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เริม่แปล 05 กนัยายน 2012 

 
เปาโล พระสงัฆราช ผูร้บัใชบ้รรดาผูร้บัใชข้องพระเจา้ 
ร่วมกบับรรดาพระสงัฆราชแห่งสภาสงัคายนาศกัดิส์ทิธิ ์

เพื่อเป็นทีจ่ดจ าไวต้ลอดไป 
 

สมณกฤษฎีกา 
เรื่อง 

การอบรมเพื่อเป็นพระสงฆ ์
 
 
อารมัภบท 
 
สภาสงัคายนาศกัดิส์ทิธิท์ราบดวี่าความปรารถนาทีจ่ะฟ้ืนฟูทัว่พระศาสนจกัรนัน้ส่วนใหญ่ขึน้อยู่กบัศาสน
บรกิารของบรรดาพระสงฆท์ีไ่ดร้บัพลงับนัดาลใจจากจติตารมณ์ของพระครสิตเจา้1 จงึประกาศอย่างหนัก
แน่นถึงความส าคญัของการอบรมเพื่อเป็นพระสงฆ์ และเน้นถึงหลักการส าคัญบางประการเพื่อย ้า
กฎหมายซึง่เป็นทีร่บัรองแลว้จากประสบการณ์ทีผ่่านมาหลายศตวรรษ และเพื่อน าเนื้อหาใหม่ๆเพิม่เติม
เข้ามาซึ่งจะท าให้ธรรมนูญและกฤษฎีกาของสภาสงัคายนาครัง้นี้ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไป การอบรมเพื่อเป็นพระสงฆ์นี้จ าเป็นส าหรบัพระสงฆ์ทุกองค์ ทัง้คณะสงฆ์ของสังฆ
มณฑลและคณะสงฆน์ักพรต ไม่ว่าจะอยู่ในจารตีใด ดงันัน้ขอ้ก าหนดต่อไปนี้ที่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการ
อบรมคณะสงฆข์องสงัฆมณฑลจงึตอ้งปรบัเท่าทีจ่ าเป็นใหเ้ขา้กบัพระสงฆท์ุกองคด์ว้ย 
 
I.  ต้องจดัเตรียมข้อก าหนดในการอบรมเพือ่เป็นพระสงฆ์ของแต่ละประเทศ 
 
1) ในเมื่อประชาชนและทอ้งถิน่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมาก จงึออกกฎหมายได้เพยีงในหลกัการ
ส าคญัๆเท่านัน้ ส่วนในแต่ละประเทศและจารตีต่างๆโดยเฉพาะจงึต้องจดัให้ม ี“หลกัสตูรการอบรมเพื่อ
เป็นพระสงฆ”์ ทีส่ภาพระสงัฆราชต่างๆ เป็นผูก้ าหนด2 ตอ้งตรวจตราแกไ้ขหลกัสตูรนี้ตามโอกาส และจดั
ใหไ้ดร้บัการรบัรองจากสนัตะส านัก เพื่อกฎหมายสากลจะได้รบัการดดัแปลงปรบัปรุงใหเ้หมาะกับสภาพ
ของท้องถิ่นและกาลเวลา ให้การอบรมเพื่อเป็นพระสงฆ์ตอบสนองความต้องการด้านงานอภิบาลใน
ทอ้งถิน่ทีต่อ้งปฏบิตัศิาสนบรกิารนัน้ 
 
II.  การส่งเสริมกระแสเรียกเป็นพระสงฆ์ให้เข้มข้นข้ึน 
2) การส่งเสรมิกระแสเรยีกเป็นหน้าทีข่องชุมชนครสิตชนทัง้มวล3 ซึง่ก่อนอื่นหมดต้องเริม่ด้วยการ
ด าเนินชวีติครสิตชนแท้จรงิ สิง่ที่จะช่วยเหลอืได้มากที่สุดในเรื่องนี้คอืครอบครวัที่เป่ียมด้วยจติตารมณ์
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ความเชื่อ ความรกั และความเลื่อมใสศรทัธา ครอบครวัจงึเป็นเสมอืนสามเณราลยัแห่งแรก ต่อมาก็คอื
ชุมชนในเขตวดัทีบ่รรดาเยาวชนมสี่วนร่วมในชวีติของชุมชน บรรดาครูบาอาจารยแ์ละผูม้สี่วนร่วมในการ
อบรมสัง่สอนเยาวชนไม่ว่าดว้ยวธิใีด โดยเฉพาะคณะกจิกรรมคาทอลกิซึง่พยายามหล่อเลี้ยงและส่งเสรมิ
เยาวชนในความดูแลให้ไดร้บักระแสเรยีกและเดนิตามกระแสเรยีกนัน้ได้โดยอสิระเสร ีพระสงฆ์ทุกองค์
ควรแสดงความกระตือรอืรน้เยี่ยงอคัรสาวกในการส่งเสรมิกระแสเรยีกให้มากที่สุด และด าเนินชวีติถ่อม
ตน ขยนัขนัแขง็ เป่ียมดว้ยความยนิด ีรวมทัง้มคีวามรกัและท างานร่วมกบัเพื่อนพระสงฆเ์พื่อดงึดูดจติใจ
ของบรรดาเยาวชนใหเ้ขา้หาชวีติสงฆ ์
           ส่วนบรรดาพระสงัฆราชกม็หีน้าทีป่ลุกจติใจสตับุรุษในปกครองใหส้่งเสรมิกระแสเรยีกและเอาใจ
ใส่ปลุกใหทุ้กคนร่วมแรงร่วมงานกนัอย่างใกล้ชดิ ยิง่กว่านัน้ ยงัตอ้งท าตนเป็นเสมอืนบดิา ยอมเสยีสละ
ทุกสิง่เพื่อช่วยเหลอืผูท้ีต่นเหน็ว่าไดร้บัเรยีกใหม้าร่วมงานกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
 การมีส่วนร่วมงานอย่างแข็งขนัของมวลประชากรของพระเจ้าเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกเช่นนี้
ตอบสนองกิจการของพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้าซึ่งประทานคุณสมบตัิที่เหมาะสมแก่มนุษยท์ี่ทรง
เลือกให้มามีส่วนร่วมสงัฆภาพตามฐานันดรของพระคริสตเจ้า ประทานพระหรรษทานช่วยเหลือเขา
เหล่านัน้ และในเวลาเดยีวกนัยงัมอบเขาให้ศาสนบรกิรถูกต้องตามกฎหมายของพระศาสนจกัรมหีน้าที่
รบัรู้และรบัรองว่าผู้สมคัรรบัหน้าที่ยิง่ใหญ่นี้มคีวามเหมาะสม มีเจตนาถูกต้อง ขอบวชโดยมีอิสระเสรี
เต็มที่  แลว้จงึเรยีกเขาและเจมิถวายเขาด้วยตราประทบัของพระจติเจ้าให้มาถวายคารวกิจแด่พระเจ้า
และรบัใชพ้ระศาสนจกัร4 

 สภาสงัคายนาเสนอแนะโดยเฉพาะใหใ้ชว้ธิกีารร่วมมอืกนัในรูปแบบต่างๆทีเ่คยใชก้นัมา เช่นการ
อธษิฐานภาวนาด้วยความกระตอืรอืรน้ การกลบัใจใชโ้ทษบาปแบบครสิตชน รวมทัง้การอบรมสัง่สอนให้
ความรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแก่บรรดาคริสตชน ไม่ว่าจะโดยใช้การเทศน์สอนและการสอนค าสอน หรอืโดยใช้
อุปกรณ์การสื่อสารมวลชนแบบต่างๆ เพื่อประกาศให้ทุกคนเขา้ใจถึงความจ าเป็น ธรรมชาติ และความ
งดงามของกระแสเรยีกเป็นพระสงฆ์ นอกจากนัน้ สภาสงัคายนายงัก าหนดให้หน่วยงานเกีย่วกบักระแส
เรยีกซึ่งได้จดัตัง้ขึ้นแลว้ หรอืก าลงัจะจดัตัง้ขึ้นในแต่ละสงัฆมณฑล ในภูมภิาค หรอืประเทศต่างๆ ตาม
เอกสารของสมเดจ็พระสนัตะปาปาเกีย่วกบัเรื่องนี้ ตอ้งช่วยแนะน างานอภิบาลดา้นกระแสเรยีกอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องโดยไม่มองข้ามความช่วยเหลือใดๆที่วิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาสมัยปัจจุบัน
เสนอแนะให ้รวมทัง้ส่งเสรมิงานนี้ดว้ยความรอบคอบอย่างกระตอืรอืร้น5  
 งานส่งเสรมิกระแสเรียกต้องมีใจเปิดกว้างข้ามเขตแดนของแต่ละสงัฆมณฑล ประเทศ คณะ
นักบวช และจารีต แต่ต้องมองถึงความต้องการของพระศาสนจักรสากล และน าความช่วยเหลือ
โดยเฉพาะใหแ้ก่ภูมภิาคทีม่คีวามตอ้งการผูป้ฏบิตังิานในสวนองุ่นขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อย่างเร่งด่วน 
3) ในสามเณราลยัเล็กที่ตัง้ขึ้นเพื่อเพาะปลูกเมล็ดพนัธุ์กระแสเรยีก บรรดาสามเณรต้องได้รบัการ
เตรียมตัวให้ติดตามพระคริสตเจ้าพระผู้ไถ่ด้วยใจกว้างและบริสุทธิใ์จ อาศัยการอบรมเป็นพิเศษด้าน
ศาสนา โดยเฉพาะการแนะน าด้านจิตใจที่เหมาะสม เขาควรได้รบัค าแนะน าเยี่ยงบิดาจากพระสงฆ์
ผูป้กครอง โดยมบีดิามารดาคอยช่วยเหลอืด้วยตามความเหมาะสม ให้ด าเนินชวีติที่เหมาะกบัอายุ, จติ
วญิญาณและการพฒันาของเยาวชน และสอดคลอ้งกบัหลกัการดา้นจติวทิยาที่ถูกตอ้งอย่างเตม็ที ่โดยไม่
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มองข้ามประสบการณ์ที่เหมาะสมของความเป็นมนุษย์และความสมัพนัธ์กับครอบครวั6 นอกจากนัน้ 
กฎเกณฑ์ต่างๆต่อไปนี้ที่ก าหนดไว้ส าหรบัสามเณราลัยใหญ่ก็ต้องปรบัใช้กับสามเณราลัยเล็กด้วย ให้
สอดคล้องกบัเจตนาและเหตุผลของสามเณราลยัเล็ก ต้องจดัการศกึษาอบรมของบรรดาสามเณรอย่าง
ทีว่่าเขาอาจจะไปศกึษาต่อทีอ่ื่นได ้ถา้เขาตัง้ใจจะเลอืกด าเนินชวีติในฐานะอื่น 
 ยงัต้องใช้ความเอาใจใส่เท่าเทียมกนัเพื่อส่งเสรมิเมล็ดพนัธุ์กระแสเรยีกของเยาวชนในสถาน
อบรมเฉพาะอื่นๆทีม่ลีกัษณะและจุดประสงคเ์หมอืนกบัสามเณราลยัเลก็ รวมทัง้เยาวชนทีเ่รยีนชัน้มธัยม
ในโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาอื่นๆ ทัง้ยงัตอ้งเอาใจใส่ส่งเสรมิสถาบนัและการรเิริ่มอื่นส าหรบัผูท้ีม่อีายุมาก
แลว้ซึง่มกีระแสเรยีก(เป็นพระสงฆ)์ดว้ย   
 
III.  การจดัหลกัสูตรการศึกษาอบรมของสามเณราลยัใหญ่ 
4) จ าเป็นต้องมีสามเณราลยัใหญ่ส าหรบัการอบรมเพื่อเป็นพระสงฆ์ การอบรมบรรดาสามเณรใน
สามเณราลัยต้องมีจุดหมายอบรมเขาให้เป็นผู้อภิบาลวิญญาณโดยแท้จรงิตามพระฉบับของพระเยซู
ครสิต์ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา7 เขาจงึตอ้งไดร้บัการเตรยีมส าหรบัศาสนบรกิารด้านพระวาจา เพื่อเขา
จะได้เขา้ใจพระวาจาที่พระเจ้าทรงเปิดเผยได้ดขีึ้น ท าให้พระวาจาเป็นของตนโดยการคดิค านึง แสดง
พระวาจาออกมาดว้ยค าพดูและชวีติความประพฤต ิเขาตอ้งไดร้บัการเตรยีมส าหรบัศาสนบรกิารเกีย่วกบั
คารวกจิและการบนัดาลความศกัดิส์ทิธิ ์เพื่อจะไดอ้ธษิฐานภาวนาและประกอบพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิ ์ปฏบิตัิ
กจิกรรมน าความรอดพน้โดยการถวายบูชาขอบพระคุณและประกอบพธิศีลีศกัดิส์ทิธิต์่างๆ เขาตอ้งไดร้บั
การเตรยีมส าหรบังานอภิบาลจนสามารถเป็นผู้แทนแสดงองค์พระครสิตเจ้าแก่เพื่อนมนุษย์ พระครสิต
เจ้าผู้ “ไม่ได้เสด็จมาเพื่อให้ผู้อื่นรบัใช้ แต่มาเพื่อรบัใช้ผู้อื่นและมอบชีวิตของพระองค์เป็นสินไถ่เพื่อ
มนุษย์ทัง้หลาย” (มก 10:45; เทยีบ ยน 13:12-17) และยอมเป็นทาสรบัใชทุ้กคน เพื่อเอาชนะใจผูอ้ื่นให้
มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้(เทยีบ 1 คร 9:19)  
 ดงันัน้ ทุกมติิของการอบรมเพื่อเป็นพระสงฆ์ ทัง้ด้านจติใจ สติปัญญา ระเบยีบการด าเนินชวีติ 
จงึต้องจดัให้กลมกลนืกนัเพื่อจุดประสงค์ด้านการอภิบาลนี้ บรรดาผู้ให้การอบรมและคณาจารย์จงึต้อง
ร่วมมอืกนัท างานเพื่อบรรลุจุดหมายนี้ โดยเชื่อฟังอ านาจปกครองของพระสงัฆราชอย่างซื่อสตัย์ 
5) เนื่องจากว่าการศกึษาอบรมของสามเณรขึน้อยู่ทัง้กบักฎทีช่าญฉลาด และโดยเฉพาะขึ้นอยู่กบัผู้
อบรมทีเ่หมาะสม จงึตอ้งเลอืกผูอ้บรมและคณาจารยข์องสามเณราลยัจากบุคคลทีด่ทีีสุ่ด8 ตอ้งไดร้บัการ
เตรยีมอย่างเอาใจใส่ให้มคีวามรูล้กึซึ้งมัน่คง มปีระสบการณ์งานอภิบาลอย่างเหมาะสม ไดร้บัการอบรม
ด้านชีวิตจิตและวิธีการสอนเป็นอย่างดี ดงันัน้ จงึจ าเป็นต้องจดัให้มีสถาบันเพื่อบรรลุถึงจุดประสงค์
ประการนี้ หรอือย่างน้อยให้มีหลกัสูตรที่เหมาะสมส าหรบัผู้ให้การอบรม   และส่งเสรมิให้มกีารประชุม
บรรดาผูป้กครองสามเณราลยัตามระยะเวลาทีก่ าหนดอย่างสม ่าเสมอ 
 บรรดาผู้ปกครองและคณาจารย์ต้องมีส านึกอยู่เสมอว่าการอบรมเพื่อเป็นพระสงฆ์จะประสบ
ความส าเรจ็มากน้อยย่อมขึน้อยู่เป็นอย่างมากกบัวธิกีารคดิและการกระท าของตน เขาทัง้หลายตอ้งรวม
พลงัทัง้ดา้นจติใจและการปฏบิตังิานโดยมอีธกิารเป็นผูน้ า เป็นครอบครวัเดยีวกนัทัง้ในหมู่ของตนเองและ
กบับรรดาสามเณร เป็นครอบครวัที่ตอบสนองค าอธษิฐานภาวนาขององค์พระผู้เป็นเจ้า “เพื่อเขาจะได้
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เป็นหนึ่งเดียวกัน” (ยน 17:11) และหล่อเลี้ยงความยินดีที่บรรดาสามเณรมีต่อกระแสเรียกของตน . 
พระสงัฆราชยงัต้องเอาใจใส่ด้วยความรกัเป็นพเิศษต่อผู้ท างานในสามเณราลัยและแสดงตนเป็นบิดา
อย่างแทจ้รงิในพระครสิตเจา้ต่อบรรดาสามเณรดว้ย ในทีสุ่ด พระสงฆ์ทุกองคต์อ้งส านึกดว้ยว่าสามเณรา
ลยัเป็นหวัใจของสงัฆมณฑล และใหค้วามช่วยเหลอืของตนโดยเตม็ใจ9  

6) ผู้ให้การอบรมต้องคอยคอยตรวจตราด้วยความเอาใจใส่ถึงเจตนาที่ถูกต้องและความตัง้ใจโดย
อิสระเสรีตามอายุและความก้าวหน้าของสามเณรแต่ละคน รวมทัง้ความเหมาะสมในด้านจติวิญญาณ 
ความประพฤติและสติปัญญา สุขภาพที่เหมาะสมด้านร่างกายและจติใจ และยงัต้องพิจารณาถึงความ
โน้มเอยีงทีเ่ขาอาจไดร้บัสบืทอดมาจากครอบครวัดว้ย นอกจากนัน้ยงัควรขยายความสามารถของบรรดา
สามเณรที่จะแบกภาระงานของพระสงฆ์และหน้าที่การอภิบาล10 ต้องมจีติใจมัน่คงและใช้การทดสอบที่
จ าเป็นในการคดัเลอืกบรรดาสามเณรทุกครัง้ แม้ในปัจจุบนัจ านวนพระสงฆ์ลดลงอย่างน่าเสยีใจก็ตาม11 
เพราะพระเจ้าจะไม่มวีนัปล่อยให้พระศาสนจกัรของพระองค์ขาดศาสนบรกิร ถ้าผู้ที่เหมาะสมได้รบัการ
เลื่อนต าแหน่ง(ใหบ้วชเป็นพระสงฆ์) ส่วนผูท้ีไ่ม่เหมาะสมไดร้บัค าแนะน าฐานบดิาใหไ้ปท าหน้าทีอ่ื่น และ
ช่วยเหลอืใหเ้ขาไปปฏบิตังิานแพร่ธรรมแบบฆราวาสอย่างแขง็ขนัโดยส านึกถงึกระแสเรยีกของตนในการ
เป็นครสิตชน 
7) ในที่ทีแ่ต่ละสงัฆมณฑลไม่มคีวามพรอ้มจะตัง้สามเณราลยัของตนได ้ก็ใหจ้ดัตัง้และส่งเสรมิให้มี
สามเณราลยัส าหรบัหลายสงัฆมณฑล รวมกนัส าหรบัทอ้งถิน่หรอืส าหรบัประเทศ เพื่อจะไดม้สีมรรถภาพ
ในการอบรมสามเณรไดอ้ย่างเขม้ขน้มากขึ้น กฎเกณฑ์ดงักล่าวจะต้องเป็นหลกัการสงูสุดในเรื่องนี้ สาม
เณราลยัเหล่านี้ ถ้าเป็นสามเณราลยัส าหรบัท้องถิ่นหรอืประเทศ ควรมกีารปกครองตามระเบยีบการที่
พระสงัฆราชผูเ้กีย่วขอ้งก าหนดไว้12 และไดร้บัการรบัรองจากสนัตะส านัก 
 ในสามเณราลยัทีม่สีามเณรจ านวนมาก แมจ้ะยงัตอ้งรกัษาเอกภาพการปกครองและการอบรมสัง่
สอนด้านวชิาการไว ้ควรแบ่งบรรดาสามเณรเป็นกลุ่มเลก็ๆตามความเหมาะสม เพื่อจะจดัใหม้กีารอบรม
เป็นรายบุคคลไดด้ยีิง่ขึน้ 
 
IV. ความจ าเป็นทีจ่ะต้องให้การอบรมด้านจิตวิญญาณอย่างเข้มข้นยิง่ข้ึน 
8) การอบรมด้านจติวญิญาณต้องสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดกบัการอบรมด้านวชิาการและงานอภิบาล 
โดยเฉพาะอาศยัความช่วยเหลอืพเิศษของผู้แนะน าจติวญิญาณ13 จ าเป็นต้องอบรมบรรดาสามเณรให้
เรยีนรู้ที่จะด าเนินชวีติมคีวามสมัพนัธ์คุ้นเคยและใกล้ชดิกบัพระบดิา อาศัยพระเยซูครสิต์พระบุตร ใน
องค์พระจติเจา้ อาศยัศลีบวช เขาทัง้หลายจะตอ้งมภีาพลกัษณ์เดยีวกนักบัพระครสิตเจา้ผูเ้ป็นพระสงฆ์, 
ด าเนินชวีติโดยถอดแบบชวีติทัง้หมดใหช้ดิสนิทในฐานะเป็นมติรกบัพระองค์14 เขาตอ้งด าเนินชวีติธรรม
ล ้าลกึปัสกาของพระองค์จนรูจ้กัท าให้ประชากรทีเ่ขาไดร้บัหน้าทีใ่ห้ดูแลไดม้สี่วนร่วมธรรมล ้าลกึปัสกานี้
ดว้ย เขาต้องเรยีนรู้ที่จะแสวงหาพระครสิตเจ้าดว้ยการร าพงึภาวนาพระวาจาของพระเจ้าอย่างซื่อสตัย ์
โดยมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับพระธรรมล ้าลึกศักดิส์ิทธิข์องพระศาสนจักร โดยเฉพาะในพิธีบูชา
ขอบพระคุณและพิธีกรรมท าวตัร15 ในพระสงัฆราชที่ส่งเขาไปและในเพื่อนมนุษย์ที่เขาถูกส่งไปพบ 
โดยเฉพาะคนยากจน เดก็ๆ คนเจบ็ป่วย คนบาป และผูไ้ม่มคีวามเชื่อ เขาตอ้งมคีวามวางใจเยีย่งบุตร มี
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ความรกัและศรทัธาต่อพระแม่มารีย์พรหมจาร ีซึ่งพระเยซูเจ้า ก่อนจะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ทรง
มอบไวใ้หเ้ป็นมารดาแก่ศษิยท์ีท่รงรกั 
 เขาควรได้รบัการส่งเสรมิให้ปฏบิตัิกจิศรทัธาต่างๆที่ธรรมประเพณีของพระศาสนจกัรสนับสนุน
เสมอมา แต่ก็ต้องระวงัอย่าให้การอบรมด้านชีวติจติมีแต่เพียงกิจศรทัธาเหล่านี้และความรู้สกึเท่านัน้. 
บรรดาสามเณรควรเรยีนรูท้ี่จะด าเนินชวีติตามรูปแบบของพระวรสาร มัน่คงในความเชื่อ  ความหวงัและ
ความรกั ปฏบิตัิคุณธรรมเหล่านี้ให้บรรลุถึงจติวญิญาณของการอธษิฐานภาวนา 16 เป็นพลงัและเกราะ
ป้องกนักระแสเรยีก ท าใหคุ้ณธรรมอื่นๆแขง็แรงขึน้และเพิม่ความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะน ามนุษยท์ุกคนเขา้มา
หาพระครสิตเจา้ 
9) บรรดาสามเณรจะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงธรรมล ้าลึกเรื่องพระศาสนจักร โดยเฉพาะที่สภา
สงัคายนาศกัดิส์ทิธิค์รัง้นี้ได้อธบิายเป็นพเิศษ มคีวามผูกพนักบัผู้แทนองค์พระครสิตเจา้ด้วยความรกัที่
ถ่อมตนเยี่ยงบุตร และเมื่อได้เป็นพระสงฆ์แล้วก็ต้องมีความผูกพนักับพระสังฆราชของตนในฐานะ
ผูร้่วมงานที่ซื่อสตัย์และให้ความร่วมมอืกับพี่น้องพระสงฆ์ แสดงการเป็นพยานถึงเอกภาพที่ชกัน ามวล
มนุษยเ์ขา้มาเป็นหนึ่งเดยีวกบัพระครสิตเจ้า17         เขาตอ้งเรยีนรูท้ี่จะมใีจกวา้ง   ร่วมงานในชวีติของ
พระศาสนจกัรส่วนรวม ดงัที่นักบุญออกสัตนิกล่าวไวว้่า “ยิง่แต่ละคนรกัพระศาสนจกัรของพระครสิตเจ้า
มากเท่าใด เขากย็ิง่มพีระจติเจา้มากเท่านัน้”18 บรรดาสามเณรตอ้งเขา้ใจใหแ้จ่มแจง้ว่าตนไม่ถูกก าหนด
ไวใ้หม้อี านาจเหนือผูอ้ื่นหรอืมเีกยีรต ิแต่เพื่อจะมอบตนทัง้หมดเพื่อรบัใชพ้ระเจา้และเพื่องานอภบิาล เขา
จึงต้องได้รบัการอบรมด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษให้เป็นพระสงฆ์ที่รู้จกัเชื่อฟัง ด าเนินชีวิตความ
ยากจน และมจีติรูจ้กัสละตน19 เขายงัต้องฝึกหดัตนให้ละม้ายคลา้ยกบัพระครสิตเจ้าผู้ทรงถูกตรงึบนไม้
กางเขน พรอ้มทีจ่ะสละแมก้ระทัง่สิง่ทีไ่ม่เหมาะสม แมว้่าสิง่นัน้เป็นสิง่ทีอ่นุญาตใหม้ไีด้กต็าม 
 บรรดาสามเณรยงัต้องรู้ถึงภารกิจที่จะต้องรบัในอนาคต โดยไม่ต้องละเว้นที่จะกล่าวถึงความ
ยากล าบากของชวีติสงฆ์ ถงึกระนัน้จะตอ้งไม่มองเพยีงแต่อนัตรายของการปฏบิตังิานในอนาคตเท่านัน้ 
แตต่อ้งปรบัตนมากกว่าใหเ้ขา้กบัชวีติจติทีจ่ะไดร้บัพลงัอย่างมากจากการปฏบิตังิานอภบิาลนี้ 
10)  บรรดาสามเณรที่ด าเนินชวีติถอืโสดตามธรรมประเพณีน่าเคารพของจารตีของตนทีป่ฏบิตัสิบืต่อ
กนัมาต้องได้รบัการอบรมด้วยความเอาใจใส่ส าหรบัสภาพชวีตินี้ ที่เขาจะสละชวีติสมรสเพื่ออาณาจกัร
สวรรค์ (เทียบ มธ 19:12) ชิดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความรกัไม่แบ่งแยก20 สอดคล้องอย่าง
ใกลช้ดิกบัพนัธสญัญาใหม่ เป็นพยานถงึการกลบัคนืชพีในโลกหน้า (เทยีบ ลก 20:36)21 และไดร้บัความ
ช่วยเหลอืทีเ่หมาะสม เพื่อปฏบิตัคิวามรกัอย่างสมบูรณ์นี้ ซึง่จะช่วยให้เขาเป็นทุกสิง่ส าหรบัทุกคนไดเ้มื่อ
ปฏบิตัศิาสนบรกิารในฐานะพระสงฆ2์2 เขาตอ้งมคีวามรูส้กึอย่างลกึซึ้งดว้ยใจกตญัญูว่าตนรบัสถานภาพ
นี้ไม่ใช่เพราะกฎหมายของพระศาสนจกัรก าหนดไว ้แต่เสมอืนเป็นของประทานล ้าค่าจากพระเจ้าทีเ่ขา
ตอ้งวอนขอด้วยความสุภาพถ่อมตน และจะต้องรบีตอบสนองอย่างใจกว้างและอิสระเสรโีดยได้รบัพลงั
บนัดาลใจและความช่วยเหลอืจากพระหรรษทานของพระจติเจา้ 
 บรรดาสามเณรต้องมคีวามรูต้ามสมควรถึงหน้าที่และศกัดิศ์รขีองการแต่งงานแบบครสิตชน ซึ่ง
แสดงถึงความรกัของพระคริสตเจ้าต่อพระศาสนจกัร (เทียบ อฟ 5:22-23) แต่ควรเห็นชดัว่าการถือ
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พรหมจรรยถ์วายตนแด่พระครสิตเจ้านัน้มคีุณค่ามากกว่า23 ทัง้นี้เพื่อจะไดต้ดัสนิใจอย่างรอบคอบถวาย
ตนทัง้ร่างกายและจติใจแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยใจกวา้งและอสิระเสรี 
 เขาต้องรบัค าตกัเตือนถึงอนัตรายที่ความบรสิุทธิข์องเขาต้องเผชญิโดยเฉพาะในสภาพสงัคม
ปัจจุบนั24 เขายงัตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะใชค้วามช่วยเหลอือย่างเหมาะสมจากพระเจา้และแบบมนุษยส์่งเสรมิการ
สละชวีติสมรส เพื่อมใิหช้วีติและการปฏบิตัิหน้าที่การงานของเขาต้องรบัผลรา้ยใดๆจากการถือโสด แต่
กลบัได้รบัความสามารถบังคบัร่างกายและจติใจของตนได้อย่างสมบูรณ์และรู้ส านึกยิ่งขึ้น และดงันี้จะ
ไดร้บัความสุขตามพระวรสารไดส้มบูรณ์ขึน้ดว้ย 
11) ต้องรกัษาหลักการอบรมศึกษาแบบคริสตชนไว้ด้วยความเคารพ และท าให้หลักการเหล่านี้
สมบูรณ์ยิง่ขึน้ดว้ยความรู้ทีถู่กต้องด้านจติวทิยาและศกึษาศาสตรส์มัยใหม่ ดงันัน้ อาศยัการจดัใหม้กีาร
อบรมอย่างชาญฉลาด บรรดาสามเณรยงัตอ้งรบัการอบรมใหบ้รรลุวุฒภิาวะทีจ่ าเป็น โดยเฉพาะวุฒภิาวะ
ซึ่งแสดงออกมาโดยการมีจติใจมัน่คง รู้จกัใช้เหตุผลอย่างถูกต้องไตร่ตรองตดัสนิเหตุการณ์และผู้คน.
บรรดาสามเณรต้องฝึกฝนอุปนิสยัของตนให้ถูกต้อง เรยีนรู้ที่จะฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง รู้จกัคุณค่าของ
คุณธรรมเหล่านัน้ที่ทรงคุณค่าและท าให้ศาสนบรกิรของพระครสิตเจ้าเป็นที่ยอมรบัส าหรบัคนทัว่ไป 25 
คุณธรรมเช่นนี้ได้แก่ความจริงใจ ความเอาใจใส่ต่อความยุติธรรมอย่างสม ่าเสมอ ความซื่อสตัย์ต่อค า
สญัญา การมคีวามประพฤตอิ่อนโยน รูจ้กัพดูจาอย่างเหมาะสมดว้ยความรกัต่อทุกคน 
 ระเบยีบการด าเนินชวีติในสามเณราลยัต้องไม่นับว่าเป็นเพยีงเครื่องช่วยเหลอืส าคญัให้มคีวาม
รกัและชวีติร่วมกนัเท่านัน้ แต่ตอ้งเป็นส่วนส าคญัของการอบรมทัง้หมดใหรู้้จกับังคบัตนเอง และส่งเสรมิ
วุฒิภาวะให้มีบุคลิกที่เข้มแข็ง ช่วยสร้างคุณสมบัติของจิตใจที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการ
ปฏบิตังิานของพระศาสนจกัรอย่างมรีะเบยีบและบงัเกดิผล กระนัน้กด็ ีจ าตอ้งฝึกใหส้ามเณรมจีติใจพรอ้ม
ทีจ่ะยอมรบัอ านาจปกครองของผูใ้หญ่จากใจจรงิ หรอืตามมโนธรรม (เทยีบ รม 13:5) และเพราะเหตุผล
เหนือธรรมชาต.ิ กฎระเบยีบต่างๆต้องปรบัใหเ้หมาะกบัอายุของสามเณรเพื่อใหเ้ขาค่อยๆรูจ้กัเรยีนรูท้ีจ่ะ
บงัคบัตนเอง รู้จกัใช้อิสรภาพอย่างชาญฉลาด รูจ้กัท างานอย่างแขง็ขนั26 และฝึกตนเองให้รู้จกัท างาน
ร่วมกบัพีน่้องสงฆแ์ละกบัฆราวาส 
 ชวีติทัง้หมดของสามเณราลยัตอ้งมบีรรยากาศของความเลื่อมใสศรทัธา การรกัความเงยีบ และ
ความสาละวนที่จะช่วยเหลอืกนัแทรกซมึอยู่ทัว่ไป ตอ้งจดัใหเ้ป็นเสมอืนการเริม่ด าเนินชวีติพระสงฆท์ีจ่ะ
เกดิขึน้ในอนาคต   
12) เพื่อให้การอบรมด้านจติใจตัง้อยู่บนรากฐานมัน่คงยิ่งขึ้น และบรรดาสามเณรยนิดตีดัสนิใจรบั
กระแสเรยีกโดยอิสระเสรอีย่างมวีุฒภิาวะ พระสงัฆราชควรจดัให้มเีวลาที่เหมาะสมช่วงหนึ่งเพื่อฝึกฝน
ด้านจิตใจอย่างเข้มข้นมากขึ้น พระสังฆราชยังต้องก าหนดตามความเหมาะสมให้สามเณรได้พัก
การศกึษาสกัระยะหนึ่ง หรอืให้มีช่วงเวลาฝึกงานอภิบาล เพื่อทดสอบผู้เตรยีมตวัเป็นพระสงฆ์ได้ดขีึ้น 
ตามสภาพการณ์ของแต่ละทอ้งถิน่ ยงัเป็นหน้าทีข่องพระสงัฆราชดว้ยทีจ่ะตดัสนิว่าควรจะยดืหรอืย่นอายุ
ทีก่ฎทัว่ไปก าหนดไวส้ าหรบัผู้จะรบัศีลบวช และยงัอาจตดัสนิใจตามโอกาสไดอ้ีกด้วยว่าจะให้สามเณรที่
เรยีนเทววทิยาจบหลกัสตูรแลว้ปฏบิตังิานสงัฆานุกรชัว่ระยะเวลาหนึ่งกอ่นทีจ่ะไดร้บัศลีบวชเป็นพระสงฆ์
หรอืไม่ 
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V. การปรบัปรงุการศึกษาเกีย่วกบัพระศาสนจกัร 
13) ก่อนทีบ่รรดาสามเณรจะเริม่ศกึษาวชิาเกีย่วกบัพระศาสนจกัรโดยเฉพาะ เขาควรไดร้บัการศกึษา
อบรมด้านมนุษยศาสตร์และวชิาการทัว่ไป ที่บรรดาเยาวชนของแต่ละชาติต้องได้รบัเพื่อจะเขา้ศึกษา
ชัน้สูงต่อไปได้ นอกจากนัน้เขายงัต้องได้รบัความรู้ภาษาละตินที่จะช่วยให้เขาเข้าใจและสามารถใช้
แหล่งขอ้มูลความรู้และเอกสารของพระศาสนจกัรได้27 การศกึษาภาษาทีใ่ชใ้นพธิกีรรมเฉพาะของแต่ละ
จารตีกน็ับว่าจ าเป็นดว้ย ส่วนความรูภ้าษาของพระคมัภรีแ์ละธรรมประเพณีกค็วรไดร้บัการส่งเสรมิอย่าง
มากดว้ยตามความเหมาะสม  
14) ในการจดัหลกัสูตรการศึกษาเกี่ยวกบัพระศาสนจกัร ก่อนอื่นหมดจะต้องจดัให้การศึกษาวชิา
ปรชัญาและเทววทิยามคีวามสมัพนัธ์เขา้ด้วยกนัเป็นอย่างดเีพื่อช่วยเปิดใจของบรรดาสามเณรให้เขา้ใจ
พระธรรมล ้าลกึของพระครสิตเจา้ได้มากยิง่ๆขึน้ พระธรรมล ้าลกึนี้มผีลกระทบต่อประวตัิศาสตรท์ัง้หมด
ของมนุษยชาต ิยงัคงท างานต่อมาตลอดเวลาโดยเฉพาะในศาสนบรกิารของพระสงฆ์28 
 เพื่อให้บรรดาสามเณรมมีุมมองเช่นนี้ตัง้แต่ต้น การศกึษาอบรมวชิาเกี่ยวกบัพระศาสนจกัรควร
เริม่ด้วยหลกัสูตรความรู้ทัว่ไปยาวนานพอสมควร ในการศึกษาเบื้องต้นนี้ควรเสนอให้สามเณรเรียนรู้
ความหมายของการศกึษาเกีย่วกบัพระศาสนจกัร โครงสรา้งและจุดหมายดา้นงานอภบิาลของวชิาเหล่านี้ 
พร้อมกนันัน้เพื่อช่วยเขาให้สร้างชวีติทัง้หมดไว้บนความเชื่อลึกซึ้งมัน่คงเพื่อรกัษากระแสเรยีกไว้โดย
ยนิดถีวายตนอย่างมัน่ใจดว้ยความยนิด ี
15) ต้องสอนวิชาปรชัญาให้สามเณรได้รบัการแนะน าเป็นพิเศษเพื่อแสวงหาความรู้ม ัน่คงและ
ต่อเนื่องเรื่องมนุษย์ โลก และพระเจ้า โดยมฐีานความรู้อยู่บนปรชัญาทรงค่าถาวรที่เป็นมรดกตกทอด
(ของพระศาสนจกัร)29 โดยค านึงถึงการค้นคว้าทางปรชัญาร่วมสมยัด้วย โดยเฉพาะการค้นคว้าที่มี
อิทธิพลอย่างมากในประเทศของตน รวมทัง้ความก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อสามเณรใน
ปัจจุบันจะได้รบัการเตรยีมตวัให้รู้จกัแนวความคดิปัจจุบนัอย่างถูกต้อง พร้อมที่จะเสวนากบัผู้คนร่วม
สมยั30  
 ยงัต้องสอนประวตัิศาสตร์ของปรชัญาเพื่อสามเณรที่เรียนรู้หลักการพื้นฐานของปรชัญาแบบ
ต่างๆแลว้จะได้รู้จกัยดึถือหลกัการที่ได้พสิูจน์แลว้ว่าเป็นความจรงิ รูจ้กัค้นพบสาเหตุของความหลงผดิ
และตอบโตค้วามหลงผดิเหล่านี้ได้ 
 วธิกีารสอนนัน้เองต้องปลุกเรา้ให้สามเณรรักที่จะแสวงหาความจรงิอย่างเคร่งครดั รูจ้กัค้นคว้า
และพสิจูน์ความจรงิโดยยอมรบัความจรงิว่าความรูข้องมนุษยม์ขีอบเขตจ ากดั ยงัตอ้งเอาใจใส่เป็นพเิศษ
ถงึความสมัพนัธข์องปรชัญากบัปัญหาแท้จรงิของชวีติ รวมทัง้ปัญหาทีร่บกวนความคดิของสามเณร เขา
ยงัต้องรบัความช่วยเหลอืให้แลเหน็ความสมัพนัธ์ระหว่างเหตุผลทางปรชัญากบัธรรมล ้าลกึเรื่องความ
รอดพน้ทีเ่ขาจะศกึษาในวชิาเทววทิยาโดยใช้ความเชื่อเป็นเหตุผลทีเ่หนือกว่าคอยช่วยเหลอื  
16) ต้องสอนวิชาเทววิทยาแขนงต่างๆ    โดยให้ความเชื่อเป็นแสงสว่างและอ านาจสัง่สอนของ
พระศาสนจกัรช่วยแนะน า31 เพื่อบรรดาสามเณรจะได้ตกัตวงค าสอนคาทอลกิไดอ้ย่างละเอียดจากการ
เปิดเผยของพระเจ้า เขา้ใจค าสอนนี้อย่างลกึซึ้ง ท าให้ค าสอนนี้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงชวีติจติของตน 32 
ประกาศ อธบิาย และปกป้องความจรงิเหล่านี้ไดใ้นการปฏบิตัศิาสนบรกิารของพระสงฆ์ 
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 บรรดาสามเณรตอ้งเอาใจใส่เป็นพเิศษต่อการศกึษาพระคมัภีร ์ซึ่งต้องเป็นเสมอืนวญิญาณของ
วชิาเทววทิยาทัง้หมด33 เริม่ดว้ยการใหค้วามรูท้ ัว่ไปอย่างเหมาะสม แลว้จงึศกึษาวชิาอธบิายความหมาย
พระคมัภีร์ในรายละเอียด จะได้เข้าใจความคิดหลกัส าคญัของการเปิดเผยความจรงิจากพระเจ้า และ
ไดร้บัพลงับนัดาลใจและอาหารหล่อเลี้ยงจติใจจากการอา่นและร าพงึภาวนาพระคมัภรีเ์ป็นประจ าทุกๆวนั
34 
 ในการสอนวชิาเทววทิยาดา้นสจัธรรม ก่อนอื่นควรเสนอความคดิหลกัในพระคมัภีร์ อธบิายให้
บรรดาสามเณรเรยีนรู้ว่าบรรดาปิตาจารย์ของพระศาสนจกัรทัง้ตะวนัออกและตะวนัตกได้มีบทบาท
อย่างไรในการถ่ายทอดและศึกษาค้นคว้าความจริงแต่ละข้อที่ได้รบัการเปิดเผยเหล่านี้  แล้วจึงสอน
ประวตัิศาสตร์ของข้อความเชื่อ    โดยค านึงถึงความสมัพนัธ์ของเรื่องนี้กับประวตัิศาสตร์ทัว่ไปของ
พระศาสนจกัรด้วย35 ต่อจากนัน้บรรดาสามเณรจึงเรียนรู้ที่จะศึกษาธรรมล ้าลึกเรื่องความรอดพ้นให้
เขา้ใจลกึซึ้งและเหน็ความต่อเนื่องของธรรมล ้าลกึเหล่านี้ เพื่อจะอธบิายไดช้ดัเจนโดยมนีักบุญโทมสัเป็น
อาจารย์สอน36 ยงัต้องสอนบรรดาสามเณรให้รู้ดว้ยว่าธรรมล ้าลกึเหล่านี้แสดงตวัและท างานอยู่เสมอใน
กจิกรรมทางพธิกีรรม37 และในชวีติทัง้หมดของพระศาสนจกัร เขายงัต้องเรยีนรูท้ี่จะแก้ปัญหาต่างๆของ
มนุษย์อาศัยแสงสว่างของการที่พระเจ้าทรงเปิดเผยความจรงิ และปรบัใช้ความจรงินิรนัดรเหล่านี้กับ
สถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงอยู่เสมอของมนุษย ์รวมทัง้สื่อสารความจรงิเหล่านี้ดว้ยวธิกีารที่เหมาะสมแก่
มนุษยร์่วมสมยัดว้ย38 

 เช่นเดยีวกนั ควรปรบัปรุงเทววทิยาแขนงอื่นๆให้สมัพนัธ์กบัพระธรรมล ้าลกึของพระครสิตเจ้า
และประวตัศิาสตรค์วามรอดพ้นอย่างมชีวีติชวีา ต้องเอาใจใส่เป็นพเิศษปรบัปรุงเทววทิยาด้านจรยิธรรม
ใหม้คีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ ใหเ้นื้อหาค าสอนไดร้บัการหล่อเลี้ยงมากขึน้จากพระคมัภรี ์ช่วยให้ผูม้คีวามเชื่อ
ในพระครสิตเจ้าแลเหน็ความสูงส่งของกระแสเรยีกทีต่นได้รบั รวมทัง้พนัธะที่จะต้องท าให้ความเชื่อนัน้
บงัเกิดผลเป็นความรกัส าหรบัชวีติของโลก ในการสอนกฎหมายและประวตัิศาสตร์ของพระศาสนจกัร
ด้วยเช่นเดียวกัน จ าเป็นต้องพิจารณาธรรมล ้าลึกของพระศาสนจักรตามพระธรรมนูญความเชื่อ 
“เกี่ยวกบัพระศาสนจกัร” ที่สภาสงัคายนานี้ได้ประกาศไว้ พธิกีรรมศกัดิส์ทิธิซ์ึ่งเป็นบ่อเกดิประการแรก
และจ าเป็นของจติวญิญาณของครสิตศาสนา กต็อ้งไดร้บัการสอนตามเจตนารมณ์ของมาตรา 15 และ 16 
ของธรรมนูญเรื่องพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิ3์9 
 เมื่อพจิารณาถงึสถานภาพของท้องถิน่ต่างๆแลว้ บรรดาสามเณรควรไดร้บัค าแนะน าใหม้คีวามรู้
สมบูรณ์ขึน้เกี่ยวกบัพระศาสนจกัรและกลุ่มครสิตชนที่แยกตนจากสนัตะส านักที่กรุงโรม เพื่อเขาจะได้มี
ส่วนร่วมในการส่งเสรมิเอกภาพของมวลครสิตชนตามขอ้ก าหนดของสภาสงัคายนานี้40 
 บรรดาสามเณรยงัควรได้รบัการแนะน าให้รู้จกัศาสนาอื่นๆที่แพร่หลายอยู่ในแต่ละท้องถิ่น เพื่อ
จะไดรู้้ดขีึ้นว่าพระเจ้าทรงจดัให้ศาสนาเหล่านัน้มีความดแีละความจรงิอะไรบ้าง และเรยีนรู้ที่จะตอบโต้
ความหลงผดิ และรูจ้กัสื่อสารแสงสว่างสมบูรณ์ของความจรงิใหแ้ก่ผูท้ีย่งัไม่มไีด้ 
17) การสอนดา้นวชิาการต้องมุ่งทัง้ให้ความรู ้และช่วยอบรมบรรดาสามเณรใหม้ชีวีติภายในด้วย จงึ
ตอ้งพจิารณาปรบัปรุงวธิกีารสอนให้มทีัง้การบรรยาย การสมัมนา และฝึกงานตามความจ าเป็น รวมทัง้
ใหบ้รรดาสามเณรไดศ้กึษาทัง้ส่วนตวัหรอืโดยแยกเป็นกลุ่มเลก็ๆ ตอ้งเอาใจใส่ใหก้ารศกึษาอบรมทัง้หมด
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มเีอกภาพและความมัน่คง โดยหลกีเลีย่งไม่ใหม้หีลกัสูตรและวชิาที่ตอ้งเรยีนมากเกนิไป และต้องละเว้น
ปัญหาเหล่านัน้ทีแ่ทบจะไม่มคีวามส าคญัใดๆอกีต่อไปแลว้ หรอืใหล้ะปัญหาเหล่านัน้ไวส้ าหรบัการศกึษา
ระดบัสงูกว่านัน้ 
18) ยังเป็นหน้าที่ของพระสังฆราชที่จะจัดส่งเยาวชนซึ่งมีอุปนิสัย คุณธรรม และสติปัญญาที่
เหมาะสมไปยงัสถาบนั สถานศกึษา หรอืมหาวทิยาลยัเฉพาะ เพื่อจะเตรยีมให้เป็นพระสงฆ์ที่มคีวามรู้
ทางวชิาการสงูขึน้ ทัง้ในวชิาเกี่ยวกบัศาสนาโดยตรง และในวชิาอื่นทีค่วรจะมี เพื่อจะไดต้อบสนองความ
ตอ้งการต่างๆในการแพร่ธรรม ส่วนการอบรมด้านจติใจและงานอภบิาลกไ็ม่ควรจะถูกละเลยเป็นอนัขาด 
โดยเฉพาะถา้เขายงัไม่ไดบ้วชเป็นพระสงฆ์  
 
VI.  หลกัสูตรเพือ่การอบรมสัง่สอนด้านงานอภิบาลโดยเฉพาะ 
19) ความสนใจด้านงานอภบิาลทีจ่ าเป็นตอ้งแทรกซึมอยูในการอบรมทัง้หมดแก่บรรดาสามเณร41ยงั
เรียกร้องให้เขาได้รบัการอบรมอย่างเข้มข้นเป็นพิเศษในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนบริการศักดิส์ิทธิ ์
โดยเฉพาะในการสอนค าสอนและการเทศน์ ในคารวกจิดา้นพธิกีรรมและการประกอบพธิศีลีศกัดิส์ทิธิ ์ใน
งานด้านเมตตาจติ ในหน้าที่การพบปะผู้หลงผิดไปและผู้ไม่มีความเชื่อ และในหน้าที่งานอภิบาลด้าน
อื่นๆ. จงึต้องสอนเขาโดยละเอยีดใหม้ศีลิปในการแนะน าจติใจเพื่อว่าบุตรทุกคนของพระศาสนจกัรจะได้
ด าเนินชวีติครสิตชนโดยรูส้ านึกอย่างเต็มที่ และพร้อมจะประกาศข่าวด ีรวมทัง้ปฏบิัติหน้าที่ตามฐานะ
ของตน เขายงัต้องเรยีนรู้ที่จะช่วยเหลอืบรรดานักบวชทัง้ชายหญิงโดยเอาใจใส่เช่นเดยีวกนัให้ด าเนิน
ชวีติตามกระแสเรยีกเฉพาะของตนและพฒันาชวีติของตนตามจติตารมณ์ของคณะอย่างมัน่คง42 
 ควรส่งเสรมิความสามารถเฉพาะตนทกุๆดา้นของบรรดาสามเณร ซึง่จะช่วยเขาอย่างมากใหรู้จ้กั
เสวนากบัผู้อื่นได้ เช่นการรู้จกัฟังผู้อื่นและเปิดใจยอมรบัความสมัพนัธ์กบัเพื่อนมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ
ดว้ยจติตารมณ์ความรกั43  
20) ยังต้องสอนบรรดาสามเณรให้รู้จ ักใช้ความช่วยเหลือที่วิชาการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะทาง
ศกึษาศาสตร์ จติวทิยา หรอืมานุษยวทิยา44 อาจน ามาให้ตามหลกัการทีถู่กตอ้งและตามกฎระเบยีบของ
ผูป้กครองในพระศาสนจกัร ในท านองเดยีวกนั บรรดาสามเณรยงัตอ้งได้รบัการสัง่สอนโดยละเอียดให้
ปลุกเรา้และส่งเสรมิงานฆราวาสแพร่ธรรม45 รวมทัง้ส่งเสรมิงานแพร่ธรรมอย่างมปีระสทิธภิาพในรูปแบบ
ต่างๆ เขายังต้องมีจิตตารมณ์คาทอลิกอย่างแท้จริงที่ช่วยให้เขาก้าวข้ามขอบเขตของสังฆมณฑล 
ประเทศชาติ หรอืจารตีของตน เพื่อตอบสนองความต้องการของพระศาสนจกัรสากล มจีติใจพร้อมจะ
ประกาศพระวรสารทัว่ทุกแห่งหน46 
21) เนื่องจากว่าบรรดาสามเณรจ าเป็นต้องเรยีนรูศ้ลิปการท างานแพร่ธรรมทัง้ด้านทฤษฎีและด้าน
ปฏบิตั ิทัง้ยงัตอ้งรูจ้กัท างานดว้ยความรบัผดิชอบส่วนตวัและร่วมงานกบัผูอ้ื่นดว้ย ดงันัน้ ตลอดหลกัสตูร
การศึกษาอบรม รวมทัง้ในช่วงเวลาหยุดเรียนด้วย เขาจึงต้องได้รบัการสอนให้ฝึกงานตามความ
เหมาะสม ซึ่งตอ้งจดัขึน้ใหส้อดคล้องกบัอายุของสามเณรและสภาพของทอ้งถิน่ ตามความเหน็รอบคอบ
ของพระสงัฆราช อย่างมรีะบบและมผีู้เชี่ยวชาญงานอภิบาลคอยแนะน า ถึงกระนัน้จ าตอ้งระลกึด้วยว่า
ความช่วยเหลอืเหนือธรรมชาตนิัน้ทรงพลงัมากกว่าเสมอ47  
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VII. การศึกษาอบรมยงัต้องด าเนินต่อไปหลงัจบหลกัสูตรในสามเณราลยัแล้ว 
22)  จากสภาพสงัคมปัจจุบนั การศกึษาอบรมเพื่อเป็นพระสงฆย์งัตอ้งด าเนินต่อไปและท าใหส้มบูรณ์
หลงัจบหลกัสูตรการศกึษาอบรมในสามเณราลยัแล้วด้วย48 จงึเป็นหน้าที่ของสภาพระสงัฆราชในแต่ละ
ประเทศทีจ่ะใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสม เช่นสถาบนัอบรมงานอภบิาลซึง่ท างานร่วมกบัเขตวดัทีไ่ดเ้ลอืกไวต้าม
ความเหมาะสม การประชุมทีจ่ดัขึน้ตามวาระ และการฝึกงานตามโอกาสเพื่อช่วยให้พระสงฆห์นุ่มค่อยๆ
ได้รบัการแนะน าส าหรบัชีวติสงฆ์และงานแพร่ธรรม ทัง้ในด้านชวีิตจติ วิชาการและงานอภิบาล เพื่อ
ปรบัปรุงและส่งเสรมิชวีติสงฆแ์ละงานแพร่ธรรมนี้ใหท้นัสมยัและสมบูรณ์ยิง่ๆขึน้ 
 
บทสรปุ 
บรรดาพระสงัฆราชของสภาสงัคายนาครัง้นี้ด าเนินงานต่อจากทีส่ภาสงัคายนาทีเ่มอืงเตรน็ทไ์ดเ้ริม่ไว ้มี
ความวางใจมอบภาระแก่บรรดาผู้ปกครองและอาจารย์ของสามเณราลัย เพื่ออบรมเยาวชนให้เป็น
พระสงฆ์ของพระครสิตเจา้ในอนาคต ตามจติตารมณ์การปรบัปรุงให้ทนัสมยัที่สภาสงัคายนาศกัดิส์ทิธิ ์
ครัง้นี้ส่งเสรมิ จงึขอเตือนอย่างแขง็ขนัให้ทุกท่านเหล่านี้มีจติส านึกถึงความหวงัของพระศาสนจกัรและ
ความรอดพ้นของวญิญาณที่ท่านได้รบัมอบหมายให้ดูแล ยนิดรีบักฎเกณฑ์ต่างๆของกฤษฎีกาฉบบันี้
และท าใหบ้งัเกดิผลอุดมบรบิูรณ์ทีค่งอยู่ตลอดไป 
 
ขอ้ก ำหนดทุกขอ้และแต่ละขอ้ทีก่ ำหนดไวใ้นกฤษฎกีำฉบบันี้ไดร้บัควำมเหน็ชอบของบรรดำพระสงัฆรำช
ผูร้่วมประชุมสภำสงัคำยนำ และเรำเอง อำศยัอ ำนำจอคัรสำวกตำมทีไ่ด้รบัมอบจำกพระครสิตเจำ้ พรอ้ม
กบับรรดำพระสงัฆรำชผูร้่วมประชุม ขอรบัรอง สัง่ และก ำชบัในพระจติเจ้ำ ให้ขอ้ก ำหนดเหล่ำนี้ของสภำ
สงัคำยนำไดร้บักำรประกำศใหม้ผีลบงัคบัเพือ่พระสริริุ่งโรจน์ของพระเจำ้ 
 
ใหไ้ว ้ณ กรุงโรม จากส านักนักบุญเปโตร 
วนัที ่28 เดอืนตุลาคม ครสิตศกัราช 1965. 
ขา้พเจา้ เปาโล พระสงัฆราชของพระศาสนจกัรคาทอลกิ 
ตำมดว้ยรำยกำรลงนำมของบรรดำพระสงัฆรำช  
 
 
 
ทศัไนย ์คมกฤส แปลจากต้นฉบบัภาษาละตนิ 
บา้นอบัราฮมั สามพราน 
27 กนัยายน 2012 วนัระลกึถงึนักบุญวนิเซนต์ เดอ ปอล  
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เชิงอรรถ 
_______________________________________ 
[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, 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_optatam-totius_lt.html#_ftnref1
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_19590801_sacerdotii_lt.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_19590801_sacerdotii_lt.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19631104_summi-dei-verbum_lt.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19631104_summi-dei-verbum_lt.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_optatam-totius_lt.html#_ftnref2
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_optatam-totius_lt.html#_ftnref3
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_optatam-totius_lt.html#_ftnref4
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_optatam-totius_lt.html#_ftnref5
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_perfectae-caritatis_lt.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_christus-dominus_lt.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_optatam-totius_lt.html#_ftnref6
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_optatam-totius_lt.html#_ftnref7
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_lt.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_optatam-totius_lt.html#_ftnref8
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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. 659-

661; 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. 
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