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ภาคผนวก 
หนังสือเอกสารแกนหลักสําคัญๆ 
 
 มโนธรรมของมนุษยเปนแกนที่ล้ีลับที่สุดและเปนสักการสถานของเขา ณ ตรงนี้เขาจะพบกับพระเจา
ตามลําพงัและเสียงของพระองคก็จะดังกองกังวานในหองลึกนั้นมโนธรรมเผยแสดงอยางนาพิศวงใหรูถึงกฏ
บัญญัติใหรักพระเจาและเพื่อนพี่นองในการถือซื่อสัตยตอเสียงมโนธรรมนั้น คริสตชนทั้งหลายรวมกับมวล
มนุษยอ่ืนๆในการแสวงหาความจริง และหาทางแกปญหามากมายที่เกิดข้ึนในชีวิตของตัวบุคคลตางๆในวง
สังคมสัมพันธทั้งหลาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นยิ่งมโนธรรมอันถูกตองชอบธรรมนั้นหันเหเบียงเบนไปมาก
เทาใด ตัวปจเจกบุคคลและกลุมชนทั้งหลายก็ยิ่งเอนเอียงไปในทางเลือกที่มืดมน และมุงสูทางชี้นําชีวิตโดย
อาศัยกฏระเบียบทางศีลธรรมที่เปนรูปธรรมมากข้ึนเทานั้น 
 มโนธรรมบอยคร้ังทีเดียวหลงทางผิดเพราะความโฉดเขลาเบาปญญาโดยมิไดสูญเสียศักดิ์ศรีไป แตไม
เปนแบบเดียวกันเม่ือพูดถึงมนุษยที่ไมคอยสนใจเร่ืองความจริงและเร่ืองคุณงามความดี หรือ มโนธรรมที่ดอย
การวินิจฉัยอันฉลาดรอบคอบนั้นเปนผลกระทบมาจากการเคยชินทําบาปนั่นเอง 
 
1) Epavissimum Educationis # 4 แถลงการณเร่ืองการอบรมหลักพระคริสตธรรม 
 ในการปฏิบัติภารกิจดานการอบรมนั้น พระศาสนจักรสนใจในวิธีการที่เหมาะสมทุกอยางและหวงใย
เปนพิเศษถึงวิธีการที่เปนของพระศาสนจักรโดยเฉพาะ คือ วิธีการอบรมทางดานคําสอนซึ่งทําใหความเชื่อเปน
ที่เขาใจและเขมแข็ง การบํารุงหลอเล้ียงชีวิตมนุษยตามจิตตารมณของพระคริสตเจา การชักจูงใหมีสวนรวมใน
จารีตพิธีกรรมอยางแข็งขันและรูสํานึก กับกระตุนเตือนใหทําการแพรธรรม 
 
2) Dignitatis Humanae # 3,11,14 แถลงการณเร่ืองเสรีภาพในการถือศาสนา 
 3. มีการชี้ชัดยิ่งข้ึนในเร่ืองนี้ คือ ถาพิจารณาถือวากฏเกณฑสูงสุดในชีวิตมนุษย คือ พระบัญญัติของ
พระเปนเจาเอง ซึ่งเปนบัญญัติแตชั่วนิรันดร เปนความจริงเที่ยงตรงอยูในตัวและใชทั่วไปและตามแผนการอัน
ปรีชาและเมตตาของพระเปนเจาพระเปนเจาทรงใชบัญญัตินั้นควบคุม นําและปกครองโลกทั้งโลกตลอดจน
วิถีทางเดินของประชาคมมนุษย พระเปนเจาทรงทําใหมนุษยมีสวนรวมในบัญญัติของพระองค แบบที่มนุษย
สามารถเขาถึงความจริงอันเปล่ียนแปลงมิไดยิ่งข้ึนเสมอตามที่พระญาณสอดสองของพระองคไดจัดแจงไวอยาง
เหมาะสม ดังนั้นมนุษยทุกๆ คนจึงมีหนาที่และสิทธิในการแสวงหาความจริงทางดานศาสนา เพื่อจะไดหลอ
หลอมมโนธรรมของตัวเองใหรูจักวินิจฉัยอยางถูกตองชอบธรรมโดยใชส่ือที่เหมาะสมทั้งหลายทั้งปวง 
 แตตองแสวงหาความจริงนั้นตามวิธีที่เหมาะสมแกศักดิ์ศรีและสภาพทางสังคมของตัวบุคคลมนุษย 
กลาวคือ ตองแสวงหาดวยการสืบเสาะอยางเสรี ดวยการสอนและการฝกอบรม ดวยการแลกเปล่ียนและการ
ติดตอพบปะกัน …แตที่มนุษยรูสึกและนอมรับเร่ืองที่บัญญัติของพระเปนเจาส่ังใหทํานั้น ก็โดยอาศัยมโนธรรม 
มนุษยจําตองถือตามมโนธรรมในกิจการทุกอยางเพื่อบรรลุถึงจุดหมายปลายทางของตน คือ องคพระเปนเจา 
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ฉะนั้นมนุษยจึงมิควรจะถูกบังคับใหกระทําส่ิงใดที่ฝนมโนธรรม และก็ไมควรจะถูกขัดขวางมิใหกระทําตามมโน
ธรรม เปนตนในเร่ืองศาสนา… 
 11. พระเปนเจาทรงเรียกมนุษยใหมารับใชพระองคดวยจิตใจและดวยความสัตยจริง ถาพูดในดานมโน
ธรรม การที่พระเปนเจาทรงเรียกนี้เปนการผูกมัดเขาแตไมใชเปนการบังคับ ดวยวาพระเปนเจาทรงคํานึงถึง
ศักดิ์ศรีของมนุษยซึ่งพระองคเองทรงสรางมา และเขาตองประพฤติตามความเห็นดีเห็นชอบของตนเองกับตอง
ใชเสรีภาพ 
 14. ในการศึกษาอบรมมโนธรรมนั้น คริสตชนสัตบุรุษ/ฆราวาสจะตองสนใจเรียนรูถึงขอคําสอนอัน
ศักดิ์สิทธิ์และแนชัดของพระศาสนจักร ตามพระประสงคของพระคริสตเจานั้น พระศาสนจักร คือ ครูผูสอนสัจ
ธรรมความจริง หนาที่ของพระศาสนจักรคือ เผยแสดงและพูดสอนสัจธรรมความจริง กลาวคือ องคพระคริสต
เจานั่นเอง และในขณะเดียวกัน ก็ยังตองแถลงและยืนยันหลักเกณฑกฏระเบียบทางศีลธรรมอันสืบเนื่องมาจาก
ธรรมชาติของมนุษยเองแบบผูทรงอํานาจ นอกจากนั้นยังตองสงเสริมใหคริสตชนไดออกไปเผชิญหนากับคน
ตางศาสนาอยางสุขุมรอบคอบ “โดยอาศัยพระจิตเจาทรงชวยเหลือ ดวยความรักที่ไมเสแสรง และดวยถอยคําที่
สัตยจริง” (2 โครินทธ 6:6) 
 ตองสงเสริมคริสตชนใหทําหนาที่เปนประทีปสองทางชีวิตมนุษยดวยความม่ันใจและหาญกลาแบบ
อัครสาวกจนถึงข้ันยอมหล่ังโลหิตเปนพลีได 
 สานุศิษยมีพันธะสําคัญยิ่งประการหนึ่งตอพระคริสตเจา พระอาจารยของตน คือ ตองรูและเขาใจความ
จริงความจริงนั้นอยางแจมแจงตามที่ไดรับมาจากพระอาจารย และตองประกาศความจริงดังกลาวอยางซื่อตรง 
แลวก็ตองปกปกษรักษาความจริงนั้นอยางเขมแข็ง ไมวาจะเปนที่ยอมรับหรือไมก็ตาม หรือวาตองเผชิญกับส่ือ
ตางๆ ที่ไมสอดคลองกับจิตตารมณของพระวรสารก็ตาม 
 
3) คําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (Catechism of the Catholic Church) 
 
1777.  …เม่ือคนสุขุมรอบคอบคนหนึ่งฟงเสียงมโนธรรมของตน เขาก็จะฟงพระสุรเสียงของพระเจาผูซึ่งกําลัง
ตรัสอยู 

นี่คือดุลยพินิจของมโนธรรม 
มโนธรรมทางศีลธรรมนั้นปรากฏอยูในใจของบุคคลมนุษย มันคอยชี้นํามนุษยใหทําความดีและหลีก

หนีความชั่วในชวงเวลาอันเหมาะสม 
 
1778. …ในทุกส่ิงทุกอยางที่มนุษยพูดหรือกระทํานั้น เขาตองกระทําตามส่ิงที่เปนธรรมและถูกตองอยาง
เครงครัด โดยอาศัยการวินิจฉัยของมโนธรรมนี้มนุษยสามารถมองเห็นและรับรูกฏเกณฑขอกําหนดของพระเจา
ได 
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1783. …เพื่อใหมโนธรรมไดรับการหลอหลอมอยางดีและถูกตองชอบธรรมนั้นมนุษยเราทั้งหลายจําตองผาน
การศึกษาอบรมมโนธรรมเพราะวาพวกเขากําลังเผชิญหนากับ ส่ือที่มีอิทธิพลทางดานลบอยูมากมาย และก็ถูก
ลอลวงใหทําบาปโดยใหเห็นชอบกับดุลยพินิจของตนเองมากกวา 
 
1784. …การศึกษาอบรมมโนธรรมนั้นเปนภาระกิจชั่วชีวิต ตั้งแตเยาววัยการศึกษานี้ไดปลุกสํานึกเด็กให
ความรูและฝกปฏิบัติตามกฏธรรมภายในตัวเองโดยอาศัยเสียงมโนธรรมดานศีลธรรม การศึกษาอบรมอยาง
ฉลาดรอบคอบนั้นสอนใหรูถึงฤทธิ์กุศล การศึกษาอบรมเชนนี้ชวยปองกันหรือบําบัดความกลัว ความเห็นแกตัว
และความหยิ่ง ความขมข่ืนอันเนื่องมาจากความผิดและความรูสึกพออกพอใจตางๆ อันเกิดมาจากความ
ออนแอและความผิดพลาดของมนุษย การศึกษา 
อบรมมโนธรรมนั้น รับประกันอิสรภาพและกอใหเกิดสันติภายในจิตใจ 
 
1785. …เราตองตรวจสอบมโนธรรมตอหนากางเขนของพระอาจารยเจา เราจะไดรับความชวยเหลือจากพระ
จิตเจา โดยผานทางประจักษพยานหรือคําแนะนําของผูอ่ืน และก็โดยทางคําส่ังสอนของพระศาสนจักร 
 
1789. …หามทําความชั่วเพื่อหวังใหเกิดผลดีจากความชั่วนั้น 
(มธ. 7:12) กฏทอง : “ส่ิงใดที่ทานอยากใหคนอ่ืนทําตอทาน ก็พึงกระทําส่ิงนั้นแกเขา” 
     ความเมตตากรุณาตองมาจากพื้นฐานของการเคารพผูอ่ืนและมโนธรรมของเขา 
 
4) คําสอนพระศาสนจักรฟลิปนส 
 
# 677… ในฐานะศิษยของพระคริสตเจา ใหค้ําจุนชวยเหลือกันและกันโดยอาศัยพระจิตเจาทรง
ชวยเหลือ เราจะฝกใชเสรีภาพดวยความรับผิดชอบตามแผนการรักของพระเจา โดยพยายามทําความเขาใจ
ดวยการคอยๆฝกอบรมมโนธรรมแบบคริสตชน 
 
# 678… องคประกอบที่ชวยเสริมสรางวิถีชีวิตคริสตชนรายบุคคลนั้น คือ ส่ือทางศีลธรรม ตัวบุคคล
มนุษยทั้งหลาย ศักดิ์ศรีพื้นฐานของมนุษยเราในการรูรับผิดชอบเร่ืองการใชเสรีภาพและการรูรับผิดชอบในเสียง
มโนธรรมของปจเจกชน การควบคุมดูแลมโนธรรมของตน จิตสํานึกภายในที่เสริมสรางศีลธรรมคุณงามความดี
โดยอาศัยแบบอยางของพระคริสตเจา พระพรของพระจิต และความรักเมตตาของพระบิดาเจา (เทียบ ccc 
1700 - 9) 
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คําสอนผูใหญชาวเยอรมัน 
  การพิจารณามโนธรรมนั้น คือ การฟนฟูจิตจิตใจการรูจักตนเองนั้น คือ หนทางสูความ
เจริญกาวหนา มันไมงายเสมอไปที่จะรูสํานึกในความผิดพลาดของตนเอง นาธันถูกสงไปหาดาวิดเพื่อบอกถึง
เร่ืองเสียงมโนธรรมของตน (2 ซามูเอล 12 : 1 – 13) 
 
ยอหน 17 : พระจิตเจาจะทรงเผยแสดงใหรูถึงความผิดบาปตางๆของเราและจงทรงเรียกรองเราใหยอมรับ
มัน ถึงแมวาเราจะสามารถเก็บกดไขซึ่งเสียงตําหนิของบาปผิดนั้นก็ตาม  มโนธรรมอาจเงียบสนิทเลยก็ได  ถา
เราควบคุมความจริงเอาไว (โรม 1:18) 
ยอหน 8:32    ความจริงเทานั้นสามารถทําใหทานเปนอิสระได  ดังนั้นจึงเปนเร่ืองสําคัญที่เราจะสองกระจกดู
ตัวเอง  และพิจารณามโนธรรมของตน แตทวาการพิจารณามโนธรรมนั้นไมควรคิดแคคนหาบาปตางๆเทานั้น  
ยังการถึอโอกาสที่จะทําดีดําเนินชีวิตตามพระวรสาร  เปนเร่ืองดีที่เราจะพิจารณาดูอุบัติการณตางๆในชีวิตเรา  
เพื่อคนหาลองรอยแหงความงามความดีของพระเจา  ขอบคุณพระองคสําหรับความดีนั้นๆ  และวอนขอ
พระองคใหเราสามารถเอาชนะบาปไดไมมีอะไรดีไปกวาการไดพบพระเจาในเร่ืองการรูจักตัวเอง 
 “ความจริงทางศีลธรรม  มิใชเร่ืองความรูสึกเหงา  แตเปนเร่ืองปจจัยจําเปนตางๆเชน อากาศ น้ํา ไฟ 
อาหาร ที่พักอาศัย” 
โธมัส  แมรตอน 
  

“ภายในหัวอกของบุคคลมนุษยนั้น  มีกลไกบังคับบัญชาอยูประเภทหนึ่งที่มิใชแคความรูสึกออนไหว  
มิใชแคความคิดเห็นหรือความประทับใจ หรือทรรศนะมุมมองตางๆเทานั้น แตทวามันคือ กฎบัญญัติ เสียงอัน
ทรงอํานาจที่ส่ังเขาใหทําส่ิงนี้และหลีกหนีส่ิงนั้นขาพเจามิไดหมายความวาคําส่ังการตางๆนั้นจะชัดแจงเสมอไป 
หรือวาสอดคลองกันเสมอไป ณ ที่นี้ขาพเจาขอเสนอเนนที่ประเด็นนี้ คือ มันส่ังการ มันสรรเสริญ มันตําหนิ มัน
สัญญา มันขมขู มันบอกเปนนัยถึงอนาคต และมันเปนประจักษพยานถึงส่ิงที่มองไมเห็น มันเปนอะไรที่ยิ่งใหญ
กวาตัวบุคคลมนุษยเอง และบุคคลมนุษยไมมีอํานาจควบคุมมันดวย หรือถาทําไดก็ยากมากจริงๆ เขามิไดสราง
มันข้ึนมา และเขามิอาจทําลายมันไดดวย เขาอาจจะระงับมันไดในบางกรณียหรือในบางทิศทาง เขาอาจ
บิดเบือนเสียงบัญชาการตางๆนั้นได แตก็มิอาจปลดปลอยตัวเองใหเปนอิสระจากมันได หรือถาทําไดก็อยูใน
กรณีพิเศษเขาอาจไมเชื่อฟงมัน เขาอาจปฏิเสธไมยอมใชมัน แตมันก็ยังคงอยูตอไป” 

จีเอช คารดินัล นิวแมน 
 
5) พระสมณสาสนของพระสันตะปาปา ยอหนปอลที่สอง 
    ถอยความบางตอนจาก Dominum of Vivificanten 1986 # 36-39,42-45,47-48  p.62-90 
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36. ตามหลักฐานในตอนแรกเร่ิมซึ่งเราพบในพระคัมภีรโดยตลอด และในพระตํานานหลังการบรรยายคร้ัง
แรก (ซึ่งสมบูรณที่สุด) ที่ปรากฏอยูในบทปฐมกาลนั้นในรูปแบบดั้งเดิมของมัน บาปเปนที่เขาใจวาหมายถึง 
“การไมเชื่อฟง” ซึ่งมีความหมายงายๆและตรงไปตรงมาวาเปนการลวงละเมิดขอหามซึ่งพระเจาทรงตั้งข้ึนไว แต
เม่ือมองจากแงของเนื้อเร่ืองทั้งหมด ก็เห็นชัดดวยวารากเงาของการไมเชื่อฟงอันนั้นจักตองไปเสาะหามาจาก
สวนของสภาพการณที่แทจริงทั้งครบของมนุษย มนุษยไมวาชายหรือหญิง เม่ือถูกเรียกใหมามีชีวิต ก็เปนสิ่ง
สราง “พระฉายาลักษณของพระเจาซึ่งประกอบไปดวยความมีเหตุผลและเสรีภาพนั้น บงบอกถึงความยิ่งใหญ
และศักดิ์ศรีของมนุษยซึ่งเปนบุคคล แตตัวผูเปนบุคคลนั้นก็ยังคงเปนส่ิงสรางอยูเสมอ ฉะนั้น ในการดํารงอยู
และในแกนแทของตนก็ยังตองข้ึนอยูกับพระผูสรางในหนังสือปฐมกาล “ตนไมแหงการรูถึงความรับผิดชอบชั่ว
ดี” ควรบงบอกและเตือนใจมนุษยอยูเนื่องๆ ใหระลึกถึง “ขอบเขต” อันขามมิไดสําหรับผูที่สรางข้ึนมา ใน
ความหมายอันนี้แหละที่เราเขาใจขอหามที่พระเจาทรงตั้งข้ึนไว : พระผูสรางทรงหามชายและหญิงรับประทาน
ผลของตนไมแหงการรูผิดชอบชั่วดีนั้น ถอยคําที่ใชในการยุยง หรือในการลอลวงดังที่มีกลาวอยูในพระคัมภีร
ศักดิ์สิทธิ์นั้นผลักดันใหลวงละเมิดขอหามอันนั้น กลาวคือใหขาม “ขอบเขต” นั้นไป “เจากินผลไมนั้นวันใด ตา
ของเจาจะสวางข้ึนในวันนั้น แลวเจาจะเปนเหมือนพระเจา คือ สํานึกในความดีและความชั่ว” 
 “การไมเชื่อฟง” ก็หมายถึง การขามเกินขอบเขตดังกลาวนั่นเอง ซึ่งยังคงเปนขอบเขตที่ขามไมไดสําหรับ
เจตจํานงและเสรีภาพของมนุษยในฐานะเปนส่ิงที่ถูกสรางข้ึนมา พระผูสรางนั้นแทจริงคือบอเกิดหนึ่งเดียวและ
เด็ดขาดของระเบียบ 
จริยธรรมในโลกซึ่งพระองคไดทรงสรางข้ึนมา มนุษยจะตัดสินเอาดวยตนเองวาอะไรดีอะไรชั่วนั้นไมได มนุษย
ไมสามารถ “รูจักความดีและความชั่ว” ไดเหมือนพระเจาใชแลวในโลกที่ถูกสรางข้ึนมา พระเจายังคงเปนตน
กําเนิดแรกและสูงสุดของการตัดสินความดีความชั่วโดยผานทางสัจธรรมภายในของการดํารงอยู อันเปนสัจ
ธรรมที่เปนแสงสะทอนของพระวจนาตถ คือ องคพระบุตรนิรันดร ผูมีสภาวะเดียวกับพระบิดา พระจิตประทาน
พระคุณแหงมโนธรรมแกมนุษยที่ไดรับการสรางข้ึนมาตามพระฉายาลักษณของพระองค เพื่อวา ภายในมโน
ธรรมนั้น ตัวมนุษยผูเปนเหมือนพระฉายาลักษณของพระเจาจะไดสามารถสะทอนตนแบบ คือ พระเจาไดอยาง
สัตยซื่อ พระเจาซึ่งเปนทั้งองคปรีชาญาณและกฏนิรันดร บอเกิดแหงระเบียบจริยธรรมในตัวมนุษยและในโลก 
“การไมเชื่อฟง” ในฐานะมิติดั้งเดิมแหงบาป หมายถึง การปฏิเสธบอเกิดอันนี้ ซึ่งไดรับการกระตุนจากความ
ทรนงของมนุษยที่ตองการเปนตนกําเนิดโดยเฉพาะตัวของตัวเองและไมข้ึนกับใคร เพื่อที่จะตัดสินความดีและ
ความชั่ว 
 พระจิตเจาผู ”หยั่งถึง...ความลึกซึ้งของพระเจา” และในเวลาเดียวกันก็ทรงเปนแสงสวางแหงมโนธรรม 
และบอเกิดแหงระเบียบจริยธรรม ทรงทราบดีถึงมิติแหงบาป ซึ่งจารึกอยูในธรรมลํ้าลึกแหงวาระแรกเร่ิมของ
มนุษยชาติ พระจิตเจามิไดทรงหยุดยั้งที่จะใหโลก “เกิดความเชื่อถือ” ในเร่ืองนี้ในสวนที่เกี่ยวกับกางเขนของพระ
คริสตเจา ณ กลโกธา 
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37.  ตามหลักฐานในปฐมกาล พระเจาไดทรงไขแสดงพระองคเองในส่ิงสรางทั้งหลายในฐานะพระผูทรงสรร
พานุภาพ ผูเปนองคความรัก ในเวลาเดียวกันก็ไดทรงเผยแสดงใหมนุษยทรงวาในฐานะที่มนุษยเปนฉายา
ลักษณที่คลายคลึงกับพระองคผูสรางตนข้ึนมา มนุษยก็ไดรับเรียกใหเขามามีสวนในสัจธรรมและความรักการ
เขามามีสวนนี้หมายถึง การมีชีวิตสนิทเปนหนึ่งเดียวกับพระเจาผูทรงเปน “ชีวิตนิรันดร” แตภายใตอิทธิพลของ 
“บิดาแหงการมุสา” มนุษยไดถอนตัวออกมาจากการมีสวนรวมอันนี ้
 อยางไรก็ตาม การไมเชื่อฟงของมนุษยอันนี้ก็ยังหมายความอยูเสมอมาวามีการหันหลังใหพระเจา และ
ในแงหนึ่งก็หมายถึงวาเสรีภาพของมนุษยไดถูกปดลง มีความหมายดวยวามีการปดเสรีภาพอันนี้ ในดานจิตใจ
และเจตจํานงของมนุษย ไปสูผูซึ่งเปน “บิดาแหงการมุสา” การกระทําซึ่งเปนการเลือกอยางเต็มสํานึกแบบนี้ มิ
เพียงแตเปน “การไมเชื่อฟง” เทานั้น แตยังรวมไปถึงการยอมตามแรงจูงใจที่มาจากการยั่วยุคร้ังแรกใหกระทํา
บาปและฟนฟูข้ึนใหมเร่ือยมาตลอดประวัติศาสตรแหงมนุษยบนแผนดิน… 
 …ความจริงเกี่ยวกับมนุษยจึงถูกทําใหผิดเพี้ยนไป เชนวา มนุษยคือใครและอะไรคือขอบเขตที่ขาม
ไมไดของการดํารงอยูและเสรีภาพของมนุษย “การเปนปฏิปกษตอความจริง” นี้เปนส่ิงที่เปนไปได เนื่องจากวา
ในเวลาเดียวกันก็มีความจริงเกี่ยวกับเร่ืองที่วาพระเจาคือใคร ก็ถูกทําใหผิดเพี้ยนไปอยางส้ินเชิงดวย พระผูสราง
กลายเปนส่ิงที่นาสงสัย และแมกระทั่งกลายเปนผูถูกกลาวหาในมโนสํานึกของมนุษยผูเปนส่ิงสรางเปนคร้ังแรก
ในประวัติศาสตรของมนุษยที่ “อัจฉริยะแหงความสงสัย” ปรากฏออกมา มันพยายามทําใหองคความดีเอง 
“ผิดเพี้ยนไป” แมกระทั่งองคความดีสมบูรณ ผูแสดงพระองคในผลงานสรางสรรคของพระองคเองในฐานะองค
ความดีผูประทานความรักสรางสรรคใหกับเรามนุษยอยางที่มิอาจบรรยายไดครบถวน ใครเลาจะสามารถ 
“แสดงบาป” ใหเขาใจไดอยางครบถวน หรือแสดงถึงแรงจูงใจใหเกิดการไมเชื่อฟงแตดั้งเดิมของมนุษยไดอยาง
ครบถวน นอกเสียจากองคพระผูเปนของประทานและบอเกิดแหงปรีชาญาณ นั่นคือองคพระจิตเจาผูทรง “หยั่ง
ถึงความลึกลํ้าของพระเจา” และทรงเปนองคความรักของพระบิดาและพระบุตร 
 
38. จิตแหงความมืดนั้นสามารถแสดงใหเห็นวา พระเจาคือศัตรูของส่ิงที่พระองคไดทรงสรางข้ึนมาเอง และ
กอนอ่ืนพระองคคือศัตรูของมนุษยเปนบอเกิดแหงภัยอันตรายและภัยคุกคามมนุษย ซาตานใชวิธีการนี้หวาน
เชื้อพันธุแหงการปฏิปกษเขาสูจิตวิญญาณของมนุษยใหถือพระเจาเปนเหมือนศัตรูของมนุษยมิใชพระบิดาเจา 
มนุษยไดรับการทาทายใหกลับกลายเปนศัตรูคูอริของพระเจา 
 ตลอดประวัติศาสตรมนุษยชาติจะมีแรงกดดันแบบนี้อยูเสมอๆ ใหมนุษยปฏิเสธพระเจาจนถึงข้ัน
เกลียดชังพระเจาไปเลย ดังที่นักบุญออกัสติน กลาวไววา มันจะทําใหมนุษยนั้น”รักตนเองมากจนถึงข้ันดูหม่ิน
พระเจา” ไดเลย มนุษยจะมีใจโนมเอียงมองดูพระเจาเปนดังขอจํากัดของตัวมนุษยเอง มิใชบอเกิดแหงเสรีภาพ
และสมบูรณภาพแหงคุณความด ี
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39. ตั้งแตปฐมกาลแลว พระจิตเจาทรงไดรับคําวิงวอนขอให “สําแดงบาปของโลก” การสําแดงบาปนั้น
หมายถึง การชี้ใหเห็นความเลวรายที่มีอยูในบาป ซึ่งเทากับเปนการไขแสดงธรรมลํ้าลึกแหงบาป จึงเปนไปไมได
ที่จะเขาใจเร่ืองความเลวรายของบาปตามความเปนจริงของมัน โดยที่มิได “หยั่งถึงความลึกลํ้าของพระเจา” 
 
42. …โดยการกลายเปน “ความสวางแหงจิตใจ” คือ “เปนแสงสวางสองมโนธรรม” นั้นพระจิตเจาทรง 
“สําแดงบาปใหเปนที่ประจักษ” กลาวคือ โปรดใหมนุษยรูถึงความเลวรายของตน และในเวลาเดียวกันก็ทรงชี้
ทิศทางใหมนุษยมุงสูความดี… ”การสําแดงบาปใหเปนที่ประจักษ“ ที่เปนการเปดจิตใจรับพระจิตเจานั้น คือ 
หนทางที่นําไปสูจิตใจมนุษยกลาวคือ หนทางสูแหลงศักดิ์สิทธิ์แหงมโนธรรมของมนุษย 
 
43. …”การสําแดงบาปใหเห็นกระจาง” ภายใตอิทธิพลของพระจิตเจาแหงความจริงตามที่พระวรสาร
กลาวถึงนั้น จะสําเร็จลุลวงไปในตัวมนุษยในทางอ่ืนใดมิไดนอกเสียจากทางมโนธรรม ถามโนธรรมเที่ยงตรง ก็
จะใชประโยชนไดในการ “หาทางแกไขตามหลักความจริงใหปญหามากมายทางจริยธรรมซึ่งเกิดข้ึนทั้งในชีวิต
สวนตัวและในชีวิตสังคม” และแลว “ตัวบุคคลและกลุมชนก็จะไดผล : ออกมาเสียจากการตัดสินใจแบบปดหู
ปดตา และพยายามที่จะประพฤติตนใหสอดคลองกับเกณฑจุดประสงคแหงจริยธรรม” ผลแรกของมโนธรรมที่
เที่ยงตรง ก็คือ การสามารถบงบอกชื่อความดีและความชั่วได… 
 
44. …”การสําแดงบาปใหเห็นกระจาง” ซึ่งเคียงคูกับมโนธรรมของมนุษยนั้นในทุกคร้ังที่มโนธรรมใช
ความคิดใครครวญอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับตนเอง ก็จะนําไปสูการคนพบรากเงาของบาปในตัวมนุษย รวมทั้งวิธีที่ตัว
มโนธรรมเองไดรับการปรับสภาพมาตลอดชวงเวลาในประวัติศาสตรมนุษยชาติ โดยวิธีนี้ เราก็ไดพบความเปน
จริงดั้งเดิมเกี่ยวกับบาปดังที่เราไดกลาวมาแลวนั้น พระจิตเจาทรง “สําแดงบาปใหเห็นกระจาง” ในสวนที่
เกี่ยวกับธรรมลํ้าลึกแหงการกําเนิดมนุษย โดยชี้ใหเห็นความจริงที่วามนุษยเปนส่ิงสราง ดังนั้นจึงข้ึนตอพระ
ผูสรางโดยส้ินเชิง พระจิตเจาทรงเตือนใหเราสํานึกถึงสภาพบาปอันเปนมรดกตกทอดของธรรมชาติมนุษย แต
พระจิตเจาองคบรรเทาจัก “สําแดงบาปใหเห็นกระจาง” ในสวนที่เกี่ยวพันกับกางเขนของพระคริสตเจาเสมอใน
ความสัมพันธอันนี้ คริสตศาสนาจึงปฏิเสธเร่ืองของการเชื่อใน “เคราะหกรรม” ของบาปอยางที่สภาสังคายนา
สอนไววา : “การตอสูอยางหนักหนวงกับพลานุภาพแหงความมืดผานมาตลอดประวัติศาสตรมนุษยชาติ พระ
เยซูเจาไดตรัสยืนยันไววา การตอสูอันนี้ซึ่งเร่ิมมาตั้งแตสมัยปฐมกาล จะดํารงอยูตอไปจนถึงวาระสุดทาย แต
พระองคเองไดเสด็จมาเพื่อกอบกูมนุษยใกกลับมาเปนไทและมีพละกําลังดังเดิม” ดังนั้นแทนที่จะปลอยตนให
ติดกับแรวแหงสภาพเปนคนบาป มนุษยควร “ตอสูโดยไมหยุดยั้งโดยอาศัยเสียงมโนธรรมเปนเคร่ืองค้ําจุน เพื่อ
ผูกพันตนอยูกับความพยายามอยางมากและก็อาศัยพระหรรษทานของพระเปนเจาทรงชวยเหลือดวย”… 
45. …ความพยายามจริงจังของมโนธรรมก็ยังเปนการกําหนดแนวทางแหงการกลับใจของมนุษยอีกดวย 
กลาวคือ เปนการหันหลังใหบาปเพื่อสรางสัจธรรมและความรักข้ึนใหมในดวงใจมนุษยนั่นเอง เราทราบดีวา
บางคร้ังการที่จะยอมรับวามีความชั่วรายอยูในตัวเองนั้น จําเปนตองใชความเพียรเปนอยางมาก เรารูวามโน
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ธรรมไมเพียงแตส่ังหรือหามเทานั้น แตยังพิพากษาตัดสินอีกดวย ทั้งนี้โดยอาศัยความสวางจากคําส่ังและขอ
หามภายใน มโนธรรมยังเปนบอเกิดแหงความเสียใจสํานึกผิดอีกดวย : มนุษยทนทุกขอยูภายในจิตใจเพราะ
ความชั่วรายที่ตนไดกระทําไป 
 ความหม่ันเพียรของดวงใจมนุษย ความหม่ันเพียรของมโนธรรมมนุษยซึ่งกอใหเกิด Metanoia หรือการ
กลับใจอันนี้นั้น เปนประกายสะทอนของกระบวนการซึ่งทําใหการเห็นดวยของพระเจา กลายเปนความรักที่
ตองการชวยใหรอด เปนความรักที่สามารถรับทนทรมานได ผูกอใหเกิดพลังในการชวยใหรอดซึ่งแฝงอยู
เบื้องหลังก็คือพระจิตเจา ผูซึ่งพระศาสนจักรขนานนามวา “องคความสวางแหงมโนธรรม” นั้นทรงหยั่งลึกเขาไป
ในดวงใจมนุษยและทรงเติมเต็มใหกับดวงใจมนุษย… 
 
47. การปฏิบัติงานของพระจิตเจาแหงความจริง ซึ่งมีแนวโนมไปในทาง “สําแดงบาปใหเห็นกระจาง” เพื่อ
ความรอดภายในจิตใจของมนุษยที่ตกอยูในสภาพนี้นั้น มักจะกระทบกับการตอตานภายใน เกือบจะเรียกวา
เปนการไมอาจเขาถึงมโนธรรมเอาเลยทีเดียวเปนสภาพวิญญาณซึ่งกลาวไดวากระดางข้ึน เพราะยึดม่ันใน
เสรีภาพที่จะเลือก นี่คือส่ิงซึ่งพระธรรมคัมภีรเรียกวา “ความกระดางขมจิตใจ” ในยุคของเรา “การสูญเสียสํานึก
ในบาป” คงจะเปนเสียงสะทอนของทัศนคติแหงความคิดและจิตใจแบบนี้ พระดํารัสเตือนของสมเด็จพระ
สันตะปาปา ยอหนปอลที่ 2 เกี่ยวกับ “การคืนดีและการใชโทษบาป” (Reconciliatio et Paenitential) ไดอุทิศ
หลายหนากระดาษทีเดียว กลาวถึงเร่ืองการสูญเสียสํานึกในบาปนี้ พระสันตะปาปาปโอที่ 12 ก็ไดทรงยืนยันไว
กอนแลวเชนกันวา “บาปแหงศตวรรษนี้ก็คือ การสูญเสียสํานึกในบาป” ซึ่งคูเคียงกันกับ “การสูญเสียสํานึกใน
พระเจา” 
 
48. …ผูใดกระตามที่ยอมรับ “การสําแดงบาปใหเห็นเดนชัด” โดยพระจิตเจา ยอมจะยอมรับเชนเดียวกันใน
เร่ืองของ “ความชอบธรรมและการพิพากษา” พระจิตแหงความจริงผูทรงชวยมนุษยและมโนธรรมของมนุษยให
รูจักความจริงในเร่ืองของบาป ในเวลาเดียวกันก็ชวยทําใหมนุษยและมโนธรรมของมนุษยไดรูจักความจริงใน
เร่ืองความชอบธรรม 
 
6) พระสมณสาสนของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอหนปอลท่ี 2 เร่ืองความรุงโรจนแหงความจริง 
(Veritatis Spendor 1993 # 28,30,39,44-64 p. 46-130) 
28. …หัวใจสําคัญของการไขแสดงในเร่ืองจริยธรรมทั้งในพันธสัญญาเดิมและใหมนั้นก็คือ การรวมเอา
กิจการของมนุษยมาข้ึนตรงตอพระเปนเจา ผู “ทรงเปนองคความดีแตพระองคเดียว” ความสัมพันธระหวาง
ความดีทรงจริยธรรมของกิจการของมนุษยกับชีวิตนิรันดร การติดตามพระคริสตเจาซึ่งเปดทางไปสูความรักที่
ครบครันและพระพรของพระจิตเจา ทอธารและแบบอยางของชีวิตจริยธรรมของ “ส่ิงสรางใหม” (2 โครินธ 5:17) 
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 พระศาสนจักรทรงรักษาพระวาจาที่พระเปนเจาทรงสอนไวไมเฉพาะแตความจริงที่ตองเชื่อเทานั้น แต
ยังมีเร่ืองความประพฤติดานจริยธรรมที่สบพระทัยพระเปนเจาอีกดวย…พระศาสนจักรไมเคยหยุดพิศเพง 
“ธรรมลํ้าลึกของการรับเอากาย” ในธรรมลํ้าลึกนี้ “แสงสวางฉายสูรหัสธรรมของมนุษย” 
 
30. …มโนธรรมมีหนาที่อะไรในการอบรมศีลธรรมของมนุษย เราจะแยกแยะสิทธิและหนาที่พิเศษเฉพาะ
ของบุคคลมนุษยอยางไร เพื่อใหสอดคลองกับความจริงที่เกี่ยวกับคุณงามความดี…พระเยซูเจาไดทรงสง
พระศาสนจักรมาเพื่อประกาศพระวรสารและเพื่อ “ทําใหนานาชาติมาเปนศิษย…สอนพวกเขาใหถือตามทุก
อยางซึ่งพระองคไดทรงส่ังไว” (มธ. 28:19-20) 
 
39. …มนุษยไดรับมอบหมายใหเอาใจใสดูแลและรับผิดชอบตัวเอง พระเปนเจาทรงปลอยใหมนุษย “คิด
พิจารณาไตรตรองเอง” (บสร. 15:14) เพื่อเขาจะไดแสวงหาองคพระผูสราง และจะไดบรรลุถงึความสมบูรณพูน
สุขโดยสมัครใจ การที่จะบรรลุถึงความสมบูรณดังกลาวไดก็แปลวา เขาจะตองสรางมันข้ึนมาดวยตัวเองมนุษย
ปกครองโลกดวยการจัดรูปแบบตามสติปญญาและอําเภอใจของเขาฉันใดมนุษยก็เสริมสรางพัฒนาและทําให
ความละมายคลายคลึงกับพระเปนเจาม่ันคงอยูในตัวเองดวยการกระทําที่ดีงามฉันนั้น…ถาลืมพระเปนเจาแลว
เราจะเขาใจส่ิงสรางมิไดเลย…กฏจริยธรรมมีตนกําเนิดในพระเปนเจาและพบตนตอของมันไดในพระองค
ตลอดไป …อันที่จริง กฏธรรมชาตินั้น “มิใชอะไรอ่ืนนอกจากเปนแนวความเขาใจซึ่งพระเปนเจาทรงใสไวในตัว
เรา ทําใหเราเขาใจวาอะไรควรทําอะไรควรหลีกเหล่ียง พระเปนเจาทรงประทานแนวความคิดและกฏนี้ใหแก
มนุษยตั้งแตการสรางโลกแลว ดังนั้นเหตุผลในตัวมันเองมิอาจสรางคุณคาและกฏเกณฑจริยธรรมได 
 
44 …พลังอํานาจของกฏหมายนั้นอยูที่วางบทบาทหนาที่ กําหนดสิทธิ์และตัดสินความประพฤติบางอยาง 
ก็เห็นไดชัเจนแลววา ”ทุกส่ิงดังกลาวนี้จะคงอยูมิไดถามนุษยในฐานะผูออกกฏหมายสูงสุดของตนเอง จะให
กฏเกณฑของการกระทําของตนแกตนเอง”  
 มนุษยสามารถรูจักดีและชั่วไดก็โดยอาศัยการรูจักวินิจฉัยความดีความชั่วซึ่งเขากระทําโดยใชเหตุผล
ของตน เปนตนเหตุผลที่ไดรับแสงสวางจากการไขแสดงของพระเปนเจาและโดยอาศัยความเชื่อ 
 ในบทเพลงสดุดี เราจะพบความรูสึกในการสรรเสริญ ขอบพระคุณและนมัสการซึ่งประชากรเลือกสรร
ถูกเรียกใหแสดงตอพระบัญญัติของพระเปนเจาพรอมกับคําชักชวนใหมารูจักมัน ไตรตรองและปฏิบัติตามโดย
ประยุกตเขากับชีวิตประจําวัน… 
 
54. ความสัมพันธระหวางเสรีภาพของมนุษยกับกฏบัญญัติของพระเปนเจานั้นฝงลึกอยูใน “หัวใจ” ของ
บุคคลมนุษยในมโนธรรมดานจริยธรรมของเขา… 
 วิธีการที่เราเขาใจความสัมพันธระหวางเสรีภาพกับกฏบัญญัตินั้นจึงเชื่อมโยงกับความเขาใจของเราตอ
มโนธรรมดานจริยธรรมอยางลึกซึ้ง… 
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57. ตามจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมันนั้น มโนธรรมในความหมายหนึ่ง คือ ตัวกระตุนใหมนุษย

เผชิญหนา 
กับกฏบัญญัติ จึงกลายเปน “ประจักษพยาน” สําหรับมนุษยเปนประจักษพยานถึงความซื่อสัตยหรือไมซื่อสัตย
ตอกฏบัญญัติ ความถูกตองในแกนของศีลธรรม หรือไรศีลธรรม มโนธรรมนั้นเปนเพียงแคประจักษพยานเดียว
เทานั้น เนื่องจากส่ิงที่เกิดข้ึนในจิตใจบุคคลมนุษยนั้นถูกซอนเรนจากสายตาบุคคลภายนอก ดังนั้นมโนธรรมจึง
เปนประจักษพยานเฉพาะตัวบุคคลเทานั้นและก็มีแตตัวบุคคลนั้นเองที่รูวาจะตอบรับเสียงมโนธรรมของตน
อยางไร 
58. ความสําคัญของการเสวนาในใจตัวมนุษยเองนั้นมีคุณคาหาที่เปรียบมิไดเลย เนื่องจากวามันยังเปน
การเสวนาของมนุษยกับพระเจา ผูทรงบัญญัติกฏนั้นออกมา กลาวคือ ตนแบบและชะตากรรมของชีวิตมนุษย 
ทานนักบุญบอนาแวนตูรา ไดสอนเอาไววา “มโนธรรมนั้นเปรียบเสมือนผูส่ือขาวหรือผูถือสารจากพระเปนเจา 
มันมิไดออกคําส่ังใหทําอะไรดวยอํานาจของมัน แตจะส่ังใหทําโดยอาศัยอํานาจที่มาจากพระเปนเจา เหมือนกับ
ผูถือสารประกาศพระราชกฤษฎีกาของพระมหากษัตริย นี่แหละคือสาเหตุที่วาทําไมมโนธรรมถึงมีพลังอํานาจ
ในการผูกมัด” ดังนั้นจึงพูดไดวามโนธรรม คือ ประจักษพยานถึงความถูกตองชอบธรรมหรือไมถูกตองชอบธรรม
ในตัวมนุษยเอง แตพรอมกันนี้และก็กอนหนานี้ดวยซ้ําไป มโนธรรม คือ ประจักษพยานตอพระพักตรพระเปน
เจาเอง กลาวคือ พระสุรเสียงและการวินิจฉัยเจาะลึกเขาถึงสวนลึกของจิตวิญญาณมนุษยโดยเรียกรองอยาง
เขมงวดแตนุมนวลใหถือตาม แต “มโนธรรมดานจริยธรรมนั้นมิไดกักขังมนุษยไวอยางเดียวดายชนิดที่วาขาม
พันหรือเจาะทะลุออกไปมิได แตเปดโอกาสใหเขาตอบรับเสียงเรียกของพระเปนเจาในรูปแบบนี้เทานั้นไมมี
รูปแบบอ่ืนใดที่ธรรมลํ้าลึกทั้งหมดและศักดิ์ศรีของมโนธรรมมนุษยตั้งรากฐานอยู กลาวคือ เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ที่พระเปนเจาทรงตรัสกับมนุษย” 
 
59. …การวินิจฉัยของมโนธรรมนั้นเปนการวินิจฉัยเชิงปฏิบัติการ เปนการวินิจฉัยที่ชี้บอกมนุษยใหรูวาส่ิง
ใดควรทําส่ิงใดไมควรทํา หรือใหรูจักวินิจฉัยกิจการที่ไดกระทําไปแลว มันจึงเปนการวินิจฉัยสถานการณจริง
ดวยความเชื่อม่ันในเหตุผลที่วาจะตองรักการทําดีและหลีกหนีความชั่วราย มโนธรรม คือ การประยุกตกฏ
บัญญัติใหเขากับสภาพการณนั้นๆ การประยุกตกฏบัญญัติดังกลาวนี้จึงเปนเสียงที่ส่ังจากภายในปจเจกชน 
เปนการเรียกใหกระทําส่ิงที่ดีในสถานการณนั้นๆ ดังนั้นมโนธรรมจึงเปนผูวางหลักการปฏิบัติถูกศีลธรรมโดย
อาศัยรูปแบบที่ประกายอยูในกฏธรรมชาติเพื่อจะไดรูวาเวลานี้และ ณ ที่นี้ควรทําส่ิงใดดี การวินิจฉัยของมโน
ธรรมชี้บอกถึง “วิถีทางที่ดีสุดยอดประการหนึ่ง” คือ การวินิจฉัยตัดสินวาพฤติกรรมใดนั้นถูกตองสอดคลองกับ
กฏบัญญัติ 
 
60. การวินิจฉัยของมโนธรรมนั้นยังมีลักษณะในทางบัญชาการดวยเชนกัน กลาวคือ มนุษยจําตองถือ
ปฏิบัติตามนั้น… “มโนธรรมมิไดอยูในฐานะเปนเอกเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองการตัดสินใจวาอะไรดีอะไรชั่ว
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ราย แตทวามีกฏบัญญัตใิหยอมรับฟงที่ฝงลึกอยูในมโนธรรมนั้น กลาวคือ กฏเกณฑเชิงรูปธรรมที่จัดวางหลัก
และเงื่อนไขใหการตัดสินใจไดสอดคลองกับคําส่ังและขอหามอันมีอยูบนพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย” 
 
61. ความจริงที่เกี่ยวกับคุณงามความดีทางจริยธรรรมนั้นเปนที่ยอมรับอยางชัดแจงในทางปฏิบัติโดยผาน
การวินิจฉัยของมโนธรรมที่นําไปสูการรูจักรับผิดชอบในกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ไดทําไป เม่ือคนทําชั่วไปแลวเสียง
มโนธรรมติเตียนนั้นยังคงดังกองอยูในจิตใจเขา เหมือนดังประจักษพยานถึงสัจธรรมสากลเกี่ยวกับความดีหรือ
ความชั่วที่เปนทางเลือกเฉพาะตัวบุคคลนั้นๆ แตเสียงตัดสินของมโนธรรมยังคงเปนประจักษพยานถึงความชั่ว
รายที่ไดกระทําไปแลว ก็ยังคงมีความตองการไดรับพระหรรษทานชวยจากพระเปนเจาโดยการขออภัยโทษ การ
ทําความดีชดเชยและปลูกฝงคุณธรรมความดีงามอยูเสมอๆตอไป 
 
62. มโนธรรมในฐานะผูตัดสินการกระทํานั้นยังมิไดรับการยกเวนจากการที่อาจจะทําผิดพลาดได “บอยคร้ัง
ที่มโนธรรมอาจหลงผิดเพราะความไมรูที่แกไมตก แตศักดิ์ศรีของมโนธรรมก็ยังคงอยู แตจะกลาวเชนนี้มิไดถา
มนุษยเอาใจใสนอยที่จะแสวงหาความจริงเกี่ยวกับคุณงามความดี มโนธรรมจะคอยๆมืดบอดไปเนื่องจากเคย
ชินกับการทําบาป” 
 เพื่อที่จะมี “มโนธรรมดี” (1 ทม. 1:5) มนุษยจําตองแสวงหาความจริงและก็ทําการวินิจฉัยใหสอดคลอง
กับความจริงดังกลาวนั้น ดังที่อัครสาวกเปาโลกลาวไววามโนธรรมจําตองไดรับการยืนยันจากพระวาจาของพระ
เจา “ตรงกันขาม” ตองประกาศความจริงอยางเปดเผย” (2 โครินธ 4:2) 
 
64. “ดวงตาคือประทีปของรางกาย เหตุฉะนั้นถาดวงตาของทานปกติดีทั้งตัวก็พลอยสวางไปดวย แตถา
ดวงตาของทานผิดปกติทั้งตัวของทานก็พลอยมืดไปดวย ฉะนั้นถาความสวางในทานมืดไปแลว ความมืดจะยิ่ง
มืดมิดสักเพียงใด”  
(มัทธิว 6:22-23) พระวาจาของพระเยซูเจาที่เพิง่อางถึงนั้นเรียกรองใหเราศึกษาอบรมมโนธรรม เพื่อจะทําใหมัน
เปนเปาหมายของการสนทนาอยางตอเนื่องระหวางความจริงกับความดี เปน”จิตใจ”ที่ตองกลับมาหาพระเจา
และรักส่ิงที่ดีซึ่งเปนบอเกิดของการวินิจฉัยที่ถูกตองชอบธรรมของมโนธรรมอยางแทจริง อันที่จริงการรูจักกฏ
บัญญัติของพระเปนเจาโดยทั่วไปเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่งเพื่อจะ “ทราบวาอะไรเปนที่ชอบพระทัย อะไรดีและ
อะไรดียอดเยี่ยม” (รม. 12:2) แตก็ยังไมเพียงพอ ส่ิงจําเปนอีกประการหนึ่งคือ “ธรรมชาติรวม” ระหวางมนุษย
กับความดีที่แทจริง ธรรมชาติรวมเชนวานี้เกิดข้ึนในและพัฒนาโดยทางทาทีที่ดีของมนุษย คือ มีความเชื่อ 
ความไวใจและความรัก 
 คริสตชนฆราวาสไดรับความชวยเหลืออยางมากในการปลูกฝงมโนธรรมของตนจากพระศาสนจักรและ
ผูมีอํานาจสอน… โดยน้ําพระทัยของพระคริสตเจานั้นพระศาสนจักรคาทอลิกเปนผูสอนความจริง หนาที่ของ
พระศาสนจักรก็คือประกาศและสอนความจริงของพระคริสตเจาอยางถูกตอง และในเวลาเดียวกันก็ใหใช
อํานาจของตนแถลงและยืน 



 101

ยันกฏระเบียบศีลธรรมอันสืบเนื่องมาจากธรรมชาติของมนุษยส่ิงที่ตามมาก็คือเม่ือพูดเกี่ยวกับปญหาจริยธรรม 
ไมมีทางที่อํานาจของพระศาสนจักรจะไมนับถือเสรีภาพของมโนธรรมของคริสตชนไปไดเลย ที่เปนเชนนี้มิใช
เพราะวาเสรีภาพของมโนธรรมไมมีวันที่จะเปนอิสระ “จาก” ความจริงนั้น แตเพราะอํานาจการสอนของพระศา
สนจักรไมไดนําความจริงที่อยูนอกเหนือมโนธรรมของคริสตชนมาให แตจะนํามาสูความสวางของความจริงซึ่ง
มีอยูแลว เพื่อพัฒนาจากจุดเร่ิมตนของกิจการแรกของความเชื่อ พระศาสนจักรรับใชมโนธรรมเสมอและ
โดยเฉพาะดวยการไมใหถูกโยนกลับไปกลับมาโดยลมของขอคําสอนที่ความหลอกลวงของมนุษยนํามาเสนอ 
(เทียบ อฟ. 4:14) และชวยไมใหบิดเบือนไปจากความจริงเกี่ยวกับความดีของมนุษย แตยิ่งไปกวานั้นเพื่อชวย
ใหพบความจริงดวยความม่ันใจและที่จะยึดม่ันอยูเม่ือเผชิญกับปญหาที่ยุงยาก 
 
85. …พระศาสนจักรแสวงหาวิธีการที่จะชวยสัตบุรุษใหเสริมสรางมโนธรรมทางจริยธรรม ซึ่งจะทําการ
ตัดสินและนําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตองตามความจริง… 
 
102. มนุษยจะตองเคารพตอกฏจริยธรรม แมแตในสถานการณที่ยุงยากลําบากที่สุด เพื่อจะไดนบนอบตอ
บัญญัติศักดิ์สิทธิ์ของพระเปนเจา และทําตัวถูกตองกับศักดิ์ศรีในฐานะเปนบุคคล… 
 
104. …เราควรสนใจบทสอนจากนิทานเปรียบเทียบเร่ืองฟารีสีกับคนเก็บภาษี (เทียบ ลก.18:9-14) คนเก็บ
ภาษีนาจะไดรับโทษตามความเหมาะสมกับบาปที่เขาทํา โดยทําใหความรับผิดชอบของตนนอยลง แตคํา
ภาวนาของเขามิไดพูดเกี่ยวกับความเหมาะสมดังกลาว กลับพูดแตความไมเหมาะสมกับบาปที่เขาทํา โดยทํา
ใหความรับผิดชอบของตนนอยลง แตคําภาวนาของเขามิไดพูดเกี่ยวกับความเหมาะสมดังกลาว กลับพูดแต
ความไมเหมาะสมของตนตอความศักดิ์สิทธิ์อันไมมีขอบเขตของพระเปนเจา “ขาแตพระเจา โปรดเมตตาตอ
ขาพเจาผูเปนคนบาปดวยเถิด” (ลก. 18:13) ตรงกันขาม ฟารีสีอางตัวเปนคนดี มีขอแกตัวใหแกความบกพรอง
ตางๆของตน เรากําลังเผชิญกับทาทีสองอยางที่แตกตางกันเกี่ยวกับมโนธรรมดานจริยธรรมของมนุษยในทุกยุค
ทุกสมัย คนเก็บภาษีเปนตัวแทนของมโนธรรมที่ “กลับใจ” รูตัวเต็มที่ถึงธรรมชาติที่ออนแอและบกพรองของตน
เปนตัวแทนของมโนธรรมที่ “พึงพอใจในตนเอง” ภายใตภาพลวงวาตนสามารถถือกฏหมายไดโดยไมตองพึ่งพา
ความชวยเหลือจากพระหรรษทาน และม่ันใจวาตนไมตองการพระเมตตาของพระเปนเจา 
 
105. ทุกคนพึงระมัดระวังเปนอยางมากเพื่อจะไดไมดางพรอยโดยทาทีของฟารีสีซึ่งหาวิธีขจัดความสํานึกถึง
ความมีขอบเขตและบาปของตน ปจจุบันจะเห็นทาทีแบบนี้ไดจากความพยายามที่จะประยุกตกฏเกณฑ
จริยธรรมใหเขากับความสามารถและผลประโยชนของตน จนถึงกับยอมละทิ้งความคิดเร่ืองกฏเกณฑเอาเลย 
ในอีกแงหนึ่ง การยอมรับ”ความไมสมดุลย” ระหวางกฏหมายและความสามารถของมนุษย (นั่นก็คือ
สมรรถภาพของพลังจริยธรรมที่มนุษยมี) จะปลุกเราความอยากรับพระหรรษทานและความพรอมที่จะรับมัน 
นักบุญเปาโลถามวา “ใครจะชวยขาพเจาใหพนจากรางกายนึ้ซึ่งเปนแตความตายได?” และทานไดตอบดวย
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ความร่ืนรมยและความสํานึกในพระคุณวา “ขาพเจาขอบพระคุณพระเจาโดยทางพระเยซูคริสตเจาพระเจาของ
เรา” (รม. 7:24-25) 
 เราพบความสํานึกแบบเดียวกันในบทภาวนาของนักบุญอัมโบรซีโอแหงมิลาน “มนุษยเปนอะไรกันเลา
ถาพระองคจะไมทรงเยี่ยมเขา? โปรดระลึกเถิดพระเจาขา พระองคไดทรงสรางขาพเจามาเปนผูออนแอ 
พระองคทรงสรางขาพเจามาจากผงคลีดิน ขาพเจาจะคงอยูไดอยางไร หากพระองคไมทรงเอาพระทัยใส
ขาพเจาตลอดเวลา โปรดประทานพลังแกกอนดินนี้เถิด เพื่อพลังของขาพเจาจะไดมาจากพระพักตรพระองค? 
เม่ือพระองคทรงซอนพระพักตรเสียทุกอยางก็จะออนกําลังลงไป” (สดด.104:29) ถาพระองคจะทรงหันพระ
พักตรมามองขาพเจา วิบัติแกขาพเจา! พระองคจะไมทรงเห็นส่ิงใดในตัวขาพเจานอกจากร้ิวรอยแหงความบาป
ผิดของขาพเจา จะไมมีประโยชนอันใดที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกมองดู เพราะเม่ือเราถูกมอง เราก็ทําผิดตอพระองค 
แตเรายังคิดวาพระเปนเจาจะไมทรงละทิ้งผูที่พระองคทรงทอดพระเนตรเพราะพระองคทรงชําระผูที่พระองคทรง
ทอดพระเนตร เฉพาะพระพักตรพระองคก็มีไฟซึ่งสามารถเผาผลาญความผิดของเราได (เทียบ ยอล 2:3) 
 
107. พระศาสนจักรในฐานะผูสอนจริยศาสตรไดเชื้อเชิญผูมีความเชื่อใหแสวงหาและจะไดพบในบรรดา
นักบุญ เหนือกวาหมดคือในพระนางพรหมจารีพระมารดาพระเจาผู ”เปยมดวยพระหรรษทาน” และ ”ศักดิ์สิทธิ์
อยางยิ่ง” ใหเปนแบบอยางเปนพละกําลังและความชื่นชมยินดีในการเจริญชีวิตใหสอดคลองกับพระบัญญัติ
ของพระเปนเจาและกับบุญลาภ… 
 ในชีวิตจริยธรรม เราเห็นการรับใชแบบกษัตริยของคริสตชนปรากฏผลออกมาเดนชัด : อาศัยความ
ชวยเหลือของพระหรรษทาน ยิ่งเรานบนอบบัญญัติใหมของพระจิตเจาเทาไร เราก็ยิ่งเติบโตในเสรีภาพซึ่งเรา
ไดรับเรียกใหมารับใชความจริง ความรัก และความยุติธรรมเทานั้น 
 
 โอพระแมมารี พระมารดาแหงความเมตตากรุณา 
 โปรดโอบอุมมนุษยชาติทั้งมวล/โปรดเฝารักษาประชากรทั้งมวล 
 เพื่อกางเขนของพระคริสตเจาจะไมไดหมดฤทธิ์เดชไป 
 เพื่อมนุษยจะไดไมหลงทาง หรือหันเหไปจากความดี 
 โปรดชวยเขาใหพนจากความบาป 
 โปรดเพิ่มทวีความไววางใจในพระเปนเจา 
 “ผูเปยมดวยความเมตตากรุณา” (อฟ. 2:4) 
 เพื่อเขาจะไดประกอบกิจการที่ดีงาม 
 ซึ่งพระองคไดทรงจัดเตรียมไวลวงหนา (อฟ. 2:10) 
 เพื่อเขาจะได “สรรเสริญพระสิริโรจนาของพระองค” (อฟ. 1:12) 
 ตลอดชั่วอายุขัยของเขาดวยเทอญ 


