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พระสมณกฤษฎีกา เรื่อง คริ สตศาสนจักรสัมพันธ์

บทนา
1. การฟื้ นฟูเอกภาพในหมู่คริสตชนทัง้ หลาย ถือเป็ นจุดประสงค์หลักประการหนึ่งของสภาสังคายนาวาติกนั ที่ 2
พระคริสตเจ้า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ทรงตัง้ พระศาสนจักรหนึ่งเดียว และเป็ นคริสตศาสนจักรเพียงหนึ่งเดียวเท่านัน้ อย่างไรก็
ตาม ชุมชนคริสตจักรมากมาย ต่างนาเสนอตนเองแก่ผู้คนทัง้ หลายว่าเป็ นทายาทแท้ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งที่จริงแล้ว พวก
เขาทัง้ หมดต่างประกาศตนเป็ นศิษย์ขององค์พระผู้เป็ นเจ้า แต่มีความคิดจิตใจต่างกันและเดิน กันคนละทาง ประหนึ่งว่า
พระคริสตเจ้าเองทรงถูกแบ่งแยกเสียแล้ว1 ความแตกแยกเช่นนี้ขดั แย้งอย่างชัดเจนต่อพระประสงค์ของพระคริสตเจ้า เป็ น
ทีส่ ะดุดแก่โลก และเป็ นอุปสรรคต่อเหตุอนั ศักดิสิ์ ทธิในการประกาศข่
์
าวดีแก่สรรพสิง่ สร้างทัง้ หลายด้วย
แต่องค์พระผู้เป็ นเจ้าแห่งกาลเวลาทรงดาเนินแผนการแห่งพระหรรษทานของพระองค์ เพื่อเรามนุ ษย์ผู้เป็ นคน
บาป ด้วยพระปรีช าและความเพียรทนยิง่ ช่วงระยะหลัง ๆ นี้ม ากกว่าที่เคยเป็ นมาแต่ก่อ น พระองค์ทรงปลุกเร้า
บรรดาคริสตชนทีแ่ ยกตัวออกไป ให้รสู้ กึ สานึกถึงการแตกแยก และปรารถนาอย่างยิง่ ที่จะเข้ามารวมเป็ นหนึ่งเดียวกัน
ทุก หนแห่ง ผู ้ค นจานวนมากรู ้ส กึ ถึง แรงกระตุ ้น ของพระหรรษทาน และในหมู่เ พื่อ นพี่น้อ งที่แยกตัวไปนั น้ ก็เกิด มี
กระบวนการมากขึน้ เรื่อย ๆ ทีไ่ ด้รบั แรงค้าจุนจากพระหรรษทานของพระจิตเจ้า เพื่อรื้อฟื้ นเอกภาพขึ้น ในหมู่คริสตชน
ทัง้ หลาย กระบวนการที่มุ่ง สู่เอกภาพนี้เรีย กว่า “คริสตศาสนจักรสัมพันธ์” ผู้เข้าร่วมกระบวนการนี้ประกาศถึงพระเจ้า
พระตรีเอกภาพ และประกาศยืนยัน ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็ นองค์พ ระผู้เป็ นเจ้า และพระผู้ไถ่กู้ พวกเขากระทาเช่นนี้
มิใช่ในฐานะปั จเจกบุคคล แต่รวมกันเป็ น หมู่ค ณะต่า ง ๆ ทัง้ นี้แ ทบทุก คนถือ ว่าหมู่ค ณะที่เ ขาได้ร บั ฟั ง ข่า วดีนั น้ เป็ น
คริสตจักรของตน และเป็ นคริสตจักรของพระเจ้าอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม พวกเขาเฝ้ ารอคอยในลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน
เพื่อจะได้พบคริสตศาสนจักรของพระเจ้าที่เป็ นหนึ่งเดียว แลเห็นได้ และเป็ นสากลแท้จริง ซึง่ ถูกส่งมาในโลก เพื่อโลกจะ
ได้หนั มาหาข่าวดี และได้รบั ความรอดพ้น ทัง้ นี้เพื่อพระสิรริ ุ่งโรจน์ของพระเจ้า
สภาสัง คายนาตระหนัก ในเรื่อ งนี้ด ้ว ยใจยิน ดียิง่ และได้ประกาศคาสัง่ สอนเรื่องพระศาสนจักรแล้ว บัดนี้ สภา
สังคายนาปรารถนาอย่างยิ่งที่จะฟื้ นฟูเอกภาพในหมู่ผู้เป็ นศิษย์ของพระคริสตเจ้าขึ้นใหม่ สภาสังคายนาจึงขอนาเสนอ
หนทางและวิธกี ารทีจ่ ะช่วยคาทอลิกให้สามารถตอบสนองพระหรรษทานและเสียงเรียกของพระเจ้าในเรื่องนี้
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บทที่ 1
หลักการของคาทอลิ ก เรื่องคริสตศาสนจักรสัมพันธ์
2. สิง่ ที่ความรักของพระเจ้าเผยแสดงแก่เรามนุ ษย์คอื พระเจ้าพระบิดาทรงส่งพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์
มาในโลก เพื่อพระบุตรผู้ทรงรับสภาพมนุ ษย์จะได้ประทานชีวติ ใหม่แก่มวลมนุ ษย์ โดยการไถ่กู้ของพระองค์ และรวม
มนุ ษย์ทงั ้ หลายเข้าเป็ นหนึ่งเดียว 2 ก่อนที่จะทรงถวายพระองค์เองเป็ นพลีบูชาไร้ตาหนิมลทินใด ๆ บนพระแท่นบูชา พระ
คริ ส ตเจ้ า ทรงอธิ ษ ฐานภาวนาต่ อ พระบิ ด า เพื่ อ ทุ ก คนที่ เชื่ อ ในพระองค์ ว่ า “....เพื่ อ ให้ ทุ ก คนเป็ นหนึ่ งเดี ย วกั น
เช่ นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้าและข้าพเจ้าอยู่ ในพระองค์ เพื่อให้ เขาทัง้ หลายอยู่ในพระองค์และใน
ข้าพเจ้า โลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา”3 พระองค์ทรงตัง้ ศีลมหาสนิทอันน่ าอัศจรรย์ใจในพระศาสนจักร
ของพระองค์ และเอกภาพของคริสตศาสนจักรได้แ สดงให้เห็น เป็ น เครื่อ งหมาย และทาให้เป็ น จริง ในศีล มหาสนิท นี้
พระองค์ทรงมอบบัญญัตใิ หม่แก่บรรดาศิษย์ ให้เขารักกันและกัน4 และทรงสัญญาจะประทานพระจิตเจ้าพระผูช้ ่วยเหลือ5
แก่พวกเขา พระองค์ผทู้ รงเป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้าและผูป้ ระทานชีวติ จะอยู่กบั พวกเขาตลอดไป
หลังจากที่พ ระองค์ท รงถูก ยกขึ้น บนไม้ก างเขน และได้รบั พระสิรริ ุ่งโรจน์แล้ว พระเยซูองค์พ ระผู้เป็ น เจ้า ก็
ประทานพระจิต ของพระองค์ให้ต ามที่ไ ด้ท รงสัญ ญาไว้ และด้ว ยเดชะพระจิต เจ้า พระองค์ท รงเรีย กและทรงรวม
ประชากรแห่งพันธสัญญาใหม่เข้ามาเป็ น พระศาสนจักร รวมเป็ นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อ ความหวัง และความรัก ดังที่
อัครสาวกเปาโลสอนเราว่า “มีกายเดี ยวและจิ ต เดียว ดังที่ พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มีความหวังประการเดียว มี
องค์พระผู้เป็ นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อหนึ่ งเดียว ศีลล้างบาปหนึ่ งเดียว”6 ทัง้ นี้เพราะ “ท่านทุกคนที่ได้รบั ศีลล้าง
บาปในพระคริสตเจ้า ก็สวมพระคริสตเจ้าไว้....เพราะท่านทุกคนเป็ นหนึ่ งเดียวกันในพระคริสตเยซู”7
พระจิตเจ้าทรงพานักอยู่ในผู้มคี วามเชื่อ ทรงปกครองดูแลทัวคริ
่ สตศาสนจักร ทรงบันดาลให้เกิดความสัมพันธ์อนั
น่ าพิศ วงยิ่งในหมู่ส ัตบุ รุษ คริสตชน พระจิต เจ้า ทรงน าบรรดาคริสตชนเข้ามาสัม พัน ธ์ แน่ นแฟ้ นกับพระคริสตเจ้า เพื่ อ
พระองค์จะทรงเป็ นหลักสาคัญที่ สุดแห่ ง เอกภาพของพระศาสนจักร งานของพระจิ ตเจ้าคือแจกจ่ายพระหรรษทาน
และหน้ าที่ต่างๆ8 พระองค์ทรงเสริ มสร้างพระศาสนจักรของพระเยซูคริ สต์ ให้ม ั ่งคั ่งขึ้นด้วยหน้ าที่แตกต่างกัน
“เพื่อเตรียมบรรดาผู้ศกั ดิ์ สิทธิ์ ไว้สาหรับรับใช้ เสริมสร้างพระกายของพระคริสตเจ้า”9
เพื่อทีจ่ ะสร้างคริสตศาสนจักรศักดิสิ์ ทธิของพระองค์
์
ขน้ึ ในทุกหนแห่งทัวโลก
่
จนวาระสุดท้ายแห่งกาลเวลา พระ
คริสตเจ้าทรงมอบหมายให้คณะอัครสาวก 12 องค์ มีภารกิจการสังสอน
่
ปกครอง และทาให้ศกั ดิสิ์ ทธิ ์ 10 พระองค์ทรง
เลือกเปโตรจากอัค รสาวก 12 องค์ และหลังจากเปโตรประกาศยืนยันความเชื่อในพระองค์ แล้ว พระองค์ก็ทรงตกลง
พระทัยว่า จะทรงตัง้ พระศาสนจักรของพระองค์ข้นึ โดยอาศัย เปโตรผู้น้ี พระองค์ยงั ทรงสัญ ญากับ ท่านว่าจะทรงมอบ
กุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ท่านด้วย 11 และเมื่อเปโตรประกาศยืนยันความรักของท่านแล้ว พระองค์กท็ รงมอบฝูงแกะของ
พระองค์ให้ เพื่อท่านจะได้เลี้ยงดูให้เข้มแข็งในความเชื่อ12 และให้เป็ นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์13 พระเยซูคริสต์เองจะ
ทรงเป็ นศิลาหัวมุมเสมอ14 และทรงเอาพระทัยใส่เลี้ยงดูวญ
ิ ญาณของเรา15
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พระเยซูคริสต์ทรงตัง้ พระทัยให้บรรดาอัครสาวกและผูส้ บื ตาแหน่งของพวกท่าน คือบรรดาพระสังฆราชซึง่ มีผู้สบื
ตาแหน่ งของเปโตรเป็ น หัว หน้า ประกาศข่า วดีอ ย่า งซื่อ สัต ย์ โปรดศีลศัก ดิ ์สิท ธิ ์ และปกครองพระศาสนจัก รนี้
ด้วยความรัก ฉะนัน้ ภายใต้การกระทาของพระจิตเจ้า พระคริสตเจ้าทรงตัง้ พระทัยให้ประชากรของพระองค์ทวีขน้ึ และ
ทรงทาให้การเป็ นศิษย์ของพระองค์สมบูรณ์ในเอกภาพ กล่าวคือ ในการประกาศยืนยันความเชื่อ ในการร่วมกันถวาย
คารวะกิจแด่พระเจ้า และในการรักษาความปรองดองกันฉันพีน่ ้องในครอบครัวของพระเจ้า
ฉะนัน้ พระศาสนจักรจึงเป็ นฝูงแกะหนึ่งเดียวของพระเจ้า เป็ นเหมือนเครื่องหมายที่ถูกยกขึ้นให้นานาชาติได้เห็น 16
เพราะพระศาสนจักรรับใช้มวลมนุ ษย์โดยทางข่าวดีแห่งสันติ 17 ในขณะที่กาลัง เดินทางไปด้วยความหวัง มุ่งสู่จุดหมาย
ปลายทาง คือปิ ตุภูมเิ บื้องบน18
นี่คอื ธรรมล้าลึกศักดิสิ์ ทธิแห่
์ งเอกภาพของพระศาสนจักร ซึ่งพระจิตเจ้าประทานพละกาลังแก่หน้าที่ต่างๆ ของพระ
ศาสนจักร ในพระคริสต์และโดยทางพระคริสต์ พระศาสนจักรเป็ นธรรมล้าลึก ซึง่ มีแบบฉบับสูงส่ง และมีบ่อเกิดในเอกภาพ
ของพระบุคคลแห่งพระตรีเอกภาพ คือพระบิดา และพระบุตร ในพระจิต ทรงเป็ นพระเจ้าหนึ่งเดียว
3. นับแต่เริม่ แรกของคริสตศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระเจ้านัน้ ก็ม กี ารแตกแยกเกิดขึ้น 19 อัค รสาวกเปาโล
กล่าวตาหนิเรื่องนี้อย่างมาก 20แต่ทว่าในศตวรรษต่อๆ มา กลับปรากฏให้เห็นการแตกแยกมากขึ้น ชุมชนคริสตชน
ใหญ่ๆ แยกตัวออกจากการร่วมสัมพันธ์อย่ างสมบูรณ์กบั พระศาสนจักรคาทอลิก ซึ่งผู้คนจากทัง้ สองฝ่ ายสมควรถูกตาหนิ
เพราะเรื่องนี้ลูกหลานของพวกเขาทีถ่ อื กาเนิดและเติบโตขึน้ มา มีความเชื่อในพระคริสต์ในชุมชนเหล่านี้ ไม่ควรถูกหาว่ามี
บาปเกีย่ วข้องกับการแตกแยกดังกล่าวนี้ พระศาสนจักรคาทอลิกรับบุคคลเหล่านี้เป็ นพี่น้องด้วยความเคารพรักยิง่ ฉะนัน้
ผูเ้ ชื่อในพระคริสต์และได้รบั ศีลล้างบาปจริง ก็อยู่ในความสัมพันธ์กบั พระศาสนจักรคาทอลิก แม้ค วามสัมพันธ์นัน้ จะไม่
สมบูรณ์ก็ตาม ความแตกต่างหลากหลายระหว่างพวกเขากับ พระศาสนจักรคาทอลิก ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องข้อความเชื่อ กฎ
วินัย หรือโครงสร้างของคริสตจักรก็ตาม ย่อมเป็ นอุปสรรคมากขึน้ ซึง่ บางครัง้ เป็ นอุปสรรคสาคัญยิง่ ต่อความสัมพันธ์อนั
สมบูรณ์ของคริสตจักร กระบวนการคริสตศาสนจักรสัมพันธ์พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ และแม้มอี ุปสรรคต่างๆ ก็ยงั
เป็ นความจริงว่า ผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อในศีลล้างบาป ย่อมเป็ นสมาชิกแห่งพระกายของพระคริสตเจ้า 21 เขามีสทิ ธิ ์ได้
ชื่อว่าคริสตชน และบรรดาบุตรของพระศาสนจักรคาทอลิกก็ยอมรับเขาเป็ นพีน่ ้องด้วย22
นอกจากนัน้ องค์ประกอบโดดเด่นบางอย่างและของประทานหลากหลาย ที่รวมกันสร้างสรรค์ชวี ติ ให้แก่พระ
ศาสนจักร สามารถมีอยู่นอกขอบเขตทีม่ องเห็นได้ของพระศาสนจักรคาทอลิก อันได้แก่พระวาจาของพระเจ้าที่ถูกบันทึก
ไว้ ชีวติ แห่ง พระหรรษทาน ความเชื่อ ความหวัง และความรัก พร้อมด้วยพระพรชีวติ ภายในของพระจิตเจ้า และ
ปั จจัยอื่นๆ ที่มองเห็นได้ ซึ่งมาจากพระคริสต์และนาไปสู่พระคริสต์ ล้วนเป็ นสิทธิของคริสศาสนตจักรหนึ่งเดียวของ
พระคริสต์ทงั ้ สิน้
บรรดาเพื่อนพี่น้องที่แยกตัวไปจากเรา ใช้การประกอบพิธกี รรมหลายอย่างของศาสนาคริสต์ด้วย การประกอบ
พิธกี รรมเหล่านัน้ สามารถก่อเกิดชีวติ แห่งพระหรรษทานได้จริงอย่างแน่ นอน ในแบบที่แตกต่างกันตามสภาวะของแต่ละ
คริสตจักร หรือชุมนุมคริสตจักรนัน้ ๆ การประกอบพิธกี รรมเหล่านี้ตอ้ งถือว่าสามารถนาไปสู่ชุมชนแห่งความรอดได้
ผลก็คอื แม้เราเชื่อว่า คริสตจักรและชุมชนคริสตจักรทัง้ หลายที่แยกออกไป 23 ยังขาดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์อยู่
บ้างในบางด้านก็ตาม แต่ก็มไิ ด้ขาดความสาคัญเด่นชัดในเรื่องธรรมล้าลึ กแห่งความรอด ทัง้ นี้เพราะพระจิตของพระคริสต
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เจ้า มิได้ทรงละเว้นจากการใช้คริสตจักรเหล่านัน้ เป็ นเครื่องมือแห่งความรอด ซึ่งได้รบั ประสิทธิผลของตนจากพระหรรษทาน
และความจริงสมบูรณ์ทพ่ี ระคริสตเจ้าทรงมอบหมายไว้กบั คริสตจักรนี้
ถึงกระนั น้ เพื่อ นพี่น้อ งของเราที่แ ยกออกไปเหล่า นั น้ ไม่ว่า จะคานึง ในแง่ปั จ เจกบุค คล หรือ ในแง่ชุม ชน
คริสตจักรและคริสตจักรก็ตาม ก็มไิ ด้รบั พระพรแห่งเอกภาพนัน้ ที่พระคริสตเจ้าทรงปรารถนาประทานแก่ผู้เกิดใหม่โดย
ทางพระองค์ให้เป็ นกายเดียวกัน และเข้าสู่ชวี ติ ใหม่กบั พระองค์ อันเป็ นเอกภาพซึ่งพระคัมภีร์และธรรมประเพณีโบราณ
ของคริส ตจัก รได้ป ระกาศไว้ เพราะโดยทางพระศาสนจัก รคาทอลิก ของพระคริสตเจ้าเท่ านั น้ ซึ่งเป็ น “แหล่ งรวม
เครื่องมือแห่งความรอดทัง้ หมด” ทีพ่ วกเขาจะได้รบั ประโยชน์เต็มทีจ่ ากเครื่องมือแห่งความรอดนี้ เราเชื่อว่าองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเราทรงมอบหมายพระพรทุกประการแห่งพันธสัญญาใหม่ให้แก่คณะอัครสาวกเท่านัน้ ซึง่ มีเปโตรเป็ นหัวหน้า เพื่อ
สร้างพระกายของพระคริสตเจ้าขึ้นมาบนโลก โดยประชากรของพระเจ้าทุกคนต้องเข้ามารวมเป็ นหนึ่งเดียวกับพระกายนี้
แม้สมาชิกของประชากรของพระเจ้ายังคงทาบาปก็ตาม แต่ประชากรนี้ยงั เติบโตขึน้ เสมอในพระคริสตเจ้า ขณะเดินทางบน
โลกนี้ มีพระปรีชาญาณอันอ่อนโยนของพระเจ้าชีน้ าทาง ตามแผนการทีพ่ ระเจ้าทรงซ่อนเร้นไว้ จนกว่าประชากรนี้จะบรรลุ
ถึงสิรริ ุ่งโรจน์นิรนั ดรอย่างมีความสุขในนครเยรูซาเล็มสวรรค์
4. ทุกวันนี้ ในส่วนต่างๆ ของโลก พระหรรษทานของพระจิตเจ้า ทรงบันดาลให้มคี วามพยายามมากมาย
โดยการอธิษฐานภาวนา การใช้วาจา และการกระทาต่างๆ เพื่อมุ่งสู่เอกภาพสมบูรณ์ท่ีพระคริสตเจ้าทรงปรารถนา
สภาสังคายนานี้ขอกระตุ้นเตือนคาทอลิก ทุกคนให้รบั รูเ้ ครื่องหมายแห่งกาลเวลา และให้มสี ่วนร่วมอย่างแข็งขันและชาญ
ฉลาดในงานคริสตศาสนจักรสัมพันธ์
คาว่า “กระบวนการคริสตศาสนจักรสัมพันธ์” หมายถึงงานริเริม่ และกิจการงานต่างๆ ที่มกี ารการวางแผนและ
ดาเนินการตามความจาเป็ นของคริสตจักร ตามโอกาสทีเ่ อื้ออานวย เพื่อส่งเสริมเอกภาพของบรรดาคริสตชน งานเหล่านี้
เริม่ แรกเป็ นความพยายามทุกประการ เพื่อหลีกเลีย่ งการใช้คาพูด การตัดสิน และการกระทาใดๆ ซึ่งมิได้บ่งบอกสภาวะ
ของเพื่อนพี่น้องของเราที่แยกออกไป ด้วยความจริงและความเป็ นธรรม อันมีผลทาให้ความสัมพันธ์กบั พวกเขายุ่งยาก
ยิง่ ขึ้น จากนัน้ ก็เป็ น “การเสวนากัน” ระหว่างผู้มคี วามรู้เชี่ยวชาญจากคริสตจักรและชุมชนคริสตศานจักรต่างๆ ในการ
พบปะเสวนา ซึ่งจัดขึ้นด้วยจิตตารมณ์ทางศาสนา แต่ละคนชี้แจงอธิบายอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงข้อคาสอน และชี้ให้เห็น
ลัก ษณะเด่น ชัด เฉพาะต่า งๆ ของแต่ละคริสตศาสนจัก ร ในการเสวนาเช่นนี้ ทุกคนได้รบั ความรู้ชดั เจนขึ้นและมีความ
ชื่นชมมากขึ้น ในข้อคาสอนและการดาเนินชีวติ ศาสนาของชุมชนคริสตจักรทัง้ สองฝ่ าย นอกจากนัน้ วิถีทางเช่นนี้ยงั ช่วย
เตรียมพวกเขาให้ร่วมมือกันทาหน้าที่ต่างๆ เพื่อความดีส่วนรวมของมวลมนุษย์ ตามทีม่ โนธรรมคริสตชนเรียกร้อง และ
หากที่ใดทาได้ ก็ให้มีการอธิษฐานภาวนาร่วมกันด้วย สุดท้าย ทุกคนต้องสารวจตรวจสอบความซื่อตรงของตนต่อพระ
ประสงค์ของพระคริสตเจ้าสาหรับคริสตจักร แล้วลงมือกระทาภารกิจปรับปรุงฟื้ นฟูทุกสิง่ อย่างจริงจัง
เมื่อคริสตชนคาทอลิกลงมือกระทาการต่างๆ เช่นนี้ด้วยความฉลาดรอบคอบและด้วยความเพียรทน โดยได้รบั
การชี้แนะอย่างเอาใจใส่จากพระสังฆราชของตน พวกเขาก็ช่วยส่งเสริมความยุติธรรมและความจริง ความสามัค คีและ
การร่วมมือกันทางาน รวมทัง้ มีจติ ตารมณ์ความรัก กันฉันพี่น้องและความเป็ นหนึ่งเดียวกันด้วย เมื่อค่อยๆ เอาชนะ
อุปสรรคขัดขวางความสัมพันธ์สมบูรณ์ของพระศาสนจักรอย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอนแล้ว ก็เป็ นหนทางให้คริสตชนทุกคนได้
เข้าร่วมพิธบี ูชาขอบพระคุณ ร่วมกัน ในที่สุดก็จะรวมเข้าอยู่ในคริสตจักรหนึ่งเดียวนี้ด้วยความเป็ นหนึ่งเดียวกัน ซึง่ พระ
คริสตเจ้าประทานให้แก่ พระศาสนจักรของพระองค์นับแต่แรกเริม่ แล้ว เราเชื่อว่าความเป็ นหนึ่งเดียวอยู่ในเนื้อแท้ของ
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พระศาสนจักรคาทอลิก เป็ นสิง่ ที่พระศาสนจักรคาทอลิกไม่อาจสูญเสียไปได้ และเราหวังว่าความเป็ นหนึ่งเดียวนี้จะทวี
ขึน้ เรื่อยไป จนวาระสุดท้ายแห่งกาลเวลา
อย่างไรก็ตาม เป็ นที่ชดั เจนว่า เมื่อปั จเจกบุคคลทัง้ หลายปรารถนามีความสัมพันธ์สมบูรณ์กบั พระศาสนจักร
คาทอลิก การเตรียมตัวและการคืนดี ถือเป็ นภารกิจซึง่ มีธรรมชาติแตกต่างไปจากกิจการคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ แต่ไม่มี
อะไรขัดแย้งกันระหว่างสองเรื่องนี้เลย เพราะทัง้ สองมาจากวิถีทางน่ าอัศจรรย์ใจยิง่ ของพระเจ้าเช่นกัน
ในการทางานของคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ต้องให้แน่ ใจว่าเขาให้ความสนใจต่อเพื่อนพี่น้องผู้แยก
ออกไปนัน้ จริงๆ โดยอธิษฐานภาวนาเพื่อพวกเขา บอกให้พวกเขาทราบเรื่องราวเกี่ยวกับ คริสตจักร และเริม่ เป็ นคนผูก
มิตรกับพวกเขาก่อน อย่างไรก็ตาม หน้าที่แรกสุด คือ การเอาใจใส่ประเมินอย่างซื่อสัตย์ว่าสิง่ ใดจาเป็ นต้องทา หรือต้อง
ปรับปรุงฟื้ นฟูข้นึ ใหม่ ภายในบ้านของพระศาสนจักรคาทอลิกเอง ทัง้ นี้เพื่อชีวติ ของพระศาสนจักรจะได้เป็ นสักขีพยาน
อย่างชัดเจนยิง่ ขึ้น และซื่อสัตย์ต่อคาสังสอน
่
และต่อสถาบันต่างๆ ซึ่งมาจากพระคริสตเจ้าและมาสู่พระศาสนจักรนี้โดย
ทางบรรดาอัครสาวก
แม้พระศาสนจักรคาทอลิกได้รบั มอบความจริงที่พระเจ้าทรงเผยแสดง รวมทัง้ เครื่องมือแห่งความรอดทัง้ หมด
ก็ตาม แต่สมาชิกของพระศาสนจักรหาได้เจริญชีวติ ตามพระพรเหล่านัน้ ด้วยใจเร่าร้อนเท่าที่ควรไม่ จึงส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของพระศาสนจักรมัวหมอง ในสายตาของเพื่อนพี่น้องผู้แยกตัวออกไป และในสายตาของทัง้ โลก อีกทัง้ ยังส่งผลให้
อาณาจักรของพระเจ้าเติบโตช้าด้วย ฉะนัน้ คาทอลิกทุกคนจึงต้องมุ่งเพื่อเป็ นคริสตชนสมบูร ณ์24 คาทอลิก แต่ล ะคนต้อ ง
ทาหน้าที่ของตน เพื่อ พระศาสนจักรจะได้รบั การชาระให้บริสุทธิยิ์ ง่ ขึน้ และฟื้ นฟูข้นึ ใหม่ทุกวัน เพราะพระศาสนจักรแบก
ความสุภาพถ่อมตนและความตายของพระเยซู เจ้าไว้ในกายของตนอยู่เสมอ25 จนถึงวันที่พระคริสตเจ้าจะทรงพบพระ
ศาสนจักรนี้รุ่งโรจน์ปราศจากตาหนิ และมลทินริว้ รอยใดๆ26
ทุกคนในพระศาสนจักรต้องรักษาเอกภาพในเรื่องสาคัญๆ ไว้ ขอให้ทุกคนใช้เสรีภาพให้เหมาะสมกับพระพรทีต่ น
ได้รบั ทัง้ เรื่องรูปแบบหลากหลายของชีวติ จิต และระเบียบวินัย ในเรื่องจารีตพิธกี รรมที่แตกต่างกัน และแม้กระทังใน
่
เรื่องการศึกษาหาความรูด้ า้ นเทววิทยาถึงความจริงทีพ่ ระเจ้าทรงเผยแสดงด้วย ในทุกสิง่ เหล่านี้ ขอให้คงความรักไว้เสมอ
หากพวกเขาถือซื่อสัตย์ตามแนวทางดังกล่าว พวกเขาก็กาลังแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดยิง่ ขึ้นถึงความเป็ น พระศาสนจักร
สากลทีส่ บื จากอัครสาวกโดยแท้จริง
อีกประการหนึ่ง คริสตชนคาทอลิกต้องยินดียอมรับและชื่นชมกับของประทานแบบคริสต์จริงๆ จากมรดกร่วมกัน
ของเรา ซึ่งพบได้ในหมู่เพื่อนพี่น้องทีแ่ ยกไปเหล่านัน้ เป็ นการถูกต้องเหมาะสมยิง่ ที่จะรับรูถ้ ึงความมังคั
่ งของพระคริ
่
สต
เจ้า และผลงานขัน้ วีรชนในชีวติ ของผู้คนอื่นๆ ที่เป็ นสักขีพยานถึงพระคริสตเจ้า จนบางครัง้ ถึงกับต้องหลังเลื
่ อดของตน
ด้วย เพราะพระเจ้าทรงกระทาการอย่างน่ าอัศจรรย์ใจยิง่ และพระองค์ทรงสมควรได้รบั การสรรเสริญเสมอ
อีกทัง้ เราต้องไม่ลมื ว่า สิง่ ที่พระจิตเจ้าทรงกระทาโดยพระหรรษทานของพระองค์ ในดวงใจของเพื่อนพีน่ ้อง
คริส ตชนผู้แยกออกไปนั น้ สามารถช่วยสอนเราให้เกิดปั ญญาด้วย สิ่งที่เป็ นแบบคริสต์จริงๆ ย่อมไม่ขดั แย้งกับ สิง่ ที่เป็ น
ความเชื่อแท้เลย อันที่จริง กลับช่วยให้เราสานึกลึกซึ้งยิง่ ขึ้น ถึงธรรมล้าลึกของพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร
ถึงกระนัน้ การแตกแยกกันในหมู่คริสตชนก็เป็ นอุปสรรคขัดขวางมิให้พระศาสนจักรบรรลุถึงความเป็ นสากล
สมบูรณ์ ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ของพระศาสนจักรเอง ในบรรดาบุตรของพระศาสนจักร แม้ผูกพันอยู่กบั พระศานจักรโดยศีล
ล้างบาป แต่ยงั แยกห่างจากความสนิทสัมพันธ์กบั พระศาสนจักร ยิง่ กว่านัน้ พระศาสนจักรยังพบด้วยว่า เป็ นการยาก
ยิง่ ขึน้ ทีจ่ ะแสดงออกในชีวติ จริง ถึงความเป็ นสากลในกิจการงานต่างๆ ของพระศาสนจักรเอง
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สภาสังคายนายินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่เห็นสัตบุรุษคาทอลิกเข้ามามีส่วนร่วมในงานคริสตศาสนจักรสัมพันธ์มาก
ขึ้น สภาสังคายนาขอฝากงานนี้ให้พระสังฆราชทัง้ หลายทัวโลก
่
ให้เอาใจใส่ สนับสนุ นแนะนาพวกเขาด้วยความฉลาด
รอบคอบ
บทที่ 2
การทางานคริสตศาสนจักรสัมพันธ์
5. พระศาสนจักรทัง้ หมด ทัง้ สัตบุรุษคริสตชนและนายชุมพา ให้ความเอาใจใส่กบั การบรรลุถงึ ความสนิทสัมพันธ์
เป็ นหนึ่งเดียวนี้ ความเอาใจใส่ดงั กล่าวเกีย่ วข้องกับคริสตชนทุกคน ตามพรสวรรค์ของตนไม่ว่าจะเป็ นผูด้ าเนินชีวติ คริสต
ชนเป็ นปกติประจาวันของตน หรือเป็ นผูท้ างานศึกษาค้นคว้าด้านเทววิทยาหรือประวัติศาสตร์ก็ตาม ความเอาใจใส่น้ี
แสดงให้เห็นพอสมควรแล้วถึงสายสัมพัน ธ์แห่งความเป็ นพี่น้องในหมู่ค ริสตศาสนิกชนทัง้ หลาย และยังช่วยนาไปสู่
เอกภาพสมบูรณ์เต็มที่ ซึ่งพระเจ้าทรงพระเมตตาพอพระทัยให้เป็ นเช่นนัน้
6. การปฏิรูปฟื้ นฟูของพระศาสนจักร27 มีรากฐานสาคัญอยู่ท่ีความซื่อสัตย์มนคงมากขึ
ั่
้นต่อกระแสเรียกของพระศา
สนจักรเอง ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่านี่คอื รากฐานของกระบวนการเพื่อเอกภาพ
พระคริสตเจ้าทรงเรียกพระศาสนจักรให้ปฏิรูปฟื้ นฟูตนเองอย่างต่อเนื่อง ในขณะทีพ่ ระศาสนจักรกาลังเดินทางใน
โลกนี้ พระศาสนจักรจาเป็ นต้องทาเช่นนี้ ตราบเท่าที่พระศาสนจักรเป็ นสถาบันอันประกอบด้วยมนุ ษย์ชายหญิงบนโลกนี้
ดังนัน้ ถ้าในบางเวลาและสถานที่ เกิดข้อบกพร่องในเรื่องความประพฤติดา้ นศีลธรรม หรือระเบียบวินัย หรือแม้กระทังใน
่
วิถที างที่คาสอนของพระศาสนจักรถูกเรียบเรียงเป็ นบทสูตรขึน้ มา ซึ่งเรื่องนี้ตอ้ งระวังแยกแยะชัดเจนจากเรื่องคลังความ
เชื่อ ข้อบกพร่องต่างๆ เหล่านี้ควรได้รบั การจัดการให้ถูกต้องในเวลาอันเหมาะสม
ฉะนั น้ การปฏิรูป ฟื้ น ฟูพ ระศาสนจัก รจึง มีค วามสาคัญ ต่องานคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ด้วย แวดวงชีวิตด้าน
ต่างๆ ของคริสตจักร ก็มกี ารปฏิรูปฟื้ นฟูดาเนินอยู่แล้ว กระบวนการขับเคลื่อนเรื่องพระคัมภีร์และพิธกี รรม งานเทศน์สอน
พระวาจาของพระเจ้าและงานคาสอน งานแพร่ธรรมของฆราวาส ชีวติ นักบวชรูปแบบใหม่ๆ ชีวติ จิตของผู้แต่งงานมี
ครอบครัว ค าสอนด้ านสังคม และกิ จกรรมด้ านสังคมของพระศาสนจัก ร ทุ ก สิ่งเหล่ านี้ เป็ นเสมื อนตรายืน ยัน และ
เครื่องหมายบ่งถึงความเจริญก้าวหน้าของงานคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ต่อไปในภายภาคหน้า
7. หากไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงที่หวั ใจแล้ว ย่อมไม่อาจมีค ริสตศาสนจักรสัมพันธ์แท้ได้ เพราะความปรารถนา
อยากมีเอกภาพจะเกิดขึน้ และพัฒนาก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์ได้ ก็โดยการปฏิรูปภายในความคิดจิตใจของตน28 โดยการ
ปฏิเสธตนเอง และมีความรักเต็มเปี่ ยมเท่านัน้ ดังนัน้ เราต้องอธิษฐานภาวนาขอพระจิตเจ้าโปรดประทานพระหรรษทาน
เพื่อเราจะได้ปฏิเสธตนเอง มีใจสุภาพถ่อมตนอ่อนโยนในการรับใช้ผู้อื่น อีกทัง้ มีทศั นคติใจกว้า ง เป็ นพี่น้องต่อทุกคน
นักบุญเปาโลกล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้าผู้ถกู จองจาเพราะองค์พระผู้เป็ นเจ้า วอนขอท่านทัง้ หลายให้ ดาเนิ นชีวิตสม
กับการที่ท่านได้รบั เรียก จงถ่อมตนอยู่เสมอ จงมีความอ่อนโยนพากเพียร อดทนต่อกันด้วยความรัก พยายาม
รักษาเอกภาพแห่งพระจิ ตเจ้าด้วยสายสัมพันธ์แห่งสันติ ”29 คากระตุ้นเตือนนี้มุ่งเป็ นพิเศษสาหรับผู้ได้รบั เรียกขึ้น สู่
6

ศักดิ ์สงฆ์ ทัง้ นี้เพื่อจะได้สบื ต่องานพันธกิจของพระคริสตเจ้า พระองค์ “มิ ได้มาเพื่อให้ผ้อู ื่นรับใช้ แต่มาเพื่อรับใช้
ผู้อื่น”30
ถ้อยคาต่อไปนี้ของนักบุญยอห์น บอกชัดเจนถึงบาปผิดต่อเอกภาพ “ถ้าเราพูดว่าเราไม่เคยทาบาป เราก็ทา
ให้พระองค์ตรัสคาเท็จ และพระวาจาของพระองค์ไม่อยู่ในเรา”31
คริสตชนทุกคนควรระลึกไว้ว่า ยิ่งเขาพยายามเจริญชีวิตให้ศักดิสิ์ ท ธิต์ ามพระวรสารมากเท่ าไร เขาก็ยิ่งช่ วย
เสริมสร้างเอกภาพของคริสตชน และนาไปปฏิบตั ไิ ด้ดยี งิ่ ขึน้ เท่านัน้ เพราะยิง่ เขาใกล้ชดิ เป็ นหนึ่งเดียวกับพระบิดา พระวจ
นาตถ์และพระจิตมากเพียงไร เขาก็ยง่ิ สามารถเติบโตในความรักต่อกันฉันพีน่ ้องมากขึน้ ลึกซึ้งขึน้ และง่ายขึน้ เพียงนัน้
8. การเปลี่ยนแปลงจิตใจ การดาเนินชีวติ ศักดิสิ์ ทธิ ์ รวมทัง้ การอธิษฐานภาวนา ทัง้ สาธารณะและเป็ นส่วนตัว
เพื่อเอกภาพของคริสตศาสนจักร ถือเป็ นจิตวิญญาณของกระบวนการทัง้ หมดเพื่อคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ และเช่นนี้จงึ สม
ได้ช่อื ว่าเป็ น “คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ดา้ นชีวติ จิต”
คริสตชนคาทอลิกรูจ้ กั ธรรมเนียมการหมันสวดบทภาวนา
่
เพื่อความเป็ นหนึ่งเดียวของคริสตศาสนจักร ซึ่งองค์
พระผู้ไถ่เองทรงอธิษฐานภาวนาวอนขอพระบิดาอย่างร้อนรนในคืนก่อนทีพ่ ระองค์จะทรงสิ้นพระชนม์ว่า “เพราะว่าที่ใด
มีสองหรือสามคน ชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นนั ่ ในหมู่พวกเขา”32
ในสถานการณ์พเิ ศษบางกรณี อาทิ เมื่อมีการภาวนา “เพื่อความเป็ นหนึ่งเดียว” และในงานชุมนุมคริสตศาสนจักร
สัมพันธ์ จึงมีอนุ ญาตและปรารถนาอย่างยิ่งให้คาทอลิกอธิษฐานภาวนาร่วมกันกับเพื่อนพี่น้องของเราที่แยกออกไป
แน่ นอนว่าการอธิษฐานภาวนาร่วมกันดังกล่าว เป็ นเครื่องมือขอรับพระหรรษทานเพื่อเอกภาพและเป็ นการแสดงออก
แท้จริงถึงสายสัมพันธ์ทผ่ี ูกพันเราคาทอลิก กับเพื่อนพีน่ ้องของเราทีแ่ ยกออกไปไว้ดว้ ยกัน “เพราะว่าทีใ่ ดมีสองหรือสาม
คนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ทน่ี นั ่ ในหมู่พวกเขา”
ถึงกระนัน้ ต้องไม่ถือว่าการประกอบพิธคี ารวะกิจร่วมกัน (Communicatio in Sacris) เป็ นเครื่องมือที่นามาใช้
เพื่อฟื้ นฟูเอกภาพในหมู่คริสตชน โดยมิได้ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน มีหลัก เกณฑ์สาคัญสองประการสาหรับ
ควบคุม ดูแลเรื่อ งการประกอบพิธ คี ารวะกิจร่ว มกัน นี้ ประการแรกคือ การเป็ นสักขีพยานถึงเอกภาพของพระศาสนจักร
ประการทีส่ องคือ การมีส่วนร่วมในเครื่องมือแห่งพระหรรษทาน
โดยปกติแล้ว การเป็ นสักขีพยานถึงเอกภาพของคริสตจักร ห้ามคริสตชนประกอบพิธคี ารวะกิจร่วมกัน เว้น
แต่บางครัง้ เพราะพระหรรษทานที่ได้รบั อาจยอมให้มีการปฏิบตั ิเช่นนัน้ ได้ พระสังฆราชท้องถิ่นผู้มีอานาจต้องตัดสินใจ
อย่างรอบคอบ ถึงวิธกี ารทีน่ ามาใช้ โดยคานึงถึงกรณีแวดล้อมในเรื่องเวลา สถานที่ และบุคคลต่างๆ ด้วย หากมิได้มี
บทบัญญัติกาหนดไว้ โดยสภาพระสังฆราช หรือโดยสันตะสานัก
9. เราจาเป็ นต้องเรียนรู้ทัศนะของเพื่อนคริสตชนที่แตกแยกไป เพื่อ จะบรรลุจุด มุ ่ง หมายนี้ เราต้อ งศึก ษาหา
ความรู้ด้วยจิตสานึกถึง ความเป็ นจริงและด้วยเจตนาบริสุทธิ ์ คริสตชนคาทอลิกผูม้ พี น้ื ฐานดีถูกต้องแล้ว จาเป็ นต้องทา
ความเข้าใจเพื่อนพี่น้องคริสตชนของเราที่แยกไปในเรื่องข้อคาสอน ประวัติศาสตร์ ชีวติ จิต และชีวติ พิธกี รรม จิตวิทยา
ด้านศาสนา และพื้นฐานโดยทัวไปของพวกเขา
่
สิง่ มีคุณค่าที่สุดสาหรับจุดมุ่งหมายนี้คอื การประชุมพบปะกันของทัง้
สองฝ่ าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อพูดคุยอภิปรายกันถึงปั ญหาด้านเทววิทยา ซึง่ แต่ละฝ่ ายปฏิบตั ติ ่อกัน บนฐานะเท่าเทียม
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กัน โดยผู้เข้าร่วมประชุมพบปะกันนัน้ เป็ นบุคคลผู้มคี วามรูจ้ ริง และได้รบั รองจากพระสังฆราช การเสวนาเช่นนี้ ช่วยให้
เห็นชัดยิง่ ขึ้นว่าสถานการณ์แท้จริงของพระศาสนจักรคาทอลิกเป็ นเช่นไร และเราจะเข้าใจได้ดขี ้นึ ถึงทัศนะของเพื่อนพี่
น้องคริสตชนทีแ่ ยกออกไป และความเชื่อของเราจะได้รบั การอธิบายอย่างเหมาะสมยิง่ ขึน้
10. เทววิท ยาและวิช าความรู้ส าขาอื่น ๆ โดยเฉพาะความรู้ด ้า นประวัต ิศ าสตร์ ต้องมีก ารสอนให้ค านึ งถึง
มุมมองด้านคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ กับเพื่อนพีน่ ้องคริสตชนของเราทีแ่ ยกไป ทัง้ นี้เพื่อให้สอดคล้อง ตรงตามข้อเท็จจริง
มากทีส่ ุด
เป็ นเรื่องสาคัญยิง่ ทีผ่ ซู้ ึ่งจะเป็ นนายชุมพาและพระสงฆ์ในวันข้างหน้า จะต้องเอาใจใส่ศกึ ษาเทววิทยาในลักษณะ
ดังกล่าว และมิใช่แบบถกเถียงโต้แย้งกัน โดยเฉพาะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพี่น้องคริสตชนที่
แยกไปและพระศาสนจักรคาทอลิก
สิง่ นี้มีค วามสาคัญยิ่งขึ้น เพราะการอบรมสังสอนชี
่
วิตจิตแก่บรรดาคริสตชนและนักบวชนัน้ ขึ้นอยู่กับการศึกษา
อบรมที่พระสงฆ์ได้รบั มา
ยิง่ กว่านัน้ คาทอลิกทีท่ างานธรรมทูตในเขตพื้นที่บริเวณเดียวกับคริสตชนอื่นๆ ก็ควรรูถ้ ึงปั ญหาและประโยชน์
ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั ในการทางานแพร่ธรรมยุคนี้ ซึง่ มาจากกระบวนการเพื่อคริสตศาสนจักรสัมพันธ์
11. วิถีทางและวิธกี ารชี้แจงอธิบายความเชื่อคาทอลิก ไม่ควรเป็ นอุปสรรคต่อการเสวนากับเพื่อนพีน่ ้องคริสต
ชนอื่นๆ แน่ นอน เป็ นสิง่ สาคัญยิง่ ว่า ข้อความเชื่อต้องได้รบั การนาเสนออย่างครบถ้วน ไม่มสี งิ่ ใดแปลกแยกไปจากจิตตา
รมณ์แห่งคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ได้เท่าการแสร้งทาเงียบสงบนิ่งเฉย ซึ่งการทาเช่นนี้ส่งผลให้ขอ้ คาสอนคาทอลิก สูญเสีย
ความบริสุทธ์ และทาให้ความหมายแท้ของข้อคาสอนขาดความชัดเจน
ขณะเดียวกัน ความเชื่อคาทอลิกต้องได้รบั การชีแ้ จงและอธิบายให้ถูกต้องลึกซึ้ง ด้วยการใช้ถอ้ ยคาทีเ่ พื่อนพีน่ ้อง
คริสตชนทีแ่ ยกไปนัน้ สามารถเข้าใจได้จริงๆ
ยิง่ กว่านัน้ ในงานเสวนาคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ นักเทววิทยาคาทอลิกต้องยึดมันอยู
่ ่กบั คาสอนของพระศาสน
จักร ต้องพิจารณาไตร่ตรองธรรมล้าลึกของพระเจ้าร่วมกับเพื่อนพี่น้องคริสตชนของเราที่แยกออกไป และต้องกระทานี้
ด้วยใจรัก แสวงหาความจริงด้วยความชัดเจนและด้วยใจสุภาพถ่อมตน เมื่อมีการเปรียบเทียบข้อคาสอนซึ่งกันและกัน
พวกเขาควรระลึกเสมอว่ามี “ลาดับขัน้ ของความจริง ” อยู่ในข้อคาสอนของคาทอลิกด้วย เพราะว่าความจริงเหล่านัน้
แตกต่างกันไปตามส่วนทีส่ มั พันธ์กบั ความเชื่อพืน้ ฐานของคริสตชน ฉะนัน้ การเทียบเคียงกันอย่างพี่น้องเช่นนี้ย่อมเป็ น
หนทางให้ทุกคนเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิง่ ขึน้ ถึงความไพบูลย์อนั สุดจะหยังรู
่ ้ได้ของพระคริสตเจ้า และนาเสนอได้อย่างชัดเจน
ยิง่ ขึน้ 34
12. ต่อหน้าโลกทัง้ มวล ขอให้คริสตชนทุกคนประกาศยอมรับว่า ตนเชื่อในพระตรีเอกภาพ พระเจ้าหนึ่งเดียว
สามพระบุคคล เชื่อในพระบุตรพระเจ้า ผู้ทรงรับธรรมชาติมนุ ษย์ ผู้ทรงเป็ นองค์พระผู้ไถ่และองค์พระผู้เป็ นเจ้า ของเรา
เมื่อพวกเขาร่วมแรงพยายามด้วยกันและให้ความเคารพซึ่งกัน และกัน พวกเขาก็เป็ นสักขีพยานถึงความหวังร่วมกัน ซึง่
ไม่ ทาให้เราผิดหวังเลย ในปั จจุบัน เมื่อความร่วมมือกัน ด้านสังคมในเรื่องต่ างๆ แพร่ไปทัว่ ผู้คนทัง้ หลายไม่ เว้นใครเลยจึง
ได้รบั เรียกให้มาทางานร่วมกัน ทัง้ นี้เป็ นเหตุผลสาคัญยิง่ สาหรับผู้ท่เี ชื่อในพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ คริสตชน ผู้ได้ช่อื
8

ว่าเป็ นคนของพระคริสตเจ้า ความร่วมมือกันในหมู่ ค ริสตชนแสดงให้เห็น ชัดเจนถึงความสัมพันธ์ ซึ่งรวมพวกเขาเข้า
เป็ นหนึ่งเดียวกัน และความร่วมมือกันยังบ่งชี้ให้เห็นถึงพระพักตร์ของพระคริสตเจ้า ผู้รบั ใช้ผู้อ่นื ความร่วมมือกันนี้ซึ่ง
เริม่ มีข้นึ แล้วในหลายประเทศ โดยเฉพาะในภูมภิ าคที่กาลังเจริญก้าวหน้า ด้านสังคมและเทคโนโลยีนัน้ ควรได้รบั การ
พัฒนาให้มากยิง่ ขึน้ ในเรื่องการให้คุณค่าอันถูกต้องถึงศักดิศรี
์ ของมนุษย์ การเสริมสร้างสันติสุขการนาเอาหลักพระวรสาร
ไปใช้ในชีวติ ทางสังคม ความเจริญก้าวหน้าของศิลปและวิทยาการต่างๆ ตามจิตตารมณ์แบบคริสต์ หรือเรื่องการหา
วิธ แี ก้ไขปั ญ หาต่างๆ เพื่อลดความทุกข์ยากของเพื่อนมนุ ษย์ในยุคของเรา อาทิ ความหิว และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ต่างๆ และยังมีเรื่องการไม่รหู้ นังสือ กับความยากจน การขาดแคลนที่อยู่อาศัย และการแบ่งปั นทรัพยากรทีไ่ ม่เท่าเทียม
กันเหล่านี้เป็ นต้น โดยความร่วมมือกันนี้ ทุกคนที่เชื่อในพระคริสตเจ้าสามารถรู้จกั กันและชื่นชมซึ่งกันและกันมากขึ้น
และเช่นนี้ก็สามารถแผ้วถางทางไปสู่เอกภาพในหมู่คริสตชนได้
บทที่ 3
บรรดาคริสตจักร และชุมชนคริสตจักรต่างๆ ที่แยกไปจากสันตะสานักแห่งโรม
13. เวลานี้ เราขอให้ความสนใจเป็ นพิเศษกับเรื่องการแตกแยกสาคัญสองประเภท ที่ส่งผลกระทบเสียหายต่อ
พระภูษาไร้ตะเข็บของพระคริสตเจ้า
การแตกแยกครัง้ แรกๆ เกิดขึ้นทางตะวันออก เมื่อมีการโต้แย้งคัดค้านข้อความเชื่อของสภาสังคายนาเอเฟซัสและ
สภาสังคายนากัลเซดอน และต่อมาเมื่อคริสตจักรสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักรของบรรดาปิ ตาจารย์ทางตะวันออก กับสันตะ
สานักแห่งโรมขาดจากกัน
การแตกแยกครัง้ สาคัญเกิดขึ้นในอีกสี่ศตวรรษต่อมาทางตะวันตก จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่มกั เรียกโดยรวม
ว่า “การปฏิรูป” ผลคือชุมชนคริสตศาสนจักรมากมายทัง้ ระดับชาติ หรือระดับนิกาย แยกตัวออกจากสันตะสานักแห่งโรม
ในบรรดาคริสตศาสนจักรเหล่านัน้ คริสตจักรที่ยงั คงมีธรรมประเพณีและโครงสร้างของคาทอลิกอยู่ คือคริสตจักรแองกลีกนั
ซึง่ ถือว่าอยู่ในฐานะพิเศษ
การแยกตัวออกไปเหล่านี้มคี วามแตกต่างกัน มาก มิใช่เพราะเหตุผลเรื่องต้นกาเนิด สถานที่ หรือ ยุค สมัย
เท่านัน้ แต่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในเรื่องธรรมชาติ และความร้ายแรงของปั ญหา ซึ่ง เกี่ยวข้องกับ ความเชื่อและ
โครงสร้างของคริสตจัก ร สภาสังคายนามิได้ลดทอนความสาคัญเรื่องความแตกต่างกันระหว่างชุมชนคริสตจักรต่างๆ อีก
ทัง้ มิได้ม องข้า มสายสัม พันธ์ที่ม อี ยู่ในชุมชนเหล่านี้ แม้แตกแยกกันก็ตาม ดังนัน้ สภาสังคายนาจึงตัดสินใจนาเสนอ
ข้อพิจารณาต่อไปนี้ เพื่อการทางานคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ดว้ ยความรอบคอบ
I ข้อพิ จารณาพิ เศษเรื่องคริสตจักรตะวันออก
14. เป็ นเวลานานหลายศตวรรษที่คริสตจักรตะวันออก และคริสตจักรตะวันตก ต่างเดินตามทางของตน แม้จะ
เชื่อมโยงสัมพัน ธ์กัน ในความเชื่อและชีวิต ศีลศักดิส์ ิทธิก็์ ตาม เมื่อเกิด ความขัดแย้ง เรื่อ งของความเชื่อ และกฎวิน ัย
ระหว่างทัง้ สองฝ่ าย สันตะสานักแห่งโรมซึง่ ได้รบั การยอมรับจากทัง้ สองฝ่ าย จะทาหน้าที่เป็ นผูช้ น้ี าทาง ส่วนเรื่องสาคัญ
อื่นๆ สภาสังคายนาใคร่ขอเตือนให้ระลึกว่า ในทางตะวันออก มีคริสตจักรเฉพาะหรือคริสตจักรท้องถิน่ เกิดขึน้ มากมาย
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โดยในลาดับแรกคือคริสตจักรของบรรดาปิ ตาจารย์ ซึ่งมีจานวนไม่น้อยที่ภาคภูมิใจว่า ต้นกาเนิดของพวกเขาเกิดจาก
บรรดาอัครสาวก ดังนัน้ เรื่องที่คริสตชนตะวันออกให้ความสนใจ และยังคงดูแลเอาใจใส่เรื่อยมาเป็ นลาดับแรกในคริสตจักร
ท้องถิ่นของตน คือการสงวนรักษาไว้ซึ่งสายใยครอบครัวแห่งความเชื่อและความรักร่วมกัน ซึ่งควรมีอยู่เสมอในหมู่เพื่อนพี่
น้องคริสตศาสนจักรทัง้ หลาย
ในทานองเดียวกัน ต้องไม่ลมื ด้วยว่า นับแต่แรกเริม่ แล้ว บรรดาคริสตจักรตะวันออกมีคลังสมบัติ ซึ่งคริสตจักร
ตะวันตกนามาใช้ประโยชน์มากมาย อาทิ การประกอบพิธกี รรม ธรรมประเพณีดา้ นชีวติ จิต และกฏหมาย อีกทัง้ เราต้อง
ไม่ลดคุณ ค่าข้อ เท็จจริง ที่ว่า สภาสังคายนาต่างๆ ที่จดั ประชุมขึ้นในตะวันออก ได้ให้คานิยามข้อความเชื่อพื้นฐานสาคัญ ๆ
ของคริสตชน อาทิ ข้อความเชื่อเรื่องพระตรีเอกภาพ เรื่องพระวจนาตถ์ข องพระเจ้าทรงรับสภาพมนุ ษย์จ ากพระนาง
พรหมจารีมารีย์ คริสตจักรตะวันออกได้ทนทุกข์มาและยังต้องทุกข์ทรมานอยู่เพื่อธารงรักษาความเชื่อนี้ไว้
อย่างไรก็ตาม มรดกทีบ่ รรดาอัครสาวกมอบสืบต่อมานัน้ คริสตชนได้รบั ไว้ในรูปแบบและลักษณะที่แตกต่างกัน
นับ แต่ยุค แรกเริม่ ของคริสตศาสนจักร มีการอธิบายความเชื่อที่แตกต่างกัน ตามความรู้ความถนั ดและสถานภาพชีวิตที่
แตกต่างกัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้ นอกเหนือจากสาเหตุจากภายนอก ก็ยงั มีการขาดความความรัก และความเข้าใจอันดีต่อกัน
ที่ก่อให้เกิดการแตกแยกมากขึ้น
เพราะเหตุน้ี สภาสังคายนาจึงใคร่ก ระตุ้นเตื อนทุ กคน โดยเฉพาะผู้ตัง้ ใจอุทิศตนทางานฟื้ นฟู ค วามสัมพัน ธ์
สมบูรณ์ให้คนื มาใหม่ ระหว่างคริสตจักรตะวันออกทัง้ หลายกับสันตะสานักแห่งโรม เพื่อให้พจิ ารณาสถานการณ์เฉพาะ
ของคริสตจักรตะวันออก ในเวลาที่ก่อกาเนิดและการเจริญ เติบโต และธรรมชาติของความสัมพันธ์ท่ยี งั มีอยู่ระกว่ าง
คริส ตจัก รตะวัน ออกและกรุงโรม ก่ อนที่จ ะมีก ารแตกแยก เพื่อ การตัดสิน ใจที่ร อบคอบ และเมื่อ ท าเช่ น นี้ ก็จ ะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการเสวนาทีพ่ ยายามกันอยู่
15. ทุกคนทราบดีว่าคริส ตชนของคริสตจักรตะวันออก ร่วมฉลองพิธกี รรมศักดิสิ์ ทธิด้์ วยความรักสักเพียงไร
โดยเฉพาะพิธบี ูชาขอบพระคุณ ซึ่งเป็ นบ่อเกิดชีวติ ของคริสตจักร และเป็ นคามันสั
่ ญญาถึงสิรริ ุ่งโรจน์ในภายภาคหน้า ใน
พิธบี ูชาขอบพระคุณ บรรดาคริสตชนซึง่ รวมเป็ นหนึ่งเดียวกับพระสังฆราชของตน เข้าหาพระเจ้าพระบิดาได้โดยทางพระ
บุตร พระวจนาตถ์ผทู้ รงรับสภาพมนุษย์ ผูท้ รงรับทุกข์ทรมานและได้รบั พระสิรริ ุ่งโรจน์แล้ว ดังนี้เมื่อได้รบั พระจิตเจ้า พวก
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เขาก็ เข้าร่ ว มสนิ ท สัม พัน ธ์กับ องค์พ ระตรีเอกภาพ และกลายเป็ น “ผู้มี ส่ วนร่ วมในพระธรรมชาติ ของพระเจ้ า”
ฉะนัน้ โดยการร่วมพิธบี ูชาขอบพระคุณในแต่ละคริสตจักรเหล่านี้ คริสตจักรของพระเจ้าจึงได้รบั การสร้างให้เติบโตเป็ น
รูปเป็ นร่างมากยิง่ ขึน้ 36 และโดยทางพิธบี ูชาขอบพระคุณนี้ ความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันของพวกเขาก็เป็ นทีป่ รากฏแจ้ง
ในพิธกี รรมถวายคารวะกิจแด่พระเจ้านี้ บรรดาคริสตชนของคริสตจักรตะวันออก แสดงความเคารพนับถืออย่าง
สูง โดยทางบทเพลงสรรเสริญต่างๆ แด่พ ระนางมารีย์ผู้เป็ นพรหมจารีเสมอ พระนางเป็ น ผู้ที่สภาสังคายนาเอเฟซัส
ประกาศอย่างสง่าว่า พระนางทรงเป็ นพระชนนีของพระเจ้า เพื่อพระคริสตเจ้าจะได้รบั การยอมรับเป็ นพระบุตรพระเจ้า
และบุตรแห่งมนุ ษย์อย่างแท้จริง ตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ บรรดาคริสตชนตะวันออกเหล่านยังขับเพลงสรรเสริญบรรดาผู้
ศักดิสิ์ ทธิ ์ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นปิ ตาจารย์ของคริสตจักรสากลด้วย
แม้ค ริส ตจัก รตะวันออกเหล่า นี้ได้แ ยกออกห่างจากเรา แต่คริสตจักรเหล่านี้ก็ยงั มีศีลศักดิสิ์ ทธิแท้
์ อยู่ และที่
สาคัญโดยการสืบเนื่องจากคณะอัครสาวก ยังมีสงั ฆภาพและพิธบี ูชาขอบพระคุณอยู่ดว้ ย ทาให้พวกเขาผูกพันใกล้ชดิ ยิง่
กับ พวกเรา ดังนั น้ การประกอบพิธ ถี วายคารวะกิจ ร่วมกันบางพิธี ที่กระทาในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยได้รบั
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อนุ มตั ิจากผู้ใหญ่ผมู้ อี านาจของคริสตจักร ก็มเิ พียงแต่เป็ นไปได้เท่านัน้ แต่สมควรได้รบั การสนับสนุนให้ปฏิบตั ริ ่วมกัน
ด้วย
ยิง่ กว่านัน้ ในคริสตจักรตะวันออก เราพบว่ามีธรรมประเพณีชวี ติ จิตทีม่ งคั
ั ่ งยิ
่ ง่ ซึง่ แสดงออกอย่างชัดเจนทางชีวติ
การบาเพ็ญพรต นับตัง้ แต่ยุครุ่งเรืองยิง่ ของบรรดาปิ ตาจารย์ของคริสตจักร ชีวติ จิตบาเพ็ญพรตเจริญเฟื่ องฟูมาก ต่อมา
ชีวติ บาเพ็ญพรตนี้ก็พรังพรู
่ ส่โู ลกตะวันตก เป็ นบ่อเกิดให้กบั ชีวติ บาเพ็ญพรตในคริสตจักรละติน และเป็ นพลังเข้มแข็งยิง่
นับแต่นัน้ ดังนั น้ สภาสังคายนาจึงขอเสนอให้ คาทอลิกเปิ ดรับเอาความไพบูลย์ด้านชีวติ จิตของบรรดาปิ ตาจารย์ของ
คริสตจักรตะวันออก ซึ่งยกบุคคลมนุ ษย์ข้นึ สู่การพิศเพ่งราพึงพระเจ้า
คริสตชนคาทอลิกทุกคนควรรับรู้ เคารพให้เกียรติ สงวนรักษา และทะนุ ถนอมมรดกอันมังคั
่ งด้
่ านพิธกี รรมและ
ด้านชีวติ จิตของคริสตจักรตะวันออกไว้ พวกเขาควรรับรูว้ ่าเป็ นสิง่ สาคัญยิง่ ที่ต้องธารงรักษาธรรมประเพณีสมบูรณ์ไว้
อย่างซื่อสัตย์ และต้องเสริมสร้างความปรองดองกัน ระหว่างคริสตชนตะวันออกและคริสตชนตะวันตก
16. นับแต่ยุคแรกเริม่ แล้วที่บรรดาคริสตจักรตะวันออกดาเนิน ตามกฎหมายและขนบประเพณีของคริสตจักร
ตามรูปแบบของตน ซึ่งได้รบั การรับรองเห็นชอบจากบรรดาปิ ตาจารย์ของคริสตจักร จากที่ประชุมสมัชชาพระสังฆราช และ
จากสภาสังคายนาต่างๆ นอกจากไม่เป็ นอุปสรรคต่อเอกภาพของคริสตจักรแล้ว การถือตามกฏหมายและขนบประเพณี
หลากหลายเหล่านี้ ยงั ช่วยเสริมให้คริสตจักรรุ่งโรจน์ และช่วยคริสตจักรในการปฏิบตั ิงานพันธกิจของตน ดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว สภาสังคายนาต้องการขจัดข้อสงสัยทัง้ หลาย จึงขอประกาศอย่างสง่าว่า บรรดาคริสตจักรตะวันออกตระหนักถึง
เอกภาพที่จาเป็ น ต้อ งมีอ ยู ่ข องคริส ตจัก รเหล่า นี้ พวกเขามีอ านาจปกครองตนเองตามกฎวินัย ที่เ ป็ น ของตนเอง
โดยเฉพาะ เพราะกฎวินัยเหล่านัน้ เหมาะสมกับคุณลักษณะคริสตชนของคริสตจักรเหล่านัน้ และเป็ นประโยชน์ต่อความดี
ฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา เงื่อนไขสาคัญ ประการหนึ่งที่ทาให้ต้ องมีการฟื้ นฟู เอกภาพคือ การถือหลักการตามธรรม
ประเพณีโดยมิได้นาไปปฏิบตั จิ ริง
17. สิง่ ทีเ่ ราได้กล่าวถึงเรื่องความแตกต่างหลากหลาย ซึ่งมีอยู่ในคริสตจักรนัน้ จะต้องนาไปประยุกต์ใช้ในเรื่อง
ความแตกต่างหลากหลายในการใช้ถ้อยคาทางเทววิทยาอธิบายข้อคาสอนด้วย ในการศึกษาเรื่องการเผยความจริงของ
พระเจ้า คริสตจักรตะวันออกและคริสตจักรตะวันตกใช้วธิ กี ารที่แตกต่างกัน และพัฒนาความเข้าใจและประกาศยืนยัน
ความจริงของพระเจ้าในแบบที่แตกต่างกัน จึงไม่น่าแปลกใจเลย หากบางครัง้ บางคราว ธรรมประเพณีหนึ่งชื่นชมกับ
บางด้านของธรรมล้าลึกการเผยความจริงของพระเจ้ามากกว่าอีกธรรมประเพณีหนึ่ง หรืออธิบายธรรมล้าลึกนัน้ ได้ดกี ว่า
ในกรณีดงั กล่าว คาอธิบายทางเทววิทยาต่างๆ ต้องถือว่าช่วยเติมเต็มให้แก่กนั และกันมากกว่าจะขัดแย้งกัน ส่วนเรื่อง
ประเพณีเทววิทยาแท้ของคริสตจักรตะวันออกนัน้ เราต้องยอมรับอย่างน่าชื่นชมยิง่ ว่าธรรมประเพณีเหล่านัน้ มีรากฝังลึก
อยู่ในพระคัมภีร์ และรับรูถ้ งึ วิธที ธ่ี รรมประเพณีเหล่านัน้ ได้รบั การหล่อเลี้ยง และแสดงออกในชีวติ พิธกี รรม ธรรมประเพณี
เหล่านัน้ ได้รบั การเสริมพลังจากธรรมประเพณีท่ใี ห้ชีวติ ของบรรดาอัครสาวก และจากผลงานมากมายของบรรดาปิ ตา
จารย์ รวมทัง้ จากผลงานของบรรดานักเขียนเรื่องชีวติ จิตของคริสตจักรตะวันออกด้วย ธรรมประเพณีเหล่านัน้ จึงมีส่วนช่วย
เสริมสร้างการจัดระเบียบชีวติ คริสตชนให้ถูกต้อง และช่วยเปิ ดทางให้เห็นภาพสมบูรณ์แห่งความจริงของคริสตชนด้วย
สภาสังคายนานี้ขอประกาศว่ามรดกชีวติ จิต มรดกพิธกี รรม มรดกกฎวินัย และมรดกเทววิทยาในธรรมประเพณี
หลากหลายเหล่านั น้ เป็ น คุณ ลัก ษณะเฉพาะของพระศาสนจัก รคาทอลิกนี้ที่ส บื จากอัค รสาวก เราขอขอบพระคุณ
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พระเจ้าที่ท รงโปรดให้บ รรดาบุ ตรชาวตะวันออกของพระศาสนจักรคาทอลิก ได้ธารงรัก ษามรดกนี้ไว้ และปรารถนา
แสดงออกอย่างซื่อสัตย์และสมบูรณ์ในชีวิตของตน พวกเขากาลังเจริญชีวิตสนิทสัมพันธ์อย่างแน่ นแฟ้ นกับเพื่อนพี่น้องที่ถือ
ตามธรรมประเพณีน้ีในโลกตะวันตกเช่นกัน
18. หลังจากได้พิจารณาปั จจัยต่างๆ เหล่านี้แล้ว สภาสังคายนาขอกล่าวย้ายืนยันตามคาแถลงของสภาสังคายนา
ครัง้ ก่อนๆ และของบรรดาพระสันตะปาปาก่อนหน้านี้ว่า เพื่อฟื้ นฟูหรือธารงไว้ซงึ่ เอกภาพ และความสัมพันธ์กนั ก็จาเป็ น
อย่างยิง่ ที่ “ต้องไม่บงั คับให้ท่านแบกภาระอื่นอีก นอกจากสิ่ งที่จาเป็ น”37 สภาสังคายนาปรารถนาอย่างยิง่ ว่าใน
องค์กรและกิจการหลากหลายของคริสตจักรทีใ่ ห้ชวี ติ นัน้ ควรพยายามทาทุกอย่างเพื่อให้เอกภาพนี้ค่อยๆ เป็ นจริงขึน้ มา
อย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอน โดยเฉพาะด้วยการอธิษฐานภาวนา และด้วยการเสวนากันฉันพี่น้องถึงเรื่องข้อคาสอนต่างๆ และ
ปั ญหาสาคัญเร่งด่วนด้านงานอภิบาลในยุคของเรา ในทานองเดียวกัน สภาสังคายนาขอเสนอแนะบรรดานายชุมพาและ
สัต บุรุษ ทัง้ หลายของพระศาสนจัก รคาทอลิก ให้พ ฒ
ั นาความสัม พัน ธ์ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับผู้ท่มี ิได้ใช้ชีวิตอยู่ในแดน
ตะวันออกแล้ว แต่ต้องอยู่ห่างไกลจากบ้านเกิด ของตน และให้ร่วมมือ กัน ฉัน มิต รมากยิง่ ขึ้น กับ พวกเขา ด้วยจิตตา
รมณ์ความรัก ทัง้ นี้โดยปราศจากความรูส้ กึ เปรียบเทียบแข่งขันหรือการวิวาทใดๆ สภาสังคายนาหวังว่าหากมีการส่งเสริม
เรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่แล้ว อุปสรรคขวางกัน้ ระหว่างคริสตจักรตะวันออกกับคริสตจักรตะวันตกจะถูกขจัดสิ้นไป และ
ที่สุด จะมีแต่สถานพานักหนึ่งเดียวตัง้ มันอยู
่ ่ในพระคริสตเยซูผเู้ ป็ นศิลาหัวมุมและทาให้ทงั ้ สองเป็ นหนึ่งเดียว38
II. คริสตจักรและชุมชนคริสตจักรต่างๆ ในโลกตะวันตก
19. การลุก ฮือ ก่อ ความวุ่น วายครัง้ ใหญ่เริม่ ขึ้น ในโลกตะวัน ตก เรื่อยมาจนถึงปลายยุค กลางและยุคต่อๆ มา
ส่งผลให้คริสตจักรทัง้ หลายและชุมชนคริสตจักรต่างๆ แยกตัวออกจากสันตะสานักแห่งโรม ถึงกระนัน้ ชุมนุมคริสตจักร
เหล่านัน้ ยังคงไว้ซงึ่ ความผูกพันใกล้ชดิ เป็ นพิเศษกับ พระศาสนจักรคาทอลิกเรื่อยมาตลอดหลายศตวรรษ โดยที่ศาสนา
คริสต์โดยรวมทัง้ หมดเจริญชีวติ ร่วมกันในคริสตศาสนจักรสัมพันธ์น้ี
อย่า งไรก็ต าม เนื่ อ งจากคริสตจัก รและชุม ชนคริส ตจัก รเหล่า นี้แ ตกต่างจากเราพอสมควรทีเดีย ว และยัง
แตกต่างหลากหลายจากกันและกันเองด้วย ทัง้ นี้เพราะมีต้นกาเนิด และการสอนแตกต่างกัน เรื่องชีวติ จิต ฉะนัน้ จึงเป็ น
การยากยิ่งที่จะพยายามชี้แจงอธิบายให้รู้ถึงชุมชนคริสตจักรเหล่านัน้ ได้ดพี อ เราเองไม่มเี จตนาทาเช่นว่านัน้ ณ ทีน่ ้ี
ถึงแม้กระบวนการคริสตศาสนจักรสัมพันธ์และความปรารถนาสันติกบั พระศาสนจักรคาทอลิก ยังมิได้เกิดขึ้นทัว่
ทุกแห่งก็ตาม แต่เราหวังว่าความตระหนักในเรื่องคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ และการเคารพยกย่องซึ่งกันและกัน น่ าจะ
เพิม่ พูนมากขึน้ เรื่อยๆ ในหมู่ผคู้ นทัง้ หลาย
อย่างไรก็ตาม เราต้องยอมรับด้วยว่าในคริสตจักรและชุมชนคริสตจักรเหล่านัน้ มีขอ้ แตกต่างสาคัญๆ จากพระ
ศาสนจักรคาทอลิก มิใช่เพียงเรื่องคุณลักษณะด้านประวัติศาสตร์ สังคม จิตวิทยาและวัฒนธรรมเท่านัน้ แต่แตกต่างกัน
โดยเฉพาะในเรื่องการอธิบายถึงการเผยความจริงของพระเจ้า เพื่อให้การเสวนาคริสตศาสนจักรสัมพันธ์กระทาได้ง่ายขึ้น
แม้จะมีข้อแตกต่างดังกล่าวก็ตาม เราจึงใคร่ขอกาหนดข้อพิจารณาบางประการ ซึ่งสามารถและควรทาหน้าที่เป็ นพื้นฐาน
และช่วยกระตุ้นให้เกิดการเสวนาดังกล่าว
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20. ก่อนื่น เราคิดถึงบรรดาคริสตชนทีป่ ระกาศยืนยันความเชื่ออย่างเปิ ดเผยว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็ นพระเจ้า
และองค์พระผู้เป็ นเจ้า พระองค์ทรงเป็ นคนกลางผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุ ษย์ เพื่อพระสิรริ ุ่งโรจน์ ของพระเจ้าหนึ่งเดียว
พระบิดา พระบุตร และพระจิต เราตระหนักดีว่าอันที่จริงมีข้อแตกต่างหลากหลายจากข้อคาสอนของพระศาสนจักร
คาทอลิกในเรื่องพระคริสตเจ้า พระวจนาตถ์ผู้ทรงรับสภาพมนุ ษย์ เรื่องการไถ่กู้มนุ ษย์ เรื่องธรรมล้าลึกของพระศาสน
จักรและการทาหน้าที่ศาสนบริการของพระศาสนจักร รวมทัง้ เรื่องบทบาทของพระนางมารีย์ในแผนการแห่ง ความ
รอดด้ว ย แต่เราก็รู้ส กึ ยิน ดียิง่ ที่เห็น ว่า เพื่อ นพี่น้อ งคริส ตชนของเราที่แยกไปนัน้ มองพระคริสตเจ้าเป็ นบ่อเกิดและ
ศูนย์กลางแห่งเอกภาพของคริสตจักร การที่พวกเขาปรารถนารวมเป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า เป็ นแรงบันดาลใจให้
พวกเขาแสวงหาความใกล้ชดิ เป็ นหนึ่งเดียวกันยิง่ ขึ้นเสมอ และเป็ นสักขีพ ยานแห่งความเชื่อของพวกเขาท่ามกลาง
ประชาชาติทงั ้ หลายในโลกด้วย
21. การที่เพื่อนพี่น้องของเราเหล่านัน้ มีค วามเคารพรักพระคัมภีร์ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็ น เสมือนการแสดงความ
เลื่อมใสศรัทธาต่อพระคัมภีร์นัน้ ช่วยนาพวกเขาให้ศกึ ษาราพึงพระคัมภีร์อยู่เสมอ เพราะ “ข่าวดีนี้คืออานุภาพของ
พระเจ้า ซึ่งนาความรอดพ้นให้แก่ทุกคนที่มีความเชื่อ ให้แก่ชาวยิวก่อน และให้แก่คนต่างชาติ ด้วยเช่นกัน”39
ขณะที่เรียกหาพระจิตเจ้า พวกเขากาลังแสวงหาพระเจ้าในพระคัมภีร์ อย่างเช่นที่พระองค์ตรัสกับพวกเขาใน
พระคริส ตเจ้า บรรดาประกาศกกล่าวถึงพระองค์ไว้ล่วงหน้าแล้ว พระองค์ท รงเป็ นพระวจนาตถ์ของพระเจ้าผู้มารับ
สภาพมนุ ษย์เพื่อเราทุกคน พวกเขาพิศเพ่งราพึงชีว ิตของพระคริสตเจ้าในพระคัมภีร์ และสิง่ ที่พระอาจารย์เจ้า ทรงสั ่ง
สอนและทรงกระทาเพือ่ ความรอดพ้นของเรา โดยเฉพาะเรื่องธรรมล้าลึกการสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระองค์ ในขณะที่เพื่อนคริสตชนที่แยกตัวไปจากเรายึดถือพระอานุ ภาพของพระเจ้าในพระคัมภีร์ พวกเขาก็ยงั
แตกต่างจากเรา ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระคัมภีรก์ บั คริสตจักร ตามความเชื่อคาทอลิก อานาจ
สังสอนแท้
่
ของพระศาสจักรมีบทบาทหน้าที่สาคัญ เป็ นพิเศษในการอธิบายความหมายพระคัมภีร์ และในการเทศน์สอน
พระวาจาของพระเจ้าทีบ่ นั ทึกไว้
พระคัม ภีร์เป็ น เครื่อ งมือ อัน ทรงคุณ ค่า ยิง่ สาหรับการทางานเสวนา ในพระหัต ถ์อ นั ทรงฤทธิ ์ยิง่ ของพระเจ้า
เพื่อบรรลุถึงความเป็ นหนึ่งเดียวที่องค์พระผูไ้ ถ่ทรงปรารถนาสาหรับทุกคน
22. เมื่อมีการโปรดศีลล้างบาปอย่างถูกต้องตามแบบที่องค์ พระผู้เป็ น เจ้า ทรงตัง้ ศีลศักดิ ์สิทธิ ์นี้ขึ้นมา และผู้
นัน้ รับด้วยท่าทีที่ถูกต้อง เขาก็เข้า ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งอย่างแท้จริงในพระคริสตเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน และได้รบั พระสิริ
รุ่งโรจน์ เขาเกิด ใหม่เข้ามีส่วนร่ว มในชีวิตพระเจ้า ดังเช่ นที่อัค รสาวกเปาโลกล่ าวไว้ว่า “เมื่ อ รับ ศี ล ล้ างบาป ท่ า น
ทัง้ หลายถูกฝังพร้อมกับพระคริ สตเจ้า และกลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ ด้วยความเชื่อในพระอานุภาพของพระ
เจ้า ผู้ทรงบันดาลให้พระคริ สตเจ้ากลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย”40
ดัง นั น้ ศีล ล้า งบาปจึง เป็ น ศีล ศัก ดิ ์สิท ธิ ์ที่ส ร้า งสายสัม พัน ธ์แ ห่ง เอกภาพ ซึ่งผู กพันทุกคนที่เกิดใหม่ด้ วยศีล
ศักดิสิ์ ทธินี์ ้เข้าด้วยกัน แต่ศลี ล้างบาปเป็ นเพียงการเริม่ ต้นที่มุ่งสู่การมีชวี ติ สมบูรณ์ในพระคริสตเจ้า ศีลล้างบาปให้ภาพการ
ประกาศยืนยันความเชื่อ และการเข้าร่วมส่วนเต็มที่ในแผนการความรอด อย่างที่พระคริสตเจ้าทรงมีพระประสงค์ รวมทัง้
การเข้าสนิทสมบูรณ์โดยทางศีลมหาสนิทด้วย
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แม้ชุมชนคริสตจักรทัง้ หลายที่แยกห่างจากเรา จะยังไม่มเี อกภาพโดยสมบูรณ์กบั เรา และแม้เราเชื่อว่าพวกเขา
มิไ ด้ค งไว้ซึ่ง ธรรมล้าลึก ศีลมหาสนิท ให้ถูก ต้องตามความเป็ นจริงโดยสมบู รณ์ ค รบถ้วน ทัง้ นี้เพราะพวกเขาไม่ มีศีล
บรรพชา แต่กระนัน้ เมื่อพวกเขาประกอบพิธรี าลึกถึงการสิน้ พระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระผู้เป็ นเจ้าใน
งานเลี้ยงอาหารค่ าของพระองค์ พวกเขาประกาศยืนยันว่า พิธีราลึกนี้ เป็ นเครื่อ งหมายถึง ชีว ติ สนิท สัม พัน ธ์เป็ น หนึ ่ง
เดียวกับ พระคริสตเจ้า และพวกเขากาลังเฝ้ ารอคอยการเสด็จมาของพระองค์ในพระสิรริ ุ่งโรจน์ด้วย ดังนัน้ คาสังสอนเรื
่
่อ ง
งานเลี้ยงอาหารค่าขององค์พระผู้เป็ นเจ้า เรื่องศีลศักดิสิ์ ทธิอ์ ่นื ๆ เรื่องพิธถี วายคารวะกิจแด่พระเจ้า เรื่องศาสนบริการของ
คริสตจักร ทัง้ หมดนี้เป็ นเรื่องที่ต้องนามาพูดคุยเสวนากัน
23. การดาเนินชีวติ ประจาวันของเพื่อนพี่น้องคริสตชนเหล่านี้ ได้รบั การหล่อเลี้ยงโดยความเชื่อในพระคริสตเจ้า
และได้รบั การเสริม พลังโดยพระหรรษทานของศีลล้างบาป และโดยการฟั งพระวาจาของพระเจ้า ซึ่ง แสดงออกด้วยการ
อธิษฐานภาวนาส่วนตัว ด้วยการราพึงภาวนาพระคัมภีร์ ด้วยการดาเนินชีวติ ครอบครัวคริสตชน และด้วยการประกอบพิธี
คารวะกิจของชุมชน ที่มาร่วมชุมนุ มสรรเสริญพระเจ้า ยิ่งกว่านัน้ หลายครัง้ ที่รูปแบบการประกอบพิธถี วายคารวะกิจนี้
แสดงให้เห็นลักษณะสาคัญของพิธกี รรมร่วมกันในสมัยก่อน
ความเชื่อในพระคริสตเจ้าบังเกิดผลในการถวายสรรเสริญโมทนาคุณพระเจ้าสาหรับพระพรต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากพระ
หัตถ์ของพระองค์ การมีจติ สานึกในความยุติธรรมและความรักแท้ต่อเพื่อนมนุ ษย์ทงั ้ หลาย ความเชื่ออันเข้มแข็งนี้ส่งผล
ก่อให้เกิดความรับผิดชอบจัดให้มอี งค์กรต่างๆ มากมายขึน้ เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ผู้คนทัง้ หลาย ทัง้ ฝ่ ายจิตใจและวัตถุ มีการ
ส่งเสริมให้เยาวชนได้รบั การศึกษา การปรับปรุงสภาพชีวติ ด้านสังคม และการทางานเสริมสร้างสันติภาพทัวโลก
่
เป็ นความจริงว่า ในบรรดาคริสตชนทัง้ หลาย มีเข้าใจคาสอนด้านศีลธรรมของข่าวดีแตกต่างจากคาทอลิก และ
ไม่ยอมรับวิธแี ก้ปัญ หาแบบเดียวกันกับเรา ในเรื่องที่ย ากมากขึ้นของสังคมยุคปั จจุบนั ถึงกระนั น้ พวกเขายังมีความ
ปรารถนาร่วมกับเรา ทีจ่ ะยึดถือพระวาจาของพระคริสตเจ้าเป็ นบ่อเกิดคุณธรรมของคริสตชน และถือตามคาแนะนาของ
อัครสาวกเปาโลที่ว่า “ท่านจะพูดเรื่องใด หรือทากิ จการใด ก็จงพูด จงทาในนามของพระเยซู องค์พระผู้เป็ นเจ้า
เป็ นการขอบพระคุณพระเจ้า พระบิ ดา โดยทางพระองค์เถิ ด” 41 เพราะเหตุน้ีการเสวนาคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ จึง
น่าจะเริม่ ต้นด้วยการพูดคุยกันถึงเรื่องวิธนี าข่าวดีมาประพฤติปฏิบตั อิ ย่างมีศลี ธรรม
24. หลังจากได้กล่าวถึงสภาพเงื่อนไขและหลักการต่างๆ ที่ต้องถือปฏิบตั ิในการทางานคริสตศาสนจักรสัมพันธ์
โดยสังเขปแล้ว เราจึงหันมามองอนาคตด้วยความมันใจ
่ สภาสังคายนาขอกระตุ้นเตือนสัตบุรุษทัง้ หลาย ให้หลีก เลี่ย ง
ความคิดแบบผิวเผิน และความกระตือรือร้น ที่ขาดความรอบคอบ ซึ่งอาจขัดขวางความก้าวหน้าสู่เอกภาพได้ การ
ทางานคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ต้องมีลกั ษณะสากลแบบคาทอลิก และต้องทาด้วยความจริงใจ กล่าวคือต้องซื่อสัตย์ต่อ
ความจริง ซึง่ ได้รบั มาจากบรรดาอัครสาวกและปิ ตาจารย์ของพระศาสนจักร โดยให้สอดคล้องตามความเชื่อที่พระศาสน
จัก รคาทอลิกประกาศยืนยันเสมอมา และในเวลาเดียวกัน มุ่งสู่ค วามสมบูรณ์ ท่อี งค์พ ระผู้เป็ น เจ้าของเรา ทรงมีพ ระ
ประสงค์ให้พระกายของพระองค์เจริญเติบโตขึน้ ตลอดทุกยุคสมัย
สภาสังคายนานี้ปรารถนาอย่างยิง่ ให้บรรดาบุตรของพระศาสนจักรคาทอลิก นาข้อเสนอเหล่านี้ไปพัฒนาให้
สัม พัน ธ์ก บั กฎเกณฑ์ต่า งๆ ของเพื่อนพี่น้องคริสตชนของเราที่แยกออกไป เพื่อจะได้ไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขวางกัน้
หนทางแห่งพระอารักขญาณของพระเจ้า และไม่มกี ารคิดตัดสินล่วงหน้าใดๆ ทีข่ ดั ขวางการดลใจของพระจิตเจ้าในอนาคต
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ยิง่ กว่านัน้ สภาสังคายนาขอประกาศยืนยันว่าสภาฯ ตระหนักเป็ นอย่างดีว่า พลังอานาจและความสามารถต่างๆ ของ
มนุ ษย์ไม่อาจช่วยให้บรรลุจุดหมายนี้ได้ นัน่ คือการนาคริสตชนทัง้ มวลเข้ามาปรองดองเป็ นหนึ่งเดียวกัน ในคริสตจักร
เพียงหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า ด้วยเหตุเหตุน้สี ภาสังคายนาจึงมอบความหวังทัง้ หมดไว้ในคาอธิษฐานภาวนาของพระ
คริสตเจ้าสาหรับพระศาสนจักร และในความรักของพระเจ้าพระบิดาที่ทรงมีต่อเรา รวมทัง้ ในพลังอานาจของพระจิตเจ้า
“ความหวังนี้ ไม่ทาให้ เราผิ ดหวัง เพราะพระจิ ตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เรา ได้หลังความรั
่
กของพระเจ้าลงใน
ดวงใจของเรา”42
ทุกเรื่องและทุกประเด็นที่ได้รบั การนาเสนอไว้ในพระสมณกฤษฎีกาฉบับนี้ ได้รบั การลงมติเห็นชอบโดยบรรดา
ปิ ตาจารย์ของสภาสังคายนา
อาศัยอานาจอัครสาวกซึง่ พระคริสตเจ้าประทานแก่เรา เราร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกับบรรดาปิ ตาจารย์ ให้การอนุ มตั ิ
รับรอง กาหนดให้ตราเป็ นบทบัญ ญัติไว้ ในพระจิต เจ้า และมีบ ญ
ั ชาให้ท ุก สิง่ เหล่า นี้ไ ด้ร บั การประกาศใช้อ ย่างเป็ น
ทางการ เพื่อพระสิรริ ุ่งโรจน์ของพระเจ้า
ให้ไว้ ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม
วันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1964
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