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สมณลขิติอตัตาณตั ิ

(Motu Proprio) 
โดยสมเดจ็พระสันตะปาปาฟรังซิส 

“ศาสนบริกรดั้งเดมิ” (Antiquum Ministerium) 
ในการจัดตั้งศาสนบริกรครูคาํสอน 

1. ศาสนบริกรครูคําสอนในพระศาสนจักรเป็นศาสนบริกรดั้ งเดิมอย่างหน่ึง 
โดยทัว่ไปแลว้นักเทววิทยาถือว่าแบบอย่างแรกมีอยู่แลว้ในขอ้เขียนของพระคมัภีร์
พนัธสัญญาใหม่  การบริการรับใชใ้นการสอนคาํสอนอาจสืบยอ้นไปถึง “ครูอาจารย”์ 
เหล่านั้นท่ีท่านอคัรสาวกไดเ้ขียนถึงชุมชนชาวโครินธ์ “พระเจ้าทรงแต่งตั้งบางคนให้
ทาํหน้าท่ีต่างๆในพระศาสนจักร คือ หน่ึงให้เป็นอัครสาวก สองให้เป็นประกาศก และ
สามให้เป็นครูอาจารย์ ต่อจากน้ัน คือ ผู้ มีอาํนาจทาํอัศจรรย์ ผู้ รักษาโรค ผู้ ช่วยเหลือ 
ผู้ปกครอง และผู้พูดภาษาท่ีไม่มีใครเข้าใจ ทุกคนเป็นอัครสาวกหรือ  ทุกคนเป็น
ประกาศกหรือ ทุกคนเป็นครูอาจารย์หรือ ทุกคนเป็นผู้ทาํอัศจรรย์หรือ ทุกคนบาํบัด
โรคได้หรือ ทุกคนพูดภาษาท่ีไม่มีใครเข้าใจหรือ ทุกคนเป็นผู้ตีความอธิบายความหมาย
ของภาษาน้ันหรือ” (1คร 12: 28-31) 

นักบุญลูกาเร่ิมตน้พระวรสารของท่านว่า “ข้าพเจ้าจึงตกลงใจค้นคว้าเร่ืองราว
ท้ังหมดตั้งแต่ต้นอย่างละเอียด แล้วเรียบเรียงตามลาํดับเหตุการณ์อีกคร้ังหน่ึง สําหรับ
ท่านด้วย ท่านเธโอฟิลัส ท่ีเคารพ เพ่ือท่านจะได้รู้คาํสอนท่ีท่านรับมาน้ันเป็นความ
จริง” (ลก 1: 3-4) ดูเหมือนวา่ ผูนิ้พนธ์พระวรสารจะทราบดีวา่ งานเขียนของท่านเสนอ
รูปแบบการสอนท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงสามารถใหค้วามมัน่ใจกบัผูท่ี้ไดรั้บศีลลา้งบาปแลว้ 
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ในส่วนของท่านนกับุญเปาโล อคัรสาวก บอกชาวกาลาเทียวา่  “ผู้ ท่ีรับคาํส่ังสอนพระ
วาจาจงแบ่งปันทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้ ท่ีสอน” (กท. 6: 6) ดงัท่ีเห็นไดช้ดัวา่ ขอ้ความ
น้ียงัให้รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์เป็นหน่ึงเดียวกนัของชีวิตท่ีเป็นดัง่
เคร่ืองหมายของผลของการสอนคาํสอนท่ีแทจ้ริง 

2. ตั้ งแต่แรกเร่ิม ชุมชนคริสตชนมีลักษณะของการปฏิบัติศาสนบริกรหลาย
รูปแบบโดยชายและหญิง ซ่ึงอ่อนนอ้มต่อการทาํงานของพระจิตเจา้ อุทิศชีวิตของตน
เพื่อสร้างพระศาสนจกัร ในบางคร้ัง พระพรท่ีพระจิตเจา้ทรงหลัง่ลงมาอยา่งต่อเน่ือง
ให้กบัผูไ้ดรั้บศีลลา้งบาปในรูปแบบท่ีเห็นไดแ้ละเป็นรูปธรรมในการบริการรับใช้ท่ี
จาํเป็นสําหรับชุมชน    นกับุญเปาโลอคัรสาวก ยืนยนัเร่ืองน้ีอย่างเช่ือถือไดเ้ม่ือท่าน
กล่าวว่า “พระพรพิเศษมีหลายประการ แต่มีพระจิตเจ้าพระองค์เดียว มีหน้าท่ีหลาย
อย่างต่างกัน แต่มีองค์พระผู้ เป็นเจ้าเพียงองค์เดียว กิจการมีหลายอย่าง แต่มีพระเจ้า
พระองค์เดียวผู้ทรงกระทาํทุกอย่างในทุกคน พระจิตเจ้าทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคน
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม พระจิตเจ้าประทานถ้อยคําท่ีปรีชาแก่คนหน่ึง พระจิตเจ้า
ประทานถ้อยคาํท่ีรอบรู้แก่อีกคนหน่ึง พระจิตเจ้าพระองค์เดียวกันประทานความเช่ือ
แก่อีกคนหน่ึง พระจิตเจ้าพระองค์เดียวกันประทานพระพรบาํบัดรักษาโรค ประทาน
อาํนาจทาํอัศจรรย์ให้อีกคนหน่ึง ประทานให้อีกคนหน่ึงประกาศพระวาจา ให้อีกคน
หน่ึงรู้จักจาํแนกจิตต่างๆ ให้อีกคนหน่ึงพูดภาษาท่ีไม่มีใครเข้าใจ และให้อีกคนหน่ึง
ตีความอธิบายความหมายของภาษาน้ันได้ พระพรพิเศษท้ังมวลเป็นผลงานจากพระจิต
เจ้าพระองค์เดียว ผู้ทรงแจกจ่ายพระพรต่างๆให้แต่ละคนตามท่ีพอพระทัย” (1 คร. 12: 
4-11)  

 ดงันั้น ในธรรมประเพณีท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษของพระคมัภีร์พนัธสัญญาใหม่ 
นั้น เราจะเห็นไดว้า่บุคคลท่ีไดรั้บศีลลา้งบาปบางคนปฏิบติัศาสนบริกรของการส่งผา่น
ในรูปแบบท่ีเป็นธรรมชาติและมัน่คงมากข้ึน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆในชีวิต
ตามคาํสอนของบรรดาอคัรสาวกและผูนิ้พนธ์พระวรสาร (เทียบ DV 8) พระศาสนจกัร
ปรารถนาท่ีจะยอมรับว่า  การรับใช้น้ีเป็นการแสดงออกท่ีชดัเจนของความสามารถ
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พิเศษส่วนบุคคล  ท่ีมีส่วนอยา่งมากในการปฏิบติัพนัธกิจการประกาศพระวรสารของ
ตน การมองไปยงัชีวติของชุมชนคริสตชนสมยัแรกเร่ิมของพระศาสนจกัรท่ีมีส่วนร่วม
ในการเผยแผ่พระวรสารยงักระตุน้เตือนพระศาสนจกัรในสมยัของเรา ให้ช่ืนชมวิธี
ใหม่ๆท่ีเป็นไปไดเ้พื่อให้พระศาสนจกัรยงัคงซ่ือสัตยต่์อพระวาจาขององคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้  เพื่อใหพ้ระวรสารของพระองคส์ามารถเทศนส์อนส่ิงสร้างทั้งปวง 

3. ประวติัศาสตร์ของการประกาศพระวรสารในช่วงสองพนัปีท่ีผ่านมา แสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนถึงประสิทธิผลของพนัธกิจของครูคาํสอน บิชอป บาดหลวง และ
สังฆานุกร พร้อมกบัชายหญิงในชีวิตผูรั้บเจิมจาํนวนมาก ท่ีไดอุ้ทิศชีวิตของพวกเขาใน
การสอนคาํสอนเพื่อความเช่ือจะไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งมีประสิทธิภาพสาํหรับชีวิต
ของมนุษยทุ์กคน พวกเขาบางคนรวมตวักนัในหมู่พี่นอ้งชายและหญิง แบ่งปันพระพร
พิเศษแบบเดียวกนั  และก่อตั้งคณะนกับวชท่ีอุทิศตนทั้งครบใหก้บัการสอนคาํสอน 

 เราไม่สามารถลืมฆราวาสชายหญิงจํานวนนับไม่ถ้วนท่ีเข้ามามีส่วนร่วม
โดยตรงในการเผยแผพ่ระวรสารโดยใชว้ิธีทางคาํสอน ชายและหญิงท่ีมีความเช่ืออยา่ง
ลึกซ้ึง ผูเ้ป็นประจกัษพ์ยานท่ีแทจ้ริงของความศกัด์ิสิทธ์ิ ผูซ่ึ้งในบางกรณียงัสามารถ
เป็นผูส้ร้างพระศาสนจกัรทอ้งถ่ินต่างๆ และในท่ีสุดก็ตายอยา่งมรณสักขี ในสมยัของ
เรา ครูคาํสอนท่ีมีความสามารถและอุทิศตนจาํนวนมากเป็นผูน้าํชุมชนในส่วนต่างๆ
ของโลกและปฏิบติัพนัธกิจอนัลํ้าค่าสาํหรับการถ่ายทอดและการเติบโตของความเช่ือ 
รายช่ืออนัยาวเหยยีดของบรรดาบุญราศี นกับุญ และมรณะสักขีท่ีเป็นครูคาํสอน  ไดท้าํ
ให้พนัธกิจของพระศาสนจกัรเจริญก้าวหน้าอย่างมีนัยสําคญัและสมควรไดรั้บการ
ยอมรับ เพราะแสดงถึงทรัพยากรอนัมัง่คัง่ไม่เพียงแต่สาํหรับการสอนคาํสอนเท่านั้น 
แต่ยงัรวมถึงประวติัศาสตร์ทั้งหมดของชีวติฝ่ายจิตคริสตชนดว้ย 

4. เร่ิมตน้ดว้ยสภาสังคายนาวาติกนัท่ี 2 พระศาสนจกัรไดต้ระหนักถึงการฟ้ืนฟู
ความสาํคญัของการมีส่วนร่วมของฆราวาสในงานการประกาศข่าวดี บรรดาปิตาจารย์
แห่งสภาสังคายนาเน้นย ํ้าหลายคร้ังถึงความจาํเป็นของสัตบุรุษฆราวาสท่ีตอ้งมีส่วน
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ร่วมโดยตรง ในรูปแบบต่างๆท่ีสามารถแสดงออกถึงความสามารถพิเศษของพวกเขา
ใน “การปลูกสร้างพระศาสนจกัร (Plantatio Ecclesiae)” และการพฒันาชุมชนคริสต
ชน “ส่ิงท่ีควรค่าแก่การยกย่องเช่นกนัคือการเป็นหน้ีกองทพัครูคาํสอน ทั้งชายและ
หญิง ผูซ่ึ้งทาํงานธรรมทูตท่ามกลางประชาชาติ ผูมี้จิตวิญญาณของการเป็นธรรมทูต
สร้างความโดดเด่นและจาํเป็นอยา่งยิ่งต่อการเผยแผ่ความเช่ือและพระศาสนจกัรจาก
การทาํงานอนัยิ่งใหญ่ของพวกเขา ในสมัยของเรา เม่ือมีบาดหลวงน้อยลงในการ
ประกาศข่าวดีและพนัธกิจในการอภิบาลใหก้บัผูค้นจาํนวนมาก บทบาทของครูคาํสอน
จึงมีความสาํคญัสูงสุด” (เทียบ AG 17) 

 นอกเหนือจากคาํสอนท่ีสาํคญัของสภาสังคายนาแลว้ ควรกล่าวถึงความสนใจ
อยา่งต่อเน่ืองของบรรดาพระสันตะปาปา สมชัชาพระสังฆราช สภาพระสังฆราช และ
พระสงัฆราชแต่ละท่าน ซ่ึงในช่วงไม่ก่ีทศวรรษท่ีผา่นมามีส่วนในการฟ้ืนฟกูารสอนคาํ
สอนอย่างมีนยัสําคญั หนังสือคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก สมณสาส์นต่างๆ เช่น 
การสอนคาํสอนในยุคปัจจุบัน (16 ต.ค. 1979)  คู่มือแนะแนวการสอนคาํสอนท่ัวไป 
(11 เม.ย. 1971) คู่มือแนะแนวการสอนคาํสอน (11 ส.ค.1997) และ คู่มือแนะแนวการ
สอนคาํสอน(เล่มใหม่) (23 มี.ค. 2020) รวมทั้งหนงัสือคาํสอนระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค 
และระดับสังฆมณฑล ได้ยืนยนัถึงความเป็นศูนยก์ลางของการสอนคาํสอนท่ีให้
ความสาํคญักบัการศึกษาและการอบรมผูมี้ความเช่ืออยา่งต่อเน่ือง 

5. โดยปราศจากอคติ พนัธกิจของบิชอปในฐานะผูส้อนคาํสอนอนัดบัแรกในสังฆ
มณฑลของท่าน ซ่ึงเป็นงานท่ีท่านตอ้งแบ่งปันกบับรรดาบาดหลวงของตน หรือมอบ
ให้อยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของบรรดาผูป้กครองในการอบรมลูกๆของตน (เทียบ 
CIC 774 §2; CCEO 618) ควรให้การยอมรับแก่ฆราวาสชายและหญิงท่ีรู้สึกว่าตน
ไดรั้บเรียกโดยคุณธรรมของศีลลา้งบาปเพื่อร่วมมือในงานการสอนคาํสอน (เทียบ CIC 
225; CCEO 401, 406) การปรากฏตวัน้ีเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นเร่งด่วนมากข้ึนในปัจจุบนัอนั
เป็นผลมาจากการท่ีเราตระหนักมากข้ึนถึงความจาํเป็นในการประกาศข่าวดีในโลก
ร่วมสมัย (เทียบ EG 163-168) และการเกิดข้ึนของวฒันธรรมโลกาภิวตัน์ (เทียบ 
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Fratelli Tutti 100, 138) ส่ิงน้ีตอ้งการปฏิสัมพนัธ์ท่ีแทจ้ริงกบัคนหนุ่มสาว ไม่ตอ้งพูด
อะไรถึงความจาํเป็นสาํหรับวธีิการท่ีสร้างสรรคแ์ละทรัพยากรท่ีสามารถปรับใชใ้นการ
ประกาศพระวรสารเพื่อการเปล่ียนแปลงของธรรมทูตท่ีพระศาสนจกัรไดด้าํเนินการ 
ความซ่ือสัตยต่์ออดีตและความรับผิดชอบต่อปัจจุบนัเป็นเง่ือนไขท่ีจาํเป็นสําหรับ
พระศาสนจกัรเพื่อปฏิบติัพนัธกิจของตนในโลก 

 การปลุกความกระตือรือร้นส่วนบุคคลในส่วนของผูท่ี้ไดรั้บศีลลา้งบาปแลว้ทุก
คน  และการฟ้ืนฟูความตระหนกัถึงการเรียกของพวกเขาให้ปฏิบติัพนัธกิจท่ีเหมาะสม
ในชุมชน  เรียกร้องความเอาใจใส่ต่อเสียงของพระจิตเจา้ผูท้รงประทบัอยูแ่ละบงัเกิด
ผลอย่างไม่ส้ินสุด (เทียบ  CIC 774 §1; CCEO 617) ทุกวนัน้ีก็เช่นกนั พระจิตเจา้ทรง
เรียกให้บรรดาชายและหญิงออกไปพบทุกคนท่ีกาํลงัรอคอยท่ีจะค้นพบกับความ
งดงาม ความดี และความจริงของความเช่ือคริสตชน เป็นหนา้ท่ีของผูอ้ภิบาลท่ีจะตอ้ง
สนบัสนุนพวกเขาในกระบวนการน้ี  และเพื่อเสริมสร้างชีวิตของชุมชนคริสตชน  โดย
การยอมรับศาสนบริกรฆราวาสท่ีมีความสามารถในการมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง
ของสังคม โดยทาง “การแทรกค่านิยมของคริสตชนเขา้สู่ภาคสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ” (EG 102) 

6. ฆราวาสแพร่ธรรมเป็น“ฆราวาส”อย่างไม่มีข้อสงสัย เรียกร้องให้ฆราวาส            
“แสวงหาพระอาณาจกัรของพระเจา้ โดยการมีส่วนร่วมในกิจการทางโลกและการ
กาํกบัดูแลพวกเขาตามพระประสงคข์องพระเจา้” (เทียบ LG  31)ในชีวิตประจาํวนัของ
พวกเขาท่ีคลุกคลีอยู่กบัครอบครัวและมีความสัมพนัธ์กบัสังคม ฆราวาสตระหนกัว่า 
พวกเขา “ไดรั้บกระแสเรียกพิเศษน้ี เพื่อทาํใหพ้ระศาสนจกัรมีอยูแ่ละเกิดผลในสถานท่ี 
และสภาพการณ์เหล่านั้น ซ่ึงมีเพียงพวกเขาเท่านั้นท่ีพระศาสนจกัรจะกลายเป็นเกลือ
ดองแผน่ดิน” (LG 33) อยา่งไรก็ตาม เราควรจาํไวว้า่นอกจากการแพร่ธรรมแบบน้ีแลว้ 
“ฆราวาสสามารถไดรั้บเรียกดว้ยวิธีการอ่ืนๆเพื่อให้เกิดความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดมาก
ข้ึนในการแพร่ธรรมของพระศาสนจกัรเฉกเช่นชายหญิงเหล่านั้นท่ีช่วยนกับุญเปาโล
อคัรสาวกในพระวรสาร โดยทาํงานอยา่งเขม้แขง็ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (LG 33) 
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บทบาทของครูคาํสอนเป็นรูปแบบพิเศษอย่างหน่ึงของการรับใช้ผูอ่ื้นภายใน
ชุมชนคริสตชน ประการแรกครูคาํสอนไดรั้บเรียกให้เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการรับใชง้าน
อภิบาลในการส่งผ่านความเช่ือ ในขณะท่ีพฒันาตามขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การประกาศ
คร้ังแรกเร่ืองพระเยซูเจา้ จนถึงขั้นการแนะนาํท่ีแสดงให้เห็นถึงชีวิตใหม่ในพระคริสต
เจ้า และเตรียมรับศีลศกัด์ิสิทธ์ิของการเร่ิมชีวิตคริสตชน จากนั้นจึงเป็นการอบรม
แบบต่อเน่ืองซ่ึงจะทาํให้แต่ละคนมีความรับผิดชอบต่อความหวงัในตวัพวกเขา (เทียบ 
1ปต 3:15) ในขณะเดียวกนัครูคาํสอนทุกคนตอ้งเป็นประจกัษพ์ยานแห่งความเช่ือ เป็น
ครูและมีชีวิตแห่งการภาวนา   เป็นผูร่้วมทางและเป็นผูส้อน  ครูผูส้อนเพื่อพระศาสน
จกัร โดยทางการสวดภาวนา การศึกษา และการมีส่วนร่วมโดยตรงในชีวิตของชุมชน
เท่านั้นท่ีทาํให้พวกเขาสามารถเติบโตข้ึนในเอกลกัษณ์น้ี มีความมัน่คง และมีความ
รับผดิชอบซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็น (เทียบ คู่มือแนะแนวการสอนคาํสอน เล่มใหม่ 113) 

7. ดว้ยการมองการณ์ไกล นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา เปาโลท่ี 6 จึงไดอ้อก
จดหมายเพื่อการอภิบาล “Ministeria  Quaedam” (ลาํดบัขั้นของศาสนบริกรต่างๆ) ดว้ย
ความตั้งใจท่ีไม่เพียงแต่จะปรับเปล่ียนศาสนบริกรผูอ่้าน และผูถื้อเทียน ให้เขา้กับ
สถานการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีเปล่ียนแปลงไปเท่านั้น (เทียบ Spiritus Domini) แต่ยงั
สนับสนุนให้สภาพระสังฆราชส่งเสริมพันธกิจอ่ืนๆ รวมถึงของครูคาํสอนด้วย 
“นอกจากพนัธกิจทั่วไปสําหรับพระศาสนจักรลาตินแล้ว ไม่มีส่ิงใดขัดขวางสภา
พระสังฆราชในการร้องขอกบัสันตะสํานักในการจดัตั้งสถาบนัอ่ืนๆ ซ่ึงดว้ยเหตุผล
เฉพาะท่ีพวกเขาพิจารณาว่ามีความจาํเป็นหรือมีประโยชน์มากในภูมิภาคของตนเอง 
ตวัอยา่งเช่น สาํนกังานพนักงานบริการ (porter) การขับไล่ปีศาจ  และครูคาํสอน” การ
เชิญชวนแบบเดียวกนัน้ีพบไดใ้นสมณสาส์นเตือนใจ เร่ือง “การประกาศพระวรสารใน
โลกปัจจุบัน” ท่ีเรียกร้องให้มีความสุขุมรอบคอบถึงความต้องการในปัจจุบนัของ
ชุมชนคริสตชนในความต่อเน่ืองท่ีซ่ือสัตยต่์อตน้กาํเนิด สมเด็จพระสันตะปาปาทรง
สนับสนุนให้มีการพฒันารูปแบบใหม่ของศาสนบริการเพื่อการฟ้ืนฟูกิจกรรมการ
อภิบาล ซ่ึง “พนัธกิจเหล่านั้นท่ีดูเหมือนว่าใหม่ แต่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดกบั
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ประสบการณ์การดาํเนินชีวติของพระศาสนจกัรตลอดเวลาในช่วงหลายศตวรรษท่ีผา่น
มา เช่นครูสอนคาํสอน...  ซ่ึงมีคุณค่าในการก่อตั้ง ชีวิต และการเติบโตของพระศาสน
จกัร  และเพื่อให้พระศาสนจกัรมีอิทธิพลต่อสภาพแวดลอ้ม และเขา้ถึงผูท่ี้อยูห่่างไกล
จากพระศาสนจกัร” (EN 73) 

เพื่อใหแ้น่ใจวา่ “มีการตระหนกัมากข้ึนถึงเอกลกัษณ์และพนัธกิจของฆราวาสใน
พระศาสนจกัร อนัท่ีจริง เราสามารถไวว้างใจฆราวาสจาํนวนมากไดอ้ย่างแน่นอน 
แมว้่าจะยงัไม่เพียงพอ พวกเขามีความสํานึกท่ีหยัง่รากลึกลงในชุมชน และมีความ
ซ่ือสัตยต่์องานในเร่ืองความรักเมตตา การสอนคาํสอน และการเฉลิมฉลองความเช่ือ” 
(EG 102) ดงันั้นจึงมีการตอ้นรับศาสนบริกรฆราวาส เช่น ครูคาํสอน จะเนน้มากข้ึนถึง
การอุทิศตนในการเป็นธรรมทูตท่ีเหมาะสมกับทุกบุคคลท่ีได้รับศีลล้างบาปแล้ว 
อย่างไรก็ตาม การอุทิศตนท่ีจะต้องดาํเนินการในลักษณะ “ทางโลก” อย่างเต็มท่ี 
หลีกเล่ียงสมณนิยมทุกรูปแบบ 

8. ศาสนบริกรน้ีมีมิติดา้นกระแสเรียกท่ีชดัเจน ซ่ึงมีหลกัฐานจากพิธีแต่งตั้ง ดว้ย
เหตุน้ีจึงเรียกร้องใหมี้ความรอบคอบในส่วนของบิชอป ความจริงแลว้เป็นรูปแบบการ
บริการรับใช้ท่ีมัน่คงท่ีมอบให้กบัพระศาสนจกัรทอ้งถ่ินตามความตอ้งการดา้นการ
อภิบาลท่ีแยกแยะตามทอ้งถ่ิน เป็นงานรูปแบบหน่ึงท่ีกระทาํโดยบรรดาฆราวาส ตาม
ความตอ้งการท่ีเป็นธรรมชาติของศาสนบริกร เป็นการเหมาะสมท่ีผูไ้ดรั้บเรียกให้
เป็นศาสนบริกรในสถาบนัครูคาํสอน เป็นชายและหญิงท่ีมีความเช่ืออยา่งลึกซ้ึง และมี
วุฒิภาวะของมนุษย ์มีส่วนร่วมอยา่งกระตือรือร้นในชีวิตของชุมชนคริสตชน สามารถ
ใหก้ารตอ้นรับผูอ่ื้น มีความเอ้ือเฝ้ือ และดาํเนินชีวิตเป็นหน่ึงเดียวกนัฉนัพี่นอ้ง พวกเขา
ควรได้รับการอบรมในด้านพระคัมภีร์ เทววิทยา การอภิบาล และวิชาครู อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้สามารถเป็นผูส่ื้อสารความจริงแห่งความเช่ือ และพวกเขาควรมี
ประสบการณ์ในการสอนคาํสอนมาก่อน (เทียบ Christus Dominus 14; CIC 231 §1; 
CCEO 409) จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีพวกเขาจะตอ้งเป็นเพื่อนร่วมงานท่ีซ่ือสัตยก์บับาดหลวง
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และสงัฆานุกร พร้อมท่ีจะปฏิบติัศาสนบริการทุกท่ี ท่ีอาจพิสูจนไ์ดว้า่จาํเป็น และไดรั้บ
แรงบนัดาลใจจากความกระตือรือร้นของการแพร่ธรรมอยา่งแทจ้ริง 

 ดงันั้นหลงัจากท่ีไดน้าํทุกส่ิงมาพิจารณา และโดยอาศยัอาํนาจท่ีสืบเน่ืองมาจาก
อคัรสาวก  

ข้าพเจ้าขอจัดตั้ง 
ศาสนบริกรครูคาํสอนฆราวาส 

 สมณกระทรวงเพื่อการนมสัการพระเจา้และศีลศกัด์ิสิทธ์ิ จะจดัพิมพพ์ิธีการของ
สถาบนัครูคาํสอนฆราวาสเร็วๆ น้ี 

9.  ขา้พเจา้ขอเชิญชวนสภาพระสังฆราชให้ดาํเนินการกบัศาสนบริกรครูคาํสอน
อย่างมีประสิทธิผล โดยกาํหนดกระบวนการท่ีจาํเป็นในการอบรม และเกณฑ์เชิง
บรรทดัฐานสาํหรับการเขา้สู่ศาสนบริการน้ี และกาํหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อ
การรับใช ้ซ่ึงชายและหญิงท่ีไดรั้บเรียกให้ปฏิบติัตามเน้ือหาของสมณลิขิตอตัตาณัติ     
( Apostolic Letter)  ฉบบัน้ี 

10. สมชัชาของพระศาสนจกัรจารีตตะวนัออก หรือคณะฐานนัดรสมณะ อาจนาํส่ิงท่ี
กาํหนดไวน้ี้ไปใช้ในพระศาสนจกัรในการปกครองตนเองไดอ้ย่างอิสระ (sui iuris) 
ตามกฎหมายเฉพาะของพวกเขา 

11. บิชอปควรพยายามทุกวิถีทางท่ีจะปฏิบติัตามคาํแนะนาํของบรรดาปิตาจารยแ์ห่ง
สภาสังคายนา “บรรดาผูอ้ภิบาล... ทราบดีว่าพวกท่านไม่ไดรั้บการแต่งตั้งจากพระ
คริสตเจา้เพื่อปฏิบติัพนัธกิจแห่งการช่วยให้รอดพน้ของพระศาสนจกัรต่อโลกดว้ย
ตวัเอง พวกท่านช่ืนชมมากกว่าว่าเป็นหน้าท่ีอนัสูงส่งของพวกท่านท่ีจะตอ้งเล้ียงดู
สัตบุรุษ และในขณะเดียวกนั ก็ยอมรับศาสนบริการและพระพรพิเศษของพวกท่าน
เป็นวิถีทางท่ีแตกต่างกนั แต่เป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั เพื่อร่วมมือกนัในภารกิจร่วมกนั” 
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(LG 30) ขอให้ตระหนักถึงพระพรของพระจิตเจา้ท่ีไม่เคยลม้เหลวในการประทาน
ให้กบัพระศาสนจกัรในการสนบัสนุนความพยายามของพวกเขาในการปฏิบติัศาสน
บริการครูคาํสอนฆราวาสไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตของชุมชนของพวก
เขา 

 เราจึงขอบญัชาให้ส่ิงท่ีวางไวใ้นสมณลิขิตอตัตาณัติฉบบัน้ี ให้มีผลบงัคบัใช้
อยา่งถาวร โดยมิตอ้งคาํนึงถึงขอ้กาํหนดอ่ืนท่ีขดัแยง้กบัสมณลิขิตน้ี แมจ้ะมีค่าควรแก่
การกล่าวถึงเป็นพิเศษก็ตาม และได้รับการการประกาศใช้โดยการพิมพ์ลงใน
หนงัสือพิมพ ์L’Oservatore Romano โดยมีผลบงัคบัใชใ้นวนัเดียวกนั และหลงัจากนั้น
จะมีการพิมพค์าํอธิบายอย่างเป็นทางการลงในพระสมณะกิจจานุเบกษาแห่งสันตะ
สาํนัก 

 ให้ไว้ ณ กรุงโรม ท่ี มหาวิหารนักบุญยอห์น แห่ง ลาเตรัน วันท่ี 10 พฤษภาคม 
2021 พิธีกรรมระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่ง อาวีลา บาดหลวงและนักปราชญ์ของ       
พระ ศาสนจักร ปีท่ีเก้าแห่งสมณสมยัของเรา 

                                       ฟรังซิส 

 

แปลโดย คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม 

ฟ.วรีะ อาภรณ์รัตน ์ อนุมติั 

19 พฤษภาคม 2021 


