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เปาโล พระสังฆราช ผูร้ บั ใช้บรรดาผูร้ บั ใช้ของพระเจ้า
ร่วมกับบรรดาพระสังฆราชแห่งสภาสังคายนาศักดิสิ์ ทธิ ์
เพื่อเป็ นทีจ่ ดจาไว้ตลอดไป

สมณกฤษฎีกา
เรื่อง
การอบรมเพื่อเป็ นพระสงฆ์
อารัมภบท
สภาสังคายนาศักดิสิ์ ทธิทราบดี
์
ว่าความปรารถนาทีจ่ ะฟื้ นฟูทวพระศาสนจั
ั่
กรนัน้ ส่วนใหญ่ขน้ึ อยู่กบั ศาสน
บริการของบรรดาพระสงฆ์ทไ่ี ด้รบั พลังบันดาลใจจากจิตตารมณ์ของพระคริสตเจ้า1 จึงประกาศอย่างหนัก
แน่ นถึงความส าคัญ ของการอบรมเพื่อ เป็ น พระสงฆ์ และเน้ น ถึงหลักการสาคัญ บางประการเพื่อ ย้ า
กฎหมายซึง่ เป็ นทีร่ บั รองแล้วจากประสบการณ์ทผ่ี ่านมาหลายศตวรรษ และเพื่อนาเนื้อหาใหม่ๆเพิม่ เติม
เข้ามาซึ่งจะทาให้ธรรมนูญและกฤษฎีกาของสภาสังคายนาครัง้ นี้ตอบสนองต่อสถานการณ์ ปัจจุบันที่
เปลี่ย นแปลงไป การอบรมเพื่อเป็ นพระสงฆ์น้ี จาเป็ นส าหรับพระสงฆ์ทุก องค์ ทัง้ คณะสงฆ์ของสังฆ
มณฑลและคณะสงฆ์นักพรต ไม่ว่าจะอยู่ในจารีตใด ดังนัน้ ข้อกาหนดต่อไปนี้ท่เี กีย่ วข้องโดยตรงกับ การ
อบรมคณะสงฆ์ของสังฆมณฑลจึงต้องปรับเท่าทีจ่ าเป็ นให้เข้ากับพระสงฆ์ทุกองค์ดว้ ย
I.

ต้องจัดเตรียมข้อกาหนดในการอบรมเพือ่ เป็ นพระสงฆ์ของแต่ละประเทศ

1)
ในเมื่อประชาชนและท้องถิน่ มีความแตกต่างกันอย่างมาก จึงออกกฎหมายได้เพียงในหลักการ
สาคัญๆเท่านัน้ ส่วนในแต่ละประเทศและจารีตต่างๆโดยเฉพาะจึงต้องจัดให้มี “หลักสูตรการอบรมเพื่อ
เป็ นพระสงฆ์” ทีส่ ภาพระสังฆราชต่างๆ เป็ นผูก้ าหนด2 ต้องตรวจตราแก้ไขหลักสูตรนี้ตามโอกาส และจัด
ให้ได้รบั การรับรองจากสันตะสานัก เพื่อกฎหมายสากลจะได้รบั การดัดแปลงปรับปรุงให้เหมาะกับสภาพ
ของท้องถิ่นและกาลเวลา ให้การอบรมเพื่อเป็ น พระสงฆ์ตอบสนองความต้องการด้านงานอภิบาลใน
ท้องถิน่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ศิ าสนบริการนัน้
II.
การส่งเสริมกระแสเรียกเป็ นพระสงฆ์ให้เข้มข้นขึ้น
2)
การส่งเสริมกระแสเรียกเป็ นหน้าทีข่ องชุมชนคริสตชนทัง้ มวล3 ซึง่ ก่อนอื่นหมดต้องเริม่ ด้วยการ
ดาเนินชีวติ คริสตชนแท้จริง สิง่ ที่จะช่วยเหลือได้มากที่สุดในเรื่องนี้คอื ครอบครัวที่เปี่ ยมด้วยจิตตารมณ์
1

ความเชื่อ ความรัก และความเลื่อมใสศรัทธา ครอบครัวจึงเป็ นเสมือนสามเณราลัยแห่งแรก ต่อมาก็คอื
ชุมชนในเขตวัดทีบ่ รรดาเยาวชนมีส่วนร่วมในชีวติ ของชุมชน บรรดาครูบาอาจารย์และผูม้ สี ่วนร่วมในการ
อบรมสังสอนเยาวชนไม่
่
ว่าด้วยวิธใี ด โดยเฉพาะคณะกิจกรรมคาทอลิกซึง่ พยายามหล่อเลี้ยงและส่งเสริม
เยาวชนในความดูแลให้ได้รบั กระแสเรียกและเดินตามกระแสเรียกนัน้ ได้โดยอิสระเสรี พระสงฆ์ทุกองค์
ควรแสดงความกระตือรือร้นเยี่ยงอัครสาวกในการส่งเสริมกระแสเรียกให้มากที่สุด และดาเนินชีวติ ถ่อม
ตน ขยันขันแข็ง เปี่ ยมด้วยความยินดี รวมทัง้ มีความรักและทางานร่วมกับเพื่อนพระสงฆ์เพื่อดึงดูดจิตใจ
ของบรรดาเยาวชนให้เข้าหาชีวติ สงฆ์
ส่วนบรรดาพระสังฆราชก็มหี น้าทีป่ ลุกจิตใจสัตบุรุษในปกครองให้ส่งเสริมกระแสเรียกและเอาใจ
ใส่ปลุกให้ทุกคนร่วมแรงร่วมงานกันอย่างใกล้ชดิ ยิง่ กว่านัน้ ยังต้องทาตนเป็ นเสมือนบิดา ยอมเสียสละ
ทุกสิง่ เพื่อช่วยเหลือผูท้ ต่ี นเห็นว่าได้รบั เรียกให้มาร่วมงานกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
การมีส่วนร่วมงานอย่างแข็งขันของมวลประชากรของพระเจ้าเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกเช่น นี้
ตอบสนองกิจการของพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้าซึ่งประทานคุณสมบัติท่เี หมาะสมแก่มนุ ษย์ท่ที รง
เลือกให้มามีส่วนร่วมสังฆภาพตามฐานันดรของพระคริสตเจ้า ประทานพระหรรษทานช่วยเหลือเขา
เหล่านัน้ และในเวลาเดียวกันยังมอบเขาให้ศาสนบริกรถูกต้องตามกฎหมายของพระศาสนจักรมีหน้าที่
รับรู้และรับรองว่าผู้สมัครรับหน้าที่ยงิ่ ใหญ่น้ีมคี วามเหมาะสม มีเจตนาถูกต้อง ขอบวชโดยมีอิสระเสรี
เต็มที่ แล้วจึงเรียกเขาและเจิมถวายเขาด้วยตราประทับของพระจิตเจ้า ให้มาถวายคารวกิจแด่พระเจ้า
และรับใช้พระศาสนจักร4
สภาสังคายนาเสนอแนะโดยเฉพาะให้ใช้วธิ กี ารร่วมมือกันในรูปแบบต่างๆทีเ่ คยใช้กนั มา เช่นการ
อธิษฐานภาวนาด้วยความกระตือรือร้น การกลับใจใช้โทษบาปแบบคริสตชน รวมทัง้ การอบรมสังสอนให้
่
ความรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแก่บรรดาคริสตชน ไม่ว่าจะโดยใช้การเทศน์ สอนและการสอนคาสอน หรือโดยใช้
อุปกรณ์การสื่อสารมวลชนแบบต่างๆ เพื่อประกาศให้ทุกคนเข้าใจถึงความจาเป็ น ธรรมชาติ และความ
งดงามของกระแสเรียกเป็ นพระสงฆ์ นอกจากนัน้ สภาสังคายนายังกาหนดให้หน่ วยงานเกีย่ วกับกระแส
เรียกซึ่งได้จดั ตัง้ ขึ้นแล้ว หรือกาลังจะจัดตัง้ ขึ้นในแต่ละสังฆมณฑล ในภูมภิ าค หรือประเทศต่างๆ ตาม
เอกสารของสมเด็จพระสันตะปาปาเกีย่ วกับเรื่องนี้ ต้องช่วยแนะนางานอภิบาลด้านกระแสเรียกอย่างเป็ น
ระบบและต่อ เนื่ องโดยไม่ ม องข้ามความช่ วยเหลือ ใดๆที่วิชาจิต วิท ยาและสังคมวิท ยาสมัย ปั จ จุบัน
เสนอแนะให้ รวมทัง้ ส่งเสริมงานนี้ดว้ ยความรอบคอบอย่างกระตือรือร้น5
งานส่งเสริม กระแสเรียกต้องมีใจเปิ ดกว้างข้ามเขตแดนของแต่ละสังฆมณฑล ประเทศ คณะ
นั ก บวช และจารีต แต่ ต้อ งมองถึ งความต้อ งการของพระศาสนจัก รสากล และน าความช่ ว ยเหลือ
โดยเฉพาะให้แก่ภูมภิ าคทีม่ คี วามต้องการผูป้ ฏิบตั งิ านในสวนองุ่นขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างเร่งด่วน
3)
ในสามเณราลัยเล็กที่ตงั ้ ขึ้นเพื่อเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์กระแสเรียก บรรดาสามเณรต้องได้รบั การ
เตรียมตัวให้ติดตามพระคริสตเจ้าพระผู้ไถ่ด้วยใจกว้างและบริสุทธิใจ
์ อาศัย การอบรมเป็ นพิเศษด้าน
ศาสนา โดยเฉพาะการแนะนาด้านจิต ใจที่เหมาะสม เขาควรได้รบั คาแนะนาเยี่ยงบิดาจากพระสงฆ์
ผูป้ กครอง โดยมีบดิ ามารดาคอยช่วยเหลือด้วยตามความเหมาะสม ให้ดาเนินชีวติ ที่เหมาะกับอายุ, จิต
วิญญาณและการพัฒนาของเยาวชน และสอดคล้องกับหลักการด้านจิตวิทยาที่ถูกต้องอย่างเต็มที่ โดยไม่
2

มองข้ามประสบการณ์ ท่เี หมาะสมของความเป็ นมนุ ษย์และความสัมพันธ์กับครอบครัว 6 นอกจากนัน้
กฎเกณฑ์ต่างๆต่อไปนี้ท่กี าหนดไว้สาหรับสามเณราลัยใหญ่ก็ต้องปรับใช้กับสามเณราลัยเล็กด้วย ให้
สอดคล้องกับเจตนาและเหตุผลของสามเณราลัยเล็ก ต้องจัดการศึกษาอบรมของบรรดาสามเณรอย่าง
ทีว่ ่าเขาอาจจะไปศึกษาต่อทีอ่ ่นื ได้ ถ้าเขาตัง้ ใจจะเลือกดาเนินชีวติ ในฐานะอื่น
ยังต้องใช้ความเอาใจใส่เท่าเทียมกันเพื่อส่งเสริมเมล็ดพันธุ์กระแสเรียกของเยาวชนในสถาน
อบรมเฉพาะอื่นๆทีม่ ลี กั ษณะและจุดประสงค์เหมือนกับสามเณราลัยเล็ก รวมทัง้ เยาวชนทีเ่ รียนชัน้ มัธยม
ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่นๆ ทัง้ ยังต้องเอาใจใส่ส่งเสริมสถาบันและการริเริ่มอื่นสาหรับผูท้ ม่ี อี ายุมาก
แล้วซึง่ มีกระแสเรียก(เป็ นพระสงฆ์)ด้วย
III. การจัดหลักสูตรการศึกษาอบรมของสามเณราลัยใหญ่
4)
จาเป็ นต้องมีสามเณราลัยใหญ่ สาหรับการอบรมเพื่อเป็ นพระสงฆ์ การอบรมบรรดาสามเณรใน
สามเณราลัยต้องมีจุดหมายอบรมเขาให้เป็ นผู้อภิบาลวิญญาณโดยแท้จริงตามพระฉบับของพระเยซู
คริสต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา7 เขาจึงต้องได้รบั การเตรียมสาหรับศาสนบริการด้านพระวาจา เพื่อเขา
จะได้เข้าใจพระวาจาที่พระเจ้าทรงเปิ ดเผยได้ดขี ้นึ ทาให้พระวาจาเป็ นของตนโดยการคิดคานึง แสดง
พระวาจาออกมาด้วยคาพูดและชีวติ ความประพฤติ เขาต้องได้รบั การเตรียมสาหรับศาสนบริการเกีย่ วกับ
คารวกิจและการบันดาลความศักดิสิ์ ทธิ ์ เพื่อจะได้อธิษฐานภาวนาและประกอบพิธกี รรมศักดิสิ์ ทธิ ์ ปฏิบตั ิ
กิจกรรมนาความรอดพ้นโดยการถวายบูชาขอบพระคุณและประกอบพิธศี ลี ศักดิสิ์ ทธิต่์ างๆ เขาต้องได้รบั
การเตรียมสาหรับงานอภิบาลจนสามารถเป็ นผู้แทนแสดงองค์พระคริสตเจ้าแก่เพื่อนมนุ ษย์ พระคริสต
เจ้าผู้ “ไม่ได้เสด็จมาเพื่อให้ผู้อ่ืนรับใช้ แต่ มาเพื่อรับใช้ผู้อ่ืน และมอบชีวิตของพระองค์เป็ นสินไถ่เพื่อ
มนุ ษย์ทงั ้ หลาย” (มก 10:45; เทียบ ยน 13:12-17) และยอมเป็ นทาสรับใช้ทุกคน เพื่อเอาชนะใจผูอ้ ่นื ให้
มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้ (เทียบ 1 คร 9:19)
ดังนัน้ ทุกมิติของการอบรมเพื่อเป็ นพระสงฆ์ ทัง้ ด้านจิตใจ สติปัญญา ระเบียบการดาเนินชีวติ
จึงต้องจัดให้กลมกลืนกันเพื่อจุดประสงค์ด้านการอภิบาลนี้ บรรดาผู้ให้การอบรมและคณาจารย์จงึ ต้อง
ร่วมมือกันทางานเพื่อบรรลุจุดหมายนี้ โดยเชื่อฟั งอานาจปกครองของพระสังฆราชอย่างซื่อสัตย์
5)
เนื่องจากว่าการศึกษาอบรมของสามเณรขึน้ อยู่ทงั ้ กับกฎทีช่ าญฉลาด และโดยเฉพาะขึ้นอยู่กบั ผู้
อบรมทีเ่ หมาะสม จึงต้องเลือกผูอ้ บรมและคณาจารย์ของสามเณราลัยจากบุคคลทีด่ ที ส่ี ุด 8 ต้องได้รบั การ
เตรียมอย่างเอาใจใส่ให้มคี วามรูล้ กึ ซึ้งมันคง
่ มีประสบการณ์งานอภิบาลอย่างเหมาะสม ได้รบั การอบรม
ด้านชีวิตจิตและวิธีการสอนเป็ นอย่างดี ดังนัน้ จึง จาเป็ น ต้องจัดให้มีสถาบันเพื่อบรรลุถึงจุดประสงค์
ประการนี้ หรืออย่างน้อยให้มีหลักสูตรที่เหมาะสมสาหรับผู้ให้การอบรม และส่งเสริมให้มกี ารประชุม
บรรดาผูป้ กครองสามเณราลัยตามระยะเวลาทีก่ าหนดอย่างสม่าเสมอ
บรรดาผู้ปกครองและคณาจารย์ต้องมีสานึกอยู่เสมอว่าการอบรมเพื่อเป็ นพระสงฆ์จะประสบ
ความสาเร็จมากน้อยย่อมขึน้ อยู่เป็ นอย่างมากกับวิธกี ารคิดและการกระทาของตน เขาทัง้ หลายต้องรวม
พลังทัง้ ด้านจิตใจและการปฏิบตั งิ านโดยมีอธิการเป็ นผูน้ า เป็ นครอบครัวเดียวกันทัง้ ในหมู่ของตนเองและ
กับบรรดาสามเณร เป็ นครอบครัวที่ตอบสนองคาอธิษฐานภาวนาขององค์พระผู้เป็ นเจ้า “เพื่อเขาจะได้
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เป็ นหนึ่ งเดียวกัน ” (ยน 17:11) และหล่ อเลี้ยงความยิน ดีท่บี รรดาสามเณรมีต่ อกระแสเรีย กของตน.
พระสังฆราชยังต้องเอาใจใส่ด้วยความรักเป็ นพิเศษต่อผู้ทางานในสามเณราลัยและแสดงตนเป็ นบิดา
อย่างแท้จริงในพระคริสตเจ้าต่อบรรดาสามเณรด้วย ในทีส่ ุด พระสงฆ์ทุกองค์ตอ้ งสานึกด้วยว่าสามเณรา
ลัยเป็ นหัวใจของสังฆมณฑล และให้ความช่วยเหลือของตนโดยเต็มใจ 9
6)
ผู้ให้การอบรมต้องคอยคอยตรวจตราด้วยความเอาใจใส่ถึงเจตนาที่ถูกต้องและความตัง้ ใจโดย
อิสระเสรีตามอายุและความก้าวหน้าของสามเณรแต่ละคน รวมทัง้ ความเหมาะสมในด้านจิตวิญญาณ
ความประพฤติและสติปัญญา สุขภาพที่เ หมาะสมด้านร่างกายและจิตใจ และยังต้องพิจารณาถึงความ
โน้มเอียงทีเ่ ขาอาจได้รบั สืบทอดมาจากครอบครัวด้วย นอกจากนัน้ ยังควรขยายความสามารถของบรรดา
สามเณรที่จะแบกภาระงานของพระสงฆ์และหน้าที่การอภิบาล10 ต้องมีจติ ใจมันคงและใช้
่
การทดสอบที่
จาเป็ นในการคัดเลือกบรรดาสามเณรทุกครัง้ แม้ในปั จจุบนั จานวนพระสงฆ์ลดลงอย่างน่าเสียใจก็ตาม11
เพราะพระเจ้าจะไม่มวี นั ปล่อยให้พระศาสนจักรของพระองค์ขาดศาสนบริกร ถ้าผู้ท่เี หมาะสมได้รบั การ
เลื่อนตาแหน่ง(ให้บวชเป็ นพระสงฆ์) ส่วนผูท้ ไ่ี ม่เหมาะสมได้รบั คาแนะนาฐานบิดาให้ไปทาหน้าทีอ่ ่นื และ
ช่วยเหลือให้เขาไปปฏิบตั งิ านแพร่ธรรมแบบฆราวาสอย่างแข็งขันโดยสานึกถึงกระแสเรียกของตนในการ
เป็ นคริสตชน
7)
ในที่ทแ่ี ต่ละสังฆมณฑลไม่มคี วามพร้อมจะตัง้ สามเณราลัยของตนได้ ก็ให้จดั ตัง้ และส่งเสริมให้มี
สามเณราลัยสาหรับหลายสังฆมณฑล รวมกันสาหรับท้องถิน่ หรือสาหรับประเทศ เพื่อจะได้มสี มรรถภาพ
ในการอบรมสามเณรได้อย่างเข้มข้นมากขึ้น กฎเกณฑ์ดงั กล่าวจะต้องเป็ นหลักการสูงสุดในเรื่องนี้ สาม
เณราลัยเหล่านี้ ถ้าเป็ นสามเณราลัยสาหรับท้องถิ่นหรือประเทศ ควรมีการปกครองตามระเบียบการที่
พระสังฆราชผูเ้ กีย่ วข้องกาหนดไว้12 และได้รบั การรับรองจากสันตะสานัก
ในสามเณราลัยทีม่ สี ามเณรจานวนมาก แม้จะยังต้องรัก ษาเอกภาพการปกครองและการอบรมสัง่
สอนด้านวิชาการไว้ ควรแบ่งบรรดาสามเณรเป็ นกลุ่ม เล็กๆตามความเหมาะสม เพื่อจะจัดให้มกี ารอบรม
เป็ นรายบุคคลได้ดยี งิ่ ขึน้
IV. ความจาเป็ นทีจ่ ะต้องให้การอบรมด้านจิตวิ ญญาณอย่างเข้มข้นยิง่ ขึ้น
8)
การอบรมด้านจิตวิญญาณต้องสัมพันธ์อย่างใกล้ ชิดกับการอบรมด้านวิชาการและงานอภิบาล
โดยเฉพาะอาศัยความช่วยเหลือพิเศษของผู้แนะนาจิตวิญญาณ 13 จาเป็ นต้องอบรมบรรดาสามเณรให้
เรียนรู้ท่จี ะดาเนินชีวติ มีความสัมพันธ์ คุ้นเคยและใกล้ชดิ กับพระบิดา อาศัยพระเยซูค ริสต์พระบุตร ใน
องค์พระจิตเจ้า อาศัยศีลบวช เขาทัง้ หลายจะต้อ งมีภาพลักษณ์เดียวกันกับพระคริสตเจ้าผูเ้ ป็ นพระสงฆ์,
ดาเนินชีวติ โดยถอดแบบชีวติ ทัง้ หมดให้ชดิ สนิทในฐานะเป็ นมิตรกับพระองค์14 เขาต้องดาเนินชีวติ ธรรม
ล้าลึกปั สกาของพระองค์จนรูจ้ กั ทาให้ประชากรทีเ่ ขาได้รบั หน้าทีใ่ ห้ดูแลได้มสี ่วนร่วมธรรมล้าลึกปั สกานี้
ด้วย เขาต้องเรีย นรู้ท่จี ะแสวงหาพระคริสตเจ้าด้วยการราพึงภาวนาพระวาจาของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์
โดยมีส่ ว นร่ วมอย่ างแข็ง ขัน กับ พระธรรมล้ า ลึก ศัก ดิส์ ิท ธิของพระศาสนจั
์
ก ร โดยเฉพาะในพิธีบู ช า
ขอบพระคุณ และพิธีกรรมท าวัตร15 ในพระสังฆราชที่ส่ งเขาไปและในเพื่อนมนุ ษ ย์ท่ีเขาถูก ส่งไปพบ
โดยเฉพาะคนยากจน เด็กๆ คนเจ็บป่ วย คนบาป และผูไ้ ม่มคี วามเชื่อ เขาต้องมีความวางใจเยีย่ งบุตร มี
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ความรักและศรัทธาต่อพระแม่มารีย์พรหมจารี ซึ่งพระเยซูเจ้า ก่อนจะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ทรง
มอบไว้ให้เป็ นมารดาแก่ศษิ ย์ทท่ี รงรัก
เขาควรได้รบั การส่งเสริมให้ปฏิบตั ิกจิ ศรัทธาต่างๆที่ธรรมประเพณีของพระศาสนจักรสนับสนุ น
เสมอมา แต่ก็ต้องระวังอย่าให้การอบรมด้านชีวติ จิตมีแต่เพียงกิจศรัทธาเหล่านี้และความรู้สกึ เท่านัน้ .
บรรดาสามเณรควรเรียนรูท้ ่จี ะดาเนินชีวติ ตามรูปแบบของพระวรสาร มันคงในความเชื
่
่อ ความหวังและ
ความรัก ปฏิบตั ิคุณธรรมเหล่านี้ให้บรรลุถึงจิตวิญญาณของการอธิษฐานภาวนา 16 เป็ นพลังและเกราะ
ป้ องกันกระแสเรียก ทาให้คุณธรรมอื่นๆแข็งแรงขึน้ และเพิม่ ความกระตือรือร้นทีจ่ ะนามนุษย์ทุกคนเข้ามา
หาพระคริสตเจ้า
9)
บรรดาสามเณรจะต้อ งเข้า ใจให้ ลึก ซึ้ งถึ งธรรมล้ า ลึ ก เรื่อ งพระศาสนจัก ร โดยเฉพาะที่ส ภา
สังคายนาศักดิสิ์ ทธิครั
์ ง้ นี้ได้อธิบายเป็ นพิเศษ มีความผูกพันกับผู้แทนองค์พระคริสตเจ้าด้วยความรักที่
ถ่อมตนเยี่ย งบุ ตร และเมื่อได้เป็ นพระสงฆ์แล้วก็ต้อ งมีค วามผูก พัน กับ พระสังฆราชของตนในฐานะ
ผูร้ ่วมงานที่ซ่อื สัตย์และให้ความร่วมมือกับพี่น้องพระสงฆ์ แสดงการเป็ นพยานถึงเอกภาพที่ชกั นามวล
มนุษย์เข้ามาเป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า17
เขาต้องเรียนรูท้ ่จี ะมีใจกว้าง ร่วมงานในชีวติ ของ
พระศาสนจักรส่วนรวม ดังที่นักบุญออกัสตินกล่าวไว้ว่า “ยิง่ แต่ละคนรักพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า
มากเท่าใด เขาก็ยงิ่ มีพระจิตเจ้ามากเท่านัน้ ” 18 บรรดาสามเณรต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้ง ว่าตนไม่ถูกกาหนด
ไว้ให้มอี านาจเหนือผูอ้ ่นื หรือมีเกียรติ แต่เพื่อจะมอบตนทัง้ หมดเพื่อรับใช้พระเจ้าและเพื่องานอภิบาล เขา
จึงต้องได้รบั การอบรมด้ วยความเอาใจใส่เป็ นพิเศษให้เป็ น พระสงฆ์ท่ีรู้จกั เชื่อฟั ง ดาเนิ นชีวิตความ
ยากจน และมีจติ รูจ้ กั สละตน19 เขายังต้องฝึกหัดตนให้ละม้ายคล้ายกับพระคริสตเจ้าผู้ทรงถูกตรึงบนไม้
กางเขน พร้อมทีจ่ ะสละแม้กระทังสิ
่ ง่ ทีไ่ ม่เหมาะสม แม้ว่าสิง่ นัน้ เป็ นสิง่ ทีอ่ นุญาตให้มไี ด้ กต็ าม
บรรดาสามเณรยังต้องรู้ถึงภารกิจ ที่จะต้องรับในอนาคต โดยไม่ต้องละเว้นที่จะกล่าวถึงความ
ยากลาบากของชีวติ สงฆ์ ถึงกระนัน้ จะต้องไม่มองเพียงแต่อนั ตรายของการปฏิบตั งิ านในอนาคตเท่านัน้
แต่ตอ้ งปรับตนมากกว่าให้เข้ากับชีวติ จิตทีจ่ ะได้รบั พลังอย่างมากจากการปฏิบตั งิ านอภิบาลนี้
10) บรรดาสามเณรที่ดาเนินชีวติ ถือโสดตามธรรมประเพณีน่าเคารพของจารีตของตนทีป่ ฏิบตั สิ บื ต่อ
กันมาต้องได้รบั การอบรมด้วยความเอาใจใส่สาหรับ สภาพชีวติ นี้ ที่เขาจะสละชีวติ สมรสเพื่ออาณาจักร
สวรรค์ (เทียบ มธ 19:12) ชิด สนิท กับ องค์พ ระผู้เป็ นเจ้า ด้วยความรัก ไม่ แบ่งแยก 20 สอดคล้อ งอย่ าง
ใกล้ชดิ กับพันธสัญญาใหม่ เป็ นพยานถึงการกลับคืนชีพในโลกหน้า (เทียบ ลก 20:36)21 และได้รบั ความ
ช่วยเหลือทีเ่ หมาะสม เพื่อปฏิบตั คิ วามรักอย่างสมบูรณ์น้ี ซึง่ จะช่วยให้เขาเป็ นทุกสิง่ สาหรับทุกคนได้เมื่อ
ปฏิบตั ศิ าสนบริการในฐานะพระสงฆ์22 เขาต้องมีความรูส้ กึ อย่างลึกซึ้งด้วยใจกตัญญูว่าตนรับสถานภาพ
นี้ไม่ใช่เพราะกฎหมายของพระศาสนจักรกาหนดไว้ แต่เสมือนเป็ นของประทานล้าค่าจากพระเจ้าทีเ่ ขา
ต้องวอนขอด้วยความสุภาพถ่อมตน และจะต้องรีบตอบสนองอย่างใจกว้างและอิสระเสรีโดยได้ รบั พลัง
บันดาลใจและความช่วยเหลือจากพระหรรษทานของพระจิตเจ้า
บรรดาสามเณรต้องมีความรูต้ ามสมควรถึงหน้าที่และศักดิศรี
์ ของการแต่งงานแบบคริสตชน ซึ่ง
แสดงถึงความรักของพระคริสตเจ้าต่อพระศาสนจักร (เทียบ อฟ 5:22-23) แต่ ค วรเห็นชัดว่าการถือ
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พรหมจรรย์ถวายตนแด่พระคริสตเจ้านัน้ มีคุณค่ามากกว่า23 ทัง้ นี้เพื่อจะได้ตดั สินใจอย่างรอบคอบถวาย
ตนทัง้ ร่างกายและจิตใจแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยใจกว้างและอิสระเสรี
เขาต้องรับคาตักเตือนถึงอันตรายที่ความบริสุทธิของเขาต้
์
องเผชิญโดยเฉพาะในสภาพสังคม
ปั จจุบนั 24 เขายังต้องเรียนรูท้ จ่ี ะใช้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากพระเจ้าและแบบมนุษย์ส่งเสริมการ
สละชีวติ สมรส เพื่อมิให้ชวี ติ และการปฏิบตั ิหน้าที่การงานของเขาต้องรับผลร้ายใดๆจากการถือโสด แต่
กลับได้รบั ความสามารถบังคับร่างกายและจิตใจของตนได้อย่างสมบูรณ์และรู้สานึกยิ่งขึ้น และดังนี้จะ
ได้รบั ความสุขตามพระวรสารได้สมบูรณ์ขน้ึ ด้วย
11) ต้องรัก ษาหลัก การอบรมศึกษาแบบคริสตชนไว้ด้วยความเคารพ และท าให้ห ลักการเหล่านี้
สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ด้วยความรู้ทถ่ี ูกต้องด้านจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์สมัยใหม่ ดังนัน้ อาศัยการจัดให้มกี าร
อบรมอย่างชาญฉลาด บรรดาสามเณรยังต้องรับการอบรมให้บรรลุวุฒภิ าวะทีจ่ าเป็ น โดยเฉพาะวุฒภิ าวะ
ซึ่งแสดงออกมาโดยการมีจติ ใจมันคง
่ รู้จกั ใช้เหตุผลอย่างถูกต้องไตร่ตรองตัดสินเหตุการณ์และผู้ค น.
บรรดาสามเณรต้องฝึ กฝนอุป นิสยั ของตนให้ถูกต้อ ง เรียนรู้ท่จี ะฝึ กจิตใจให้เข้มแข็ง รู้จกั คุณ ค่ าของ
คุณธรรมเหล่านัน้ ที่ทรงคุณค่าและทาให้ศาสนบริกรของพระคริสตเจ้าเป็ นที่ยอมรับสาหรับคนทัวไป
่ 25
คุณธรรมเช่นนี้ได้แก่ความจริงใจ ความเอาใจใส่ต่อความยุติธรรมอย่างสม่าเสมอ ความซื่อสัตย์ต่อคา
สัญญา การมีความประพฤติอ่อนโยน รูจ้ กั พูดจาอย่างเหมาะสมด้วยความรักต่อทุกคน
ระเบียบการดาเนินชีวติ ในสามเณราลัย ต้องไม่นับว่าเป็ นเพียงเครื่องช่วยเหลือสาคัญให้มคี วาม
รักและชีวติ ร่วมกันเท่านัน้ แต่ตอ้ งเป็ นส่วนสาคัญของการอบรมทัง้ หมดให้รู้จกั บั งคับตนเอง และส่งเสริม
วุ ฒิภ าวะให้ ม ีบุ ค ลิก ที่เข้ม แข็ง ช่ ว ยสร้า งคุ ณ สมบัติ ข องจิต ใจที่เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ง ส าหรับ การ
ปฏิบตั งิ านของพระศาสนจักรอย่างมีระเบียบและบังเกิดผล กระนัน้ ก็ดี จาต้องฝึกให้สามเณรมีจติ ใจพร้อม
ทีจ่ ะยอมรับอานาจปกครองของผูใ้ หญ่จากใจจริง หรือตามมโนธรรม (เทียบ รม 13:5) และเพราะเหตุผล
เหนือธรรมชาติ. กฎระเบียบต่างๆต้องปรับให้เหมาะกับอายุของสามเณรเพื่อให้เขาค่อยๆรูจ้ กั เรียนรูท้ จ่ี ะ
บังคับตนเอง รู้จกั ใช้อิสรภาพอย่างชาญฉลาด รูจ้ กั ทางานอย่างแข็งขัน 26 และฝึ กตนเองให้รู้จกั ทางาน
ร่วมกับพีน่ ้องสงฆ์และกับฆราวาส
ชีวติ ทัง้ หมดของสามเณราลัยต้องมีบรรยากาศของความเลื่อมใสศรัทธา การรักความเงียบ และ
ความสาละวนที่จะช่วยเหลือกันแทรกซึมอยู่ทวไป
ั ่ ต้องจัดให้เป็ นเสมือนการเริม่ ดาเนินชีวติ พระสงฆ์ทจ่ี ะ
เกิดขึน้ ในอนาคต
12) เพื่อให้การอบรมด้านจิตใจตัง้ อยู่บนรากฐานมันคงยิ
่
่งขึ้น และบรรดาสามเณรยินดีตดั สินใจรับ
กระแสเรียกโดยอิสระเสรีอย่างมีวุฒภิ าวะ พระสังฆราชควรจัดให้มเี วลาที่เหมาะสมช่วงหนึ่งเพื่อ ฝึ กฝน
ด้านจิต ใจอย่ างเข้ม ข้ น มากขึ้น พระสัง ฆราชยัง ต้อ งก าหนดตามความเหมาะสมให้ส ามเณรได้พ ัก
การศึกษาสักระยะหนึ่ง หรือให้มีช่วงเวลาฝึ กงานอภิบาล เพื่อทดสอบผู้เตรียมตัวเป็ นพระสงฆ์ได้ดขี ้นึ
ตามสภาพการณ์ของแต่ละท้องถิน่ ยังเป็ นหน้าทีข่ องพระสังฆราชด้วยทีจ่ ะตัดสินว่าควรจะยืดหรือย่นอายุ
ทีก่ ฎทัวไปก
่ าหนดไว้สาหรับผู้จะรับศีลบวช และยังอาจตัดสินใจตามโอกาสได้อีกด้วยว่าจะให้สามเณรที่
เรียนเทววิทยาจบหลักสูตรแล้วปฏิบตั งิ านสังฆานุกรชัวระยะเวลาหนึ
่
่ง ก่อนทีจ่ ะได้รบั ศีลบวชเป็ นพระสงฆ์
หรือไม่
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V.
การปรับปรุงการศึกษาเกีย่ วกับพระศาสนจักร
13) ก่อนทีบ่ รรดาสามเณรจะเริม่ ศึกษาวิชาเกีย่ วกับพระศาสนจักรโดยเฉพาะ เขาควรได้รบั การศึกษา
อบรมด้านมนุ ษยศาสตร์และวิชาการทัวไป
่ ที่บรรดาเยาวชนของแต่ละชาติต้องได้รบั เพื่อจะเข้าศึกษา
ชัน้ สูงต่อไปได้ นอกจากนัน้ เขายังต้องได้รบั ความรู้ภ าษาละตินที่จะช่วยให้เขาเข้าใจและสามารถใช้
แหล่งข้อมูลความรู้และเอกสารของพระศาสนจักรได้27 การศึกษาภาษาทีใ่ ช้ในพิธกี รรมเฉพาะของแต่ละ
จารีตก็นับว่าจาเป็ นด้วย ส่วนความรูภ้ าษาของพระคัมภีรแ์ ละธรรมประเพณี กค็ วรได้รบั การส่งเสริมอย่าง
มากด้วยตามความเหมาะสม
14) ในการจัดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับพระศาสนจักร ก่อนอื่นหมดจะต้องจัดให้การศึกษาวิชา
ปรัชญาและเทววิทยามีความสัมพันธ์เข้าด้วยกันเป็ นอย่างดีเพื่อช่วยเปิ ดใจของบรรดาสามเณรให้เข้าใจ
พระธรรมล้าลึกของพระคริสตเจ้าได้มากยิง่ ๆขึน้ พระธรรมล้าลึกนี้มผี ลกระทบต่อประวัติศาสตร์ทงั ้ หมด
ของมนุษยชาติ ยังคงทางานต่อมาตลอดเวลาโดยเฉพาะในศาสนบริการของพระสงฆ์28
เพื่อให้บรรดาสามเณรมีมุมมองเช่นนี้ตงั ้ แต่ต้น การศึกษาอบรมวิชาเกี่ยวกับพระศาสนจักรควร
เริม่ ด้วยหลักสูตรความรู้ทวไปยาวนานพอสมควร
ั่
ในการศึกษาเบื้องต้นนี้ค วรเสนอให้สามเณรเรียนรู้
ความหมายของการศึกษาเกีย่ วกับพระศาสนจักร โครงสร้างและจุดหมายด้านงานอภิบาลของวิชาเหล่านี้
พร้อมกันนัน้ เพื่อช่วยเขาให้สร้างชีวติ ทัง้ หมดไว้บนความเชื่อลึกซึ้งมันคงเพื
่
่อรักษากระแสเรียกไว้โดย
ยินดีถวายตนอย่างมันใจด้
่ วยความยินดี
15) ต้อ งสอนวิชาปรัช ญาให้ส ามเณรได้รบั การแนะน าเป็ น พิเศษเพื่อ แสวงหาความรู้ม นคงและ
ั่
ต่อเนื่องเรื่องมนุ ษย์ โลก และพระเจ้า โดยมีฐานความรู้อยู่บนปรัชญาทรงค่าถาวรที่เป็ นมรดกตกทอด
(ของพระศาสนจักร)29 โดยคานึงถึงการค้น คว้าทางปรัชญาร่วมสมัย ด้วย โดยเฉพาะการค้นคว้าที่มี
อิทธิพ ลอย่างมากในประเทศของตน รวมทัง้ ความก้าวหน้ าของวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อสามเณรใน
ปั จจุบันจะได้รบั การเตรียมตัวให้รู้จกั แนวความคิดปั จจุบนั อย่างถูกต้อง พร้อมที่จะเสวนากับผู้คนร่วม
สมัย30
ยังต้องสอนประวัติศาสตร์ของปรัชญาเพื่อ สามเณรที่เรียนรู้หลักการพื้นฐานของปรัชญาแบบ
ต่างๆแล้วจะได้รู้จกั ยึดถือหลักการที่ได้พสิ ูจน์แล้วว่าเป็ นความจริง รูจ้ กั ค้นพบสาเหตุของความหลงผิด
และตอบโต้ความหลงผิดเหล่านี้ได้
วิธกี ารสอนนัน้ เองต้องปลุกเร้าให้สามเณรรักที่จะแสวงหาความจริงอย่างเคร่งครัด รูจ้ กั ค้นคว้า
และพิสจู น์ความจริงโดยยอมรับความจริงว่าความรูข้ องมนุ ษย์มขี อบเขตจากัด ยังต้องเอาใจใส่เป็ นพิเศษ
ถึงความสัมพันธ์ของปรัชญากับปั ญหาแท้จริงของชีวติ รวมทัง้ ปั ญหาทีร่ บกวนความคิดของสามเณร เขา
ยังต้องรับความช่วยเหลือให้แลเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลทางปรัชญากับธรรมล้าลึก เรื่องความ
รอดพ้นทีเ่ ขาจะศึกษาในวิชาเทววิทยาโดยใช้ความเชื่อเป็ นเหตุผลทีเ่ หนือกว่าคอยช่วยเหลือ
16) ต้องสอนวิช าเทววิทยาแขนงต่างๆ โดยให้ค วามเชื่อเป็ น แสงสว่างและอ านาจสังสอนของ
่
พระศาสนจักรช่วยแนะนา 31 เพื่อบรรดาสามเณรจะได้ตกั ตวงคาสอนคาทอลิกได้อย่างละเอียดจากการ
เปิ ดเผยของพระเจ้า เข้าใจคาสอนนี้อย่างลึกซึ้ง ทาให้คาสอนนี้เป็ นอาหารหล่อเลี้ยงชีวติ จิตของตน 32
ประกาศ อธิบาย และปกป้ องความจริงเหล่านี้ได้ในการปฏิบตั ศิ าสนบริการของพระสงฆ์
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บรรดาสามเณรต้องเอาใจใส่เป็ นพิเศษต่อการศึกษาพระคัมภีร์ ซึ่งต้องเป็ นเสมือนวิญญาณของ
วิชาเทววิทยาทัง้ หมด33 เริม่ ด้วยการให้ความรูท้ วไปอย่
ั่
างเหมาะสม แล้วจึงศึกษาวิชาอธิบายความหมาย
พระคัมภีร์ในรายละเอียด จะได้เข้าใจความคิดหลักสาคัญของการเปิ ดเผยความจริงจากพระเจ้า และ
ได้รบั พลังบันดาลใจและอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจจากการอ่านและราพึงภาวนาพระคัมภีรเ์ ป็ นประจาทุกๆวัน
34

ในการสอนวิชาเทววิทยาด้านสัจธรรม ก่อนอื่นควรเสนอความคิดหลักในพระคัมภีร์ อธิบายให้
บรรดาสามเณรเรียนรู้ว่าบรรดาปิ ตาจารย์ของพระศาสนจักรทัง้ ตะวันออกและตะวันตกได้มีบทบาท
อย่างไรในการถ่ายทอดและศึกษาค้นคว้าความจริงแต่ ละข้อที่ได้รบั การเปิ ดเผยเหล่านี้ แล้วจึงสอน
ประวัติศาสตร์ของข้อความเชื่อ โดยคานึงถึงความสัมพัน ธ์ของเรื่องนี้กับประวัติศาสตร์ทวไปของ
ั่
พระศาสนจักรด้วย 35 ต่อจากนัน้ บรรดาสามเณรจึงเรียนรู้ท่จี ะศึกษาธรรมล้าลึกเรื่องความรอดพ้นให้
เข้าใจลึกซึ้งและเห็นความต่อเนื่องของธรรมล้าลึกเหล่านี้ เพื่อจะอธิบายได้ชดั เจนโดยมีนักบุญโทมัสเป็ น
อาจารย์สอน36 ยังต้องสอนบรรดาสามเณรให้รู้ดว้ ยว่าธรรมล้าลึกเหล่านี้แสดงตัวและทางานอยู่เสมอใน
กิจกรรมทางพิธกี รรม37 และในชีวติ ทัง้ หมดของพระศาสนจักร เขายังต้องเรียนรูท้ ่จี ะแก้ปัญหาต่างๆของ
มนุ ษย์อาศัยแสงสว่างของการที่พระเจ้าทรงเปิ ดเผยความจริง และปรับใช้ความจริงนิรนั ดรเหล่านี้กับ
สถานการณ์ท่เี ปลีย่ นแปลงอยู่เสมอของมนุษย์ รวมทัง้ สื่อสารความจริงเหล่านี้ดว้ ยวิธกี ารที่เหมาะสมแก่
มนุษย์ร่วมสมัยด้วย38
เช่นเดียวกัน ควรปรับปรุงเทววิทยาแขนงอื่นๆให้สมั พันธ์กบั พระธรรมล้าลึกของพระคริสตเจ้า
และประวัตศิ าสตร์ความรอดพ้นอย่างมีชวี ติ ชีวา ต้องเอาใจใส่เป็ นพิเศษปรับปรุงเทววิทยาด้านจริยธรรม
ให้มคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ให้เนื้อหาคาสอนได้รบั การหล่อเลี้ยงมากขึน้ จากพระคัมภีร์ ช่วยให้ผมู้ คี วามเชื่อ
ในพระคริสตเจ้าแลเห็นความสูงส่งของกระแสเรียกทีต่ นได้รบั รวมทัง้ พันธะที่จะต้องทาให้ความเชื่อนัน้
บังเกิดผลเป็ นความรักสาหรับชีวติ ของโลก ในการสอนกฎหมายและประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร
ด้ว ยเช่ น เดีย วกัน จ าเป็ น ต้ อ งพิจ ารณาธรรมล้ าลึก ของพระศาสนจัก รตามพระธรรมนู ญ ความเชื่อ
“เกี่ยวกับพระศาสนจักร” ที่สภาสังคายนานี้ได้ประกาศไว้ พิธกี รรมศักดิสิ์ ทธิซึ์ ่งเป็ นบ่อเกิดประการแรก
และจาเป็ นของจิตวิญญาณของคริสตศาสนา ก็ตอ้ งได้รบั การสอนตามเจตนารมณ์ของมาตรา 15 และ 16
ของธรรมนูญเรื่องพิธกี รรมศักดิสิ์ ทธิ39์
เมื่อพิจารณาถึงสถานภาพของท้องถิน่ ต่างๆแล้ว บรรดาสามเณรควรได้รบั คาแนะนาให้มคี วามรู้
สมบูรณ์ขน้ึ เกี่ยวกับพระศาสนจักรและกลุ่มคริสตชนที่แยกตนจากสันตะสานักที่กรุงโรม เพื่อเขาจะได้มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมเอกภาพของมวลคริสตชนตามข้อกาหนดของสภาสังคายนานี้ 40
บรรดาสามเณรยังควรได้รบั การแนะนาให้รู้จกั ศาสนาอื่นๆที่แพร่หลายอยู่ในแต่ละท้อ งถิ่น เพื่อ
จะได้รู้ดขี ้นึ ว่าพระเจ้าทรงจัดให้ศาสนาเหล่านัน้ มีความดีและความจริงอะไรบ้าง และเรียนรู้ท่จี ะตอบโต้
ความหลงผิด และรูจ้ กั สื่อสารแสงสว่างสมบูรณ์ของความจริงให้แก่ผทู้ ย่ี งั ไม่มไี ด้
17) การสอนด้านวิชาการต้องมุ่งทัง้ ให้ความรู้ และช่วยอบรมบรรดาสามเณรให้มชี วี ติ ภายในด้วย จึง
ต้องพิจารณาปรับปรุงวิธกี ารสอนให้มที งั ้ การบรรยาย การสัมมนา และฝึ กงานตามความจาเป็ น รวมทัง้
ให้บรรดาสามเณรได้ศกึ ษาทัง้ ส่วนตัวหรือโดยแยกเป็ นกลุ่มเล็กๆ ต้องเอาใจใส่ให้การศึกษาอบรมทัง้ หมด
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มีเอกภาพและความมันคง
่ โดยหลีกเลีย่ งไม่ให้มหี ลักสูตรและวิชาที่ตอ้ งเรียนมากเกินไป และต้องละเว้น
ปั ญหาเหล่านัน้ ทีแ่ ทบจะไม่มคี วามสาคัญใดๆอีก ต่อไปแล้ว หรือให้ละปั ญหาเหล่านัน้ ไว้สาหรับการศึกษา
ระดับสูงกว่านัน้
18) ยัง เป็ น หน้ าที่ข องพระสัง ฆราชที่จ ะจัด ส่ ง เยาวชนซึ่ ง มีอุ ป นิ ส ัย คุ ณ ธรรม และสติ ปั ญ ญาที่
เหมาะสมไปยังสถาบัน สถานศึกษา หรือมหาวิทยาลัยเฉพาะ เพื่อจะเตรียมให้เป็ นพระสงฆ์ท่มี คี วามรู้
ทางวิชาการสูงขึน้ ทัง้ ในวิชาเกี่ยวกับศาสนาโดยตรง และในวิชาอื่นทีค่ วรจะมี เพื่อจะได้ตอบสนองความ
ต้องการต่างๆในการแพร่ธรรม ส่วนการอบรมด้านจิตใจและงานอภิบาลก็ไม่ควรจะถูกละเลยเป็ น อันขาด
โดยเฉพาะถ้าเขายังไม่ได้บวชเป็ นพระสงฆ์
VI. หลักสูตรเพือ่ การอบรมสังสอนด้
่
านงานอภิ บาลโดยเฉพาะ
19) ความสนใจด้านงานอภิบาลทีจ่ าเป็ นต้องแทรกซึมอยูในการอบรมทัง้ หมดแก่บรรดาสามเณร41ยัง
เรียกร้องให้เขาได้รบั การอบรมอย่ างเข้ม ข้น เป็ น พิเศษในส่ วนที่เกี่ย วข้องกับ ศาสนบริการศัก ดิสิ์ ท ธิ ์
โดยเฉพาะในการสอนคาสอนและการเทศน์ ในคารวกิจด้านพิธกี รรมและการประกอบพิธศี ลี ศักดิสิ์ ทธิ ์ ใน
งานด้านเมตตาจิต ในหน้าที่การพบปะผู้หลงผิดไปและผู้ไม่มีความเชื่อ และในหน้ าที่งานอภิบาลด้าน
อื่นๆ. จึงต้องสอนเขาโดยละเอียดให้มศี ลิ ปในการแนะนาจิตใจเพื่อว่าบุตรทุกคนของพระศาสนจักรจะได้
ดาเนินชีวติ คริสตชนโดยรูส้ านึกอย่างเต็มที่ และพร้อมจะประกาศข่าวดี รวมทัง้ ปฏิบัติหน้าที่ตามฐานะ
ของตน เขายังต้องเรียนรู้ท่จี ะช่วยเหลือบรรดานักบวชทัง้ ชายหญิงโดยเอาใจใส่เช่นเดีย วกันให้ดาเนิน
ชีวติ ตามกระแสเรียกเฉพาะของตนและพัฒนาชีวติ ของตนตามจิตตารมณ์ของคณะอย่างมันคง
่ 42
ควรส่งเสริมความสามารถเฉพาะตนทุกๆด้านของบรรดาสามเณร ซึง่ จะช่วยเขาอย่างมากให้รจู้ กั
เสวนากับผู้อ่นื ได้ เช่นการรู้จกั ฟั งผู้อ่นื และเปิ ดใจยอมรับความสัมพันธ์กบั เพื่อนมนุ ษย์ในรูปแบบต่างๆ
ด้วยจิตตารมณ์ความรัก43
20) ยัง ต้ อ งสอนบรรดาสามเณรให้ รู้จ ัก ใช้ ค วามช่ ว ยเหลือ ที่ วิช าการด้ า นต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะทาง
ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา หรือมานุษยวิทยา44 อาจนามาให้ตามหลักการทีถ่ ูกต้องและตามกฎระเบียบของ
ผูป้ กครองในพระศาสนจักร ในทานองเดียวกัน บรรดาสามเณรยังต้องได้รบั การสังสอนโดยละเอี
่
ยดให้
ปลุกเร้าและส่งเสริมงานฆราวาสแพร่ธรรม45 รวมทัง้ ส่งเสริมงานแพร่ธรรมอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบ
ต่า งๆ เขายังต้อ งมีจิตตารมณ์ ค าทอลิก อย่ างแท้จริงที่ช่ว ยให้เขาก้าวข้าม ขอบเขตของสังฆมณฑล
ประเทศชาติ หรือจารีตของตน เพื่อตอบสนองความต้องการของพระศาสนจักรสากล มีจติ ใจพร้อมจะ
ประกาศพระวรสารทัวทุ
่ กแห่งหน46
21) เนื่องจากว่าบรรดาสามเณรจาเป็ นต้องเรียนรูศ้ ลิ ปการทางานแพร่ธรรมทัง้ ด้านทฤษฎีและด้าน
ปฏิบตั ิ ทัง้ ยังต้องรูจ้ กั ทางานด้วยความรับผิดชอบส่วนตัวและร่วมงานกับผูอ้ ่นื ด้วย ดังนัน้ ตลอดหลักสูตร
การศึก ษาอบรม รวมทัง้ ในช่ ว งเวลาหยุ ด เรีย นด้วย เขาจึงต้อ งได้รบั การสอนให้ ฝึ ก งานตามความ
เหมาะสม ซึ่งต้องจัดขึน้ ให้สอดคล้องกับ อายุของสามเณรและสภาพของท้องถิน่ ตามความเห็นรอบคอบ
ของพระสังฆราช อย่างมีระบบและมีผู้เชี่ยวชาญงานอภิบาลคอยแนะนา ถึงกระนัน้ จาต้องระลึกด้วยว่า
ความช่วยเหลือเหนือธรรมชาตินนั ้ ทรงพลังมากกว่าเสมอ 47
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VII. การศึกษาอบรมยังต้องดาเนิ นต่อไปหลังจบหลักสูตรในสามเณราลัยแล้ว
22) จากสภาพสังคมปั จจุบนั การศึกษาอบรมเพื่อเป็ นพระสงฆ์ยงั ต้องดาเนินต่อไปและทาให้สมบูรณ์
หลังจบหลักสูตรการศึกษาอบรมในสามเณราลัยแล้วด้วย48 จึงเป็ นหน้าที่ของสภาพระสังฆราชในแต่ละ
ประเทศทีจ่ ะใช้วธิ กี ารทีเ่ หมาะสม เช่นสถาบันอบรมงานอภิบาลซึง่ ทางานร่วมกับเขตวัดทีไ่ ด้เลือกไว้ตาม
ความเหมาะสม การประชุมทีจ่ ดั ขึน้ ตามวาระ และการฝึก งานตามโอกาสเพื่อช่วยให้พระสงฆ์หนุ่ มค่อยๆ
ได้รบั การแนะนาสาหรับชีวติ สงฆ์และงานแพร่ธรรม ทัง้ ในด้านชีวิตจิต วิชาการและงานอภิบาล เพื่อ
ปรับปรุงและส่งเสริมชีวติ สงฆ์และงานแพร่ธรรมนี้ให้ทนั สมัยและสมบูรณ์ยงิ่ ๆขึน้
บทสรุป
บรรดาพระสังฆราชของสภาสังคายนาครัง้ นี้ดาเนินงานต่อจากทีส่ ภาสังคายนาทีเ่ มืองเตร็นท์ได้เริม่ ไว้ มี
ความวางใจมอบภาระแก่บ รรดาผู้ปกครองและอาจารย์ของสามเณราลัย เพื่ออบรมเยาวชนให้เป็ น
พระสงฆ์ของพระคริสตเจ้า ในอนาคต ตามจิตตารมณ์การปรับปรุงให้ทนั สมัยที่สภาสังคายนาศักดิส์ ทิ ธิ ์
ครัง้ นี้ส่งเสริม จึงขอเตือนอย่างแข็งขันให้ทุกท่านเหล่านี้มี จติ สานึกถึงความหวังของพระศาสนจักรและ
ความรอดพ้นของวิญญาณที่ท่านได้รบั มอบหมายให้ดูแล ยินดีรบั กฎเกณฑ์ต่างๆของกฤษฎีกาฉบับนี้
และทาให้บงั เกิดผลอุดมบริบูรณ์ทค่ี งอยู่ตลอดไป
ข้อกำหนดทุกข้อและแต่ละข้อทีก่ ำหนดไว้ในกฤษฎีกำฉบับนี้ได้รบั ควำมเห็นชอบของบรรดำพระสังฆรำช
ผูร้ ่วมประชุมสภำสังคำยนำ และเรำเอง อำศัยอำนำจอัครสำวกตำมทีไ่ ด้รบั มอบจำกพระคริสตเจ้ำ พร้อม
กับบรรดำพระสังฆรำชผูร้ ่วมประชุม ขอรับรอง สัง่ และกำชับในพระจิตเจ้ำ ให้ขอ้ กำหนดเหล่ำนี้ของสภำ
สังคำยนำได้รบั กำรประกำศให้มผี ลบังคับเพือ่ พระสิรริ ุ่งโรจน์ของพระเจ้ำ
ให้ไว้ ณ กรุงโรม จากสานักนักบุญเปโตร
วันที่ 28 เดือนตุลาคม คริสตศักราช 1965.
ข้าพเจ้า เปาโล พระสังฆราชของพระศาสนจักรคาทอลิก
ตำมด้วยรำยกำรลงนำมของบรรดำพระสังฆรำช

ทัศไนย์ คมกฤส แปลจากต้นฉบับภาษาละติน
บ้านอับราฮัม สามพราน
27 กันยายน 2012 วันระลึกถึงนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล
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เชิ งอรรถ
_______________________________________
[1] Universi populi Dei progressum ex ipsius Christi voluntate a sacerdotum ministerio quam
maxime pendere, ex verbis patet quibus Dominus Apostolos eorumque successores et
cooperatores constituit Evangelii praecones, novi populi electi duces et mysteriorum Dei
dispensatores; idem confirmatur ex Patrum ac Sanctorum effatis atque ex iteratis Summorum
Pontificum documentis. Cf. in primis: S. PIUS X, Exhort. ad Clerum Haerent animo, 4 aug.
1908: S. Pii X Acta IV, pp. 237-261. PIUS XI, Litt. Encycl. Ad catholici Sacerdotii, 20 dec.
1935: AAS 28 (1936), imprimis pp. 37-52.PIUS XII, Adhort. Apost. Menti Nostrae, 23 sept.
1950: AAS 42 (1950), pp. 657-702. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Sacerdotii Nostri
primordia, aug. 1959: AAS 51 (1959), pp. 545-579. PAULUS VI, Ep. Apost. Summi Dei
Verbum, 4 nov. 1963: AAS 55 (1963), pp. 979-995.
[2] Universa institutio sacerdotalis, id est Seminarii ordinatio, institutio spiritualis, ratio
studiorum, alumnorum vita communis et disciplina, exercitia pastoralia variis locorum
adiunctis accommodanda sunt. Quae accommodatio, ad praecipua principia quod spectat,
secundum normas communes facienda est, pro clero saeculari ab Episcoporum Conferentiis,
et congrua ratione a Superioribus competentibus pro clero regulari (cf. S. Congr. de
Religiosis, Const. Apost. Sedes Sapientiae eique adnexa Statuta Generalia, art. 19, ed. altera,
Romae, pp. 38 s.).
[3] Inter praecipuas aerumnas quibus Ecclesia hodie affligitur, fere ubique eminet
vocationum exigua copia. Cf. PIUS XII, Adhort. Apost. Menti Nostrae: «... sacerdotum
numerus cum in catholicorum regionibus, tum in missionalibus terris, impar plerumque
increscentibus necessitatibus est»: AAS 42 (1950), p. 682. IOANNES XXIII «Il problema
delle vocazioni ecclesiastiche e religiose è quotidiana sollecitudine del Papa..., e sospiro della
sua preghiera, aspirazione ardente della sua anima». (Ex Allocutione ad I Congressum
Internationalem de Vocationibus ad Status Perfectionis, 16 dec. 1961: AAS 54 (1962), p. 33.
[4] PIUS XII, Const. Apost. Sedes Sapientiae, 31 maii 1956: AAS 48 (1956), p. 357.
PAULUS VI, Ep. Apost. Summi Dei Verbum, 4 nov. 1963: AAS 55 (1963), pp. 984 ss.
[5] Cf. imprimis: PIUS XII, Motu proprio Cum nobis «de Pontificio Opere Vocationum
Sacerdotalium apud S. Congregationem Seminariis et Studiorum Universitatibus praepositam
constituendo», 4 nov. 1941: AAS 33 (1941), p. 479; cum adnexis Statutis et Normis ab
eadem S. Congregatione promulgatis die 8 sept. 1943. Motu proprio Cum supremae «de
Pontificio Opere primario religiosarum vocationum», 11 febr. 1955: AAS 47 (1955), p. 266;
cum adnexis Statutis et Normis a S. Congr. de Religiosis promulgatis (ibid., pp. 298-301);
CONC. VAT. II, Decr. De accommodata renovatione vitae religiosae, Perfectae Caritatis, n.
24; Decr. De Pastorali Episcoporum munere in Ecclesia, Christus Dominus, n. 15.
[6] Cf. PIUS XII, Adhort. Apost. Menti Nostrae, 23 sept. 1950: AAS 42 (1950), p. 685.
[7] Cf. CONC. VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen Gentium, n. 28: AAS 57 (1965), p.
34.
[8] Cf. PIUS XI, Litt. Encycl. Ad Catholici Sacerdotii, 20 dec. 1935: AAS 28 (1936), p. 37:
«Diligens imprimis esto moderatorum magistrorumque dilectus... Sacris eiusmodi conlegiis
sacerdotes tribuite maxima virtute ornatos; neque gravemini eos e muneribus abstrahere,
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specie quidem maioris ponderis, quae tamen cum hac capitali re, cuius partes nulla alia
susceperit, comparari nequeunt». Quod seligendi optimos principium iterum inculcatur a Pio
XII in Litteris Apostolicis ad Ordinarios Brasiliae directis die 23 aprilis 1947, Discorsi e
Radiomessaggi IX, pp. 579-580.
[9] De communi officio Seminariis auxiliatricem operam navandi cf. PAULUS VI, Ep.
Apost. Summi Dei Verbum, 4 nov. 1963: AAS 55 (1963), p. 984.
[10] Cf. PIUS XII, Adhort. Apost. Menti Nostrae, 23 sept. 1950: AAS 42 (1950), p. 684; S.
CONGR. DE SACRAMENTIS, Litt. circulares Magna equidem ad locorum Ordinarios, 27
dec. 1935, n. 10. Pro religiosis cf. Statuta Generalia adnexa Constitutioni Apostolicae Sedes
Sapientiae, 31 maii 1956, art. 33. PAULUS VI, Ep. Apost. Summi Dei Verbum, 4 nov. 1963:
AAS 55 (1963), p. 987 s.
[11] Cf. PIUS XI, Litt. Encycl. Ad Catholici Sacerdotii, 20 dec. 1935: AAS 28 (1936), p. 41.
[12] Statuitur, ut in determinandis Seminariorum regionalium vel nationalium Statutis omnes
Episcopi quorum interest partem habeant, derogando praescripto canonis 1357, par. 4 CIC.
[13] Cf. PIUS XII, Adhort. Apost. Menti Nostrae, 23 sept. 1950: AAS 42 (1950), p. 674; S.
CONGR. DE SEM. ET STUD. UNIV., La Formazione spirituale del candidato al sacerdozio,
Città del Vaticano 1965.
[14] Cf. S. PIUS X, Exhort. ad Clerum, Haerent animo, 4 aug. 1908: S. Pii X Acta, IV, pp.
242-244; PIUS XII, Adhort. Apost. Menti Nostrae, 23 sept. 1950: AAS 42 (1950), pp. 659661; IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Sacerdotii Nostri primordia, 1 aug. 1959: AAS 51
(1959), p. 550 s.
[15] Cf. PIUS XII, Litt. Encycl. Mediator Dei, 20 nov. 1947: AAS 39 (1947), pp. 547 ss. et
572 s.; IOANNES XXIII, Adhort. Apost. Sacrae Laudis, 6 ian. 1962: AAS 54 (1962), p. 69;
CONC. VAT. II, Const. de Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, art. 16 et 17: AAS 56
(1964), p. 104 s.; S. CONGR. RITUUM, Instructio ad exsecutionem Constitutionis de Sacra
Liturgia recte ordinandam, 26 sept. 1964, nn. 14-17: AAS 56 (1964), p. 880 s.
[16] Cf. IOANNES XXIII, Litt. Encycl. Sacerdotii Nostri Primordia: AAS 51 (1959), p. 559
s.
[17] Cf. CONC. VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen Gentium, n. 28: AAS 57 (1965),
p. 35 s.
[18] S. AUGUSTINUS, In Ioannem tract. 32, 8: PL 35, 1646.
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