
ค ำแถลงของสภำสงัคำยนำว่ำด้วยเสรีภำพในกำรถือศำสนำ 
สิทธิของบุคคลและของคณะบุคคลท่ีจะมีเสรีภำพทำงสงัคม 
และบ้ำนเมืองในเรื่องศำสนำ 
 
๑. มนุษยใ์นสมยัของเรานี้นับวนัแต่จะมคีวามส านึกถงึศกัดิศ์รขีองตวับุคคลมนุษยย์ิง่วนัยิง่มากขึน้ ผูท้ี่
เรยีกรอ้งใหม้นุษยท์ ากจิการต่าง ๆ ดว้ยความเหน็ดเีหน็ชอบของตนเอง และดว้ยความเป็นอสิระทีต่อ้ง
รบัผดิชอบ มใิช่เพราะถกูบบีบงัคบัแต่เพราะมคีวามส านกึถงึหน้าทีน่ัน้ นับวนัแต่จะมจี านวนมากขึน้. ใน
ท านองเดยีวกนั เขาเรยีกรอ้งใหก้ฎหมายจ ากดัการใชอ้ านาจของเจา้หนา้ทีบ่า้นเมอืงเพื่อมใิหม้กีารควบคมุ
เสรภีาพอนัชอบธรรม ไม่ว่าของบุคคลหรอืของคณะบุคคลอย่างเขม้งวดจนเกนิไป. การเรยีกรอ้งเสรภีาพใน
สงัคมมนุษยเ์ช่นนี้ มกัเกีย่วกบัสิง่ทีน่ับเป็นสมบตัขิองจติใจมนุษยเ์ป็นส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัการ
ถอืศาสนาในสงัคมไดอ้ยา่งเสร.ี สภาสงัคายนาวาตกินันี้ขมกัเขมน้พจิารณา เพือ่ประกาศว่าความใฝ่ฝัน
เหล่านี้ถูกตอ้งตรงกบัความจรงิและความยุตธิรรมเพยีงใด และส ารวจตรวจดูประเพณีและค าสอนอนั
ศกัดิส์ทิธิข์องพระศาสนจกัร และน าเอาเรื่องใหม่ซึง่ถูกตอ้งตรงกบัเรือ่งเก่าอยู่เสมอออกมา.  
 
ดว้ยเหตุนี้ ก่อนอื่นทัง้ปวง สภาสงัคายนาขอแถลงว่า พระเป็นเจา้เองทรงแนะใหม้นุษยร์ูจ้กัทางทีจ่ะพบความ
รอดในพระครสิตเจา้ และบรรลุถงึความสุขดว้ยการรบัใชพ้ระองค์. เราเชื่อว่าศาสนาเทีย่งแทน้ี้แต่ศาสนาเดยีว
มอียู่ในพระศาสนจกัรซึง่เป็นสากลและสบืมาจากอคัรสาวก และพระเยซูเจา้ทรงมอบหมายใหพ้ระศาสนจกัร
สอนศาสนานัน้ใหม้นุษยท์กุคนรูจ้กั. เมือ่พระองคต์รสัแก่บรรดาอคัรสาวกว่า “ฉะนัน้ ท่านทัง้หลายจงไปเตอืน
ทุก ๆ ชาตใิหม้าเป็นศษิย ์ลา้งบาปเขาดว้ยเดชะพระนามพระบดิาและพระบุตรและพระจติ และสอนเขาใหถ้อื
การทุกอย่างทีเ่ราไดบ้อกสัง่ท่าน” (มธ. ๒๘:๑๙–๒๐). อกีประการหนึ่งมนุษยท์ุกคนจ าตอ้งแสวงหาความจรงิ 
เฉพาะอย่างยิง่ในสิง่ทีเ่กีย่วกบัพระเป็นเจา้พระศาสนจกัรของพระองค ์และเมื่อรูจ้กัแลว้กจ็ าตอ้งรบัและถอื
ความจรงินัน้.  
 
ในท านองเดยีวกนัอกีเหมอืนกนั สภาสงัคายนาขอแถลงว่า หน้าทีเ่หล่านี้เกีย่วขอ้งและผูกมกัมโนธรรมของ
มนุษย.์ ถา้ความจรงิจะบงัคบั กบ็งัคบัเพราะความจรงินัน้เองมแีรงกดดนัและซมึซาบเขา้ไปในจติใจทัง้อย่าง
นุ่มนวลและทัง้อย่างมแีรงอ านาจ. อนัวา่เสรีภาพในการถอืศาสนาซึง่มนุษยเ์รยีกรอ้งเพื่อปฏบิตัหิน้าที่
ตอ้งการถวายคารวกจิแด่พระเป็นเจา้นัน้ เป็นเรือ่งเกีย่วกบัการทีม่นุษยจ์ะถูกกดขีป่ระการใดในสงัคม
บา้นเมอืงไมไ่ด.้ ดงันัน้เสรภีาพทีก่ล่าวนี้จงึไม่กระทบกระเทอืนถงึค าสอนคาทอลกิแต่ดัง้เดมิในเรื่องมนุษย ์
และสมาคมต่าง ๆ มหีน้าทีท่างธรรรมตอ่พระศาสนาเทีย่งแท ้และต่อพระศาสนจกัรหนึ่งเดยีวของพระครสิต
เจา้. นอกจากนี้เมือ่กล่าวถงึเสรภีาพในการถอืศาสนา สภาสงัคายนาปรารถนาจะขยายความค าสอนของ
บรรดาพระสนัตะปาปาองคห์ลงั ๆ เรื่องสทิธอินัละเมดิมไิดข้องตวับุคคล มนุษยก์บัเรื่องฐานะของสงัคมทาง
กฎหมาย. 
 
บทท่ี 1 
ค ำสอนทัว่ไปเก่ียวกบัเสรีภำพในกำรถือศำสนำ 



 
เป้ำหมำยและรำกฐำนของเสรีภำพในกำรถือศำสนำ 
 
๒. สภาสงัคายนาวาตกินัขอแถลงว่า บุคคลมนุษยท์รงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะมเีสรภีาพในการถอืศาสนา. เสรภีาพที่
กล่าวนี้หมายถงึการทีม่นุษยท์ุกคนจะถูกปัจเฉกชนกด็ ีหรอืกลุ่มบุคคลในสงัคมและอ านาจของมนุษยใ์ด ๆ ก็
ด ีบงัคบัใหป้ฏบิตัฝ่ิาฝืนมโนธรรมในเรื่องศาสนา หรอืถกูขดัขวางมใิหป้ฏบิตัติามมโนธรรมในเรื่องศาสนา 
หรอืถูกขดัขวางมใิหป้ฏบิตัติามมโนธรรมในขอบเขตอนัยุตธิรรมไม่ได ้ไม่ว่าในสถานทีเ่อกชนหรอืในสถานที่
สาธารณะ ไม่ว่าเมือ่เขาปฏบิตัคินเดยีวหรอืปฏบิตัริ่วมกบัคนอืน่. นอกจากนี้สภาสงัคายนายงัขอแถลงว่า 
สทิธทิีจ่ะมเีสรภีาพในการถอืศาสนานัน้มรีากฐานอยู่ในศกัดิศ์รขีองตวับุคคลมนุษยเ์อง ตามทีเ่หตุผลบอกและ
พระเป็นเจา้ตรสัใหเ้รารู.้ สทิธทิีบ่คุคลมนุษยต์อ้งมเีสรภีาพในการนับถอืศาสนานี้ ตอ้งไดร้บัการนับถอืใน
กฎหมายของสงัคมจนถอืเป็นสทิธขิองพลเมอืงประการหนึ่ง.  
 
มนุษยท์ุกคน เนื่องจากมศีกัดิศ์รเีพราะเป็นตวับุคคล ซึง่หมายความว่ารูจ้กัคดิหาเหตุผลและมเีจตจ านงเป็น
อสิระ และดงันัน้มคีวามรบัผดิชอบเป็นส่วนตวัดว้ย จงึถูกธรรมชาตขิองตนเองเร่งเรา้และถูกพนัธะทาง
ศลีธรรมบงัคบัใหแ้สวงหาความจรงิซึง่ก่อนอื่นไดแ้ก่ควมจรงิทีเ่กีย่วกบัศาสนา. แต่พอรูค้วามจรงิแลว้ มนุษย์
ทุกคนจ าตอ้งยดึถอืความจรงินัน้ และก ากบัชวีติของตนตามทีค่วามจรงินัน้จะเรยีกรอ้งใหท้ า. อนัว่ามนุษยจ์ะ
ปฏบิตัติามพนัธะประการนี้อยา่งถูกตอ้งตรงกบัธรรมชาตขิองตนได ้กต็อ่เมือ่มทีัง้เสรภีาพทางใจและทัง้ความ
ปลอดพน้จากการถูกบงัคบัภายนอกใด ๆ ทัง้สิน้. ดงันัน้สทิธทิีจ่ะมเีสรภีาพในการถอืศาสนาจงึเกดิขึน้ มใิช่
เพราะมนุษยเ์กดิมสีภาพจติใจตอ้งการขึน้มา แต่เพราะมนุษยม์ธีรรมชาตติอ้งการเช่นนัน้อยู่เอง. เหตฉุะนัน้
แมค้นทีไ่ม่ถอืตามพนัธะตอ้งแสวงหาและยดึถอืความจรงิ กย็งัทรงไวซ้ึง่สทิธจิะถกูบงัคบัใด ๆ ไม่ได ้และจะ
ถูกขดัขวางมใิหใ้ชส้ทิธนิี้กไ็ม่ไดต้ราบเท่าทีไ่ม่เป็นการท าลายความสงบเรยีบรอ้ยของประชาคม.  
 
เสรีภำพในกำรถือศำสนำและควำมสมัพนัธข์องมนุษย์กบัพระเป็นเจ้ำ 
 
๓. เรื่องทัง้หมดนี้เป็นทีเ่หน็ไดช้ดักว่าอกี ถา้พจิารณาถอืว่ากฎเกณฑส์งูสุดในชวีติของมนุษยก์ค็อืพระบญัญตัิ
ของพระเป็นเจา้เอง ซึง่เป็นบญัญตัแิต่ชัว่นิรนัดร. เป็นความจรงิเทีย่งตรงอยู่ในตวั และใชท้ัว่ไป และตาม
แผนการอนัปรชีาและเมตตาของพระเป็นเจา้ พระเป็นเจา้ทรงใชบ้ญัญตันิัน้ควบคุม น า และปกครองโลกทัง้
โลกตลอดจนวถิทีางเดนิของประชาคมมนุษย.์ พระเป็นเจา้ทรงท าใหม้นุษยม์สี่วนร่วมในบญัญตัขิองพระองค์
ในแบบทีม่นุษยส์ามารถเขา้ถงึความจรงิอนัเปลีย่นแปลงมไิดย้ิง่ขึน้เสมอ ตามทีพ่ระญาณสอดสอ่งของ
พระองคไ์ดจ้ดัแจงไวอ้ย่างเหมาะสม.  
 
แต่ตอ้งแสวงหาความจรงินัน้ตามวธิทีีเ่หมาะสมแก่ศกัดิศ์รแีละสภาพทางสงัคมของตวับุคคลมนุษย ์กล่าวคอื
ตอ้งการแสวงหาดว้ยการสบืเสาะอยา่งเสร ีดว้ยการสอนและการฝึกอบรม ดว้ยการแลกเปลีย่นและการตดิต่อ
พบปะกนั. ถา้ท าดงันี้ ต่างฝ่ายต่างอธบิายความจรงิทีไ่ดพ้บหรอืคดิวา่ไดพ้บเพื่อช่วยกนัและกนัในการ
แสวงหาความจรงิ และเมือ่รูค้วามจรงิแลว้ตอ้งยดึมัน่ในความจรงินัน้อย่างมัน่คงโดยความนยิมเหน็ชอบของ



ตนเอง.  
 
แต่ทีม่นุษยร์ูส้กึและน้อมรบัเรื่องทีบ่ญัญตัขิองพระเป็นเจา้สัง่ใหท้ านัน้ กโ็ดยอาศยัมโนธรรม. มนุษยจ์ าตอ้ง
ถอืตามมโนธรรมในกจิการทุกอย่างเพื่อบรรลุถงึจุดหมายปลายทางของตนคอื องคพ์ระเป็นเจา้. ฉะนัน้มนุษย์
จงึมคิวรจะถกูบงัคบัใหก้ระท าสิง่ใดฝืนมโนธรรม และกไ็ม่ควรจะถูกขดัขวางมใิหก้ระท าตามมโนธรรม เป็น
ตน้ในเรื่องศาสนา เพราะการถอืศาสนานัน้โดยลกัษณะของมนัเอง กอ่นอืน่กค็อืการประกอบกจิกรรมภายใน
นัน้โดยสมคัรใจและอย่างเสร.ี เมื่อประกอบกจิกรรมภายในนัน้มนุษยก์ค็วบคุมชวีติของตนใหมุ้ง่ตรงไปหา
พระเป็นเจา้. กจิกรรมเช่นนี้ไม่มอี านาจใด ๆ ทีเ่ป็นมนุษยแ์ท ้ๆ จะมาบงัคบัใหท้ าหรอืหา้มไม่ใหท้ าได้. แต่
ธรรมชาตขิองมนุษยท์ีช่อบอยู่เป็นสงัคมเองเรยีกรอ้งใหม้นุษยแ์สดงกจิการศรทัธาภายในออกมาภายนอกท า
การแลกเปลีย่นกบัผูอ้ื่นในเรื่องศาสนาและถอืศาสนาในรูปเป็นหมูค่ณะ.  
 
ฉะนัน้การปฏเิสธไมย่อมใหม้นุษยป์ฏบิตัศิาสนาอย่างเสรใีนสงัคม ทัง้ทีก่ารปฏบิตัศิาสนามไิดเ้ป็นภยัต่อ
ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาคมแต่อยา่งใด กน็ับว่าเป็นการท าหมิน่ประมาทตอ่บุคคลมนุษยแ์ละผดิ
ระเบยีบทีพ่ระเป็นเจา้ทรงตัง้ขึน้ส าหรบัมนุษย.์ 
 
อนึ่งเมือ่ประกอบกจิศาสนาในทีส่าธารณะหรอืในทีส่่วนตวัและโดยการตดัสนิใจของตนเอง มนุษยก์ค็วบคุม
ชวีติใหมุ้่งไปหาพระเป็นเจา้. กจิศรทัธาเหล่านี้เป็นเรื่องทีอ่ยู่เหนอืเรื่องตา่ง ๆ ในโลกนี้. อ านาจฝ่ายบา้นเมอืง
ซึง่มจีุดหมายโดยเฉพาะจะท างานเพือ่สาธารณประโยชน์ทางโลก จงึตอ้งยอมรบัรูแ้ละส่งเสรมิการถอืชวีติ
ทางดา้นศาสนาของพลเมอืง แต่ตอ้งกล่าวว่า ถา้อ านาจฝ่ายบา้นเมอืงแย่งเอาสทิธทิีจ่ะควบคุมหรอืขดัขวาง
การปฏบิตัทิางศาสนา กเ็ป็นการท าเกนิเลยขอบเขตไป.  
 
เสรีภำพของนิกำยศำสนำต่ำง ๆ  
 
๔. เสรภีาพหรอือกีนยัหนึ่งความปลอดพน้จากการถูกบงัคบัใด ๆ ในเรื่องศาสนาซึง่เป็นคุณสมบตัขิองบคุคล
ต่าง ๆ นัน้ตอ้งไดร้บัการรบัรูด้ว้ยว่าเป็นสทิธขิองเขาเมือ่บุคคลเหล่านัน้ปฏบิตังิานร่วมกนั ด้วยว่านิกาย
ศาสนาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้เนื่องจากมนุษยก์ด็ ีพระศาสนจกัรเองกด็ ีมธีรรมชาตชิอบอยู่เป็นสงัคม.  
 
ฉะนัน้ถา้ไม่มสีิง่ใดทีเ่ป็นภยัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาคมแลว้ นิกายศาสนาเหล่านี้ทรงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะ
ไดร้บัความปลอดภยัจากการบงัคบัใด ๆ ทีก่ลา่วนี้ เพื่อสามารถปกครองตนตามกฎเกณฑ ์ประกอบคารวกจิ
สาธารณะ สกัการะพระเจา้สงูสดุ ช่วยสมาชกิในการบ าเพญ็ถอืชวีติดา้นศาสนาและบ ารุงเขาใหแ้ขง็แรงดว้ย
ค าสัง่สอน ทีสุ่ดสง่เสรมิสถาบนัทีเ่ขาด ารงอยู่และร่วมมอืกนัควบคมุชวีติใหด้ าเนินไปตามหลกัศาสนา. 
 
นิกายศาสนาต่าง ๆ ยงัมสีทิธทิีจ่ะไม่ถูกกฎหมายหรอืการปกครองของเจา้หน้าทีบ่า้นเมอืงขดัขวางมใิหเ้ลอืก 
อบรม แต่งตัง้และโยกยา้ยศาสนบรกิร (miminters) ของตน ตดิตอ่กบัเจา้หน้าทีห่รอืนิกายศาสนาทีอ่ยู่ในส่วน
อื่นของโลก สรา้งอาคารทางศาสนาตลอดจนซือ้หาและจดัทรพัยส์นิทีต่อ้งการ. 



 
นิกายศาสนายงัมสีทิธทิีจ่ะไม่ถูกขดัขวางมใิหส้อนและแสดงความเชื่ออย่างเปิดเผย ทัง้ดว้ยวาจาและดว้ยการ
เขยีน. แต่ในการเผยแพรค่วามเชื่อและการน ากจิปฏบิตัทิางศาสนาเขา้มาใช ้ทุกคนจะตอ้งงดเวน้ไม่ท า
กจิการใดทีม่ลีกัษณะไปในทางบงัคบัหรอืเกลีย้กล่อมอย่างไมสุ่จรติหรอืไม่สูจ้ะซื่อตรงนัก โดยเฉพาะเมือ่
ปฏบิตักิบัคนยากไรเ้ขญ็ใจหรอืคนไมม่กีารศกึษา. การปฏบิตัเิช่นนี้ตอ้งถอืว่าเป็นการใชส้ทิธขิองตนไปในทาง
ทีผ่ดิและเป็นการล่วงเกนิสทิธขิองผูอ้ืน่.  
 
อนึ่งเสรภีาพในการถอืศาสนายงัเรยีกรอ้งมใิหข้ดัขวางนกิายศาสนาต่าง ๆ มใิหแ้สดงประสทิธภิาพแห่งค า
สอนของเขาอย่างเสรใีนการจดัระเบยีบสงัคมและกระตุน้เตอืนกจิกรรมทุกอย่างของมนุษย์. ทีสุ่ดภาวะของ
มนุษยท์ีช่อบอยู่เป็นสงัคม ตลอดจนลกัษณะของศาสนาเอง นี่แหละเป็นรากฐานทีก่่อใหเ้กดิสทิธขิองมนุษยท์ี่
จะประชุมกนัไดอ้ยา่งเสร ีหรอืกอ่ตัง้สถาบนัเกีย่วกบัการอบรม วฒันธรรม เมตตากจิและสงัคม ขึ้นตาม
แรงดนัแห่งความศรทัธาของเขา. 
 
เสรีภำพของครอบครวัในกำรถือศำสนำ  
 
๕. ทุก ๆ ครอบครวัในฐานะเป็นสงัคมทีม่สีทิธเิบื้องตน้ทีเ่ป็นของตนเองโดยเฉพาะ ยอ่มมสีทิธทิีจ่ะจดั
ระเบยีบชวีติทางดา้นศาสนาไดอ้ยา่งเสรภีาพใตก้ารน าของพ่อแม่. พอ่แม่ทรงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะตดัสนิว่าจะให้
การอบรมทางศาสนาแก่ลูกอย่างไรตามความเชื่อถอืของเขาเอง. เพราะเหตุนี้เจา้หนา้ทีบ่า้นเมอืงตง้ยอมรบั
นับถอืสทิธขิองเขาทีจ่ะเลอืกโรงเรยีนหรอืวธิกีารอบรมแบบอื่นไดอ้ยา่งเสรเีตม็ที ่และจะอา้งการใหเ้สรภีาพใน
เรื่องนี้ส าหรบับงัคบัเขาใหต้อ้งรบัภาระอนัไม่ยตุธิรรมทัง้ทางตรงและทางออ้มไม่ได.้ นอกจากนัน้ถา้เดก็ถูก
บงัคบัใหร้บัการศกึษาซึง่ไม่ตรงกบัความเชือ่ถอืของพอ่แม่หรอืถูกบงัคบัใหร้บัการอบรมแบบทีต่ดั การอบรม
ทางศาสนาออกอยา่งสิน้เชงิ กถ็อืว่าเป็นการละเมดิสทิธขิองพ่อแม่.  
 
ควำมรบัผิดชอบต่อเสรีภำพในกำรถือศำสนำ 
 
๖. สวสัดภิาพส่วนรวมของสงัคมหมายถงึสภาพชวีติทางสงัคมทกุอยา่งทีอ่ านวยใหม้นุษยบ์รรลุถงึความดี
พรอ้มของตนอยา่งสมบูรณ์และง่ายขึน้. ดงันัน้สวสัดภิาพทีก่ล่าวนี้ก่อนอื่นทัง้ปวงจงึหมายถงึการปกป้อง
คุม้ครองสทิธแิละหน้าทีข่องบคุคลมนุษย.์ เพราะฉะนัน้ความห่วงใยถงึสทิธทิีจ่ะมเีสรภีาพในการถอืศาสนาจงึ
ตกเป็นหนา้ทีท่ ัง้ของพลเมอืงและหมูค่ณะของสงัคมตลอดจนของเจา้หน้าทีบ่า้นเมอืง พระศาสนจกัรและ
นิกายศาสนาอืน่ ในแบบทีเ่หมาะแก่แต่ละคนและเพราะทุกคนมหีน้าทีต่อ้งท าเพือ่สวสัดภิาพของส่วนรวม.  
 
การปกป้องและส่งเสรมิสทิธอินัละเมดิมไิดข้องมนุษยน์ัน้เป็นหน้าทีอ่นัส าคญัอย่างหนึ่งของเจา้หน้าที่
บา้นเมอืงทัว่ไป. เพราะฉะนัน้เจา้หนา้ทีบ่า้นเมอืงตอ้งใชก้ฎหมายทียุ่ตธิรรมและลู่ทางอนัเหมาะสมท าการ
คุม้ครองเสรภีาพในการถอืศาสนาของพลเมอืงทุกคนอย่างจรงิจงัและส่งเสรมิใหเ้กดิภาวการณ์ทีเ่หมาะ
ส าหรบัพฒันาชวีติทางศาสนา เพือ่ให้พลเมอืงสามารถใชส้ทิธแิละปฎบิตัหินา้ทีข่องตนไดอ้ย่างแทจ้รงิและ



เพื่อใหส้งัคมเองไดร้บัคุณจากความยุตธิรรมและสนัตสิุขอนัเกดิจากการทีม่นุษยถ์อืซือ่สตัยต์อ่พระเป็นเจา้
และน ้าพระทยัอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค.์ 
 
ถา้หากว่าเพราะสภาพแวดลอ้มพเิศษในบางชนชาตกิฎหมายของบา้นเมืองรบัรองนิกายศาสนานิกายหนึ่ง
เป็นพเิศษกเ็ป็นการจ าเป็นทีใ่นขณะเดยีวกนัพลเมอืงทกุคนและนิกายศาสนาทกุนกิายควรไดร้บัการยอมรบั
นับถอืและเคารพในสทิธทิีจ่ะมเีสรภีาพในเรือ่งศาสนาดว้ย.  
 
ทีสุ่ดเจา้หน้าทีบ่า้นเมอืงตอ้งกวดขนัอย่าใหม้กีารละเมดิความเสมอภาคตามกฎหมายของพลเมอืง ซึง่ความ
เสมอภาคนัน้เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของสวสัดกิารส่วนรวมของสงัคมไม่ว่าจะเป็นการละเมดิอย่าง
เปิดเผยหรอือย่างเรน้ลบัเพราะเรือ่งศาสนา และตอ้งกวดขนัอย่าใหม้กีารเลอืกทีร่กัมกัทีช่งัในหมู่พลเมอืง. 
 
เพราะฉะนัน้เจา้หน้าทีบ่า้นเมอืงจะบงัคบัพลเมอืงไม่วา่ดว้ยก าลงัหรอืการขูห่รอืวธิอีื่นใดใหถ้อืหรอืทิง้ศาสนา
ไม่ว่าศาสนาใดไม่ได ้หรอืจะขดัขวางผูใ้ดมใิหเ้ขา้หรอืออกจากนกิายศาสนานกิายใดนกิายหนึ่งไม่ได้. ถา้ใช้
ก าลงัไม่ว่าในรูปใดเพื่อลา้งท าลายหรอืขดัขวางศาสนาในมนุษยชาตทิัง้หมดกด็ ีหรอืในประเทศหนึ่งหรอืใน
หมู่คณะหนึ่งกด็ ีกย็ิง่ตอ้งถอืวา่เป็นการกระท าผดิต่อน ้าพระทยัของพระเป็นเจา้และผดิต่อสทิธิอ์นัศกัดิส์ทิธทิี่
บุคคลและครอบครวัของชนชาตทิัง้หลายมอียู่.  
 
ขอบเขตของเสรีภำพในกำรถือศำสนำ 
 
๗. สทิธทิีจ่ะมเีสรภีาพในการถอืศาสนานัน้ใชอ้ยู่ในสงัคมมนุษย ์เพราะฉะนัน้จ าตอ้งมกีฎบางประการจ ากดั
การใชส้ทิธนิัน้ 
 
เมื่อใชเ้สรภีาพ ไม่ว่าเสรภีาพในเรือ่งใด บุคคลและสงัคมตอ้งถอืหลกัศลีธรรมเรื่องความรบัผดิชอบ. กฎ
ศลีธรรมบงัคบัว่า คนทุกคนและหมูค่ณะทุกหมูค่ณะเมื่อจะใชส้ทิธขิองตน จะตอ้งค านึงถงึสทิธขิองผูอ้ืน่ 
ตลอดจนถงึหน้าทีท่ีต่นมตีอ่ผูอ้ื่นและตอ่ประโยชน์ส่วนรวมของทุกคน. เราตอ้งถอืความเทีย่งธรรมและ
มนุษยธรรมต่อทกุคน.  
 
อนึ่งเนื่องจากสงัคมในบา้นเมอืงมสีทิธจิะป้องกนัตนใหพ้น้จากความเหลวแหลกซึง่อาจเกดิขึน้จากการอา้ง
เสรภีาพในการถอืศาสนา จงึตกเป็นหนา้ทีข่องเจา้หน้าทีบ่า้นเมอืงจะตอ้งใหค้วามคุม้ครองทีก่ลา่วนี้ แต่กไ็ม่
ควรท าตามอ าเภอใจและโดยเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างอยุตธิรรม แต่ตอ้งท าตามกฎเกณฑแ์ห่งกฎหมาย
ซึง่ตรงกบัระเบยีบศลีธรรมทีถู่กตอ้งอยู่ในตวั กฎเกณฑเ์หล่านี้จ าเป็นตอ้งมเีพือ่คุม้ครอบสทิธขิองพลเมอืงทกุ
คนอย่างมปีระสทิธภิาพและเพือ่แกข้อ้ขดัแยง้เรือ่งสทิธอิย่างสนัติจ าเป็นตอ้งม ีเพราะความห่วงใยถงึความ
สงบสุขอนัแทจ้รงิของประชาชนซึง่ความสงบสขุนัน้เป็นผลของการทีม่นุษยอ์ยู่ร่วมกนัประชาชนซึง่ความสงบ
สุขนัน้เป็นผลของการทีม่นุษยอ์ยู่ร่วมกนัในระเบยีบอนัดแีละในความยุตธิรรมอนัแทจ้รงิ และยงัจ าเป็นตอ้งมี
เพื่อปกป้องศลีธรรมของประชาชน. ทัง้หมดนี้รวมกนัเป็นพืน้ฐานของสาธารณประโยชน์และนบัเขา้ในสิง่ที่



เรยีกว่าความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน. นอกจากนัน้ตอ้งถอืกฎมูลทีว่่าตอ้งมเีสรภีาพอย่างเตม็ทีใ่นสงัคม 
ซึง่ถา้ถอืตามกฎนี้ กต็อ้งใหม้นุษยม์เีสรภีาพมากทีสุ่ด และจะจ ากดัเสรภีาพนัน้กเ็ฉพาะเมื่อจ าเป็นและเท่าที่
จ าเป็นเท่านัน้.  
 
กำรฝึกอบรมเพื่อใช้เสรีภำพ 
 
๘. ทุกวนันี้มนุษยไ์ดร้บัการกดดนัทุกชนดิและอยู่ในทีล่่อแหลมต่อการถูกหลอกมใิหท้ าอะไรโดยใช้
วจิารณญาณของตนเอง. แตค่นทีอ่า้งเสรภีาพเป็นขอ้แกต้วัทีจ่ะไมย่อมอ่อนน้อมต่อผูใ้หญ่และดูหมิน่การเชื่อ
ฟังในทางทีถู่กนัน้กม็อียู่เป็นจ านวนมาก.  
 
เพราะเหตุนี้ สภาสงัคายนาวาตกินัขอเตอืนทกุคน แต่โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีม่หีน้าทีอ่บรมผูอ้ืน่ ใหพ้ยายาม
อบรมคนใหเ้ป็นผูเ้คารพระเบยีบศลีธรรม รูจ้กัเชื่อฟังผูม้อี านาจโดยชอบธรรมและรกัเสรภีาพทีแ่ทจ้รงิ ใหเ้ป็น
ผูท้ีว่นิิจฉัยเรื่องต่าง ๆ โดยตนเองและโดยอาศยัความสว่างแห่งความจรงิ ปฏบิตังิานต่าง ๆ โดยส านึกถงึ
ความรบัผดิชอบและใฝ่ฝันถงึสิง่ทีเ่ป็นความจรงิและยุตธิรรม โดยเตม็ใจร่วมมอืกบัผูอ้ื่น.  
 
ฉะนัน้ การช่วยมนุษยใ์หป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นชวีติสงัคม โดยส านกึถงึความรบัผดิชอบมากขึน้ จงึนบัเป็น
เป้าหมายประการหนึ่งของการมเีสรภีาพในการถอืศาสนา 
 
บทท่ี 2 
เสรีภำพในกำรถือศำสนำตำมท่ีพระคมัภรีเ์ปิดเผยให้เรำเข้ำใจ 
 
เสรีภำพในกำรถือศำสนำตำมท่ีพระคมัภรีเ์ปิดเผยให้เรำเข้ำใจค ำสอนเรื่องเสรีภำพในกำรถือศำสนำ
มีรำกเง่ำอยู่ในกำรเปิดเผยของพระเป็นเจ้ำ 
 
๙. เท่าทีส่ภาสงัคายนาวาตกินัแถลงว่ามนุษยม์สีทิธทิีจ่ะมเีสรภีาพในการถอืศาสนานัน้กเ็พราะยดึถอืศกัดิศ์รี
ของตวับุคคลเป็นรากฐานของค าแถลงนัน้ และประสบการณ์ในเวลาทีล่่วงแลว้มากเ็ผยใหเ้หน็อย่างสมบูรณ์
ยิง่ขึน้ทกุทวี่า ศกัดิศ์รขีองมนุษยเ์รยีกรอ้งตอ้งการอะไร. ยิง่กว่านัน้ค าสอนเรื่องเสรภีาพนี้มเีรยีกรอ้งตอ้งการ
อะไร. ยิง่กว่านัน้ค าสอนเรื่องเสรภีาพนี้มรีากเงา่อยู่ในการเปิดเผยของพระเป็นเจา้ นัน้กเ็ป็นอกีเหตุหนึ่งทีค่ริ
สตชนจะตอ้งมคีวามเคารพต่อเสรภีาพนัน้มากยิง่ขึน้ ทัง้นี้เพราะแมว้่าการเปิดเผยของพระไมย่นืยนัอย่างชดั
แจง้ว่ามนุษยม์สีทิธทิีจ่ะไดร้บัความปลอดพน้จากการถูกบงัคบัภายนอกในการถอืศาสนา แต่กช็ีใ้หเ้หน็
ศกัดิศ์รขีองบุคคลมนุษยท์ุกแงทุ่กมมุและแสดงว่าพระครสิตเจา้ทรงปฎบิตัอิยา่งไรตอ่เสรภีาพของมนุษย ์เมื่อ
ถงึเวลา มนุษยต์อ้งแสดงว่าจะเชื่อพระวจนะของพระเป็นเจา้หรอืไม่ อกีทัง้สอนเราว่า ผูเ้ป็นศษิยข์องพระ
อาจารยอ์งคน์ี้จะตอ้งดื่มด ่าไปดว้ยจติตารมณ์อย่างไรในกจิการทุกอย่าง. ทัง้หมดนี้แสดงใหเ้ราเหน็หลกัใหญ่ 
ๆ ซึง่เป็นพืน้ฐานของค าสอนในค าแถลงเรื่องเสรภีาพในการถอืศาสนา. กอ่นอืน่เสรภีาพในการถอืศาสนาใน
สงัคมนัน้กลมกลนืเขา้กบัเสรภีาพทีจ่ะแสดงความเชื่อถอืครสิตชน.  



 
เสรีภำพในกำรแสดงควำมเช่ือ 
 
๑๐. ขอ้ส าคญัขอ้หนึ่งในค าสอนคาทอลกิซึง่มอียู่ในพระวจนะของพระเป็นเจา้และบรรดาพระปิตาจารยแ์ห่ง
พระศาสนจกัรสอนอยู่เสมอนัน้มวี่า ถา้มนุษยจ์ะแสดงความเชื่อถงึพระเป็นเจา้กต็อ้งท าดว้ยความสมคัรใจ 
เพราะเหตุนี้จงึบงัคบัผูใ้ดใหเ้ขา้ศาสนาโดยเขาไม่สมคัรใจหาไดไ้ม่. แทท้ีจ่รงิการแสดงความเชื่อนัน้มลีกัษณะ
เป็นสิง่ทีต่อ้งท าดว้ยความสมคัรใจ เพราะเหตุวา่มนุษยท์ีพ่ระเยซูครสิตเจา้ทรงไถ่และทรงเรยีกใหม้าเป็นบุตร
บุญธรรมนัน้ จะยอมรบันับถอืพระเป็นเจา้ทีเ่ผยตวัพระองคใ์หเ้รารูจ้กัตอ่เมือ่พระบดิาชกัจูงเขาใหเ้ขา้ไปหา 
แลว้เขาจงึจะเกดิมคีวามเชือ่ในพระเป็นเจา้ดว้ยการคดิหาเหตุผลและโดยความสมคัรใจ. ฉะนัน้การทีม่นุษย์
งดเวน้ไม่ท าการบบีบงัคบัแต่อย่างหนึ่งอยา่งใดในการถอืศาสนาจงึนับว่าเป็นสิง่ทีต่รงกบัลกัษณะโดยเฉพาะ
ของความเชื่ออย่างแทจ้รงิ. โดยนยัเดยีวกนัหลกัเกณฑท์ีใ่หเ้สรภีาพในการถอืศาสนา ยอ่มมสีว่นอย่างส าคญั
ช่วยใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีม่นุษยอ์าจถูกชกัจูงใหเ้ขา้หมาความเชือ่ครสิตชนโดยไม่มอีุปสรรค แลว้อาจจะรบั
ความเชื่อนัน้โดยความสมคัรใจและถอือย่างรอ้นรนจนตลอดชวีติ.  
 
วิธีปฏิบติัของพระคริสตเจ้ำและของอคัรธรรมทูต 
 
๑๑. พระเป็นเจา้ทรงเรยีกมนุษยใ์หม้ารบัใชพ้ระองคด์ว้ยจติใจและดว้ยความสตัยจ์รงิ. ถา้พดูในดา้นมโน
ธรรม การทีพ่ระเป็นเจา้ทรงเรยีกนี้เป็นการผูกมดัเขาแต่ไม่ใช่เป็นการบงัคบั. ดว้ยวา่พระเป็นเจา้ทรงค านึงถงึ
ศกัดิศ์รขีองมนุษยซ์ึง่พระองคเ์องทรงสรา้งมา และเขาตอ้งประพฤตติามความเหน็ดเีหน็ชอบของตนเองกบั
ตอ้งใชเ้สรภีาพ.  
 
ความจรงิเรือ่งนี้เหน็ไดอ้ยา่งเดน่ชดัทีส่ดุในองคพ์ระเยซคูรสิตเจา้ ซึง่ในพระองคน์ัน้พระเป็นเจา้ทรงส าแดง
องคใ์หป้รากฏอยา่งแจ่มชดั และทรงแสดงวถิทีางเดนิของพระองคใ์หม้นุษยร์ู้. พระครสิตเจา้ผูท้รงเป็นพระ
อาจารยแ์ละองคเ์จา้นายของเรา (เทยีบ ยน. ๑๓:๑๓) ผูอ้่อนหวานและมพีระทยัสุภาพถ่อมองค ์(เทยีบ มธ. 
๑๑:๒๙) ทรงเชญิชวนและชกัจูงบรรดาสานุศษิยใ์หม้าหาพระองคด์ว้ยความพากเพยีร. จรงิอยูพ่ระองคท์รง
ท าอศัจรรยเ์พือ่สนับสนุนและยนืยนัการประกาศเทศนาของพระองค ์แต่ทีท่ านัน้กเ็พื่อปลุกความเชื่อของผุท้ี่
ฟังพระองคใ์หเ้กดิและใหม้ัน่คงขึน้ มใิช่เพื่อบบีบงัคบัเขา.  
 
ยงัเป็นความจรงิทีว่่าพระองคท์รงต าหนิคนทีไ่ดย้นิพระองคแ์ลว้กย็งัไม่เชือ่ แต่พระองคท์รงรอไวใ้หพ้ระเป็น
เจา้ทรงลงโทษเขาในวนัพพิากษา. เมื่อพระองคท์รงส่งอคัรธรรมทูตไปในโลก พระองคต์รสัแก่เขาว่า “ผูท้ีเ่ชื่อ
และรบัศลีลา้งบาปกจ็ะเอาตวัรอด แต่ผูท้ีไ่ม่เชื่อ จะถูกลงโทษ” (มก. ๑๖:๑๖). แต่เมื่อรบัรูว้่ามเีมลด็ขา้ว
ละมานหว่านปนกบัเมลด็ขา้วสาล ีพระองคก์ย็งัคงตรสัสัง่ใหป้ล่อยตน้ขา้วทัง้สองชนดิโตขึน้จนถงึเวลาเกีย่ว
เกบ็ซึง่จะมขีึน้ในวนัสิน้พภิพ.  
 
พระองคไ์ม่ทรงยอมเป็นพระเมสสยิาหแ์บบการเมอืงซึง่มอี านาจเป็นใหญด่ว้ยการใชก้ าลงั พระองคท์รงชอบ



เรยีกตวัพระองคเ์องว่า “บุตรมนุษย”์ ซึง่เสดจ็มา “เพื่อรบัใชแ้ละพลชีวีติเพื่อเป็นค่าไถ่คนเป็นอนัมาก” (มก. 
๑๐:๔๕). พระองคท์รงส าแดงองคเ์ป็นผูร้บัใชท้ีด่พีรอ้มของพระเป็นเจา้ผูซ้ึง่ “ไม่หกัตน้ออ้ทีช่อกช ้าแลว้ และ
ไม่ดบัไสเ้ทยีนทีย่งัมคีวนัอยู่” (มธ. ๑๒:๒๐). 
 
พระองคท์รงยอมรบันับถอือ านาจและสทิธขิองฝ่ายบา้นเมอืง สัง่ใหเ้สยีส่วยแกซ่ซีาร ์แต่เตอืนว่าตอ้งเคารพ
สทิธอินัสงูกว่าของพระเป็นเจา้ “จงคนืของทีเ่ป็นของซซีารแ์กซ่ซีาร ์และจงคนืของทีเ่ป็นของพระเป็นเจา้แต่
พระเป็นเจา้” (มธ. ๒๒:๒๑). 
 
ทีสุ่ดเมือ่ท าการไถม่นุษยส์ าเรจ็บนกางเขนแลว้ ซึง่การไถ่บาปนัน้จะท าใหม้นุษยไ์ดร้บัความรอดและเสรภีาพ
แท ้พระองคก์ท็รงท าการเปิดเผยของพระองคใ์หเ้สรจ็ไปดว้ย. พระองคท์รงประกาศยนืยนัความจรงิ แต่ไม่
ทรงยอมใชก้ าลงับงัคบัใหผู้ค้ดัคา้นพระองคย์อมรบัเอาความจรงินัน้ เพราะอาณาจกัรของพระองคไ์ม่ป้องกนั
ดว้ยดาบ แต่หากตัง้ขึน้ดว้ยการทีม่นุษยฟั์งความจรงิและประกาศยนืยนัถงึความจรงินัน้ อาณาจกัรของ
พระองคแ์ผ่ขยายกวา้งออกไปอาศยัความรกั อาศยัความรกันี้แหละ พระครสิตเจา้ผูท้รงถูกยกขึน้บนกางเขน 
ทรงน ามนุษยท์กุคนใหเ้ขา้หาพระองค์. 
 
เมื่อไดย้นิพระวาจาและเหน็พระฉบบัแบบของพระครสิตเจา้แลว้ บรรดาอคัรธรรมทูตกเ็ดนิไปในทางอนั
เดยีวกบัพระองค.์ ตัง้แต่เวลาเริม่แรกของพระศาสนจกัร บรรดาสานุศษิยข์องพระครสิตเจา้ไดใ้ชค้วาม
พยายามชกัจูงมนุษยใ์หม้ารบันับถอืพระครสิตเจา้เป็นพระสวามเีจา้ มใิช่ดว้ยการบงัคบัหรอืดว้ยความ
เก่งกลา้สามารถอนัไม่คูค่วรกบัขา่วดเีรื่องพระครสิตเจา้ แต่หากดว้ยพระอานุภาพแห่งพระวจนะของพระเป็น
เจา้. เขาประกาศอย่างกลา้หาญใหท้กุคนรูถ้งึแผนการของพระผูไ้ถ ่“ผูท้รงปรารถนาใหม้นุษยท์ัง้หลายรอด
และมารูค้วามจรงิ” (๑ ทธ. ๒:๔). แต่ในขณะเดยีวกนัเขาแสดงความใหเ้หน็วา่ “เราแต่ละคนจะตอ้งใหก้ารต่อ
พระเป็นเจา้ส าหรบัตวัเราเอง” (รม. ๑๔:๑๒) อย่างไร เพราะฉะนัน้เราจ าตอ้งประพฤตถิอืตามมโนธรรมของ
เราเอง.  
 
เช่นเดยีวกบัพระครสิตเจา้ บรรดาอคัรธรรมทูตพยายามเสมอทีจ่ะประกาศยนืยนัถงึความจรงิของพระเป็นเจา้ 
เขามคีวามองอาจทีจ่ะ “ประกาศพระวาจาของพระเป็นเจา้อย่างไม่สะทกสะทา้น” (กจ. ๔:๓๑) ต่อหนา้
ประชาชนและหวัหน้าของประชาชน. ความเชือ่อย่างไม่รูจ้กัหวัน่ไหวบนัดาลใหเ้ขาถอือย่างแทจ้รงิว่าขา่วดี
เรื่องพระครสิตเจา้เป็นพลงัของพระเป็นเจา้เพือ่ความรอดของผูท้ี่มคีวามเชื่อทุกคน. เพราะเหตนุี้เขาจงึละทิง้
อาวุธของเนื้อหนัง ทุกชนดิตามแบบฉบบัความอ่อนโยนและความเสงีย่มของพระครสิตเจา้ แลว้ประกาศพระ
วาจาของพระเป็นเจา้โดยเชื่ออย่างแน่วแน่เตม็ทีว่่า พระวาจานัน้เป็นกลงัของพระเป็นเจา้ทีส่ามารถจะท าลาย
ลา้งอ านาจทีข่ดัสูพ้ระองคก์บัสามารถทีจ่ะชกัจูงมนุษยใ์หม้าเชื่อถงึพระครสิตเจา้และรบัใชพ้ระองค์. 
เช่นเดยีวกบัพระอาจารยข์องตน บรรดาอคัรธรรมทูตยอมรบันับถอือ านาจอนัชอบธรรมของฝ่ายบา้นเมอืงให้
ทุกคนอยู่ใตบ้งัคบัผูท้ีม่อี านาจปกครอง… ใครขดัขนืผูม้อี านาจนัน้กข็ดัขนืระเบยีบทีพ่ระเป็นเจา้ทรงวางไว้ 
(รม. ๑๓:๑-๒) แต่ในขณะเดยีวกนั บรรดาอคัรธรรมทูตไม่กลวัทีจ่ะตอ่ตา้นเจา้หนา้ทีบ่า้นเมอืงทีข่ดัสูน้ ้า
พระทยัของพระเป็นเจา้ “ตอ้งเชือ่ฟังพระเป็นเจา้ดกีว่าทีจ่ะเชื่อฟังมนุษย์” (กจ. ๕:๒๙). มารตแีละสตับุรุษ



จ านวนนับไม่ถว้นไดเ้ดนิทางนี้ในทกุ ๆ สมยัและในทุก ๆ สถานที่.  
 
พระศำสนจกัรเดินตำมรอยพระคริสตเจ้ำและอคัรธรรมทูต 
 
๑๒. ฉะนัน้พงึถอืว่าพระศาสนจกัรถอืตามความจรงิในขา่วดเีรื่องพระครสิตเจา้ เดนิไปในทางเดยีวกบัทีพ่ระ
ครสิตเจา้และบรรดาอคัรธรรมทูตไดเ้ดนิมาแลว้ เมื่อพระศาสนจกัรรบัรูว้่าหลกัการเรื่องตอ้งมเีสรภีาพในการ
ถอืศาสนานัน้เป็นสิง่ทีเ่หมาะสมกบัศกัดิศ์รขีองมนุษยแ์ละตรงกบัพระธรรมทีพ่ระเป็นเจา้ทรงเปิดเผยใหรู้แ้ละ
เมื่อพระศาสนจกัรสง่เสรมิเสรภีาพดงักล่าว. อนัค าสอนขอ้นี้ซึง่ไดร้บัมาจากพระครสิตเจา้และบรรดาอคัร
ธรรมทูตนัน้ พระศาสนจกัรไดร้กัษาและถ่ายทอดมาตลอดเวลาทุกยุคสมยั. แมว้่าในชวีติแห่งประชากรของ
พระเป็นเจา้ซึง่เดนิไปในท่ามกลางความผนัแปรไม่แน่นอนแห่งประวตัศิาสตรม์นุษย ์บางครัง้ไดม้กีารปฏบิตัิ
ซึง่ไมสู่ต้รงหรอืขดัตอ่จติตารมณ์ของพระวรสารกต็าม แตพ่ระศาสนจกัรสอนเสมอว่า จะบงัคบัใครใหม้าถอื
ความเชื่อไมไ่ด.้  
 
ดงันี้ ขา่วดเีรื่องพระครสิตเจา้ซึง่เปรยีบเป็นเชือ้แป้ง กไ็ดอ้อกฤทธิเ์ป็นเวลาชา้นานในจติใจของมนุษยแ์ละได้
มสี่วนเป็นอนัมากช่วยท าใหม้กีารยอมรบันับถอืศกัดิศ์รขีองมนุษยอ์ย่างกวา้งขวางยิง่ขึน้ตลอดเวลาทีล่่วงแลว้
มา กบัยงัมสี่วนช่วยท าใหม้กีารเชื่อตระหนกัว่า เกีย่วกบัเรือ่งศาสนา บุคคลในสงัคมตอ้งปลอดพน้จากการ
บงัคบัของมนุษย.์  
 
เสรีภำพของพระศำสนจกัร 
 
๑๓. ในบรรดาสิง่ต่าง ๆ ซึง่เกีย่วกบัคุณประโยชน์ของพระศาสนจกัรหรอืแมแ้ตคุ่ณประโยชน์ของบา้นเมอืงใน
โลกเองและซึง่เราตอ้งปกป้องคุม้ครองมใิหส้ิง่ใดมาแผว้พานในทีท่ ัว่ไปและเสมอไปนัน้ สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดกค็อื 
พระศาสนจกัรตอ้งมเีสรภีาพในการปฏบิตังิานอย่างเตม็ทีต่ามทีต่อ้งการเพื่อเอาใจใส่เรื่องความรอดของ
มนุษยท์ัง้หลาย. อนัเสรภีาพซึง่พระบุตรแต่องคเ์ดยีวของพระเป็นเจา้ประทานแกพ่ระศาสนจกัรทีพ่ระองค์
ทรงไถ่มาดว้ยพระโลหติของพระองคน์ัน้เป็นเสรภีาพอนัศกัดิส์ทิธิเ์ป็นเสรภีาพทีเ่ป็นของพระศาสนจกัร
โดยเฉพาะจนว่าใครคดิท าลายเสรภีาพนัน้กเ็ทา่กบัท าการขดัสูน้ ้าพระทยัของพระเป็นเจา้. เสรภีาพของ
พระศาสนจกัรเป็นหลกัขัน้มูลฐานในการตดิต่อของพระศาสนจกัรกบัผูม้อี านาจและเจา้หนา้ทีใ่นบา้นเมอืง
ทัว่ไปทุกชัน้.  
 
ในสงัคมมนุษยแ์ละเมือ่ตดิต่อกบัผูม้อี านาจในบา้นเมอืงทัว่ไป พระศาสนจกัรเรยีกรอ้งขอมเีสรภีาพในฐานะ
เป็นผูม้อี านาจทางฝ่ายวญิญาณ ซึง่พระครสิตเจา้ทรงตัง้และทรงมอบหมายใหไ้ปประกาศขา่วดแีก่มนุษยท์ุก
รูปทุกนามทัว่พภิพ. พระศาสนจกัรยงัเรยีกรอ้งขอมเีสรภีาพในฐานะทีย่งัเป็นสมาคมมนุษย ์ซึง่มสีทิธจิะ
ด ารงชวีติในสงัคมของบา้นเมอืงตามบทบญัญตัแิห่งพระครสิตศาสนา. 
 
ดงันัน้ทีใ่ดมหีลกัการว่าตอ้งมเีสรภีาพทางศาสนา ซึง่เสรภีาพนัน้มใิช่ประกาศดว้ยวาจาหรอืเพยีงแต่รบัรอง



โดยกฎหมายเท่านัน้ หากยงัตอ้งน ามาปฏบิตัอิย่างไดผ้ลและอย่างจรงิใจดว้ย ทีน่ัน่พระศาสนจกัรกอ็ยูใ่น
ฐานะเป็นอสิระอย่างมัน่คง ทัง้โดยสทิธแิละโดยพฤตนิัย ซึง่เป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัปฏบิตัภิารกจิซึง่พระศาสน
จกัรไดร้บัมาจากพระเป็นเจา้. เสรภีาพนี้แหละผูม้อี านาจในพระศาสนจกัรเคยรบเรา้เรยีกรอ้งในสงัคมมาก
ยิง่ขึน้เป็นล าดบั. ในเวลาเดยีวกนัสตับุรุษของพระครสิตเจา้กเ็ช่นเดยีวกบัมนุษย์อืน่ ๆ ทรงไวซ้ึง่สทิธขิอง
พลเมอืงทีจ่ะไม่ถูกขดัขวางมใิหเ้จรญิชวีติตามมโนธรรมของตน. เสรภีาพของพระศาสนจกัรประการนี้ตอ้ง
ไดร้บัการรบัรองในกฎหมายและยอมรบันับถอืเป็นสทิธสิ าหรบัมนุษยท์ุกคนและหมู่คณะทุกคณะ.  
 
หน้ำท่ีของพระศำสนจกัร 
 
๑๔. เพื่อปฏบิตัติามพระบญัชาของพระครสิตเจา้ผูต้รสัว่า “ท่านจงสอนชนทุกชาต”ิ (มธ. ๒๘:๑๙) พระศาสน
จกัรคาทอลกิตอ้งใชค้วามพยายามโดยไม่เหน็แก่ความเหนื่อยยากเพือ่ใหพ้ระวาจาของพระเป็นเจา้รุดหน้าไป
จนส าเรจ็และไดร้บัการยกยอ่ง (๒ ธส. ๓:๑). 
 
ฉะนัน้พระศาสนจกัรจงึรบเรา้วอนพวกลูก ๆ ใหม้กีารออ้นวอน ภาวนา เสนอวงิวอน และขอบพระคุณ อุทศิ
แก่มนุษยท์ัง้หลาย… การท าเช่นนี้ดแีละสบพระทยัพระเป็นเจา้พระผูไ้ถข่องเราผูท้รงปรารถนาใหม้นุษย์
ทัง้หลายรอดและมารูค้วามจรงิ” (๑ ทธ. ๒:๑-๔). 
 
แต่เพื่อฝึกฝนมโนธรรม สตับุรุษของพระครสิตเจา้จะตอ้งพจิารณาค าสอนอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละแน่นอนของพระศา
สนจกัรอย่างจรงิจงั. โดยน ้าพระทยัของพระครสิตเจา้ พระศาสนจกัรเป็นผูส้อนความจรงิ หน้าทีข่องพระศา
สนจกัรคอืเผยและสอนความจรงิซึง่เป็นของพระครสิตเจา้อย่างถกูตอ้ง และในขณะเดยีวกนั ใชอ้ านาจของ
ตนแถลงและยนืยนัหลกัเกณฑแ์หง่ระเบยีบศลีธรรมอนัสบืเนื่องมาจากธรรมชาตขิองมนุษยเ์อง. 
นอกจากนัน้ครสิตชนเดนิไปหาผูท้ีอ่ยู่ขา้งนอกอย่างสุขมุ และ “โดยพระจติ โดยความรกัแท ้โดยค าสตัยจ์รงิ” 
(๒ คร. ๖:๖-๗) ตอ้งพยายามแผ่กระจายความสว่างแห่งชวีติดว้ยความมัน่ใจและกลา้หาญแบบอคัรธรรมทูต
จนถงึกบัหลัง่โลหติ.  
 
สานุศษิยม์พีนัธะส าคญัประการหนึ่งตอ่พระครสิตเจา้ผูเ้ป็นพระอาจารย ์คอืพนัธะจะตอ้งรูค้วามจรงิทีไ่ดร้บั
จากพระองคอ์ย่างสมบูรณ์ยิง่ขึน้เสมอ หน้าทีจ่ะตอ้งประกาศความจรงินัน้อย่างซื่อสตัยแ์ละป้องกนัอยา่
เขม้แขง็โดยไม่ยอมใชว้ธิกีารใด ๆ ทีผ่ดิต่อจติตารมณ์แห่งพระวรสาร แตค่วามรกัตอ่พระครสิตเจา้ยงัเร่งรดั
เขาใหป้ฏบิตักิารดว้ยความรกั ความฉลาดรอดคอบและความเพยีรตอ่ผูท้ีอ่ยูใ่นความลุ่มหลงและไม่รูจ้กัความ
เชื่อ. ฉะนัน้เราตอ้งใครค่รวญพจิารณาทัง้หนา้ทีต่่อพระครสิตเจา้ พระวจนาถผูป้ระทานชวีติซึง่เราตอ้ง
ประกาศและตอ้งใคร่ครวญพจิารณา ทัง้สทิธขิองบุคคลมนุษยก์บัขนาดแห่งพระหรรษทาน ซึง่พระเป็นเจา้ได้
ประทานแก่มนุษยท์างพระครสิตเจา้ พระองคน์ัน้ทรงเชญิมนุษยใ์หม้ารบัความเชื่อและประกาศความเชื่อนัน้
ดว้ยความสมคัรใจ. 
 
ข้อสรปุ 



 
๑๕. เป็นทีเ่หน็ประจกัษ์ว่าทุกวนันี้ มนุษยป์รารถนาจะถอืศาสนาไดอ้ยา่งเสรทีัง้ในทีส่่วนตวัและในที่
สาธารณะ. ยิง่กว่านัน้ยงัเป็นทีเ่หน็ประจกัษ์ว่า บดันี้เสรภีาพในการถอืศาสนาไดป้ระกาศใหถ้อืเป็นสทิธขิอง
พลเมอืงประการหนึง่ในรฐัธรรมนูญของประเทศเป็นส่วนใหญ่ และเสรภีาพนี้ไดร้บัการยอมรบันับถอือยา่ง
สง่าเป็นทางการในเอกสารของนานาประเทศ.  
 
แต่ทว่ามรีะบอบการปกครองแบบทีแ่มว้่าเสรภีาพในการถอืศาสนาไดร้บัการรบัรองในรฐัธรรมนูญ แต่
เจา้หนา้ทีบ่า้นเมอืงเองพยายามชกัจงูพลเมอืงมใิหถ้อืศาสนา กบัพยายามท าใหน้ิกายศาสนาต่าง ๆ ด ารงอยู่
ไดอ้ย่างยากล าบากและมอีนัตราย. 
 
สภาสงัคายนาขอตอ้นรบัเหตุการณ์ประการตน้ดว้ยความชืน่ชอบโดยถอืเป็นนิมติดแีห่งยคุนี้ แต่ขอประณาม
เหตุการณ์ประการหลงัดว้ยความระทมใจโดยถอืเป็นเรื่องน่าสลด. สภาสงัคายนาขอบรรดาคาทอลกิ แต่
วงิวอนขอมนุษยท์ุกคนดว้ย ใหต้ัง้ใจพจิารณาด ีๆ ว่าเสรภีาพในการถอืศาสนาเป็นสิง่จ าเป็นสกัเพยีงใด
โดยเฉพาะในสภาพปัจจุบนัของครอบครวัมนุษยชาติ.  
 
เป็นทีเ่หน็ประจกัษ์ว่า ทุกวนันี้ชนชาตติ่าง ๆ หาทางสนทิใกลช้ดิกนัยิง่ขึน้ทกุท.ี ประชากรทีถ่อืวฒันธรรม
และศาสนาต่างกนักท็ าการตดิตอ่อย่างใกลช้ดิกนัยิง่ขึน้ และแต่ละคนกม็คีวามส านึกถงึความรบัผดิชอบ
ส่วนตวัมากยิง่ขึน้. ฉะนัน้เพื่อใหก้ารตดิต่อทีมุ่่งสนัตแิละความสามคัคเีริม่ด าเนินและตัง้มัน่อยูใ่นมนุษยชาต ิ
เป็นการจ าเป็นทีใ่นทกุแห่งหนตอ้งมกีารรบัรองเสรภีาพในการถอืศาสนาดว้ยการรบัประกนัในกฎหมายอย่าง
มผีลกบัตอ้งมกีารเคารพหน้าทีแ่ละสทิธสิงูสดุของมนุษยท์ีจ่ะถอืชวีติทางศาสนาในสงัคมไดอ้ยา่งเสรี.  
 
ขอพระเป็นเจา้ พระบดิาของมนุษยท์ัง้หลาย โปรดใหค้รอบครวัมนุษยบ์รรลุถงึ “เสรภีาพอนัรุง่โรจน์
เช่นเดยีวกบับุตรของพระเป็นเจา้” (รม. ๘:๒๑) อนัเป็นเสรภีาพทีส่งูส่งและไม่รูส้ ิน้สุด โดยถอืหลกัตอ้งมี
เสรภีาพในการถอืศาสนาในสงัคม ทัง้นี้เดชะพระมหากรุณาธคิุณแห่งพระครสิตเจา้และพระมหทิธานุภาพ
แห่งพระจติดว้ยเทอญ. 
 
ขอ้ความแต่ละขอ้ทัง้สิน้ทีป่ระกาศไวใ้นค าแถลงฉบบันี้ บรรดาปิตาจารยไ์ดเ้หน็ชอบแลว้ทัง้นัน้ อาศยัอ านาจ
ของท่านอคัรธรรมทูต ซึง่เราไดม้อบจากพระครสิตเจา้ เราพรอ้มกบับรรดาปิตาจารยท์ีเ่คารพเหล่านี้ ในพระ
จติเจา้ จงึเหน็ชอบก าหนดและตราไว ้และสิง่ใดทีส่ภาสงัคายนาไดต้ราขึน้ เรากส็ัง่ใหป้ระกาศใชเ้พื่อเป็น
เกยีรตแิด่พระเป็นเจา้  
 
กรุงโรม – ทีพ่ระวหิารนกับุญเปโตร 
วนัที ่๗ ธนัวาคม ค.ศ. ๑๘๖๕ 
เรา – เปาโล สงัฆราชแห่งพระศาสนจกัรคาทอลกิ 



ศพัท์ 
 
apostlesอคัรธรรมทูต 
authorities of the Churchผูม้อี านาจในพระศาสนจกัร 
conscienceมโนธรรม 
dignityศกัดิศ์ร ี
disciplesสานุศษิย ์
dutyหน้าที ่
evangelisationการประกาศขา่วด ี
Gospelขา่วดเีรือ่งพระครสิตเจา้ พระวรสาร 
individualปัจเฉกชน 
ministerศาสนบรกิร 
obligationพนัธะ 
public orderความสงบเรยีบรอ้ยของประชาคม 
religious freedomเสรภีาพในการถอืศาสนา 
revelationการเปิดเผย 
rightสทิธิ ์
servantผูร้บัใช้ 
serveรบัใช้ 
wayมรรค 




