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    แปลโดย คุณพอชัชวาล แสงแกว 

1. การเผยแสดง  (ความจริง) 

1. พระเปนเจาไดทรงเปดเผยพระองคเองแกมนุษย เหนือสิ่งใดท้ังหมด พระองคไดทรงแสดงนํ้าพระทัยของ

พระองคท่ีพอพระทัยชวยมนุษยใหรอด น่ันคือ ชักจูงพวกเขาใหมามีชีวิตรวมอยูกับพระองค 

2.  พระเปนเจาไดทรงทําใหการเผยแสดง (ความจริง) ของพระองคสมบูรณ โดยกิจการและพระวาจา เพราะ

เหตุน้ี การเผยแสดง (ความจริง) จึงเปนเหตุการณท่ีไดเกิดข้ึนจริงๆ คือ เปนความจริงในประวัติศาสตร

ชาติมนุษย 

3.  บทสรุปการเผยแสดง (ความจริง) ของพระเปนเจาคือ พระเยซคูริสตเจา พระองคทรงคลายกับพระบิดา 

พระองคทรงเปนพระหรรษทานและความรอดของพระเปนเจาสําหรับมนุษยทุกคน เพื่อพบปะพระเยซู

เจา  ตองพบปะความรอดท่ีมาจากพระเจา อาศัยพระองคสัตบุรุษจะไดรับความสัมพันธกับพระบิดา 

4.  อัครสาวกเปนชนกลุมแรก ท่ีไดพบพระเมสซียาห หรือพระผูไถซึ่งพระบิดาไดประทานใหแกมนุษย ในองค

พระเยซเูจา อัครสาวกไดเช่ือในพระองค และไดสละโลหิต เปนพยานยืนยันวา พระเยซูเจาทรงเปนพระผู

ไถมนุษยชาติ พวกอัครสาวกไดประกาศพระวรสาร คือขาวดีน้ีแกมนุษยทุกคน พวกอัครสาวกไดสอนให

คนอื่น เช่ือในสิ่งท่ีทานไดรับและไดเช่ือ 

5.  ประวัติศาสตรแหงการไถกู เร่ิมต้ังแตพันธสัญญาเดิม ซึ่งพระเปนเจาไดทรงใหไวแกอบัราฮัม และบุตร

หลานของทานตอมา คือบรรดาชนชาติยิว ดังท่ีพันธสัญญาเดิมไดเลาไว สวนสําคัญท่ีสุดแหงการไถกู

มนุษยชาติ ก็คือพันธสัญญาใหม ซึ่งพระเปนเจาทรงใหแกมวลมนุษย โดยทางพระบุตรแตองคเดียวของ

พระองค คือ พระเยซูคริสตเจา พันธสัญญาใหมน้ีประทับตราไวดวยพระโลหิตของพระคริสตเจาเอง พันธ

สัญญาใหมน้ี เปนพันธสญัญาสุดทายตายตัวตลอดไปสําหรับมนุษย เมื่อเปนเชนน้ี การสิ้นพระชนมและ

การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจา จึงเปนจุดศูนยกลางในเหตุการณประวัติศาสตรแหงการไถ

กูมนุษยชาติ อดีตกาลท่ีผานมา มุงหาจุดศูนยกลางน้ี และปจจุบันกับอนาคตเปนผล และเปนการอยู

ยาวนานของจุดศูนยกลางน้ี 

6.  พระวาจาและกิจการ ท่ีพระเปนเจาไดทรงใชในการเผยแสดงพระองคเองแกมวลมนุษย สวนใหญอยูใน

พระคัมภีร ผูท่ีเช่ือทุกคน ควรรูจักและรักพระคัมภีร และนําขอคําสอนจากพระคัมภีรมาปฏิบัติ 

สรุปคําสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง 
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2. เสรีภาพทางศาสนา 

7.  มนุษยมีสิทธิอันควรเคารพเทอดทูน ท่ีจะใหความเช่ือทางศาสนาของตน เปนท่ียอมรับ เขาจะตองไมถูก

บังคับบีบค้ันจากอํานาจภายนอกใดๆ หรือบุคคลผูมีอํานาจ เพื่อใหนับถือหรือปฏิบัติตามหลักศาสนาใด

ศาสนาหน่ึง เขาจะตองไมถูกขัดขวางมิใหปฏิบัติตามหลักศาสนาของตน กระน้ันก็ดี มนุษยทุกคนมีหนาท่ี 

แสวงหาความจริงเกี่ยวกับพระเปนเจาและพระศาสนจักร เมื่อเขาพบแลว เขาก็มีหนาท่ีจะตองเขาถือและ

ปฏิบัติศาสนกิจ 

 

3. ศาสนาที่มิใชศาสนาคริสต 

8.  ทุกศาสนามีสิ่งหน่ึงท่ีเหมือนกันคือ ความเช่ือในเร่ืองพระเจา อาจจะมีการผิดพลาดในความคิดเกี่ยวกับ

พระเปนเจา แตทุกศาสนายอมรับเหมือนกันหมดวา พระเปนเจาทรงเปนผูทรงฤทธ์ิอํานาจและทรงมี

ความย่ิงใหญ เราคริสตชนจึงมีความเกี่ยวดองใกลชิดกับคนท่ีนับถือศาสนาอื่น โดยเฉพาะอยางย่ิง กับ

ประชากรชาวยิวซึ่งเช่ือในพระเปนเจาแหงมหาบุรุษอบัราฮัม และกับชาวมุสลิมซึ่งนับถือพระเปนเจาผู

ทรงฤทธ์ิอํานาจทุกประการแตผูเดียว 

 

4. พระศาสนจักร 

9.  พระศาสนจักรอยูในความเปนจริง ท่ีสลับซับซอน ยากท่ีจะอธิบายดวยคําไมกี่คํา และยากท่ีจะใหคําจํากัด

ความซื่อๆ งายๆ ได เมื่อเปนเชนน้ี เราจึงกลาววา พระศาสนจักรเปนศีลศักด์ิสิทธ์ิ หรือธรรมลึกล้ํา คํา

สองคําน้ีหมายความวา พระศาสนจักรอยูในความเปนจริงท่ีด่ืมดํ่าไปดวยสิ่งท่ีเกี่ยวกับพระเปนเจา พระ

เปนเจาทรงใชพระศาสนจักร เพื่อทําการติดตอกับมนุษย และมนุษยเขารวมสนิทสัมพนัธกับพระเปนเจา

โดยทางพระศาสนจักร   

10.  พระคัมภีรใชคําเปรียบเทียบตางๆ เปนภาพจําลอง เพื่อบอกใหเรารูวา พระศาสนจักรคืออะไร พระคัมภีร

สวนใหญจะใชเร่ืองท่ีเกี่ยวกับชีวิตของกสิกรและคนเลี้ยงสัตว พระคัมภีรเรียกพระศาสนจักรวา เปนฝูง

แกะ นาขาว สวนองุน อาคาร ครอบครัว หรือวัด นักบุญเปาโลเรียกพระศาสนจักรโดยใชคําพิเศษวา พระ

กายของพระคริสตเจา  

11.  พระศาสนจักรเปนสังคมท่ีมองเห็นได แตสวนประกอบสําคัญของพระศาสนจักรเปนสิ่งท่ีมองเห็นไมได 

สวนท่ีเกีย่วกับมนุษย ซึ่งอยูในพระศาสนจักรน้ัน ตองข้ึนอยูใตอํานาจของสวนท่ีเกี่ยวกับพระเปนเจา ทุก

สิ่งท่ีมองเห็นไดข้ึนอยูกับสวนท่ีมองเห็นไมได ทุกสิ่งท่ีเกี่ยวกับทรัพยสินวัตถุเงินทองตองข้ึนอยูใตอํานาจ

ของสิ่งท่ีเกี่ยวกับชีวิตช่ัวนิรันดร 
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12.  พระศาสนจักรเปนท่ีรูจักกันท่ัวไปวา เปนประชากรของพระเปนเจา ในฐานะเชนน้ัน พระศาสนจักรจึงอยู

ในความเปนจริงท่ีสลับซับซอน 

 

5. พระศาสนจักรในฐานะประชากรของพระเปนเจา 

13.  ผูชอบธรรมทุกคนไมวาจะเปนใครก็ตาม เปนท่ีพอพระทัยในสายพระเนตรของพระเปนเจาเสมอ แตพระ

เปนเจาทรงมีพระประสงคจะชวยมนุษยทุกคนใหรอด โดยใหมนุษยทุกคน เขารวมเปนหน่ึงเดียวกันใน

กลุมประชากรของพระองค มิใชใหตางคนตางอยู ประวัติศาสตรแหงการไถกูมวลมนุษย ไดแสดงความ

จริงขอน้ีใหปรากฎแกเรา นับต้ังแตสมัยของมหาบุรุษอบัราฮัมจนถึงปจจุบัน 

14.  ลักษณะพิเศษประการหน่ึงของประชากรของพระเปนเจาคือ “การเปนประชากรซึ่งเปนพระสงฆและ

กษัตริย” หมายความวาสมาชิกของประชากรน้ีกลายเปนผูท่ีคลายคลึงกับพระเยซูเจา ซึ่งทรงเปนท้ัง

กษัตริยและพระสงฆ  สมาชิกของประชากรเปรียบดัง “กอนหินท่ีมีชีวิตซึ่งประกอบกันข้ึน เปนอาคารทาง

จิตใจ” และในอาคารทางจิตใจน้ีม ี“การประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ เพื่อถวายเคร่ืองบูชาอันเปนท่ีสบ

พระทัยของพระเปนเจาโดยทางพระเยซูเจา” ทุกคนท่ีไดรับศีลลางบาปก็มีสวนในการเปนพระสงฆน้ี แต

อยูในฐานะผิดแผกกันไปสุดแตหนาท่ีในลําดับการปกครอง และสุดแตหนาท่ีในการประกอบกิจของ

พระสงฆ 

15.  พระเปนเจาประทานพระหรรษทานพิเศษบางชนิด ใหแกประชากรของพระองคตามท่ีพระองคทรงพอ

พระทัย เพื่อจะไดทําประโยชนแกพระศาสนจักร พระหรรษทานพิเศษน้ีเรียกวา Charisms 

เราตองยอมรับทราบถึงอํานาจพิเศษน้ี เปนตนอํานาจในการกลาวคําทํานายซึ่งมีความสําคัญโดยเฉพาะ

พระเปนเจาอาจใชพี่นองบางคนของเรา ท่ีมีสภาพตํ่าตอยท่ีสุดเพื่อทําใหเราไดยินเสียงของพระองค แต

เราตองเช่ือมั่นวาพระคุณท่ีสมบูรณครบครันท่ีสุดคือ พระคุณแหงความรัก 

16.  ในหมูประชากรของพระเปนเจามีความเปนหน่ึงกันอยางใกลชิด ทุกคนมีสวนรวมในพระคุณพิเศษอยาง

เดียวกัน ทุกคนมีสวนรวมในผลประโยชนและในศักด์ิศรีอันเดียวกัน ยังมีความเปนหน่ึงเดียวกนัดวย 

ระหวางผูอภิบาลสัตบุรุษและบรรดาสัตบุรุษท้ังหลาย ท้ังสองฝายมีความสําคัญตอกัน ระหวางผูอภิบาล

และสัตบุรุษ มีการรวมมือชวยเหลือกันอยางใกลชิด ผูอภิบาลคอยรับใชสัตบุรุษ และสัตบุรุษก็รวมมือกับผู

อภิบาล เปนการตอบแทน นักบุญเอากุสตีโนไดเคยกลาววา “สําหรับทานฉันเปนสังฆราช แตอยูกับทาน

ฉันคือคริสตชนคนหน่ึง” 

17.  พระนางมารีอาพรหมจารี ผูเปนมารดาของพระเปนเจา เปนประดุจไขมุกล้ําคาของพระศาสนจักร 

ขอความจากพระคัมภีรซึ่งกลาววา “ทานคือศิริมงคลแหงกรุงเยรูซาเลม ทานเปนเกียรติศักด์ิแหง

ประชากร” เปนขอความท่ีกลาวไวสําหรับพระนางโดยตรง พระนางไดรับเกียรติเหนือบรรดาสรรพสิ่งท้ัง
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ในสวรรคและบนแผนดิน ตําแหนงมารดาพระเจาเปนเกียรติยศสูงสุด ท่ีพระเปนเจาสามารถประทาน

ใหแกผูท่ีพระองคไดทรงสรางมา ตองไมเคารพสักการะพระมารดาของพระเจาเหมือนกับพระเปนเจา แต

การถวายเกียรติแกพระนาง เปนการทําใหคําสรรเสริญพระนางกลับไปสูองคพระบุตร 

18.  ศาสนาคาทอลิกจารีตตะวันออก เปนสวนสําคัญสวนหน่ึงของพระศาสนจักร ซึ่งอยูใตอํานาจชอบธรรม

ของสมเด็จพระสันตะปาปา แตเขามีกฎหมายและจารีตศักด์ิสิทธ์ิของเขาเอง พวกเขาเปนผูประกาศ

พระวรสารไปท่ัวโลกดวย 

 

6. คริสตจักรสัมพันธ  (Ecumenism) 

19.  คริสตจักรสัมพันธ เปนการเคลื่อนไหว ในวงการพระศาสนจักร ซึ่งหาหนทางท่ีจะรวมคริสตชนนิกาย

ตางๆ ใหเปนอันหน่ึงเดียวกัน คนท่ีเกิดในนิกายท่ีแตกแยกไปจากพระศาสนจักรคาทอลิก ไมมีความผิด

ใดๆ เลย ทุกคนท่ีเช่ือในพระคริสตเจาและไดรับศีลลางบาป ก็มีสิทธิเปนคริสตชนอยางสมบูรณ และมี

หนาท่ีปฏิบัติตามพระประสงคของพระเยซูเจา ซึ่งทรงปรารถนาอยางแรงกลา ใหมนุษยทุกคนรวมเปน

หน่ึงเดียวกันในฝูงแกะของพระองค 

20.  วิถีทางท่ีจะรวมคริสตชนนิกายตางๆ เขาดวยกันน้ัน มีความยากลําบากมากมาย เพราะวามีขอวิจารณ

แตกตางกันมากในการอธิบายพระคัมภีร และระเบียบการปกครองตลอดจนการวางตนของพระศาสน

จักร แตวาผูนับถือศาสนาคริสตทุกคน รวมกันเปนหน่ึงเดียวในความเช่ือและความรักตอพระคริสตเจา 

เราอาจเขาใจไดวา นอกเหนือจากพระศาสนจักรคาทอลิก ก็ยังมีสวนประกอบท่ีมีคามาก และแมแตจารีต

ศักด์ิสิทธ์ิของคริสตชนนิกายอื่นๆ ซึ่งนําไปสูการรวมเปนหน่ึงเดียวกับพระเปนเจา พระคริสตเจาไมทรงมี

พระทัยท่ีจะยับย้ังขัดขวาง มิใหใชประโยชนจากสวนประกอบเหลาน้ัน เพื่อชวยวิญญาณใหรอด 

21.  คริสตชนทุกคนควรเขารวมในการเคลื่อนไหว เพื่อความสัมพันธระหวางชาวคริสตนิกายตางๆ ใหเปนหน่ึง

เดียวกัน กอนอื่น เราจะตองพยายามรูจักซึ่งกันและกันใหดีข้ึน โดยการติดตอกันอยางยุติธรรมและเสมอ

ภาค เมื่อจะเขาประชุมถกเถียงเกี่ยวกับขอคําสอนของพระศาสนจักร ควรจะไดรับการเห็นชอบจาก

พระสังฆราชเสมอ  

22.  พวกเราคาทอลิกตองยอมรับวา มีระเบียบและข้ันตอนตามลําดับในขอความเช่ือ มิใชวาขอความเช่ือทุก

ขอจะมีความสัมพันธในระดับเดียวกันกับขอความเช่ือข้ันมูลฐาน เราอาจจะใหความรวมมือกับคริสตชน

นิกายอื่น ๆ อยางปลอดภยัและมีประสิทธิภาพไดในขอบเขตดานกิจการทางสังคม เราควรขวนขวายท่ีจะ

เพิ่มมิตรภาพ และการรวมมือกับนิกายอื่นๆ โดยไมตองมีการโตแยงกัน และเราตองยอมรับนับถือพี่นอง

ในนิกายอื่นวา เขาไดดําเนินชีวิตในความเช่ือและความรักตอองคพระคริสตเจา โดยมีผลงานเดนชัด

นาช่ืนชม 
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7. พระศาสนจักรในโลกยุคใหม  

23.  พระศาสนจักรใหความสนใจ และเกี่ยวของกบัปญหาตางๆ ของโลก เพราะวาพระศาสนจักรตองการรับ

ใชโลกและพระศาสนจักรตองพึ่งพาอาศัยโลก เร่ืองสําคัญก็คือ พระศาสนจักรตองอยูในโลกน้ี พระศาสน

จักรดําเนินชีวิตในโลก และทํางานรวมกับโลก 

24.  มนุษยเปนจุดศูนยกลางแหงจักรวาล ศักด์ิศรีย่ิงใหญท่ีสุดของมนุษยก็คือ สามารถใชสติปญญา เพื่อจะ

รูจักสิ่งท่ีเห็นได และสิ่งท่ีมองเห็นไมได คือรูจักพระเปนเจา และมโนธรรมของตนเอง ทําใหเขาสามารถ

รูจักกฎหมายของพระเปนเจาซึ่งจารึกในจิตใจของเขา ศักด์ิศรีของมนุษยเรียกรองใหเขาปฏิบัติตามความ

เช่ือของเขาเอง มิใชปฏิบัติ เพราะถูกบีบค้ันหรือกดข่ีจากอํานาจของผูอื่น 

25.  การจัดต้ังสังคมข้ึนก็เพื่อประโยชนของมนุษยเอง สังคมน้ีจํากัดเสรีภาพของบางคนไปบาง เพื่อประโยชน

ของสวนรวม ไมมีใครจะสามารถทนเฉยอยูได เมือ่เห็นสภาพเลวรายซึ่งเพื่อนพี่นองไดรับทน เราทุกคนมี

ความเสมอภาค และตองมีสิทธิเทาเทียมกัน สิ่งท่ีกลาวถึงศักด์ิศรีสวนบุคคล กลาวถึงสังคมมนุษย 

ตลอดจนความสําคัญของกิจกรรมของมนุษย สิ่งเหลาน้ีเปนรากฐานแหงความสัมพันธ และการ

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางพระศาสนจักรกับโลก 

26.  การหวงใยตนเองเทาน้ันไมเปนการเพียงพอ จําเปนท่ีจะตองสนใจผูอื่นดวย เปนภาระของทุกคนท่ีจะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งต้ังข้ึนเพื่อประโยชนสําหรับสิทธิของผูอื่น เชน กฎหมายเร่ืองภาษี และเร่ือง

สาธารณสุข ฯลฯ 

27.  กิจการงานของมนุษยตองานสรางของพระเปนเจา พระเปนเจาไดทรงมอบโลกน้ีใหเปนภาระของมนุษย 

ท่ีจะตองใชสติปญญา และกิจการตางๆ ดําเนินงานตอไป ซึ่งวิทยาศาสตรและความจริงในธรรมชาติ ไม

ขัดแยงกับความเช่ือ เพราะพระเปนเจาทรงเปนตนกําเนิดของท้ังสองสิ่งน้ี 

28.  ความรักระหวางชายหญิงเปนพรประเสริฐ ความรักน้ันมุงไปเพื่อสืบชีวิตบิดามารดา จึงตองปฏิบัติภาระน้ี 

ดวยความรับผิดชอบตรงตามมโนธรรมของตน โดยคํานึงถึงความดีของตนเอง และของลูกหลานท่ีเกิด

มาแลว และท่ีจะเกิดมาอีก อยางไรก็ตามพวกเขาจะตองควบคุมวิธีปฏิบัติของเขา ตามมโนธรรม และให

ตรงกบักฎของพระเปนเจา และจะตองยอมเช่ือฟงตอคําสอนของพระศาสนจักร ซึ่งมีหนาท่ีแปลกฎหมาย

ของพระเปนเจา โดยอาศัยความกระจางจากพระวรสาร 

29.  คริสตศาสนิกชนมีหนาท่ีชวยทําใหโลกดีข้ึน ใหเปนโลกสําหรับมนุษยมากข้ึน ซึ่งทุกคนไดรับการยอมรับ

นับถือวา มีสิทธิท่ีจะปฏิบัติตามจารีตประเพณีของตน โดยไมคํานึงถึงความแตกตางทางสังคม ความ

แตกตางในเพศ สัญชาติ เช้ือชาติหรือศาสนา 
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30.  การพัฒนาทางเศรษฐกิจตองทําเพื่อรับใชมนุษย เงินทุนจํานวนมาก ไมใชสิ่งช่ัวราย หากใชเพื่อชวยให

ฐานะของมนุษยดีข้ึน แตเงินทุนจํานวนมากน้ี จะกลายเปนสิง่ช่ัวราย หากใชสรางความรํ่ารวยของคนสวน

นอย และทําใหเกิดความแตกตางรายแรงระหวางคนจนคนรํ่ารวยดังท่ีเปนอยูในบางประเทศ 

 

8. โครงสรางของพระศาสนจักร 

31.  พระเยซูคริสตเจา ไดทรงสถาปนาพระศาสนจักรของพระองค ใหเปนสังคมท่ีมองเห็นได ประกอบดวย

อํานาจปกครองตามลําดับข้ัน  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเปนประมุขสูงสุดของสังคมน้ี พระองคเปนผู

สืบตําแหนงของนักบุญเปโตร พรอมกับพระสังฆราชผูสืบตําแหนงจากอัครสาวก สมเด็จพระสันตะปาปา

ทรงเปนผูไมรูจักผิดพลัง้ในขอคําสอนท่ีพระเปนเจาทรงเผยแสดงทุกขอ เชนเดียวกัน คณะสังฆราชท่ัวโลก

รวมกันเปนอันหน่ึงเดียวกับพระสันตะปาปา ก็ไมรูจักผิดพลั้งในขอคําสอนของพระเปนเจาดวย 

 

9. พระสังฆราช 

32.  หนาท่ีหลักของพระสังฆราชคือประกาศพระวรสาร เพื่อใหมนุษยเอาตัวรอด โดยอาศัยความเช่ือ อาศัยศีล

ลางบาป และอาศัยการปฏิบัติตามพระบัญญัติ 

พระสังฆราชในเวลาเดียวกันก็เปนสงฆสูงสง มีอํานาแจกจายธรรมล้ําลึกของพระเปนเจา ในท่ีสุด

พระสังฆราชมีอํานาจแทจริงในการปกครองสังฆมณฑล มิใชคลายเจานายฝายโลก แตโดยการตาม

แบบอยางของพระเยซูเจาผูทรงเปนนายชุมพาบาลท่ีดี 

33.  พระสังฆราชเอาใจใสอภิบาลสังฆมณฑลของตน อันเปนสวนหน่ึงของประชากรของพระเปนเจา มีคณะ

สงฆเปนผูชวยเหลือ พระสงฆเปนผูรวมงานของพระสังฆราชและรวมเปนหน่ึงเดียวกับพระสังฆราช 

พระสงฆข้ึนอยูใตอํานาจของพระสังฆราช ในการปฏิบัติภาระกิจสงฆ โดยทางพระสงฆ พระสังฆราชเปน

ผูทําใหสัตบุรุษศักด์ิสิทธ์ิ สอนและปกครองสัตบุรุษ เปนตนในการประกอบพิธีบูชามิสซา 

 

10. พระสงฆ  

34.  พระสงฆเปนสมาชิกแหงประชากรของพระเปนเจา โดยไดรับศีลบวช พระสงฆอุทิศตนเพื่อรับใชสังคม พิธี

บวชดวยการเจิมนํ้ามันศักด์ิสิทธ์ิ ทําใหผูบวชเปนพระสงฆตามรูปแบบของพระคริสตเจาผูเปนพระสงฆ

สูงสุด พิธีบวชทําใหผูบวชสามารถแจกจายสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ อันลึกลับของพระเปนเจาใหแกผูอื่น พระเปนเจา

ไดทรงเลือกสรรพระสงฆจากประชาชน แตพระองคไมไดแยกเขาออกจากประชาชน และไมแยกออกจาก
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ผูท่ีไมมีความเช่ือ เพราะวาในฐานะเปนเพื่อน และเปนนายชุมพาท่ีดี เขาตองพยายามชักนําทุกคนมาหา

พระเยซูคริสตเจา 

35.  ภาระกิจสําคัญท่ีสุดของพระสงฆคือ การประกาศสอนพระวรสาร และถวายบูชามิสซา ซึ่งเปนยอดแหง

การประกาศ เทศนาพระวรสารตามวิถีทางของตนเอง พระสงฆพรอมท่ีจะรับใชทุกคน เปนตนคนจน ตาม

แบบอยางของพระคริสตเจา พระสงฆตองพยายามสรางกลุมชน หรือครอบครัวทางวิญญาณข้ึนในหมูคริ

สตชนทุกคน ภาระหนาท่ีของพระสงฆตองเกี่ยวของกับภาระหนาท่ีของพี่นองฆราวาสในชุมนุมชน 

พระสงฆตองฟงความคิดเหน็ของฆราวาส เอาใจใสตอความตองการของเขา เหมือนกับเปนพี่นองของเขา

ในครอบครัวเดียวกัน พระสงฆตองยอมรับนับถือประสบการณและความรูความชํานาญของฆราวาส 

ผูเช่ียวชาญในวงการตางๆ 

 

11. ฆราวาส 

36. ฆราวาสเปนสมาชิกแหงประชากรของพระเปนเจา แมวาจะมิไดสังกัดในคณะสงฆ หรือคณะนักบวช แต

ฆราวาสก็รวมอยูในพระกายทิพยของพระคริสตเจาดวยศีลลางบาป ฆราวาสมีคุณสมบัติสงฆและ

ประกาศกของพระเยซูเจา อน่ึง ฆราวาสไดรับมอบหมายหนาท่ี อันโยงอยูในพระศาสนจักรและในโลก มี

หนาท่ีจัดแจงใหกิจการฝายโลกเอื้อประโยชนแกอาณาจักรของพระเปนเจา 

37.  โดยทางศีลลางบาปและศีลกําลัง ฆราวาสก็ไดรับการอภิเษกคลายพระสงฆ เพื่อเขาจะไดถวายตนเองแก

พระเปนเจา และอุทิศชีวิตรับใชพระเปนเจา ตามฐานะและความสามารถของตน รวมกับพระคริสตเจา

และรวมในวงสงฆผูถวายบูชา การรับทนความทุกขยากลําบากในชีวิต และในหนาท่ีการงาน อยางอดทน

พากเพียร มีคุณคาประดุจ “เคร่ืองบูชาท่ีสบพระทัยพระเปนเจา อาศัยพระเยซูคริสตเจา” 

38.  ฆราวาส มีหนาท่ีประกาศพระวรสารดวยเชนกัน ฆราวาสทําหนาท่ีน้ี โดยการเปนพยานดวยความเช่ือ 

และการเปนตัวอยางท่ีดี คําสอนจากพระวรสาร รวมกับการมีชีวิตเปนพยานยืนยันถึงพระวรสาร มีพลัง

ย่ิงใหญ สามารถทําการเปลี่ยนโลกได โดยเฉพาะอยางย่ิงฆราวาสจะตองดําเนินชีวิตครอบครัวตามหลัก

พระวรสาร วิธีน้ี จะเปนแนวทางใหโลกรูจักราชอาณาจักรของพระเปนเจา และจะเปลี่ยนแปลงโลกไป

ในทางดีข้ึนทุกวัน 

39.  จิตตารมณแหงพระวรสารควรเขาถึงโลกในทุกดาน ท้ังในดานชีวิตสังคม วัฒนธรรม และในธุรกิจการงาน 

ฆราวาสไดรับมอบหมายหนาท่ีอันน้ีใหปฏิบัติ ในเวลาเดียวกัน ฆราวาสมีสิทธิไดรับศาสนบริการอยางอุดม

สมบูรณ คือไดรับการแจกจายอาหารแหงพระวาจา และอาหารปงศักด์ิสิทธ์ิจากโตะบูชา เปนตนศีลมหา

สนิท ฆราวาสมีสิทธิท่ีจะพูดความจริงแกพระสงฆ ผูทําหนาท่ีอภิบาลสัตบุรุษ ดวยความรอบคอบและ
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ความเคารพนับถือ ในทางกลับกัน พระสงฆผูอภิบาลสัตบุรุษควรยอมรับรูถึงความรับผิดชอบท่ีมอบหมาย

ใหฆราวาสทํา ใหพระสงฆรับฆราวาสดวยอัธยาศัยไมตรี และใหอิสระท่ีจะปฏิบัติภารกิจ 

 

12. สามเณราลัยและพระกระแสเรียก 

40.  พระศาสนจักรตองการพระสงฆจํานวนมาก พระกระแสเรียกสําหรับพระสงฆเร่ิมผลิดอกในครอบครัว

คริสตังคกอนอื่น ตอมาพระกระแสเรียกน้ีจะคอยๆ เจริญข้ึนในโรงเรียนและในวิทยาลัย บิดามารดา และ

ครูบาอาจารย เปรียบเสมือนชาวสวนท่ีคอยบํารุงรักษาพระกระแสเรียกอันเปรียบเสมือนดอกไมน้ี 

คริสตังคทุกคนก็มีหนาท่ีชวยบํารุงรักษาพระกระแสเรียกสําหรับพระสงฆน้ีดวย 

41.  สามเณราลัยเปรียบเสมือนแปลงเพาะชําเมล็ดพืช สามเณราลัยเปนสถานท่ีอบรมผูสมัครเปนพระสงฆ 

คริสตังคทุกคนจึงมีหนาท่ีตองชวยบํารุงสามเณราลัย ตามฐานะและความสามารถของตน คริสตังคทุกคน

มีหนาท่ีสวดภาวนา เพื่อใหพระกระแสเรียกสําหรับพระสงฆทวีมากย่ิงข้ึน ตามพระวาจาของพระเยซูเจา 

ซึ่งไดทรงตรัสไววา “จงวอนขอเจาของนา ใหสงคนงานมาเก็บเกี่ยวขาวของพระองคเถิด เพื่อใหพระองค

ทรงใชคนงานจํานวนมากมาทํางานในไรองุนของพระองค” 

 

13. คณะนักบวช 

42. ชีวิตนักบวช มิใชเปนชีวิตซึ่งอยูกึ่งกลางระหวางพระสงฆและฆราวาส แตเปนชีวิตของผูท่ีแสวงหาความ

ศักด์ิสิทธ์ิครบครันฝายวิญญาณ คือ ปรารถนาท่ีจะติดตามพระเยซูเจาอยางใกลชิด ดวยการปฏิบัติตาม

คําแนะนําของพระวรสาร มีชายหญิงผูศักด์ิสิทธ์ิ และมีช่ือเสียงเปนจํานวนมาก ไดจัดต้ังนักบวชคณะ

ตางๆ ข้ึน ทานเหลาน้ัน พยายามนําหลักพระวรสารมาใช ตามความตองการของพระศาสนจักร และตาม

ความตองการของสังคมโลก ทุกชวงเวลาในประวัติศาสตร ผูต้ังคณะนักบวช ไดรับพระคุณพิเศษจากพระ

จิตเจา ผูทรงดลใจใหทานเขียนกฎและขอบังคับของคณะของตนข้ึน เมื่อกฎขอบังคับประจําคณะเหลาน้ัน 

ไดรับการเห็นชอบ และไดรับการรับรองเปนทางการจากผูใหญของพระศาสนจักรแลว  ก็เทากับวา

พระศาสนจักรไดรับรองวา กฎวินัยของคณะนักบวชตางๆ น้ัน เปนไปตามคําอธิบายพระวรสารอยาง

ถูกตอง 

43.  คณะนักบวชคณะตางๆ มีหนาท่ีคอยรับใชพระศาสนจักรท่ัวโลก และคอยรับใชพระศาสนจักรในทองถ่ิน

ของตนดวย นักบวชแตละคนคอยรับใชคณะของตน และอารามนักบวชทุกแหงคอยรับใชพี่นองสมาชิก

ท่ัวไปท้ังหมด ตามแบบอยางของพระเยซูเจา ซึ่งไดเคยตรัสไววา “เรามาในโลกน้ี มิใชเพื่อใหคนอื่นรับใช

เรา แตเรามาเพื่อรับใชผูอื่น”    
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14. กิจการของผูแพรธรรมในพระศาสนจักร 

44.  พระเยซูเจาไดทรงมอบภาระหนาท่ี ใหพระศาสนจักรเผยแพรพระวรสาร หรือพูดอีกนัยหน่ึง ใหไป

ประกาศขาวดี ขาวดีน้ีก็คือ การประกาศใหมนุษยท่ัวไปรูวา พระเปนเจาทรงพอพระทัยชวยพวกเขาให

รอด โดยทางพระเยซูเจา ไมมีการประกาศอันใดจะประเสริฐกวาการประกาศใหทราบวา พระเยซูเจาได

ทรงชวยมนุษยใหรอดอาศัยความตายของพระองคไดอยางไร ไมมีความรูอืน่ใดท่ีจะปลอบจิตใจมนุษย

เทากับการรูวา โดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูเจา เราทุกคนไดรับการอภัยบาปท้ังสิ้นอยางแนนอน และ

เรามสีิทธิพิเศษ ท่ีจะไดรับมรดกในอาณาจักรของพระเปนเจา 

45.  พระเปนเจาทรงมีพระประสงคจะชวยมนุษยทุกคนใหรอดไปสวรรค พระองคจึงไดทรงมอบหมายหนาท่ี

ใหพระศาสนจักรประกาศพระวรสาร เพื่อจะเอาตัวรอดไปสวรรค จึงจําเปนจะตองเช่ือวา พระเยซูเจา

ทรงเปนคนกลาง ระหวางเรากับพระเปนเจา พระเปนเจาทรงประทานพระเยซูเจาใหมาเปนผูชวยใหเรา

รอด ความเช่ือในตัวมนุษยเกิดจากการไดยินไดฟง และทุกคนก็ไดยินไดฟงพระวาจาของพระเปนเจา 

ดังน้ันพระศาสนจักรมีหนาท่ีประการแรกคือ ประกาศพระวาจาของพระเปนเจา กิจการเผยแพรพระ

ศาสนา และเผยแพรพระวรสาร มิใชเพียงแตเปนหนาท่ีสําคัญของพระศาสนจักรเทาน้ัน แตพระศาสน

จักรยังตองดําเนินกิจการใหญหลวงน้ีอยูตลอดทุกเวลาดวย จําเปนทีเดียวท่ีจะตองประกาศความเช่ือ และ

ประกาศใหทุกคนกลับใจมาเช่ือในเร่ืองเดียวกันดวย   

46.  คริสตังคทุกคนรวมกันเปนอันหน่ึงเดียวกันในสังคมแหงความเช่ือ สังคมแหงความเช่ือน้ีคือประชากรของ

พระเปนเจา โดยวิธีน้ี แผนการของพระเปนเจาก็เปนอันสําเร็จสมบูรณ แผนการของพระองคน้ันคือ 

รวบรวมมนุษยทุกคนในโลกน้ีใหเปนหน่ึงเดียวกัน เพื่อใหทุกคนสามารถเรียกพระองควา “พระบิดาของ

เรา” เราคริสตังคทุกคนควรรวมเปนหน่ึงเดียวกันดวยสายสัมพันธแหงความรัก สายสัมพันธแหงความรัก

น้ี เปนพยานยืนยันวา เราไดยอมรับพระคริสตเจาเปนพระอาจารยและเปนพระผูไถกูเราใหรอด 

47.  บรรดาศิษยทุกคนของพระคริสตเจา ควรมีความรักตอเพื่อนมนุษย อันจะทําใหเขาปรารถนาท่ีจะทํางาน 

เพื่อทําคุณประโยชนแกทุกคนในสังคม ศาสนาคริสตควรทําทุกสิ่งขจัดความหิวโหย ขจัดการไรการศึกษา 

และขจัดความเจ็บไขไดปวย และเพื่อใหมนุษยทุกคนไดรับการประกันวาจะมีการดํารงชีวิตในสภาพท่ีดี

ข้ึน 

48.  ผูท่ีมีความเช่ือยอมดําเนินชีวิตตามรอยพระบาทของพระคริสตเจา ผูท่ีมีความเช่ือทุกคนควรจะซื่อสัตย

จงรักภักดีตอพระเยซูเจา พระเปนเจาทรงเรียกผูท่ีมีความเช่ือ ใหมารวมสนิทเปนหน่ึงเดียวกับพระองค 

โดยทางพระเยซูคริสตเจา ผูทรงเปนคนกลางระหวางเรากับพระเปนเจา เมื่อมนุษยคนใดไดทําบาปหนัก 

และเขาไดกลับใจมาหาพระเยซูเจา เขาก็กลับเปนผูชอบธรรมโดยฤทธ์ิแหงพระโลหิตของพระองค การ

กลับใจท่ีแทจริงตองแสดงออกมาในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงความรูสึกในจิตใจและเปลี่ยนนิสัย ซึ่ง
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ตองเห็นไดชัดแจงในชีวิตของเขา ผูท่ีมีความเช่ือและซื่อสัตยตอพระเยซูเจาเมื่ออยูในโลกน้ี ก็เปน

เคร่ืองหมายใหเปนท่ีประจักษชัดวา พระเปนเจาทรงสถิตอยูกับมนุษย 

 

15. พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์  

49.  พิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิ เปนจารีตพิธีซึ่งพระเยซูเจา ในฐานะคนกลางระหวางพระเปนเจากับมนุษย และใน

ฐานะมหาสงฆผูย่ิงใหญ ไดทรงประกอบข้ึน รวมกับพระศาสนจักรท่ัวโลกของพระองค ในการประกอบ

จารีตพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิน้ี  งานไถกูของพระคริสตเจา มาปรากฏอยูตอหนาเรา และแจกจายผลแหงการไถ

กูน้ันใหแกเรา พิธีบูชามิสซาและศีลศักด์ิสิทธ์ิตางๆ เปนจารีตพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิท่ีสําคัญ 

50.  จากลักษณะภายในน้ัน จารีตพิธีกรรมเปนการประกอบพิธีของพระศาสนจักรท่ัวโลก รวมกับพระเยซูเจาผู

เปนมหาสงฆสูงสุด การท่ีสัตบุรุษมารวมชุมนุมกันเพื่อประกอบจารีตพิธีกรรมน้ี เปนการแสดงถึงสวนลึก

ล้ํา ในธรรมชาติของพระศาสนจักรเอง คือ พระศาสนจักรมีสวนประกอบภายในเปนสองภาค ภาคท่ีเปน

มนุษยและภาคท่ีมีลักษณะของพระเปนเจา สวนหน่ึงมองเห็นได แตอีกสวนหน่ึงมองเห็นไมได ภาคหน่ึง

ทํากิจการภายนอก แตอีกภาคหน่ึงรําพึงภาวนาสนิทกับพระเจา ภาคหน่ึงปรากฏอยูในโลกน้ี แตอีกภาค

หน่ึงอยูในวิถีทางไปสูโลกหนานิรันดร 

51.  พระเยซูเจาไดทรงทําการไถกูมนุษยชาติ โดยหลั่งพระโลหิตของพระองค รับทนทรมานและทรงกลับคืน

ชีพ ซึ่งเราเรียกวาธรรมล้ําลึกปสกา พระเปนเจาทรงใชอัครสาวกไปประกาศถึงการไถกูมนุษยชาติน้ี ให

มนุษยทุกคนไดรูจัก และทําใหธรรมล้ําลึกปสกา ปรากฏอยูตอหนาพวกเขา และแจกจายธรรมล้ําลึกน้ีแก

พวกเขาแตละคน เปนตนโดยการประกอบพิธีบูชามิสซา เพื่อท่ีจะนํากิจการอันนาพิศวง แสดงใหคนท่ัวไป

ไดเห็นวา พระคริสตเจาสถิตยอยูในพระศาสนจักรโดยวิธีตางๆ 

52.  จารีตพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิ ไมใชเปนเร่ืองเวทยมนตคาถา ในลักษณะหมไูปไกมา เพือ่จะไดรับผลจากจารีต

พิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิ มนุษยจะตองสํานึกผิด กลับใจมาหาพระเยซูเจาดวยจริงใจ และดําเนินชีวิตดวยความ

เช่ือตอหนาองคพระเยซูเจาจริงๆ 

53. งานธรรมทูตของพระศาสนจักร มีจุดมุงไปท่ีพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิ เปนตนมุงไปท่ีพิธีบูชามิสซา หลังจากท่ีได

ความเช่ือและกลับใจแลว มนุษยตองทําตนเปนพยานยืนยันถึงความเช่ือ ความไวใจ และความรักของตน 

การรวมจารีตพิธีกรรมน้ี เปนพยานยืนยันถึงความเช่ือ และความไวใจ ซึ่งแผไปถึงความรักดวย 

54.  กิจศรัทธาท้ังหลาย ซึ่งชวยใหคนเราเขารวมสนิทกับพระเปนเจาน้ัน มีรากฐานอยูท่ีจารีตพิธีกรรม

ศักด์ิสิทธ์ิ กิจการศรัทธาเหลาน้ันมีคาควรสรรเสริญ และมีคุณประโยชนเกิดผลดีแกประชากรคริสตังค คํา

ภาวนาทุกบทของคริสตังคก็คือ คําภาวนาของพระศาสนจักร เพราะวาคริสตังคเปนสมาชิกของพระศาสน
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จักร พระเยซูเจาทรงเปนคนกลาง ระหวางเรากับพระเปนเจาแตผูเดียว พระองคทรงนําคําภาวนาของเรา

ไปเสนอแกพระเปนเจา 

55.  เพื่อประกอบพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิ กลุมคริสตชนมาชุมนุมรวมกัน เพราะวา การประกอบพิธีจารีตศักด์ิสิทธ์ิ 

มิใชกิจกรรมสวนตัว แตเปนกิจกรรมสาธารณะของกลุมคริสตชน ดวยเหตุผลอันเดียวกันน้ี ในการ

ประกอบพิธีจารีตศักด์ิสิทธ์ิ จึงไมใชการแสดงอภิสิทธ์ิในรูปใดๆ และไมวากรณีใดๆ การประกอบจารีต

พิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิ เปนของสําหรับทุกคนและเพื่อประโยชนสําหรับทุกคน ไมมีสงวนสิทธ์ิสําหรับบุคคล

ใดๆ 

 

16. การศึกษา  

56.  สิทธิอันศักด์ิสิทธ์ิย่ิงของมนุษยประการหน่ึงก็คือ สิทธิท่ีจะไดรับการศึกษาอบรมและหาความรูทุกชนิด

ตามความสามารถและตามฐานะของตนโดยเฉพาะ 

57.  คริสตังคก็มีสิทธิท่ีจะเขาถือความเช่ือหรือรับการอบรมในความเช่ือของตน หลักความเช่ือซึ่งคริสตังคควร

รูจักดีท่ีสุดคือ ธรรมล้ําลึกแหงการไถกูมนุษย คือคริสตังคจะตองรูวา ธรรมล้ําลึกน้ีเปนอะไรบาง ไดเกิดข้ึน

เมื่อไร ใครเปนผูกระทําการไถกูชาติมนุษย และไดทรงทําอยางไรเพื่อไถกูมนุษย และไดทรงแจกจายผล

แหงการไถกูมนุษยมาสูเราโดยวิธีใด คริสตังคคนใดไมรูจักใหคําตอบแกคําถามดังกลาวน้ี กไ็มสามารถจะ

ไดช่ือวาเปนคริสตังคท่ีแทจริง เพราะวา เพื่อจะเปนคริสตังค จะตองมีความเช่ือในเร่ืองน้ี และดําเนินชีวิต

ตามหลักความเช่ือขอน้ีดวย 

58.  การดําเนินชีวิตคริสตังค จําเปนตองปฏิบัติสิ่งท่ีสําคัญ อยางมั่นคงสม่ําเสมอไปคือ การเปนพยานยืนยัน

ความเช่ือในพระคริสตเจา รักเพื่อนมนุษยเหมือนรักตนเอง และเปนพยานถึงความไววางใจในชีวิตหนา

อาศัยพระเยซูเจา การใหการศึกษาอบรมคริสตังค กอนอื่น อยูท่ีการพัฒนาความเช่ือ ความไวใจ และ

ความรักใหเจริญทวีข้ึน 

59.  บิดามารดามีสิทธิท่ีจะอบรมสั่งสอนบุตรธิดา ตามความเช่ือในศาสนาของแตละคน รัฐมีหนาท่ีใหประกัน

สิทธิแกบิดามารดา ท่ีจะเลือกสถานท่ีศึกษาอบรมแกบุตรของตนอยางเสรี การอบรมสั่งสอนบุตรดวย

ตัวอยางดีของพอแม เปนการอบรมข้ันพื้นฐานของคริสตังค 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) 


