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คำานำาของผู้จัดพิมพ์

	 หนังสือ	 	 “หลักคว�มเชื่อค�ทอลิก”	 เล่มนี้	 จัดทำ�ขึ้นโดย	 ฯพณฯ	 

ปิเอโตร	 โรสส�โน	 สมัยที่ท่�นดำ�รงตำ�แหน่งรองเลข�ธิก�รสำ�นักง�นศ�สนิก

สัมพันธ์	(Secretarius	Pro	non	Christianis)	 ซึ่ งหนังสือเล่มบ�งๆ	

เล่มนี้มุ่งเสนอคว�มรู้ที่เปน็แก่นส�รของคริสตศ�สน�	 เพื่อทำ�ให้ผู้อ่�นทร�บว่�

คริสตชนเปน็อย่�งไรกันแน่	ชีวิตวิญญ�ณของเข�เปน็อย่�งไร	และเนื้อแท้ของ

ศ�สน�คริสต์เปน็เช่นไร

	 และด้วยเหตุที่ในปีนี้	 พระศ�สนจักรส�กลประก�ศให้เปน็	 “ปีแห่ง

คว�มเชื่อ”	 ผมจึงเห็นว่�หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์สำ�หรับผู้ที่เปน็คริสตชนจะ

ได้เรียนรู้และรู้ซึ้งซึ่งอัตลักษณ์ของตนเอง	 นอกจ�กนั้นแล้ว	 ยังเปน็ประโยชน์

สำ�หรับผู้ที่สนใจในคริสตศ�สน�	 เพื่อที่จะม�เรียนรู้และรู้จักองค์พระเยซ ู

คริสตเจ้�ผู้ซึ่งเปน็	“ผู้เลี้ยงแกะที่ดี”	และเปน็	“หนท�ง	คว�มจริง	และชีวิต”	

(ยน	14:6)

บ�ทหลวงเอกรัตน์		หอมประทุม

ผู้จัดก�รแผนกคริสตศ�สนธรรมฯ

5	พฤษภ�คม	2555



คำานำา

 

	 ก�รเสนอเรื่องคริสตศ�สน�โดยสังเขปนี้	 สำ�นักเลข�ธิก�รศ�สนิก

สัมพันธ์เปน็ผู้จัดทำ�ขึ้น	โดย	ฯพณฯ	ปิเอโตร	โรสส�โน	รองเลข�ธิก�รฯ	เอง

เปน็ผู้เรียบเรียง	 และอ�ศัยคว�มร่วมมือของที่ปรึกษ�หล�ยฝ่�ยด้วยกัน	 จุด

มุ่งหม�ยของหนังสือเล่มนี้เพื่อเสนอเรื่องชีวิตคริสตชนอย่�งง่�ยๆ	 ซื่อๆ	 ตรง

จุดหม�ยต�มที่พระศ�สนจักรสั่งสอนและต�มที่สัตบุรุษประพฤติปฏิบัติอยู่

	 หนังสือเล่มบ�งๆ	 นี้	 จะทำ�ให้ทุกท่�นทร�บว่�	 คริสตชนเปน็อย่�งไร

กันแน่	 ชีวิตวิญญ�ณของเข�เปน็อย่�งไร	 และเนื้อแท้ของศ�สน�คริสต์เปน็

อย่�งไร	 หนังสือเล่มนี้มุ่งเสนอคว�มรู้ที่เปน็แก่นส�รของคริสตศ�สน�แก่ผู้ที่มิ

ใช่คริสตชน	 ในฐ�นะ	ที่เปน็เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน	 เพื่อเปน็พื้นฐ�นในก�รติดต่อ

วิส�สะกับทุกคน	อันเปน็จุดหม�ยสูงสุดจุดหนึ่งของพระศ�สนจักรทุกวันนี้

	 หนังสือเล่มนี้ใช้สำ�นวนกระทัดรัด	 ใช้ภ�ษ�ตรงกับพระคัมภีร์

พย�ย�มหลีกเลี่ยงสูตรวิช�ก�รท�งเทววิทย�	 มุ่งเพียงให้เนื้อเรื่องเข้�ใจแจ่ม

แจ้งโดยง่�ย

	 คริสตศ�สน�แสดงออกถึงลักษณะ	3	ประก�ร	คือ

	 1)	ในฐ�นะเปน็ประวัติก�รณ์อย่�งหนึ่งของมนุษย์

	 2)	แสดงถึงคว�มปรีช�สุขุมของคริสตชน	และ

	 3)	แสดงถึงชีวิตคริสตชนเอง



	 ทุกวันนี้เร�กำ�ลังเผชิญกับเหตุก�รณ์อันเปน็ประวัติก�รณ์	เหตุก�รณ์

ซึ่งนำ�วิถีท�งใหม่ในก�รดำ�รงชีวิต	 จงขอบใจพระคุณของพระจิตซึ่งม�จ�ก

พระผู้เปน็เจ้�	และนำ�เร�กลับไปห�พระองค์

	 ศ�สน�คริสต์ดำ�รงอยู่เสมอ	 ฉะนั้นเมื่อพิจ�รณ�อ่�นหนังสือเล่มนี้จบ

ไปครั้งหนึ่งหรือสองครั้ง	 และหลังจ�กพินิจพิจ�รณ�โดยตลอดแล้ว	 เร�ก็จะ

เข้�ใจศ�สน�นี้ดีขึ้น	แน่นอน	ยังมีปัญห�ข้อคล�งแคลงใจอีก	เร�ต้องแสวงห�

คว�มรู้ใหม่ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป	 ในกรณีเช่นนี้วิธีที่ดีที่สุด	 คือ	 ไปปรึกษ�ห�รือ

กับผู้รู้ในปัญห�นั้นๆ

	 อย่�งไรก็ดี	 โปรดเข้�ใจว่�	 ไม่มีใครเลยจะเข้�ใจคริสตศ�สน�อย่�ง

ทะลุปรุโปร่ง	โดยข�ดก�รปฏิบัติศ�สน�	เพร�ะพระวรส�รคือ	“ชีวิต	สันติสุข

และคว�มชื่นชมในพระจิตของพระเปน็เจ้�”

พระค�ร์ดินัล	ปอล	ม�เรลล�

เลข�ธิก�รสำ�นักง�นศ�สนิกสัมพันธ์
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บทที่	1	ประวัติคริสตศ�สน�

พระเยซูคริสตเจ้า

	 1.	คริสตศ�สน�มีกำ�เนิดขึ้น	โดยพระเยซูคริสตเจ้�เปน็ผู้ตั้ง	พระองค์

ทรงเปน็ชนช�ติยิว	 เร�รู้ว่�พระองค์ทรงประสูติ	 ดำ�รงพระชนม์ชีพ	 และ

สิ้นพระชนม์ในประเทศป�เลสไตน์โบร�ณ	อันเปน็ที่ที่	3	ทวีป	และวัฒนธรรม	

3	แบบม�บรรจบพบกัน	คือ	ทวีปเอเชีย	ทวีปแอฟริก�	และทวีปยุโรป

	 คริสตศักร�ชซึ่งเปน็ที่นิยมใช้กันเกือบทั่วโลกนั้น	 เริ่มนับตั้งแต่ปีที่

คำ�นวณว่�เปน็ปีสมภพของพระเยซูคริสตเจ้�

	 2.	พระเยซูเจ้�ประสูติ	ณ	เมืองเบธเลเฮม	ทรงถือกำ�เนิดจ�กชนช�ติ

อิสร�เอล	 พระน�งม�รีย์	 พระม�รด�ของพระองค์เปน็หญิงพรหมจ�รี	 ได้

ปฏิสนธิ์อย่�งมหัศจรรย์	 ด้วยพระฤทธ�นุภ�พของพระเจ้�	 พระองค์ทรงใช้

เวล�ในพระชนม์ชีพเกือบทั้งหมดอย่�งเงียบๆ	 และทรงทำ�ง�นแบบส�มัญชน

ธรรมด�ในหมู่บ้�นเล็กๆ	แห่งหนึ่ง	ชื่อ	น�ซ�เร็ธ
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	 3.	 เมื่อทรงพระชนม์ได้	 30	 พรรษ�	 พระองค์ทรงเริ่มออกประก�ศ

เทศน�แก่คนช�ติเดียวกันในที่ส�ธ�รณะ	เช่น	ตรัสว่�	“จงกลับใจเถิด	เพร�ะ

อ�ณ�จักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว”	(มธ	4:17)

	 ก�รประก�ศเทศน�ของพระองค์เป็นก�รรบเร้�เชิญชวนให้มนุษย์

รื้อฟื้นเปลี่ยนจิตใจ	 และยังเปน็ก�รสัญญ�จะช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจ�กทุกข์

ม�พบคว�มสุขด้วย	 ก�รที่พระเปน็เจ้�ใช้พระเยซูเจ้�ม�นั้นเท่�กับเปน็ก�ร

สำ�แดงองค์ให้มนุษย์รู้จัก	และเรียกมนุษย์ให้ม�ร่วมชิดสนิทกับพระองค์	เพื่อ

จะได้คว�มสุขครบถ้วนสมบูรณ์ต�มที่ปร�รถน�

	 4.	พระเยซูทรงประก�ศว่�	ผู้ต่ำ�ต้อยน้อยศักดิ์	ผู้มีใจบริสุทธิ์และน้ำ�

ใสใจจริง	ผู้มีใจเมตต�เที่ยงธรรมและรักสันติ	เปน็ผู้มีบุญ	พระองค์ทรงเรียก

ร้องให้มนุษย์ละทิ้งคว�มบ�ปทุกชนิด	 แม้จะต้องเสียสละอย่�งใหญ่หลวง	

ต�มที่พระองค์ตรัสว่�	 “มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในก�รที่ได้โลกทั้งโลกเปน็

กำ�ไร	แต่ต้องเสียชีวิต	มนุษย์จะต้องให้สิ่งใดเพื่อแลกกับชีวิตที่สูญเสียไปให้

กลับคืนม�”	 (มธ	 16:26)	 พระองค์ทรงเรียกร้องให้ศิษย์ของพระองค์อภัย

คว�มผิดกัน	เหมือนดังที่พระเปน็เจ้�ทรงอภัยบ�ปให้แก่มนุษย์ทั้งหล�ย	ดังนี้	

ก็เท่�กับพระองค์ทรงนำ�คว�มหวังม�ให้ทุกคน	ทำ�ให้ส�ม�รถมองพระเปน็เจ้�

ได้ด้วยคว�มไว้ใจ

	 5.	 พระองค์ได้ทรงสู้ทนคว�มทุกข์และคว�มย�กลำ�บ�กต่�งๆ	 ใน

ชีวิตประจำ�วัน	ทรงสอนให้ถือก�รทำ�ง�นและชีวิตในครอบครัวเปน็สิ่งมีเกียรติ

ควรยกย่อง	 ทรงประก�ศว่�ช�ยและหญิงเท่�เสมอกัน	 พระองค์รักเด็กๆ
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เปน็พิเศษ	 ทรงรักมิตรสห�ยและซื่อตรงต่อประเทศช�ติ	 ก่อนจะสิ้นพระชนม์

พระองค์ทรงสรุปคำ�สั่งสอนของพระองค์	 โดยตรัสแก่ส�นุศิษย์ว่�	 “เร�ให้

บทบัญญัติใหม่แก่ท่�นทั้งหล�ยให้ท่�นรักกัน	 เร�รักท่�นทั้งหล�ยอย่�งไร	

ท่�นก็จงรักกันอย่�งนั้นเถิด	 ถ้�ท่�นมีคว�มรักต่อกัน	 ทุกคนจะรู้ว่�	 ท่�นเปน็

ศิษย์ของเร�”		(ยน	13:34-35)

	 6.	 เพร�ะทรงเวทน�ผู้ที่ได้รับทุกข์ทรม�น	 และเพร�ะทรงปร�รถน�

จะแสดงว่�พระเปน็เจ้�สถิตอยู่ในพระองค์	 พระองค์ได้ทรงทำ�สิ่งมหัศจรรย์

เปน็อันม�ก	 เช่น	 รักษ�คนต�บอด	 คนพิก�ร	 คนง่อย	 และยังทำ�ให้คนต�ย

กลับเปน็ขึ้นม�	 เมื่อทรงกระทำ�ดังนี้	 พระองค์ทรงพิสูจน์ให้เห็นว่�พระเปน็เจ้�

ทรงใช้พระองค์ให้ม�ห�มนุษย์อย่�งแท้จริง

	 7.	 พระเยซูเจ้�ทรงสอนส�นุศิษย์	 เกี่ยวกับพระองค์เอง	 และภ�รกิจ

ของพระองค์	 เฉพ�ะเท่�ที่เข�ส�ม�รถจะเข้�ใจได้	 แต่พระองค์ได้ทรงสัญญ�

ว่�	 ภ�ยหลังจะทรงใช้พระจิตม�ดลใจเข�ให้รู้เข้�ใจคว�มจริงอย่�งครบถ้วน

สมบูรณ์

	 พระเยซูเจ้�ทรงเรียกพระเปน็เจ้�ว่�	 “พระบิด�”	 และเรียกพระองค์

เองว่�	 “พระบุตร”	 ที่พระบิด�ทรงใช้ม�และมีฤทธิ์อำ�น�จเท่�เสมอกับพระ

บิด�ทุกประก�ร	พระองค์ทรงประก�ศว่�	“พระองค์พร้อมอยู่เสมอที่จะปฏิบัติ

ต�มน้ำ�พระทัยของพระบิด�”	 และ	 “อ�ห�รของพระองค์ก็คือก�รปฏิบัติต�ม

น้ำ�พระทัยของพระเปน็เจ้�”
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	 8.	 ชีวิตทั้งชีวิตของพระองค์	 จุดรวมมุ่งไปอยู่ที่ภ�รกิจของพระองค์	

ภ�รกิจนั้น	 พระองค์ได้ทรงปฏิบัติด้วยจิตต�รมณ์ของคว�มรักและคว�ม

เค�รพเชื่อฟัง	 พระองค์ทรงประก�ศว่�	 “บุตรแห่งมนุษย์มิได้ม�เพื่อให้ผู้อื่น

รับใช้	 แต่ม�เพื่อรับใช้ผู้อื่น	 และมอบชีวิตของตนเปน็สินไถ่	 เพื่อมวลมนุษย์”	

(มธ	20:28)	พระองค์ทรงเรียกพระองค์เองเปน็น�ยชุมพ�บ�ลที่ดี		“เร�เปน็

ผู้เลี้ยงแกะที่ดี	 ผู้เลี้ยงแกะย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตน”	 (ยน	 10:11)	 และ

ยังเปรียบก�รสิ้นพระชนม์ของพระองค์ว่�เหมือนกับเมล็ดข้�วส�ลีท่ีตกลงใน

ดิน	แล้วก็เน่�เปื่อยไป	เพื่อจะงอกขึ้นม�เปน็ต้นพืชใหม่ที่จะออกผลม�กม�ย

	 9.	 พระว�จ�และพระจริย�วัตร	ของพระองค์	 	 ได้ทำ�ให้พวกหัวหน้�

ฝ่�ยศ�สน�ผู้หยิ่งทะนงถือตัวในประเทศของพระองค์เกลียดชังคั่งแค้น	 เข�

จึงตัดสินใจจะกำ�จัดพระองค์เสีย	ข้อนี้พระเยซูเจ้�ทรงทร�บดี	แต่ไม่พย�ย�ม

หลีกเลี่ยงอันตร�ยที่คุกค�มชีวิตของพระองค์	ในที่สุด	พระองค์ทรงถูกจับกุม	

และถูกนำ�ไปมอบให้แก่ปอนซีโอ	 ปีล�โต	 ข้�หลวงช�วโรมัน	 ที่เปน็คนอ่อนแอ

และมีเล่ห์เหลี่ยมท�งก�รเมือง	 เข�อย�กเอ�ใจประช�ชนช�วยิว	 จึงตัดสิน

ลงโทษให้พระองค์ต้องถูกทรม�นจนสิ้นพระชนม์อย่�งน่�อดสูด้วยก�รถูก

ตรึงก�งเขน	 ขณะที่ถูกตรึงอยู่บนก�งเขนก่อนจะสิ้นพระชนม์	 พระองค์ได้

ทรงมอบฝ�กตัวพระองค์กับพระบิด�	 และได้ประท�นอภัยให้แก่เพชฌฆ�ต

ผู้ประห�รชีวิตพระองค์	 น�ยทห�รช�วโรมันซึ่งมีหน้�ที่ควบคุมก�รประห�ร	

เมื่อเห็นพระองค์สิ้นพระชมน์แล้ว	 ได้ร้องประก�ศว่�	 “ช�ยคนนี้เปน็บุตรของ

พระเจ้�แน่ทีเดียว”	(มธ	27:54)
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	 10.	 ศิษย์ของพระเยซูเจ้�บ�งคน	 ได้ขออนุญ�ตข้�หลวงช�วโรมัน	

เชิญพระศพของพระองค์ไปฝัง	 พระคูห�มีทห�รเฝ้�อย่�งเข้มแข็ง	 แต่ถึง

กระนั้น	 ส�มวันหลังจ�กพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว	 เข�ได้พบว่�พระคูห�ว่�ง

เปล่�	 พระเยซูเจ้�ได้เสด็จกลับเปน็ขึ้นม�จ�กคว�มต�ย	 ต�มที่พระองค์ได้

ทรงสัญญ�ไว้และยังได้สำ�แดงพระองค์ให้พวกส�นุศิษย์เห็นประจักษ์ชัดแจ้ง

ในโอก�สต่�งๆกันหล�ยครั้ง	 ดังนั้นพวกส�นุศิษย์จึงประก�ศยืนยันว่�ได้

เห็นพระองค์ด้วยต�ตนเอง	 และได้จับต้องพระองค์ด้วยมือตนเอง	 ต่อม�วัน

หนึ่งพระองค์ได้เสด็จขึ้นสวรรค์ต่อหน้�เข�	 จนห�ยลับส�ยต�ไป	 หลังจ�กได้

ปฏิบัติภ�รกิจในโลกสำ�เร็จแล้ว	 เมื่อสิ้นพิภพ	 พระองค์จะปฏิบัติต�มที่ทรง

สัญญ�ไว้	 คือจะเสด็จม�อีกครั้งหนึ่งอย่�งมีเกียรติรุ่งโรจน์	 เพื่อเกี่ยวพืชผล

ที่พระองค์ได้ทรงหว่�นไว้	และเพื่อปูนบำ�เหน็จหรือลงโทษแล้วแต่มนุษย์แต่ละ

คนได้เจริญชีวิตอย่�งไร

	 11.	พฤติก�รณ์สำ�คัญๆ	ในพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้�	กับถ้อยคำ�

สั่งสอนของพระองค์นั้น	 ส�นุศิษย์ของพระองค์ได้ถ่�ยทอดให้ตกม�ถึงใน

หนังสือพระวรส�รสี่เล่ม	 ซึ่งคริสตศ�สนิกชนถือว่�เปน็ส่วนที่สำ�คัญที่สุดใน

ภ�คพันธสัญญ�ใหม่	 พระวรส�รสี่เล่มนี้บรรจุข้อคว�มที่พวกอัครธรรมทูต

ประก�ศและยืนยันถึงพระเยซูเจ้�	 ในปัจจุบัน	 ประวัติศ�สตร์ตอนนี้ก็ยังตั้ง

ปัญห�ถ�มมนุษย์ในโลกเหมือนกับที่พระเยซูเจ้�ถ�มพวกส�นุศิษย์ว่�	 “ท่�น

ล่ะคิดว่�เร�เปน็ใคร”	(มธ	16:15)
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สานุศิษย์ของพระเยซูเจ้า

	 12.	 แม้พระเยซูเจ้�ดำ�รงพระชนม์	 อย่�งสนิทใกล้ชิดกับพระบิด�

ด้วยก�รภ�วน�และสำ�นึกองค์อยู่ตลอดเวล�	 แต่พระองค์ก็ได้สำ�แดงให้เห็น

อยู่เสมอว่�	 ทรงพระทัยใคร่จะผูกพันร่วมอยู่กับมนุษย์ทั้งหล�ยอย่�งแท้จริง	

พระองค์ทรงพระทัยอ�รีต่อทุกคนไม่ว่�ช�ยหรือหญิง	 ไม่ว่�ส�ธุชนหรือคน

บ�ปหย�บช้�	 ไม่ว่�คนมั่งมีหรือคนย�กไร้	 ไม่ว่�ช�วยิวด้วยกันหรือคนต่�ง

ช�ติ	พระองค์แสดงคว�มรักเมตต�เปน็พิเศษต่อผู้ต่ำ�ต้อย	และต่อผู้ที่ทนทุกข์

ทรม�นหรือท้อถอยสิ้นหวัง	 พระองค์แสดงคว�มเค�รพยกย่องมนุษย์ทุกคน	

อย่�งไม่มีใครเคยแสดงเช่นนั้นม�ก่อนเลย	 ผู้ปฏิบัติต�มคำ�สอนของพระองค์	

รู้สึกตนว่�เปน็ผู้มีอิสรภ�พอย่�งแท้จริง

	 13.	พระองค์เสด็จไปที่ใด	ประช�ชนมักรวมกลุ่มติดต�มพระองค์ไป	

แต่พระองค์ทรงหลีกเลี่ยงทุกครั้งท่ีมีผู้คิดจะยกพระองค์ขึ้นเป็นวีรบุรุษของ

ประช�ชน	 และตั้งแต่เริ่มดำ�รงพระชนม์ชีพอย่�งเปิดเผย	 พระองค์ทรงเลือก

ศิษย์หมู่หนึ่งสำ�หรับร่วมทำ�ง�นอย่�งใกล้ชิดกับพระองค์					ต�มที่เล่�ในพระ

วรส�ร	 เมื่อภ�วน�ถึงพระบิด�ก่อนแล้ว	 พระองค์ได้ทรงเรียกคนที่คัดเลือก	

12	 คน	 ให้ต�มพระองค์ไป	 แล้วทรงมอบศิษย์กลุ่มนั้นซึ่งจะต้องอยู่เคียงข้�ง

พระองค์	และต่อไปจะต้องไปประก�ศเทศน�คำ�สั่งสอนของพระองค์

เพร�ะเหตุนี้แหละ	 พระองค์จึงเรียกศิษย์สิบสองคนนี้ว่�	 “อัครธรรมทูต”	

(Apostles)	 ซึ่งแปลว่�	 “ผู้ถูกใช้ไปประก�ศธรรม”	 พระองค์ได้โปรดให้

พวกอัครธรรมทูตมีส่วนร่วมในก�รสอน	 ภ�รกิจ	 และแม้กระทั่งอำ�น�จของ

พระองค์เปน็พิเศษ	 และขณะที่ยังดำ�รงพระชนม์อยู่ได้ทรงใช้ให้ประก�ศ
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เทศน�ต�มหมู่บ้�นและเมืองเล็กๆในประเทศป�เลสไตน์	 ในหมู่อัครธรรมทูต	

พระองค์ทรงเลือกเปโตร	และทรงมอบหม�ยให้ท่�นเอ�ใจใส่ดูแล	กับแนะนำ�

บรรด�ผู้ที่จะเชื่อถึงพระองค์โดยตรัสว่�	 “จงช่วยค้ำ�จุนพี่น้องของท่�นเถิด”	

(ลก	22:32)

	 14.	 พระเยซูเจ้�ได้ทรงสัญญ�แก่เปโตรและอัครธรรมทูตอื่นๆ	 ว่�	

พระจิตจะปกป้องคุ้มครองเข�เป็นพิเศษโดยส่องสว่�งและนำ�เข�ไปในท�ง

แห่งคว�มจริง	 ให้เข�ถ่�ยทอดคำ�สั่งสอนของพระองค์ต่อไปถึงน�น�ช�ติได้

อย่�งถูกต้อง	 พระองค์ทรงมอบหม�ยให้เข�ปฏิบัติง�นที่เกี่ยวกับคว�มรอด

ในโลกนี้	อันเปน็ง�นที่พระองค์ได้ทรงเริ่มขึ้นแล้ว	และยังโปรดให้เข�มีอำ�น�จ

ในน�มของพระองค์ที่จะประกอบพิธีศีลล้�งบ�ป	ศีลอภัยบ�ป	กับพิธีเกี่ยวกับ

รหัสธรรมแห่งคว�มรอด	คือ	ศีลมห�สนิท

	 พิธีศีลมห�สนิทต้องประกอบต�มแบบก�รเลี้ยงอ�ห�รคร้ังสุดท้�ย	

ซึ่งพระองค์ทรงจัดเตรียมกับบรรด�ส�นุศิษย์วันก่อนที่จะสิ้นพระชนม์คือ	 ใน

ระหว่�งก�รเลี้ยงอ�ห�รมื้อนี้กับอัครส�วกสิบสองคน	พระองค์ทรงหยิบปังกับ

ถ้วยเหล้�องุ่น	แล้วตรัสว่�	“‘นี่เปน็ก�ยของเร�ที่ถูกมอบเพื่อท่�นทั้งหล�ย	...	

ถ้วยนี้เปน็พันธสัญญ�ใหม่ในโลหิตของเร�ที่หลั่งเพื่อท่�นทั้งหล�ย...	 จงทำ�

ดังนี้เพื่อระลึกถึงเร�เถิด”	(ลก	22:19-20)

	 15.	เมื่อเสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพแล้ว	ก่อนจะจ�กโลกนี้ไป	พระเยซู

เจ้�ทรงสัญญ�ย้ำ�กับพวกอัครส�วกว่�จะประท�นพระจิตม�ถึงเข�	 และทรง

กำ�ชับอีกครั้งหนึ่งให้ปฏิบัติภ�รกิจของพระองค์ต่อไปในโลก	 พระองค์ตรัสว่�	
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“พระเจ้�ทรงมอบอำ�น�จอ�ชญ�สิทธิ์ทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่

เร�	 เพร�ะฉะนั้น	 ท่�นทั้งหล�ยจงไปสั่งสอนน�น�ช�ติให้ม�เปน็ศิษย์ของเร�	

ทำ�พิธีล้�งบ�ปให้เข�เดชะพระน�มพระบิด�	พระบุตร	และพระจิต	จงสอนเข�

ให้ปฏิบัติต�มคำ�สั่งทุกข้อที่เร�ให้แก่ท่�น	 แล้วจงรู้เถิดว่�เร�อยู่กับท่�นทุกวัน

ตลอดไปตร�บจนสิ้นพิภพ”	(มธ	28:18-20)	เพื่อเปน็เครื่องหม�ยแสดงให้

เห็นอำ�น�จของเข�ต่อหน้�มนุษย์	พระองค์โปรดให้เข�มีอำ�น�จที่จะทำ�อัศจรรย์

ในน�มของพระเปน็เจ้�	และอำ�น�จนั้น	เข�ก็ได้ใช้จริงๆด้วย

	 16.	 พวกอัครส�วกได้เริ่มง�นของเข�ในทันที	 ที่ได้รับพระจิตแล้ว	

คือ	 ห้�สิบวันหลังจ�กพระเยซูเจ้�กลับคืนชีพ	 และไม่กี่วันหลังจ�กพระองค์

เสด็จขึ้นสรรค์	 วันที่พวกอัครส�วกได้รับพระจิตนั้น	 เปน็วันฉลองของยิวที่

เรียกว่�วันที่ห้�สิบ	(Pentecost)	ทันที	 เปโตร	พวกอัครส�วกกับผู้ร่วมง�น

หมู่แรกได้เริ่มเทศน�ในที่เปิดเผยและประก�ศ	 “ข่�วดี”	 อย่�งกล้�ห�ญ	 คือ

ข่�วดีแห่งคว�มรอด	 ซึ่งพระเยซูคริสตเจ้�ทรงนำ�จ�กพระเปน็เจ้�ม�แจ้งแก่เร�

ทั้งหล�ย

	 เปโตรประก�ศว่�	“ดังนั้น	ขอให้เผ่�พันธุ์อิสร�เอลทั้งมวลรู้แน่เถิดว่�	

พระเจ้�ทรงแต่งตั้งพระเยซูผู้นี้ท่ีท่�นท้ังหล�ยนำ�ไปตรึงบนไม้ก�งเขนให้เป็น

องค์พระผู้เปน็เจ้�และพระคริสตเจ้�”	(กจ	2:36)	อัครธรรมทูตเป�โลเขียนว่�	

“ดังนั้น	 เร�จึงเปน็ทูตแทนพระคริสตเจ้�	 ประหนึ่งว่�พระเจ้�ทรงใช้เร�ให้เชิญ

ชวนท่�นทั้งหล�ย	 เร�จึงขอร้องแทนพระคริสตเจ้�ว่�	 จงยอมคืนดีกับพระเจ้�

เถิด”	(2คร	5:20)
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	 อัครส�วกยอห์นก็เขียนไว้เหมือนกันว่�	“เร�ได้ฟัง	เร�ได้เห็นด้วยต�

ของเร�	 เร�ได้เฝ้�มอง	 และเร�ได้สัมผัสด้วยมือของเร�...	 	 	 เร�ประก�ศให้

ท่�นทั้งหล�ยรู้ด้วย	 	 เพื่อท่�นจะได้สนิทสัมพันธ์กับเร�	 คว�มสนิทสัมพันธ์นี้

คือคว�มสนิทสัมพันธ์กับพระบิด�	 และกับพระบุตรของพระองค์	 คือพระเยซู

คริสตเจ้�	 เร�เขียนเรื่องนี้ถึงท่�น	 เพื่อคว�มปิติยินดีของเร�จะได้สมบูรณ์”	

(1ยน	1:1-4)

	 17.	 ผู้ที่เชื่อคำ�กล่�วยืนยันของพวกอัครธรรมทูต	 ได้รับศีลล้�งบ�ป

และได้ประกอบกันเปน็ชนกลุ่มแรกแห่ง	 “พระศ�สนจักร”	 ของพระเปน็เจ้�	

เร่ืองร�วในประวัติศ�สตร์แสดงให้เห็นอย่�งแจ่มชัดว่�พระศ�สนจักรในสมัย

แรกได้เริ่มรวบรวมคนม�จ�กทวีปเอเชีย	 แอฟริก�และยุโรป	 เอกส�รฉบับ

หนึ่งซึ่งเขียนในสมัยนั้น	ให้คำ�บรรย�ยถึงคริสชนหมู่แรกว่�ดังนี้	“คนเหล่�นั้น

ประชุมกันอย่�งสม่ำ�เสมอเพื่อฟังคำ�สั่งสอนของบรรด�อัครส�วก	 ดำ�เนินชีวิต

ร่วมกันฉันพี่น้อง	 ร่วม”พิธีบิขนมปัง”	 และอธิษฐ�นภ�วน�...	 ร่วมกินอ�ห�ร

ด้วยคว�มยินดี	 และเข้�ใจกัน	 สรรเสริญพระเจ้�	 และได้รับคว�มนิยมจ�ก

ประช�ชนทุกคน	 	 องค์พระผู้เปน็เจ้�ทรงทำ�ให้จำ�นวนผู้ที่ได้รับคว�มรอดพ้น

เพิ่มขึ้นทุกวัน”	(กจ	2:42,46-47)
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ประวัติแห่งความรอดก่อนพระเยซูคริสตเจ้าจะเสด็จมา

	 18.	 พวกอัครส�วกได้ป่�วประก�ศว่�	 พระเยซูคริสตเจ้�เปน็พระผู้

กอบกู้มนุษยช�ติ	ที่มนุษย์รอคอยม�ช้�น�น	เมื่อพระองค์เสด็จม�แล้ว	ชนช�ติ

อิสร�เอลก็ได้สมคว�มปร�รถน�ต�มที่เข�เตรียมตัวรอคอยม�อย่�งอดทน	

พวกอัครส�วกประก�ศเช่นนี้ด้วยคว�มมั่นใจ	 เพร�ะทร�บจ�กพระคัมภีร์ซึ่ง

พระเยซูเจ้�อธิบ�ยให้เข�ฟังและภ�ยหลังศ�สนิกชนหมู่แรกก็เช่นเดียวกัน	

เมื่อม�ถือคว�มเชื่อ	เข�รู้สึกงงงวยต่อเหตุก�รณ์ประก�รหนึ่ง	ซึ่งแม้ว่�เกิดขึ้น

ในประวัติศ�สตร์ของมนุษย์ก็เหนือกว่�วิสัยที่มนุษย์จะเข้�ใจแจ่มแจ้งได้	 พวก

ยิวที่กลับใจ	 ยอมรับว่�	 เรื่องต่�งๆที่พระเปน็เจ้�ทรงสัญญ�กับบรรพบุรุษของ

เข�ได้สำ�เร็จเปน็ไปในองค์พระเยซูคริสตเจ้�	ส่วนพวกที่มิใช่ยิวเข�ได้รับคว�ม

เมตต�ปร�นีจ�กพระเปน็เจ้�อย่�งล้นเหลือ	และคว�มเมตต�ปร�นีนั้น	บัดนี้ได้

แสดงให้ประจักษ์อย่�งเต็มที่	ง�นของพระคริสตเจ้�กับองค์พระคริสตเจ้�	ซึ่ง

เปน็หัวใจของแผนก�รที่พระเปน็เจ้�ทรงกำ�หนดนั้น	 ปร�กฏว่�ได้ครอบคลุม	

และทำ�ให้ประวัติศ�สตร์ทั้งหมดมีคว�มหม�ยตั้งแต่ต้นจนอวส�นของโลก

	 19.	 พระเปน็เจ้�	 พระผู้เนรมิตสร้�งจักรว�ลและมนุษย์	 ทรงเอ�

พระทัยใส่ดูแลสิ่งสร้�งของพระองค์ไม่ว่�จะเป็นปัจเจกชนหรือช�ติใดคอย

ชักจูงเข�ด้วยคว�มรักใคร่เยี่ยงบิด�ให้ไปถึงจุดหม�ยปล�ยท�งอันเดียวกัน

แม้ว่�ก�รขัดสู้พระเป็นเจ้�และบ�ปต่�งๆซึ่งมีผลทำ�ให้เกิดคว�มทุกข์ทรม�น

และคว�มต�ย	 ได้เกิดขึ้นในประวัติศ�สตร์ของมนุษย์ตั้งแต่ปฐมก�ลม�ก็ต�ม	

พระเปน็เจ้�ก็ยังมิได้ทรงเลิกรักมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้�งม�	และยังทำ�ให้

มนุษย์สำ�นึกรู้จักด้วยง�นของพระองค์	“พระองค์ไม่ทรงต้องก�รก�รปรนนิบัติ
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จ�กมือมนุษย์	 ประหนึ่งว่�พระองค์ทรงข�ดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 เพร�ะพระองค์ทรง

เปน็ผู้ประท�นชีวิต	 ลมห�ยใจและทุกสิ่งให้แก่มนุษย์ทุกคน”	 (กจ	 17:25)	

พระคัมภีร์ตอนหนึ่งบรรย�ยถึงคว�มรักอันไม่รู้จักเหนื่อยหน่�ยของพระเป็น

เจ้�ต่อมนุษยช�ติ	อย่�งเร้�รึงตรึงใจที่สุดว่�	“คว�มรักมั่นคงของพระย�ห์เวห์

เปี่ยมล้นทั่วแผ่นดิน”	 (สดด	 33:5)	 และอีกตอนหนึ่งว่�	 “จงมีลูกม�ก	 และ

ทวีจำ�นวนขึ้นจนเต็มแผ่นดิน	จงปกครองแผ่นดิน	จงเปน็น�ยเหนือปล�ในทะเล	

นกในอ�ก�ศ	และสัตว์ทุกชนิดที่เคลื่อนไหวอยู่บนแผ่นดิน”	(ปฐก	1:28)

	 ในพันธสัญญ�เดิม	 ผู้ปรีช�คนหนึ่งภ�วน�เปน็คว�มว่�โลกทั้งโลก

ว�งอยู่ต่อหน้�พระองค์	 ไม่หนักไปกว่�เม็ดหนึ่งที่อยู่ในเครื่องชั่งหรือน้ำ�ค้�ง

หยดหนึ่งบนพื้นดินเวล�เช้�	 แต่พระองค์ทรงพระเมตต�ต่อมนุษย์ทุกคน	

เพร�ะพระองค์ทรงส�ม�รถทำ�ได้ทุกสิ่ง	 และพระองค์ทรงปิดพระเนตรไม่

มองบ�ปของมนุษย์เพ่ือเข�จะได้สำ�นึกผิดด้วยว่�พระองค์ทรงรักสิ่งที่มีตัวตน

ทุกอย่�ง	 และไม่ทิ้งขว้�งสิ่งใดที่พระองค์ได้สร้�งม�	 จริงทีเดียวถ้�พระองค์

ทรงเกลียดชังสิ่งใด	 ก็คงมิได้สร้�งม�	 สิ่งนั้นจะดำ�รงอยู่ต่อไปได้อย่�งไร	

ถ้�พระองค์ไม่ประสงค์ให้มันอยู่แต่เมื่อพระองค์ทรงเอ�พระทัยดูแลทุกสิ่ง	

เพร�ะทุกสิ่งนั้นเปน็ของพระองค์	 ข้�แต่พระเจ้�ผู้ทรงรักชีวิตทั่วไป	 ลมปร�ณ

อันไม่รู้จักเสื่อมเสียของพระองค์จึงแทรกซึมเข้�ไปในสิ่งเหล่�นั้น	 (เทียบ	

ปชญ	11:17-26)

	 พระญ�ณเอื้ออ�ทรของพระเปน็เจ้�สำ�แดงฤทธิ์ให้ปร�กฏ	 เมื่อ

เริ่มกำ�เนิดของทุกช�ติ	 ทุกวัฒนธรรม	 และทุกประเพณีนิยมท�งศ�สน�	

เพร�ะพระเป็นเจ้�ทรงสำ�แดงองค์ให้มนุษย์รู้จักโดยอ�ศัยคว�มเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในธรรมช�ติ	 และอ�ศัยมโนธรรมสะกิดใจเข�	 “พระเจ้�ทรงกระทำ�
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ดังนี้	 เพื่อให้มนุษย์แสวงห�พระเจ้�	 แม้จะต้องคลำ�ห�	 เข�ก็ยังพบพระองค์

ได้”	(กจ	17:27)	เมื่อปฏิบัติภ�รกิจในโลกพวกอัครส�วกก็เหมือนกับเข้�ไป

ในสถ�นที่ปฏิบัติง�นของพระเปน็เจ้�เอง	 และสถ�นที่ปฏิบัติง�นนี้พวกอัคร

ส�วกพบเห็นเครื่องหม�ยนับไม่ถ้วน	แสดงว่�พระเปน็เจ้�สถิตอยู่แม้ว่�มนุษย์

ที่ตกเป็นท�สของบ�ปและแสดงคว�มเห็นแก่ตัวและประพฤติผิดนอกลู่นอก

ท�งก็ต�ม	 เพร�ะเหตุนี้แหละนักบุญเป�โลจึงเรียกยุคในประวัติแห่งคว�ม

รอดก่อนพระคริสตเจ้�เสด็จม�ว่�เปน็	“ยุคที่พระเปน็เจ้�ทรงเพียรอดทน”

	 20.	 แต่มนุษย์ทุกคนไม่ได้เจริญชีวิตอยู่ในสภ�พเดียวกันทั้งหมด	

ก่อนพระคริสตเจ้�เสด็จม�	พวกอัครส�วกรู้ข้อนี้ดี	ในอดีตพระเปน็เจ้�ได้ทรง

ปฏิบัติก�รพิเศษบ�งอย่�งต่อมนุุุุษย์	พระองค์ได้ทรงเลือกเอ�ชนหมู่หนึ่ง	เพื่อ

ปฏิบัติให้สำ�เร็จไปต�มแผนก�รของพระองค์	 คือ	 ประม�ณ	 2000	 ปี	 ก่อน 

พระคริสตเจ้�จะเสด็จม�	พระเปน็เจ้�ได้ทรงเลือก	อับร�ฮัม	ซึ่งเปน็คนเชื้อส�ย

เซมิติกผู้ชอบธรรมและสุจริต	 ให้เปน็ผู้ตั้งประช�กรของพระองค์	 พระเปน็เจ้�

ทรงทำ�พระสัมพันธไมตรีกับท่�นและครอบครัวของท่�น	 	 	 	 	 พระองค์ได้ขอ

อับร�ฮัมให้สมัครใจรับข้อผูกมัดท�งใจข้อหนึ่ง	 กับให้เค�รพเชื่อฟังพระองค์

และเพื่อเปน็ก�รตอบแทน	 พระองค์ทรงสัญญ�จะประท�นพรแก่ท่�นซึ่งพร

นั้นจะสืบต่อไปถึงลูกหล�นทั้งหมด	 และอ�ศัยลูกหล�นเหล่�นั้นจะสืบต่อไป

จนถึงช�ติทุกช�ติในโลกด้วย

	 อ�ศัยสัมพันธภ�พพิเศษซึ่งพระองค์ได้ตั้งขึ้นกับอับร�ฮัมนี้พระเป็น

เจ้�ได้ทรงพระดำ�ริสอดแทรกเข้�ม�ในประวัติศ�สตร์ของช�ติมนุษย์	 เพื่อ

ปฏิบัติให้สำ�เร็จไปต�มแผนก�รของพระองค์ที่จะช่วยชนทุกช�ติให้รอด	 ต�ม
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ที่พระองค์ตรัสแก่อับร�ฮัมว่�อ�ศัยบุตรหล�นของท่�น	 ชนทุกช�ติจะได้รับ

พระพร	(เทียบ	ปฐก	12:3)

	 21.	 หล�ยศตวรรษต่อม�	 โมเสสได้ทำ�ให้ลูกหล�นของอับร�ฮัม

สำ�นึกถึงคว�มเปน็ช�ติ	 ซึ่งคว�มเปน็ช�ตินั้นตั้งขึ้นได้ก็เพร�ะพระเปน็เจ้�

แสดงคว�มโปรดปร�นต่�งๆต่อเข�	 และได้ทรงทำ�พระสัมพันธไมตรีกับเชื้อ

ส�ยของอับร�ฮัมทั้งหมด	 โดย	ตรัส	ว่�	 “ท่�นจะเปน็อ�ณ�จักรสมณะ”	 (อพย	

19:6)	 เพื่อประก�ศพระน�มของพระเปน็เจ้�ต่อหน้�น�น�ช�ติ	 ก�รเชื่อมพระ

สัมพันธไมตรีใหม่นี้เกิดขึ้นด้วยก�รถือพระบัญญัติสิบประก�ร	ซึ่งพระเปน็เจ้�

ได้มอบฝ�กแก่โมเสส	โดยถือเปน็ก�รแสดงน้ำ�พระทัยของพระองค์

บัญญัติสิบประก�รนั้นคือ	(อพย	20:1-17,ฉธบ	5:1-21)

	 “เร�คือองค์พระผู้เปน็เจ้�	พระเจ้�ของท่�น”

	 1.	จงนมัสก�ร	องค์พระผู้เปน็เจ้�	พระเจ้�พระองค์เดียวของท่�น

	 2.	อย่�ออกพระน�มพระเจ้�โดยไม่สมเหตุ

	 3.	อย่�ลืมฉลองวันพระเจ้�เปน็วันศักดิ์สิทธิ์

	 4.	จงนับถือบิด�ม�รด�

	 5.	อย่�ฆ่�คน

	 6.	อย่�ผิดประเวณี

	 7.	อย่�ลักขโมย

	 8.	อย่�พูดเท็จใส่ร้�ยผู้อื่น

	 9.	อย่�ปลงใจผิดประเวณี

	 10.	อย่�มักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น
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	 22.	 เหตุผลและจุดหม�ยของก�รที่พระเปน็เจ้�ทรงสอดแทรกเปน็

พิเศษเช่นนี้	ก็คือ	พระองค์ใคร่จะตั้งชนช�ติหนึ่งซึ่งจะประก�ศพระองค์ในโลก	

เพื่อทำ�พระสัมพันธไมตรีในที่ทั่วไปกับเพื่อเผยแสดงอย่�งสมบูรณ์	 เมื่อถึง

กำ�หนดเวล�โดยใช้พระเมสสิย�ห์เสด็จม�	 (คำ�	 “เมสสิย�ห์”	 เปน็ศัพท์ฮีบรู

แปลว่�	“ผู้ได้รับก�รเจิม	ผู้ได้รับก�รอภิเษก”)

	 ลักษณะพิเศษของพระสัมพันธไมตรีใหม่	 ก็คือเรื่องพระเปน็เจ้�

สถิตใกล้ชิดในหมู่มนุษย์กับเรื่องคว�มเข้�ใจและคว�มรักต่อพระเปน็เจ้�แพร่

ขย�ยไปทั่วโลก	 ในหนังสือของประก�ศกเยเรมีย์	 มีข้อคว�มสำ�คัญยิ่งตอน

หนึ่งทำ�น�ยไว้ว่�	“ดูซิ	วันเวล�จะม�ถึง	เมื่อเร�จะทำ�พันธสัญญ�ใหม่กับพงศ์

พันธุ์อิสร�เอลและพงศ์พันธุ์ยูด�ห์...	 เร�จะใส่ธรรมบัญญัติของเร�ไว้ภ�ยใน

เข�	 เร�จะเขียนธรรมบัญญัติไว้ในใจของเข�	 เร�จะเปน็พระเจ้�ของเข�	 และ

เข�จะเปน็ประช�กรของเร�...	 ทุกคนจะรู้จักเร�	 ตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดจนถึง

คนใหญ่โตที่สุด”	(ยรม	31:31-34)	ในหนังสือประก�ศกเอเสเคียล	มีคว�ม

เพิ่มเปน็ทำ�นองคล้�ยคลึงว่�	“เร�จะใส่จิตใหม่ไว้ในเข�	เพื่อเข�จะดำ�เนินต�ม

ข้อกำ�หนดของเร�”	(อสค	11:19-20)

	 23.	 พระสัมพันธไมตรีใหม่นี้แหละ	 ที่พระเปน็เจ้�ได้สถ�ปน�ขึ้น

ในพระเยซูคริสตเจ้�	 อัครธรรมทูตเป�โลได้กล่�วสรุปเหตุก�รณ์ยิ่งใหญ่

สำ�คัญนี้ว่�	 “เมื่อถึงเวล�ที่กำ�หนดไว้	 พระเจ้�ทรงส่งพระบุตรของพระองค์

ให้ม�บังเกิดจ�กหญิงผู้หนึ่ง	 เกิดม�อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ	 	 เพื่อทรงไถ่ผู้ที่

อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ	 และทำ�ให้เร�ได้เปน็บุตรบุญธรรม”	 (กท	 4:4-5)	 ดังนี้

พระสัมพันธไมตรีของพระเป็นเจ้�กับประช�กรช�วยิวได้เจริญงอกง�มอย่�ง
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เต็มที่ในพระสัมพันธไมตรีใหม่	 ซึ่งมุ่งขย�ยไปทั่วทุกแห่ง	 พระเยซูคริสตเจ้�

ซึ่งเปน็พระ-มนุษย์	 คนกล�งแห่งคว�มรอดและพระผู้ไถ่มนุษย์ทุกคนเปน็

จุดศูนย์กล�งแห่งพระสัมพันธไมตรีใหม่นี้	 อ�ศัยพระองค์พระเปน็เจ้�สถิต

อยู่ในหมู่มนุษย์	 ประท�นพระวจนะและคว�มสว่�งซึ่งส�ม�รถจะเปลี่ยนแปลง

มนุษย์ไปถึงพระองค์

ประวัติแห่งความรอดเมื่อพระคริสตเจ้าเสด็จมาแล้ว

	 24.	 เมื่อพระศ�สนจักรแรกตั้งขึ้นนั้น	 	 คริสตชนทุกคนเปน็สักขี

พย�นและเปน็ผู้ประก�ศพระคริสตเจ้�	ภ�ยในเวล�ไม่กี่ปี	เพร�ะก�รประก�ศ

ของคริสตชนหมู่แรกนี้	 คว�มเชื่อถึงพระคริสตเจ้�ได้แพร่ขย�ยจ�กประเทศ

ป�เลสไตน์เข้�ไปในอ�ณ�เขตรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	ในทวีปเอเชีย	ยุโรป

และแอฟริก�	 ยิ่งกว่�นั้น	 ยังเริ่มแพร่เข้�ไปยังเขตภ�ยในของทวีปเหล่�นี้อีก

ด้วย

	 อัครส�วกเปโตรไปประก�ศพระวรส�รในประเทศซีเรียกับที่กรุงโรม	

และได้สิ้นชีวิตเปน็ศ�สนสักขีที่นครนี้	 อัครธรรมทูตเป�โลได้ไปแพร่ธรรมทั่ว

ดินแดนของช�วกรีกและโรมัน	 อัครส�วกยอห์นและโทมัสไปประก�ศพระว

รส�รในภูมิภ�คตะวันตกของทวีปเอเชีย	 ส่วนอัครส�วกย�กอบจัดระเบียบ

พระศ�สนจักร	ในหมู่ช�วยิวที่กลับใจในกรุงเยรูซ�เล็ม	ดังนี้	จึงเปน็อันสำ�เร็จ

ไปต�มคำ�ทำ�น�ยของท่�นอิสย�ห์ท่ีกล่�วถึงกรุงเยรูซ�เล็มเมื่อหล�ยศตวรรษ

ก่อนว่�	“ชนช�ติที่ไม่รู้จักท่�นจะวิ่งม�ห�ท่�น”	(อสย	55:5)
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	 25.	 ถึงแม้จะลังเลใจอยู่บ้�ง	 แต่เพร�ะอำ�น�จที่ได้รับจ�กพระจิต	

พวกอัครธรรมทูตก็ได้ประก�ศว่�	 พระคุณคว�มรอดนั้น	 ใครๆก็มีสิทธิ์รับ

ได้	 โดยไม่เลือกว่�เปน็ช�ติใด	 หรือถือกำ�เนิดม�จ�กที่ใด	 เพื่อรับพระคุณ

น้ีเพียงแต่เชื่อถึงพระคริสตเจ้�และนำ�พระโอว�ทของพระองค์ม�ปฏิบัติก็

พอแล้ว	แต่ละบุคคลแต่ละช�ติต่�งก็ได้รับเรียกให้ม�ถือพระวรส�ร	ทั้งๆที่ยัง

มีคุณสมบัติท�งฝ่�ยก�ยและใจของแต่ละคน	 หรือแต่ละช�ติอยู่	 เพร�ะเหตุ

นี้แหละ	 อัครธรรมทูตเป�โลจึงทำ�ตัว	 “เปน็ยิวกับคนยิว	 เปน็ช�วกรีกกับช�ว

กรีก”	และประก�ศบ่อยๆว่�	ไม่มีคนต่�งด้�ว	ไม่มีช�วยิว	ไม่มีท�ส	ไม่มีน�ย	

ต่อหน้�พระเปน็เจ้�ทุกคนรวมกันเปน็ครอบครัวเดียวในพระคริสตเจ้�	 (เทียบ	

1คร	12:13)

	 ท่�นยังกล่�วอีกว่�	 “มีแต่พระเจ้�เดียว	 คว�มเชื่อเดียว	 ศีลล้�งบ�ป

เดียว	พระเจ้�เดียวซึ่งเปน็พระบิด�ของทุกคน	อยู่เหนือทุกคน	เพื่อทุกคนและ

ในทุกคน”	คว�มแตกต่�งเกี่ยวกับช�ติและวัฒนธรรม	มิใช่แต่ไม่ถูกกำ�จัดให้

สูญไปเท่�นั้น	 ตรงกันข้�มกลับได้รับก�รสนับสนุนให้เจริญงอกง�มอย่�งเต็ม

ที่ในพระศ�สนจักรด้วย

	 26.	 ดังนี้	 ตั้งแต่สมัยแรกเริ่มของพระศ�สนจักร	 คว�มแตกต่�งกัน

หล�ยอย่�งได้มีอยู่ภ�ยในคริสตชนหมู่เดียว	ซึ่งชุมนุมอยู่ที่กรุงเยรูซ�เล็มและ

กรุงโรม	 ที่เมืองเอเฟซัสและโครินธ์	 ในหมู่ช�วเมืองอันทิโอกและช�วเมือง 

อเล็กซ�นเดรีย	 ทุกแห่งที่รับส�รของพระคริสตเจ้�	 ส�รนั้นก็ประส�นเข้�กับ

คุณสมบัติฝ่�ยจิตที่มีอยู่ก่อนแล้ว	 สิ่งอันมีคุณค่�ฝ่�ยศ�สน�และฝ่�ยมนุษย์

ของชนทุกช�ติได้นำ�ม�ชำ�ระและยกให้สูงขึ้นในพระคริสตเจ้�	 ต�มว�ทะของ
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นักบุญเป�โลว่�	“ทุกสิ่งล้วนเปน็ของพวกท่�น	แต่พวกท่�นเปน็ของพระคริสต์

และพระคริสต์เปน็ของพระเจ้�”	(1คร	3:22-23)

	 27.ต่อไปนี้ เป็นก�รเล่�ประวัติพระคริสตศ�สน�โดยสังเขป	

ภ�ยในสี่ศตวรรษแรก	 พระคริสตศ�สน�ได้แพร่เข้�ไปในภูมิภ�ครอบทะเล

เมดิเตอร์เรเนียนในจักรวรรดิโรมัน	 และได้เลยเข้�ไปในทวีปแอฟริก�	 แคว้น

เมโสโปเตเมียและประเทศเปอร์เซีย	 ในขณะนั้น	 ช�วโรมันบังคับให้นับถือ

ศ�สน�ของรัฐ	 ดังนั้นก�รนับถือพระเจ้�องค์เดียวกับพระเยซูคริสตเจ้�	 พระ

บุตรของพระองค์	จึงถูกข่มเหงเรื่อยม�	จนถึงวันที่พลเมืองทุกคนในจักรวรรดิ

ได้รับเสรีภ�พในก�รนับถือศ�สน�

	 ในศตวรรษที่	 5	 เมื่อจักรวรรดิโรมันเริ่มจะเสื่อมโทรมลง	 พระ

ศ�สนจักรได้ตั้งมั่นอยู่ในเขตวัฒนธรรมใหญ่ๆ	ส�มแห่งแล้วคือ	เขตตะวันตก

ของช�วล�ติน	 ภ�ยใต้อิทธิพลของกรุงโรม	 ซึ่งในเขตนี้ผู้สืบตำ�แหน่งต่อจ�ก

นักบุญเปโตร	 “ทำ�ก�รปกครองหมู่คริสตชนทั่วไปทั้งหมด”	 (ต�มจดหม�ย

ของนักบุญอิกญ�ซีโอถึงช�วโรมัน)	และถือว่�	“เปโตรยังมีชีวิตและยังพูดอยู่

ในตัวบรรด�ผู้สืบตำ�แหน่งต่อจ�กท่�น”	ต่อไปเปน็	เขตตะวันออกของช�วกรีก	

ภ�ยใต้อิทธิพลของกรุงบีซันส์	 กับเขตของช�วซีเรีย	 ภ�ยใต้อิทธิพลของเมือง 

อันทิโอกและเอเดสซ�	 ในเขตทั้งส�มนี้	 พระคริสตศ�สน�ได้เจริญรุ่งเรือง

ต�มแบบฉบับของแต่ละช�ติที่รับศ�สน�ไว้	 กล่�วคือ	 ช�วโรมันเปน็ผู้ชำ�น�ญ

ในเรื่องสัจธรรม	 ช�วกรีกเปน็ผู้เชี่ยวช�ญในท�งปรัชญ�	 ส่วนช�วซีเรียเปน็ผู้

เคร่งครัดในท�งบำ�เพ็ญพรต
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	 ในระหว่�งนั้น	 ทั้งส�มเขตนี้ได้พย�ย�มแพร่พระคริสตศ�สน�ให้

ขย�ยออกไปรอบข้�งอย่�งสงบ	 พระศ�สนจักรที่กรุงโรม	 ได้ส่งธรรมทูตไป

ประก�ศศ�สน�แก่ช�วฟรังก์	ช�วแซลติก	ช�วแองโกลแซ็กซัน	ช�วสลัฟ	ช�ว

ฮังก�รีและ	ช�วสแกนดีเนเวีย

	 พระศ�สนจักรที่กรุงบีซันส์	 ได้เผยแพร่คว�มเชื่อเข้�ไปในหมู่ชนช�ติ

ที่อยู่ภ�คตะวันออกของทวีปยุโรป

	 พระศ�สนจักรที่เมืองอันทิโอกกับเอเดสซ�	 ได้นำ�พระวรส�รไป

ประก�ศในแคว้นเมโสโปเตเมีย	และเปอร์เซีย	และจ�กนั้น	พระคริสตศ�สน�

ได้แพร่จนถึงประเทศอินเดีย	 ประเทศจีน	 และจนถึงมห�สมุทรแปซิฟิก	 ใน

ขณะเดียวกัน	พระคริสตศ�สน�ได้แพร่จ�กเมืองอเล็กซ�นเดรีย	และแอฟริก�

เหนือเข้�ไปในประเทศเอธิโอเปีย	และดินแดนอื่นๆในทวีปแอฟริก�

	 ชีวิตของนักบุญบ�งองค์ได้แสดงให้เห็นประจักษ์ว่�	 พระศ�สนจักร

ในสมัยน้ันมีคว�มเข้มแข็งและปฏิบัติถูกต้องต�มคว�มต้องก�รฝ่�ยวิญญ�ณ

ในยุคนั้น	 ชีวิตของนักบุญเหล่�นั้นยังสะท้อนให้เห็นคุณสมบัติท�งฝ่�ย

วิญญ�ณในสมัยนั้น	ซึ่งมีม�กม�ยหล�ยประก�ร	เช่น	นักบุญเอ�กุสตีโน	ซึ่ง

เปน็ช�วแอฟริก�นั้นเปน็นักเทวศ�สตร์ที่ใจเร่�ร้อนชั้นเยี่ยมยอด	นักบุญยอห์น	

คริสซอสโตม	ซึ่งเปน็ช�วเอเชียน้อย	เปน็นักเทศน์และนักบำ�เพ็ญพรต	นักบุญ

เบเนดิกต์	 ซึ่งเปน็ช�วโรมัน	 เปน็คนชอบสวดมนต์ภ�วน�และทำ�ง�น	 และเปน็

บิด�ของก�รถือพรตในภ�คตะวันตกด้วย	 รวมคว�มแล้ว	 บุคคลสำ�คัญเหล่�

นี้ดูคล้�ยจะเปน็ประวัติของวัฒนธรรมภ�คตะวันตก	ไปทีเดียวก็ว่�ได้
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	 28.	 แต่น่�เสียด�ยที่ในระหว่�งหล�ยศตวรรษ	 	 คว�มรักบูช�ช�ติ

และคว�มไม่เข้�ใจกันต่�งๆ	ได้ก่อให้เกิดคว�มบ�ดหม�งและแตกแยกขึ้นใน

หมู่คริสตชน	คว�มผิดมีอยู่ด้วยกันทั้งสองฝ่�ย	เมื่อคริสตชนหล�ยกลุ่มใหญ่

แตกแยกจ�กสหพันธ์และเอกภ�พของพระศ�สนจักรค�ทอลิก

	 ระหว่�งศตวรรษที่	 5	 กับศตวรรษที่	 10	 พระศ�สนจักรตะวันออก

กับพระศ�สนจักรแห่งกรุงโรมได้แตกแยกกันอย่�งลึกซึ้งยิ่งขึ้นในระยะเวล�

เดียวกันนั้น	 ประช�คมคริสตชนท�งภ�คตะวันตก	 ต้องเผชิญกับก�รขย�ย

ตัวอย่�งรวดเร็วของศ�สน�อิสล�มในทวีปเอเชียแอฟริก�และยุโรป

	 พวกคริสตชนท�งภ�คตะวันออกและตะวันตกต้องป้องกันคว�มเปน็

เอกร�ชของตน	 และเนื่องจ�กปัญห�คว�มเชื่อกับปัญห�ก�รเมืองในขณะนั้น

เกี่ยวโยงกันและกันอย่�งใกล้ชิด	จึงมิใช่แต่เกิดก�รรบร�ฆ่�ฟันกันเท่�นั้น	ซ้ำ�

ยังเกิดก�รโต้แย้งกันท�งลัทธิคว�มเชื่อถือ	 ทำ�ให้ทั้งสองฝ่�ยเข้�ใจกันอีกไม่

ได้	 คริสตชนยังต้องป้องกันตัวต่อสู้กับช�วมองโกล	 ซึ่งในศตวรรษที่	 13	 ได้

รุกม�จนถึงใจกล�งทวีปยุโรปหลังจ�กที่ได้ทำ�ล�ยทุกสิ่งที่เป็นของคริสตชน

ในเอเชียแล้ว

	 อย่�งไรก็ดีในสมัยเดียวกันนี้เอง	 พระศ�สนจักรได้เปน็กำ�ลังสำ�คัญ

ทำ�ให้สังคมในภ�คตะวันตกเปลี่ยนแปลงไป	 คว�มเชื่อของคริสตชนได้ทำ�ให้

เกิดก�รพัฒน�ท�งสังคมและบำ�เพ็ญฌ�ณอย่�งกว้�งขว�ง	 กับทำ�ให้เกิด

ขบวนก�รและง�นศิลปกรรมชั้นเยี่ยมยอดอย่�งแท้จริง	 นักบุญฟรังซิส	 แห่ง

อัสซีซี	 ได้ถือคว�มร่�เริงและคว�มย�กจนต�มที่พระวรส�รสอน	 เปน็แบบ

อย่�งแก่คนในสมัยเดียวกับท่�น	นักบุญโทมัส	อไควนัส	ได้สังเคร�ะห์คว�ม

จริง	เท่�ที่พระเปน็เจ้�เผยแสดงและมนุษย์คิดห�เหตุผลได้
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	 29.	 ตอนปล�ยสมัยกล�งและตอนต้นสมัยใหม่	 	 พระศ�สนจักรใน

ยุโรปรู้สึกว่�จำ�เปน็ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข	 คือ	 ต้องฟื้นฟูศีลธรรมปรับปรุง

จิตใจและปฏิบัติให้สอดคล้องกับปรัชญ�ในสมัยนั้น

	 นักพรตช�วเยอรมันผู้หนึ่ง	ชื่อลูเธอร์	ได้เปน็ผู้ริเริ่มก�รปฏิรูปศ�สน�	

และพวกเจ้�น�ยช�วเยอรมันได้สนับสนุน	 ก�รปฏิรูปนั้นเลยกล�ยเปน็	 “ก�ร

คัดค้�น”	 ทำ�ให้บรรด�ประช�คมคริสตชนท�งภ�คเหนือของยุโรปแตกแยก

ออกจ�กพระศ�สนจักรโรมันค�ทอลิกภ�ยในพระศ�สนจักรแห่งกรุงโรม	

บรรด�พระสันตะป�ป�และพระสังฆร�ชได้เรียกร้องให้มีก�รปฏิรูปอย่�ง

จริงจัง	 และก�รปฏิรูปนั้นก็ได้เกิด	ขึ้นในก�รประชุมสังค�ยน�ที่เมืองเตรนโต	

ในก�รประชุมสังค�ยน�ครั้งนี้ข้อสำ�คัญแห่งคำ�สอนคริสตชนเก่ียวกับมนุษย์ก็

ดี	 เกี่ยวกับเรื่องคว�มรอดมีลักษณะแท้จริงภ�ยในเปน็อย่�งไรก็ดี	 ตลอดจน

โครงร่�งพระฐ�น�นุกรมแห่งพระศ�สนจักรก็ดี	 (ซึ่งพวกโปรเตสเตนท์ปฏิเสธ

ไม่ยอมรับ)	ได้รับก�รนิย�มอย่�งแจ่มแจ้ง

	 นักบุญจำ�นวนม�กม�ย	ไม่ว่�พวกที่เพ่งพินิจรำ�พึง		เช่น				นักบุญ

เทเรซ�	 แห่งเมืองอ�วีล�	 กับนักบุญยวงแห่งก�งเขนหรือพวกที่ปฏิบัติง�น	

เช่น	นักบุญอิกญ�ซีโอ		แห่งโลโยล�	นักบุญช�ร์ล	บอร์โรเมโอ	นักบุญฟรันซีส	

เดอซ�ลส์	กับพวกริเริ่มตั้งขบวนก�รเมตต�จิตและสังคมสงเคร�ะห์อีกเปน็อัน

ม�ก	ได้ปฏิบัติต�มที่สภ�สังค�ยน�ที่เมืองเตรนท์สอน	ในขณะเดียวกันคว�ม

ร้อนรนในง�นธรรมทูตได้กลับเข้มแข็งขึ้นในพระศ�สนจักร	และพระวรส�รได้

ถูกนำ�ไปประก�ศจนถึงภูมิภ�คต่�งๆในทวีปเอเชีย	 แอฟริก�และอเมริก�ซึ่ง

ช�วยุโรปเพิ่งจะค้นพบ
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	 30.	 ทุกวันนี้ในโลกซึ่งมนุษย์กระห�ยอิสรภ�พและคว�มเจริญ

ก้�วหน้�	 	 แต่ภ�ยในใจมีคว�มกระวนกระว�ยทุกข์ร้อนนั้น	 พระศ�สนจักร

ค�ทอลิกพย�ย�มเสนอพระวรส�ร	 ซึ่งมีอ�นุภ�พจะช่วยให้พ้นทุกข์ได้หมด

สิ้น	 พระศ�สนจักรสำ�นึกถึงขอบเขตคว�มอ่อนแอ	 ซึ่งทำ�ให้ก�รประก�ศเทศน์

สอนของตนมีประสิทธิภ�พน้อยลง	 จึงทำ�ก�รฟื้นฟูจิตใจและปรับปรุงตนให้

ทันต่อเหตุก�รณ์	 เพื่อให้สอดคล้องกับจิตต�รมณ์ของพระคริสตเจ้�และ

คว�มต้องก�รของมนุษย์ในสมัยนี้ม�กที่สุด	 พระศ�สนจักรปร�รถน�อย่�ง

ร้อนแรงยิ่งขึ้น	 ที่จะสร้�งเอกภ�พอย่�งสมบูรณ์ขึ้นใหม่ระหว่�งคริสตชนภ�ค

ตะวันออกกับภ�คตะวันตกหลังจ�กได้แตกแยกกันม�น�นนักหน�แล้ว	 พระ

ศ�สนจักรยังมีน้ำ�ใจเผื่อแผ่หันไปห�ผู้ท่ีมิใช่คริสตชนเปน็จำ�นวนล้�นๆคนและ

มีส�ส์นพิเศษซึ่งจะทำ�ให้เข�บรรลุถึงชีวิต

	 ก�รประชุมสังค�ยน�ว�ติกันที่	 2	 แสดงให้เห็นว่�	 พระศ�สนจักร

ได้พย�ย�มอย่�งยิ่ง	 ที่จะปฏิบัติภ�รกิจต่อมนุษย์ทุกคน	 ต�มที่พระคริสตเจ้�

ทรงฝ�กไว้	ในเรื่องนี้	พระศ�สนจักรหวังพึ่งพระคริสตเจ้�ที่ยังสถิตอยู่กับตน	

ยิ่งกว่�จะคิดพึ่งคว�มส�ม�รถของมนุษย์	เพร�ะก่อนที่จะจ�กไป	พระองค์ได้

ตรัสแก่เข�ว่�	“เร�อยู่กับท่�นทุกวันตลอดไปตร�บจนสิ้นพิภพ”	(มธ	28:20)	

ก�รสวดภ�วน�และพันธะทุกอย่�งของคริสตชนก็เกิดจ�กคว�มเช่ือนี้แหละ	

“ขอให้พระว�จ�ขององค์พระผู้เป็นเจ้�เผยแผ่ไปอย่�งรวดเร็วและได้รับก�ร

ยกย่องดังที่เปน็ไปในหมู่ท่�นแล้ว”	 (2ธส	 3:1)	 และเพื่อให้มนุษย์ที่มีน้ำ�ใจ

ดีทุกคน	 รวมเปน็อันหนึ่งอันเดียวกับพระบิด�ในพระศ�สนจักรส�กล	 ต�ม

ที่มีกล่�วในพระคัมภีร์ว่�	 “พระองค์จะทรงพำ�นักอยู่ในหมู่เข�	 เข�จะเปน็

ประช�กรของพระองค์	 และพระองค์จะทรงเปน็พระเจ้�ของเข�	 พระองค์จะ
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ทรงเช็ดน้ำ�ต�ทุกหยดจ�กนัยน์ต�ของเข�	 จะไม่มีคว�มต�ยอีกต่อไป	 จะไม่มี

ก�รคร่ำ�ครวญ	 ก�รร้องไห้	 และคว�มทุกข์อีกต่อไป	 เพร�ะโลกเดิมผ่�นพ้น

ไปแล้ว”	(วว	21:3-4)
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บทที่	2	คว�มปรีช�สุขุมแบบคริสตชน

ความปรีชาสุขุมของคริสตชน

	 1.	 มนุษย์มักจะตั้งปัญห�ถ�มตัวเอง	 เพร�ะมนุษย์เปน็นักค้นห�ที่

ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย	 เพื่อจะดำ�รงชีวิตอยู่	 มนุษย์ต้องก�รรู้ว่�ต้องทำ�อย่�งไร

และทำ�ไมต้องทำ�อย่�งนั้น	 ดังนั้น	 แม้เมื่อมีคว�มรู้ท�งวิช�ก�ร	 พอแก่คว�ม

ต้องก�รท�งวัตถุของชีวิตแล้ว	 มนุษย์ยังคิดจะขบปัญห�เรื่องชีวิตของตนต่อ

ไป	 หม�ยคว�มว่�มนุษย์นั้นหมกมุ่นจมอยู่ในโลกอันมีขอบเขต	 แต่มีคว�ม

ใฝ่ฝันไปถึงสิ่งอันไม่มีขอบเขต

	 มนุษย์มักถ�มตัวเองว่�	 ชีวิตมีจุดหม�ยอะไรและมีคว�มหม�ยอะไร	

ทำ�ไมจึงมีคว�มดีกับคว�มชั่ว	 คว�มทุกข์กับคว�มต�ยม�จ�กไหน	 และมี

คว�มหม�ยประก�รใด	 มีท�งที่จะบรรลุถึงคว�มสุขแท้หรือไม่มีใครตอบ

ปัญห�ที่ทรม�นจิตใจเหล่�นี้ได้	 มีแต่คว�มเงียบงันและคว�มไม่ยินดียินร้�ย

ของจักรว�ลกระนั้นหรือ	 ตั้งแต่เกิดม�และในส่วนลึกของตนเอง	 มนุษย์ทั่วทั้ง

โลกพย�ย�มจะรู้ว่�	ทำ�ไมตนจึงเกิดม�

	 2.	 พระเยซูเจ้�เสด็จม�ในโลก	 ได้ตรัสอย่�งมีอำ�น�จว่�	 “เร�เปน็

หนท�ง	คว�มจริง	และชีวิต	ไม่มีใครไปเฝ้�พระบิด�ได้นอกจ�กผ่�นท�งเร�”	

(ยน	 14:6)	 อัครธรรมทูตเป�โลอธิบ�ยว่�	 “ในพระคริสตเยซูผู้ที่พระเจ้�ทรง

ตั้งให้เปน็ปรีช�ญ�ณสำ�หรับเร�	ทั้งยังทรงเปน็ผู้บันด�ลคว�มชอบธรรม	คว�ม
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ศักดิ์สิทธิ์และก�รไถ่กู้อีกด้วย”	 (1คร	 1:30)	 ถ้�เช่นนั้นคว�มปรีช�สุขุมของ 

คริสตชนก็คือองค์พระคริสตเจ้�	 พระองค์ทรงเปน็สะพ�นที่ทอดให้มนุษย์	

ร่วมชิดสนิทกับพระเปน็เจ้�	 เปน็พระว�จ�อันทรงชีวิต	 ซึ่งอ�ศัยพระว�จ�นั้น	

มนุษย์จึงรู้จักพระเปน็เจ้�พระบิด�ของตน	 และส�ม�รถติดต่อกับพระองค์

เยี่ยงบุตร	ธรรมล้ำ�ลึกต่�งๆ	ซึ่งครอบคลุมชิวิตของมนุษย์	ย่อมสุกใสประจักษ์

แจ้งด้วยคว�มสว่�งของพระคริสตเจ้�

เอกสารที่แสดงความปรีชาสุขุมของคริสตชน

	 3.	คว�มปรีช�สุขุมของคริสตชนไม่ได้เกิดจ�กก�รค้นคว้�ของมนุษย์	

หรือจ�กก�รคิดห�เหตุผลของนักปรัชญ�เมธี	 แต่เปน็ผลที่เกิดจ�กก�รเผย

แสดงของพระเปน็เจ้�	 อัครธรรมทูตเป�โลเขียนว่�	 “ในอดีต	 พระเจ้�ตรัสกับ

บรรพบุรุษของเร�โดยท�งประก�ศกหล�ยว�ระและหล�ยวิธี		ครั้นสมัยนี้เปน็

ว�ระสุดท้�ย	พระองค์ตรัสกับเร�โดยท�งพระบุตร”	(ฮบ	1:1-2)

	 ข้อเผยแสดงที่พระเปน็เจ้�ประท�นแก่มนุษย์	 ก่อนพระคริสตเจ้�

ประสูติม�นั้น	มีบันทึกอยู่ในหนังสือ	46	เล่มของพระคัมภีร์เดิม	(พันธสัญญ�

เดิม)	 ส่วนข้อเผยแสดงที่พระคริสตเจ้�นำ�ม�เผยนั้น	 บรรจุอยู่ในหนังสือ	 27	

เล่มของพระคัมภีร์ใหม่	(พันธสัญญ�ใหม่)

	 คริสตชนถือว่�	 หนังสือรวมกันทั้งหมดนี่เปน็พระธรรมลิขิตหรือพระ

คัมภีร์ที่พึงเค�รพและศึกษ�อย่�งไม่รู้จักเหนื่อยหน่�ย	 หนังสือพระคัมภีร์ที่

เขียนเหล่�นี้แต่งโดยผู้ประพันธ์	 ซึ่งได้รับก�รช่วยเหลือพิเศษที่เรียกว่�	 “ก�ร

ดลใจ”	 ของพระเปน็เจ้�	 เพร�ะเรื่องที่เข�กล่�วถึงนั้นมีคว�มสำ�คัญยิ่ง	 ก�ร

รักษ�ข้อเผยแสดงของพระเปน็เจ้�ไว้ให้ถูกต้องเที่ยงแท้	 กับก�รอธิบ�ย
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ตีคว�มข้อเขียนที่บรรจุข้อเผยแสดงนั้น	เปน็ภ�ระหน้�ที่ของพระศ�สนจักร	ซึ่ง

เปน็พระเยซูเจ้�ได้ตั้งไว้	 สำ�หรับเปน็	 “พระศ�สนจักรซึ่งเปน็หลักและร�กฐ�น

ของคว�มจริง”	 (1	 ทธ	 3:15)	 ก�รที่พระศ�สนจักรถ่�ยทอดและสอนข้อเผย

แสดงแก่มนุษย์อย่�งมีอำ�น�จนี้แหละ	 ที่เร�เรียกว่�	 ธรรมประเพณีของคริสต

ชน	(Tradition)

	 4.	 ก�รเผยแสดงของพระเปน็เจ้�นั้น	 ถ้�กล่�วโดยหลักสำ�คัญก็เปน็

เรื่องที่เก่ียวถึงพฤติก�รณ์และคำ�สอนท่ีกล่�วถึงก�รปฏิบัติของพระเป็นเจ้�

ต่อมนุษย์	 จิตใจของมนุษย์ไม่ส�ม�รถจะเข้�ใจพฤติก�รณ์และคำ�สอนเหล่�

นั้นโดยลำ�พังตนเองได้เพร�ะเปน็เรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่เกินสติปัญญ�	 มนุษย์

จึงส�ม�รถเห็นแต่สิ่งที่จะใช้เป็นแนวท�งเจริญชีวิตและคิดได้เพียงร�งๆ

เท่�นั้น	 โดยนัยนี้คว�มจริงแห่งพระคริสตศ�สน�หล�ยข้อจึงเปน็	 “ธรรมล้ำ�

ลึก”	 หม�ยคว�มว่�เปน็ข้อคว�มจริงศักดิ์สิทธิ์และเร้นลับ	 ซึ่งเร�ส�ม�รถรู้ได้

อย่�งคลุมเครือและอ�ศัยก�รเผยแสดง	 ด้วยคว�มเชื่อที่พระเปน็เจ้�ประท�น

แก่มนุษย์

	 “	ทุก	ถ้อยคำ�	ใน	พระ	คัมภีร์	ได้	รับ	ก�ร	ดลใจ	จ�ก	พระ	เจ้�	 และ	มี	

ประโยชน์เพื่อ	สั่งสอน	 ว่�กล่�ว	ตักเตือน	ให้	ปรับปรุง	แก้ไข	และ	อบรม	ให้	ดำ�เนิน	

ชีวิต	อย่�ง	ชอบ	ธรรม	 คน	ของ	พระ	เจ้�	จะ	ได้	เตรียมพร้อม	และ	พร้อมสรรพ	เพื่อ	

กิจก�ร	ดี	ทุกอย่�ง”	(2	ทธ	3:16-17)
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ธรรมล้ำาลึกเรื่องพระเป็นเจ้า

	 5.	 คริสตศ�สนิกชนรู้ว่�มีพระเปน็เจ้�เดียวทรงชีวิตและเที่ยงแท้	

เปน็ปฐมเหตุของสรรพสิ่งที่มีอยู่	 พระองค์นั้นทรงฤทธิ์ทุกประก�รดำ�รงอยู่

ในนิรันดรภ�พ	 มีพระทัยเมตต�	 เปน็ผู้ดีพร้อมทุกประก�ร	 โดยมีพระสติ

ปัญญ�	 น้ำ�พระทัยและพระคุณลักษณะทุกประก�ร	 พระองค์อยู่แยกจ�ก

โลก	เร�แลเห็นพระองค์ไม่ได้และไม่ส�ม�รถจะเข้�ใจว่�พระองค์เปน็อย่�งไร	

แต่พระองค์ก็อยู่ใกล้ชิดมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งปวง	 “พระองค์ทรงเปน็ผู้

ประท�นชีวิต	ลมห�ยใจและทุกสิ่งให้แก่มนุษย์ทุกคน”	(กจ	17:25)

	 เพร�ะเหตุนี้มนุษย์จึงส�ม�รถรู้จักพระองค์	 โดยอ�ศัยสรรพสัตว์ที่

ฉ�ยให้เห็นพระองค์ในฐ�นะเป็นปฐมเหตุของชีวิตและเป็นคว�มดีพร้อมของ

สรรพสัตว์เหล่�นั้น	ต�มที่นักบุญเป�โลกล่�วว่�	“ทั้งๆ	ที่พระเจ้�ทรงทำ�ให้สิ่ง

ที่รู้ได้เกี่ยวกับพระองค์ปร�กฏชัดอยู่แล้ว		กล่�วคือ	ตั้งแต่เมื่อทรงสร้�งโลก	

คุณลักษณะที่ไม่อ�จแลเห็นได้ของพระเจ้�	 คือพระอ�นุภ�พนิรันดรและเทว

ภ�พของพระองค์ปร�กฏอย่�งชัดเจนแก่ปัญญ�มนุษย์ในสิ่งที่ทรงสร้�ง	 ดัง

นั้น	คนเหล่�นี้จึงไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ”	(รม	1:19-20)

	 6.	 เมื่อรู้ว่�มนุษย์ส�ม�รถรู้จักพระเปน็เจ้�	 และพระเปน็เจ้�ก็สถิต

อยู่ใกล้มนุษย์เช่นนี้	 คริสตชนก็ยกย่องถือค�รวะกิจและศ�สนกิจทุกแบบ

ได้อย่�งมั่นใจ	 โดยเห็นเปน็เครื่องหม�ยแสดงว่�พระเปน็เจ้�เอ�พระทัยใส่

สอดส่องมนุษยช�ติทั้งสิ้นบังเกิดจ�กคนๆ	 เดียวและทวีแพร่ไปทั่วพื้นแผ่นดิน	

“ทั้งๆ	ที่พระเจ้�ทรงทำ�ให้สิ่งที่รู้ได้เกี่ยวกับพระองค์ปร�กฏชัดอยู่แล้ว		กล่�ว

คือ	 ตั้งแต่เมื่อทรงสร้�งโลก	 คุณลักษณะที่ไม่อ�จแลเห็นได้ของพระเจ้�	 คือ
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พระอ�นุภ�พนิรันดรและเทวภ�พของพระองค์ปร�กฏอย่�งชัดเจนแก่ปัญญ�

มนุษย์ในสิ่งที่ทรงสร้�ง	ดังนั้น	คนเหล่�นี้จึงไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ”	(กจ	17:26-

28)

	 7.	 ชีวิตของพระเปน็เจ้�ก็คือคว�มรู้แจ้งและคว�มรักอย่�งสุดล้นพ้น

ประม�ณ	 พระเยซูเจ้�ได้เผยคว�มไพบูลย์แห่งชีวิตภ�ยในของพระเปน็เจ้�

นี้	 โดยตรัสเปน็ภ�พเปรียบเทียบและคำ�พูดที่ยืมม�จ�กชีวิตมนุษย์	 เพร�ะ

คว�มรัก	 พระบิด�ทรงใช้พระบุตรแต่องค์เดียวม�ในโลก	 เพื่อนำ�มนุษย์ไปห�

พระองค์	 พระบิด�กับพระบุตรทรงใช้พระจิตม�เพื่อให้มนุษย์ศักดิ์สิทธิ์และ

เปน็ลูกของพระเปน็เจ้�	 เพร�ะเหตุนี้คริสตชนจึงเชื่อถึงพระบิด�	 พระบุตรและ

พระจิต	ซึ่งเปน็พระเปน็เจ้�หนึ่งเดียวดำ�รงอยู่ในส�มพระบุคคล	ซึ่งมีธรรมช�ต ิ

พระเปน็เจ้�อย่�งเดียวกัน	 เปน็เรื่องที่เหลือวิสัยที่มนุษย์จะอธิบ�ยชี้แจงให้

เข้�ใจลึกซึ้งได้เมื่ออย�กจะขบคิดธรรมล้ำ�ลึกข้อนี้	 แต่ชีวิตของคริสตชนจะเข้ม

แข็งก็ด้วยธรรมล้ำ�ลึกข้อนี้เอง	 เพร�ะส�มพระบุคคลแต่ละองค์เปน็ผู้ช่วยให้

มนุษย์รอด

	 8.	 อัตถ์ลึกซึ้งเรื่องมีส�มพระบุคคลในพระเปน็เจ้�นั้น	 	 	 เปน็เรื่อง

ที่ไม่ส�ม�รถอธิบ�ย	 เพร�ะเกินสติปัญญ�มนุษย์ที่จะเข้�ใจได้	 แต่เทววิทย�

ของคริสตชนได้คิดห�ตัวอย่�ง	 ที่มนุษย์ค้นและพอจะเอ�ชีวิตของพระเปน็เจ้�

ม�เปรียบได้	 เช่น	 เอ�ม�เปรียบเทียบกับกำ�ลังในตัวมนุษย์ระหว่�งดวงจิตที่	

“คิด”	กับดวงคว�มคิดที่	“เกิด”	ขึ้น	เพร�ะเหตุนี้พระบุคคลที่สองในพระตรี

เอกภ�พจึงเรียกเปน็	“พระบุตร”	ของพระบิด�	หรือ	“พระวจน�ตถ์”	ส่วนพระ
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บุคคลที่ส�มถือว่�เปน็คว�มรักระหว่�งพระบุคคลทั้งสอง	 เร�จึงมักเรียกพระ

จิตว่�เปน็องค์คว�มรัก

	 จินตกวีคริสตชนโบร�ณผู้หนึ่งประพันธ์ไว้ว่�	 “ท่�นอ�จจะนึกเห็น

พระอ�ทิตย์เปน็รูปหม�ยถึงพระบิด�	 นึกถึงคว�มสว่�งเจิดจ้�ของดวงอ�ทิตย์

เปน็รูปหม�ยถึงพระบุตร	 และนึกเข้�ใจคว�มร้อนแรงของดวงอ�ทิตย์เปน็

รูปหม�ยถึงพระจิต	 แต่ถึงเช่นนี้	 ก็เปน็ของอันเดียวกัน	 ใครเลยจะส�ม�รถ

อธิบ�ยสิ่งที่เข้�ใจไม่ได้	(นักบุญเอเฟรม)

ธรรมล้ำาลึกของการสร้างสรรค์

	 9.	 พระเปน็เจ้�ทรงเปน็ต้นกำ�เนิดของทุกสิ่ง	 อย่�งไรก็ดีสิ่งสร้�งนั้น

มีเปน็ชั้นๆ	 ซึ่งสูงขึ้นเปน็ลำ�ดับ	 คือจ�กวัตถุเบื้องต้นผ่�นสิ่งที่เปน็อินทรีย์และ

มีชีวิต	 จนถึงขั้นที่มีชีวิตฝ่�ยจิตเรียกว่�มนุษย์และบนชั้นสุดยอด	 ก็มีที่เปน็

จิตล้วน	 เรียกว่�	 ทูต	สวรรค์	 (เทวด�)	 ไม่ว่�สิ่งใดที่ดำ�รงอยู่	 ก็เปน็สิ่งที่พระ

เปน็เจ้�สร้�งม�	 พระเปน็เจ้�ทรงเนรมิตสิ่งต่�งๆ	 ม�	 ก็เพื่อให้มีส่วนในคว�ม

ดีพร้อมและในคว�มรักของพระองค์	 ในพระคัมภีร์ตั้งแต่หน้�แรกๆ	 กล่�วถึง

กำ�เนิดของจักรว�ล	 และมนุษย์ซึ่งพระองค์เปน็ผู้สร้�งแต่ผู้เดียว	 เปน็อุปม�

โวห�รธรรมด�ๆแต่ลึกซึ้งม�ก

	 ก�รที่พระเปน็เจ้�ให้กำ�เนิดแก่สิ่งต่�งๆ	 โดยให้เกิดขึ้นจ�กคว�มดี

พร้อมของพระองค์นั้น	 เร�เรียกว่�	 “เนรมิต”	 พระคัมภีร์อธิบ�ยอ�นุภ�พอัน

มหัศจรรย์นี้โดยกล่�วว่�	 พระเปน็เจ้�ทรงเนรมิตด้วยพระว�จ�ของพระองค์	

พระคัมภีร์ยังกล่�วว่�	 “พระเจ้�ทรงเห็นว่�ทุกสิ่งที่ทรงสร้�งนั้นดีม�ก”	 (ปฐก	

1:31)	 หม�ยคว�มว่�ทุกสิ่งที่พระเปน็เจ้�สร้�งนั้น	 ล้วนเปน็สิ่งดีอยู่ในตัวของ
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มันเอง	 ข้อเผยแสดงของพระเปน็เจ้�ไม่บอกว่�จักรว�ลและมนุษยช�ติ	 ได้

เจริญขึ้นด้วยวิธีใดและไม่บอกว่�ทฤษฎีเรื่องวิวัฒน�ก�รซึ่งวิทย�ศ�สตร์สมัย

นี้มองเห็นร�งๆนั้น	 มีคุณค่�หรือไม่	 อย่�งไรก็ดี	 ทฤษฎีที่กล่�วนี้สอดคล้อง

กับทัศนะของพระคัมภีร์	 ซึ่งถือว่�มนุษย์ม�เปน็ลำ�ดับสุดท้�ยในบรรด�สิ่ง

ต่�งๆที่พระเปน็เจ้�สร้�งม�ในโลก

	 10.	 พระเปน็เจ้�ทรงประเสริฐกว่�โลกและมนุษย์อย่�งสุดที่จะ

ประม�ณได้	 เปน็ผู้แตกต่�งกับโลกและมนุษย์อย่�งห�ที่เปรียบมิได้	 แต่ถึง

กระนั้น	พระองค์ก็มิใช่ว่�จะสนใจไยดีต่อมนุษย์ตรงกันข้�มพระองค์อยู่กับสิ่ง

สร้�งทั้งหล�ย	ทรงบำ�รุงรักษ�ให้ดำ�รงอยู่และคอยนำ�ท�งไป	สนิทใกล้ชิดกับ

มนุษย์	 ยิ่งกว่�มนุษย์ใกล้ชิดกับมนุษย์เองเสียอีก	 สิ่งที่พระเปน็เจ้�ทรงสร้�ง

ม�ทั้งหมด	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งมนุษย์เปน็ดังกระจกสะท้อนให้เห็นพระปรีช�

ญ�ณ	และคว�มยิ่งใหญ่ของพระเปน็เจ้�	ต�มที่กล่�วในหนังสือเพลงสดุดีว่�

ข้�แต่พระย�ห์เวห์	พระเจ้�ของข้�พเจ้�ทั้งหล�ย

พระน�มของพระองค์	ช่�งยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดิน

คำ�สรรเสริญพระองค์ขึ้นไปถึงฟ�กฟ้�

เมื่อข้�พเจ้�แหงนมองท้องฟ้�	ซึ่งนิ้วพระหัตถ์บรรจงสร้�งไว้

มองดูเดือนดูด�วที่พระองค์ทรงประดับไว้อย่�งมั่นคง

มนุษย์เปน็ใคร	พระองค์จึงทรงระลึกถึงเข�

บุตรแห่งมนุษย์เปน็ใคร	พระองค์จึงต้องทรงเอ�พระทัยใส่

ถูกแล้ว	 พระองค์ทรงสร้�งมนุษย์ให้ด้อยกว่�ทูตสวรรค์เพียงน้อย

นิด
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ประท�นคว�มรุ่งโรจน์และเกียรติยศให้เป็นเสมือนมงกุฎประดับ

ศีรษะ

ทรงแต่งตั้งเข�ให้เปน็เจ้�น�ยของผลง�นทั้งมวลจ�กฝีพระหัตถ์

และทรงว�งสรรพสิ่งไว้ใต้เท้�ของเข�

ฝูงแพะแกะ	และปศุสัตว์ทั้งปวง

รวมทั้งสัตว์ป่�ทั้งหล�ย”	(สดด	8:1,4-7)

ความยิ่งใหญ่และความน่าสมเพชของมนุษย์

	 11.	 คว�มยิ่งใหญ่ของมนุษย์อยู่ตรงที่มนุษย์ส�ม�รถทำ�ให้สิ่งที่พระ

ทรงสร้�งม�สมบูรณ์ดียิ่งขึ้น	 	 และชักจูงไปห�พระเปน็เจ้�ซึ่งเปน็จุดหม�ย

ปล�ยท�งและเปน็เจ้�น�ยของทุกสิ่ง	 พระเปน็เจ้�โปรดให้มนุษย์มีสติปัญญ�

และเจตจำ�นงอิสระ	 ซึ่งเปน็เครื่องหม�ยแสดงอำ�น�จอธิปไตยของมนุษย์	

เพร�ะถ้�จะรักพระองค์	 ก็ต้องรักโดยสมัครใจเท่�นั้น	 จึงจะเปน็ที่สบพระทัย

พระองค์

	 ก�รที่มนุษย์มีเสรีภ�พที่จะจงใจขัดสู้พระเจ้�ได้ง่�ยๆ	 เท่�กับ

ส�ม�รถจะอ่อนน้อมต่อพระองค์นั้น	 ต้องนับเปน็ธรรมล้ำ�ลึกที่เข้�ใจย�กแต่

ประสบก�รณ์แสดงว่�เรื่องนี้เปน็ไปได้	 และพระคัมภีร์ก็ยืนยันว่�เรื่องนี้ได้

อุบัติเปน็ไปแล้ว	 นับเปน็โศกน�ฎกรรมสำ�คัญที่ทำ�ล�ยคว�มเปน็ระเบียบของ

มนุษยช�ติและประวัติศ�สตร์	บิด�ม�รด�คู่แรกของมนุษย์	ซึ่งพระเปน็เจ้�ทรง

สร้�งม�เพร�ะรักและเพื่อให้ไปถึงพระองค์นั้น	 ได้คิดกบฏต่อพระองค์เพร�ะ

คว�มเย่อหยิ่ง	 และคว�มเห็นแก่ตัวตั้งตัวเองขึ้นเปน็ผู้วินิจฉัยคว�มดีคว�มชั่ว	

และผู้ทำ�ทุกสิ่งเพื่อประโยชน์ของตน	นี่แหละคือคว�มหม�ยของเรื่องที่เล่�เปน็
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คำ�เปรียบเทียบให้เข้�ใจ		หม�ยถึงคว�มผิดของมนุษย์คู่แรก		คืออ�ดัมและ

เอว�	ในตอนแรกของพระคัมภีร์

	 12.	 ดังนั้นมนุษยช�ติทั้งมวลจึงพ�กันพิน�ศไปต�มคว�มผิดของ

บิด�ม�รด�เดิม	 พระคัมภีร์เล่�ว่�มนุษย์คู่แรกเปน็คนดี	 มิใช่ในคว�มหม�ย

ว่�ดีอย่�งที่ใครๆ	 ในโลกเปน็โดยธรรมช�ติเท่�นั้น	 แต่ในคว�มหม�ยว่�เข�

เปน็คนศักดิ์สิทธิ์เต็มเปี่ยมไปด้วยพระคุณของพระเปน็เจ้�	 กับดำ�รงสนิท

ด้วยชีวิตและมิตรภ�พกับพระองค์	 คว�มศักดิ์สิทธิ์กับก�รมีชีวิตร่วมสนิทกับ

พระเป็นเจ้�น้ีแหละที่ได้ถูกทำ�ล�ยสูญเสียไปเพร�ะคว�มผิดแรกของบิด�

ม�รด�เดิมของเร�	มนุษย์เปรียบเหมือนถูกปล้นจนสิ้นเนื้อประด�ตัว	และต้อง

กระวนกระว�ยทั้งภ�ยในใจตนเองทั้งในก�รติดต่อกับโลกภ�ยนอก

	 บ�ปประก�รแรกนั้นได้หว่�นเชื้อก�รคิดกบฏลงในจิตใจของมนุษย์

และทำ�ให้สติคว�มคิดขัดสู้กับเจตจำ�นง	 คว�มสับสนวุ่นว�ยในโลก	 และโดย

เฉพ�ะอย่�งยิ่งคว�มต�ย	 ต้องนับเปน็ผลที่เกิดขึ้นเพร�ะบ�ปนี้	 อัครธรรมทูต

เป�โลยืนยันว่�	 “บ�ปเข้�ม�ในโลกเพร�ะมนุษย์คนเดียว	 และคว�มต�ยเข้�

ม�เพร�ะบ�ปฉันใด	 คว�มต�ยก็แพร่กระจ�ยไปถึงมนุษย์ทุกคนเพร�ะทุกคน

ทำ�บ�ปฉันนั้น”	(รม	5:12)	เพร�ะเหตุนี้ซ�ต�น	คือทูต	สวรรค์	(เทวด�)	ที่ได้

กบฏต่อพระเปน็เจ้�	 และได้เปน็ผู้ชักนำ�ให้บิด�ม�รด�เดิมของเร�ถูกทดลอง

ใจนั้น	จึงได้กล�ยเปน็ไปต�มที่พระเยซูเจ้�เรียกว่�	“เจ้�แห่งโลกนี้”

	 13.	 ที่กล่�วม�นี้มิได้หม�ยคว�มว่�	 มนุษย์และโลกได้กล�ยเปน็สิ่ง

ชั่วช้�จนถึงแก่น	 แต่ยังคงเปน็สิ่งสร้�งของพระเปน็เจ้�จึงยังมีพื้นฐ�นที่ดีอยู่	
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พระคัมภีร์กล่�วว่�	“พระองค์ทรงเนรมิตทุกสิ่งให้ดำ�รงคงอยู่	บรรด�สิ่งสร้�ง

ในโลกล้วนมีอยู่เพื่อชีวิต”	(ปชญ	1:14)	แม้เมื่อทำ�ผิดครั้งแรกแล้ว	มนุษย์ก็

ยังส�ม�รถประกอบคว�มดีได้	 	 	 	 	 	 และเปน็อิสระที่จะยอมหรือไม่ยอมให้

ธรรมช�ติฝ่�ยต่ำ�ชักพ�ไป	 โดยที่บ�งครั้งต้องขืนตัวอย่�งย�กลำ�บ�ก	 เข�ยัง

มีคว�มคิดถึง	 ยังต้องก�รพระเปน็เจ้�และต้องก�รชีวิตที่ไม่รู้จักต�ย	 ซึ่งบ�ง

ครั้งก็เปน็เช่นนั้นโดยเข�ไม่รู้สึกตัว	นี่แหละคือมูลเหตุที่ทำ�ให้ชนทุกช�ติทำ�ก�ร

ค้นห�เกี่ยวกับศ�สน�และทำ�ให้จิตใจของมนุษย์มีคว�มกระวนกระว�ยอย่�ง

สุดประม�ณ	 เพร�ะจิตใจนั้นจะไม่รู้จักอิ่มตร�บเท่�ที่ยังไม่นิ่งสงบในพระเปน็

เจ้�

ธรรมล้ำาลึกเรื่องความรอดในพระคริสตเจ้า

	 14.	 ถึงแม้มนุษย์ทำ�ผิดแต่แรกเริ่ม	 พระเปน็เจ้�ก็ยังคงรักมนุษย์		

ต�มข้อเผยแสดง	 พระเปน็เจ้�ได้สัญญ�แก่มนุษยช�ติว่�จะประท�นพระผู้ไถ่

องค์หนึ่ง	 ดังนี้	 ตั้งแต่ต้นประวัติศ�สตร์ของมนุษย์เร�ก็ทร�บว่�พระเปน็เจ้�จะ

เสด็จม�กอบกู้มนุษย์	 จะทรงช่วยเร�ให้รอดและจะฟื้นฟูง�นเนรมิตสร้�งของ

พระองค์เสียใหม่	เพร�ะเหตุนี้	พระศ�สนจักรจึงกล่�วในบทภ�วน�บทหนึ่งว่�	

“ข้�แต่พระผู้เปน็เจ้�	 เมื่อสร้�งมนุษยช�ติ	พระองค์โปรดให้มีศักดิ์ศรีอย่�งน่�

พิศวง	ครั้นเวล�ไถ่เล่�	พระองค์ก็ทรงฟื้นฟูอย่�งน่�พิศวงกว่�นั้นไปอีก”	และ

พระศ�สนจักรกล้�เรียกคว�มผิดแรกของมนุษย์ว่�เปน็คว�มผิด	 “ที่มีบุญ”	

เพร�ะได้เปน็เหตุให้เร�ได้พระผู้ไถ่ผู้ล้ำ�เลิศ	คือองค์พระคริสตเจ้�
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	 15.	 พระเยซูคริสตเจ้�เปน็ทั้งศูนย์กล�งและผู้สร้�งประวัติแห่งคว�ม

รอด	 ต�มแผนก�รของพระเปน็เจ้�ประวัติของมนุษยช�ติรวมจุดม�ที่พระองค์	

ทุกสิ่งจะต้องรื้อฟื้นให้กลับมีชีวิตในพระองค์	 ประวัติแห่งคว�มรอดนั้น	 เปน็

ประวัติเล่�เรื่องคว�มรักอย่�งเพียรอดทนและถือสัตย์ของพระเป็นเจ้�กับเล่�

เรื่องคว�มโลเลเหลวไหลของมนุษย์	 พระคัมภีร์บรรย�ยให้เร�เห็นพระทัยดี

ของพระเปน็เจ้�ต่อมนุษยช�ติ	 เมื่อกล่�วถึงก�รทำ�พระสัมพันธไมตรีหล�ย

ครั้งหล�ยหน	 ทุกครั้งที่ทำ�พระสัมพันธไมตรี	 พระเปน็เจ้�สัญญ�จะประท�น

คว�มรอด	 และเหมือนกับผูกมัดพระองค์ว่�จะรักษ�คำ�สัตย์ต่อมนุษยช�ติ

ทั้งมวล	 ครั้งแรกพระองค์ทรงสัญญ�กับอับร�ฮัม	 ต้นตระกูลของชนช�ติยิว	

ต่อไปทรงสัญญ�กับโมเสสผู้ตั้งกฎหม�ยและกอบกู้ช�วยิว	 ว่�จะให้คว�ม

ปกป้องคุ้มครองเปน็พิเศษ

	 16.	 ที่สุดพระเปน็เจ้�ได้เสด็จม�ถึงมนุษยช�ติอย่�งประหล�ด

มหัศจรรย์	 	 กล่�วคือ	 พระบุตรแห่งพระเจ้�ได้รับเอ�ธรรมช�ติมนุษย์อย่�ง

แท้จริงด้วยพระองค์เอง	โดยถือกำ�เนิดจ�กพระน�งพรหมจ�รีม�รีอ�	ต�มน้ำ�

พระทัยของพระบิด�และด้วยพระฤทธ�นุภ�พของพระจิต	 ด้วยประก�รฉะนี้	

พระเยซูคริสตเจ้�พระบุตรของพระน�งม�รีย์	 จึงเปน็พระเจ้�แท้และมนุษย์แท้

ต�มที่นักบุญยอ	ห์น	กล่�วว่�	“พระวจน�ตถ์ทรงรับธรรมช�ติมนุษย์	และเสด็จ

ม�ประทับอยู่ในหมู่เร�	 	 เร�ได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์	 เปน็พระสิริ

รุ่งโรจน์ที่ทรงรับจ�กพระบิด�	 ในฐ�นะพระบุตรเพียงพระองค์เดียวเปี่ยมด้วย

พระหรรษท�นและคว�มจริง”	(ยน	1:14)
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	 17.	ก�รร่วมชิดสนิทระหว่�งพระเปน็เจ้�กับมนุษย์	ซึ่งเปน็บ่อเกิดแห่ง

คว�มชื่นชม	 และคว�มหวังอันไม่รู้จักเหือดแห้งสำ�หรับมนุษยช�ติทั้งมวลนั้น

ได้เป็นอันสำ�เร็จไปในองค์พระคริสตเจ้�ในพระองค์นั้นพระเทวภ�พสถิตอยู่

อย่�งครบบริบูรณ์	 และคว�มรักของพระเปน็เจ้�เปน็ที่ประจักษ์แจ้งแก่มนุษย์

ทั้งหล�ย	 ในพระองค์นั้น	 พระเปน็เจ้�ได้ม�แบ่งเอ�ชีวิตมนุษย์ตลอดจนคว�ม

หวังและวิตกกังวลในชีวิตทุกอย่�งเพื่อจะได้อยู่ในหมู่มนุษย์	 เปน็มนุษย์คน

ใหม่	 ซึ่งร่วมสนิทอย่�งแท้จริงกับพระเปน็เจ้�และพี่น้องเพื่อนมนุษย์	 ในพระ

คริสตเจ้�มนุษย์ทุกคนส�ม�รถพบคว�มรอดโดยร่วมชิดสนิทกับพระองค์ด้วย

คว�มเชื่อและประพฤติถือต�มแบบชีวิตและพระโอว�ทของพระองค์

	 18.	 ด้วยก�รสิ้นพระชนม์	 พระคริสตเจ้�ทรงทำ�หน้�ที่เปน็สงฆ์และ

ผู้แทนมนุษยช�ติทั้งมวล	 	 โดยอุทิศถว�ยชีวิตของพระองค์	 เปน็เครื่องบูช�

อันเลิศประเสริฐแด่พระเปน็เจ้�	 ก�รที่พระคริสตเจ้�ถว�ยพระองค์แด่พระ

บิด�	 โดยมีคว�มรักและเค�รพเชื่อฟังเยี่ยงบุตรนั้น	 ถือเปน็ก�รฟื้นฟูก�รร่วม

สนิทซึ่งได้เสียไประหว่�งพระเปน็เจ้�กับมนุษย์	“มวลมนุษย์กล�ยเปน็คนบ�ป

เพร�ะคว�มไม่เชื่อฟังของมนุษย์คนเดียวฉันใด	 มวลมนุษย์ก็จะเปน็ผู้ชอบ

ธรรม	 เพร�ะคว�มเชื่อฟังของมนุษย์คนเดียวฉันนั้น…ที่ใดบ�ปทวีขึ้น	 ที่นั่น

พระหรรษท�นก็ยิ่งทวีขึ้นม�กกว่�”	(รม	5:19-20)

	 19.	 แต่พระเยซูเจ้�ได้กลับเปน็ขึ้นม�จ�กคว�มต�ย	 	 และก�รกลับ

เปน็ขึ้นม�ของพระองค์นั้น	 ถือเปน็ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สุดในทุกสมัย	 “คว�ม

ต�ยเอ๋ย	 ชัยชนะของเจ้�อยู่ที่ไหน”	 ในฐ�นะเปน็หัวหน้�และผลแรกเกิดแห่ง
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มนุษยช�ติใหม่	 บัดนี้พระเยซูนำ�มนุษย์ทุกคนไปถึงพระเปน็เจ้�อย่�งแน่นอน

และให้คว�มมั่นใจว่�จะได้กลับเปน็ขึ้นม�แบบเดียวกับพระองค์	 เพร�ะอัตถ์

ลึกซึ้งเรื่องพระเยซูเจ้�กลับเป็นขึ้นม�ได้สำ�เร็จเสร็จสิ้นไปในธรรมล้ำ�ลึกเรื่อง

พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์	 กล่�วคือพระเยซูเจ้�ได้เอ�พระธรรมช�ติมนุษย์ที่ได้

รับก�รยกย่อง	 เข้�ไปในพระเกียรติมงคลของพระบิด�	 พระคริสตเจ้�เปน็ผู้

แทนมนุษยช�ติทั้งสิ้น	ต่อหน้�พระเปน็เจ้�	เปน็ผู้เสนอวิงวอนและเปน็คนกล�ง	

ในฐ�นะเปน็ประมุขประช�กรของพระเปน็เจ้�	พระองค์เสนอคว�มใฝ่ฝัน	น้ำ�ต�	

และคว�มปร�รถน�ที่จะนำ�เร�	กลับไปสู่	พระ	บิด�	 	 พระองค์ประท�นพระจิต

และพระคุณทุกชนิดแก่ประช�กรของพระองค์

พระจิตกับความรอดของแต่ละคน

	 20.	 พระเยซูเจ้�นำ�คว�มรอดม�ถึงมนุษย์	 ก็โดยอ�ศัยที่มนุษย์มี

คว�มเชื่อ	 	 	 	 	 คว�มเชื่อคือก�รยึดมั่นอย่�งฝังจิตฝังใจในพระเปน็เจ้�และ

พระคริสตเจ้�	 ผู้ที่มีคว�มเชื่อ	 ย่อมได้รับพระจิตที่พระบิด�และพระบุตร

ประท�นให้	 พระจิตที่สถิตอยู่ในคริสตชนนั้นทำ�ให้คริสตชนเหมือนมีลักษณะ

เป็นพระเจ้�และร่วมสนิทกับพระเยซูคริสตเจ้�และพระบิด�โดยมีชีวิตร่วมกัน	

และจะร่วมอย่�งสนิทสมบูรณ์เมื่อต�ยแล้ว	ต�มพระวจนะที่พระคริสตเจ้�ตรัส

ว่�	“ผู้ใดรักเร�	ผู้นั้นจะปฏิบัติต�มว�จ�ของเร�	พระบิด�ของเร�จะทรงรักเข�	

พระบิด�จะเสด็จพร้อมกับเร�ม�ห�เข�	จะทรงพำ�นักอยู่กับเข�”	(ยน	14:23)

	 ก�รที่พระจิตสถิตอยู่ภ�ยในตัวมนุษย์นั้น	ไม่ได้ทำ�ให้พระเปน็เจ้�กับ

สิ่งสร้�งเปน็ตัวบุคคลเช่นเดียวกัน	 องค์พระจิตไม่ได้กลืนบุคลิกลักษณะของ

ตัวมนุษย์ให้ห�ยไป	 มนุษย์ยังคงเปน็สิ่งสร้�งที่อ่อนแอยังรู้จักถูกล่อลวงให้
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ทำ�ผิดอยู่	 แต่พระจิตส�ม�รถรักษ�เข�ให้ห�ยจ�กคว�มอ่อนแอท�งใจ	 และ

ช่วยให้พ้นจ�กคว�มเปน็ท�สต่อร�คะตัณห�และคว�มเห็นแก่ตัว	 โปรดให้มี

พละกำ�ลังและคว�มหวัง	ซึ่งเปน็ผลจ�กก�รที่พระเปน็เจ้�สถิตอยู่	พระจิตส่อง

สว่�งให้เข�เดินต�มท�งแห่งคว�มดี	 และทำ�ให้เข�เกิดคว�มรู้สึกใน	 “คว�ม

รัก	 คว�มชื่นชม	 คว�มสงบ	 คว�มอดทน	 คว�มเมตต�	 คว�มใจดี	 คว�ม

ซื่อสัตย์		คว�มอ่อนโยน	และก�รรู้จักควบคุมตนเอง”	(กท	5:22-23)	เพร�ะ

เหตุนี้แหละ	 คริสตชนจึงวิงวอนขอพระจิตช่วย	 โดยถือเปน็	 “พระอ�คันตุกะ”	

ของตน

	 อ�ศัยพระหรรษท�นของพระเปน็เจ้�ช่วย	 คว�มใกล้ชิดกับพระจิต

นี้บ�งครั้งอ�จเจริญถึงขั้นสนิท	 จนฝ่�ยที่เปน็มนุษย์ดูประหนึ่งเปลี่ยนแปลง	

และจมอยู่ในคว�มสว่�งแห่งคว�มรักของพระเป็นเจ้�นี่เป็นจุดสูงสุดของก�ร

บำ�เพ็ญพรตแบบคริสตชน	ซึ่งมีนักบุญหล�ยองค์บรรลุถึง

	 21.	 อ�ศัยคว�มสว่�งของพระจิต	 คริสตชนอ�จมองเห็นคว�ม

เสื่อมโทรมและคว�มทุกขเวทน�	 ซึ่งมนุษย์อ�จตกไปถึงได้	 ถ้�ไม่ปร�บ

ธรรมช�ติฝ่�ยต่ำ�ของตน	 นักบุญเป�โลระบุคว�มชั่วต่อไปนี้ว่�เปน็คว�มชั่วที่	

“กิจก�รของธรรมช�ติมนุษย์นั้นปร�กฏชัดแจ้ง	 คือ	 ก�รผิดประเวณี	 คว�ม

ล�มกโสมม	 ก�รปล่อยตัวต�มร�คตัณห�	 ก�รกร�บไหว้รูปเค�รพ	 ก�รใช้

เวทมนตร์ค�ถ�	 ก�รเปน็ศัตรูกัน	 ก�รทะเล�ะวิว�ท	 คว�มอิจฉ�ริษย�	 คว�ม

โกรธเคือง	 ก�รแก่งแย่งชิงดี	 ก�รแตกแยก	 ก�รแบ่งพรรคแบ่งพวก	 ก�ร

เม�ม�ย	ก�รสำ�มะเลเทเม�	และอีกหล�ยประก�รในทำ�นองเดียวกันนี้”	(กท	

5:19-21)
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	 22.	 ก�รที่พระเปน็เจ้�สถิตอยู่ในวิญญ�ณและทำ�ให้วิญญ�ณ

เปลี่ยนแปลงไปดังนี้	เร�เรียกว่�	พระหรรษท�นศักดิ์สิทธิกร	หรือ	พระหรรษ

ท�นเฉยๆ	 ก�รพูดถึงใครคนหนึ่งว่�เข�อยู่ในศีลในพรของพระ	 หรือมีชีวิต

ของพระคริสตเจ้�ในตัว	 หรือเปน็ลูกของพระ	 หรือมีพระหรรษท�นของพระ	

ถือเปน็สำ�นวนพูดสื่ออย่�งที่มีคว�มหม�ยเหมือนกัน	 สำ�หรับกล่�วถึงธรรม

ล้ำ�ลึกเรื่องคว�มรอดของพระคริสตเจ้�	 นักบุญเป�โลกล่�วว่�	 ธรรมล้ำ�ลึก

ข้อนี้ปิดปังมิให้คนในสมัยก่อนเข้�ใจแต่บัดนี้ได้เผยให้เห็นเป็นที่เข้�ใจแล้ว	

“พระคริสตเจ้�ทรงดำ�รงอยู่ในท่�น	 ทรงเปน็คว�มหวังเพื่อให้ท่�นได้รับคว�ม

รุ่งเรือง”	(คส	1:27)	ก�รที่พระเปน็เจ้�สถิตอยู่นี้	กระตุ้นคริสตชนให้ก้�วไป

ห�พระองค์ด้วยคว�มเชื่อ	คว�มไว้ใจ	และคว�มรัก

ธรรมล้ำาลึกเรื่องพระศาสนจักร

	 23.	 อ�ศัยพระคุณของพระจิต	 คริสตชนได้เข้�ในประช�คมฝ่�ยจิต		

คือพระศ�สนจักร	 และผู้ที่เปน็ศูนย์ของพระศ�สนจักรก็คือพระเยซูคริสตเจ้�	

พระผู้ไถ่มนุษยช�ติ	พระศ�สนจักรรวบรวมบรรด�ผู้ที่เชื่อถึงพระเยซูคริสตเจ้�	

ได้รับศีลล้�งบ�ปและเปน็พย�นประก�ศพระองค์ในโลก	 โดยร่วมมือในง�น

คว�มรอดของพระองค์

	 24.	 บ่อยครั้งเร�เปรียบพระศ�สนจักรเปน็ร่�งก�ย	 ซึ่งมีพระคริสต

เจ้�เปน็ศรีษะและพระจิตเปน็วิญญ�ณ	นับเปน็ร่�งก�ยที่มีชีวิตและกำ�ลังเจริญ

เติบโต	 เร�ยังเรียกพระศ�สนจักรว่�	 “ประช�กรของพระเปน็เจ้�”	 ที่พระเยซู

คริสตเจ้�ได้ทรงไถ่และพระจิตเจ้�ทำ�ให้ศักดิ์สิทธิ์	 เพร�ะพระเปน็เจ้�ไม่มีพระ
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ประสงค์ช่วยให้มนุษย์รอดเปน็คนๆโดยไม่เกี่ยวพันถึงกันและกัน	 แต่มีพระ

ประสงค์รวมมนุษย์ให้เปน็ประช�กรที่จะเปน็สื่อทำ�ให้เกิดเอกภ�พ	 คว�มหวัง	

และคว�มรอดสำ�หรับมนุษยช�ติทั้งมวล	 ทั้งจะเปน็ดังเกลือที่ทำ�ให้อ�ห�รทุก

ชนิดมีรส	 กับเปน็คว�มสว่�งส่องแสงให้กับทุกคน	 โดยไม่ฝืนคว�มสมัครใจ

ของเข�

	 มนุษย์ทุกคนได้รับเชิญให้ม�เข้�พระศ�สนจักร	 โดยไม่เลือกว่�ช�ติ

ใด	 ถือวัฒนธรรมอะไรและเปน็คนชั้นไหน	 เพร�ะฉะนั้น	 พระศ�สนจักร	 จึง

ภ�วน�และทำ�ง�น	 เพื่อให้มนุษย์ทุกคนม�เปน็ประช�กรของพระเปน็เจ้�	 รับ

พระจิต	 และพึ่งพระคริสตเจ้�ผู้เปน็ศูนย์กล�งของทุกสิ่ง	 จะได้ถว�ยพระ

เกียรติยศและพระเกียรติมงคลแด่พระบิด�ผู้ทรงเนรมิตจักรว�ล

	 25.	 ถึงแม้ว่�พระศ�สนจักรประกอบด้วยมนุษย์	 แต่พระศ�สนจักร

ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ตั้งขึ้นเหมือนสังคมอื่นๆ	 ห�กเปน็สิ่งที่พระเจ้�ตั้งขึ้น	 เพร�ะผู้

ตั้งพระศ�สนจักรเปน็พระเยซูคริสตเจ้�ซึ่งเปน็พระเจ้�	พระเปน็เจ้�เรียกมนุษย์

ทั้งหล�ยให้ม�เข้�ในพระศ�สนจักรอยู่ตลอดเวล�	 โดยพระจิตดลใจเข�ให้ม�

ถือคว�มเชื่อ	 ดังนี้ก�รมีชีวิตร่วมเปน็อันหนึ่งอันเดียวกัน	 แต่มีหน้�ที่และก�ร

ง�นต่�งๆกันภ�ยในพระศ�สนจักรจึงมิใช่มีต้นกำ�เนิดม�จ�กมนุษย์	 แต่ม�

จ�กพระเปน็เจ้�

	 26.	 ประมุขของพระศ�สนจักรคือพระสันตะป�ป�	 ผู้สืบตำ�แหน่ง

ต่อจ�กนักบุญเปโตร	 เปน็ร�กฐ�นและเปน็เครื่องหม�ยที่แสดงให้เห็นได้ว่�	

ประช�กรของพระเปน็เจ้�ร่วมชิดสนิท	และมีคว�มเชื่อเปน็อันหนึ่งอันเดียวกัน
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พระสันตะป�ป�ประทับอยู่ที่กรุงโรม	 ไม่มีอำ�น�จท�งก�รเมืองแต่รับผิดชอบ

ในสิ่งที่เปน็ประโยชน์ทั่วไปของมนุษย์ทุกคนอีกด้วย	 พระศ�สนจักรตั้งอยู่ใน

ภูมิภ�คส่วนต่�งๆของโลก	 ปกครองโดยบรรด�	 พระสังฆร�ช	 ซึ่งเปน็ผู้สืบ

ตำ�แหน่งต่อจ�กอัครส�วก	 และบรรด�พระสังฆร�ชก็มีพระสงฆ์	 และสังฆ�นุ

กร	เปน็ผู้ช่วยอีกชั้นหนึ่ง

	 บรรด�พระสังฆร�ชต้องเค�รพเชื่อฟังพระสันตะป�ป�	 และร่วมมือ

กับพระสันตะป�ป�	รับผิดชอบในก�รปกครองพระศ�สนจักรส�กลด้วย	พระ

สันตะป�ป�และบรรด�พระสังฆร�ชกับพระสงฆ์เปน็ผู้ประก�ศคว�มเช่ือในหมู่

ประช�กรของพระเปน็เจ้�	 เมื่อประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์	 ท่�นเหล่�นั้นก็ประ

ส�ทพระหรรษท�น	 เมื่อสอนและทำ�ตนเปน็แบบฉบับ	 ท่�นก็นำ�ท�งสัตบุรุษ

ไปด้วยอำ�น�จที่ได้รับจ�กพระคริสตเจ้�อำ�น�จท่ีกล่�วม�นี้ไม่ใช่เป็นก�รกดขี่

บังคับ	 แต่เปน็ก�รรับใช้ประช�กรของพระเปน็เจ้�	 เพื่อให้เจริญเติบโตและ

แพร่ขย�ยไปในโลก

	 27.	ฆร�ว�สเต็มใจร่วมกับน�ยชุมพ�บ�ลของตน	เพื่อแผนก�รคว�ม

รอดของพระเปน็เจ้�	 จะได้ดำ�เนินไปถึงมนุษย์ทั่วโลกอย่�งกว้�งขว�งม�กยิ่ง

ขึ้น	 ฆร�ว�สตอบสนองก�รที่พระเปน็เจ้�เรียกให้ม�ร่วมมือในภ�รกิจทั่วไป	

ของพระศ�สนจักรโดยอุตส่�ห์ทำ�ง�นปรกติในครอบครัว	 ในธุระก�รง�นและ

ในสิ่งที่มีคุณค่�ฝ่�ยโลกทุกอย่�ง	 เพื่อจัดสิ่งเหล่�นี้ให้เปน็ระเบียบเรียบร้อย

ต�มแผนก�รของพระเปน็เจ้�	และต�มเจตน�รมณ์ของพระคริสตเจ้�
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	 28.	 แต่ผู้ที่อยู่ในพระศ�สนจักร	 มิใช่มีแต่คริสตชนที่มีชีวิตบนแผ่น

ดินนี้เท่�นั้น	 แต่ยังมีผู้ชอบธรรมและผู้ศักดิ์สิทธิ์อีกเปน็อันม�กซึ่งล่วงลับไป

แล้วและบัดนี้อยู่กับพระเปน็เจ้�	 ทุกคนร่วมสนิทกันด้วยก�รมีส่วนช่วยเหลือ

กันอย่�งลึกล้ำ�และลึกลับ	 ด้วยก�รผูกพันกันท�งฝ่�ยจิตที่ต้องมีชีวิตและ

คว�มทุกข์สุขร่วมกัน	นี่แหละคือสิ่งที่เร�เรียกว่�	“คว�ม	สัมพันธ์	เปน็หนึ่ง	เดียว

ของ	ผู้	ศักดิ์สิทธิ์”	 หม�ยคว�มว่�ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่	 ย่อมมีส่วนร่วมในบุญกุศล

ของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่	ทุกคนมีส่วนในพระหรรษท�นและของพระคริสตเจ้�	และ

ได้รับประโยชน์จ�กคำ�ภ�วน�แห่งพระม�รด�ของพระองค์ด้วย

	 29.	 ในบรรด�สม�ชิกแห่งพระศ�สนจักรนั้น	 มีท่�นผู้หนึ่งที่เด่นเปน็

พิเศษ	 เพร�ะได้มีส่วนในง�นระยะเริ่มแรกของพระศ�สนจักรในก�รปฏิบัติ

ต�มแผนก�รของพระเปน็เจ้�	 ท่�นผู้นั้นคือ	 พระน�งม�รีย์	 พระม�รด�ของ

พระคริสตเจ้�	 ตั้งแต่นิรันดรเมื่อพระเปน็เจ้�ได้ทรงพระดำ�ริ	 จะบังเกิดจ�ก

สตรีผู้หนึ่งในโลกนั้น	พระองค์ได้ทรงเลือกพระน�งม�รีย์ให้รับเกียรติสูงสุดนี้	

พระองค์มิได้ยกเว้นมิให้พระน�งอยู่ในสภ�พผิดปรกติธรรมด�ของชีวิต	 แต่

ประท�นพระหรรษท�นให้แก่พระน�งตั้งแต่เริ่มชีวิต	 และไม่ยอมให้พระน�ง

ติดมลทินของบ�ปกำ�เนิดเลย	 พระเปน็เจ้�ได้ทรงยกพระน�งไว้ให้เปน็ผู้

ศักดิ์สิทธิ์และห�มลทินมิได้	 และพระเยซูคริสตเจ้�พระบุตรของพระน�ง	มี	

“ทุกอย่�งเหมือนกับเร�	ยกเว้นบ�ป”	ดังที่นักบุญเป�โลเขียนไว้	(ฮบ	4:15)

	 เมื่อถึงกำ�หนดเวล�	 พระเปน็เจ้�ได้ถ�มคว�มสมัครใจของพระน�ง

ม�รีย์	 ในก�รที่จะทำ�ให้ง�นของพระจิตได้สำ�เร็จเปน็ไปอย่�งมหัศจรรย์ใน

พระน�ง	 และในก�รที่จะเปน็ม�รด�ฝ่�ยมนุษย์ของพระผู้ไถ่	 ตั้งแต่เริ่มเดิมที	
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คริสตชนยกย่องเค�รพพระน�ง	 เรียกเปน็	 “พระม�รด�ของพระเจ้�”	 ซึ่งไม่

ได้หม�ยคว�มว่�พระน�งเปน็พระม�รด�ของพระเจ้�ในฐ�นะที่เปน็พระเปน็เจ้�	

แต่หม�ยคว�มว่�เปน็พระม�รด�ฝ่�ยธรรมช�ติมนุษย์	 ที่พระเปน็เจ้�ได้รับเอ�

ในพระคริสตเจ้�

	 พระน�งได้ร่วมมืออย่�งแข็งขันในก�รไถ่บ�ปเยี่ยงผู้รับใช้ต่ำ�ต้อย

ของพระเปน็เจ้�	 ตั้งแต่พระคริสตเจ้�บังเกิด	 ตลอดเวล�ปฐมวัยและพระ

ชนมชีพเปิดเผยจนถึงสิ้นพระชนม์บนก�งเขน	 พระน�งได้มีส่วนร่วมกับพระ

คริสตเจ้�อย่�งสนิทใกล้ชิดตลอดเวล�ที่มีชีวิตอยู่ในโลก	 เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้ว	

พระน�งยังมีส่วนร่วมกับพระองค์ต่อไป

	 โดยที่เป็นเอกในหมู่สิ่งสร้�งทั้งปวงและเป็นแบบฉบับของมนุษย์

ทั้งหล�ย	 พระก�ยของพระน�งมิได้เน่�เปื่อยเมื่อสิ้นชีวิตแล้ว	 แต่ได้รับพระ

เกียรติเช่นเดียวกับพระก�ยของพระคริสตเจ้�เมื่อกลับเปน็ขึ้นม�	 เนื่องจ�ก

พระน�งร่วมชิดสนิทกับพระเยซูคริสตเจ้�	 รับพระจิตอย่�งสมบูรณ์และ

อ่อนน้อมต่อพระบิด�อย่�งครบถ้วน	 พระน�งจึงเปน็แบบฉบับอันดีเยี่ยม

สำ�หรับคริสตชน	และเปน็ม�รด�ฝ่�ยวิญญ�ณของพระศ�สนจักรทั่วไปด้วย

ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรอด

	 30.	 เมื่อตรัสถึงคว�มสัมพันธ์ของพระองค์กับมนุษย์	 และโดย

เฉพ�ะอย่�งยิ่งกับบรรด�ส�นุศิษย์	พระเยซูเจ้�ชอบเปรียบพระองค์เปน็ผู้เลี้ยง

แกะ	 เปน็ธ�รน้ำ�	 เปน็ชีวิตและเปน็ปังซึ่งเปน็อ�ห�รเลี้ยงเร�	 พระเยซูเจ้�ยังคง

ประกอบกิจก�รที่ให้ชีวิตและช่วยให้รอดต่อไปในพระศ�สนจักร	โดยใช้จ�รีต

ที่หม�ยถึงพระหรรษท�นและประส�ทพระหรรษท�นนั้น	 เครื่องหม�ยที่รู้สึก
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เห็นได้เหล่�นี้	พระเยซูเจ้�เองเปน็ผู้กำ�หนด	และพระสังฆร�ชกับผู้ร่วมมือของ

พระสังฆร�ช	คือพระสงฆ์กับสังฆ�นุกร	เปน็ผู้ประกอบพิธี

	 เครื่องหม�ยเหล่�นี้	ภ�ษ�คริสตชนเรียกว่�	“ศีลศักดิ์สิทธิ์”	สำ�หรับ

ศีลแต่ละศีลพระคริสตเจ้�เปน็ผู้ประกอบ	 โดยใช้ศ�สนบริก	รผู้ได้รับศีลบวช	

เพร�ะฉะนั้นศีลเหล่�นั้นจึงมีประสิทธิภ�พทุกครั้ง	 ผลด้�นจิตใจที่เกิดจ�กศีล

เหล่�นั้นจึงมีประสิทธิภ�พทุกครั้ง	ผลด้�นจิตใจที่เกิดจ�กศีลเหล่�นั้นย่อมสุด

แล้วแต่สภ�พคว�มเชื่อ	คว�มอ่อนน้อมและคว�มสุจริตใจของผู้ที่รับศีลนั้น

	 31.	ในศีลศักดิ์สิทธิ์	พระคริสตเจ้�เสด็จม�ห�มนุษย์		และประท�น

พระองค์แก่มนุษย์	โดยประท�นพระคุณให้อย่�งเหม�ะสมแก่ทุกกรณีในชีวิต

ของเข�	 มนุษย์เริ่มมีชีวิตด้วยก�รปฏิสนธิ์และบังเกิด	 พระเยซูคริสตเจ้�โปรด

ให้มนุษย์เกิดม�สู่ชีวิตใหม่ด้วย	“ศีลล้�งบ�ป”

	 มนุษย์เจริญเติบโตและบรรลุถึงคว�มเติบโตเต็มที่	 พระเยซูคริสต

เจ้�ก็โปรดให้มนุษย์มีชีวิตที่เจริญอย่�งเต็มที่ด้วย	“ศีลกำ�ลัง”

	 ชีวิตฝ่�ยร่�งก�ยของมนุษย์ต้องก�รอ�ห�ร	อ�ห�รของชีวิตใหม่ก็คือ

พระก�ยอันได้รับพระเกียรติของพระคริสตเจ้�ผู้สถิตอย่�งลึกล้ำ�	 ภ�ยใต้รูป

ปร�กฎภ�ยนอกของปังและเหล้�องุ่นใน	“ศีลมห�สนิท”

	 ชีวิตต�มธรรมช�ติของร่�งก�ยถูกคุกค�มจ�กโรคภัย	 และบ�ดแผล

ซึ่งอ�จถึงต�ยได้	ถ้�กำ�ลังร่�งก�ยและฤทธิ์ย�ไม่เหนือกว่�	ก�รรักษ�ให้ห�ย

และก�รบำ�รุงชีวิตใหม่ให้แข็งแรงก็สำ�เร็จได้อย่�งมีผลด้วย	 “ศีลอภัยบ�ป”	

กับ	“ศีลเจิมผู้ป่วย”	หม�ยคว�มว่�ด้วยศีลอภัยบ�ปวิญญ�ณได้รับก�รรักษ�

ให้ห�ยจ�กบ�ดแผลของบ�ป	 และด้วยศีลเจิมผู้ป่วย	 พระคริสตเจ้�เสด็จม�
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ถึงคนไข้	 ชำ�ระให้บริสุทธิ์จ�กร่องรอยของบ�ปและบำ�รุงให้แข็งแรงในก�ร

เผชิญสู้กับคว�มต�ย

	 ครอบครัวและสังคมเป็นเครื่องประกันค้ำ�ชูคว�มเป็นอยู่ของสม�ชิก

แต่ละคนฉันใด	 “ศีลบรรพช�และศีลสมรส”	 ก็เปน็เครื่องประกันค้ำ�ชูก�ร

ขย�ยตัวด้�นสังคมของชีวิตใหม่ฉันนั้นอ�ศัยอำ�น�จที่ศีลบรรพช�โปรดให้แก่

สังฆร�ชและพระสงฆ์	 พระคริสตเจ้�ทรงเพิ่มพูนทำ�ให้ชีวิตใหม่ดำ�รงต่อไปใน

ประช�กรของพระเปน็เจ้�	ซึ่งถือว่�พระสงฆ์เปน็ผู้นำ�ท�งและผู้สอน	ส่วนในศีล

สมรสของคริสตชน	 ช�ยและหญิงแต่งง�นกันเพื่อช่วยเหลือกันและให้กำ�เนิด

ชีวิตใหม่	ซึ่งมีอยู่สำ�หรับรับใช้และรักพระเปน็เจ้�ในโลกนี้

ผู้ที่มิใช่คริสตชน

	 32.	 แม้ว่�ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่�งๆเปน็ช่องท�งปรกติที่มนุษย์จะได้รับ

คว�มรอด	 แต่ถ้�คิดว่�พระเปน็เจ้�ทรงจำ�กัดขอบเขตคว�มรักในก�รช่วย

มนุษย์ให้รอดเพียงเท่�นี้	 ก็น่�จะเปน็ก�รหมิ่นน้ำ�พระทัยของพระองค์เปน็

แน่	 เพร�ะเหตุนี้	 คริสตชนไม่ควรจะพิพ�กษ�และกล่�วโทษคนที่อยู่นอกพระ

ศ�สนจักร	แต่ควรจะแสดงคว�มรัก	และช่วยเหลือเข�

	 คริสตชนย่อมมีคว�มสุขใจที่ได้พบคว�มรอดในพระศ�สนจักรและ

โดยเห็นแก่พระคริสตเจ้�ยังเชื่อตระหนักว่�	 พระทัยดีของพระเปน็เจ้�จะ

ประท�นคว�มรอดแก่มนุษย์ผู้มีน้ำ�ใจดีและกว้�งขว�งทุกคน	ซึ่งแม้ดูภ�ยนอก

ไม่อยู่ในพระศ�สนจักร	 แต่เจริญชีวิตประพฤติถือต�มมโนธรรมต�มที่สภ�

สังค�ยน�ว�ติกันที่	 2	 แถลงว่�	 “พระญ�ณเอื้ออ�ทรของพระเปน็เจ้�ไม่

ปฏิเสธที่จะประท�นคว�มช่วยเหลือท่ีจำ�เป็นสำ�หรับคว�มรอดแก่ผู้ซึ่งไม่รู้จัก
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พระเปน็เจ้�อย่�งแจ่มแจ้ง	 โดยไม่ใช่คว�มผิดของเข�	 แต่ก็ยังพย�ย�มเจริญ

ชีวิตอย่�งเที่ยงตรง	 อ�ศัยพระหรรษท�นของพระองค์ช่วย	 สิ่งใดพบเห็นเปน็

สิ่งดีและเปน็คว�มจริงในตัวเข�	 พระศ�สนจักรก็ถือว่�เปน็ก�รเตรียมท�งไป

สู่พระวรส�ร	 และเปน็พระคุณของพระผู้ส่องสว่�งให้มนุษย์ทุกคนบรรลุถึง

คว�มรอดในที่สุด”	(สังฆธรรมนูญว่�ด้วยพระศ�สนจักร	ม�ตร�	16)

	 เพร�ะเหตุนี้	 คริสตชนแท้ต้องรำ�พึงถึงหน้�ที่และเอกสิทธิ์ของผู้ที่จะ

เป็นพย�นประก�ศให้คนท้ังโลกรู้ถึงพระเป็นเจ้�และคว�มรอดอันเป็นง�นที่

พระคริสตเจ้�กระทำ�อยู่ในตัวเข�

ชีวิตนิรันดร

	 33.	 เมื่อเชื่อถึงพระคริสตเจ้�และพระจิต	 คริสตชนก็ได้รับเกียรติ

เปน็ลูกของพระเปน็เจ้�	 ก�รมีชีวิตร่วมสนิทกับพระเปน็เจ้�ในพระคริสตเจ้�

นี้	 ก็คือชีวิตนิรันดรที่อยู่ในตัวเข�แล้ว	 เพร�ะฉะนั้นจึงเปน็หน้�ที่ของคริสตชน	

ต้องบำ�รุงและพัฒน�พระคุณนี้	 จนกว่�จะเจริญเต็มที่	 คริสตชนผู้ซื่อสัตย์สิ้น

ชีวิตลงเมื่อใด	 พระสัญญ�ของพระคริสตเจ้�ก็เปน็อันสำ�เร็จไปเมื่อนั้น	 ต�ม

ที่พระองค์ตรัสว่�	 “พระประสงค์ของพระบิด�ของเร�	 ก็คือทุกคนที่เห็นพระ

บุตร	 	 แล้วเชื่อในพระบุตรจะมีชีวิตนิรันดร	 และเร�จะให้เข�กลับคืนชีพในวัน

สุดท้�ย...	ผู้ที่เชื่อในเร�	ก็มีชีวิตนิรันดร”	(ยน	6:40-47)	มีแต่คว�มต�ยท�ง

ฝ่�ยร่�งก�ยเท่�นั้นที่เปลี่ยนแปลงสภ�พท�งฝ่�ยร่�งก�ยได้	ก�รร่วมเปน็หนึ่ง

เดียวกับพระคริสตเจ้�จะไม่สิ้นสุดลงด้วยคว�มต�ยเลย	 ตรงกันข้�มจะกลับ

ปร�กฏให้เห็นสุกใสอย่�งเต็มที่	 เพร�ะมนุษย์ผ่�นจ�กสิ่งที่ไม่ถ�วรในโลกนี้

ไปสู่ก�รมีชีวิตฝ่�ยจิตที่ดำ�รงอยู่นิรันดรในพระเปน็เจ้�
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	 34.	 คำ�ว่�	 “สวรรค์”	 หรือ	 “วิม�นสวรรค์”	 หม�ยถึงก�รที่คนจ�ก

โลกนี้ไปเจริญชีวิตอยู่กับพระเปน็เจ้�	 มนุษย์ไม่ส�ม�รถที่จะมีคว�มคิดได้ถูก

ต้องว่�	 ก�รมีชีวิตอยู่กับพระเปน็เจ้�เปน็อย่�งไร	 เพร�ะนอกจ�กไม่รู้อย่�งชัด

แจ้งว่�นิรันดรภ�พคืออะไรแน่แล้ว	ยังรู้แต่เพียงเลือนล�ง	โดยก�รสันนิษฐ�น

ว่�	 พระเปน็เจ้�ทรงสภ�พอย่�งไร	 และรู้แต่ในท�งลบอย่�งเดียวว่�ตนเอง

จะเปน็อย่�งไรเมื่อต�ยแล้ว	 เพร�ะฉะนั้น	 คริสตชนจึงเชื่อต�มที่มีก�รเผย

แสดงว่�ชีวิตที่อยู่กับพระเปน็เจ้�คือชีวิตที่มีแต่คว�มสงบสุข	 ได้เห็นพระเปน็

เจ้�อย่�งเต็มที่	 และได้ร่วมในคว�ม	สัมพันธ์	เปน็หนึ่ง	เดียว	ของ	ผู้	ศักดิ์สิทธิ์	 ที่

นักบุญเป�โลเขียนไว้ว่�	 “เร�จะได้อยู่กับองค์พระผู้เปน็เจ้�ตลอดไป	 จงใช้

ถ้อยคำ�เช่นนี้ปลอบใจกันเถิด”	(1	ธส	4:17-18)

	 35.	 ข้อเผยแสดงยังกล่�วว่�	 เมื่อเร�ต�ยแล้ว	 อ�จมีอันเปน็ไปได้

อย่�งหนึ่ง	 คือตกนรก	 ผู้ที่รู้ตัวดีว่�กำ�ลังทำ�อะไรอยู่	 ไม่ยอมรับพระว�จ�ของ

พระคริสตเจ้�	 และไม่ยอมรับคว�มรอดที่พระองค์นำ�ม�โปรด	 หรือผู้ที่ได้รับ

พระว�จ�ของพระองค์แล้ว	 แต่ยังเจริญชีวิตและประพฤติฝ่�ฝืนพระบัญญัติ

ของพระองค์	 หรือขัดต่อมโนธรรมของตนอยู่ตลอดเวล�	 ผู้นั้นจะไม่บรรลุถึง

คว�มสงบสุข	 และจะต้องรับทุกข์ตรอมตรมอยู่ห่�งไกลจ�กพระเปน็เจ้�ตลอด

ก�ล	พระคัมภีร์เรียกสภ�พเช่นนี้ด้วยคำ�อันน่�สะพึงกลัวว่�	“ต�ยครั้งที่สอง”	

แน่นอนไม่มีมนุษย์คนใดจะตัดสินได้ว่�มีใครได้รับคว�มทุกข์เช่นนี้หรือไม่	

พระเปน็เจ้�เท่�นั้นทรงทร�บว่�มีคนต้องรับทุกข์เช่นนี้หรือไม่	และเปน็ผู้ใดบ้�ง
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	 36.	 ข้อเผยแสดงยังพูดแย้มถึงสภ�พอีกอย่�งหนึ่ง	 คือ	 สภ�พของ

คน	 ที่ไม่ถึงกับถูกแยกข�ดจ�กพระเปน็เจ้�เมื่อต�ยแล้ว	 แต่ยังไม่สมควรจะ

ไปอยู่ร่วมสนิทกับพระองค์อย่�งสมบูรณ์	สภ�พเช่นนี้	เร�เรียกว่�	“ไฟชำ�ระ”	

คือ	 สภ�พที่ต้องชำ�ระตัวให้สะอ�ด	 ก่อนที่จะได้มีชีวิตร่วมสนิทอย่�งสมบูรณ์

กับพระเป็นเจ้�คริสตชนภ�วน�อุทิศแก่วิญญ�ณเหล่�นี้เพื่อให้เข�หลุดพ้น

จ�กคว�มผิด

	 37.	ที่สุด	ต�มแผนก�รของพระเปน็เจ้�	ประวัติศ�สตร์จะต้องสิ้นสุด

ลง	พระเยซูคริสตเจ้�จะเสด็จกลับม�ในโลกนี้อีกอย่�งทรงเกียรติรุ่งโรจน์และ

ให้เร�เห็นได้	 ไม่มีใครทร�บว่�พระองค์จะเสด็จม�วันใดและเวล�ใด	 เรื่องนี้

เปน็คว�มลับเกี่ยวกับเวล�ในอน�คต	 ซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดส�ม�รถล่วงรู้ได้	

แต่คริสตชนก็เชื่อมั่น	 และคว�มลับนั้นกระตุ้นให้พระศ�สนจักรคอยเฝ้�ระวัง

อยู่ตลอดเวล�	คริสตชนต้องมีใจเร่�ร้อน	และพร้อมที่จะต้อนรับพระคริสตเจ้�

อยู่ทุกวันเวล�

	 38.	 เวล�นั้นแหละ	 มนุษย์จะบรรลุถึงจุดหม�ยปล�ยท�งของตนใน

พระเปน็เจ้�	 	 และจะบรรลุถึงเกียรติมงคลที่ตนได้ถูกสร้�งม�ให้รับนั้น

ภ�ษ�ของมนุษย์ไม่ส�ม�รถที่จะบรรย�ยเรื่องที่อยู่เหนือธรรมช�ติมนุษย์ได้	

แต่พระคัมภีร์ก็ได้อธิบ�ย	 โดยใช้ภ�พพจน์และสัญลักษณ์หล�ยอย่�ง	 เช่น

อธิบ�ยว่�	 มนุษย์ทุกคนจะกลับเปน็ขึ้นม�	 และผู้ชอบธรรมจะอยู่ในสภ�พ

รุ่งโรจน์เหมือนอย่�งพระคริสตเจ้�ผู้ทรงคืนพระชนม์ชีพ	 โดยจะมีร่�งก�ย

สุกใสเปล่งปลั่ง	 ไม่มีสิ่งข�ดตกบกพร่องใดๆของชีวิตในโลกนี้	 ทั้งจะแสดง
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บุคลิกลักษณะของแต่ละคนออกม�อย่�งง�มพร้อมไม่ต้องสงสัยเลยว่�

สำ�หรับผู้ชอบธรรม	 คว�มชื่นชมยินดีและเกียรติมงคลจะมีม�กน้อยต�มส่วน

ที่เข�ได้รับพระคุณของพระเจ้�	 และต�มส่วนที่เข�ได้สนองตอบพระคุณเหล่�

นั้น

	 เมื่อโลกซึ่งมีมลทินบ�ปและคว�มต�ยดับสูญไปแล้ว	 “ฟ้�ใหม่และ

แผ่นดินใหม”	(วว	21:1)	“พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้�ส่องแสงเหนือนคร”	(วว	

21:23)	“เพื่อพระเจ้�จะได้ทรงเปน็ทุกสิ่งในทุกคน”	(1คร	15:28)
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บทที่	3	ก�รเจริญชีวิตแบบคริสตชน

คริสตชนคือใคร

	 1.	คำ�	“คริสตชน”	(คริสต+องค์)	ม�จ�กคำ�ว่�	“คริสต์”	คริสตชน

จึงแปลว่�	 ผู้นับถือพระคริสตเจ้�	 เมื่อพูดว่�ใครผู้หนึ่ง	 “ดำ�รงชีวิตแบบคริสต

ชน”	ย่อมหม�ยคว�มว่�ผู้นั้นตัดสินใจแน่วแน่เด็ดข�ดที่จะจงรักภักดี	และเดิน

ต�มพระฉบับแบบของพระคริสตเจ้�	นับเปน็ก�รมีชีวิตร่วมสนิทกับพระองค์	ผู้

เปน็พระเชษฐ�พระผู้ไถ่	และเจ้�น�ยของมนุษย์ทั้งหล�ย

	 2.	 พระคริสตเจ้�ทรงเปน็ผู้กระตุ้นปลุกชีวิตของคริสตชน	 เปน็แบบ

ฉบับของคริสตชนไม่ว่�ในกิจก�รใดๆ	ในเหตุก�รณ์ต่�งๆ	ของชีวิต	ไม่ว่�เวล�

ยินดีหรือขัดสน	 ไม่ว่�เวล�ทำ�ง�นหรือหยุดพักผ่อน	 รวมถึงเวล�เสี่ยงภัยและ

ประจญภัย	 ตลอดเวล�กระสับกระส่�ยใกล้จะต�ย	 คริสตชนส�ม�รถมองดู

พระเยซูคริสตเจ้�	 ผู้เสด็จม�ก่อนและสอนว่�	 ต้องไปห�พระเปน็เจ้�อย่�งไร	

คริสตชนเมื่ออ่�นพระวรส�รบ่อยๆ	จนคุ้น	ก็จะพบพระว�จ�และพระฉบับของ

พระคริสตเจ้�	ซึ่งทรงแนะให้ประพฤติอย่�งไรในภ�วะก�รณ์ต่�งๆ

	 3.	 ก�รถือต�มพระฉบับแบบของพระคริสตเจ้�ทุกๆ	 เวล�นั้น	 ไม่ใช่

เป็นเพียงก�รเอ�อย่�งในข้อปลีกย่อยภ�ยนอกเท่�นั้นที่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้	

แต่เปน็ก�รลอกแบบสภ�พจิตใจ	 ซึ่งพระคริสตเจ้�ได้สำ�แดงให้เห็นประจักษ์
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ในพระชนม์ชีพโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในก�รรับทนทรม�นและสิ้นพระชนม์ของ

พระบุตรและคว�มรักต่อมนุษย์ด้วยน้ำ�ใจกว้�งขว�ง	 ต�มที่พระองค์ตรัสว่�	

“เหมือนกับที่บุตรแห่งมนุษย์มิได้ม�เพื่อให้ผู้อื่นรับใช้	 แต่ม�เพื่อรับใช้ผู้อื่น	

และมอบชีวิตของตนเปน็สินไถ่เพื่อมวลมนุษย์”	 (มธ	 20:28)	 อัครธรรมทูต

เป�โลก็เขียนไว้ว่�	 “จงมีคว�มรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระคริสตเยซูทรงมี

เถิด”	(ฟป	2:5)

	 4.	 คว�มพย�ย�มของคริสตชนที่จะถือต�มพระคริสตเจ้�นี้	 พระ

จิตเปน็ผู้ปลุกให้เกิดขึ้นและบำ�รุงให้คงอยู่	 พระจิตเปน็ผู้เปลี่ยนแปลงภ�ยใน 

คริสตชน	 และดลใจให้มีคว�มรู้สึกเหมือนกับพระคริสตเจ้�	 คือให้มีคว�ม

จงรักภักดีเยี่ยงบุตรต่อพระบิด�และให้มีน้ำ�ใจดีต่อมนุษย์	 คริสตชนที่มีผู้นำ�

ท�งเช่นนี้ย่อมปฏิบัติก�รต่�งๆได้เยี่ยงบุตรของพระเปน็เจ้�	 และเดินต�มรอย

พระยุคลบ�ทของพระคริสตเจ้�อย่�งอิสระ

สภาพจิตใจที่สำาคัญของคริสตชน

	 5.	พระคริสตเจ้�ทรงสรุปพระบัญญัติสำ�คัญ	เกี่ยวกับก�รดำ�รงชีวิต

แบบคริสตชนว่�	 “ท่�นจะต้องรักองค์พระผู้เปน็เจ้�	 พระเจ้�ของท่�นสุดจิตใจ	

...	ท่�นต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง”	(มธ	22:37-39)

	 6.	 รักพระเปน็เจ้�	 หม�ยคว�มว่�เชื่อถึงพระองค์	 คือปฏิบัติต�ม 

พระว�จ�และน้ำ�พระทัยของพระองค์	 คว�มอ่อนน้อมต่อพระเปน็เจ้�นี้	 ซึ่ง

คล้�ยกับคว�มอ่อนน้อมแบบดีพร้อมของพระคริสตเจ้�นั้น	 ภ�ษ�คริสตชน



59

เรียกว่�	“คว�มเชื่อ”	ต้องตั้งใจแน่วแน่จะปฏิบัติต�มพระว�จ�ของพระเปน็เจ้�	

แม้ว่�จะต้องสละละทิ้งน้ำ�ใจของตนเอง	 พระจิตเปน็ผู้ปลุกคว�มเชื่อให้เกิดขึ้น

ใน	จิตใจของคริสตชน	 ทำ�ให้มีกำ�ลังที่จะปฏิบัติง�นเหมือนอย่�งท่�นอับร�ฮัม	

“บิด�ของผู้มีคว�มเชื่อ”	 ที่ได้เอ�ชีวิตและอน�คตของท่�น	 ผูกพันไว้กับคว�ม

เชื่ออย่�งหมดสิ้น

	 7.	 พระเยซูคริสตเจ้�ทรงประก�ศคว�มรักต่อมนุษย์	 โดยเน้นอย่�ง

หนักแน่นว่�	 “ท่�นอย�กให้เข�ทำ�กับท่�นอย่�งไร	 ก็จงทำ�กับเข�อย่�งนั้น

เถิด”	 (มธ	 	 7:12)	 พระคริสตเจ้�เรียกร้องให้คริสตชนรักมนุษย์ทุกคนเปน็

พี่น้อง	 โดยไม่คำ�นึงถึงเรื่องเชื้อช�ติคว�มส�ม�รถหรือฐ�นะของเข�	 ก็เพร�ะ

พระบิด�รักมนุษย์อย่�งบุตรและพระคริสตเจ้�ก็เป็นคนหนึ่งในมวลมนุษย์นั้น	

ลำ�พังหัวใจของมนุษย์เองไม่ส�ม�รถจะรักเช่นนี้ได้	“เร�จงรักกัน	เพร�ะคว�ม

รักม�จ�กพระเจ้�...	 เพร�ะพระเจ้�ทรงเปน็คว�มรัก”	(1ยน	4:7-8)	พระจิต

เปน็ผู้ทำ�ให้คว�มรักนี้เกิดขึ้นในใจของคริสตชนพร้อมกับคว�มเชื่อ	 และไม่

ยอมให้ยกเว้นใคร	และถ้�จะต้องรักใครให้ม�กกว่�	คนที่ต้องรักให้ม�กกว่�

นั้นก็ควรเปน็คนย�กจนและต่ำ�ต้อย

	 8.	 แต่คว�มรักแบบคริสตชนนั้นไม่หม�ยคว�มต้องรักมนุษย์ทุกคน

เท่�เสมอกัน	 แต่หม�ยคว�มว่�	 ต้องรักต�มส่วนคว�มสัมพันธ์ระหว่�งมนุษย์	

โดยคำ�นึงว่�เปน็คว�มสัมพันธ์ในครอบครัวหรือไม่ระหว่�งเพื่อนฝูง	เปน็คว�ม

สัมพันธ์ทั่วไปหรือในระหว่�งช�ติต่�งๆ
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	 9.	 ธรรมประเพณีคริสตชนสอนว่�	 คุณธรรมทุกอย่�งสรุปได้และ

แสดงออกม�ในคว�มรักต่อเพื่อนมนุษย์นี้เอง	 นักบุญเป�โลบรรย�ยเรื่องนี้ได้

อย่�งไพเร�ะจับใจว่�	“คว�มรักย่อมอดทน	มีใจเอื้อเฟื้อ	ไม่อิจฉ�	ไม่โอ้อวด

ตนเอง	ไม่จองหอง	ไม่หย�บค�ย	ไม่เห็นแก่ตัว	คว�มรักไม่ฉุนเฉียว	ไม่จดจำ�

คว�มผิดที่ได้รับ	 ไม่ยินดีในคว�มชั่ว	 แต่ร่วมยินดีในคว�มถูกต้อง	 คว�มรัก

ให้อภัยทุกอย่�ง	เชื่อทุกอย่�ง	หวังทุกอย่�ง	อดทนทุกอย่�ง”	(1คร	13:4-7)

	 10.	 เมื่อรักพระเปน็เจ้�และเพื่อนมนุษย์ดังนี้	 คริสตชนย่อมไม่หวัง

จะได้ร�งวัลหรือผลประโยชน์ท�งโลก	 ตรงกันข้�ม	 เข�รู้ว่�ตนอ�จต้องทน

ทุกข์ทรม�น	 เพร�ะเปน็ศิษย์ของพระอ�จ�รย์ผู้ถูกตรึงก�งเขน	 และยังคงเปน็

เครื่องหม�ยแห่งคว�มขัดแย้งในโลก	 คริสตชนเปน็ผู้ถ่อมตน	 เพร�ะรู้ว่�ตน

อ่อนแอ	ตร�บเท่�ที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลก	แต่มีคว�มเชื่อและรู้ว่�ตนหวังพึ่งคว�ม

ช่วยเหลือของพระบิด�ในก�รสู้รบบนแผ่นดินนี้ได้เสมอ	 และหวังจะได้คว�ม

สุขที่ไม่รู้จักสิ้นสุดเมื่อปล�ยท�งชีวิต

	 11.	 คว�มเชื่ออย่�งแน่นแฟ้นว่�ชีวิตมีคว�มหม�ยดังนี้	 ย่อมทำ�ให ้

คริสตชนมีคว�มหวังและคว�มเห็นในแง่ดีที่ไม่มีอะไรจะทำ�ล�ยได้	พระคริสต

เจ้�เตือนผู้ติดต�มพระองค์ไว้แล้วว่�	 “ในโลกนี้	 ท่�นจะมีคว�มทุกข์ย�ก	 แต่

อย่�ท้อแท้	เร�ชนะโลกแล้ว”	(ยน	16:33)	คริสตชนร่วมกับพระคริสตเจ้�รบ

สู้กับคว�มชั่ว	 เพื่อให้โลกดีขึ้นกว่�นี้	 คว�มหวังของคริสตชน	 เนื่องจ�กอิงอยู่

กับพระเปน็เจ้�อย่�งสิ้นเชิงจึงไม่คลอนแคลน	 แต่ทำ�ให้เกิดบรรย�ก�ศคว�ม

ไว้ใจอันเหม�ะที่จะทำ�ให้มนุษย์เจริญก้�วหน้�	นักบุญเป�โลเขียนว่�	“พระเจ้�
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ทรงอยู่ข้�งเร�	ใครจะสู้เร�ได้”	(รม	8:31)

หลักเกณฑ์ของเหตุผลและมโนธรรม

	 12.	 คริสตชนแท้ที่ติดต�มพระเยซูคริสตเจ้�ไปต�มก�รดลใจของ

พระจิตนั้น	 เปน็คนที่โดยปรกติค่อยๆ	 เปน็คนดีขึ้นทีละน้อย	 แม้ว่�ชีวิตจะไม่

แน่นอนและมีภัยต่�งๆ	เนื่องจ�กเปน็ก�รย�กที่จะเลือกแนวปฏิบัติที่ชอบ	และ

เนื่องจ�กเกิดคว�มขัดแย้งเพร�ะคว�มรู้สึกผลักดันไปท�งหนึ่ง	 ส่วนเหตุผล

ก็วินิจฉัยไปอีกท�งหนึ่ง	 ดังนั้นจึงทำ�ให้คริสตชนรู้จักคว�มรับผิดชอบและ

เสรีภ�พของตน

	 13.	 เสรีภ�พภ�ยในตัวเปน็เอกสิทธิ์ที่ทุกคนได้รับม�ตั้งแต่เกิด	 แต่

สำ�หรับคริสตชน	พระจิตทรงบำ�รุงรักษ�เสรีภ�พนั้น	หม�ยคว�มว่�	คริสตชน

จะเลือกเดินไปโดยมิใช่แต่ฟังเหตุผลเท่�นั้น	 แต่ยังต้องคำ�นึงถึงข้อเผยแสดง

ของพระเปน็เจ้�	ต�มพระฉบับแบบของพระคริสตเจ้�ด้วย

	 14.	สำ�หรับคริสตชนก็ดี	หรือสำ�หรับคนอื่นๆ	ทั่วไปก็ดี	ไม่ใช่เปน็ก�ร

ง่�ยที่จะเห็นอย่�งแจ่มแจ้งและในทุกโอก�สว่�	 เหตุผลอันถูกต้องและพระจิต

ชี้ให้เดินไปท�งใด	ดังนั้นคริสตชนจึงเต็มใจยอมรับบัญญัติและกฏเกณฑ์ของ

พระเปน็เจ้�	ของพระศ�สนจักร	ของเจ้�หน้�ที่บ้�นเมือง	และประเพณีนิยมใน

ช�ติของตน	 เมื่อประพฤติดังนี้	 ก็ย่อมหลีกพ้นอันตร�ยที่เกิดจ�กก�รหลอก

ลวงตน	และก�รตั้งตนเองเปน็หลักศีลธรรม
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	 15.	 เมื่อยืนยันว่�ตนมีสิทธิ์และหน้�ที่ต้องถือต�มมโนธรรม	 ดังนี้	

ศิษย์ของพระคริสตเจ้�ก็รับรู้ด้วยว่�	 ผู้มีคว�มเชื่อถือไม่เหมือนกับตน	 ก็มี

สิทธิ์และหน้�ที่อย่�งเดียวกัน	 รู้ว่�พระเปน็เจ้�ต้องก�รให้มนุษย์ยอมรับนับถือ

พระองค์โดยคว�มสมัครใจ	 และพระองค์จะพิพ�กษ�แต่ละคน	 ต�มที่เข�มี

คว�มซื่อตรงในก�รถือต�มมโนธรรมและสนองตอบพระคุณของพระองค์

แบบดำาเนินชีวิตของคริสตชน

	 16.	 ไม่มีแบบดำ�เนินชีวิตพิเศษแบบใดแสดงให้เห็นภ�ยนอกว่�ใคร

เปน็คริสตชน	 ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของพระคริสตศ�สน�	 อัครธรรมทูตเป�โล

แนะนำ�ผู้กลับใจให้ถือแบบดำ�เนินชีวิตเหมือนเมื่อก่อนกลับใจ	 อ�ชีพและ

แบบดำ�เนินชีวิตทุกแบบถ้�ไม่ผิดต่อมโนธรรม	 พระศ�สนจักรก็รับรองทั้งสิ้น	

เพร�ะพระศ�สนจักรเปน็องค์ก�รที่ต้อนรับคุณสมบัติและหน้�ที่ต่�งๆ	 ของ

สม�ชิกแต่ละคนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 คริสตชนอยู่ที่ใด	 ก็เปน็องค์พย�น

ประก�ศคว�มเชื่อคว�มหวัง	 และคว�มรักของตนอยู่ในที่นั้น	 เช่นเดียวกับ

เกลือที่รักษ�ของมิให้เสีย	 คริสตชนก็มีส่วนช่วยให้สังคมและวัฒนธรรมใน

โลกศักดิ์สิทธิ์	 โดยปฏิบัติหน้�ที่ของตนอย่�งดีที่สุด	 และโดยถือต�มจิตต�

รมณ์ของพระวรส�ร

	 17.	 คริสตชนย่อมนิยมยกย่องแบบดำ�รงชีวิตทั้งสองแบบ	 คือ	 ก�ร

สมรสที่เปน็ชีวิตมีครอบครัว	 กับก�รถือพรหมจรรย์ซึ่งเปน็ชีวิตอุทิศแด่พระ

เปน็เจ้�และแก่ผู้อื่น
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	 18.	 พระเปน็เจ้�ทรงพอพระทัยให้มีก�รสมรสตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม

ของมนุษยช�ติ	ต�มที่พระคัมภีร์กล่�วว่�	“เพร�ะฉะนั้น	ช�ยจะละบิด�ม�รด�

ของตนไปผูกพันกับภรรย�	 และทั้งสองจะเปน็เนื้อเดียวกัน”	 (ปฐก	 2:24)	

ฉะนั้นก�รสมรสของคริสตชนจึงถือว่�เป็นก�รที่ช�ยหญิงสองคนม�อยู่ร่วม

สนิทกันอย่�งแท้จริง	 อย่�งซื่อสัตย์	 และเลิกร้�งกันไม่ได้	 เปน็ก�รร่วมสนิท

ที่ได้รับพรด้วยก�รประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์	 และในพิธีนั้นก�รสัญญ�จะถือ

ซื่อสัตย์ของมนุษย์ได้ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยอำ�น�จของพระคริสตเจ้�	 ในครอบครัว

คริสตชน	 ส�มีภรรย�ต้อนรับบุตรที่พระเปน็เจ้�ประท�นให้ด้วยคว�มชื่นชม

ยินดี	โดยปร�ศจ�กคว�มเห็นแก่ตัว	และด้วยคว�มสำ�นึกถึงคว�มรับผิดชอบ

ของตน	 เข�อบรมลูกให้มีคว�มเชื่อและคว�มรัก	 ให้รักชีวิตและใช้เสรีภ�พ

อย่�งถูกต้อง	 ลูกๆ	 เปน็ผู้รื้อฟื้นทำ�ให้คว�มสนิทและคว�มซื่อสัตย์ของส�มี

ภรรย�มั่งคงแน่นแฟ้นยิ่งข้ึนและทำ�ให้ประช�กรของพระเป็นเจ้�ในโลกเพิ่ม

จำ�นวนขึ้นด้วย

	 19.	แต่มิใช่ว่�คริสตชนทุกคนรับเรียกให้ม�ถือแบบดำ�เนินชีวิตสมรส	

บ�งคนรับกระแสเรียกให้ถือพรหมจรรย์เพ่ือถว�ยตัวแด่พระเปน็เจ้�ต�มพระ

ฉบับแบบของพระคริสตเจ้�	 เข�เหล่�นี้อุทิศตนเพื่อรับใช้ผู้อื่นทั้งฝ่�ยก�ยและ

วิญญ�ณ	นั่นคือแบบดำ�รงชีวิตของพระสงฆ์	นักพรต	และฆร�ว�สเปน็อันม�ก

ทั้งช�ยและหญิง	 ที่สัญญ�จะละทิ้งทุกสิ่งเพร�ะเห็นแก่พระคริสตเจ้�	 และจะ

เปน็พย�นประก�ศพระองค์ในท่�มกล�งมนุษย์ทั้งหล�ย
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	 20.	 ทั้งในชีวิตสมรสและในชีวิตถือพรหมจรรย์	 คริสตชนต้องเสีย

สละหล�ยอย่�ง	 (แต่ส�นุศิษย์ที่หว�ดกลัว	 เพร�ะอุดมก�รที่พระองค์เสนอ

นั้นสูงส่งและเรียกร้องม�ก)	พระเยซูเจ้�ตรัสปลุกปลอบว่�	“สิ่งที่เปน็ไปไม่ได้

สำ�หรับมนุษย์	 ก็เปน็ไปได้สำ�หรับพระเจ้�”	 (ลก	 18:27)	 และนักบุญเป�โล

อธิบ�ยว่�	 “พระเจ้�ประท�นพระพรพิเศษให้แต่ละคน	คนหนึ่งได้รับพระพรนี้	

และอีกคนหนึ่งได้รับพระพรนั้น”	(1คร	7:7)

บ่อเกิดแห่งชีวิตคริสตชน

	 21.	 พระคริสตเจ้�เองเปน็ผู้ถ่�ยทอดชีวิตลูกของพระให้ม�ถึงคริสต

ชน	 พระองค์เองเสด็จม�ถึงคริสตชนในโอก�สพิเศษของชีวิต	 โดยกำ�หนด

ให้ก�รพบกันนั้นขึ้นอยู่กับเครื่องหม�ยสำ�คัญบ�งอย่�งหรือกล่�วอีกนัยหน่ึง	

ขึ้นอยู่กับจ�รีตพิธีที่พระศ�สนจักรเรียกว่�	 “ศีลศักดิ์สิทธิ์”	 ข้�งฝ่�ยคริสตชน

ก็เตรียมตัวพบพระองค์อย่�งลึกล้ำ�โดยมีน้ำ�ใจกว้�งขว�งและด้วยก�รร่วมมือ	

จำ�เปน็ต้องมีน้ำ�ใจเช่นนี้	ศีลศักดิ์สิทธิ์จึงจะเกิดผลอย่�งแท้จริง

	 สำ�หรับศีลประก�รแรก	 คือ	 ศีลล้�งบ�ป	 นั้น	 สิ่งที่เร�เห็นภ�ยนอก	

คือก�รล้�งด้วยน้ำ�	 ศีลศักดิ์สิทธิ์ประก�รนี้	 พระคริสตเจ้�ชำ�ระล้�งมนุษย์ให้

พ้นจ�กคว�มผิดทั้งปวง	 ทำ�ให้เกิดชีวิตพระเจ้�	 ทำ�ให้ร่วมสนิทกับพระองค์

อย่�งใกล้ชิด	รับเข้�ในพระศ�สนจักรเปน็ประช�กรของพระเปน็เจ้�	และทำ�ให้

ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยพระคุณของพระจิต	 ศีลล้�งบ�ป	 นับเปน็วิธีก�รประก�รแรก

ที่จำ�เปน็ต้องประกอบ	 ชีวิตของคริสตชนจึงจะมีขึ้นได้	 พ่อแม่คริสตชนจัดก�ร

ให้ลูกที่เกิดใหม่ได้รับศีลล้�งบ�ป	 แต่ภ�ยหลังลูกต้องยืนยันและรื้อฟื้นข้อ

ผูกพันที่ผู้อื่นได้ทำ�แทนตนไว้อีก
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	 22.	 ศีลมห�สนิทเปน็บ่อเกิดของชีวิตคริสตชนทั้งหมด	 ศีลมห�สนิท

เป็นพิธีที่ประกอบข้ึนในระหว่�งจ�รีตอันสง่�ง�มและสำ�คัญเป็นพิเศษอย่�ง

หนึ่ง	 เรียกว่�	 พิธี	บูช�	ขอบพระคุณ	 ในพิธี	บูช�	ขอบพระคุณนั้นพระสงฆ์เปน็

ผู้แทนพระคริสตเจ้�	 ผู้ทรงถว�ยชีวิตของพระองค์เพื่อคว�มรอดของโลก

บนก�งเขน	 พระสงฆ์ย้ำ�พระว�จ�ที่พระเยซูเจ้�ได้ตรัส	 และย้ำ�อ�กัปกิริย�ที่

พระองค์ได้ทรงกระทำ�ก่อนสิ้นพระชนม์	พระสงฆ์เปล่งว�จ�เหนือปังและเหล้�

องุ่นว่�	“นี่คือก�ยของเร�…นี่คือโลหิตของเร�”	ศีลศักดิ์สิทธิ์นี้เปน็ก�รถว�ย

บูช�ขอบพระคุณที่ดีพร้อม	 ทำ�ให้มนุษย์สนิทกับพระเปน็เจ้�	 และทำ�ให้มนุษย์

ด้วยกันเองร่วมสนิทกันด้วย	 คริสตชนจึงถือว่�ศีลมห�สนิทเปน็อ�ห�รเลี้ยง

ชีวิต	 ภ�ยใต้รูปปร�กฎของปังและเหล้�องุ่น	 พระคริสตเจ้�กล�ยเปน็อ�ห�ร

เลี้ยงศิษย์แต่ละคน	และบำ�รุงเข�ให้มีกำ�ลังเดินไปสู่ชีวิตนิรันดร

 

	 23.	 ชีวิตใหม่ที่ได้รับเมื่อวันล้�งบ�ปและชุบเลี้ยงด้วยศีลมห�สนิท

นั้น	 	 ถูกคว�มชั่วที่อยู่ในตัวมนุษย์	 และก�รหลอกล่อของม�รซ�ต�น	 “เจ้�

แห่งโลกนี้”	 คุกค�มอยู่ตลอดเวล�	 ชีวิตใหม่นั้นอ�จถูกทำ�ล�ยดับไปอย่�ง

สิ้นเชิงด้วยก�รปฏิเสธไม่ยอมรับพระเป็นเจ้�และระเบียบศีลธรรมที่พระองค์

ได้ตั้งขึ้น	บ�ปหนัก	ซึ่งเท่�กับเปน็ก�รจงใจหันหลังให้พระเปน็เจ้�อย่�งสิ้นเชิง

นั้น	 ทำ�ให้มนุษย์เสียห�ยอย่�งร้�ยแรง	 เพร�ะทำ�ล�ยชีวิตของพระเปน็เจ้�ใน

ตัวมนุษย์ให้สูญไป	คริสตชนที่แยกตนออกจ�กพระเปน็เจ้�เช่นนี้	ย่อมรู้ว่�ตน

ไม่ใช่สม�ชิกที่มีชีวิตอยู่ในพระศ�สนจักรอีก	 แม้ว่�ภ�ยนอกอ�จจะเห็นว่�ยัง

อยู่ในพระศ�สนจักรก็ต�ม
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	 24.	แต่พระคริสตเจ้�ทรงเน้นสอน	และสำ�แดงให้เห็นด้วยก�รดำ�รง

พระชนม์ของพระองค์ว่�	 พระทัยดีของพระเปน็เจ้�พร้อมอยู่เสมอที่จะรับ

มนุษย์ที่เปน็ทุกข์สำ�นึกถึงคว�มชั่วซึ่งได้กระทำ�ให้อยู่ในฐ�นะเดิม	 คริสตชน

ถือว่�ก�รส�รภ�พบ�ปอย่�งจริงใจเปน็ย�บำ�บัดที่มีผลชะงัดและแน่นอน	 เมื่อ

แสดงคว�มผิดและคว�มทุกข์สำ�นึกแก่พระสงฆ์	 คริสตชนก็ได้รับก�รยกบ�ป

จ�กพระเปน็เจ้�	 ได้กลับเข้�ในหมู่ประช�กรที่มีชีวิตของพระศ�สนจักรและ

กลับมีคว�มละหม้�ยคล้�ยคลึงกับพระคริสตเจ้�	 เวล�เร�ส�รภ�พบ�ป	 พระ

สงฆ์มิใช่ผู้พิพ�กษ�	 แต่เปน็ผู้แทนพระเปน็เจ้�	 เพร�ะเหตุนี้พระสงฆ์ที่ฟังแก้

บ�ป	ต้องถือเปน็คว�มลับอย่�งเด็ดข�ด	มิฉะนั้นจะเปน็คว�มผิดอย่�งอุกฤษฎ์

และจะถูกพระศ�สนจักรลงโทษอย่�งหนัก	ในประวัติศ�สตร์	เคยมีพระสงฆ์ที่

ยอมพลีชีพแต่ไม่ยอมเผยคว�มลับที่รู้ในที่แก้บ�ป	ศีลนี้เรียกว่�	ศีลอภัยบ�ป

	 25.	นอกจ�กศีลล้�งบ�ป	ศีลมห�สนิท	และศีลแก้บ�ป	ยังมีศีลอีก	

4	ศีล	คือ

	 ศีลกำ�ลัง	 เปน็ศีลที่พระคริสตเจ้�ใช้เพื่อโปรดให้คริสตชนวัยรุ่นมี

กำ�ลังของพระจิต	 ทำ�ให้บรรลุถึงคว�มสุขุมคัมภีรภ�พฝ่�ยวิญญ�ณและ

พันธะอันแท้จริงของคริสตชน

	 ศีลบรรพช�	(ศีลบวช)	เปน็ศีลศักดิ์สิทธิ์ที่โปรดให้ผู้ช�ยเปน็ศ�สนบริ

กร	ประก�ศพระวรส�ร	ประกอบพิธีกรรม	และอภิบ�ลดูแลประช�กรของพระ

เปน็เจ้�มี	3	ขั้นคือ	สังฆ�นุกร	พระสงฆ์	และพระสังฆร�ช

	 ศีลสมรส	 (ศีลกล่�ว)	 เมื่อรับศีลนี้	 ส�มีภรรย�คริสตชนได้รับ

พระคุณทำ�ให้ก�รสมรสของเข�ศักดิ์สิทธิ์	 และทำ�ให้เข�มีกำ�ลังที่จะตั้งครอบ
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ครัวคริสตชนขึ้นใหม่

	 ศีลเจิมผู้ป่วย	 ได้แก่ก�รเอ�น้ำ�มันเจิมเปน็เครื่องหม�ยสัญลักษณ์	

พระคริสตเจ้�เสด็จม�เยี่ยมผู้เปน็ศิษย์ซึ่งใกล้จะจ�กโลกนี้	 เพื่อว่�เมื่อได้มี

ส่วนในก�รสิ้นพระชนม์ของพระองค์แล้ว	 จะได้มีส่วนในก�รกลับเปน็ขึ้นม�

อย่�งรุ่งโรจน์ของพระองค์ด้วย

คริสตชนสนทนากับพระเป็นเจ้า

	 26.	 ศีลศักดิ์สิทธิ์	 คือเวล�พิเศษที่คริสตชนได้สนิทกับพระเปน็เจ้�	

แต่นอกจ�กนี้	 ยังมีเวล�อื่นตลอดชีวิตของคริสตชน	 เช่น	 เวล�สวดภ�วน�กับ

เวล�รำ�พึงถึงพระว�จ�ของพระเปน็เจ้�	 ตลอดเวล�ทำ�ง�นและรับใช้ผู้อื่น	 ก็

ถือว่�เปน็ก�รพบกับพระเปน็เจ้�	ซึ่งทำ�ให้คริสตชนมั่นคงในชีวิตของพระองค์

	 27.	 ก�รภ�วน�นั้น	 ก่อนอื่น	 คือก�รที่มนุษย์ตอบพระเปน็เจ้�โดย

เฉพ�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับคริสตชนซึ่งได้รับพระคุณม�กม�ยจ�กพระองค์	 และ

เข�ต้องภ�วน�เช่นนี้ตลอดชีวิต	 คริสตชนถือว่�	 ก�รที่ต้องภ�วน�นั้น	 ไม่ใช่

เพร�ะหมดฤทธิ์สิ้นปัญญ�	 แต่เพร�ะอย�กผูกพันตนในแผนก�รคว�มรอด

ของพระเปน็เจ้�	 พระจิตเปน็ผู้ดลใจให้มนุษย์ภ�วน�แบบคริสตชน	 พระองค์

เสด็จม�ช่วยมนุษย์ผู้อ่อนแอ	 และกระตุ้นให้ภ�วน�และคิดถึงพระเปน็เจ้�	

ดังนี้	 พระเปน็เจ้�เปน็ทั้งจุดเริ่มต้นและจุดปล�ยท�งของก�รภ�วน�	 ซึ่งทำ�ให ้

คริสตชนมีคว�มสนิทใกล้ชิดกับพระบิด�	พระบุตรและพระจิต
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	 28.	 ก�รภ�วน�ของคริสตชนมีอยู่ด้วยกันส�มแบบ	 คือภ�วน�

เพื่อนมัสก�ร	 และแสดงคว�มรักต่อพระเปน็เจ้�ผู้เปน็พระผู้สร้�งและพระ

บิด�	 ภ�วน�เพื่อขอบพระคุณพระเปน็เจ้�ที่ได้ประท�นพระคุณให้เร�	 ภ�วน�

เพื่อวอนขอพระคุณ	 สำ�หรับตนเองและผู้อื่น	 คริสตชนยังภ�วน�เพื่อขอสิ่งที่

ต้องก�รท�งโลก	 แต่ยังรู้ว่�เมื่อภ�วน�แล้ว	 ไม่ใช่ว่�ไม่ต้องอุตส�ห์พย�ย�ม

ไม่ต้องศึกษ�และไม่ต้องใช้วิธีก�รต�มธรรมช�ติ	 หรือก�รภ�วน�มีไว้สำ�หรับ

แก้ไขสิ่งที่ตนได้ทำ�ผิดพล�ด	 หรือเปน็เพียงวิธีแนะนำ�พระอ�นุภ�พของพระ

เปน็เจ้�ม�ใช้ต�มใจชอบ	 ก�รภ�วน�อุทิศแก่ผู้ต�ยเปน็ธรรมเนียมเก่�แก่และ

ศักดิ์สิทธิ์ในพระคริสตศ�สน�	เร�ภ�วน�ขอพระเปน็เจ้�โปรดรับผู้ที่จ�กโลกนี้

เข้�ไปในสันติสุขของพระองค์

	 29.	บทภ�วน�ที่คริสตชนชมชอบม�กที่สุด	คือบท	“ข้�แต่พระบิด�”	

ซึ่งพระเยซูเจ้�สอนแก่ส�นุศิษย์ของพระองค์	 เมื่อสวดบทนี้	 คริสตชนใช้พระ

ว�จ�ของพระเยซูเจ้�พูดกับพระเป็นเจ้�เหมือนอย่�งพูดกับพระบิด�ของตน	

คำ�ภ�วน�ของคริสตชนในโลกรวมเข้�กับคำ�ภ�วน�ของนักบุญ	 ซึ่งอยู่กับพระ

เปน็เจ้�แล้ว	 และเร�หวังพึ่งคำ�เสนอวิงวอนของท่�นเหล่�นั้นได้	 พระน�งม�

รีย์	พระม�รด�ของพระเยซูเจ้�มียศสูงสุดในหมู่นักบุญทั้งหล�ย	คริสตชนรัก

เค�รพพระน�ง	 ถือเปน็แม่ของตน	 เพร�ะพระน�งเปน็พระม�รด�ของพระเยซู

เจ้�	 ซึ่งเปน็พระเชษฐ�ของมนุษย์ทั้งหล�ย	 คริสตชนย่อมวอนขอพระน�งโดย

สวด	“วันท�ม�รีย์”	บ่อยๆ	ด้วยคว�มไว้ใจและคว�มรัก
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	 30.	 นอกจ�กก�รภ�วน�ส่วนตัวแล้วคริสตชนยังร่วมในก�รภ�วน�

ส่วนรวมซ่ึงศ�สนิกชนท้ังในวัดของตนและท้ังในวัดทั่วโลกถว�ยแด่พระเป็น

เจ้�	โดยร่วมกับพระคริสตเจ้�และนักบุญทั้งหล�ย	ในก�รภ�วน�แบบนี้	เรียก

ว่�ก�รภ�วน�ต�มพิธีกรรม	 คริสตศ�สนิกชนมีส่วนร่วมในก�รสรรเสริญพระ

เปน็เจ้�และภ�วน�อุทิศแก่มนุษย์ทั้งสิ้นพร้อมกับคริสตชนทั้งหมด	ก�รภ�วน�

ต�มพิธีกรรมที่ประเสริฐที่สุดก็คือ	 พิธี	บูช�	ขอบพระคุณ	 แต่ยังมีก�รภ�วน�

ส�ธ�รณะแบบอื่น	 ที่ปฏิบัติโดยพระสงฆ์	 และผู้ที่ถว�ยตัวแด่พระเปน็เจ้�โดย

เฉพ�ะอีกด้วย

	 31.	 เมื่ออ่�นหรือฟังอ่�นพระคัมภีร์	 ก็เท่�กับคริสตชนได้ยินเสียง

ของพระเปน็เจ้�เอง	 ซึ่งเรียกและนำ�เข�ให้เดินไป	 เมื่อเล่�เหตุก�รณ์ต่�งๆ	 ที่

ล่วงแล้วไป	 เช่น	 คว�มปรวนแปรกลับกลอกของประช�กรช�วยิวก็ดี	 หรือ

ว�จ�และก�รกระทำ�ของพระเยซูคริสตเจ้�และอัครส�วกก็ดี	 ย่อมถือว่�	 พระ

คัมภีร์เปน็ส�ส์นที่มีชีวิตสำ�หรับคริสตชนและมนุษย์ทุกคน	 เพื่อจะทำ�ให้ก�ร

อ่�นที่กล่�วนี้เกิดผล	 เปน็ธรรมด�อยู่เองที่จำ�เปน็ต้องอ่�นด้วยคว�มตั้งใจและ

คว�มสำ�รวมใจต�มสมควร	 พระจิตเปน็ผู้ดลบันด�ลให้เกิดสภ�พจิตใจเช่นนี้	

ทำ�ให้สติปัญญ�สว่�ง	 เห็นแจ้งและทำ�ให้ดวงใจเข้มแข็งด้วยว�จ�ของพระเปน็

เจ้�

	 32.	 ก�รรำ�พึงที่เรียกว่�จิตภ�วน�นั้น	 เปน็ก�รคิดถึงข้อคว�มจริงขั้น

มูลฐ�นแห่งคว�มเชื่อ	 และเปน็ก�รยกใจขึ้นจนสนทน�กับพระเปน็เจ้�ได้	 ก�ร

รำ�พึงเปน็ก�รสำ�รวมใจ	 ที่ช่วยให้คริสตชนมอบฝ�กชีวิตของตนไว้ในแผนก�ร
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ของพระเปน็เจ้�	 และให้ถือของในโลกนี้มีคว�มสำ�คัญเท่�ที่เหม�ะที่ควร

เท่�นั้น	 ก�รรำ�พึงเปน็กิจปฏิบัติที่ขอกำ�ชับเปน็พิเศษ	 สำ�หรับผู้ที่ถว�ยตัวแด่

พระเปน็เจ้�	 ผู้ที่ทำ�ก�รรำ�พึงอย่�งซื่อสัตย์อ�จจะได้รับพระคุณจ�กพระจิต	

คือพระคุณเข้�ฌ�น	ซึ่งทำ�ให้มนุษย์สนิทกับพระเปน็เจ้�ด้วยคว�มชื่นชอบ

ความประพฤติของคริสตชน

	 33.	สำ�หรับคริสตชน	“เชื่อ”	หม�ยคว�มว่�เจริญชีวิตต�มแนวคว�ม

เชื่อถึงพระเปน็เจ้�	 คว�มประพฤติของคริสตชนกำ�หนดต�มพันธะที่ผูกมัดเข�

ไว้กับสังคม	และโดยพันธะที่เข�มีต่อพระเยซูคริสตเจ้�	เข�รู้ว่�พระเยซูเจ้�ได้

ม�ร่วมสนิทกับมนุษย์แต่ละคน	 และสิ่งที่เข�ทำ�ต่อคนที่ต่ำ�ต้อยที่สุด	 ก็ถือว่�

เข�ได้ทำ�ร่วมกับพระเยซูคริสตเจ้�เอง	 คว�มรักต่อผู้อื่นนั้นเปน็ก�รแสดงว่�

คริสตชนรักพระเปน็เจ้�ด้วย	 ต�มที่นักบุญยอห์นกล่�วว่�	 “ผู้ไม่รักพี่น้องที่

เข�แลเห็นได้	 ย่อมไม่รักพระเจ้�ที่เข�แลเห็นไม่ได้	 ”	 (1ยน	 4:20)	 เพร�ะ

คว�มรักนี้แหละ	 เข�ย่อมให้อภัยคว�มผิดแก่ผู้อื่น	 และถึงกับทำ�ดีต่อศัตรู

ของตนเอง	 ต�มที่พระเยซูเจ้�สอนในพระวรส�รว่�	 “เพร�ะถ้�ท่�นให้อภัยผู้

ทำ�คว�มผิด	พระบิด�ของท่�นผู้สถิตในสวรรค์	ก็จะประท�นอภัยแก่ท่�นด้วย		

แต่ถ้�ท่�นไม่ให้อภัยผู้ทำ�คว�มผิด	 พระบิด�ของท่�นก็จะไม่ประท�นอภัยแก่

ท่�นเช่นเดียวกัน”	(มธ	6:14-15)

	 34.	คริสตชนถือต่อตนเองโดยเหม�ะสมแก่สภ�พคว�มเปน็จริง	คือ

เปน็คนถ่อมตนและมีสติ	 ที่ว่�เปน็คนถ่อมตนนั้น	 ก็เพร�ะสำ�นึกว่�ตนมีคว�ม

ส�ม�รถน้อยและอ่อนแอ	 และรู้ว่�คว�มหยิ่งทะนงเปน็แต่ก�รหลอกลวงตน	
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ด้วยว่�พระเปน็เจ้�ประท�นทุกสิ่งให้เปล่�	 คริสตชนพึ่งพระเปน็เจ้�ตลอดเวล�	

เพร�ะขัดสนและอ่อนแอ	 เพื่อขอพระองค์ประท�นพละกำ�ลังและอภัยคว�ม

ผิด	และที่ว่�เปน็คนมีสติ	ซึ่งหม�ยคว�มว่�เปน็น�ยบังคับก�ย	คว�มรู้สึกและ

คว�มลำ�เอียงไปข้�งคว�มสนุกสบ�ยนั้น	 ก็เพร�ะรู้ว่�มีคว�มไม่เปน็ระเบียบ

แอบแฝงอยู่ในตน	 และมักถูกประจญให้หันเหไปท�งคว�มสนุกต่�งๆท�ง

โลก

	 เพร�ะเหตุนี้	 คริสตชนจึงเปน็คน	 (ตื่น)	 เฝ้�ระวังระไว	 เพื่อเปน็คนดี

พร้อมเท่�ที่จะเปน็ได้ต�มพระฉบับแบบของพระคริสตเจ้�	 รบสู้กับคว�มโลภ

และคว�มอิจฉ�แม้จะเปน็แต่คว�มรู้สึกภ�ยใน	 ถือก�รอดเนื้อและก�รอด

อ�ห�ร	 พย�ย�มเปน็คนใจกว้�ง	 เพื่อพร้อมยิ่งขึ้นที่จะปฏิบัติต�มก�รดลใจ

ของพระจิตให้ถือชีวิตภ�วน�และคว�มรัก

	 35.	 ในฐ�นะเปน็เอกชน	 คริสตชนเปน็คนถือคว�มสุจริตแม้ในเรื่อง

เล็กๆน้อยๆเปน็คนถือกฎศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัวอย่�งเคร่งครัด	 ยกย่อง

ญ�ติพี่น้อง	 เค�รพคู่ครองถือเท่�เสมอตน	 และอบรมลูกให้เปน็คนที่มี

เสรีภ�พ	ในฐ�นะเปน็พลเมือง	คริสตชนถือหน้�ที่ต่อสังคม	“ของซีซ�ร์	คืนให้

ซีซ�ร์”	 ต�มที่พระคริสตเจ้�สอนหลีกเลี่ยงก�รใช้กำ�ลังบังคับและพย�ย�มอยู่

อย่�งส�มัคคีปรองดองกับทุกๆคน	 เค�รพสิทธิ์ของผู้อื่น	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

เสรีภ�พที่จะทำ�ต�มมโนธรรมของตน

	 36.	 คริสตชนไม่ชอบอยู่เปล่�	 นักบุญเป�โลกล่�วว่�	 “ถ้�ผู้ใดไม่

อย�กทำ�ง�นก็อย่�กิน”	 (2ธส	 3:10)	 คริสตชนถือว่�ก�รทำ�ง�นเปน็ก�รที่
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มนุษย์ร่วมมือกับพระเปน็เจ้�	 เปน็วิธีทำ�ให้ตนครบสมบูรณ์และเปน็ประโยชน์

แก่ประช�คมมนุษย์	 เวล�ทำ�ง�นก็เท่�กับมนุษย์ปฏิบัติต�มน้ำ�พระทัยของพระ

เปน็เจ้�ในก�รเนรมิตสร้�ง	 คว�มส�ม�รถและคว�มสุจริตในวิช�ชีพเปน็สิ่งที่

จำ�เปน็สำ�หรับทำ�ให้เข�เปน็คนดีพร้อม

	 37.	คริสตชนไม่ใช่คนอยู่โดดเดี่ยวในหมู่มนุษย์	แต่เปน็ดังกิ่งไม้กิ่ง

หนึ่งหรืออวัยวะส่วนหนึ่งของร่�งก�ย	 จึงถือตนเปน็ส่วนหนึ่งในพระศ�สนจักร	

ซึ่งเป็นประช�คมมีชีวิตของคริสตชนแล้วร่วมเข้�ในชีวิตพระศ�สนจักรอย่�ง

เปิดเผย	มีส่วนร่วมในวันฉลอง	ซึ่งเปน็เวล�แสดงคว�มชื่นชมยินดี	หรือก�รใช้

โทษบ�ปเพื่อประก�ศคว�มเชื่อ	 และแสดงคว�มเปน็น้ำ�หนึ่งใจเดียวกับพี่น้อง

ร่วมศ�สน�	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งมีส่วนในพิธีบูช�ขอบ	พระคุณ	เพร�ะเข�มีหน้�

ที่ต้องร่วมซึ่งในพิธีนั้น	 เข�มีส่วนร่วมในก�รถว�ยบูช�ของพระคริสตเจ้�	 ร่วม

กับประช�คมทั้งหมดและมีคว�มส�มัคคีปรองดองกับทุกคน

 

	 38.	 ก�รให้อภัยและอยู่เปน็ปรกติสุขนั้น	 ไม่หม�ยคว�มว่�อยู่นิ่ง

เฉย	 ตรงกันข้�มคริสตชนรู้ว่�ตนมีหน้�ที่ต้องส่งเสริมคว�มยุติธรรมท�งสังคม	

สันติภ�พและเสรีภ�พ	เพร�ะมนุษยช�ติต้องดียิ่งขึ้นและพัฒน�จนถึงที่สุด	ซึ่ง

มีแต่พระเปน็เจ้�เท่�นั้นท่ีทรงทร�บในสังคมท่ีมืดมัวไปเพร�ะคว�มอยุติธรรม

และคว�มหน้�ซื่อใจคดนั้น	 คริสตชนย่อมต่อต้�นก�รแสวงห�ผลประโยชน์	

ก�รเบียดเบียนข่มเหงและอคติทุกแบบ	 ลงมือทำ�ก�รส่งเสริมผู้อื่นด้วยตนเอง	

ก�รทำ�ง�นเพื่อส่งเสริมมนุษยช�ตินั้น
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	 คริสตชนถือว่�เปน็จุดมุ่งหม�ยที่มีผลในตัวของมันเองและเข�ทำ�ง�น

นั้น	 โดยร่วมมือกับบุคคลอื่นๆอีกเปน็อันม�กที่มีคว�มเชื่อถือไม่เหมือนกัน	

แต่คริสตชนจะพอใจแต่เพียงได้อุตส�ห์ทำ�ให้โลกมีมนุษยธรรมเท่�นี้ห�ได้

ไม่	 เพร�ะเข�เปน็สม�ชิกของพระศ�สนจักรซึ่งมีหน้�ที่ต้องประก�ศให้มนุษย์

ทุกคนรู้ว่�พระเปน็เจ้�รักเข�	 และได้ทรงใช้พระเยซูคริสตเจ้�พระบุตรของ

พระองค์ม�แจ้งให้เข�ทร�บถึงคว�มรักของพระองค์

	 39.	 คริสตชนได้เห็นพระเยซูคริสตเจ้�เปน็แบบฉบับคว�มซื่อตรง	

และจริงใจในคำ�พูดและในคว�มประพฤติทั่วไป	 แต่พระองค์ยังเปน็แบบฉบับ

คว�มสงบและคว�มยินดีภ�ยในด้วย	 โดยที่รู้ว่�พระเปน็เจ้�เปน็พระบิด�	 

คริสตชนไม่กระวนกระว�ยใจและไม่หว�ดกลัว	 เมื่อประเชิญกับอำ�น�จแห่ง

คว�มชั่ว	 เมื่อทำ�คว�มดีเข�ก็ทำ�เพร�ะมีคว�มรักเยี่ยงบุตร	 และคว�มรักนั้น

ย่อมขับไล่คว�มกลัวและทำ�ให้มีแต่คว�มชื่นชมยินดี	คริสตชนเปน็ผู้มีอิสระใน

ก�รใช้สิ่งของท�งฝ่�ยก�ยและวิญญ�ณ	 ต�มที่นักบุญเป�โลสอนว่�	 “ทุกสิ่ง

ล้วนเปน็ของพวกท่�น	 แต่พวกท่�นเปน็ของพระคริสต์และพระคริสต์เปน็ของ

พระเจ้�”	(1	คร	3:22-23)

	 40.	 คริสตชนเปน็ผู้ที่มีคว�มหวังตลอดเวล�ในประวัติศ�สตร์	 เพื่อ

คอยเร่งให้อน�คตซึ่งพระเป็นเจ้�แย้มให้เข�เห็นด้วยก�รเผยแสดงเป็นอัน

สำ�เร็จไป	 ชีวิตของคริสตชนคอยขะมักเขม้นรับใช้ให้เปน็ไปต�มแผนก�รของ

คว�มรักซึ่งพระเปน็เจ้�มีต่อมนุษย์	 และคำ�ภ�วน�ของคริสตชนเปน็ก�รสวด

ขอทุกวันให้ได้ชีวิตที่พระเปน็เจ้�ทรงสัญญ�ว่�	“พระอ�ณ�จักรพระองค์จงม�
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ถึง”

	 41.	 เมื่อเชื่อมั่นดังนี้แล้ว	 แม้จะประสบคว�มทุกข์เข็ญอย่�งแสน

ส�หัส	 คริสตชนก็ยังส�ม�รถรักษ�ใจให้แจ่มใสและสงบเข�รู้ว่�พระเปน็เจ้�

ไม่ปร�รถน�ให้มีคว�มทุกข์และคว�มเจ็บปวด	แต่ที่มีคว�มทุกข์และคว�มเจ็บ

ปวดในหมู่มนุษย์นั้น	เพร�ะเปน็ผลของบ�ป	ฉะนั้นคริสตชนต่อสู้กับคว�มทุกข์

ทรม�นอย่�งเต็มที่และพย�ย�มบรรเท�คว�มทุกข์ทรม�นน้ันด้วยวิช�คว�ม

รู้ทุกวิถีท�ง	 แต่เข�ก็รู้ด้วยว่�คว�มทุกข์ทรม�นจะต้องมีอยู่เสมอในชีวิตของ

มนุษยช�ติที่ได้ทำ�บ�ปดังนั้นเช่นเดียวกับพระคริสตเจ้�ท่ีได้รักษ�บรรเท�ผู้

เจ็บป่วย	 แต่ก็ทรงยอมรับทนทรม�นลำ�บ�กโดยไม่บ่นว่�และร่วมสนิทกับพระ

คริสตเจ้�	เมื่อมีส่วนในคว�มทุกข์ลำ�เค็ญของพระองค์	เข�ก็จะมีส่วนในก�รก

ลับเปน็ขึ้นม�ของพระองค์ด้วย

	 42.	 ดังนี้	 เมื่อคิดถึงคว�มต�ย	 คริสตชนย่อมไม่หว�ดกลัว	 คว�ม

ต�ยเป็นสิ่งที่น่�หว�ดหวั่นสำ�หรับเข�เหมือนสำ�หรับมนุษย์ทุกคนก็จริงแต่

เพร�ะเข�มีคว�มเชื่อ	 คว�มต�ยกลับเปน็เครื่องกระตุ้นให้เข�ถือซื่อสัตย์และ

มีคว�มหวัง	 เข�รู้ว่�เข�ยืนหยัดอยู่ในคว�มเชื่อและคว�มรักต่อพระเปน็เจ้�จน

ว�ระสุดท้�ยในชีวิตนี้	 เข�จะต�ยโดยร่วมสนิทกับพระคริสตเจ้�	 ที่จะนำ�ไป

เสวยบรมสุขกับพระเปน็เจ้�ตลอดไป	 เมื่อนั้นแหละ	 เข�จะดำ�รงอยู่ในคว�ม

สนิทใกล้ชิดกับ	 พระบิด�	 พระบุตร	 และพระจิต	 เข�มีคว�มหวังดังนี้ทุกครั้ง

ที่ทำ�เครื่องหม�ยก�งเขนบนตัวพล�งออกพระน�มพระตรีเอกภ�พ
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ภ�คผนวก

โครงสร้างภายนอกของพระศาสนจักรคาทอลิก

	 1.	 พระศ�สนจักรค�ทอลิกมีโครงสร้�งแบบง่�ยๆ	 แต่เกี่ยวเนื่องกัน

ซึ่งเร�จะเห็นได้เกือบทั่วโลก	 โครงสร้�งนั้นสร้�งขึ้นสำ�หรับใช้ส่งเสริมคว�ม

เชื่อและคว�มรัก	 ทำ�ให้จุดหม�ยสำ�คัญของพระศ�สนจักรสำ�เร็จไปได้ง่�ยขึ้น	

จุดหม�ยของพระศ�สนจักรก็คือ	 พระเกียรติมงคลพระเปน็เจ้�และคว�มรอด

ของมนุษย์

	 2.	 ประมุขของพระศ�สนจักรคือพระสันตะป�ป�	 พระสันตะป�ป�

มีหน้�ที่ปกครองพระศ�สนจักร	 อีกทั้งป้องกันและส่งเสริมสิ่งที่เปน็ประโยชน์

แก่พระศ�สนจักร	 พระสันตะป�ป�ประทับอยู่ที่กรุงโรม	 ดูแลเอ�ใจใส่

ประโยชน์ส่วนรวม	สันติสุขและคว�มส�มัคคีในหมู่มนุษย์	อำ�น�จของพระองค์

ไม่ใช่อำ�น�จท�งก�รเมือง	 ผู้ทำ�ง�นใกล้ชิดช่วยพระสันตะป�ป�	 คือ	 พระ

ค�ร์ดินัลซึ่งพระองค์เปน็ผู้แต่งตั้งกับศูนย์ก�รบริห�รพระศ�สนจักร	 (Roman	

Curia)	 ซึ่งประกอบด้วยสมณกระทรวง	 สำ�นักง�นและศ�ลต่�งๆ	 พระองค์

มีอำ�น�จอธิปไตยเหนือนครว�ติกัน	 ซึ่งเปน็ดินแดนส่วนน้อย	 เหลือจ�กดิน

แดนอันกว้�งใหญ่ไพศ�ลของพระสันตะป�ป�ในครั้งกระโน้นอ�ศัยอำ�น�จ

อธิปไตยที่กล่�วนี้	 พระสันตะป�ป�ส�ม�รถปฏิบัติภ�ระหน้�ที่ได้อย่�งเปน็

อิสระเต็มที่	กับส่งผู้แทนไปยังช�ติต่�งๆ	ทั้งที่เปน็และไม่เปน็ค�ทอลิกสำ�หรับ

ทำ�ง�นเพื่อสันติภ�พและเพื่อประโยชน์ของช�วค�ทอลิกในประเทศเหล่�นั้น
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	 3.	 พระสันตะป�ป�แบ่งหน้�ที่ปกครองพระศ�สนจักรกับบรรด�พระ

สังฆร�ช	 พระสังฆร�ชเหล่�นี้เปน็ผู้สืบตำ�แหน่งต่อจ�กคณะอัครส�วก	 ที่พระ

เยซูคริสตเจ้�ได้เลือกแต่ก่อนนี้	 พระสังฆร�ชแต่ละองค์ซึ่งร่วมสนิทท�งพระ

ฐ�น�นุกรมกับพระสันตะป�ป�นั้นปกครองดินแดนท่ีได้มอบกับท่�นและเรียก

ว่�สังฆมณฑล	นอกจ�กนั้นพระสังฆร�ชทุกองค์มีส่วนร่วมกับพระสันตะป�ป�

ในก�รปกครองพระศ�สนจักรส�กล	 โดยอ�ศัยสมัชช�สังฆร�ช	 (Synod	 of	

Bishops)	แต่ละสังฆมณฑลมีก�รปกครองเหมือนพระศ�สนจักรส�กล	คือมี

ผู้ช่วยง�นพระสังฆร�ชซึ่งได้แก่คณะสงฆ์ผู้ได้รับมอบให้ดูแลส่วนต่�งๆที่แบ่ง

จ�กสังฆมณฑลอีกชั้นหนึ่ง	 เรียกว่�สังฆตำ�บล	 แต่ละสังฆมณฑลมีจุดสำ�คัญ

เรียกว่�	 “อ�สนวิห�ร”	 ฉันใดแต่ละสังฆตำ�บลก็มีวัดของตนเองสำ�หรับให้

สัตบุรุษบำ�เพ็ญศ�สนกิจฉันนั้น

	 4.	 ช�วค�ทอลิกถือว่�คณะนักบวชต่�งๆ	 เช่น	 คณะเยสุอิต	 คณะ

เบเนดิกติน	คณะฟรันซิสกัน	คณะดอมีนิกัน	ฯลฯ	ทั้งที่เปน็ช�ยและหญิง	ทั้ง

ที่เปน็สงฆ์และฆร�ว�ส	มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง	คณะเหล่�นี้	บ�งคณะก็ทำ�ก�ร

เพ่งพินิจรำ�พึง	 บ�งคณะก็ทำ�ง�นแพร่ธรรมในโลก	 ได้ตั้งขึ้นในเวล�ต่�งๆกัน

โดยบุคคลสำ�คัญในประวัติศ�สตร์	 และโดยม�กมักเปน็นักบุญ	 คณะเหล่�

นี้ทำ�ง�นในกิจก�รแขนงต่�งๆ	 เช่น	 โรงเรียน	 โรงพย�บ�ล	 ง�นอบรมเย�วชน	

ง�นเมตต�จิต	 ง�นธรรมทูต	 ฯลฯ	 และขึ้นกับอธิก�รใหญ่	 แล้วแต่วินัยของ

แต่ละคณะ	และแล้วแต่ประโยชน์ทั่วไปของพระศ�สนจักร

	 5.	 เนื่องจ�กมีลักษณะไม่เลือกถือช�ติ	 พระศ�สนจักรส่งเจ้�

หน้�ที่ของตนไปยังทุกช�ติที่พระศ�สนจักรตั้งอยู่	 และให้ถือวัฒนธรรมกับ
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ก�รใช้ภ�ษ�ของเข�	 ดังนั้น	 ทุกวันนี้	 พิธีศ�สน�ของพระศ�สนจักรทำ�เปน็

เปน็ภ�ษ�ต่�งๆ	 กว่�	 250	 ภ�ษ�	 	 ในภ�ษ�เหล่�นี้	 ภ�ษ�ล�ตินได้รับก�ร

ยกย่องเปน็พิเศษ	 เพร�ะเปน็ภ�ษ�ที่ใช้	 ณ	 กรุงโรมและมีคว�มสำ�คัญท�ง

ประวัติศ�สตร์	 ถ้�พิจ�รณ�ในบ�งแง่อ�จถือได้ว่�ภ�ษ�ล�ตินเปน็ภ�ษ�เอก

ของพระศ�สนจักรเปน็ต้น	 ในก�รประกอบพิธีมิสซ�	 ถ้�ใช้ภ�ษ�ล�ติน	 พระ

สงฆ์ส�ม�รถเข้�ใจกันและภ�วน�ร่วมกันได้	ไม่ว่�ที่ใดในโลก

	 6.	 เพื่อส�ม�รถดำ�รงและปฏิบัติง�นได้ปรกติเรียบร้อยในสังคม	

ตั้งแต่แรกเริ่ม	พระศ�สนจักรได้ตั้งบัญญัติต่�งๆชุดหนึ่งขึ้น	คอยแก้ไขให้ทัน

สมัยอยู่เสมอ	 และทุกวันนี้รวมเข้�ไว้ในประมวลบัญญัติแห่งพระศ�สนจักร	

บัญญัติเหล่�นั้นกำ�หนดกฎเกณฑ์ภ�ยนอกว่�	 ต้องถือชีวิตคริสตชนอย่�งไร	

ระบุว่�คริสตชนมีสิทธิ์อะไร	 มีหน้�ที่อะไร	 และจะถูกลงโทษอย่�งไรถ้�ทำ�

ผิด	นอกจ�กนั้น	ยังว�งระเบียบเกี่ยวกับก�รติดต่อในระหว่�งพระฐ�น�นุกรม	

คณะนักบวชและสัตบุรุษตลอดจนคว�มสัมพันธ์ระหว่�งพระศ�สนจักรกับรัฐ

ต่�งๆด้วย

	 7.	ก�รสมัครใจบริจ�คทรัพย์ของสัตบุรุษเปน็ร�ยได้ท�งเดียวเท่�นั้น	

สำ�หรับจุนเจือคว�มต้องก�รท�งวัตถุของพระฐ�น�นุกรมและก�รง�นของสังฆ

ตำ�บล	 สังฆมณฑล	 คณะนักบวช	 และแม้แต่องค์พระสันตะป�ป�เอง	 ก�ร

บริจ�คทรัพย์นั้นสัตบุรุษพึงทำ�ต�มสติกำ�ลังและต�มก�รดลใจของพระจิต	

ดังนี้	 ก็เห็นได้ว่�พระศ�สนจักรค�ทอลิกมิใช่มห�อำ�น�จท�งเศรษฐกิจและ

ท�งวัตถุแต่หวังพึ่งพระจิตของพระเปน็เจ้�แต่อย่�งเดียว
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บทภ�วน�

เดชะพระน�ม	พระบิด�	และพระบุตร	และพระจิต	อ�แมน

บทอัญเชิญพระจติเจ้า (Veni Sancte Spiritus)

ก่อ					 เชิญเสด็จม�	ข้�แต่พระจิตเจ้�

รับ					 เชิญเสด็จม�สถิตในดวงใจสัตบุรุษ	 และทรงบันด�ลให้ลุกร้อนด้วย

คว�มรักของพระองค์

ก่อ					 โปรดประท�นพระจิตของพระองค์	และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นม�

รับ						แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่

ข้�แต่พระเจ้�	 พระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยก�รส่องสว่�งของพระจิต	

โปรดให้ข้�พเจ้�ทั้งหล�ยซ�บซึ้งในคว�มเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้น	 และโปรด

ให้ได้รับคว�มบรรเท�จ�กพระองค์ท่�นเสมอ	 เดชะพระคริสตเจ้�	 องค์พระผู้

เปน็เจ้�ของข้�พเจ้�ทั้งหล�ย	อ�แมน

บทข้าแต่พระบิดา	(มธ	6:9-13)	(Pater	Noster)

ข้�แต่พระบิด�ของข้�พเจ้�ทั้งหล�ย

พระองค์สถิตในสวรรค์

พระน�มพระองค์จงเปน็ที่สักก�ระ

พระอ�ณ�จักรจงม�ถึง

พระประสงค์จงสำ�เร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
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โปรดประท�นอ�ห�รประจำ�วัน		แก่ข้�พเจ้�ทั้งหล�ยในวันนี้

โปรดประท�นอภัยแก่ข้�พเจ้�		เหมือนข้�พเจ้�ให้อภัยแก่ผู้อื่น

โปรดช่วยข้�พเจ้�ไม่ให้แพ้ก�รผจญ

แต่โปรดช่วยให้พ้นจ�กคว�มชั่วร้�ยเทอญ	อ�แมน

บทวันทามารีย์	(Ave	Maria)

	 วันท�ม�รีย์		เปี่ยมด้วยพระหรรษท�น	พระเจ้�สถิตกับท่�น	ผู้ได้รับ

พระพรกว่�สตรีใดๆ	และพระเยซูโอรสของท่�น	ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

	 สันตะม�รีย์	พระม�รด�พระเจ้�		โปรดภ�วน�เพื่อลูกทั้งหล�ยผู้เปน็

คนบ�ป	บัดนี้และเมื่อจะต�ย	อ�แมน

บทพระสิริรุ่งโรจน ์(Gloria  Patri)

พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิด�	และพระบุตร	และพระจิต

เหมือนในปฐมก�ล	บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร	อ�แมน

ความสุขแท้จริง	(มธ	5:3-10)

ผู้มีใจย�กจนย่อมเปน็สุข		เพร�ะอ�ณ�จักรสวรรค์เปน็ของเข�

ผู้เปน็ทุกข์โศกเศร้�ย่อมเปน็สุข		เพร�ะเข�จะได้รับก�รปลอบโยน

ผู้มีใจอ่อนโยนย่อมเปน็สุข	เพร�ะเข�จะได้รับแผ่นดินเปน็มรดก

ผู้หิวกระห�ยคว�มชอบธรรมย่อมเปน็สุข	เพร�ะเข�จะอิ่ม

ผู้มีใจเมตต�ย่อมเปน็สุข		เพร�ะเข�จะได้รับพระเมตต�

ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเปน็สุข		เพร�ะเข�จะได้เห็นพระเจ้�
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ผู้สร้�งสันติย่อมเปน็สุข		เพร�ะเข�จะได้ชื่อว่�เปน็บุตรพระเจ้�

ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพร�ะคว�มชอบธรรมย่อมเปน็สุข	 เพร�ะอ�ณ�จักร

สวรรค์เปน็ของเข�

บทสารภาพบาป	(Confuteor)

	 ข้�พเจ้�ขอส�รภ�พต่อพระเจ้�	ผู้ทรงสรรพ�นุภ�พและต่อพี่น้องด้วย	

ว่�ข้�พเจ้�ได้ทำ�บ�ปม�กม�ย	ด้วยก�ย	ว�จ�	ใจ	และด้วยก�รละเลย	ข้�พเจ้�

เปน็คนบ�ป	ข้�พเจ้�ยอมรับว่�เปน็คนบ�ป	(ข้อน-อก	เพียงครั้งเดียว)	ดังนั้น	

ขอพระน�งม�รีย์ผู้ทรงเปน็พรหมจ�รีเสมอ	ขอทูตสวรรค์	และนักบุญทั้งหล�ย

และพี่น้องด้วย	ช่วยวิงวอนพระเจ้�เพื่อข้�พเจ้�ด้วยเทอญ

พระบัญญัติความรัก	(มธ	22:37,39)

	 จงรักองค์พระผู้เปน็เจ้�	 พระเจ้�ของท่�นสุดจิตใจ	 สุดวิญญ�ณ	 สุด

สติปัญญ�ของท่�น	(ฉธบ	6:5)

	 จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง	(ลนต	19:18)

บทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนจักร

1.	 จงร่วมพิธีบูช�ขอบพระคุณ	 และหยุดทำ�ง�นในวันอ�ทิตย์และวันฉลอง

บังคับ

2.	จงรับศีลอภัยบ�ปอย่�งน้อยปีละครั้ง

3.	จงรับศีลมห�สนิทอย่�งน้อยปีละครั้งในกำ�หนดปัสก�

4.	จงอดอ�ห�ร	และอดเนื้อ	ในวันที่กำ�หนด
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5.	จงบำ�รุงพระศ�สนจักรต�มคว�มส�ม�รถ

พระบัญญัติสิบประการ	(อพย	20:1-17,ฉธบ	5:1-21)

“เร�คือองค์พระผู้เปน็เจ้�	พระเจ้�ของท่�น”

1.	จงนมัสก�ร	องค์พระผู้เปน็เจ้�	พระเจ้�พระองค์เดียวของท่�น

2.	อย่�ออกพระน�มพระเจ้�โดยไม่สมเหตุ

3.	อย่�ลืมฉลองวันพระเจ้�เปน็วันศักดิ์สิทธิ์

4.	จงนับถือบิด�ม�รด�

5.	อย่�ฆ่�คน

6.	อย่�ผิดประเวณี

7.	อย่�ลักขโมย

8.	อย่�พูดเท็จใส่ร้�ยผู้อื่น

9.	อย่�ปลงใจผิดประเวณี

10.	อย่�มักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น

บทข้าพเจ้าเชื่อ	(สัญลักษณ์ของอัครส�วก)	(Credo)

	 ข้�พเจ้�เชื่อในพระเจ้�	 พระบิด�ผู้ทรงสรรพ�นุภ�พ	 ทรงเนรมิตฟ้�

ดิน	ข้�พเจ้�เชื่อในพระเยซูคริสตเจ้�	พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้�	องค์พระ

ผู้เปน็เจ้�ของข้�พเจ้�ทั้งหล�ย	 ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้�	 ทรงบังเกิดจ�ก

พระน�งม�รีย์พรหมจ�รี	 ทรงรับทรม�นสมัยปอนทิอัส	 ปิล�ต	 ทรงถูกตรึง

ก�งเขน	สิ้นพระชนม์	และทรงถูกฝังไว้	เสด็จสู่แดนมรณะ	วันที่ส�มทรงกลับ

คืนพระชนมชีพจ�กบรรด�ผู้ต�ย	เสด็จสู่สวรรค์	ประทับเบื้องขว�พระเจ้�	พระ
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บิด�ผู้ทรงสรรพ�นุภ�พ	แล้วจะเสด็จม�พิพ�กษ�ผู้เปน็และผู้ต�ย

	 ข้�พเจ้�เชื่อในพระจิตเจ้�	 พระศ�สนจักรศักดิ์สิทธิ์ส�กล	 คว�ม

สัมพันธ์เปน็หนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์	 ก�รอภัยบ�ป	 ก�รกลับคืนชีพของ

ร่�งก�ย	และชีวิตนิรันดร	อ�แมน

บทแสดงความเชื่อ

	 ข้�แต่พระเจ้�	 ข้�พเจ้�เชื่อมั่นในคว�มจริงทุกข้อ	 ที่พระองค์ทรงเปิด

เผย	และที่พระศ�สนจักรสั่งสอน	โปรดทรงเพิ่มพูนคว�มเชื่อของข้�พเจ้�ด้วย

เถิด	อ�แมน

บทแสดงความหวัง

	 ข้�แต่พระเจ้�	 ข้�พเจ้�หวังอย่�งแน่วแน่ว่�	 เดชะพระบ�รมีของพระ

เยซูคริสตเจ้�	 พระองค์จะประท�นพระหรรษท�นแก่ข้�พเจ้�ในโลกนี้	 และ

สันติสุขนิรันดรในโลกหน้�	ทั้งนี้เพร�ะพระองค์ทรงรักษ�พระสัญญ�ที่ทรงให้

ไว้เสมอ	อ�แมน

บทแสดงความรัก

	 ข้�แต่พระเจ้�	ข้�พเจ้�รักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่�สิ่งทั้งปวง		เพร�ะ

พระองค์ทรงเปน็คว�มดีง�มห�ที่สุดมิได้	 และทรงสมควรได้รับคว�มรักจ�ก

มนุษย์ทั้งมวล	และเพร�ะรักพระองค์	ข้�พเจ้�จึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง	และ

พร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอ	 โปรดทรงเพิ่มพูนคว�มรักของข้�พเจ้�ด้วยเถิด	

อ�แมน
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บทแสดงความทุกข์

	 ข้�แต่พระเจ้�	 ข้�พเจ้�เปน็ทุกข์เสียใจที่ได้ทำ�บ�ป	 	 เพร�ะบ�ปเรียก

ร้องก�รลงโทษ	และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง	บ�ปทำ�เคืองพระทัยพระองค์	ผู้ทรง

คว�มดีและทรงสมควรได้รับคว�มรักจ�กมนุษย์ทั้งมวล	 เดชะพระหรรษท�น

ช่วย	 	 ข้�พเจ้�ตั้งใจแน่วแน่ว่�	 จะไม่ทำ�บ�ปอีกเลย	 จะหลีกหนีโอก�สบ�ป	

และจะพย�ย�มใช้โทษบ�ป	โปรดทรงพระกรุณ�อภัยบ�ปแก่ข้�พเจ้�ด้วยเถิด	

อ�แมน

บทเยซู มารีย์  โยเซฟ

เยซู		ม�รีย์		โยเซฟ				ข้�พเจ้�ขอถว�ยดวงใจ	สติปัญญ�และชีวิตแด่ท่�น

เยซู		ม�รีย์		โยเซฟ				โปรดทรงช่วยข้�พเจ้�เมื่อใกล้จะต�ย

เยซู		ม�รีย์		โยเซฟ				โปรดทรงช่วยข้�พเจ้�ให้สิ้นใจอย่�งร�บรื่นในศีลใน

พรของท่�นด้วยเทอญ

บททูตสวรรค์ของพระเจ้า

	 ทูตสวรรค์ของพระเจ้�	 พระองค์ทรงพระกรุณ�มอบข้�พเจ้�ไว้ใน

คว�มอ�รักข�ของท่�น	 โปรดส่องสว่�ง	 พิทักษ์รักษ�	 คุ้มครอง	 และนำ�ท�ง

ชีวิตข้�พเจ้�ในวันนี้	(คืนนี้)	ด้วยเทอญ	อ�แมน

บทโปรดระลึกเถิด

	 โปรดระลึกเถิด	พระแม่ม�รีย์พรหมจ�รีผู้โอบอ้อมอ�รี	แต่ไหนแต่ไร

ม�ยังไม่เคยได้ยินเลยว่�	ผู้ที่ม�พึ่งพ�	ขอคว�มช่วยเหลือและคว�มคุ้มครอง
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จ�กพระแม่	 จะถูกพระแม่ทอดทิ้ง	 ลูกมั่นใจดังนี้จึงรีบม�เฝ้�พระม�รด�	

พรหมจ�รีแห่งพรหมจ�รีทั้งหล�ย	 ลูกเปน็คนบ�ป	 ม�คร่ำ�ครวญอยู่เฉพ�ะ

พระพักตร์ของพระแม่	 ข้�แต่พระม�รด�แห่งพระวจน�ตถ์	 โปรดอย่�เมินเฉย

ต่อว�จ�ของลูก	แต่โปรดฟังและประท�นต�มที่ลูกวอนขอด้วยเทอญ	อ�แมน

บทข้าแต่พระชนนีพระเจ้า

	 ข้�แต่พระชนนีพระเจ้�	 ลูกทั้งหล�ยหลบภัยม�พึ่งพระแม่	 โปรดอย่�

เมินเฉยต่อคำ�วอนขอในย�มทุกข์ร้อนของลูก	แต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้น

เสมอเถิด	พระม�รด�พรหมจ�รีผู้ทรงได้รับพระพร

บทภาวนาก่อนอาหาร

	 ข้�แต่พระเจ้�	 โปรดประท�นพรแก่ข้�พเจ้�ทั้งหล�ยและแก่อ�ห�รที่

จะรับประท�นนี้		เพื่อจะได้ดำ�เนินชีวิตรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์	อ�แมน

บทภาวนาหลังอาหาร

	 ขอขอบพระคุณ	 พระเจ้�ผู้ทรงสรรพ�นุภ�พ	 สำ�หรับของประท�น

น�น�ประก�รที่ได้รับจ�กพระองค์	ผู้ทรงจำ�เริญ	และครองร�ชย์ตลอดนิรันดร	

อ�แมน

บทอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ

ข้�แต่พระเจ้�	โปรดประท�นก�รพักผ่อนนิรันดรแก่เข�เถิด

ขอให้คว�มสว่�งนิรันดรส่องแสงแก่เข�
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ขอให้เข�	(ทั้งหล�ย)	ได้พักผ่อนตลอดนิรันดรเถิด

บทวันทาพระราชินี	(Salve	Regina	)

	 วันท�พระร�ชินี	พระแม่ผู้ทรงเมตต�กรุณ�	ทรงเปน็ชีวิต	คว�มอ่อน

โยน	 และคว�มหวังของลูกทุกคน	 ลูกผู้เปน็ลูกหล�นที่ถูกเนรเทศของเอว�		

ขอวันท�	ร้องห�พระแม่	ถอนใจคร่ำ�ครวญร่ำ�ไห้ในเหวน้ำ�ต�นี้	โปรดเถิดพระ

แม่	 ผู้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลลูก	 	 โปรดทอดพระเนตรเมตต�ม�ยังลูก	 	 และ

เมื่อชีวิตเนรเทศนี้ผ่�นพ้นไปแล้ว	 โปรดแสดงให้ลูกเห็นพระเยซู	 พระบุตร

ผู้ทรงได้รับพระพร	ข้�แต่พระแม่ผู้เมตต�กรุณ�	พระแม่ผู้โอบอ้อมอ�รี	ม�รีย์

พรหมจ�รีผู้มีพระทัยอ่อนโยน

บททูตสวรรค์แจ้งข่าว

ก่อ			 ทูตสวรรค์แจ้งข่�วแด่พระน�งม�รีย์

รับ				 และพระน�งทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้�

	 วันท�ม�รีย์		ฯลฯ

ก่อ			 ข้�พเจ้�คือผู้รับใช้ของพระเจ้�

รับ				 จงเปน็ไปแก่ข้�พเจ้�ต�มว�ทะของท่�น

	 วันท�ม�รีย์		ฯลฯ

ก่อ		 พระวจน�ตถ์ทรงรับสภ�พมนุษย์

รับ			 และเสด็จม�ประทับอยู่ท่�มกล�งข้�พเจ้�ทั้งหล�ย

	 วันท�ม�รีย์	ฯลฯ
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ก่อ			 โปรดภ�วน�เพื่อลูกด้วยเถิด	พระชนนีเจ้�ข้�

รับ			 ลูกจะได้เหม�ะสมที่จะรับต�มพระสัญญ�ของพระคริสตเจ้�

ให้เร�ภ�วน�

	 ข้�แต่พระเจ้�	 ทูตสวรรค์ม�แจ้งข่�วให้ทร�บแล้วว่�พระคริสตเจ้�	

พระบุตรของพระองค์ทรงรับสภ�พมนุษย์		ขอพระองค์ทรงพระกรุณ�ประท�น 

พระหรรษท�นลงในจิตใจข้�พเจ้�ทั้งหล�ย	 ให้พึ่งพระทรม�นและก�งเขนของ

พระคริสตเจ้�	 เพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่�งรุ่งโรจน์	 เดชะพระคริสตเจ้�	 องค์

พระผู้เปน็เจ้�ของข้�พเจ้�ทั้งหล�ย

(รับ)	อ�แมน

บทราชินีสวรรค์	(Regina	Caeli)

ก่อ			ร�ชินีสวรรค์	จงยินดีเถิด		อัลเลลูย�

รับ			เพร�ะพระบุตรที่พระแม่ให้กำ�เนิดนั้น	อัลเลลูย�

ก่อ			ทรงกลับคืนพระชนมชีพดังตรัสไว้		อัลเลลูย�

รับ			โปรดวอนขอพระเจ้�เพื่อลูกเถิด	อัลเลลูย�

ก่อ			จงชื่นชมยินดีเถิด	ม�รีย์พรหมจ�รี	อัลเลลูย�

รับ			 เพร�ะองค์พระผู้เป็นเจ้�ทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้วอย่�งแท้จริง	

อัลเลลูย�

ให้เร�ภ�วน�

	 ข้�แต่พระเจ้�	 พระองค์ทรงบันด�ลให้โลกยินดี	 อ�ศัยก�รกลับ

คืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้�	 พระบุตรของพระองค์	 อ�ศัยพระน�ง 

ม�รีย์พรหมจ�รี	 พระม�รด�ของพระบุตร	 ขอทรงพระกรุณ�โปรดให้ข้�พเจ้�
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ทั้งหล�ย	 ได้รับคว�มสุขแห่งชีวิตนิรันดร	 เดชะพระบ�รมีพระคริสตเจ้�	 องค์

พระผู้เปน็เจ้�ของข้�พเจ้�ทั้งหล�ย

(รับ)	อ�แมน
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เอกส�รแห่งสภ�สังค�ยน�	ว�ติกันที่	2

1.		 พระสังฆธรรมนูญว่�ด้วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์	4	ธ.ค.1963

2.		 พระสมณกฤษฎีก�ว่�ด้วยสื่อมวลชน	4	ธ.ค.1963

3.		 พระธรรมนูญเรื่องพระศ�สนจักร	21	พ.ย.1964

4.		 พระสมณกฤษฎีก�แห่งสภ�สังค�ยน�ว่�ด้วยส�กลสัมพันธภ�พ	

	 21	พ.ย.1964

5.	 พระสมณกฤษฎีก�แห่งสภ�สังค�ยน�ว่�ด้วยบรรด�คริสตจักรค�ทอลิก

ตะวันออก	21	พ.ย.1964

6.	 พระสมณกฤษฎีก�แห่งสภ�สังค�ยน�ว่�ด้วยก�รปรับปรุงและฟื้นฟูชีวิต

นักบวช	28	ต.ค.1965

7.	 คำ�แถลงของสภ�สังค�ยน�เรื่องคว�มสัมพันธ์แห่งพระศ�สนจักรกับ

บรรด�ศ�สน�ที่มิใช่คริสตศ�สน�	28	ต.ค.1965

8.	 พระสมณกฤษฎีก�แห่งสภ�สังค�ยน�ว่�ด้วยก�รแพร่ธรรมของฆร�ว�ส	

18	พ.ย.1965

9.		 พระธรรมนูญเรื่องก�รเผย	(คว�มจริง)	ของพระเปน็เจ้�	18	พ.ย.1965

10.	 พระสมณกฤษฎีก�แห่งสภ�สังค�ยน�ว่�ด้วยก�รปฏิบัติง�นและชีวิต

ของพระสงฆ์		7	ธ.ค.1965
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11.	 สมณกฤษฎีก�แห่งสภ�สังค�ยน�ว่�ด้วยก�รอบรมพระสงฆ์	 7	 ธ.ค.	

1965

12.		พระธรรมนูญว่�ด้วยพระศ�สนจักรในโลกสมัยนี้	7	ธ.ค.1965

13.		พระสมณกฤษฎีก�ว่�ด้วยง�นธรรมทูตแห่งพระศ�สนจักร	7	ธ.ค.1965

14.	 คำ�แถลงของสภ�สังค�ยน�ว่�ด้วยเสรีภ�พในก�รถือศ�สน�	 สิทธิของ

บุคคล	 และของบุคคลที่จะมีเสรีภ�พท�งสังคม	 และบ้�นเมืองในเรื่อง

ศ�สน�	7	ธ.ค.1965

15.	 พระสมณกฤษฎีก�แห่งสภ�สังค�ยน�ว่�ด้วยหน้�ที่ของพระสังฆร�ชใน

ก�รอภิบ�ลสัตบุรุษในพระศ�สนจักร	28	ต.ค.1965

16.	 คำ�แถลงของสภ�สังค�ยน�เรื่องก�รอบรมต�มหลักพระคริสตธรรม	

	 28	ต.ค.1965

ปณิธานของพระศาสนจักรคาทอลิก

“พระศ�สนจักรในประเทศไทยจะอุทิศตนฟื้นฟูชีวิตให้ชิดสนิทกับพระคริสต

เจ้�	 ร่วมมือกัน	 และแบ่งปันซึ่งกันและกัน	 แสวงห�คุณค่�แห่งพระอ�ณ�จักร

ในสังคมไทย	 เจริญชีวิตเรียบง่�ย	 ใกล้ชิดและรับใช้ประช�ชน	 โดยเฉพ�ะผู้

ย�กจน”

ส�สน์ของสภ�พระสังฆร�ชค�ทอลิกแห่งประเทศไทย

3	เมษ�ยน	1988
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สมัชช�พระสังฆร�ชค�ทอลิก

1.	 ก�รประชุมส�มัญ	ครั้งที่	1	(28	กันย�ยน-29	ตุล�คม	1967)

	 ออกสมณส�สน์เรื่อง	“เกี่ยวกับคว�มเห็นที่เปน็อันตร�ยและอเทวนิยม”	

(28	 ตุล�คม	 1967/2510)	 และพระสงฆ์ศ�สนบริก�ร”	 (30	

พฤศจิก�ยน	1967/2510)

2.	 ก�รประชุมวิส�มัญ	ครั้งที่	1:	11-28	ตุล�คม	1969	“เกี่ยวกับคว�ม

สัมพันธ์ระหว่�งสันตะสำ�นักและสภ�พระสังฆร�ช”

3.	 ก�รประชุมส�มัญครั้งที่	2	(30	กันย�ยน	–6	พฤศจิก�ยน	1971)

	 ออกสมณส�สน์เรื่อง	 “คว�มยุติธรรมในสังคม”	 (30	 พฤศจิก�ยน	

1971/2514)

4.	 ก�รประชุมส�มัญ	ครั้งที่	3	(27	กันย�ยน	–26	ตุล�คม	1974)

	 สมเด็จพระสันตะป�ป�เป�โลที่	 6	 ออกพระสมณส�สน์	 “ก�รประ

ก�ศพระวรส�รในโลกปัจจุบัน”	 (Eveangelii	 Nuntiandi	 8	 ธันว�คม	

1975/2518)

5.	 ก�รประชุมส�มัญ	ครั้งที่	4	(30	กันย�ยน-29	ตุล�คม	1977)	บรรด�

พระสังฆร�ชออกส�สน์ถึงประช�กรของพระเปน็เจ้�	 เรื่อง	 “ก�รสอน

คำ�สอน”	และสมเด็จพระสันตะป�ป�	ยอห์น	ปอลที่	2	ออกพระสมณ

ส�สน์เตือนใจเรื่อง	 “ก�รสอนคำ�สอนในยุคปัจจุบัน	 (Catechesi	 Tra-

dendae	–16	ตุล�คม	1979/2522)
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6.	 สมัชช�เฉพ�ะของสังฆร�ชแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์	 ลักแซมเบอร์ก		

และเบลเยี่ยม:14-31	มกร�คม	1980)

7.	 สมัชช�เฉพ�ะของพระสังฆร�ชยูเครน:มีน�คม	1980

8.	 ก�รประชุมส�มัญ	ครั้งที่	5	(26	กันย�ยน-25	ตุล�คม	1980)	บรรด�

พระสังฆร�ชออก	 “ส�รถึงครอบครัวคริสตชนในโลกปัจจุยัน	 และมอบ

ข้อเสนอแด่พระสันตะป�ป�	 43	 ข้อ	 ซึ่งพระสันตะป�ป�	 ยอห์น	 ปอล

ที่	2	สรุปเนื้อห�ในพระสมณส�สน์	“ครอบครัวคริสตชนในโลกปัจจุบัน”	

(Familiaris	Consortio-22	พฤศจิก�ยน	1981/2524)

9.	 ก�รประชุมส�มัญ	 ครั้งที่	 6	 (29	 กันย�ยน	 –29	 ตุล�คม	 1964)	

บรรด�พระสังฆร�ชออกส�สน์แก่ช�วโลก	และพระสันตะป�ป�ออกพระ

สมณส�สน์เรื่อง	“ก�รกลับคืนดีและก�รชดเชยใช้โทษบ�ป”	(Recon-

ciliatio	et	paenitentia-2	ธันว�คม	1984/2527)

10.	 ก�รประชุมวิส�มัญ	ครั้งที่	2	(24	พฤศจิก�ยน	–	8	ธันว�คม	1985)	

โอก�สฉลองครบรอบ	 20	 ปี	 ที่ก�รประชุมพระสังค�ยน�ว�ติกันที่	 2	

สิ้นสุดลง	 ซึ่งบรรด�พระสังฆร�ชออกส�สน์ถึงประช�กรของพระเจ้�

และ	“ร�ยง�นก�รประชุมครั้งสุดท้�ย”	(Relatio	Finalis)	7	ธันว�คม	

1985/2528

11.	 ก�รประชุมส�มัญ	 ครั้งที่	 7	 (ตุล�คม	 1987)	 เรื่อง	 “กระแสเรียก

และง�นแพร่ธรรมของฆร�ว�สในพระศ�สนจักรและสังคม”	 และพระ

สันตะป�ป�	 ยอห์น	 ปอล	 ที่	 2	 ออกสมณส�สน์เรื่อง	 “ฆร�ว�สคริสต

ชน”	(Cristifideles	Laici)	30	ธันว�คม	1988/2531

12.	 ก�รประชุมส�มัญ	ครั้งที่	8	(ตุล�คม	1990)	เรื่องก�รอบรมพระสงฆ์
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รายชื่อหนังสือพระคัมภีร์และอักษรย่อ

 

ภาคพันธสัญญาเดิม

1.	ปฐมก�ล	 	 	 ปฐก

2.	อพยพ	 	 	 อพย

3.	เลวีนิติ	 	 	 ลนต

4.	กันด�รวิถี	 	 	 กดว

5.	เฉลยธรรมบัญญัติ		 	 ฉธบ

6.	โยซูว�		 	 	 ยซว

7.	ผู้วินิจฉัย	 	 	 วนฉ

8.	น�งรูธ	 	 	 นรธ

9.	ซ�มูแอลฉบับที่หนึ่ง		 	 1ซมอ

10.	ซ�มูแอลฉบับที่สอง				 2ซมอ

11.	พงศ์กษัตริย์ฉบับที่หนึ่ง		 1พกษ

12.	พงศ์กษัตริย์ฉบับที่สอง			 2พกษ

13.	พงศ�วด�รฉบับที่หนึ่ง		 1พศด

14.	พงศ�วด�รฉบับที่สอง			 2พศด

15.	เอสร�		 	 	 อสร

16.	เนหะมีย์		 	 	 นหม

17.	โทบิต		 	 	 ทบต

18.	ยูดิธ		 	 	 ยดธ
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19.	เอสเธอร์		 	 	 อสธ

20.	มัคค�บีฉบับที่หนึ่ง		 	 1มคบ

21.	มัคค�บีฉบับที่สอง			 	 2มคบ

22		โยบ	 	 	 โยบ

23.	เพลงสดุดี				 	 สดด

24.	สุภ�ษิต	 	 	 สภษ

25.	ปัญญ�จ�รย์		 	 ปญจ

26.	เพลงซ�โลมอน	 	 พซม

27.	ปรีช�ญ�ณ	 	 	 ปชญ

28.	บุตรสิร�	 	 	 บสร

29.	อิสย�ห์	 	 	 อสย

30.	เยเรมีย์	 	 	 ยรม

31.	เพลงคร่ำ�ครวญ	 	 พคค

32.	บ�รุค	 	 	 บรค

33.	เอเสเคียล	 	 	 อสค

34.	ด�เนียล	 	 	 ดนล

35.	โฮเชย�	 	 	 ฮชย

36		โยเอล	 	 	 ยอล

37		อ�โมส		 	 	 อมส

38.	โอบ�ดีย์	 	 	 อบด

39.	โยน�ห์	 	 	 ยน�

40.	มีค�ห์	 	 	 มค�
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41.	น�ฮูม	 	 	 นฮม

42.	ฮะบ�กุก	 	 	 ฮบก

43.	เศฟันย�ห์	 	 	 ศฟย

44.	ฮักกัย	 	 	 ฮกก

45.	เศค�ริย�ห์	 	 	 ศคย

46.	ม�ล�คี	 	 	 มลค	

ภาคพันธสัญญาใหม่

1.	.	มัทธิว	 	 	 มธ

2.		ม�ระโก	 	 	 มก

3.		ลูก�		 	 	 ลก

4.	ยอห์น	 	 	 ยน

5.	กิจก�รอัครส�วก	 	 กจ

6.	โรม	 	 	 	 รม

7.	โครินธ์ฉบับที่หนึ่ง	 	 1คร

8.	โครินธ์ฉบับที่สอง	 	 2คร

9.	ก�ล�เทีย	 	 	 กท

10.	เอเฟซัส	 	 	 อฟ

11.	ฟีลิปปี	 	 	 ฟป

12.	โคโลสี	 	 	 คส

13.	เธสะโลนิก�ฉบับที่หนึ่ง	 1ธส

14.	เธสะโลนิก�ฉบับที่สอง		 2ธส
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15.	ทิโมธีฉบับที่หนึ่ง	 	 1ทธ	

16.	ทิโมธีฉบับที่สอง	 	 2ทธ	

17.	ทิตัส	 	 	 ทต

18.	ฟีเลโมน	 	 	 ฟม

19.	ฮีบรู			 	 	 ฮบ

20.	ย�กอบ	 	 	 ยก

21.	เปโตรฉบับที่หนึ่ง	 	 1ปต

22.	เปโตรฉบับที่สอง	 	 2ปต

23.	ยอห์นฉบับที่หนึ่ง	 	 1ยน

24.	ยอห์นฉบับที่สอง	 	 2ยน

25.	ยอห์นฉบับที่ส�ม	 	 3ยน

26.	ยูด�	 	 	 ยด

27.	วิวรณ์	 	 	 วว




