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ค ำแถลงของสภำสังคำยนำวำติกันที่ 2 
NOSTRA AETATE 

เร่ือง ควำมสัมพันธ์ของพระศำสนจักรกับศำสนำต่ำง ๆ ที่มิใช่ศำสนำคริสต์ 

 
  
1. บทน ำ 

 ในสมยัของเราน้ี เมื่อผูค้นทั้งหลายเขา้มาใกล้ชิดกันมากขึ้น  และสายสัมพันธ์แห่ง
มิตรภาพระหว่างประชาชาติทั้งหลายไดร้ับการสนับสนุนยิ่งขึ้นนั้น  พระศาสนจกัรพิจารณา
ไตร่ตรองดว้ยความเอาใจใส่ยิ่งขึ้นถึงความสัมพนัธ์ท่ีพระศาสนจกัรมีกบัศาสนาทั้งหลายท่ีมิใช่
ศาสนาคริสต์  พระศาสนจักรตระหนักอยู่เสมอถึงหน้าท่ีของตนท่ีจะส่งเสริมเอกภาพและ
ความรักในหมู่ปัจเจกชนและในหมู่ชาติต่าง ๆ  พระศาสนจักรจึงพิจารณาดูว่ าอะไรเป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีมนุษยม์ีอยูร่่วมกนั  และอะไรเป็นส่ิงท่ีช่วยเสริมสร้างความเป็นมิตรในหมู่มนุษย ์
 มนุษยท์ั้งหลายรวมกนัเป็นประชาคมเดียว  ท่ีเป็นเช่นน้ีเป็นเพราะว่าพระเจา้ทรงท าให้
มวลมนุษยสื์บเช้ือสายมาจากมนุษยค์นเดียว  ท่ีพระองค์ทรงสร้างให้เขาทั้งหลายอยู่ทัว่พื้น
แผ่นดิน (เทียบ กจ 17:26)  และเป็นเพราะว่าทุกคนมีจุดหมายเดียวร่วมกนัคือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  
พระญาณสอดส่องของพระเจา้   พระทยัดีงามท่ีแสดงออกของพระองค์  และแผนการช่วยให้
รอดพน้ของพระองค์แผ่ไปถึงมนุษยทุ์กคน (เทียบ ปชญ 8 :1; กจ 14:17; รม 2:6-7; 1 ทธ 2:4)  
จนกว่าจะถึงเวลาผูไ้ดร้ับเลือกสรรมาชุมนุมร่วมกนัในนครศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพระสิริรุ่งโรจน์ของ
พระเจ้าส่องแสงเหนือนคร  และนานาชาติจะด าเนินไปในแสงสว่างของนครนั้น (เทียบ วว 
21:23-24) 
 มนุษยท์ั้งหลายมองดูศาสนาต่าง ๆ   เพื่อคน้หาค าตอบให้กบัปัญหาต่าง ๆ ท่ียงัมิอาจแก้
ได้เก่ียวกับการเป็นอยู่ของมนุษย ์ ปัญหาอนัเป็นท่ีหนักใจของมนุษยใ์นยุคปัจจุบันก็ยงัเป็น
เช่นเดียวกบัปัญหาในอดีต  อาทิเช่น  มนุษยเ์ป็นอะไร?  ความหมายและจุดหมายของชีวิตคือ
อะไร?  ความประพฤติใดเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง  และความประพฤติใดเป็นบาป?  ความทุกข์เกิดมา
จากไหน และความทุกข์นั้นไปส้ินสุดท่ีใด?  เราจะพบความสุขแทไ้ดท่ี้ไหน?   เกิดอะไรขึ้น
เมื่อเราตาย?  การพิพากษาคืออะไร?  รางวลัท่ีตามมาหลงัความตายนั้นเป็นอะไร?  และสุดทา้ย  
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อะไรเป็นธรรมล ้าลึกสุดทา้ยเกินค าอธิบายของมนุษย ์ ซ่ึงรวมเอาการเป็นอยูท่ั้งหมดของมนุษย์
ท่ีเราเป็นอยูน้ี่จนกระทัง่ถึงจุดหมายปลายทางท่ีมุ่งไปนั้น? 
 
2. ศำสนำต่ำง ๆ ที่มิใช่ศำสนำคริสต์ 

 ตลอดประวติัศาสตร์ทีผ่านมาจนกระทัง่ถึงทุกวนัน้ี  ก็ยงัพบว่าในหมู่ผูค้นทั้งหลายมี
การตระหนักถึงอ านาจท่ีซ่อนเร้นอยู่เบ้ืองหลงัธรรมชาติและเหตุการณ์ต่าง ๆ ของชีวิตมนุษย ์ 
หลายครั้ งท่ีมีการรับรู้ถึงองค์ผูสู้งสุด  หรือยิ่งกว่านั้นมีส านึกรู้ถึงพระบิดาดว้ย  การตระหนัก
และการรับรู้น้ีเกิดผลอยูใ่นการด าเนินชีวิตท่ีซึมซับรับเอาความหมายทางศาสนาไวอ้ยา่งลึกซ้ึง  
ศาสนาต่าง ๆ ท่ีพบอยู่ในอารยธรรมท่ีก้าวหน้ากว่าจึงพยายามตอบค าถามเหล่าน้ีด้วย
แนวความคิดท่ีให้นิยามไวเ้ป็นอย่างดี  และดว้ยภาษาท่ีเจาะจงเฉพาะ  ดงันั้น  ในศาสนาฮินดู  
มนุษยไ์ตร่ตรองพระธรรมล ้ าลึกเก่ียวกับพระเจ้า  และบ่งบอกธรรมล ้าลึกนั้นออกมาเป็น
ต านานธรรมมากมายไม่รู้จบ  และเป็นแบบการให้ความรู้ดา้นปรัชญาท่ีนิยามไวม้ากมาย ตรง
ประเด็นยิ่ง  พวกเขาแสวงหาการหลุดพ้นจากการถูกทดลองต่าง ๆ ของชีวิตปัจจุบนั โดย
ทางการปฏิบติัเพ่งฌาน  การร าพึงภาวนาอย่างลึกซ้ึง  และการเขา้หาพระเจา้ดว้ยความเช่ือมัน่
ไวว้างใจและความรัก   ศาสนาพุทธท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ก็ยืนยนัเร่ืองความเป็นอนิจจงัไม่
เท่ียงแทข้องโลกท่ีก าลงัเปลี่ยนแปลงอยู่น้ี   ศาสนาพุทธเสนอแนะวิถีทางชีวิตท่ีมนุษยส์ามารถ
บรรลุถึงสภาพการหลุดพน้โดยสมบูรณ์ดว้ยความเช่ือมัน่ไวว้างใจ  และเขา้ถึงความรู้เห็นแจง้
สูงสุดนั้นไดโ้ดยทางความพยายามของตน  หรือด้วยความช่วยเหลือจากพระเจา้  ศาสนาอ่ืน
ทั้งหลายท่ีพบในโลกน้ีก็เช่นกัน  พยายามตามวิถีทางของตนท่ีจะช่วยท าให้หัวใจมนุษยส์งบ
สุข  โดยเสนอ “มรรค” หรือแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีครอบคลุมเร่ืองขอ้ความเช่ือ บทบญัญตัิ
ดา้นศีลธรรมและจารีตพิธีศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ  
 พระศาสนจกัรคาทอลิกไม่ปัดท้ิงส่ิงใดท่ีจริงและศกัด์ิสิทธ์ิในศาสนาเหล่าน้ี  พระศา
สนจกัรพิจารณาดว้ยความเคารพอยา่งจริงใจซ่ึงวิธีปฏิบตัิและด ารงชีวิต  ตลอดจนกฎและธรรม
ค าสอนเหล่าน้ี  ถึงแม้จะผิดกับท่ีตนเองถือและสอนหลายประการ  แต่บ่อยครั้ งก็น าแสงจาก
องค์ความจริงมาให้  ซ่ึงฉายส่องสว่างแก่มนุษยทุ์กคน  ถึงกระนั้น  พระศาสนจกัรก็ยงัต้อง
ประกาศและมีหน้าท่ีๆ ไม่อาจหยุดยั้งท่ีจะประกาศพระคริสตเจา้ผูท้รงเป็น “หนทาง ความจริง 
และชีวิต” (ยน 1:6) มนุษยพ์บชีวิตทางศาสนาของตนอย่างสมบูรณ์ในพระคริสตเจา้ ผูท่ี้พระ
เจา้ทรงท าให้ทุกส่ิงคืนดีกบัพระองค ์(เทียบ 2 คร 5:18-19) 
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 ฉะนั้น  พระศาสนจกัรจึงขอเตือนลูก ๆ ให้รับรู้  สงวนรักษา  และส่งเสริมส่ิงดีงามทาง
จิตใจและทางศีลธรรมท่ีพบไดใ้นผูท่ี้มิใช่คริสตชนเหล่านั้น  รวมทั้งคุณค่าต่าง ๆ ในสังคมและ
วฒันธรรมของเขาเหล่านั้นดว้ย  ให้ลูกท าเช่นน้ีโดยทางการเสวนาและทางการร่วมมือท างาน
กบับรรดาสมาชิกของศาสนาอ่ืน  ด้วยความรักและความฉลาดรอบคอบ  และดว้ยการเจ ริญ
ชีวิตคริสตชน เป็นสักขีพยานความเช่ือของตน 
 
3. ศำสนำอิสลำม 

 พระศาสนจกัรยงัให้เกียรติอยา่งสูงยิ่งแก่ศาสนาอิสลามดว้ย  ชาวมุสลิมกราบนมสัการ
พระเจา้หน่ึงเดียว ผูท้รงชีวิตและด ารงอยู ่ ผูม้ีพระทยัเมตตาและทรงพลานุภาพ เป็นพระผูส้ร้าง
สวรรค์และแผ่นดิน  และไดต้รัสกบัมนุษย ์ พวกเขาพยายามอย่างยิ่งท่ีจะอุทิศตนโดยส้ินเชิง
ให้กับพระกฤษฎีกาท่ีซ่อนเร้นของพระเจา้  เหมือนเช่นท่ีท่านอบัราฮัมยอมมอบตนเองตาม
แผนการของพระเจ้า  ซ่ึงชาวมุสลิมมักอ้างความเช่ือของอับราฮัมเขา้กับความเช่ือของตน  
แมว้่าเขาจะไม่ยอมรับนับถือพระเยซูเจา้เป็นพระเจา้  เขานับถือพระองค์เป็นประกาศก  และ
เคารพพระนางมารีย ์พระมารดาพรหมจารี    และบางครั้ งก็ยงัวิงวอนขอพระนางดว้ยความ
เลื่อมใสศรัทธาดว้ย  ยิ่งกว่านั้น  เขายงัเฝ้ารอคอยวนัพิพากษา ซ่ึงในวนันั้นพระเจา้จะทรงปูน
บ าเหน็จ หรือลงโทษมนุษยห์ลงัจากบรรดาผูต้ายกลบัฟ้ืนคืนชีพดว้ย  เพราะฉะนั้น  เขาจึงยก
ย่องการด าเนินชีวิตอันชอบธรรมและกราบนมัสการพระเจ้า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการ
ภาวนา  การท าบุญให้ทาน  และการอดอาหาร 
 หลายศตวรรษมาแล้วได้มีการบาดหมางกันระหว่างชาวคริสต์กับชาวมุสลิม  สภา
สังคายนาวอนขอให้ทุกคนลืมอดีตท่ีผ่านมา  และขอให้ทั้งสองฝ่ายพยายามอยา่งจริงใจท่ีจะให้
บรรลุถึงความเขา้ใจอนัดีต่อกัน  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย ์ ขอให้ทุกคนสงวน
รักษา และส่งเสริมสันติภาพ  อิสรภาพ  ความยตุิธรรมทางสังคม  และคุณค่าทางศีลธรรม 
 
4. ศำสนำยูเดว (ศำสนำยิว) 

 เมื่อใคร่ครวญดูความลึกซ้ึงของธรรมล ้าลึกนั้นซ่ึงก็คือพระศาสนจกัร  สภาสังคายนา
ศกัด์ิสิทธ์ิร าลึกถึงสายสัมพนัธ์ใกลชิ้ดฝ่ายจิตท่ีผูกพนัประชากรแห่งพนัธสัญญาใหม่น้ีกบัเช้ือ
สายของท่านอบัราฮมั 



 4 

 พระศาสนจกัรของพระคริสตเจา้รับรู้ว่าในแผนการความรอดของพระเจา้  จุดเร่ิมต้น
ความเช่ือของพระศาสนจกัร  และการไดร้ับเลือกสรรของพระศาสนจกัรนั้นถือก าเนิดมาจาก
บรรดาอยักา โมเสสและบรรดาประกาศก  พระศาสนจักรประกาศความเช่ือว่า  บรรดาผู ้
ซ่ือสัตยข์องพระคริสตเจ้า ในฐานะผูม้ีความเช่ือลว้นเป็นบุตรของอบัราฮมัทั้งส้ิน (เทียบ กท 
3:7)  จึงรวมอยู่ในกระแสเรียกของท่านอยักาผูน้ี้ดว้ย  และความรอดของพระศาสนจกัรนั้นบ่ง
บอกเป็นภาพล่วงหน้าอย่างเร้นลับแล้ว ในการอพยพของประชากรของพระเจ้าออกจาก
ดินแดนแห่งการเป็นทาสนั้น  จากเหตุผลน้ีเอง  พระศาสนจกัรจึงลืมไม่ไดว้่าตนไดร้ับการเผย
แสดงพระคมัภีร์พนัธสัญญาเดิมโดยทางชนชาติน้ี ท่ีพระเจา้ไดท้รงกระท าพนัธสัญญาเดิมไว้
กับพวกเขา ด้วยพระทัยเมตตาอันเหลือท่ีกล่าวได้  อีกทั้งพระศาสนจักรไม่อาจลืมด้วยว่า 
พระศาสนจกัรไดร้ับน ้าเลี้ยงท่ีอุดมจากตน้มะกอกบา้น ท่ีก่ิงของตน้มะกอกป่า ซ่ึงหมายถึงคน
ต่างศาสนา  ถูกน ามาทาบไวน้ั้นดว้ย (เทียบ รม 11:17-24)  พระศาสนจกัรเช่ือว่า  พระคริสตเจา้
ผูท้รงเป็นองค์สันติของเรา โดยทางไม้กางเขน ได้ทรงท าให้ทั้งชาวยิวและชนต่างศาสนา
กลบัคืนดีกนั  และทรงรวมทั้งสองฝ่ายเป็นหน่ึงเดียวกนัในพระองค ์(เทียบ อฟ 2:14-16) 
 เช่นเดียวกัน  พระศาสนจักรยงัคงร าลึกอยู่เสมอถึงถ้อยค าของอัครสาวกเปาโลท่ี
กล่าวถึงพี่น้องเช้ือสายเดียวกันกบัท่านว่า “พี่น้องเหล่านีคื้อชาวอิสราเอล  ท่ีได้เป็นบุตรบุญ
ธรรม  ได้รับเกียรติ  พันธสัญญา  ธรรมบัญญัติ  รวมท้ังศาสนพิธีและพระสัญญาต่าง ๆ  พวก
เขามีบรรพบุรุษเป็นต้นตระกูลของพระคริสตเจ้าตามธรรมชาติมนุษย์” (รม 9:4-5)  เป็นบุตร
ของพระนางพรหมจารีมารีย ์ ยิ่งกว่านั้ นพระศาสนจักรยงัเตือนให้ระลึกอยู่เสมอด้วยว่า  
บรรดาอัครสาวก  เสาหลัก ท่ีพระศาสนจักรตั้ งมั่นอยู่บนนั้ น สืบเช้ือสายจากชาวยิว  
เช่นเดียวกบับรรดาศิษยย์ุคแรกเร่ิมส่วนใหญ่ท่ีเร่ิมประกาศข่าวดีของพระคริสตเจา้แก่โลกนั้น  
ก็เกิดมาจากชนชาติยิวดว้ยเช่นกนั 
 ดงัท่ีพระคมัภีร์กล่าวยืนยนัไว ้ กรุงเยรูซาเล็มไม่รู้เวลาท่ีพระเจา้เสด็จมาเยือน (เทียบ ลก 
19:44)  ชาวยิวส่วนมากก็ยงัไม่ยอมรับข่าวดีเร่ืองพระคริสตเจา้  ในทางกลบักนัพวกเขายงัเป็น
ปฏิปักษต่์อการเผยแผ่ข่าวดีดว้ยซ ้า (เทียบ รม 11:28)  ถึงกระนั้น  อคัรสาวกเปาโลก็ยงัยืนยนัว่า  
ชาวยิวยงัคงเป็นท่ีรักของพระเจ้าตามพระสัญญาท่ีได้ทรงให้ไวแ้ก่บรรพบุรุษของพวกเขา  
ทั้งน้ีเพราะพระเจา้ไม่ทรงเปลี่ยนพระทยัเพิกถอนของประทานท่ีทรงให้เปล่า  และพระกระแส
เรียกของพระองค ์(เทียบ รม 11:27-28; LG 57)  พร้อมกบับรรดาประกาศกและท่านอคัรสาวก
องค์เดียวกันน้ี  พระศาสนจักรเฝ้ารอคอยวนัซ่ึงพระเจ้าผูเ้ดียวเท่านั้นทรงทราบ  เมื่อผูค้น
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ทั้งหลายจะเรียกหาพระเจา้ด้วยเสียงเดียวกนั  และ “เขา้มาเฝ้ารับพระองค์พร้อมกัน” (ปชญ 
3:9; เทียบ อสย 66:23; สดด 65:4; รม 11:11-32) 
 เน่ืองดว้ยชาวคริสตแ์ละชาวยิวมีมรดกฝ่ายจิตร่วมกนั  สภาสังคายนาศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจึงใคร่
กระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้มีความเขา้ใจและช่ืนชมนับถือกันและกันให้มากยิ่งขึ้น  ส่ิงน้ี
สามารถบรรลุถึงได ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยทางการศึกษาพระคมัภีร์และเทววิทยา  และโดย
การอภิปรายพูดคุยกนัอยา่งฉนัมิตร 
 แมว้่าพวกผูม้ีอ  านาจชาวยิวกบัพรรคพวกเหล่านั้นกดดนัให้ประหารชีวิตพระคริสตเจา้
ก็ตาม (เทียบ ยน 19:6)  ก็มิใช่จะกล่าวหาโดยมิไดแ้ยกแยะเลยว่าชาวยิวทุกคนในสมยันั้นหรือ
ชาวยิวในสมยัน้ีกระท าผิดระหว่างการรับทรมานของพระองค ์ เป็นความจริงท่ีว่า  พระศาสน
จกัรเป็นประชากรใหม่ของพระเป็นเจา้  ถึงกระนั้นก็มิควรกล่าวถึงชาวยิวว่าเป็นผูท่ี้ถูกพระเจา้
ปฏิเสธหรือถูกสาปแช่ง  ราวกบัว่าส่ิงน้ีเป็นผลมาจากพระคมัภีร์  เพราะฉะนั้น  ในการสอนค า
สอนหรือในการเทศน์พระวาจาของพระเจ้า  ทุกคนต้องระมัดระวงัอย่าสอนอะไรท่ีผิดต่อ
ความจริงเร่ืองสารของข่าวดี  หรือผิดต่อจิตตารมณ์ของพระคริสตเจา้ 
 อนัท่ีจริง  พระศาสนจกัรต าหนิการเบียดเบียนข่มเหงทุกรูปแบบไม่ว่าจะกระท าต่อใคร
ก็ตาม  เน่ืองดว้ยพระศาสนจกัรไม่ลืมมรดกท่ีมีร่วมกนักบัชาวยิว  และไดร้ับการกระตุน้เตือน
มิใช่โดยค านึงถึงเร่ืองทางการเมือง  แต่โดยแรงผลกัดนัทางศาสนาเร่ืองความรักแบบคริสตชน
เท่านั้น  พระศาสนจกัรรู้สึกเสียใจกบัความเกลียดชงั  การเบียดเบียน  และการแสดงความเป็น
ปฏิปักษทุ์กอยา่งต่อชนชาติยิวไม่ว่าจะกระท าในสมยัใด  หรือไม่ว่าจะเกิดมาจากใครก็ตาม 
 พระศาสนจกัรเช่ือถือและยงัคงเช่ือถืออยูเ่สมอมาว่า  ดว้ยความรักอนัไม่มีขอบเขตของ
พระองค์  พระคริสตเจา้ไดท้รงยอมรับทนทรมานและส้ินพระชนม์เพราะบาปของมวลมนุษย ์ 
เพื่อว่ามนุษยทุ์กคนจะได้บรรลุถึงความรอดพ้น  ฉะนั้น  หน้าท่ีของพระศาสนจักรจึงต้อง
ประกาศว่ากางเขนของพระคริสตเจา้เป็นเคร่ืองหมายแห่งความรักสากลของพระเจา้  และเป็น
บ่อเกิดแห่งพระหรรษทานทั้งหมด 
5. ภรำดรภำพสำกล 

 เราไม่สามารถอธิษฐานภาวนาขอพระเจา้พระบิดาของมวลมนุษยไ์ด ้ หากเราไม่ปฏิบตัิ
ต่อผูอ่ื้นดุจเป็นพี่น้องของเรา  ทั้งน้ี  เพราะมนุษยทุ์กคนถูกสร้างมาตามภาพลกัษณ์ของพระเจา้  
ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนันั้น  เก่ียวพนักันอย่างใกลชิ้ดยิ่งนัก  ดังพระ
คมัภีร์ท่ีว่า “ผู้ไม่มีความรัก  ย่อมไม่รู้จักพระเจ้า” (1 ยน 4:8) 
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 ดงันั้น  ไม่ว่าในทางทฤษฎีหรือในทางปฏิบติั  จึงไม่มีพื้นฐานส าหรับการเลือกปฏิบติั
ระหว่างมนุษยก์ับมนุษย ์ หรือระหว่างคนหมู่หน่ึงกับคนอีกหมู่หน่ึง  ไม่ว่าจะเป็นในเ ร่ือง
ศกัด์ิศรีของมนุษย ์ หรือในเร่ืองสิทธิซ่ึงมาจากศกัด์ิศรีนั้นก็ตาม 
 ฉะนั้น  พระศาสนจักรจึงประณามการเลือกปฏิบติั  หรือการเบียดเบียนรังแกใด ๆ ท่ี
กระท าต่อผูอ่ื้น  เหตุเพราะเร่ืองเช้ือชาติ  ผิวสี  สภาพการณ์ในชีวิต  หรือศาสนาของเขานั้น ว่า
เป็นการท าผิดต่อจิตตารมณ์ของพระคริสตเจา้  ดว้ยเหตุน้ี  โดยการด าเนินตามรอยเทา้ของอคัร
สาวกเปโตรและเปาโล  สภาสังคายนาศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจึงวิงวอนขอร้องบรรดาคริสตชนว่า “จงมี
ความประพฤติดีงามในหมู่คนต่างศาสนา” (1 ปต 2:12) และถา้เป็นไปได ้ในส่วนของพวกคริ
สตชน ก็ให้อยูอ่ยา่งสันติกบัทุกคน (เทียบ รม 12:18) เพื่อจะไดเ้ป็นบุตรของพระบิดาเจา้ผูส้ถิต
ในสวรรค ์(เทียบ มธ 5:45) 
 




