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พระสมณกฤษฎีกา เรื่อง คริสตศาสนจกัรสมัพนัธ์ 
 
 

 
บทน า 
 
 1. การฟ้ืนฟูเอกภาพในหมู่ครสิตชนทัง้หลาย ถือเป็นจุดประสงค์หลกัประการหนึ่งของสภาสงัคายนาวาติกนัที่ 2 
พระครสิตเจา้ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทรงตัง้พระศาสนจกัรหนึ่งเดยีว และเป็นครสิตศาสนจกัรเพยีงหนึ่งเดยีวเท่านัน้ อย่างไรก็
ตาม ชุมชนครสิตจกัรมากมาย ต่างน าเสนอตนเองแก่ผู้คนทัง้หลายว่าเป็นทายาทแท้ของพระเยซูครสิต์ ซึ่งที่จรงิแลว้ พวก
เขาทัง้หมดต่างประกาศตนเป็นศิษย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่มีความคิดจิตใจต่างกันและเดินกันคนละทาง ประหนึ่งว่า  

พระครสิตเจา้เองทรงถูกแบ่งแยกเสยีแลว้1 ความแตกแยกเช่นนี้ขดัแยง้อย่างชดัเจนต่อพระประสงคข์องพระครสิตเจา้ เป็น
ทีส่ะดุดแก่โลก และเป็นอุปสรรคต่อเหตุอนัศกัดิส์ทิธิใ์นการประกาศขา่วดแีก่สรรพสิง่สรา้งทัง้หลายดว้ย 
 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งกาลเวลาทรงด าเนินแผนการแห่งพระหรรษทานของพระองค์ เพื่อเรามนุษย์ผู้เป็นคน
บาป ด้วยพระปรชีาและความเพยีรทนยิง่  ช่วงระยะหลงั ๆ นี้มากกว่าที่เคยเป็นมาแต่ก่อน พระองค์ทรงปลุกเร้า
บรรดาครสิตชนทีแ่ยกตวัออกไป ให้รูส้กึส านึกถงึการแตกแยก และปรารถนาอย่างยิง่ที่จะเขา้มารวมเป็นหนึ่งเดียวกนั 
ทุกหนแห่งผู ้คนจ านวนมากรู ้สกึถึงแรงกระตุ ้นของพระหรรษทาน  และในหมู่เพื่อนพี่น้องที่แยกตัวไปนัน้ ก็เกิดมี
กระบวนการมากขึน้เรื่อย ๆ  ทีไ่ดร้บัแรงค ้าจุนจากพระหรรษทานของพระจติเจ้า  เพื่อรื้อฟ้ืนเอกภาพขึ้นในหมู่ครสิตชน
ทัง้หลาย กระบวนการที่มุ่งสู่เอกภาพนี้เรยีกว่า “ครสิตศาสนจกัรสมัพนัธ์”  ผู้เขา้ร่วมกระบวนการนี้ประกาศถึงพระเจ้า
พระตรเีอกภาพ   และประกาศยนืยนัว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ไถ่กู้    พวกเขากระท าเช่นนี้
มใิช่ในฐานะปัจเจกบุคคล แต่รวมกันเป็นหมู่คณะต่าง ๆ ทัง้นี้แทบทุกคนถือว่าหมู่คณะที่เขาได้รบัฟังข่าวดนีัน้เป็น
ครสิตจกัรของตน และเป็นครสิตจกัรของพระเจา้อย่างแทจ้รงิ อย่างไรกต็าม  พวกเขาเฝ้ารอคอยในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั 
เพื่อจะไดพ้บครสิตศาสนจกัรของพระเจ้าที่เป็นหนึ่งเดยีว แลเหน็ได้ และเป็นสากลแทจ้รงิ ซึง่ถูกส่งมาในโลก เพื่อโลกจะ
ไดห้นัมาหาขา่วด ีและไดร้บัความรอดพน้  ทัง้นี้เพื่อพระสริริุ่งโรจน์ของพระเจา้ 
 สภาสงัคายนาตระหนักในเรื่องนี้ด ้วยใจยนิดยีิง่   และได้ประกาศค าสัง่สอนเรื่องพระศาสนจักรแล้ว บัดนี้สภา
สงัคายนาปรารถนาอย่างยิ่งที่จะฟ้ืนฟูเอกภาพในหมู่ผู้เป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าขึ้นใหม่  สภาสงัคายนาจึงขอน าเสนอ
หนทางและวธิกีารทีจ่ะช่วยคาทอลกิใหส้ามารถตอบสนองพระหรรษทานและเสยีงเรยีกของพระเจา้ในเรื่องนี้ 
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บทท่ี 1 
หลกัการของคาทอลิก เรื่องคริสตศาสนจกัรสมัพนัธ์ 
 
 2. สิง่ที่ความรกัของพระเจ้าเผยแสดงแก่เรามนุษย์คอื    พระเจ้าพระบดิาทรงส่งพระบุตรแต่องคเ์ดยีวของพระองค์
มาในโลก    เพื่อพระบุตรผู้ทรงรบัสภาพมนุษย์จะไดป้ระทานชวีติใหม่แก่มวลมนุษย์    โดยการไถ่กู้ของพระองค์ และรวม

มนุษย์ทัง้หลายเข้าเป็นหนึ่งเดียว2 ก่อนที่จะทรงถวายพระองค์เองเป็นพลีบูชาไร้ต าหนิมลทินใด ๆ บนพระแท่นบูชา พระ
คริสตเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระบิดา เพื่ อทุกคนที่ เชื่ อในพระองค์ว่า  “....เพื่ อให้ ทุกคนเป็นหน่ึ งเดียวกัน  
เช่นเดียวกบัท่ีพระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้าและข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์   เพื่อให้เขาทัง้หลายอยู่ในพระองค์และใน

ข้าพเจ้า โลกจะได้เช่ือว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา”3
   พระองค์ทรงตัง้ศลีมหาสนิทอนัน่าอศัจรรย์ใจในพระศาสนจกัร

ของพระองค์ และเอกภาพของคริสตศาสนจักรได้แสดงให้เหน็เป็นเครื่องหมาย และท าให้เป็นจรงิในศลีมหาสนิทนี้ 

พระองคท์รงมอบบญัญตัใิหม่แก่บรรดาศษิย ์ใหเ้ขารกักนัและกนั4   และทรงสญัญาจะประทานพระจติเจา้พระผูช้่วยเหลอื5

แก่พวกเขา พระองคผ์ูท้รงเป็นองคพ์ระผู้เป็นเจา้และผูป้ระทานชวีติจะอยู่กบัพวกเขาตลอดไป  
 หลงัจากที่พระองค์ทรงถูกยกขึ้นบนไม้กางเขน  และได้รบัพระสริริุ ่งโรจน์แล้ว พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าก็
ประทานพระจติของพระองค์ให ้ตามที่ได้ทรงสญัญาไว้ และด้วยเดชะพระจติเจ้า พระองค์ทรงเรยีกและทรงรวม
ประชากรแห่งพนัธสญัญาใหม่เขา้มาเป็นพระศาสนจกัร รวมเป็นหนึ่งเดยีวกนัในความเชื่อ ความหวงั และความรกั ดงัที่
อคัรสาวกเปาโลสอนเราว่า “มีกายเดียวและจิตเดียว  ดงัท่ีพระเจ้าทรงเรียกท่านให้มีความหวงัประการเดียว มี

องคพ์ระผู้เป็นเจ้าองคเ์ดียว ความเช่ือหน่ึงเดียว ศีลล้างบาปหน่ึงเดียว”6 ทัง้นี้เพราะ “ท่านทุกคนท่ีได้รบัศีลล้าง

บาปในพระคริสตเจ้า กส็วมพระคริสตเจ้าไว้....เพราะท่านทุกคนเป็นหน่ึงเดียวกนัในพระคริสตเยซู”7 
 พระจติเจา้ทรงพ านักอยู่ในผู้มคีวามเชื่อ  ทรงปกครองดูแลทัว่ครสิตศาสนจกัร ทรงบนัดาลใหเ้กดิความสมัพนัธ์อนั
น่าพิศวงยิ่งในหมู่ส ัตบุรุษคริสตชน พระจิตเจ้าทรงน าบรรดาคริสตชนเข้ามาสมัพันธ์แน่นแฟ้นกับพระครสิตเจ้า เพื่อ
พระองค์จะทรงเป็นหลกัส าคญัท่ีสุดแห่งเอกภาพของพระศาสนจกัร งานของพระจิตเจ้าคือแจกจ่ายพระหรรษทาน

และหน้าท่ีต่างๆ8
    พระองค์ทรงเสริมสร้างพระศาสนจกัรของพระเยซูคริสต์ ให้มัง่คัง่ขึ้นด้วยหน้าที่แตกต่างกนั  

“เพ่ือเตรียมบรรดาผู้ศกัด์ิสิทธ์ิไว้ส าหรบัรบัใช้    เสริมสร้างพระกายของพระคริสตเจ้า”9 
 เพื่อทีจ่ะสรา้งครสิตศาสนจกัรศกัดิส์ทิธิข์องพระองค์ขึน้ในทุกหนแห่งทัว่โลก จนวาระสุดท้ายแห่งกาลเวลา พระ

ครสิตเจ้าทรงมอบหมายใหค้ณะอคัรสาวก 12 องค์ มภีารกิจการสัง่สอน ปกครอง และท าให้ศกัดิส์ทิธิ ์10
  พระองค์ทรง

เลอืกเปโตรจากอัครสาวก 12 องค์ และหลังจากเปโตรประกาศยืนยนัความเชื่อในพระองค์แล้ว พระองค์ก็ทรงตกลง
พระทยัว่า จะทรงตัง้พระศาสนจกัรของพระองค์ขึ้น โดยอาศยัเปโตรผู้นี้ พระองค์ยงัทรงสญัญากบัท่านว่าจะทรงมอบ

กุญแจอาณาจกัรสวรรค์ให้ท่านด้วย11 และเมื่อเปโตรประกาศยนืยนัความรกัของท่านแลว้ พระองคก์ท็รงมอบฝงูแกะของ

พระองคใ์ห้ เพื่อท่านจะไดเ้ลี้ยงดูใหเ้ขม้แขง็ในความเชื่อ12  และใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวกนัอย่างสมบูรณ์13 พระเยซูครสิต์เองจะ

ทรงเป็นศลิาหวัมุมเสมอ14 และทรงเอาพระทยัใส่เลี้ยงดูวญิญาณของเรา15 
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 พระเยซูครสิต์ทรงตัง้พระทยัใหบ้รรดาอคัรสาวกและผูส้บืต าแหน่งของพวกท่าน คอืบรรดาพระสงัฆราชซึง่มผีู้สบื
ต าแหน่งของเปโตรเป็นหวัหน้า   ประกาศข่าวดอีย่างซื่อสตัย์  โปรดศลีศกัดิส์ทิธิ ์  และปกครองพระศาสนจกัรนี้
ด้วยความรกั ฉะนัน้ ภายใต้การกระท าของพระจติเจ้า พระครสิตเจา้ทรงตัง้พระทยัใหป้ระชากรของพระองคท์วขีึน้ และ
ทรงท าให้การเป็นศษิย์ของพระองค์สมบูรณ์ในเอกภาพ กล่าวคอื ในการประกาศยนืยนัความเชื่อ ในการร่วมกนัถวาย
คารวะกจิแด่พระเจา้ และในการรกัษาความปรองดองกนัฉันพีน่้องในครอบครวัของพระเจา้ 

 ฉะนัน้ พระศาสนจกัรจงึเป็นฝูงแกะหน่ึงเดยีวของพระเจ้า เป็นเหมอืนเครื่องหมายที่ถูกยกขึ้นให้นานาชาติได้เหน็16    

เพราะพระศาสนจกัรรบัใชม้วลมนุษย์โดยทางข่าวดแีห่งสนัติ17    ในขณะที่ก าลงัเดนิทางไปด้วยความหวงั มุ่งสู่จุดหมาย

ปลายทาง คอืปิตุภูมเิบื้องบน18 
 นี่คอืธรรมล ้าลกึศกัดิส์ทิธิแ์ห่งเอกภาพของพระศาสนจกัร ซึ่งพระจติเจ้าประทานพละก าลงัแก่หน้าที่ต่างๆ ของพระ 
ศาสนจกัร ในพระครสิต์และโดยทางพระครสิต์ พระศาสนจกัรเป็นธรรมล ้าลกึ ซึง่มแีบบฉบบัสงูส่ง และมบี่อเกิดในเอกภาพ
ของพระบุคคลแห่งพระตรเีอกภาพ คอืพระบดิา และพระบุตร ในพระจติ ทรงเป็นพระเจา้หนึ่งเดยีว 
 

 3.  นับแต่เริม่แรกของครสิตศาสนจกัรหนึ่งเดยีวของพระเจ้านัน้ ก็มกีารแตกแยกเกิดขึ้น19  อคัรสาวกเปาโล 

กล่าวต าหนิเรื่องนี้อย่างมาก20แต่ทว่าในศตวรรษต่อๆ มา   กลบัปรากฏให้เหน็การแตกแยกมากขึ้น  ชุมชนครสิตชน
ใหญ่ๆ แยกตวัออกจากการร่วมสมัพนัธ์อย่างสมบูรณ์กบัพระศาสนจกัรคาทอลกิ ซึ่งผู้คนจากทัง้สองฝ่ายสมควรถูกต าหนิ    
เพราะเรื่องนี้ลูกหลานของพวกเขาทีถ่อืก าเนิดและเตบิโตขึน้มา มคีวามเชื่อในพระครสิต์ในชุมชนเหล่านี้  ไม่ควรถูกหาว่ามี
บาปเกีย่วขอ้งกบัการแตกแยกดงักล่าวนี้ พระศาสนจกัรคาทอลกิรบับุคคลเหล่านี้เป็นพี่น้องด้วยความเคารพรกัยิง่ ฉะนัน้ 
ผูเ้ชื่อในพระครสิต์และได้รบัศลีล้างบาปจรงิ ก็อยู่ในความสมัพนัธ์กบัพระศาสนจกัรคาทอลกิ แม้ความสมัพนัธ์นัน้จะไม่
สมบูรณ์ก็ตาม ความแตกต่างหลากหลายระหว่างพวกเขากบัพระศาสนจกัรคาทอลกิ   ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอ้ความเชื่อ  กฎ
วนิัย หรอืโครงสรา้งของครสิตจกัรก็ตาม  ย่อมเป็นอุปสรรคมากขึน้  ซึง่บางครัง้เป็นอุปสรรคส าคญัยิง่ต่อความสมัพนัธ์อนั
สมบูรณ์ของครสิตจกัร กระบวนการครสิตศาสนจกัรสมัพนัธพ์ยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ  และแมม้อีุปสรรคต่างๆ กย็งั

เป็นความจรงิว่า ผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อในศลีลา้งบาป ย่อมเป็นสมาชกิแห่งพระกายของพระครสิตเจ้า21 เขามสีทิธิไ์ด้

ชื่อว่าครสิตชน และบรรดาบุตรของพระศาสนจกัรคาทอลกิกย็อมรบัเขาเป็นพีน่้องดว้ย22 
 นอกจากนัน้ องค์ประกอบโดดเด่นบางอย่างและของประทานหลากหลาย ที่รวมกนัสร้างสรรค์ชวีติให้แก่พระ  
ศาสนจกัร สามารถมอียู่นอกขอบเขตทีม่องเหน็ไดข้องพระศาสนจกัรคาทอลกิ อนัไดแ้ก่พระวาจาของพระเจ้าที่ถูกบนัทกึ
ไว้   ชวีติแห่งพระหรรษทาน  ความเชื่อ  ความหวงัและความรกั พร้อมด้วยพระพรชวีติภายในของพระจติเจ้า และ
ปัจจยัอื่นๆ ที่มองเหน็ได้ ซึ่งมาจากพระครสิต์และน าไปสู่พระครสิต์     ล้วนเป็นสทิธขิองครสิศาสนตจกัรหนึ่งเดยีวของ
พระครสิต์ทัง้สิน้ 
 บรรดาเพื่อนพี่น้องที่แยกตวัไปจากเรา ใช้การประกอบพธิกีรรมหลายอย่างของศาสนาครสิต์ด้วย การประกอบ
พธิกีรรมเหล่านัน้ สามารถก่อเกิดชวีติแห่งพระหรรษทานได้จรงิอย่างแน่นอน ในแบบที่แตกต่างกนัตามสภาวะของแต่ละ
ครสิตจกัร หรอืชุมนุมครสิตจกัรนัน้ๆ การประกอบพธิกีรรมเหล่านี้ตอ้งถอืว่าสามารถน าไปสู่ชุมชนแห่งความรอดได้ 

 ผลก็คอืแม้เราเชื่อว่า ครสิตจกัรและชุมชนครสิตจกัรทัง้หลายที่แยกออกไป23 ยงัขาดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์อยู่
บ้างในบางด้านก็ตาม แต่ก็มไิด้ขาดความส าคญัเด่นชดัในเรื่องธรรมล ้าลึกแห่งความรอด ทัง้นี้เพราะพระจิตของพระครสิต
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เจ้า มไิด้ทรงละเวน้จากการใช้ครสิตจกัรเหล่านัน้เป็นเครื่องมอืแห่งความรอด ซึ่งได้รบัประสทิธผิลของตนจากพระหรรษทาน
และความจรงิสมบูรณ์ทีพ่ระครสิตเจา้ทรงมอบหมายไวก้บัครสิตจกัรนี้  
 ถึงกระนัน้ เพื่อนพี่น้องของเราที่แยกออกไปเหล่านัน้ ไม่ว่าจะค านึงในแง่ปัจเจกบุคคล  หรอืในแง่ชุมชน
ครสิตจกัรและครสิตจกัรกต็าม ก็มไิดร้บัพระพรแห่งเอกภาพนัน้ที่พระครสิตเจา้ทรงปรารถนาประทานแก่ผู้เกดิใหม่โดย
ทางพระองคใ์หเ้ป็นกายเดยีวกนั และเขา้สู่ชวีติใหม่กบัพระองค์ อนัเป็นเอกภาพซึ่งพระคมัภีร์และธรรมประเพณีโบราณ
ของครสิตจกัรได้ประกาศไว้ เพราะโดยทางพระศาสนจกัรคาทอลิกของพระคริสตเจ้าเท่านัน้ ซึ่งเป็น “แหล่งรวม
เครื่องมอืแห่งความรอดทัง้หมด” ทีพ่วกเขาจะไดร้บัประโยชน์เตม็ทีจ่ากเครื่องมอืแห่งความรอดนี้ เราเชื่อว่าองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของเราทรงมอบหมายพระพรทุกประการแห่งพนัธสญัญาใหม่ใหแ้ก่คณะอคัรสาวกเท่านัน้ ซึง่มเีปโตรเป็นหวัหน้า เพื่อ
สร้างพระกายของพระครสิตเจ้าขึ้นมาบนโลก โดยประชากรของพระเจ้าทุกคนต้องเขา้มารวมเป็นหน่ึงเดยีวกบัพระกายนี้  
แมส้มาชกิของประชากรของพระเจา้ยงัคงท าบาปกต็าม แตป่ระชากรนี้ยงัเตบิโตขึน้เสมอในพระครสิตเจา้ ขณะเดนิทางบน
โลกนี้ มพีระปรชีาญาณอนัอ่อนโยนของพระเจา้ชีน้ าทาง ตามแผนการทีพ่ระเจา้ทรงซ่อนเรน้ไว ้จนกว่าประชากรนี้จะบรรลุ
ถงึสริริุ่งโรจน์นิรนัดรอย่างมคีวามสุขในนครเยรูซาเลม็สวรรค์ 
 
 4.    ทุกวนันี้ ในส่วนต่างๆ ของโลก  พระหรรษทานของพระจติเจ้าทรงบนัดาลให้มคีวามพยายามมากมาย     
โดยการอธษิฐานภาวนา การใชว้าจา   และการกระท าต่างๆ   เพื่อมุ่งสู่เอกภาพสมบูรณ์ที่พระครสิตเจ้าทรงปรารถนา     
สภาสงัคายนานี้ขอกระตุ้นเตือนคาทอลกิทุกคนใหร้บัรูเ้ครื่องหมายแห่งกาลเวลา และใหม้สี่วนร่วมอย่างแขง็ขนัและชาญ
ฉลาดในงานครสิตศาสนจกัรสมัพนัธ ์
 ค าว่า “กระบวนการครสิตศาสนจกัรสมัพนัธ์” หมายถึงงานรเิริม่และกิจการงานต่างๆ ที่มกีารการวางแผนและ
ด าเนินการตามความจ าเป็นของครสิตจกัร ตามโอกาสทีเ่อื้ออ านวย เพื่อส่งเสรมิเอกภาพของบรรดาครสิตชน งานเหล่านี้
เริม่แรกเป็นความพยายามทุกประการ เพื่อหลกีเลีย่งการใช้ค าพูด การตดัสนิ และการกระท าใดๆ ซึ่งมไิดบ้่งบอกสภาวะ
ของเพื่อนพี่น้องของเราที่แยกออกไป ด้วยความจรงิและความเป็นธรรม อนัมผีลท าให้ความสมัพนัธ์กบัพวกเขายุ่งยาก
ยิง่ขึ้น จากนัน้ก็เป็น “การเสวนากนั” ระหว่างผู้มคีวามรู้เชี่ยวชาญจากครสิตจกัรและชุมชนครสิตศานจกัรต่างๆ ในการ
พบปะเสวนา ซึ่งจดัขึ้นด้วยจติตารมณ์ทางศาสนา แต่ละคนชี้แจงอธิบายอย่างลกึซึ้งยิ่งขึ้นถึงข้อค าสอน  และชี้ให้เห็น
ลกัษณะเด่นชดัเฉพาะต่างๆ ของแต่ละครสิตศาสนจกัร ในการเสวนาเช่นนี้  ทุกคนได้รบัความรู้ชดัเจนขึ้นและมคีวาม   
ชื่นชมมากขึ้น ในขอ้ค าสอนและการด าเนินชวีติศาสนาของชุมชนครสิตจกัรทัง้สองฝ่าย นอกจากนัน้ วถิีทางเช่นนี้ยงัช่วย
เตรยีมพวกเขาให้ร่วมมอืกนัท าหน้าที่ต่างๆ เพื่อความดสี่วนรวมของมวลมนุษย์ ตามทีม่โนธรรมครสิตชนเรยีกรอ้ง และ
หากที่ใดท าได้ ก็ให้มีการอธษิฐานภาวนาร่วมกันด้วย สุดท้าย ทุกคนต้องส ารวจตรวจสอบความซื่อตรงของตนต่อพระ
ประสงคข์องพระครสิตเจา้ส าหรบัครสิตจกัร แลว้ลงมอืกระท าภารกจิปรบัปรุงฟ้ืนฟูทุกสิง่อย่างจรงิจงั  
 เมื่อครสิตชนคาทอลกิลงมอืกระท าการต่างๆ  เช่นนี้ด้วยความฉลาดรอบคอบและด้วยความเพยีรทน  โดยได้รบั
การชี้แนะอย่างเอาใจใส่จากพระสงัฆราชของตน พวกเขาก็ช่วยส่งเสรมิความยุติธรรมและความจรงิ ความสามคัคแีละ
การร่วมมอืกนัท างาน รวมทัง้มจีติตารมณ์ความรกักนัฉันพี่น้องและความเป็นหนึ่งเดยีวกนัด้วย เมื่อค่อยๆ เอาชนะ
อุปสรรคขดัขวางความสมัพนัธส์มบูรณ์ของพระศาสนจกัรอย่างเป็นขัน้เป็นตอนแลว้ ก็เป็นหนทางให้ครสิตชนทุกคนได้
เขา้ร่วมพธิบีูชาขอบพระคุณร่วมกนั ในที่สุดกจ็ะรวมเขา้อยู่ในครสิตจกัรหนึ่งเดยีวนี้ด้วยความเป็นหนึ่งเดยีวกนั ซึง่พระ
ครสิตเจ้าประทานให้แก่พระศาสนจกัรของพระองค์นับแต่แรกเริม่แล้ว เราเชื่อว่าความเป็นหนึ่งเดยีวอยู่ในเนื้อแท้ของ
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พระศาสนจกัรคาทอลกิ  เป็นสิง่ที่พระศาสนจกัรคาทอลกิไม่อาจสูญเสยีไปได้  และเราหวงัว่าความเป็นหนึ่งเดยีวนี้จะทวี
ขึน้เรื่อยไป จนวาระสุดทา้ยแห่งกาลเวลา 
 อย่างไรก็ตาม เป็นที่ชดัเจนว่า เมื่อปัจเจกบุคคลทัง้หลายปรารถนามคีวามสมัพนัธ์สมบูรณ์กบัพระศาสนจกัร
คาทอลกิ การเตรยีมตวัและการคนืด ีถอืเป็นภารกจิซึง่มธีรรมชาตแิตกต่างไปจากกจิการครสิตศาสนจกัรสมัพนัธ์ แต่ไม่มี
อะไรขดัแย้งกนัระหว่างสองเรื่องนี้เลย  เพราะทัง้สองมาจากวถิีทางน่าอศัจรรย์ใจยิง่ของพระเจ้าเช่นกนั 
 ในการท างานของคาทอลกิเพื่อครสิตศาสนจกัรสมัพนัธ์  ต้องให้แน่ใจว่าเขาให้ความสนใจต่อเพื่อนพี่น้องผู้แยก
ออกไปนัน้จรงิๆ โดยอธษิฐานภาวนาเพื่อพวกเขา บอกให้พวกเขาทราบเรื่องราวเกี่ยวกบัครสิตจกัร และเริม่เป็นคนผูก
มติรกบัพวกเขาก่อน อย่างไรก็ตาม หน้าที่แรกสุดคอื การเอาใจใส่ประเมนิอย่างซื่อสตัยว์่าสิง่ใดจ าเป็นตอ้งท า หรอืตอ้ง
ปรบัปรุงฟ้ืนฟูขึ้นใหม่ ภายในบ้านของพระศาสนจกัรคาทอลกิเอง ทัง้นี้เพื่อชวีติของพระศาสนจกัรจะได้เป็นสกัขพียาน
อย่างชดัเจนยิง่ขึ้น และซื่อสตัย์ต่อค าสัง่สอน และต่อสถาบนัต่างๆ ซึ่งมาจากพระครสิตเจ้าและมาสู่พระศาสนจกัรนี้โดย
ทางบรรดาอคัรสาวก 
 แม้พระศาสนจกัรคาทอลกิได้รบัมอบความจรงิที่พระเจ้าทรงเผยแสดง รวมทัง้เครื่องมอืแห่งความรอดทัง้หมด
ก็ตาม  แต่สมาชกิของพระศาสนจกัรหาได้เจรญิชวีติตามพระพรเหล่านัน้ดว้ยใจเร่าร้อนเท่าที่ควรไม่ จงึส่งผลใหภ้าพลกัษณ์
ของพระศาสนจกัรมวัหมอง ในสายตาของเพื่อนพี่น้องผู้แยกตัวออกไป และในสายตาของทัง้โลก  อีกทัง้ยงัส่งผลให้

อาณาจกัรของพระเจ้าเติบโตช้าด้วย  ฉะนัน้ คาทอลิกทุกคนจงึต้องมุ่งเพื่อเป็นครสิตชนสมบูรณ์24 คาทอลกิแต่ละคนต้อง
ท าหน้าที่ของตน เพื่อพระศาสนจกัรจะไดร้บัการช าระใหบ้รสิุทธิย์ ิง่ขึน้และฟ้ืนฟูขึ้นใหม่ทุกวนั เพราะพระศาสนจกัรแบก

ความสุภาพถ่อมตนและความตายของพระเยซูเจ้าไว้ในกายของตนอยู่เสมอ25  จนถึงวนัที่พระครสิตเจ้าจะทรงพบพระ 

ศาสนจกัรนี้รุ่งโรจน์ปราศจากต าหนิ และมลทนิริว้รอยใดๆ26  
 ทุกคนในพระศาสนจกัรตอ้งรกัษาเอกภาพในเรื่องส าคญัๆ ไว ้ขอใหทุ้กคนใชเ้สรภีาพใหเ้หมาะสมกบัพระพรทีต่น
ได้รบั ทัง้เรื่องรูปแบบหลากหลายของชวีติจติ และระเบยีบวนิัย ในเรื่องจารตีพธิกีรรมที่แตกต่างกนั และแม้กระทัง่ใน
เรื่องการศกึษาหาความรูด้า้นเทววทิยาถงึความจรงิทีพ่ระเจา้ทรงเผยแสดงดว้ย ในทุกสิง่เหล่านี้ ขอใหค้งความรกัไวเ้สมอ 
หากพวกเขาถือซื่อสตัยต์ามแนวทางดงักล่าว พวกเขากก็ าลงัแสดงให้เหน็อย่างเด่นชดัยิง่ขึ้นถึงความเป็นพระศาสนจกัร
สากลทีส่บืจากอคัรสาวกโดยแทจ้รงิ 
 อกีประการหนึ่ง ครสิตชนคาทอลกิตอ้งยนิดยีอมรบัและชื่นชมกบัของประทานแบบครสิต์จรงิๆ จากมรดกร่วมกนั
ของเรา ซึ่งพบไดใ้นหมู่เพื่อนพี่น้องทีแ่ยกไปเหล่านัน้   เป็นการถูกต้องเหมาะสมยิง่ที่จะรบัรูถ้ึงความมัง่คัง่ของพระครสิต
เจ้า และผลงานขัน้วรีชนในชวีติของผู้คนอื่นๆ ที่เป็นสกัขพียานถึงพระครสิตเจ้า จนบางครัง้ถึงกับต้องหลัง่เลอืดของตน
ดว้ย เพราะพระเจา้ทรงกระท าการอย่างน่าอศัจรรย์ใจยิง่ และพระองค์ทรงสมควรได้รบัการสรรเสรญิเสมอ 
   อกีทัง้เราต้องไม่ลมืว่า สิง่ที่พระจติเจ้าทรงกระท าโดยพระหรรษทานของพระองค์ ในดวงใจของเพื่อนพีน่้อง 
ครสิตชนผู้แยกออกไปนัน้ สามารถช่วยสอนเราให้เกิดปัญญาด้วย สิ่งที่เป็นแบบครสิต์จริงๆ  ย่อมไม่ขดัแย้งกบัสิง่ที ่เป็น
ความเชื่อแท้เลย  อนัที่จรงิ กลบัช่วยให้เราส านึกลกึซึ้งยิง่ขึ้นถงึธรรมล ้าลกึของพระครสิตเจา้และพระศาสนจกัร 
  ถึงกระนัน้   การแตกแยกกนัในหมู่ครสิตชนก็เป็นอุปสรรคขดัขวางมใิหพ้ระศาสนจกัรบรรลถุึงความเป็นสากล
สมบูรณ์ ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของพระศาสนจกัรเอง ในบรรดาบุตรของพระศาสนจกัร แม้ผูกพนัอยู่กบัพระศานจกัรโดยศลี
ล้างบาป แต่ยงัแยกห่างจากความสนิทสมัพนัธ์กบัพระศาสนจกัร  ยิง่กว่านัน้ พระศาสนจกัรยงัพบด้วยว่า เป็นการยาก
ยิง่ขึน้ทีจ่ะแสดงออกในชวีติจรงิ ถงึความเป็นสากลในกจิการงานต่างๆ ของพระศาสนจกัรเอง  
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 สภาสงัคายนายนิดเีป็นอย่างยิง่  ที่เหน็สตับุรุษคาทอลกิเขา้มามีส่วนร่วมในงานครสิตศาสนจกัรสมัพนัธม์าก
ขึ้น สภาสงัคายนาขอฝากงานนี้ให้พระสังฆราชทัง้หลายทัว่โลก ให้เอาใจใส่ สนับสนุนแนะน าพวกเขาด้วยความฉลาด
รอบคอบ 
 
บทท่ี 2 
การท างานคริสตศาสนจกัรสมัพนัธ์ 
 
 5. พระศาสนจกัรทัง้หมด  ทัง้สตับุรุษครสิตชนและนายชุมพา ใหค้วามเอาใจใส่กบัการบรรลุถงึความสนิทสมัพนัธ์
เป็นหนึ่งเดยีวนี้ ความเอาใจใส่ดงักล่าวเกีย่วขอ้งกบัครสิตชนทุกคน ตามพรสวรรคข์องตนไม่ว่าจะเป็นผูด้ าเนินชวีติครสิต
ชนเป็นปกติประจ าวนัของตน หรอืเป็นผูท้ างานศกึษาค้นคว้าด้านเทววทิยาหรอืประวตัิศาสตร์ก็ตาม  ความเอาใจใส่นี้
แสดงให้เหน็พอสมควรแล้วถึงสายสมัพนัธ์แห่งความเป็นพี่น้องในหมู่ครสิตศาสนิกชนทัง้หลาย  และยงัช่วยน าไปสู่
เอกภาพสมบูรณ์เต็มที่ ซึ่งพระเจ้าทรงพระเมตตาพอพระทยัให้เป็นเช่นนัน้ 
 

 6. การปฏริูปฟ้ืนฟูของพระศาสนจกัร27 มรีากฐานส าคญัอยู่ที่ความซื่อสตัย์มัน่คงมากขึ้นต่อกระแสเรยีกของพระศา
สนจกัรเอง  ไม่ตอ้งสงสยัเลยว่านี่คอืรากฐานของกระบวนการเพื่อเอกภาพ  
 พระครสิตเจา้ทรงเรยีกพระศาสนจกัรใหป้ฏริูปฟ้ืนฟูตนเองอย่างต่อเนื่อง ในขณะทีพ่ระศาสนจกัรก าลงัเดนิทางใน
โลกนี้ พระศาสนจกัรจ าเป็นต้องท าเช่นนี้ ตราบเท่าที่พระศาสนจกัรเป็นสถาบนัอนัประกอบดว้ยมนุษย์ชายหญงิบนโลกนี้  
ดงันัน้ ถ้าในบางเวลาและสถานที ่ เกดิขอ้บกพร่องในเรื่องความประพฤตดิา้นศลีธรรม หรอืระเบยีบวนิัย หรอืแมก้ระทัง่ใน
วถิทีางที่ค าสอนของพระศาสนจกัรถูกเรยีบเรยีงเป็นบทสตูรขึน้มา ซึ่งเรื่องนี้ตอ้งระวงัแยกแยะชดัเจนจากเรื่องคลงัความ
เชื่อ ขอ้บกพร่องต่างๆ เหล่านี้ควรไดร้บัการจดัการใหถู้กตอ้งในเวลาอนัเหมาะสม 
 ฉะนัน้  การปฏริูปฟ้ืนฟูพระศาสนจกัรจงึมคีวามส าคญัต่องานครสิตศาสนจกัรสมัพนัธ์ด้วย แวดวงชีวิตด้าน
ต่างๆ  ของครสิตจกัร ก็มกีารปฏิรูปฟ้ืนฟูด าเนินอยู่แล้ว  กระบวนการขบัเคลื่อนเรื่องพระคมัภีร์และพธิกีรรม งานเทศน์สอน
พระวาจาของพระเจ้าและงานค าสอน  งานแพร่ธรรมของฆราวาส   ชวีตินักบวชรูปแบบใหม่ๆ   ชีวติจิตของผู้แต่งงานมี
ครอบครัว ค าสอนด้านสังคม  และกิจกรรมด้านสังคมของพระศาสนจักร ทุกสิ่งเหล่านี้ เป็นเสมือนตรายืนยันและ
เครื่องหมายบ่งถงึความเจรญิกา้วหน้าของงานครสิตศาสนจกัรสมัพนัธ์ต่อไปในภายภาคหน้า 
 
 7. หากไม่มกีารเปลี่ยนแปลงที่หวัใจแล้ว ย่อมไม่อาจมคีรสิตศาสนจกัรสมัพนัธแ์ท้ได้   เพราะความปรารถนา

อยากมเีอกภาพจะเกดิขึน้และพฒันากา้วหน้าอย่างสมบูรณ์ได ้กโ็ดยการปฏริูปภายในความคดิจติใจของตน28   โดยการ
ปฏเิสธตนเอง และมคีวามรกัเต็มเป่ียมเท่านัน้ ดงันัน้ เราตอ้งอธษิฐานภาวนาขอพระจติเจ้าโปรดประทานพระหรรษทาน
เพื่อเราจะได้ปฏเิสธตนเอง มใีจสุภาพถ่อมตนอ่อนโยนในการรบัใช้ผู้อื่น อกีทัง้มทีศันคติใจกวา้ง เป็นพี่น้องต่อทุกคน   
นักบุญเปาโลกล่าวไว้ว่า   “ข้าพเจ้าผู้ถกูจองจ าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า  วอนขอท่านทัง้หลายให้ด าเนินชีวิตสม
กบัการท่ีท่านได้รบัเรียก   จงถ่อมตนอยู่เสมอ   จงมีความอ่อนโยนพากเพียร  อดทนต่อกนัด้วยความรกั  พยายาม

รกัษาเอกภาพแห่งพระจิตเจ้าด้วยสายสมัพนัธ์แห่งสนัติ”29 ค ากระตุ้นเตือนนี้มุ่งเป็นพเิศษส าหรบัผู้ได้รบัเรยีกขึ้นสู่
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ศกัดิส์งฆ์ ทัง้นี้เพื่อจะได้สบืต่องานพนัธกิจของพระครสิตเจ้า พระองค ์ “มิได้มาเพ่ือให้ผู้อื่นรบัใช้  แต่มาเพื่อรบัใช้

ผู้อื่น”30 
 ถอ้ยค าต่อไปนี้ของนักบุญยอห์น บอกชดัเจนถึงบาปผดิต่อเอกภาพ “ถ้าเราพูดว่าเราไม่เคยท าบาป เราก็ท า

ให้พระองคต์รสัค าเทจ็ และพระวาจาของพระองคไ์ม่อยู่ในเรา”31 
 คริสตชนทุกคนควรระลึกไว้ว่า ยิ่งเขาพยายามเจริญชีวิตให้ศักดิส์ิทธิต์ามพระวรสารมากเท่าไร เขาก็ยิ่งช่วย
เสรมิสรา้งเอกภาพของครสิตชน และน าไปปฏบิตัไิดด้ยีิง่ขึน้เท่านัน้ เพราะยิง่เขาใกลช้ดิเป็นหนึ่งเดยีวกบัพระบดิา พระวจ
นาตถ์และพระจติมากเพยีงไร เขาก็ยิง่สามารถเตบิโตในความรกัต่อกนัฉันพีน่้องมากขึน้  ลกึซึ้งขึน้  และง่ายขึน้เพยีงนัน้ 
 
 8.   การเปลี่ยนแปลงจติใจ การด าเนินชวีติศกัดิส์ทิธิ ์รวมทัง้การอธษิฐานภาวนา ทัง้สาธารณะและเป็นส่วนตวั
เพื่อเอกภาพของครสิตศาสนจกัร   ถอืเป็นจติวญิญาณของกระบวนการทัง้หมดเพื่อครสิตศาสนจกัรสมัพนัธ์    และเช่นนี้จงึสม
ไดช้ื่อว่าเป็น “ครสิตศาสนจกัรสมัพนัธด์า้นชวีติจติ” 
 ครสิตชนคาทอลกิรูจ้กัธรรมเนียมการหมัน่สวดบทภาวนา เพื่อความเป็นหนึ่งเดยีวของครสิตศาสนจกัร ซึ่งองค์
พระผู้ไถ่เองทรงอธษิฐานภาวนาวอนขอพระบดิาอย่างรอ้นรนในคนืก่อนทีพ่ระองคจ์ะทรงสิ้นพระชนมว์่า “เพราะว่าท่ีใด

มีสองหรือสามคน ชุมนุมกนัในนามของเรา เราอยู่ท่ีนัน่ในหมู่พวกเขา”32 
 ในสถานการณ์พเิศษบางกรณี อาท ิเมื่อมกีารภาวนา “เพื่อความเป็นหนึ่งเดยีว” และในงานชุมนุมครสิตศาสนจกัร
สมัพนัธ์ จึงมีอนุญาตและปรารถนาอย่างยิ่งให้คาทอลิกอธิษฐานภาวนาร่วมกันกับเพื่อนพี่น้องของเราที่แยกออกไป  
แน่นอนว่าการอธษิฐานภาวนาร่วมกนัดงักล่าว เป็นเครื่องมอืขอรบัพระหรรษทานเพื่อเอกภาพและเป็นการแสดงออก
แท้จรงิถึงสายสมัพนัธ์ทีผู่กพนัเราคาทอลกิ กบัเพื่อนพีน่้องของเราทีแ่ยกออกไปไวด้ว้ยกนั “เพราะว่าทีใ่ดมสีองหรอืสาม
คนชุมนุมกนัในนามของเรา เราอยู่ทีน่ัน่ในหมู่พวกเขา” 
    ถึงกระนัน้ ต้องไม่ถือว่าการประกอบพธิคีารวะกิจร่วมกนั (Communicatio in Sacris) เป็นเครื่องมอืที่น ามาใช้
เพื่อฟ้ืนฟูเอกภาพในหมู่ครสิตชน  โดยมไิด้ไตร่ตรองให้รอบคอบเสยีก่อน   มหีลกัเกณฑ์ส าคญัสองประการส าหรบั
ควบคุมดูแลเรื่องการประกอบพธิคีารวะกิจร่วมกนันี้ ประการแรกคอื  การเป็นสกัขีพยานถึงเอกภาพของพระศาสนจกัร 
ประการทีส่องคอื  การมสี่วนร่วมในเครื่องมอืแห่งพระหรรษทาน 
  โดยปกติแลว้  การเป็นสกัขีพยานถึงเอกภาพของครสิตจกัร หา้มครสิตชนประกอบพธิคีารวะกจิร่วมกนั    เวน้
แต่บางครัง้เพราะพระหรรษทานที่ได้รบัอาจยอมให้มีการปฏบิตัิเช่นนัน้ได้ พระสงัฆราชท้องถิ่นผู้มีอ านาจต้องตัดสนิใจ
อย่างรอบคอบ ถงึวธิกีารทีน่ ามาใช้ โดยค านึงถึงกรณีแวดล้อมในเรื่องเวลา สถานที่ และบุคคลต่างๆ ด้วย   หากมไิด้มี
บทบญัญตัิก าหนดไว้ โดยสภาพระสงัฆราช  หรอืโดยสนัตะส านัก 
 
 9.  เราจ าเป็นต้องเรียนรู้ทัศนะของเพื่อนคริสตชนที่แตกแยกไป เพื่อจะบรรลุจุดมุ ่งหมายนี้ เราต้องศกึษาหา
ความรู้ด้วยจติส านึกถึงความเป็นจรงิและดว้ยเจตนาบรสิุทธิ ์   ครสิตชนคาทอลกิผูม้พีืน้ฐานดถีูกตอ้งแลว้ จ าเป็นต้องท า
ความเขา้ใจเพื่อนพี่น้องครสิตชนของเราที่แยกไปในเรื่องขอ้ค าสอน ประวตัิศาสตร์ ชวีติจติ และชวีติพธิกีรรม จติวทิยา
ด้านศาสนา  และพื้นฐานโดยทัว่ไปของพวกเขา   สิง่มคีุณค่าที่สุดส าหรบัจุดมุ่งหมายนี้คอื การประชุมพบปะกนัของทัง้
สองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่เพื่อพดูคุยอภปิรายกนัถงึปัญหาดา้นเทววทิยา ซึง่แต่ละฝ่ายปฏบิตัติ่อกนั บนฐานะเท่าเทยีม
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กนั โดยผู้เขา้ร่วมประชุมพบปะกนันัน้เป็นบุคคลผู้มคีวามรูจ้รงิ และไดร้บัรองจากพระสงัฆราช การเสวนาเช่นนี้  ช่วยให้
เหน็ชดัยิง่ขึ้นว่าสถานการณ์แท้จรงิของพระศาสนจกัรคาทอลกิเป็นเช่นไร    และเราจะเขา้ใจได้ดขีึ้นถงึทศันะของเพื่อนพี่
น้องครสิตชนทีแ่ยกออกไป และความเชื่อของเราจะไดร้บัการอธบิายอย่างเหมาะสมยิง่ขึน้ 
 
 10. เทววิทยาและวิชาความรู้สาขาอื่นๆ  โดยเฉพาะความรู้ด ้านประวตั ิศาสตร์ ต้องมีการสอนให้ค านึงถึง
มุมมองดา้นครสิตศาสนจกัรสมัพนัธ์ กบัเพื่อนพีน่้องครสิตชนของเราทีแ่ยกไป ทัง้นี้เพื่อใหส้อดคล้อง ตรงตามขอ้เท็จจรงิ
มากทีสุ่ด 
  เป็นเรื่องส าคญัยิง่ ทีผู่ซ้ึ่งจะเป็นนายชุมพาและพระสงฆใ์นวนัขา้งหน้า จะตอ้งเอาใจใส่ศกึษาเทววทิยาในลกัษณะ
ดงักล่าว และมใิช่แบบถกเถียงโต้แย้งกนั โดยเฉพาะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อนพี่น้องครสิตชนที่
แยกไปและพระศาสนจกัรคาทอลกิ 
 สิง่นี้มีความส าคญัยิ่งขึ้น เพราะการอบรมสัง่สอนชีวิตจติแก่บรรดาคริสตชนและนักบวชนัน้ ขึ้นอยู่กับการศึกษา
อบรมที่พระสงฆ์ได้รบัมา  
 ยิง่กว่านัน้  คาทอลกิทีท่ างานธรรมทูตในเขตพื้นที่บรเิวณเดยีวกบัครสิตชนอื่นๆ  ก็ควรรูถ้ึงปัญหาและประโยชน์
ต่างๆ ทีไ่ดร้บั ในการท างานแพร่ธรรมยุคนี้  ซึง่มาจากกระบวนการเพื่อครสิตศาสนจกัรสมัพนัธ์ 
 
 11.   วถิีทางและวธิกีารชี้แจงอธบิายความเชื่อคาทอลกิ ไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการเสวนากบัเพื่อนพีน่้องครสิต
ชนอื่นๆ แน่นอน เป็นสิง่ส าคญัยิง่ว่า   ขอ้ความเชื่อตอ้งไดร้บัการน าเสนออย่างครบถ้วน  ไม่มสีิง่ใดแปลกแยกไปจากจติตา
รมณ์แห่งครสิตศาสนจกัรสมัพนัธไ์ดเ้ท่าการแสรง้ท าเงยีบสงบนิ่งเฉย  ซึ่งการท าเช่นนี้ส่งผลให้ขอ้ค าสอนคาทอลกิสญูเสยี
ความบรสิุทธ ์และท าใหค้วามหมายแทข้องขอ้ค าสอนขาดความชดัเจน 
 ขณะเดยีวกนั ความเชื่อคาทอลกิตอ้งไดร้บัการชีแ้จงและอธบิายใหถู้กตอ้งลกึซึ้ง ดว้ยการใชถ้อ้ยค าทีเ่พื่อนพีน่้อง 
ครสิตชนทีแ่ยกไปนัน้ สามารถเขา้ใจไดจ้รงิๆ 
 ยิง่กว่านัน้ ในงานเสวนาครสิตศาสนจกัรสมัพนัธ์ นักเทววทิยาคาทอลกิต้องยดึมัน่อยู่กบัค าสอนของพระศาสน
จกัร ตอ้งพจิารณาไตร่ตรองธรรมล ้าลกึของพระเจ้าร่วมกบัเพื่อนพี่น้องครสิตชนของเราที่แยกออกไป และต้องกระท านี้
ด้วยใจรกั แสวงหาความจรงิด้วยความชดัเจนและด้วยใจสุภาพถ่อมตน เมื่อมกีารเปรยีบเทยีบขอ้ค าสอนซึ่งกนัและกนั 
พวกเขาควรระลึกเสมอว่ามี “ล าดบัขัน้ของความจรงิ” อยู่ในข้อค าสอนของคาทอลิกด้วย เพราะว่าความจริงเหล่านัน้
แตกต่างกนัไปตามส่วนทีส่มัพนัธก์บัความเชื่อพืน้ฐานของครสิตชน ฉะนัน้ การเทยีบเคยีงกนัอย่างพี่น้องเช่นนี้ย่อมเป็น
หนทางให้ทุกคนเขา้ใจอย่างลกึซึ้งยิง่ขึน้ถึงความไพบูลย์อนัสุดจะหยัง่รู้ได้ของพระครสิตเจา้  และน าเสนอได้อย่างชดัเจน

ยิง่ขึน้34 
 
 12.    ต่อหน้าโลกทัง้มวล ขอให้ครสิตชนทุกคนประกาศยอมรบัว่า ตนเชื่อในพระตรเีอกภาพ พระเจ้าหนึ่งเดยีว
สามพระบุคคล เชื่อในพระบุตรพระเจา้ ผู้ทรงรบัธรรมชาติมนุษย์  ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้ไถ่และองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 
เมื่อพวกเขาร่วมแรงพยายามดว้ยกนัและให้ความเคารพซึ่งกนัและกนั  พวกเขากเ็ป็นสกัขพียานถงึความหวงัร่วมกนั ซึง่
ไม่ท าให้เราผิดหวงัเลย ในปัจจุบัน เมื่อความร่วมมือกันด้านสงัคมในเรื่องต่างๆ แพร่ไปทัว่ ผู้คนทัง้หลายไม่เว้นใครเลยจึง
ไดร้บัเรยีกใหม้าท างานร่วมกนั  ทัง้นี้เป็นเหตุผลส าคญัยิง่ส าหรบัผู้ที่เชื่อในพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ครสิตชน   ผู้ได้ชื่อ
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ว่าเป็นคนของพระครสิตเจ้า ความร่วมมอืกนัในหมู่ครสิตชนแสดงให้เหน็ชดัเจนถึงความสมัพนัธ์ ซึ่งรวมพวกเขาเขา้
เป็นหนึ่งเดยีวกนั และความร่วมมอืกนัยงับ่งชี้ให้เหน็ถงึพระพกัตร์ของพระครสิตเจ้า ผู้รบัใช้ผู้อื่น   ความร่วมมอืกนันี้ซึ่ง
เริม่มีขึ้นแล้วในหลายประเทศ โดยเฉพาะในภูมภิาคที่ก าลงัเจรญิก้าวหน้าด้านสงัคมและเทคโนโลยีนัน้   ควรได้รบัการ
พฒันาใหม้ากยิง่ขึน้ ในเรื่องการใหคุ้ณค่าอนัถูกตอ้งถงึศกัดิศ์รขีองมนุษย์ การเสรมิสรา้งสนัตสิุขการน าเอาหลกัพระวรสาร
ไปใช้ในชวีติทางสงัคม ความเจรญิก้าวหน้าของศลิปและวทิยาการต่างๆ ตามจติตารมณ์แบบครสิต์  หรอืเรื่องการหา
วธิแีก้ไขปัญหาต่างๆ  เพื่อลดความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ในยุคของเรา   อาทิ  ความหิว  และภยัพิบัติทางธรรมชาติ
ต่างๆ  และยงัมเีรื่องการไม่รูห้นังสอื  กบัความยากจน  การขาดแคลนที่อยู่อาศยั  และการแบ่งปันทรพัยากรทีไ่ม่เท่าเทยีม
กนัเหล่านี้เป็นต้น โดยความร่วมมอืกนันี้ ทุกคนที่เชื่อในพระครสิตเจ้าสามารถรู้จกักนัและชื่นชมซึ่งกนัและกนัมากขึ้น    
และเช่นนี้ก็สามารถแผ้วถางทางไปสู่เอกภาพในหมู่ครสิตชนได้ 
 
บทท่ี 3 
บรรดาคริสตจกัร และชุมชนคริสตจกัรต่างๆ ท่ีแยกไปจากสนัตะส านักแห่งโรม 
 
 13.   เวลานี้ เราขอให้ความสนใจเป็นพเิศษกบัเรื่องการแตกแยกส าคญัสองประเภท ที่ส่งผลกระทบเสยีหายต่อ
พระภูษาไร้ตะเขบ็ของพระครสิตเจ้า  
 การแตกแยกครัง้แรกๆ เกิดขึ้นทางตะวนัออก เมื่อมกีารโตแ้ย้งคดัคา้นขอ้ความเชื่อของสภาสงัคายนาเอเฟซสัและ
สภาสงัคายนากลัเซดอน และต่อมาเมื่อครสิตจกัรสมัพนัธ์ระหว่างครสิตจกัรของบรรดาปิตาจารย์ทางตะวนัออก กบัสนัตะ
ส านักแห่งโรมขาดจากกนั 
 การแตกแยกครัง้ส าคญัเกดิขึ้นในอีกสี่ศตวรรษต่อมาทางตะวนัตก   จากเหตุการณ์ต่างๆ  ที่มกัเรยีกโดยรวม
ว่า “การปฏริูป” ผลคอืชุมชนครสิตศาสนจกัรมากมายทัง้ระดบัชาติหรอืระดบันิกาย  แยกตวัออกจากสนัตะส านักแห่งโรม  
ในบรรดาครสิตศาสนจกัรเหล่านัน้ ครสิตจกัรที่ยงัคงมธีรรมประเพณีและโครงสร้างของคาทอลกิอยู่ คอืครสิตจกัรแองกลกีนั 
ซึง่ถอืว่าอยู่ในฐานะพเิศษ 
 การแยกตวัออกไปเหล่านี้มคีวามแตกต่างกนัมาก มใิช่เพราะเหตุผลเรื่องต้นก าเนิด  สถานที่  หรอืยุคสมยั
เท่านัน้  แต่แตกต่างกนัโดยเฉพาะในเรื่องธรรมชาติ   และความร้ายแรงของปัญหา   ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัความเชื่อและ
โครงสร้างของครสิตจกัร สภาสงัคายนามไิด้ลดทอนความส าคญัเรื่องความแตกต่างกันระหว่างชุมชนครสิตจกัรต่างๆ อีก
ทัง้มไิด้มองขา้มสายสมัพนัธ์ที่มอียู ่ในชุมชนเหล่านี้แม้แตกแยกกันก็ตาม ดงันัน้ สภาสงัคายนาจงึตัดสินใจน าเสนอ
ขอ้พจิารณาต่อไปนี้ เพื่อการท างานครสิตศาสนจกัรสมัพนัธด์ว้ยความรอบคอบ  
 
I ข้อพิจารณาพิเศษเรื่องคริสตจกัรตะวนัออก 
 
 14.  เป็นเวลานานหลายศตวรรษที่ครสิตจกัรตะวนัออก และครสิตจกัรตะวนัตก ต่างเดนิตามทางของตน  แมจ้ะ
เชื่อมโยงสมัพันธ์กันในความเชื่อและชีวิตศีลศักดิส์ิทธิก์็ตาม  เมื่อเกิดความขดัแย้งเรื่องของความเชื่อและกฎวนิัย 
ระหว่างทัง้สองฝ่าย สนัตะส านักแห่งโรมซึง่ไดร้บัการยอมรบัจากทัง้สองฝ่าย จะท าหน้าที่เป็นผูช้ีน้ าทาง ส่วนเรื่องส าคญั
อื่นๆ  สภาสงัคายนาใคร่ขอเตือนให้ระลกึว่า  ในทางตะวนัออก มคีรสิตจกัรเฉพาะหรอืครสิตจกัรทอ้งถิน่เกิดขึน้มากมาย 
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โดยในล าดบัแรกคือคริสตจกัรของบรรดาปิตาจารย์ ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยที่ภาคภูมิใจว่า ต้นก าเนิดของพวกเขาเกิดจาก
บรรดาอคัรสาวก ดงันัน้ เรื่องที่ครสิตชนตะวนัออกให้ความสนใจ  และยงัคงดูแลเอาใจใส่เรื่อยมาเป็นล าดบัแรกในครสิตจกัร
ท้องถิ่นของตน  คอืการสงวนรกัษาไว้ซึ่งสายใยครอบครวัแห่งความเชื่อและความรกัร่วมกนั  ซึ่งควรมอียู่เสมอในหมู่เพื่อนพี่
น้องครสิตศาสนจกัรทัง้หลาย 
 ในท านองเดยีวกนั  ต้องไม่ลมืดว้ยว่า นับแต่แรกเริม่แลว้ บรรดาครสิตจกัรตะวนัออกมคีลงัสมบตัิ ซึ่งครสิตจกัร
ตะวนัตกน ามาใชป้ระโยชน์มากมาย อาท ิการประกอบพธิกีรรม ธรรมประเพณีดา้นชวีติจติ  และกฏหมาย อีกทัง้เราต้อง
ไม่ลดคุณค่าขอ้เท็จจรงิที่ว่าสภาสงัคายนาต่างๆ ที่จดัประชุมขึ้นในตะวนัออก ได้ให้ค านิยามข้อความเชื่อพื้นฐานส าคญัๆ 
ของครสิตชน อาท ิขอ้ความเชื่อเรื่องพระตรเีอกภาพ เรื่องพระวจนาตถ์ของพระเจ้าทรงรบัสภาพมนุษย์จากพระนาง
พรหมจารมีารยี์ ครสิตจกัรตะวนัออกไดท้นทุกขม์าและยงัตอ้งทุกขท์รมานอยู่เพื่อธ ารงรกัษาความเชื่อนี้ไว้ 
 อย่างไรก็ตาม มรดกทีบ่รรดาอคัรสาวกมอบสบืต่อมานัน้ ครสิตชนได้รบัไว้ในรูปแบบและลกัษณะที่แตกต่างกนั 
นับแต่ยุคแรกเริม่ของคริสตศาสนจักร มีการอธิบายความเชื่อที่แตกต่างกัน ตามความรู้ความถนัดและสถานภาพชีวิตที่
แตกต่างกนั ด้วยเหตุผลเหล่านี้ นอกเหนือจากสาเหตุจากภายนอก ก็ยงัมกีารขาดความความรกั และความเขา้ใจอนัดตี่อกนั 
ที่ก่อให้เกิดการแตกแยกมากขึ้น 
 เพราะเหตุนี้ สภาสงัคายนาจึงใคร่กระตุ้นเตือนทุกคน โดยเฉพาะผู้ตัง้ใจอุทิศตนท างานฟ้ืนฟูความสมัพันธ์
สมบูรณ์ให้คนืมาใหม่ ระหว่างครสิตจกัรตะวนัออกทัง้หลายกบัสนัตะส านักแห่งโรม เพื่อให้พจิารณาสถานการณ์เฉพาะ
ของคริสตจกัรตะวนัออก ในเวลาที่ก่อก าเนิดและการเจรญิเติบโต และธรรมชาติของความสมัพนัธ์ที่ยงัมีอยู่ระกว่ าง
คริสตจกัรตะวันออกและกรุงโรม ก่อนที่จะมีการแตกแยก  เพื่อการตัดสินใจที่รอบคอบ และเมื่อท าเช่นนี้ ก็จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ในการเสวนาทีพ่ยายามกนัอยู่ 
 
 15.  ทุกคนทราบดวี่าครสิตชนของครสิตจกัรตะวนัออก ร่วมฉลองพธิกีรรมศกัดิส์ิทธิด์้วยความรกัสกัเพียงไร 
โดยเฉพาะพธิบีูชาขอบพระคุณ ซึ่งเป็นบ่อเกดิชวีติของครสิตจกัร และเป็นค ามัน่สญัญาถงึสริริุ่งโรจน์ในภายภาคหน้า ใน
พธิบีูชาขอบพระคุณ บรรดาครสิตชนซึง่รวมเป็นหนึ่งเดยีวกบัพระสงัฆราชของตน เขา้หาพระเจา้พระบดิาไดโ้ดยทางพระ
บุตร พระวจนาตถ์ผูท้รงรบัสภาพมนุษย์ ผูท้รงรบัทุกขท์รมานและไดร้บัพระสริริุ่งโรจน์แลว้ ดงันี้เมื่อไดร้บัพระจติเจา้ พวก

เขาก็เข้าร่วมสนิทสัมพันธ์กับองค์พระตรีเอกภาพ  และกลายเป็น “ผู้มีส่วนร่วมในพระธรรมชาติของพระเจ้า”35
     

ฉะนัน้  โดยการร่วมพธิบีูชาขอบพระคุณในแต่ละครสิตจกัรเหล่านี้    ครสิตจกัรของพระเจ้าจงึได้รบัการสร้างให้เตบิโตเป็น

รูปเป็นร่างมากยิง่ขึน้36   และโดยทางพธิบีูชาขอบพระคุณนี้ ความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัของพวกเขากเ็ป็นทีป่รากฏแจง้ 
 ในพธิกีรรมถวายคารวะกจิแด่พระเจา้นี้ บรรดาครสิตชนของครสิตจกัรตะวนัออก แสดงความเคารพนับถืออย่าง
สูง โดยทางบทเพลงสรรเสรญิต่างๆ แด่พระนางมารยี์ผู ้เป็นพรหมจารเีสมอ พระนางเป็นผู้ที่สภาสงัคายนาเอเฟซัส
ประกาศอย่างสง่าว่า พระนางทรงเป็นพระชนนีของพระเจ้า เพื่อพระครสิตเจ้าจะได้รบัการยอมรบัเป็นพระบุตรพระเจ้า 
และบุตรแห่งมนุษย์อย่างแท้จรงิ ตามที่พระคมัภีร์กล่าวไว ้บรรดาครสิตชนตะวนัออกเหล่านยงัขบัเพลงสรรเสรญิบรรดาผู้
ศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่ส่วนใหญ่เป็นปิตาจารยข์องครสิตจกัรสากลดว้ย  
 แม้ครสิตจกัรตะวนัออกเหล่านี้ได้แยกออกห่างจากเรา แต่ครสิตจกัรเหล่านี้ก็ยงัมศีีลศักดิส์ิทธิแ์ท้อยู่  และที่
ส าคญัโดยการสบืเนื่องจากคณะอคัรสาวก ยงัมสีงัฆภาพและพธิบีูชาขอบพระคุณอยู่ดว้ย ท าให้พวกเขาผูกพนัใกล้ชดิยิง่
กบัพวกเรา  ดงันัน้ การประกอบพธิถีวายคารวะกิจร่วมกันบางพิธี ที่กระท าในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยได้รบั
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อนุมตัิจากผู้ใหญ่ผูม้อี านาจของครสิตจกัร  กม็เิพยีงแต่เป็นไปได้เท่านัน้  แต่สมควรได้รบัการสนับสนุนให้ปฏบิตัริ่วมกนั
ดว้ย  
 ยิง่กว่านัน้ ในครสิตจกัรตะวนัออก เราพบว่ามธีรรมประเพณีชวีติจติทีม่ ัง่ค ัง่ยิง่ ซึง่แสดงออกอย่างชดัเจนทางชวีติ
การบ าเพญ็พรต นับตัง้แตยุ่ครุ่งเรอืงยิง่ของบรรดาปิตาจารย์ของครสิตจกัร ชวีติจติบ าเพญ็พรตเจรญิเฟ่ืองฟูมาก ต่อมา
ชวีติบ าเพญ็พรตนี้ก็พรัง่พรูสู่โลกตะวนัตก เป็นบ่อเกดิให้กบัชวีติบ าเพญ็พรตในครสิตจกัรละติน และเป็นพลงัเขม้แขง็ยิง่
นับแต่นัน้ ดงันัน้ สภาสงัคายนาจึงขอเสนอให้คาทอลิกเปิดรบัเอาความไพบูลย์ด้านชีวติจิตของบรรดาปิตาจารย์ของ
ครสิตจกัรตะวนัออก ซึ่งยกบุคคลมนุษย์ขึ้นสู่การพศิเพ่งร าพงึพระเจ้า 
 ครสิตชนคาทอลกิทุกคนควรรบัรู้ เคารพให้เกียรติ สงวนรกัษา และทะนุถนอมมรดกอนัมัง่คัง่ดา้นพธิกีรรมและ
ด้านชวีติจติของครสิตจกัรตะวนัออกไว้ พวกเขาควรรบัรูว้่าเป็นสิง่ส าคญัยิง่ที่ต้องธ ารงรกัษาธรรมประเพณีสมบูรณ์ไว้
อย่างซื่อสตัย์  และต้องเสรมิสร้างความปรองดองกนัระหว่างครสิตชนตะวนัออกและครสิตชนตะวนัตก  
 
 16. นับแต่ยุคแรกเริม่แล้วที่บรรดาครสิตจกัรตะวนัออกด าเนินตามกฎหมายและขนบประเพณีของครสิตจกัร
ตามรูปแบบของตน ซึ่งได้รบัการรบัรองเห็นชอบจากบรรดาปิตาจารย์ของครสิตจกัร จากที่ประชุมสมชัชาพระสงัฆราช และ
จากสภาสงัคายนาต่างๆ นอกจากไม่เป็นอุปสรรคต่อเอกภาพของครสิตจกัรแลว้ การถือตามกฏหมายและขนบประเพณี
หลากหลายเหล่านี้ยงัช่วยเสรมิให้ครสิตจกัรรุ่งโรจน์ และช่วยครสิตจกัรในการปฏบิตัิงานพนัธกิจของตน ดงัที่ไดก้ล่าว
มาแลว้ สภาสงัคายนาตอ้งการขจดัขอ้สงสยัทัง้หลาย จงึขอประกาศอย่างสง่าว่า บรรดาครสิตจกัรตะวนัออกตระหนักถึง
เอกภาพที่จ าเป็นต้องมอียู ่ของครสิตจกัรเหล่านี้ พวกเขามอี านาจปกครองตนเองตามกฎวนิัยที่เป็นของตนเอง
โดยเฉพาะ เพราะกฎวนิัยเหล่านัน้เหมาะสมกบัคุณลกัษณะครสิตชนของครสิตจกัรเหล่านัน้ และเป็นประโยชน์ต่อความดี
ฝ่ายวิญญาณของพวกเขา เงื่อนไขส าคญัประการหนึ่งที่ท าให้ต้องมีการฟ้ืนฟูเอกภาพคือ การถือหลักการตามธรรม
ประเพณีโดยมไิดน้ าไปปฏบิตัจิรงิ 
 
 17.  สิง่ทีเ่ราได้กล่าวถึงเรื่องความแตกต่างหลากหลาย ซึ่งมอียู่ในครสิตจกัรนัน้ จะต้องน าไปประยุกต์ใช้ในเรื่อง
ความแตกต่างหลากหลายในการใช้ถ้อยค าทางเทววทิยาอธบิายขอ้ค าสอนด้วย ในการศกึษาเรื่องการเผยความจรงิของ
พระเจ้า ครสิตจกัรตะวนัออกและครสิตจกัรตะวนัตกใช้วธิกีารที่แตกต่างกนั และพฒันาความเขา้ใจและประกาศยนืยนั
ความจรงิของพระเจ้าในแบบที่แตกต่างกนั จงึไม่น่าแปลกใจเลย หากบางครัง้บางคราว ธรรมประเพณีหนึ่งชื่นชมกบั
บางดา้นของธรรมล ้าลกึการเผยความจริงของพระเจา้มากกว่าอีกธรรมประเพณีหนึ่ง หรอือธบิายธรรมล ้าลกึนัน้ไดด้กีว่า 
ในกรณีดงักล่าว ค าอธบิายทางเทววทิยาต่างๆ ต้องถือว่าช่วยเติมเต็มให้แก่กนัและกนัมากกว่าจะขดัแย้งกนั ส่วนเรื่อง
ประเพณีเทววทิยาแทข้องครสิตจกัรตะวนัออกนัน้ เราต้องยอมรบัอย่างน่าชื่นชมยิง่ว่าธรรมประเพณีเหล่านัน้มรีากฝังลกึ
อยู่ในพระคมัภรี ์และรบัรูถ้งึวธิทีีธ่รรมประเพณีเหล่านัน้ไดร้บัการหล่อเลี้ยง และแสดงออกในชวีติพธิกีรรม ธรรมประเพณี
เหล่านัน้ได้รบัการเสรมิพลังจากธรรมประเพณีที่ให้ชีวติของบรรดาอคัรสาวก และจากผลงานมากมายของบรรดาปิตา
จารย์ รวมทัง้จากผลงานของบรรดานักเขยีนเรื่องชวีติจติของครสิตจกัรตะวนัออกดว้ย  ธรรมประเพณีเหล่านัน้จงึมส่ีวนช่วย
เสรมิสรา้งการจดัระเบยีบชวีติครสิตชนใหถู้กตอ้ง และช่วยเปิดทางใหเ้หน็ภาพสมบูรณ์แห่งความจรงิของครสิตชนดว้ย 
  สภาสงัคายนานี้ขอประกาศว่ามรดกชวีติจติ มรดกพธิกีรรม มรดกกฎวนิัย และมรดกเทววทิยาในธรรมประเพณี
หลากหลายเหล่านัน้ เป็นคุณลกัษณะเฉพาะของพระศาสนจกัรคาทอลกินี้ที่สบืจากอคัรสาวก เราขอขอบพระคุณ    
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พระเจ้าที่ทรงโปรดให้บรรดาบุตรชาวตะวนัออกของพระศาสนจกัรคาทอลิกได้ธ ารงรกัษามรดกนี้ไว้ และปรารถนา
แสดงออกอย่างซื่อสตัย์และสมบูรณ์ในชวีิตของตน  พวกเขาก าลังเจรญิชวีิตสนิทสมัพนัธ์อย่างแน่นแฟ้นกบัเพื่อนพี่น้องที่ถือ
ตามธรรมประเพณีนี้ในโลกตะวนัตกเช่นกนั 
 
 18.  หลงัจากได้พิจารณาปัจจยัต่างๆ เหล่านี้แล้ว สภาสงัคายนาขอกล่าวย ้ายนืยนัตามค าแถลงของสภาสงัคายนา
ครัง้ก่อนๆ และของบรรดาพระสนัตะปาปาก่อนหน้านี้ว่า เพื่อฟ้ืนฟูหรอืธ ารงไวซ้ึง่เอกภาพ และความสมัพนัธก์นักจ็ าเป็น

อย่างยิง่ที ่“ต้องไม่บงัคบัให้ท่านแบกภาระอื่นอีก  นอกจากส่ิงท่ีจ าเป็น”37    สภาสงัคายนาปรารถนาอย่างยิง่ว่าใน
องคก์รและกจิการหลากหลายของครสิตจกัรทีใ่หช้วีตินัน้  ควรพยายามท าทุกอย่างเพื่อให้เอกภาพนี้ค่อยๆ เป็นจรงิขึน้มา
อย่างเป็นขัน้เป็นตอน โดยเฉพาะด้วยการอธษิฐานภาวนา และด้วยการเสวนากันฉันพี่น้องถึงเรื่องข้อค าสอนต่างๆ    และ
ปัญหาส าคญัเร่งด่วนดา้นงานอภิบาลในยุคของเรา   ในท านองเดยีวกนั  สภาสงัคายนาขอเสนอแนะบรรดานายชุมพาและ
สตับุรุษทัง้หลายของพระศาสนจกัรคาทอลกิ   ให้พฒันาความสมัพนัธ์ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับผู้ที่มิได้ใช้ชีวิตอยู่ในแดน
ตะวนัออกแล้ว แต่ต้องอยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดของตน และให้ร่วมมอืกนัฉันมติรมากยิง่ขึ้นกบัพวกเขา   ด้วยจิตตา
รมณ์ความรกั ทัง้นี้โดยปราศจากความรูส้กึเปรยีบเทยีบแขง่ขนัหรอืการววิาทใดๆ สภาสงัคายนาหวงัว่าหากมกีารส่งเสรมิ
เรื่องดงักล่าวอย่างเต็มที่แล้ว อุปสรรคขวางกัน้ระหว่างครสิตจกัรตะวนัออกกบัครสิตจกัรตะวนัตกจะถูกขจดัสิ้นไป  และ   

ที่สุด จะมแีต่สถานพ านักหนึ่งเดยีวตัง้มัน่อยู่ในพระครสิตเยซูผูเ้ป็นศลิาหวัมุมและท าใหท้ัง้สองเป็นหนึ่งเดยีว38 
 
II. คริสตจกัรและชุมชนคริสตจกัรต่างๆ ในโลกตะวนัตก 
 
 19. การลุกฮอืก่อความวุ่นวายครัง้ใหญ่เริม่ขึ้นในโลกตะวนัตก เรื่อยมาจนถึงปลายยุคกลางและยุคต่อๆ มา 
ส่งผลใหค้รสิตจกัรทัง้หลายและชุมชนครสิตจกัรต่างๆ แยกตวัออกจากสนัตะส านักแห่งโรม ถึงกระนัน้ ชุมนุมครสิตจกัร
เหล่านัน้ยงัคงไว้ซึง่ความผูกพนัใกล้ชดิเป็นพเิศษกบัพระศาสนจกัรคาทอลกิเรื่อยมาตลอดหลายศตวรรษ โดยที่ศาสนา
ครสิต์โดยรวมทัง้หมดเจรญิชวีติร่วมกนัในครสิตศาสนจกัรสมัพนัธน์ี้ 
 อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากครสิตจกัรและชุมชนครสิตจกัรเหล่านี้แตกต่างจากเราพอสมควรทเีดยีว  และยงั
แตกต่างหลากหลายจากกนัและกนัเองด้วย ทัง้นี้เพราะมตี้นก าเนิด และการสอนแตกต่างกนัเรื่องชวีติจติ ฉะนัน้ จงึเป็น
การยากยิ่งที่จะพยายามชี้แจงอธบิายให้รู้ถึงชุมชนครสิตจกัรเหล่านัน้ไดด้พีอ เราเองไม่มเีจตนาท าเช่นว่านัน้ ณ ทีน่ี้ 
 ถงึแม้กระบวนการครสิตศาสนจกัรสมัพนัธ์และความปรารถนาสนัตกิบัพระศาสนจกัรคาทอลกิ ยงัมไิดเ้กดิขึ้นทัว่
ทุกแห่งก็ตาม แต่เราหวงัว่าความตระหนักในเรื่องครสิตศาสนจกัรสมัพนัธ์ และการเคารพยกย่องซึ่งกันและกนั น่าจะ
เพิม่พนูมากขึน้เรื่อยๆ  ในหมู่ผูค้นทัง้หลาย 
 อย่างไรก็ตาม เราต้องยอมรบัด้วยว่าในครสิตจกัรและชุมชนครสิตจกัรเหล่านัน้ มขีอ้แตกต่างส าคญัๆ จากพระ 
ศาสนจกัรคาทอลกิ มใิช่เพยีงเรื่องคุณลกัษณะด้านประวตัิศาสตร์ สงัคม จติวทิยาและวฒันธรรมเท่านัน้ แต่แตกต่างกนั
โดยเฉพาะในเรื่องการอธบิายถึงการเผยความจรงิของพระเจา้   เพื่อให้การเสวนาครสิตศาสนจกัรสมัพนัธ์กระท าได้ง่ายขึ้น 
แม้จะมีข้อแตกต่างดังกล่าวก็ตาม เราจึงใคร่ขอก าหนดขอ้พิจารณาบางประการ   ซึ่งสามารถและควรท าหน้าที่เป็นพื้นฐาน  
และช่วยกระตุ้นให้เกดิการเสวนาดงักล่าว 
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 20.   ก่อนื่น เราคดิถงึบรรดาครสิตชนทีป่ระกาศยนืยนัความเชื่ออย่างเปิดเผยว่า พระเยซูครสิต์ทรงเป็นพระเจ้า
และองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นคนกลางผู้เดยีวระหว่างพระเจ้ากบัมนุษย์  เพื่อพระสริริุ่งโรจน์ของพระเจ้าหนึ่งเดยีว 
พระบิดา พระบุตร และพระจิต เราตระหนักดีว่าอันที่จรงิมีข้อแตกต่างหลากหลายจากข้อค าสอนของพระศาสนจกัร
คาทอลกิในเรื่องพระครสิตเจ้า พระวจนาตถ์ผู้ทรงรบัสภาพมนุษย์ เรื่องการไถ่กู้มนุษย์ เรื่องธรรมล ้าลกึของพระศาสน
จกัรและการท าหน้าที่ศาสนบรกิารของพระศาสนจกัร   รวมทัง้เรื่องบทบาทของพระนางมารยี์ในแผนการแห่งความ
รอดด้วย แต่เราก็รู ้สกึยนิดยีิง่ที่เหน็ว่าเพื่อนพี่น้องครสิตชนของเราที่แยกไปนัน้ มองพระคริสตเจ้าเป็นบ่อเกิดและ
ศูนย์กลางแห่งเอกภาพของครสิตจกัร การที่พวกเขาปรารถนารวมเป็นหนึ่งเดยีวกบัพระครสิตเจา้ เป็นแรงบนัดาลใจให้
พวกเขาแสวงหาความใกล้ชดิเป็นหนึ่งเดยีวกนัยิง่ขึ้นเสมอ และเป็นสกัขพียานแห่งความเชื่อของพวกเขาท่ามกลาง
ประชาชาตทิัง้หลายในโลกดว้ย  
 
 21. การที่เพื่อนพี่น้องของเราเหล่านัน้มีความเคารพรกัพระคมัภีร์ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนการแสดงความ
เลื่อมใสศรทัธาต่อพระคมัภีร์นัน้ ช่วยน าพวกเขาให้ศกึษาร าพงึพระคมัภีร์อยู่เสมอ เพราะ “ข่าวดีน้ีคืออานุภาพของ 

พระเจ้า ซ่ึงน าความรอดพ้นให้แก่ทุกคนท่ีมีความเช่ือ ให้แก่ชาวยิวก่อน และให้แก่คนต่างชาติด้วยเช่นกนั”39 

 ขณะที่เรยีกหาพระจติเจ้า พวกเขาก าลงัแสวงหาพระเจ้าในพระคมัภีร์ อย่างเช่นที่พระองค์ตรสักบัพวกเขาใน
พระครสิตเจ้า บรรดาประกาศกกล่าวถึงพระองค์ไว้ล่วงหน้าแล้ว พระองค์ทรงเป็นพระวจนาตถ์ของพระเจ้าผู้มารบั
สภาพมนุษย์เพื่อเราทุกคน พวกเขาพศิเพ่งร าพงึชวีิตของพระครสิตเจ้าในพระคมัภีร์ และสิง่ที่พระอาจารย์เจ้าทรงสัง่
สอนและทรงกระท าเพือ่ความรอดพน้ของเรา โดยเฉพาะเรื่องธรรมล ้าลกึการสิ้นพระชนม์   และการกลบัคนืพระชนมชพี
ของพระองค์   ในขณะที่เพื่อนครสิตชนที่แยกตวัไปจากเรายดึถอืพระอานุภาพของพระเจ้าในพระคมัภีร ์พวกเขาก็ยงั
แตกต่างจากเรา ไม่ทางใดกท็างหนึ่ง ในเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างพระคมัภรีก์บัครสิตจกัร ตามความเชื่อคาทอลกิ อ านาจ
สัง่สอนแท้ของพระศาสจกัรมบีทบาทหน้าที่ส าคญัเป็นพิเศษในการอธิบายความหมายพระคมัภีร์    และในการเทศน์สอน
พระวาจาของพระเจา้ทีบ่นัทกึไว ้
 พระคมัภีร์เป็นเครื่องมอือนัทรงคุณค่ายิง่ส าหรบัการท างานเสวนา ในพระหตัถ์อนัทรงฤทธิย์ิง่ของพระเจ้า   
เพื่อบรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดยีวที่องคพ์ระผูไ้ถ่ทรงปรารถนาส าหรบัทุกคน 
 
 22. เมื่อมกีารโปรดศลีล้างบาปอย่างถูกต้องตามแบบที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตัง้ศลีศกัดิส์ทิธิน์ี้ขึ้นมา และผู้
นัน้รบัด้วยท่าททีี่ถูกต้อง เขาก็เขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งอย่างแท้จรงิในพระครสิตเจ้าผู้ถูกตรงึกางเขน  และได้รบัพระสิริ
รุ่งโรจน์ เขาเกิดใหม่เข้ามีส่วนร่วมในชีวิตพระเจ้า ดงัเช่นที่อัครสาวกเปาโลกล่าวไว้ว่า “เมื่อรบัศีลล้างบาป ท่าน
ทัง้หลายถกูฝังพร้อมกบัพระคริสตเจ้า และกลบัคืนชีพพร้อมกบัพระองค์  ด้วยความเช่ือในพระอานุภาพของพระ

เจ้า ผู้ทรงบนัดาลให้พระคริสตเจ้ากลบัคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย”40 
   ดงันัน้ ศลีล้างบาปจงึเป็นศลีศกัดิส์ทิธิท์ี ่สร้างสายสมัพนัธ์แห่ง เอกภาพ ซึ่งผูกพันทุกคนที่เกิดใหม่ด้วยศีล
ศกัดิส์ทิธิน์ี้เขา้ด้วยกนั แต่ศลีล้างบาปเป็นเพยีงการเริม่ตน้ที่มุ่งสู่การมชีวีติสมบูรณ์ในพระครสิตเจ้า ศลีลา้งบาปใหภ้าพการ
ประกาศยนืยนัความเชื่อ และการเขา้ร่วมส่วนเต็มที่ในแผนการความรอด อย่างที่พระครสิตเจา้ทรงมพีระประสงค์ รวมทัง้
การเขา้สนิทสมบูรณ์โดยทางศลีมหาสนิทดว้ย  
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 แม้ชุมชนครสิตจกัรทัง้หลายที่แยกห่างจากเรา จะยงัไม่มเีอกภาพโดยสมบูรณ์กบัเรา และแม้เราเชื่อว่าพวกเขา
มไิด้คงไว้ซึ ่งธรรมล ้าลึกศีลมหาสนิทให้ถูกต้องตามความเป็นจริงโดยสมบูรณ์ครบถ้วน  ทัง้นี้เพราะพวกเขาไม่มีศีล
บรรพชา แต่กระนัน้เมื่อพวกเขาประกอบพธิรี าลกึถึงการสิน้พระชนม์   และการกลบัคนืพระชนมชพีขององค์พระผู้เป็นเจา้ใน
งานเลี้ยงอาหารค ่าของพระองค์ พวกเขาประกาศยืนยนัว่า พิธีร าลึกนี้ เป็นเครื่องหมายถึงชวีติสนิทสมัพนัธ์เป็นหนึ ่ง
เดยีวกบัพระครสิตเจ้า และพวกเขาก าลงัเฝ้ารอคอยการเสด็จมาของพระองค์ในพระสริริุ่งโรจน์ด้วย  ดงันัน้ ค าสัง่สอนเรื่อง
งานเลี้ยงอาหารค ่าขององค์พระผู้เป็นเจ้า เรื่องศลีศกัดิส์ทิธิอ์ื่นๆ  เรื่องพธิถีวายคารวะกิจแด่พระเจ้า  เรื่องศาสนบรกิารของ
ครสิตจกัร ทัง้หมดนี้เป็นเรื่องที่ต้องน ามาพูดคุยเสวนากนั 
 
 23. การด าเนินชวีติประจ าวนัของเพื่อนพี่น้องครสิตชนเหล่านี้  ได้รบัการหล่อเลี้ยงโดยความเชื่อในพระครสิตเจ้า    
และได้รบัการเสรมิพลงัโดยพระหรรษทานของศีลล้างบาป และโดยการฟังพระวาจาของพระเจ้า  ซึ่งแสดงออกด้วยการ
อธษิฐานภาวนาส่วนตวั ด้วยการร าพงึภาวนาพระคมัภีร์ ด้วยการด าเนินชวีติครอบครวัครสิตชน และด้วยการประกอบพิธี
คารวะกิจของชุมชน ที่มาร่วมชุมนุมสรรเสรญิพระเจ้า  ยิ่งกว่านัน้ หลายครัง้ที่รูปแบบการประกอบพิธถีวายคารวะกิจนี้ 
แสดงใหเ้หน็ลกัษณะส าคญัของพธิกีรรมร่วมกนัในสมยัก่อน 
 ความเชื่อในพระครสิตเจา้บงัเกดิผลในการถวายสรรเสรญิโมทนาคณุพระเจา้ส าหรบัพระพรต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากพระ
หตัถ์ของพระองค์  การมีจติส านึกในความยุติธรรมและความรกัแท้ต่อเพื่อนมนุษย์ทัง้หลาย  ความเชื่ออันเขม้แข็งนี้ส่งผล
ก่อให้เกดิความรบัผดิชอบจดัให้มอีงค์กรต่างๆ มากมายขึน้ เพื่อช่วยบรรเทาทุกขผ์ู้คนทัง้หลาย ทัง้ฝ่ายจติใจและวตัถุ มกีาร
ส่งเสรมิให้เยาวชนได้รบัการศกึษา การปรบัปรุงสภาพชวีติดา้นสงัคม  และการท างานเสรมิสรา้งสนัตภิาพทัว่โลก 
 เป็นความจรงิว่า ในบรรดาครสิตชนทัง้หลาย มเีขา้ใจค าสอนด้านศลีธรรมของข่าวดแีตกต่างจากคาทอลกิ และ
ไม่ยอมรบัวธิแีก้ปัญหาแบบเดยีวกันกบัเรา ในเรื่องที่ยากมากขึ้นของสงัคมยุคปัจจุบนั ถึงกระนัน้ พวกเขายงัมคีวาม
ปรารถนาร่วมกบัเรา ทีจ่ะยดึถอืพระวาจาของพระครสิตเจ้าเป็นบ่อเกิดคุณธรรมของครสิตชน และถือตามค าแนะน าของ
อคัรสาวกเปาโลที่ว่า “ท่านจะพูดเรื่องใด  หรือท ากิจการใด  ก็จงพูด จงท าในนามของพระเยซู  องค์พระผู้เป็นเจ้า  

เป็นการขอบพระคณุพระเจ้า พระบิดา  โดยทางพระองค์เถิด” 41  เพราะเหตุนี้การเสวนาครสิตศาสนจกัรสมัพนัธ ์จงึ
น่าจะเริม่ตน้ดว้ยการพดูคุยกนัถงึเรื่องวธินี าขา่วดมีาประพฤตปิฏบิตัอิย่างมศีลีธรรม 
 
 24. หลงัจากได้กล่าวถึงสภาพเงื่อนไขและหลกัการต่างๆ ที่ต้องถือปฏบิตัิในการท างานครสิตศาสนจกัรสมัพนัธ์ 
โดยสงัเขปแล้ว เราจงึหนัมามองอนาคตด้วยความมัน่ใจ สภาสงัคายนาขอกระตุ้นเตือนสตับุรุษทัง้หลาย ให้หลกีเลี่ยง
ความคดิแบบผวิเผนิ และความกระตือรอืร้นที่ขาดความรอบคอบ ซึ่งอาจขดัขวางความก้าวหน้าสู่เอกภาพได้ การ
ท างานครสิตศาสนจกัรสมัพนัธ์ต้องมลีกัษณะสากลแบบคาทอลกิ และต้องท าดว้ยความจรงิใจ กล่าวคอืตอ้งซื่อสตัยต์่อ
ความจรงิ ซึง่ไดร้บัมาจากบรรดาอคัรสาวกและปิตาจารย์ของพระศาสนจกัร โดยใหส้อดคลอ้งตามความเชื่อที่พระศาสน
จกัรคาทอลิกประกาศยืนยนัเสมอมา และในเวลาเดียวกัน มุ่งสู่ความสมบูรณ์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ทรงมีพระ
ประสงคใ์หพ้ระกายของพระองคเ์จรญิเตบิโตขึน้ตลอดทุกยุคสมยั 
 สภาสงัคายนานี้ปรารถนาอย่างยิง่ใหบ้รรดาบุตรของพระศาสนจกัรคาทอลกิ    น าขอ้เสนอเหล่านี้ไปพฒันาให้
สมัพนัธ์กบักฎเกณฑ์ต่างๆ ของเพื่อนพี่น้องครสิตชนของเราที่แยกออกไป เพื่อจะได้ไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขวางกัน้
หนทางแห่งพระอารกัขญาณของพระเจา้ และไม่มกีารคดิตดัสนิล่วงหน้าใดๆ ทีข่ดัขวางการดลใจของพระจติเจา้ในอนาคต 
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ยิง่กว่านัน้ สภาสงัคายนาขอประกาศยนืยนัว่าสภาฯ ตระหนักเป็นอย่างดวี่า พลงัอ านาจและความสามารถต่างๆ ของ
มนุษย์ไม่อาจช่วยให้บรรลุจุดหมายนี้ได้ นัน่คือการน าครสิตชนทัง้มวลเขา้มาปรองดองเป็นหนึ่งเดยีวกนั ในครสิตจกัร
เพยีงหนึ่งเดยีวของพระครสิตเจา้ ด้วยเหตุเหตุนี้สภาสงัคายนาจงึมอบความหวงัทัง้หมดไวใ้นค าอธษิฐานภาวนาของพระ
ครสิตเจา้ส าหรบัพระศาสนจกัร และในความรกัของพระเจ้าพระบดิาที่ทรงมตี่อเรา รวมทัง้ในพลงัอ านาจของพระจติเจ้า 
“ความหวงัน้ีไม่ท าให้เราผิดหวงั เพราะพระจิตเจ้าซ่ึงพระเจ้าประทานให้เรา ได้หลัง่ความรกัของพระเจ้าลงใน

ดวงใจของเรา”42 
 ทุกเรื่องและทุกประเด็นที่ได้รบัการน าเสนอไว้ในพระสมณกฤษฎีกาฉบบันี้ ได้รบัการลงมติเหน็ชอบโดยบรรดา
ปิตาจารยข์องสภาสงัคายนา  
 อาศยัอ านาจอคัรสาวกซึง่พระครสิตเจ้าประทานแก่เรา เราร่วมเป็นหนึ่งเดยีวกบับรรดาปิตาจารย์ ให้การอนุมตัิ
รบัรอง ก าหนดให้ตราเป็นบทบัญญัติไว้ในพระจติเจ้า และมบีญัชาให้ทุกสิง่เหล่านี้ได้รบัการประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการ  เพื่อพระสริริุ่งโรจน์ของพระเจา้ 
 

 ใหไ้ว ้ณ มหาวหิารนกับุญเปโตร กรุงโรม  
  วนัที ่21 พฤศจกิายน ค.ศ. 1964 

 




