คำแถลงของสภำสังคำยนำวำติกันที่ 2
NOSTRA AETATE
เรื่ อง ควำมสัมพันธ์ ของพระศำสนจักรกับศำสนำต่ ำง ๆ ที่มิใช่ ศำสนำคริสต์
1. บทนำ
ในสมัยของเรานี้ เมื่อผูค้ นทั้งหลายเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้น และสายสัม พันธ์ แห่ ง
มิตรภาพระหว่างประชาชาติท้ งั หลายได้รับการสนับสนุนยิ่งขึ้นนั้น พระศาสนจักรพิจารณา
ไตร่ ตรองด้วยความเอาใจใส่ ยิ่งขึ้นถึงความสัมพันธ์ที่พระศาสนจักรมีกบั ศาสนาทั้งหลายที่มิใช่
ศาสนาคริ ส ต์ พระศาสนจัก รตระหนักอยู่เสมอถึ งหน้าที่ ของตนที่จะส่ งเสริ มเอกภาพและ
ความรั ก ในหมู่ ปัจ เจกชนและในหมู่ ชาติ ต่ า ง ๆ พระศาสนจัก รจึ งพิ จ ารณาดู ว่ า อะไรเป็ น
จุดเริ่ มต้นที่มนุษย์มีอยูร่ ่ วมกัน และอะไรเป็ นสิ่ งที่ช่วยเสริ มสร้างความเป็ นมิตรในหมู่มนุษย์
มนุษย์ท้ งั หลายรวมกันเป็ นประชาคมเดียว ที่เป็ นเช่นนี้ เป็ นเพราะว่าพระเจ้าทรงทาให้
มวลมนุ ษย์สื บเชื้ อสายมาจากมนุ ษย์คนเดี ยว ที่พ ระองค์ทรงสร้ างให้เขาทั้งหลายอยู่ทวั่ พื้ น
แผ่นดิน (เทียบ กจ 17:26) และเป็ นเพราะว่าทุกคนมีจุดหมายเดียวร่ วมกันคือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
พระญาณสอดส่ องของพระเจ้า พระทัยดีงามที่แสดงออกของพระองค์ และแผนการช่วยให้
รอดพ้นของพระองค์แผ่ไปถึงมนุษย์ทุกคน (เทียบ ปชญ 8:1; กจ 14:17; รม 2:6-7; 1 ทธ 2:4)
จนกว่าจะถึงเวลาผูไ้ ด้รับเลือกสรรมาชุ มนุ มร่ วมกันในนครศักดิ์ สิทธิ์ ที่พระสิ ริรุ่งโรจน์ของ
พระเจ้าส่ องแสงเหนื อนคร และนานาชาติจะดาเนิ นไปในแสงสว่างของนครนั้น (เทียบ วว
21:23-24)
มนุษย์ท้งั หลายมองดูศาสนาต่าง ๆ เพื่อค้นหาคาตอบให้กบั ปัญหาต่าง ๆ ที่ยงั มิอาจแก้
ได้เกี่ ยวกับการเป็ นอยู่ของมนุ ษย์ ปั ญหาอันเป็ นที่หนักใจของมนุ ษย์ในยุคปั จจุบันก็ยงั เป็ น
เช่นเดียวกับปั ญหาในอดีต อาทิเช่น มนุษย์เป็ นอะไร? ความหมายและจุดหมายของชี วิตคือ
อะไร? ความประพฤติใดเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง และความประพฤติใดเป็ นบาป? ความทุกข์เกิดมา
จากไหน และความทุกข์น้ นั ไปสิ้ นสุ ดที่ใด? เราจะพบความสุ ขแท้ได้ที่ไหน? เกิ ดอะไรขึ้น
เมื่อเราตาย? การพิพากษาคืออะไร? รางวัลที่ตามมาหลังความตายนั้นเป็ นอะไร? และสุ ดท้าย
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อะไรเป็ นธรรมล้ าลึกสุ ดท้ายเกินคาอธิบายของมนุษย์ ซึ่งรวมเอาการเป็ นอยูท่ ้งั หมดของมนุษย์
ที่เราเป็ นอยูน่ ้ ีจนกระทัง่ ถึงจุดหมายปลายทางที่มุ่งไปนั้น?
2. ศำสนำต่ ำง ๆ ที่มิใช่ ศำสนำคริสต์
ตลอดประวัติศาสตร์ ทีผ่านมาจนกระทัง่ ถึงทุกวันนี้ ก็ยงั พบว่าในหมู่ผูค้ นทั้งหลายมี
การตระหนักถึงอานาจที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังธรรมชาติและเหตุการณ์ต่าง ๆ ของชีวิตมนุษย์
หลายครั้งที่มีการรับรู ้ถึงองค์ผูส้ ู งสุ ด หรื อยิ่งกว่านั้นมีสานึ กรู ้ถึงพระบิดาด้วย การตระหนัก
และการรับรู ้น้ ีเกิดผลอยูใ่ นการดาเนินชีวิตที่ซึมซับรับเอาความหมายทางศาสนาไว้อย่างลึกซึ้ ง
ศาสนาต่ า ง ๆ ที่ พ บอยู่ ใ นอารยธรรมที่ ก้า วหน้ า กว่ า จึ งพยายามตอบค าถามเหล่ า นี้ ด้ว ย
แนวความคิดที่ ให้นิยามไว้เป็ นอย่างดี และด้วยภาษาที่เจาะจงเฉพาะ ดังนั้น ในศาสนาฮินดู
มนุ ษ ย์ไ ตร่ ต รองพระธรรมล้ าลึ ก เกี่ ย วกับพระเจ้า และบ่ งบอกธรรมล้ าลึ ก นั้น ออกมาเป็ น
ตานานธรรมมากมายไม่รู้จบ และเป็ นแบบการให้ความรู ้ดา้ นปรัชญาที่นิยามไว้มากมาย ตรง
ประเด็ นยิ่ง พวกเขาแสวงหาการหลุ ดพ้นจากการถู กทดลองต่ าง ๆ ของชี วิต ปั จจุ บนั โดย
ทางการปฏิบตั ิเพ่งฌาน การราพึงภาวนาอย่างลึกซึ้ง และการเข้าหาพระเจ้าด้วยความเชื่อมัน่
ไว้วางใจและความรัก ศาสนาพุทธที่มีรูปแบบหลากหลาย ก็ยืนยันเรื่ องความเป็ นอนิ จจังไม่
เที่ยงแท้ของโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงอยู่น้ ี ศาสนาพุทธเสนอแนะวิถีทางชีวิตที่มนุษย์สามารถ
บรรลุถึงสภาพการหลุดพ้นโดยสมบูรณ์ดว้ ยความเชื่อมัน่ ไว้วางใจ และเข้าถึงความรู ้เห็นแจ้ง
สู งสุ ดนั้นได้โดยทางความพยายามของตน หรื อด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า ศาสนาอื่น
ทั้งหลายที่พบในโลกนี้ ก็เช่นกัน พยายามตามวิถีทางของตนที่จะช่วยทาให้หัวใจมนุษย์สงบ
สุ ข โดยเสนอ “มรรค” หรื อแนวทางการดาเนินชีวิตที่ครอบคลุมเรื่ องข้อความเชื่อ บทบัญญัติ
ด้านศีลธรรมและจารี ตพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
พระศาสนจักรคาทอลิกไม่ปัดทิ้งสิ่ งใดที่จริ งและศักดิ์ สิ ทธิ์ ในศาสนาเหล่านี้ พระศา
สนจักรพิจารณาด้วยความเคารพอย่างจริ งใจซึ่งวิธีปฏิบตั ิและดารงชีวิต ตลอดจนกฎและธรรม
คาสอนเหล่านี้ ถึงแม้จะผิดกับที่ตนเองถือและสอนหลายประการ แต่บ่อยครั้งก็นาแสงจาก
องค์ความจริ งมาให้ ซึ่ งฉายส่ องสว่างแก่มนุ ษย์ทุกคน ถึงกระนั้น พระศาสนจักรก็ยงั ต้อง
ประกาศและมีหน้าที่ๆ ไม่อาจหยุดยั้งที่จะประกาศพระคริ สตเจ้าผูท้ รงเป็ น “หนทาง ความจริ ง
และชีวิต” (ยน 1:6) มนุษย์พบชี วิตทางศาสนาของตนอย่างสมบูรณ์ในพระคริ สตเจ้า ผูท้ ี่พระ
เจ้าทรงทาให้ทุกสิ่ งคืนดีกบั พระองค์ (เทียบ 2 คร 5:18-19)
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ฉะนั้น พระศาสนจักรจึงขอเตือนลูก ๆ ให้รับรู ้ สงวนรักษา และส่ งเสริ มสิ่ งดีงามทาง
จิตใจและทางศีลธรรมที่พบได้ในผูท้ ี่มิใช่คริ สตชนเหล่านั้น รวมทั้งคุณค่าต่าง ๆ ในสังคมและ
วัฒนธรรมของเขาเหล่านั้นด้วย ให้ลูกทาเช่นนี้ โดยทางการเสวนาและทางการร่ วมมือทางาน
กับบรรดาสมาชิกของศาสนาอื่น ด้วยความรักและความฉลาดรอบคอบ และด้วยการเจริ ญ
ชีวิตคริ สตชน เป็ นสักขีพยานความเชื่อของตน
3. ศำสนำอิสลำม
พระศาสนจักรยังให้เกียรติอย่างสู งยิง่ แก่ศาสนาอิสลามด้วย ชาวมุสลิมกราบนมัสการ
พระเจ้าหนึ่งเดียว ผูท้ รงชีวิตและดารงอยู่ ผูม้ ีพระทัยเมตตาและทรงพลานุภาพ เป็ นพระผูส้ ร้าง
สวรรค์และแผ่นดิน และได้ตรัสกับมนุ ษย์ พวกเขาพยายามอย่างยิ่งที่จะอุทิศตนโดยสิ้ นเชิ ง
ให้กับพระกฤษฎี กาที่ซ่อนเร้ นของพระเจ้า เหมือนเช่ นที่ท่านอับราฮัมยอมมอบตนเองตาม
แผนการของพระเจ้า ซึ่ งชาวมุ ส ลิม มัก อ้างความเชื่ อของอับราฮัม เข้ากับความเชื่ อของตน
แม้ว่าเขาจะไม่ยอมรับนับถือพระเยซูเจ้าเป็ นพระเจ้า เขานับถือพระองค์เป็ นประกาศก และ
เคารพพระนางมารี ย ์ พระมารดาพรหมจารี และบางครั้งก็ยงั วิงวอนขอพระนางด้วยความ
เลื่อมใสศรัทธาด้วย ยิ่งกว่านั้น เขายังเฝ้ารอคอยวันพิพากษา ซึ่ งในวันนั้นพระเจ้าจะทรงปูน
บาเหน็จ หรื อลงโทษมนุษย์หลังจากบรรดาผูต้ ายกลับฟื้ นคืนชีพด้วย เพราะฉะนั้น เขาจึงยก
ย่องการด าเนิ นชี วิ ตอันชอบธรรมและกราบนมัส การพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ งด้วยการ
ภาวนา การทาบุญให้ทาน และการอดอาหาร
หลายศตวรรษมาแล้วได้มีก ารบาดหมางกันระหว่างชาวคริ สต์กับชาวมุ สลิ ม สภา
สังคายนาวอนขอให้ทุกคนลืมอดีตที่ผ่านมา และขอให้ท้ งั สองฝ่ ายพยายามอย่างจริ งใจที่จะให้
บรรลุถึงความเข้าใจอันดี ต่อกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุ ษย์ ขอให้ ทุกคนสงวน
รักษา และส่ งเสริ มสันติภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรมทางสังคม และคุณค่าทางศีลธรรม
4. ศำสนำยูเดว (ศำสนำยิว)
เมื่อใคร่ ครวญดูความลึกซึ้ งของธรรมล้ าลึกนั้นซึ่ งก็คือพระศาสนจักร สภาสังคายนา
ศักดิ์สิทธิ์ ราลึกถึงสายสัมพันธ์ใกล้ชิดฝ่ ายจิตที่ผูกพันประชากรแห่ งพันธสัญญาใหม่น้ ี กบั เชื้อ
สายของท่านอับราฮัม
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พระศาสนจักรของพระคริ สตเจ้ารับรู ้ว่าในแผนการความรอดของพระเจ้า จุดเริ่ มต้น
ความเชื่อของพระศาสนจักร และการได้รับเลือกสรรของพระศาสนจักรนั้นถือกาเนิ ดมาจาก
บรรดาอัย กา โมเสสและบรรดาประกาศก พระศาสนจัก รประกาศความเชื่ อว่า บรรดาผู ้
ซื่ อสัตย์ของพระคริ สตเจ้า ในฐานะผูม้ ีความเชื่ อล้วนเป็ นบุตรของอับราฮัมทั้งสิ้ น (เทียบ กท
3:7) จึงรวมอยู่ในกระแสเรี ยกของท่านอัยกาผูน้ ้ ี ดว้ ย และความรอดของพระศาสนจักรนั้นบ่ง
บอกเป็ นภาพล่ วงหน้ าอย่า งเร้ นลับ แล้ว ในการอพยพของประชากรของพระเจ้าออกจาก
ดินแดนแห่ งการเป็ นทาสนั้น จากเหตุผลนี้เอง พระศาสนจักรจึงลืมไม่ได้ว่าตนได้รับการเผย
แสดงพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมโดยทางชนชาติน้ ี ที่พระเจ้าได้ทรงกระทาพันธสัญญาเดิมไว้
กับพวกเขา ด้วยพระทัยเมตตาอันเหลื อที่ กล่ าวได้ อีก ทั้งพระศาสนจัก รไม่ อาจลื ม ด้ว ยว่ า
พระศาสนจักรได้รับน้ าเลี้ยงที่อุดมจากต้นมะกอกบ้าน ที่กิ่งของต้นมะกอกป่ า ซึ่งหมายถึงคน
ต่างศาสนา ถูกนามาทาบไว้น้ นั ด้วย (เทียบ รม 11:17-24) พระศาสนจักรเชื่อว่า พระคริ สตเจ้า
ผูท้ รงเป็ นองค์สั นติ ของเรา โดยทางไม้ก างเขน ได้ทรงทาให้ ท้ งั ชาวยิ วและชนต่ างศาสนา
กลับคืนดีกนั และทรงรวมทั้งสองฝ่ ายเป็ นหนึ่งเดียวกันในพระองค์ (เทียบ อฟ 2:14-16)
เช่ น เดี ย วกัน พระศาสนจัก รยังคงร าลึ ก อยู่เสมอถึ งถ้อยค าของอัค รสาวกเปาโลที่
กล่าวถึงพี่น้องเชื้ อสายเดี ยวกันกับท่านว่า “พี่น้องเหล่ านีค้ ื อชาวอิ สราเอล ที่ได้ เป็ นบุตรบุญ
ธรรม ได้ รับเกียรติ พันธสั ญญา ธรรมบัญญัติ รวมทั้งศาสนพิธีและพระสั ญญาต่ าง ๆ พวก
เขามีบรรพบุรุษเป็ นต้ นตระกูลของพระคริ สตเจ้ าตามธรรมชาติมนุษย์ ” (รม 9:4-5) เป็ นบุตร
ของพระนางพรหมจารี ม ารี ย ์ ยิ่ งกว่ านั้ น พระศาสนจัก รยังเตื อ นให้ ร ะลึ ก อยู่เสมอด้ว ยว่ า
บรรดาอั ค รสาวก เสาหลัก ที่ พ ระศาสนจั ก รตั้ ง มั่ น อยู่ บ นนั้ น สื บเชื้ อสายจากชาวยิ ว
เช่นเดียวกับบรรดาศิษย์ยุคแรกเริ่ มส่ วนใหญ่ที่เริ่ มประกาศข่าวดีของพระคริ สตเจ้าแก่โลกนั้น
ก็เกิดมาจากชนชาติยิวด้วยเช่นกัน
ดังที่พระคัมภีร์กล่าวยืนยันไว้ กรุ งเยรู ซาเล็มไม่รู้เวลาที่พระเจ้าเสด็จมาเยือน (เทียบ ลก
19:44) ชาวยิวส่ วนมากก็ยงั ไม่ยอมรับข่าวดีเรื่ องพระคริ สตเจ้า ในทางกลับกันพวกเขายังเป็ น
ปฏิปักษ์ต่อการเผยแผ่ข่าวดีดว้ ยซ้ า (เทียบ รม 11:28) ถึงกระนั้น อัครสาวกเปาโลก็ยงั ยืนยันว่า
ชาวยิวยังคงเป็ นที่ รักของพระเจ้าตามพระสัญ ญาที่ได้ทรงให้ไว้แ ก่บรรพบุรุษ ของพวกเขา
ทั้งนี้เพราะพระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนพระทัยเพิกถอนของประทานที่ทรงให้เปล่า และพระกระแส
เรี ยกของพระองค์ (เทียบ รม 11:27-28; LG 57) พร้อมกับบรรดาประกาศกและท่านอัครสาวก
องค์เดี ย วกันนี้ พระศาสนจักรเฝ้ ารอคอยวัน ซึ่ งพระเจ้าผู เ้ ดี ยวเท่ านั้นทรงทราบ เมื่ อผู ค้ น
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ทั้งหลายจะเรี ยกหาพระเจ้าด้วยเสี ยงเดี ยวกัน และ “เข้ามาเฝ้ารับพระองค์พร้ อมกัน ” (ปชญ
3:9; เทียบ อสย 66:23; สดด 65:4; รม 11:11-32)
เนื่องด้วยชาวคริ สต์และชาวยิวมีมรดกฝ่ ายจิตร่ วมกัน สภาสังคายนาศักดิ์สิทธิ์น้ ีจึงใคร่
กระตุ้นเตือนและส่ งเสริ มให้มี ความเข้าใจและชื่ นชมนับถือกันและกันให้ มากยิ่งขึ้น สิ่ งนี้
สามารถบรรลุถึงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยทางการศึกษาพระคัมภีร์และเทววิทยา และโดย
การอภิปรายพูดคุยกันอย่างฉันมิตร
แม้ว่าพวกผูม้ ีอานาจชาวยิวกับพรรคพวกเหล่านั้นกดดันให้ประหารชีวิตพระคริ สตเจ้า
ก็ตาม (เทียบ ยน 19:6) ก็มิใช่จะกล่าวหาโดยมิได้แยกแยะเลยว่าชาวยิวทุกคนในสมัยนั้นหรื อ
ชาวยิวในสมัยนี้ กระทาผิดระหว่างการรับทรมานของพระองค์ เป็ นความจริ งที่ว่า พระศาสน
จักรเป็ นประชากรใหม่ของพระเป็ นเจ้า ถึงกระนั้นก็มิควรกล่าวถึงชาวยิวว่าเป็ นผูท้ ี่ถูกพระเจ้า
ปฏิเสธหรื อถูกสาปแช่ง ราวกับว่าสิ่ งนี้เป็ นผลมาจากพระคัมภีร์ เพราะฉะนั้น ในการสอนคา
สอนหรื อในการเทศน์พ ระวาจาของพระเจ้า ทุกคนต้องระมัดระวังอย่าสอนอะไรที่ ผิดต่ อ
ความจริ งเรื่ องสารของข่าวดี หรื อผิดต่อจิตตารมณ์ของพระคริ สตเจ้า
อันที่จริ ง พระศาสนจักรตาหนิการเบียดเบียนข่มเหงทุกรู ปแบบไม่ว่าจะกระทาต่อใคร
ก็ตาม เนื่องด้วยพระศาสนจักรไม่ลืมมรดกที่มีร่วมกันกับชาวยิว และได้รับการกระตุน้ เตือน
มิใช่โดยคานึงถึงเรื่ องทางการเมือง แต่โดยแรงผลักดันทางศาสนาเรื่ องความรักแบบคริ สตชน
เท่านั้น พระศาสนจักรรู ้สึกเสี ยใจกับความเกลียดชัง การเบียดเบียน และการแสดงความเป็ น
ปฏิปักษ์ทุกอย่างต่อชนชาติยิวไม่ว่าจะกระทาในสมัยใด หรื อไม่ว่าจะเกิดมาจากใครก็ตาม
พระศาสนจักรเชื่อถือและยังคงเชื่อถืออยูเ่ สมอมาว่า ด้วยความรักอันไม่มีขอบเขตของ
พระองค์ พระคริ สตเจ้าได้ทรงยอมรับทนทรมานและสิ้ นพระชนม์เพราะบาปของมวลมนุษย์
เพื่ อว่ามนุ ษย์ทุก คนจะได้บรรลุ ถึงความรอดพ้น ฉะนั้น หน้าที่ ข องพระศาสนจัก รจึ งต้อง
ประกาศว่ากางเขนของพระคริ สตเจ้าเป็ นเครื่ องหมายแห่งความรักสากลของพระเจ้า และเป็ น
บ่อเกิดแห่งพระหรรษทานทั้งหมด
5. ภรำดรภำพสำกล
เราไม่สามารถอธิษฐานภาวนาขอพระเจ้าพระบิดาของมวลมนุษย์ได้ หากเราไม่ปฏิบตั ิ
ต่อผูอ้ ื่นดุจเป็ นพี่น้องของเรา ทั้งนี้ เพราะมนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า
ความสัมพันธ์ของมนุ ษย์กบั เพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกันนั้น เกี่ ยวพันกันอย่างใกล้ชิดยิ่งนัก ดังพระ
คัมภีร์ที่ว่า “ผู้ไม่ มีความรั ก ย่ อมไม่ ร้ ู จักพระเจ้ า” (1 ยน 4:8)
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ดังนั้น ไม่ว่าในทางทฤษฎีหรื อในทางปฏิบตั ิ จึงไม่มีพ้ืนฐานสาหรับการเลือกปฏิบตั ิ
ระหว่างมนุ ษย์กับมนุ ษ ย์ หรื อระหว่างคนหมู่ ห นึ่ งกับคนอีกหมู่ห นึ่ ง ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ อง
ศักดิ์ศรี ของมนุษย์ หรื อในเรื่ องสิ ทธิซ่ ึงมาจากศักดิ์ศรี น้ นั ก็ตาม
ฉะนั้น พระศาสนจักรจึงประณามการเลือกปฏิบตั ิ หรื อการเบียดเบียนรังแกใด ๆ ที่
กระทาต่อผูอ้ ื่น เหตุเพราะเรื่ องเชื้อชาติ ผิวสี สภาพการณ์ในชีวิต หรื อศาสนาของเขานั้น ว่า
เป็ นการทาผิดต่อจิตตารมณ์ของพระคริ สตเจ้า ด้วยเหตุน้ ี โดยการดาเนินตามรอยเท้าของอัคร
สาวกเปโตรและเปาโล สภาสังคายนาศักดิ์ สิ ทธิ์ นี้ จึงวิงวอนขอร้องบรรดาคริ สตชนว่า “จงมี
ความประพฤติดีงามในหมู่คนต่ างศาสนา” (1 ปต 2:12) และถ้าเป็ นไปได้ ในส่ วนของพวกคริ
สตชน ก็ให้อยูอ่ ย่างสันติกบั ทุกคน (เทียบ รม 12:18) เพื่อจะได้เป็ นบุตรของพระบิดาเจ้าผูส้ ถิต
ในสวรรค์ (เทียบ มธ 5:45)

6

