สรุปคําสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง
แปลโดย คุณพอชัชวาล แสงแกว
1. การเผยแสดง (ความจริง)
1. พระเปนเจาไดทรงเปดเผยพระองคเองแกมนุษย เหนือสิ่งใดทัง้ หมด พระองคไดทรงแสดงน้ําพระทัยของ
พระองคที่พอพระทัยชวยมนุษยใหรอด นั่นคือ ชักจูงพวกเขาใหมามีชีวิตรวมอยูกับพระองค
2.

พระเปนเจาไดทรงทําใหการเผยแสดง (ความจริง) ของพระองคสมบูรณ โดยกิจการและพระวาจา เพราะ
เหตุนี้ การเผยแสดง (ความจริง) จึงเปนเหตุการณที่ไดเกิดขึ้นจริงๆ คือ เปนความจริงในประวัติศาสตร
ชาติมนุษย

3.

บทสรุปการเผยแสดง (ความจริง) ของพระเปนเจาคือ พระเยซูคริสตเจา พระองคทรงคลายกับพระบิดา
พระองคทรงเปนพระหรรษทานและความรอดของพระเปนเจาสําหรับมนุษยทุกคน เพื่อพบปะพระเยซู
เจา ตองพบปะความรอดที่มาจากพระเจา อาศัยพระองคสัตบุรุษจะไดรับความสัมพันธกับพระบิดา

4.

อัครสาวกเปนชนกลุมแรก ที่ไดพบพระเมสซียาห หรือพระผูไถซึ่งพระบิดาไดประทานใหแกมนุษย ในองค
พระเยซูเจา อัครสาวกไดเชื่อในพระองค และไดสละโลหิต เปนพยานยืนยันวา พระเยซูเจาทรงเปนพระผู
ไถมนุษยชาติ พวกอัครสาวกไดประกาศพระวรสาร คือขาวดีนี้แกมนุษยทุกคน พวกอัครสาวกไดสอนให
คนอื่น เชื่อในสิ่งที่ทานไดรับและไดเชื่อ

5.

ประวัติศาสตรแหงการไถกู เริ่มตั้งแตพันธสัญญาเดิม ซึ่งพระเปนเจาไดทรงใหไวแกอบั ราฮัม และบุตร
หลานของทานตอมา คือบรรดาชนชาติยิว ดังทีพ่ ันธสัญญาเดิมไดเลาไว สวนสําคัญที่สุดแหงการไถกู
มนุษยชาติ ก็คือพันธสัญญาใหม ซึ่งพระเปนเจาทรงใหแกมวลมนุษย โดยทางพระบุตรแตองคเดียวของ
พระองค คือ พระเยซูคริสตเจา พันธสัญญาใหมนี้ประทับตราไวดวยพระโลหิตของพระคริสตเจาเอง พันธ
สัญญาใหมนี้ เปนพันธสัญญาสุดทายตายตัวตลอดไปสําหรับมนุษย เมื่อเปนเชนนี้ การสิ้นพระชนมและ
การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจา จึงเปนจุดศูนยกลางในเหตุการณประวัติศาสตรแหงการไถ
กูมนุษยชาติ อดีตกาลที่ผานมา มุงหาจุดศูนยกลางนี้ และปจจุบันกับอนาคตเปนผล และเปนการอยู
ยาวนานของจุดศูนยกลางนี้

6.

พระวาจาและกิจการ ที่พระเปนเจาไดทรงใชในการเผยแสดงพระองคเองแกมวลมนุษย สวนใหญอยูใน
พระคัมภีร ผูที่เชื่อทุกคน ควรรูจักและรักพระคัมภีร และนําขอคําสอนจากพระคัมภีรมาปฏิบัติ
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2. เสรีภาพทางศาสนา
7. มนุษยมีสิทธิอันควรเคารพเทอดทูน ที่จะใหความเชื่อทางศาสนาของตน เปนที่ยอมรับ เขาจะตองไมถูก
บังคับบีบคั้นจากอํานาจภายนอกใดๆ หรือบุคคลผูมีอํานาจ เพื่อใหนับถือหรือปฏิบัติตามหลักศาสนาใด
ศาสนาหนึ่ง เขาจะตองไมถูกขัดขวางมิใหปฏิบัติตามหลักศาสนาของตน กระนั้นก็ดี มนุษยทุกคนมีหนาที่
แสวงหาความจริงเกี่ยวกับพระเปนเจาและพระศาสนจักร เมื่อเขาพบแลว เขาก็มีหนาที่จะตองเขาถือและ
ปฏิบัติศาสนกิจ

3. ศาสนาที่มิใชศาสนาคริสต
8. ทุกศาสนามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ความเชือ่ ในเรื่องพระเจา อาจจะมีการผิดพลาดในความคิดเกี่ยวกับ
พระเปนเจา แตทุกศาสนายอมรับเหมือนกันหมดวา พระเปนเจาทรงเปนผูท รงฤทธิ์อํานาจและทรงมี
ความยิง่ ใหญ เราคริสตชนจึงมีความเกี่ยวดองใกลชิดกับคนที่นับถือศาสนาอื่น โดยเฉพาะอยางยิง่ กับ
ประชากรชาวยิวซึ่งเชื่อในพระเปนเจาแหงมหาบุรุษอับราฮัม และกับชาวมุสลิมซึ่งนับถือพระเปนเจาผู
ทรงฤทธิ์อํานาจทุกประการแตผูเดียว

4. พระศาสนจักร
9. พระศาสนจักรอยูในความเปนจริง ที่สลับซับซอน ยากที่จะอธิบายดวยคําไมกี่คํา และยากที่จะใหคําจํากัด
ความซื่อๆ งายๆ ได เมื่อเปนเชนนี้ เราจึงกลาววา พระศาสนจักรเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ หรือธรรมลึกล้ํา คํา
สองคํานี้หมายความวา พระศาสนจักรอยูในความเปนจริงที่ดื่มด่ําไปดวยสิ่งที่เกี่ยวกับพระเปนเจา พระ
เปนเจาทรงใชพระศาสนจักร เพื่อทําการติดตอกับมนุษย และมนุษยเขารวมสนิทสัมพันธกับพระเปนเจา
โดยทางพระศาสนจักร
10. พระคัมภีรใชคําเปรียบเทียบตางๆ เปนภาพจําลอง เพื่อบอกใหเรารูวา พระศาสนจักรคืออะไร พระคัมภีร
สวนใหญจะใชเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของกสิกรและคนเลี้ยงสัตว พระคัมภีรเรียกพระศาสนจักรวา เปนฝูง
แกะ นาขาว สวนองุน อาคาร ครอบครัว หรือวัด นักบุญเปาโลเรียกพระศาสนจักรโดยใชคําพิเศษวา พระ
กายของพระคริสตเจา
11. พระศาสนจักรเปนสังคมที่มองเห็นได แตสวนประกอบสําคัญของพระศาสนจักรเปนสิ่งที่มองเห็นไมได
สวนที่เกีย่ วกับมนุษย ซึ่งอยูในพระศาสนจักรนั้น ตองขึ้นอยูใตอํานาจของสวนที่เกี่ยวกับพระเปนเจา ทุก
สิ่งที่มองเห็นไดขึ้นอยูกับสวนที่มองเห็นไมได ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับทรัพยสินวัตถุเงินทองตองขึ้นอยูใตอํานาจ
ของสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตชั่วนิรันดร
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12. พระศาสนจักรเปนที่รูจักกันทั่วไปวา เปนประชากรของพระเปนเจา ในฐานะเชนนั้น พระศาสนจักรจึงอยู
ในความเปนจริงที่สลับซับซอน

5. พระศาสนจักรในฐานะประชากรของพระเปนเจา
13. ผูชอบธรรมทุกคนไมวาจะเปนใครก็ตาม เปนที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระเปนเจาเสมอ แตพระ
เปนเจาทรงมีพระประสงคจะชวยมนุษยทุกคนใหรอด โดยใหมนุษยทุกคน เขารวมเปนหนึ่งเดียวกันใน
กลุมประชากรของพระองค มิใชใหตางคนตางอยู ประวัติศาสตรแหงการไถกูมวลมนุษย ไดแสดงความ
จริงขอนี้ใหปรากฎแกเรา นับตั้งแตสมัยของมหาบุรุษอับราฮัมจนถึงปจจุบัน
14. ลักษณะพิเศษประการหนึ่งของประชากรของพระเปนเจาคือ “การเปนประชากรซึ่งเปนพระสงฆและ
กษัตริย” หมายความวาสมาชิกของประชากรนีก้ ลายเปนผูที่คลายคลึงกับพระเยซูเจา ซึ่งทรงเปนทั้ง
กษัตริยและพระสงฆ สมาชิกของประชากรเปรียบดัง “กอนหินที่มีชีวิตซึ่งประกอบกันขึ้น เปนอาคารทาง
จิตใจ” และในอาคารทางจิตใจนี้มี “การประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ เพื่อถวายเครื่องบูชาอันเปนที่สบ
พระทัยของพระเปนเจาโดยทางพระเยซูเจา” ทุกคนที่ไดรับศีลลางบาปก็มีสวนในการเปนพระสงฆนี้ แต
อยูในฐานะผิดแผกกันไปสุดแตหนาที่ในลําดับการปกครอง และสุดแตหนาที่ในการประกอบกิจของ
พระสงฆ
15. พระเปนเจาประทานพระหรรษทานพิเศษบางชนิด ใหแกประชากรของพระองคตามที่พระองคทรงพอ
พระทัย เพื่อจะไดทําประโยชนแกพระศาสนจักร พระหรรษทานพิเศษนี้เรียกวา Charisms
เราตองยอมรับทราบถึงอํานาจพิเศษนี้ เปนตนอํานาจในการกลาวคําทํานายซึ่งมีความสําคัญโดยเฉพาะ
พระเปนเจาอาจใชพี่นองบางคนของเรา ที่มีสภาพต่ําตอยที่สุดเพื่อทําใหเราไดยินเสียงของพระองค แต
เราตองเชื่อมั่นวาพระคุณที่สมบูรณครบครันที่สุดคือ พระคุณแหงความรัก
16. ในหมูประชากรของพระเปนเจามีความเปนหนึ่งกันอยางใกลชิด ทุกคนมีสวนรวมในพระคุณพิเศษอยาง
เดียวกัน ทุกคนมีสวนรวมในผลประโยชนและในศักดิ์ศรีอันเดียวกัน ยังมีความเปนหนึ่งเดียวกันดวย
ระหวางผูอภิบาลสัตบุรุษและบรรดาสัตบุรุษทั้งหลาย ทั้งสองฝายมีความสําคัญตอกัน ระหวางผูอภิบาล
และสัตบุรุษ มีการรวมมือชวยเหลือกันอยางใกลชิด ผูอภิบาลคอยรับใชสัตบุรุษ และสัตบุรุษก็รวมมือกับผู
อภิบาล เปนการตอบแทน นักบุญเอากุสตีโนไดเคยกลาววา “สําหรับทานฉันเปนสังฆราช แตอยูกับทาน
ฉันคือคริสตชนคนหนึ่ง”
17. พระนางมารีอาพรหมจารี ผูเปนมารดาของพระเปนเจา เปนประดุจ ไขมุกล้ําคาของพระศาสนจักร
ขอ ความจากพระคัม ภี รซึ่ งกล าววา “ท านคื อศิ ริม งคลแห ง กรุ งเยรูซ าเลม ทา นเป นเกี ยรติศั ก ดิ์แ ห ง
ประชากร” เปนขอความที่กลาวไวสําหรับพระนางโดยตรง พระนางไดรับเกียรติเหนือบรรดาสรรพสิ่งทั้ง
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ในสวรรคและบนแผนดิน ตําแหนงมารดาพระเจาเปนเกียรติยศสูงสุด ที่พระเปนเจาสามารถประทาน
ใหแกผูที่พระองคไดทรงสรางมา ตองไมเคารพสักการะพระมารดาของพระเจาเหมือนกับพระเปนเจา แต
การถวายเกียรติแกพระนาง เปนการทําใหคําสรรเสริญพระนางกลับไปสูองคพระบุตร
18. ศาสนาคาทอลิกจารีตตะวันออก เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของพระศาสนจักร ซึ่งอยูใตอํานาจชอบธรรม
ของสมเด็จพระสันตะปาปา แตเขามีกฎหมายและจารีตศักดิ์สิทธิ์ของเขาเอง พวกเขาเปนผูประกาศ
พระวรสารไปทั่วโลกดวย
6. คริสตจักรสัมพันธ (Ecumenism)
19. คริสตจักรสัมพันธ เปนการเคลื่อนไหว ในวงการพระศาสนจักร ซึ่งหาหนทางที่จะรวมคริสตชนนิกาย
ตางๆ ใหเปนอันหนึ่งเดียวกัน คนที่เกิดในนิกายที่แตกแยกไปจากพระศาสนจักรคาทอลิก ไมมีความผิด
ใดๆ เลย ทุกคนที่เชื่อในพระคริสตเจาและไดรับศีลลางบาป ก็มีสิทธิเปนคริสตชนอยางสมบูรณ และมี
หนาทีป่ ฏิบัติตามพระประสงคของพระเยซูเจา ซึ่งทรงปรารถนาอยางแรงกลา ใหมนุษยทุกคนรวมเปน
หนึ่งเดียวกันในฝูงแกะของพระองค
20. วิถีทางที่จะรวมคริสตชนนิกายตางๆ เขาดวยกันนั้น มีความยากลําบากมากมาย เพราะวามีขอวิจารณ
แตกตางกันมากในการอธิบายพระคัมภีร และระเบียบการปกครองตลอดจนการวางตนของพระศาสน
จักร แตวาผูนับถือศาสนาคริสตทุกคน รวมกันเปนหนึ่งเดียวในความเชื่อและความรักตอพระคริสตเจา
เราอาจเขาใจไดวา นอกเหนือจากพระศาสนจักรคาทอลิก ก็ยังมีสวนประกอบที่มีคามาก และแมแตจารีต
ศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนนิกายอื่นๆ ซึ่งนําไปสูการรวมเปนหนึ่งเดียวกับพระเปนเจา พระคริสตเจาไมทรงมี
พระทัยที่จะยับยั้งขัดขวาง มิใหใชประโยชนจากสวนประกอบเหลานั้น เพื่อชวยวิญญาณใหรอด
21. คริสตชนทุกคนควรเขารวมในการเคลื่อนไหว เพื่อความสัมพันธระหวางชาวคริสตนิกายตางๆ ใหเปนหนึ่ง
เดียวกัน กอนอื่น เราจะตองพยายามรูจักซึ่งกันและกันใหดีขึ้น โดยการติดตอกันอยางยุติธรรมและเสมอ
ภาค เมื่อจะเขาประชุมถกเถียงเกี่ยวกับขอคําสอนของพระศาสนจักร ควรจะไดรับการเห็นชอบจาก
พระสังฆราชเสมอ
22. พวกเราคาทอลิกตองยอมรับวา มีระเบียบและขั้นตอนตามลําดับในขอความเชื่อ มิใชวาขอความเชื่อทุก
ขอจะมีความสัมพันธในระดับเดียวกันกับขอความเชื่อขั้นมูลฐาน เราอาจจะใหความรวมมือกับคริสตชน
นิกายอื่น ๆ อยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพไดในขอบเขตดานกิจการทางสังคม เราควรขวนขวายที่จะ
เพิ่มมิตรภาพ และการรวมมือกับนิกายอื่นๆ โดยไมตองมีการโตแยงกัน และเราตองยอมรับนับถือพี่นอง
ในนิกายอื่นวา เขาไดดําเนินชีวิตในความเชื่อและความรักตอองคพระคริส ตเจา โดยมีผ ลงานเดนชัด
นาชืน่ ชม
4

7. พระศาสนจักรในโลกยุคใหม
23. พระศาสนจักรใหความสนใจ และเกี่ยวของกับปญหาตางๆ ของโลก เพราะวาพระศาสนจักรตองการรับ
ใชโลกและพระศาสนจักรตองพึ่งพาอาศัยโลก เรื่องสําคัญก็คือ พระศาสนจักรตองอยูในโลกนี้ พระศาสน
จักรดําเนินชีวิตในโลก และทํางานรวมกับโลก
24. มนุษยเปนจุดศูนยกลางแหงจักรวาล ศักดิ์ศรียิ่งใหญที่สุดของมนุษยก็คือ สามารถใชสติปญญา เพื่อจะ
รูจักสิ่งที่เห็นได และสิ่งที่มองเห็นไมได คือรูจักพระเปนเจา และมโนธรรมของตนเอง ทําใหเขาสามารถ
รูจักกฎหมายของพระเปนเจาซึ่งจารึกในจิตใจของเขา ศักดิศ์ รีของมนุษยเรียกรองใหเขาปฏิบัติตามความ
เชื่อของเขาเอง มิใชปฏิบัติ เพราะถูกบีบคั้นหรือกดขี่จากอํานาจของผูอื่น
25. การจัดตั้งสังคมขึ้นก็เพื่อประโยชนของมนุษยเอง สังคมนี้จํากัดเสรีภาพของบางคนไปบาง เพื่อประโยชน
ของสวนรวม ไมมีใครจะสามารถทนเฉยอยูได เมือ่ เห็นสภาพเลวรายซึ่งเพื่อนพี่นองไดรับทน เราทุกคนมี
ความเสมอภาค และตองมีสิทธิเทาเทียมกัน สิ่งที่กลาวถึงศักดิ์ศรีสวนบุคคล กลาวถึงสังคมมนุษย
ตลอดจนความสําคัญของกิจกรรมของมนุษย สิ่งเหลานี้เปนรากฐานแหงความสัมพันธ และการ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางพระศาสนจักรกับโลก
26. การหวงใยตนเองเทานั้นไมเปนการเพียงพอ จําเปนที่จะตองสนใจผูอื่นดวย เปนภาระของทุกคนที่จะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อประโยชนสําหรับสิทธิของผูอื่น เชน กฎหมายเรื่องภาษี และเรื่อง
สาธารณสุข ฯลฯ
27. กิจการงานของมนุษยตอ งานสรางของพระเปนเจา พระเปนเจาไดทรงมอบโลกนี้ใหเปนภาระของมนุษย
ที่จะตองใชสติปญญา และกิจการตางๆ ดําเนินงานตอไป ซึ่งวิทยาศาสตรและความจริงในธรรมชาติ ไม
ขัดแยงกับความเชื่อ เพราะพระเปนเจาทรงเปนตนกําเนิดของทั้งสองสิ่งนี้
28. ความรักระหวางชายหญิงเปนพรประเสริฐ ความรักนั้นมุงไปเพื่อสืบชีวิตบิดามารดา จึงตองปฏิบัติภาระนี้
ดวยความรับผิดชอบตรงตามมโนธรรมของตน โดยคํานึงถึงความดีของตนเอง และของลูกหลานที่เกิด
มาแลว และที่จะเกิดมาอีก อยางไรก็ตามพวกเขาจะตองควบคุมวิธีปฏิบัติของเขา ตามมโนธรรม และให
ตรงกับกฎของพระเปนเจา และจะตองยอมเชื่อฟงตอคําสอนของพระศาสนจักร ซึ่งมีหนาที่แปลกฎหมาย
ของพระเปนเจา โดยอาศัยความกระจางจากพระวรสาร
29. คริสตศาสนิกชนมีหนาที่ชวยทําใหโลกดีขึ้น ใหเปนโลกสําหรับมนุษยมากขึ้น ซึ่งทุกคนไดรับการยอมรับ
นับถือวา มีสิทธิที่จ ะปฏิบั ติตามจารีตประเพณีของตน โดยไมคํานึงถึงความแตกตางทางสังคม ความ
แตกตางในเพศ สัญชาติ เชื้อชาติหรือศาสนา
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30. การพัฒนาทางเศรษฐกิจตองทําเพื่อรับใชมนุษย เงินทุนจํานวนมาก ไมใชสิ่งชั่วราย หากใชเพื่อชวยให
ฐานะของมนุษยดีขึ้น แตเงินทุนจํานวนมากนี้ จะกลายเปนสิง่ ชั่วราย หากใชสรางความร่ํารวยของคนสวน
นอย และทําใหเกิดความแตกตางรายแรงระหวางคนจนคนร่ํารวยดังที่เปนอยูในบางประเทศ

8. โครงสรางของพระศาสนจักร
31. พระเยซูคริสตเจา ไดทรงสถาปนาพระศาสนจักรของพระองค ใหเปนสังคมที่มองเห็นได ประกอบดวย
อํานาจปกครองตามลําดับขั้น สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเปนประมุขสูงสุดของสังคมนี้ พระองคเปนผู
สืบตําแหนงของนักบุญเปโตร พรอมกับพระสังฆราชผูสืบตําแหนงจากอัครสาวก สมเด็จพระสันตะปาปา
ทรงเปนผูไมรูจักผิดพลัง้ ในขอคําสอนที่พระเปนเจาทรงเผยแสดงทุกขอ เชนเดียวกัน คณะสังฆราชทั่วโลก
รวมกันเปนอันหนึ่งเดียวกับพระสันตะปาปา ก็ไมรูจักผิดพลั้งในขอคําสอนของพระเปนเจาดวย

9. พระสังฆราช
32. หนาที่หลักของพระสังฆราชคือประกาศพระวรสาร เพื่อใหมนุษยเอาตัวรอด โดยอาศัยความเชื่อ อาศัยศีล
ลางบาป และอาศัยการปฏิบัติตามพระบัญญัติ
พระสังฆราชในเวลาเดียวกันก็เปนสงฆสูงสง มีอํานาแจกจายธรรมล้ําลึกของพระเปนเจา ในที่สุด
พระสังฆราชมีอํานาจแทจริงในการปกครองสังฆมณฑล มิใชคลายเจานายฝายโลก แตโดยการตาม
แบบอยางของพระเยซูเจาผูทรงเปนนายชุมพาบาลที่ดี
33. พระสังฆราชเอาใจใสอภิบาลสังฆมณฑลของตน อันเปนสวนหนึ่งของประชากรของพระเปนเจา มีคณะ
สงฆเปนผูชวยเหลือ พระสงฆเปนผูรวมงานของพระสังฆราชและรวมเปนหนึ่งเดียวกับพระสังฆราช
พระสงฆขึ้นอยูใตอํานาจของพระสังฆราช ในการปฏิบัติภาระกิจสงฆ โดยทางพระสงฆ พระสังฆราชเปน
ผูทําใหสัตบุรุษศักดิ์สิทธิ์ สอนและปกครองสัตบุรุษ เปนตนในการประกอบพิธีบูชามิสซา

10. พระสงฆ
34. พระสงฆเปนสมาชิกแหงประชากรของพระเปนเจา โดยไดรับศีลบวช พระสงฆอุทิศตนเพื่อรับใชสังคม พิธี
บวชดวยการเจิมน้ํามันศักดิ์สิทธิ์ ทําใหผูบวชเปนพระสงฆตามรูปแบบของพระคริสตเจาผูเปนพระสงฆ
สูงสุด พิธีบวชทําใหผูบวชสามารถแจกจายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันลึกลับของพระเปนเจาใหแกผูอื่น พระเปนเจา
ไดทรงเลือกสรรพระสงฆจากประชาชน แตพระองคไมไดแยกเขาออกจากประชาชน และไมแยกออกจาก
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ผูที่ไมมีความเชื่อ เพราะวาในฐานะเปนเพื่อน และเปนนายชุมพาที่ดี เขาตองพยายามชักนําทุกคนมาหา
พระเยซูคริสตเจา
35. ภาระกิจสําคัญที่สุดของพระสงฆคือ การประกาศสอนพระวรสาร และถวายบูชามิสซา ซึ่งเปนยอดแหง
การประกาศ เทศนาพระวรสารตามวิถีทางของตนเอง พระสงฆพรอมที่จะรับใชทุกคน เปนตนคนจน ตาม
แบบอยางของพระคริสตเจา พระสงฆตองพยายามสรางกลุมชน หรือครอบครัวทางวิญญาณขึ้นในหมูคริ
สตชนทุกคน ภาระหนาที่ของพระสงฆตองเกี่ยวของกับภาระหนาที่ของพี่นองฆราวาสในชุมนุมชน
พระสงฆตองฟงความคิดเห็นของฆราวาส เอาใจใสตอความตองการของเขา เหมือนกับเปนพี่นองของเขา
ในครอบครัวเดียวกัน พระสงฆตองยอมรับนับถือประสบการณและความรูความชํานาญของฆราวาส
ผูเชี่ยวชาญในวงการตางๆ

11. ฆราวาส
36. ฆราวาสเปนสมาชิกแหงประชากรของพระเปนเจา แมวาจะมิไดสังกัดในคณะสงฆ หรือคณะนักบวช แต
ฆราวาสก็รวมอยูในพระกายทิพยของพระคริสตเจาดวยศีลลางบาป ฆราวาสมีคุณสมบัติสงฆและ
ประกาศกของพระเยซูเจา อนึ่ง ฆราวาสไดรับมอบหมายหนาที่ อันโยงอยูในพระศาสนจักรและในโลก มี
หนาที่จัดแจงใหกิจการฝายโลกเอื้อประโยชนแกอาณาจักรของพระเปนเจา
37. โดยทางศีลลางบาปและศีลกําลัง ฆราวาสก็ไดรับการอภิเษกคลายพระสงฆ เพื่อเขาจะไดถวายตนเองแก
พระเปนเจา และอุทิศชีวิตรับใชพระเปนเจา ตามฐานะและความสามารถของตน รวมกับพระคริสตเจา
และรวมในวงสงฆผูถวายบูชา การรับทนความทุกขยากลําบากในชีวิต และในหนาทีก่ ารงาน อยางอดทน
พากเพียร มีคุณคาประดุจ “เครื่องบูชาที่สบพระทัยพระเปนเจา อาศัยพระเยซูคริสตเจา”
38. ฆราวาส มีหนาที่ประกาศพระวรสารดวยเชนกัน ฆราวาสทําหนาที่นี้ โดยการเปนพยานดวยความเชื่อ
และการเปนตัวอยางที่ดี คําสอนจากพระวรสาร รวมกับการมีชีวิตเปนพยานยืนยันถึงพระวรสาร มีพลัง
ยิ่งใหญ สามารถทําการเปลี่ยนโลกได โดยเฉพาะอยางยิ่งฆราวาสจะตองดําเนินชีวิตครอบครัวตามหลัก
พระวรสาร วิธีนี้ จะเปนแนวทางใหโลกรูจักราชอาณาจักรของพระเปนเจา และจะเปลี่ยนแปลงโลกไป
ในทางดีขึ้นทุกวัน
39. จิตตารมณแหงพระวรสารควรเขาถึงโลกในทุกดาน ทั้งในดานชีวิตสังคม วัฒนธรรม และในธุรกิจการงาน
ฆราวาสไดรับมอบหมายหนาที่อันนี้ใหปฏิบัติ ในเวลาเดียวกัน ฆราวาสมีสิทธิไดรับศาสนบริการอยางอุดม
สมบูรณ คือไดรับการแจกจายอาหารแหงพระวาจา และอาหารปงศักดิ์สิทธิ์จากโตะบูชา เปนตนศีลมหา
สนิท ฆราวาสมีสิทธิที่จะพูดความจริงแกพระสงฆ ผูทําหนาที่อภิบาลสัตบุรุษ ดวยความรอบคอบและ
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ความเคารพนับถือ ในทางกลับกัน พระสงฆผูอภิบาลสัตบุรุษควรยอมรับรูถึงความรับผิดชอบที่มอบหมาย
ใหฆราวาสทํา ใหพระสงฆรับฆราวาสดวยอัธยาศัยไมตรี และใหอิสระที่จะปฏิบัติภารกิจ

12. สามเณราลัยและพระกระแสเรียก
40. พระศาสนจักรตองการพระสงฆจํานวนมาก พระกระแสเรียกสําหรับพระสงฆเริ่มผลิดอกในครอบครัว
คริสตังคกอนอื่น ตอมาพระกระแสเรียกนี้จะคอยๆ เจริญขึ้นในโรงเรียนและในวิทยาลัย บิดามารดา และ
ครูบาอาจารย เปรียบเสมือนชาวสวนที่คอยบํารุงรักษาพระกระแสเรียกอันเปรียบเสมือนดอกไมนี้
คริสตังคทุกคนก็มีหนาทีช่ วยบํารุงรักษาพระกระแสเรียกสําหรับพระสงฆนี้ดวย
41. สามเณราลัยเปรียบเสมือนแปลงเพาะชําเมล็ดพืช สามเณราลัยเปนสถานที่อบรมผูสมัครเปนพระสงฆ
คริสตังคทุกคนจึงมีหนาที่ตองชวยบํารุงสามเณราลัย ตามฐานะและความสามารถของตน คริสตังคทุกคน
มีหนาที่สวดภาวนา เพื่อใหพระกระแสเรียกสําหรับพระสงฆทวีมากยิ่งขึ้น ตามพระวาจาของพระเยซูเจา
ซึ่งไดทรงตรัสไววา “จงวอนขอเจาของนา ใหสงคนงานมาเก็บเกี่ยวขาวของพระองคเถิด เพื่อใหพระองค
ทรงใชคนงานจํานวนมากมาทํางานในไรองุนของพระองค”

13. คณะนักบวช
42. ชีวิตนักบวช มิใชเปนชีวิตซึ่งอยูกึ่งกลางระหวางพระสงฆและฆราวาส แตเปนชีวิตของผูที่แสวงหาความ
ศักดิ์สิทธิ์ครบครันฝายวิญญาณ คือ ปรารถนาที่จะติดตามพระเยซูเจาอยางใกลชิด ดวยการปฏิบัติตาม
คําแนะนําของพระวรสาร มีชายหญิงผูศักดิ์สิทธิ์ และมีชื่อเสียงเปนจํานวนมาก ไดจัดตั้งนักบวชคณะ
ตางๆ ขึ้น ทานเหลานั้น พยายามนําหลักพระวรสารมาใช ตามความตองการของพระศาสนจักร และตาม
ความตองการของสังคมโลก ทุกชวงเวลาในประวัติศาสตร ผูตั้งคณะนักบวช ไดรับพระคุณพิเศษจากพระ
จิตเจา ผูทรงดลใจใหทานเขียนกฎและขอบังคับของคณะของตนขึ้น เมื่อกฎขอบังคับประจําคณะเหลานั้น
ไดรับการเห็นชอบ และไดรับการรับรองเปนทางการจากผูใหญของพระศาสนจักรแลว ก็เทากับวา
พระศาสนจักรไดรับรองวา กฎวินัยของคณะนักบวชตางๆ นั้น เปนไปตามคําอธิบายพระวรสารอยาง
ถูกตอง
43. คณะนักบวชคณะตางๆ มีหนาที่คอยรับใชพระศาสนจักรทั่วโลก และคอยรับใชพระศาสนจักรในทองถิ่น
ของตนดวย นักบวชแตละคนคอยรับใชคณะของตน และอารามนักบวชทุกแหงคอยรับใชพี่นองสมาชิก
ทั่วไปทั้งหมด ตามแบบอยางของพระเยซูเจา ซึ่งไดเคยตรัสไววา “เรามาในโลกนี้ มิใชเพื่อใหคนอื่นรับใช
เรา แตเรามาเพื่อรับใชผูอื่น”
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14. กิจการของผูแพรธรรมในพระศาสนจักร
44. พระเยซูเจาไดทรงมอบภาระหนาที่ ใหพระศาสนจักรเผยแพรพระวรสาร หรือพูดอีกนัยหนึ่ง ใหไป
ประกาศขาวดี ขาวดีนี้ก็คือ การประกาศใหมนุษยทั่วไปรูวา พระเปนเจาทรงพอพระทัยชวยพวกเขาให
รอด โดยทางพระเยซูเจา ไมมีการประกาศอันใดจะประเสริฐกวาการประกาศใหทราบวา พระเยซูเจาได
ทรงชวยมนุษยใหรอดอาศัยความตายของพระองคไดอยางไร ไมมีความรูอนื่ ใดที่จะปลอบจิตใจมนุษย
เทากับการรูวา โดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจา เราทุกคนไดรับการอภัยบาปทั้งสิ้นอยางแนนอน และ
เรามีสิทธิพิเศษ ที่จะไดรับมรดกในอาณาจักรของพระเปนเจา
45. พระเปนเจาทรงมีพระประสงคจะชวยมนุษยทุกคนใหรอดไปสวรรค พระองคจึงไดทรงมอบหมายหนาที่
ใหพระศาสนจักรประกาศพระวรสาร เพื่อจะเอาตัวรอดไปสวรรค จึงจําเปนจะตองเชื่อวา พระเยซูเจา
ทรงเปนคนกลาง ระหวางเรากับพระเปนเจา พระเปนเจาทรงประทานพระเยซูเจาใหมาเปนผูชวยใหเรา
รอด ความเชื่อในตัวมนุษยเกิดจากการไดยินไดฟง และทุกคนก็ไดยินไดฟงพระวาจาของพระเปนเจา
ดังนั้นพระศาสนจักรมีหนาที่ประการแรกคือ ประกาศพระวาจาของพระเปนเจา กิจการเผยแพรพระ
ศาสนา และเผยแพรพระวรสาร มิใชเพียงแตเปนหนาที่สําคัญของพระศาสนจักรเทานั้น แตพระศาสน
จักรยังตองดําเนินกิจการใหญหลวงนี้อยูตลอดทุกเวลาดวย จําเปนทีเดียวที่จะตองประกาศความเชื่อ และ
ประกาศใหทุกคนกลับใจมาเชื่อในเรื่องเดียวกันดวย
46. คริสตังคทุกคนรวมกันเปนอันหนึ่งเดียวกันในสังคมแหงความเชื่อ สังคมแหงความเชื่อนี้คือประชากรของ
พระเปนเจา โดยวิธีนี้ แผนการของพระเปนเจาก็เปนอันสําเร็จสมบูรณ แผนการของพระองคนั้นคือ
รวบรวมมนุษยทุกคนในโลกนี้ใหเปนหนึ่งเดียวกัน เพื่อใหทุกคนสามารถเรียกพระองควา “พระบิดาของ
เรา” เราคริสตังคทุกคนควรรวมเปนหนึ่งเดียวกันดวยสายสัมพันธแหงความรัก สายสัมพันธแหงความรัก
นี้ เปนพยานยืนยันวา เราไดยอมรับพระคริสตเจาเปนพระอาจารยและเปนพระผูไถกูเราใหรอด
47. บรรดาศิษยทุกคนของพระคริสตเจา ควรมีความรักตอเพื่อนมนุษย อันจะทําใหเขาปรารถนาที่จะทํางาน
เพื่อทําคุณประโยชนแกทุกคนในสังคม ศาสนาคริสตควรทําทุกสิ่งขจัดความหิวโหย ขจัดการไรการศึกษา
และขจัดความเจ็บไขไดปวย และเพื่อใหมนุษยทุกคนไดรับการประกันวาจะมีการดํารงชีวิตในสภาพที่ดี
ขึ้น
48. ผูที่มีความเชื่อยอมดําเนินชีวิตตามรอยพระบาทของพระคริสตเจา ผูที่มีความเชื่อทุกคนควรจะซื่อสัตย
จงรักภักดีตอพระเยซูเจา พระเปนเจาทรงเรียกผูที่มีความเชื่อ ใหมารวมสนิทเปนหนึ่งเดียวกับพระองค
โดยทางพระเยซูคริสตเจา ผูทรงเปนคนกลางระหวางเรากับพระเปนเจา เมื่อมนุษยคนใดไดทําบาปหนัก
และเขาไดกลับใจมาหาพระเยซูเจา เขาก็กลับเปนผูชอบธรรมโดยฤทธิ์แหงพระโลหิตของพระองค การ
กลับใจที่แทจริงตองแสดงออกมาในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงความรูสึกในจิตใจและเปลี่ยนนิสัย ซึ่ง
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ตองเห็นไดชัดแจงในชีวิตของเขา ผูที่มีความเชื่อและซื่อสัตยตอพระเยซูเจาเมื่ออยูในโลกนี้ ก็เปน
เครื่องหมายใหเปนที่ประจักษชัดวา พระเปนเจาทรงสถิตอยูกับมนุษย

15. พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
49. พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เปนจารีตพิธีซึ่งพระเยซูเจา ในฐานะคนกลางระหวางพระเปนเจากับมนุษย และใน
ฐานะมหาสงฆผูยิ่งใหญ ไดทรงประกอบขึ้น รวมกับพระศาสนจักรทั่วโลกของพระองค ในการประกอบ
จารีตพิธีกรรมศักดิส์ ิทธิ์นี้ งานไถกขู องพระคริสตเจา มาปรากฏอยูตอหนาเรา และแจกจายผลแหงการไถ
กูนั้นใหแกเรา พิธบี ูชามิสซาและศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ เปนจารีตพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญ
50. จากลักษณะภายในนั้น จารีตพิธีกรรมเปนการประกอบพิธีของพระศาสนจักรทั่วโลก รวมกับพระเยซูเจาผู
เปนมหาสงฆสูงสุด การที่สัตบุรุษมารวมชุมนุมกันเพื่อประกอบจารีตพิธีกรรมนี้ เปนการแสดงถึงสวนลึก
ล้ํา ในธรรมชาติของพระศาสนจักรเอง คือ พระศาสนจักรมีสวนประกอบภายในเปนสองภาค ภาคที่เปน
มนุษยและภาคที่มีลักษณะของพระเปนเจา สวนหนึ่งมองเห็นได แตอีกสวนหนึ่งมองเห็นไมได ภาคหนึ่ง
ทํากิจการภายนอก แตอีกภาคหนึ่งรําพึงภาวนาสนิทกับพระเจา ภาคหนึ่งปรากฏอยูในโลกนี้ แตอีกภาค
หนึ่งอยูในวิถีทางไปสูโลกหนานิรันดร
51. พระเยซูเจาไดทรงทําการไถกูมนุษยชาติ โดยหลั่งพระโลหิตของพระองค รับทนทรมานและทรงกลับคืน
ชีพ ซึ่งเราเรียกวาธรรมล้ําลึกปสกา พระเปนเจาทรงใชอัครสาวกไปประกาศถึงการไถกูมนุษยชาตินี้ ให
มนุษยทุกคนไดรูจัก และทําใหธรรมล้ําลึกปสกา ปรากฏอยูตอหนาพวกเขา และแจกจายธรรมล้ําลึกนี้แก
พวกเขาแตละคน เปนตนโดยการประกอบพิธบี ูชามิสซา เพื่อที่จะนํากิจการอันนาพิศวง แสดงใหคนทั่วไป
ไดเห็นวา พระคริสตเจาสถิตยอยูในพระศาสนจักรโดยวิธีตางๆ
52. จารีตพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ไมใชเปนเรื่องเวทยมนตคาถา ในลักษณะหมูไปไกมา เพือ่ จะไดรับผลจากจารีต
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ มนุษยจะตองสํานึกผิด กลับใจมาหาพระเยซูเจาดวยจริงใจ และดําเนินชีวิตดวยความ
เชื่อตอหนาองคพระเยซูเจาจริงๆ
53. งานธรรมทูตของพระศาสนจักร มีจุดมุงไปที่พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เปนตนมุงไปที่พิธบี ูชามิสซา หลังจากที่ได
ความเชื่อและกลับใจแลว มนุษยตองทําตนเปนพยานยืนยันถึงความเชื่อ ความไวใจ และความรักของตน
การรวมจารีตพิธีกรรมนี้ เปนพยานยืนยันถึงความเชื่อ และความไวใจ ซึ่งแผไปถึงความรักดวย
54. กิจศรัทธาทั้งหลาย ซึ่งชวยใหคนเราเขารวมสนิทกับพระเปนเจานั้น มีรากฐานอยูที่จารีตพิธีกรรม
ศักดิ์สิทธิ์ กิจการศรัทธาเหลานั้นมีคาควรสรรเสริญ และมีคุณประโยชนเกิดผลดีแกประชากรคริสตังค คํา
ภาวนาทุกบทของคริสตังคก็คือ คําภาวนาของพระศาสนจักร เพราะวาคริสตังคเปนสมาชิกของพระศาสน
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จักร พระเยซูเจาทรงเปนคนกลาง ระหวางเรากับพระเปนเจาแตผูเดียว พระองคทรงนําคําภาวนาของเรา
ไปเสนอแกพระเปนเจา
55. เพื่อประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ กลุมคริสตชนมาชุมนุมรวมกัน เพราะวา การประกอบพิธีจารีตศักดิ์สิทธิ์
มิใชกิจกรรมสวนตัว แตเปนกิจกรรมสาธารณะของกลุมคริสตชน ดวยเหตุผลอันเดียวกันนี้ ในการ
ประกอบพิธีจารีตศักดิ์สิทธิ์ จึงไมใชการแสดงอภิสิทธิ์ในรูปใดๆ และไมวากรณีใดๆ การประกอบจารีต
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เปนของสําหรับทุกคนและเพื่อประโยชนสําหรับทุกคน ไมมีสงวนสิทธิ์สําหรับบุคคล
ใดๆ

16. การศึกษา
56. สิทธิอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของมนุษยประการหนึ่งก็คือ สิทธิที่จะไดรับการศึกษาอบรมและหาความรูทุกชนิด
ตามความสามารถและตามฐานะของตนโดยเฉพาะ
57. คริสตังคก็มีสิทธิที่จะเขาถือความเชื่อหรือรับการอบรมในความเชื่อของตน หลักความเชื่อซึ่งคริสตังคควร
รูจักดีที่สุดคือ ธรรมล้ําลึกแหงการไถกูมนุษย คือคริสตังคจะตองรูวา ธรรมล้ําลึกนี้เปนอะไรบาง ไดเกิดขึ้น
เมื่อไร ใครเปนผูกระทําการไถกูชาติมนุษย และไดทรงทําอยางไรเพื่อไถกมู นุษย และไดทรงแจกจายผล
แหงการไถกมู นุษยมาสูเราโดยวิธีใด คริสตังคคนใดไมรูจักใหคําตอบแกคําถามดังกลาวนี้ ก็ไมสามารถจะ
ไดชื่อวาเปนคริสตังคที่แทจริง เพราะวา เพื่อจะเปนคริสตังค จะตองมีความเชื่อในเรื่องนี้ และดําเนินชีวิต
ตามหลักความเชื่อขอนี้ดวย
58. การดําเนินชีวิตคริสตังค จําเปนตองปฏิบัติสิ่งที่สําคัญ อยางมั่นคงสม่ําเสมอไปคือ การเปนพยานยืนยัน
ความเชื่อในพระคริสตเจา รักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเอง และเปนพยานถึงความไววางใจในชีวิตหนา
อาศัยพระเยซูเจา การใหการศึกษาอบรมคริสตังค กอนอื่น อยูที่การพัฒนาความเชื่อ ความไวใจ และ
ความรักใหเจริญทวีขึ้น
59. บิดามารดามีสิทธิที่จะอบรมสั่งสอนบุตรธิดา ตามความเชื่อในศาสนาของแตละคน รัฐมีหนาที่ใหประกัน
สิทธิแกบิดามารดา ที่จะเลือกสถานที่ศึกษาอบรมแกบุตรของตนอยางเสรี การอบรมสั่งสอนบุตรดวย
ตัวอยางดีของพอแม เปนการอบรมขั้นพื้นฐานของคริสตังค ซึ่งไมมีสิ่งใดมาแทนได
แปลจาก Summary of the Teachings of Vatican II ใน New Saint Joseph Sunday Missal
(Complete Edition) หนา 1,380 – 1,392.
(พิมพคัดลอกจากสารวัดอาสนวิหารอัสสัมชัญ ปที่ 9 ฉบับที่ 41 วันอาทิตยที่ 9 ตุลาคม 1977 - ปที่ 10

ฉบับที่ 5 วันอาทิตยที่ 29 มกราคม 1978)
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