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พระสมณกฤษฎีกา
เรื่องพระศาสนจักรคาทอลิ ก จารีตตะวันออก
ORIENTALIUM ECCLESIARUM
อารัมภบท
1. พระศาสนจัก รคาทอลิก เคารพยกย่อ งสถาบัน จารีตพิธกี รรม ธรรมประเพณีพระศาสนจักร และ
มาตรฐานการดาเนินชีวติ คริสตชนของบรรดาพระศาสนจักรตะวันออกเป็ นอย่างสูง เนื่องจากเป็ นพระศา
สนจักรที่น่านับถือมาแต่โบราณกาล และเป็ นที่ประจักษ์ชดั ว่าพระศาสนจักรเหล่านัน้ มีธรรมประเพณีท่ี
สืบทอดจากบรรดาอัครสาวก และต่อเนื่องมาทางบรรดาปิ ตาจารย์ของพระศาสนจักร1 ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของมรดกการเผยแสดงของพระเจ้าที่มอิ าจแบ่งแยกได้ในพระศาสนจักรสากล ดังนัน้ สภาสังคายนา
นี้จงึ ให้ค วามเอาใจใส่ต่อบรรดาพระศาสนจักรตะวันออก ซึ่งเป็ น สักขีพยานถึงธรรมประเพณีนี้ เพื่อ
พระศาสนจักรเหล่านัน้ จะได้เจริญรุ่งเรือง และปฏิบตั ิภารกิจหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายมานัน้ ด้วยความ
เข้มแข็งใหม่เยีย่ งอัครสาวก สภาสังคายนานี้จงึ กาหนดหลักเกณฑ์บางประการขึน้ มาเสริมกับหลักเกณฑ์
เหล่านัน้ ที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนจักรสากล ส่วนหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ นั น้ ให้อยู่ในดุ ลพินิจ ของสมัชชา
พระสังฆราชตะวันออกและสันตะสานัก
บรรดาพระศาสนจักรหรือจารีตต่างๆ
2. พระศาสนจัก รคาทอลิก เป็ น พระศาสนจัก รศัก ดิ ์สิท ธิ ์ เป็ น พระกายทิ พ ย์ ข องพระคริส ตเจ้ า
ประกอบด้วยสัตบุรุษคริสตชนรวมตัวกันเป็ นหนึ่งเดียวในพระจิตเจ้า ด้วยความเชื่อเดียวกัน ศีลศักดิสิ์ ทธิ ์
เดียวกัน และอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน พวกเขารวมตัวกันเป็ นชุมชนกลุ่มต่างๆ ผูกพันอยู่ด้วยกัน
โดยพระฐานานุ กรม ทาให้เกิดเป็ น พระศาสนจักรหรือ กลุ่มจารีตที่แยกจากกัน ระหว่างกลุ่มจารีต
ต่า ง ๆ เหล่า นี้ม สี ายสัม พัน ธ์อัน น่ าชื่นชม ความหลากหลายในพระศาสนจัก รมิได้เป็ นอัน ตรายต่ อ
เอกภาพของพระศาสนจักรแต่อย่างใด แต่กลับแสดงให้เห็นเอกภาพนี้ เพราะพระศาสนจักรคาทอลิก
ตระหนักดีว่าแต่ละพระศาสนจักร หรือแต่ละกลุ่มจารีต ควรธารงรักษาธรรมประเพณี ของตนไว้อ ย่าง
ครบถ้วน และแต่ ละพระศาสนจัก รควรปรับ วิถีท างชีวิตของตนให้สอดคล้องกัน ตามความจ าเป็ น ที่
แตกต่างกัน ทัง้ ในเรื่องเวลาและสถานที2่
3. แต่ละพระศาสนจักร ไม่ว่าจะเป็ น พระศาสนจักรตะวันออก หรือพระศาสนจักรตะวันตก แม้จะ
แตกต่างกันในเรื่อง “จารีต” กล่าวคือในเรื่องพิธกี รรม ระเบียบวินัยของพระศาสนจักรและมรดกด้านชีวติ
จิต แต่ละพระศาสนจักรได้รบั มอบหมายให้อยู่ในการอภิบาลดูแลของพระสันตะปาปา เนื่องด้วยพระองค์
เป็ นผู้ได้รบั เลือกให้เป็ นผูส้ บื ตาแหน่งของนักบุญเปโตร เป็ นประมุขปกครองพระศาสนจักรสากลนี้ แต่ละ
พระศาสนจักรหรือแต่ละจารีตมีศกั ดิศรี
์ เท่าเทียมกัน ดังนัน้ แต่ละพระศาสนจักรจึงไม่อยู่เหนือกว่า หรือ

สูงส่งกว่าพระศาสนจักรอื่นในเรื่องจารีต มีสทิ ธิเดียวกันและอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน รวมทัง้ เรื่อง
การประกาศข่าวดีแก่นานาชาติ (เทียบ มก16:15) ภายใต้การชีแ้ นะของพระสันตะปาปา
4. ดังนัน้ ในทุกส่วนทัวโลก
่
จึงต้องหาวิธชี ่วยปกป้ องและส่งเสริม แต่ละพระศาสนจักรให้เจริญก้าวหน้า
และเพื่อ บรรลุจ ุด หมายดังกล่ าว ควรมีก ารจัด ตัง้ ชุ ม ชนวัด (parishes) และเขตปกครองสัง ฆต าบล
(hierarchy) ขึน้ ณ ที่ซงึ่ บรรดาคริสตชนเรียกร้องผลประโยชน์ด้านชีวติ จิต อย่างไรก็ตาม พระฐานานุกรม
ของแต่ละพระศาสนจักรทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ มีอานาจปกครองตามกฎหมาย ในเขตหนึ่งหรือในเขตเดียวกัน
ควรพยายามส่งเสริมการทางานเป็ นหนึ่งเดียวกัน ด้วยการประชุมปรึกษาหารือกันเป็ นประจา และควร
พยายามค้าจุนภารกิจต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สุขของศาสนา และเพื่อธารงรักษาระเบียบ
วินัยของบรรดาสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ 3
บรรดาสงฆ์และบรรดาผูป้ รารถนาเข้าสู่ศลี บวชเป็ นพระสงฆ์ ควรได้รบั การอบรมสังสอนให้
่
รเู้ รื่อง
จารีตต่าง ๆ และโดยเฉพาะกฎเกณฑ์ปฏิบตั ิท่ตี ้องนาไปประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาเรื่องจารีตสัมพันธ์ต่าง ๆ
ส่วนบรรดาคริสตชนฆราวาสควรได้รบั การสอนคาสอนให้ เรียนรู้เรื่องจารีตต่าง ๆ และกฎเกณฑ์จารีต
เหล่านัน้ ด้วย
สุดท้าย คริสตชนคาทอลิกแต่ละคนและทุกคน รวมทัง้ ผู้รบั ศีลล้างบาปของคริสตจักรหรือนิกายอื่น
ทีม่ ใิ ช่คาทอลิก ซึง่ เข้ามาร่วมความสัมพันธ์สมบูรณ์กบั พระศาสนจักรคาทอลิก ต้องรักษาจารีตของตนไว้
อย่างสุดความสามารถ4 ทัง้ นี้โดยไม่ขดั กับสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือจากทางสันตะสานัก ในกรณี
พิเศษที่เกีย่ วกับบุคคล ชุมชนคริสตชนหรือเขตพื้นที่ต่างๆ สันตะสานักเป็ นผู้ตดั สินสูงสุดในเรื่องคริสต
ศาสนสัมพันธ์โดยลงมือกระทาการเอง หรือโดยผ่านทางผูม้ อี านาจหน้าที่ ทัง้ นี้แล้วแต่โอกาสอันควร ด้วย
จิตตารมณ์แห่งคริสตศาสนสัมพันธ์ โดยออกเป็ นข้อแนะนา กฤษฎีกาหรือบทบัญญัตติ ามทีเ่ ห็นสมควร

การสงวนรักษามรดกด้านชีวิตจิตของพระศาสนจักรตะวันออก
5. ประวัต ิศ าสตร์ ธรรมประเพณี และสถาบัน ต่า งๆ มากมายของพระศาสนจักร เป็ นสักขีพยาน
เด่นชัดถึงคุณความดียงิ่ ใหญ่ท่พี ระศาสนจักรสากลเป็ นหนี้ต่อพระศาสนจักรตะวันออกทัง้ หลาย 5 ดังนัน้
สภาสังคายนาจึงไม่เพียงแต่ให้ความเคารพนับถืออย่างสูงต่อมรดกด้านพระศาสนจักร และด้านชีวติ จิต
ซึง่ สมควรได้รบั การยกย่องสรรเสริญ อย่างยิง่ เท่านัน้ แต่ไม่ลงั เลใจที่จะถือว่า มรดกเหล่านัน้ เป็ นมรดก
ของพระศาสนจักรสากลด้วย เพราะเหตุน้ี พระศาสนจักรจึงประกาศอย่างสง่าว่าบรรดาพระศาสนจักร
ตะวันออก เช่นเดียวกับพระศาสนจักรตะวันตก มีสทิ ธิสมบูรณ์และมีหน้าทีต่ อ้ งปกครองตนเอง ตามกฎ
วินัยที่แต่ละพระศาสนจักรมีอยู่แล้ว เพราะทุ กพระศาสนจักรสมควรได้รบั การยกย่องสรรเสริญ ด้วย
เหตุผลการเป็ นพระศาสนจักรที่น่านับถือมาแต่โบราณ ทัง้ ยังสอดประสานอย่างดียงิ่ กับคุณลักษณะของ
คริสตชน และเหมาะกับการส่งเสริมความดีงามของวิญญาณทัง้ หลาย

6. สมาชิกทัง้ หลายของพระศาสนจักรจารีตตะวันออก ควรตระหนักและเชื่อมันว่
่ าพวกเขาสามารถและ
ควรต้องสงวนรักษาจารีตพิธกี รรมอันชอบธรรม และวิถีทางดาเนินชีวติ ที่เป็ นอยู่ของตนไว้เสมอ และมันใจ
่
ด้วยว่าสิง่ เหล่านี้จะไม่แปรเปลีย่ นไป เว้นแต่เพื่อปรับปรุงชุมชนของตนให้ดขี น้ึ เท่านัน้ ทุกสิง่ ต้องได้รบั กา
ปฏิบตั จิ ากบรรดาสมาชิกของพระศาสนจักรจารีตตะวันออกเอง นอกจากนัน้ พวกเขาต้องแสวงหาความรู้
ให้มากขึ้น และรูจ้ กั ใช้สงิ่ เหล่านัน้ อย่างถูกต้องเสมอ และหากพวกเขาขาดตกบกพร่องบ้าง เพราะความ
แปรปรวนของยุคสมัยและผู้คน พวกเขาต้องหาวิธกี ารต่าง ๆ เพื่อกลับมาสู่ธรรมประเพณีดงั ้ เดิมของตน
ให้ได้
ผูม้ ตี าแหน่งหน้าที่ หรือผูท้ างานศาสนบริการต่าง ๆ ย่อมมีโอกาสอยู่เสมอที่จะติดต่อสื่อสารกับ
พระศาสนจักรตะวันออก หรือคริสตชนตะวันออก จึงจาเป็ นต้องได้รบั การอบรมให้เหมาะสมกับการทา
หน้าที่ของตน ทัง้ เรื่องความรูแ้ ละการให้ความเคารพต่อจารีตต่าง ๆ กฎวินัย ข้อคาสอน ประวัตศิ าสตร์
และคุณลักษณะเฉพาะของบรรดาสมาชิกพระศาสนจักรจารีตตะวันออก 6 เพื่อให้การทางานแพร่ธรรม
ของพวกเขาเกิดประสิทธิผลยิง่ ขึ้น บรรดานักบวชและสมาคมต่าง ๆ ของพระศาสนจักร จารีตละติน
ที่ทางานอยู่ในประเทศตะวันออก หรืออยู่ท่ามกลางคริสตชนจารีตตะวันออก ได้รบั คาแนะนาเป็ นพิเศษ
ให้พวกเขาจัดตัง้ บ้าน หรือแม้กระทังเขตปกครองส
่
าหรับผู้ถือจารีตตะวันออกขึ้น ทัง้ นี้ตามที่จะสามารถ
กระทาได้7
พระสังฆอัยกาของพระศาสนจักรจารีตตะวันออก
7. พระสัง ฆอัย กา (Patriarchate) เป็ น สถาบัน หนึ่ง ที่มีอยู่ในพระศาสนจักรมาตัง้ แต่ยุคแรกเริ่มแล้ว
และเป็ นที่ยอมกรับของสภาสังคายนาครัง้ แรก ๆ 8 “พระสัฆอัยกาตะวันออก” หมายถึง พระสังฆราชผู้
เป็ นประมุขที่มอี านาจปกครองตามกฎหมาย เหนือบรรดาพระสังฆราช ไม่เว้นแม้แต่พระสังฆราชนคร
บรรดาสมณะ และคริสตชนทัง้ หลายของเขตแดนของตนหรือ ของจารีตของตน เป็ นไปตามประมวล
กฎหมายพระศาสนจักร ทัง้ นี้โดยไม่ขดั กับการเป็ นประมุขสูงสุดขององค์พระสันตะปาปา 9
ทีใ่ ดก็ตามทีม่ กี ารแต่งตัง้ พระฐานานุ กรม (hierarch) ของจารีตใดขึ้นมา นอกเขตปกครองพระสังฆ
อัยกา สงฆ์ท่านนัน้ ก็ยงั คงผูกพันอยู่กบั สังฆตาบล ในเขตปกครองของพระสังฆอัยกาของจารีตนัน้ อยู่
เสมอ ทัง้ นี้เป็ นไปตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร
8. แม้เขตปกครองพระสังฆอัยกาบางแห่งมีมาก่อน และเขตปกครองบางเขตมีขน้ึ มาภายหลังก็ตาม
ถึงกระนัน้ ทุกเขตปกครองมีศกั ดิศรี
์ แบบพระสังฆอัยกาเท่าเทียมกันทัง้ สิน้ ทัง้ นี้โดยไม่ขดั กับลาดับการให้
เกียรติทม่ี อี ยู่อย่างถูกต้องชอบธรรมแล้วแต่อย่างใด10

9. จากธรรมประเพณีโบราณของพระศาสนจัก บรรดาพระสังฆอัยกาของพระศาสนจักรตะวันออก
สมควรได้รบั เกียรติพเิ ศษ เมื่อคานึงถึงว่าแต่ละท่านเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั เลือกให้ปกครองเขตพระสังฆอัยกาของ
ตนในฐานะเป็ นบิดาและประมุข
ดังนัน้ สภาสังคายนานี้จงึ ตกลงใจให้มกี ารจัดเรื่องสิทธิและอภิสทิ ธิต่์ าง ๆ ของพระสังฆอัยกา
ขึน้ ใหม่ ให้สอดคล้องกับธรรมประเพณีโบราณของแต่ละพระศาสนจักร และให้เป็ นไปตามกฤษฎีกาต่าง
ๆของสภาสังคายนาทัง้ หลายด้วย11
สิทธิและอภิสทิ ธิต่์ าง ๆ ที่เป็ นปั ญหา เป็ นสิทธิและอภิสิทธิที์ ่ท่านได้รบั ในสมัยที่มคี วามสัมพันธ์
เป็ นหนึ่งเดียวกัน ระหว่างพระศาสนจักรตะวันออกกับพระศาสนจักรตะวันตก สิทธิและอภิสิทธิเหล่
์ านัน้
จะต้องได้รบั การปรับให้เข้ากับสภาวะการณ์สมัยใหม่ดว้ ย
พระสังฆอัยการ่วมกับสมัชชาพระสังฆราชของตน ถือเป็ นอานาจสูงสุดสาหรับกิจการทุกเรื่องของ
เขตปกครองสังฆอัยกา ทัง้ เรื่องสิท ธิการจัดตัง้ เขตปกครองใหม่ (new eparchies) และการแต่งตัง้
พระสังฆราชของจารีตของตนภายในเขตแดนปกครองของพระสังฆอัยกา ทัง้ นี้โดยไม่ขดั กับสิทธิทม่ี อิ าจ
ลบล้างได้ของพระสันตะปาปา ทีส่ ามารถเข้าแทรกจัดการในกรณีต่าง ๆ
10. ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร สิง่ ที่กล่าวถึง พระสังฆอัยการนัน้ ใช้ได้กบั บรรดาพระอัคร
สังฆราช ผูท้ าหน้าทีป่ กครองทัง้ หมดในแต่ละพระศาสนจักรหรือจารีตนัน้ 12
11. สภาสังคายนานี้พิจารณาเห็นว่า ตาแหน่ งหน้าที่พระสังฆอัยกาในพระศาสนจักรตะวันออก เป็ น
รูปแบบการปกครองที่เป็ นประเพณีสบื ทอดกันมาแต่โบราณ สภาสังคายนานี้ปรารถนาอย่างยิง่ ให้มกี าร
จัดตัง้ เขตปกครองพระสังฆอัยกาใหม่ข้นึ ในเขตพื้นที่ซงึ่ มีความจาเป็ น โดยสภาสังคายนา หรือโดยพระ
สันตะปาปา13
ระเบียบวิ นัยของศีลศักดิ์ สิทธิ์
12. สภาสังคายนานี้ ขอยืนยันและรับรองระเบียบวินั ย ที่มีม าแต่โบราณของศีลศักดิสิ์ ทธิ ์ ซึ่งมีอยู่ใน
พระศาสนจัก รตะวัน ออกทัง้ หลาย รวมทัง้ วิธีป ระกอบจารีต พิธีต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบ
พิธกี รรมและการโปรดพิธศี ลี ศักดิสิ์ ทธิ ์ สภาสังคายนาปรารถนาอย่างยิง่ ให้สงิ่ นี้ได้รบั การฟื้ นฟูข้นึ ใหม่
หากสถานการณ์เรียกร้อง
13. การถือปฏิบัติท่มี ีอยู่แล้วในเรื่องศาสนบริกรศีลกาลัง ซึ่งได้รบั มาตัง้ แต่ยุคแรกเริม่ ในพระศาสนจักร
ตะวันออก ควรได้รบั การรื้อฟื้ นขึน้ ใหม่ให้สมบูรณ์ ดังนัน้ พระสงฆ์ย่อมโปรดศีลศักดิสิ์ ทธิได้
์ อย่างถูกต้อง
โดยใช้น้ามันศักดิสิ์ ทธิที์ ไ่ ด้รบั การเสกโดยพระสังฆอัยกาหรือพระสังฆราช14

14. พระสงฆ์ทุกองค์ของพระศาสนจักรจารีตตะวันออก สามารถโปรดศีลศักดิ ์สิทธินี์ ้อย่างถูกต้องแก่ค ริ
สตชนของจารีตใดก็ได้ รวมทัง้ คริสตชนของจารีตละตินด้วย โดยท่านจะโปรดศีลนี้ร่วมกับศีลล้างบาป
หรือโปรดแยกจากกันก็ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อจะโปรดศีลนี้อย่างถูกต้อง จาเป็ นต้องถือตามกฎข้อบังคับ
ทัง้ จากกฎหมายทัว่ ไปและกฎหมายเฉพาะด้วย 15 พระสงฆ์ของจารีตละตินที่ได้รบั อานาจให้โปรดศีล
ศักดิสิ์ ทธินี์ ้ สามารถโปรดศีลนี้อย่างถูกต้องแก่คริสตชนของพระศาสนจักรตะวันออกเช่นกัน ทัง้ นี้โดย
ไม่ขดั กับจารีตนที่ต้องถือตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของกฎหมายทัว่ ไปและกฎหมายเฉพาะ เพื่อให้การ
โปรดศีลนี้เป็ นไปอย่างถูกต้อง16
15.

บรรดาคริสตชนมีพนั ธะต้องเข้าร่วมพิธกี รรมในวันอาทิตย์ และวันฉลองต่าง ๆ หรือเข้าร่วมใน
พิธสี วดทาวัตร17 ตามกฎข้อบังคับหรือ ประเพณีปฏิบตั ิของจารีตของตน เพื่อคริสตชนจะสามารถถือ
ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับนี้ได้ง่ายขึ้น จึงกาหนดให้ช่วงเวลาที่ต้องถือตามกฎนี้ นับแต่เวลาสวดทาวัตร
เย็นของวัน ก่อนวัน อาทิตย์ห รือวัน ก่อนวัน ฉลอง ไปจนถึงสิ้นสุดวันอาทิตย์หรือสิ้นสุ ดวันฉลองนัน้ 18
คริสตชนได้รบั การกระตุน้ ให้รบั ศีลมหาสนิทในวันดังกล่าว หรือรับศีลมหาสนิทให้บ่อยทีส่ ุด ทุกวันได้ยงิ่
ดี19
16. ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า บรรดาคริสตชนของแต่ละพระศาสนจักรที่แตกต่างกันพานักอาศัยอยู่ปะปนกัน
ในบริเวณเดียวกัน หรือในเขตตะวันออก บรรดาพระสังฆราชมอบให้พระสงฆ์ของจารีตใดก็ได้ มีอานาจ
รับฟั งแก้บาปตามหน้าที่ โดยไม่มขี อ้ จากัดใด ๆ และสามารถใช้ได้ทวเขตแดนของพระสั
ั่
งฆราชผู้ให้อานาจ
การฟั งแก้บาปนั น้ ครอบคลุมทัง้ สถานที่แ ละคริสตชนของจารีตอื่นใดในเขตท้องที่เดียวกันด้วย เว้นแต่ ว่ า
พระสังฆราชผู้ปกครองท้องทีจ่ ะบอกกล่าวไม่ยนิ ยอมให้อานาจนี้ในเขตท้องที่จารีตของตน20
17. สภาสังคายนานี้ปรารถนาอย่างยิง่ ให้มกี ารรื้อฟื้ นสถานภาพสังฆานุ กรถาวรขึ้นมาใหม่ ในสถานที่
ซึง่ ธรรมเนียมนี้ลม้ เลิกไป เพื่อให้การปฏิบตั ิดงั ้ เดิมของศีลบวชเป็ นพระสงฆ์ในพระศาสนจักรตะวันออก
กลับเฟื่ องฟูข้นึ ใหม่ สมณะผู้มอี านาจหน้าที่ฝ่ายนิติบญ
ั ญัติของแต่ละพระศาสนจักร ควรตัดสินใจให้มี
สถานภาพอุปสังฆานุกร และศีลน้อยต่าง ๆ ตลอดจนเรื่องสิทธิและกฎข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานภาพ
นัน้ ๆ ด้วย22
18. เพื่อป้ องกันมิให้เกิดการแต่งงานที่ไม่ถูกต้อง เมื่อคาทอลิกของพระศาสนจักรตะวันออกสมรสกับผู้
ได้รบั ศีลล้างบาปที่มใิ ช่คาทอลิกของพระศาสนจักรตะวันออก และเพื่อเป็ นการส่งเสริมความซื่อสัตย์และ
ความศัก ดิส์ ิท ธิข์ องการแต่ ง งาน รวมทัง้ เพื่ อ สัน ติสุ ข ในครอบครัว สภาสัง คายนานี ้จ งึ บัญ ญัต ิว ่า
“รูป แบบ” ทางกฎหมายพระศาสนจักรสาหรับ การประกอบพิธแี ต่งงาน เป็ นกฎข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ
ตามเพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย (liceity) สาหรับความถูกต้องสมบูรณ์ (validity) ของการแต่งงานนัน้

เพียงแต่ตอ้ งมีศาสนบริกรพระสงฆ์เป็ นผู้ประกอบพิธกี พ็ อแล้ว เว้นแต่มขี อ้ กาหนดอื่นๆ ของกฎหมาย
บัญญัตไิ ว้23
พิ ธีถวายคารวะกิ จแด่พระเจ้า
19. สภาสังคายนาหรือสันตะสานักเท่านัน้ มีสิทธิท์ ่จี ะกาหนด เลื่อนหรือยกเลิกวันฉลองต่าง ๆ ที่ใช้กับทุก
พระศาสนจักรตะวันออก ส่วนการที่จะกาหนด เลื่อน หรือยกเลิกวันฉลองใดๆ ของแต่ละพระศาสนจักร
นัน้ เป็ นเรื่องทีอ่ ยู่ในอานาจหน้าที่ มิใช่เฉพาะของสันตะสานักเท่านัน้ แต่เป็ นของสมัชชาพระสังฆอัยกา
หรือสมัชชาพระสังฆราชด้วย ทัง้ นี้โดยต้องคานึงถึงพื้นที่โดยรวมทัง้ หมด และคานึงถึงแต่ละพระศาสน
จักรด้วย24
20. จนกว่า จะถึง เวลาที่บ รรดาคริส ตชนตกลงเห็น พ้อ งกัน ได้ ในเรื่องกาหนดวันแน่ นอนสาหรับวัน
ฉลองปั สกา ซึ่งหวังว่าจะเป็ นเช่นนัน้ ได้สกั วันหนึ่ง ในระหว่างนี้ เมื่อคานึงถึงการส่งเสริม เอกภาพของ
คริสตชนในพืน้ ทีบ่ ริเวณเดียวกัน หรือชนชาติเดียวกัน ให้ถอื เป็ นหน้าทีข่ องพระสังฆอัยกาหรือสมณะผู้มี
อานาจสูงสุด ของสถานที่นั น้ เห็น พ้ องต้อ งกัน เป็ น ฉั น ทามติ เมื่อได้ป รึก ษาหารือ กับ บรรดาผู้ไ ด้ร ับ
ผลกระทบแล้ว ในเรื่องการกาหนดวันฉลองปั สกาเป็ นวันอาทิตย์เดียวกัน 25
21. คริสตชนที่พานักอาศัยอยู่นอกบริเวณ หรือนอกเขตแดนแห่งจารีตของตน ย่อมถือตามประเพณี
นิยมของสถานทีท่ ่เี ขาเจริญชีวติ อยู่นัน้ ในเรื่องกฎการถือเทศกาลศักดิสิ์ ทธิ ์ ในครอบครัวทีแ่ ต่งงานแบบ
ต่างจารีตกันนัน้ อนุญาตให้ถอื กฎตามจารีตหนึ่งเหมือนกันได้26
22. บรรดาสมณะและนักบวชของพระศาสนจักรตะวันออก ควรประกอบพิธีทาวัตรตามกฎเกณฑ์และ
ธรรมประเพณีทต่ี นถือปฏิบตั อิ ยู่ ซึ่งได้รบั การเคารพยกย่องอย่างสูงมาแต่สมัยโบราณในพระศาสนจักร
ตะวันออก27 บรรดาคริสตชนเองก็ควรดาเนินตามแบบอย่างของผู้ท่ีมาก่อนหน้ า และเข้ามาร่วมด้ว ยใจ
ศรัทธาในพิธสี วดทาวัตรเท่าทีโ่ อกาสอานวย
23. พระสัง ฆอัยการ่วมด้ว ยสมัชชาพระสัง ฆราชของตน หรือ สมณะผู้มีอานาจสูงสุดของแต่ละพระ
ศาสนจักร ร่วมด้วยสภาสังฆราช มีสทิ ธิกาหนดการใช้ภาษาในการประกอบพิธกี รรมศักดิสิ์ ทธิ ์ และ
หลังจากส่งรายงานให้ทางสันตะสานักแล้ว ก็มสี ทิ ธิอนุมตั ริ บั รองคาแปลตัวบทต่าง ๆ เป็ นภาษาท้องถิ่น

ความสัมพันธ์กบั พี่น้องคริสตชนของพระศาสนจักรที่แยกออกไป
24. บรรดาพระศาสนจักรตะวันออกที่สมั พันธ์เป็ นหนึ่งเดียวกับสันตะสานักแห่งโรม มีหน้าทีพ่ เิ ศษในการ
ส่งเสริมความเป็ นเอกภาพในหมู่คริสตชน โดยเฉพาะคริสตชนพระศาสนจักรตะวันออกให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในพระสมณกฤษฎีกา “คริสตศาสนจักรสัมพันธ์” ของสภาสังคายนานี้
ทัง้ นี้ด้วยการอธิษฐานภาวนาเป็ นอันดับแรก ด้วยแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของตน ด้วยการถือซื่อสัตย์
ทางศาสนาต่อธรรมประเพณีดงั ้ เดิมของพระศาสนจักรตะวันออก ด้วยการเสริมความรู้ให้รจู้ กั กันมากขึ้น
ด้วยการทางานร่วมกัน และด้วยการให้ความเคารพดุจพีน่ ้องต่อสิง่ ต่าง ๆ และต่อมนุษย์ดว้ ยกัน29
25. ถ้าคริสตชนคนใดของพระศาสนจักรตะวันออกทีแ่ ยกออกไป ได้รบั การชีน้ าโดยพระหรรษทานของ
พระจิตเจ้า ให้เข้ามาร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกับคาทอลิก เขาก็ไม่จาเป็ นต้องทาสิ่งใดอีก นอกจากประกาศ
ความเชื่อคาทอลิกเท่านัน้ ส่วนบรรดาสมณะของพระศาสนจักรตะวันออก เมื่อเห็นว่าสังฆภาพที่ถูกต้อง
ได้รบั การสงวนรักษาไว้เป็ นอย่ างดีในหมู่ พวกเขา ก็อนุ ญ าตให้เขาทาหน้ าที่ต ามศีลบวชนั น้ เมื่อ เข้า
มาร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรคาทอลิก ทัง้ นี้เป็ นไปตามกฎข้อบังคับทีก่ าหนดขึน้ โดยผูใ้ หญ่ท่มี ี
อานาจ30
26. พระบัญญัตขิ องพระเจ้าห้ามประกอบพิธคี ารวะกิจร่วมกันที่เป็ นผลร้ายต่อเอกภาพของพระศาสน
จักร หรือแสดงการยอมรับความผิดหลงอย่างเป็ นทางการ หรือทาให้เกิดอันตรายห่างเหินจากความเชือ่
ท าให้ เป็ นที่ ส ะดุ ด แก่ ผู้ อ่ื น รวมทัง้ แสดงถึ ง ท่ า ที ย อมรับ ความคิด ว่ าศาสนาไหนก็ เหมื อนกัน หมด
(Indifferentism)31ส่วนพี่น้องคริสตชนพระศาสนจักรตะวันออกนัน้ ประสบการณ์งานอภิบาลแสดงให้
เห็น ชัด ว่า ควรพิจ ารณากรณีข องแต่ล ะบุค คลเป็ น ราย ๆ ไป ว่าจะไม่ เกิดผลร้ายต่ อเอกภาพของ
พระศาสนจักร และบ่งชีถ้ งึ อันตรายต่างๆ ที่ต้องหลีกเลีย่ ง โดยมีแรงจูงใจสาคัญคือเรื่องความจาเป็ น เพือ่
ความรอดของวิญญาณ และเพื่อความดีด้านชีวติ จิตของพวกเขาเป็ นสาคัญ เพราะเหตุน้ีพระศาสนจักร
คาทอลิกได้ใช้ และบัดนี้ยงั ใช้นโยบายแบบนุ่ มนวลอยู่ โดยเสนอเครื่องมือแห่งความรอดและแบบอย่าง
แห่งความรักในหมู่คริสตชนแก่ทุกคน ด้วยการเข้าร่วมในศีลศักดิสิ์ ทธิต่์ างๆ ในการทาหน้าที่ศกั ดิสิ์ ทธิ ์
และในสิ่งศักดิส์ ิท ธิต์ ่าง ๆ สภาสังคายนานี้สานึกถึงถ้อยคา (ของ น.บาซิล) ที่ว่า “ขออย่าให้เราเป็ น
อุปสรรคขัดขวางบรรดาผู้แสวงหาความรอด เหตุ เพราะคาพูดตัดสิน รุนแรงของเรา”32 ดังนัน้ เพื่อ
ส่งเสริมเอกภาพยิง่ ขึ้นกับพระศาสนจักรตะวันออกทีแ่ ยกไปจากเรา สภาสังคายนานี้จงึ กาหนดนโยบาย
ดังนี้
27. คริสตชนของพระศาสนจักรตะวันออกซึ่งแยกไปจากพระศาสนจักรคาทอลิกโดยสุจริตใจจริ งๆ หากเขา
ร้องขอด้วยความสมัครใจและมีการเตรียมตัวอย่างถูกต้อง ก็สามารถรับเขาเข้ามาร่วมในศีลอภัยบาป ศีล
มหาสนิท และศีลเจิมคนป่ วยได้ ทัง้ นี้โดยไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่วางไว้แล้ว นอกนัน้ ชาวคาทอลิก

สามารถขอรับศีลศักดิสิ์ ทธิเดี
์ ยวกันนี้จากศาสนบริกรทีม่ ใิ ช่ ค าทอลิก ซึ่งพระศาสนจักรนัน้ มีศลี ศักดิสิ์ ทธิ ์
ที่ถูกต้องสมบูรณ์ได้เช่น กัน โดยขอรับได้ตามความจาเป็ น หรือเพื่อผลประโยชน์แท้ด้านชีวติ จิต หาก
เพราะเหตุสุดวิสยั ทีม่ อิ าจพบกับพระสงฆ์คาทอลิกได้33
28. นอกนัน้ ด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันที่ให้ไว้ หากมีเหตุผลสมควรก็อนุ ญ าตให้ผู้เป็ น คาทอลิก เข้า
ร่วมกับเพื่อนคริสตชนจารีตตะวันออกที่แยกออกไป ในการประกอบพิธศี กั ดิสิ์ ทธิ ์ ในสิง่ ศักดิสิ์ ทธิ ์ และใน
สถานทีศ่ กั ดิสิ์ ทธิได้
์ 34
29. นโยบายของสภาสังคายนาในเรื่อง “การประกอบพิธคี ารวะกิจร่วมกัน” กับเพื่อนพี่น้องของพระ
ศาสนจักรตะวันออกที่แยกออกไป ให้ถือเป็ นหน้าที่ของพระสังฆราชผู้ปกครองท้องที่จะต้องควบคุมดูแล
เรื่องนี้ โดยมีการปรึกษาหารือกันในหมู่พวกเขา และหากจาเป็ นก็ขอคาปรึกษาจากพระสังฆราชของ
พระศาสนจักรอื่น ๆ ด้วยนี้ โดยอาศัยระเบียบและกฎเกณฑ์ท่เี หมาะสมกับเวลาและมีประสิทธิภาพ
พวกเขาจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันในหมู่คริสตชน
บทสรุป
30. สภาสังคายนานี้ รู้สึกปิ ติยิน ดีมากที่เห็นว่า พระศาสนจักรคาทอลิกตะวันออกและพระศาสนจัก ร
ตะวัน ตกร่วมมือกัน อย่ า งแข็งขัน ยิ่ง สภาสังคายนานี้ ขอประกาศว่า กฎเกณฑ์ เหล่ านี้ ก าหนดขึ้น สาหรับ
สถานการณ์ท่เี ป็ นอยู่ในปั จจุบนั ทัง้ นี้จนกว่าจะถึงเวลาทีพ่ ระศาสนจักรคาทอลิกกับบรรดาพระศาสนจักร
ตะวันออกที่แยกออกไป จะเข้ามาเป็ นหนึ่งเดีวกันโดยสมบูรณ์
อย่า งไรก็ตาม ในระหว่างนี้ สภาสัง คายนานี้ใคร่ข อร้อ งคริสตชนทัง้ มวล ทัง้ พระศาสนจักร
ตะวันออก และพระศาสนจักรตะวันตก ให้ร่วมกันอธิษฐานภาวนาวอนขอพระเจ้าด้วยใจร้อนรนไม่หยุด
หย่อนทุกวัน พร้อมกับความช่วยเหลือจากพระมารดาศักดิสิ์ ทธิของพระเจ้
์
า เพื่อคริสตชนทัง้ มวลจะได้
เข้ามาเป็ นหนึ่งเดียวกัน ขอให้บรรดาคริสตชนอธิษฐานภาวนาขอพระจิตเจ้า โปรดประทานพละกาลัง
และความบรรเทาใจอย่างอุดมแก่คริสตชนทัง้ หลาย ไม่ว่าจะอยู่ในพระศาสนจักรใด เพราะพวกเขาต้อง
ทุกข์ทรมานและถูกกีดกันลิดรอนมากมาย ด้วยเหตุที่พวกเขาประกาศยืนยันพระนามพระคริสตเจ้า
โดยไม่หวาดหวันเลย
่
“จงรักกันฉันพีน่ ้อง จงคิดว่าผูอ้ ่นื ดีกว่าตน” (รม 12:10)
แต่ละเรื่องและทุ กเรื่องที่น าเสนอในพระสมณกฤษฎีกาฉบับ นี้ ได้รบั การลงมติเห็น ชอบแล้ว
โดยบรรดาปิ ตาจารย์ของสภาสังคายนานี้ อาศัยอานาจอัครสาวก ซึ่งพระคริสตเจ้าประทานแก่เรา เรา
ร่วมเป็ นหนึ่งเดียวกับบรรดาปิ ตาจารย์ ให้การอนุ มตั ิรบั รอง กาหนดให้ตราเป็ นบทบัญญัติไว้ในพระจิต
เจ้า และมีบญ
ั ชาให้ทุกสิง่ เหล่านี้ได้รบั การประกาศใช้อย่างเป็ นทางการ เพื่อพระสิรริ ุ่งโรจน์ของพระเจ้า

ให้ไว้ ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม
วันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1964
(อ้างอิงท้ายบท ...พระศาสนจักรคาทอลิก จารีตตะวันออก )
NOTES
(1) Leo XIII, Litt. Ap. Orientalium dignitas, 30 nov. 1894, in Leonis XIII Acta, vol. XIV,
pp. 201-202.
(2) S. Leo IX, Litt. In terra pax, an. 1053: Ut enim; Innocentius III, Synodus
Lateranensis IV, an. 1215, cap. IV: . Licet Graccos; Litt. Inter quatuor, 2 aug. 1206: Postulasti postmodum;
Innocentius IV, Ep. Cum de cetero, 27 aug. 1247; Ep. Sub catholicae, 6 mart. 1254, proem.; Nicolaus III,
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Ap. Dudum, 23
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ubique terrarum.
(5) Cfr. Leo XIII, Litt. Ap. Orientalium dignitas, 30 nov. 1894; Ep. Ap. Praeclara gratulationis, 20 iun. 1894, et
documenta in nota 2 allata.
(6) Cfr. Benedictus XV, Motu proprio Orientis catholici, 15 oct. 1917, Pius XI, Litt. Enc. Rerum orientalium, 8
sept. 1928, etc.
(7) Praxis Ecclesiae catholicae temporibus Pii XI, Pii XII, Ioannis XXIII motum hunc abunde demonstrat.
(8) Cfr. Synodum Nicaenam I, can. 6; Constantinopolitanam I, can. 2 et 3;
Chalcedonensem, can. 28; can. 9; Constantinopolitanam IV can. 17; can. 21;

Lateranensem IV can. 5; can. 30; Florentinam, Decr. pro. Graecis; etc.
(9) Gfr. Synodum Nicaenam I, can. 6, Constantinopolitanam I, can. 3;
Constantinopolitanam IV, can. 17, Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati, can. 216; 2, 1.
(10) In Synodis Oecumenicis: Nicaena I, can. 6; Constantinopolitana I, can. 3;
Constantinopolitana IV, can. 21; Lateranensi IV, can. 5; Florentina, decr. pro Graecis, 6 iul. 1439, 9. Cfr. Pius
XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can. 219, etc.
(11) Cfr. supra, nota 8.
(12) Cfr. Synodum Ephesinam, can. 8; Clemens VII, Decet Romanum Pontificem, 23
febr. 1596; Pius VII, Litt. Ap. In universalis Ecclesiae, 22 febr. 1807; Pius XII Motu proprio Cleri sanctitati, 2
iun. 1957, can. 324-327; Syn. Carthaginen., an. 419, can. 17.
(13) Syn. Carthaginen., an. 419, can. 17 et 57; Chalcedonensis, an. 451, can. 12; S. Innocentius I, Litt. Et
onus et honor, a. c. 415: Nam quid sciscitaris; S. Nicolaus I, Litt.
Ad consulta vestra, 13 nov. 866: A quo autem; Innocentius III, Litt. Rex regum, 25 feb 1204; Leo XII, Const.
Ap. Petrus Apostolorum Princeps, 15 aug 1824; Leo XIII, Litt. Ap. Christi Domini, an. 1895; Pius XII, Motu
proprio Cleri sanctitati, 2 iun 1957,
can. 159.
(14) Cfr. Innocentius IV, Ep Sub catholicae, 6 mart. 1264; 3, n. 4; Syn. Lugdunensis II, an. 1274 (professio
fidei Michaelis Palaeologi Gregorio X oblata); Eugenius IV, in Syn. Florentina, Const. Exsultate Deo, 22 nov.
1439, 11; Clemens VIII, Instr.
Sanctissimus, 31 aug. 1595; Benedictus XIV. Const. Etsi pastoralis, 26 maii 1742, II,
n. 1, III, n. 1, etc.; Synodus Laodicena, an. 347/381, can. 48; Syn. Sisen. Armenorum,
an. 1342; Synodus Libanen. Maronitarum, an. 1736, P. II, Cap. III n. 2, et aliae
Synodi particulares.
(15) Cfr. S.C.S. Officii, Instr. (ad Ep. Scepusien.), an. 1783; S.C. de Prop. Fide (pro Coptis),
15 mart. 1790, n. XIII; Decr. 6 oct. 1863, C, a; S.C. pro Eccl. Orient. 1 maii
1948; S.C.S. Officii, resp. 22 apr. 1896 cum litt. 19 maii 1896.
(16) CIC, can. 782, 4; S.C. pra Eccl. Orient., Decretum . de Sacramento Confirmationis
administrando etiam fidelibus orientalibus a presbyteris latini ritus, qui hoc indulto gaudeant pro fidelibus sui
ritus, 1 maii 1948.
(17) Cfr. Syn. Laodicen., an. 347/381, can. 29; S. Nicephorus CP., cap. 14; Syn.
Duinen. Armenorum, an. 719, can. 31; S. Theodorus Studita, sermo 21; S. Nicolaus I,

Litt. Ad consulta vestra, 13 nov. 866: In quorum Apostolorum; Nos cupitis; Quod interrogatis; Praeterea
consulitis; Si die Dominico; et Synodi particulares.
(18) Novum quid, saltem ubi viget obligatio audiendi S. Liturgiam; ceterum cohaeret diei liturgicae apud
Orientales.
(19) Cfr. Canones Apostolorum, 8 et 9; Syn. Antiochena, an. 341, can. 2; Timotheus Alexandrinus, interrogat.
3; Innocentius III, Const. Quia divinae, 4 ian. 1215; et plurimae
Synodi particulares Ecclesiarum Orientalium recentiores.
(20) Salva territorialitate iurisdictionis, canon providere intendit, in bonum
animarum, pluralitati iurisdictionis in eodem territorio.
(21) Cfr. Syn. Nicaena I, can. 18; Syn. Neocaesarien., an. 314/ 325, can. 12; Syn. Sardicen., an. 343, can. 8;
S. Leo M., Litt. Omnium quidem, 13 ian. 444; Syn.
Chalcedonen., can. 6; Syn. Constantinopolitana IV, can. 23, 26; etc.
(22) Subdiaconatus consideratur apud Ecclesias Orientales plures Ordo minor, sed Motu proprio Pii XII, Cleri
sanctitati, ei praescribuntur obligationes Ordinum maiorum.
Canon proponit ut redeatur ad disciplinam antiquam singularum Ecclesiarum quoad obligationes
subdiaconorum, in derogationem iuris communis Cleri sanctitati.
(23) Cfr. Pius XII, Motu proprio Crebrae allatae, 22 febr. 1949, can. 32, 2, n. 5
(facultas patriarcharum dispensandi a forma); Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati,
2 iun. 1957, can. 267 (facultas patriarcharum sanandi in radice); S.C.S. Offici et S.C. pro Eccl. Orient., an.
1957 concedunt facultatem dispensandi a forma et sanandi ob defectum formae (ad quinquennium): extra
patriarchatus, Metropolitis, ceterisque Ordinariis locorum... qui nullum habent Superiorem infra Sanctam
Sedem.
(24) Cfr. S. Leo M., Litt. Quod saepissime, 15 apr. 454: Petitionem autem; S.
Nicephorus CP., cap. 13; Syn. Sergii Patriarchae 18 sept. 1596; can. 17; Pius VI Litt. Ap. Assueto paterne, 8
apr. 1775; etc.
(25) Cfr. Syn. Vaticana II Const. De Sacra Liturgia, 4 dec. 1963.
(26) Cfr. Clemens VIII, Instr. Sanctissimus, 31 aug. 1595, 6: Si ipsi graeci; S.C.S. Officii, 7 iun. 1673, ad 1 et
3; 13 mart. 1727, ad 1; S.C. de Prop. Fide, Decret. 18 aug. 1913, art. 33; Decret. 14 aug. 1914, art. 27;
Decret. 27 mart. 1916, art. 14; S.C. pro Eccl. Orient., Decret. 1 mart. 1929, art. 36; Decret. 4 maii 1930 art.
41.

(27) Cfr. Syn. Laodicen., 347/381, can. 18; Syn. Mar Issaci Chaldaeorum, an. 410, can. 15; S. Nerses
Glaien. Armenorum, an. 1166; Innocentius IV Ep. Sub catholicae, 6 mart. 1254, 8; Benedictus XIV, Const.
Etsi pastoralis 26 maii 1742, 7, n. 5; Inst. Eo quamvis tempore, 4 maii 1745 42 ss.; et Synodi particulares
recentiores:Armenorum (1911) Coptorum (1898), Maronitarurn (1736), Rumenorum (1872), Ruthenorum
(1891), Syrorum (1888).
(28) Ex traditione orientali.
(29) Ex tenore Bullarum unionis singularum Ecclesiarum orientalium catholicarum.
(30) Obligatio synodalis quoad fratres seiunctos orientales et quoad omnes Ordines cuiuscumque gradus tum
iuris divini tum ecclesiastici.
(31) Haec doctrina valet etiam in Ecclesiis seiunctis.
(32) S. Basilius M., Epistula canonica ad Amphilochium, PG. 32, 669 B.
(33) Fundamentum mitigationisconsideratur: 1) validitas sacramentorum; 2) bona fides et dispositio; 3)
necessitas salutis aeternae; 4) absentia sacerdotis proprii; 5) exclusio periculorum vitandorum et formalis
adhaesionis errori.
(34) Agitur de s. d. communicatione in sacris extrasacramentali, Concilium est quod mitigationem concedit,
servatis servandis.
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