คำแถลงของสภำสังคำยนำว่ำด้วยเสรีภำพในกำรถือศำสนำ
สิ ทธิ ของบุคคลและของคณะบุคคลที่จะมีเสรีภำพทำงสังคม
และบ้ำนเมืองในเรื่องศำสนำ
๑. มนุษย์ในสมัยของเรานี้นับวันแต่จะมีความสานึกถึงศักดิศรี
์ ของตัวบุคคลมนุษย์ยงิ่ วันยิง่ มากขึน้ ผูท้ ่ี
เรียกร้องให้มนุษย์ทากิจการต่าง ๆ ด้วยความเห็นดีเห็นชอบของตนเอง และด้วยความเป็ นอิสระทีต่ อ้ ง
รับผิดชอบ มิใช่เพราะถูกบีบบังคับแต่เพราะมีความสานึกถึงหน้าทีน่ นั ้ นับวันแต่จะมีจานวนมากขึน้ . ใน
ทานองเดียวกัน เขาเรียกร้องให้กฎหมายจากัดการใช้อานาจของเจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมืองเพื่อมิให้มกี ารควบคุม
เสรีภาพอันชอบธรรม ไม่ว่าของบุคคลหรือของคณะบุคคลอย่างเข้มงวดจนเกินไป. การเรียกร้องเสรีภาพใน
สังคมมนุษย์เช่นนี้ มักเกีย่ วกับสิง่ ทีน่ ับเป็ นสมบัตขิ องจิตใจมนุษย์เป็ นสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับการ
ถือศาสนาในสังคมได้อย่างเสรี. สภาสังคายนาวาติกนั นี้ขมักเขม้นพิจารณา เพือ่ ประกาศว่าความใฝ่ ฝัน
เหล่านี้ถูกต้องตรงกับความจริงและความยุตธิ รรมเพียงใด และสารวจตรวจดูประเพณีและคาสอนอัน
ศักดิสิ์ ทธิของพระศาสนจั
์
กร และนาเอาเรื่องใหม่ซงึ่ ถูกต้องตรงกับเรือ่ งเก่าอยู่เสมอออกมา.
ด้วยเหตุน้ี ก่อนอื่นทัง้ ปวง สภาสังคายนาขอแถลงว่า พระเป็ นเจ้าเองทรงแนะให้มนุษย์รจู้ กั ทางทีจ่ ะพบความ
รอดในพระคริสตเจ้า และบรรลุถงึ ความสุขด้วยการรับใช้พระองค์. เราเชื่อว่าศาสนาเทีย่ งแท้น้แี ต่ศาสนาเดียว
มีอยู่ในพระศาสนจักรซึง่ เป็ นสากลและสืบมาจากอัครสาวก และพระเยซูเจ้าทรงมอบหมายให้พระศาสนจักร
สอนศาสนานัน้ ให้มนุษย์ทกุ คนรูจ้ กั . เมือ่ พระองค์ตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่า “ฉะนัน้ ท่านทัง้ หลายจงไปเตือน
ทุก ๆ ชาติให้มาเป็ นศิษย์ ล้างบาปเขาด้วยเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต และสอนเขาให้ถอื
การทุกอย่างทีเ่ ราได้บอกสังท่
่ าน” (มธ. ๒๘:๑๙–๒๐). อีกประการหนึ่งมนุษย์ทุกคนจาต้องแสวงหาความจริง
เฉพาะอย่างยิง่ ในสิง่ ทีเ่ กีย่ วกับพระเป็ นเจ้าพระศาสนจักรของพระองค์ และเมื่อรูจ้ กั แล้วก็จาต้องรับและถือ
ความจริงนัน้ .
ในทานองเดียวกันอีกเหมือนกัน สภาสังคายนาขอแถลงว่า หน้าทีเ่ หล่านี้เกีย่ วข้องและผูกมักมโนธรรมของ
มนุษย์. ถ้าความจริงจะบังคับ ก็บงั คับเพราะความจริงนัน้ เองมีแรงกดดันและซึมซาบเข้าไปในจิตใจทัง้ อย่าง
นุ่มนวลและทัง้ อย่างมีแรงอานาจ. อันว่าเสีรภาพในการถือศาสนาซึง่ มนุษย์เรียกร้องเพื่อปฏิบตั หิ น้าที่
ต้องการถวายคารวกิจแด่พระเป็ นเจ้านัน้ เป็ นเรือ่ งเกีย่ วกับการทีม่ นุษย์จะถูกกดขีป่ ระการใดในสังคม
บ้านเมืองไม่ได้. ดังนัน้ เสรีภาพทีก่ ล่าวนี้จงึ ไม่กระทบกระเทือนถึงคาสอนคาทอลิกแต่ดงั ้ เดิมในเรื่องมนุษย์
และสมาคมต่าง ๆ มีหน้าทีท่ างธรรรมต่อพระศาสนาเทีย่ งแท้ และต่อพระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสต
เจ้า. นอกจากนี้เมือ่ กล่าวถึงเสรีภาพในการถือศาสนา สภาสังคายนาปรารถนาจะขยายความคาสอนของ
บรรดาพระสันตะปาปาองค์หลัง ๆ เรื่องสิทธิอนั ละเมิดมิได้ของตัวบุคคล มนุษย์กบั เรื่องฐานะของสังคมทาง
กฎหมาย.
บทที่ 1
คำสอนทัวไปเกี
่
่ยวกับเสรีภำพในกำรถือศำสนำ

เป้ ำหมำยและรำกฐำนของเสรีภำพในกำรถือศำสนำ
๒. สภาสังคายนาวาติกนั ขอแถลงว่า บุคคลมนุษย์ทรงไว้ซงึ่ สิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการถือศาสนา. เสรีภาพที่
กล่าวนี้หมายถึงการทีม่ นุษย์ทุกคนจะถูกปั จเฉกชนก็ดี หรือกลุ่มบุคคลในสังคมและอานาจของมนุษย์ใด ๆ ก็
ดี บังคับให้ปฏิบตั ฝิ ่ าฝืนมโนธรรมในเรื่องศาสนา หรือถูกขัดขวางมิให้ปฏิบตั ติ ามมโนธรรมในเรื่องศาสนา
หรือถูกขัดขวางมิให้ปฏิบตั ติ ามมโนธรรมในขอบเขตอันยุตธิ รรมไม่ได้ ไม่ว่าในสถานทีเ่ อกชนหรือในสถานที่
สาธารณะ ไม่ว่าเมือ่ เขาปฏิบตั คิ นเดียวหรือปฏิบตั ริ ่วมกับคนอืน่ . นอกจากนี้สภาสังคายนายังขอแถลงว่า
สิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการถือศาสนานัน้ มีรากฐานอยู่ในศักดิศรี
์ ของตัวบุคคลมนุษย์เอง ตามทีเ่ หตุผลบอกและ
พระเป็ นเจ้าตรัสให้เรารู.้ สิทธิทบ่ี คุ คลมนุษย์ตอ้ งมีเสรีภาพในการนับถือศาสนานี้ ต้องได้รบั การนับถือใน
กฎหมายของสังคมจนถือเป็ นสิทธิของพลเมืองประการหนึ่ง.
มนุษย์ทุกคน เนื่องจากมีศกั ดิศรี
์ เพราะเป็ นตัวบุคคล ซึง่ หมายความว่ารูจ้ กั คิดหาเหตุผลและมีเจตจานงเป็ น
อิสระ และดังนัน้ มีความรับผิดชอบเป็ นส่วนตัวด้วย จึงถูกธรรมชาติของตนเองเร่งเร้าและถูกพันธะทาง
ศีลธรรมบังคับให้แสวงหาความจริงซึง่ ก่อนอื่นได้แก่ควมจริงทีเ่ กีย่ วกับศาสนา. แต่พอรูค้ วามจริงแล้ว มนุษย์
ทุกคนจาต้องยึดถือความจริงนัน้ และกากับชีวติ ของตนตามทีค่ วามจริงนัน้ จะเรียกร้องให้ทา. อันว่ามนุษย์จะ
ปฏิบตั ติ ามพันธะประการนี้อย่างถูกต้องตรงกับธรรมชาติของตนได้ ก็ตอ่ เมือ่ มีทงั ้ เสรีภาพทางใจและทัง้ ความ
ปลอดพ้นจากการถูกบังคับภายนอกใด ๆ ทัง้ สิน้ . ดังนัน้ สิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการถือศาสนาจึงเกิดขึน้ มิใช่
เพราะมนุษย์เกิดมีสภาพจิตใจต้องการขึน้ มา แต่เพราะมนุษย์มธี รรมชาติตอ้ งการเช่นนัน้ อยู่เอง. เหตุฉะนัน้
แม้คนทีไ่ ม่ถอื ตามพันธะต้องแสวงหาและยึดถือความจริง ก็ยงั ทรงไว้ซงึ่ สิทธิจะถูกบังคับใด ๆ ไม่ได้ และจะ
ถูกขัดขวางมิให้ใช้สทิ ธิน้กี ไ็ ม่ได้ตราบเท่าทีไ่ ม่เป็ นการทาลายความสงบเรียบร้อยของประชาคม.
เสรีภำพในกำรถือศำสนำและควำมสัมพันธ์ของมนุษย์กบั พระเป็ นเจ้ำ
๓. เรื่องทัง้ หมดนี้เป็ นทีเ่ ห็นได้ชดั กว่าอีก ถ้าพิจารณาถือว่ากฎเกณฑ์สงู สุดในชีวติ ของมนุษย์กค็ อื พระบัญญัติ
ของพระเป็ นเจ้าเอง ซึง่ เป็ นบัญญัตแิ ต่ชวนิ
ั ่ รนั ดร. เป็ นความจริงเทีย่ งตรงอยู่ในตัว และใช้ทวไป
ั ่ และตาม
แผนการอันปรีชาและเมตตาของพระเป็ นเจ้า พระเป็ นเจ้าทรงใช้บญ
ั ญัตนิ นั ้ ควบคุม นา และปกครองโลกทัง้
โลกตลอดจนวิถที างเดินของประชาคมมนุษย์. พระเป็ นเจ้าทรงทาให้มนุษย์มสี ่วนร่วมในบัญญัตขิ องพระองค์
ในแบบทีม่ นุษย์สามารถเข้าถึงความจริงอันเปลีย่ นแปลงมิได้ยงิ่ ขึน้ เสมอ ตามทีพ่ ระญาณสอดส่องของ
พระองค์ได้จดั แจงไว้อย่างเหมาะสม.
แต่ตอ้ งแสวงหาความจริงนัน้ ตามวิธที เ่ี หมาะสมแก่ศกั ดิศรี
์ และสภาพทางสังคมของตัวบุคคลมนุษย์ กล่าวคือ
ต้องการแสวงหาด้วยการสืบเสาะอย่างเสรี ด้วยการสอนและการฝึกอบรม ด้วยการแลกเปลีย่ นและการติดต่อ
พบปะกัน. ถ้าทาดังนี้ ต่างฝ่ ายต่างอธิบายความจริงทีไ่ ด้พบหรือคิดว่าได้พบเพื่อช่วยกันและกันในการ
แสวงหาความจริง และเมือ่ รูค้ วามจริงแล้วต้องยึดมันในความจริ
่
งนัน้ อย่างมันคงโดยความนิ
่
ยมเห็นชอบของ

ตนเอง.
แต่ทม่ี นุษย์รสู้ กึ และน้อมรับเรื่องทีบ่ ญ
ั ญัตขิ องพระเป็ นเจ้าสังให้
่ ทานัน้ ก็โดยอาศัยมโนธรรม. มนุษย์จาต้อง
ถือตามมโนธรรมในกิจการทุกอย่างเพื่อบรรลุถงึ จุดหมายปลายทางของตนคือ องค์พระเป็ นเจ้า . ฉะนัน้ มนุษย์
จึงมิควรจะถูกบังคับให้กระทาสิง่ ใดฝืนมโนธรรม และก็ไม่ควรจะถูกขัดขวางมิให้กระทาตามมโนธรรม เป็ น
ต้นในเรื่องศาสนา เพราะการถือศาสนานัน้ โดยลักษณะของมันเอง ก่อนอืน่ ก็คอื การประกอบกิจกรรมภายใน
นัน้ โดยสมัครใจและอย่างเสรี. เมื่อประกอบกิจกรรมภายในนัน้ มนุษย์กค็ วบคุมชีวติ ของตนให้มงุ่ ตรงไปหา
พระเป็ นเจ้า. กิจกรรมเช่นนี้ไม่มอี านาจใด ๆ ทีเ่ ป็ นมนุษย์แท้ ๆ จะมาบังคับให้ทาหรือห้ามไม่ให้ทาได้ . แต่
ธรรมชาติของมนุษย์ทช่ี อบอยู่เป็ นสังคมเองเรียกร้องให้มนุษย์แสดงกิจการศรัทธาภายในออกมาภายนอกทา
การแลกเปลีย่ นกับผูอ้ ่นื ในเรื่องศาสนาและถือศาสนาในรูปเป็ นหมูค่ ณะ.
ฉะนัน้ การปฏิเสธไม่ยอมให้มนุษย์ปฏิบตั ศิ าสนาอย่างเสรีในสังคม ทัง้ ทีก่ ารปฏิบตั ศิ าสนามิได้เป็ นภัยต่อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาคมแต่อย่างใด ก็นับว่าเป็ นการทาหมิน่ ประมาทต่อบุคคลมนุษย์และผิด
ระเบียบทีพ่ ระเป็ นเจ้าทรงตัง้ ขึน้ สาหรับมนุษย์.
อนึ่งเมือ่ ประกอบกิจศาสนาในทีส่ าธารณะหรือในทีส่ ่วนตัวและโดยการตัดสินใจของตนเอง มนุษย์กค็ วบคุม
ชีวติ ให้มุ่งไปหาพระเป็ นเจ้า. กิจศรัทธาเหล่านี้เป็ นเรื่องทีอ่ ยู่เหนือเรื่องต่าง ๆ ในโลกนี้. อานาจฝ่ ายบ้านเมือง
ซึง่ มีจุดหมายโดยเฉพาะจะทางานเพือ่ สาธารณประโยชน์ทางโลก จึงต้องยอมรับรูแ้ ละส่งเสริมการถือชีวติ
ทางด้านศาสนาของพลเมือง แต่ตอ้ งกล่าวว่า ถ้าอานาจฝ่ ายบ้านเมืองแย่งเอาสิทธิทจ่ี ะควบคุมหรือขัดขวาง
การปฏิบตั ทิ างศาสนา ก็เป็ นการทาเกินเลยขอบเขตไป.
เสรีภำพของนิ กำยศำสนำต่ำง ๆ
๔. เสรีภาพหรืออีกนัยหนึ่งความปลอดพ้นจากการถูกบังคับใด ๆ ในเรื่องศาสนาซึง่ เป็ นคุณสมบัตขิ องบุคคล
ต่าง ๆ นัน้ ต้องได้รบั การรับรูด้ ว้ ยว่าเป็ นสิทธิของเขาเมือ่ บุคคลเหล่านัน้ ปฏิบตั งิ านร่วมกัน ด้ วยว่านิกาย
ศาสนาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากมนุษย์กด็ ี พระศาสนจักรเองก็ดี มีธรรมชาติชอบอยู่เป็ นสังคม.
ฉะนัน้ ถ้าไม่มสี งิ่ ใดทีเ่ ป็ นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของประชาคมแล้ว นิกายศาสนาเหล่านี้ทรงไว้ซงึ่ สิทธิทจ่ี ะ
ได้รบั ความปลอดภัยจากการบังคับใด ๆ ทีก่ ล่าวนี้ เพื่อ สามารถปกครองตนตามกฎเกณฑ์ ประกอบคารวกิจ
สาธารณะ สักการะพระเจ้าสูงสุด ช่วยสมาชิกในการบาเพ็ญถือชีวติ ด้านศาสนาและบารุงเขาให้แข็งแรงด้วย
คาสังสอน
่
ทีส่ ุดส่งเสริมสถาบันทีเ่ ขาดารงอยู่และร่วมมือกันควบคุมชีวติ ให้ดาเนินไปตามหลักศาสนา.
นิกายศาสนาต่าง ๆ ยังมีสทิ ธิทจ่ี ะไม่ถูกกฎหมายหรือการปกครองของเจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมืองขัดขวางมิให้เลือก
อบรม แต่งตัง้ และโยกย้ายศาสนบริกร (miminters) ของตน ติดต่อกับเจ้าหน้าทีห่ รือนิกายศาสนาทีอ่ ยู่ในส่วน
อื่นของโลก สร้างอาคารทางศาสนาตลอดจนซือ้ หาและจัดทรัพย์สนิ ทีต่ อ้ งการ.

นิกายศาสนายังมีสทิ ธิทจ่ี ะไม่ถูกขัดขวางมิให้สอนและแสดงความเชื่ออย่างเปิ ดเผย ทัง้ ด้วยวาจาและด้วยการ
เขียน. แต่ในการเผยแพร่ความเชื่อและการนากิจปฏิบตั ทิ างศาสนาเข้ามาใช้ ทุกคนจะต้องงดเว้นไม่ทา
กิจการใดทีม่ ลี กั ษณะไปในทางบังคับหรือเกลีย้ กล่อมอย่างไม่สุจริตหรือไม่สจู้ ะซื่อตรงนัก โดยเฉพาะเมือ่
ปฏิบตั กิ บั คนยากไร้เข็ญใจหรือคนไม่มกี ารศึกษา. การปฏิบตั เิ ช่นนี้ตอ้ งถือว่าเป็ นการใช้สทิ ธิของตนไปในทาง
ทีผ่ ดิ และเป็ นการล่วงเกินสิทธิของผูอ้ น่ื .
อนึ่งเสรีภาพในการถือศาสนายังเรียกร้องมิให้ขดั ขวางนิกายศาสนาต่าง ๆ มิให้แสดงประสิทธิภาพแห่งคา
สอนของเขาอย่างเสรีในการจัดระเบียบสังคมและกระตุน้ เตือนกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์. ทีส่ ุดภาวะของ
มนุษย์ทช่ี อบอยู่เป็ นสังคม ตลอดจนลักษณะของศาสนาเอง นี่แหละเป็ นรากฐานทีก่ ่อให้เกิดสิทธิของมนุษย์ท่ี
จะประชุมกันได้อย่างเสรี หรือก่อตัง้ สถาบันเกีย่ วกับการอบรม วัฒนธรรม เมตตากิจและสังคม ขึ้นตาม
แรงดันแห่งความศรัทธาของเขา.
เสรีภำพของครอบครัวในกำรถือศำสนำ
๕. ทุก ๆ ครอบครัวในฐานะเป็ นสังคมทีม่ สี ทิ ธิเบื้องต้นทีเ่ ป็ นของตนเองโดยเฉพาะ ย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะจัด
ระเบียบชีวติ ทางด้านศาสนาได้อย่างเสรีภาพใต้การนาของพ่อแม่. พ่อแม่ทรงไว้ซงึ่ สิทธิทจ่ี ะตัดสินว่าจะให้
การอบรมทางศาสนาแก่ลูกอย่างไรตามความเชื่อถือของเขาเอง. เพราะเหตุน้เี จ้าหน้าทีบ่ า้ นเมืองต้งยอมรับ
นับถือสิทธิของเขาทีจ่ ะเลือกโรงเรียนหรือวิธกี ารอบรมแบบอื่นได้อย่างเสรีเต็มที่ และจะอ้างการให้เสรีภาพใน
เรื่องนี้สาหรับบังคับเขาให้ตอ้ งรับภาระอันไม่ยตุ ธิ รรมทัง้ ทางตรงและทางอ้อมไม่ได้. นอกจากนัน้ ถ้าเด็กถูก
บังคับให้รบั การศึกษาซึง่ ไม่ตรงกับความเชือ่ ถือของพ่อแม่หรือถูกบังคับให้รบั การอบรมแบบทีต่ ดั การอบรม
ทางศาสนาออกอย่างสิน้ เชิง ก็ถอื ว่าเป็ นการละเมิดสิทธิของพ่อแม่.
ควำมรับผิดชอบต่อเสรีภำพในกำรถือศำสนำ
๖. สวัสดิภาพส่วนรวมของสังคมหมายถึงสภาพชีวติ ทางสังคมทุกอย่างทีอ่ านวยให้มนุษย์บรรลุถงึ ความดี
พร้อมของตนอย่างสมบูรณ์และง่ายขึน้ . ดังนัน้ สวัสดิภาพทีก่ ล่าวนี้ก่อนอื่นทัง้ ปวงจึงหมายถึงการปกป้ อง
คุม้ ครองสิทธิและหน้าทีข่ องบุคคลมนุษย์. เพราะฉะนัน้ ความห่วงใยถึงสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการถือศาสนาจึง
ตกเป็ นหน้าทีท่ งั ้ ของพลเมืองและหมูค่ ณะของสังคมตลอดจนของเจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมือง พระศาสนจักรและ
นิกายศาสนาอืน่ ในแบบทีเ่ หมาะแก่แต่ละคนและเพราะทุกคนมีหน้าทีต่ อ้ งทาเพือ่ สวัสดิภาพของส่วนรวม.
การปกป้ องและส่งเสริมสิทธิอนั ละเมิดมิได้ของมนุษย์นนั ้ เป็ นหน้าทีอ่ นั สาคัญอย่างหนึ่งของเจ้าหน้าที่
บ้านเมืองทัวไป.
่ เพราะฉะนัน้ เจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมืองต้องใช้กฎหมายทีย่ ุตธิ รรมและลู่ทางอันเหมาะสมทาการ
คุม้ ครองเสรีภาพในการถือศาสนาของพลเมืองทุกคนอย่างจริงจังและส่งเสริมให้เกิดภาวการณ์ทเ่ี หมาะ
สาหรับพัฒนาชีวติ ทางศาสนา เพือ่ ให้พลเมืองสามารถใช้สทิ ธิและปฎิบตั หิ น้าทีข่ องตนได้อย่างแท้จริงและ

เพื่อให้สงั คมเองได้รบั คุณจากความยุตธิ รรมและสันติสุขอันเกิดจากการทีม่ นุษย์ถอื ซือ่ สัตย์ตอ่ พระเป็ นเจ้า
และน้าพระทัยอันศักดิสิ์ ทธิของพระองค์
์
.
ถ้าหากว่าเพราะสภาพแวดล้อมพิเศษในบางชนชาติกฎหมายของบ้านเมืองรับรองนิกายศาสนานิกายหนึ่ง
เป็ นพิเศษก็เป็ นการจาเป็ นทีใ่ นขณะเดียวกันพลเมืองทุกคนและนิกายศาสนาทุกนิกายควรได้รบั การยอมรับ
นับถือและเคารพในสิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในเรือ่ งศาสนาด้วย.
ทีส่ ุดเจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมืองต้องกวดขันอย่าให้มกี ารละเมิดความเสมอภาคตามกฎหมายของพลเมือง ซึง่ ความ
เสมอภาคนัน้ เป็ นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของสวัสดิการส่วนรวมของสังคมไม่ว่าจะเป็ นการละเมิดอย่าง
เปิ ดเผยหรืออย่างเร้นลับเพราะเรือ่ งศาสนา และต้องกวดขันอย่าให้มกี ารเลือกทีร่ กั มักทีช่ งั ในหมู่พลเมือง.
เพราะฉะนัน้ เจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมืองจะบังคับพลเมืองไม่วา่ ด้วยกาลังหรือการขูห่ รือวิธอี ่นื ใดให้ถอื หรือทิง้ ศาสนา
ไม่ว่าศาสนาใดไม่ได้ หรือจะขัดขวางผูใ้ ดมิให้เข้าหรือออกจากนิกายศาสนานิกายใดนิกายหนึ่งไม่ได้ . ถ้าใช้
กาลังไม่ว่าในรูปใดเพื่อล้างทาลายหรือขัดขวางศาสนาในมนุษยชาติทงั ้ หมดก็ดี หรือในประเทศหนึ่งหรือใน
หมู่คณะหนึ่งก็ดี ก็ยงิ่ ต้องถือว่าเป็ นการกระทาผิดต่อน้าพระทัยของพระเป็ นเจ้าและผิดต่อสิทธิอั์ นศักดิสิ์ ทธิท่ี
บุคคลและครอบครัวของชนชาติทงั ้ หลายมีอยู่.
ขอบเขตของเสรีภำพในกำรถือศำสนำ
๗. สิทธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการถือศาสนานัน้ ใช้อยู่ในสังคมมนุษย์ เพราะฉะนัน้ จาต้องมีกฎบางประการจากัด
การใช้สทิ ธินนั ้
เมื่อใช้เสรีภาพ ไม่ว่าเสรีภาพในเรือ่ งใด บุคคลและสังคมต้องถือหลักศีลธรรมเรื่องความรับผิดชอบ. กฎ
ศีลธรรมบังคับว่า คนทุกคนและหมูค่ ณะทุกหมูค่ ณะเมื่อจะใช้สทิ ธิของตน จะต้องคานึงถึงสิทธิของผูอ้ น่ื
ตลอดจนถึงหน้าทีท่ ต่ี นมีตอ่ ผูอ้ ่นื และต่อประโยชน์ ส่วนรวมของทุกคน. เราต้องถือความเทีย่ งธรรมและ
มนุษยธรรมต่อทุกคน.
อนึ่งเนื่องจากสังคมในบ้านเมืองมีสทิ ธิจะป้ องกันตนให้พน้ จากความเหลวแหลกซึง่ อาจเกิดขึน้ จากการอ้าง
เสรีภาพในการถือศาสนา จึงตกเป็ นหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมืองจะต้องให้ความคุม้ ครองทีก่ ล่าวนี้ แต่ กไ็ ม่
ควรทาตามอาเภอใจและโดยเข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอย่างอยุตธิ รรม แต่ตอ้ งทาตามกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย
ซึง่ ตรงกับระเบียบศีลธรรมทีถ่ ูกต้องอยู่ในตัว กฎเกณฑ์เหล่านี้จาเป็ นต้องมีเพือ่ คุม้ ครอบสิทธิของพลเมืองทุก
คนอย่างมีประสิทธิภาพและเพือ่ แก้ขอ้ ขัดแย้งเรือ่ งสิทธิอย่างสันติจาเป็ นต้องมี เพราะความห่วงใยถึงความ
สงบสุขอันแท้จริงของประชาชนซึง่ ความสงบสุขนัน้ เป็ นผลของการทีม่ นุษย์อยู่ร่วมกันประชาชนซึง่ ความสงบ
สุขนัน้ เป็ นผลของการทีม่ นุษย์อยู่ร่วมกันในระเบียบอันดีและในความยุตธิ รรมอันแท้จริง และยังจาเป็ นต้องมี
เพื่อปกป้ องศีลธรรมของประชาชน. ทัง้ หมดนี้รวมกันเป็ นพืน้ ฐานของสาธารณประโยชน์และนับเข้าในสิง่ ที่

เรียกว่าความสงบเรียบร้อยของประชาชน. นอกจากนัน้ ต้องถือกฎมูลทีว่ ่าต้องมีเสรีภาพอย่างเต็มทีใ่ นสังคม
ซึง่ ถ้าถือตามกฎนี้ ก็ตอ้ งให้มนุษย์มเี สรีภาพมากทีส่ ุด และจะจากัดเสรีภาพนัน้ ก็เฉพาะเมื่อจาเป็ นและเท่าที่
จาเป็ นเท่านัน้ .
กำรฝึ กอบรมเพื่อใช้เสรีภำพ
๘. ทุกวันนี้มนุษย์ได้รบั การกดดันทุกชนิดและอยู่ในทีล่ ่อแหลมต่อการถูกหลอกมิให้ทาอะไรโดยใช้
วิจารณญาณของตนเอง. แต่คนทีอ่ า้ งเสรีภาพเป็ นข้อแก้ตวั ทีจ่ ะไม่ยอมอ่อนน้อมต่อผูใ้ หญ่และดูหมิน่ การเชื่อ
ฟั งในทางทีถ่ ูกนัน้ ก็มอี ยู่เป็ นจานวนมาก.
เพราะเหตุน้ี สภาสังคายนาวาติกนั ขอเตือนทุกคน แต่โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ม่ี หี น้าทีอ่ บรมผูอ้ น่ื ให้พยายาม
อบรมคนให้เป็ นผูเ้ คารพระเบียบศีลธรรม รูจ้ กั เชื่อฟั งผูม้ อี านาจโดยชอบธรรมและรักเสรีภาพทีแ่ ท้จริง ให้เป็ น
ผูท้ ว่ี นิ ิจฉัยเรื่องต่าง ๆ โดยตนเองและโดยอาศัยความสว่างแห่งความจริง ปฏิบตั งิ านต่าง ๆ โดยสานึกถึง
ความรับผิดชอบและใฝ่ ฝันถึงสิง่ ทีเ่ ป็ นความจริงและยุตธิ รรม โดยเต็มใจร่วมมือกับผูอ้ ่นื .
ฉะนัน้ การช่วยมนุษย์ให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นชีวติ สังคม โดยสานึกถึงความรับผิดชอบมากขึน้ จึงนับเป็ น
เป้ าหมายประการหนึ่งของการมีเสรีภาพในการถือศาสนา
บทที่ 2
เสรีภำพในกำรถือศำสนำตำมที่พระคัมภีรเ์ ปิ ดเผยให้เรำเข้ำใจ
เสรีภำพในกำรถือศำสนำตำมที่พระคัมภีรเ์ ปิ ดเผยให้เรำเข้ำใจคำสอนเรื่องเสรีภำพในกำรถือศำสนำ
มีรำกเง่ำอยู่ในกำรเปิ ดเผยของพระเป็ นเจ้ำ
๙. เท่าทีส่ ภาสังคายนาวาติกนั แถลงว่ามนุษย์มสี ทิ ธิทจ่ี ะมีเสรีภาพในการถือศาสนานัน้ ก็เพราะยึดถือศักดิศรี
์
ของตัวบุคคลเป็ นรากฐานของคาแถลงนัน้ และประสบการณ์ในเวลาทีล่ ่วงแล้วมาก็เผยให้เห็นอย่างสมบูรณ์
ยิง่ ขึน้ ทุกทีว่า ศักดิศรี
์ ของมนุษย์เรียกร้องต้องการอะไร. ยิง่ กว่านัน้ คาสอนเรื่องเสรีภาพนี้มเี รียกร้องต้องการ
อะไร. ยิง่ กว่านัน้ คาสอนเรื่องเสรีภาพนี้มรี ากเง่าอยู่ในการเปิ ดเผยของพระเป็ นเจ้า นัน้ ก็เป็ นอีกเหตุหนึ่งทีค่ ริ
สตชนจะต้องมีความเคารพต่อเสรีภาพนัน้ มากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้เพราะแม้ว่าการเปิ ดเผยของพระไม่ยนื ยันอย่างชัด
แจ้งว่ามนุษย์มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ความปลอดพ้นจากการถูกบังคับภายนอกในการถือศาสนา แต่กช็ ใ้ี ห้เห็น
ศักดิศรี
์ ของบุคคลมนุษย์ทุกแง่ทุกมุมและแสดงว่าพระคริสตเจ้าทรงปฎิบตั อิ ย่างไรต่อเสรีภาพของมนุษย์ เมื่อ
ถึงเวลา มนุษย์ตอ้ งแสดงว่าจะเชื่อพระวจนะของพระเป็ นเจ้าหรือไม่ อีกทัง้ สอนเราว่า ผูเ้ ป็ นศิษย์ของพระ
อาจารย์องค์น้จี ะต้องดื่มด่าไปด้วยจิตตารมณ์อย่างไรในกิจการทุกอย่าง. ทัง้ หมดนี้แสดงให้เราเห็นหลักใหญ่
ๆ ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานของคาสอนในคาแถลงเรื่องเสรีภาพในการถือศาสนา. ก่อนอืน่ เสรีภาพในการถือศาสนาใน
สังคมนัน้ กลมกลืนเข้ากับเสรีภาพทีจ่ ะแสดงความเชื่อถือคริสตชน.

เสรีภำพในกำรแสดงควำมเชื่อ
๑๐. ข้อสาคัญข้อหนึ่งในคาสอนคาทอลิกซึง่ มีอยู่ในพระวจนะของพระเป็ นเจ้าและบรรดาพระปิ ตาจารย์แห่ง
พระศาสนจักรสอนอยู่เสมอนัน้ มีว่า ถ้ามนุษย์จะแสดงความเชื่อถึงพระเป็ นเจ้าก็ตอ้ งทาด้วยความสมัครใจ
เพราะเหตุน้จี งึ บังคับผูใ้ ดให้เข้าศาสนาโดยเขาไม่สมัครใจหาได้ไม่. แท้ทจ่ี ริงการแสดงความเชื่อนัน้ มีลกั ษณะ
เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งทาด้วยความสมัครใจ เพราะเหตุวา่ มนุษย์ทพ่ี ระเยซูคริสตเจ้าทรงไถ่และทรงเรียกให้มาเป็ นบุตร
บุญธรรมนัน้ จะยอมรับนับถือพระเป็ นเจ้าทีเ่ ผยตัวพระองค์ให้เรารูจ้ กั ต่อเมือ่ พระบิดาชักจูงเขาให้เข้าไปหา
แล้วเขาจึงจะเกิดมีความเชือ่ ในพระเป็ นเจ้าด้วยการคิดหาเหตุผลและโดยความสมัครใจ. ฉะนัน้ การทีม่ นุษย์
งดเว้นไม่ทาการบีบบังคับแต่อย่างหนึ่งอย่างใดในการถือศาสนาจึงนับว่าเป็ นสิง่ ทีต่ รงกับลักษณะโดยเฉพาะ
ของความเชื่ออย่างแท้จริง. โดยนัยเดียวกันหลักเกณฑ์ทใ่ี ห้เสรีภาพในการถือศาสนา ย่อมมีสว่ นอย่างสาคัญ
ช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมทีม่ นุษย์อาจถูกชักจูงให้เข้าหมาความเชือ่ คริสตชนโดยไม่มอี ุปสรรค แล้วอาจจะรับ
ความเชื่อนัน้ โดยความสมัครใจและถืออย่างร้อนรนจนตลอดชีวติ .
วิ ธีปฏิ บตั ิ ของพระคริสตเจ้ำและของอัครธรรมทูต
๑๑. พระเป็ นเจ้าทรงเรียกมนุษย์ให้มารับใช้พระองค์ดว้ ยจิตใจและด้วยความสัตย์จริง. ถ้าพูดในด้านมโน
ธรรม การทีพ่ ระเป็ นเจ้าทรงเรียกนี้เป็ นการผูกมัดเขาแต่ไม่ใช่เป็ นการบังคับ. ด้วยว่าพระเป็ นเจ้าทรงคานึงถึง
ศักดิศรี
์ ของมนุษย์ซงึ่ พระองค์เองทรงสร้างมา และเขาต้องประพฤติตามความเห็นดีเห็นชอบของตนเองกับ
ต้องใช้เสรีภาพ.
ความจริงเรือ่ งนี้เห็นได้อย่างเด่นชัดทีส่ ดุ ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า ซึง่ ในพระองค์นนั ้ พระเป็ นเจ้าทรงสาแดง
องค์ให้ปรากฏอย่างแจ่มชัด และทรงแสดงวิถที างเดินของพระองค์ให้มนุษย์รู้. พระคริสตเจ้าผูท้ รงเป็ นพระ
อาจารย์และองค์เจ้านายของเรา (เทียบ ยน. ๑๓:๑๓) ผูอ้ ่อนหวานและมีพระทัยสุภาพถ่อมองค์ (เทียบ มธ.
๑๑:๒๙) ทรงเชิญชวนและชักจูงบรรดาสานุศษิ ย์ให้มาหาพระองค์ดว้ ยความพากเพียร. จริงอยูพ่ ระองค์ทรง
ทาอัศจรรย์เพือ่ สนับสนุนและยืนยันการประกาศเทศนาของพระองค์ แต่ทท่ี านัน้ ก็เพื่อปลุกความเชื่อของผุท้ ่ี
ฟั งพระองค์ให้เกิดและให้มนคงขึ
ั ่ น้ มิใช่เพื่อบีบบังคับเขา.
ยังเป็ นความจริงทีว่ ่าพระองค์ทรงตาหนิคนทีไ่ ด้ยนิ พระองค์แล้วก็ยงั ไม่เชือ่ แต่พระองค์ทรงรอไว้ให้พระเป็ น
เจ้าทรงลงโทษเขาในวันพิพากษา. เมื่อพระองค์ทรงส่งอัครธรรมทูตไปในโลก พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ผูท้ เ่ี ชื่อ
และรับศีลล้างบาปก็จะเอาตัวรอด แต่ผทู้ ไ่ี ม่เชื่อ จะถูกลงโทษ” (มก. ๑๖:๑๖). แต่เมื่อรับรูว้ ่ามีเมล็ดข้าว
ละมานหว่านปนกับเมล็ดข้าวสาลี พระองค์กย็ งั คงตรัสสังให้
่ ปล่อยต้นข้าวทัง้ สองชนิดโตขึน้ จนถึงเวลาเกีย่ ว
เก็บซึง่ จะมีขน้ึ ในวันสิน้ พิภพ.
พระองค์ไม่ทรงยอมเป็ นพระเมสสิยาห์แบบการเมืองซึง่ มีอานาจเป็ นใหญ่ดว้ ยการใช้กาลัง พระองค์ทรงชอบ

เรียกตัวพระองค์เองว่า “บุตรมนุษย์” ซึง่ เสด็จมา “เพื่อรับใช้และพลีชวี ติ เพื่อเป็ นค่าไถ่คนเป็ นอันมาก” (มก.
๑๐:๔๕). พระองค์ทรงสาแดงองค์เป็ นผูร้ บั ใช้ทด่ี พี ร้อมของพระเป็ นเจ้าผูซ้ งึ่ “ไม่หกั ต้นอ้อทีช่ อกช้าแล้ว และ
ไม่ดบั ไส้เทียนทีย่ งั มีควันอยู่” (มธ. ๑๒:๒๐).
พระองค์ทรงยอมรับนับถืออานาจและสิทธิของฝ่ ายบ้านเมือง สังให้
่ เสียส่วยแก่ซซี าร์ แต่เตือนว่าต้องเคารพ
สิทธิอนั สูงกว่าของพระเป็ นเจ้า “จงคืนของทีเ่ ป็ นของซีซาร์แก่ซซี าร์ และจงคืนของทีเ่ ป็ น ของพระเป็ นเจ้าแต่
พระเป็ นเจ้า” (มธ. ๒๒:๒๑).
ทีส่ ุดเมือ่ ทาการไถ่มนุษย์สาเร็จบนกางเขนแล้ว ซึง่ การไถ่บาปนัน้ จะทาให้มนุษย์ได้รบั ความรอดและเสรีภาพ
แท้ พระองค์กท็ รงทาการเปิ ดเผยของพระองค์ให้เสร็จไปด้วย. พระองค์ทรงประกาศยืนยันความจริง แต่ไม่
ทรงยอมใช้กาลังบังคับให้ผูค้ ดั ค้านพระองค์ยอมรับเอาความจริงนัน้ เพราะอาณาจักรของพระองค์ไม่ป้องกัน
ด้วยดาบ แต่หากตัง้ ขึน้ ด้วยการทีม่ นุษย์ฟังความจริงและประกาศยืนยันถึงความจริงนัน้ อาณาจักรของ
พระองค์แผ่ขยายกว้างออกไปอาศัยความรัก อาศัยความรักนี้แหละ พระคริสตเจ้าผูท้ รงถูกยกขึน้ บนกางเขน
ทรงนามนุษย์ทกุ คนให้เข้าหาพระองค์.
เมื่อได้ยนิ พระวาจาและเห็นพระฉบับแบบของพระคริสตเจ้าแล้ว บรรดาอัครธรรมทูตก็เดินไปในทางอัน
เดียวกับพระองค์. ตัง้ แต่เวลาเริม่ แรกของพระศาสนจักร บรรดาสานุศษิ ย์ของพระคริสตเจ้าได้ใช้ความ
พยายามชักจูงมนุษย์ให้มารับนับถือพระคริสตเจ้าเป็ นพระสวามีเจ้า มิใช่ดว้ ยการบังคับหรือด้วยความ
เก่งกล้าสามารถอันไม่คคู่ วรกับข่าวดีเรื่องพระคริสตเจ้า แต่หากด้วยพระอานุภาพแห่งพระวจนะของพระเป็ น
เจ้า. เขาประกาศอย่างกล้าหาญให้ทกุ คนรูถ้ งึ แผนการของพระผูไ้ ถ่ “ผูท้ รงปรารถนาให้มนุษย์ทงั ้ หลายรอด
และมารูค้ วามจริง” (๑ ทธ. ๒:๔). แต่ในขณะเดียวกันเขาแสดงความให้เห็นว่า “เราแต่ละคนจะต้องให้การต่อ
พระเป็ นเจ้าสาหรับตัวเราเอง” (รม. ๑๔:๑๒) อย่างไร เพราะฉะนัน้ เราจาต้องประพฤติถอื ตามมโนธรรมของ
เราเอง.
เช่นเดียวกับพระคริสตเจ้า บรรดาอัครธรรมทูตพยายามเสมอทีจ่ ะประกาศยืนยันถึงความจริงของพระเป็ นเจ้า
เขามีความองอาจทีจ่ ะ “ประกาศพระวาจาของพระเป็ นเจ้าอย่างไม่สะทกสะท้าน” (กจ. ๔:๓๑) ต่อหน้า
ประชาชนและหัวหน้าของประชาชน. ความเชือ่ อย่างไม่รจู้ กั หวันไหวบั
่
นดาลให้เขาถืออย่างแท้จริงว่าข่าวดี
เรื่องพระคริสตเจ้าเป็ นพลังของพระเป็ นเจ้าเพือ่ ความรอดของผูท้ ่ีมคี วามเชื่อทุกคน. เพราะเหตุน้เี ขาจึงละทิง้
อาวุธของเนื้อหนัง ทุกชนิดตามแบบฉบับความอ่อนโยนและความเสงีย่ มของพระคริสตเจ้า แล้วประกาศพระ
วาจาของพระเป็ นเจ้าโดยเชื่ออย่างแน่วแน่เต็มทีว่ ่า พระวาจานัน้ เป็ นกลังของพระเป็ นเจ้าทีส่ ามารถจะทาลาย
ล้างอานาจทีข่ ดั สูพ้ ระองค์กบั สามารถทีจ่ ะชักจูงมนุษย์ให้มาเชื่อถึงพระคริสตเจ้าและรับใช้พระองค์.
เช่นเดียวกับพระอาจารย์ของตน บรรดาอัครธรรมทูตยอมรับนับถืออานาจอันชอบธรรมของฝ่ ายบ้านเมืองให้
ทุกคนอยู่ใต้บงั คับผูท้ ม่ี อี านาจปกครอง… ใครขัดขืนผูม้ อี านาจนัน้ ก็ขดั ขืนระเบียบทีพ่ ระเป็ นเจ้าทรงวางไว้
(รม. ๑๓:๑-๒) แต่ในขณะเดียวกัน บรรดาอัครธรรมทูตไม่กลัวทีจ่ ะต่อต้านเจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมืองทีข่ ดั สูน้ ้า
พระทัยของพระเป็ นเจ้า “ต้องเชือ่ ฟั งพระเป็ นเจ้าดีกว่าทีจ่ ะเชื่อฟั งมนุษย์” (กจ. ๕:๒๙). มารตีและสัตบุรุษ

จานวนนับไม่ถว้ นได้เดินทางนี้ในทุก ๆ สมัยและในทุก ๆ สถานที่.
พระศำสนจักรเดิ นตำมรอยพระคริสตเจ้ำและอัครธรรมทูต
๑๒. ฉะนัน้ พึงถือว่าพระศาสนจักรถือตามความจริงในข่าวดีเรื่องพระคริสตเจ้า เดินไปในทางเดียวกับทีพ่ ระ
คริสตเจ้าและบรรดาอัครธรรมทูตได้เดินมาแล้ว เมื่อพระศาสนจักรรับรูว้ ่าหลักการเรื่องต้องมีเสรีภาพในการ
ถือศาสนานัน้ เป็ นสิง่ ทีเ่ หมาะสมกับศักดิศรี
์ ของมนุษย์และตรงกับพระธรรมทีพ่ ระเป็ นเจ้าทรงเปิ ดเผยให้รแู้ ละ
เมื่อพระศาสนจักรส่งเสริมเสรีภาพดังกล่าว. อันคาสอนข้อนี้ซงึ่ ได้รบั มาจากพระคริสตเจ้าและบรรดาอัคร
ธรรมทูตนัน้ พระศาสนจักรได้รกั ษาและถ่ายทอดมาตลอดเวลาทุกยุคสมัย. แม้ว่าในชีวติ แห่งประชากรของ
พระเป็ นเจ้าซึง่ เดินไปในท่ามกลางความผันแปรไม่แน่นอนแห่งประวัตศิ าสตร์มนุษย์ บางครัง้ ได้มกี ารปฏิบตั ิ
ซึง่ ไม่สตู้ รงหรือขัดต่อจิตตารมณ์ของพระวรสารก็ตาม แต่พระศาสนจักรสอนเสมอว่า จะบังคับใครให้มาถือ
ความเชื่อไม่ได้.
ดังนี้ ข่าวดีเรื่องพระคริสตเจ้าซึง่ เปรียบเป็ นเชือ้ แป้ ง ก็ได้ออกฤทธิเป็์ นเวลาช้านานในจิตใจของมนุษย์และได้
มีส่วนเป็ นอันมากช่วยทาให้มกี ารยอมรับนับถือศักดิศรี
์ ของมนุษย์อย่างกว้างขวางยิง่ ขึน้ ตลอดเวลาทีล่ ่วงแล้ว
มา กับยังมีส่วนช่วยทาให้มกี ารเชื่อตระหนักว่า เกีย่ วกับเรือ่ งศาสนา บุคคลในสังคมต้องปลอดพ้นจากการ
บังคับของมนุษย์.
เสรีภำพของพระศำสนจักร
๑๓. ในบรรดาสิง่ ต่าง ๆ ซึง่ เกีย่ วกับคุณประโยชน์ของพระศาสนจักรหรือแม้แต่คุณประโยชน์ของบ้านเมืองใน
โลกเองและซึง่ เราต้องปกป้ องคุม้ ครองมิให้สงิ่ ใดมาแผ้วพานในทีท่ วไปและเสมอไปนั
ั่
น้ สิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุดก็คอื
พระศาสนจักรต้องมีเสรีภาพในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มทีต่ ามทีต่ อ้ งการเพื่อเอาใจใส่เรื่องความรอดของ
มนุษย์ทงั ้ หลาย. อันเสรีภาพซึง่ พระบุตรแต่องค์เดียวของพระเป็ นเจ้าประทานแก่พระศาสนจักรทีพ่ ระองค์
ทรงไถ่มาด้วยพระโลหิตของพระองค์นนั ้ เป็ นเสรีภาพอันศักดิสิ์ ทธิเป็์ นเสรีภ าพทีเ่ ป็ นของพระศาสนจักร
โดยเฉพาะจนว่าใครคิดทาลายเสรีภาพนัน้ ก็เท่ากับทาการขัดสูน้ ้าพระทัยของพระเป็ นเจ้า . เสรีภาพของ
พระศาสนจักรเป็ นหลักขัน้ มูลฐานในการติดต่อของพระศาสนจักรกับผูม้ อี านาจและเจ้าหน้าทีใ่ นบ้านเมือง
ทัวไปทุ
่ กชัน้ .
ในสังคมมนุษย์และเมือ่ ติดต่อกับผูม้ อี านาจในบ้านเมืองทัวไป
่ พระศาสนจักรเรียกร้องขอมีเสรีภาพในฐานะ
เป็ นผูม้ อี านาจทางฝ่ ายวิญญาณ ซึง่ พระคริสตเจ้าทรงตัง้ และทรงมอบหมายให้ไปประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทุก
รูปทุกนามทัวพิ
่ ภพ. พระศาสนจักรยังเรียกร้องขอมีเสรีภาพในฐานะทีย่ งั เป็ นสมาคมมนุษย์ ซึง่ มีสทิ ธิจะ
ดารงชีวติ ในสังคมของบ้านเมืองตามบทบัญญัตแิ ห่งพระคริสตศาสนา.
ดังนัน้ ทีใ่ ดมีหลักการว่าต้องมีเสรีภาพทางศาสนา ซึง่ เสรีภาพนัน้ มิใช่ประกาศด้วยวาจาหรือเพียงแต่รบั รอง

โดยกฎหมายเท่านัน้ หากยังต้องนามาปฏิบตั อิ ย่างได้ผลและอย่างจริงใจด้วย ทีน่ นพระศาสนจั
ั่
กรก็อยูใ่ น
ฐานะเป็ นอิสระอย่างมันคง
่ ทัง้ โดยสิทธิและโดยพฤตินัย ซึง่ เป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับปฏิบตั ภิ ารกิจซึง่ พระศาสน
จักรได้รบั มาจากพระเป็ นเจ้า. เสรีภาพนี้แหละผูม้ อี านาจในพระศาสนจักรเคยรบเร้าเรียกร้องในสังคมมาก
ยิง่ ขึน้ เป็ นลาดับ. ในเวลาเดียวกันสัตบุรุษของพระคริสตเจ้าก็เช่นเดียวกับมนุษย์อน่ื ๆ ทรงไว้ซงึ่ สิทธิของ
พลเมืองทีจ่ ะไม่ถูกขัดขวางมิให้เจริญชีวติ ตามมโนธรรมของตน. เสรีภาพของพระศาสนจักรประการนี้ตอ้ ง
ได้รบั การรับรองในกฎหมายและยอมรับนับถือเป็ นสิทธิสาหรับมนุษย์ทุกคนและหมู่คณะทุกคณะ.
หน้ ำที่ของพระศำสนจักร
๑๔. เพื่อปฏิบตั ติ ามพระบัญชาของพระคริสตเจ้าผูต้ รัสว่า “ท่านจงสอนชนทุกชาติ” (มธ. ๒๘:๑๙) พระศาสน
จักรคาทอลิกต้องใช้ความพยายามโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากเพือ่ ให้พระวาจาของพระเป็ นเจ้ารุดหน้าไป
จนสาเร็จและได้รบั การยกย่อง (๒ ธส. ๓:๑).
ฉะนัน้ พระศาสนจักรจึงรบเร้าวอนพวกลูก ๆ ให้มกี ารอ้อนวอน ภาวนา เสนอวิงวอน และขอบพระคุณ อุทศิ
แก่มนุษย์ทงั ้ หลาย… การทาเช่นนี้ดแี ละสบพระทัยพระเป็ นเจ้าพระผูไ้ ถ่ของเราผูท้ รงปรารถนาให้มนุษย์
ทัง้ หลายรอดและมารูค้ วามจริง” (๑ ทธ. ๒:๑-๔).
แต่เพื่อฝึกฝนมโนธรรม สัตบุรุษของพระคริสตเจ้าจะต้องพิจารณาคาสอนอันศักดิสิ์ ทธิและแน่
์
นอนของพระศา
สนจักรอย่างจริงจัง. โดยน้าพระทัยของพระคริสตเจ้า พระศาสนจักรเป็ นผูส้ อนความจริง หน้าทีข่ องพระศา
สนจักรคือเผยและสอนความจริงซึง่ เป็ นของพระคริสตเจ้าอย่างถูกต้อง และในขณะเดียวกัน ใช้อานาจของ
ตนแถลงและยืนยันหลักเกณฑ์แห่งระเบียบศีลธรรมอันสืบเนื่องมาจากธรรมชาติของมนุษย์เอง.
นอกจากนัน้ คริสตชนเดินไปหาผูท้ อ่ี ยู่ขา้ งนอกอย่างสุขมุ และ “โดยพระจิต โดยความรักแท้ โดยคาสัตย์จริง”
(๒ คร. ๖:๖-๗) ต้องพยายามแผ่กระจายความสว่างแห่งชีวติ ด้วยความมันใจและกล้
่
าหาญแบบอัครธรรมทูต
จนถึงกับหลังโลหิ
่ ต.
สานุศษิ ย์มพี นั ธะสาคัญประการหนึ่งต่อพระคริสตเจ้าผูเ้ ป็ นพระอาจารย์ คือพันธะจะต้องรูค้ วามจริงทีไ่ ด้รบั
จากพระองค์อย่างสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ เสมอ หน้าทีจ่ ะต้องประกาศความจริงนัน้ อย่างซื่อสัตย์และป้ องกันอย่า
เข้มแข็งโดยไม่ยอมใช้วธิ กี ารใด ๆ ทีผ่ ดิ ต่อจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร แต่ความรักต่อพระคริสตเจ้ายังเร่งรัด
เขาให้ปฏิบตั กิ ารด้วยความรัก ความฉลาดรอดคอบและความเพียรต่อผูท้ อ่ี ยูใ่ นความลุ่มหลงและไม่รจู้ กั ความ
เชื่อ. ฉะนัน้ เราต้องใคร่ครวญพิจารณาทัง้ หน้าทีต่ ่อพระคริสตเจ้า พระวจนาถผูป้ ระทานชีวติ ซึง่ เราต้อง
ประกาศและต้องใคร่ครวญพิจารณา ทัง้ สิทธิของบุคคลมนุษย์กบั ขนาดแห่งพระหรรษทาน ซึง่ พระเป็ นเจ้าได้
ประทานแก่มนุษย์ทางพระคริสตเจ้า พระองค์นนั ้ ทรงเชิญมนุษย์ให้มารับความเชื่อและประกาศความเชื่อนัน้
ด้วยความสมัครใจ.
ข้อสรุป

๑๕. เป็ นทีเ่ ห็นประจักษ์ว่าทุกวันนี้ มนุษย์ปรารถนาจะถือศาสนาได้อย่างเสรีทงั ้ ในทีส่ ่วนตัวและในที่
สาธารณะ. ยิง่ กว่านัน้ ยังเป็ นทีเ่ ห็นประจักษ์ว่า บัดนี้เสรีภาพในการถือศาสนาได้ประกาศให้ถอื เป็ นสิทธิของ
พลเมืองประการหนึง่ ในรัฐธรรมนูญของประเทศเป็ นส่วนใหญ่ และเสรีภาพนี้ได้รบั การยอมรับนับถืออย่าง
สง่าเป็ นทางการในเอกสารของนานาประเทศ.
แต่ทว่ามีระบอบการปกครองแบบทีแ่ ม้ว่าเสรีภาพในการถือศาสนาได้รบั การรับรองในรัฐธรรมนูญ แต่
เจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมืองเองพยายามชักจูงพลเมืองมิให้ถอื ศาสนา กับพยายามทาให้นิกายศาสนาต่าง ๆ ดารงอยู่
ได้อย่างยากลาบากและมีอนั ตราย.
สภาสังคายนาขอต้อนรับเหตุการณ์ประการต้นด้วยความชืน่ ชอบโดยถือเป็ นนิมติ ดีแห่งยุคนี้ แต่ข อประณาม
เหตุการณ์ประการหลังด้วยความระทมใจโดยถือเป็ นเรื่องน่าสลด. สภาสังคายนาขอบรรดาคาทอลิก แต่
วิงวอนขอมนุษย์ทุกคนด้วย ให้ตงั ้ ใจพิจารณาดี ๆ ว่าเสรีภาพในการถือศาสนาเป็ นสิง่ จาเป็ นสักเพียงใด
โดยเฉพาะในสภาพปั จจุบนั ของครอบครัวมนุษยชาติ.
เป็ นทีเ่ ห็นประจักษ์ว่า ทุกวันนี้ชนชาติต่าง ๆ หาทางสนิทใกล้ชดิ กันยิง่ ขึน้ ทุกที. ประชากรทีถ่ อื วัฒนธรรม
และศาสนาต่างกันก็ทาการติดต่ออย่างใกล้ชดิ กันยิง่ ขึน้ และแต่ละคนก็มคี วามสานึกถึงความรับผิดชอบ
ส่วนตัวมากยิง่ ขึน้ . ฉะนัน้ เพื่อให้การติดต่อทีม่ ุ่งสันติและความสามัคคีเริม่ ดาเนินและตัง้ มันอยู
่ ใ่ นมนุษยชาติ
เป็ นการจาเป็ นทีใ่ นทุกแห่งหนต้องมีการรับรองเสรีภาพในการถือศาสนาด้วยการรับประกันในกฎหมายอย่าง
มีผลกับต้องมีการเคารพหน้าทีแ่ ละสิทธิสงู สุดของมนุษย์ทจ่ี ะถือชีวติ ทางศาสนาในสังคมได้อย่างเสรี.
ขอพระเป็ นเจ้า พระบิดาของมนุษย์ทงั ้ หลาย โปรดให้ครอบครัวมนุษย์บรรลุถงึ “เสรีภาพอันรุง่ โรจน์
เช่นเดียวกับบุตรของพระเป็ นเจ้า” (รม. ๘:๒๑) อันเป็ นเสรีภาพทีส่ งู ส่งและไม่รสู้ น้ิ สุด โดยถือหลักต้องมี
เสรีภาพในการถือศาสนาในสังคม ทัง้ นี้เดชะพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระคริสตเจ้าและพระมหิทธานุภาพ
แห่งพระจิตด้วยเทอญ.
ข้อความแต่ละข้อทัง้ สิน้ ทีป่ ระกาศไว้ในคาแถลงฉบับนี้ บรรดาปิ ตาจารย์ได้เห็นชอบแล้วทัง้ นัน้ อาศัยอานาจ
ของท่านอัครธรรมทูต ซึง่ เราได้มอบจากพระคริสตเจ้า เราพร้อมกับบรรดาปิ ตาจารย์ทเ่ี คารพเหล่านี้ ในพระ
จิตเจ้า จึงเห็นชอบกาหนดและตราไว้ และสิง่ ใดทีส่ ภาสังคายนาได้ตราขึน้ เราก็ส ัง่ ให้ประกาศใช้เพื่อเป็ น
เกียรติแด่พระเป็ นเจ้า
กรุงโรม – ทีพ่ ระวิหารนักบุญเปโตร
วันที่ ๗ ธันวาคม ค.ศ. ๑๘๖๕
เรา – เปาโล สังฆราชแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก

ศัพท์
apostlesอัครธรรมทูต
authorities of the Churchผูม้ อี านาจในพระศาสนจักร
conscienceมโนธรรม
dignityศักดิศรี
์
disciplesสานุศษิ ย์
dutyหน้าที่
evangelisationการประกาศข่าวดี
Gospelข่าวดีเรือ่ งพระคริสตเจ้า พระวรสาร
individualปั จเฉกชน
ministerศาสนบริกร
obligationพันธะ
public orderความสงบเรียบร้อยของประชาคม
religious freedomเสรีภาพในการถือศาสนา
revelationการเปิ ดเผย
rightสิทธิ ์
servantผูร้ บั ใช้
serveรับใช้
wayมรรค

