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อารัมภบท
1. สภาสังคายนาอันศักดิ์ สิ ทธิ์ แห่ งนี้ ได้เตือนใจพระสงฆ์ทุกองค์ถึงความประเสริ ฐของฐานันดรสงฆ์ใ น
พระศาสนจักร (1) อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากการฟื้ นฟูพระศาสนจักรของพระคริ สตเจ้าเป็ นภารกิจที่มีความสาคัญ
สูงสุด และฐานันดรนี้ตอ้ งประสบกับความยากลาบากเพิ่มขึ้นกว่าที่เคยเป็ นมา
สภาแห่งนี้ จึงเห็นว่าเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับพระสงฆ์อย่างละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น
สิ่ งที่จ ะกล่าวต่อ ไปนี้ มีจุ ดมุ่งหมายเพื่ อพระสงฆ์ทุก องค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ที่ มีห น้าที่ อ ภิบ าลสั ตบุ รุษ
ส่วนพระสงฆ์ที่เป็ นนักบวชนั้น ขอให้ปรับให้เหมาะสมตามสมควร
เมื่อได้รับศีลบวชและรับมอบภารกิจจากพระสังฆราชแล้ว พระสงฆ์ไ ด้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้
พระคริ สตเจ้า ผูท้ รงเป็ นอาจารย์ พระสงฆ์ และกษัตริ ย์ พระสงฆ์มีส่วนร่ วมในศาสนบริ ก ารของพระองค์ที่ต้อ ง
เสริ มสร้ างพระศาสนจักรในโลกนี้ อ ย่างไม่หยุดยั้งให้เป็ นประชากรของพระเป็ นเจ้า พระกายของพระคริ สตเจ้า
และพระวิหารของพระจิตเจ้า
ดังนั้น เพื่อให้งานศาสนบริ การของพระสงฆ์ดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และเตรี ยมการเพื่อให้
ชีวิตพระสงฆ์ดียงิ่ ขึ้น ในบริ บทของงานอภิบาลและสภาพของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สภาสังคายนาจึงขอ
ประกาศและกาหนดดังนี้ต่อไปนี้

บทที่ 1
สังฆภาพในศาสนบริการของพระศาสนจักร
2. พระเยซู เจ้า “ผูท้ ี่พระบิดาทรงส่ งมาในโลกนี้ ” (ยน 10:36) ได้ทาให้พระกายทิพย์ท้ งั สิ้ นของพระองค์มี
ส่วนในการเจิมของพระจิตเจ้า โดยที่พระองค์เองทรงเป็ นผูร้ ับเจิม (1) ในพระองค์ คริ สตชนทุกคนเป็ นราชสมณเพศ
อันศักดิ์สิทธิ์ ถวายเครื่ องบูชาฝ่ ายจิตแด่พระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูคริ สตเจ้า และป่ าวประกาศความประเสริ ฐ
ทุกประการของพระองค์ ผูท้ รงเรี ยกเขาจากความมืดมาสู่ความสว่างรุ่ งโรจน์ อนั น่าพิศวง (2) ดังนั้น จึงไม่มีสมาชิก
คนใดที่ไม่มีส่วนในภาระหน้าที่ของพระกายทั้งครบ แต่ละคนต้องนมัสการพระเยซู เจ้าในใจของตน (3) และเป็ น
ประจักษ์พยานถึงพระองค์ดว้ ยจิตตารมณ์ของประกาศก (4)
อย่างไรก็ตาม พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระองค์เดียวกันนี้ ทรงตั้งบางคนให้เป็ นศาสนบริ กรเพื่อรวบรวมคนเหล่านี้ให้
เป็ นกายเดียวกัน ซึ่ ง “สมาชิกทั้งหมดมีหน้าที่ไม่เหมือนกัน ” (รม 12:4) ศาสนบริ กรเหล่านี้ เมื่ออยู่ท่ามกลางประชา
สัต บุ รุษ ก็ มี อ านาจที่ จ ะถวายบู ช าและอภัยบาป (5) และปฏิ บัติ ห น้าที่ พ ระสงฆ์ส าหรับ มวลมนุ ษ ย์ในนามของ
พระคริ สตเจ้า ดังนั้น พระคริ สตเจ้าทรงส่ งอัครสาวกไปเหมือนดังที่พระบิดาทรงส่ งพระองค์มา (6) โดยอาศัยอัคร
สาวกเหล่านี้ ทาให้บรรดาพระสังฆราชผูส้ ื บตาแหน่งต่อจากอัครสาวก (7) มีส่วนร่ วมในการอุทิศตนและภารกิจของ
พระองค์ พระสังฆราชได้มอบงานด้านศาสนบริ ก ารของท่านในขั้น ต่ ากว่าให้แก่พ ระสงฆ์ต่อ ไป (8) เมื่อ อยู่ใน
ตาแหน่ งสงฆ์ แล้ว พระสงฆ์ส ามารถเป็ นผู ้ร่ว มงานกับ ผู ้ที่ อ ยู่ในตาแหน่ งพระสั งฆราช เพื่ อ ปฏิ บัติ ภ ารกิ จของ
อัครธรรมทูตที่พระคริ สตเจ้าทรงมอบไว้ให้สาเร็จลุล่วงไป (9)
ด้วยเหตุที่ตาแหน่งของพระสงฆ์มีความเกี่ยวโยงกับตาแหน่งพระสังฆราช และในระดับของตาแหน่งนั้น
พระสงฆ์จึงมีส่วนในอานาจที่พระคริ สตเจ้าทรงใช้สาหรับเสริ มสร้างและปกครองพระกายของพระองค์ และทาให้
พระกายนั้นศักดิ์สิทธิ์ ไป ด้วยเหตุที่สังฆภาพของพระสงฆ์จะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ที่พระคริ สตเจ้า
ทรงตั้งขึ้น ด้วยศีลศักดิ์สิทธิ พิเศษ โดยผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ นี้ พระสงฆ์จะได้รับเครื่ องหมายพิเศษด้วยการเจิมของ
พระจิต และเป็ นเหมือนพระคริ สตเจ้าผูท้ รงเป็ นสงฆ์ สามารถปฏิบัติ งานได้ในนามของพระคริ สตเจ้าผู ท้ รงเป็ น
ศีรษะ (10)
โดยเหตุที่พระสงฆ์มีส่วนร่ วมในภารกิจของอัครสาวก พระเป็ นเจ้าจึ งประทานพระพรพิเศษแก่พระสงฆ์
เพื่อให้เป็ นศาสนบริ กรของพระคริ สตเจ้าท่ามกลางประชาชน และปฏิบตั ิงานศักดิ์สิทธิ์ในการประกาศข่าวดี เพื่อให้
ของถวายของประชากรเป็ นที่ สบพระทัยและศักดิ์สิทธิ์ ไ ปด้วยอานาจของพระจิต (11) โดยผ่านทางการประกาศ
ข่าวดีของธรรมทูต ประชากรของพระเป็ นเจ้าได้รับเรี ยกให้มารวมกันและชุมนุมกัน เพื่อว่าทุกคนที่เข้าร่ วมอยู่ใน
ประชากรนี้ เมื่อ ได้รับ การช าระให้ ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ไปโดยพระจิ ตเจ้า แล้ว จะได้ถวายตนเอง “เป็ นเครื่ อ งบู ชาที่ มี ชีวิ ต
ศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นที่พอพระทัยของพระเป็ นเจ้า” (รม 12:1) การปฏิบตั ิงานของพระสงฆ์ทาให้เครื่ องบูชาฝ่ ายจิตของ
สัตบุรุษดีพร้อม เมื่อร่ วมเป็ นหนึ่ งเดียวกันกับเครื่ องบูชาของพระคริ สตเจ้า ผูท้ รงเป็ นคนกลางแต่ผูเ้ ดียว เครื่ องบูชา
ของพระองค์น้ นั ถวายในศีลมหาสนิ ทในพิธีบูขอบพระคุณโดยมือของพระสงฆ์ ในนามของพระศาสนจักรทั้งมวล
โดยไม่หลัง่ เลือดจนกว่าพระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเสด็จมา (12)
ภาระหน้าที่ ของพระสงฆ์มุ่งไปสู่ เป้ าหมายนี้ และสาเร็ จลุล่วงในเรื่ องนี้ เพราะการปฏิบตั ิงานของพระสงฆ์
เริ่ มต้นด้วยการประกาศข่าวดี ได้พละกาลังและอานาจจากการถวายบูชาของพระคริ สตเจ้า โดยมีจุดมุ่งหมายจะให้

“ประชาคมแห่ งผู ้ได้รับความรอดพ้น ทั้งมวลและประชาสั งคมของบรรดานักบุ ญ ” ได้รับ การถวายเป็ นบู ชาแด่
พระเป็ นเจ้าโดยผ่านทางมหาสมณะ ผูถ้ วายพระองค์เองเพื่อเราในพระมหาทรมานของพระองค์ เพื่อให้เราทั้งหลาย
ได้เป็ นร่ างกายแห่งศีรษะอันยิ่งใหญ่น้ ี (13)
ดังนั้น จุดมุ่งหมายแห่ งศาสนบริ การของพระสงฆ์และจุดมุ่งหมายแห่งชีวิตของพวกเขาคือ ถวายพระเกียรติ
มงคลแด่พระเป็ นเจ้า พระบิดาแห่ งพระคริ ส ตเจ้า พระสิ ริรุ่งโรจน์น้ ันอยู่ในมนุ ษย์ผูท้ ี่กาลังทางานด้วยอิสรภาพ
และจิตตารมณ์แห่ งความกตัญญู พวกเขาน้อมรับภารกิจของพระเป็ นเจ้า ซึ่ งถูกทาให้สมบูรณ์ไปในพระคริ สตเจ้า
และที่สุดเป็ นประจักษ์พยานด้วยชีวิตทั้งสิ้ นของพวกเขา ดังนั้น ในขณะปฏิบตั ิภารกิจแห่ งการภาวนาและถวายบูชา
หรื อเทศน์สอนพระวาจา หรื อถวายบูชาแห่ งศีลมหาสนิทและศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ หรื อปฏิบตั ิภารกิจแห่ งศาสนบริ การ
อื่นเพื่อมนุษย์ พระสงฆ์อุทิศตนปฏิบตั ิสิ่งเหล่านี้เพื่อเพิ่มพูนพระสิ ริรุ่งโรจน์ของพระเป็ นเจ้า และความเจริ ญก้าวหน้า
ของมนุษย์ในชีวิตฝ่ ายจิต เนื่ องด้วยสิ่ งทั้งหลายเหล่านี้ มาจากปั สกาของพระคริ สตเจ้า ทั้งหมดนี้จะได้รับเกียรติจาก
การเสด็จกลับมาอย่างรุ่ งโรจน์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าพระองค์เดียวกันนี้ เมื่อ พระองค์จะทรงส่ งมอบพระอาณาจักรแก่
พระเป็ นเจ้า พระบิดา (14)

ฐานะของพระสงฆ์ในโลก
3. พระสงฆ์ผูไ้ ด้รับเลือกสรรจากหมู่มนุ ษย์ และได้รับศีลบวชเพื่อมนุ ษย์ดว้ ยสิ่ งทั้งปวงที่เป็ นสมบัติของ
พระเป็ นเจ้า เพื่อถวายเครื่ องสักการะและยัญบูชาชดเชยบาป (15) แต่ทว่าพวกเขายังคงดารงชี วิตในโลกนี้ ร่วมกับ
มนุษย์คนอื่นๆ ดุจพี่น้อง องค์พระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้า มนุษย์ที่พระเป็ นเจ้าทรงส่งมาเพื่อมนุษย์ ประทับอยู่
ท่ามกลางเรา และมีพระประสงค์ที่จะเป็ นเหมือนบรรดาพี่น้องทุกประการเว้นแต่บาป (16) อัครสาวกต่างจาลอง
แบบพระองค์ นักบุญเปาโล อาจารย์ของคนต่างชาติ ประกาศว่า ยกเว้นเรื่ อง “พระวาจาของพระเป็ นเจ้า” (รม 1:1)
ท่านยอมเป็ นทุกอย่างสาหรับมนุ ษย์ทุกคน เพื่อจะสามารถช่วยมนุษย์ท้ งั มวลได้รอดพ้น (17) โดยทางกระแสเรี ยก
และการบวชของพวกเขา พระสงฆ์แห่ งพันธสัญญาใหม่ในมุมมองหนึ่ งถูกแยกต่างออกไปในความรู้สึก นึ กคิดของ
ประชากรของพระเป็ นเจ้า อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะไม่ถูกแยกออกจากประชากรของพระเป็ นเจ้าหรื อจากบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด แต่จะอุทิศตนทั้งสิ้ นเพื่อ ปฏิบัติภารกิ จที่พระเป็ นเจ้าทรงเลือ กสรรพวกเขามา (18) พวกเขาไม่อ าจเป็ น
ศาสนบริ กรของพระคริ สตเจ้าได้ เว้น แต่จะเป็ นประจักษ์พยานและผูเ้ ผยแผ่ชีวิตที่อ ยู่ เหนื อ ไปจากชี วิตในโลกนี้
แต่พวกเขาไม่อาจรับใช้มนุษย์ได้ หากยังเป็ นผูแ้ ปลกแยกจากชีวิตและสภาพปัจจัยของมนุษย์ (19) โดยทางฐานันดร
พิเศษ ศาสนบริ ก ารของพวกเขานี้ เองขวางกั้นมิให้ยอมตามโลกนี้ (20) แต่ในขณะเดี ยวกันก็เรี ยกร้ องให้พวกเขา
ดาเนินชีวิตในโลกนี้ท่ามกลางมวลมนุษย์ พวกเขาจะดารงชีวิตเยี่ยงนายชุมพาบาลที่ดี ที่รู้จกั แกะของตนและแสวงหา
หนทางที่จะนาผูท้ ี่ไม่ได้อยูใ่ นคอกแกะนี้ แต่พวกเขาอาจได้ยินเสี ยงของพระคริ สตเจ้าด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุน้ ีจึงมีคอก
แกะเพียงคอกเดียวและนายชุมพาบาลแต่ผูเ้ ดียว (21) เพื่อให้เป้ าหมายนี้ สาเร็ จไป คุณธรรมบางประการที่คู่ควรกับ
กิจการเกี่ยวกับมนุษย์ ได้แก่ ความดีงามในหัวใจ ความจริ งใจ ความเข้มแข็ง และความมุ่งมัน่ ของจิตใจ การแสวงหา
ความยุติธรรมด้วยความกระตือรื อร้น ความสุภาพอ่อนโยน และคุณธรรมอื่นๆ นักบุญเปาโลอัครสาวก ให้คาแนะนา
แก่พวกเขาว่า “สิ่ งใดจริ ง สิ่ งใดประเสริ ฐ สิ่ งใดชอบธรรม สิ่ งใดบริ สุทธิ์ สิ่ งใดน่ารัก สิ่ งใดควรยกย่อง ถ้ามีสิ่งใดเป็ น
คุณธรรม ถ้ามีสิ่งใดน่าสรรเสริ ญ ท่านจงพิจารณาสิ่ งเหล่านี้ดว้ ยการใคร่ ครวญเถิด” (ฟป 4:8) (22)

บทที่ 2
การปฏิบัติงานของพระสงฆ์
ก. หน้ าที่ของพระสงฆ์
พระสงฆ์เป็ นศาสนบริกรประกาศข่ าวดีของพระเป็ นเจ้ า
4. ประชากรของพระเป็ นเจ้ารวมเข้าด้วยกัน โดยพื้ น ฐานด้ว ยพระวาจาของพระเป็ นเจ้าผูท้ รงชี วิ ต (1)
และเป็ นการถูกต้องที่พ วกเขาคาดหวังสิ่ งนี้ จากพระสงฆ์ (2) เนื่ องด้วยไม่มีใครที่สามารถช่วยผูท้ ี่ ไม่มีความเชื่อให้
รอดพ้นได้ (3) พระสงฆ์ในฐานะผูร้ ่ วมงานกับพระสังฆราช มีหน้าที่เบื้องต้นในการประกาศข่าวดีของพระเจ้าแก่
มนุษย์ทุกคน (4) โดยวิธีการนี้ พวกเขาจะทาให้คาสั่งของพระเป็ นเจ้าที่ว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทัว่ โลก ประกาศ
ข่าวดีให้มนุษย์ท้ งั ปวง” (มก 16:15) สาเร็ จไป (5) และพวกเขาจะสถาปนาและสร้างเสริ มประชากรของพระเป็ นเจ้า
ขึ้น โดยอาศัย พระวาจาแห่ งความรอดพ้น ประกายไฟแห่ ง ความเชื่ อ ถู ก จุด ขึ้ น ในดวงใจของผู ้ไ ม่ ถื อ ความเชื่ อ
และหล่อเลี้ยงดวงใจของสัตบุรุษ นี่คือวิถีทางที่ชุมชนคริ สตชนก่อกาเนิ ดและเติบโต เหมือนดังที่อคั รสาวกกล่าวไว้
ว่า “ความเชื่อจึงมาจากการฟัง สิ่ งที่ได้ฟังก็มาจากพระวาจาของพระคริ สตเจ้า” (รม 10:17)
ดังนั้น สาหรับมนุษย์ท้ งั ปวง พระสงฆ์มีพนั ธะหน้าที่ แจกจ่ายความจริ งแห่ งพระวรสาร (6) ที่พวกเขามีอ ยู่
ให้แก่ผอู ้ ื่น และด้วยเหตุน้ ี ไม่ว่าจะเข้าร่ วมเสวนากับคนต่างศาสนาเพื่อชักจูงพวกเขาให้มาถวายเกียรติแด่พระเป็ นเจ้า
(7) ไม่ว่าจะเทศน์สอนโดยเปิ ดเผย ประกาศรหัสธรรมล้ าลึกของพระคริ สตเจ้า หรื อไม่ว่าจะแก้ปัญหาร่ วมสมัยต่างๆ
โดยอาศัยพระคริ สตเจ้า สิ่ งที่พวกเขาต้องพึ่งพาไม่ใช่สติปัญญาของตนเอง แต่เป็ นพระวาจาของพระคริ สตเจ้า ที่
พวกเขาสอน และนามนุษย์ท้งั มวลไปสู่ ความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ (8) แต่บ่อยครั้งที่การเทศน์สอนแบบพระสงฆ์
เป็ นสิ่ งที่ ท าได้ยากมากในบริ บ ทของโลกสมัยใหม่ เพื่ อ การเทศน์ สอนให้ ม นุ ษ ย์กลับ ใจมี ป ระสิ ท ธิ ผลมากขึ้ น
การอธิ บายพระวาจาของพระเจ้าไม่ควรอธิ บายโดยรวมๆ ไม่เฉพาะเจาะจงและเป็ นนามธรรม แต่ควรนาความจริ ง
นิรันดรแห่งพระวรสารนี้มาประยุกต์กบั เหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงในชีวิต
ศาสนบริ กรแห่งพระวาจาอาจดาเนินไปได้ในหลายรู ปแบบ ตามความจาเป็ นที่หลากหลายของผูร้ ับฟังและ
พระพรพิเศษที่ผเู ้ ทศน์สอนได้รับ ในท้องถิ่นหรื อชุมชนที่ไม่ได้เป็ นคริ สตชน การประกาศข่าวดีจะชักนาให้ถือความ
เชื่อและรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่ งความรอด (9) ในชุมชนคริ สตชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผูท้ ี่ดูเหมือนจะเข้าใจและเชื่อ
ศรัทธาในสิ่ งที่ตนปฏิบตั ิเพียงน้อยนิ ด การเทศน์สอนพระวาจามีความจาเป็ นสาหรับศาสนบริ กรแห่ งศีลศักดิ์สิทธิ์
อย่างแท้จริ ง ศีลศักดิ์สิทธิ์ เหล่านี้ เป็ นศีลศักดิ์สิทธิ์ แห่ งความเชื่อโดยแท้ ความเชื่อที่เกิดขึ้นและได้รับการทานุบารุ ง
โดยพระวาจา (10) นี่ เป็ นความจริ งเป็ นพิเศษสาหรับภาควจนพิธีกรรมในพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่ งการประกาศถึง
การสิ้ นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริ สตเจ้ารวมอยูอ่ ย่างไม่อาจแยกจากกันได้ กับการตอบรับ
ของประชากรผูไ้ ด้รับ ฟั งและการถวายเครื่ องบู ชาที่แท้จริ ง ซึ่ งพระคริ ส ตเจ้าทรงยืน ยันถึ งพัน ธสั ญ ญาใหม่ด้วย
พระโลหิ ตของพระองค์ ในการถวายเครื่ องบูชานี้ สัตบุรุษรวมเป็ นหนึ่งเดียวกันทั้งโดยการน้อมรับและไตร่ ตรองถึง
ศีลศักดิ์สิทธิ์ (11)

พระสงฆ์เป็ นศาสนบริกรประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์และพิธีต่างๆ
5. พระเป็ นเจ้าผูศ้ ักดิ์ สิท ธิ์ แต่องค์เดี ยว พระองค์ผูเ้ ดี ยวทรงทาให้ ผูอ้ ื่นศักดิ์ สิท ธิ์ และทรงพอพระทัยรับ
มนุ ษ ย์มาเป็ นผูร้ ่ ว มงานและผูร้ ับ ใช้ที่อุ ทิ ศตนด้วยความนอบน้อ มในพัน ธกิ จเพื่ อ ท าให้ มนุ ษ ย์ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ดังนั้น
โดยอาศัยศาสนบริ การของพระสังฆราช พระเป็ นเจ้าทรงบวชพระสงฆ์เพื่อ ให้มีส่วนอย่างพิเศษในสังฆภาพของ
พระคริ สตเจ้า พระสงฆ์ป ระกอบพิธีศักดิ์ สิท ธิ์ เป็ นศาสนบริ กรของพระองค์ และปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์ใน
พิธีกรรมศักดิ์ สิทธิ์ อาศัยพระจิ ตเจ้า (12) โดยศีลล้างบาป พระสงฆ์ได้นามนุ ษย์มาเป็ นประชากรของพระเป็ นเจ้า
โดยศีล อภัยบาป คนบาปได้กลับคื นดี กับ พระเป็ นเจ้าและพระศาสนจัก ร โดยศีล เจิ ม คนป่ วย คนป่ วยได้รับ การ
บรรเทาใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการเฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสงฆ์ถวายยัญบูชาของพระคริ สตเจ้า
ในศีลศักดิ์สิทธิ์ ในการแจกจ่ายศีลศักดิ์สิทธิ์ ทุกประการ เช่นเดียวกับที่นักบุญอิกญาซิ โอ มรณะสักขี (13) ได้ยืนยัน
เป็ นประจักษ์พยานในยุคเริ่ มแรกของพระศาสนจักร พระสงฆ์จากหลายฐานันดรผูกพันเชื่อมโยงเข้ากับพระสังฆราช
ตามลาดับชั้นการปกครอง และด้วยวิธีการนี้พระสงฆ์จึงทาให้พระสังฆราชอยูใ่ นทุกชุมชน (14)
ศีลศักดิ์สิท ธิ์ ต่างๆ ศาสนบริ ก รอื่น ๆ ของพระศาสนจักร และภารกิ จของธรรมทูต ทุกอย่างเชื่ อ มโยงเข้า
ด้วยกันกับศีลมหาสนิ ทและมุ่งไปสู่ ศีลมหาสนิ ท (15) ศีลมหาสนิ ทศักดิ์ สิทธิ์ สู งสุ ดเปี่ ยมด้วยคุณานุ ปการแห่ งจิ ต
วิญญาณทั้งมวลของพระศาสนจักร (16) นั่นคือองค์พระคริ สตเจ้า องค์ปัสกาและปั งแห่ งชีวิต ด้วยฤทธิ์ อานาจของ
พระจิ ต เจ้า โดยผ่ านทางพระกายทรงชี วิ ตและสามารถให้ ชี วิต พระองค์ป ระทานชี วิตแก่ม นุ ษ ย์ผูไ้ ด้รับ เชิ ญ ให้
เสี ยสละตนเอง กิ จการงานและสิ่ งสร้ างทั้งหลาย พร้อมกับพระองค์ ด้วยเหตุน้ ี ศีลมหาสนิ ทจึงเป็ นต้นกาเนิ ดและ
จุดสู งสุ ดของกิจการทั้งปวงแห่ งการประกาศข่าวดี ผูท้ ี่กาลังเรี ยนคาสอนจะได้รับคาแนะนาจัดเตรี ยมตามขั้นตอน
เพื่อมีส่วนร่ วมในศีลมหาสนิท และสัตบุรุษผูไ้ ด้รับตราประทับแห่ งศีลล้างบาปและศีลกาลัง โดยผ่านทางการรับศีล
มหาสนิท ได้ร่วมชิดสนิทกับพระกายของพระคริ สตเจ้าอย่างสมบูรณ์
ดังนั้น การร่ วมพิธีบูชาแห่ งศีลมหาสนิ ทซึ่ งมีพระสงฆ์เป็ นประธาน จึง เป็ นหัวใจสาคัญของกลุ่มคริ สตชน
ดังนั้น พระสงฆ์ตอ้ งสอนสัตบุรุษให้ถวายยัญบูชาศักดิ์สิทธิ์แด่พระเป็ นเจ้าพระบิดาในพิธีบูชาขอบพระคุณ และร่ วม
ถวายชีวิตตนเองพร้อมกับเครื่ องบูชานั้น ตามจิตตารมณ์ของพระคริ สตเจ้า องค์ชุมพาบาล พระสงฆ์ตอ้ งกระตุน้ ให้
สัตบุรุษรับศีลอภัยบาปด้วยใจสานึ กผิด ด้วยการใส่ ใจในถ้อยคาของพระองค์ที่ว่า “จงกลับใจเถิด เพราะอาณาจักร
สวรรค์อ ยู่ใกล้แล้ว” (มธ 4:17) สัตบุ รุษจะได้ชิด สนิ ทกับ พระเป็ นเจ้ามากยิ่งขึ้ นในแต่ล ะวัน ในทานองเดี ยวกัน
พระสงฆ์ตอ้ งสอนสัตบุรุษให้ร่วมเฉลิมฉลองพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ตามสถานะที่พวกเขาสามารถอธิ ษฐานภาวนาอย่าง
แท้จริ ง ต้องโน้มน้าวสัตบุรุษให้มีจิตตารมณ์แห่ งการภาวนาที่สมบูรณ์ และแน่วแน่มนั่ คงยิ่งขึ้นตามพระหรรษทาน
และความจาเป็ นของแต่ละคน พระสงฆ์ตอ้ งเชิญชวนทุกคนด้วยความอ่อนโยนให้ปฏิบตั ิหน้าที่ ตามสถานภาพใน
ชีวิตของเขา และตอบรับข้อแนะนาแห่งพระวรสารอย่างเฉลียวฉลาด ที่สุด พวกเขาต้องฝึ กสอนสัตบุรุษให้ร้องเพลง
สรรเสริ ญและเพลงศรัทธาสดุดีพระเจ้าในดวงใจของเขา โมทนาคุณพระเป็ นเจ้าพระบิดาอยูเ่ สมอสาหรับทุกสิ่ งใน
พระนามของพระเยซูคริ สตเจ้า (17)
นอกเหนื อจากการสรรเสริ ญและโมทนาคุณพระเป็ นเจ้าในพิธีบูชาแห่ งศีลมหาสนิ ทแล้ว พระสงฆ์ยงั ต้อง
สรรเสริ ญและโมทนาคุณพระเป็ นเจ้าในชั่วโมงต่างๆ ตลอดวันด้วยการสวดทาวัตร โดยภาวนาอ้อ นวอนในนาม
พระศาสนจักรสาหรับประชากรที่พระเป็ นเจ้าทรงมอบให้พวกเขาดูแล อันที่จริ ง รวมถึงโลกทั้งมวลด้วย

สั กการสถานซึ่ ง เป็ นที่ ป ระทับ อยู่ข องศี ล มหาสนิ ท อัน ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ได้รั บ การเฉลิ ม ฉลองและดู แ ลรั กษา
เป็ นสถานที่ที่สัตบุรุษมาชุ มนุมกัน และพระบุตรของพระเป็ นเจ้า พระผูช้ ่ วยให้รอดพ้นประทับอยู่ และได้รับการ
ถวายเป็ นเครื่ องบูชาเพื่อเราบนพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประทานพละกาลังและพระพรแก่สัตบุรุษ ต้องเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อยและเหมาะสมกับการสวดภาวนาและประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ (18) ในสักการสถานนี้ ผูอ้ ภิบาลและ
สั ตบุ รุ ษ ได้รับ เชิ ญ ให้ ต อบสนองด้ว ยดวงใจกตัญ ญู รู้คุ ณ ส าหรับ พระพรต่างๆ ของพระองค์ ผู ้มี พ ระทัยเมตตา
ประทานชีวิตศักดิ์สิทธิ์ แก่อวัยวะทั้งหลายในพระกายอยู่เสมอ (19) ขอให้พระสงฆ์จงเอาใจใส่ ดูแลส่ งเสริ มความรู้
และจัด สิ่ งอ านวยเกี่ ยวกับ พิ ธี ก รรม เพื่ อ ที่ ศ าสนบริ ก ารด้านพิ ธี ก รรมของตนจะช่ วยให้ ก ลุ่ ม คริ ส ตชนที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายให้ดูแล ได้สรรเสริ ญพระเป็ นเจ้า พระบิดา พระบุตร และพระจิต ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเสมอไป

พระสงฆ์เป็ นหัวหน้ าประชากรของพระเป็ นเจ้ า
6. พระสงฆ์ป ฏิ บัติ ห น้าที่ ของพระคริ ส ตเจ้า ผู ้เป็ นนายชุ ม พาบาลและศี รษะ ตามอ านาจหน้าที่ ที่ ตนมี
ส่วนร่ วม ในนามของพระสังฆราช พระสงฆ์รวบรวมครอบครัวของพระเป็ นเจ้ามาเป็ นพี่นอ้ งที่มีชีวิตชีวาด้วยจิตใจ
เดี ยวกัน โดยอาศัยพระคริ ส ตเจ้าในพระจิ ตเจ้า พระสงฆ์นาสั ตบุ รุษ ไปสู่ พ ระเป็ นเจ้า พระบิด า (20) เพื่ อ ปฏิ บัติ
ศาสนบริ การนี้ และหน้าที่อื่นๆ พระสงฆ์ได้รับมอบอานาจทางจิตวิญญาณเพื่อเสริ มสร้างพระศาสนจักร (21) ในการ
เสริ มสร้างพระศาสนจักร ต้องปฏิบตั ิต่อทุกคนด้วยจิตใจเมตตาเป็ นพิเศษตามแบบฉบับของพระผู ้เป็ นเจ้า และควร
ปฏิบัติต่อ ทุกคน ไม่ใช่ เพื่ อเอาอกเอาใจพวกเขา (22) แต่เป็ นการปฏิบัติตามหลักคาสอนและชี วิตแบบคริ สตชน
พระสงฆ์ ค วรสอนพวกเขาและตัก เตื อ นพวกเขาเหมื อ นเป็ นบุ ต รสุ ด ที่ รัก (23) ตามถ้อ ยค าของอัค รสาวกที่ ว่ า
“จงพร้อมสรรพทั้งเมื่อ มีโอกาสและเมื่อ ไม่มีโอกาส จงว่ากล่าว จงตักเตือน จงให้กาลังใจ โดยพร่ าสอนด้วยความ
พากเพียรอย่างเต็มที่” (2 ทธ 4:2) (24)
ดังนั้น ในฐานะอาจารย์ดา้ นความเชื่อ พระสงฆ์ตอ้ งดูแลด้วยตนเองหรื อโดยผ่านทางผูอ้ ื่นเพื่อให้มนั่ ใจว่า
สัตบุรุษได้รับการชักนาเป็ นรายบุคคลในพระจิตเจ้าไปสู่การพัฒนากระแสเรี ยกของตนตามพระวรสาร ไปสู่ความรัก
ที่จริ งใจและเป็ นรู ปธรรม ไปสู่ อิสรภาพตามที่พระคริ สตเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็ นอิสระ (25) พิธีกรรมไม่ว่าจะ
งดงามเพียงใด การรวมกลุ่มสมาคมไม่ว่าจะเจริ ญงอกงามเพียงใด จะมี คุณค่าเพียงเล็กน้อย หากสิ่ งเหล่านั้นมิได้มุ่ง
ไปสู่การหล่อหลอมมนุษย์ให้บรรลุวุฒิภาวะแบบคริ สต์ (26) ในการอธิบายสิ่ งนี้ พระสงฆ์ควรช่วยให้มนุษย์เข้าใจถึง
สิ่ งจาเป็ นและเข้าใจสิ่ งที่พระเป็ นเจ้ามีพระประสงค์ ในเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตทั้งสาคัญและไม่สาคัญ นอกนั้น
คริ สตชนควรได้รับการสอนว่าต้องไม่ดาเนิ นชีวิตเพื่อ ตนเองเท่านั้น แต่ดว้ ยข้อเรี ยกร้องตามพระบัญญัติใหม่แห่ ง
ความรัก ด้วยว่ามนุษย์ทุกคนได้รับพระพรจากพระเป็ นเจ้า เขาต้องปฏิบตั ิอย่างเดียวกันต่อผูอ้ ื่น (27) ดังนั้น มนุษย์ท้ งั
มวลจึงได้รับมอบหมายหน้าที่ตามวิถีทางแบบคริ สต์ในสังคม
ถึงแม้จะมีภาระหน้าที่ต่อมนุ ษย์ทุกคน พระสงฆ์ ตอ้ งมีภาระหน้าที่พิเศษต่อผูย้ ากไร้และผูอ้ ่อ นแอที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบ ด้วยว่าพระเป็ นเจ้าของเราได้แสดงให้เห็นแล้วว่า พระองค์เป็ นหนึ่งเดียวกับคนเหล่านี้ (28)
และการประกาศข่าวดีแก่คนเหล่านี้ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็ นเครื่ องหมายแห่ งกิจการของพระผูไ้ ถ่กูใ้ ห้รอดพ้น (29)
ด้ว ยความระมัด ระวังเป็ นพิ เศษ พระสงฆ์ค วรเอาใจใส่ บ รรดาเยาวชน ตลอดจนคู่ ส มรสและพ่ อ แม่ สิ่ งอัน พึ ง
ปรารถนาคือ บุคคลเหล่านี้ ไ ด้ร่วมประชุ มกัน ฉันมิตรเพื่อช่ วยเหลือกัน ในการทาให้การดาเนิ นชีวิตแบบคริ สต์ที่
ยากลาบากง่ายขึ้น และสมบู รณ์ ยิ่งขึ้ น พระสงฆ์ค วรระลึ กไว้เสมอว่า นัก บวชทุ ก คนทั้งชายและหญิ ง ซึ่ งเป็ นที่

แน่นอนว่าพระเจ้าได้จดั เตรี ยมที่เป็ นพิเศษให้พวกเขาในบ้านของพระองค์ สมควรได้รับการดูแลเป็ นพิเศษในด้าน
ความเจริ ญก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ เพื่อประโยชน์ของพระศาสนจักรโดยรวม ท้ายที่สุดและสาคัญที่สุด พระสงฆ์
ต้อ งหมั่น ถามทุ กข์สุข ของผูป้ ่ วยและผูใ้ กล้จะสิ้ นใจ เยี่ยมเยียนพวกเขาและให้ กาลังใจพวกเขาในพระนามของ
พระเป็ นเจ้า (30)
หน้าที่ ของผูอ้ ภิบ าลมิได้จากัดอยู่เพียงแค่การดูแลเอาใจใส่ สัตบุ รุษ เป็ นรายบุ คคล แต่โดยความหมายที่
แท้จริ งยังขยายไปถึงการก่อ ตั้งชุมชนคริ สตชนที่แท้จริ ง จิตตารมณ์ของชุ มชนควรได้รับการสนับสนุ นให้เปิ ดรับ
ไม่ใช่เฉพาะพระศาสนจักรท้อ งถิ่น เท่านั้น แต่ยงั เปิ ดรับพระศาสนจักรสากลด้วย ชุ มชนในท้องถิ่นควรได้รับการ
ส่งเสริ มไม่ใช่แค่ดูแลเอาใจใส่ สัตบุรุษของตนเอง แต่ยงั เต็มไปด้วยความกระตือรื อร้นในงานธรรมทูต อีกด้วย อีกทั้ง
ชุมชนท้องถิ่นควรเตรี ยมหนทางไปสู่พระคริ สตเจ้าสาหรับมนุษย์ทุกคน พระสงฆ์ได้รับมอบหมายให้ดูแลเอาใจใส่
เป็ นพิเศษต่อผูเ้ ตรี ยมรับศีลล้างบาปและผูร้ ับศีลล้างบาปใหม่ ซึ่งควรได้รับการหล่อหลอมอบรมทีละเล็กทีละน้อยให้
รู้จกั และดาเนินชีวิตคริ สตชน
อย่างไรก็ตาม ไม่มีกลุ่มคริ สตชนใดก่อตั้งได้โดยไม่ยึดเอาการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเป็ นรากฐาน
และเป็ นศูนย์กลาง ด้วยเหตุน้ ี การฝึ กฝนจิตตารมณ์ของกลุ่มไม่ว่าแบบใดก็ตอ้ งเริ่ มต้นด้วยการประกอบพิธีบูชา (31)
การประกอบพิธีน้ ี ถ้าทาด้วยความซาบซึ้ งใจอย่างแท้จริ ง จะต้อ งโน้มนาเราให้ประกอบกิ จเมตตาต่างๆ และการ
ช่วยเหลือกัน รวมถึงงานธรรมทูตและการเป็ นประจักษ์พยานถึงพระคริ สตเจ้าในรู ปแบบต่างๆ
เมื่อกลุ่มคริ สตชนประกอบกิจเมตตาด้วยการสวดภาวนา ถือเป็ นแบบอย่างที่ดี และการทากิจใช้โทษบาป
นั้ น ได้ท าหน้ า ที่ เป็ นมารดาที่ แ ท้จ ริ ง ของวิ ญ ญาณที่ น ามาหาพระคริ ส ตเจ้า กลุ่ ม คริ ส ตชนเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพสาหรับชี้ ห รื อเตรี ยมทางไปหาพระคริ ส ตเจ้าและพระศาสนจัก รของพระองค์ ให้ แก่ ผูท้ ี่ ยงั ไม่เชื่ อ
สาหรับปลุกเร้าเลี้ยงบารุ งเขาให้มีกาลังสู้รบฝ่ ายวิญญาณ
การสร้างกลุ่ม คริ สตชนนั้น พระสงฆ์จะทาเพื่อ รับใช้ลทั ธิ หรื อ พรรคใดๆ ไม่ได้ พระสงฆ์เป็ นผูป้ ระกาศ
ข่าวดีและนายชุมพาบาลของพระศาสนจักรที่ตอ้ งอุทิศกาลังเพื่อทาให้พระกายของพระคริ สตเจ้าเติบโตขึ้นทางฝ่ าย
วิญญาณ

ข. ความสั มพันธ์ ของพระสงฆ์ กับผู้อื่น
ความสัมพันธ์ ระหว่างพระสังฆราชกับคณะสงฆ์
7. พระสงฆ์ทุก องค์ร่วมกับบรรดาพระสังฆราชมีส่วนในสังฆภาพหนึ่ งเดี ยว และในศาสนบริ การของ
พระคริ สตเจ้า โดยที่ความเป็ นหนึ่ งเดียวกันในศีลบวชและภารกิจของพระสงฆ์ เรี ยกร้องความเป็ นหนึ่งเดียวกันทาง
ฐานานุกรมกับฐานันดรของพระสังฆราช (32) บางครั้งพวกเขาประกาศความเป็ นหนึ่งเดียวกันนี้ อย่างชัดเจนในการ
เฉลิมฉลองทางพิธีกรรมร่ วมกับพระสังฆราช เมื่อพวกเขาเฉลิมฉลองยัญบูชาแห่ งศีลมหาสนิท (33) ด้วยพระพรแห่ ง
พระจิตเจ้าที่ประทานแก่พระสงฆ์ในศีลบวช พระสังฆราชจึงถือว่าพระสงฆ์เป็ นผูร้ ่ วมงานที่จาเป็ นและเป็ นที่ปรึ กษา
ในศาสนบริ การ งานคาสอน การล้างบาป และการเอาใจใส่ ดูแลประชากรของพระเจ้า (34) ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล
ของพระศาสนจักรแล้ว เรามีหนังสื อพิธีกรรมที่ประกาศถึงสิ่ งนี้ อย่างหนักแน่น เมื่อพวกเขาวอนขอให้พระเป็ นเจ้า
ประทาน “พระหรรษทานและความคิดอ่าน” ลงมายังผูเ้ ข้ารับศีลบวช เพื่อว่าด้วยดวงใจบริ สุทธิ์ พระสงฆ์จะให้ความ
ช่วยเหลือ และปกครองประชากรของพระเป็ นเจ้า (35) เช่นเดียวกับในถิ่นทุรกันดาร พระเป็ นเจ้าทรงแบ่งจิตของ

โมเสสให้แผ่ไ ปยังผูอ้ าวุโสทั้งเจ็ดสิ บคน (36) “และใช้พ วกเขาเป็ นผูช้ ่ วยในท่ามกลางประชากร เขาจึ งปกครอง
มหาชนจานวนนับไม่ถว้ นได้โดยง่าย” (37)
ดังนั้น เรื่ องความเป็ นหนึ่ งเดี ยวกันในสังฆภาพและศาสนบริ การนี้ พระสังฆราชควรถือว่าพระสงฆ์เป็ น
เหมือนพี่น้องและเพื่อนของตน (38) ต้องคอยเอาใจใส่ เรื่ องความเป็ นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องสวัสดิภาพทางจิต
วิญญาณของพระสงฆ์ เพราะเหนื อสิ่ งอื่นใด พระเป็ นเจ้าทรงมอบหมายความรับผิดชอบอย่างจริ งจังแก่พระสังฆราช
เรื่ องการดูแลความศักดิ์สิทธิ์ ของพระสงฆ์ (39) พระสังฆราชต้องดูแลเอาใจใส่ การหล่อหลอมอบรมพระสงฆ์ของ
ตนอย่างต่อเนื่ องมากที่สุด (40) และควรรับฟังพระสงฆ์ดว้ ยใจยินดี ควรให้คาแนะนาและร่ วมเสวนากับพระสงฆ์ใน
เรื่ อ งความห่ วงใยต่อปั จจัยที่จาเป็ นกับงานอภิบาลและสวัสดิ ภาพของสั งฆมณฑล เพื่อ ให้สัมฤทธิ ผล เราควรใช้
วิธีการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความจาเป็ นในปั จจุบนั (41) ด้วยโครงสร้างและบรรทัดฐานที่จะกาหนด
ขึ้น ตามกฎหมาย คณะหรื อ สภาสงฆ์ (42) ซึ่ งเป็ นตัวแทนของพระสงฆ์ ทุ ก องค์ ด้วยคาแนะน านี้ คณะตัวแทน
พระสงฆ์จะสามารถช่วยเหลือพระสังฆราชอย่างมีประสิ ทธิภาพในการบริ หารสังฆมณฑล
พระสงฆ์ต้อ งไม่ ล ะเลยต่ อ สั งฆภาพที่ ส มบู รณ์ ของพระสั งฆราช ต้อ งเคารพอานาจของพระคริ ส ต์ เจ้า
องค์ชุมพาบาลในตัวของพระสังฆราช ดังนั้น พวกเขาต้อ งยืนหยัดเคียงข้างด้วยความรักและความนบนอบอย่าง
จริ งใจ (43) ความนบนอบแบบสงฆ์อนั เปี่ ยมไปด้วยจิตตารมณ์แห่ งความร่ วมมือนี้ ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการมีส่วน
ร่ วมอย่างสาคัญในศาสนบริ การแห่งพระสังฆราช ทีม่ อบให้พระสงฆ์ผ่านทางศีลบวชและภารกิจทางกฎหมาย (44)
ความเป็ นหนึ่ งเดี ยวกันของพระสงฆ์กับพระสังฆราชเป็ นสิ่ งจาเป็ นมากขึ้นในทุกวันนี้ เพราะด้วยเหตุผล
นานาประการ ในยุคปั จจุบนั การประกาศข่าวดีไม่เพียงจาเป็ นต้องทาในหลายรู ปแบบ แต่บ่อยครั้งยังต้องแผ่ขยาย
ข้ามพรมแดนของเขตวัดและสังฆมณฑลหนึ่งออกไปอีกด้วย ดังนั้น ลาพังพระสงฆ์เพียงคนเดียวไม่สามารถปฏิบตั ิ
ภารกิจให้สาเร็ จลุล่วงอย่างน่าพึงพอใจได้ พระสงฆ์สามารถทาเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อร่ วมมือร่ วมแรงกับพระสงฆ์องค์
อื่นๆ ภายใต้การชี้นาของผูม้ ีอานาจปกครองฝ่ ายพระศาสนจักร

ความเป็ นน้าหนึ่งใจเดียวกันฉันพี่น้องและการร่ วมมือกันระหว่างพระสงฆ์
8. ด้วยอานาจแห่งศีลบวชเข้าสู่ สังฆภาพ พระสงฆ์รวมเป็ นหนึ่ งเดียวกันกับพระสงฆ์อื่นๆ อย่างแน่นแฟ้น
ในภราดรภาพแห่ งศีลศักดิ์สิทธิ์ ในแต่ละสังฆมณฑล พระสงฆ์ได้รับสังฆภาพภายใต้การปกครองของพระสังฆราช
แม้จะได้รับมอบหมายภาระหน้าที่แตกต่างกัน กระนั้นก็ตาม พวกเขาต่างต้องปฏิบตั ิศาสนบริ การแบบสงฆ์เพื่อมวล
มนุษย์ พระสงฆ์ทุกองค์ถูกส่ งไปในฐานะผูร้ ่ วมภารกิจเผยแผ่ธรรมเดียวกัน ไม่ว่าจะปฏิบตั ิศาสนบริ การในเขตวัด
หรื อเขตวัดพิเศษ สิ่ งนี้ เป็ นความจริ งในทุกกรณี ไม่ว่าพวกเขาจะอุทิศตนทางานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ หรื องานสอน
ไม่ว่าจะใช้แรงงาน พวกเขาล้วนร่ วมอยูใ่ นกลุ่มของคนงาน ไม่ว่าภารกิจนั้นต้องได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจปกครอง
และหน่วยงานปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะทาให้บางภารกิจเผยแผ่ธรรมอื่นสาเร็ จไปหรื อทางาน
ที่ออกแบบเพื่อการเผยแผ่ธรรม ที่จริ ง ทุกคนต้องร่ วมเป็ นหนึ่ งเดียวกันในการสร้างเสริ มพระกายของพระคริ สตเจ้า
ซึ่ งในยุคสมัยปั จจุบันจาเป็ นต้องมีภาระหน้าที่หลากหลายและใช้วิธีการใหม่ๆ สิ่ งที่สาคัญอย่างยิ่งคือ พระสงฆ์
ทุกองค์ไม่ว่าจะเป็ นพระสงฆ์สังกัดสังฆมณฑล หรื อพระสงฆ์สังกัดคณะนักบวช ช่วยเหลือกันและกันอยู่เสมอเพื่อ
จะได้เป็ นเพื่อนร่ วมงานแห่ งความจริ ง (45) ดังนั้น แต่ละคนจึงเป็ นหนึ่ งเดียวกันกับสมาชิกคนอื่นๆ ในสังฆภาพนี้
ด้วยสายใยพิเศษแห่ งความรัก ศาสนบริ การและความเป็ นพี่น้องกันอย่างธรรมทูต สิ่ งนี้ ได้กาหนดมาตั้งแต่โบราณ

กาลในพิธีกรรม เมื่อพระสงฆ์ที่ร่วมอยูใ่ นพิธีบวชได้รับเชิญให้ร่วมปกมือกับพระสังฆราชผูท้ าพิธีเหนื อผูร้ ับศีลบวช
และด้วยดวงใจหนึ่ งเดียวกันร่ วมกันถวายบูชามิสซาแห่ งศีลมหาสนิ ทศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น พระสงฆ์ทุกองค์และแต่ละ
องค์เป็ นหนึ่ งเดียวกันกับเพื่อนพระสงฆ์ ด้วยสายใยแห่ งความรัก การสวดภาวนา และความร่ วมมือโดยสมบูรณ์
ด้วยเหตุน้ ี พวกเขาได้ประกาศยืนยันความเป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน ซึ่ งพระคริ สตเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้สานุศิษย์เป็ น
หนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระบิดาทรงส่งพระบุตรมา (46)
ดังนั้น พระสงฆ์ที่สูงวัยกว่าควรรับพระสงฆ์ที่อ่อนวัยกว่าเหมือ นน้องแท้ๆ และช่วยเหลือพวกเขาในการ
ปฏิบัติภารกิจแรกที่ได้รับมอบหมายและทาหน้าที่ของพระสงฆ์ ยิ่งกว่านั้น พระสงฆ์อาวุโสควรพยายามทาความ
เข้าใจกับสภาพจิตใจของพระสงฆ์หนุ่ม แม้จิตใจของพระสงฆ์หนุ่มจะแตกต่างจากสภาพจิตใจของตน และติดตาม
โครงการของพวกเขาด้วยความปรารถนาดี ในท านองเดี ยวกัน พระสงฆ์หนุ่ ม ควรให้ความเคารพต่อ วัย วุฒิ และ
ประสบการณ์ ของพระสงฆ์อาวุโส ควรขอคาแนะนาและให้ความร่ วมมือด้วยความเต็มใจกับพวกท่านในทุกสิ่ ง
เกี่ยวกับการดูแลรักษาวิญญาณ ด้วยจิตตารมณ์แห่ งภราดรภาพ พระสงฆ์ควรมีไมตรี จิต (47) บ่มเพาะความเมตตา
กรุ ณา และแบ่งปันประโยชน์สุขส่ วนรวม (48) พวกเขาควรเป็ นห่ วงเป็ นใยบรรดาผูป้ ่ วย ผูท้ นทุกข์ทรมาน ผูท้ ี่ตอ้ ง
แบกรับภาระหนักเกินไป ผูโ้ ดดเดี่ยว ผูพ้ ลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอน และผูท้ ี่ ถูกข่มเหงรังแก (49) พวกเขาควร
ร่ วมชุมนุมกันด้วยความยินดี และร่ าเริ งเบิกบานเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ โดยระลึก ถึงคาเชื้อเชิญของพระคริ สตเจ้าต่อ
บรรดาสานุ ศิษย์ที่เหนื่ อ ยล้าว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อ นกับเราตามล าพังในที่ส งัดระยะหนึ่ งเถิด” (มก 6:31)
นอกจากนี้ เพื่อที่พระสงฆ์จะสามารถช่วยเหลือกันและกันในการพัฒนาชีวิตฝ่ ายจิตและฝ่ ายสติปัญญา เพื่อสามารถ
ร่ วมมือกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นในการปฏิบตั ิศาสนบริ การและช่วยป้ องกันอันตรายที่อาจเกิ ดขึ้นจากความ
อ้างว้างเปล่ าเปลี่ ยว นับ เป็ นสิ่ งจ าเป็ นที่ ควรริ เริ่ ม ให้ พ ระสงฆ์ไ ด้ใช้ชีวิ ตร่ วมกัน บางประการ หรื อ ร่ วมแบ่ ง ปั น
กิจกรรมบางอย่างในชีวิตแก่กนั และกัน อย่างไรก็ตาม สิ่ งนี้อาจมีหลายรู ปแบบ ขึ้นอยูก่ บั ความจาเป็ นส่วนบุคคลและ
ด้านการอภิบาล เช่น การพักอาศัยอยู่ดว้ ยกันในกรณี ที่สามารถเป็ นไปได้ การรับประทานอาหารร่ วมกัน หรื ออย่าง
น้อ ยจัดให้มีการประชุม เป็ นประจาและสม่ าเสมอ เป็ นต้น นอกนั้นเราควรให้ความสาคัญและส่ งเสริ มด้วยความ
กระตือ รื อ ร้นต่อสมาคมทั้งหลายเหล่านั้น ซึ่ งได้รับการยอมรับจากหน่ วยงานปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบของ
พระศาสนจักร และส่ งเสริ มให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์แบบสงฆ์ในศาสนบริ การ โดยใช้กฎแห่งการดารงชีวิตที่เหมาะสม
และได้รับอนุมตั ิแล้ว และด้วยการช่วยเหลือกันฉันพี่นอ้ ง โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้บริ การต่อฐานันดรสงฆ์ท้งั ปวง
ในที่สุด ด้วยเหตุผลของความเป็ นหนึ่ งเดียวกันในสังฆภาพ พระสงฆ์ควรตระหนักว่า ตนเองมีภาระหน้าที่
เป็ นพิเศษต่อพระสงฆ์ที่ตอ้ งทางานหนักในสภาวะที่ยากลาบาก พวกเขาควรให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์เหล่านี้ ได้
ทันท่วงที และถ้ามีความจาเป็ น ตักเตือนกันด้วยความสุ ขุมรอบคอบ นอกจากนี้ ควรปฏิบตั ิต่อผูท้ ี่พลาดพลั้งไปใน
บางเรื่ อ งด้วยความรักฉันพี่น้องและใจกว้างเสมอ สวดภาวนาต่อพระเป็ นเจ้าเพื่อ พวกเขา และปฏิบัติต่อ พวกเขา
ดุจเพื่อนพี่นอ้ งที่แท้จริ ง

พระสงฆ์ดารงชีวิตติดต่ อกับฆราวาส
9. แม้ว่าโดยอานาจของศีลบวช พระสงฆ์แห่ งพันธสัญญาใหม่ตอ้ งปฏิบัติหน้าที่ที่สาคัญและจาเป็ นที่สุด
ของบิ ดาและอาจารย์ในท่ามกลางคณะสงฆ์และเพื่อ ประชากรของพระเป็ นเจ้า กระนั้นก็ดี รวมถึงสัตบุรุษของ
พระคริ สตเจ้า สานุศิษย์ท้ งั ของพระเป็ นเจ้า ถูกสร้างมาเพื่อให้ร่วมส่ วนในพระอาณาจักรโดยพระคุณแห่ งการเรี ยก

ของพระเป็ นเจ้า (50) ด้วยว่าพระสงฆ์คือพี่น้องในหมู่พี่นอ้ ง (51) กับบรรดาผูเ้ กิดใหม่ในศีลล้างบาปทั้งมวล พวกเขา
ทุกคนเป็ นอวัยวะในพระกายของพระคริ สตเจ้าหนึ่งเดียว โดยที่การเสริ มสร้างนี้เป็ นข้อเรี ยกร้องต่อเราทุกคน (52)
ดังนั้น พระสงฆ์ต้องทาหน้าที่ผูน้ าในการแสวงหาสิ่ งของของพระเยซู คริ สตเจ้า ไม่ใช่ สิ่งของของตนเอง
(53) พวกเขาต้อ งท างานร่ ว มกับ สั ต บุ รุ ษ และในท่ ามกลางสั ต บุ รุ ษ พระสงฆ์ ก ระท าตนเป็ นแบบอย่า งของ
พระอาจารย์ ผูป้ ระทับอยูท่ ่ามกลางมนุษย์ “มิได้มาเพื่อให้ผูอ้ ื่นรับใช้ แต่มาเพื่อรับใช้ผอู ้ ื่น และมอบชีวิตของตนเป็ น
สิ นไถ่เพื่อ มวลมนุษย์” (มธ 20:28) พระสงฆ์ตอ้ งยอมรับและส่ งเสริ มด้วยความจริ งใจต่อศักดิ์ศรี ของฆราวาสและ
บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมกับพวกเขาในภารกิจของพระศาสนจักร ต้องให้ความเคารพอย่างสู งสุ ดต่ออิสรภาพอัน
ยุติ ธรรมที่ทุ กคนในนครแห่ งโลกนี้ ส มควรได้รับ พระสงฆ์ ต้อ งรับ ฟั งฆราวาสด้วยความเต็ มใจ พิ จารณาความ
ต้อ งการของพวกเขาด้ว ยจิ ตตารมณ์ แห่ งความเป็ นพี่น้อ งกัน ตระหนักถึงประสบการณ์ และสมรรถภาพด้านที่
แตกต่างกันในกิจกรรมของมนุษย์ เพื่อที่พระสงฆ์ร่วมกับฆราวาสจะสามารถทาความเข้าใจสัญญาณแห่งกาลเวลาได้
ในขณะที่ทดสอบจิ ตใจให้เห็ นว่าเป็ นของพระเป็ นเจ้าหรื อ ไม่ (54) พระสงฆ์ควรค้นหาด้วยสานึ กแห่ งความเชื่ อ
ยอมรับด้วยความปี ติยินดี และสนับสนุ นพระพรพิเศษของฆราวาสอันหลากหลาย ตั้งแต่ต่าต้อ ยที่สุดจนถึงสู งส่ ง
ที่สุด ด้วยความพากเพียร ในบรรดาพระพรอื่นๆ ของพระเป็ นเจ้าซึ่ งมีอยู่อย่างบริ บูร ณ์ในหมู่ฆราวาส บุคคลเหล่านี้
ควรค่า แก่การกล่าวถึงเป็ นพิเศษ เนื่ องจากมีฆราวาสเพียงไม่กี่คนที่สนใจชีวิตฝ่ ายจิ ตวิญญาณที่ ลึกซึ้ ง ในทานอง
เดียวกัน พระสงฆ์ควรไว้ใจมอบหมายหน้าที่การรับใช้พระศาสนจักรแก่ฆราวาส ยอมให้เขามีอิสระและมีพ้ืนที่ใน
การลงมือทางาน อันที่จริ ง ในโอกาสเหมาะสม พระสงฆ์ควรเชิญชวนให้ฆราวาสร่ วมรับผิดชอบกิจการฝ่ ายโลก
ตามความคิดริ เริ่ มของเขา (55)
ในที่สุด พระสงฆ์ได้รับมอบหมายให้อ ยู่ท่ามกลางฆราวาสเพื่อนาพวกเขาไปสู่ ความเป็ นหนึ่ งเดียวกันใน
ความรัก “จงรักกันฉันพี่น้อง จงคิดว่าผูอ้ ื่นดีกว่าตน” (รม 12:10) ดังนั้น ต้องถือเป็ นงานของพระสงฆ์ที่จะประสาน
ความแตกต่างทางจิตใจในลักษณะที่ไม่มีใครต้องรู้สึกเป็ นคนแปลกหน้าในชุมชนของสัตบุรุษ พวกเขาเป็ นผูป้ กป้อง
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ งเป็ นภาระหน้าที่ที่กระทาในนามของพระสังฆราช ในเวลาเดียวกัน พวกเขาเป็ นผูย้ ืนยันความ
จริ งที่หนักแน่นมัน่ คง ด้วยเกรงว่าสัตบุรุษจะถูกพัดพาไปกับ กระแสลัทธิ ความเชื่อต่างๆ (56) พวกเขารวมเป็ นหนึ่ ง
เดี ยวกันด้วยความห่ วงใยเป็ นพิเศษต่อผูท้ ี่ห่างเหิ นจากศีลศักดิ์สิทธิ์ หรื อบางครั้งแม้กระทัง่ ห่ างเหิ นจากความเชื่ อ
อันที่จริ ง ในฐานะของนายชุมพาบาลที่ดี พระสงฆ์ไม่ควรหยุดที่จะออกไปแสวงหาคนเหล่านี้
ขอให้จดจาคาตักเตือนของสภาสังคายนานี้ เกี่ยวกับความเชื่อและการปฏิบตั ิตนเพื่อส่ งเสริ มความเป็ นหนึ่ ง
เดียวกันของคริ สตชนทัว่ โลก ขอให้พระสงฆ์ไม่ลืมบรรดาพี่น้องที่ไม่ได้อยูร่ ่ วมกับเราในชุมชนของพระศาสนจักร
อย่างสมบูรณ์
ท้ายที่ สุ ด พระสงฆ์ได้รับ มอบหมายให้ ดูแ ลผูท้ ี่ ไ ม่ ยอมรับ พระคริ สตเจ้าเป็ นพระผู ้ช่วยให้ รอดพ้น ของ
พวกเขา (57)
ฝ่ ายสัตบุรุษ ควรตระหนักถึงภาระหน้าที่ต่อพระสงฆ์ และด้วยความกตัญญูกตเวที ควรติดตามพระสงฆ์
ผู ้เป็ นนายชุ ม พาบาลและบิ ด า ในท านองเดี ย วกัน สั ต บุ รุ ษ ควรร่ ว มกั น แบ่ ง เบาความห่ ว งใยของพระสงฆ์
ควรช่วยเหลือพระสงฆ์ดว้ ยการสวดภาวนาและทางานเท่าที่จะทาได้ เพื่อพระสงฆ์จะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ
ได้ง่ายดายขึ้น และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น (58)

ค. การจัดพระสงฆ์ ไปปฏิบัติงาน และกระแสเรียกของพระสงฆ์
การจัดพระสงฆ์ไปปฏิบัติหน้ าที่อย่างเหมาะสม
10. พระคุณฝ่ ายจิตวิญญาณที่พระสงฆ์ได้รับเมื่อรับศีลบวช จัดเตรี ยมไว้ไม่ใช่สาหรับภารกิจที่จากัดและมี
ขอบเขตแคบๆ แต่สาหรับภารกิจแห่ งความรอดพ้นที่มีขอบเขตกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้และเป็ นสากล
“จนถึงสุ ดปลายแผ่นดิน” (กจ 1:8) และสาหรับทุกๆ ศาสนบริ การแบบสงฆ์ที่ร่วมอยูใ่ นความเป็ นสากลของภารกิจที่
พระคริ สตเจ้าได้มอบหมายให้บ รรดาอัครสาวก สั งฆภาพของพระคริ สต์ที่ พระสงฆ์ต่างมี ส่วนร่ วมโดยแท้จริ ง
มีจุดมุ่งหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไ ด้เพื่ อ ประชากรทุกคนในทุกยุคสมัย และสังฆภาพนี้ ไ ม่มีข้อ จากัดด้านเชื้ อ ชาติ
สัญชาติ หรื อ ยุคสมัย ดังที่ท่านเมลคีเซเดคได้เป็ นแบบอย่างตามรหัสธรรมล้ าลึกมาก่อ นหน้านี้ แล้ว (59) ดังนั้น
ขอให้ พ ระสงฆ์ พึ ง ระลึ ก ไว้เสมอว่ า การเอาใจใส่ ดู แ ล วัด ทุ ก แห่ ง ต้อ งเป็ นความห่ ว งใยเป็ นส่ ว นตัว ของตน
เพราะฉะนั้น พระสงฆ์ในสังฆมณฑลที่มกี ระแสเรี ยกมาก เมื่อได้รับอนุญาตจากประมุขในเขตท้องที่ (พระสังฆราช)
ควรเต็มใจและพร้อมที่จะอาสาสมัครไปทางานในภูมิภาคอื่น ในมิสซังอื่น หรื อในกิจการอื่นที่ขาดแคลนพระสงฆ์
กฎเกี่ ยวกับการส่ งพระสงฆ์ไ ปอยู่ในอานาจปกครองและออกจากอ านาจปกครองของพระสังฆราชนั้น
จาเป็ นต้องได้รับการปรับปรุ งแก้ไข โดยรักษาขนบธรรมเนี ยมโบราณไว้ แต่กฎนี้ ควรสอดคล้องกับความต้องการ
ด้านงานอภิบาลในสมัยปั จจุบัน ในท้อ งถิ่นที่การจัดสรรพระสงฆ์ด้วยจิ ตตารมณ์แบบธรรมทูตที่แท้จริ งเป็ นสิ่ ง
จาเป็ น เราต้องไม่เพียงแต่จดั การให้เกิดการจัดสรรพระสงฆ์ที่ดีข้ นึ แต่ตอ้ งให้ความช่วยเหลืองานอภิบาลเฉพาะด้าน
ตามความจาเป็ น ด้วย ไม่ว่าจะเป็ นในท้อ งถิ่นหรื อประเทศใดก็ตาม เพื่อ ให้วตั ถุประสงค์น้ ี สาเร็ จไป เราควรจัดตั้ง
สามเณราลัยนานาชาติ สังฆมณฑลเฉพาะถิ่น หรื อเขตปกครองมิสซัง (Personal Prelatures or Vicariates) เป็ นต้น
โดยอาศัย สถาบัน เหล่ านี้ ด้ว ยอ านาจตามสมณบัญ ญั ติ ข องสถาบัน เหล่ านี้ และด้ว ยความเคารพต่ อ สิ ท ธิ ข อง
พระสังฆราชผูเ้ ป็ นประมุ ขอยู่เสมอ พระสงฆ์จะได้รับการฝึ กอบรมหรื อ ถูกส่ งเข้าไปอยู่ในอานาจปกครองเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนรวมของพระศาสนจักรทั้งมวล
พระสงฆ์ไม่ควรถูกส่ งไปเพียงลาพังคนเดียวในสนามการทางานใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้อ งถิ่นที่ไ ม่
คุ้นเคยอย่างสิ้ นเชิ งทั้งภาษาและประเพณี แต่ ตามแบบอย่างสานุ ศิษ ย์ข องพระคริ สต์ (60) พวกเขาควรถูก ส่ งไป
ด้วยกันสองหรื อ สามคน เพื่ อ สามารถช่ ว ยเหลื อ กัน และกัน ได้ ในท านองเดี ย วกัน เราควรดู แลชี วิต ฝ่ ายจิ ต ของ
พระสงฆ์ รวมถึ ง สุ ข ภาพจิ ต และสุ ข ภาพกายด้ว ยความรอบคอบ และตราบเท่ าที่ เป็ นไปได้ ควรปรั บ เปลี่ ย น
สิ่ งแวดล้อมและสภาพการทางานให้เหมาะสมกับความจาเป็ นและสมรรถภาพเฉพาะบุคคลของพระสงฆ์ ในเวลา
เดียวกัน นับเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง หากพระสงฆ์ที่ถูกส่ งไปทางานในประเทศที่ใหญ่สาหรับพวกเขา นอกจากจะรู้
ภาษาท้องถิ่นเป็ นอย่างดีแล้ว เขายังต้องเข้าใจลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาและสังคมของผูค้ น
ที่พวกเขาถูกส่งไปรับใช้ เพื่อสื่ อสารกับคนเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น ดังตัวอย่างนักบุญเปาโลอัครสาวกที่กล่าวถึงตนเองว่า
“แม้ว่าข้าพเจ้าเป็ นอิสระ ข้าพเจ้าก็ยอมเป็ นทาสรับใช้ทุกคน เพื่อเอาชนะใจผูอ้ ื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ข้าพเจ้า
ทาตนเป็ นชาวยิวในหมู่ชาวยิวเพื่อเอาชนะใจชาวยิว” (1 คร 9:19-20)

พระสงฆ์ต้องห่ วงใยในกระแสเรียกการเป็ นพระสงฆ์
11. พระผูเ้ ป็ นชุมพาบาลและพระสังฆราชของวิญญาณของเรา (61) ทรงตั้งพระศาสนจักรของพระองค์ข้ ึน
เพื่อให้ประชากรที่ทรงเลือกสรรและไถ่กู้ดว้ ยพระโลหิ ต (62) ได้มีพระสงฆ์ไปจนสิ้นพิภพ และบรรดาคริ สตชนจะ

ไม่ เป็ นดังฝู ง แกะที่ ป ราศจากนายชุ ม พาบาล (63) โดยตระหนัก ถึ งพระประสงค์ข องพระคริ ส ตเจ้าดัง กล่ า วนี้
และโดยการดลใจของพระจิตเจ้า บรรดาอัครสาวกถือว่าเป็ นหน้าที่ของตนในการคัดเลือกบุคคล “ซึ่งจะสอนคนอื่น
ต่อไปได้” (2 ทธ 2:2) ดังนั้น หน้าที่น้ ีจึงเป็ นส่วนหนึ่ งในภารกิจของพระสงฆ์ ซึ่งพระสงฆ์ทุกองค์ตอ้ งมีส่วนร่ วมใน
การเอาใจใส่ ดูแลพระศาสนจักรทั้งมวล เพื่อมิให้ศาสนบริ การสาหรับประชากรของพระเป็ นเจ้าบนโลกนี้ ตอ้ งขาด
พร่ อ งไป อย่างไรก็ต าม เนื่ อ งจากกัปตัน เรื อและกลาสี ต่ างมีผ ลประโยชน์ร่วมกั น (64) ขอให้เราสอนคริ ส ตชน
ทั้งหลายว่าเป็ นหน้าที่ของพวกเขาที่จะให้ความร่ วมมือกับพระสงฆ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ ง โดยการสวดภาวนาและ
กระทากิจศรัทธาอื่นเท่าที่จะทาได้อย่างสม่าเสมอ (65) เพื่อให้พระศาสนจักรมีจานวนพระสงฆ์เพียงพอที่จะปฏิบตั ิ
ภารกิ จอันศักดิ์ สิท ธิ์ ของพระศาสนจักร ดังนั้น ในเบื้ อ งต้นถื อ เป็ นหน้าที่ของพระสงฆ์ โดยการเทศน์ สอนและ
แบบอย่างชีวิตของพวกเขา เพื่อแสดงออกถึงจิตตารมณ์แห่ งการรับใช้และความปี ติยินดีแห่ งปั สกา อันจะเป็ นการ
พิสูจน์ให้สัตบุรุษเห็นถึงความดีเลิศและความจาเป็ นของสังฆภาพ จากนั้นพระสงฆ์ควรดูแลให้แน่ใจว่าทั้งเยาวชน
และผูใ้ หญ่ที่พวกเขาพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมจะรับเข้าสู่ สังฆภาพ ควรได้รับเรี ยกจากพระสังฆราชให้รับศีลบวช
เว้นไว้แต่กรณี ที่ไม่ได้พยายามหรื อไม่สะดวกในการช่วยเหลือ พวกเขาให้เตรี ยมตัวสาหรับกระแสเรี ยกนี้ เราต้อ ง
เคารพอิ ส รภาพทั้งภายในและภายนอกของพระสงฆ์ที่ ล งมื อ ปฏิ บัติอ ยู่เสมอ ความขยัน หมั่น เพี ยรและการให้
คาแนะนาด้านจิ ตวิญ ญาณอย่างระมัดระวังเป็ นประโยชน์อ ย่างมากในความพยายามนี้ พ่ อ แม่ ครู และทุ กคนที่
เกี่ยวข้อง ควรให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ควรเตรี ยมพวกเขาให้ตระหนักถึงความห่ วงใยที่พระเป็ นเจ้าทรงมีต่อ
ฝูงแกะของพระองค์ ให้พวกเขาพิจารณาไตร่ ตรองถึงความจาเป็ นของพระศาสนจักร และได้รับการเตรี ยมพร้อ ม
เพื่อตอบสนองด้วยน้ าใจดีเมื่อพระเป็ นเจ้าทรงเรี ยก โดยตอบรับพระองค์ว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด”
(อสย 6:8) อย่างไรก็ตาม พระสุ รเสี ยงเรี ยกของพระเป็ นเจ้านี้ มิใช่ผูท้ ี่จะเป็ นพระสงฆ์ในอนาคตจะได้ยินแบบปกติ
ธรรมดา แต่ควรสังเกตและวินิจฉัยจากเครื่ องหมายต่างๆ ซึ่ งแสดงให้ ค ริ ส ตชนที่ สุขุมได้เห็ นถึงน้ าพระทัยของ
พระเป็ นเจ้าในแต่ละวัน พระสงฆ์ควรเฝ้าสังเกตเครื่ องหมายเหล่านี้อย่างระมัดระวัง (66)
เพราะฉะนั้น ขอแนะนาอย่างแข็งขันให้พระสงฆ์มีส่วนร่ วมในกิ จการส่ งเสริ มกระแสเรี ยก ไม่ว่าจะเป็ น
ของสังฆมณฑลหรื อระดับประเทศ (67) ในบทเทศน์ ในการสอนคาสอน และในบทความข้อเขียนต่างๆ พระสงฆ์
ต้อ งบอกให้ชัด เจนว่าพระศาสนจักรท้อ งถิ่น และทั่วโลกต้อ งการอะไร และอธิ บายให้เห็ นชัด เจนว่าหน้าที่ของ
พระสงฆ์มี ลกั ษณะเช่นไร และดีเลิศเพียงใด งานของพระสงฆ์มี ท้ งั ความรับผิดชอบสู งและความชื่นชมยินดี อย่าง
เปี่ ยมล้น ซึ่ งบรรดาปิ ตาจารย์แห่ งพระศาสนจักรสอนว่า งานนี้ ทาให้ความรัก อันยิ่งใหญ่ของพระคริ สตเจ้าเป็ นที่
ประจักษ์ (68)

บทที่ 3
ชีวิตของพระสงฆ์
ก. กระแสเรียกของพระสงฆ์ ส่ ู ชีวิตที่สมบูรณ์
การเรียกพระสงฆ์ให้ ถือความศักดิ์สิทธิ์
12. พระสงฆ์ ถู ก สร้ างให้ ค ล้ายคลึ งกับ พระคริ ส ตเจ้าผู ้เป็ นสงฆ์โ ดยทางศี ล บวช เพื่ อ จะได้ร่ วมมื อ กับ
พระสังฆราชในการทางานสร้างเสริ มและดูแลพระศาสนจักร ซึ่งเป็ นพระกายทั้งครบของพระคริ สตเจ้า ปฏิบตั ิงาน
ในฐานะศาสนบริ กรของพระองค์ผู ท้ รงเป็ นศีรษะ เฉกเช่นเดียวกับคริ สตชนทุกคน พระสงฆ์ได้รับศีลล้างบาปอัน
เป็ นสัญลักษณ์และพระคุณของกระแสเรี ยกและพระหรรษทานที่แม้มนุษย์จะอ่อนแอ (1) พวกเขาสามารถและต้อง
แสวงหาความสมบูรณ์ตามพระวาจาของพระคริ สตเจ้าที่ว่า“ท่านจงเป็ นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์
ของท่ า นทรงความดี อ ย่า งสมบู ร ณ์ เถิ ด ” (มธ 5:48) อย่างไรก็ ต าม พระสงฆ์ มุ่ งสู่ ค วามบริ บู รณ์ ในรู ป แบบที่ มี
ลักษณะเฉพาะ พวกเขาถวายตัวต่อพระเป็ นเจ้าในรู ปแบบใหม่ในศีลบวช และได้กลายเป็ นเครื่ องมือ ที่มีชีวิตของ
พระคริ สตเจ้าผูท้ รงเป็ นสงฆ์นิรันดร โดยพวกเขาจะสามารถปฏิบัติภารกิ จอันน่ าพิศวงของพระองค์ อันจะช่ วย
เสริ ม สร้ างมนุ ษยชาติท้ งั มวลให้สมบูรณ์ข้ ึนมาใหม่ด้วยฤทธิ์ อานาจจากเบื้อ งบนได้ในที่สุด (2) ดังนั้น เนื่ องจาก
พระสงฆ์ทุกองค์ต่างลงมือทางานแทนพระคริ สตเจ้าในรู ปแบบของตนเอง ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพระหรรษทาน
พิเศษ เพื่อให้สามารถรับใช้ผทู ้ ี่พระเป็ นเจ้าทรงมอบหมายไว้กบั เขาและประชากรของพระเป็ นเจ้าทั้งมวล พระสงฆ์
ควรเจริ ญชีวิตในพระหรรษทานของพระองค์ผูท้ รงมอบหมายภารกิจให้ เพราะความอ่อนแอฝ่ ายเนื้อหนังนี้ เองที่นา
ความศักดิ์ สิทธิ์ มาสู่ พระองค์ ผูซ้ ่ ึ งสาหรับเราแล้วเป็ นมหาสมณะผูส้ ู งส่ ง “เป็ นผูศ้ กั ดิ์ สิ ทธิ์ ไร้ ความผิด ไร้ มลทิ น
แยกจากคนบาปทั้งปวง” (ฮบ 7:26)
พระคริ ส ตเจ้าผู ้ที่ พ ระบิ ด าเจ้าทรงท าให้ ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ถวายพระองค์ และถู ก ส่ งมายังโลกนี้ (3) “ทรงมอบ
พระองค์เพื่อเรา เพื่อไถ่กู้เราจากความอธรรมทั้งหลาย ชาระประชากรให้บริ สุทธิ์ เพื่อ เป็ นประชากรของพระองค์
และเป็ นผูป้ รารถนาที่จะทาแต่ความดี” (ทต 2:14) ดังนั้น โดยผ่านทางการรับทนทรมาน จึงเสด็จสู่ พระสิ ริรุ่งโรจน์
ของพระองค์ (4) ในทานองเดียวกัน พระสงฆ์ผถู ้ วายตัวภายใต้การเจิมของพระจิตเจ้าและถูกส่งไปโดยพระคริ สตเจ้า
จึงต้อ งการาบกิ จการฝ่ ายเนื้ อ หนังและอุทิศตนทั้งสิ้ นเพื่อรับใช้มนุ ษย์ โดยวิธีน้ ี เองที่พวกเขาสามารถก้าวหน้าใน
ความศักดิ์สิทธิ์ที่พระคริ สตเจ้าทรงมอบให้ เพื่อให้พวกเขาเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (5)
ดังนั้น ผูท้ ี่ปฏิบตั ิศาสนบริ การแห่ งพระจิตและความยุติธรรม (6) จึงเป็ นพยานยืนยันถึงชีวิตในพระจิตเจ้า
ตราบเท่าที่พวกเขาเปิ ดรับพระจิตของพระคริ สตเจ้า ผูป้ ระทานชีวิตและทรงนาทางพวกเขา สิ่ งที่นาทางพระสงฆ์
ไปสู่ ความครบสมบูรณ์ได้แก่ การประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ประจาวันและศาสนบริ การทั้งสิ้ นที่พวกเขาปฏิบัติ
ร่ วมกับพระสังฆราชและเพื่อนพระสงฆ์ ความศักดิ์สิทธิ์มีส่วนอย่างมากในการช่วยให้พระสงฆ์ปฏิบตั ิศาสนบริ การ
ทั้งหลายอย่างได้ผล แม้พระหรรษทานศักดิ์ สิท ธิ์ จะสามารถใช้ศาสนบริ กรทั้งหลายที่แม้จะไม่คู่ควร ก็สามารถ
ทางานการไถ่กู้ให้รอดพ้นได้อ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กระนั้นก็ตาม เพื่อให้งานอันน่ามหัศจรรย์ของพระองค์เป็ นที่
ประจักษ์ โดยส่ วนใหญ่แล้วพระเป็ นเจ้าทรงเลือ กผูท้ ี่เปิ ดรับฤทธิ์อานาจและการชี้นาของพระจิตเจ้า และผูท้ ี่ชิดสนิ ท

กับพระคริ สตเจ้าและมีความศักดิ์สิทธิ์ ในชีวิตจนสามารถกล่าวพร้อมกับนักบุญเปาโลว่า “ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ มิใช่ตวั
ข้าพเจ้าอีกต่อไป แต่พระคริ สตเจ้าทรงดารงชีวิตอยูใ่ นตัวข้าพเจ้า” (กท 2:20)
ดังนั้น เพื่อให้สัมฤทธิ ผลตามความปรารถนาในด้านการอภิบาล ในการฟื้ นฟูพระศาสนจักรขึ้นใหม่เรื่ อ ง
การประกาศข่าวดี ทั่วแผ่นดิ น และเรื่ องการเสวนากับโลกยุคปั จจุบัน สภาศักดิ์สิทธิ์ แห่ งนี้ ขอวิงวอนให้พระสงฆ์
ทุกองค์มุ่งมั่น เจริ ญ ชี วิต ในความศักดิ์ สิ ทธิ์ อยู่ตลอดเวลา อัน จะทาให้พ วกเขาเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ดีข้ ึน ในการรับ ใช้
ประชากรของพระเป็ นเจ้าทั้งมวล โดยใช้วิธีการทั้งหลายที่พระศาสนจักรรับรองเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนี้ (7)

พระสงฆ์จาเป็ นต้ องมีความศักดิ์สิทธิ์เพื่อปฏิบัติหน้ าที่ 3 ประการ
13. พระสงฆ์ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ของตนด้วยความจริ งใจและไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่ อยในพระจิตแห่ งพระคริ สตเจ้า
จะบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ดว้ ยความจริ งแท้น้ ี
ในฐานะที่ พ ระสงฆ์ เป็ นศาสนบริ ก รแห่ ง พระวาจาของพระเป็ นเจ้า แต่ ล ะวัน พวกเขาต้อ งอ่ านและฟั ง
พระวาจาของพระเป็ นเจ้า โดยมีภารกิ จคือสอนพระวาจานั้นแก่ผูอ้ ื่น ถ้าหากกระทาดังนี้ แล้ว พวกเขาก็ได้รับเอา
พระวาจานั้นไว้ในจิตใจ เจริ ญก้าวหน้าเป็ นผูต้ ิดตามพระผูเ้ ป็ นเจ้าที่สมบูรณ์ข้ นึ ทุกวัน ดังที่นักบุญเปาโลกล่าวไว้ใน
จดหมายถึงทิโมธี ว่า “จงเอาใจใส่ และอุทิศตนในเรื่ องเหล่านี้ เพื่อให้ทุกคนแลเห็นความก้าวหน้าของท่าน จงดูแลทั้ง
ตนเองและคาสั่งสอน จงมัน่ คงต่อไปในเรื่ องดังกล่าว เพราะเมื่อทาเช่นนี้ ท่านจะช่วยทั้งตนเองและผูท้ ี่ฟังท่านให้
รอดพ้น ” (1 ทธ 4:15-16) ขณะที่ พ ระสงฆ์แ สวงหาวิ ธีก ารต่ างๆ ที่ จ ะสอนผู ้อื่ น ถึ งสิ่ งที่ ไ ด้เรี ยนรู้ ให้ ดียิ่ งขึ้ น (8)
พวกเขาจะเข้าใจชัด แจ้งถึง “ความไพบูล ย์สุดที่จะหยัง่ รู้ไ ด้ของพระคริ สตเจ้า” (อฟ 3:8) และพระปรี ชาญาณอัน
มากมายของพระเป็ นเจ้า (9) ถ้าพวกเขาระลึกอยูเ่ สมอว่าพระเป็ นเจ้าทรงเป็ นผูเ้ ปิ ดดวงใจของมนุษย์ (10) และระลึก
ว่าพลังอานาจมิได้มาจากพวกเขาเอง แต่มาจากฤทธิ์อานาจของพระผูเ้ ป็ นเจ้า (11) ในความจริ งแท้ของการเทศน์สอน
พระวาจาของพระเป็ นเจ้า พวกเขาจะถูกชักนาให้ใกล้ชิดกับพระคริ สตเจ้าพระอาจารย์ และได้รับการชี้นาจากพระจิต
ของพระองค์ ดังนั้น ผูท้ ี่อยู่ร่วมชิดสนิ ทกับพระคริ สตเจ้าย่อมร่ วมส่ วนอยู่ในความรักของพระเป็ นเจ้า รหัสธรรม
ล้ าลึกแห่งความรักซึ่งซ่อนเร้นอยูม่ าตั้งแต่ปฐมกาล (12) จึงได้รับการเผยแสดงในองค์พระคริ สตเจ้า
พระสงฆ์ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนพิเศษของพระคริ สตเจ้าในฐานะศาสนบริ กรในการประกอบพิธีศกั ดิ์ สิทธิ์
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่ งพระคริ สตเจ้าทรงถวายพระองค์เองเป็ นเครื่ องบูชาเพื่อช่วยมนุษย์
ให้รอดพ้น ดังนั้น พระสงฆ์จึงได้รับเชิญให้ถือตามความหมายจากพิธีกรรมที่พวกเขาปฏิบตั ิ และด้วยเหตุที่พวกเขา
ฉลองรหัสธรรมแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระคริ สตเจ้า พวกเขาจึงควรปกป้องรักษาร่ างกายของตนให้ห่างไกลจาก
ความมัวเมาลุ่มหลงและราคะตัณหา (13) ในรหัสธรรมของการถวายเครื่ องบูชาแห่ งศีลมหาสนิ ท ซึ่ งพระสงฆ์ไ ด้
ปฏิบตั ิหน้าที่สาคัญยิ่งเพื่อให้งานขององค์พระผูไ้ ถ่กใู้ ห้รอดพ้นของเราดาเนินอยูต่ ่อไปเป็ นนิจ (14) และดังนั้น สภาฯ
จึงกาชับอย่างแข็งขันให้พระสงฆ์ถวายบูชามิสซาทุกวัน ด้วยเหตุที่ แม้สัตบุรุษจะไม่สามารถมาร่ วมการถวายบูชาได้
แต่พิธีกรรมนี้ ยงั คงเป็ นกิจการของพระคริ สตเจ้าและของพระศาสนจักร (15) ดังนั้น เมือ่ พระสงฆ์ร่วมในกิจการของ
พระคริ สตเจ้าผูท้ รงเป็ นสงฆ์ พวกเขาจึงถวายตัวเองทั้งสิ้ นแด่พระเป็ นเจ้า และเมื่อได้รับการบารุ งเลี้ยงด้วยพระกาย
ของพระคริ สตเจ้าแล้ว พวกเขาก็ได้ร่วมส่ วนอย่างลึกซึ้งในความรักของพระองค์ ผูป้ ระทานพระองค์เองเป็ นอาหาร
หล่อ เลี้ยงวิญญาณของสัตบุรุษ ในทานองเดียวกัน เมื่อโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ก็ไ ด้ร่วมเป็ นหนึ่ งในพระประสงค์และ
ความรักของพระคริ สตเจ้า สิ่ งนี้ เป็ นความจริ งอย่างที่สุด ในการปฏิบตั ิหน้าที่โปรดศีลอภัยบาป พระสงฆ์ควรมาถึง

โดยพร้ อ มเพรี ยงกันและพร้อมเสมอที่ จะโปรดศีลอภัยบาปทุกครั้งเมื่อ สัตบุรุษร้ อ งขออย่างสมควร ในการสวด
ท าวัต ร พระสงฆ์ ร่ว มเสี ย งกับ พระศาสนจัก รด้ว ยความมุ่ งมั่น ที่ จ ะสวดภาวนาในนามของมนุ ษ ยชาติ ร่ ว มกับ
พระคริ สตเจ้าผูซ้ ่ ึง “ทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิจเพื่อทูลขอพระกรุ ณาให้คนเหล่านั้น” (ฮบ 7:25)
ในขณะที่พวกเขาปกครองและเลี้ยงดูประชากรของพระเป็ นเจ้า ขอให้แบบอย่างของนายชุ มพาบาลที่ ดี
กระตุน้ ให้พระสงฆ์พร้อมอุทิศชีวิตเพื่อแกะของตน (16) พร้อมที่จะเสี ยสละอย่างสูงสุดตามแบบอย่างของพระสงฆ์
ซึ่ งแม้ในยุคสมัยของเรา ยังคงไม่ลังเลใจที่จะพลีชีพของตน เนื่ อ งจากพระสงฆ์เป็ นผูน้ าความเชื่ อ และได้ “เข้าสู่
สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ อย่างยิ่ง เดชะพระโลหิ ตของพระเยซูเจ้า” (ฮบ 10:19) พระสงฆ์จึงเข้าใกล้ชิดสนิ ทกับพระเป็ นเจ้า
“ด้วยใจจริ งและเต็มเปี่ ยมด้วยความเชื่อ” (ฮบ 10:22) พระสงฆ์จึงเป็ นความหวังอย่างมัน่ คงเพื่อสัตบุรุษของตน (17)
โดยบรรเทาใจผูส้ ิ้ นหวังด้วยการปลอบประโลมใจ เช่นเดียวกับที่พระเป็ นเจ้าทรงปลอบโยนพวกเขา (18) ในฐานะ
ผู ้น าชุ ม ชน พวกเขาฝึ กฝนจิ ต ใจเพื่ อ เป็ นผู ้อ ภิ บ าลสั ต บุ รุ ษ ยอมสละความสะดวกสบายส่ ว นตัว ไม่ แ สวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว แต่กระทาการทั้งปวงเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อช่วยผูค้ นให้รอดพ้น (19) พยายามอยูเ่ สมอที่
จะปรับปรุ งงานอภิบาลสัตบุรุษของตน และในกรณี ที่จาเป็ น พร้อมที่จะริ เริ่ มวิธีการอภิบาลใหม่ๆ ภายใต้การนาของ
พระจิตแห่งความรัก ซึ่งเป็ นไปตามพระประสงค์ (20)

ชีวิตของพระสงฆ์ต้องกลมกลืนและประสานกัน
14. ในโลกยุคปั จจุบนั ผูค้ นมีภาระหน้าที่และปัญหาต่างๆ มากมาย บ่อยครั้งต้องแก้ปัญหานั้นอย่างเร่ งรี บ
และใช้ความรู้ความสามารถในหลายๆ ด้าน จึงทาให้พวกเขาหมดสิ้นเรี่ ยวแรงอย่างน่าใจหาย พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกัน
พวกเขาต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและถูกจากัดจากภาระหน้าที่มากมาย จึ งเป็ นสิ่ งสมเหตุผลอย่างแน่ นอนที่พวกเขาจะ
สงสัยว่าทาอย่างไรจึงจะประสานและรักษาสมดุลระหว่างชีวิตภายในกับกิจกรรมภายนอกอันเร่ ง รี บเหล่านี้ ทั้งการ
ปฏิ บัติ ศ าสนบริ ก ารภายนอกเพี ย งอย่างเดี ย วหรื อ การอุ ทิ ศ ตนกระท ากิ จ ศรั ท ธาแต่ เพี ย งอย่า งเดี ยว แม้จ ะเป็ น
ประโยชน์อยูบ่ า้ ง แต่ก็ไม่อาจทาให้เกิดการประสานกลมเกลียวที่จาเป็ นสาหรับชีวิตได้ พระสงฆ์จะมี ชีวิตที่สมดุลได้
เฉพาะเมื่อ ปฏิบัติตามแบบอย่างพระคริ สตเจ้า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ในการปฏิบัติศาสนบริ การ อาหารของ
พระองค์คือ การปฏิบตั ิตามพระประสงค์ของพระผูท้ รงส่งพระองค์มาทางานของพระองค์ให้สาเร็จไป (21)
เพื่อให้การทาตามพระประสงค์ของพระบิดาในโลกนี้ ได้ดาเนิ นต่อไป พระคริ สตเจ้าทรงทางานอย่างไม่
หยุดหย่อ นโดยผ่ านทางพระศาสนจัก ร พระองค์ป ฏิ บัติงานโดยผ่ านทางศาสนบริ ก รของพระองค์ และดังนั้ น
พระองค์ยงั ทรงเป็ นต้นกาเนิดและท่อธารแห่งความเป็ นหนึ่ งเดียวกันของชีวิตพระสงฆ์ท้งั หลาย ถ้าพระสงฆ์สามารถ
สร้างความกลมกลืนและเอกภาพในชี วิต ของตนได้ด้วยการเชื่อ มประสานตนเองเข้ากับพระคริ สตเจ้าเพื่อรับรู้ถึง
พระประสงค์ของพระบิดา สาหรับ พระสงฆ์แล้ว สิ่ งนี้ ทาให้พวกเขาเป็ นของขวัญอันสมบูรณ์แบบสาหรับผูค้ นที่
พวกเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลอภิบ าล (22) ดังนั้น ในขณะที่พระสงฆ์ปฏิบัติตามแบบอย่างนายชุ มพาบาลที่ ดี
โดยเฉพาะแสดงให้ เห็ น ถึ งความรัก แบบผู ้อ ภิ บ าล พวกเขาจะค้น พบสายใยแห่ งความสมบู ร ณ์ อ ย่างพระสงฆ์
ทีเ่ ชื่อมโยงชีวิตและกิจกรรมของตนให้เป็ นเอกภาพและกลมกลืนกัน ความรักแบบผูอ้ ภิบาลนี้ (23) หลัง่ ไหลมาอย่าง
พิเศษจากการถวายบูชาแห่ งศีลมหาสนิ ท ดังนั้น การถวายบูชามิสซาจึงเป็ นรากฐานและศูนย์กลางแห่ งชีวิตทั้งครบ
ของพระสงฆ์ สิ่ งที่เกิดขึ้นบนแท่นถวายเครื่ องบูชาศักดิ์สิทธิ์น้ นั ผูม้ ีดวงใจแบบพระสงฆ์ตอ้ งน้อมนามาปฏิบตั ิดว้ ย
เช่นกัน เรื่ องนี้จะสาเร็จไปไม่ได้ นอกจากพระสงฆ์จะทาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงรหัสธรรมล้ าลึกแห่งพระคริ สตเจ้า

เพื่อประเมินและตรวจสอบความกลมกลืน ของชีวิตอย่างเป็ นรู ปธรรม ขอให้พระสงฆ์พิเคราะห์ถึงงานและ
โครงการทั้งหมดของตน เพื่อแยกแยะว่าสิ่ งใดที่เป็ นพระประสงค์ของพระเป็ นเจ้า (24) นั่นคือ พิจารณาว่าพวกเขาได้
ใช้ความพยายามเพียงใดเมื่อเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายตามภารกิ จแห่ ง ข่าวดี ของพระศาสนจักร ความซื่ อสัตย์ต่อ
พระคริ สตเจ้ามิอาจแยกจากความวางไว้ใจต่อพระศาสนจักรของพระองค์ไปได้ ความรักแบบผูอ้ ภิบาลเรี ยกร้อ ง
พระสงฆ์ให้หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิงานแบบเสี ยแรงเปล่า (25) แต่ให้ทางานด้วยความผูกพันแน่นแฟ้นเป็ นหนึ่งเดียวกับ
พระสังฆราชและเพื่อนพระสงฆ์เสมอ ถ้าแผนงานเป็ นไปตามนี้ แล้ว พวเขาจะพบความกลมกลืนและเอกภาพใน
ชีวิตตนเอง ความเป็ นหนึ่ งเดียวกันในภารกิจของพระศาสนจักร พวกเขาจะชิดสนิ ทกับองค์พระคริ สตเจ้า และโดย
ทางพระองค์ร่วมสนิทกับพระบิดาเจ้าในองค์พระจิตเจ้า ซึ่งจะนาความบรรเทาใจและความสุขอันเต็มเปี่ ยม (26)

ข. สิ่ งสาคัญฝ่ ายจิตวิญญาณในชีวิตพระสงฆ์
ความถ่ อมตนและการเชื่ อฟัง
15. ในบรรดาคุณธรรมทั้งหมดที่จาเป็ นสาหรับพระสงฆ์ในการปฏิบตั ิศาสนบริ การศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีคุณธรรม
ใดจะสาคัญไปกว่าสภาพจิตใจและจิตวิญญาณที่พร้อมจะรับรู้และทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ผูท้ รงส่งพวกเขาไป
ไม่ใช่ทาตามอ าเภอใจตนเอง (27) ภารกิจศักดิ์สิทธิ์ ที่พระจิตเจ้าทรงเรี ยกพวกเขาให้กระทานั้น (28) สู งส่ งเกินกว่า
สติปัญญาและความสามารถของมนุษย์ท้งั หลาย “พระเจ้าทรงเลือกสรรคนที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทาให้ผูแ้ ข็งแรง
ต้อ งอับอาย” (1 คร 1:27) ด้วยตระหนักถึงความอ่อนแอของตนเอง ศาสนบริ กรแท้ของพระคริ สตเจ้าทางานด้วย
ความถ่อมตน พยายามทาสิ่ งที่พอพระทัยพระเป็ นเจ้า (29) เปี่ ยมไปด้วยพระจิตเจ้า (30) พระสงฆ์ได้รับการชี้นาจาก
พระองค์ผูท้ รงมีพระประสงค์ให้มนุษย์ทุกคนได้รับการไถ่กใู้ ห้รอดพ้น และเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระเป็ นเจ้านี้
และปฏิบัติตามพระประสงค์ในสภาวการณ์ปกติในชีวิตประจาวันของตน ด้วยความอ่อนน้อ มถ่อมตน พระสงฆ์
เฝ้าคอยรับใช้ทุกคนที่พระเป็ นเจ้าทรงส่ งเขาไปดูแลตามหน้าที่งานประจาวันที่ได้รับมอบหมายและในเหตุการณ์
ต่างๆ ในชีวิต
อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่ ศาสนบริ การแบบสงฆ์เป็ นศาสนบริ การของพระศาสนจักร ศาสนบริ การนี้ จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์เมื่อร่ วมเป็ นหนึ่ งเดียวตามลาดับชั้นกับพระกายทั้งครบ ดังนั้น ความรักแบบผูอ้ ภิบาลเรี ยกร้อง
พระสงฆ์ผูป้ ฏิบตั ิงานภายใต้กรอบของความเป็ นหนึ่ งเดียวกันนี้ ให้สละทิ้งน้ าใจตนเอง ยอมรับใช้พระเป็ นเจ้าและ
พี่น้องคริ สตชน ด้วยจิ ตตารมณ์แห่ งความเชื่ อ ขอให้พระสงฆ์ยอมรับ และปฏิบัติตามคาสั่งของพระสันตะปาปา
พระสังฆราชของตน หรื อผูใ้ หญ่อื่นๆ ที่ได้มอบหมายหรื อแนะนาพวกเขา
ด้วยจิตใจที่มุ่งมัน่ ขอให้พระสงฆ์อุทิศตนและทุ่มเทสุ ดกายใจ (31) ปฏิบตั ิภารกิจใดๆ ที่ได้รับมอบหมาย
แม้จะเป็ นงานที่เล็กน้อยและต่าต้อย พวกเขาต้องถนอมรักษาและเสริ มสร้างความเป็ นหนึ่งเดียวอันจาเป็ นกับบรรดา
พี่นอ้ งในศาสนบริ การให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะผูท้ ี่พระเป็ นเจ้าทรงเลือกสรรให้เป็ นผูป้ กครองพระศาสนจักรในสายตา
ของคนภายนอก ด้วยวิ ธีน้ ี พวกเขาได้ร่วมลงแรงเสริ มสร้างพระกายของพระคริ สตเจ้า ซึ่ งเจริ ญเติบโตขึ้น “ในทุก
กิจการแห่ งการรับใช้” (32) ความนบนอบเชื่อฟังมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ งเสริ มอิสรภาพอย่างมีวุฒิภาวะของผูเ้ ป็ นบุตร
แห่งพระเจ้า โดยธรรมชาติของความนบนอบเชื่อฟัง จะกาหนดให้พระสงฆ์พฒั นาแนวทางและวิธีการใหม่ๆ ในการ
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับแรงกระตุน้ จากความรัก เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อพระศาสนจักรยิ่งขึ้น ขอให้พระสงฆ์เสนอแผนงาน

ใหม่ๆ และพยายามทางานด้วยความกระตือรื อร้นและความกล้าหาญ เพื่อ สร้ างความพึงพอใจแก่ประชากรของ
พระเป็ นเจ้า แน่นอน พวกเขาต้องพร้อมน้อมรับการตัดสิ นใจของผูป้ กครองพระศาสนจักรของพระเป็ นเจ้า
ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและความนบนอบเชื่อฟังและรับผิดชอบด้วยความเต็มใจ พระสงฆ์ดาเนิ นชีวิต
ตามแบบอย่างพระคริ สตเจ้า มีความรู้ในตัวเองเหมือนที่มีอยูใ่ นพระเยซูคริ สตเจ้าผู ้ “ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้ น
ทรงรับสภาพดุจทาส” ทรงเชื่อฟังจนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย (ฟป 2:7-9) ด้วยความนบนอบเชื่อฟังนี้ พวกเขา
เอาชนะและชดเชยความไม่เชื่อฟังของอาดัม ดังที่อคั รสาวกเป็ นพยานยืนยันว่า “มวลมนุษย์กลายเป็ นคนบาปเพราะ
ความไม่เชื่อฟังของมนุษย์คนเดียวฉันใด มวลมนุษย์ก็จะเป็ นผูช้ อบธรรมเพราะความเชื่อฟังของมนุษย์คนเดียวฉัน
นั้น” (รม 5:19)

การเลือกและยกย่องการถือพรหมจรรย์ในฐานะเป็ นพระคุณพิเศษ
16. พระเยซู ค ริ สตเจ้าทรงชี้ แนะให้ถือ พรหมจรรย์อ ย่างแท้จริ งและตลอดเวลาเพราะเห็ น แก่อ าณาจัก ร
สวรรค์ (33) ตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงยุคสมัยของเราในปั จจุบันนี้ สัตบุรุษมากมายยอมรับโดยสมัครใจและถือ
ปฏิบตั ิกนั มาอย่างน่ายกย่อง พระศาสนจักรจึงถือเป็ นคุณค่า ที่ยิ่งใหญ่เป็ นพิเศษสาหรับชีวิตแบบพระสงฆ์ ในเวลา
เดียวกัน การถือพรหมจรรย์เป็ นเครื่ องหมายและเครื่ องกระตุน้ ให้เกิดความรักแบบผูอ้ ภิบาล และเป็ นบ่อเกิ ดอย่าง
วิเศษของความมัง่ คัง่ ทางจิตวิญญาณในโลกนี้ (34) อันที่จริ ง การถือพรหมจรรย์มิได้เป็ น ข้อเรี ยกร้องตามธรรมชาติ
ของสังฆภาพ ดังจะเห็นได้จากแนวทางปฏิบตั ิของพระศาสนจักรในยุคแรกๆ (35) และประเพณีของพระศาสนจักร
ฝ่ ายตะวันออก ทั้งนี้ นอกจากผูท้ ี่เลือกถือพรหมจรรย์ดว้ ยพระพรของพระเป็ นเจ้าเช่นเดียวกับพระสังฆราชทุก องค์
ยังมีพระสงฆ์ผปู ้ ระกอบคุณงามความดีที่แต่งงานด้วยเช่นกัน ถึงแม้สภาสังคายนาจะแนะนาให้ถือพรหมจรรย์แบบที่
พระศาสนจักรกาหนด แต่สภาสังคายนาแห่ งนี้ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายแต่ประการใดที่จะเปลี่ยนกฎวินัยที่ต่างกัน ซึ่ งมี
การถือปฏิบตั ิกนั โดยชอบด้วยธรรมวินยั ในพระศาสนจักรฝ่ ายตะวันออก สภาสังคายนานี้ขอเตือนใจตลอดไปว่า ผูท้ ี่
ได้รับสังฆภาพและแต่งงาน ต้องรักษากระแสเรี ยกศักดิ์สิทธิ์ของตน เพื่อสามารถอุทิศชีวิตดูแลผูท้ ี่พระเป็ นเจ้าทรง
มอบไว้กบั เขาอย่างเต็มที่และด้วยน้ าใจกว้างต่อไป (36)
โดยแท้จริ งแล้ว การถือพรหมจรรย์เหมาะกับสังฆภาพในหลายๆ แง่มุม ด้วยว่าภารกิจทั้งปวงของพระสงฆ์
เป็ นการอุทิศเพื่อรับใช้มนุษย์ใหม่ ซึ่ งพระคริ สตเจ้าผูม้ ีชัย ชนะเหนื อความตายได้ทรงบันดาลให้เกิ ดขึ้นด้วยเดชะ
พระจิตของพระองค์ในโลกนี้ และมีบ่อเกิดซึ่ ง “มิได้เกิดจากสายเลือด มิได้เกิดจากความปรารถนาตามธรรมชาติ
มิได้เกิดจากความต้องการของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า” (ยน 1:13) ฉะนั้น ด้วยการถือพรหมจรรย์หรื อการครองตัว
เป็ นโสดเพื่อ อาณาจักรสวรรค์ (37) พระสงฆ์จึงถวายตัวแด่พระคริ สตเจ้าด้วยเหตุผลแบบใหม่และพิเศษ พวกเขา
ใกล้ชิดกับพระองค์ได้ง่ายขึ้นด้วยดวงใจที่ไม่พะวักพะวน (38) อุทิศตนอย่างอิสระมากขึ้นให้กบั พระองค์และโดย
ทางพระองค์เพื่ อ รับ ใช้พ ระเป็ นเจ้าและมนุ ษ ย์ ปฏิ บัติศ าสนบริ ก ารอย่างกระฉั บ กระเฉงขึ้น เพื่ อ พระอาณาจัก ร
ของพระองค์และเพื่อ สรรค์สร้างมนุ ษย์ใหม่ ดังนั้น ในความหมายกว้างๆ พระสงฆ์จึงเหมาะสมที่จะเป็ นบิดาใน
พระคริ สตเจ้า ด้วยเหตุน้ ี พวกเขาจึงประกาศคาปฏิญาณต่อหน้ามนุษย์ถึงเจตจานงที่จะอุทิศตนทางานที่พระเป็ นเจ้า
ทรงมอบหมายให้ นั่น คื อ ให้ ค ามั่น สั ญ ญาว่ าจะถื อ ซื่ อ สั ต ย์ต่ อ มนุ ษ ย์ และแสดงตนเป็ นผู ้ถื อ พรหมจรรย์ข อง
พระคริ สตเจ้า (39) และดังนั้น จึงนามาซึ่งรหัสธรรมล้ าลึกแห่งการสมรสที่พระคริ สตเจ้าทรงสถาปนาขึ้น และทาให้
ปรากฏชัดเจนเป็ นที่ประจักษ์ในอนาคต นั่นคือพระศาสนจักรมีพระคริ สตเจ้าเป็ นคู่สมรสหนึ่ งเดียว (40) นอกจากนี้

พระสงฆ์ยงั เป็ นเครื่ องหมายที่มีชีวิตถึงโลกในอนาคต ซึ่งดารงอยู่ในปัจจุบนั โดยทางความเชื่อและความรัก โลกซึ่ ง
บรรดาบุตรแห่งผูก้ ลับฟื้ นคืนชีพไม่แต่งงานหรื อไม่มีสามีภรรยา (41)
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ บนพื้นฐานของรหัสธรรมและภารกิ จของพระคริ สตเจ้า พระศาสนจักรฝ่ ายลาตินจึ ง
กาหนดเป็ นข้อ บังคับเรื่ อ งการถือ พรหมจรรย์ ซึ่ งเริ่ มแรกได้แนะนาพระสงฆ์ และผูท้ ี่จะรับศีลบวชทุกคนต้องถือ
ปฏิบัติ สภาสังคายนานี้ อ นุ ม ัติและเห็ นด้วยกับกฎข้อ บังคับเกี่ ยวกับผูเ้ ตรี ยมรับศีลบวช และเชื่อ มั่นอย่างเต็มที่ว่า
พระคุณ แห่ งการถือ ศีล พรหมจรรย์ข องพระจิ ต เจ้านี้ เหมาะสมกับสั งฆภาพแห่ งพัน ธสั ญ ญาใหม่ และเป็ นของ
ประทานอันประเสริ ฐจากพระบิดาเจ้า หากว่าผูม้ ีส่วนร่ วมในพระคริ สตเจ้าโดยทางศีลบวชอันศักดิ์สิทธ์ พร้อมกับ
พระศาสนจักรทั้งครบ ร่ วมใจกันภาวนาด้วยความถ่อมตนและเร่ าร้อ น สภาสังคายนาแห่ งนี้ แนะนาให้พระสงฆ์
ทุกองค์ ผูด้ าเนิ นชีวิตตามแบบอย่างพระคริ สตเจ้า รับถือพรหมจรรย์ศกั ดิ์สิทธิ์ อนั เป็ นพระพรของพระเป็ นเจ้านี้โดย
สมัครใจ และให้พวกเขายึดถือตามคาปฏิญาณนี้ ดว้ ยใจกว้างและเต็มใจ และพยายามปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณนี้ ดว้ ย
ความซื่ อสัตย์ พวกเขาจะซาบซึ้งในของประทานอันเลอค่านี้ จากพระบิดาเจ้า ซึ่ งได้รับยกย่องสรรเสริ ญอย่างเปิ ดเผย
จากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (42) ขอให้พวกเขาเพ่งพิจารณาถึงรหัสธรรมยิ่งใหญ่ที่มีความหมายและสาเร็ จสมบูรณ์ไปด้วย
การถือพรหมจรรย์น้ ี ตราบเท่าที่มนุษย์จานวนมากยังคงคิดว่าการถือพรหมจรรย์โดยเคร่ งครัดเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้
ในยุคสมัยของเรา ตราบนั้นพระสงฆ์ยิ่งควรสวดภาวนาพร้อมกับพระศาสนจักรด้วยความถ่อมตนและมุ่งมัน่ มากขึ้น
เพื่อพระคุณแห่ งความซื่อสัตย์ ซึ่งพระเป็ นเจ้าไม่เคยละเว้นที่จะประทานแก่ผวู ้ อนขอ และใช้เครื่ องมือตามธรรมชาติ
และเหนื อธรรมชาติท้ งั หมดที่มีอยู่ ด้วยเกรงว่าพวกเขาจะละเลยสิ่ งเหล่านี้ ไปเสี ย พวกเขาจึงควรแสวงหาวิธีการใน
การฝึ กฝนจิตใจ ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วจากประสบการณ์ของพระศาสนจักรและยังเป็ นสิ่ งจาเป็ นมิใช่น้อยสาหรับ
โลกสมัยใหม่ สภาสังคายนาอันศักดิ์สิทธิ์ แห่ งนี้ ขอเชิญชวนไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์ แต่ขอให้สัตบุรุษทุกคนน้อมรับ
พระพรแห่ งการถือพรหมจรรย์แบบพระสงฆ์อนั ทรงคุณค่านี้ ไว้ในจิ ตใจ และสวดขอพระเป็ นเจ้าโปรดประทาน
พระพรนี้แก่พระศาสนจักรของพระองค์เสมอไป

ความสัมพันธ์ ต่อโลกและสมบัติของโลก และการสมัครใจถือความยากจน
17. ในความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นฉันเพื่อ นและฉันพี่น้อง พระสงฆ์สามารถ
เรี ยนรู้และเข้าใจคุณค่าของมนุษย์และเข้าใจว่าสิ่ งของต่างๆ ที่สร้างมาเป็ นพระพรของพระเป็ นเจ้า โดยการดารงชีวิต
อยู่กบั โลก ขอให้พระสงฆ์เรี ยนรู้วิธีการที่จะไม่เป็ น คนของโลกตามพระวาจาของพระเป็ นเจ้าและพระอาจารย์ของ
เรา (43) โดยการใช้โลกเหมือนกับผูท้ ี่ไม่ได้ใช้โลก (44) ขอให้พวกเขาบรรลุถึงอิสรภาพที่จะช่วยให้พน้ จากความ
วิตกกังวลจนเกินไป และเป็ นผูอ้ ่อนน้อมรับฟังเสี ยงของพระเป็ นเจ้าในชีวิตประจาวัน อิสรภาพและการอ่อนน้อม
เชื่ อ ฟั งนี้ จะช่ ว ยพัฒ นาความสามารถในการไตร่ ต รองแยกแยะทางจิ ต วิ ญ ญาณ และช่ ว ยให้ พ ระสงฆ์ ก าหนด
ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเหมาะสมต่อโลกและทรัพย์สินของโลก ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเหมาะสมดังกล่าวเป็ นสิ่ ง
สาคัญมากสาหรับพระสงฆ์เพราะภารกิจของพระศาสนจักรจะสาเร็จไปท่ามกลางโลก และเพราะสิ่ งของที่สร้างมา
ทั้งหมดจาเป็ นต่อพัฒนาการของมนุษย์แต่ละคน ดังนั้น ขอให้พระสงฆ์สานึ ก ถึงพระคุณของพระบิดาเจ้าสวรรค์
สาหรับสิ่ งของทั้งสิ้ นที่ประทานเพื่อให้พวกเขาดาเนิ นชีวิตอย่างเต็มที่และถูกต้อง ขอให้วินิจฉัยสิ่ งที่ได้รับด้วยแสง
สว่างแห่ งความเชื่ อ เพื่อ ให้สามารถใช้สิ่งเหล่านั้นตามพระประสงค์ของพระเป็ นเจ้า และไม่ยอมรับสิ่ งที่จะเป็ น
อันตรายต่อภารกิจของตน

สาหรับพระสงฆ์ทมี่ ีพระเป็ นเจ้าเป็ นดัง่ “ส่ วนแบ่งและมรดก” ของตน (กดว 18:20) พวกเขาควรใช้สิ่งของ
ในโลกนี้เพียงเพื่อจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกับคาสอนของพระคริ สตเจ้า และชอบด้วยกฎบัญญัติของพระศาสนจักร
ตามลักษณะของทรัพย์สินและกฎของพระศาสนจักร ทรัพย์สินของพระศาสนจักรซึ่ งนับเป็ นชื่ อเรี ยกที่
เหมาะสม ควรมีพระสงฆ์เป็ นผูจ้ ดั การดูแลโดยได้รับความช่วยเหลือเท่าที่จะเป็ นไปได้จากฆราวาสที่มีความชานาญ
และควรใช้ท รั พ ย์สิ น นั้ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายต่ า งๆ ที่ ส อดคล้อ งกับ ความจาเป็ นของพระศาสนจัก รในการ
ครอบครองทรัพย์สิ น ทางโลกเสมอ ได้แก่ เพื่ อ การถวายนมัส การบูช า เพื่ อ จัดให้ พ ระสงฆ์มีก ารครองชี พ อย่าง
เหมาะสม และเพื่อ ปฏิบัติงานเผยแผ่ธรรมหรื อ กิ จเมตตาต่ างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ ผูย้ ากไร้ (45) ทรัพ ย์สิน ที่
พระสงฆ์และพระสังฆราชได้รับเพื่อใช้ปฏิบตั ิหน้าที่ ของพระศาสนจักร ควรใช้เท่าที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานตาม
หน้าที่ให้ บรรลุผลและการครองชี พอย่างสมควร เว้นแต่ท รัพย์สิน ที่มี กฎบัญญัติก าหนดไว้เป็ นการเฉพาะ (46)
ส าหรับ ทรัพ ย์สิ น ส่ วนที่ เหลื อ จากการปฏิ บัติ ห น้าที่ น้ ัน ควรกัน ไว้เพื่ อ ใช้ให้ เป็ นประโยชน์ ต่อ พระศาสนจัก ร
หรื อ ส าหรับ ปฏิ บัติ กิ จ เมตตาต่ างๆ ดัง นั้ น พระสงฆ์ ต้อ งไม่ แ สวงหาต าแหน่ งการงานในพระศาสนจัก รหรื อ
ผลประโยชน์จากหน้าที่น้ นั เพื่อเพิ่มพูนทรัพย์สมบัติของครอบครัวตนเอง (47) ฉะนั้น พระสงฆ์ตอ้ งไม่มีใจผูกพัน
กับทรัพย์สมบัติ (48) พวกเขาต้องหลีกเลี่ยงความละโมบทั้งปวง และงดเว้นการกระทาที่ส่อให้เห็นถึงการแสวงหา
ผลกาไร
ยิ่งกว่านั้น ขอเชิญชวนให้พระสงฆ์สมัครใจถือความยากจน ซึ่ งจะดาเนิ นชีวิตตามแบบอย่างพระคริ สตเจ้า
จนเป็ นที่ประจักษ์และพร้อมปฏิบตั ิศาสนบริ การศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น ด้วยว่าพระคริ สตเจ้า แม้จะเป็ นผูม้ งั่ คัง่ พระองค์
ทรงยอมเป็ นผู ้ย ากจนเพราะเรา และด้ว ยความขาดแคลนของพระองค์ เราจะเป็ นผู ้มั่งคั่ง (49) ด้ว ยชี วิ ต ที่ เป็ น
แบบอย่าง อัครธรรมทูตเป็ นประจักษ์พยานให้เห็นว่าของที่พระเป็ นเจ้าประทานให้เปล่าๆ เราต้องให้ไปเปล่าๆ (50)
เป็ นความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่จะประคับประคองชีวิตในยามมั่งคั่งและในยามขาดแคลน (51) การใช้ประโยชน์จาก
สิ่ งของร่ วมกันบางประการ เช่นเดียวกับการเป็ นเจ้าของทรัพย์สินร่ วมกันในประวัติศาสตร์ พระศาสนจักรยุคต้นๆ
(52) นับเป็ นเครื่ องมือที่ดีเลิศของความรักแบบผูอ้ ภิบาล โดยการดาเนินชีวิตในลักษณะนี้ พระสงฆ์สามารถดาเนิ น
ชีวิตอย่างน่าสรรเสริ ญด้วยการปฏิบตั ิตามจิตตารมณ์แห่งความยากจนตามคาแนะนาของพระคริ สตเจ้า
โดยการนาของพระจิตของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูท้ รงเจิมองค์พระผูไ้ ถ่กูใ้ ห้รอดพ้นและส่ งพระองค์ไปประกาศ
ข่าวดี แก่คนยากจน (53) พระสงฆ์และพระสังฆราชควรหลีกเลี่ยงกิ จการทุกอย่างที่จะผลักไสคนยากจนให้ห่าง
หายไป ต่อหน้าสานุศิษย์อื่นๆ ของพระคริ สตเจ้า ขอให้พระสงฆ์ละเว้นการแสดงออกภายนอกเกี่ยวกับความฟุ้งเฟ้อ
โอ้อ วดในทรัพย์สิน ขอให้หลีกเลี่ยงการจัดบ้านพักในแบบที่ทาให้คนอื่นรู้สึกไม่กล้าเข้าใกล้ แม้คนที่อ่อนน้อ ม
ถ่อมตัวที่สุดก็รู้สึกกลัวที่จะมาเยี่ยมเยียน

ค. การช่ วยเหลือชีวิตของพระสงฆ์
การช่ วยเหลือเพื่อส่ งเสริมบารุงชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ
18. เพื่ อ ให้ พ ระสงฆ์ ส ามารถเติ บ โตเป็ นหนึ่ งเดี ย วกั บ พระคริ สตเจ้ า ในทุ ก สภาวการณ์ ข องชี วิ ต
นอกเหนื อจากการปฏิบตั ิศาสนบริ การด้วยจิตสานึ กที่ดีแล้ว พระสงฆ์ยงั สามารถใช้ท้ งั วิธีสามัญและวิธีพิเศษต่างๆ
ทั้งเก่าและใหม่ ซึ่งพระจิตเจ้ามิเคยหยุดยั้งที่จะบันดาลให้เกิดขึ้นในหมู่ประชากรของพระเป็ นเจ้า และพระศาสนจักร
แนะนา บางครั้งได้อ อกคาสั่ ง (54) เพื่อ ทาให้ส มาชิ กของพระศาสนจักรศักดิ์ สิทธิ์ ไป ในความช่ วยเหลือ ฝ่ ายจิ ต

วิญญาณทั้งหลาย ความช่ วยเหลือที่สาคัญที่สุดได้แก่ กิจกรรมที่บารุ งเลี้ยงสัตบุรุษด้วยพระวาจาของพระเป็ นเจ้า
บนโต๊ะศักดิ์สิทธิ์ท้งั สอง ทั้งโต๊ะพระคัมภีร์และโต๊ะศีลมหาสนิท (55) เราทุกคนย่อมประจักษ์แจ้งแล้วว่าการหมัน่ ใช้
โต๊ะทั้งสองมีความสาคัญต่อความศักดิ์ สิทธิ์ ของพระสงฆ์ ศาสนบริ การเกี่ยวกับพระหรรษทานแห่ งศีลศักดิ์สิทธิ์
รวมเป็ นหนึ่งเดียวอย่างชิดสนิทกับพระคริ สตเจ้าองค์พระผูช้ ่วยให้รอดพ้นและนายชุมพาบาลของเรา โดยการรับศีล
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศี ล อภัย บาป ซึ่ งเมื่ อ เตรี ย มตัว ด้ว ยการพิ จ ารณามโนธรรมทุ กวัน ย่อ มช่ วยให้ ก าร
เปลี่ยนแปลงจิตใจและความรักต่อพระเมตตาของพระบิดาลึกซึ้ งยิ่งขึ้น โดยบารุ งเลี้ยงด้วยการอ่านหนังสื อศรัทธา
อาศัยแสงสว่างแห่งความเชื่อ พระสงฆ์สามารถแสวงหาสัญญาณแห่ งพระประสงค์ของพระเป็ นเจ้าและแรงผลักดัน
ของพระหรรษทานในเหตุการณ์ ต่างๆ ในชีวิตอย่างกระตือรื อ ร้นยิ่งขึ้น ในแต่ละวันพระสงฆ์จะนอบน้อมเชื่ อฟั ง
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระจิตเจ้าเพิ่มขึ้น พระสงฆ์จะพบแบบอย่างอันน่ามหัศจรรย์ของความนบนอบเชื่อฟัง
ได้เสมอจากพระนางพรหมจารี ยม์ ารี ย์ ผูไ้ ด้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าให้ถวายตัวอย่างสิ้ นเชิงเพื่อรหัสธรรมล้ าลึก
แห่งการไถ่กมู้ นุษย์ให้รอดพ้น (56) ขอให้พระสงฆ์รัก กตัญญูรู้คุณ และเคารพต่อพระมารดาแห่งมหาสมณะนิรันดร
ราชินีแห่งคณะอัครสาวกและองค์อุปถัมภ์แห่งศาสนบริ การของพระสงฆ์
สิ่ งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิบัติศาสนบริ การแห่ งการสนทนากับพระคริ สตเจ้าอย่างซื่ อสัตย์ทุกวัน
ให้บรรลุผลสาเร็ จ ได้แก่ การเฝ้าและเคารพศีลมหาสนิ ท การเข้าเงียบฟื้ นฟูจิตใจและการแนะนาฝ่ ายจิตวิญญาณใน
หลายๆ ทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวดราพึงในใจและการขับบทสวดตามแต่จะเลือกโดยอิสระ พระสงฆ์แสวงหา
และสวดภาวนาด้วยใจเร่ าร้อน ขอให้พระเป็ นเจ้าประทานจิตตารมณ์แห่ งการนมัสการแท้ โดยที่พระสงฆ์ตลอดจน
ประชากรที่พระเป็ นเจ้าทรงมอบหมายให้ดูแล ได้ร่วมเป็ นหนึ่ ง เดี ยวกันอย่างชิ ดสนิ ทกับพระคริ สตเจ้า ผูเ้ ป็ นคน
กลางแห่งพันธสัญญาใหม่ และด้วยเหตุน้ ี บุตรบุญธรรมของพระเป็ นเจ้าสามารถร้องเรี ยก “อับบา พ่อจ๋ า” (รม 8:15)

การศึกษาและความรู้เรื่ องงานอภิบาล
19. ในจารี ตพิธีแห่ งศีลบวช พระสังฆราชเตือนพระสงฆ์ให้ “เป็ นผูเ้ จริ ญวุฒิภาวะในทางความรู้” และให้คา
สอนของพวกเขาเป็ น “โอสถรักษาวิญญาณสาหรับประชากรของพระเป็ นเจ้า” (57) ความรู้ของศาสนบริ กรผูไ้ ด้รับ
ศีลบวชนั้นควรเป็ นความรู้อนั ศักดิ์สิทธิ์ เพราะความรู้ดงั กล่าวได้รับมาจากต้นกาเนิดที่ศกั ดิ์สิทธิ์และมุ่งสู่ จุดมุ่งหมาย
อัน ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ ที่ ไ ด้รับจากการอ่ านและราพึ งพระคัม ภีร์ (58) โดยทัดเที ยมกับ ที่ ไ ด้รั บ
การเกื้ อ หนุ นจากการศึกษาของบรรดาปิ ตาจารย์และนักปราชญ์อื่นๆ ของพระศาสนจักร ตลอดจนบุคคลผูเ้ ป็ น
แบบอย่างและธรรมเนี ยมประเพณีอื่นๆ นอกนั้น เพื่อให้สามารถตอบคาถามต่างๆ ที่มกั เป็ นที่ถกเถียงของมนุษย์ใน
ยุคปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม พระสงฆ์จาเป็ นต้องรู้คาสอนของพระศาสนจักรและเอกสารของสภาสังคายนาต่างๆ
รวมถึ งสมณสาสน์ข องพระสัน ตะปาปา และหมั่น ค้น คว้าหาความรู้ จากหนังสื อ ของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเทววิ ทยา
ทั้งหลาย
เนื่องจากในยุคสมัยของเรา วัฒนธรรมด้านต่างๆ ของมนุษย์รวมถึงด้านศาสนาเจริ ญก้าวหน้ามาก พระสงฆ์
จึ งจ าเป็ นต้อ งพัฒ นาความรู้ เรื่ อ งพระเป็ นเจ้า และเรื่ อ งมนุ ษ ย์ให้ ส มบู ร ณ์ ข้ ึ น อย่างเหมาะสมและต่ อ เนื่ อ ง ดัง นี้
พระสงฆ์จึงต้องเตรี ยมตัวให้พร้อมสาหรับการเสวนากับผูค้ นร่ วมสมัยได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
ดังนั้น ขอให้พระสงฆ์ศึกษาเรี ยนรู้วิธีการประกาศข่าวดีและการทางานธรรมทูตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพให้
มากขึ้น ขอให้เอาใจใส่ เป็ นพิเศษในการจัดเตรี ยมความช่ วยเหลือต่างๆ อย่างเหมาะสมแก่พระสงฆ์ ตัวอย่างเช่ น

จัดให้มีการอบรมและการประชุ มที่ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อ มของท้อ งถิ่น นั้นๆ จัดตั้งศูนย์ศึกษางานอภิบาล
สั ตบุ รุ ษ สร้ างห้ อ งสมุ ด และมอบหมายให้ ผู ้ที่ มี ค วามช านาญและเหมาะสมเป็ นผูก้ ากับ ดู แลการศึ กษาเหล่ านี้
นอกจากนี้ ขอให้พระสังฆราช ไม่ว่าจะทาเป็ นรายบุคคลหรื อร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ หมั่นดูแลให้พระสงฆ์ท้ งั หมด
ของตน ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ที่รับศีลบวชมาหลายปี แล้ว (59) ได้เข้ารับการอบรม
ต่างๆ ซึ่ งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิธีอภิบาลสัตบุรุษและเทววิทยาของพวกเขา ทั้งเพื่อบารุ งชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ
ของพวกเขาให้มนั่ คงเข้มแข็งขึ้น และสามารถแบ่งปันประสบการณ์ดา้ นการเผยแผ่ธรรมซึ่งกันและกันในหมู่พี่นอ้ ง
พระสงฆ์ (60) พระสงฆ์เจ้าอาวาสใหม่และพระสงฆ์ที่เพิ่งได้รับหน้าที่ใหม่ดา้ นอภิบาลสัตบุรุษ ตลอดจนพระสงฆ์ที่
ถูกส่งไปทางานในสังฆมณฑลใหม่หรื อประเทศใหม่ ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็ นพิเศษ ให้ได้รับความช่วยเหลือ
ต่างๆ เหล่านี้ และวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมด้วย
ท้ายที่สุด พระสังฆราชควรเอาใจใส่ มอบหมายให้พระสงฆ์บางองค์อุทิศตนศึกษาเทววิทยาให้ลึกซึ้ งยิ่งขึ้น
จัดให้มีอาจารย์รับผิดชอบการอบรมพระสงฆ์ และเพื่อช่วยพระสงฆ์องค์อื่นๆ ตลอดจนสัตบุรุษได้เรี ยนหลักคาสอน
ที่จาเป็ นสาหรับพวกเขา และได้รับการส่ งเสริ มความก้าวหน้าในการฝึ กฝนฝ่ ายจิ ตวิญญาณของพวกเขา ซึ่ งเป็ น
สิ่ งจาเป็ นสาหรับพระศาสนจักร

การจัดค่าตอบแทนให้ พระสงฆ์อย่างเหมาะสม
20. เมื่ อ พระสงฆ์อุทิ ศตนรับใช้พ ระเป็ นเจ้าและปฏิบัติห น้าที่ที่ ไ ด้ รับ มอบหมาย พวกเขาสมควรได้รับ
ค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมเพราะ “คนงานสมควรที่จะได้รับค่าจ้างของตน” (ลก 10:7) (61) และ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ทรงกาหนดให้ผูท้ ี่ประกาศข่าวดี ยงั ชี พจากการประกาศข่าวดี น้ ี ด้วย” (1 คร 9:14) เพราะฉะนั้น ตราบเท่าที่ไ ม่ไ ด้
ก าหนดเรื่ อ งการให้ ค่ า ตอบแทนอย่า งเหมาะสมกับ พระสงฆ์ ไ ว้เป็ นอย่างอื่ น พระสงฆ์ คื อ ผู ้ที่ ป ฏิ บัติ งานเพื่ อ
คุณประโยชน์ของสัตบุรุษ สัตบุรุษย่อมมีภาระหน้าที่ในการดูแลจัดให้พระสงฆ์ได้รับค่าตอบแทนอันจาเป็ น เพื่อให้
สามารถดารงชีวิตได้อย่างสมเกียรติสมฐานะ อย่างไรก็ตาม พระสังฆราชควรเตือนสัตบุรุษให้ระลึกถึงหน้าที่ในเรื่ อง
นี้และควรจะเอาใจใส่โดยต่างทาเพื่อสังฆมณฑลของตน หรื อที่เหมาะสมกว่าคือ หลายๆ ท่านช่วยกันดูแลเขตท้องที่
ร่ วมกัน โดยกาหนดบรรทัดฐานที่เป็ นธรรมในการจัดหาปั จจัยสนับสนุ นที่เหมาะสมให้พระสงฆ์ที่กาลังปฏิบัติ
หน้าที่ หรื อปฏิบตั ิหน้าที่พิเศษในการรับใช้ประชากรของพระเป็ นเจ้า ค่าตอบแทนที่พระสงฆ์แต่ละองค์ได้รับขึ้นอยู่
กับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเงื่อนไขด้านเวลาและสถานที่ โดยพื้นฐานแล้วควรเหมือนกันหมดสาหรับพระสงฆ์
ทุกองค์ที่อยูใ่ นสภาวการณ์เดียวกัน และเหมาะสมตามฐานานุรูปของเขา อนึ่ง เมื่อพิจารณาสาเหตุแห่งความจาเป็ นที่
ต้องได้รับค่าตอบแทนแล้ว ผูท้ ี่อุทิศตนทางานรับใช้แห่ งสังฆภาพ ไม่เพียงควรได้รับค่าตอบแทนอย่างสมเกียรติ
เท่านั้น แต่ยงั ต้องเพียงพอเพื่อสามารถใช้เป็ นเครื่ องบรรเทาทุกข์แก่ผูย้ ากไร้อีกด้วย ด้วยว่าการปฏิบตั ิศาสนบริ การ
เพื่อผูย้ ากไร้น้ นั ถือเป็ นกิจการอันทรงเกียรติสาหรับพระศาสนจักรเสมอมาตั้งแต่เริ่ มแรก นอกจากนี้ ค่าตอบแทนนี้
ยัง ต้อ งมากพอที่ พ ระสงฆ์ ส ามารถหยุด พัก ผ่ อ นได้อ ย่างเหมาะสมและเพี ยงพอในแต่ ล ะปี และพระสั ง ฆราช
จาเป็ นต้องเอาใจใส่ดูแลให้พระสงฆ์มีเวลาไปพักผ่อนดังกล่าวด้วย
เราควรให้ความสาคัญเป็ นพิเศษกับหน้าที่ในการปฏิบตั ิศาสนบริ การศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น จึงควรล้มเลิกสิ่ งที่
เรี ยกว่าระบบผลประโยชน์ หรื ออย่างน้อยควรปฏิรูปให้ตาแหน่งหน้าที่ที่จะได้รับผลประโยชน์ หรื อสิ ทธิ ในรายได้
จากทรัพย์สินที่ติดอยูก่ บั ตาแหน่งหน้าที่น้ นั มีความสาคัญเป็ นลาดับรอง และกฎบัญญัติตอ้ งให้ความสาคัญกับหน้าที่

งานในพระศาสนจักรเป็ นลาดับแรก ด้วยเหตุน้ ี จึงควรเข้าใจว่าตาแหน่งหน้าที่ใดก็ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นการ
ถาวร ตาแหน่งหน้าที่น้ นั ต้องปฏิบตั ิเพื่อจุดมุ่งหมายทางฝ่ ายจิตวิญญาณ

การตั้งเงินกองทุนส่ วนรวมและการจัดการประกันสังคมสาหรับพระสงฆ์
21. เราควรพิจารณาแบบอย่างของสัตบุรุษในยุคแรกของพระศาสนจักรในกรุ งเยรู ซาเลมอยูเ่ สมอ ซึ่ งพวก
เขาได้มอบ “ทุกสิ่ งเป็ นของส่ วนรวม” (กจ 4:32) และ “แจกจ่ายให้ผูม้ ีความเชื่อ แต่ละคนตามความต้องการ” (กจ
4:35) ดังนั้น จึงเป็ นการเหมาะสมที่สุด อย่างน้อยในท้องถิ่นที่การครองชีพของคณะสงฆ์จาเป็ นต้องพึ่งพาการถวาย
ของสัตบุรุษทั้งหมดหรื อส่ วนใหญ่ การจะจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะของสังฆมณฑลเพื่อรับผิดชอบการเก็บรวบรวม
ของถวายเพื่อวัตถุประสงค์น้ ี โดยมีพระสังฆราชซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากพระสงฆ์เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ และหาก
เห็นว่าเป็ นประโยชน์ อาจมีฆราวาสที่มีความชานาญด้านการเงินร่ วมเป็ นผูช้ ่วยด้วย นอกจากนี้ สภาสังคายนาแห่งนี้
หวังว่าหากเป็ นไปได้ สังฆมณฑลแต่ละแห่ งหรื อเขตท้องที่ต่างๆ จะจัดตั้งกองทุนส่ วนรวมขึ้นเพื่อให้พระสังฆราช
สามารถใช้เงิ น กองทุ น ไปในการปฏิ บัติ ภาระหน้าที่ ต่ างๆ ซึ่ งมี ต่ อ ผู ้ที่ ส มควรได้รับ และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่
สังฆมณฑลต่างๆ กองทุนส่ วนกลางนี้ ยงั ช่วยให้สังฆมณฑลที่มีฐานะการเงินดีกว่าสามารถช่วยเหลือสังฆมณฑลที่
ขัดสนกว่า ดังนี้ สังฆมณฑลที่ยากจนกว่าและขาดแคลน จะได้รับการช่วยเหลือจากสังฆมณฑลที่มีฐานะดีกว่า (62)
ถึงแม้กองทุนส่ วนรวมเหล่านี้ ควรก่อตั้งขึ้นจากการถวายของสัตบุรุษเป็ นหลัก แต่ก็ควรจัดหาเพิ่ม เติมจากแหล่ง
เงินทุนที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับแหล่งอื่นๆ
อนึ่ ง ในประเทศที่ยงั ไม่มีการจัดการเรื่ อ งการประกันสังคมสาหรับ พระสงฆ์อ ย่างเหมาะสม ขอให้สภา
พระสังฆราชเอาใจใส่ ดูแล โดยคานึ งถึงกฎหมายพระศาสนจักรและกฎหมายบ้านเมือ งอยู่เสมอ จัดให้มีองค์กร
ของสังฆมณฑล ไม่ว่าจะมีหลายองค์กรรวมกันเข้าเป็ นสหพันธ์ หรื อจัดตั้งองค์กรขึ้นเพื่อทางานให้กบั สังฆมณฑล
ต่างๆ รวมกัน หรื อเป็ นสมาคมในเขตท้องที่ต่างๆ ซึ่งด้วยการสอดส่องดูแลของผูใ้ หญ่ของพระศาสนจักร จะสามารถ
จัดให้มียารักษาโรคที่เหมาะสมและเพียงพอ และให้ความช่วยเหลือที่จาเป็ นแก่พระสงฆ์ผทู ้ นทุกข์ดว้ ยความเจ็บป่ วย
ความพิการ และความชรา ด้วยจิตตารมณ์แห่งความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ขอให้พระสงฆ์เข้าร่ วมในองค์กรนี้ เพื่อมี
ส่วนร่ วมในความทุกข์ลาเค็ญของพี่นอ้ งพระสงฆ์เหล่านี้ (63) ในขณะเดียวกัน พวกเขาจะได้เป็ นอิสระจากความวิตก
กังวลเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง จะได้ฝึกฝนการถือความยากจนตามจิตตารมณ์แห่งพระวรสารมากขึ้นโดยไม่ลงั เล
และอุทิศตนช่วยวิญญาณให้รอดพ้น อย่างเต็มที่ ขอให้ผูร้ ับผิดชอบในการปฏิบัติงานเหล่านี้ รวบรวมองค์กรต่างๆ
จากหลายๆ ประเทศเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีกาลังเข้มแข็งและแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง

ข้ อสรุปและคาแนะนา
22. สภาสังคายนาเห็นถึงความปี ติยินดีแห่ งชีวิตพระสงฆ์ แต่ไม่อาจมองข้ามความทุกข์ยากลาบากต่างๆ ที่
พระสงฆ์ตอ้ งประสบในสภาพชีวิตปัจจุบนั นี้ ไปได้ เราตระหนักดีว่าสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลง
ไปเพียงใด ยิ่งกว่านั้นขนบธรรมเนี ยมของมนุ ษย์ไ ด้เปลี่ยนแปลงไปเพียงใด ความนึ กคิดของมนุ ษย์เกี่ ยวกับการ
ประเมินคุณค่าได้เปลี่ยนแปลงไปเพียงใด ดังนั้น ศาสนบริ กรของพระศาสนจักรและบางครั้งสัตบุรุษเอง จะรู้สึกเป็ น
เหมือนคนแปลกหน้าในโลกนี้ เฝ้ามองหาวิธีการและถ้อยคาต่างๆ ด้วยความวิตกกังวล เพื่อใช้สื่อสารกับโลก ด้วยว่า

เราต้อ งเผชิ ญกับ อุปสรรคใหม่ ที่ขัดขวางความเชื่ อ ได้แก่ งานที่ ทาแล้วดูเหมือ นจะไม่ บังเกิ ดผล และความรู้ สึ ก
โดดเดี่ยวอันขื่นขม ความรู้สึกเช่นนี้อาจชักนามนุษย์ไปสู่อนั ตรายของความสิ้นหวังหดหู่ดา้ นจิตวิญญาณ
โลกทุกวันนี้ ได้มอบหมายให้ผูอ้ ภิบาลอันเป็ นที่รักยิ่งของพระศาสนจักร เป็ นโลกที่พระเป็ นเจ้าทรงรักยิ่ง
จนถึงกับประทานพระบุตรแต่องค์เดียวเพราะเห็นแก่โลก (1) แท้จริ งแล้ว แม้โลกนี้จะทับถมด้วยบาปมากมาย แต่ก็
เปี่ ยมไปด้วยผูม้ ีความสามารถพิเศษมากมาย โลกนี้ จึงได้จดั เตรี ยมศิลาที่มีชีวิตให้แก่พระศาสนจักร (2) ซึ่ งจะสร้าง
เสริ ม ขึ้นเป็ นที่ประทับของพระเป็ นเจ้าด้วยเดชะพระจิ ตเจ้า (3) องค์พระจิตเจ้านี้ กระตุน้ ให้พระศาสนจักรเปิ ดรับ
วิธีการใหม่เพื่อก้าวไปหาโลกในยุคนี้ ในขณะที่เป็ นผูช้ ้ ี แนะและสนับสนุ นให้มีการปรับเปลี่ยนศาสนบริ การของ
พระสงฆ์ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ขอให้พระสงฆ์ระลึกไว้เสมอว่า พวกเขามิได้ปฏิบตั ิภารกิจหน้าที่อย่างโดดเดี่ยว แต่ได้รับการค้าจุนด้วยฤทธิ์
อานาจของพระเป็ นเจ้าผูท้ รงพลานุภาพ และด้วยความเชื่อในพระคริ สตเจ้าผูท้ รงเรี ยกพวกเขาให้เข้าร่ วมในสังฆภาพ
ของพระองค์ พระสงฆ์ควรอุทิศตนปฏิบตั ิศาสนบริ การด้วยความไว้ใจอย่างเต็มเปี่ ยม ด้วยรู้ว่าพระเป็ นเจ้าจะทรง
บันดาลให้ความรักเพิ่มพูนขึ้นในตัวของพวกเขา (4) ขอให้พระสงฆ์เอาใจใส่ เพื่อนพี่น้องในสังฆภาพและสัตบุรุษ
ทัว่ โลกที่มีส่วนเกี่ยวโยงสัมพันธ์กบั พวกเขา โดยเหตุที่พระสงฆ์ทุกองค์ตอ้ งร่ วมมือกันเพื่อทาให้แผนการช่วยมนุษย์
ให้รอดพ้นของพระเป็ นเจ้าสาเร็ จไป (5) นัน่ คือรหัสธรรมล้ าลึกเกี่ยวกับพระคริ สตเจ้า ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยูใ่ น
พระเป็ นเจ้าตั้งแต่ปฐมกาล แผนการซึ่ งค่อยๆ สาเร็ จไปทีละเล็กทีละน้อ ยโดยอาศัยความร่ วมมือของศาสนบริ กร
เพื่อสร้างเสริ มพระกายพระคริ สตเจ้าให้เจริ ญเติบโตขึ้นภายในระยะเวลาอันเหมาะสม สิ่ งทั้งหลายเหล่านี้ซ่ ึงซ่อนเร้น
อยู่กับพระคริ สตเจ้าในพระเป็ นเจ้า (6) จะกาหนดรับ รู้ไ ด้ก็ โดยอาศัยความเชื่ อ เท่านั้น ด้วยว่าผูน้ าประชากรของ
พระเป็ นเจ้าดาเนิ นชีวิตด้วยความเชื่อศรัทธา ตามแบบอย่างอับราฮัมผูซ้ ื่อสัตย์ ผูท้ ี่ดว้ ยความเชื่อศรัทธา “เชื่อฟังเมื่อ
พระเจ้าทรงเรี ยกให้ออกเดินทางไปสู่สถานที่ที่เขาจะได้รับเป็ นมรดก เขาออกเดินทางไปโดยไม่รู้ว่าจะไปไหน” (ฮบ
11:8) แท้จริ งแล้ว ผูแ้ จกจ่ายพระคุณของพระเป็ นเจ้าอาจมองตนเองเป็ นดังผูห้ ว่านในที่นาของตน องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ตรัสว่า “เขาจะหลับหรื อตื่น กลางคืนหรื อกลางวัน เมล็ดนั้นก็งอกขึ้นและเติบโต เป็ นเช่นนี้ได้อย่างไร เขาไม่รู้” (มก
4:27) ในส่วนที่นอกเหนื อจากนั้น องค์พระเยซูเจ้า ซึ่ งได้ทรงตรัสว่า “อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว” (ยน 16:33) มิได้
ทรงสัญญาด้วยถ้อยคาเหล่านี้ ว่า พระศาสนจักรจะมีชัยชนะอย่างสมบูรณ์ในโลกนี้ แน่นอนว่าสภาศักดิ์สิทธิ์ แห่ งนี้
ปี ติยินดีที่แผ่นดินได้รับการหว่านด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งพระวรสาร บัดนี้ได้บงั เกิดผลในหลายแห่ง โดยได้รับการดลใจ
จากพระจิ ตเจ้า ผูท้ รงสถิตอยู่ในทุ กหนแห่ งทั่วโลก และปลุกเร้ าจิตตารมณ์ ธรรมทูตในหั วใจของพระสงฆ์และ
สัตบุรุษมากมาย ทั้งหมดนี้ สภาศักดิ์สิทธิ์แห่ งนี้ ขอขอบคุณพระสงฆ์ทวั่ โลกเป็ นอย่างสูง “ขอพระสิ ริรุ่งโรจน์จงมีแด่
พระเจ้า ผู ้ท รงกระท าทุ ก อย่างได้ต ามพระอานุ ภ าพที่ แ สดงพลัง อยู่ในตัวเรา มากกว่ าที่ เราอาจขอหรื อ คาดคิ ด
ขอพระสิ ริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ในพระศาสนจักร และในพระคริ สตเยซู ทุกยุคสมัยตลอดนิรันดร” (อฟ 3:20-21)
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อภิบาลของพระสังฆราช Christus Dominus, 28 ตุลาคม 1965; ธรรมนูญว่าด้วยการฝึ กอบรมพระสงฆ์, 28 ตุลาคม 1965

บทที่ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

เทียบ มธ 3:16; ลก 4:18; กจ 4:27, 10:38
เทียบ 1 ปต 2:5,9
เทียบ 1 ปต 3:15
เที ยบ วว 19:10; สภาสั ง คายนาวาติ ก ัน ครั้ งที่ ส อง, ธรรมนู ญ ด้ า นพระธรรมว่ า ด้ ว ยพระศาสนจั ก ร Lumen Gentium, 21
พฤศจิกายน 1964, n 35: AAS 57 (1965) p 40-41
สภาสังคายนาเทรนต์, 23rd session, chapter 1, canon 1: Denzinger 957 และ 961 (1764 and 1771)
เทียบ ยน 20:21; สภาสังคายนาวาติกนั ครั้งที่สอง, ธรรมนูญด้ านพระธรรมว่ าพระศาสนจักร Lumen Gentium, 21 พฤศจิกายน
1964, n 22: AAS 57 (1965) pp 21-28
เที ย บ ยน 20:21; สภาสั ง คายนาวาติ ก ัน ครั้งที่ ส อง, ธรรมนู ญ ด้ านพระธรรมว่ าด้ ว ยพระศาสนจั ก ร Lumen Gentium, 21
พฤศจิกายน 1964, n 22: AAS 57 (1965) pp 33-36
เทียบ อ้างแล้ว
เทียบ พิธี ก รรมศัก ดิ์สิทธิ์ ตามจารี ตโรมัน ว่าด้วยการบรรพชาของพระสงฆ์, อรัมภบท: ถ้อ ยคาเหล่านี้ มีก ล่าวไว้ในพิ ธีบู ชา
ศักดิ์สิทธิ์แบบเวโรนา (Verona Sacrementary) (ed. L.C. Moehlberg, Rome 1956, p 122); รวมถึงในพิธีบูชามิสซาแบบแฟรงค์
(Frankish Missal) (ed. L.C. Moehlberg, Rome 1957, p 9); และในหนังสือพิธีบูชาศักดิ์สิทธิ์แห่งพระศาสนจักรโรมัน (ed. L.C.
Moehlberg, Rome 1960, p 25); และในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ตามจารี ตโรมันเยอรมัน (ed. Vogel-Elze, Vatican City 1963, vol. I,
p 34)
เทียบ สภาสังคายนาวาติกนั ครั้งที่สอง, ธรรมนูญด้ านพระธรรมว่าด้ วยพระศาสนจักร Lumen Gentium, 21 พฤศจิกายน 1964, n
10: AAS 57 (1965) pp 14-15
เทียบ รม 15:16 (กรี ก)
เทียบ 1 คร 11:26
นักบุญออกัสติน, นครแห่ งพระเจ้ า De Civitate Dei 10, 6: PL 41, 284
เทียบ 1 คร 15:24
เทียบ ฮบ 5:1
เทียบ ฮบ 2:17; 4:15
เทียบ 1 คร 9:19-23 เป็ นตัวอย่าง
เทียบ กจ 13:2
พระสันตะปาปาปอลที่ 6, สมณสาสน์ พระศาสนจักรของพระองค์ Ecclesiam Suam, 6 สิงหาคม 1964, AAS 56 (1964), pp 627
และ 638
เทียบ รม 12:2
เทียบ ยน 10:14-16
เทียบ นักบุญโพลิคาร์พ, Epist . ad Philippenses, 6, 1 (ed. F.X. Funk, Apostolic Fathers, I, p 303)

บทที่ 2
1. เทียบ 1 ปต 1:23; กจ 6:7; 12:24. “(บรรดาอัครสาวก) เทศน์ สอนถ้ อยคาแห่ งความจริ งและก่ อตั้งพระศาสนจักรขึน้ ” (นักบุญ
ออกัสติน ว่าด้วยบทสดุดี”, 44, 23; PL 36, 508)
2. เทียบ มลค 2:7; 1 ทธ 4:11-13; 1 ทธ 1:9
3. เทียบ มก 16:16
4. เที ย บ 2 คร 11:7. ทั้งหมดที่ ก ล่ า วถึ งพระสั งฆราชสามารถปรั บ ใช้ ก ับ พระสงฆ์ ด้ว ยตราบเท่ า ที่ พ วกเขาท างานร่ ว มกับ
พระสังฆราช เทียบ Statuta Ecclesiae Antiqua, c. 3 (ed. Ch. Munier, Paris 1960, p 79); ธรรมนูญแห่ งกราเซียน c. 6, D.88 (ed.
Friedberg, 1, 307); สภาสั งคายนาเทรนต์ ธรรมนู ญ ว่ าด้ ว ยการปฏิ รูป Decree De Reform, Session 5, c. 2, n 9 (Ecumenical
Council Decrees, ed. Herder, Rome 1963, p 645); Session 24, c. 4 (p 739); สภาสังคายนาวาติกนั ครั้งที่ส อง, ธรรมนูญ ด้ า น
พระธรรมว่าด้ วยพระศาสนจักร Lumen Gentium, 21 พฤศจิกายน 1964, n 25: AAS 57 (1965), pp 29-31
5. เทียบ ธรรมนูญแห่ งอัครสาวก Constitutiones Apostolorum II, 26, 7: “(พระสงฆ์) เป็ นอาจารย์แห่งศาสตร์ศกั ดิ์สิทธิ์ตามที่องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงมีพ ระบัญ ชาไว้ เมื่ อ พระองค์ ท รงตรัส ว่า ‘ดังนั้น จงไปเทศน์ส อน ฯลฯ’ ” (ed. F.X. Funk, Didascalia et
Constitutiones Apostolorum, I, Paderborn 1905, p 105); พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์แบบลีโอไนน์และพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ จนถึง
พิธีกรรมตามจารี ตโรมัน, อรัมภบทว่าด้วยการบรรพชาพระสงฆ์: “ด้วยพระญาณสอดส่องนี้ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์ได้
ทรงเพิม่ เติมให้แก่อคั รสาวกของพระบุตร ผูเ้ ป็ นสหายอาจารย์ร่วมความเชื่อ โดยทางพระองค์บรรดาอัครสาวกได้เผยแผ่คาสอน
ของพระองค์ไปทัว่ พิภพ ในหนังสื อพิธีกรรมสาหรับพิธีกรรมแบบโมซาราบิก อรัมภบทว่าด้วยการบรรพชาพระสงฆ์: “พระ
อาจารย์ของบรรดาประชากรและผูป้ กครองอาณาประชาราษฎร์ พระองค์ทรงปกป้องความเชื่อคาทอลิกและประกาศการไถ่กใู้ ห้
รอดพ้นที่แท้จริ งแก่ทุกคน” (ed. M. Ferotin, Paris, 1904, col. 55)
6. เทียบ กท 2:5
7. เทียบ 1 ปต 2:12
8. เที ยบ พิ ธี ก รรมการบรรพชาพระสงฆ์ในพระศาสนจัก รอเล็ก ซานเดรี ยน ยาโกไบท์ (Alexandrian Jocobite Church) “...จง
รวบรวมประชากรของท่านด้ว ยถ้อ ยค าตามค าสอนเหมือ นดังมารดาอุ ปถัมภ์ที่ท ะนุ ถ นอมเลี้ยงดูบรรดาบุต รของนาง (H.
Denzinger, Oriental Rites, Book II, Wurzburg 1863, p 14)
9. เทียบ มธ 28:19; มก 16:16; เตอร์ตูเลียน, ว่าด้วยพิธีลา้ งบาป 14, 2 (The Body of Christians, Latin Series, I p 289, 11-13); นัก
บุญอธานาเซี ยส, การต่อต้านชาวแอเรี ยน Against the Arians, 2, 42 (PG 26, 237); นักบุญเยโรม, ว่าด้วยมัทธิว, 28, 19 (PL 26,
218 BC): “ในประการแรก ขอให้พวกเขาเทศน์ส อนประชาชาติท้ งั มวล และเทน้ าลงบนผูท้ ี่ได้รับความเชื่อ เป็ นไปไม่ได้ที่
ร่ างกายจะได้รับศีลล้างบาป หากวิญญาณยังไม่ได้รับความจริ งแห่งความเชื่อเสี ยก่อน”; นักบุญโทมัส, “Exposition of the first
decretal,” n 1: “ในการส่ งสานุศิษย์ของพระองค์ให้ออกไปเทศน์สอน พระผูไ้ ถ่กู้ให้รอดพ้นได้กาหนดให้พวกเขากระทาสาม
ประการ ได้แก่ ประการแรก พวกเขาต้องเทศน์สอนความเชื่อ ประการที่สอง พวกเขาต้องโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ผรู ้ ับความเชื่อ
...” (ed. Marietti, Opuscula Theologica, Taurini-Rome 1954, 1138)
10. เทียบ สภาสังคายนาวาติกนั ครั้งที่สอง, ธรรมนูญว่าด้ วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์, 4 ธันวาคม 1963, n 35, 2: AAS 56 (1964), p 109
11. เทียบ อ้างแล้ว, nn 33, 35, 48, 52 (pp 108-109, 113, 114)
12. เทียบ อ้างแล้ว, n 7 (pp 100-101); พระสันตะปาปาปี โอที่ 12, พระสมณสาสน์ รหัสธรรมลา้ ลึกแห่ งพระกาย Mystici Corporis,
29 มิถุนายน 1943: AAS 35 (1943), p 230
13. นัก บุญ อิก ญาซิ อุส มรณะสัก ขี, Smyrn., 8, 1-2 (ed. F.X. Funk, p 282, 6-15); ธรรมนู ญ แห่ งอัค รสาวก, VIII, 12, 3 (ed. F.X.
Funk, p 496); VIII,29, 2 (p 532)
14. เทียบ สภาสังคายนาวาติกนั ครั้งที่สอง, ธรรมนูญด้ านพระธรรมว่าด้ วยพระศาสนจักร Lumen Gentium, 21 พฤศจิกายน 1964, n
28: AAS 57 (1965), pp 33-36

15. “อันที่จ ริ งแล้ว ศีล มหาสนิ ทเป็ นเสมือ นความครบครันสมบูรณ์แห่ งชี วิตจิต และเป็ นจุดมุ่งหมายของศีล ศัก ดิ์สิ ทธิ์ ทั้งหมด
(นักบุญโทมัส [อไควนัส], Summa Theol. III, q.73, a.3 c); cf. Summa Theol. III, q. 65, a. 3
16. เทียบ นักบุญโทมัส [อไควนัส] Summa Theol. III, q. 65, a. 3, ad 1; q. 79, a.1, c. and ad 1
17. เทียบ อฟ 5:19-20
18. เทียบ นักบุญ เยโรม, Epistles, 114, 2 (PL 22, 934), ดู สภาสังคายนาวาติกนั ครั้งที่สอง, ธรรมนูญว่ าด้ วยพิ ธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ , 4
ธันวาคม 1963, nn 122-127: AAS 56 (1964), pp 130-132
19. พระสั นตะปาปาปอลที่ 6, สมณสาสน์ รหั สธรรมลา้ ลึก แห่ งความเชื่ อ Mysterium Fidei, 3 กันยายน 1965: AAS 57 (1965), p
771
20. เทียบ สภาสังคายนาวาติกนั ครั้งที่สอง, ธรรมนูญด้ านพระธรรมว่าด้ วยพระศาสนจักร Lumen Gentium, 21 พฤศจิกายน 1964, n
28: AAS 57 (1965), pp 33-36
21. เทียบ 2 คร 10:8; 13:10
22. เทียบ กท 1:10
23. เทียบ 1 คร 4:14
24. เที ย บ ค าสอนของอั ค รสาวกและคริ สตชนในยุ ค แรก Didascalia, II, 34, 3; II, 46, 6; II,47, 1; ธรรมนู ญ แห่ งอั ค รสาวก
Constitutions of the Apostles, II, 47, 1 (ed. F.X. Funk, Didascalia and Constitutions, I, pp 116, 142 and 143)
25. เทียบ กท 4:3; 5:1 และ 13
26. เทียบ นักบุญเยโรม Epistles, 58, 7 (PL 22, 584)
27. เทียบ 1 ปต 4:10 และข้อความอื่นที่ตามมา
28. เทียบ มธ 25:34-45
29. เทียบ ลก 4:18
30. ประเภทอื่นๆ ที่สามารถเรี ยกชื่อได้ เช่น ผูอ้ พยพ คนเร่ ร่อน ฯลฯ. ธรรมนูญว่ าด้ วยการอภิบาลของพระสังฆราช The Decree on
the Pastoral Duties of Bishops, 28 ตุลาคม 1965, การปฏิบตั ิต่อบุคคลเหล่านี้
31. เทียบ คาสอนของอัครสาวกและคริ สตชนในยุคแรก Didascalia, II, 59, 1-3 (ed. F.X. Funk, I, p 170); พระสันตะปาปาปอลที่ 6,
allocution to Italian clergy present at the 13th week-long congress at Orvieto on pastoral aggiornamento, Sept. 6, 1963: AAS
55 (1963) pp 750ff
32. เทียบ สภาสังคายนาวาติกนั ครั้งที่สอง, ธรรมนูญด้ านพระธรรมว่าด้ วยพระศาสนจักร Lumen Gentium, 21 พฤศจิกายน 1964, n
28: AAS 57 (1965), p 35
33. เที ยบ ธรรมนู ญ พระศาสนจัก รของอัครสาวก Ecclesiastical Constitution of the Apostles, XVIII: (ed. Th. Schermann, Die
allgemeine Kirchenordnung, I, Paderborn 1914, p 26; A. Harnack, T. u. U., II, 4, p 13, nn 18 and 19); ซู โด-เยโรม PseudoJerome, ฐานันดรทั้งเจ็ดของพระศาสนจักร The Seven Orders of the Church (ed. A.W. Kalff, Wurzburg 1937, p 45); นักบุญ
อิสิดอร์แห่งฮิสเปลลา St. Isidore of Hispali, ตาแหน่งหน้าที่ในพระศาสนจักร Ecclesiastical Offices, c. VII (PL 83, 787)
34. เทียบ ค าสอนของอัครสาวกและคริ สตชนในยุคแรก Didascalia, II, 28, 4 (ed. F.X. Funk, p 108); ธรรมนูญ แห่ งอัค รสาวก
Constitutions of the Apostles, II, 28, 4;II, 34, 3 (ibid., pp 109 and 117)
35. ธรรมนูญแห่ งอัครสาวก Constitutions of the Apostles, VIII, 16, 4 (ed. F.X. Funk, 1, p 522, 13); เทียบ สรุปใจความสาคัญของ
ธรรมนูญ แห่ งอัครสาวก Epitome of the Constitutions of the Apostles, VI (ibid., II, p 80, 3-4); Testamentum Domini, (transl.
I.E. Rahmani, Moguntiae 1899, p 69). รวมถึง ใน Trad. Apost. (ed. B. Botte, La Tradition Apostolique, Munster, i. W. 1963,
p 20)
36. เทียบ กดว 11:16-25
37. เทียบ พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ตามจารี ตโรมันว่าด้วยการบรรพชาของพระสงฆ์, อรัมภบท: ถ้อยคาเหล่านี้มีกล่าวไว้ในพิธีศกั ดิ์สิทธิ์
แบบเลโอไนน์ (Leonine Sacramentary), พิธีศกั ดิ์สิทธิ์แบบเกลาเซี ยน (Gelasian Sacramentary) และพิธีศกั ดิ์สิทธิ์แบบเกรกอ

38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

เรี ยน (Gregorian Sacramentary), ถ้อยคาที่คล้ายคลึงกันยังพบได้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ตามจารี ตตะวันออก เทียบ Trad Apost.:
(ancient Latin version of Verona, ed. B. Botte, La Tradition Apostolique de St. Hippolyte. Essai de reconstruction, Munster i.
W. 1963, p 20); ธรรมนู ญ แห่ งอัครสาวก Constitutions of the Apostles, VIII, 16, 4 (ed. F.X. Funk, I, p 522, 16- 17); สรุ ป
ใจความส าคัญ ของธรรมนู ญ แห่ งอัครสาวก Epitome on the Constitutions of the Apostles, 6 (ed. F.X. Funk, II, p 20, 5-7);
Testamentum Domini (transl. I.E. Rahmani, Moguntiae 1 8 9 9 , p 6 9 ); Euchologium Serapionis, XXVII (ed. F.X. Funk,
Didascalia and Constitutions, II, p 190, lines 1-7); พิ ธี บ รรพชาแบบมาโรไนท์ Maronite Rite of Ordination (transl. H.
Denzinger, Rites of the Orientals, II, Wurzburg 1863, p. 161). ในบรรดาปิ ตาจารย์ที่สามารถอ้างอิงได้: ธีโอดอร์แห่งมอปซูเอส
เที ย (Theodore of Mopsuestia), ว่าด้ว ยจดหมายถึงทิโมธี ฉบับที่ 1 บทที่ 3, ข้อ 8 (ed. Swete, II, pp 119-121); ธี โอโดเรตัส
(Theodoretus), คาถามเกี่ยวกับหนังสือกันดารวิถี Questions on Numbers, XVIII (PG 80, 372 b)
เทียบ สภาสังคายนาวาติกนั ครั้งที่สอง, ธรรมนูญด้ านพระธรรมว่าด้ วยพระศาสนจักร Lumen Gentium, 21 พฤศจิกายน 1964, n
28: AAS 57 (1965), p 35
พระสันตะปาปายอห์นที่ 23, สมณสาสน์ Sacerdotii Nostri Primordia, 1 สิ งหาคม 1959: AAS 51 (1959), p 576; นักบุญปี โอที่
10, Exhortation to the Clergy Haerent Animo, 4 สิงหาคม 1908: Acts of St. Pius X, vol. IV (1908), pp 237 ff.
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