศาสนจักรเอง พระศาสนจักรไม่ได้ไว้วางใจกับ
สิทธิประโยชน์ที่คณะผู้ปกครองบ้านเมือ งมอบให้ • พระศาสนจักรยอมแม้แต่จะสละสิทธิบาง
ประการที่ได้รบั มาโดยชอบธรรม หากเห็นเป็ นการชัดเจนว่า การใช้สิทธิของพระศาสนจักรจะทาให้
เกิดความสงสัย ในความจริงใจของพระศาสนจักรที่จ ะเป็ นประจักษ์พยาน หรือ ว่าวิถีชีวิตใหม่ ก็
เรียกร้องวิธีการใหม่ • อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ถกู ต้องเพียงประการเดียวคือ ในทุกเวลาและในทุกหน
แห่ง พระศาสนจักรควรจะมีอิสรภาพอย่างแท้จริงที่จะเทศน์สอนถึง ข้อความเชื่อ สอนคาสอนด้าน
สังคม แสดงบทบาทของตนต่อมวลมนุษย์โดยอิสระ และประกาศคาวินิจฉัยด้านศีลธรรมสาหรับ
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เรื่องต่างๆ ซึ่งเกี่ ยวข้องกับระเบียบสังคม เมื่อมีความจาเป็ นด้านสิทธิขั้นพืน้ ฐานของบุคคลหรือ
ความรอดพ้นของดวงวิญญาณ • ในการนี ้ พระศาสนจักรควรจะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือต่างๆ
ทัง้ หมด แต่จากัดอยู่เฉพาะเพียงที่สอดคล้องกับพระวรสาร และสัมพันธ์กบั ประโยชน์ส่วนรวม ตาม
เงื่อนไขของเวลาและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป •
ในขณะที่ตั้งมั่นอยู่ในพระวรสารด้วยความซื่อ สัตย์และมุ่งมั่นปฏิบัติภ ารกิจ ในโลกนีใ้ ห้
บรรลุผล พระศาสนจักรซึ่งมีหน้าที่ในการอุปถัมภ์คา้ ชูและยกระดับ (9) ทุกสิ่งที่เป็ นความจริง ดีงาม
และสดสวยในชุมชนมนุษย์ จึงเสริมสร้างสันติสุขในท่ามกลางมวลมนุษย์เพื่อเทิดพระเกียรติมงคล
ของพระเป็ นเจ้า (10) •
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บทที่ 5
การก่อให้เกิดสันติภาพและส่งเสริมประชาคมนานาชาติ
77. ในยุคของชนรุน่ ปัจจุบนั ที่มนุษย์ยงั คงต้องทนทุกข์ทรมานจากความยากลาบากอย่าง
หนักหน่วง และมีความวิตกกังวลอันเนื่องมาจากการทาลายล้างจากสงครามหรือภัยคุกคามจาก
สงคราม ครอบครัวของมนุษย์ทงั้ มวลต้องเผชิญกับช่วงเวลาวิกฤติอย่างยิ่งในขณะที่มนุษย์กาลังมุ่ง
หน้าไปสู่การเจริญเติบโตเต็มที่ • ในขณะที่เราค่อยๆ พัฒนาก้าวหน้าไปพร้อมกันและทุกแห่งหน
และเริ่มตระหนักถึงความเป็ นหนึ่งเดียวกันนีม้ ากขึน้ ครอบครัวนีไ้ ม่สามารถที่จะบรรลุถึงภารกิจใน
การสร้างโลกที่มีมนุษยธรรมอย่างแท้จริงสาหรับมนุษย์ทกุ คนในทุกหนแห่งได้ หากเราแต่ละคนไม่
อุทิศตนเองเพื่อสร้างสันติดว้ ยพละกาลังที่ฟื้นคืนมาใหม่ • ดังนั้น สิ่งที่ปรากฏแจ้งชัดคือ ข่าวดี
แห่งพระวรสาร ซึ่งสอดคล้องกับความมานะพยายามและความใฝ่ ฝันอันสูงส่งยิ่งขึน้ ของมนุษยชาติ
ได้รับ เอาความปรารถนาใหม่ ในยุค สมัยของเรา ด้วยการประกาศว่า ผู้สร้า งสันติ ย่ อ มเป็ น สุข
“เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็ นบุตรของพระเจ้า” (มธ 5 : 9) •
ด้วยเหตุนเี ้ อง ตามที่ได้ชีใ้ ห้เห็นถึงความจริงแท้และความสูงส่งของสันติภาพและประณาม
ความน่ า สะพรึงกลัว ของสงคราม สภาสังคายนาฯ ต้อ งการที่ จ ะเรีย กร้อ งด้ว ยสิ น้ สุด จิ ต ใจให้
บรรดาคริสตชนร่วมมือกับมวลมนุษย์ โดยอาศัยความช่วยเหลือของพระคริสตเจ้า พระผูป้ ระทาน
สันติสขุ ในการสร้างสันติท่ามกลางพวกเขาบนพืน้ ฐานแห่งความยุติธรรมและความรัก และในการ
สร้างเครื่องมือแห่งสันติ •
78. สันติ ภาพไม่ ได้เป็ นเพี ยงแต่การไม่มีส งคราม ไม่ ใช่สิ่ งที่ จ ะถูกลดทอนให้เหลื อ เป็ น
เพียงแต่การถ่วงดุลอานาจระหว่างคู่ปรปั กษ์ และไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึน้ มาได้ดว้ ยอานาจเผด็จการ •
ในทางตรงกัน ข้าม สันติ ภ าพเรียกร้อ งอย่ างถูก ต้อ งและเหมาะสมว่าเป็ น ปฏิ บัติก ารของความ
ยุติธรรม • สันติภาพเป็ นผลมาจากความเป็ นระเบียบที่ประกอบเป็ นโครงสร้างของสังคมมนุษย์
โดยพระผูส้ ร้าง และดาเนินการให้เป็ นจริงได้โดยมนุษย์และกระหายหาความยุติธรรมที่มากยิ่งขึน้
กว่าแต่ก่อน • ประโยชน์ส่วนรวมของมนุษยชาติพบความหมายอันสูงสุดในกฎบัญญัติอันเป็ นนิ
รันดร์ • แต่เนื่องจากความปรารถนาอย่างเป็ นรู ปธรรมต่อ ประโยชน์ส่วนรวมนีเ้ ปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา สันติภาพที่เกิดขึน้ แล้วไม่อ าจจะดารงอยู่ได้ตลอดไป แต่ตอ้ งได้รบั การสรรค์สร้างขึน้
โดยไม่รูจ้ บสิน้ • นอกจากนี ้ ด้วยเหตุที่เจตจานงของมนุษย์คลอนแคลนและเสียหายเพราะความ
บาป การที่จะบรรลุถึงสันติภาพจาเป็ นต้องมีการควบคุมกากับกิเลสตัณหาและมีการสอดส่องดูแล
หน่วยงานปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่เสมอ •
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แต่สิ่งนีย้ งั ไม่เพียงพอ • สันติภาพในโลกนีไ้ ม่อาจจะเกิดขึน้ ได้นอกเสียจากว่าความอยู่ดีมี
สุขของมนุษย์แต่ละคนจะได้รบั การปกป้องคุม้ ครอง และมนุษย์แบ่งปั นจิตวิญญาณและพรสวรรค์
ของพวกเขาแก่กันและกันอย่างอิสระและด้วยความไว้วางใจ • ความตัง้ ใจอย่างแน่วแน่ที่จะให้
ความเคารพต่อมนุษย์คนอื่น ประชากรกลุ่ม อื่น และศักดิ์ศรีของพวกเขา รวมถึง การปฏิบัติดว้ ย
ความระมัดระวัง ตามหลักภราดรภาพเป็ น สิ่งที่จ าเป็ น อย่างแท้จ ริงต่ อ การสร้างสันติ • ดังนั้น
สันติภาพจึงเป็ น เหมือ นกับ ผลของความรัก ซึ่งจะบังเกิดผลยิ่งใหญ่ เกินกว่าที่ค วามยุติธรรมจะ
ก่อให้เกิดขึน้ •
สันติภาพฝ่ ายโลกซึ่งเกิดจากความรักต่อเพื่อนมนุษย์เป็ นเครื่องหมายแสดงถึงและเป็ นผล
ของสันติ สุข ของพระคริส ตเจ้าซึ่ ง แผ่ก ระจายออกมาจากพระเป็ นเจ้า พระบิ ด า • เพราะด้ว ย
กางเขนของพระบุตรผูท้ รงเสด็จมาบังเกิดในโลกนี ้ เจ้าชายแห่งสันติได้ทาให้มนุษย์ทงั้ มวลกลับคืน
ดีกับ พระเป็ น เจ้า • ดังนั้น ด้วยการรือ้ ฟื ้ น ความเป็ น หนึ่ งเดีย วของมนุษ ย์ทั้งมวลให้กลับ เป็ น
ประชากรเดียวและบุคคลเดียว พระองค์ทรงขจัดความเกลียดชังด้วยพระกายของพระองค์ และ
หลังจากที่ทรงได้รบั เกียรติมงคลด้วยการกลับคืนพระชนม์ชีพแล้ว พระองค์ทรงเติมเต็มดวงใจของ
มนุษย์ดว้ ยจิตตารมณ์แห่งความรัก •
ด้วยเหตุผลนี ้ บรรดาคริสตชนทัง้ หลายจึงควรเร่งระดมสรรพกาลังกระทาสิ่งต่างๆ ด้วย
ความรักตามที่ความจริงเรียกร้อง และร่วมกับบรรดาผูแ้ สวงหาสันติภาพที่แท้จริงทัง้ หลายในการ
วอนขอและสรรค์สร้างสันติภาพ •
โดยได้รบั แรงบันดาลใจจากจิตตารมณ์เดียวกันนี ้ เราต้อ งไม่ละเลยที่จะยกย่องผูท้ ี่ละทิง้
การใช้ความรุ นแรงเพื่อที่จะปกป้องสิทธิของตน และผูท้ ี่เปลี่ยนมาใช้วิธีการป้องกันซึ่งผูท้ ี่อ่อนแอ
กว่าก็สามารถจะใช้วิธีการเดียวกันนีไ้ ด้ ทัง้ นี ้ วิธีการนีส้ ามารถกระทาได้โดยไม่มีผลเสียหายต่อสิทธิ
และหน้าที่ของผูอ้ ื่นหรือของชุมชนเอง •
ตราบใดที่ ม นุษ ย์ยัง มี บ าป ภัยคุก คามจากสงครามจะยัง คงกับ พวกเขา และจะคงอยู่
ตลอดไปจนกระทั่งพระคริสตเจ้าทรงกลับมาอีกครัง้ หนึ่ง • แต่หากมนุษย์มีชยั ชนะเหนือบาปด้วย
ความเป็ นหนึ่งเดียวกันในความรัก มนุษย์จะสามารถมีชัยชนะเหนือความรุ นแรงด้วย รวมถึงทาให้
ถ้อยคาเหล่านีจ้ ะเป็ นความจริง “พวกเขาจะตีดาบให้เป็ นผาลไถนา ตีหอกให้เป็ นเคียว นานาชาติ
จะไม่ยกดาบขึน้ ต่อสูก้ นั อีก เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไป” (อิสยาห์ 2:4) •
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ส่วนย่อยที่ 1
การหลีกเลี่ยงสงคราม
79. ถึ ง แม้ว่ า สงครามครั้ง แล้ว ครั้ง เล่ า ที่ ผ่ า นมาได้ส ร้า งความหายนะรุ น แรงทั้ง ทาง
กายภาพและทางศีลธรรมแก่โลกของเรา ความหายนะจากสงครามยังคงเกิดขึน้ อยู่อย่างต่อเนื่อง
ทุก วัน ในบางภูมิ ภ าคของโลก • อัน ที่ จ ริงแล้ว ปั จ จุบัน นี ้อ าวุธทุกประเภทที่ คิ ดค้น ขึน้ มาด้ว ย
วิทยาการสมัยใหม่ถูกนามาใช้ในสงคราม ลักษณะอันโหดเหีย้ มอามหิตของสงครามทาให้เกิดภัย
คุกคามที่ค่สู งครามจะใช้วิธีการที่ป่าเถื่อนเกินกว่าที่เคยเป็ นมาในอดีต • นอกจากนี ้ ความซับซ้อน
ของโลกสมัยใหม่ และความสลับซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเปิ ดช่องให้กับการสูร้ บ
แบบกองโจรที่จะนาเอากลอุบายและการบ่อนทาลายแบบใหม่มาใช้ • ด้วยเหตุผลหลายประการ
การใช้วิธีการรุนแรงก่อการร้ายถือเป็ นวิธีการใหม่ในการทาสงคราม •
เมื่ อ พิ จ ารณาใคร่ค รวญถึ งสภาวะอัน น่ า เศร้า สลดใจของมนุษ ยชาติ สภาสังคายนาฯ
ปรารถนาเหนือสิ่งอื่นใดทัง้ หมดที่จะหวนกลับไปยึดถือพันธะผูกพันอันมั่นคงถาวรต่อกฎธรรมชาติ
สากลและหลักการที่เกี่ยวเนื่องกันทัง้ ปวง • มโนธรรมของมนุษย์เองเรียกร้องถึงหลักการเหล่านี ้
อย่างหนักแน่นกว่าที่เคยเป็ นมา • ดังนั้น การกระทาที่ขัดแย้งกับหลักการเหล่านี โ้ ดยไตร่ตรองไว้
ก่อ น หรือ การสั่งการให้กระทาดังกล่ าวถือ เป็ นความผิดร้ายแรง และผู้ที่โอนอ่อ นผ่อ นตามการ
กระทาดังกล่าวอย่างไม่ลืมหูลืมตาย่อ มไม่อ าจจะมีข้อ แก้ตัวได้ • ในบรรดาการกระทาเหล่านี ้
ทั้งหมด สิ่งที่ น่ าอัป ยศอดสูที่สุดคือ การกระทาที่มี การวางแผนให้มี วิธีการที่ เป็ นระบบเพื่อ ที่ จ ะ
ทาลายล้างประชาชน ชนชาติ หรือชนกลุ่มน้อ ยให้สูญ สิน้ ไป • การกระทาดังกล่าวจะต้อ งถูก
ประณามอย่างรุ นแรงว่าเป็ นอาชญากรรมอันน่ าสยดสยอง • ความกล้าหาญของบรรดาผู้ที่
ต่อต้านบุคคลที่ออกคาสั่งดังกล่าวโดยไม่เกรงกลัวและอย่างเปิ ดเผยสมควรที่จะได้รบั การยกย่อง
อย่างสูงสุด •
ในประเด็นเกี่ยวกับสงคราม มีหลายๆ ประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
โดยมีจดุ มุ่งหมายที่จะทาให้กิจกรรมทางการทหารและผลกระทบที่ตามมาของการกระทาดังกล่าว
ลดความทารุณโหดร้ายลง • ข้อบังคับในสนธิสัญญาเหล่านีจ้ ดั การกับปัญหาต่างๆ เช่น การดูแล
ทหารที่ได้รบั บาดเจ็บและเชลยสงคราม • สนธิสัญญาในลักษณะนีต้ อ้ งได้รบั การถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด • อันที่จริงแล้ว สนธิสัญญาเหล่านีค้ วรจะได้รบั การปรับปรุ งเพื่อที่ความน่าสะพรึงกลัว
ของสงครามจะได้ลดน้อยลงและอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างได้ผล • มนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะ
90

อย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐและผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่องนีม้ ีหน้าที่ที่จะต้องกระทาทุกวิถีทางเท่าที่พวกเขา
จะทาได้เพื่อให้การปรับปรุ งเหล่านี ้เกิดสัมฤทธิผล • นอกจากนี ้ ดูเหมือ นจะเป็ นสิ่งที่ถูกต้อ งที่
กฎหมายมีบทบัญญัติที่มีมนุษยธรรมสาหรับบุคคลที่ปฏิเสธที่จะจับอาวุธด้วยเหตุผลของความรูส้ ึก
ผิดชอบชั่วดี อย่างไรก็ตาม โดยมีขอ้ แม้ว่าพวกเขาจะต้องยินยอมที่จะทางานรับใช้ชุมชนในทางใด
อื่นอีกทางหนึ่ง •
แน่นอนว่า เรายังไม่สามารถที่จะขจัดสงครามออกไปจากกิจกรรมของมนุษย์ได้อย่างถอน
รากถอนโคน • ตราบเท่าที่ภัยคุกคามจากสงครามยังคงดารงอยู่ และยังไม่มีหน่วยงานใดที่มี
ประสิทธิภาพและมีอานาจเพียงพอในระดับนานาชาติ รัฐบาลไม่อาจที่จะปฏิเสธสิทธิที่จะป้องกัน
ตนเองด้วยความชอบธรรมหากได้ก ระท าหมดทุกวิ ถีท างแล้ว เพื่อ ยุติข้อ ขัดแย้ง โดยสัน ติ วิธี •
เจ้าหน้าที่ของรัฐและคนอื่นๆ ที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณชนมีหน้าที่ที่จะกระทาการอันสาคัญ
ยิ่งยวดอย่างเอาจริงเอาจัง และคุม้ ครองสวัสดิภาพของประชาชน ซึ่งได้มอบความไว้วางใจให้พวก
เขาปกป้องดูแล • แต่การลงมือปฏิบตั ิการทางทหารเพื่อปกป้องประชาชนโดยชอบธรรมเป็ นเรื่อง
หนึ่ ง การใช้ก าลังเอาชนะเข้ายึ ดครองประเทศอื่น เป็ น อี กเรื่อ งหนึ่ ง • หรือ ในทานองเดี ย วกัน
เพียงแต่ขอ้ เท็จจริงที่ว่าสงครามเกิดขึน้ โดยความไม่สบายใจไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งจะเป็ นเรื่อง
ถูกต้องสาหรับคู่สงคราม •
เช่นเดียวกัน บรรดาผูท้ ี่อุทิศตนรับใช้ประเทศชาติดว้ ยการเป็ นทหารควรจะถือว่าพวกตน
เป็ นผูค้ มุ้ ครองดูแลความปลอดภัยและอิสรภาพของประชาชน • ตราบเท่าที่พวกเขาปฏิบตั ิหน้าที่
นีอ้ ย่างเหมาะสม พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการสร้างสันติภาพ •
80. ความหวาดกลัวและความวิป ริตของสงครามเพิ่ มขยายขึน้ อย่างมากมายด้วยการ
เพิ่มขึน้ ของอาวุธวิทยาศาสตร์ • ด้วยเหตุที่การสงครามที่เกี่ยวข้องกับอาวุธเหล่านีก้ ่อให้เกิดการ
ทาลายล้างในวงกว้างและไม่มีการแยกแยะใดๆ ดังนั้นจึงไปไกลเกินกว่าจะเป็ นการป้องกันตนเอง
โดยชอบธรรมอีกต่อไป • อันที่จริง ถ้าหากอาวุธชนิดที่สามารถพบได้ในคลังแสงของประเทศ
มหาอานาจทัง้ หลายถูกนามาใช้เต็มอัตราศึก การสังหารหมู่แบบเบ็ดเสร็จและการตอบโต้พร้อมกัน
ของอีกฝ่ ายหนึ่งย่อมจะเกิดตามมา โดยไม่ตอ้ งกล่าวถึงการทาลายล้างที่จะแพร่กระจายไปทั่วโลก
และผลกระทบต่อเนื่องซึ่งมีอนั ตรายถึงตายจะเกิดขึน้ ทั่วไปโดยการใช้อาวุธในลักษณะเดียวกันนี ้ •
ปั จจัยที่ ควรคานึงถึง ทั้งหลายเหล่านีผ้ ลักดันเราให้ป ระเมินผลกระทบของสงครามด้วย
ทัศนคติใหม่โดยสิน้ เชิง (1) • มนุษย์ในยุคสมัยของเราต้องตระหนักว่าพวกเขาจาเป็ นต้องคิดนึง
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ถึงความมืดมนจากผลของสงคราม เพราะอนาคตขึน้ อยู่เป็ นอย่างมากกับการตัดสินใจของพวกเขา
ในวันนี ้ •
โดยคานึงถึงความจริงเหล่านี ้ สภาพระสังฆราชศักดิ์สิทธิ์สงู สุดนีข้ อร่วมประณามสงคราม
เบ็ดเสร็จดังที่พ ระสันตะปาปาหลายพระองค์ได้ทรงประกาศไว้ ก่อ นนีแ้ ล้ว (2) และขอประกาศ
แถลงการณ์ดงั ต่อไปนี ้ •
การทาสงครามใดๆ ที่ม่งุ จะทาลายเมืองทัง้ เมืองซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณอันกว้างขวาง
ตลอดจนประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองนัน้ โดยไม่แยกแยะเป้าหมายเป็ นอาชญากรรมต่อพระเป็ นเจ้า
และต่อมนุษยชาติเอง • การกระทาดังกล่าวสมควรแก่การประณามอย่างโจ่งแจ้งและไม่ลงั เล •
ลักษณะเฉพาะของภัยอันตรายจากการสงครามสมัยใหม่ประกอบด้วยสิ่งเหล่านีค้ ือ มันทา
ให้ผู้ค รอบครองอาวุธวิ ท ยาศาสตร์ส มัย ใหม่ มี โอกาสกระท าสิ่ง ชั่วร้า ยเลวทรามดังกล่ า ว โดย
เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกันไม่มีหยุดยั้ง มันสามารถผลักดันให้มนุษย์ตัดสินใจกระทาสิ่งที่โหดร้าย
ป่ าเถื่อ นที่สุด • สิ่งทั้งหลายเหล่านีไ้ ม่ควรที่จะเกิดขึ น้ จริงในอนาคต บรรดาพระสังฆราชจากทั่ว
โลกที่มาร่วมประชุมกันนีข้ อวิงวอนต่อมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐและผูน้ า
ทหารให้ระลึกอยู่เสมอถึงความรับผิดชอบอันใหญ่ หลวงต่อ เบื ้องพระพักตร์พระเป็ นเจ้าและต่อ
มนุษยชาติทงั้ ปวง •
81. ที่แน่นอนคือ อาวุธวิทยาศาสตร์ทั้งหลายไม่ ได้ถูกสะสมไว้เพื่อ ใช้ในการสงครามแต่
เพียงอย่างเดียวเท่ านั้น • เนื่องจากแสนยานุภาพในการป้ อ งกันของประเทศหนึ่งๆ ขึน้ อยู่กับ
ความสามารถในการตอบโต้การโจมตีได้อย่างฉับพลันทันที การสะสมอาวุธ ซึ่งเพิ่มมากขึน้ ในแต่
ละปี ทาหน้าที่ซึ่งจนกระทั่งบัด นีย้ ังไม่ รูถ้ ึงสาเหตุ เหมื อ นกับเครื่อ งมือ ยับ ยั้งการโจมตี ที่ อ าจจะ
เกิดขึน้ ได้จากศัตรู • หลายๆ คนอ้างว่ากระบวนการนีเ้ ป็ นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการ
รักษาสันติภาพในลักษณะหนึ่งระหว่างประเทศทัง้ หลายในยุคปัจจุบนั •
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการป้องปรามนี จ้ ะเป็ นอย่างไรก็ตาม มนุษย์ควรจะตระหนักว่าการ
แข่งขันสะสมอาวุธซึ่งหลายๆ กาลังกระทาอยู่นไี ้ ม่ใช่วิธีการที่ปลอดภัยที่สุดในการรักษาสันติภาพที่
ยั่งยืน อีกทัง้ สิ่งที่เรียกว่าการรักษาสมดุลที่เป็ นผลจากการแข่งขันสะสมอาวุธนีไ้ ม่ใช่ สันติภาพที่
แน่นอนและแท้จริง • แทนที่จะถูกขจัดให้หมดสิน้ ไปด้วยวิธีการนั้น ความสุ่มเสี่ยงที่มูลเหตุของ
การปะทุของสงครามกลับค่อยๆ ลุกลามใหญ่โตยิ่งขึน้ • ในขณะที่งบประมาณมหาศาลต้องหมด
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ไปกับการพัฒนาอาวุธใหม่ๆ เรายังไม่สามารถพัฒนาวิธีการรักษาความทุกข์ระทมหลายๆ ชนิดที่
ทาอันตรายต่อผูค้ นอยู่ท่วั โลก • ความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆ ในโลกยังไม่ได้รบั การเยียวยา
อย่างแท้จริงและเต็มที่ ตรงกันข้าม ความขัดแย้งเหล่านีก้ ลับแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของโลก •
วิธีการใหม่ๆ ที่มีพืน้ ฐานจากการปฏิรูปทัศนคติต้อ งกระทาโดยมุ่งที่จะขจัดกับดักนีอ้ อกไป และ
ปลดปล่อยโลกจากความวิตกกังวลโดยอาศัยการฟื ้ นฟูสนั ติภาพที่แท้จริง •
ดังนั้น เราจึงกล่าวอีกครัง้ หนึ่งว่า การแข่งขันสะสมอาวุธ เป็ นกับดักที่เป็ นอันตรายอย่าง
ยิ่งยวดต่อมนุษยชาติ เป็ นกับดักที่หลอกให้ผยู้ ากไร้ตกหลุมพรางในระดับที่เหลือจะทนได้ • สิ่งที่
น่ากลัวมากคือ ถ้าหากการแข่งขันยังดาเนินอยู่ต่อไป ในที่สุด การแข่งขันนีก้ ็จะแพร่กระจายความ
วิบัติรา้ ยแรงทัง้ ปวงซึ่งบัดนีไ้ ด้ก่อตัวขึน้ แล้วจากการแข่งขันนี ้ • โดยได้รบั การเตือนจากภัยพิบัติ
ต่างๆ ซึ่งมนุษยชาติก่อให้เกิดขึน้ ขอให้เราใช้บทเรียนที่เราได้รบั จากเหตุการณ์ขา้ งต้นและเป็ นสิ่งที่
เราต้องรูส้ ึกขอบคุณพระเจ้าที่ทาให้เราตระหนักมากขึน้ ถึงความรับผิดชอบของเราเอง และแสวงหา
วิธีการที่ จะแก้ปั ญ หาความขัด แย้งในลัก ษณะที่ สมกับ ความเป็ นมนุษ ย์ม ากขึ น้ • พระญาณ
สอดส่อ งของพระเป็ นเจ้าเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้เราปลดปล่อ ยตนเองเป็ นอิสระจากความเป็ น
ทาสของสงครามที่ดาเนินมายาวนานหลายชั่วอายุคน • ถ้าหากเราปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิดงั นี ้ เราไม่
อาจจะรูไ้ ด้เลยว่าเส้นทางอันชั่วร้ายที่เรามุ่งหน้าไปนีจ้ ะจบลงที่ใด •
ดังนัน้ หน้าที่อันชัดเจนของเราคือ เราต้องพยายามอย่างหนักในการทางานเพื่อให้บรรลุถึง
ยุคสมัยที่สงครามทั้งหลายเป็ นสิ่งผิดกฎหมายโดยสิน้ เชิง ด้วยความเห็น ชอบของนานาชาติ •
เป้าหมายนีจ้ าเป็ นอย่างไม่มีขอ้ สงสัยที่จะต้องมีการสถาปนาหน่วยงานสาธารณะสากลบางอย่างที่
ได้รบั การยอมรับจากทุกฝ่ าย และได้รบั มอบอานาจจากทุกประเทศในการปกป้องคุม้ ครองความ
มั่นคงปลอดภัย การเอาใจใส่ดูแลความยุติธรรม และความเคารพต่อ สิทธิ ทั้งปวง • แต่ก่อนที่
ความหวัง ในการจัดตั้งหน่วยงานนีจ้ ะบรรลุผล ศูนย์กลางนานาชาติสูงสุดที่ มีอ ยู่แล้วต้อ งทุ่ม เท
ทางานอย่างเข้มแข็งเพื่อแสวงหาวิธีการที่ดีกว่าในการบรรลุถึงความมั่นคงปลอดภัยของส่วนรวม
• เนื่องจากสันติภาพจะต้องเกิดขึน้ จากความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ของประเทศต่างๆ และไม่ใช่
การบังคับให้เกิดขึน้ ด้วยความกลัวต่อกาลังอาวุธที่พร้อมจะนาออกมาใช้ได้ ทุกฝ่ ายต้องกทางาน
หนัก เพื่ อ ยุ ติ ก ารแข่ งขัน สะสมอาวุธ และเริ่ม ต้น กระบวนการลดอาวุธ ที่ แ ท้จ ริ ง อัน ที่ จ ริ งแล้ว
กระบวนการนี ต้ ้องไม่เป็ นการกระทาเพียงลาพังฝ่ ายเดียว แต่ ทุกฝ่ ายต้อ งดาเนินการด้วยอัตรา
ความก้าวหน้าที่เท่าเทียมกันตามที่ได้ระบุไว้ในสนธิสญ
ั ญาระหว่างกัน และได้รบั การสนับสนุนโดย
มาตรการป้องกันที่แท้และใช้การได้จริง (3) •
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82. ในขณะเดียวกัน เราไม่ควรจะประเมินค่าต่าเกินไปในความพยายามในการขจัดภัย
อันตรายจากสงครามให้หมดสิน้ ไปที่ได้เริ่มขึน้ และกาลังดาเนินการอยู่นี ้ • ในทางตรงกันข้าม เรา
ควรจะให้การสนับ สนุนต่ อความมุ่งมั่น ที่ ดีของบรรดาผู้น าหลายท่ านซึ่ งทางานหนักเพื่ อ กาจัด
สงครามที่พวกเขาชิงชังให้หมดสิน้ ไป • ถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านีจ้ ะมีภาระหน้าที่มากมายมหาศาล
ในตาแหน่งงานระดับสูงของพวกเขา กระนัน้ ก็ดีบุคคลเหล่านีไ้ ด้รบั แรงกระตุน้ จากความรับผิดชอบ
ต่อ ภารกิจการสร้างสันติซึ่งมีความสาคัญ อย่างยิ่งยวด แม้ว่าพวกเขาไม่สามารถที่จ ะละเลยต่อ
ความซับซ้อนของประเด็นปั ญหาที่เป็ นอยู่นี ้ • พวกเราควรจะวอนขอพระเป็ นเจ้าด้วยความลุก
ร้อนให้ประทานพละกาลังแก่บุคคลเหล่านีเ้ พื่อที่จะก้าวหน้าไปด้วยความพากเพียร และพยายาม
ดาเนินการด้วยความกล้าหาญเพื่อสร้างสันติภาพอย่างขยันขันแข็ง ต่อ ไป • สิ่งนีเ้ ป็ นงานแห่ง
ความรักสูงสุด เพื่ อ มนุษ ยชาติ • ปั จ จุบั น นี ้มี ข้อ เรียกร้อ งที่ แ น่ ชัด ให้บ รรดาผู้น าเหล่ า นี ้ขยาย
ความคิดและเจตคติของพวกเขาข้ามพ้นไปจากพรมแดนประเทศของพวกเขา ให้พวกเขาปล่อยวาง
ความเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศของตนเองและความทะเยอทะยานที่จะมีอิทธิพลเหนือประเทศ
อื่นๆ และให้พวกเขาส่งเสริมความเคารพนับถืออย่างลึกซึง้ ต่อมนุษยชาติทงั้ มวล ซึ่งได้เริ่มบุกเบิก
ด้วยความอุตสาหะเพื่อที่จะสร้างความเป็ นหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึน้ •
ปั ญ หาต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การสร้า งสัน ติ แ ละการลดก าลั งอาวุธ ได้รับ การพิ จ ารณาอย่ า ง
กว้างขวาง ขยันขันแข็ง และต่อเนื่อง • พร้อมกับการประชุมนานาชาติเพื่อที่จะจัดการกับปั ญหา
เหล่านี ้ การศึกษาดัง กล่าวควรจะนับเป็ นก้าวแรกในการแก้ปัญหาที่รา้ ยแรงเหล่านี ้ และควรจะ
ได้รบั การส่งเสริมอย่างเร่งด่วนมากขึน้ กว่าที่เคยเป็ นมา เพื่อให้เกิดผลที่เป็ นรูปธรรมในอนาคต •
อย่างไรก็ตาม มนุษย์ควรจะระมัดระวังไม่มอบความรับผิดชอบของพวกเขาไว้แต่กบั ความ
อุตสาหะพยายามของบางคน โดยที่ไม่ได้ใส่ใจดูแลต่อท่าทีของตนเองเลย • ด้วยว่าเจ้าหน้าที่
ทัง้ หลายของรัฐ ซึ่งต้องทาทัง้ การรับประกันความผาสุกของประชาชนของพวกเขาและการส่งเสริม
สิ่งดีงามสาหรับบรรดานานาชาติ ต่างต้องพึ่งพาอาศัยความคิดเห็นและความรู ส้ ึกส่วนใหญ่ของ
ประชาชนเป็ นอย่างมาก • ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยหากพวกเขาจะต้อ งท างานสร้างสันติ ในท่ามกลาง
ความรู ส้ ึกของการมุ่งร้าย การดูหมิ่นดูแคลน และความไม่ไว้วางใจกัน รวมถึง การเหยียดเชือ้ ชาติ
และการยึดติดในอุดมการณ์ ยังคงแบ่งแยกมนุษย์ และจัดวางพวกเขาเป็ นฝั กเป็ นฝ่ ายที่ขัดแย้ง
ต่อ สู้กัน • ด้วยเหตุนี ้ จึงมีความจาเป็ นเหนื อ สิ่งอื่นใดทั้งหมดที่จ ะต้อ งรือ้ ฟื ้ นการให้การศึกษา
อบรมเกี่ยวกับทัศนคติ และการสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป • บรรดาผู้ที่
อุทิศตนทางานเพื่อการจัดการศึกษาอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้การศึกษาแก่บรรดาเยาวชน
หรือบรรดาผูท้ ี่เป็ นผูน้ าทางความคิดของสาธารณชน ควรตระหนักว่าภารกิจที่สาคัญที่สดุ ของพวก
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เขาคื อ การให้ค าชี ้แนะแก่ ทุก คนถึง ทัศ นคติ อัน มี ชีวิ ต ชี วาต่ อ สัน ติ ภ าพ • อัน ที่ จ ริง เราทุก คน
จาเป็ นต้องกลับใจมองโลกทัง้ ใบในมุมมองใหม่ รวมถึงภารกิจ ทัง้ หลายที่เราสามารถกระทาโดย
พร้อมเพรียงกันเพื่อประโยชน์สขุ ที่ดีขนึ ้ ของมนุษยชาติ •
แต่เราไม่ควรปล่อยให้ความหวังจอมปลอมหลอกให้เราหลงเชื่อ • เพราะนอกเสียจากว่า
ความเป็ น ปฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ กัน และความเกลี ย ดชัง จะถู ก ขจัด ให้ห มดไป และเราสามารถบรรลุถึ ง
ข้อตกลงอันหนักแน่นและซื่อตรงเกี่ยวกับสันติภาพของโลกในอนาคต มนุษยชาติซึ่งกาลังตกอยู่ใน
ท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่เป็ นอันตรายอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าโดยธรรมชาติพวกเขาจะมีความรู อ้ ันโดด
เด่น บางทีพวกเขาถูกชักพาไปสู่หว้ งเวลาแห่งความท้อแท้สิน้ หวัง ซึ่งพวกเขาจะไม่พานพบกับสันติ
สุข ยกเว้นแต่สนั ติสุขแห่งความตายอันน่าสะพรึงกลัว • แต่ในขณะที่เรากล่าวดังนี ้ พระศาสนจักร
ของพระคริสตเจ้าที่ดารงอยู่กับพวกเราในยุคสมัยแห่งความวิตกกังวลนี ้ไม่เคยหยุดที่จะหวังด้วย
ความหนักแน่นถึงสิ่งที่ดีที่สุด • พระศาสนจักรมุ่งมั่นที่จะนาเสนอต่อผูค้ นในยุคสมัยของเราครัง้
แล้วครัง้ เล่า ทัง้ เมื่อมีโอกาสและเมื่อไม่มีโอกาส ถึงข่าวดีที่ว่า “ขณะนีค้ ือเวลาที่เหมาะสมที่จะกลับ
ใจ ดูเถิด ขณะนีค้ ือวันแห่งความรอดพ้น” (4) •
ส่วนย่อยที่ 2
การจัดตั้งประชาคมนานาชาติ
83. เพื่อที่จะสถาปนาสันติภาพอยู่เหนือสิ่งอื่นใด ต้นเหตุแห่งความขัดแย้งทัง้ ปวงของมวล
มนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความอยุติธรรมซึง่ ยั่วยุให้เกิดสงครามต้องถูกขจัดถอนรากถอนโคนไป •
มีตน้ เหตุแห่งสงครามเหล่านีจ้ านวนไม่นอ้ ยที่เกิดจากความไม่เสมอภาคอย่างมากในทางเศรษฐกิจ
และการผัดผ่อนไม่ลงมือกระทาในขัน้ ตอนที่จาเป็ นเพื่อที่จะเยียวยาปัญหาเหล่านี ้ • อย่างไรก็ตาม
ต้นเหตุแห่งความขัดแย้งอื่นๆ เกิดขึน้ จากความต้องการเข้าครอบงา และการดูถกู เหยียดหยามผูอ้ ื่น
• และหากเรามองลึกลงไปถึงต้นตอแห่งความขัดแย้ง เราจะพบว่าสาเหตุเกิดมาจากความริษยา
ความไม่ไว้วางใจ ความทะนงตน และกิเลสตัณหาลุ่มหลงตนเองอื่นๆ • มนุษย์ไม่อาจจะทนรับ
ความแตกแยกมากมายของสิ่งที่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ • ด้วยเหตุนเี ้ อง โลกจึงถูกรบกวนด้วย
ความขัด แย้งและความรุ น แรงระหว่ า งมนุ ษ ย์อ ยู่เสมอ แม้ในยามที่ ไม่ มี ส งคราม • นอกนั้ น
เนื่องจากความชั่วร้ายเดียวกันนีไ้ ด้แฝงอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชาติต่างๆ ด้วยเช่นกัน
เพื่อที่จะเอาชนะหรือป้องกันความชั่วร้ายนีไ้ ม่ให้เกิดขึน้ และควบคุมความรุนแรงที่ปะทุขนึ ้ ให้อยู่ใน
ขอบเขตจากัด ประเทศต่างๆ จาเป็ นจะต้องร่วมมือกันประสานประโยชน์และใกล้ชิดกันมากขึน้
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และร่วมกันจัดตัง้ องค์กรระหว่างประเทศ และทางานอย่างไม่รูจ้ กั เหน็ดเหนื่อยสรรค์สร้างองค์กรที่
จะส่งเสริมสันติภาพ •
84. ในแง่ของความผูกพันอันใกล้ชิดพึ่งพากันและกันมากขึน้ ในทุกวันนีร้ ะหว่างสิ่งมีชีวิต
ทัง้ มวลกับประชากรมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกนี ้ การแสวงหาอันเหมาะสมและการบรรลุถึงประโยชน์
ส่วนรวมสากลอย่างมีประสิทธิ ภ าพจาเป็ น จะต้อ งมี ประชาคมระหว่างประเทศซึ่งจัดองค์กรใน
ลักษณะที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบในปั จจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหลายๆ ภูมิภาคในโลก
ซึ่งยังคงต้องทนทุกข์ทรมานกับความต้องการอันสุดจะทานทนไหว •
เพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายนี ้ องค์กรของประชาคมนานาชาติ ในส่วนของพวกเขา ต้อ ง
ตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ทัง้ ในด้านของชีวิตสังคม
เช่น แหล่งอาหาร สุขภาพ การศึกษา แรงงาน และในสภาพแวดล้อมพิเศษเฉพาะซึ่งอาจจะเกิดขึน้
ได้ในทุก หนแห่ ง เช่น ความต้องการที่ จ ะส่งเสริมพัฒ นาการของประเทศกาลังพัฒ นา หรือ การ
บรรเทาสภาพการณ์อัน ยากลาบากของผู้ลีภ้ ัยซึ่งกระจัดกระจายไปทั่วโลกกาลังเผชิญ อยู่ หรือ
ช่วยเหลือเหล่าผูอ้ พยพและครอบครัวด้วย •
องค์ก รระดับ นานาชาติ แ ละระดั บ ภูมิ ภ าคที่ ได้รับ การจัด ตั้ง ขึ น้ แล้ว นั้ น มี ค่ า คู่ค วรกั บ
มนุษยชาติอย่างแน่นอน • องค์กรเหล่านีเ้ ป็ นความพยายามในลาดับต้น ที่จะวางรากฐานของ
ประชาคมระดับนานาชาติของบรรดามนุษย์ที่ทางานเพื่อ หาวิธีแก้ปัญหาร้ายแรงในยุคสมัยของ
พวกเรา เพื่อ กระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าทุกแห่งหน และเพื่อ ขจัดสงครามในทุกรู ปแบบ • ใน
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี ้ พระศาสนจักรรูส้ ึกปลืม้ ปี ติกับจิตตารมณ์แห่งภราดรภาพที่แท้จริง ซึ่งเจริญ
งอกงามขึน้ ในระหว่างคริส ตชนและผู้ที่ไม่ใช่คริสตชน ในขณะที่ มนุษย์เพียรพยายามอย่างขยัน
ขันแข็งมากขึน้ เพื่อที่จะบรรเทาความทุกข์ยากอันใหญ่หลวง •
85. ความเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกันของมนุษย์ในปัจจุบนั นีย้ งั เรียกร้องให้รอื ้ ฟื ้ นความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพิ่มมากขึน้ ในด้านเศรษฐกิจ ด้วย • ถึงแม้ว่าประชาชนเกือบทั้งหมดสามารถ
พึ่งตนเองได้ พวกเขายังคงไม่มีอิสระในลักษณะที่ตอ้ งอาศัยพึ่งพาผูอ้ ื่นเกินควร และยังไม่สามารถ
หลีกหนีจากภัยอันตรายของความยากลาบากรุนแรงซึ่งมีอยู่ภายในได้ •
การพัฒนาของประเทศหนึ่งๆ ต้องขึน้ อยู่กบั ความช่วยเหลือด้านบุคลากรและด้านการเงิน
• พลเมืองของแต่ละประเทศต้องได้รับการเตรียมความพร้อ มด้วยการศึกษาอบรมและการฝึ ก
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อาชีพเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลากลายในการดาเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ และสังคม •
แต่สิ่งนีจ้ าเป็ นต้องได้รบั ความช่วยเหลือจากผูเ้ ชี่ยวชาญต่างประเทศ ซึ่ง เมื่อได้ให้ความช่วยเหลือ
แล้ว มิ ได้กระทาตัวเป็ น เจ้าบุ ญ นายคุณ แต่เป็ นเพี ยงผู้ช่ วยเหลื อ หรือ เพื่ อ นร่ว มงานเท่ านั้น •
ประเทศที่กาลังพัฒนาไม่สามารถที่จะจัดหาความช่วยเหลือทางวัตถุที่มีนยั สาคัญได้ นอกเสียจาก
ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงโดยสิน้ เชิงต่อ กระบวนการด้านพาณิชยกรรมที่เป็ นที่ยอมรับกันในโลก
สมัยใหม่ • ประเทศที่กา้ วหน้ากว่าควรจะให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ในลักษณะของเงิน ช่วยเหลือ
เงินกู้ หรือการลงทุนทางการเงินด้วยเช่นกัน • ความช่วยเหลือดังกล่าวควรจะมอบให้ดว้ ยความ
โอบอ้อมอารีและปราศจากความละโมบในด้านหนึ่ง และรับไว้ดว้ ยความซื่อสัตย์โดยแท้ครบถ้วนใน
อีกด้านหนึ่ง •
หากความเป็ นระเบียบเรียบร้อยทางเศรษฐกิจที่แท้จริงจะได้รบั การสถาปนาแพร่หลายไป
ทั่วโลก เราจะต้องยุติการค้ากาไรเกินควร ความทะเยอทะยานของชนชาติ ความกระหายต่อความ
ยิ่งใหญ่ทางการเมือง การมุ่งสะสมกองกาลังทหารและแสนยานุภาพ และการวางเล่ห์เพทุบาย
เพียงเพื่อเผยแพร่และยัดเยียดอุดมการณ์ทางการเมืองต่างๆ •
86. บรรทัดฐานต่างๆ ที่อาจจะเป็ นประโยชน์ต่อความร่วมมือดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี ้ •
ก) ประเทศกาลังพัฒนาทัง้ หลายควรจะยอมรับความเจ็บปวดในการแสวงหาเป้าหมาย
ของการพัฒ นาที่ จะแสดงออกและท าให้บ รรลุถึ งความเป็ น มนุษ ย์โดยสมบู รณ์ ข องประชาชน
พลเมือง • พวกเขาควรตระหนักว่าความเจริญก้าวหน้าเกิดขึน้ และเติบโตได้ก็ดว้ ยการทางานหนัก
และอัจฉริยภาพของประชาชาติเอง เพราะความเจริญต้องมีพืน้ ฐานไม่ใช่จากความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ แต่จากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของตนเองอย่างเต็มที่ และจากวิวฒ
ั นาการของ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาเอง • ผูท้ ี่ปกติเป็ นผูน้ ามีอิทธิภาพเหนือผูอ้ ื่น
มากที่สดุ ควรจะมีความโดดเด่นในประเด็นเหล่านี ้ •
ข) ในทางตรงข้าม ประเทศที่เจริญมากกว่ามีหน้าที่ที่สาคัญมากในการให้ความช่วยเหลือ
แก่ประเทศกาลังพัฒนาในการปฏิบตั ิตามหน้าที่รบั ผิดชอบที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น • ดังนัน้ พวก
เขาควรจะรู ส้ ึกยินดีที่จะดาเนินการปรับด้านจิตวิญญาณและด้านวัตถุภายในท้องถิ่นของตนเอง
เสียใหม่ ซึ่งเป็ นสิ่งที่จาเป็ นต่อการทาให้ความร่วมมือในระดับนานาชาตินเี ้ ป็ นจริงขึน้ มา •
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ด้วยเหตุนี ้ ในการทาธุรกิจกับประเทศที่อ่อนแอและยากจน พวกเขาควรจะใส่ใจให้ความ
เคารพในประเทศยากจนกว่าในเรื่องผลกาไรของประเทศเหล่านี ้ เพราะประเทศเหล่านี ้ตอ้ งการ
รายได้ที่ได้รบั จากการขายสินค้าที่ผลิตในประเทศของตนเพื่อคา้ จุนสถานะของตน •
ค) ประชาคมนานาชาติมีบทบาทในการประสานงานและส่งเสริมการพัฒนา แต่เป็ นไปใน
ลักษณะที่ทรัพยากรที่จะใช้ไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้รบั การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่
จะเป็ นไปได้ • ในทานองเดียวกับหน้าที่ของประชาคมนี ้ โดยคานึงถึงหลักการของการกระจาย
อานาจข (Principle of Subsidiary) ประชาคมมีบทบาทในการวางระเบียบด้านความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจทั่วทัง้ โลกให้เป็ นไปตามบรรทัดฐานแห่งความยุติธรรม •
องค์ก รที่ เหมาะสมควรจะได้รับ การสถาปนาขึ น้ เพื่ อ ควบคุม ดูแ ลกิจ การเกี่ ยวกับ ธุรกิ จ
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจกับประเทศกาลังพัฒนา และการชดเชยผลขาดทุนที่เกิด
จากความไม่ เสมอภาคมากเกิ น ไประหว่ างอ านาจของประเทศต่ างๆ • องค์ก รในลักษณะนี ้
ร่วมกับความช่วยเหลือทางเทคนิคในด้านวัฒนธรรมและการเงิน ควรจะมอบความช่วยเหลือ ที่
ประเทศกาลังพัฒนาทัง้ หลายต้องการ เพื่อจะได้เป็ นประโยชน์ในการที่ ประเทศเหล่านีด้ าเนินการ
พัฒนาเศรษฐกิจของพวกเขาเอง •
ง) ในหลายๆ กรณี มีความจาเป็ นเร่งด่วนที่เราจะต้องฟื ้ นฟูโครงสร้างด้านเศรษฐกิจและ
สังคม • แต่เราต้องเฝ้าระวังข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับเทคนิควิธีในการแก้ปัญหาที่ไม่ถกู กาละเทศะ
• นี่เป็ นเรื่องจริงเป็ นอย่างยิ่ง วิธีการแก้ปัญ หาเหล่านั้นมอบความสะดวกสบายทางวัตถุให้แก่
มนุษย์ แต่กลับ เป็ นสิ่งที่ขัดแย้งกับธรรมชาติและการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ •
ด้วยว่า “มนุษย์มิได้ดารงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ดารงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคาที่ออกจากพระ
โอษฐ์ของพระเจ้า” (มธ 4:4) • ทุกภาคส่วนของครอบครัวมนุษย์มีทรัพย์สมบัติทางจิตวิญญาณที่
พระเป็ นเจ้าได้ทรงประทานให้แก่มนุษยชาติไว้ในตนเองและในขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดี แม้ว่า
หลายคนอาจจะไม่ตระหนักถึงต้นกาเนิดของทรัพย์สมบัตินี ้ •
87. ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็ นสิ่งที่จาเป็ นสาหรับยุคปั จจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับบรรดาประชาชนเหล่านั้น ผูซ้ ึ่งนอกจากที่จะต้องประสบกับความทุกข์ยากลาบากต่างๆ แล้ว
พวกเขายังต้องแบกรับความกดดันที่เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วเพราะการเพิ่มขึน้ ของจานวนประชากร •
ข

หลักการของการกระจายอานาจ คือหน่ วยงานกลางมีบ ทบาทหน้าที่รอง และจะทาเฉพาะงานที่ห น่วยงานใน ระดับ ท้องถิ่นไม่
สามารถทาได้เท่านัน้
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มีความจาเป็ นเร่งด่วนที่จะต้องสารวจ ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ ายอย่างเต็ม ที่และเอาจริงเอาจัง
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศที่ม่งั คั่งกว่า เพื่อที่จะหาหนทางในการจัดหาและแบ่งปันอาหาร
อันเป็ นปัจจัยที่จาเป็ นสาหรับมนุษย์และการศึกษาอบรมที่เหมาะสมแก่ประชาคมมนุษย์ทงั้ มวล •
แต่ประชาชนบางกลุ่มจะสามารถปรับปรุงสภาพความเป็ นอยู่ของตนได้เป็ นอย่างมาก ถ้าหากพวก
เขาสามารถเปลี่ยนจากวิธีทาการเกษตรที่ลา้ สมัย ไปใช้วิธีการสมัยใหม่ โดยนาเทคนิควิธีเหล่านีไ้ ป
ใช้ดว้ ยความรอบคอบและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของตนเอง • ชีวิตของพวกเขาจะดีขนึ ้ ด้วย
เช่นกันด้วยการจัดระเบียบทางสังคมที่ดีขนึ ้ กว่าเก่า และจากระบบในการแบ่งสรรปันส่วนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินที่ยตุ ิธรรมขึน้ กว่าเดิม •
ภายในขอบเขตของอานาจหน้าที่ที่เหมาะสมของพวกเขา รัฐบาลมีสิทธิและหน้าที่อย่างไม่
ต้องสงสัยในการที่จะจัดการกับปั ญหาด้านประชากรในประเทศของตน ตัวอย่างเช่น ในเรื่องของ
การออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมการดาเนินชีวิตในสังคมและครอบครัว หรือเกี่ยวกับการอพยพของ
ผูค้ นในชนบทเข้ามาในเมือง หรือในประเด็นของระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพความเป็ นอยู่และ
ความต้องการของผูค้ นในชนบท • เนื่องจากมนุษย์ในทุกวันนีเ้ ฝ้าครุ ่นคิดเกี่ยวกับปั ญหานี ้ และ
เดือดเนือ้ ร้อนใจกับปั ญหานีเ้ ป็ นอันมาก จึงเป็ นสิ่งอันพึงปรารถนาเป็ นอย่างมากที่ ผเู้ ชี่ยวชาญใน
แวดวงคาทอลิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยต่างๆ จะริเริ่มและดาเนินการศึกษาและจัดทา
โครงการในเรื่องทัง้ หลายเหล่านี ้ •
แต่มีคนเป็ นจานวนมากที่ยังคงยืนยันว่า การเพิ่มขึน้ ของประชากรโลก หรืออย่างน้อยการ
เพิ่มขึน้ ของประชากรในบางประเทศต้องได้รบั การควบคุมอย่างขนานใหญ่ โดยทุกวิถีทางที่เป็ นไป
ได้ และโดยการแทรกแซงทุกรู ปแบบจากหน่วยงานของรัฐ • ในประเด็นที่เกี่ยวกับความคิดเห็น
ดังกล่าวนี ้ สภาฯ แห่งนีข้ อวิงวอนต่อทุกคนให้ต่อต้านวิธีแก้ปัญหาซึ่งขัดแย้งกับกฎศีลธรรมเช่นนี ้
ไม่ว่า วิธีการดังกล่ าวจะได้รบั การสนับสนุนจากสาธารณชนหรือ จากปั จเจกบุคคล หรือ แม้แต่ใน
เวลาที่ใช้เป็ นข้อบังคับแล้ว • เนื่องมาจากสิทธิที่จะแต่งงานและมีบุตรของมนุษย์ ซึ่งเป็ นสิทธิที่ไม่
สามารถยกให้ผอู้ ื่นได้ การตัดสินใจเกี่ยวกับจานวนบุตรที่ตอ้ งการจะมีจึงขึน้ อยู่กับวิจารณญาณอัน
เทีย่ งตรงของพ่อแม่ และไม่ว่าจะเป็ นด้วยสาเหตุใดต้องไม่ปล่อยให้เป็ นการพิจารณาตัดสินของผูม้ ี
อานาจปกครอง • แต่เนื่องจากการตัดสินใจของพ่อแม่นีต้ งั้ อยู่บนสมมุติฐานของการมีมโนธรรมที่
เที่ยงตรง จึงเป็ นความสาคัญอย่างสูงสุดที่จะต้องเปิ ดโอกาสให้ทกุ คนได้พัฒนาความรับผิดชอบที่
ถูกต้องและมีมนุษยธรรมอย่างแท้จริง ซึ่งเคารพต่อกฎของพระเป็ นเจ้า และพิจารณาถึงบริบทของ
สถานการณ์ แ ละช่ ว งเวลานั้น ๆ • แต่ ในบางครั้ง การพั ฒ นานี ้จ ะเกิ ด ขึ น้ ได้จาเป็ น ต้อ งมี ก าร
ปรับ ปรุ งปั จจัยแวดล้อมด้านการศึ กษาและสังคม และที่สาคัญ กว่าทั้งหมดคือ การหล่อ หลอม
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อบรมด้านศาสนา หรืออย่างน้อยจะต้อ งมีการฝึ กอบรมด้านจริยธรรมที่ครบถ้วน • นอกจากนี ้
มนุษย์ควรจะได้รับข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหา
หนทางที่ค่สู มรสสามารถที่จะกาหนดจานวนบุตรของพวกเขา ด้วยวิธีการที่พิสจู น์มาอย่างดีแล้วว่า
ปลอดภัย และเป็ นวิธีการที่พินิจพิเคราะห์จนแน่ใจแล้วว่าสอดคล้องกับหลักศีลธรรม •
88. บรรดาคริส ตชนควรจะร่ว มมื อ โดยสมัค รใจและโดยเต็ ม ใจในการสร้างความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงความเคารพอย่างแท้จ ริงต่อ อิสรภาพทั้งมวล และ
ภราดรภาพระหว่างมนุษย์ทกุ คน • นีเ่ ป็ นสิ่งที่รีบด่วนกว่าสิ่งอื่นใดหมด เพราะคนส่วนใหญ่ในโลก
ยังคงทนทุกข์ทรมานจากความยากจนอย่างมาก จนเหมือนราวกับว่าพระคริสตเจ้าเองทรงเปล่ง
พระสุรเสียงจากบรรดาผู้ยากไร้เหล่านี ้รอ้ งขอความเมตตาจากบรรดาสานุศิษย์ • ฉะนั้น อย่า
ปล่ อ ยให้มนุษ ย์ต้องอดสูใจ เพราะบางประเทศมีป ระชากรส่วนใหญ่ ซึ่ง ถื อ ว่า เป็ น คริสตชนที่ มี
ทรัพย์สินเงินทองมากมาย ในขณะที่คนอื่นๆ ขาดแคลนปั จจัยที่จาเป็ นต่อการดาเนินชีวิต และต้อง
ทนทรมานจากความหิวโหย โรคภัยไข้เจ็บ และความทุกข์ลาเค็ญนานาประการ • จิตตารมณ์แห่ง
ความยากจนและความรักเมตตาเป็ นเกียรติมงคลและเป็ นประจักษ์พยานของพระศาสนจักรของ
พระคริสตเจ้า •
ดังนั้น บรรดาคริสตชนที่อาสาสมัครรับใช้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นและประเทศอื่น
ต้องได้รบั การยกย่องและสนับสนุน • อันที่จริงแล้ว เป็ นหน้าที่ของประชากรของพระเป็ นเจ้าทั้ง
ปวงที่ จ ะกระท าตามวาจาและแบบอย่ างของบรรดาพระสังฆราช เพื่ อ บรรเทาทุกข์ยากในยุค
ปั จจุบันเท่าที่พวกเขาจะสามารถกระทาได้ • นอกนั้น ดังที่เป็ นธรรมเนียมปฏิบัติของพระศาสน
จักรมาแต่โบราณ พวกเขาควรจะกระทาดังนีจ้ ากส่วนหลักของทรัพย์สมบัติของพวกเขา และไม่ใช่
จากสิ่งที่เกินจากความต้องการแล้ว •
อย่างไรก็ตาม กระบวนการเก็บรวบรวมและแบ่งสรรปั นส่วนความช่วยเหลือ โดยที่ไม่เป็ น
กระบวนการที่ไม่ยืดหยุ่นและมีรูปแบบตายตัวโดยสิน้ เชิง ควรจะดาเนินต่อไปอย่างมีระเบียบในแต่
ละสังฆมณฑล ประเทศ และทั่วทัง้ โลก • ที่ใดก็ตามที่สะดวกที่จะทาได้ บรรดาคาทอลิกควรจะ
ดาเนินกิจกรรมนี ต้ ่อไปโดยเป็ นหนึ่งเดียวกันกับพี่น้องคริสตชนอื่นๆ • ด้วยว่าจิตวิญญาณแห่ง
ความรักเมตตามิได้หา้ ม แต่กลับสั่งการให้กระทากิจการแห่งความเมตตานีด้ ว้ ยความรอบคอบและ
เป็ นระบบระเบียบ • ดังนัน้ จึงเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับบรรดาผูท้ ี่ตงั้ ใจจะอุทิศตนเองรับใช้ประเทศที่
กาลังพัฒนาทัง้ หลายที่จะต้องได้รบั การฝึ กอบรมอย่างเหมาะสมจากสถาบันที่เหมาะสม •
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89. ทั้งนี ้ โดยเหตุที่ได้รบั มอบภารกิ จ จากพระเป็ นเจ้า พระศาสนจัก รจึงเทศน์ส อนถึ ง
พระวรสารต่อมนุษย์ทั้งมวลและแจกจ่ายพระพรอันสูงค่า พระศาสนจักรมีส่วนร่วมในการทาให้
แน่ใจว่ามี สันติภาพในทุกหนแห่งบนโลกนี ้ และสร้างความรักและแบ่งปั นกันฉันพี่นอ้ งในหมู่มวล
มนุษย์ บนพืน้ ฐานอันมั่นคงโดยการให้ความรู เ้ กี่ยวกับกฎแห่งสวรรค์และกฎธรรมชาติ • ดังนั้น
เพื่อส่งเสริมและปลุกเร้าให้เกิดความร่วมมือ กันในหมู่มวลมนุษย์ พระศาสนจักรต้องนาเสนออย่าง
ชัดเจนต่อประชาคมนานาชาติ ทัง้ ผ่านทางช่องทางที่เป็ นทางการของตนและผ่านทางความร่วมมือ
อย่างเต็มที่และจริงใจกับบรรดาคริสตชนทัง้ หลาย โดยที่ความร่วมมือนีไ้ ด้รบั แรงจูงใจหนึ่งเดียวมา
จากความปรารถนาที่จะรับใช้ทกุ คน •
สิ่งนีจ้ ะเกิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ได้ ถ้าหากเหล่าศาสนิกชนที่เปี่ ยมล้นด้วยจิตสานึกใน
ความรับผิดชอบของพวกเขาทัง้ ในแง่ที่เป็ นมนุษย์และเป็ นคริสตชน จะใช้อิทธิพลของตนเองที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมของพวกเขา เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความเต็มใจที่จะร่วมมือกับประชาคมนานาชาติ •
เราต้อ งเอาใจใส่ เป็ น พิ เศษ ทั้ง ในการจัด การศึ ก ษาด้า นศาสนาและด้า นหน้า ที่ พ ลเมื อ ง เพื่ อ
หล่อหลอมอบรมเยาวชนในเรื่องเหล่านี ้ •
90. รูปแบบอันโดดเด่นของกิจกรรมระหว่างประเทศในส่วนของคริสตชนจะพบได้ในความ
พยายามร่วมกัน ทัง้ ที่เป็ นการส่วนบุคคลและที่เป็ นกลุ่ม ซึ่งพวกเขาได้ทาคุณประโยชน์ให้แก่องค์กร
ที่สถาปนาขึน้ แล้ว หรือที่กาลังจะจัดตัง้ ขึน้ โดยกระตุน้ ให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างประเทศต่างๆ
• นอกนั้น ยังมีสมาคมคาทอลิกในระดับนานาชาติต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยในหลายๆ ทางในการ
สร้างสรรค์ประชาคมนานาชาติซึ่งเปี่ ยมด้วยสันติสุขและภราดรภาพ • สิ่งเหล่านีค้ วรจะได้รบั การ
เสริมแรงด้ว ยการเพิ่ มจ านวนของผู้ร่วมงานที่ มีคุณ สมบัติเหมาะสมให้ม ากยิ่ งขึน้ โดยการเพิ่ ม
ทรัพยากรที่จาเป็ น และโดยการเสริมความแข็งแกร่งให้กบั การประสานพลังของพวกเขา • ด้วยว่า
ในทุกวันนี ้ ทั้งการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิ ภ าพและความต้อ งการต่อ การเสวนาระหว่างกัน
จาเป็ นต้องอาศัยโครงการร่วมกันต่างๆ • นอกจากนั้น สมาคมเหล่านีม้ ีส่วนช่วยเป็ นอย่างมากใน
การพัฒนาอนาคตในระดับสากล ซึ่งเป็ นสิ่งที่เหมาะสมกับชาวคาทอลิก • พวกเขายังช่วยสร้าง
จิตสานึกแห่งความเป็ นเอกภาพสากลและความรับผิดชอบที่แท้จริง •
ในที่สุด เพื่ อที่ จะกระทาตามบทบาทหน้าที่ ต่อ ประชาคมนานาชาติ ได้อ ย่างเหมาะสม
บรรดาคาทอลิกจะแสวงหาความร่วมมือ ด้วยความกระตือ รือ ร้นและด้วยท่วงที เชิงบวก ทั้งกับ
บรรดาพี่นอ้ งที่ได้แยกจากกันซึ่งเราได้ประกาศยืนยันถึงข่าวดีแห่งความรักเมตตาพร้อมกับพวกเขา
และกับบรรดามนุษย์ทงั้ มวลที่ถวิลหาสันติภาพแท้ •
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เมื่อพิจารณาถึงความยากลาบากอย่างใหญ่หลวงซึ่งยังคงทาให้มนุษย์ส่วนใหญ่ตอ้ งเดือด
เนื ้อ ร้อ นใจอยู่ ใ นทุ ก วัน นี ้ สภาสั ง คายนาฯ เห็ น ว่ า เป็ นโอกาสอั น เหมาะสมที่ อ งค์ ก รภายใต้
พระศาสนจักรสากลจะได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมและความรักต่อบรรดา
ผูย้ ากไร้ในทุกหนแห่งทั่วโลก • บทบาทขององค์กรนีค้ ือการกระตุน้ ให้ชุมชนคาทอลิกส่งเสริมให้
เกิ ด ความเจริญ ก้าวหน้า ในภูมิ ภ าคที่ อัต คัด ขัด สน และเกิ ด ความยุติ ธ รรมทางสังคมในระดั บ
นานาชาติ •
91. โดยอาศัยข้อมูลจากขุมทรัพย์แห่งคาเทศน์สอนของพระศาสนจักร ข้อเสนอของสภาฯ
แห่งนีม้ ่งุ ที่จะช่วยเหลือมนุษย์ทกุ คนในยุคสมัยของพวกเรา ไม่ว่าเขาจะเชื่อถึงพระเป็ นเจ้าหรือไม่ได้
ยอมรับพระองค์อย่างเปิ ดเผย • หากนามาปฏิบัติ ข้อเสนอเหล่านีจ้ ะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่
คมชัดมากขึน้ เกี่ยวกับจุดหมายทัง้ สิน้ ของพวกเขา และดังนัน้ จึงจะชักนาให้พวกเขาสรรค์สร้างโลก
นีต้ ามศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์อันโดดเด่นมากยิ่งขึน้ เพื่อ แสวงหาภราดรภาพซึ่งเป็ นคุณ ค่า
สากลและมีรากฐานอันมั่นคงมากขึน้ และเพื่อตอบสนองต่อความจาเป็ นและเร่งด่วนในยุคสมัย
ของเราด้วยความมุมานะที่เด็ดเดี่ยวและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งถือกาเนิดมาจากความรัก •
เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่า แผนงานของสภาสังคายนาฯ นี ้ เป็ นแต่เพียงหนึ่งในแผนงาน
โดยทั่วไปในจานวนอีกหลายๆ แผนงาน และเราตัง้ ใจที่จ ะให้เป็ นเช่นนั้น เมื่อ พิจารณาถึงความ
แตกต่างหลากหลายเป็ นอันมากของสภานการณ์และรูปแบบของวัฒนธรรมมนุษย์ในโลก • อันที่
จริงแล้ว ในขณะที่แผนงานนีน้ าเสนอถึงคาเทศน์สอนที่ได้รบั การยอมรับแล้วของพระศาสนจักร
แผนงานดังกล่าวจาเป็ นจะต้องมีการติดตามและขยายผล เพราะบางครัง้ แผนการนีต้ อ้ งรับมือกับ
สถานการณ์ทเี่ ปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง • กระนัน้ ก็ตาม เราต้องวางใจในพระวาจาของพระเป็ น
เจ้าและจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร • ดังนัน้ เราหวังว่าข้อเสนอหลายๆ ข้อของเราจะเป็ นประโยชน์
อย่ างส าคัญ ต่อ ทุกคน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง หลังจากที่ ข้อ เสนอเหล่า นี ้ได้รับ การปรับเปลี่ย นให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์และสภาพทางจิตใจในแต่ละประเทศโดยบรรดาสัตบุรุษ ภายใต้การแนะ
แนวทางของผูอ้ ภิบาลของพวกเขา •
92. ด้วยเหตุที่พระศาสนจักรมีภารกิจ ที่จ ะฉายแสงแห่งพระวรสารให้กระจายไปทั่วโลก
และสร้างความเป็ นหนึ่งเดียวกันของมนุษย์ทงั้ มวลไม่ว่าจะเป็ นชนชาติ เชือ้ ชาติ หรือวัฒนธรรมใด
ภายใต้พระจิตเจ้าหนึ่งเดียว พระศาสนจักรจึงยืนเด่นเป็ นสัญลักษณ์แห่งความเป็ นพี่เป็ นน้องกันนั้น
ซึ่งเปิ ดโอกาสให้มีการเสวนาอย่างตรงไปตรงมาและทาให้การเสวนานัน้ มีพลังเข้มแข็ง •
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ภารกิจดังกล่าวนีเ้ รียกร้องเป็ นลาดับต้นให้พวกเราปลูกฝังความเคารพซึ่งกันและกัน ความ
นับ ถื อ และความกลมเกลี ย วภายในพระศาสนจัก รเอง โดยการยอมรับ อย่ า งเต็ ม ที่ ต่ อ ความ
หลากหลายซึ่งชอบด้วยกฎหมาย • ดังนัน้ ทุกคนที่รวมกันเป็ นประชากรหนึ่งเดียวของพระเป็ นเจ้า
ทั้งผู้อ ภิ บ าลและบรรดาสัตบุ รุษ ทั่ว ไป สามารถเข้าร่วมในการเสวนาที่ ให้ผ ลอันอุดมกว่าที่ เคย
เป็ นมา • ด้วยว่าพันธะผูกพันที่ยึดโยงบรรดาสัตบุรุษให้เป็ นหนึ่งเดียวกันนัน้ มีความแข็งแกร่งกว่า
พลังใดๆ ที่จะแบ่งแยกพวกเขาออกจากกัน • ดังนั้น ขอให้มีความเป็ นหนึ่งเดียวกันในสิ่งที่จาเป็ น
มีอิสรภาพในสิ่งที่ยงั ไม่เป็ นที่ตกลงกัน และมีความรักเมตตาในทุกกรณี •
หัวใจของเราเปิ ดรับบรรดาพี่นอ้ งและชุมชนต่างๆ ซึ่งยังไม่ได้อยู่ร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกันอย่าง
สมบูรณ์ดว้ ย อย่างไรก็ตาม เราเชื่อมโยงกับพวกเขาด้วยการประกาศยืนยันถึงพระบิดา พระบุตร
และพระจิต และด้วยพันธะผูกพันแห่ งความรัก เมตตา • พวกเราต้อ งไม่ลืม ว่า ความเป็ น หนึ่ ง
เดียวกันของคริสตชนเป็ นสิ่งที่หลายคนเฝ้ารอคอยและเป็ นที่พึงปรารถนาในทุกวันนี ้ รวมถึง ผูท้ ี่ไม่
เชื่อในพระคริสตเจ้า ด้วยว่า ยิ่งความเป็ นเอกภาพนีเ้ จริญก้าวหน้าไปสู่ความจริงและความรักด้วย
การดลใจของพระจิตเจ้ามากขึน้ ความเป็ นเอกภาพนีจ้ ะยิ่งเป็ นดั่งผูป้ ่ าวประกาศถึง ความเป็ นหนึ่ง
เดียวกันและสันติ สุขของโลกโดยรวม • ดังนั้น โดยอาศัยความมานะพยายามร่วมกัน และใน
แนวทางที่ ในปั จ จุ บั น นี ้เหมาะสมมากยิ่ ง ขึ ้น ต่ อ การที่ จ ะบรรลุ ถึ ง เป้ า หมายอั น ดี เลิ ศ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ขอให้พวกเรายอมรับความยากลาบากในการจัดรูปแบบชีวิตของเราตามแบบอย่าง
ในพระวรสารมากขึน้ ในทุกๆ วัน และด้วยเหตุนี ้ จึงทางานเหมือนกับเป็ นพี่เป็ นน้องกันในการรับใช้
ครอบครัวมนุษย์ • ด้วยว่า ในพระเยซูคริสตเจ้า ครอบครัวนีไ้ ด้รบั เรียกให้เข้าร่วมเป็ นครอบครัว
ของบุตรแห่งพระเป็ นเจ้า •
เราคิดคานึงอย่างจริงใจถึงมนุษย์ทุกคนที่เชื่อในพระเจ้า และผูซ้ ึ่งสงวนรักษาประเพณีซึ่ง
แฝงไว้ดว้ ยปั จจัยอันทรงคุณค่าด้านศาสนาและมนุษยธรรม • เราต้องการให้มีการสนทนาด้วย
ความจริงใจที่ผลักดันเราให้นอ้ มรับแรงกระตุน้ จากพระจิตเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อและปฏิบัติตาม
ด้วยความกระตือรือร้น •
ในส่วนของเรา ความปรารถนาต่อการเสวนาดังกล่าว ซึ่งสามารถที่จะนาเราไปสู่ความจริง
โดยผ่านทางความรัก เท่านั้น จะไม่กีดกันใครออกไป แม้ว่าเราจะต้อ งนาวิธีการที่เหมาะสมและ
รอบคอบมาใช้โดยไม่ต้องสงสัย • เราได้รวมบรรดาผู้ที่ปลูกฝั งคุณ ลักษณะอันโดดเด่นของจิต
วิญญาณมนุษย์เอาไว้ แต่ยงั ไม่ได้แสดงความขอบคุณต่อองค์ตน้ กาเนิดของคุณลักษณะเหล่านี ้ •
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เราได้รวมเอาไว้ดว้ ยบรรดาผูท้ ี่เบียดเบียนพระศาสนจักรและคุกคามพระศาสนจักรโดยหลากหลาย
วิธีการ • เนื่องจากพระเป็ นเจ้าพระบิดาเป็ นต้นกาเนิดและจุดมุ่งหมายของมนุษย์ทกุ คน พวกเรา
จึงถูกเรียกให้เป็ นพี่นอ้ งกัน • ดังนัน้ ถ้าหากพวกเราถูกเรียกให้ไปสู่จดุ หมายปลายทางเดียวกัน ทัง้
คนธรรมดาสามัญและนักบวช พวกเราสามารถและควรที่ จะทางานร่วมกันโดยไม่มีความรุ นแรง
และความหลอกลวงเพื่อที่จะสรรค์สร้างโลกให้มีความสงบสุขอย่างแท้จริง •
93. โดยระลึกถึงพระวาจาของพระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ว่า “ถ้าท่านมีความรักต่อกันทุกคนจะรูว้ ่า
ท่านเป็ นศิษย์ของเรา” (ยอห์น 13:35) บรรดาคริสตชนไม่อ าจที่จ ะกระหายหาสิ่ง อื่นใดอย่างแรง
กล้ามากไปกว่า การรับ ใช้เพื่ อนมนุษย์ในโลกปั จ จุบัน นีด้ ้วยความมี ใจกว้างและความสาเร็จ ที่
เพิ่มพูนขึน้ • ดังนั้น โดยการถือซื่อสัตย์ต่อ พระวรสารและการใช้ประโยชน์จากความมั่งคั่ง แห่ง
พระวรสาร โดยการเข้าร่วมกับมนุษย์ทกุ คนที่รกั และปฏิบัติความยุติธรรม คริสตชนได้รว่ มแบกรับ
ภารกิจ อันใหญ่ หลวงที่จะต้องกระทาให้สาเร็จ ไปในโลกนี ้ ภารกิจ ซึ่งเกี่ยวข้อ งกับการที่ พวกเขา
จะต้องคิดคานึงถึงพระองค์ผซู้ ึ่งจะพิพากษามนุษย์ทกุ คนในวันสิน้ พิภพ •
ผูท้ ี่รอ้ งว่า “พระเจ้าข้า พระเจ้าข้า” นัน้ มิใช่ทุกคนที่จะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ แต่ผทู้ ี่
ปฏิบตั ิตามพระประสงค์ของพระบิดาด้วยการตัง้ ใจมั่นลงมือทางานที่อยู่เบือ้ งหน้านั่นแหละจะเข้าสู่
สวรรค์ได้ • บั ด นี ้ ด้ว ยพระประสงค์ข องพระบิ ด าที่ อ ยู่ ใ นตั ว มนุ ษ ย์ทุ ก คน พวกเราน้อ มรับ
พระคริสตเจ้า พระเชษฐาของพวกเราและรักพระองค์อ ย่างแท้จ ริง ทั้งด้วยวาจาและกิจ การ •
ดังนั้น โดยการเป็ น ประจัก ษ์ พยานถึ งความจริง พวกเราจะแบ่งปั นรหัส ธรรมแห่ งความรักของ
พระบิด าเจ้า สวรรค์กับ ผู้อื่น • ด้วยเหตุนี ้ มนุษ ย์ท่ ัวโลกจะได้รับการดลใจจากความหวังอัน มี
ชีวิตชีวา ซึ่งเป็ น พระพรจากพระจิตเจ้า ว่าสักวัน หนึ่งในที่สุด พวกเขาจะได้พ บกับสัน ติสุขและ
ความสุขอย่างสมบูรณ์ในดินแดนของพระบิดาซึ่งสุกสว่างด้วยพระสิริมงคลของพระผูเ้ ป็ นเจ้า •
ขอพระสิริรุง่ โรจน์จงมีแด่พระเจ้า ผูท้ รงกระทาทุกอย่างได้ตามพระอานุภาพที่แสดงพลังอยู่
ในตัวเรามากกว่าที่เราอาจขอหรือคาดคิด • ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ในพระศาสนจักร
และในพระคริสตเยซู ทุกยุคสมัยตลอดนิรนั ดร อาเมน (เอเฟซัส 3:20-21) •
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หมายเหตุ
1. ธรรมนูญด้านการประกาศข่าวดีว่าด้วยพระศาสนจักรในโลกสมัยใหม่ (De Ecclesia in
Mundo Huius Temporis) บัญญัติไว้เป็ นสองส่วน กระนัน้ ก็ดี ทัง้ สองส่วนประกอบขึน้ เป็ นหนึ่ง
เดียวกัน • ในเชิงของการอธิบาย ธรรมนูญนีเ้ รียกว่า “งานอภิบาล” เพราะในขณะที่ตงั้ อยู่บน
หลักการตามข้อคาสอน ธรรมนูญนีพ้ ยายามแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระศาสนจักรกับ
โลกและมนุษย์ในยุคใหม่ • ผลลัพธ์ก็คือ ในด้านหนึ่ง ความคิดเห็นที่โอนเอียงไปในมิติอภิบาล
ได้รบั การนาเสนอในส่วนแรก และในอีกด้านหนึ่ง ความคิดเห็นที่โอนเอียงไปทางข้อคาสอนได้รบั
การนาเสนอในส่วนที่สอง • ในส่วนแรก พระศาสนจักรได้ให้รายละเอียดของข้อคาสอนเกี่ยวกับ
มนุษย์ เกี่ยวกับโลกซึ่งเป็ นบริบทแวดล้อมของการดารงอยู่ของมนุษย์ และเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบั เพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน • ในส่วนที่สอง พระศาสนจักรพิจารณาในรายละเอียดถึง
แง่มมุ ที่หลากหลายของชีวิตสมัยใหม่และสังคมมนุษย์ พระศาสนจักรได้ให้ความสนใจเป็ นพิเศษ
แก่คาถามและปัญหาต่างๆ ซึ่งในเรื่องทั่วๆ ไปดูเหมือนจะมีความจาเป็ นเร่งด่วนเป็ นอันมากในยุค
สมัยของเรา • ด้วยเหตุนี ้ ในส่วนที่สอง เนือ้ หาสาระที่ได้รบั การพิจารณาในแง่ของหลักการตามข้อ
คาสอนจึงประกอบขึน้ จากปัจจัยที่แตกต่างหลากหลายกันไป • บางปัจจัยมีคณ
ุ ค่าที่คงทนถาวร
ปัจจัยอื่นๆ มีคณ
ุ ค่าเพียงชั่วคราว • ดังนัน้ ธรรมนูญนีจ้ ึงควรจะถูกตีความตามบรรทัดฐาน
โดยทั่วไปของการตีความทางเทววิทยา • ผูต้ ีความธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่สอง พึง
ระลึกไว้เสมอถึงสภาพแวดล้อมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของเนือ้ หาสาระที่
กาลังพิจารณาอยู่นี ้ •
2. เทียบ ยอห์น 18:37; มัทธิว 20:28; มาระโก 10:45 •
บทนา
1. เทียบ โรม 7:14 และต่อจากนัน้ •
2. เทียบ 2 โครินธ์ 5:15 •
3. เทียบ กิจการ 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 ปัญญาจารย์ 17:3-10 •
3. เทียบ โรม 1:21-25 •
4. เทียบ ยอห์น 8:34 •
5. เทียบ ดาเนียล 3:57-90 •
6. เทียบ 1 โครินธ์ 6:13-20 •
7. เทียบ 1 พงศ์กษัตริย์ 16:7; เยเรมีย์ 17:10 •
8. เทียบ ปัญญาจารย์ 17:7-8 •
9. เทียบ โรม 2:15-16 •
10. เทียบ พระสันตะปาปาปี โอที่ 12 กระแสพระราชดารัสทางวิทยุเรือ่ งการหล่อหลอม
อบรมด้านมโนธรรมแบบคริสต์ทถี่ ูกต้องสาหรับบรรดาเยาวชน 23 มีนาคม 1952 AAS (1952)
หน้า 271 •
11. เทียบ มัทธิว 22:37-40; กาลาเทีย 5:14 •
12. เทียบ ปัญญาจารย์ 15:14 •
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13. เทียบ 2 โครินธ์ 5:10 •
14. เทียบ ปรีชาญาณ 1:13; 2:23-24; โรม 5:21; ยากอบ 1:15 •
15. 1 โครินธ์ 15:56-57 •
16. เทียบ พระสันตะปาปาปี โอที่ 11 สมณสาสน์เรือ่ งพระผูไ้ ถ่ (Divini Redemptoris) 19
มีนาคม 1937 AAS 29 (1937) หน้า 65-106; พระสันตะปาปาปี โอที่ 12 สมณสาสน์เรือ่ งเจ้าชาย
แห่งอัครสาวก (Ad Apostolorum Principis) 29 มิถนุ ายน 1958 AAS 50 (1958) หน้า 601-614;
พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater et Magistra) 15
เมษายน 1961 AAS 53 (1961), หน้า 451-453; พระสันตะปาปาปอลที่ 6 สมณสาสน์เรือ่ งพระศา
สนจักร (Ecclesiam Suam) 6 สิงหาคม 1964 AAS 56 (1964), หน้า 651-653 •
17. เทียบ สภาสังคายนาวาติกนั ครัง้ ที่สอง ธรรมนูญด้านหลักคาสอนว่าด้วยพระศาสน
จักร บทที่ 1 ข้อ 8 AAS 57 (1965), หน้า 12 •
18. เทียบ ฟิ ลิปปี 1:27 •
19. นักบุญออกัสติน หนังสือคาสารภาพ เล่มที่ I (Confession I) 1: PL 32, 661 •
20. เทียบ โรม 5:14; เทียบ แตร์ตเู ลียน การกลับคืนชีพ (De carnis resurrectione 6)
“รูปร่างที่ได้จากดินโคลนมีจดุ มุ่งหมายให้เป็ นตามแบบพระคริสตเจ้า มนุษย์แห่งอนาคต” P. 2,
282; CSEL 47, หน้า 33, 1. 12-13 •
21. เทียบ 2 โครินธ์ 4:4 •
22. เทียบ สภาสังคายนาคอนสแตนติโนเปิ ลครัง้ ทีส่ อง บัญญัติ 7 “พระวจนาตถ์มิได้ทรง
เปลี่ยนมารับธรรมชาติมนุษย์ อีกทัง้ พระวจนาตถ์มิได้ทรงรับเอาธรรมชาติมนุษย์” เดนซิงเกอร์ 219
(428); เทียบ รวมถึง สภาสังคายนาคอนสแตนติโนเปิ ลครัง้ ทีส่ าม “ด้วยว่าเช่นเดียวกับความ
ศักดิ์สิทธิ์สงู สุดของพระองค์และธรรมชาติมนุษย์อนั ปราศจากมลทิน แม้จะถูกทาให้มีสภาพพระ
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เป็ นเจ้า มิได้ถกู ทาลายไป (theotheisa ouk anerethe) แต่ยงั ดารงอยู่ในสภาพและรูปแบบของ
ชีวิตที่เหมาะสม” เดนซิงเกอร์ 291 (556); เทียบ สภาสังคายนาแห่งคาลเซดอน “โดยได้รบั การ
ยอมรับในสองลักษณะ โดยไม่มีความสับสนจากการเปลี่ยนแปลง การแบ่งสันปันส่วน หรือการ
แยกออก” เดนซิงเกอร์ 148 (302) •
23. เทียบ สภาสังคายนาคอนสแตนติโนเปิ ลครัง้ ทีส่ าม “และดังนัน้ เจตจานงแบบมนุษย์
ของพระองค์ แม้จะถูกทาให้มีสภาพพระเป็ นเจ้า มิได้ถกู ทาลายไป” เดนซิงเกอร์ 291 (556) •
24. เทียบ ฮีบรู 4:15 •
25. เทียบ 2 โครินธ์ 5:18-19; โคโลสี 1:20-22 •
26. เทียบ 1 เปโตร 2:21; มัทธิว 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 ฟิ ลิปปี 3:19; โรม 8:17 •
31. เทียบ สภาสังคายนาวาติกนั ครัง้ ที่สอง ธรรมนูญด้านหลักคาสอนว่าด้วยพระศาสน
จักร บทที่ 2 ข้อ 16 AAS 57 (1965), หน้า 20 •
32. เทียบ โรม 8:32 •
33. เทียบ พิธีกรรมสาหรับเทศกาลปัสกาในจารีตไบเซนไทน์ •
34. เทียบ โรม 8:15; กาลาเทีย 4:6; เทียบ ยอห์น 1:22 และยอห์น 3:1-2 •
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บทที่ 2
1. เทียบ พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater et
Magistra) 15 เมษายน 1961 AAS 53 (1961), หน้า 401-464; สมณสาสน์เรื่องสันติภาพในโลก
(Pacem in Terris) 11 เมษายน 1963 AAS 55 (1963), หน้า 257-304; พระสันตะปาปาปอลที่ 6
สมณสาสน์เรื่องพระศาสนจักร (Ecclesiam Suam) 6 สิงหาคม 1964 AAS 54 (1964) หน้า 609659 •
2. เทียบ ลูกา 17:33 •
3. เทียบ นักบุญโทมัส 1 คาสอนด้านจริยธรรม (Ethica Lect.) 1 •
4. เทียบ พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater et
Magistra) 15 เมษายน 1961 AAS 53 (1961), p. 418; รวมถึง เทียบ พระสันตะปาปาปี โอที่ 11
สมณสาสน์เรือ่ งสีส่ ิบปี (Quadragesimo Anno) AAS 23 (1931), หน้า 222 และต่อจากนัน้ •
5. เทียบ พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater et
Magistra) AAS 53 (1961) •
6. เทียบ มาระโก 2:27 •
7. เทียบ พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งสันติภาพในโลก (Pacem in
Terris) AAS 55 (1963), หน้า 266 •
8. เทียบ ยากอบ 2:15-16 •
9. เทียบ ลูกา 16:18-31 •
10. เทียบ พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งสันติภาพในโลก (Pacem in
Terris) AAS 55 (1963), หน้า 299 และ 300 •
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11. เทียบ ลูกา 6:37-38; มัทธิว 7:1-2; โรม 2:1-11; 14:10, 14:10-12 •
12. เทียบ มัทธิว 5:43-47 •
13. เทียบ ธรรมนูญด้านหลักคาสอนว่าด้วยพระศาสนจักร บทที่ II, ข้อ 9: AAS 57
(1965). หน้า 12-13 •
14. เทียบ อพยพ 24:1-8 •
บทที่ 3
1. เทียบ ปฐมกาล 1:26-27; 9:3; ปรีชาญาณ 9:3 •
2. เทียบ สดุดี 8:7 และ 10 •
3. เทียบ พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งสันติภาพในโลก (Pacem in
Terris) AAS 55 (1963), หน้า 297 •
4. เทียบ สมณสาสน์ถึงมนุษย์ทกุ คนจากบรรดาพระสงฆ์ เมื่อเริ่มการสังคายนาวาติกนั
ครัง้ ที่สอง 20 ตุลาคม 1962 AAS 54 (1962), หน้า 823 •
5. เทียบ พระสันตะปาปาปอลที่ 6 พระราชดารัสต่อคณะทูตานุทูต 7 มกราคม 1965
AAS 57 (1965), หน้า 232 •
6. เทียบ สภาสังคายนาวาติกนั ครัง้ แรก ธรรมนูญด้านหลักคาสอนว่าด้วยความเชือ่
คาทอลิก บทที่ III เดนซิงเกอร์ 1785-1186 (3004-3005) •
7. เทียบ มองซิเออร์ ปี โอ ปัสกินี ชีวิตและผลงานของกาลิเลโอ กาลิเลอี (Vita e opere di
Galileo Galilei) เล่ม 1 และ 2 สานักพิมพ์วาติกนั (1964) •
8. เทียบ มัทธิว 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 เอเฟซัส 1:10 •
12. เทียบ ยอห์น 3:16; โรม 5:8 •
13. เทียบ กิจการ 2:36; มัทธิว 28:18 •
14. เทียบ โรม 15:16 •
15. เทียบ กิจการ 1:7 •
16. เทียบ 1 โครินธ์ 7:31; นักบุญอิเรเน สูก้ บั ลัทธินอกรีต (Adversus haereses) V, 36,
PG, VIII, 1221 •
17. เทียบ 2 โครินธ์ 5:2; 2 เปโตร 3:13 •
18. เทียบ 1 โครินธ์ 2:9; 21: วิวรณ์ 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 พระสันตะปาปาปี โอที่ 11 สมณสาสน์เรือ่ งสีส่ ิบปี (Quadragesimo Anno)
AAS 23 (1931), หน้า 207 •
24. บทเกริ่นนาของ งานฉลองของพระคริสตกษัตริย์ (The Feast of Christ the King) •
บทที่ 4
1. พระสันตะปาปาปอลที่ 6 สมณสาสน์เรือ่ งพระศาสนจักร (Ecclesiam Suam) III: AAS
56 (1964), หน้า 637-659 •
2. เทียบ ทิตสั 3:4: “ความรักต่อมนุษย์” •
3. เทียบ เอเฟซัส 1:3; 5:6; 13-14, 23 •
4. สภาสังคายนาวาติกนั ครัง้ ที่สอง ธรรมนูญด้านหลักคาสอนว่าด้วยพระศาสนจักร บทที่
I, ข้อ 8: AAS 57 (1965), หน้า 12 •
5. อ้างแล้ว บทที่ II, ข้อ 9: AAS 57 (1965), หน้า 14; เทียบ ข้อ 8: AAS ในเอกสารที่อา้ ง
ถึง, หน้า 11 •
6. อ้างแล้ว บทที่ I, ข้อ 8: AAS 57 (1965), หน้า 11 •
7. เทียบ อ้างแล้ว บทที่ IV, ข้อ 38: AAS 57 (1965), หน้า 43, พร้อมกับหมายเหตุ 120 •
8. เทียบ โรม 8:14-17 •
9. เทียบ มัทธิว 22:39 •
10. ธรรมนูญด้านหลักคาสอนว่าด้วยพระศาสนจักร บทที่ II, ข้อ 9: AAS 57 (1965), หน้า
12-14 •
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11. เทียบ พระสันตะปาปาปี โอ 12 พระราชดารัสต่อสหภาพนานาชาติแห่งสถาบัน
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลปะ (International Union of Institutes of
Archeology, History and History of Art) 9 มีนาคม 1956 AAS 48 (1965), หน้า 212: “พระผู้
สถาปนา พระเยซูคริสตเจ้า มิได้มอบข้อบัญญัตใิ ดๆ หรือกาหนดวัตถุประสงค์สาหรับความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยทางวัฒนธรรมใดๆ • เป้าหมายที่พระคริสตเจ้าทรงประทานให้จากัดอยู่แต่เพียง
ด้านศาสนาโดยแท้ ... • พระศาสนจักรต้องนามนุษย์ไปหาพระเป็ นเจ้า เพือ่ ที่จะได้มอบพวกเขา
แก่พระองค์โดยไม่มีขอ้ แม้ใดๆ ... • พระศาสนจักรต้องไม่ละสายตาไปจากเป้าหมายเหนือ
ธรรมชาติที่จากัดอยู่เฉพาะในด้านศาสนา • ความหมายของกิจกรรมต่างๆ เหล่านี ้ ไปจนถึง
ข้อบัญญัติสดุ ท้ายในประมวลกฎหมายของพระศาสนจักร สามารถกระทาได้เพียงแต่รว่ มมือไม่วา่
จะเป็ นทางตรงหรือทางอ้อมกับเป้าหมายนี”้ •
12. ธรรมนูญด้านหลักคาสอนว่าด้วยพระศาสนจักร บทที่ I, ข้อ 1: AAS 57 (1965), หน้า
5•
13. เทียบ ฮีบรู 13:14 •
14. เทียบ 2 เธสะโลนิกา 3:6-13; เอเฟซัส 4:28 •
15. เทียบ อิสยาห์ 58: 1-12 •
16. เทียบ มัทธิว 23:3-23; มาระโก 7: 10-13 •
17. เทียบ พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater
et Magistra) IV: AAS 53 (1961), หน้า 456-457; เทียบ I: AAS ในเอกสารที่อา้ งถึง, หน้า 407,
410-411 •
18. เทียบ ธรรมนูญด้านหลักคาสอนว่าด้วยพระศาสนจักร บทที่ III, n. 28: AAS 57
(1965), p. 35 •
19. อ้างแล้ว ข้อ 28: AAS loc. cit. pp. 35-36 •
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20. เทียบ นักบุญแอมโบรส พรหมจารีย์ (De virginitate) บทที่ VIII, ข้อ 48: ML 16, 278
•
21. เทียบ ธรรมนูญด้านหลักคาสอนว่าด้วยพระศาสนจักร บทที่ II, ข้อ 15: AAS 57
(1965) หน้า 20 •
22. เทียบ ธรรมนูญด้านหลักคาสอนว่าด้วยพระศาสนจักร บทที่ II, ข้อ 13: AAS 57
(1965), หน้า 17 •
23. เทียบ จัสติน การสนทนากับทรีฟีน (Dialogus cum Tryphene) บทที่ 110; MG 6,
729 (ออตโต - บรรณาธิการ), 1897, หน้า 391-393: “... แต่ยิ่งมีการกดขี่ข่มเหงที่กระทาต่อพวก
เรามากขึน้ เท่าใด จานวนของผูท้ ี่กลับใจเป็ นผูเ้ ชื่อด้วยใจศรัทธาในนามของพระเยซูเจ้าจะยิ่งเพิ่ม
มากขึน้ เท่านัน้ ; เทียบ แตร์ตเู ลียน คาขอโทษ (Apologeticus) บทที่ L, 13: “ทุกครัง้ ที่ท่านกาจัดเรา
เหมือนต้นหญ้า จานวนของพวกเราจะทวีขนึ ้ โลหิตของพระคริสตเจ้าเป็ นเหมือนเมล็ดพันธุ!์ ”;
เทียบ ธรรมนูญด้านหลักคาสอนว่าด้วยพระศาสนจักร บทที่ II, ข้อ 9: AAS 57 (1965), หน้า 14 •
24. เทียบ ธรรมนูญด้านหลักคาสอนว่าด้วยพระศาสนจักร บทที่ II ข้อ 15: AAS 57
(1965), หน้า 20 •
25. เทียบ พระสันตะปาปาปอลที่ 6 พระราชดารัสเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 1965 •
ส่วนที่ 2
บทที่ 1
1. เทียบ นักบุญออกัสติน สิทธิทจี่ ะสมรสอีกครัง้ หนึ่ง (De Bene coniugali) PL 40, 375376 และ 394; นักบุญโทมัส ประมวลเทววิทยา (Summa Theologica) Suppl. Quaest. 49, art.
3 ad 1, สมณบัญญัติสาหรับชาวอาร์เมเนียน (Decretum pro Armenis) เดนซิงเกอร์-โชน 1327;
พระสันตะปาปาปี โอที่ 11 สมณสาสน์เรือ่ งการสมรส (Casti Connubii) AAS 22 (1930), หน้า
547-548; เดนซิงเกอร์-โชน 3703-3714. •
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2. เทียบ พระสันตะปาปาปี โอที่ 11 สมณสาสน์เรือ่ งการสมรส (Casti Connubii) AAS 22
(1930), หน้า 546-547; เดนซิงเกอร์-โชน 3706 •
3. เทียบ โฮเชยา 2; เยเรมีย์ 3:6-13; เอเสเคียล 16 และ 23; อิสยาห์ 54 •
4. เทียบ มัทธิว 9:15; มาระโก 2:19-20; ลูกา 5:34-35; ยอห์น 3:29; เทียบ 2 โครินธ์
11:2; เอเฟซัส 5:27; วิวรณ์ 19:7-8; 21:2 และ 9 •
5. เทียบ เอเฟซัส 5:25 •
6. เทียบ สภาสังคายนาวาติกนั ครัง้ ที่สอง ธรรมนูญด้านหลักคาสอนว่าด้วยพระศาสนจักร
AAS 57 (1965), หน้า 15-16; 40-41; 47 •
7. เทียบ พระสันตะปาปาปี โอที่ 11 สมณสาสน์เรือ่ งการสมรส (Casti Connubii) AAS 22
(1930), หน้า 583 •
8. เทียบ 1 ทิโมธี 5:3 •
9. เทียบ เอเฟซัส 5:32 •
10. เทียบ ปฐมกาล 2:22-24, สุภาษิต 5:15-20; 31:10-31; •
11. เทียบ พระสันตะปาปาปี โอที่ 11 สมณสาสน์เรือ่ งการสมรส (Casti Connubii) AAS
22 (1930), หน้า 547 และ 548; เดนซิงเกอร์-โชน 3707; โทบิต 8:4-8; เพลงซาโลมอน 1:2-3;
1:16; 4:16-5, 1; 7:8-14; 1 โครินธ์ 7:3-6; เอเฟซัส 5:25-33 •
12. เทียบ พระสันตะปาปาปี โอที่ 11 สมณสาสน์เรือ่ งการสมรส (Casti Connubii) AAS
22 (1930), หน้า 547 และ 548; เดนซิงเกอร์-โชน 3707 •
13. เทียบ 1 โครินธ์ 7:5 •
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14. เทียบ พระสันตะปาปาปี โอที่ 11 สมณสาสน์เรือ่ งการสมรส (Casti Connubii) AAS
22 (1930): เดนซิงเกอร์-โชน 3716-3718, พระสันตะปาปาปี โอที่ 12 พระราชดารัสต่อทีป่ ระชุม
สหภาพผดุงครรภ์แห่งอิตาลี (Allocutio Conventui Unionis Italicae inter Obstetrices) 29
ตุลาคม 1951 AAS 43 (1951), หน้า 835-854, พระสันตะปาปาปอลที่ 6 พระราชดารัสต่อคณะ
พระคาร์ดินลั 23 มิถนุ ายน 1964 AAS 56 (1964), หน้า 581-589 คาถามบางประการซึ่ง
จาเป็ นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมมากขึน้ ด้วยความรอบคอบถูกมอบหมายตามพระบัญชาของสมเด็จ
พระสันตะปาปาให้แก่คณะกรรมการเพื่อทาการศึกษาเกี่ยวกับประชากร ครอบครัว และการกาเนิด
เพื่อที่ว่า หลังจากคณะกรรมการได้ปฏิบตั ิหน้าที่สาเร็จลุล่วงไปแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปา
สามารถที่จะมีพระราชวินิจฉัยได้ • ด้วยเหตุที่พระธรรมคาสอนแห่งพระอาจาริยานุภาพอยู่ใน
สภาวการณ์เช่นนี ้ สภาฯศักดิ์สิทธิ์แห่งนีไ้ ม่ปรารถนาที่จะเสนอวิธีแก้ไขที่แน่นอนตายตัวโดยทันที •
15. เทียบ เอเฟซัส 5:16; โคโลสี 4:5 •
16. เทียบ ศีลศักดิส์ ิทธิต์ ามจารีตเกรกอเรียน (Sacramentarium Gregorianum): PL 78,
262 •
17. เทียบ โรม 5:15 และ 18; 6:5-11; กาลาเทีย 2:20 •
18. เทียบ เอเฟซัส 5:25-27 •
บทที่ 2
1. เทียบ คาแถลงเกริ่นนาของธรรมนูญนี ้ ข้อ 4 และต่อจากนัน้ •
2. เทียบ โคโลสี 3:2 •
3. เทียบ ปฐมกาล 1:28 •
4. เทียบ สุภาษิต 8:30-31 •
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5. เทียบ นักบุญอิเรเน สูก้ บั ลัทธินอกรีต (Adversus haereses) III, 11, 8 (แซกนาร์ด
บรรณาธิการ หน้า 200; เทียบ อ้างแล้ว 16, 6: หน้า 290-292; 21, 10-22: หน้า 370-372; 22 3:
หน้า 378; ฯลฯ) •
6. เทียบ เอเฟซัส 1:10 •
7. เทียบ พระราชดารัสของพระสันตะปาปาปี โอที่ 11 ต่อคุณพ่อ โรลองด์-กอสเซเลอร์
“จาเป็ นที่เราจะต้องไม่ละสายตาไปจากความจริงที่ว่าเป้าหมายของพระศาสนจักรอยู่ที่การ
ประกาศข่าวดีไม่ใช่การทาให้เกิดความเจริญรุง่ เรือง ถ้าหากพระศาสนจักรมีความเจริญรุง่ เรืองก็
เพียงเพื่อที่จะประกาศข่าวดี” [สัปดาห์ทางสังคมแห่งฝรั่งเศส (Semaines sociales de France)
แวร์ซาย 1936, หน้า 461-462] •
8. สภาสังคายนาวาติกนั ครัง้ แรก ธรรมนูญด้านหลักคาสอนว่าด้วยความเชือ่ คาทอลิก บท
ที่ III เดนซิงเกอร์ 1795, 1799 (3015, 3019); เทียบ พระสันตะปาปาปี โอที่ 11 พระสมณสาสน์
เรื่องสีส่ ิบปี (Quadragesimo Anno) AAS 23 (1931), หน้า 190 •
9. เทียบ พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งสันติภาพในโลก (Pacem in
Terris) AAS 55 (1963), หน้า 260 •
10. เทียบ พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งสันติภาพในโลก (Pacem in
Terris) AAS 55 (1963), หน้า 283; พระสันตะปาปาปี โอที่ 12, พระราชดารัสทางวิทยุ 24 ธันวาคม
1941: AAS 34 (1942), หน้า 16-17 •
11. พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งสันติภาพในโลก (Pacem in Terris)
AAS 55 (1963), หน้า 260 •
12. เทียบ พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 บทภาวนาเมื่อ 11 ตุลาคม 1962 ณ วันเปิ ด
ประชุมสภาสังคายนาฯ AAS 54 (1962), หน้า 792 •
13. เทียบ ธรรมนูญเรือ่ งพิธีกรรมศักดิส์ ิทธิ์ ข้อ 123: AAS 56 (1964), พระสันตะปาปา
ปอลที่ 6 พระราชดารัสต่อคณะศิลปิ นแห่งกรุงโรม หน้า 131; AAS 56 (1964), หน้า 439-442 •
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14. เทียบ สภาสังคายนาวาติกนั ครัง้ ที่สอง สมณบัญญัติเรือ่ งการฝึ กอบรมพระสงฆ์ และ
คาประกาศของสภาสังคายนาฯ เรือ่ งการศึกษาแบบคริสต์ •
15. เทียบ ธรรมนูญด้านหลักคาสอนว่าด้วยพระศาสนจักร บทที่ IV, ข้อ 37: AAS 57
(1965), หน้า 42-43 •
บทที่ 3
1. เทียบ พระสันตะปาปาปี โอที่ 12 พระราชดารัส เมื่อ 23 มีนาคม 1952 AAS 44 (1953),
หน้า 273; พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 พระราชดารัสต่อสมาคมคาทอลิกของผูใ้ ช้แรงงานอิตาลี
เมื่อ 1 พฤษภาคม 1959 AAS 51 (1959), หน้า 358 •
2. เทียบ พระสันตะปาปาปี โอที่ 11 สมณสาสน์เรือ่ งสีส่ ิบปี (Quadragesimo Anno) AAS
23 (1931), หน้า 190 และต่อจากนัน้ ; พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 พระราชดารัส เมือ่ 23 มีนาคม
1952 AAS 44 (1952), หน้า 276 และต่อจากนัน้ ; พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ ง
พระแม่และพระอาจารย์ (Mater et Magistra) AAS 53 (1961), หน้า 450; สภาสังคายนาวาติกนั
ครัง้ ที่สอง สมณบัญญัติเกีย่ วกับสือ่ สาหรับการสือ่ สารทางสังคม บทที่ I, ข้อ 6 AAS 56 (1964),
หน้า 147 •
3. เทียบ มัทธิว 16:26; ลูกา 16:1-31; โคโลสี 3:17 •
4. เทียบ พระสันตะปาปาลีโอที่ 13 สมณสาสน์เรือ่ งเสรีภาพ (Libertas) ในสมณลิขิตของ
พระสันตะปาปาลีโอที่ 13 t. VIII, หน้า 220 และต่อจากนัน้ ; พระสันตะปาปาปี โอที่ 11 สมณสาสน์
เรือ่ งสีส่ ิบปี (Quadragesimo Anno) AAS 23 (1931), หน้า 191 และต่อจากนัน้ ; พระสันตะปาปา
ปี โอที่ 12 พระราชดารัสในโอกาสวันฉลองพระคริสตสมภพ (Nuntius natalicius) 1941 AAS 34
(1942), หน้า 10 และต่อจากนัน้ ; พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งพระแม่และพระ
อาจารย์ (Mater et Magistra) AAS 53 (1961), หน้า 401-464 •
5. โดยอ้างอิงถึงปัญหาด้านการเกษตรกรรม เทียบ พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณ
สาสน์เรือ่ งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater et Magistra) AAS 53 (1961) •
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6. เทียบ พระสันตะปาปาลีโอที่ 13 สมณสาสน์เรือ่ งสาสน์แห่งความจริง (Rerum
Novarum) AAS 23 (1890-91), หน้า 649, หน้า 662; พระสันตะปาปาปี โอที่ 11 สมณสาสน์เรือ่ งสี่
สิบปี (Quadragesimo Anno) AAS 23 (193-1), หน้า 200-201; พระสันตะปาปาลีโอที่ 11 สมณ
สาสน์เรือ่ งพระผูไ้ ถ่ (Divini Redemptoris) AAS 29 (1937), หน้า 92; พระสันตะปาปาปี โอที่ 12
พระราชดารัสทางวิทยุในโอกาสวันก่อนวันฉลองพระคริสตสมภพ AAS 35 (1943) หน้า 20; พระ
สันตะปาปาปี โอที่ 13 พระราชดารัสเมื่อ 13 มิถนุ ายน 1943 AAS 35 (1943), พระสันตะปาปาปี โอ
ที่ 12 พระราชดารัสทางวิทยุต่อผูใ้ ช้แรงงานชาวสเปน 11 มีนาคม 1951 หน้า 172; พระ
สันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater et Magistra) AAS 43
(1951), หน้า 215; AAS 53 (1961), หน้า 419 •
7. เทียบ พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater et
Magistra) AAS 53 (1961), หน้า 408, 424, 427; อย่างไรก็ตาม คาว่า “การรักษา” (curatione)
ถูกนามาจากข้อความภาษาละตินในสมณสาสน์เรือ่ งสีส่ ิบปี (Quadragesimo Anno) AAS 23
(1931) หน้า 199; ในแง่ของวิวฒ
ั นาการของคาถาม เทียบ พระสันตะปาปาปี โอที่ 12 พระราชดารัส
เมื่อ 3 มิถนุ ายน 1950 AAS 42 (1950) หน้า 485-488; พระสันตะปาปาปอลที่ 6 พระราชดารัส
เมื่อ 8 มิถนุ ายน 1964 AAS 56 (1964), หน้า 573-579 •
8. เทียบ พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งมาลัยแห่งความปี ติ (Sertum
Laetitiae) AAS 31 (1939), หน้า 642; พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 พระราชดารัสต่อคณะสงฆ์
AAS 52 (1960), หน้า 5-11; พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งพระแม่และพระอาจารย์
(Mater et Magistra) AAS 53 (1961), หน้า 411 •
9. เทียบ นักบุญโทมัส ประมวลเทววิทยา (Summa Theologica) II-II, q. 32, a. 5 ad 2;
อ้างแล้ว q. 66, a. 2: และต่อจากนัน้ ; อรรถาธิบายใน พระสันตะปาปาลีโอที่ 13 สมณสาสน์เรือ่ ง
สาสน์แห่งความจริง (Rerum Novarum) AAS 23 (1890-91) หน้า 651 และต่อจากนัน้ ; และพระ
สันตะปาปาปี โอที่ 12 พระราชดารัส เมื่อ 1 มิถนุ ายน 1941: AAS 33 (1941), หน้า 199; พระ
สันตะปาปาปี โอที่ 12 พระราชดารัสเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 1954: AAS 47 (1955),
หน้า 27 •
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10. เทียบ นักบุญแบซิล บทเทศน์จากพระวรสารนักบุญลูกา “รือ้ ยุง้ ฉางของเรา”
(Destruam horrea mea) ข้อ 2 (PG 31, 263); แลคแทนทิอสุ กฎแห่งสวรรค์ (Divinarum
institutionum) เล่มที่ V เกี่ยวกับความยุติธรรม (PL 6, 565 B); นักบุญออกัสติน บทพระวรสารโดย
นักบุญยอห์น Ev. tr. 50, n. 6 (PL 35, 1760); นักบุญออกัสติน ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับบทสดุดีที่ 147
ข้อ 12 (PL 37, 192); นักบุญเกรกอรี ผูย้ ิ่งใหญ่ บทเทศน์ (Homiliae in Ev.), hom. 20 (PL 76,
1165); นักบุญเกรกอรี ผูย้ ิ่งใหญ่ กฎเกีย่ วกับการอภิบาล (Regulae Pastoralis liber) pars III c.
21 (PL 77 87); นักบุญโบนาเวนตูรา In III Sent. d. 33, dub. 1 (ed Quacracchi, III, 728);
นักบุญโบนาเวนตูรา, 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); นักบุญอัลแบร์ ผูย้ ิ่งใหญ่ 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
ของการตัดสินเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีแก่นสารในยุคสมัยของเรา เทียบ พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 พระ
ราชดารัสทางวิทยุ-โทรทัศน์ เมื่อ 11 กันยายน 1962: AAS 54 (1962) p. 682: “ภาระหน้าที่ของ
มนุษย์ทกุ คน ภาระหน้าที่อนั เร่งด่วนของผูเ้ ป็ นคริสตชน คือการพิจารณาถึงสิ่งที่ไม่เป็ นแก่นสารโดย
ใช้มาตรวัดจากความต้องการของผูอ้ ื่น และดูแลให้การจัดการและการกระจายทรัพย์สิ่งของที่สรรค์
สร้างขึน้ มาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม” •
11. ในกรณีนนั้ หลักการเดิมยังคงเป็ นจริงอยู่: “ในกรณีของความจาเป็ นอย่างยิ่งยวด
ทรัพย์สิ่งของทัง้ หมดเป็ นของส่วนรวม นั่นคือ ทรัพย์สิ่งของทัง้ หลายมีไว้เพื่อการแบ่งปัน” ในทาง
ตรงกันข้าม สาหรับลาดับขัน้ ตอน การเพิ่มเติม และลักษณะซึ่งหลักการเหล่านีถ้ กู นาไปประยุกต์ใช้
ในเนือ้ หาที่ได้เสนอมา นอกเหนือจากผูป้ ระพันธ์ในยุคใหม่ เทียบ นักบุญโทมัส ประมวลเทววิทยา
(Summa Theologica) II-II, q. 66, a. 7 เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เพื่อที่จะนาหลักการไปประยุกต์ใช้
อย่างถูกต้อง เราต้องบรรลุถึงเงื่อนไขทุกประการซึ่งเป็ นเงื่อนไขจาเป็ นตามหลักศีลธรรม •
12. เทียบ Gratiam, Decretum, C. 21, dist. LXXXVI (บรรณาธิการ ฟรีดแบร์ก I, 302).
สัจพจน์นสี ้ ามารถพบได้ใน PL 54, 591 A (เทียบ ใน Antonianum 27 (1952) 349-366) i. •
13. เทียบ พระสันตะปาปาลีโอที่ 13 สมณสาสน์เรือ่ งสาสน์แห่งความจริง (Rerum
Novarum) AAS 23 (1890-91) หน้า 643-646, พระสันตะปาปาปี โอที่ 11 สมณสาสน์เรือ่ งสีส่ ิบปี
(Quadragesimo Anno) AAS 23 (1931) หน้า 191; พระสันตะปาปาปี โอที่ 12 พระราชดารัสทาง
วิทยุ เมื่อ 1 มิถนุ ายน 1941: AAS 33 (1941), หน้า 199; พระสันตะปาปาปี โอที่ 12 พระราชดารัส
ทางวิทยุเนื่องในโอกาสวันก่อนวันฉลองพระคริสตสมภพ 1942 AAS 35 (1943), หน้า 17; พระ
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สันตะปาปาปี โอที่ 12 พระราชดารัสทางวิทยุ เมื่อ 1 กันยายน 1944 AAS 36 (1944) หน้า 253;
พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater et Magistra) AAS
53 (1961) หน้า 428-429 •
14. เทียบ พระสันตะปาปาปี โอที่ 11 สมณสาสน์เรือ่ งสีส่ ิบปี (Quadragesimo Anno)
AAS 23 (1931) หน้า 214; พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งพระแม่และพระอาจารย์
(Mater et Magistra) AAS 53 (1961), หน้า 429 •
15. เทียบ พระสันตะปาปาปี โอที่ 11 พระราชดารัสทางวิทยุเนื่องในโอกาสวันฉลองพระ
จิตเจ้าเสด็จลงมา (Pentecost) 1941: AAS 44 (1941) หน้า 199; พระสันตะปาปายอห์นที่ 23
สมณสาสน์เรือ่ งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater et Magistra) AAS 53 (1961) หน้า 430 •
16. สาหรับการใช้ทรัพย์สิ่งของอย่างถูกต้องตามหลักคาสอนในพันธสัญญาใหม่: 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; เอเฟซัส 1:28; 2 โครินธ์ 8:13; 1 ยอห์น 3:17 และต่อจากนัน้ •
บทที่ 4
1. เทียบ พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater et
Magistra) AAS 53 (1961), หน้า 417 •
2. เทียบ พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 อ้างแล้ว •
3. เทียบ โรม 13:1-5 •
4. เทียบ โรม 13:5 •
5. เทียบ พระสันตะปาปาปี โอที่ 12 พระราชดารัสทางวิทยุ เมื่อ 24 ธันวาคม 1942 AAS
35 (1943) หน้า 9-24; 24 ธันวาคม 1944 AAS 37 (1945), หน้า 11-17; พระสันตะปาปายอห์นที่
23 สมณสาสน์เรือ่ งสันติภาพในโลก (Pacem in Terris) AAS 55 (1963), หน้า 263, 271 277 และ
278 •
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6. เทียบ พระสันตะปาปาปี โอที่ 12 พระราชดารัสทางวิทยุ เมื่อ 7 มิถนุ ายน 1941 AAS
33 (1941) หน้า 200; พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งสันติภาพในโลก (Pacem in
Terris) 1.c., หน้า 273 และ 274 •
7. เทียบ พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งพระแม่และพระอาจารย์ (Mater et
Magistra) AAS 53 (1961), หน้า 416 •
8. พระสันตะปาปาปี โอที่ 11 พระราชดารัส “ต่อสหพันธ์ผบู้ ริหารมหาวิทยาลัยคาทอลิก"
พระราชดารัสของพระสันตะปาปาปี โอที่ 11 (แบร์เตตโต - บรรณาธิการ) ตูริน เล่มที่ 1 (1960) หน้า
743 •
9. เทียบ สภาสังคายนาวาติกนั ครัง้ ที่สอง ธรรมนูญด้านหลักคาสอนว่าด้วยพระศาสนจักร
ข้อ 13: AAS 57 (1965), หน้า 17 •
10. เทียบ ลูกา 2:14 •
บทที่ 5
1. เทียบ พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งสันติภาพในโลก (Pacem in Terris)
11 เมษายน 1963: AAS 55 (1963), หน้า 291; “ดังนัน้ ในยุคสมัยของพวกเราที่ทะนงตนไปกับพ
ลานุภาพของอาวุธปรมาณู นับว่าเป็ นการไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าสงครามเป็ นวิธีการที่เหมาะสมที่
จะปกป้องสิทธิที่ถกู ละเมิด” •
2. เทียบ พระสันตะปาปาปี โอที่ 12 พระราชดารัสเมื่อ 30 กันยายน 1954: AAS 46
(1954) หน้า 589; พระราชดารัสทางวิทยุเมื่อ 24 ธันวาคม 1954 AAS 47 (1955), หน้า 15 และ
ต่อจากนัน้ ; พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งสันติภาพในโลก (Pacem in Terris) AAS
55 (1963), หน้า 286-291; พระสันตะปาปาปอลที่ 6 พระราชดารัสต่อสหประชาชาติ เมื่อ 4
ตุลาคม 1965 •
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3. พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 สมณสาสน์เรือ่ งสันติภาพในโลก (Pacem in Terris) ซึ่ง
ประเด็นเรื่องการลดอาวุธได้ถกู กล่าวถึง AAS 55 (1963), หน้า 287 •
4. เทียบ 2 โครินธ์ 2:6 •
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