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อารัมภบท 
 
1.  สภาสังคายนาอนัศักด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีได้เตือนใจพระสงฆ์ทุกองค์ถึงความประเสริฐของฐานันดรสงฆ์ใน

พระศาสนจักร (1) อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการฟ้ืนฟูพระศาสนจกัรของพระคริสตเจา้เป็นภารกิจที่มีความส าคัญ
สูงสุด และฐานนัดรน้ีตอ้งประสบกบัความยากล าบากเพ่ิมขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา 

สภาแห่งน้ีจึงเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างย่ิง ที่จะพิจารณาประเด็นเก่ียวกบัพระสงฆอ์ยา่งละเอียดลึกซ้ึงย่ิงขึ้น 
ส่ิงที่จะกล่าวต่อไปน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพระสงฆ์ทุกองค์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพระสงฆ์ที่มีหน้าที่อภิบาลสัตบุรุษ 
ส่วนพระสงฆท์ี่เป็นนกับวชนั้น ขอให้ปรับให้เหมาะสมตามสมควร 

เมื่อไดรั้บศีลบวชและรับมอบภารกิจจากพระสังฆราชแล้ว พระสงฆ์ไดรั้บแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รับใช ้
พระคริสตเจา้ ผูท้รงเป็นอาจารย์ พระสงฆ์ และกษตัริย ์พระสงฆ์มีส่วนร่วมในศาสนบริการของพระองค์ที่ต้อง
เสริมสร้างพระศาสนจักรในโลกน้ีอย่างไม่หยุดยั้งให้เป็นประชากรของพระเป็นเจา้ พระกายของพระคริสตเจ้า 
และพระวิหารของพระจิตเจา้ 

ดงันั้น เพ่ือให้งานศาสนบริการของพระสงฆ์ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเตรียมการเพื่อให้
ชีวิตพระสงฆดี์ย่ิงขึ้น ในบริบทของงานอภิบาลและสภาพของมนุษยท์ี่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งมาก สภาสังคายนาจึงขอ
ประกาศและก าหนดดงัน้ีต่อไปน้ี 



บทที่ 1 
สังฆภาพในศาสนบริการของพระศาสนจักร 

 
2.  พระเยซูเจา้ “ผูท้ี่พระบิดาทรงส่งมาในโลกน้ี” (ยน 10:36) ไดท้ าให้พระกายทิพยท์ั้งส้ินของพระองค์มี

ส่วนในการเจิมของพระจิตเจา้ โดยที่พระองคเ์องทรงเป็นผูรั้บเจิม (1) ในพระองค ์คริสตชนทุกคนเป็นราชสมณเพศ
อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ถวายเคร่ืองบูชาฝ่ายจิตแด่พระผูเ้ป็นเจา้โดยผ่านทางพระเยซูคริสตเจา้ และป่าวประกาศความประเสริฐ
ทุกประการของพระองค ์ผูท้รงเรียกเขาจากความมืดมาสู่ความสว่างรุ่งโรจน์อนัน่าพิศวง (2) ดงันั้น จึงไม่มีสมาชิก
คนใดที่ไม่มีส่วนในภาระหน้าที่ของพระกายทั้งครบ แต่ละคนตอ้งนมสัการพระเยซูเจา้ในใจของตน (3) และเป็น
ประจกัษพ์ยานถึงพระองคด์ว้ยจิตตารมณ์ของประกาศก (4) 

อยา่งไรก็ตาม พระผูเ้ป็นเจา้พระองคเ์ดียวกนัน้ี ทรงตั้งบางคนให้เป็นศาสนบริกรเพื่อรวบรวมคนเหล่าน้ีให้
เป็นกายเดียวกนั ซ่ึง “สมาชิกทั้งหมดมีหน้าที่ไม่เหมือนกนั” (รม 12:4) ศาสนบริกรเหล่าน้ีเมื่ออยู่ท่ามกลางประชา
สัตบุรุษ ก็มีอ  านาจที่จะถวายบูชาและอภัยบาป (5) และปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์ส าหรับมวลมนุษย์ในนามของ 
พระคริสตเจา้ ดงันั้น พระคริสตเจา้ทรงส่งอคัรสาวกไปเหมือนดงัที่พระบิดาทรงส่งพระองค์มา (6) โดยอาศยัอคัร
สาวกเหล่าน้ี ท าให้บรรดาพระสังฆราชผูสื้บต าแหน่งต่อจากอคัรสาวก (7) มีส่วนร่วมในการอุทิศตนและภารกิจของ
พระองค์ พระสังฆราชได้มอบงานด้านศาสนบริการของท่านในขั้นต ่ากว่าให้แก่พระสงฆ์ต่อไป (8) เมื่ออยู่ใน 
ต าแหน่งสงฆ์แล้ว พระสงฆ์สามารถเป็นผู้ร่วมงานกับผู้ที่อยู่ในต าแหน่งพระสังฆราช เพื่อปฏิบัติภารกิจของ 
อคัรธรรมทูตที่พระคริสตเจา้ทรงมอบไวใ้ห้ส าเร็จลุล่วงไป (9) 

ดว้ยเหตุที่ต าแหน่งของพระสงฆ์มีความเก่ียวโยงกบัต าแหน่งพระสังฆราช และในระดบัของต าแหน่งนั้น 
พระสงฆ์จึงมีส่วนในอ านาจที่พระคริสตเจา้ทรงใช้ส าหรับเสริมสร้างและปกครองพระกายของพระองค ์และท าให้
พระกายนั้นศกัด์ิสิทธ์ิไป ดว้ยเหตุที่สังฆภาพของพระสงฆ์จะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมื่อไดรั้บศีลศกัด์ิสิทธ์ิที่พระคริสตเจา้
ทรงตั้งขึ้น ดว้ยศีลศกัด์ิสิทธิพิเศษ โดยผ่านทางศีลศกัด์ิสิทธ์ิน้ี พระสงฆ์จะไดรั้บเคร่ืองหมายพิเศษดว้ยการเจิมของ
พระจิต และเป็นเหมือนพระคริสตเจา้ผูท้รงเป็นสงฆ์ สามารถปฏิบัติงานได้ในนามของพระคริสตเจ้าผูท้รงเป็น
ศีรษะ (10) 

โดยเหตุที่พระสงฆ์มีส่วนร่วมในภารกิจของอคัรสาวก  พระเป็นเจา้จึงประทานพระพรพิเศษแก่พระสงฆ์
เพื่อให้เป็นศาสนบริกรของพระคริสตเจา้ท่ามกลางประชาชน และปฏิบตัิงานศกัด์ิสิทธ์ิในการประกาศข่าวดี เพื่อให้
ของถวายของประชากรเป็นที่สบพระทัยและศกัด์ิสิทธ์ิไปดว้ยอ านาจของพระจิต (11) โดยผ่านทางการประกาศ 
ข่าวดีของธรรมทูต ประชากรของพระเป็นเจา้ไดรั้บเรียกให้มารวมกันและชุมนุมกัน เพื่อว่าทุกคนที่เขา้ร่วมอยู่ใน
ประชากรน้ีเมื่อได้รับการช าระให้ศักด์ิสิทธ์ิไปโดยพระจิตเจ้าแล้ว จะได้ถวายตนเอง “เป็นเคร่ืองบูชาที่มีชีวิต 
ศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นที่พอพระทยัของพระเป็นเจา้” (รม 12:1) การปฏิบตัิงานของพระสงฆท์ าให้เคร่ืองบูชาฝ่ายจิตของ
สัตบุรุษดีพร้อม เมื่อร่วมเป็นหน่ึงเดียวกนักบัเคร่ืองบูชาของพระคริสตเจา้ ผูท้รงเป็นคนกลางแต่ผูเ้ดียว เคร่ืองบูชา
ของพระองค์นั้นถวายในศีลมหาสนิทในพิธีบูขอบพระคุณโดยมือของพระสงฆ ์ในนามของพระศาสนจกัรทั้งมวล  
โดยไม่หลัง่เลือดจนกว่าพระผูเ้ป็นเจา้จะเสด็จมา (12) 

ภาระหน้าที่ของพระสงฆ์มุ่งไปสู่เป้าหมายน้ีและส าเร็จลุล่วงในเร่ืองน้ี เพราะการปฏิบตัิงานของพระสงฆ์
เร่ิมตน้ดว้ยการประกาศข่าวดี ไดพ้ละก าลงัและอ านาจจากการถวายบูชาของพระคริสตเจา้ โดยมีจุดมุ่งหมายจะให้ 



“ประชาคมแห่งผู้ได้รับความรอดพน้ทั้งมวลและประชาสังคมของบรรดานักบุญ” ได้รับการถวายเป็นบูชาแด่ 
พระเป็นเจา้โดยผ่านทางมหาสมณะ ผูถ้วายพระองค์เองเพ่ือเราในพระมหาทรมานของพระองค ์เพ่ือให้เราทั้งหลาย
ไดเ้ป็นร่างกายแห่งศีรษะอนัย่ิงใหญ่น้ี (13) 

ดงันั้น จุดมุ่งหมายแห่งศาสนบริการของพระสงฆแ์ละจุดมุ่งหมายแห่งชีวิตของพวกเขาคือ ถวายพระเกียรติ
มงคลแด่พระเป็นเจ้า พระบิดาแห่งพระคริสตเจ้า พระสิริรุ่งโรจน์นั้นอยู่ในมนุษย์ผูท้ี่ก  าลังท างานด้วยอิสรภาพ 
และจิตตารมณ์แห่งความกตัญญู พวกเขาน้อมรับภารกิจของพระเป็นเจา้ ซ่ึงถูกท าให้สมบูรณ์ไปในพระคริสตเจ้า 
และที่สุดเป็นประจกัษพ์ยานดว้ยชีวิตทั้งส้ินของพวกเขา ดงันั้น ในขณะปฏิบติัภารกิจแห่งการภาวนาและถวายบูชา 
หรือเทศน์สอนพระวาจา หรือถวายบูชาแห่งศีลมหาสนิทและศีลศกัด์ิสิทธ์ิอื่นๆ หรือปฏิบตัิภารกิจแห่งศาสนบริการ
อื่นเพ่ือมนุษย ์พระสงฆอ์ุทิศตนปฏิบติัส่ิงเหล่าน้ีเพ่ือเพ่ิมพูนพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเป็นเจา้ และความเจริญกา้วหน้า
ของมนุษยใ์นชีวิตฝ่ายจิต เน่ืองดว้ยส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีมาจากปัสกาของพระคริสตเจา้ ทั้งหมดน้ีจะไดรั้บเกียรติจาก
การเสด็จกลบัมาอย่างรุ่งโรจน์ของพระผูเ้ป็นเจา้พระองค์เดียวกนัน้ี เมื่อพระองค์จะทรงส่งมอบพระอาณาจกัรแก่
พระเป็นเจา้ พระบิดา (14) 
 
ฐานะของพระสงฆ์ในโลก 

3.  พระสงฆ์ผูไ้ด้รับเลือกสรรจากหมู่มนุษย์ และได้รับศีลบวชเพ่ือมนุษย์ดว้ยส่ิงทั้งปวงที่เป็นสมบติัของ 
พระเป็นเจา้ เพื่อถวายเคร่ืองสักการะและยญับูชาชดเชยบาป (15) แต่ทว่าพวกเขายงัคงด ารงชีวิตในโลกน้ีร่วมกับ
มนุษยค์นอื่นๆ ดุจพี่น้อง องคพ์ระเยซูเจา้ พระบุตรของพระเจา้ มนุษยท์ี่พระเป็นเจา้ทรงส่งมาเพื่อมนุษย ์ประทบัอยู่
ท่ามกลางเรา และมีพระประสงค์ที่จะเป็นเหมือนบรรดาพี่น้องทุกประการเวน้แต่บาป (16) อคัรสาวกต่างจ าลอง
แบบพระองค์ นักบุญเปาโล อาจารยข์องคนต่างชาติ ประกาศว่า ยกเวน้เร่ือง “พระวาจาของพระเป็นเจา้” (รม 1:1) 
ท่านยอมเป็นทุกอย่างส าหรับมนุษยท์ุกคน เพ่ือจะสามารถช่วยมนุษยท์ั้งมวลไดร้อดพน้ (17) โดยทางกระแสเรียก
และการบวชของพวกเขา พระสงฆ์แห่งพนัธสัญญาใหม่ในมุมมองหน่ึงถูกแยกต่างออกไปในความรู้สึกนึกคิดของ
ประชากรของพระเป็นเจา้ อยา่งไรก็ตาม พวกเขาจะไม่ถูกแยกออกจากประชากรของพระเป็นเจา้หรือจากบุคคลหน่ึง
บุคคลใด แต่จะอุทิศตนทั้งส้ินเพ่ือปฏิบัติภารกิจที่พระเป็นเจ้าทรงเลือกสรรพวกเขามา (18) พวกเขาไม่อาจเป็น 
ศาสนบริกรของพระคริสตเจา้ได้ เวน้แต่จะเป็นประจักษ์พยานและผูเ้ผยแผ่ชีวิตที่อยู่ เหนือไปจากชีวิตในโลกน้ี 
แต่พวกเขาไม่อาจรับใชม้นุษยไ์ด ้หากยงัเป็นผูแ้ปลกแยกจากชีวิตและสภาพปัจจยัของมนุษย ์(19) โดยทางฐานันดร
พิเศษ ศาสนบริการของพวกเขาน้ีเองขวางกั้นมิให้ยอมตามโลกน้ี (20) แต่ในขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้พวกเขา
ด าเนินชีวิตในโลกน้ีท่ามกลางมวลมนุษย ์พวกเขาจะด ารงชีวิตเย่ียงนายชุมพาบาลที่ดี ที่รู้จกัแกะของตนและแสวงหา
หนทางที่จะน าผูท้ี่ไม่ไดอ้ยูใ่นคอกแกะน้ี แต่พวกเขาอาจไดยิ้นเสียงของพระคริสตเจา้ดว้ยเช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีจึงมีคอก
แกะเพียงคอกเดียวและนายชุมพาบาลแต่ผูเ้ดียว (21) เพ่ือให้เป้าหมายน้ีส าเร็จไป คุณธรรมบางประการที่คู่ควรกบั
กิจการเก่ียวกบัมนุษย ์ไดแ้ก่ ความดีงามในหัวใจ ความจริงใจ ความเขม้แข็ง และความมุ่งมัน่ของจิตใจ การแสวงหา
ความยตุิธรรมดว้ยความกระตือรือร้น ความสุภาพอ่อนโยน และคุณธรรมอื่นๆ นกับุญเปาโลอคัรสาวก ให้ค าแนะน า
แก่พวกเขาว่า “ส่ิงใดจริง ส่ิงใดประเสริฐ ส่ิงใดชอบธรรม ส่ิงใดบริสุทธ์ิ ส่ิงใดน่ารัก ส่ิงใดควรยกยอ่ง ถา้มีส่ิงใดเป็น
คุณธรรม ถา้มีส่ิงใดน่าสรรเสริญ ท่านจงพิจารณาส่ิงเหล่าน้ีดว้ยการใคร่ครวญเถิด” (ฟป 4:8) (22) 



บทที่ 2 
การปฏิบัติงานของพระสงฆ์ 

ก. หน้าที่ของพระสงฆ์ 
 

พระสงฆ์เป็นศาสนบริกรประกาศข่าวดีของพระเป็นเจ้า 
4.  ประชากรของพระเป็นเจ้ารวมเข้าด้วยกันโดยพ้ืนฐานด้วยพระวาจาของพระเป็นเจ้าผูท้รงชีวิต (1) 

และเป็นการถูกตอ้งที่พวกเขาคาดหวงัส่ิงน้ีจากพระสงฆ์ (2) เน่ืองดว้ยไม่มีใครที่สามารถช่วยผูท้ี่ไม่มีความเช่ือให้
รอดพน้ได ้(3) พระสงฆ์ในฐานะผูร่้วมงานกบัพระสังฆราช มีหน้าที่เบื้องตน้ในการประกาศข่าวดีของพระเจา้แก่
มนุษยท์ุกคน (4) โดยวิธีการน้ี พวกเขาจะท าให้ค าส่ังของพระเป็นเจา้ที่ว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทัว่โลก ประกาศ
ข่าวดีให้มนุษยท์ั้งปวง” (มก 16:15) ส าเร็จไป (5) และพวกเขาจะสถาปนาและสร้างเสริมประชากรของพระเป็นเจา้
ขึ้นโดยอาศัยพระวาจาแห่งความรอดพ้น ประกายไฟแห่งความเช่ือถูกจุดขึ้ นในดวงใจของผู้ไม่ถือความเช่ือ 
และหล่อเลี้ยงดวงใจของสัตบุรุษ น่ีคือวิถีทางที่ชุมชนคริสตชนก่อก าเนิดและเติบโต เหมือนดงัที่อคัรสาวกกล่าวไว้
ว่า “ความเช่ือจึงมาจากการฟัง ส่ิงที่ไดฟั้งก็มาจากพระวาจาของพระคริสตเจา้” (รม 10:17) 

ดงันั้น ส าหรับมนุษยท์ั้งปวง พระสงฆ์มีพนัธะหน้าที่แจกจ่ายความจริงแห่งพระวรสาร (6) ที่พวกเขามีอยู่
ให้แก่ผูอ้ื่น และดว้ยเหตุน้ี ไม่ว่าจะเขา้ร่วมเสวนากบัคนต่างศาสนาเพื่อชกัจูงพวกเขาให้มาถวายเกียรติแด่พระเป็นเจา้ 
(7) ไม่ว่าจะเทศน์สอนโดยเปิดเผย ประกาศรหัสธรรมล ้าลึกของพระคริสตเจา้ หรือไม่ว่าจะแกปั้ญหาร่วมสมยัต่างๆ 
โดยอาศัยพระคริสตเจา้ ส่ิงที่พวกเขาต้องพึ่งพาไม่ใช่สติปัญญาของตนเอง แต่เป็นพระวาจาของพระคริสตเจา้ที่ 
พวกเขาสอน และน ามนุษยท์ั้งมวลไปสู่ความเช่ือและความศกัด์ิสิทธ์ิ (8) แต่บ่อยคร้ังที่การเทศน์สอนแบบพระสงฆ์
เป็นส่ิงที่ท าได้ยากมากในบริบทของโลกสมัยใหม่  เพ่ือการเทศน์สอนให้มนุษย์กลับใจมีประสิทธิผลมากขึ้ น 
การอธิบายพระวาจาของพระเจา้ไม่ควรอธิบายโดยรวมๆ ไม่เฉพาะเจาะจงและเป็นนามธรรม แต่ควรน าความจริง
นิรันดรแห่งพระวรสารน้ีมาประยกุตก์บัเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงในชีวิต 

ศาสนบริกรแห่งพระวาจาอาจด าเนินไปไดใ้นหลายรูปแบบ ตามความจ าเป็นที่หลากหลายของผูรั้บฟังและ
พระพรพิเศษที่ผูเ้ทศน์สอนไดรั้บ ในทอ้งถิ่นหรือชุมชนที่ไม่ไดเ้ป็นคริสตชน การประกาศข่าวดีจะชกัน าให้ถือความ
เช่ือและรับศีลศกัด์ิสิทธ์ิแห่งความรอด (9) ในชุมชนคริสตชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมู่ผูท้ี่ดูเหมือนจะเขา้ใจและเช่ือ
ศรัทธาในส่ิงที่ตนปฏิบติัเพียงน้อยนิด การเทศน์สอนพระวาจามีความจ าเป็นส าหรับศาสนบริกรแห่งศีลศกัด์ิสิทธ์ิ
อย่างแท้จริง ศีลศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ีเป็นศีลศกัด์ิสิทธ์ิแห่งความเช่ือโดยแท ้ความเช่ือที่เกิดขึ้นและไดรั้บการท านุบ ารุง
โดยพระวาจา (10) น่ีเป็นความจริงเป็นพิเศษส าหรับภาควจนพิธีกรรมในพิธีบูชาขอบพระคุณ ซ่ึงการประกาศถึง 
การส้ินพระชนมแ์ละการกลบัคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจา้รวมอยูอ่ย่างไม่อาจแยกจากกนัได ้กบัการตอบรับ
ของประชากรผูไ้ด้รับฟังและการถวายเคร่ืองบูชาที่แท้จริง ซ่ึงพระคริสตเจ้าทรงยืนยนัถึงพันธสัญญาใหม่ด้วย 
พระโลหิตของพระองค ์ในการถวายเคร่ืองบูชาน้ี สัตบุรุษรวมเป็นหน่ึงเดียวกนัทั้งโดยการนอ้มรับและไตร่ตรองถึง
ศีลศกัด์ิสิทธ์ิ (11) 

 
 
 



พระสงฆ์เป็นศาสนบริกรประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์และพิธีต่างๆ 
5.  พระเป็นเจ้าผูศ้ักด์ิสิทธ์ิแต่องค์เดียว พระองค์ผูเ้ดียวทรงท าให้ผูอ้ื่นศักด์ิสิทธ์ิ และทรงพอพระทัยรับ

มนุษย์มาเป็นผูร่้วมงานและผูรั้บใช้ที่อุทิศตนด้วยความนอบน้อมในพันธกิจเพื่อท าให้มนุษย์ศักด์ิสิทธ์ิ ดังนั้น 
โดยอาศยัศาสนบริการของพระสังฆราช พระเป็นเจา้ทรงบวชพระสงฆ์เพื่อให้มีส่วนอย่างพิเศษในสังฆภาพของ  
พระคริสตเจ้า พระสงฆ์ประกอบพิธีศักด์ิสิทธ์ิเป็นศาสนบริกรของพระองค์  และปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์ใน
พิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิอาศัยพระจิตเจ้า (12) โดยศีลล้างบาป พระสงฆ์ได้น ามนุษยม์าเป็นประชากรของพระเป็นเจ้า 
โดยศีลอภัยบาป คนบาปได้กลับคืนดีกับพระเป็นเจ้าและพระศาสนจกัร โดยศีลเจิมคนป่วย คนป่วยได้รับการ
บรรเทาใจ และโดยเฉพาะอยา่งย่ิงดว้ยการเฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณ  พระสงฆ์ถวายยญับูชาของพระคริสตเจา้
ในศีลศกัด์ิสิทธ์ิ ในการแจกจ่ายศีลศกัด์ิสิทธ์ิทุกประการ เช่นเดียวกบัที่นักบุญอิกญาซิโอ มรณะสักขี (13) ไดยื้นยนั
เป็นประจกัษพ์ยานในยคุเร่ิมแรกของพระศาสนจกัร พระสงฆจ์ากหลายฐานนัดรผูกพนัเช่ือมโยงเขา้กบัพระสังฆราช
ตามล าดบัชั้นการปกครอง และดว้ยวิธีการน้ีพระสงฆจึ์งท าให้พระสังฆราชอยูใ่นทุกชุมชน (14) 

ศีลศักด์ิสิทธ์ิต่างๆ ศาสนบริกรอื่นๆ ของพระศาสนจกัร และภารกิจของธรรมทูต ทุกอย่างเช่ือมโยงเข้า
ดว้ยกันกบัศีลมหาสนิทและมุ่งไปสู่ศีลมหาสนิท (15) ศีลมหาสนิทศกัด์ิสิทธ์ิสูงสุดเป่ียมด้วยคุณานุปการแห่งจิต
วิญญาณทั้งมวลของพระศาสนจกัร (16) นั่นคือองค์พระคริสตเจา้ องคปั์สกาและปังแห่งชีวิต ดว้ยฤทธ์ิอ านาจของ
พระจิตเจ้า โดยผ่านทางพระกายทรงชีวิตและสามารถให้ชีวิต พระองค์ประทานชีวิตแก่มนุษย์ผูไ้ด้รับเชิญให้
เสียสละตนเอง กิจการงานและส่ิงสร้างทั้งหลาย พร้อมกบัพระองค์ ดว้ยเหตุน้ีศีลมหาสนิทจึงเป็นต้นก าเนิดและ
จุดสูงสุดของกิจการทั้งปวงแห่งการประกาศข่าวดี ผูท้ี่ก  าลงัเรียนค าสอนจะไดรั้บค าแนะน าจดัเตรียมตามขั้นตอน
เพื่อมีส่วนร่วมในศีลมหาสนิท และสัตบุรุษผูไ้ดรั้บตราประทบัแห่งศีลลา้งบาปและศีลก าลงั โดยผ่านทางการรับศีล
มหาสนิท ไดร่้วมชิดสนิทกบัพระกายของพระคริสตเจา้อยา่งสมบูรณ์ 

ดงันั้น การร่วมพิธีบูชาแห่งศีลมหาสนิทซ่ึงมีพระสงฆ์เป็นประธาน จึงเป็นหัวใจส าคญัของกลุ่มคริสตชน 
ดงันั้น พระสงฆต์อ้งสอนสัตบุรุษให้ถวายยญับูชาศกัด์ิสิทธ์ิแด่พระเป็นเจา้พระบิดาในพิธีบูชาขอบพระคุณ และร่วม
ถวายชีวิตตนเองพร้อมกบัเคร่ืองบูชานั้น ตามจิตตารมณ์ของพระคริสตเจา้ องค์ชุมพาบาล พระสงฆต์อ้งกระตุน้ให้
สัตบุรุษรับศีลอภยับาปดว้ยใจส านึกผิด ดว้ยการใส่ใจในถอ้ยค าของพระองค์ที่ว่า “จงกลบัใจเถิด เพราะอาณาจกัร
สวรรค์อยู่ใกล้แล้ว” (มธ 4:17) สัตบุรุษจะได้ชิดสนิทกับพระเป็นเจ้ามากย่ิงขึ้ นในแต่ละวนั ในท านองเดียวกัน 
พระสงฆต์อ้งสอนสัตบุรุษให้ร่วมเฉลิมฉลองพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ ตามสถานะที่พวกเขาสามารถอธิษฐานภาวนาอยา่ง
แทจ้ริง ตอ้งโน้มนา้วสัตบุรุษให้มีจิตตารมณ์แห่งการภาวนาที่สมบูรณ์ และแน่วแน่มัน่คงย่ิงขึ้นตามพระหรรษทาน
และความจ าเป็นของแต่ละคน พระสงฆ์ตอ้งเชิญชวนทุกคนดว้ยความอ่อนโยนให้ปฏิบตัิหน้าที่ตามสถานภาพใน
ชีวิตของเขา และตอบรับขอ้แนะน าแห่งพระวรสารอยา่งเฉลียวฉลาด ที่สุด พวกเขาตอ้งฝึกสอนสัตบุรุษให้ร้องเพลง
สรรเสริญและเพลงศรัทธาสดุดีพระเจา้ในดวงใจของเขา โมทนาคุณพระเป็นเจา้พระบิดาอยูเ่สมอส าหรับทุกส่ิงใน
พระนามของพระเยซูคริสตเจา้ (17) 

นอกเหนือจากการสรรเสริญและโมทนาคุณพระเป็นเจา้ในพิธีบูชาแห่งศีลมหาสนิทแลว้ พระสงฆ์ยงัตอ้ง
สรรเสริญและโมทนาคุณพระเป็นเจา้ในชั่วโมงต่างๆ ตลอดวนัดว้ยการสวดท าวตัร โดยภาวนาออ้นวอนในนาม
พระศาสนจกัรส าหรับประชากรที่พระเป็นเจา้ทรงมอบให้พวกเขาดูแล อนัที่จริง รวมถึงโลกทั้งมวลดว้ย 



สักการสถานซ่ึงเป็นที่ประทับอยู่ของศีลมหาสนิทอันศักด์ิสิทธ์ิ ได้รับการเฉลิมฉลองและดูแลรักษา 
เป็นสถานที่ที่สัตบุรุษมาชุมนุมกนั และพระบุตรของพระเป็นเจา้ พระผูช่้วยให้รอดพน้ประทับอยู่ และไดรั้บการ
ถวายเป็นเคร่ืองบูชาเพ่ือเราบนพระแท่นศกัด์ิสิทธ์ิ เพื่อประทานพละก าลงัและพระพรแก่สัตบุรุษ ตอ้งเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและเหมาะสมกบัการสวดภาวนาและประกอบพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ  (18) ในสักการสถานน้ีผูอ้ภิบาลและ
สัตบุรุษได้รับเชิญให้ตอบสนองด้วยดวงใจกตัญญูรู้คุณส าหรับพระพรต่างๆ ของพระองค์ ผู ้มีพระทัยเมตตา
ประทานชีวิตศกัด์ิสิทธ์ิแก่อวยัวะทั้งหลายในพระกายอยู่เสมอ (19) ขอให้พระสงฆ์จงเอาใจใส่ดูแลส่งเสริมความรู้
และจัดส่ิงอ านวยเก่ียวกับพิธีกรรม เพ่ือที่ศาสนบริการด้านพิธีกรรมของตนจะช่วยให้กลุ่มคริสตชนที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแล ไดส้รรเสริญพระเป็นเจา้ พระบิดา พระบุตร และพระจิต ไดส้มบูรณ์ย่ิงขึ้นเสมอไป 

 
พระสงฆ์เป็นหัวหน้าประชากรของพระเป็นเจ้า 

6.  พระสงฆ์ปฏิบัติหน้าที่ของพระคริสตเจ้า ผู ้เป็นนายชุมพาบาลและศีรษะ ตามอ านาจหน้าที่ที่ตนมี 
ส่วนร่วม ในนามของพระสังฆราช พระสงฆร์วบรวมครอบครัวของพระเป็นเจา้มาเป็นพี่นอ้งที่มีชีวิตชีวาดว้ยจิตใจ
เดียวกัน โดยอาศัยพระคริสตเจ้าในพระจิตเจ้า พระสงฆ์น าสัตบุรุษไปสู่พระเป็นเจ้า พระบิดา (20) เพื่อปฏิบัติ 
ศาสนบริการน้ี และหนา้ที่อื่นๆ พระสงฆไ์ดรั้บมอบอ านาจทางจิตวิญญาณเพ่ือเสริมสร้างพระศาสนจกัร (21) ในการ
เสริมสร้างพระศาสนจกัร ตอ้งปฏิบตัิต่อทุกคนดว้ยจิตใจเมตตาเป็นพิเศษตามแบบฉบบัของพระผู้เป็นเจา้ และควร
ปฏิบัติต่อทุกคน ไม่ใช่เพื่อเอาอกเอาใจพวกเขา  (22) แต่เป็นการปฏิบัติตามหลักค าสอนและชีวิตแบบคริสตชน 
พระสงฆ์ควรสอนพวกเขาและตักเตือนพวกเขาเหมือนเป็นบุตรสุดที่ รัก  (23) ตามถ้อยค าของอัครสาวกที่ ว่า 
“จงพร้อมสรรพทั้งเมื่อมีโอกาสและเมื่อไม่มีโอกาส จงว่ากล่าว จงตกัเตือน จงให้ก าลงัใจ โดยพร ่ าสอนดว้ยความ
พากเพียรอยา่งเต็มที่” (2 ทธ 4:2) (24) 

ดงันั้น ในฐานะอาจารยด์า้นความเช่ือ พระสงฆ์ตอ้งดูแลดว้ยตนเองหรือโดยผ่านทางผูอ้ื่นเพ่ือให้มัน่ใจว่า
สัตบุรุษไดรั้บการชกัน าเป็นรายบุคคลในพระจิตเจา้ไปสู่การพฒันากระแสเรียกของตนตามพระวรสาร ไปสู่ความรัก
ที่จริงใจและเป็นรูปธรรม ไปสู่อิสรภาพตามที่พระคริสตเจา้ทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ (25) พิธีกรรมไม่ว่าจะ
งดงามเพียงใด การรวมกลุ่มสมาคมไม่ว่าจะเจริญงอกงามเพียงใด จะมีคุณค่าเพียงเล็กนอ้ย หากส่ิงเหล่านั้นมิไดมุ้่ง
ไปสู่การหล่อหลอมมนุษยใ์ห้บรรลุวุฒิภาวะแบบคริสต ์(26) ในการอธิบายส่ิงน้ี พระสงฆ์ควรช่วยให้มนุษยเ์ขา้ใจถึง
ส่ิงจ าเป็นและเข้าใจส่ิงที่พระเป็นเจา้มีพระประสงค์ ในเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตทั้งส าคัญและไม่ส าคัญ นอกนั้น 
คริสตชนควรไดรั้บการสอนว่าต้องไม่ด าเนินชีวิตเพื่อตนเองเท่านั้น แต่ดว้ยขอ้เรียกร้องตามพระบญัญตัิใหม่แห่ง
ความรัก ดว้ยว่ามนุษยท์ุกคนไดรั้บพระพรจากพระเป็นเจา้ เขาตอ้งปฏิบตัิอยา่งเดียวกนัต่อผูอ้ื่น (27) ดงันั้น มนุษยท์ั้ง
มวลจึงไดรั้บมอบหมายหนา้ที่ตามวิถีทางแบบคริสตใ์นสังคม 

ถึงแมจ้ะมีภาระหน้าที่ต่อมนุษยท์ุกคน พระสงฆ์ตอ้งมีภาระหน้าที่พิเศษต่อผูย้ากไร้และผูอ้่อนแอที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบ ดว้ยว่าพระเป็นเจา้ของเราไดแ้สดงให้เห็นแลว้ว่า พระองคเ์ป็นหน่ึงเดียวกบัคนเหล่าน้ี (28) 
และการประกาศข่าวดีแก่คนเหล่าน้ีไดรั้บการกล่าวถึงว่าเป็นเคร่ืองหมายแห่งกิจการของพระผูไ้ถ่กูใ้ห้รอดพน้ (29) 
ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ พระสงฆ์ควรเอาใจใส่บรรดาเยาวชน ตลอดจนคู่สมรสและพ่อแม่  ส่ิงอันพึง
ปรารถนาคือ บุคคลเหล่าน้ีไดร่้วมประชุมกันฉันมิตรเพื่อช่วยเหลือกัน ในการท าให้การด าเนินชีวิตแบบคริสต์ที่
ยากล าบากง่ายขึ้นและสมบูรณ์ย่ิงขึ้ น พระสงฆ์ควรระลึกไว้เสมอว่า นักบวชทุกคนทั้งชายและหญิง ซ่ึงเป็นที่



แน่นอนว่าพระเจา้ไดจ้ดัเตรียมที่เป็นพิเศษให้พวกเขาในบา้นของพระองค์ สมควรไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษในดา้น
ความเจริญกา้วหน้าทางจิตวิญญาณ เพื่อประโยชน์ของพระศาสนจกัรโดยรวม ทา้ยที่สุดและส าคญัที่สุด พระสงฆ์
ต้องหมั่นถามทุกข์สุขของผูป่้วยและผูใ้กล้จะส้ินใจ เย่ียมเยียนพวกเขาและให้ก าลังใจพวกเขาในพระนามของ 
พระเป็นเจา้ (30) 

หน้าที่ของผูอ้ภิบาลมิได้จ ากัดอยู่เพียงแค่การดูแลเอาใจใส่สัตบุรุษเป็นรายบุคคล แต่โดยความหมายที่
แทจ้ริงยงัขยายไปถึงการก่อตั้งชุมชนคริสตชนที่แทจ้ริง จิตตารมณ์ของชุมชนควรไดรั้บการสนับสนุนให้เปิดรับ
ไม่ใช่เฉพาะพระศาสนจกัรทอ้งถิ่นเท่านั้น แต่ยงัเปิดรับพระศาสนจกัรสากลด้วย ชุมชนในท้องถิ่นควรได้รับการ
ส่งเสริมไม่ใช่แค่ดูแลเอาใจใส่สัตบุรุษของตนเอง แต่ยงัเต็มไปดว้ยความกระตือรือร้นในงานธรรมทูตอีกดว้ย อีกทั้ง
ชุมชนทอ้งถิ่นควรเตรียมหนทางไปสู่พระคริสตเจา้ส าหรับมนุษยท์ุกคน พระสงฆ์ไดรั้บมอบหมายให้ดูแลเอาใจใส่
เป็นพิเศษต่อผูเ้ตรียมรับศีลลา้งบาปและผูรั้บศีลลา้งบาปใหม่ ซ่ึงควรไดรั้บการหล่อหลอมอบรมทีละเล็กทีละนอ้ยให้
รู้จกัและด าเนินชีวิตคริสตชน 

อย่างไรก็ตาม ไม่มีกลุ่มคริสตชนใดก่อตั้งไดโ้ดยไม่ยึดเอาการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นรากฐาน
และเป็นศูนยก์ลาง ดว้ยเหตุน้ี การฝึกฝนจิตตารมณ์ของกลุ่มไม่ว่าแบบใดก็ตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการประกอบพิธีบูชา (31) 
การประกอบพิธีน้ี ถ้าท าดว้ยความซาบซ้ึงใจอย่างแท้จริง จะตอ้งโน้มน าเราให้ประกอบกิจเมตตาต่างๆ และการ
ช่วยเหลือกนั รวมถึงงานธรรมทูตและการเป็นประจกัษพ์ยานถึงพระคริสตเจา้ในรูปแบบต่างๆ 

เมื่อกลุ่มคริสตชนประกอบกิจเมตตาดว้ยการสวดภาวนา ถือเป็นแบบอย่างที่ดี และการท ากิจใช้โทษบาป
นั้ น ได้ท าหน้าที่ เป็นมารดาที่แท้จริงของวิญญาณที่น ามาหาพระคริสตเจ้า กลุ่มคริสตชนเป็นเคร่ืองมือที่มี
ประสิทธิภาพส าหรับช้ีหรือเตรียมทางไปหาพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรของพระองค์ให้แก่ผูท้ี่ยงัไม่เช่ือ 
ส าหรับปลุกเร้าเลี้ยงบ ารุงเขาให้มีก าลงัสู้รบฝ่ายวิญญาณ 

การสร้างกลุ่มคริสตชนนั้น พระสงฆ์จะท าเพื่อรับใช้ลทัธิหรือพรรคใดๆ ไม่ได้ พระสงฆ์เป็นผูป้ระกาศ 
ข่าวดีและนายชุมพาบาลของพระศาสนจกัรที่ตอ้งอุทิศก าลงัเพื่อท าให้พระกายของพระคริสตเจา้เติบโตขึ้นทางฝ่าย
วิญญาณ 
 

ข.  ความสัมพันธ์ของพระสงฆ์กับผู้อ่ืน 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างพระสังฆราชกับคณะสงฆ์ 
7.  พระสงฆ์ทุกองค์ร่วมกับบรรดาพระสังฆราชมีส่วนในสังฆภาพหน่ึงเดียว  และในศาสนบริการของ 

พระคริสตเจา้ โดยที่ความเป็นหน่ึงเดียวกนัในศีลบวชและภารกิจของพระสงฆ ์ เรียกร้องความเป็นหน่ึงเดียวกนัทาง
ฐานานุกรมกบัฐานันดรของพระสังฆราช (32) บางคร้ังพวกเขาประกาศความเป็นหน่ึงเดียวกนัน้ีอยา่งชดัเจนในการ
เฉลิมฉลองทางพิธีกรรมร่วมกบัพระสังฆราช เมื่อพวกเขาเฉลิมฉลองยญับูชาแห่งศีลมหาสนิท (33) ดว้ยพระพรแห่ง
พระจิตเจา้ที่ประทานแก่พระสงฆใ์นศีลบวช พระสังฆราชจึงถือว่าพระสงฆ์เป็นผูร่้วมงานที่จ าเป็นและเป็นที่ปรึกษา
ในศาสนบริการ งานค าสอน การลา้งบาป และการเอาใจใส่ดูแลประชากรของพระเจา้  (34) ตั้งแต่คร้ังโบราณกาล
ของพระศาสนจกัรแลว้ เรามีหนังสือพิธีกรรมที่ประกาศถึงส่ิงน้ีอยา่งหนักแน่น เมื่อพวกเขาวอนขอให้พระเป็นเจา้
ประทาน “พระหรรษทานและความคิดอ่าน” ลงมายงัผูเ้ขา้รับศีลบวช เพื่อว่าดว้ยดวงใจบริสุทธ์ิ พระสงฆจ์ะให้ความ
ช่วยเหลือและปกครองประชากรของพระเป็นเจา้ (35) เช่นเดียวกบัในถิ่นทุรกันดาร พระเป็นเจา้ทรงแบ่งจิตของ



โมเสสให้แผ่ไปยงัผูอ้าวุโสทั้งเจ็ดสิบคน (36) “และใช้พวกเขาเป็นผูช่้วยในท่ามกลางประชากร เขาจึงปกครอง
มหาชนจ านวนนบัไม่ถว้นไดโ้ดยง่าย” (37) 

ดงันั้น เร่ืองความเป็นหน่ึงเดียวกนัในสังฆภาพและศาสนบริการน้ี พระสังฆราชควรถือว่าพระสงฆ์เป็น
เหมือนพี่น้องและเพื่อนของตน (38) ตอ้งคอยเอาใจใส่เร่ืองความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองสวสัดิภาพทางจิต
วิญญาณของพระสงฆ ์เพราะเหนือส่ิงอื่นใด พระเป็นเจา้ทรงมอบหมายความรับผิดชอบอยา่งจริงจงัแก่พระสังฆราช
เร่ืองการดูแลความศกัด์ิสิทธ์ิของพระสงฆ์ (39) พระสังฆราชตอ้งดูแลเอาใจใส่การหล่อหลอมอบรมพระสงฆ์ของ
ตนอยา่งต่อเน่ืองมากที่สุด (40) และควรรับฟังพระสงฆด์ว้ยใจยินดี ควรให้ค าแนะน าและร่วมเสวนากบัพระสงฆ์ใน
เร่ืองความห่วงใยต่อปัจจยัที่จ าเป็นกับงานอภิบาลและสวสัดิภาพของสังฆมณฑล  เพื่อให้สัมฤทธิผล เราควรใช้
วิธีการที่เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและความจ าเป็นในปัจจุบนั (41) ดว้ยโครงสร้างและบรรทดัฐานที่จะก าหนด
ขึ้นตามกฎหมาย คณะหรือสภาสงฆ์ (42) ซ่ึงเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ทุกองค์ ด้วยค าแนะน าน้ี คณะตัวแทน
พระสงฆจ์ะสามารถช่วยเหลือพระสังฆราชอยา่งมีประสิทธิภาพในการบริหารสังฆมณฑล 

พระสงฆ์ต้องไม่ละเลยต่อสังฆภาพที่สมบูรณ์ของพระสังฆราช ต้องเคารพอ านาจของพระคริสต์เจ้า 
องค์ชุมพาบาลในตัวของพระสังฆราช ดังนั้น พวกเขาตอ้งยืนหยดัเคียงข้างด้วยความรักและความนบนอบอย่าง
จริงใจ (43) ความนบนอบแบบสงฆ์อนัเป่ียมไปดว้ยจิตตารมณ์แห่งความร่วมมือน้ี ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการมีส่วน
ร่วมอยา่งส าคญัในศาสนบริการแห่งพระสังฆราช ทีม่อบให้พระสงฆผ่์านทางศีลบวชและภารกิจทางกฎหมาย (44) 

ความเป็นหน่ึงเดียวกนัของพระสงฆ์กับพระสังฆราชเป็นส่ิงจ าเป็นมากขึ้นในทุกวนัน้ี เพราะดว้ยเหตุผล
นานาประการ ในยคุปัจจุบนั การประกาศข่าวดีไม่เพียงจ าเป็นตอ้งท าในหลายรูปแบบ แต่บ่อยคร้ังยงัตอ้งแผ่ขยาย
ขา้มพรมแดนของเขตวดัและสังฆมณฑลหน่ึงออกไปอีกดว้ย ดงันั้น ล าพงัพระสงฆเ์พียงคนเดียวไม่สามารถปฏิบตัิ
ภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงอย่างน่าพึงพอใจได ้พระสงฆส์ามารถท าเช่นนั้นไดก้็ต่อเมื่อร่วมมือร่วมแรงกบัพระสงฆ์องค์
อื่นๆ ภายใตก้ารช้ีน าของผูม้ีอ  านาจปกครองฝ่ายพระศาสนจกัร 

 
ความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกันฉันพี่น้องและการร่วมมือกันระหว่างพระสงฆ์ 

8.  ดว้ยอ านาจแห่งศีลบวชเขา้สู่สังฆภาพ พระสงฆ์รวมเป็นหน่ึงเดียวกนักบัพระสงฆ์อื่นๆ อย่างแน่นแฟ้น
ในภราดรภาพแห่งศีลศกัด์ิสิทธ์ิ ในแต่ละสังฆมณฑล พระสงฆ์ไดรั้บสังฆภาพภายใตก้ารปกครองของพระสังฆราช 
แมจ้ะไดรั้บมอบหมายภาระหนา้ที่แตกต่างกนั กระนั้นก็ตาม พวกเขาต่างตอ้งปฏิบติัศาสนบริการแบบสงฆเ์พ่ือมวล
มนุษย ์พระสงฆ์ทุกองค์ถูกส่งไปในฐานะผูร่้วมภารกิจเผยแผ่ธรรมเดียวกนั ไม่ว่าจะปฏิบตัิศาสนบริการในเขตวดั
หรือเขตวดัพิเศษ ส่ิงน้ีเป็นความจริงในทุกกรณี ไม่ว่าพวกเขาจะอุทิศตนท างานวิจยัทางวิทยาศาสตร์หรืองานสอน 
ไม่ว่าจะใชแ้รงงาน พวกเขาลว้นร่วมอยูใ่นกลุ่มของคนงาน ไม่ว่าภารกิจนั้นตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูม้ีอ  านาจปกครอง
และหน่วยงานปกครองที่มีหนา้ที่รับผิดชอบ ที่สุดแลว้ ไม่ว่าจะท าให้บางภารกิจเผยแผ่ธรรมอื่นส าเร็จไปหรือท างาน
ที่ออกแบบเพื่อการเผยแผ่ธรรม ที่จริง ทุกคนตอ้งร่วมเป็นหน่ึงเดียวกนัในการสร้างเสริมพระกายของพระคริสตเจา้ 
ซ่ึงในยุคสมัยปัจจุบันจ าเป็นต้องมีภาระหน้าที่หลากหลายและใช้วิธีการใหม่ๆ ส่ิงที่ส าคัญอย่างย่ิงคือ พระสงฆ ์
ทุกองคไ์ม่ว่าจะเป็นพระสงฆส์ังกดัสังฆมณฑล หรือพระสงฆส์ังกดัคณะนักบวช ช่วยเหลือกนัและกนัอยู่เสมอเพื่อ
จะไดเ้ป็นเพื่อนร่วมงานแห่งความจริง (45) ดงันั้น แต่ละคนจึงเป็นหน่ึงเดียวกนักบัสมาชิกคนอื่นๆ ในสังฆภาพน้ี
ดว้ยสายใยพิเศษแห่งความรัก ศาสนบริการและความเป็นพ่ีน้องกนัอย่างธรรมทูต ส่ิงน้ีไดก้  าหนดมาตั้งแต่โบราณ



กาลในพิธีกรรม เมื่อพระสงฆท์ี่ร่วมอยูใ่นพิธีบวชไดรั้บเชิญให้ร่วมปกมือกบัพระสังฆราชผูท้ าพิธีเหนือผูรั้บศีลบวช 
และดว้ยดวงใจหน่ึงเดียวกนัร่วมกนัถวายบูชามิสซาแห่งศีลมหาสนิทศกัด์ิสิทธ์ิ ดงันั้น พระสงฆ์ทุกองค์และแต่ละ
องค์เป็นหน่ึงเดียวกันกับเพื่อนพระสงฆ์ด้วยสายใยแห่งความรัก การสวดภาวนา และความร่วมมือโดยสมบูรณ์ 
ดว้ยเหตุน้ี พวกเขาได้ประกาศยืนยนัความเป็นหน่ึงเดียวกัน ซ่ึงพระคริสตเจา้ทรงมีพระประสงค์ให้สานุศิษยเ์ป็น
หน่ึงเดียวกนัอยา่งสมบูรณ์ เพื่อโลกจะไดรู้้ว่าพระบิดาทรงส่งพระบุตรมา (46)  

ดงันั้น พระสงฆ์ที่สูงวยักว่าควรรับพระสงฆ์ที่อ่อนวยักว่าเหมือนน้องแท้ๆ และช่วยเหลือพวกเขาในการ
ปฏิบัติภารกิจแรกที่ไดรั้บมอบหมายและท าหน้าที่ของพระสงฆ์  ย่ิงกว่านั้น พระสงฆ์อาวุโสควรพยายามท าความ
เขา้ใจกบัสภาพจิตใจของพระสงฆห์นุ่ม แมจิ้ตใจของพระสงฆห์นุ่มจะแตกต่างจากสภาพจิตใจของตน  และติดตาม
โครงการของพวกเขาด้วยความปรารถนาดี  ในท านองเดียวกนั พระสงฆ์หนุ่มควรให้ความเคารพต่อวยัวุฒิและ
ประสบการณ์ของพระสงฆ์อาวุโส ควรขอค าแนะน าและให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจกบัพวกท่านในทุกส่ิง
เก่ียวกบัการดูแลรักษาวิญญาณ ดว้ยจิตตารมณ์แห่งภราดรภาพ พระสงฆ์ควรมีไมตรีจิต (47) บ่มเพาะความเมตตา
กรุณา และแบ่งปันประโยชน์สุขส่วนรวม (48) พวกเขาควรเป็นห่วงเป็นใยบรรดาผูป่้วย ผูท้นทุกข์ทรมาน ผูท้ี่ตอ้ง
แบกรับภาระหนักเกินไป ผูโ้ดดเด่ียว ผูพ้ลดัพรากจากบา้นเกิดเมืองนอน และผูท้ี่ถูกข่มเหงรังแก (49) พวกเขาควร
ร่วมชุมนุมกนัดว้ยความยินดีและร่าเริงเบิกบานเพื่อพกัผ่อนหยอ่นใจ โดยระลึกถึงค าเช้ือเชิญของพระคริสตเจา้ต่อ
บรรดาสานุศิษย์ที่เหน่ือยล้าว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพกัผ่อนกับเราตามล าพังในที่สงดัระยะหน่ึงเถิด” (มก 6:31) 
นอกจากน้ี เพ่ือที่พระสงฆจ์ะสามารถช่วยเหลือกนัและกนัในการพฒันาชีวิตฝ่ายจิตและฝ่ายสติปัญญา เพื่อสามารถ
ร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นในการปฏิบติัศาสนบริการและช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากความ
อ้างวา้งเปล่าเปลี่ยว นับเป็นส่ิงจ าเป็นที่ควรริเร่ิมให้พระสงฆ์ได้ใช้ชีวิตร่วมกันบางประการ หรือร่วมแบ่งปัน
กิจกรรมบางอยา่งในชีวิตแก่กนัและกนั อยา่งไรก็ตาม ส่ิงน้ีอาจมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยูก่บัความจ าเป็นส่วนบุคคลและ
ดา้นการอภิบาล เช่น การพกัอาศยัอยู่ดว้ยกนัในกรณีที่สามารถเป็นไปได ้การรับประทานอาหารร่วมกนั หรืออย่าง
น้อยจัดให้มีการประชุมเป็นประจ าและสม ่าเสมอ เป็นตน้ นอกนั้นเราควรให้ความส าคญัและส่งเสริมด้วยความ
กระตือรือร้นต่อสมาคมทั้งหลายเหล่านั้น ซ่ึงได้รับการยอมรับจากหน่วยงานปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบของ
พระศาสนจกัร และส่งเสริมให้เกิดความศกัด์ิสิทธ์ิแบบสงฆใ์นศาสนบริการ โดยใชก้ฎแห่งการด ารงชีวิตที่เหมาะสม
และไดรั้บอนุมตัิแลว้ และดว้ยการช่วยเหลือกนัฉันพ่ีนอ้ง โดยมีจุดประสงคท์ี่จะให้บริการต่อฐานนัดรสงฆท์ั้งปวง 

ในที่สุด ดว้ยเหตุผลของความเป็นหน่ึงเดียวกนัในสังฆภาพ พระสงฆ์ควรตระหนักว่าตนเองมีภาระหน้าที่
เป็นพิเศษต่อพระสงฆ์ที่ตอ้งท างานหนักในสภาวะที่ยากล าบาก  พวกเขาควรให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์เหล่าน้ีได้
ทนัท่วงที และถา้มีความจ าเป็น ตกัเตือนกนัดว้ยความสุขุมรอบคอบ นอกจากน้ี ควรปฏิบติัต่อผูท้ี่พลาดพลั้งไปใน
บางเร่ืองด้วยความรักฉันพี่น้องและใจกวา้งเสมอ สวดภาวนาต่อพระเป็นเจา้เพื่อพวกเขา และปฏิบัติต่อพวกเขา  
ดุจเพื่อนพี่นอ้งที่แทจ้ริง 

 
พระสงฆ์ด ารงชีวิตติดต่อกับฆราวาส 

9.  แมว่้าโดยอ านาจของศีลบวช พระสงฆ์แห่งพนัธสัญญาใหม่ตอ้งปฏิบัติหน้าที่ที่ส าคญัและจ าเป็นที่สุด
ของบิดาและอาจารย์ในท่ามกลางคณะสงฆ์และเพ่ือประชากรของพระเป็นเจ้า กระนั้นก็ดี รวมถึงสัตบุรุษของ 
พระคริสตเจา้ สานุศิษยท์ั้งของพระเป็นเจา้ ถูกสร้างมาเพื่อให้ร่วมส่วนในพระอาณาจกัรโดยพระคุณแห่งการเรียก



ของพระเป็นเจา้ (50) ดว้ยว่าพระสงฆ์คือพี่น้องในหมู่พี่นอ้ง (51) กบับรรดาผูเ้กิดใหม่ในศีลลา้งบาปทั้งมวล พวกเขา
ทุกคนเป็นอวยัวะในพระกายของพระคริสตเจา้หน่ึงเดียว โดยที่การเสริมสร้างน้ีเป็นขอ้เรียกร้องต่อเราทุกคน (52) 

ดงันั้น พระสงฆ์ต้องท าหน้าที่ผูน้ าในการแสวงหาส่ิงของของพระเยซูคริสตเจ้า ไม่ใช่ส่ิงของของตนเอง 
(53) พวกเขาต้องท างานร่วมกับสัตบุ รุษ และในท่ามกลางสัตบุ รุษ พระสงฆ์กระท าตนเป็นแบบอย่างของ  
พระอาจารย ์ผูป้ระทบัอยูท่่ามกลางมนุษย ์“มิไดม้าเพื่อให้ผูอ้ื่นรับใช้ แต่มาเพ่ือรับใช้ผูอ้ื่น และมอบชีวิตของตนเป็น
สินไถ่เพื่อมวลมนุษย”์ (มธ 20:28) พระสงฆ์ตอ้งยอมรับและส่งเสริมดว้ยความจริงใจต่อศกัด์ิศรีของฆราวาสและ
บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมกบัพวกเขาในภารกิจของพระศาสนจกัร ตอ้งให้ความเคารพอย่างสูงสุดต่ออิสรภาพอนั
ยุติธรรมที่ทุกคนในนครแห่งโลกน้ีสมควรได้รับ พระสงฆ์ต้องรับฟังฆราวาสด้วยความเต็มใจ พิจารณาความ
ต้องการของพวกเขาด้วยจิตตารมณ์แห่งความเป็นพี่น้องกัน ตระหนักถึงประสบการณ์และสมรรถภาพด้านที่
แตกต่างกนัในกิจกรรมของมนุษย ์เพื่อที่พระสงฆร่์วมกบัฆราวาสจะสามารถท าความเขา้ใจสัญญาณแห่งกาลเวลาได ้
ในขณะที่ทดสอบจิตใจให้เห็นว่าเป็นของพระเป็นเจา้หรือไม่ (54) พระสงฆ์ควรค้นหาด้วยส านึกแห่งความเช่ือ 
ยอมรับดว้ยความปีติยินดี และสนับสนุนพระพรพิเศษของฆราวาสอนัหลากหลาย ตั้งแต่ต ่าตอ้ยที่สุดจนถึงสูงส่ง
ที่สุด ดว้ยความพากเพียร ในบรรดาพระพรอื่นๆ ของพระเป็นเจา้ซ่ึงมีอยู่อยา่งบริบูรณ์ในหมู่ฆราวาส บุคคลเหล่าน้ี
ควรค่าแก่การกล่าวถึงเป็นพิเศษ เน่ืองจากมีฆราวาสเพียงไม่ก่ีคนที่สนใจชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ ลึกซ้ึง ในท านอง
เดียวกนั พระสงฆ์ควรไวใ้จมอบหมายหน้าที่การรับใช้พระศาสนจกัรแก่ฆราวาส ยอมให้เขามีอิสระและมีพ้ืนที่ใน
การลงมือท างาน อันที่จริง ในโอกาสเหมาะสม พระสงฆ์ควรเชิญชวนให้ฆราวาสร่วมรับผิดชอบกิจการฝ่ายโลก 
ตามความคิดริเร่ิมของเขา (55) 

ในที่สุด พระสงฆ์ได้รับมอบหมายให้อยู่ท่ามกลางฆราวาสเพื่อน าพวกเขาไปสู่ความเป็นหน่ึงเดียวกนัใน
ความรัก “จงรักกนัฉันพี่น้อง จงคิดว่าผูอ้ื่นดีกว่าตน” (รม 12:10) ดงันั้น ตอ้งถือเป็นงานของพระสงฆ์ที่จะประสาน
ความแตกต่างทางจิตใจในลกัษณะที่ไม่มีใครตอ้งรู้สึกเป็นคนแปลกหนา้ในชุมชนของสัตบุรุษ พวกเขาเป็นผูป้กป้อง
ประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงเป็นภาระหนา้ที่ที่กระท าในนามของพระสังฆราช ในเวลาเดียวกนั พวกเขาเป็นผูยื้นยนัความ
จริงที่หนกัแน่นมัน่คง ดว้ยเกรงว่าสัตบุรุษจะถูกพดัพาไปกบักระแสลทัธิความเช่ือต่างๆ (56) พวกเขารวมเป็นหน่ึง
เดียวกันดว้ยความห่วงใยเป็นพิเศษต่อผูท้ี่ห่างเหินจากศีลศักด์ิสิทธ์ิ หรือบางคร้ังแมก้ระทัง่ห่างเหินจากความเช่ือ 
อนัที่จริง ในฐานะของนายชุมพาบาลที่ดี พระสงฆไ์ม่ควรหยดุที่จะออกไปแสวงหาคนเหล่าน้ี 

ขอให้จดจ าค าตกัเตือนของสภาสังคายนาน้ี เก่ียวกบัความเช่ือและการปฏิบตัิตนเพื่อส่งเสริมความเป็นหน่ึง
เดียวกนัของคริสตชนทัว่โลก ขอให้พระสงฆ์ไม่ลืมบรรดาพ่ีน้องที่ไม่ไดอ้ยูร่่วมกบัเราในชุมชนของพระศาสนจกัร
อยา่งสมบูรณ์ 

ท้ายที่สุด พระสงฆ์ได้รับมอบหมายให้ดูแลผูท้ี่ไม่ยอมรับพระคริสตเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้นของ 
พวกเขา (57) 

ฝ่ายสัตบุรุษ ควรตระหนักถึงภาระหน้าที่ต่อพระสงฆ์ และด้วยความกตัญญูกตเวที ควรติดตามพระสงฆ์ 
ผู ้เป็นนายชุมพาบาลและบิดา  ในท านองเดียวกัน สัตบุ รุษควรร่วมกันแบ่งเบาความห่วงใยของพระสงฆ์ 
ควรช่วยเหลือพระสงฆ์ดว้ยการสวดภาวนาและท างานเท่าที่จะท าได ้เพื่อพระสงฆจ์ะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ 
ไดง่้ายดายขึ้น และสามารถปฏิบติัหนา้ที่ให้สัมฤทธิผลย่ิงขึ้น (58) 

 
 



ค.  การจัดพระสงฆ์ไปปฏิบัติงาน และกระแสเรียกของพระสงฆ์ 
 

การจัดพระสงฆ์ไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
10.  พระคุณฝ่ายจิตวิญญาณที่พระสงฆไ์ดรั้บเมื่อรับศีลบวช จดัเตรียมไวไ้ม่ใช่ส าหรับภารกิจที่จ ากดัและมี

ขอบเขตแคบๆ แต่ส าหรับภารกิจแห่งความรอดพน้ที่มีขอบเขตกวา้งขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเป็นสากล  
“จนถึงสุดปลายแผ่นดิน” (กจ 1:8) และส าหรับทุกๆ ศาสนบริการแบบสงฆ์ที่ร่วมอยูใ่นความเป็นสากลของภารกิจที่
พระคริสตเจ้าได้มอบหมายให้บรรดาอัครสาวก สังฆภาพของพระคริสต์ที่พระสงฆ์ต่างมีส่วนร่วมโดยแท้จริง  
มีจุดมุ่งหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพ่ือประชากรทุกคนในทุกยุคสมัย และสังฆภาพน้ีไม่มีข้อจ ากัดด้านเช้ือชาติ 
สัญชาติ หรือยุคสมัย ดังที่ท่านเมลคีเซเดคได้เป็นแบบอย่างตามรหัสธรรมล ้ าลึกมาก่อนหน้าน้ีแล้ว (59) ดังนั้น 
ขอให้พระสงฆ์พึงระลึกไว้เสมอว่าการเอาใจใส่ดูแล วัดทุกแห่งต้องเป็นความห่วงใยเป็นส่วนตัวของตน 
เพราะฉะนั้น พระสงฆใ์นสังฆมณฑลที่มกีระแสเรียกมาก เมื่อไดรั้บอนุญาตจากประมุขในเขตทอ้งที่ (พระสังฆราช) 
ควรเต็มใจและพร้อมที่จะอาสาสมคัรไปท างานในภูมิภาคอื่น ในมิสซงัอื่น หรือในกิจการอื่นที่ขาดแคลนพระสงฆ์ 

กฎเก่ียวกับการส่งพระสงฆ์ไปอยู่ในอ านาจปกครองและออกจากอ านาจปกครองของพระสังฆราชนั้น
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข โดยรักษาขนบธรรมเนียมโบราณไว ้แต่กฎน้ีควรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ดา้นงานอภิบาลในสมัยปัจจุบัน ในท้องถิ่นที่การจัดสรรพระสงฆ์ด้วยจิตตารมณ์แบบธรรมทูตที่แท้จริงเป็นส่ิง 
จ าเป็น เราตอ้งไม่เพียงแต่จดัการให้เกิดการจดัสรรพระสงฆ์ที่ดีขึ้น แต่ตอ้งให้ความช่วยเหลืองานอภิบาลเฉพาะดา้น
ตามความจ าเป็นดว้ย ไม่ว่าจะเป็นในทอ้งถิ่นหรือประเทศใดก็ตาม เพ่ือให้วตัถุประสงค์น้ีส าเร็จไป เราควรจัดตั้ง 
สามเณราลัยนานาชาติ สังฆมณฑลเฉพาะถิ่น หรือเขตปกครองมิสซัง (Personal Prelatures or Vicariates) เป็นต้น 
โดยอาศัยสถาบันเหล่าน้ี  ด้วยอ านาจตามสมณบัญญัติของสถาบันเหล่าน้ีและด้วยความเคารพต่อสิทธิของ
พระสังฆราชผูเ้ป็นประมุขอยู่เสมอ พระสงฆ์จะได้รับการฝึกอบรมหรือถูกส่งเข้าไปอยู่ในอ านาจปกครองเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมของพระศาสนจกัรทั้งมวล 

พระสงฆ์ไม่ควรถูกส่งไปเพียงล าพงัคนเดียวในสนามการท างานใหม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในทอ้งถิ่นที่ไม่
คุ ้นเคยอย่างส้ินเชิงทั้งภาษาและประเพณี แต่ตามแบบอย่างสานุศิษยข์องพระคริสต์ (60) พวกเขาควรถูกส่งไป
ด้วยกันสองหรือสามคน  เพื่อสามารถช่วยเหลือกันและกันได้ ในท านองเดียวกัน  เราควรดูแลชีวิตฝ่ายจิตของ
พระสงฆ์ รวมถึงสุขภาพจิตและสุขภาพกายด้วยความรอบคอบ  และตราบเท่าที่ เป็นไปได้ ควรปรับเปลี่ยน
ส่ิงแวดลอ้มและสภาพการท างานให้เหมาะสมกบัความจ าเป็นและสมรรถภาพเฉพาะบุคคลของพระสงฆ์ ในเวลา
เดียวกนั นบัเป็นประโยชน์อยา่งย่ิง หากพระสงฆ์ที่ถูกส่งไปท างานในประเทศที่ใหญ่ส าหรับพวกเขา นอกจากจะรู้
ภาษาทอ้งถิ่นเป็นอยา่งดีแลว้ เขายงัตอ้งเขา้ใจลกัษณะเฉพาะเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางจิตวิทยาและสังคมของผูค้น
ที่พวกเขาถูกส่งไปรับใช ้เพื่อส่ือสารกบัคนเหล่านั้นไดง่้ายขึ้น ดงัตวัอยา่งนกับุญเปาโลอคัรสาวกที่กล่าวถึงตนเองว่า 
“แมว่้าขา้พเจา้เป็นอิสระ ขา้พเจา้ก็ยอมเป็นทาสรับใชทุ้กคน เพื่อเอาชนะใจผูอ้ื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ขา้พเจา้
ท าตนเป็นชาวยิวในหมู่ชาวยิวเพื่อเอาชนะใจชาวยิว” (1 คร 9:19-20) 

 

พระสงฆ์ต้องห่วงใยในกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ 
11.  พระผูเ้ป็นชุมพาบาลและพระสังฆราชของวิญญาณของเรา (61) ทรงตั้งพระศาสนจกัรของพระองคข์ึ้น 

เพื่อให้ประชากรที่ทรงเลือกสรรและไถ่กู ้ดว้ยพระโลหิต (62) ไดม้ีพระสงฆไ์ปจนส้ินพิภพ และบรรดาคริสตชนจะ



ไม่เป็นดังฝูงแกะที่ปราศจากนายชุมพาบาล  (63) โดยตระหนักถึงพระประสงค์ของพระคริสตเจ้าดังกล่าวน้ี 
และโดยการดลใจของพระจิตเจา้ บรรดาอคัรสาวกถือว่าเป็นหนา้ที่ของตนในการคดัเลือกบุคคล “ซ่ึงจะสอนคนอื่น
ต่อไปได”้ (2 ทธ 2:2) ดงันั้น หนา้ที่น้ีจึงเป็นส่วนหน่ึงในภารกิจของพระสงฆ ์ซ่ึงพระสงฆท์ุกองค์ตอ้งมีส่วนร่วมใน
การเอาใจใส่ดูแลพระศาสนจกัรทั้งมวล เพ่ือมิให้ศาสนบริการส าหรับประชากรของพระเป็นเจา้บนโลกน้ีตอ้งขาด
พร่องไป อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกัปตันเรือและกลาสีต่างมีผลประโยชน์ร่วมกัน (64) ขอให้เราสอนคริสตชน
ทั้งหลายว่าเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะให้ความร่วมมือกับพระสงฆ์ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง โดยการสวดภาวนาและ
กระท ากิจศรัทธาอื่นเท่าที่จะท าไดอ้ย่างสม ่าเสมอ (65) เพื่อให้พระศาสนจกัรมีจ านวนพระสงฆ์เพียงพอที่จะปฏิบตัิ
ภารกิจอันศักด์ิสิทธ์ิของพระศาสนจักร ดังนั้น ในเบื้องต้นถือเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ โดยการเทศน์สอนและ
แบบอย่างชีวิตของพวกเขา เพื่อแสดงออกถึงจิตตารมณ์แห่งการรับใช้และความปีติยินดีแห่งปัสกา อนัจะเป็นการ
พิสูจน์ให้สัตบุรุษเห็นถึงความดีเลิศและความจ าเป็นของสังฆภาพ จากนั้นพระสงฆ์ควรดูแลให้แน่ใจว่าทั้งเยาวชน
และผูใ้หญ่ที่พวกเขาพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมจะรับเขา้สู่สังฆภาพ ควรไดรั้บเรียกจากพระสังฆราชให้รับศีลบวช 
เวน้ไวแ้ต่กรณีที่ไม่ไดพ้ยายามหรือไม่สะดวกในการช่วยเหลือพวกเขาให้เตรียมตัวส าหรับกระแสเรียกน้ี เราตอ้ง
เคารพอิสรภาพทั้งภายในและภายนอกของพระสงฆ์ที่ลงมือปฏิบัติอยู่เสมอ ความขยนัหมั่นเพียรและการให้
ค าแนะน าด้านจิตวิญญาณอย่างระมัดระวงัเป็นประโยชน์อย่างมากในความพยายามน้ี พ่อแม่ ครู และทุกคนที่
เก่ียวขอ้ง ควรให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ควรเตรียมพวกเขาให้ตระหนักถึงความห่วงใยที่พระเป็นเจา้ทรงมีต่อ
ฝูงแกะของพระองค์ ให้พวกเขาพิจารณาไตร่ตรองถึงความจ าเป็นของพระศาสนจกัร และไดรั้บการเตรียมพร้อม  
เพ่ือตอบสนองดว้ยน ้าใจดีเมื่อพระเป็นเจา้ทรงเรียก โดยตอบรับพระองค์ว่า “ขา้พเจา้อยู่ที่น่ี โปรดส่งขา้พเจา้ไปเถิด” 
(อสย 6:8) อย่างไรก็ตาม พระสุรเสียงเรียกของพระเป็นเจา้น้ี มิใช่ผูท้ี่จะเป็นพระสงฆ์ในอนาคตจะไดยิ้นแบบปกติ
ธรรมดา แต่ควรสังเกตและวินิจฉัยจากเคร่ืองหมายต่างๆ ซ่ึงแสดงให้คริสตชนที่สุขุมได้เห็นถึงน ้ าพระทัยของ 
พระเป็นเจา้ในแต่ละวนั พระสงฆค์วรเฝ้าสังเกตเคร่ืองหมายเหล่าน้ีอยา่งระมดัระวงั (66) 

เพราะฉะนั้น ขอแนะน าอย่างแข็งขนัให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมในกิจการส่งเสริมกระแสเรียก ไม่ว่าจะเป็น
ของสังฆมณฑลหรือระดบัประเทศ (67) ในบทเทศน์ ในการสอนค าสอน และในบทความขอ้เขียนต่างๆ พระสงฆ์
ต้องบอกให้ชัดเจนว่าพระศาสนจักรท้องถิ่นและทั่วโลกต้องการอะไร และอธิบายให้เห็นชัดเจนว่าหน้าที่ของ
พระสงฆ์มีลกัษณะเช่นไร และดีเลิศเพียงใด งานของพระสงฆ์มีทั้งความรับผิดชอบสูงและความช่ืนชมยินดีอย่าง
เป่ียมล้น ซ่ึงบรรดาปิตาจารยแ์ห่งพระศาสนจักรสอนว่า งานน้ีท าให้ความรักอันย่ิงใหญ่ของพระคริสตเจา้เป็นที่
ประจกัษ ์(68) 



บทที่ 3 
ชีวิตของพระสงฆ์ 

 

ก.  กระแสเรียกของพระสงฆ์สู่ชีวิตท่ีสมบูรณ์ 
 

การเรียกพระสงฆ์ให้ถือความศักดิ์สิทธิ์ 
12.  พระสงฆ์ถูกสร้างให้คล้ายคลึงกับพระคริสตเจ้าผู ้เป็นสงฆ์โดยทางศีลบวช เพื่อจะได้ร่วมมือกับ

พระสังฆราชในการท างานสร้างเสริมและดูแลพระศาสนจกัร ซ่ึงเป็นพระกายทั้งครบของพระคริสตเจา้ ปฏิบติังาน
ในฐานะศาสนบริกรของพระองค์ผูท้รงเป็นศีรษะ เฉกเช่นเดียวกบัคริสตชนทุกคน พระสงฆ์ไดรั้บศีลลา้งบาปอัน
เป็นสัญลกัษณ์และพระคุณของกระแสเรียกและพระหรรษทานที่แมม้นุษยจ์ะอ่อนแอ (1) พวกเขาสามารถและตอ้ง
แสวงหาความสมบูรณ์ตามพระวาจาของพระคริสตเจา้ที่ว่า“ท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดงัที่พระบิดาเจา้สวรรค์
ของท่านทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด” (มธ 5:48) อย่างไรก็ตาม พระสงฆ์มุ่งสู่ความบริบูรณ์ในรูปแบบที่มี
ลกัษณะเฉพาะ พวกเขาถวายตัวต่อพระเป็นเจา้ในรูปแบบใหม่ในศีลบวช และไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือที่มีชีวิตของ 
พระคริสตเจ้าผูท้รงเป็นสงฆ์นิรันดร โดยพวกเขาจะสามารถปฏิบัติภารกิจอันน่าพิศวงของพระองค์ อันจะช่วย
เสริมสร้างมนุษยชาติทั้งมวลให้สมบูรณ์ขึ้นมาใหม่ด้วยฤทธ์ิอ านาจจากเบื้องบนไดใ้นที่สุด (2) ดังนั้น เน่ืองจาก
พระสงฆ์ทุกองค์ต่างลงมือท างานแทนพระคริสตเจา้ในรูปแบบของตนเอง ไดรั้บการหล่อเลี้ยงดว้ยพระหรรษทาน
พิเศษ เพื่อให้สามารถรับใช้ผูท้ี่พระเป็นเจา้ทรงมอบหมายไวก้บัเขาและประชากรของพระเป็นเจา้ทั้งมวล พระสงฆ์
ควรเจริญชีวิตในพระหรรษทานของพระองคผู์ท้รงมอบหมายภารกิจให้ เพราะความอ่อนแอฝ่ายเน้ือหนังน้ีเองที่น า
ความศักด์ิสิทธ์ิมาสู่พระองค์ ผูซ่ึ้งส าหรับเราแลว้เป็นมหาสมณะผูสู้งส่ง “เป็นผูศ้กัด์ิ สิทธ์ิ ไร้ความผิด ไร้มลทิน 
แยกจากคนบาปทั้งปวง” (ฮบ 7:26) 

พระคริสตเจ้าผู ้ที่พระบิดาเจ้าทรงท าให้ศักด์ิสิทธ์ิ ถวายพระองค์ และถูกส่งมายงัโลกน้ี (3) “ทรงมอบ
พระองค์เพื่อเรา เพื่อไถ่กู ้เราจากความอธรรมทั้งหลาย ช าระประชากรให้บริสุทธ์ิเพ่ือเป็นประชากรของพระองค ์
และเป็นผูป้รารถนาที่จะท าแต่ความดี” (ทต 2:14) ดงันั้น โดยผ่านทางการรับทนทรมาน จึงเสด็จสู่พระสิริรุ่งโรจน์
ของพระองค ์(4) ในท านองเดียวกนั พระสงฆผู์ถ้วายตวัภายใตก้ารเจิมของพระจิตเจา้และถูกส่งไปโดยพระคริสตเจา้ 
จึงต้องก าราบกิจการฝ่ายเน้ือหนังและอุทิศตนทั้งส้ินเพ่ือรับใช้มนุษย ์โดยวิธีน้ีเองที่พวกเขาสามารถก้าวหน้าใน
ความศกัด์ิสิทธ์ิที่พระคริสตเจา้ทรงมอบให้ เพื่อให้พวกเขาเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ (5) 

ดงันั้น ผูท้ี่ปฏิบติัศาสนบริการแห่งพระจิตและความยุติธรรม (6) จึงเป็นพยานยืนยนัถึงชีวิตในพระจิตเจ้า 
ตราบเท่าที่พวกเขาเปิดรับพระจิตของพระคริสตเจา้ ผูป้ระทานชีวิตและทรงน าทางพวกเขา ส่ิงที่น าทางพระสงฆ์
ไปสู่ความครบสมบูรณ์ได้แก่ การประกอบพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิประจ าวนัและศาสนบริการทั้งส้ินที่พวกเขาปฏิบัติ
ร่วมกบัพระสังฆราชและเพื่อนพระสงฆ ์ความศกัด์ิสิทธ์ิมีส่วนอย่างมากในการช่วยให้พระสงฆ์ปฏิบตัิศาสนบริการ
ทั้งหลายอย่างได้ผล แม้พระหรรษทานศักด์ิสิทธ์ิจะสามารถใช้ศาสนบริกรทั้งหลายที่แม้จะไม่คู่ควร ก็สามารถ
ท างานการไถ่กู ้ให้รอดพน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กระนั้นก็ตาม เพ่ือให้งานอันน่ามหัศจรรยข์องพระองค์เป็นที่
ประจกัษ ์โดยส่วนใหญ่แลว้พระเป็นเจา้ทรงเลือกผูท้ี่เปิดรับฤทธ์ิอ านาจและการช้ีน าของพระจิตเจา้ และผูท้ี่ชิดสนิท



กบัพระคริสตเจา้และมีความศกัด์ิสิทธ์ิในชีวิตจนสามารถกล่าวพร้อมกบันักบุญเปาโลว่า “ขา้พเจา้มีชีวิตอยู่ มิใช่ตวั
ขา้พเจา้อีกต่อไป แต่พระคริสตเจา้ทรงด ารงชีวิตอยูใ่นตวัขา้พเจา้” (กท 2:20) 

ดงันั้น เพ่ือให้สัมฤทธิผลตามความปรารถนาในดา้นการอภิบาล ในการฟ้ืนฟูพระศาสนจกัรขึ้นใหม่เร่ือง
การประกาศข่าวดีทั่วแผ่นดิน และเร่ืองการเสวนากับโลกยุคปัจจุบัน สภาศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีขอวิงวอนให้พระสงฆ ์
ทุกองค์มุ่งมั่นเจริญชีวิตในความศักด์ิสิทธ์ิอยู่ตลอดเวลา อันจะท าให้พวกเขาเป็นเคร่ืองมือที่ดีขึ้นในการรับใช้
ประชากรของพระเป็นเจา้ทั้งมวล โดยใชวิ้ธีการทั้งหลายที่พระศาสนจกัรรับรองเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายน้ี (7) 
 
พระสงฆ์จ าเป็นต้องมีความศักดิ์สิทธิ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ 3 ประการ 

13.  พระสงฆ์ผูป้ฏิบตัิหน้าที่ของตนดว้ยความจริงใจและไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือยในพระจิตแห่งพระคริสตเจา้
จะบรรลุถึงความศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยความจริงแทน้ี้ 

ในฐานะที่พระสงฆ์เป็นศาสนบริกรแห่งพระวาจาของพระเป็นเจ้า แต่ละวันพวกเขาต้องอ่านและฟัง 
พระวาจาของพระเป็นเจา้ โดยมีภารกิจคือสอนพระวาจานั้นแก่ผูอ้ื่น ถ้าหากกระท าดังน้ีแล้ว พวกเขาก็ได้รับเอา 
พระวาจานั้นไวใ้นจิตใจ เจริญกา้วหนา้เป็นผูติ้ดตามพระผูเ้ป็นเจา้ที่สมบูรณ์ขึ้นทุกวนั ดงัที่นักบุญเปาโลกล่าวไวใ้น
จดหมายถึงทิโมธีว่า “จงเอาใจใส่และอุทิศตนในเร่ืองเหล่าน้ี เพ่ือให้ทุกคนแลเห็นความกา้วหนา้ของท่าน จงดูแลทั้ง
ตนเองและค าส่ังสอน จงมัน่คงต่อไปในเร่ืองดงักล่าว เพราะเมื่อท าเช่นน้ี ท่านจะช่วยทั้งตนเองและผูท้ี่ฟังท่านให้
รอดพ้น” (1 ทธ 4:15-16) ขณะที่พระสงฆ์แสวงหาวิธีการต่างๆ ที่จะสอนผู้อื่นถึงส่ิงที่ได้เรียนรู้ให้ดีย่ิงขึ้ น (8) 
พวกเขาจะเขา้ใจชัดแจง้ถึง “ความไพบูลย์สุดที่จะหยัง่รู้ได้ของพระคริสตเจ้า” (อฟ 3:8) และพระปรีชาญาณอัน
มากมายของพระเป็นเจา้ (9) ถา้พวกเขาระลึกอยูเ่สมอว่าพระเป็นเจา้ทรงเป็นผูเ้ปิดดวงใจของมนุษย ์(10) และระลึก
ว่าพลงัอ านาจมิไดม้าจากพวกเขาเอง แต่มาจากฤทธ์ิอ านาจของพระผูเ้ป็นเจา้ (11) ในความจริงแทข้องการเทศน์สอน
พระวาจาของพระเป็นเจา้ พวกเขาจะถูกชกัน าให้ใกลชิ้ดกบัพระคริสตเจา้พระอาจารย ์และไดรั้บการช้ีน าจากพระจิต
ของพระองค์ ดังนั้น ผูท้ี่อยู่ร่วมชิดสนิทกับพระคริสตเจา้ย่อมร่วมส่วนอยู่ในความรักของพระเป็นเจ้า รหัสธรรม 
ล ้าลึกแห่งความรักซ่ึงซ่อนเร้นอยูม่าตั้งแต่ปฐมกาล (12) จึงไดรั้บการเผยแสดงในองคพ์ระคริสตเจา้ 

พระสงฆ์ท าหน้าที่เป็นตัวแทนพิเศษของพระคริสตเจ้าในฐานะศาสนบริกรในการประกอบพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ
ต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงพิธีบูชาขอบพระคุณ ซ่ึงพระคริสตเจา้ทรงถวายพระองคเ์องเป็นเคร่ืองบูชาเพื่อช่วยมนุษย์
ให้รอดพน้ ดงันั้น พระสงฆจึ์งไดรั้บเชิญให้ถือตามความหมายจากพิธีกรรมที่พวกเขาปฏิบตัิ และดว้ยเหตุที่พวกเขา
ฉลองรหัสธรรมแห่งการส้ินพระชนมข์องพระคริสตเจา้ พวกเขาจึงควรปกป้องรักษาร่างกายของตนให้ห่างไกลจาก
ความมวัเมาลุ่มหลงและราคะตณัหา (13) ในรหัสธรรมของการถวายเคร่ืองบูชาแห่งศีลมหาสนิท ซ่ึงพระสงฆ์ได้
ปฏิบตัิหนา้ที่ส าคญัย่ิงเพื่อให้งานขององคพ์ระผูไ้ถ่กูใ้ห้รอดพน้ของเราด าเนินอยูต่่อไปเป็นนิจ (14) และดงันั้น สภาฯ 
จึงก าชบัอยา่งแข็งขนัให้พระสงฆ์ถวายบูชามิสซาทุกวนั ดว้ยเหตุที่ แมส้ัตบุรุษจะไม่สามารถมาร่วมการถวายบูชาได ้
แต่พิธีกรรมน้ียงัคงเป็นกิจการของพระคริสตเจา้และของพระศาสนจกัร (15) ดงันั้น เมือ่พระสงฆ์ร่วมในกิจการของ
พระคริสตเจา้ผูท้รงเป็นสงฆ์ พวกเขาจึงถวายตวัเองทั้งส้ินแด่พระเป็นเจา้ และเมื่อไดรั้บการบ ารุงเลี้ยงดว้ยพระกาย
ของพระคริสตเจา้แลว้ พวกเขาก็ไดร่้วมส่วนอยา่งลึกซ้ึงในความรักของพระองค์ ผูป้ระทานพระองคเ์องเป็นอาหาร
หล่อเลี้ ยงวิญญาณของสัตบุรุษ ในท านองเดียวกัน เมื่อโปรดศีลศกัด์ิสิทธ์ิก็ไดร่้วมเป็นหน่ึงในพระประสงค์และ
ความรักของพระคริสตเจา้ ส่ิงน้ีเป็นความจริงอย่างที่สุด  ในการปฏิบตัิหน้าที่โปรดศีลอภยับาป พระสงฆค์วรมาถึง



โดยพร้อมเพรียงกันและพร้อมเสมอที่จะโปรดศีลอภัยบาปทุกคร้ังเมื่อสัตบุรุษร้องขออย่างสมควร ในการสวด 
ท าวตัร พระสงฆ์ร่วมเสียงกับพระศาสนจักรด้วยความมุ่งมั่นที่จะสวดภาวนาในนามของมนุษยชาติ ร่วมกับ 
พระคริสตเจา้ผูซ่ึ้ง “ทรงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิจเพ่ือทูลขอพระกรุณาให้คนเหล่านั้น” (ฮบ 7:25) 

ในขณะที่พวกเขาปกครองและเลี้ ยงดูประชากรของพระเป็นเจ้า ขอให้แบบอย่างของนายชุมพาบาลที่ดี
กระตุน้ให้พระสงฆพ์ร้อมอุทิศชีวิตเพื่อแกะของตน (16) พร้อมที่จะเสียสละอยา่งสูงสุดตามแบบอยา่งของพระสงฆ ์
ซ่ึงแม้ในยุคสมัยของเรา ยงัคงไม่ลังเลใจที่จะพลีชีพของตน เน่ืองจากพระสงฆ์เป็นผูน้ าความเช่ือและได้ “เข้าสู่
สถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิอย่างย่ิง เดชะพระโลหิตของพระเยซูเจา้” (ฮบ 10:19) พระสงฆ์จึงเขา้ใกลชิ้ดสนิทกบัพระเป็นเจา้ 
“ดว้ยใจจริงและเต็มเป่ียมดว้ยความเช่ือ” (ฮบ 10:22) พระสงฆ์จึงเป็นความหวงัอย่างมัน่คงเพ่ือสัตบุรุษของตน (17) 
โดยบรรเทาใจผูส้ิ้นหวงัดว้ยการปลอบประโลมใจ เช่นเดียวกบัที่พระเป็นเจา้ทรงปลอบโยนพวกเขา (18) ในฐานะ
ผู้น าชุมชน พวกเขาฝึกฝนจิตใจเพื่อเป็นผู้อภิบาลสัตบุรุษ ยอมสละความสะดวกสบายส่วนตัว ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตวั แต่กระท าการทั้งปวงเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือช่วยผูค้นให้รอดพน้ (19) พยายามอยูเ่สมอที่
จะปรับปรุงงานอภิบาลสัตบุรุษของตน และในกรณีที่จ าเป็น พร้อมที่จะริเร่ิมวิธีการอภิบาลใหม่ๆ ภายใตก้ารน าของ
พระจิตแห่งความรัก ซ่ึงเป็นไปตามพระประสงค ์(20) 

 
ชีวิตของพระสงฆ์ต้องกลมกลืนและประสานกัน 

14.  ในโลกยุคปัจจุบนั ผูค้นมีภาระหน้าที่และปัญหาต่างๆ มากมาย บ่อยคร้ังตอ้งแกปั้ญหานั้นอย่างเร่งรีบ
และใชค้วามรู้ความสามารถในหลายๆ ดา้น จึงท าให้พวกเขาหมดส้ินเร่ียวแรงอยา่งน่าใจหาย พระสงฆก์็เช่นเดียวกนั 
พวกเขาตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งและถูกจ ากัดจากภาระหน้าที่มากมาย จึงเป็นส่ิงสมเหตุผลอย่างแน่นอนที่พวกเขาจะ
สงสัยว่าท าอยา่งไรจึงจะประสานและรักษาสมดุลระหว่างชีวิตภายในกบักิจกรรมภายนอกอนัเร่งรีบเหล่าน้ี ทั้งการ
ปฏิบัติศาสนบริการภายนอกเพียงอย่างเดียวหรือการอุทิศตนกระท ากิจศรัทธาแต่เพียงอย่างเดียว แม้จะเป็น
ประโยชน์อยูบ่า้ง แต่ก็ไม่อาจท าให้เกิดการประสานกลมเกลียวที่จ าเป็นส าหรับชีวิตได ้พระสงฆจ์ะมีชีวิตที่สมดุลได้
เฉพาะเมื่อปฏิบัติตามแบบอย่างพระคริสตเจา้  องค์พระผูเ้ป็นเจ้าของเรา ในการปฏิบัติศาสนบริการ อาหารของ
พระองคค์ือ การปฏิบตัิตามพระประสงคข์องพระผูท้รงส่งพระองคม์าท างานของพระองคใ์ห้ส าเร็จไป (21) 

เพื่อให้การท าตามพระประสงค์ของพระบิดาในโลกน้ีไดด้ าเนินต่อไป พระคริสตเจา้ทรงท างานอย่างไม่
หยุดหย่อนโดยผ่านทางพระศาสนจักร พระองค์ปฏิบัติงานโดยผ่านทางศาสนบริกรของพระองค์ และดังนั้ น 
พระองคย์งัทรงเป็นตน้ก าเนิดและท่อธารแห่งความเป็นหน่ึงเดียวกนัของชีวิตพระสงฆท์ั้งหลาย ถา้พระสงฆส์ามารถ
สร้างความกลมกลืนและเอกภาพในชีวิตของตนไดด้้วยการเช่ือมประสานตนเองเขา้กบัพระคริสตเจา้เพื่อรับรู้ถึง 
พระประสงค์ของพระบิดา ส าหรับพระสงฆ์แล้ว ส่ิงน้ีท าให้พวกเขาเป็นของขวญัอนัสมบูรณ์แบบส าหรับผูค้นที่
พวกเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลอภิบาล (22) ดังนั้น ในขณะที่พระสงฆ์ปฏิบัติตามแบบอย่างนายชุมพาบาลที่ดี 
โดยเฉพาะแสดงให้เห็นถึงความรักแบบผู้อภิบาล พวกเขาจะค้นพบสายใยแห่งความสมบูรณ์อย่างพระสงฆ ์
ที่เช่ือมโยงชีวิตและกิจกรรมของตนให้เป็นเอกภาพและกลมกลืนกนั ความรักแบบผูอ้ภิบาลน้ี (23) หลัง่ไหลมาอยา่ง
พิเศษจากการถวายบูชาแห่งศีลมหาสนิท ดงันั้น การถวายบูชามิสซาจึงเป็นรากฐานและศูนยก์ลางแห่งชีวิตทั้งครบ
ของพระสงฆ์ ส่ิงที่เกิดขึ้นบนแท่นถวายเคร่ืองบูชาศกัด์ิสิทธ์ินั้น ผูม้ีดวงใจแบบพระสงฆ์ตอ้งน้อมน ามาปฏิบตัิดว้ย
เช่นกนั เร่ืองน้ีจะส าเร็จไปไม่ได ้นอกจากพระสงฆจ์ะท าความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงถึงรหัสธรรมล ้าลึกแห่งพระคริสตเจา้ 



เพื่อประเมินและตรวจสอบความกลมกลืนของชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ขอให้พระสงฆพ์ิเคราะห์ถึงงานและ
โครงการทั้งหมดของตน เพ่ือแยกแยะว่าส่ิงใดที่เป็นพระประสงคข์องพระเป็นเจา้ (24) นั่นคือ พิจารณาว่าพวกเขาได้
ใช้ความพยายามเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามภารกิจแห่งข่าวดีของพระศาสนจักร ความซ่ือสัตย์ต่อ 
พระคริสตเจา้มิอาจแยกจากความวางไวใ้จต่อพระศาสนจักรของพระองค์ไปได้ ความรักแบบผูอ้ภิบาลเรียกร้อง
พระสงฆใ์ห้หลีกเลี่ยงการปฏิบตัิงานแบบเสียแรงเปล่า (25) แต่ให้ท างานดว้ยความผูกพนัแน่นแฟ้นเป็นหน่ึงเดียวกบั
พระสังฆราชและเพื่อนพระสงฆ์เสมอ ถ้าแผนงานเป็นไปตามน้ีแล้ว พวเขาจะพบความกลมกลืนและเอกภาพใน
ชีวิตตนเอง ความเป็นหน่ึงเดียวกนัในภารกิจของพระศาสนจกัร พวกเขาจะชิดสนิทกบัองคพ์ระคริสตเจา้ และโดย
ทางพระองคร่์วมสนิทกบัพระบิดาเจา้ในองคพ์ระจิตเจา้ ซ่ึงจะน าความบรรเทาใจและความสุขอนัเต็มเป่ียม (26) 

 
ข.  ส่ิงส าคัญฝ่ายจิตวิญญาณในชีวิตพระสงฆ์ 

 

ความถ่อมตนและการเช่ือฟัง 
15.  ในบรรดาคุณธรรมทั้งหมดที่จ าเป็นส าหรับพระสงฆใ์นการปฏิบติัศาสนบริการศกัด์ิสิทธ์ิ ไม่มีคุณธรรม

ใดจะส าคญัไปกว่าสภาพจิตใจและจิตวิญญาณที่พร้อมจะรับรู้และท าตามน ้าพระทยัของพระองคผู์ท้รงส่งพวกเขาไป 
ไม่ใช่ท าตามอ าเภอใจตนเอง (27) ภารกิจศกัด์ิสิทธ์ิที่พระจิตเจา้ทรงเรียกพวกเขาให้กระท านั้น (28) สูงส่งเกินกว่า
สติปัญญาและความสามารถของมนุษยท์ั้งหลาย “พระเจา้ทรงเลือกสรรคนที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อท าให้ผูแ้ข็งแรง
ตอ้งอบัอาย” (1 คร 1:27) ดว้ยตระหนักถึงความอ่อนแอของตนเอง ศาสนบริกรแท้ของพระคริสตเจา้ท างานดว้ย
ความถ่อมตน พยายามท าส่ิงที่พอพระทยัพระเป็นเจา้ (29) เป่ียมไปดว้ยพระจิตเจา้ (30) พระสงฆ์ไดรั้บการช้ีน าจาก
พระองคผู์ท้รงมีพระประสงค์ให้มนุษยท์ุกคนไดรั้บการไถ่กูใ้ห้รอดพน้ และเขา้ใจถึงพระประสงคข์องพระเป็นเจา้น้ี
และปฏิบัติตามพระประสงค์ในสภาวการณ์ปกติในชีวิตประจ าวนัของตน ดว้ยความอ่อนน้อมถ่อมตน พระสงฆ์
เฝ้าคอยรับใช้ทุกคนที่พระเป็นเจา้ทรงส่งเขาไปดูแลตามหน้าที่งานประจ าวนัที่ไดรั้บมอบหมายและในเหตุการณ์
ต่างๆ ในชีวิต 

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่ศาสนบริการแบบสงฆ์เป็นศาสนบริการของพระศาสนจักร ศาสนบริการน้ีจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์เมื่อร่วมเป็นหน่ึงเดียวตามล าดบัชั้นกบัพระกายทั้งครบ ดงันั้น ความรักแบบผูอ้ภิบาลเรียกร้อง
พระสงฆ์ผูป้ฏิบตัิงานภายใตก้รอบของความเป็นหน่ึงเดียวกันน้ีให้สละทิ้งน ้ าใจตนเอง ยอมรับใช้พระเป็นเจา้และ 
พ่ีน้องคริสตชน ด้วยจิตตารมณ์แห่งความเช่ือ ขอให้พระสงฆ์ยอมรับและปฏิบัติตามค าส่ังของพระสันตะปาปา 
พระสังฆราชของตน หรือผูใ้หญ่อื่นๆ ที่ไดม้อบหมายหรือแนะน าพวกเขา 

ดว้ยจิตใจที่มุ่งมัน่ ขอให้พระสงฆ์อุทิศตนและทุ่มเทสุดกายใจ (31) ปฏิบตัิภารกิจใดๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
แมจ้ะเป็นงานที่เล็กนอ้ยและต ่าตอ้ย พวกเขาตอ้งถนอมรักษาและเสริมสร้างความเป็นหน่ึงเดียวอนัจ าเป็นกบับรรดา
พี่นอ้งในศาสนบริการให้เขม้แข็ง โดยเฉพาะผูท้ี่พระเป็นเจา้ทรงเลือกสรรให้เป็นผูป้กครองพระศาสนจกัรในสายตา
ของคนภายนอก ด้วยวิธีน้ี พวกเขาได้ร่วมลงแรงเสริมสร้างพระกายของพระคริสตเจา้ ซ่ึงเจริญเติบโตขึ้น “ในทุก
กิจการแห่งการรับใช้” (32) ความนบนอบเช่ือฟังมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมอิสรภาพอย่างมีวุฒิภาวะของผูเ้ป็นบุตร
แห่งพระเจา้ โดยธรรมชาติของความนบนอบเช่ือฟัง จะก าหนดให้พระสงฆพ์ฒันาแนวทางและวิธีการใหม่ๆ ในการ
ปฏิบตัิงานที่ไดรั้บแรงกระตุน้จากความรัก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนจกัรย่ิงขึ้น ขอให้พระสงฆเ์สนอแผนงาน



ใหม่ๆ และพยายามท างานด้วยความกระตือรือร้นและความกลา้หาญ  เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ประชากรของ 
พระเป็นเจา้ แน่นอน พวกเขาตอ้งพร้อมนอ้มรับการตดัสินใจของผูป้กครองพระศาสนจกัรของพระเป็นเจา้ 

ดว้ยความอ่อนน้อมถ่อมตนและความนบนอบเช่ือฟังและรับผิดชอบดว้ยความเต็มใจ พระสงฆ์ด าเนินชีวิต
ตามแบบอย่างพระคริสตเจา้ มีความรู้ในตวัเองเหมือนที่มีอยูใ่นพระเยซูคริสตเจา้ผู ้“ทรงสละพระองค์จนหมดส้ิน 
ทรงรับสภาพดุจทาส” ทรงเช่ือฟังจนถึงกบัทรงยอมรับแมค้วามตาย (ฟป 2:7-9) ดว้ยความนบนอบเช่ือฟังน้ี พวกเขา
เอาชนะและชดเชยความไม่เช่ือฟังของอาดมั ดงัที่อคัรสาวกเป็นพยานยืนยนัว่า “มวลมนุษยก์ลายเป็นคนบาปเพราะ
ความไม่เช่ือฟังของมนุษยค์นเดียวฉันใด มวลมนุษยก์็จะเป็นผูช้อบธรรมเพราะความเช่ือฟังของมนุษยค์นเดียวฉัน
นั้น” (รม 5:19) 
 
การเลือกและยกย่องการถือพรหมจรรย์ในฐานะเป็นพระคุณพิเศษ 

16.  พระเยซูคริสตเจ้าทรงช้ีแนะให้ถือพรหมจรรย์อย่างแท้จริงและตลอดเวลาเพราะเห็นแก่อาณาจักร
สวรรค์ (33) ตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงยุคสมัยของเราในปัจจุบันน้ี สัตบุรุษมากมายยอมรับโดยสมัครใจและถือ
ปฏิบตัิกนัมาอย่างน่ายกย่อง พระศาสนจกัรจึงถือเป็นคุณค่าที่ย่ิงใหญ่เป็นพิเศษส าหรับชีวิตแบบพระสงฆ์ ในเวลา
เดียวกนั การถือพรหมจรรยเ์ป็นเคร่ืองหมายและเคร่ืองกระตุน้ให้เกิดความรักแบบผูอ้ภิบาล และเป็นบ่อเกิดอย่าง
วิเศษของความมัง่คัง่ทางจิตวิญญาณในโลกน้ี (34) อนัที่จริง การถือพรหมจรรยม์ิไดเ้ป็นขอ้เรียกร้องตามธรรมชาติ
ของสังฆภาพ ดงัจะเห็นไดจ้ากแนวทางปฏิบตัิของพระศาสนจกัรในยคุแรกๆ (35) และประเพณีของพระศาสนจกัร
ฝ่ายตะวนัออก ทั้งน้ี นอกจากผูท้ี่เลือกถือพรหมจรรยด์ว้ยพระพรของพระเป็นเจา้เช่นเดียวกบัพระสังฆราชทุกองค ์
ยงัมีพระสงฆ์ผูป้ระกอบคุณงามความดีที่แต่งงานดว้ยเช่นกนั ถึงแมส้ภาสังคายนาจะแนะน าให้ถือพรหมจรรยแ์บบที่
พระศาสนจกัรก าหนด แต่สภาสังคายนาแห่งน้ีไม่ไดม้ีจุดมุ่งหมายแต่ประการใดที่จะเปลี่ยนกฎวินัยที่ต่างกนั ซ่ึงมี
การถือปฏิบตัิกนัโดยชอบดว้ยธรรมวินยัในพระศาสนจกัรฝ่ายตะวนัออก สภาสังคายนาน้ีขอเตือนใจตลอดไปว่า ผูท้ี่
ไดรั้บสังฆภาพและแต่งงาน ตอ้งรักษากระแสเรียกศกัด์ิสิทธ์ิของตน เพื่อสามารถอุทิศชีวิตดูแลผูท้ี่พระเป็นเจา้ทรง
มอบไวก้บัเขาอยา่งเต็มที่และดว้ยน ้าใจกวา้งต่อไป (36) 

โดยแทจ้ริงแลว้ การถือพรหมจรรยเ์หมาะกบัสังฆภาพในหลายๆ แง่มุม ดว้ยว่าภารกิจทั้งปวงของพระสงฆ์
เป็นการอุทิศเพื่อรับใช้มนุษยใ์หม่ ซ่ึงพระคริสตเจา้ผูม้ีชัยชนะเหนือความตายได้ทรงบันดาลให้เกิดขึ้นดว้ยเดชะ 
พระจิตของพระองค์ในโลกน้ี และมีบ่อเกิดซ่ึง “มิไดเ้กิดจากสายเลือด มิได้เกิดจากความปรารถนาตามธรรมชาติ 
มิไดเ้กิดจากความตอ้งการของมนุษย ์แต่เกิดจากพระเจา้” (ยน 1:13) ฉะนั้น ดว้ยการถือพรหมจรรยห์รือการครองตวั
เป็นโสดเพื่ออาณาจักรสวรรค์ (37) พระสงฆ์จึงถวายตวัแด่พระคริสตเจ้าดว้ยเหตุผลแบบใหม่และพิเศษ พวกเขา
ใกลชิ้ดกบัพระองค์ไดง่้ายขึ้นดว้ยดวงใจที่ไม่พะวกัพะวน (38) อุทิศตนอย่างอิสระมากขึ้นให้กบัพระองค์และโดย
ทางพระองค์เพ่ือรับใช้พระเป็นเจ้าและมนุษย์ ปฏิบัติศาสนบริการอย่างกระฉับกระเฉงขึ้นเพ่ือพระอาณาจักร 
ของพระองค์และเพ่ือสรรค์สร้างมนุษยใ์หม่ ดงันั้น ในความหมายกวา้งๆ พระสงฆ์จึงเหมาะสมที่จะเป็นบิดาใน 
พระคริสตเจา้ ดว้ยเหตุน้ี พวกเขาจึงประกาศค าปฏิญาณต่อหน้ามนุษยถ์ึงเจตจ านงที่จะอุทิศตนท างานที่พระเป็นเจา้
ทรงมอบหมายให้ นั่นคือ ให้ค ามั่นสัญญาว่าจะถือซ่ือสัตย์ต่อมนุษย์ และแสดงตนเป็นผู้ถือพรหมจรรย์ของ 
พระคริสตเจา้ (39) และดงันั้น จึงน ามาซ่ึงรหัสธรรมล ้าลึกแห่งการสมรสที่พระคริสตเจา้ทรงสถาปนาขึ้น และท าให้
ปรากฏชดัเจนเป็นที่ประจกัษใ์นอนาคต นั่นคือพระศาสนจกัรมีพระคริสตเจา้เป็นคู่สมรสหน่ึงเดียว (40) นอกจากน้ี 



พระสงฆ์ยงัเป็นเคร่ืองหมายที่มีชีวิตถึงโลกในอนาคต ซ่ึงด ารงอยู่ในปัจจุบนัโดยทางความเช่ือและความรัก  โลกซ่ึง
บรรดาบุตรแห่งผูก้ลบัฟ้ืนคืนชีพไม่แต่งงานหรือไม่มีสามีภรรยา (41) 

ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ี บนพ้ืนฐานของรหัสธรรมและภารกิจของพระคริสตเจ้า พระศาสนจักรฝ่ายลาตินจึง
ก าหนดเป็นขอ้บงัคับเร่ืองการถือพรหมจรรย ์ซ่ึงเร่ิมแรกไดแ้นะน าพระสงฆ์ และผูท้ี่จะรับศีลบวชทุกคนต้องถือ
ปฏิบัติ สภาสังคายนาน้ีอนุมัติและเห็นด้วยกับกฎข้อบังคับเก่ียวกับผูเ้ตรียมรับศีลบวช และเช่ือมั่นอย่างเต็มที่ว่า
พระคุณแห่งการถือศีลพรหมจรรย์ของพระจิตเจ้าน้ีเหมาะสมกับสังฆภาพแห่งพันธสัญญาใหม่ และเป็นของ
ประทานอนัประเสริฐจากพระบิดาเจา้ หากว่าผูม้ีส่วนร่วมในพระคริสตเจา้โดยทางศีลบวชอนัศกัด์ิสิทธ์ พร้อมกบั
พระศาสนจกัรทั้งครบ ร่วมใจกันภาวนาดว้ยความถ่อมตนและเร่าร้อน สภาสังคายนาแห่งน้ีแนะน าให้พระสงฆ ์
ทุกองค์ ผูด้  าเนินชีวิตตามแบบอย่างพระคริสตเจา้ รับถือพรหมจรรยศ์กัด์ิสิทธ์ิอนัเป็นพระพรของพระเป็นเจา้น้ีโดย
สมคัรใจ และให้พวกเขายึดถือตามค าปฏิญาณน้ีดว้ยใจกวา้งและเต็มใจ และพยายามปฏิบติัตามค าปฏิญาณน้ีดว้ย
ความซ่ือสัตย ์พวกเขาจะซาบซ้ึงในของประทานอนัเลอค่าน้ีจากพระบิดาเจา้ ซ่ึงไดรั้บยกยอ่งสรรเสริญอยา่งเปิดเผย
จากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (42) ขอให้พวกเขาเพ่งพิจารณาถึงรหัสธรรมย่ิงใหญ่ที่มีความหมายและส าเร็จสมบูรณ์ไปดว้ย
การถือพรหมจรรยน้ี์ ตราบเท่าที่มนุษยจ์ านวนมากยงัคงคิดว่าการถือพรหมจรรยโ์ดยเคร่งครัดเป็นส่ิงที่เป็นไปไม่ได้
ในยคุสมยัของเรา ตราบนั้นพระสงฆย่ิ์งควรสวดภาวนาพร้อมกบัพระศาสนจกัรดว้ยความถ่อมตนและมุ่งมัน่มากขึ้น
เพื่อพระคุณแห่งความซ่ือสัตย ์ซ่ึงพระเป็นเจา้ไม่เคยละเวน้ที่จะประทานแก่ผูว้อนขอ และใชเ้คร่ืองมือตามธรรมชาติ
และเหนือธรรมชาติทั้งหมดที่มีอยู่ ดว้ยเกรงว่าพวกเขาจะละเลยส่ิงเหล่าน้ีไปเสีย พวกเขาจึงควรแสวงหาวิธีการใน
การฝึกฝนจิตใจ ซ่ึงไดรั้บการพิสูจน์แลว้จากประสบการณ์ของพระศาสนจกัรและยงัเป็นส่ิงจ าเป็นมิใช่น้อยส าหรับ
โลกสมยัใหม่ สภาสังคายนาอนัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีขอเชิญชวนไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์ แต่ขอให้สัตบุรุษทุกคนน้อมรับ
พระพรแห่งการถือพรหมจรรย์แบบพระสงฆ์อนัทรงคุณค่าน้ีไวใ้นจิตใจ และสวดขอพระเป็นเจ้าโปรดประทาน 
พระพรน้ีแก่พระศาสนจกัรของพระองคเ์สมอไป 
 
ความสัมพันธ์ต่อโลกและสมบัติของโลก และการสมัครใจถือความยากจน 

17.  ในความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัและความสัมพนัธ์กบัผูอ้ื่นฉันเพื่อนและฉันพี่น้อง  พระสงฆ์สามารถ
เรียนรู้และเขา้ใจคุณค่าของมนุษยแ์ละเขา้ใจว่าส่ิงของต่างๆ ที่สร้างมาเป็นพระพรของพระเป็นเจา้ โดยการด ารงชีวิต
อยู่กบัโลก ขอให้พระสงฆเ์รียนรู้วิธีการที่จะไม่เป็นคนของโลกตามพระวาจาของพระเป็นเจา้และพระอาจารยข์อง
เรา (43) โดยการใช้โลกเหมือนกบัผูท้ี่ไม่ไดใ้ช้โลก (44) ขอให้พวกเขาบรรลุถึงอิสรภาพที่จะช่วยให้พน้จากความ
วิตกกงัวลจนเกินไป และเป็นผูอ้่อนน้อมรับฟังเสียงของพระเป็นเจา้ในชีวิตประจ าวนั อิสรภาพและการอ่อนน้อม
เช่ือฟังน้ีจะช่วยพัฒนาความสามารถในการไตร่ตรองแยกแยะทางจิตวิญญาณ และช่วยให้พระสงฆ์ก าหนด
ความสัมพนัธ์ที่ถูกตอ้งเหมาะสมต่อโลกและทรัพยสิ์นของโลก ความสัมพนัธ์ที่ถูกตอ้งเหมาะสมดงักล่าวเป็นส่ิง
ส าคญัมากส าหรับพระสงฆ์เพราะภารกิจของพระศาสนจกัรจะส าเร็จไปท่ามกลางโลก และเพราะส่ิงของที่สร้างมา
ทั้งหมดจ าเป็นต่อพฒันาการของมนุษยแ์ต่ละคน ดงันั้น ขอให้พระสงฆ์ส านึกถึงพระคุณของพระบิดาเจ้าสวรรค์ 
ส าหรับส่ิงของทั้งส้ินที่ประทานเพื่อให้พวกเขาด าเนินชีวิตอย่างเต็มที่และถูกตอ้ง ขอให้วินิจฉัยส่ิงที่ไดรั้บดว้ยแสง
สว่างแห่งความเช่ือ เพื่อให้สามารถใช้ส่ิงเหล่านั้นตามพระประสงค์ของพระเป็นเจา้ และไม่ยอมรับส่ิงที่จะเป็น
อนัตรายต่อภารกิจของตน 



ส าหรับพระสงฆ์ที่มีพระเป็นเจา้เป็นดัง่ “ส่วนแบ่งและมรดก” ของตน (กดว 18:20) พวกเขาควรใช้ส่ิงของ
ในโลกน้ีเพียงเพ่ือจุดมุ่งหมายที่สอดคลอ้งกบัค าสอนของพระคริสตเจา้ และชอบดว้ยกฎบญัญตัิของพระศาสนจกัร 

ตามลักษณะของทรัพย์สินและกฎของพระศาสนจักร ทรัพย์สินของพระศาสนจักรซ่ึงนับเป็นช่ือเรียกที่
เหมาะสม ควรมีพระสงฆเ์ป็นผูจ้ดัการดูแลโดยไดรั้บความช่วยเหลือเท่าที่จะเป็นไปไดจ้ากฆราวาสที่มีความช านาญ 
และควรใช้ทรัพย์สินนั้ นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่สอดคล้องกับความจ าเป็นของพระศาสนจักรในการ
ครอบครองทรัพย์สินทางโลกเสมอ ได้แก่ เพ่ือการถวายนมัสการบูชา เพ่ือจัดให้พระสงฆ์มีการครองชีพอย่าง
เหมาะสม และเพ่ือปฏิบัติงานเผยแผ่ธรรมหรือกิจเมตตาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพื่อผูย้ากไร้ (45) ทรัพย์สินที่
พระสงฆ์และพระสังฆราชไดรั้บเพื่อใช้ปฏิบตัิหน้าที่ของพระศาสนจกัร ควรใช้เท่าที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงานตาม
หน้าที่ให้บรรลุผลและการครองชีพอย่างสมควร เวน้แต่ทรัพย์สินที่มีกฎบัญญัติก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ  (46) 
ส าหรับทรัพย์สินส่วนที่เหลือจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น ควรกันไวเ้พ่ือใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนจักร 
หรือส าหรับปฏิบัติกิจเมตตาต่างๆ  ดังนั้ น พระสงฆ์ต้องไม่แสวงหาต าแหน่งการงานในพระศาสนจักรหรือ
ผลประโยชน์จากหน้าที่นั้นเพ่ือเพ่ิมพูนทรัพยส์มบติัของครอบครัวตนเอง (47) ฉะนั้น พระสงฆ์ตอ้งไม่มีใจผูกพนั
กบัทรัพยส์มบตัิ (48) พวกเขาตอ้งหลีกเลี่ยงความละโมบทั้งปวง และงดเวน้การกระท าที่ส่อให้เห็นถึงการแสวงหา
ผลก าไร 

ย่ิงกว่านั้น ขอเชิญชวนให้พระสงฆ์สมคัรใจถือความยากจน ซ่ึงจะด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งพระคริสตเจา้
จนเป็นที่ประจกัษแ์ละพร้อมปฏิบตัิศาสนบริการศกัด์ิสิทธ์ิมากย่ิงขึ้น ดว้ยว่าพระคริสตเจา้ แมจ้ะเป็นผูม้ัง่คัง่ พระองค์
ทรงยอมเป็นผู้ยากจนเพราะเรา  และด้วยความขาดแคลนของพระองค์ เราจะเป็นผู้มั่งคั่ง (49) ด้วยชีวิตที่เป็น
แบบอย่าง อคัรธรรมทูตเป็นประจกัษ์พยานให้เห็นว่าของที่พระเป็นเจา้ประทานให้เปล่าๆ เราตอ้งให้ไปเปล่าๆ (50) 
เป็นความรู้เก่ียวกับวิธีการที่จะประคบัประคองชีวิตในยามมั่งคั่งและในยามขาดแคลน (51) การใช้ประโยชน์จาก
ส่ิงของร่วมกนับางประการ เช่นเดียวกบัการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นร่วมกนัในประวติัศาสตร์พระศาสนจกัรยุคตน้ๆ 
(52) นับเป็นเคร่ืองมือที่ดีเลิศของความรักแบบผูอ้ภิบาล โดยการด าเนินชีวิตในลกัษณะน้ี พระสงฆ์สามารถด าเนิน
ชีวิตอยา่งน่าสรรเสริญดว้ยการปฏิบตัิตามจิตตารมณ์แห่งความยากจนตามค าแนะน าของพระคริสตเจา้ 

โดยการน าของพระจิตของพระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงเจิมองค์พระผูไ้ถ่กูใ้ห้รอดพน้และส่งพระองค์ไปประกาศ 
ข่าวดีแก่คนยากจน (53) พระสงฆ์และพระสังฆราชควรหลีกเลี่ยงกิจการทุกอย่างที่จะผลักไสคนยากจนให้ห่าง
หายไป ต่อหน้าสานุศิษยอ์ื่นๆ ของพระคริสตเจา้ ขอให้พระสงฆล์ะเวน้การแสดงออกภายนอกเก่ียวกบัความฟุ้งเฟ้อ
โออ้วดในทรัพยสิ์น ขอให้หลีกเลี่ยงการจดับ้านพกัในแบบที่ท าให้คนอื่นรู้สึกไม่กล้าเขา้ใกล้ แม้คนที่อ่อนน้อม 
ถ่อมตวัที่สุดก็รู้สึกกลวัที่จะมาเย่ียมเยียน 
 

ค.  การช่วยเหลือชีวิตของพระสงฆ์ 
 

การช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมบ ารุงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 
18.  เพื่ อให้พระสงฆ์สามารถเติบโตเป็นหน่ึงเดียวกับพระคริสตเจ้าในทุกสภาวการณ์ของชีวิต 

นอกเหนือจากการปฏิบตัิศาสนบริการดว้ยจิตส านึกที่ดีแลว้ พระสงฆ์ยงัสามารถใช้ทั้งวิธีสามญัและวิธีพิเศษต่างๆ 
ทั้งเก่าและใหม่ ซ่ึงพระจิตเจา้มิเคยหยดุยั้งที่จะบนัดาลให้เกิดขึ้นในหมู่ประชากรของพระเป็นเจา้ และพระศาสนจกัร
แนะน า บางคร้ังได้ออกค าส่ัง (54) เพื่อท าให้สมาชิกของพระศาสนจักรศักด์ิสิทธ์ิไป ในความช่วยเหลือฝ่ายจิต



วิญญาณทั้งหลาย ความช่วยเหลือที่ส าคญัที่สุดไดแ้ก่ กิจกรรมที่บ ารุงเลี้ยงสัตบุรุษดว้ยพระวาจาของพระเป็นเจ้า 
บนโต๊ะศกัด์ิสิทธ์ิทั้งสอง ทั้งโต๊ะพระคมัภีร์และโต๊ะศีลมหาสนิท (55) เราทุกคนยอ่มประจกัษ์แจง้แลว้ว่าการหมัน่ใช้
โต๊ะทั้งสองมีความส าคัญต่อความศักด์ิสิทธ์ิของพระสงฆ์ ศาสนบริการเก่ียวกบัพระหรรษทานแห่งศีลศกัด์ิสิทธ์ิ 
รวมเป็นหน่ึงเดียวอยา่งชิดสนิทกบัพระคริสตเจา้องคพ์ระผูช่้วยให้รอดพน้และนายชุมพาบาลของเรา โดยการรับศีล
ศักด์ิสิทธ์ิ โดยเฉพาะอย่างย่ิงศีลอภัยบาป ซ่ึงเมื่อเตรียมตัวด้วยการพิจารณามโนธรรมทุกวัน ย่อมช่วยให้การ
เปลี่ยนแปลงจิตใจและความรักต่อพระเมตตาของพระบิดาลึกซ้ึงย่ิงขึ้น โดยบ ารุงเลี้ยงดว้ยการอ่านหนังสือศรัทธา
อาศยัแสงสว่างแห่งความเช่ือ พระสงฆส์ามารถแสวงหาสัญญาณแห่งพระประสงค์ของพระเป็นเจา้และแรงผลกัดนั
ของพระหรรษทานในเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตอย่างกระตือรือร้นย่ิงขึ้น ในแต่ละวนัพระสงฆ์จะนอบน้อมเช่ือฟัง
ภารกิจที่ไดรั้บมอบหมายจากพระจิตเจา้เพ่ิมขึ้น พระสงฆ์จะพบแบบอยา่งอนัน่ามหัศจรรยข์องความนบนอบเช่ือฟัง
ไดเ้สมอจากพระนางพรหมจารียม์ารีย์ ผูไ้ดรั้บการดลใจจากพระจิตเจา้ให้ถวายตวัอย่างส้ินเชิงเพ่ือรหัสธรรมล ้าลึก
แห่งการไถ่กูม้นุษยใ์ห้รอดพน้ (56) ขอให้พระสงฆ์รัก กตญัญูรู้คุณ และเคารพต่อพระมารดาแห่งมหาสมณะนิรันดร 
ราชินีแห่งคณะอคัรสาวกและองคอ์ุปถมัภแ์ห่งศาสนบริการของพระสงฆ ์

ส่ิงที่มีประโยชน์อย่างย่ิงในการปฏิบัติศาสนบริการแห่งการสนทนากบัพระคริสตเจา้อย่างซ่ือสัตยท์ุกวนั 
ให้บรรลุผลส าเร็จ ไดแ้ก่ การเฝ้าและเคารพศีลมหาสนิท การเขา้เงียบฟ้ืนฟูจิตใจและการแนะน าฝ่ายจิตวิญญาณใน
หลายๆ ทาง โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการสวดร าพึงในใจและการขบับทสวดตามแต่จะเลือกโดยอิสระ พระสงฆแ์สวงหา
และสวดภาวนาดว้ยใจเร่าร้อน ขอให้พระเป็นเจา้ประทานจิตตารมณ์แห่งการนมสัการแท ้โดยที่พระสงฆต์ลอดจน
ประชากรที่พระเป็นเจ้าทรงมอบหมายให้ดูแล ได้ร่วมเป็นหน่ึงเดียวกันอย่างชิดสนิทกบัพระคริสตเจา้ ผูเ้ป็นคน
กลางแห่งพนัธสัญญาใหม่ และดว้ยเหตุน้ี บุตรบุญธรรมของพระเป็นเจา้สามารถร้องเรียก “อบับา พ่อจ๋า” (รม 8:15) 
 
การศึกษาและความรู้เร่ืองงานอภิบาล 

19.  ในจารีตพิธีแห่งศีลบวช พระสังฆราชเตือนพระสงฆใ์ห้ “เป็นผูเ้จริญวุฒิภาวะในทางความรู้” และให้ค า
สอนของพวกเขาเป็น “โอสถรักษาวิญญาณส าหรับประชากรของพระเป็นเจา้” (57) ความรู้ของศาสนบริกรผูไ้ดรั้บ
ศีลบวชนั้นควรเป็นความรู้อนัศกัด์ิสิทธ์ิ เพราะความรู้ดงักล่าวไดรั้บมาจากตน้ก าเนิดที่ศกัด์ิสิทธ์ิและมุ่งสู่จุดมุ่งหมาย
อันศักด์ิสิทธ์ิ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความรู้ที่ได้รับจากการอ่านและร าพึงพระคัมภีร์ (58) โดยทัดเทียมกับที่ได้รับ 
การเก้ือหนุนจากการศึกษาของบรรดาปิตาจารย์และนักปราชญ์อื่นๆ ของพระศาสนจกัร ตลอดจนบุคคลผูเ้ป็น
แบบอยา่งและธรรมเนียมประเพณีอื่นๆ นอกนั้น เพ่ือให้สามารถตอบค าถามต่างๆ ที่มกัเป็นที่ถกเถียงของมนุษยใ์น
ยคุปัจจุบนัไดอ้ยา่งเหมาะสม พระสงฆจ์ าเป็นตอ้งรู้ค าสอนของพระศาสนจกัรและเอกสารของสภาสังคายนาต่างๆ 
รวมถึงสมณสาสน์ของพระสันตะปาปา และหมั่นค้นควา้หาความรู้จากหนังสือของผูเ้ช่ียวชาญด้านเทววิทยา
ทั้งหลาย 

เน่ืองจากในยุคสมยัของเรา วฒันธรรมดา้นต่างๆ ของมนุษยร์วมถึงดา้นศาสนาเจริญกา้วหนา้มาก พระสงฆ์
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้เร่ืองพระเป็นเจ้าและเร่ืองมนุษย์ให้สมบูรณ์ขึ้ นอย่างเหมาะสมและต่อเน่ือง ดังน้ี 
พระสงฆจึ์งตอ้งเตรียมตวัให้พร้อมส าหรับการเสวนากบัผูค้นร่วมสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสมมากขึ้น 

ดงันั้น ขอให้พระสงฆ์ศึกษาเรียนรู้วิธีการประกาศข่าวดีและการท างานธรรมทูตอย่างมีประสิทธิภาพให้  
มากขึ้น ขอให้เอาใจใส่เป็นพิเศษในการจัดเตรียมความช่วยเหลือต่างๆ อย่างเหมาะสมแก่พระสงฆ์ ตัวอย่างเช่น 



จดัให้มีการอบรมและการประชุมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จัดตั้งศูนย์ศึกษางานอภิบาล
สัตบุรุษ สร้างห้องสมุด และมอบหมายให้ผู้ที่มีความช านาญและเหมาะสมเป็นผูก้  ากับดูแลการศึกษาเหล่าน้ี 
นอกจากน้ี ขอให้พระสังฆราช ไม่ว่าจะท าเป็นรายบุคคลหรือร่วมกนัเป็นหมู่คณะ หมั่นดูแลให้พระสงฆ์ทั้งหมด 
ของตน ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด โดยเฉพาะอย่างย่ิงพระสงฆท์ี่รับศีลบวชมาหลายปีแลว้ (59) ไดเ้ขา้รับการอบรม
ต่างๆ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกบัวิธีอภิบาลสัตบุรุษและเทววิทยาของพวกเขา ทั้งเพ่ือบ ารุงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ
ของพวกเขาให้มัน่คงเขม้แข็งขึ้น และสามารถแบ่งปันประสบการณ์ดา้นการเผยแผ่ธรรมซ่ึงกนัและกนัในหมู่พ่ีนอ้ง
พระสงฆ ์(60) พระสงฆเ์จา้อาวาสใหม่และพระสงฆ์ที่เพ่ิงไดรั้บหนา้ที่ใหม่ดา้นอภิบาลสัตบุรุษ ตลอดจนพระสงฆ์ที่
ถูกส่งไปท างานในสังฆมณฑลใหม่หรือประเทศใหม่ ควรไดรั้บการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ให้ไดรั้บความช่วยเหลือ
ต่างๆ เหล่าน้ี และวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมดว้ย 

ทา้ยที่สุด พระสังฆราชควรเอาใจใส่มอบหมายให้พระสงฆ์บางองค์อุทิศตนศึกษาเทววิทยาให้ลึกซ้ึงย่ิงขึ้น 
จดัให้มีอาจารยรั์บผิดชอบการอบรมพระสงฆ์ และเพื่อช่วยพระสงฆ์องคอ์ื่นๆ ตลอดจนสัตบุรุษไดเ้รียนหลกัค าสอน
ที่จ าเป็นส าหรับพวกเขา และไดรั้บการส่งเสริมความก้าวหน้าในการฝึกฝนฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขา ซ่ึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับพระศาสนจกัร 
 
การจัดค่าตอบแทนให้พระสงฆ์อย่างเหมาะสม 

20.  เมื่อพระสงฆ์อุทิศตนรับใช้พระเป็นเจ้าและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พวกเขาสมควรได้รับ
ค่าตอบแทนอย่างยตุิธรรมเพราะ “คนงานสมควรที่จะไดรั้บค่าจา้งของตน” (ลก 10:7) (61) และ “องค์พระผูเ้ป็นเจา้
ทรงก าหนดให้ผูท้ี่ประกาศข่าวดียงัชีพจากการประกาศข่าวดีน้ีด้วย” (1 คร 9:14) เพราะฉะนั้น ตราบเท่าที่ไม่ได้
ก าหนดเร่ืองการให้ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับพระสงฆ์ไว้เป็นอย่างอื่น พระสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อ
คุณประโยชน์ของสัตบุรุษ สัตบุรุษย่อมมีภาระหนา้ที่ในการดูแลจดัให้พระสงฆไ์ดรั้บค่าตอบแทนอนัจ าเป็น เพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งสมเกียรติสมฐานะ อยา่งไรก็ตาม พระสังฆราชควรเตือนสัตบุรุษให้ระลึกถึงหนา้ที่ในเร่ือง
น้ีและควรจะเอาใจใส่โดยต่างท าเพ่ือสังฆมณฑลของตน หรือที่เหมาะสมกว่าคือ หลายๆ ท่านช่วยกนัดูแลเขตทอ้งที่
ร่วมกัน โดยก าหนดบรรทัดฐานที่เป็นธรรมในการจัดหาปัจจัยสนับสนุนที่เหมาะสมให้พระสงฆ์ที่ก  าลงัปฏิบัติ
หนา้ที่ หรือปฏิบตัิหนา้ที่พิเศษในการรับใช้ประชากรของพระเป็นเจา้ ค่าตอบแทนที่พระสงฆแ์ต่ละองคไ์ดรั้บขึ้นอยู่
กบัหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมายและเง่ือนไขดา้นเวลาและสถานที่ โดยพ้ืนฐานแลว้ควรเหมือนกนัหมดส าหรับพระสงฆ์
ทุกองคท์ี่อยูใ่นสภาวการณ์เดียวกนั และเหมาะสมตามฐานานุรูปของเขา อน่ึง เมื่อพิจารณาสาเหตุแห่งความจ าเป็นที่
ตอ้งไดรั้บค่าตอบแทนแลว้ ผูท้ี่อุทิศตนท างานรับใช้แห่งสังฆภาพ ไม่เพียงควรได้รับค่าตอบแทนอย่างสมเกียรติ
เท่านั้น แต่ยงัตอ้งเพียงพอเพื่อสามารถใช้เป็นเคร่ืองบรรเทาทุกข์แก่ผูย้ากไร้อีกดว้ย ดว้ยว่าการปฏิบตัิศาสนบริการ
เพื่อผูย้ากไร้นั้น ถือเป็นกิจการอนัทรงเกียรติส าหรับพระศาสนจกัรเสมอมาตั้งแต่เร่ิมแรก นอกจากน้ี ค่าตอบแทนน้ี
ยงัต้องมากพอที่พระสงฆ์สามารถหยุดพักผ่อนได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอในแต่ละปี และพระสังฆราช
จ าเป็นตอ้งเอาใจใส่ดูแลให้พระสงฆม์ีเวลาไปพกัผ่อนดงักล่าวดว้ย 

เราควรให้ความส าคญัเป็นพิเศษกบัหน้าที่ในการปฏิบติัศาสนบริการศักด์ิสิทธ์ิ ดงันั้น จึงควรล้มเลิกส่ิงที่
เรียกว่าระบบผลประโยชน์ หรืออยา่งน้อยควรปฏิรูปให้ต าแหน่งหนา้ที่ที่จะได้รับผลประโยชน์ หรือสิทธิในรายได้
จากทรัพยสิ์นที่ติดอยูก่บัต าแหน่งหนา้ที่นั้น มีความส าคญัเป็นล าดบัรอง และกฎบญัญตัิตอ้งให้ความส าคญักบัหนา้ที่



งานในพระศาสนจกัรเป็นล าดบัแรก ดว้ยเหตุน้ี จึงควรเขา้ใจว่าต าแหน่งหนา้ที่ใดก็ตามที่ไดรั้บมอบหมายให้เป็นการ
ถาวร ต าแหน่งหนา้ที่นั้นตอ้งปฏิบตัิเพื่อจุดมุ่งหมายทางฝ่ายจิตวิญญาณ 
 
การตั้งเงินกองทุนส่วนรวมและการจัดการประกันสังคมส าหรับพระสงฆ์ 

21.  เราควรพิจารณาแบบอยา่งของสัตบุรุษในยุคแรกของพระศาสนจกัรในกรุงเยรูซาเลมอยูเ่สมอ ซ่ึงพวก
เขาได้มอบ “ทุกส่ิงเป็นของส่วนรวม” (กจ 4:32) และ “แจกจ่ายให้ผูม้ีความเช่ือแต่ละคนตามความต้องการ” (กจ 
4:35) ดงันั้น จึงเป็นการเหมาะสมที่สุด อยา่งน้อยในทอ้งถิ่นที่การครองชีพของคณะสงฆ์จ าเป็นตอ้งพึ่งพาการถวาย
ของสัตบุรุษทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ การจะจดัตั้งหน่วยงานเฉพาะของสังฆมณฑลเพ่ือรับผิดชอบการเก็บรวบรวม
ของถวายเพ่ือวตัถุประสงคน้ี์ โดยมีพระสังฆราชซ่ึงไดรั้บความช่วยเหลือจากพระสงฆ์เป็นผูบ้ริหารจดัการ และหาก
เห็นว่าเป็นประโยชน์ อาจมีฆราวาสที่มีความช านาญดา้นการเงินร่วมเป็นผูช่้วยดว้ย นอกจากน้ี สภาสังคายนาแห่งน้ี
หวงัว่าหากเป็นไปได ้สังฆมณฑลแต่ละแห่งหรือเขตทอ้งที่ต่างๆ จะจดัตั้งกองทุนส่วนรวมขึ้นเพื่อให้พระสังฆราช
สามารถใช้เงินกองทุนไปในการปฏิบัติภาระหน้าที่ต่างๆ ซ่ึงมีต่อผู้ที่สมควรได้รับและให้ความช่วยเหลือแก่ 
สังฆมณฑลต่างๆ กองทุนส่วนกลางน้ียงัช่วยให้สังฆมณฑลที่มีฐานะการเงินดีกว่าสามารถช่วยเหลือสังฆมณฑลที่
ขดัสนกว่า ดงัน้ี สังฆมณฑลที่ยากจนกว่าและขาดแคลน จะไดรั้บการช่วยเหลือจากสังฆมณฑลที่มีฐานะดีกว่า (62) 
ถึงแม้กองทุนส่วนรวมเหล่าน้ีควรก่อตั้งขึ้นจากการถวายของสัตบุรุษเป็นหลัก แต่ก็ควรจัดหาเพ่ิมเติมจากแหล่ง
เงินทุนที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับแหล่งอื่นๆ 

อน่ึง ในประเทศที่ยงัไม่มีการจัดการเร่ืองการประกันสังคมส าหรับพระสงฆ์อย่างเหมาะสม ขอให้สภา
พระสังฆราชเอาใจใส่ดูแล โดยค านึงถึงกฎหมายพระศาสนจกัรและกฎหมายบ้านเมืองอยู่เสมอ จดัให้มีองค์กร
ของสังฆมณฑล ไม่ว่าจะมีหลายองค์กรรวมกนัเขา้เป็นสหพนัธ์ หรือจดัตั้งองคก์รขึ้นเพ่ือท างานให้กบัสังฆมณฑล
ต่างๆ รวมกนั หรือเป็นสมาคมในเขตทอ้งที่ต่างๆ ซ่ึงดว้ยการสอดส่องดูแลของผูใ้หญ่ของพระศาสนจกัร จะสามารถ
จดัให้มียารักษาโรคที่เหมาะสมและเพียงพอ และให้ความช่วยเหลือที่จ าเป็นแก่พระสงฆผู์ท้นทุกขด์ว้ยความเจ็บป่วย 
ความพิการ และความชรา ดว้ยจิตตารมณ์แห่งความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ขอให้พระสงฆ์เขา้ร่วมในองคก์รน้ีเพ่ือมี
ส่วนร่วมในความทุกขล์  าเค็ญของพ่ีนอ้งพระสงฆเ์หล่าน้ี (63) ในขณะเดียวกนั พวกเขาจะไดเ้ป็นอิสระจากความวิตก
กงัวลเก่ียวกบัอนาคตของตนเอง จะไดฝึ้กฝนการถือความยากจนตามจิตตารมณ์แห่งพระวรสารมากขึ้นโดยไม่ลงัเล 
และอุทิศตนช่วยวิญญาณให้รอดพน้อย่างเต็มที่ ขอให้ผูรั้บผิดชอบในการปฏิบัติงานเหล่าน้ีรวบรวมองค์กรต่างๆ 
จากหลายๆ ประเทศเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้มีก าลงัเขม้แข็งและแผ่ขยายออกไปอยา่งกวา้งขวาง 
 

ข้อสรุปและค าแนะน า 
 

22.  สภาสังคายนาเห็นถึงความปีติยินดีแห่งชีวิตพระสงฆ ์แต่ไม่อาจมองขา้มความทุกข์ยากล าบากต่างๆ ที่
พระสงฆ์ตอ้งประสบในสภาพชีวิตปัจจุบนัน้ีไปได ้เราตระหนักดีว่าสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไดเ้ปลี่ยนแปลง
ไปเพียงใด ย่ิงกว่านั้นขนบธรรมเนียมของมนุษยไ์ด้เปลี่ยนแปลงไปเพียงใด ความนึกคิดของมนุษยเ์ก่ียวกับการ
ประเมินคุณค่าไดเ้ปลี่ยนแปลงไปเพียงใด ดงันั้น ศาสนบริกรของพระศาสนจกัรและบางคร้ังสัตบุรุษเอง จะรู้สึกเป็น
เหมือนคนแปลกหนา้ในโลกน้ี เฝ้ามองหาวิธีการและถอ้ยค าต่างๆ ดว้ยความวิตกกงัวล เพื่อใชส่ื้อสารกบัโลก ดว้ยว่า



เราต้องเผชิญกับอุปสรรคใหม่ที่ขัดขวางความเช่ือ ได้แก่ งานที่ท าแล้วดูเหมือนจะไม่บังเกิดผล และความรู้สึก 
โดดเด่ียวอนัขื่นขม ความรู้สึกเช่นน้ีอาจชกัน ามนุษยไ์ปสู่อนัตรายของความส้ินหวงัหดหู่ดา้นจิตวิญญาณ 

โลกทุกวนัน้ีไดม้อบหมายให้ผูอ้ภิบาลอนัเป็นที่รักย่ิงของพระศาสนจกัร เป็นโลกที่พระเป็นเจา้ทรงรักย่ิง 
จนถึงกบัประทานพระบุตรแต่องคเ์ดียวเพราะเห็นแก่โลก (1) แทจ้ริงแลว้ แมโ้ลกน้ีจะทบัถมดว้ยบาปมากมาย แต่ก็
เป่ียมไปดว้ยผูม้ีความสามารถพิเศษมากมาย โลกน้ีจึงไดจ้ดัเตรียมศิลาที่มีชีวิตให้แก่พระศาสนจกัร (2) ซ่ึงจะสร้าง
เสริมขึ้นเป็นที่ประทับของพระเป็นเจา้ด้วยเดชะพระจิตเจา้ (3) องค์พระจิตเจา้น้ีกระตุน้ให้พระศาสนจักรเปิดรับ
วิธีการใหม่เพ่ือกา้วไปหาโลกในยุคน้ี ในขณะที่เป็นผูช้ี้แนะและสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนศาสนบริการของ
พระสงฆใ์ห้เหมาะสมมากย่ิงขึ้น 

ขอให้พระสงฆร์ะลึกไวเ้สมอว่า พวกเขามิไดป้ฏิบตัิภารกิจหนา้ที่อยา่งโดดเด่ียว แต่ไดรั้บการค ้าจุนดว้ยฤทธ์ิ
อ านาจของพระเป็นเจา้ผูท้รงพลานุภาพ และดว้ยความเช่ือในพระคริสตเจา้ผูท้รงเรียกพวกเขาให้เขา้ร่วมในสังฆภาพ
ของพระองค์ พระสงฆ์ควรอุทิศตนปฏิบตัิศาสนบริการด้วยความไวใ้จอย่างเต็มเป่ียม ดว้ยรู้ว่าพระเป็นเจ้าจะทรง
บนัดาลให้ความรักเพ่ิมพูนขึ้นในตวัของพวกเขา (4) ขอให้พระสงฆ์เอาใจใส่เพื่อนพี่น้องในสังฆภาพและสัตบุรุษ 
ทัว่โลกที่มีส่วนเก่ียวโยงสัมพนัธ์กบัพวกเขา โดยเหตุที่พระสงฆ์ทุกองค์ตอ้งร่วมมือกนัเพื่อท าให้แผนการช่วยมนุษย์
ให้รอดพน้ของพระเป็นเจา้ส าเร็จไป (5) นัน่คือรหัสธรรมล ้าลึกเก่ียวกบัพระคริสตเจา้ ศีลศกัด์ิสิทธ์ิที่ซ่อนเร้นอยูใ่น
พระเป็นเจ้าตั้งแต่ปฐมกาล แผนการซ่ึงค่อยๆ ส าเร็จไปทีละเล็กทีละน้อยโดยอาศัยความร่วมมือของศาสนบริกร 
เพื่อสร้างเสริมพระกายพระคริสตเจา้ให้เจริญเติบโตขึ้นภายในระยะเวลาอนัเหมาะสม ส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีซ่ึงซ่อนเร้น
อยู่กับพระคริสตเจ้าในพระเป็นเจ้า (6) จะก าหนดรับรู้ได้ก็โดยอาศัยความเช่ือเท่านั้น ด้วยว่าผูน้ าประชากรของ 
พระเป็นเจา้ด าเนินชีวิตดว้ยความเช่ือศรัทธา ตามแบบอยา่งอบัราฮมัผูซ่ื้อสัตย ์ผูท้ี่ดว้ยความเช่ือศรัทธา “เช่ือฟังเมื่อ
พระเจา้ทรงเรียกให้ออกเดินทางไปสู่สถานที่ที่เขาจะไดรั้บเป็นมรดก เขาออกเดินทางไปโดยไม่รู้ว่าจะไปไหน” (ฮบ 
11:8) แทจ้ริงแลว้ ผูแ้จกจ่ายพระคุณของพระเป็นเจา้อาจมองตนเองเป็นดงัผูห้ว่านในที่นาของตน องค์พระผูเ้ป็นเจา้
ตรัสว่า “เขาจะหลบัหรือต่ืน กลางคืนหรือกลางวนั เมล็ดนั้นก็งอกขึ้นและเติบโต เป็นเช่นน้ีไดอ้ยา่งไร เขาไม่รู้” (มก 
4:27) ในส่วนที่นอกเหนือจากนั้น องค์พระเยซูเจา้ ซ่ึงไดท้รงตรัสว่า “อยา่ทอ้แท ้เราชนะโลกแลว้” (ยน 16:33) มิได้
ทรงสัญญาดว้ยถอ้ยค าเหล่าน้ีว่า พระศาสนจกัรจะมีชัยชนะอย่างสมบูรณ์ในโลกน้ี แน่นอนว่าสภาศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ี
ปีติยินดีที่แผ่นดินไดรั้บการหว่านดว้ยเมล็ดพนัธ์ุแห่งพระวรสาร บดัน้ีไดบ้งัเกิดผลในหลายแห่ง โดยไดรั้บการดลใจ
จากพระจิตเจ้า ผูท้รงสถิตอยู่ในทุกหนแห่งทั่วโลก และปลุกเร้าจิตตารมณ์ธรรมทูตในหัวใจของพระสงฆ์และ
สัตบุรุษมากมาย ทั้งหมดน้ีสภาศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีขอขอบคุณพระสงฆ์ทัว่โลกเป็นอยา่งสูง “ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่
พระเจ้า ผู ้ทรงกระท าทุกอย่างได้ตามพระอานุภาพที่แสดงพลังอยู่ในตัวเรา  มากกว่าที่เราอาจขอหรือคาดคิด 
ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองคใ์นพระศาสนจกัร และในพระคริสตเยซู ทุกยคุสมยัตลอดนิรันดร” (อฟ 3:20-21) 
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AAS 28 (1936) n 10 
3. เทียบ ยน 10:36 
4. ลก 24:26 
5. เทียบ อฟ 4:13 
6. เทียบ 2 คร 3:8-9 
7. เทียบ ในเอกสารอื่นๆ: นักบุญปีโอท่ี 10, ค าแนะน าต่อพระสงฆ์ exhortation to the clergy Haerent Animo, 4 สิงหาคม 1908: 

นักบุญปีโอท่ี 10, AAS 4 (1908), pp 237ff. พระสันตะปาปาปีโอท่ี 11, สมณสาสน์ว่าด้วย เพ่ือสังฆภาพแบบคาทอลิก  Ad 
Catholici Sacerdotii, 20 ธันวาคม 1935; AAS 28 (1936). พระสันตะปาปาปีโอท่ี 12 ค าแนะน าธรรมทูต apostolic exhortation 
Menti nostrae, 23 กันยายน  1950: AAS (1950) 657ff. นักบุญพระสันตะปาปายอห์นท่ี 23, สมณสาสน์ Sacerdoti Nostri 
Primordia, 1 สิงหาคม 1959: AAS 51 (1959) 545ff 

8. เทียบ นกับุญโทมสั [อไควนสั] Summa Theol. II-II, q. 188, a. 7 
9. เทียบ ฮบ 3:9-10 
10. กจ 16:14 
11. เทียบ 2 คร 4:7 
12. เทียบ อฟ 3:9 



13. เทียบ พิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิตามจารีตโรมันว่าดว้ยการบรรพชาของพระสงฆ ์
14. เทียบ พิธีบูชามิสซาตามจารีตโรมนั บทภาวนาภาคถวายส าหรับวันอาทิตย์ท่ีเก้าหลังจากวันเปนเตกอสเต Prayer over the 

Offerings of the Ninth Sunday after Pentecost 
15. พระสันตะปาปาปอลท่ี 6, สมณสาสน์ รหัสธรรมล า้ลึกแห่งความเช่ือ Mysterium Fidei, Sept. 3, 1965: AAS 57 (1965), pp 761-

762. เทียบ สภาสังคายนาวาติกนัครั้ งท่ีสอง, ธรรมนูญว่าด้วยพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิ Constitution on the Sacred Liturgy, 4 ธนัวาคม 
1963, nn 26 and 27; AAS 56 (1964), p 107 

16. เทียบ ยน 10:11 
17. เทียบ 2 คร 1:7 
18. เทียบ 2 คร 1:4 
19. เทียบ 1 คร 10:33 
20. เทียบ ยน 3:8 
21. เทียบ ยน 4:34 
22. เทียบ 1 ยน 3:16 
23. “ขอให้เป็นหนา้ท่ีแห่งความรักท่ีจะเลี้ยงดูฝูงแกะขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” (นกับุญออกสัติน, หนงัสือเก่ียวกบัท่านยอห์น Tract on 

John, 123, 5: PL 35, 1967) 
24. เทียบ รม 12:2 
25. เทียบ กท 2:2 
26. เทียบ 2 คร 7:4 
27. เทียบ ยน 4:34; 5:30; 6:38 
28. เทียบ กจ 13:2 
29. เทียบ อฟ 5:10 
30. เทียบ กจ 20:22 
31. เทียบ 2 คร 12:15 
32. เทียบ อฟ 4:11-16 
33. เทียบ มธ 19:22 
34. เทียบ สภาสังคายนาวาติกนัครั้ งท่ีสอง, ธรรมนูญด้านพระธรรมว่าด้วยพระศาสนจักร Lumen Gentium, 21 พฤศจิกายน 1964, n 

42: AAS 57 (1965) pp 47-49 
35. เทียบ 1 ทธ 3:2-5; ทต 1:6 
36. เทียบ พระสันตะปาปาปีโอท่ี 11, สมณสาสน์ว่าดว้ย เพ่ือสังฆภาพแบบคาทอลิก Ad Catholici Sacerdotii, 20 ธนัวาคม 1935; 

AAS 28 (1936) p 28 
37. เทียบ มธ 19:12 
38. เทียบ 1 คร 7:32-34 
39. เทียบ 2 คร 11:2 
40. เทียบ สภาสังคายนาวาติกนัครั้ งท่ีสอง, ธรรมนูญด้านพระธรรมว่าด้วยพระศาสนจักร Lumen Gentium, 21 พฤศจิกายน 1964, n 

42 และ 44: AAS 57 (1965), pp 47-49 และ 50-51; ธรรมนูญว่าด้วยการฟ้ืนฟูชีวิตชีวิตนักบวชขึน้ใหม่ Decree on the Renewal 
of Religious Life, 18 ตุลาคม 1965, n 12 

41. เทียบ ลก 20:35-36; พระสันตะปาปาปีโอท่ี 11, สมณสาสน์ว่าดว้ย เพ่ือสังฆภาพแบบคาทอลิก Ad Catholici Sacerdotii, 20 
ธนัวาคม 1935; AAS 28 (1936) pp 24-28; พระสันตะปาปาปีโอท่ี 12, สมณสาสน์ ความบริสุทธ์ิศักด์ิสิทธ์ิ Sacra Virginitas, 
March 25, 1954, AAS 46 (1954) nn 169-172 

42. เทียบ มธ 19:11 



43. เทียบ ยน 17:14-16 
44. เทียบ 1 คร 7:31 
45. สภาสังคายนาแห่งอนัติโอค Council of Antioch, canon 25: Mansi 2, 1328; ธรรมนูญแห่งกราเทียน Decree of Gratian, c. 23, 

C. 12 q. 1. (ed. Friedberg, 1, pp 684-685) 
46. ส่ิงน้ีเป็นท่ีเขา้ใจกนั โดยเฉพาะอย่างย่ิงตามกฎหมายและขนบธรรมเนียมซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัอยู่ทัว่ไปในพระศาสนจกัรฝ่าย

ตะวนัออก 
47. สังคายนาแห่งปารีส Council of Paris a, 829, can 15: M.G.H. Sect. III, Concilia, t. 2, para 6 622; สังคายนาแห่งเทรนต ์

Council of Trent, Session XXV, De Reform., chapter 1 
48. สดด 62:11 (พระคมัภีร์ฉบบัภาษาละติน Vulgate 61)  
49. เทียบ 2 คร 8:9 
50. เทียบ กจ 8:18-25 
51. เทียบ ฟป 4:12 
52. เทียบ กจ 2:42-47 
53. เทียบ ลก 4:18 
54. เทียบ บทบญัญตัิแห่งธรรมวินยั Code of Canon Law, 125 ff 
55. เทียบ สภาสังคายนาวาติกนัครั้ งท่ีสอง, ธรรมนูญว่าด้วยการฟ้ืนฟูชีวิตชีวิตนักบวชขึน้ใหม่ Decree on the Renewal of Religious 

Life, 28 ตุลาคม 1965, n 6; ธรรมนูญด้านพระธรรมว่าด้วยการเผยแสดงของพระเป็นเจ้า Dogmatic Constitution on Divine 
Revelation, 18 พฤศจิกายน 1965, n 21 

56. เทียบ สภาสังคายนาวาติกนัครั้ งท่ีสอง, ธรรมนูญด้านพระธรรมว่าด้วยพระศาสนจักร Lumen Gentium, 21 พฤศจิกายน 1964, n 
65: AAS 57 (1965) pp 64-65 

57. พิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิตามจารีตโรมันว่าดว้ยการบรรพชาของพระสงฆ ์
58. เทียบ สภาสังคายนาวาติกนัครั้ งท่ีสอง, ธรรมนูญด้านพระธรรมว่าด้วยการเผยแสดงของพระเป็นเจ้า Dogmatic Constitution on 

Divine Revelation, 18 พฤศจิกายน 1965, n 25 
59. หลกัสูตรการอบรมน้ีไม่เหมือนกบัการอบรมเก่ียวกบังานอภิบาลซ่ึงตอ้งเขา้รับการอบรมโดยทนัทีหลงัจากรับศีลบรรพชาแลว้ 

กล่าวไวใ้น ธรรมนูญว่าด้วยการฝึกอบรมพระสงฆ์ Decree on Priestly Training, 28 ตุลาคม 1965, n 22 
60. สังคายนาวาติกนัครั้ งท่ีสอง, ธรรมนูญว่าด้วยการอภิบาลของพระสังฆราช The Decree on the Pastoral Duties of Bishops, 28 

ตุลาคม 1965, n 16 
61. เทียบ มธ 10:10; 1 คร 9:7; 1 ทธ 5:18 
62. เทียบ 2 คร 8:14 
63. เทียบ ฟป 4:14 
 

บทสรุปและค าแนะน า 
1. เทียบ ยน 3:16 
2. เทียบ 1 ปต 2:5 
3. เทียบ อฟ 2:22 
4. เทียบ พิธีกรรมศกัดิ์ สิทธ์ิตามจารีตโรมนัว่าดว้ยการบรรพชาของพระสงฆ์ 
5. เทียบ อฟ 3:9 
6. เทียบ คส 3:3 




