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บทนำ
สภำสังคำยนำสำกลได้พิจำรณำด้วยควำมละเอียดรอบคอบถึงบทบำทที่สำคัญอย่ำงยิ่งยวดของ
กำรศึกษำต่อ ชีวิตมนุษย์ และอิทธิ พลที่เพิ่มพูนขึน้ เรื่อ ยๆ ของกำรศึกษำที่มี ต่อ ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำของ
สังคมในยุคนี(1)้ •
อันที่จริงแล้ว สภำพแวดล้อมในยุคสมัยของเรำทำให้กำรให้กำรศึกษำแก่เยำวชนทำได้ง่ำยขึน้ แต่
ขณะเดียวกันก็ทำให้กำรให้กำรศึกษำแก่เยำวชนเป็ นสิ่งจำเป็ นเร่งด่วนมำกขึน้ ด้วย และที่มำกไปกว่ำนีค้ ือ
กำรศึกษำต่อเนื่องสำหรับผูใ้ หญ่ก็จำเป็ นด้วย • มนุษย์ตระหนักถึงศักดิ์ศรีและบทบำทหน้ำที่ของตนมำก
ยิ่งขึน้ พวกเขำต้องกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงกระตือรือร้นในมิติทำงสังคม และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมิตทิ ำง
เศรษฐกิจ และทำงกำรเมืองของชีวิตมำกขึน้ (2) • บำงครัง้ มนุษย์ก็สำมำรถเพลิดเพลินตำมอัธยำศัยได้
เพรำะควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงน่ำทึ่งทำงเทคโนโลยี กำรค้นคว้ำทำงวิทยำศำสตร์ และช่องทำงกำรสื่อสำร
รู ปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเปิ ดโอกำสให้มนุษย์สำมำรถสืบทอดมรดกทำงวัฒ นธรรมและจิตวิญญำณของตนได้
ง่ำยดำยยิ่งขึน้ และสำมำรถเติมเต็มชีวิตของกันและกันผ่ำนทำงสำยสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่ม และระหว่ำงชน
ชำติอย่ำงใกล้ชิดกันมำกยิ่งขึน้ •
สิ่งที่เป็ นผลตำมมำคือ ในทุกหนแห่งมีควำมพยำยำมส่งเสริมกำรศึกษำเพิ่มมำกขึน้ • กำรรับรอง
สิทธิของมนุษย์ทำงด้ำนกำรศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสิทธิพืน้ ฐำนของเด็กและพ่อแม่ที่จะได้รบั กำรศึกษำมี
กำรประกำศรับรองอยู่ในเอกสำรสำธำรณะรู ปแบบต่ำงๆ (3) • ในขณะที่จำนวนของนักเรียนเพิ่มขึน้ อย่ำง
รวดเร็วก็ได้มีกำรก่อตัง้ โรงเรียนเพิ่มจำนวนมำกขึน้ ครอบคลุมอำณำบริเวณกว้ำงขวำงมำกขึน้ ตำมไปด้วย
อีกทัง้ มีกำรก่อตัง้ สถำบันกำรศึกษำในลักษณะอื่นๆเพิ่มขึน้ อีกด้วย • กำรค้นคว้ำทดลองใหม่ๆเกิดขึน้ เพื่อ
แสวงหำ วิธีกำรให้กำรศึกษำและกำรสอน • เกิดมีควำมพยำยำมอย่ำงใหญ่หลวงในกำรจัดกำรกำรศึกษำ
ให้ท่วั ถึงสำหรับทุกคน ถึงกระนัน้ ก็ตำม เด็กและเยำวชนจำนวนมำกก็ยังไม่ได้รบั กำรศึกษำ แม้กระทั่งที่เป็ น
กำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนที่สดุ เด็กและเยำวชนจำนวนมำกมำยไม่ได้รบั กำรศึกษำที่เหมำะสม ซึ่งมุ่งที่จะพัฒนำ
ทัง้ ควำมจริงและควำมรักควบคู่กนั ไป •

พระศำสนจักรได้รบั มอบหมำยจำกพระคริสตเจ้ำให้ประกำศรหัสธรรมแห่งกำรไถ่กูแ้ ก่มวลมนุษย์
และกำรกลับคืนดีกบั พระเจ้ำโดยทำงพระคริสต์ เพื่อที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ดังกล่ำว พระศำสนจักร ผูเ้ ป็ นมำรดำ
ศักดิ์สิทธิ์ของชำวเรำ จำเป็ นจะต้องทำหน้ำที่เพือ่ ชีวิตทัง้ ครบของมนุษย์ ซึ่งหมำยถึงชีวิตฝ่ ำยโลกด้วย ตรำบ
ใดที่มีผลต่อ กระแสเรียกแห่งสวรรค์(4) • ดังนั้น พระศำสนจักรจึงมีบทบำทต่อ ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำและ
พัฒ นำกำรของกำรให้กำรศึ กษำ • ด้วยเหตุนี ้เอง สภำสังคำยนำฯ จึงขอประกำศหลักกำรขั้นพืน้ ฐำน
เกี่ยวกับกำรให้กำรศึกษำแบบคริสต์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในโรงเรียน • หลังจำกกำรประชุมสังคำยนำแล้ว
คณะกรรมกำรพิเศษเฉพำะเรื่องจะทำหน้ำที่ในกำรขยำยควำมหลักกำรเหล่ำนีโ้ ดยละเอียด และบรรดำสภำ
สังฆรำชในท้องถิ่นต่ำงๆ จะต้องนำหลักกำรเหล่ำนีไ้ ปประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมตำมสภำพท้องถิ่นที่แตกต่ำง
กันออกไป •

1. ควำมหมำยของสิทธิขนั้ พืน้ ฐำนทีเ่ ป็ นสำกลในกำรได้ รับกำรศึกษำ
มนุษย์ทุกคน ทุกเชือ้ ชำติ สถำนะ และวัย ต่ ำงก็มีศักดิ์ศ รีแห่งควำมเป็ นมนุษย์ จึงย่อ มมีสิทธิ ที่ มิ
อำจจะแบ่ งแยกกีดกันได้ในอันที่ จะได้รับ กำรศึ กษำ(5) ที่ตรงกับเป้ ำหมำยสูงสุดของตน (6) อีกทั้งตรงกับ
ควำมสำมำรถ เพศ ตลอดจนวัฒ นธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ในประเทศของตน โดยที่ กำรให้
กำรศึกษำนัน้ จะต้องกลมกลืนกับควำมสัมพันธ์ฉันพี่นอ้ งกับคนอื่นๆ เพื่อที่จะส่งเสริมควำมเป็ นหนึ่งเดียวกัน
อย่ำงแท้จ ริงและก่อให้เกิดสันติสุขในโลก • เนื่อ งจำกกำรศึกษำที่แท้จ ริงมีเป้ำหมำยในกำรหล่อหลอม
มนุษย์เพื่อให้บรรลุจดุ หมำยสูงสุดของเขำและเพื่อประโยชน์สขุ แห่งสังคม โดยในฐำนะที่เป็ นมนุษย์ เขำเป็ น
หนึ่งในสมำชิกของสังคม และในฐำนะที่เป็ นผูใ้ หญ่ เขำจะต้องรับภำระผูกพันทำงสังคมร่วมกับคนอื่นๆ •
ดังนั้น ด้วยอำศัยควำมก้ำวหน้ำ ของควำมรู ท้ ำงจิตวิท ยำ ศำสตร์และศิลป์ แห่งกำรสอน เด็ กและ
เยำวชนจะต้อ งได้รับ กำรพัฒ นำอย่ ำงผสมกลมกลื น กัน ตำมสมรรถนะของพวกเขำทั้ง ในด้ำนร่ำงกำย
ศีลธรรม และเชำวน์ปัญญำ เพื่อที่พวกเขำจะค่อยๆ ซึมซับสำนึกแห่งควำมรับผิดชอบอย่ำงมีวุฒิภำวะ ใน
ควำมเพียรพยำยำมโดยไม่หยุดยั้งที่จะก่อร่ำงสร้ำงชีวิตของตนอย่ำงเหมำะสม และแสวงหำอิสรภำพอย่ำง
แท้จริง เพื่อพวกเขำจะได้ผ่ำนพ้นควำมผันแปรในชีวิตไปได้ดว้ ยควำมกล้ำหำญและควำมแน่วแน่ • เมื่อ
พวกเขำเติ บ โตขึน้ เด็ กและเยำวชนควรจะได้เรียนรู เ้ พศศึก ษำอย่ ำงถูกต้อ งเหมำะสมและรอบคอบ •
นอกจำกนัน้ พวกเขำควรจะได้รบั กำรฝึ กฝนให้มีส่วนร่วมในชีวิตสังคม โดยได้รบั กำรอบรมชีแ้ นะเพื่อพัฒนำ
ทักษะที่จำเป็ นและเหมำะสม อันจะส่งผลให้พวกเขำกระตือรือร้นที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมกับองค์กรต่ำงๆ เพื่อ
ชุมชน เปิ ดใจสำนสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น และเต็มใจในกำรเสริมสร้ำงสำธำรณประโยชน์ •
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ในทำนองเดียวกัน สภำสังคำยนำฯ ขอประกำศว่ำ เด็ กและเยำวชนมีสิ ทธิ ที่ จ ะได้รับ แรงกระตุ้น
บันดำลใจให้ไตร่ตรอง ประเมินคุณค่ำทำงศีลธรรมด้วยมโนธรรมอันเที่ยงตรง และน้อมรับเอำคุณค่ำนัน้ มำ
ถือปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นของตนเอง พร้อมๆ ไปกับควำมรูอ้ นั ลึกซึง้ และควำมรักในพระเจ้ำ • ด้วยเหตุนเี ้ อง สภำ
สังคำยนำฯ ขอส่งคำวิงวอนด้วยควำมจริงใจไปยังเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้มีอำนำจหน้ำที่ หรือ ผู้ที่รบั ผิดชอบ
เกี่ ยวกับ กำรศึก ษำให้ได้โปรดดูแลมิ ให้เยำวชนถูกริด รอนสิ ท ธิ อัน ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ป ระกำรนี ้ของเขำ • สภำ
สังคำยนำฯ ขอกระตุน้ เตือนลูกๆ ของพระศำสนจักรให้ใส่ใจด้วยควำมเอือ้ อำทรกับแวดวงกำรศึกษำทัง้ มวล
โดยระลึ ก เสมอถึ งควำมจ ำเป็ น ในกำรอำนวยประโยชน์อ ย่ ำงเร่งด่ วนให้เกิ ด กำรให้ก ำรศึ กษำและกำร
ฝึ กอบรมที่เหมำะสมแก่คนทุกคนในทุกส่วนของโลก(7) •

2. กำรให้ กำรศึกษำแบบคริสต์
เนื่องจำกคริสตชนทุกคนได้กลับกลำยเป็ นมนุษย์ใหม่โดยอำศัยนำ้ และพระจิต แล้ว(8) พวกเขำจึงได้
ชื่อว่ำเป็ น และควรจะเป็ นบุตรของพระเจ้ำ พวกเขำจึงมีสิทธิได้รบั กำรศึกษำแบบคริสต์ • กำรศึกษำแบบ
คริสต์นมี ้ ิได้ม่งุ เพียงแต่ให้มนุษย์เจริญวุฒิภำวะตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น แต่ ยังมีจดุ มุ่งหมำยหลักอยู่ที่
กำรนำไปสู่เป้ำหมำยของกำรที่จะค่อยๆ ชีแ้ นะให้ผทู้ ี่ได้รบั ศีลล้ำงบำปแล้วรู ถ้ ึงรหัสธรรมแห่งกำรไถ่กู้ อันจะ
ทำให้พวกเขำตระหนักมำกยิ่งขึน้ ถึงพระคุณแห่งควำมเชื่อที่พวกเขำได้รบั และพวกเขำจะได้เรียนรู ถ้ ึงกำร
สรรเสริญ พระเจ้ำพระบิดำในองค์พระจิตและในควำมจริง (เทียบ ยน. 4:23) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในวัตร
ปฏิบัติของพิธีกรรม และกำรดำเนินชีวิตของตนตำมแบบอย่ำงของมนุษย์ใหม่ ที่ได้รบั กำรสรรค์สร้ำงด้วย
ควำมชอบธรรมและควำมศักดิ์สิทธิ์แห่งควำมจริง (เทียบ อฟ. 4:22-24) อีกทัง้ พวกเขำจะได้รบั กำรพัฒนำ
ให้เป็ นมนุษ ย์ที่สมบูรณ์ โดยอำศัยควำมเต็มเปี่ ยมบริบูรณ์ในองค์พ ระคริสตเจ้ำ (เทียบ อฟ. 4:13) และ
มุ่งมั่นที่จะร่วมมีส่วนทำให้พระกำยทิพย์เจริญเติบโตขึน้ นอกจำกนั้น ด้วยตระหนักถึงกระแสเรียกของตน
พวกเขำไม่แต่เพียงจะเรียนรูเ้ กี่ยวกับกำรเป็ นประจักษ์พยำนถึงควำมหวังที่อยู่ภำยในตัวของพวกเขำ (เทียบ
ปต. 3:15) แต่ยงั เรียนรูเ้ กี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรหล่อหลอมโลกตำมแบบคริสต์ ซึ่งจะเกิดขึน้ ได้เมื่อฤทธิ์
กุ ศ ลแห่ งกำรไถ่ กู้ข องพระคริส ตเจ้ำ ก่ อ ให้เกิ ด คุณ ควำมดี แ ก่ สัง คมโดยรวม (9) • ด้ว ยเหตุนี ้เอง สภำ
สังคำยนำฯ ขอยำ้ เตือนบรรดำผูอ้ ภิบำลสัตบุรุษให้ตระหนักถึงหน้ำที่ที่สำคัญในกำรดูแลเหล่ำสัตบุรุษทุกคน
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบรรดำเยำวชนซึ่งเป็ นควำมหวังของพระศำสนจักร ให้ได้รบั กำรศึกษำแบบคริสต์นี(10)
้ •

3. ผู้รับผิดชอบในกำรให้ กำรศึกษำอบรม
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ด้วยเหตุที่พ่อแม่เป็ นผูใ้ ห้ชีวิตแก่ลกู พ่อแม่จึงมีพันธะหน้ำที่ซึ่งจะต้องให้ควำมสำคัญอย่ำงจริงจังกับ
กำรให้กำรศึกษำแก่ลูก ดังนั้น พ่อแม่จึงนับว่ำเป็ นครูคนแรกและเป็ นบุคคลหลักในกำรศึกษำของลูก(11) •
บทบำทของพ่อแม่ในกำรให้กำรศึกษำมีควำมสำคัญมำกจนกระทั่งว่ำ ถ้ำขำดกำรให้กำรศึกษำจำกพ่อแม่ก็
ยำกที่จะหำกำรศึกษำอื่นใดมำทดแทนได้ • พ่อแม่เป็ นผูม้ ีหน้ำที่ในกำรสร้ำงบรรยำกำศในครอบครัวให้มี
ชีวิตชีวำเปี่ ยมด้วยควำมรักและควำมศรัทธำต่อ พระเจ้ำและควำมเคำรพต่อมนุษย์ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิด
กำรศึกษำทัง้ เพื่อตัวบุคคลเองและเพื่อกำรอยู่รว่ มกันในสังคมที่ครบถ้วนรอบด้ำนแก่ลกู • ดังนัน้ ครอบครัว
จึงเป็ นโรงเรียนแห่งแรกที่จะปลูกฝั งคุณธรรมทำงสังคมซึ่งจำเป็ นสำหรับทุกๆ สังคม • โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในครอบครัวคริสต์ที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยพระหรรษทำนและพระคุณแห่งศีลสมรส เด็กๆ ควรจะได้รบั กำรอบรม
สั่งสอนตัง้ แต่ยังเล็กเกี่ยวกับพระเจ้ำตำมข้อควำมเชื่อที่ได้รบั ผ่ำนทำงศีลล้ำงบำป ให้รูจ้ กั นมัสกำรพระเป็ น
เจ้ำ และรักเพื่อนมนุษย์ • ในครอบครัวนีเ้ องที่เด็กๆ จะได้รบั ประสบกำรณ์เกี่ยวกับสังคมมนุษย์อันครบ
บริบูรณ์และเกี่ยวกับพระศำสนจักรเป็ นครัง้ แรก • ในที่สดุ ครอบครัวนีเ้ องจะค่อยๆ นำให้พวกเขำเข้ำร่วม
เป็ นส่วนหนึ่ งในสังคมอย่ำงกัลยำณมิตรกับ เพื่ อนมนุษย์ และกับประชำกรของพระเจ้ำ • ขอให้พ่ อ แม่
ตระหนักถึงควำมสำคัญเหลือคณำนับของครอบครัวคริสต์ที่แท้จริงต่อชีวิตและควำมเจริญก้ำวหน้ำของ
ประชำกรของพระเจ้ำ(12) •
ในกำรให้กำรศึกษำแก่ลกู ซึ่งพ่อแม่มีหน้ำที่เบือ้ งต้นนัน้ ครอบครัวจำเป็ นจะต้องได้รบั ควำมช่วยเหลือ
จำกทุกภำคส่วนในชุมชน • ดังนั้น นอกเหนือไปจำกสิทธิของพ่อแม่และผูท้ ี่พ่อแม่ให้ควำมไว้วำงใจให้เข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำรให้กำรศึกษำแล้ว สิทธิและหน้ำที่บำงประกำรเป็ นของประชำสังคมซึ่งมีบทบำทในกำร
จัด หำสิ่ งที่ จ ำเป็ น ต่ อ กำรสร้ำ งประโยชน์สุข ส่ ว นรวม • ประชำสัง คมมี บ ทบำทหน้ำ ที่ ในกำรส่ ง เสริ ม
กำรศึกษำให้กับเยำวชนด้วยวิธีต่ำงๆ ได้แก่ กำรคุม้ ครองสิทธิและหน้ำที่ของพ่อแม่และผูท้ ี่พ่อแม่ให้ควำม
ไว้วำงใจให้เข้ำมำมีส่วนร่วมให้กำรศึกษำ และกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่พ่อแม่และหน่วยงำนทำงสังคมอื่นๆ
ในส่วนที่พ วกเขำไม่ สำมำรถจะจัด กำรได้เอง เพื่ อ ให้เกิด กำรศึก ษำตำมควำมประสงค์ข องพ่ อ แม่ และ
นอกจำกนีแ้ ล้วอำจรวมถึง กำรจัดตั้งโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำอื่นๆ ตำมควำมจำเป็ นเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สขุ ส่วนรวม(13) •
ท้ำยที่สดุ พระศำสนจักรมีหน้ำที่เป็ นพิเศษในกำรให้กำรศึกษำ ทัง้ นี ้ พระศำสนจักรไม่เพียงแต่จะต้อง
ได้รบั กำรยอมรับในฐำนะของประชำคมมนุษย์ที่มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรให้กำรศึกษำอบรมเท่ำนั้น แต่
ยังต้องมีหน้ำที่รบั ผิดชอบในกำรประกำศถึงหนทำงแห่งควำมรอดพ้นแก่มนุษย์ทงั้ มวล กำรถ่ำยทอดถึงชีวิต
ของพระคริสต์แก่เหล่ำสัตบุรุษที่มีควำมเชื่อ และกำรช่วยเหลือด้วยควำมห่วงใยอันไม่มีสิน้ สุดเพื่อให้มนุษย์
สำมำรถบรรลุถึงควำมครบครันในชีวิตของเขำ (14) • พระศำสนจักรมีพันธะประดุจ ดังแม่ที่ คอยอบรมสั่ง
สอนลูกของตน เพื่อให้ทงั้ ชีวิตของเขำเต็มเปี่ ยมไปด้วยจิตตำรมณ์พระคริสต์ ในขณะเดียวกัน พระศำสนจักร
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ต้องพยำยำมโดยสุดควำมสำมำรถในอันที่จะส่งเสริมให้มนุษย์ทกุ คนบรรลุถึงควำมเป็ นมนุษย์สมบูรณ์ครบ
ครัน สร้ำงควำมดีงำมให้แก่สงั คมโลก และสรรค์สร้ำงให้โลกนีม้ ีมนุษยธรรมเพิ่มมำกขึน้ (15) •

4. เครื่องช่วยต่ำงๆ ในกำรให้ กำรศึกษำแบบคริสต์
เพื่อให้สำมำรถกระทำบทบำททำงกำรศึก ษำอย่ำงบรรลุผล พระศำสนจักรซึ่งกระตือรือร้นอยู่แล้วที่
จะใช้เครื่องช่วยต่ำงๆ ที่เหมำะสม ยังให้ควำมสนใจเป็ นพิเศษในเครื่องช่วยที่เป็ นของพระศำสนจักรเอง และ
ที่เป็ น เอกกว่ำสิ่ งอื่ นใดทั้งหมด คือ กำรสอนค ำสอน (16) ซึ่งเป็ นวิธี กำรที่ท ำให้ค วำมเชื่อ กระจ่ำงแจ้งและ
เข้มแข็งขึน้ ทัง้ ยังหล่อเลีย้ งบำรุงชีวิตด้วยจิตตำรมณ์พระคริสต์ นำไปสู่ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมอย่ำง
กระตือรือร้นในรหัสธรรมแห่งพิธี กรรม(17) และกระตุน้ ให้เกิดกิจกรรมกำรเผยแผ่ธรรม • พระศำสนจักรชื่น
ชมเป็ น อย่ ำ งมำกและแสวงหำหนทำงในกำรบู รณำกำรจิ ต ตำรมณ์ ข องพระศำสนจัก รและยกระดั บ
เครื่องช่วยอื่นๆ อันเป็ นมรดกของมนุษยชำติซึ่งมีอิทธิพลต่อกำรหล่อหลอมวิญญำณและพัฒนำมนุษย์ เช่น
กำรใช้สื่อสำรมวลชน(18) กำรอำศัยกลุ่มต่ำงๆ ที่มุ่งเน้นในกำรพัฒนำจิตใจและร่ำงกำย สมำคมเยำวชน
ต่ำงๆ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง โรงเรียน •

5. ควำมสำคัญของโรงเรียน
ในบรรดำเครื่องมือต่ำงๆ ในกำรให้กำรศึกษำนั้น โรงเรียนนับว่ำเป็ น เครื่องมือที่มีควำมสำคัญเป็ น
พิเศษ(19) • โรงเรียนไม่ได้มีเป้ำหมำยเพียงเพื่อเป็ นเครื่องมือพิเศษในกำรพัฒนำสติปัญญำเท่ำนั้น แต่ยัง
เป็ นเครื่องมือในกำรหล่อหลอมสมรรถนะในกำรตัดสินใจอย่ำงถูกต้อง กำรสืบทอดมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ชนรุน่ ก่อน กำรส่งเสริมควำมสำนึกในคุณค่ำชีวิต และกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรงำนอำชีพอีกด้วย •
โรงเรียนทำหน้ำที่ในกำรส่งเสริมมิตรภำพ และสนับสนุนจิตตำรมณ์แห่งควำมเข้ำใจซึ่งกันและกันในระหว่ำง
นักเรียนที่มีควำมสำมำรถและภูมิหลังที่แตกต่ำงกัน นอกจำกนั้น โรงเรียนยังได้รบั กำรก่อตั้งขึน้ เพื่อเป็ น
ศูนย์กลำงที่กิจกรรมกำรงำน และควำมเจริญก้ำวหน้ำของโรงเรียนจะอยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบร่วมกันของ
ครอบครัว บรรดำครู สมำคมต่ำงๆ หลำกหลำยที่ส่งเสริม ชีวิตทำงด้ำนวัฒ นธรรม หน้ำที่ พลเมือ ง และ
ศำสนำ รวมทัง้ ประชำสังคม และชุมชนของมนุษย์โดยรวม •
กระแสเรียกที่งดงำมยิ่งและมีควำมสำคัญเป็ นอย่ำงมำกได้แก่ กระแสเรียกของผูท้ ี่ช่วยเหลือพ่อแม่ใน
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ และของผูท้ ี่เป็ นตัวแทนของชุมชนในกำรทำงำนกำรศึกษำในโรงเรียน • ผูท้ ี่ได้รบั กระแส
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เรียกเช่นนีจ้ ำเป็ นจะต้องมี ปัญญำและจิตใจดีงำมเป็ นพิเศษ ต้องเตรียมตัวด้วยควำมรอบคอบอย่ำงมำก
และพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่และปรับเปลี่ยนได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ •

6. หน้ ำทีแ่ ละสิทธิของพ่อแม่
พ่อแม่ผซู้ ึ่งมีสิทธิและหน้ำทีพ่ ืน้ ฐำนซึ่งมิอำจจะถ่ำยโอนให้แก่ผอู้ ื่นได้ในกำรให้ก ำรศึกษำอบรมแก่ลูก
จะต้องมีเสรีภำพอย่ำงแท้จริงในกำรเลือกโรงเรียนให้แก่ลกู ของตน • ด้วยเหตุนี ้ หน่วยงำนที่มีภำระหน้ำที่
ในกำรคุม้ ครองและปกป้องสิทธิ พลเมืองจำเป็ นจะต้อ งดูแลให้กำรจัดสรรงบประมำณช่ วยเหลือโรงเรียน
เป็ นไปด้วยควำมเป็ นธรรม อันจะยังผลให้พ่อแม่มีอิสระอย่ำงแท้จริงในกำรตัดสินใจตำมมโนธรรมของตนใน
กำรเลือกโรงเรียนที่เขำต้องกำรให้ลกู เข้ำรับกำรศึกษำ(20) •
นอกจำกนี ้ รัฐยังมีหน้ำที่ดแู ลให้พลเมืองทุกคนเข้ำมีส่วนร่วมในวัฒนธรรม และเตรียมพวกเขำอย่ำง
เหมำะสมให้รูจ้ ักสิทธิและปฏิบัติตำมหน้ำที่พลเมืองของตน • ดังนั้น รัฐ จำเป็ นจะต้องคุม้ ครองสิทธิ ของ
เด็กๆ ให้ได้รบั กำรศึกษำอบรมในโรงเรียนอย่ำงเพียงพอ ตรวจสอบควำมรูค้ วำมสำมำรถของครูและควำม
เป็ นเลิศในกำรฝึ กอบรมพวกเขำ ดูแลสุขภำพของนักเรียน และโดยทั่วไป ให้กำรส่งเสริมโครงกำรเกี่ยวกับ
โรงเรียนโดยรวม • ทัง้ นี ้ รัฐพึงจะยึดถือหลักในกำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมรับไปทำแทน ซึ่งจะทำให้ไม่มี
โรงเรียนประเภทใดมีอำนำจผูก ขำด ซึ่งขัดต่อ สิท ธิ ตำมธรรมชำติ ของมนุษ ย์ ขัดต่ อ กำรพัฒ นำและกำร
เผยแพร่วัฒ นธรรม ขัดต่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุขของพลเมือ ง และขัดต่อ กำรดำรงอยู่ของกลุ่มชนที่
แตกต่ำงกัน ซึ่งในทุกวันนีเ้ ป็ นหลักที่ถือปฏิบตั ิกนั อยู่ในหลำยๆ สังคม(21) •
ดังนัน้ สภำสังคำยนำฯ ขอกระตุน้ เตือนให้เหล่ำสัตบุรุษให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงสุดควำมสำมำรถใน
กำรค้นหำวิธีกำรให้กำรศึกษำและแผนกำรศึกษำที่เหมำะสม รวมทัง้ กำรหล่อหลอมครู เพื่อให้สำมำรถให้
กำรศึกษำที่แท้จริงแก่เด็กและเยำวชน • นอกนั้น พ่อ แม่ควรจะช่วยเหลือ งำนของโรงเรียนโดยผ่ำนทำง
สมำคมหรือ องค์กรต่ำงๆ ที่เป็ นกำรรวมตัวของผู้ปกครอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในกำรให้กำรศึกษำอบรม
ทำงด้ำนศีลธรรมที่โรงเรียนพึงให้แก่นกั เรียน(22) •

7. กำรศึกษำด้ ำนศีลธรรมและศำสนำในทุกโรงเรียน
ด้วยเหตุที่พระศำสนจักรตระหนักดีถึงภำระรับผิดชอบอันหนักหน่วงในกำรดูแลให้กำรศึกษำอบรม
ทำงด้ำนศีลธรรมและด้ำนศำสนำให้แก่บรรดำลูกๆ ทุกคนอย่ำงเอำจริงเอำจัง พระศำสนจักรจึงต้องมอบ
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ควำมรักเป็ นพิเศษและควำมช่วยเหลือให้กบั ลูกๆ จำนวนมำกที่กำลังได้รบั กำรฝึ กสอนอยู่ในโรงเรียนที่ไม่ใช่
คำทอลิก • พระศำสนจักรสำมำรถทำหน้ำที่เช่นนีไ้ ด้โดยอำศัยกำรดำเนินชีวิตเป็ นประจักษ์พยำนของ
บรรดำผู้ที่มีห น้ำที่ในกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้แก่เด็กเหล่ำนี ้ และโดยกำรปฏิบัติตนเยี่ยง
ธรรมทูต ของบรรดำเพื่ อ นนัก เรี ย นของพวกเขำ (23) แต่ ที่ ส ำคัญ เป็ น พิ เศษคื อ คณะสงฆ์แ ละฆรำวำสที่
ถ่ำยทอดคำสอนแห่งกำรไถ่กูด้ ว้ ยวิธีกำรที่เหมำะสมกับอำยุและสภำวะแวดล้อมของพวกเขำ และให้ควำม
ช่วยเหลือทำงจิตวิญญำณแก่พวกเขำในทุกๆ ทำงตำมแต่ที่เวลำและปัจจัยแวดล้อมจะเอือ้ อำนวย •
พระศำสนจักรขอเตือนให้พ่อแม่ระลึกถึงหน้ำที่ของตนในกำรจัดให้ลูกได้เรียนคำสอน และอำจจะ
ต้องถึงกับเรียกร้องให้ลูกๆ ของตนมีโอกำสได้รบั ควำมช่วยเหลือ ในเรื่องนี ้ เพื่อที่จะก้ำวหน้ำไปในกำรหล่อ
หลอมแบบคริสต์ควบคู่ไปกับกำรศึกษำฝ่ ำยโลก • ดังนัน้ พระศำสนจักรขอแสดงควำมชื่นชมต่อหน่วยงำน
ต่ำงๆของรัฐและของสังคมที่คำนึงถึงควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของสมำชิกในสังคมปั จจุบันและให้ควำม
เคำรพในเสรีภำพของกำรนับถือศำสนำ ช่วยเหลือให้ครอบครัวต่ำงๆ สำมำรถให้กำรศึกษำแก่ลกู ๆ ของเขำ
ตำมหลักศีลธรรมและหลักศำสนำของแต่ละครอบครัวได้ในทุกโรงเรียน(24) •

8. โรงเรียนคำทอลิก
อิท ธิ พ ลของพระศำสนจัก รในแวดวงกำรศึก ษำปรำกฎเด่ นชัดได้ในลัก ษณะเฉพำะของโรงเรีย น
คำทอลิก • โรงเรียนคำทอลิกมุ่งมั่นในกำรดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยทำงวัฒนธรรมและกำรหล่อหลอม
เยำวชนไม่นอ้ ยไปกว่ำโรงเรียนอื่นๆ • แต่หน้ำที่เฉพำะของโรงเรียนคำทอลิกคือ กำรสร้ำงบรรยำกำศพิเศษ
ภำยในชุมชนโรงเรียนให้เป็ นบรรยำกำศที่มีชีวิตชีวำด้วยจิตตำรมณ์แห่งอิสรภำพและควำมรักของพระวร
สำร เพื่อ ช่วยเหลือให้เยำวชนเติบโตขึน้ เป็ นมนุษย์ใหม่ที่ได้รบั กำรชุบสร้ำงจำกศีลล้ำงบำป ในช่วงเวลำที่
พวกเขำกำลังพัฒนำบุคลิกภำพของตน และในที่สดุ กำรจัดระเบียบวัฒนธรรมทัง้ มวลให้สอดคล้องกับข่ำว
ดีแห่งกำรไถ่กู้ เพื่อให้ควำมรู ท้ ี่นักเรียนค่อยๆ สร้ำงสมเกี่ยวกับโลก ชีวิต และมนุษย์ จะได้รบั ควำมกระจ่ำง
ด้วยแสงแห่งควำมเชื่อ(25) • ด้วยเหตุนีเ้ อง ในขณะที่โรงเรียนคำทอลิกเปิ ดรับควำมก้ำ วหน้ำของโลกร่วม
สมัยอย่ำงที่ พึงเป็ น โรงเรียนคำทอลิกก็ชีน้ ำให้นักเรียนของตนทำงำนให้เกิดประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สุข
ของบ้ำนเมือง และเตรียมพวกเขำให้พร้อมที่จะทำงำนรับใช้กำรเผยแผ่พระอำณำจักรของพระเจ้ำ เพื่อที่ว่ำ
อำศัยกำรดำเนินชีวิตธรรมทูตอย่ำงเป็ นแบบอย่ำง ดังที่เคยมีมำในอดีต พวกเขำจึงเป็ นประดุจเชือ้ แป้งใน
ประชำคมมนุษย์ •
ดังนั้น ด้วยเหตุที่โรงเรียนคำทอลิกสำมำรถเป็ นเครื่องมือในกำรทำให้พันธกิจของประชำกรของพระ
เจ้ำบรรลุผลและทำให้เกิดกำรเสวนำระหว่ำงพระศำสนจักรกับประชำคมโลกอันเอือ้ ประโยชน์ทงั้ สองฝ่ ำย
โรงเรียนคำทอลิกจึงคงควำมสำคัญอย่ำงยิ่งยวดแม้ในสภำวะกำรณ์ปัจจุบนั
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ด้วยเหตุนี ้ ดังที่พระศำสนจักรได้ประกำศไว้ในเอกสำรคำสอนมำกมำยหลำยฉบับ(26) สภำสังคำยนำฯ
ขอประกำศอีกครัง้ หนึ่งว่ำ พระศำสนจักรมีสิทธิที่จะจัดตัง้ และบริหำรโรงเรียนทุกประเภทและทุกระดับอย่ำง
เสรี • สภำสังคำยนำฯ ขอเรียกร้องให้ทุกคนพึงตระหนักว่ำ กำรใช้สิทธิในลักษณะนีจ้ ะยังประโยชน์สงู สุ ด
ในกำรปกป้ องเสรีภ ำพในกำรปฏิ บัติต ำมมโนธรรม สิ ทธิ ของพ่อ แม่ ตลอดจนถึง เป็ น กำรเพิ่ มคุณ ค่ ำให้
วัฒนธรรมเองด้วย •
ขอให้บรรดำครู ทั้งหลำยพึ งระลึก ไว้เสมอว่ ำ เป้ ำหมำยและแผนงำนทำงกำรศึก ษำของโรงเรีย น
คำทอลิกจะสำเร็จลุล่ วงไปได้ก็ โดยอำศัยบรรดำครู นีเ้ อง (27) • ดังนั้น ครู ควรจะได้รบั กำรฝึ กอบรมให้มี
คุณวุฒิทงั้ ในควำมรูท้ งั้ ทำงโลกและทำงศำสนำ รวมถึงทักษะทำงกำรสอนที่กำ้ วทันกำรค้นพบต่ำงๆ ในโลก
สมัยใหม่ • ด้วยควำมสนิทสัมพันธ์ใกล้ชิดกันด้วยควำมรักในระหว่ำงบรรดำครู ดว้ ยกัน ควำมผูกพันกับ
นักเรียน และกำรเต็มเปี่ ยมไปด้วยจิตตำรมณ์กำรเผยแผ่ธรรม ขอให้ครู ทงั้ หลำยเป็ นประจักษ์พยำนถึงพระ
คริสต์ พระอำจำรย์หนึ่งเดียวของเรำ ทั้งด้วยกำรดำรงชีวิตและด้วยกำรสั่งสอนของพวกเขำ • ขอให้ครู
ทำงำนร่วมกับพ่อแม่และพร้อมกับพ่อแม่ในแต่ละช่วงเวลำแห่งกำรให้กำรศึกษำอบรม โดยคำนึงถึงควำม
แตกต่ำงกันในด้ำนเพศ และจุดมุ่งหมำยเฉพำะที่พระเจ้ำประทำนให้มนุษย์แต่ละเพศในครอบครัวและใน
สังคม • ขอให้บรรดำครูพยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถในกำรกระตุน้ ให้นักเรียนรูจ้ ักพัฒนำตนเอง และ
หลังจำกพวกเขำจบกำรศึกษำไปแล้วก็ยังคงช่วยเหลือพวกเขำด้วยคำแนะนำ มิตรภำพ และจัดให้มีกลุ่ม มี
กำรรวมตัวกันในลักษณะพิเศษที่เต็มเปี่ ยมด้วยจิตตำรมณ์พระศำสนจักรอย่ำงแท้จริง • สภำสังคำยนำฯ
ขอประกำศว่ำ งำนของบรรดำครู เหล่ำนี ้สมกับที่ได้ชื่อว่ำ เป็ นงำนเผยแผ่ธรรมอย่ำงแท้จ ริง และมีควำม
จำเป็ นอย่ำงยิ่งต่อยุคสมัยของเรำ และนับเป็ นกำรรับใช้ที่แท้จริงต่อสังคม • สภำสังคำยนำฯ ขอเตือนพ่อ
แม่คำทอลิกถึงหน้ำที่ที่จะต้องฝำกฝั งลูกๆ ของตนกับโรงเรียนคำทอลิก ที่ใดก็ตำมและเมื่อ ใดก็ ตำมที่จ ะ
เป็ นไปได้ และให้กำรสนับสนุนแก่โรงเรียนเหล่ำนีม้ ำกที่สดุ ตำมกำลังควำมสำมำรถ และให้ควำมร่วมมือกับ
โรงเรียนคำทอลิกเพื่อให้กำรศึกษำแก่ลกู ๆ ของตน(28) •

9. โรงเรียนคำทอลิกประเภทต่ำงๆ
โรงเรียนทุกโรงเรียนที่ ขึน้ อยู่กับพระศำสนจักรไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่งจะต้อ งปฏิบัติตำมแนวควำมคิด
เหล่ ำ นี ้เ ท่ ำ ที่ จ ะเป็ นไปได้ แม้ ว่ ำ โรงเรี ย นคำทอลิ ก จะต้ อ งมี รู ป แบบที่ ผิ ด แผกแตกต่ ำ งกั น ไปตำม
สภำพแวดล้อมในท้องถิ่น (29) • ดังนั้น พระศำสนจักรเห็นถึงคุณ ค่ำ และนิยมชมชื่นเป็ นพิเศษกับ บรรดำ
โรงเรียนคำทอลิกที่ดำเนินงำนอยู่ในพระศำสนจักรท้องถิ่นที่เกิดขึน้ ใหม่ และเปิ ดรับนักเรียนที่ไม่ใช่คำทอลิก
เข้ำเรียนด้วย •
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ในกำรก่อตัง้ และกำรจัดกำรโรงเรียนคำทอลิกนั้นควรให้ควำมสนใจกับควำมต้องกำรของโลกในทุก
วันนี ้ • ดังนัน้ แม้ว่ำโรงเรียนประถมศึกษำและมัธยมศึกษำซึ่งเป็ นโรงเรียนเพื่อกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนยังต้อง
ได้รบั กำรจรรโลงอยู่ แต่เรำจำเป็ นจะต้องให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงมำกกับกำรศึกษำเฉพำะทำงซึ่งมีควำม
จ ำเป็ น ส ำหรับ สภำพแวดล้อ มสมัย นี ้ เช่ น โรงเรี ย นอำชี ว ศึ ก ษำ (30) และโรงเรีย นเทคนิ ค ศูน ย์ส่ งเสริ ม
กำรศึกษำผูใ้ หญ่และสวัสดิกำรสังคม หรือศูนย์สำหรับ ผูท้ ี่จำเป็ นต้องได้รบั กำรศึกษำพิเศษ รวมถึงโรงเรียน
ฝึ กหัดครูเพื่อสอนคำสอน และเพื่อกำรให้กำรศึกษำประเภทอื่นๆ •
สภำสังคำยนำฯ ขอวิงวอนอย่ำงจริงใจไปยังผูอ้ ภิบำลและสัตบุรุษทัง้ หลำย ขอจงอย่ำรัง้ รอที่จะทุ่มเท
เสี ย สละเพื่ อ ให้โรงเรีย นคำทอลิ ก สำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ำ ที่ ข องตนได้อ ย่ ำ งสมบู ร ณ์ แ บบมำกยิ่ ง ๆ ขึ น้ ไป
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหน้ำที่ในกำรสงเครำะห์ช่วยเหลือผูย้ ำกไร้ซึ่งทรัพย์ฝ่ำยโลก หรือคนที่ขำดควำมช่วยเหลือ
และควำมรักจำกครอบครัวของตน หรือผูท้ ี่ยงั ไม่รูจ้ กั พระคุณแห่งควำมเชื่อ •

10. วิทยำลัยและมหำวิทยำลัยคำทอลิก
พระศำสนจักรมีควำมห่วงใยสถำบันกำรศึกษำขัน้ อุดมศึกษำด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวิทยำลัยและ
มหำวิทยำลัยด้วยเช่นกัน • พระศำสนจักรตัง้ ปณิธำนว่ำ ในธรรมนูญของสถำบันขั้นอุดมศึกษำที่ขึน้ อยู่กับ
พระศำสนจักรจะต้องกำหนดให้กำรแสวงหำวิช ำควำมรู ใ้ นแต่ละสำขำวิช ำดำเนินไปตำมหลักกำรและ
วิธีกำรของแต่ละสำขำวิชำเอง และด้วยเสรีภำพในกำรค้นคว้ำทำงวิทยำศำสตร์ เพื่อที่จะก่อให้เกิดควำม
เข้ำใจอย่ำงลึกซึง้ มำกขึน้ ในแต่ละสำขำวิชำ ประเด็นคำถำมใหม่ๆ ที่เข้ำกับยุคสมัยจะได้รบั กำรหยิบยกขึน้
มำพิจำรณำ และได้รบั กำรค้นคว้ำหำควำมจริงด้วยควำมรอบคอบตำมแบบฉบับของเหล่ำนักปรำชญ์แห่ง
พระศำสนจักร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตำมแบบฉบับของนักบุญโทมัส อไควนัส (31) อันจะทำให้เกิดควำมเข้ำใจ
อย่ำงลึกซึง้ ถึงควำมกลมกลืนกันระหว่ำงควำมเชื่อ และวิทยำศำสตร์เพิ่มมำกขึน้ • ดังนั้น อิทธิพลของ
แนวคิดแบบคริสต์ที่เป็ นสำกล มั่นคง และแพร่หลำย จึงผลักดันให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงวัฒนธรรมขึน้ และ
นักศึกษำในสถำบันเหล่ำนีจ้ ะได้รบั กำรหล่อหลอมให้เป็ นมนุษย์ที่ ได้รบั กำรฝึ กฝนอย่ำงดีเยี่ยม พร้อมที่จะ
รับภำระควำมรับผิดชอบอันหนักหน่วงของสังคม และเป็ นประจักษ์พยำนถึงควำมเชื่อ ให้กบั โลก(32) •
มหำวิทยำลัยคำทอลิกที่ยงั ไม่มีคณะเทวศำสตร์ควรจะจัดตัง้ ให้มีสถำบันหรือแต่งตัง้ ผูเ้ ชี่ยวชำญทำง
เทวศำสตร์ขนึ ้ และควรจะจัดให้มีกำรบรรยำยเกี่ยวกับเทวศำสตร์ที่เหมำะสมกับนักศึกษำทั่วไป • ด้วยเหตุ
ที่ ค วำมรู ท้ ำงวิ ท ยำศำสตร์เจริ ญ ก้ำ วหน้ำได้ด้ว ยกำรค้น คว้ ำ ที่ มี ลัก ษณะเฉพำะของกำรค้น คว้ำ แบบ
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วิทยำศำสตร์ชั้นสูง มหำวิทยำลัยและวิทยำลัยคำทอลิกจึงควรจะให้ควำมสนใจเป็ นพิเศษกับ สถำบันที่มี
จุดมุ่งหมำยเบือ้ งต้นในกำรพัฒนำกำรค้นคว้ำวิจยั ทำงวิทยำศำสตร์ •
สภำสังคำยนำฯ ขอเสนออย่ำงจริงใจให้มีกำรก่อตัง้ วิทยำลัยและมหำวิทยำลัยคำทอลิกในส่วนต่ำงๆ
ของโลก ทัง้ นี ้ ขอให้วิทยำลัยและมหำวิทยำลัยเหล่ำนีม้ ีควำมโดดเด่นไม่ใช่ดว้ ยปริมำณ แต่ดว้ ยควำมมุ่งมั่น
ในกำรติดตำมแสวงหำควำมรู ้ • วิทยำลัยและมหำวิทยำลัยเหล่ำนีจ้ ะต้องพร้อมที่จะเปิ ด รับนักศึกษำที่มี
ศักยภำพ ถึงแม้ว่ำนักศึกษำเหล่ำนีอ้ ำจจะขำดแคลนทุนทรัพย์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักศึกษำจำกประเทศที่
เกิดขึน้ ใหม่ๆ •
ด้วยเหตุที่ชะตำกรรมของสังคมและของพระศำสนจักรเองเกี่ยวพันใกล้ชิดกับควำมก้ำวหน้ำของคน
หนุ่ม สำวที่มุ่งมั่น ศึกษำในระดับอุดมศึ กษำ (33) บรรดำผู้อ ภิบ ำลแห่งพระศำสนจักรจำเป็ น จะต้อ งทุ่มเท
พละกำลังในกำรเอำใจใส่ดแู ลไม่แต่เฉพำะชีวิตวิญญำณของนักศึกษำในมหำวิทยำลัยคำทอลิกเท่ำนัน้ แต่
ยังต้องมีใจร้อนรนในกำรหล่อหลอมทำงด้ำนวิญญำณให้แก่ลูกๆ ของพระศำสนจักรทุกคน หลังจำกกำร
ปรึกษำหำรือระหว่ำงพระสังฆรำชแล้ว บรรดำผูอ้ ภิบำลต้องดูแลจัดกำรให้มีสมำคมหรือศูนย์กลำงตำมแบบ
ฉบับของคำทอลิก แม้กระทั่งในมหำวิทยำลัยที่ไม่ใช่คำทอลิก โดยมีพระสงฆ์ นักบวช หรือฆรำวำสที่ได้รบั
กำรคัดเลือ กและเตรียมตัวอย่ำงรอบคอบทำหน้ำที่ดูแลให้ควำมช่วยเหลือทำงวิญ ญำณและกำรเติบโต
ก้ำวหน้ำทำงสติปัญญำแก่นักศึกษำอย่ำงต่อ เนื่อ ง • ไม่ว่ำบรรดำเยำวชนจะศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัย
คำทอลิ กหรือไม่ ก็ต ำม เยำวชนที่มี ควำมสำมำรถสู งกว่ำและเหมำะที่ จ ะทำหน้ำที่ ในกำรสอนหรือ กำร
ค้นคว้ำวิจยั ควรจะได้รบั ควำมช่วยเหลือและกำรส่งเสริมให้ยึดอำชีพครู อำจำรย์ต่อไป •

11. คณะต่ำงๆทำงด้ ำนศำสนศำสตร์
พระศำสนจักรคำดหวังสูงในควำมกระตือรือร้นและควำมอุตสำหะของคณะต่ำงๆ ที่สอนทำงด้ำน
ศำสนศำสตร์(34) • เพรำะสำหรับคณะเหล่ำนีแ้ ล้ว พระศำสนจักรมอบหมำยภำระรับผิดชอบอันใหญ่หลวง
ในกำรเตรียมนักศึกษำของพระศำสนจักรเอง ไม่ใช่แต่เฉพำะเพื่อเป็ นพระสงฆ์เท่ำนัน้ แต่โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
เพื่อรับตำแหน่งหน้ำที่สอนสำระควำมรู ร้ ะดับสูงกว่ำเกี่ยวกับพระศำสนจักรเพื่อส่งเสริม กำรศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตัวเองของนักศึกษำหรือทำงำนธรรมฑูตในระดับวิชำกำรขั้นสูงที่เข้มข้นซึ่งต้องใช้สติปัญญำเป็ นอย่ำง
มำก • ในทำนองเดียวกัน คณะเหล่ำนีม้ ีบทบำทในกำรค้นคว้ำเจำะลึกลงในแง่มมุ ต่ำงๆ ของศำสนศำสตร์
เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจลึกซึง้ มำกขึน้ ถึงกำรเผยแสดงอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อมรดกทำงปั ญญำญำณแบบคริสต์ที่
สืบทอดต่อ กันมำจำกบรรพชนได้มีกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่ เพื่อส่งเสริมกำรเสวนำระหว่ำงพี่นอ้ งของเรำที่

10

แตกแยกไป และกำรเสวนำกับผูท้ ี่ไม่ใช่คริสตชน และเพื่อตอบคำถำมต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ จำกกำรพัฒนำหลักคำ
สอน(35) •
ดังนั้น คณะต่ำงๆอันเกี่ยวข้องกับ พระศำสนจักรควรจะทบทวนกฎบัญญั ติของตนเพื่อ ให้สำมำรถ
เผยแพร่ศำสนศำสตร์และควำมรู ท้ ี่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันได้ดียิ่งขึน้ โดยนำวิธีกำรและเครื่องมือที่ทันสมัยมำ
ใช้เพื่อชีน้ ำให้นกั ศึกษำของตนทำกำรค้นคว้ำเจำะลึกยิ่งขึน้ •

่ ึงส่งเสริมด้ ำนวิชำกำร
12. กำรประสำนงำนทีพ
ควำมร่ว มมื อ กั น นั บ เป็ น วำระแห่ ง ยุค สมั ย • นับ วัน ควำมร่ว มมื อ กัน ก็ จ ะเพิ่ ม พู น มำกขึ น้ เพื่ อ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรในระดับสังฆมณฑล ระดับประเทศ และระหว่ำงประเทศ • เนื่องจำกควำม
ร่วมมือกันในทุกระดับนับเป็ นสิ่งจำเป็ นต่องำนวิชำกำร จึงควรใช้เครื่องมือทุกอย่ำงเพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
ร่วมมือกันอย่ำงเหมำะสมในระหว่ำงโรงเรียนคำทอลิกด้วยกัน และระหว่ำงโรงเรียนคำทอลิกกับโรงเรียน
อื่นๆ เพรำะกำรพัฒนำควำมร่วมมือดังกล่ำวจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์อันพึงประสงค์แก่มนุษยชำติทงั้ มวล
• ด้วยควำมพยำยำมในกำรประสำนงำนและกำรร่วมมือกันที่เพิ่มมำกขึน้ ผลจะบังเกิดเพิ่มพูนขึน้ ในแวดวง
กำรศึกษำต่ำงๆ • ดังนั้น ขอให้คณะต่ำงๆ ของทุกมหำวิทยำลัยดำเนินงำนร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
อันนี ้ ตรำบเท่ำที่ เป้ำ หมำยจะเอือ้ อำนวย • นอกจำกนีแ้ ล้ว ขอให้มหำวิทยำลัยต่ำงๆ พยำยำมทำงำน
ร่ว มกั น ด้ว ยกำรส่ ง เสริ ม ให้มี ก ำรจั ด กำรประชุ ม นำนำชำติ ด้ว ยกำรร่ว มกั น ค้น คว้ำ และแบ่ งปั น ทำง
วิทยำศำสตร์ ด้วยกำรเผยแพร่งำนวิจยั ระหว่ำงกัน และด้วยกำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์เป็ นครัง้ ครำว และด้วย
กำรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆ ที่จะนำไปสู่ควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพิ่มมำกขึน้ •

ข้ อสรุ ป
สภำสังคำยนำฯ ขออ้อ นวอนอย่ำงจริงใจต่อเยำวชนให้ตระหนักถึงควำมสำคัญของงำนกำรศึกษำ
และเตรียมตัวพร้อมที่จะรับหน้ำที่ทำงกำรศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในที่ที่ขำดแคลนครูซึ่ง อำจจะยังผลให้
กำรให้กำรศึกษำอบรมแก่เยำวชนตกอยู่ในภำวะอันตรำยอย่ำงยิ่ง • ในขณะที่สภำสังคำยนำฯ ซำบซึง้ ใจ
ในกำรอุทิศตนของบรรดำพระสงฆ์ นักบวชชำยหญิง และฆรำวำสในกำรแพร่ธรรมด้วยกำรทำงำนที่สูงส่ง
ทำงด้ำนกำรศึกษำในโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำทุกประเภทและทุกระดับ สภำสังคำยนำฯ ก็ยังขอ
กระตุน้ เตือนบรรดำพระสงฆ์ นักบวชชำยหญิง และฆรำวำสทุกท่ำนให้มีควำมมำนะอุตสำหะในกำรทำงำน
ที่ได้รบั มอบหมำย และในกำรเติมเต็มนักเรียนให้เปี่ ยมด้วยจิตตำรมณ์ของพระคริสต์ ในกำรบำกบั่นเพื่อ
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ควำมเป็ นเลิศ ในวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และมุ่งมั่นในกำรค้นคว้ำแสวงหำควำมรู ้ จนกระทั่งว่ำพวกเขำ
ไม่เพียงแต่จะผลักดันให้เกิดกำรฟื ้ นฟูพระศำสนจักรจำกภำยในเท่ำนั้น แต่ยังช่วยทำนุบำรุ งและเสริมสร้ำง
คุณค่ำของพระศำสนจักรต่อโลกในทุกวันนี ้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในโลกแห่งเชำวน์ปัญญำอีกด้วย •

กรุงโรม – พระวิหำรนักบุญเปโตร
28 ตุลำคม 1965
เรำ – เปำโล สังฆรำชแห่งพระศำสนจักรคำทอลิก

NOTES
(1)

Among many documents illustrating the importance of education confer above all apostolic letter of Benedict XV,
Communes Litteras, April 10, 1919: A.A.S. 11 (1919) p. 172. Pius XI's apostolic encyclical, Divini Illius Magistri,
Dec. 31, 1929: A.A.S. 22 (1930) pp. 49-86. Pius XII's allocution to the youths of Italian Catholic Action, April 20,
1946: Discourses and Radio Messages, vol. 8, pp. 53-57. Allocution to fathers of French families, Sept. 18, 1951:
Discourses and Radio Messages, vol. 13, pp. 241-245. John XXIII's 30th anniversary message on the publication of
the encyclical letter, Divini Illius Magistri, Dec. 30, 1959: A.A.S. 52 (1960) pp. 57-S9. Paul VI's allocution to
members of Federated Institutes Dependent on Ecclesiastic Authority, Dec. 30, 1963: Encyclicals and Discourses of
His Holiness Paul VI, Rome, 1964, pp. 601-603. Above all are to be consulted the Acts and Documents of the
Second Vatican Council appearing in the first series of the ante-preparatrory phase. vol. 3. pp. 363-364; 370-371;
373-374.

(2)

Cf. John XXIII's encyclical letter Mater et Magistra, May 15, 1961: A.A.S. 53 (1961) pp. 413-415; 417-424;
Encyclical letter, Pacem in Terris, April 11, 1963: A.A.S. 55 (1963) p. 278 ff.

(3)

Declaration on the Rights of Man of Dec. 10, 1948, adopted by the General Assembly of the United Nations, and also
cf. the Declaration of the Rights of Children of Nov. 20 1959; additional protocol to the Convention Safeguarding the
Rights of Men and Fundamental Liberties, Paris, March 20, 1952; regarding that universal profession of the character
of human laws cf. apostolic letter Pacem in Terris, of John XXIII of April 11, 1963: A.A.S. 55 (1963) p. 295 ff.

(4)

Cf. John XXIII's encyclical letter, Mater et Magistra, May 15, 1961: A.A.S. 53 (1961) p. 402. Cf. Second Vatican
Council's Dogmatic Constitution on the Church, no. 17: A.A.S. 57 (1965) p. 21, and schema on the Pastoral
Constitution on the Church in the Modern World, 1965.

(5)

Pius XII's radio message of Dec. 24, 1942: A.A.S. 35 (1943) pp. 12-19, and John XXIII's encyclical letter, Pacem in
Terris April 11, 1963: A.A.S. 55 (1963) p. 259 ff. Also cf. declaration cited on the rights of man in footnote 3.

(6)

Cf. Pius XI's encyclical letter, Divini Illius Magistri, Dec. 31, 1929: A.A.S. 22 (1930) p. 50 ff.

(7)

Cf. John XXIII's encyclical letter, Mater et Magistra, May 15 1961: A.A.S. 53 (1961) p. 441 ff.

(8)

Cf. Pius XI's encyclical letter, Divini Illius Magistri, 1, p. 83.

(9)

Cf. Second Vatican Council's Dogmatic Constitution on the Church, no. 36: A.A.S. 57 (1965) p. 41 ff.

(10)

Cf. Second Vatican Council's schema on the Decree on the Lay Apostolate (1965), no. 12.
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(11)

Cf. Pius XI's encyclical letter Divini Illius Magistri, 1, p. 59 ff., encyclical letter Mit Brennender Sorge, March 14,
1937: A.A.S. 29; Pius XII's allocution to the first national congress of the Italian Catholic Teachers' Association,
Sept. 8, 1946: Discourses and Radio Messages, vol. 8, p. 218.

(12)

Cf. Second Vatican Council's Dogmatic Constitution on the Church, nos. 11 and 35: A.A.S. 57 (1965) pp. 16, 40 ff.

(13)

Cf. Pius XI's encyclical letter Divini Illius Magistri, 1, p. 63 ff. Pius XII's radio message of June 1, 1941: A.A.S. 33
(1941) p. 200; allocution to the first national congress of the Association of Italian Catholic Teachers, Sept 8, 1946:
Discourses and Radio Messages, vol. 8, 1946: Discourses and Radio Messages, vol. 8 p. 218. Regarding the principle
of subsidiarity, cf. John XXIII's encyclical letter, Pacem in Terris, April 11, 1963: A.A.S. 55 (1963) p. 294.

(14)

Cf. Pius XI's encyclical letter, Divini Illius Magistri, 1 pp. 53 ff. and 56 ff.; Encyclical letter, Non Abbiamo Bisogno
June 29, 1931: A.A.S. 23 (1931) p. 311 ff. Pius XII's letter from Secretariat of State to 28th Italian Social Week,
Sept. 20, 1955; L'Osservatore Romano, Sept. 29, 1955.

(15)

The Church praises those local, national and international civic authorities who, conscious of the urgent necessity in
these times, expend all their energy so that all peoples may benefit from more education and human culture. Cf. Paul
VI's allocution to the United Nations General Assembly, Oct. 4, 1965: L'Osservatore Romano, Oct. 6, 1965.

(16)

Cf. Pius XI's motu proprio. Orbem Catholicum, June 29 1923: A.A.S. 15 (1923) pp. 327-329; decree, Provide Sane,
Jan. 12, 1935: A.A.S. 27 (1935) pp. 145-152. Second Vatican Council's Decree on Bishops and Pastoral Duties, nos.
13 and 14.

(17)

Cf. Second Vatican Council's Constitution on the Sacred Liturgy, no. 14: A.A.S. 56 (1964) p. 104.

(18)

Cf. Second Vatican Council's Decree on Communications Media, nos. 13 and 14: A.A.S. 56 (1964) p. 149 ff.

(19)

Cf. Pius XI's encyclical letter, Divini Illius Magistri, 1, p. 76; Pius XII's allocution to Bavarian Association of
Catholic Teachers, Dec. 31, 1956: Discourses and Radio Messages, vol. 18, p. 746.

(20)

Cf. Provincial Council of Cincinnati III, a. 1861: Collatio Lacensis, III, col. 1240, c/d; Pius XI's encyclical letter,
Divini Illius Magistri, 1, pp. 60, 63 ff.

(21)

Cf. Pius XI's encyclical letter, Divini Illius Magistri, 1, p. 63; encyclical letter, Non Abbiamo Misogno, June 29,
1931: A.A.S. 23 (1931) p. 305, Pius XII's letter from the Secretary of State to the 28th Italian Social Week, Sept. 20,
1955: L'Osservatore Romano, Sept. 29, 1955. Paul VI's allocution to the Association of Italian Christian Workers,
Oct. 6, 1963: Encyclicals and Discourses of Paul VI, vol. 1, Rome, 1964, p. 230.

(22)

Cf. John XXIII's message on the 30th anniversary of the encyclical letter, Divini Illius Magistri, Dec. 30, 1959:
A.A.S. 52 (1960) p. 57.

(23)

The Church considers it as apostolic action of great worth also when Catholic teachers and associates work in these
schools. Cf. Second Vatican Council's schema of the Decree on the Lay Apostolate (1965), nos. 12 and 16.

(24)

Cf. Second Vatican Council's schema on the Declaration on Religious Liberty (1965), no. 5.

(25)

Cf. Provincial Council of Westminster I, a. 1852: Collatio Lacensis III, col. 1334, a/b; Pius XI's encyclical letter,
Divini Illius Magistri, 1, p. 77 ff.; Pius XII's allocution to the Bavarian Association of Catholic Teachers, Dec. 31,
1956: Discourses and Radio Messages, vol. 18, p. 746; Paul VI's allocution to the members of Federated Institutes
Dependent on Ecclesiastic Authority, Dec. 30, 1963: Encyclicals and Discourses of Paul VI, 1, Rome, 1964, 602 ff.

(26)

Cf. especially the document mentioned in the first note; moreover this law of the Church is proclaimed by many
provincial councils and in the most recent declarations of very many of the episcopal conferences.

(27)

Cf. Pius XI's encyclical letter, Divini Illius Magistri, 1 p. 80 ff.; Pius XII's allocution to the Catholic Association of
Italian Teachers in Secondary Schools, Jan. 5, 1954: Discourses and Radio Messages, 15, pp. 551-55B; John XXIII's
allocution to the 6th Congress of the Associations of Catholic Italian Teachers Sept. 5, 1959: Discourses, Messages,
Conversations, 1, Rome,1960, pp. 427-431.

(28)

Cf. Pius XII's allocution to the Catholic Association of Italian Teachers in Secondary Schools, Jan. 5, 1954, 1, p. 555.
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(29)

Cf. Paul VI's allocution to the International Office of Catholic Education, Feb. 25, 1964: Encyclicals and Discourses
of Paul VI, 2, Rome, 1964, p. 232.

(30)

Cf. Paul VI's allocution to the Christian Association of Italian Workers, Oct. 6, 1963: Encyclicals and Discourses of
Paul VI, 1, Rome, 1964, p. 229.

(31)

Cf. Paul VI's allocution to the International Thomistic Congress, Sept. 10, 1965: L'Osservatore Romano, Sept. 13-14,
1965.

(32)

Cf. Pius XII's allocution to teachers and students of French Institutes of Higher Catholic Education, Sept. 21, 1950:
Discourses and Radio Messages, 12, pp. 219-221; letters to the 22nd congress of Pax Romana, Aug. 12, 1952:
Discourses and Radio Messages, 14, pp. 567-569; John XXIII's allocution to the Federation of Catholic Universities,
April 1, 1959: Discourses, Messages and Conversations, 1, Rome, 1960, pp. 226-229; Paul VI's allocution to the
Academic Senate of the Catholic University of Milan, April 5, 1964: Encyclicals and Discourses of Paul VI, 2,
Rome, 1964, pp. 438-443.

(33)

Cf. Pius XII's allocution to the academic senate and students of the University of Rome, June 15, 1952: Discourses
and Radio Messages, 14, p. 208: "The direction of today's society principally is placed in the mentality and hearts of
the universities of today."

(34)

Cf. Pius XII's apostolic constitution, Deus Scientiarum Dominus, May 24, 1931: A.A.S. 23 (1931) pp. 245-247.

(35)

Cf. Pius XII's encyclical letter, Humani Generis Aug. 12, 1950 A.A.S. 42 (1950) pp. 568 ff. and 578; Paul VI's
encyclical letter, Ecclesiam Suam, part III Aug. 6, 1964; A.A.S. 56 (1964) pp. 637-659; Second Vatican Council's
Decree on Eccumenism: A.A.S. 57 (1965) pp. 90-107.

(36)

Cf. John XXIII's encyclical letter, Pacem in Terris, April 11, 1963: A.A.S. 55 (1963) p. 284 and elsewhere.
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