สมณลิขติ อัตตาณัติ

(Motu Proprio)
โดยสมเด็จพระสั นตะปาปาฟรังซิส
“ศาสนบริกรดั้งเดิม” (Antiquum Ministerium)
ในการจัดตั้งศาสนบริกรครู คาํ สอน
1. ศาสนบริ ก รครู ค ํา สอนในพระศาสนจัก รเป็ นศาสนบริ ก รดั้ง เดิ ม อย่า งหนึ่ ง
โดยทัว่ ไปแล้วนักเทววิทยาถื อว่าแบบอย่างแรกมี อยู่แล้วในข้อเขี ยนของพระคัมภีร์
พันธสัญญาใหม่ การบริ การรับใช้ในการสอนคําสอนอาจสื บย้อนไปถึง “ครู อาจารย์”
เหล่านั้นที่ท่านอัครสาวกได้เขียนถึงชุมชนชาวโคริ นธ์ “พระเจ้ าทรงแต่ งตั้งบางคนให้
ทําหน้ าที่ ต่างๆในพระศาสนจักร คื อ หนึ่งให้ เป็ นอัครสาวก สองให้ เป็ นประกาศก และ
สามให้ เป็ นครู อาจารย์ ต่ อจากนั้น คื อ ผู้มีอาํ นาจทําอัศจรรย์ ผู้รักษาโรค ผู้ช่วยเหลื อ
ผู้ป กครอง และผู้พู ด ภาษาที่ ไ ม่ มี ใ ครเข้ า ใจ ทุ ก คนเป็ นอั ค รสาวกหรื อ ทุ ก คนเป็ น
ประกาศกหรื อ ทุกคนเป็ นครู อาจารย์ หรื อ ทุกคนเป็ นผู้ทาํ อัศจรรย์ หรื อ ทุกคนบําบัด
โรคได้ หรื อ ทุกคนพูดภาษาที่ ไม่ มีใครเข้ าใจหรื อ ทุกคนเป็ นผู้ตีความอธิ บายความหมาย
ของภาษานั้นหรื อ” (1คร 12: 28-31)
นักบุญลูกาเริ่ มต้นพระวรสารของท่านว่า “ข้ าพเจ้ าจึ งตกลงใจค้ นคว้ าเรื่ องราว
ทั้งหมดตั้งแต่ ต้นอย่ างละเอี ยด แล้ วเรี ยบเรี ยงตามลําดับเหตุการณ์ อีกครั้ งหนึ่ ง สําหรั บ
ท่ านด้ วย ท่ านเธโอฟิ ลัส ที่ เคารพ เพื่ อท่ านจะได้ ร้ ู คําสอนที่ ท่านรั บมานั้นเป็ นความ
จริ ง” (ลก 1: 3-4) ดูเหมือนว่า ผูน้ ิพนธ์พระวรสารจะทราบดีวา่ งานเขียนของท่านเสนอ
รู ปแบบการสอนที่เฉพาะเจาะจง ซึ่ งสามารถให้ความมัน่ ใจกับผูท้ ี่ได้รับศีลล้างบาปแล้ว
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ในส่ วนของท่านนักบุญเปาโล อัครสาวก บอกชาวกาลาเทียว่า “ผู้ที่รับคําสั่ งสอนพระ
วาจาจงแบ่ งปั นทรั พย์ สินของตนให้ แก่ ผ้ ทู ี่ สอน” (กท. 6: 6) ดังที่เห็นได้ชดั ว่า ข้อความ
นี้ ยงั ให้รายละเอียดอื่นๆ ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์เป็ นหนึ่ งเดี ยวกันของชี วิตที่เป็ นดัง่
เครื่ องหมายของผลของการสอนคําสอนที่แท้จริ ง
2. ตั้ง แต่ แ รกเริ่ ม ชุ ม ชนคริ ส ตชนมี ล ัก ษณะของการปฏิ บ ัติ ศ าสนบริ ก รหลาย
รู ปแบบโดยชายและหญิง ซึ่ งอ่อนน้อมต่อการทํางานของพระจิตเจ้า อุทิศชีวิตของตน
เพื่อสร้างพระศาสนจักร ในบางครั้ง พระพรที่พระจิตเจ้าทรงหลัง่ ลงมาอย่างต่อเนื่ อง
ให้กบั ผูไ้ ด้รับศีลล้างบาปในรู ปแบบที่เห็ นได้และเป็ นรู ปธรรมในการบริ การรั บใช้ ที่
จําเป็ นสําหรับชุ มชน นักบุญเปาโลอัครสาวก ยืนยันเรื่ องนี้ อย่างเชื่ อถือได้เมื่อท่าน
กล่าวว่า “พระพรพิ เศษมี หลายประการ แต่ มีพระจิ ตเจ้ าพระองค์ เดี ยว มี หน้ าที่ หลาย
อย่ างต่ างกัน แต่ มีองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าเพี ยงองค์ เดี ยว กิ จการมี หลายอย่ าง แต่ มีพระเจ้ า
พระองค์ เดียวผู้ทรงกระทําทุกอย่ างในทุกคน พระจิ ตเจ้ าทรงแสดงพระองค์ ในแต่ ละคน
เพื่ อ ประโยชน์ ส่ วนรวม พระจิ ตเจ้ า ประทานถ้ อ ยคํา ที่ ป รี ชาแก่ ค นหนึ่ ง พระจิ ต เจ้ า
ประทานถ้ อยคําที่ รอบรู้ แก่ อีกคนหนึ่ ง พระจิ ตเจ้ าพระองค์ เดียวกันประทานความเชื่ อ
แก่ อีกคนหนึ่ ง พระจิ ตเจ้ าพระองค์ เดียวกันประทานพระพรบําบัดรั กษาโรค ประทาน
อํานาจทําอัศจรรย์ ให้ อีกคนหนึ่ ง ประทานให้ อีกคนหนึ่ งประกาศพระวาจา ให้ อีกคน
หนึ่ งรู้ จักจําแนกจิ ตต่ างๆ ให้ อีกคนหนึ่ งพูดภาษาที่ ไม่ มีใครเข้ าใจ และให้ อีกคนหนึ่ ง
ตีความอธิ บายความหมายของภาษานั้นได้ พระพรพิเศษทั้งมวลเป็ นผลงานจากพระจิ ต
เจ้ าพระองค์ เดียว ผู้ทรงแจกจ่ ายพระพรต่ างๆให้ แต่ ละคนตามที่ พอพระทัย” (1 คร. 12:
4-11)
ดังนั้น ในธรรมประเพณี ที่มีคุณลักษณะพิเศษของพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่
นั้น เราจะเห็นได้วา่ บุคคลที่ได้รับศีลล้างบาปบางคนปฏิบตั ิศาสนบริ กรของการส่ งผ่าน
ในรู ปแบบที่เป็ นธรรมชาติและมัน่ คงมากขึ้น ซึ่ งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิต
ตามคําสอนของบรรดาอัครสาวกและผูน้ ิพนธ์พระวรสาร (เทียบ DV 8) พระศาสนจักร
ปรารถนาที่ จะยอมรั บว่า การรั บใช้น้ ี เป็ นการแสดงออกที่ ชดั เจนของความสามารถ
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พิเศษส่ วนบุคคล ที่มีส่วนอย่างมากในการปฏิบตั ิพนั ธกิจการประกาศพระวรสารของ
ตน การมองไปยังชีวติ ของชุมชนคริ สตชนสมัยแรกเริ่ มของพระศาสนจักรที่มีส่วนร่ วม
ในการเผยแผ่พระวรสารยังกระตุน้ เตือนพระศาสนจักรในสมัยของเรา ให้ชื่นชมวิธี
ใหม่ๆที่เป็ นไปได้เพื่อให้พระศาสนจักรยังคงซื่ อสัตย์ต่อพระวาจาขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า เพื่อให้พระวรสารของพระองค์สามารถเทศน์สอนสิ่ งสร้างทั้งปวง
3. ประวัติศาสตร์ ของการประกาศพระวรสารในช่วงสองพันปี ที่ผา่ นมา แสดงให้
เห็ นอย่างชัดเจนถึ งประสิ ทธิ ผลของพันธกิ จของครู คาํ สอน บิ ชอป บาดหลวง และ
สังฆานุกร พร้อมกับชายหญิงในชีวิตผูร้ ับเจิมจํานวนมาก ที่ได้อุทิศชีวิตของพวกเขาใน
การสอนคําสอนเพื่อความเชื่อจะได้รับการสนับสนุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสําหรับชีวิต
ของมนุษย์ทุกคน พวกเขาบางคนรวมตัวกันในหมู่พี่นอ้ งชายและหญิง แบ่งปั นพระพร
พิเศษแบบเดียวกัน และก่อตั้งคณะนักบวชที่อุทิศตนทั้งครบให้กบั การสอนคําสอน
เราไม่ ส ามารถลื ม ฆราวาสชายหญิ ง จํา นวนนับ ไม่ ถ ้ว นที่ เ ข้า มามี ส่ ว นร่ ว ม
โดยตรงในการเผยแผ่พระวรสารโดยใช้วิธีทางคําสอน ชายและหญิงที่มีความเชื่ออย่าง
ลึกซึ้ ง ผูเ้ ป็ นประจักษ์พยานที่แท้จริ งของความศักดิ์ สิ ทธิ์ ผูซ้ ่ ึ งในบางกรณี ยงั สามารถ
เป็ นผูส้ ร้างพระศาสนจักรท้องถิ่นต่างๆ และในที่สุดก็ตายอย่างมรณสักขี ในสมัยของ
เรา ครู คาํ สอนที่มีความสามารถและอุทิศตนจํานวนมากเป็ นผูน้ าํ ชุ มชนในส่ วนต่างๆ
ของโลกและปฏิบตั ิพนั ธกิจอันลํ้าค่าสําหรับการถ่ายทอดและการเติบโตของความเชื่อ
รายชื่ออันยาวเหยียดของบรรดาบุญราศี นักบุญ และมรณะสักขีที่เป็ นครู คาํ สอน ได้ทาํ
ให้พนั ธกิ จของพระศาสนจักรเจริ ญก้าวหน้าอย่างมี นัยสําคัญและสมควรได้รับการ
ยอมรับ เพราะแสดงถึงทรัพยากรอันมัง่ คัง่ ไม่เพียงแต่สาํ หรับการสอนคําสอนเท่านั้น
แต่ยงั รวมถึงประวัติศาสตร์ท้ งั หมดของชีวติ ฝ่ ายจิตคริ สตชนด้วย
4. เริ่ มต้นด้วยสภาสังคายนาวาติ กนั ที่ 2 พระศาสนจักรได้ตระหนักถึ งการฟื้ นฟู
ความสําคัญของการมีส่วนร่ วมของฆราวาสในงานการประกาศข่าวดี บรรดาปิ ตาจารย์
แห่ งสภาสังคายนาเน้นยํ้าหลายครั้งถึงความจําเป็ นของสัตบุรุษฆราวาสที่ตอ้ งมีส่วน
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ร่ วมโดยตรง ในรู ปแบบต่างๆที่สามารถแสดงออกถึงความสามารถพิเศษของพวกเขา
ใน “การปลูกสร้ างพระศาสนจักร (Plantatio Ecclesiae)” และการพัฒนาชุ มชนคริ สต
ชน “สิ่ งที่ ควรค่าแก่การยกย่องเช่ นกันคือการเป็ นหนี้ กองทัพครู คาํ สอน ทั้งชายและ
หญิง ผูซ้ ่ ึ งทํางานธรรมทูตท่ามกลางประชาชาติ ผูม้ ีจิตวิญญาณของการเป็ นธรรมทูต
สร้างความโดดเด่นและจําเป็ นอย่างยิ่งต่อการเผยแผ่ความเชื่ อและพระศาสนจักรจาก
การทํา งานอันยิ่ง ใหญ่ ข องพวกเขา ในสมัย ของเรา เมื่ อ มี บ าดหลวงน้อ ยลงในการ
ประกาศข่าวดีและพันธกิจในการอภิบาลให้กบั ผูค้ นจํานวนมาก บทบาทของครู คาํ สอน
จึงมีความสําคัญสู งสุ ด” (เทียบ AG 17)
นอกเหนื อจากคําสอนที่สาํ คัญของสภาสังคายนาแล้ว ควรกล่าวถึงความสนใจ
อย่างต่อเนื่องของบรรดาพระสันตะปาปา สมัชชาพระสังฆราช สภาพระสังฆราช และ
พระสังฆราชแต่ละท่าน ซึ่ งในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผา่ นมามีส่วนในการฟื้ นฟูการสอนคํา
สอนอย่างมีนยั สําคัญ หนังสื อคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก สมณสาส์นต่างๆ เช่น
การสอนคําสอนในยุคปั จจุบัน (16 ต.ค. 1979) คู่มือแนะแนวการสอนคําสอนทั่วไป
(11 เม.ย. 1971) คู่มือแนะแนวการสอนคําสอน (11 ส.ค.1997) และ คู่มือแนะแนวการ
สอนคําสอน(เล่ มใหม่ ) (23 มี.ค. 2020) รวมทั้งหนังสื อคําสอนระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับ สัง ฆมณฑล ได้ยืน ยัน ถึ ง ความเป็ นศู น ย์ก ลางของการสอนคํา สอนที่ ใ ห้
ความสําคัญกับการศึกษาและการอบรมผูม้ ีความเชื่ออย่างต่อเนื่อง
5. โดยปราศจากอคติ พันธกิจของบิชอปในฐานะผูส้ อนคําสอนอันดับแรกในสังฆ
มณฑลของท่าน ซึ่ งเป็ นงานที่ท่านต้องแบ่งปั นกับบรรดาบาดหลวงของตน หรื อมอบ
ให้อยู่ภายใต้ความรั บผิดชอบของบรรดาผูป้ กครองในการอบรมลูกๆของตน (เทียบ
CIC 774 §2; CCEO 618) ควรให้ ก ารยอมรั บ แก่ ฆ ราวาสชายและหญิ ง ที่ รู้ สึ ก ว่า ตน
ได้รับเรี ยกโดยคุณธรรมของศีลล้างบาปเพื่อร่ วมมือในงานการสอนคําสอน (เทียบ CIC
225; CCEO 401, 406) การปรากฏตัวนี้ เป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นเร่ งด่วนมากขึ้นในปั จจุบนั อัน
เป็ นผลมาจากการที่เราตระหนักมากขึ้นถึงความจําเป็ นในการประกาศข่าวดี ในโลก
ร่ ว มสมัย (เที ย บ EG 163-168) และการเกิ ด ขึ้ น ของวัฒ นธรรมโลกาภิ ว ตั น์ (เที ย บ
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Fratelli Tutti 100, 138) สิ่ งนี้ ตอ้ งการปฏิสัมพันธ์ที่แท้จริ งกับคนหนุ่ มสาว ไม่ตอ้ งพูด
อะไรถึงความจําเป็ นสําหรับวิธีการที่สร้างสรรค์และทรัพยากรที่สามารถปรับใช้ในการ
ประกาศพระวรสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงของธรรมทูตที่พระศาสนจักรได้ดาํ เนิ นการ
ความซื่ อสัตย์ต่ออดี ตและความรั บ ผิดชอบต่ อปั จจุ บ นั เป็ นเงื่ อนไขที่ จาํ เป็ นสํา หรั บ
พระศาสนจักรเพื่อปฏิบตั ิพนั ธกิจของตนในโลก
การปลุกความกระตือรื อร้ นส่ วนบุคคลในส่ วนของผูท้ ี่ได้รับศีลล้างบาปแล้วทุก
คน และการฟื้ นฟูความตระหนักถึงการเรี ยกของพวกเขาให้ปฏิบตั ิพนั ธกิจที่เหมาะสม
ในชุมชน เรี ยกร้องความเอาใจใส่ ต่อเสี ยงของพระจิตเจ้าผูท้ รงประทับอยูแ่ ละบังเกิด
ผลอย่างไม่สิ้นสุ ด (เทียบ CIC 774 §1; CCEO 617) ทุกวันนี้ ก็เช่นกัน พระจิตเจ้าทรง
เรี ย กให้บ รรดาชายและหญิ ง ออกไปพบทุ ก คนที่ ก าํ ลัง รอคอยที่ จ ะค้น พบกับ ความ
งดงาม ความดี และความจริ งของความเชื่อคริ สตชน เป็ นหน้าที่ของผูอ้ ภิบาลที่จะต้อง
สนับสนุนพวกเขาในกระบวนการนี้ และเพื่อเสริ มสร้างชีวิตของชุมชนคริ สตชน โดย
การยอมรับศาสนบริ กรฆราวาสที่มีความสามารถในการมีส่วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม โดยทาง “การแทรกค่านิ ยมของคริ สตชนเข้าสู่ ภาคสังคม การเมื อง และ
เศรษฐกิจ” (EG 102)
6. ฆราวาสแพร่ ธ รรมเป็ น“ฆราวาส”อย่า งไม่ มี ข ้อ สงสั ย เรี ย กร้ อ งให้ฆ ราวาส
“แสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้า โดยการมี ส่วนร่ วมในกิ จการทางโลกและการ
กํากับดูแลพวกเขาตามพระประสงค์ของพระเจ้า” (เทียบ LG 31)ในชีวิตประจําวันของ
พวกเขาที่คลุกคลีอยู่กบั ครอบครัวและมีความสัมพันธ์กบั สังคม ฆราวาสตระหนักว่า
พวกเขา “ได้รับกระแสเรี ยกพิเศษนี้ เพื่อทําให้พระศาสนจักรมีอยูแ่ ละเกิดผลในสถานที่
และสภาพการณ์เหล่านั้น ซึ่ งมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่พระศาสนจักรจะกลายเป็ นเกลือ
ดองแผ่นดิน” (LG 33) อย่างไรก็ตาม เราควรจําไว้วา่ นอกจากการแพร่ ธรรมแบบนี้ แล้ว
“ฆราวาสสามารถได้รับเรี ยกด้วยวิธีการอื่นๆเพื่อให้เกิดความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดมาก
ขึ้นในการแพร่ ธรรมของพระศาสนจักรเฉกเช่นชายหญิงเหล่านั้นที่ช่วยนักบุญเปาโล
อัครสาวกในพระวรสาร โดยทํางานอย่างเข้มแข็งในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (LG 33)
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บทบาทของครู คาํ สอนเป็ นรู ปแบบพิเศษอย่างหนึ่ งของการรั บใช้ผูอ้ ื่ นภายใน
ชุมชนคริ สตชน ประการแรกครู คาํ สอนได้รับเรี ยกให้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการรับใช้งาน
อภิบาลในการส่ งผ่านความเชื่ อ ในขณะที่พฒั นาตามขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การประกาศ
ครั้งแรกเรื่ องพระเยซูเจ้า จนถึงขั้นการแนะนําที่แสดงให้เห็นถึงชีวิตใหม่ในพระคริ สต
เจ้า และเตรี ยมรั บศี ลศักดิ์ สิ ทธิ์ ของการเริ่ มชี วิตคริ สตชน จากนั้นจึ งเป็ นการอบรม
แบบต่อเนื่ องซึ่ งจะทําให้แต่ละคนมีความรับผิดชอบต่อความหวังในตัวพวกเขา (เทียบ
1ปต 3:15) ในขณะเดียวกันครู คาํ สอนทุกคนต้องเป็ นประจักษ์พยานแห่ งความเชื่อ เป็ น
ครู และมีชีวิตแห่ งการภาวนา เป็ นผูร้ ่ วมทางและเป็ นผูส้ อน ครู ผสู ้ อนเพื่อพระศาสน
จักร โดยทางการสวดภาวนา การศึกษา และการมีส่วนร่ วมโดยตรงในชีวิตของชุมชน
เท่านั้นที่ทาํ ให้พวกเขาสามารถเติ บโตขึ้ นในเอกลักษณ์ น้ ี มี ความมัน่ คง และมี ความ
รับผิดชอบซึ่ งเป็ นสิ่ งจําเป็ น (เทียบ คู่มือแนะแนวการสอนคําสอน เล่มใหม่ 113)
7. ด้วยการมองการณ์ ไกล นักบุ ญสมเด็จพระสันตะปาปา เปาโลที่ 6 จึ งได้ออก
จดหมายเพื่อการอภิบาล “Ministeria Quaedam” (ลําดับขั้นของศาสนบริ กรต่างๆ) ด้วย
ความตั้งใจที่ ไม่ เพียงแต่ จะปรั บเปลี่ ยนศาสนบริ กรผูอ้ ่า น และผูถ้ ื อเที ยน ให้เข้ากับ
สถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ ที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น (เทียบ Spiritus Domini) แต่ยงั
สนับ สนุ น ให้ ส ภาพระสั ง ฆราชส่ ง เสริ ม พัน ธกิ จ อื่ น ๆ รวมถึ ง ของครู ค าํ สอนด้ว ย
“นอกจากพัน ธกิ จ ทั่ว ไปสํา หรั บ พระศาสนจัก รลาติ น แล้ว ไม่ มี สิ่ ง ใดขัด ขวางสภา
พระสังฆราชในการร้ องขอกับสันตะสํานักในการจัดตั้งสถาบันอื่นๆ ซึ่ งด้วยเหตุผล
เฉพาะที่พวกเขาพิจารณาว่ามีความจําเป็ นหรื อมีประโยชน์มากในภูมิภาคของตนเอง
ตัวอย่างเช่น สํานักงานพนักงานบริ การ (porter) การขับไล่ ปีศาจ และครู คาํ สอน” การ
เชิญชวนแบบเดียวกันนี้พบได้ในสมณสาส์นเตือนใจ เรื่ อง “การประกาศพระวรสารใน
โลกปั จจุ บั น” ที่ เ รี ยกร้ องให้มีความสุ ขุมรอบคอบถึ งความต้องการในปั จจุ บ นั ของ
ชุมชนคริ สตชนในความต่อเนื่ องที่ซื่อสัตย์ต่อต้นกําเนิ ด สมเด็จพระสันตะปาปาทรง
สนับสนุ นให้มีการพัฒนารู ปแบบใหม่ ของศาสนบริ การเพื่อการฟื้ นฟูกิจกรรมการ
อภิบาล ซึ่ ง “พันธกิจเหล่านั้นที่ดูเหมือนว่าใหม่ แต่มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดกับ
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ประสบการณ์การดําเนินชีวติ ของพระศาสนจักรตลอดเวลาในช่วงหลายศตวรรษที่ผา่ น
มา เช่นครู สอนคําสอน... ซึ่ งมีคุณค่าในการก่อตั้ง ชีวิต และการเติบโตของพระศาสน
จักร และเพื่อให้พระศาสนจักรมีอิทธิ พลต่อสภาพแวดล้อม และเข้าถึงผูท้ ี่อยูห่ ่ างไกล
จากพระศาสนจักร” (EN 73)
เพื่อให้แน่ใจว่า “มีการตระหนักมากขึ้นถึงเอกลักษณ์และพันธกิจของฆราวาสใน
พระศาสนจักร อันที่ จริ ง เราสามารถไว้วางใจฆราวาสจํานวนมากได้อย่างแน่ นอน
แม้ว่าจะยังไม่เพียงพอ พวกเขามี ความสํานึ กที่ หยัง่ รากลึ กลงในชุ มชน และมี ความ
ซื่ อสัตย์ต่องานในเรื่ องความรักเมตตา การสอนคําสอน และการเฉลิมฉลองความเชื่อ”
(EG 102) ดังนั้นจึงมีการต้อนรับศาสนบริ กรฆราวาส เช่น ครู คาํ สอน จะเน้นมากขึ้นถึง
การอุ ทิ ศ ตนในการเป็ นธรรมทู ต ที่ เ หมาะสมกับ ทุ ก บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ ศี ล ล้า งบาปแล้ว
อย่า งไรก็ ต าม การอุ ทิ ศ ตนที่ จ ะต้อ งดํา เนิ น การในลัก ษณะ “ทางโลก” อย่า งเต็ม ที่
หลีกเลี่ยงสมณนิยมทุกรู ปแบบ
8. ศาสนบริ กรนี้ มีมิติดา้ นกระแสเรี ยกที่ชดั เจน ซึ่ งมีหลักฐานจากพิธีแต่งตั้ง ด้วย
เหตุน้ ี จึงเรี ยกร้องให้มีความรอบคอบในส่ วนของบิชอป ความจริ งแล้วเป็ นรู ปแบบการ
บริ การรั บใช้ที่มนั่ คงที่ มอบให้กบั พระศาสนจักรท้องถิ่ นตามความต้องการด้านการ
อภิบาลที่แยกแยะตามท้องถิ่น เป็ นงานรู ปแบบหนึ่ งที่กระทําโดยบรรดาฆราวาส ตาม
ความต้องการที่ เป็ นธรรมชาติ ของศาสนบริ กร เป็ นการเหมาะสมที่ ผูไ้ ด้รับเรี ยกให้
เป็ นศาสนบริ กรในสถาบันครู คาํ สอน เป็ นชายและหญิงที่มีความเชื่ออย่างลึกซึ้ ง และมี
วุฒิภาวะของมนุษย์ มีส่วนร่ วมอย่างกระตือรื อร้นในชีวิตของชุมชนคริ สตชน สามารถ
ให้การต้อนรับผูอ้ ื่น มีความเอื้อเฝื้ อ และดําเนินชีวิตเป็ นหนึ่งเดียวกันฉันพี่นอ้ ง พวกเขา
ควรได้รั บ การอบรมในด้า นพระคัม ภี ร์ เทววิ ท ยา การอภิ บ าล และวิ ช าครู อย่า ง
เหมาะสม เพื่อให้สามารถเป็ นผูส้ ื่ อสารความจริ งแห่ งความเชื่ อ และพวกเขาควรมี
ประสบการณ์ ในการสอนคําสอนมาก่ อน (เที ยบ Christus Dominus 14; CIC 231 §1;
CCEO 409) จําเป็ นอย่างยิ่งที่พวกเขาจะต้องเป็ นเพื่อนร่ วมงานที่ซื่อสัตย์กบั บาดหลวง
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และสังฆานุกร พร้อมที่จะปฏิบตั ิศาสนบริ การทุกที่ ที่อาจพิสูจน์ได้วา่ จําเป็ น และได้รับ
แรงบันดาลใจจากความกระตือรื อร้นของการแพร่ ธรรมอย่างแท้จริ ง
ดังนั้นหลังจากที่ได้นาํ ทุกสิ่ งมาพิจารณา และโดยอาศัยอํานาจที่สืบเนื่ องมาจาก
อัครสาวก

ข้ าพเจ้ าขอจัดตั้ง
ศาสนบริกรครูคาํ สอนฆราวาส
สมณกระทรวงเพื่อการนมัสการพระเจ้าและศีลศักดิ์สิทธิ์ จะจัดพิมพ์พิธีการของ
สถาบันครู คาํ สอนฆราวาสเร็ วๆ นี้
9. ข้าพเจ้าขอเชิ ญชวนสภาพระสังฆราชให้ดาํ เนิ นการกับศาสนบริ กรครู คาํ สอน
อย่างมี ประสิ ท ธิ ผล โดยกําหนดกระบวนการที่ จาํ เป็ นในการอบรม และเกณฑ์เ ชิ ง
บรรทัดฐานสําหรับการเข้าสู่ ศาสนบริ การนี้ และกําหนดรู ปแบบที่เหมาะสมที่สุดเพื่อ
การรับใช้ ซึ่ งชายและหญิงที่ได้รับเรี ยกให้ปฏิบตั ิตามเนื้ อหาของสมณลิขิตอัตตาณัติ
( Apostolic Letter) ฉบับนี้
10. สมัชชาของพระศาสนจักรจารี ตตะวันออก หรื อคณะฐานันดรสมณะ อาจนําสิ่ งที่
กําหนดไว้น้ ี ไปใช้ในพระศาสนจักรในการปกครองตนเองได้อย่ างอิ สระ (sui iuris)
ตามกฎหมายเฉพาะของพวกเขา
11. บิชอปควรพยายามทุกวิถีทางที่จะปฏิบตั ิตามคําแนะนําของบรรดาปิ ตาจารย์แห่ ง
สภาสังคายนา “บรรดาผูอ้ ภิ บาล... ทราบดี ว่าพวกท่านไม่ได้รับการแต่งตั้งจากพระ
คริ สตเจ้าเพื่อปฏิ บตั ิ พนั ธกิ จแห่ งการช่ วยให้รอดพ้นของพระศาสนจักรต่อโลกด้วย
ตัวเอง พวกท่านชื่ นชมมากกว่าว่าเป็ นหน้าที่ อนั สู งส่ งของพวกท่านที่ จะต้องเลี้ ยงดู
สัตบุรุษ และในขณะเดี ยวกัน ก็ยอมรั บศาสนบริ การและพระพรพิเศษของพวกท่าน
เป็ นวิถีทางที่แตกต่างกัน แต่เป็ นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน เพื่อร่ วมมือกันในภารกิจร่ วมกัน”
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(LG 30) ขอให้ตระหนักถึ งพระพรของพระจิ ตเจ้าที่ ไม่เคยล้มเหลวในการประทาน
ให้กบั พระศาสนจักรในการสนับสนุ นความพยายามของพวกเขาในการปฏิบตั ิศาสน
บริ การครู คาํ สอนฆราวาสได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อการเติบโตของชุ มชนของพวก
เขา
เราจึ งขอบัญชาให้สิ่งที่ วางไว้ในสมณลิ ขิตอัตตาณัติฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้
อย่างถาวร โดยมิตอ้ งคํานึ งถึงข้อกําหนดอื่นที่ขดั แย้งกับสมณลิขิตนี้ แม้จะมีค่าควรแก่
การกล่ า วถึ ง เป็ นพิ เ ศษก็ ต าม และได้รั บ การการประกาศใช้โ ดยการพิ ม พ์ล งใน
หนังสื อพิมพ์ L’Oservatore Romano โดยมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน และหลังจากนั้น
จะมี การพิมพ์คาํ อธิ บายอย่างเป็ นทางการลงในพระสมณะกิ จจานุเบกษาแห่ งสั นตะ
สํานัก
ให้ ไว้ ณ กรุ งโรม ที่ มหาวิ หารนักบุญยอห์ น แห่ ง ลาเตรั น วันที่ 10 พฤษภาคม
2021 พิ ธี ก รรมระลึ ก ถึ ง นั ก บุ ญ ยอห์ น แห่ ง อาวี ล า บาดหลวงและนั ก ปราชญ์ ข อง
พระ ศาสนจักร ปี ที่ เก้ าแห่ งสมณสมัยของเรา
ฟรังซิส

แปลโดย คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริ สตศาสนธรรม
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ อนุมตั ิ
19 พฤษภาคม 2021

9

