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11-15 กุมภาพันธ์ 2019

บทภาวนาของนักบุญฟรังซิสแห่ งอัสซีซี
องค์ อุปถัมภ์ ของศาสนสั มพันธ์
ข้าแต่พระบิดา ขอพระองค์ทรงกระทาให้ขา้ พเจ้า
เป็ นเครื่ องมือของพระองค์เพื่อสร้างสันติ
ที่ใดมีความเกลียดชัง
ที่ใดมีความเจ็บแค้น
ที่ใดมีการแตกแยกกัน
ที่ใดมีความเท็จ
ที่ใดมีความสงสัย
ที่ใดมีความสิ้นหวัง
ที่ใดเป็ นที่มืด
ที่ใดมีความโศกเศร้า

ให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูน้ าความรัก
ให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูน้ าการอภัย
ให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูน้ าความสามัคคี
ให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูน้ าความจริ ง
ให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูน้ าความเชื่อ
ให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูน้ าความหวัง
ให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูน้ าความสว่าง
ให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูน้ าความยินดีเบิกบานใจ

ข้าแต่พระเป็ นเจ้า โปรดให้ขา้ พเจ้า
เป็ นผูช้ ่วยบรรเทา มากกว่าที่จะรับการบรรเทา
เห็นใจผูอ้ ื่น มากกว่าที่จะรับความเห็นใจ
รักผูอ้ ื่นก่อน และมากกว่าที่จะให้คนอื่นรักข้าพเจ้า
เหตุว่า
ผูท้ ี่ให้เท่านั้น จะได้รับความอิ่มเอิบยินดี
ผูท้ ี่ลืมตนเองเท่านั้น จะพบตนเองในทางสันติ
ผูท้ ี่ยกโทษเท่านั้น จะได้รับการอภัยโทษจากพระ
และดังนี้เมื่อเราจะตาย จะได้ไปสู่ พระราชัยของพระองค์ชวั่ นิรันดร
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คานา
ที่มา
ในโอกาสที่เดิ นทางไปเยี่ยมสังฆมณฑลท่าแขก เมื่ อ ปี ค.ศ. 2018 เพื่อ ทาพิธีส่งมอบอาคารเรี ยนที่
ทางสังฆมณฑลนครราชสีมาสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ในโอกาสนั้นได้พูดคุยกับคุณพ่อสุ ก อธิการ
บ้านเณรใหญ่ลาว เรื่ องการทางานด้านศาสนสัมพันธ์ในประเทศไทย พร้อมกับเสนอว่าถ้าหากทางมิสซังลาว
ต้องการให้มาสอนสามเณรใหญ่ก็ยนิ ดีจะมาสอนให้ เมื่อได้ขยับเวลาของทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยนได้ลงตัวแล้วก็ได้
กาหนดเอาวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2019 เป็ นช่วงเวลาสาหรับสอนการทาศาสนสัมพันธ์ให้บรรดาสามเณรและ
เปิ ดโอกาสให้แก่ผทู ้ ี่สนใจมาเรี ยนร่ วมกันด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และเข้าใจคาสอนและแนวทางปฏิบตั ิของพระศาสนจักรเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์
2. เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้วิธีปฏิบตั ิงานศาสนสัมพันธ์แบบส่วนตัวและระดับองค์กร
3. เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนลดอคติ มีทศั นคติทางบวกต่อผูน้ บั ถือศาสนาอื่น
4. เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ทางศาสนาอื่นเพิม่ ขึ้น
5. เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนวางแผนร่ วมกันในการทาศาสนสัมพันธ์ในระดับวัดและระดับสังฆมณฑล
การออกแบบการสอน
เนื่ องจากวิชานี้ ควรเป็ นส่ วนที่เป็ นเนื้ อหาวิชาและภาคปฏิบตั ิ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและสามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง ผลสัมฤทธิ์จึงเกิดขึ้นและเป็ นประโยชน์สาหรับพระศาสนจักร แต่เนื่องจากมีเวลาจากัดจึงไม่มีเวลา
ให้ผเู ้ รี ยนได้อ อกไปทาการเสวนากับผูน้ ับถือศาสนาอื่น เยีย่ มเยียน สร้างมิตรภาพ ไตร่ ตรองและถอดบทเรี ยน
สาหรับตัวเอง แบ่งปั นประสบการณ์แก่ผอู ้ ื่น ดังนั้น คอร์สนี้จึงทาได้แค่บรรยายเนื้อหา แบ่งปั นประสบการณ์การ
ทางานด้านศาสนสัมพันธ์ของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และวางแผนการทางานด้านศาสนสัมพันธ์ของพระศาสนจักร
ลาวต่อไป
ความคาดหวัง
เมื่อ เรี ยนรู ้ร่วมกันแล้ว หวังว่าผูเ้ รี ยนมี ความรู ้เรื่ อ งศาสนสัมพันธ์ดีพอสมควร มี ความมัน่ ใจที่จะ
ทาศาสนสัมพันธ์ กล้าหาญและมีความกระตือรื อร้นในการทาการเผยแผ่พระวรสาร ทั้งการประกาศและศาสนสัมพันธ์ สามารถนาความรู ้และประสบการณ์ไปถ่ายทอดแก่สตั บุรุษและเยาวชนได้
พระคุณเจ้าชูศกั ดิ์ สิริสุทธิ์
31 มกราคม 2019
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การเสวนาและการประกาศพระวรสาร
พระศาสนจักรโดยผ่านทางสภาสังคายนาวาติกนั ที่ 2 ได้ประกาศให้ทาการเสวนาระหว่าง
ศาสนาของผูท้ ี่เป็ นคริ สตชนกับผูน้ บั ถือความเชื่ออื่นๆ การเสวนากับผูน้ บั ถือศาสนาอื่นตามแบบที่
สภาสังคายนาวาติกนั วางแนวทางไว้เพื่อจะเริ่ มเป็ นที่เข้าใจทีละเล็กทีละน้อย ในทางปฏิบตั ิยงั มีความ
ลังเลใจในบางที่ สถานการณ์ของประเทศหนึ่ งแตกต่างไปจากอีกประเทศหนึ่ ง ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ปั จจัย
ทางความเชื่อ วัฒนธรรม สังคมและการเมือง
เมื่ อเริ่ มทาการเสวนาได้เกิ ด ความคิ ดแตกต่ างกัน
บางคนคิ ดผิด ไปว่ าในภารกิ จของ
พระศาสนจักรในปั จจุ บนั การเสวนาควรเข้าแทนที่การประกาศศาสนา ตรงกันข้ามบางคนก็ไม่
เห็นว่าการเสวนาระหว่างศาสนาจะมี คุณค่ าอะไร บางคนสงสัยว่า ถ้าการเสวนาระหว่างศาสนามี
ความสาคัญมากทาให้การประกาศพระวรสารหมดความจาเป็ นเร่ งด่ วนไปหรื อ อาจทาให้ความ
พยายามนาผูอ้ ื่นเข้ามาอยู่ในพระศาสนจักรกลายเป็ นงานรอง หรื อไม่ มีความสาคัญและจาเป็ นอีก
ต่อไปแล้ว
สมณสภาว่าด้วยการศาสนสัมพันธ์ได้ออกเอกสารในปี ค.ศ.1984 ได้ยืนยันว่า พันธกิ จการ
เผยแผ่พระวรสารเป็ นพันธกิ จแต่หนึ่ งเดียว แต่มีความซับซ้อนและแบ่งออกได้หลายองค์ประกอบ
อีกทั้งยังชี้ถึงส่ วนประกอบหลัก ๆ ของพันธกิ จนี้ ดว้ ยว่าประกอบด้วยการเป็ นอยู่และการเป็ นพยาน
ต่อการพัฒนาสังคมและการปลดปล่อยมนุ ษย์ให้มีเสรี ภาพ พิธีกรรม การภาวนา การราพึงเพ่งฌาน
การเสวนากับศาสนาอื่น ๆ การประกาศพระวรสารและสอนคาสอน ดังนั้นทั้งการประกาศ
พระวรสารและการเสวนาจึงถูกพิจารณามาตั้งแต่ ตน้ แล้วว่าเป็ นองค์ประกอบและรู ปแบบแท้จริ ง
ของพันธกิ จของพระศาสนจักรที่เรี ยกว่า “การเผยแผ่พระวรสาร” และทั้ง 2 องค์ประกอบนี้ ต่างมุ่ง
ในการสื่ อความจริ งอันนาความรอดเช่นกัน
พระสันตะปาปายอห์ น ปอลที่ 2 ยืนยันว่า เช่ นเดี ยวกับที่การเสวนาระหว่ างศาสนาเป็ น
องค์ประกอบหนึ่งในพันธกิจของพระศาสนจักร การประกาศงานความรอดที่พระเจ้าทรงกระทาใน
พระเยซูคริ สตเจ้าก็เป็ นอีกองค์ประกอบหนึ่ง จึงไม่ใช่ปัญหาว่าจะต้องเลือกเอาสิ่ งหนึ่ งและละทิ้งอีก
สิ่ งหนึ่งแต่อย่างใด
การเผยแผ่ พระวรสาร หมายถึง ภารกิจของพระศาสนจักรในทุกองค์ประกอบ การนาข่าวดี
ไปสู่ ทุกส่ วนของมนุษยชาติ การประกาศอย่างชัดเจนและเปิ ดเผยว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็ นพระเจ้า
การประกาศคือ การบอกเล่าพระวรสารซึ่ งเป็ นธรรมล้ าลึกของความรอดพ้นที่พระเจ้าทรงทา
ให้สาเร็ จไปสาหรับทุกคนในพระเยซูคริ สตเจ้า อาศัยพระพลานุภาพของพระจิตเจ้า การประกาศเป็ น
เอกสารประกอบการเรี ยน
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การเชิญให้มารับพันธะที่จะเชื่อในพระเยซู คริ สตเจ้า และเข้าเป็ นสมาชิกในหมู่คณะของผูท้ ี่เชื่อ อัน
ได้แก่ พระศาสนจักรโดยทางศีลล้างบาป การประกาศนี้ อาจกระทาอย่างเปิ ดเผยเป็ นทางการอย่างที่
เกิ ดขึ้ นในวันที่พระจิ ตเจ้าเสด็จลงมาในวันเปนเตกอสเต (กจ 2:5-41) หรื ออาจเป็ นการสนทนา
ส่ วนตัว (กจ 8:30-38) การประกาศจะนาไปสู่ การสอนคาสอน ซึ่ งมุ่งสู่ การทาให้มีความเชื่อลึกซึ้ ง
ยิง่ ขึ้น การประกาศเป็ นพื้นฐาน ศูนย์กลางและจุดสุ ดยอดของการเผยแผ่พระวรสาร
การเสวนา
ในบริ บทของพหุ ภาพทางศาสนา การเสวนาหมายถึง ความสัมพันธ์ทางบวกและสร้างสรรค์
ระหว่างศาสนา กับบุคคลและหมู่คณะผูท้ ี่มีความเชื่ออื่น ซึ่ งมุ่งยังความเข้าใจและการเพิ่มพูนกันและ
กัน โดยกระทาไปในบรรยากาศของความเคารพต่อความจริ งและอิสรภาพ รวมทั้งการเป็ นพยาน
และการออกค้นหาความเชื่อมัน่ ในทางศาสนาของตัวเอง
การเสวนาระหว่ างศาสนาและการประกาศมีความสั มพันธ์ กนั แต่ แตกต่ างกัน
การเสวนาระหว่างศาสนากับการประกาศพระวรสาร แม้ว่าจะไม่อยู่ในระดับเดียวกัน แต่ท้ งั
สองเป็ นองค์ประกอบภายในของพันธกิ จการเผยแผ่พระวรสารของพระศาสนจักร ทั้งสองถูกต้อง
จาเป็ น และยังเกี่ ยวโยงกันอย่างใกล้ชิดแต่ แตกต่ างกัน ในส่ วนของคริ ส ตชนการเสวนาระหว่า ง
ศาสนาที่แท้จริ งย่อมหมายถึ ง การมี ความปรารถนาจะทาให้พระเยซู เจ้าเป็ นที่รู้จกั ดี ข้ ึ น เป็ นการ
ยอมรับและรัก การประกาศพระเยซู คริ สตเจ้าจะต้องกระทาตามจิตตารมณ์ของพระวรสารของการ
เสวนา กิจกรรมทั้งสองจึงคงแตกต่างกัน จากประสบการณ์บุคคลเดียวกันสามารถทางานได้ท้ งั สอง
งาน พระศาสนจักรหนึ่งเดียวก็ทาได้เช่นเดียวกัน
พระศาสนจักรสนับสนุ นและปลูกฝังการเสวนาระหว่างศาสนา ไม่เพียงแต่ระดับตัวเองกับ
ศาสนาอื่นเท่านั้น แต่ระหว่างประเพณี คาสอนทางศาสนาเองด้วย นี่เป็ นทางหนึ่ งที่พระศาสนจักรทา
หน้าที่เป็ นเครื่ องหมายที่ทรงประสิ ทธิ ภาพ นัน่ ก็คือเป็ นเครื่ องหมายและเครื่ องมือของการร่ วมเป็ น
หนึ่งเดียวกับพระเจ้าและเอกภาพระหว่างมนุษย์ (LG 1)
พระศาสนจักรได้รับเชิญทางพระจิตเจ้าให้สนับสนุนทุกสถาบันทางศาสนาและขบวนการที่
จะพบปะ ร่ วมมือกันและชาระตนเองเพื่อส่ งเสริ มความจริ งและชีวิต ความศักดิ์สิทธิ์ ความรัก ความ
ยุติธรรม และสันติ ภาพ อันเป็ นมิ ติต่างๆ ของพระอาณาจักรพระเจ้า ซึ่ งเมื่ อวาระสุ ดท้ายของโลก
มาถึงพระคริ สตเจ้าจะมอบถวายคืนแด่พระบิดาเจ้า ดังนั้นการเสวนาระหว่างศาสนาจึงเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการเสวนาแห่ งความรอดพ้นที่พระเจ้าเองได้เริ่ มต้น
สรุ ปโดย พระคุณเจ้าชูศกั ดิ์ สิ ริสุทธิ์
31 มกราคม 2019
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สาเหตุ/เหตุผลที่ต้องทาศาสนสั มพันธ์
เนื่องมาจากเหตุผล 2 ทาง คือ เหตุผลภายนอกและเหตุผลภายใน
ก. เหตุผลภายนอก
1. โลกกาลังกลายเป็นสังคมที่คนหลายศาสนาต้องอยูด่ ว้ ยกัน รู้จกั กัน การอพยพ
การเดินทาง การท่องเที่ยว สื่ อสารที่รวดเร็ ว
2. ระบบอุตสาหกรรมและสังคมเมืองบีบให้มาอยูร่ วมกันและใกล้ชิดกัน
3. การศึกษาที่เปิ ดกว้าง ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ
4. การล่มสลายของระบบอาณานิ คม ทาให้ประเทศต่างๆได้รับอิสรภาพทาให้เกิด
ความรักชาติ มีการฟื้ นฟูศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิม ทางศาสนจักรจึงต้องมาเน้นเรื่ อง
พระศาสนจักรท้องถิ่น
5. ป้ องกันการขัดแย้งและความรุ นแรงทางศาสนา สงครามศาสนา
6. การแต่งงานแบบต่างฝ่ายต่างถือ 80 %
7. มีแนวโน้มว่าศาสนาคือพันธมิตร ศัตรู ร่วมของศาสนาคือวัตถุนิยม และกระแส
ของโลกแบบบริ โภคนิยม
8. ปัญหาความไม่สงบ ความรุ นแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตอ้ งการให้คน
บาดหมางกัน เพราะความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม
9. ทุกศาสนา โลกมองดูวา่ โลกนี้เป็นหนึ่ งเดียวกันหมดและมีความคิดที่จะส่ งผู ้
เผยแพร่ ศาสนาออกไปยังที่ต่างๆ
ข. เหตุผลภายในคือ การเปลีย่ นขั้วทางเทวศาสตร์
 ของเดิมก่อนสังคายนาวาติกนั ที่ 2  ไม่มีความรอดนอกพระศาสนจักร
 สังคายนาวาติกนั ที่ 2  พระศาสนจักรคือเครื่ องหมายและเครื่ องมือที่จาเป็ น
สาหรับความรอด เป็นผูช้ ้ ีทางแห่งความรอด

เอกสารประกอบการเรี ยน

วิ ชาศาสนสัมพันธ์

6

สภาพระสั งฆราชคาทอลิกแห่ งประเทศไทย
สั นตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์
วันนี้ สภาพระสังฆราชแห่ งประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ าพระองค์ พวกเรารู ้สึกปลื้มปี ติ
และขอบพระทัยสาหรับโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้กบั พวกเรา
เราทุกคนภาคภูมิใจและมี ความเชื่อมัน่ ในพระองค์ ผูท้ รงเป็ นนายชุมพาบาลของพวกเรา
พระองค์ทรงเป็ นบุคคลที่เหมาะสมเป็ นอย่างยิง่ ในพระศาสนจักร ณ ช่วงเวลาที่มนุษย์ทุกคนจะต้อง
กลับใจหันไปหาพระคริ สตเจ้า
ในประเทศของเราเอง อาจกล่ าวได้ว่าเรากาลังเผชิ ญกับความยุ่งยากในลักษณะเดี ยวกัน
เนื่องจากคนไทยส่ วนใหญ่เป็ นพุทธศาสนิ กชน การเปลี่ยนศาสนามาเป็ นคาทอลิกบ่อยครั้งถูกมอง
ว่าเป็ นการละทิง้ ความเป็ นคนไทย คุณค่าของความเป็ นพุทธ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี แนวปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ เชื่อมโยงเป็ นหนึ่ งเดียวกัน จึงเป็ นการยากที่จะแยกว่าอะไรคือพุทธ อะไรคื อคนไทย นับ
หลายทศวรรษที่ผา่ นมาพระศาสนจักรในประเทศไทยต้องพบกับความท้าทายนี้เรื่ อยมา ข้าแต่บิดาผู ้
ศักดิ์สิทธิ์ โปรดเป็ นหนึ่ งเดียวกับพวกเราในการภาวนา เพื่อว่าความรักของพระเจ้าจะได้สามารถ
ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่บดบังมิให้พระเยซูเจ้าเป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่รักในภูมิภาคเอเชียของเรานี้ดว้ ย
เราขอยืนยันกับพระองค์อีกครั้ งหนึ่ งว่า พวกเราทุกคนขอร่ วมเป็ นหนึ่ งเดี ยวกับพระองค์
และพร้อมเสมอที่จะตอบสนองต่อการเรี ยกร้องของพระองค์ในทุกเรื่ องที่ทรงกระทาเพื่อความดีงาม
ของพระศาสนจักรและมนุษยชาติท้งั มวล ในช่วงเวลาที่ยงุ่ ยากและท้าทายนี้
พวกเราขอขอบคุ ณสาหรั บการเอาใจใส่ ดู แล
และความห่ วงใยที่พ ระองค์ทรงมี ต่ อ
พระศาสนจักรในประเทศไทย การประทับอยูข่ องพระองค์ท่ามกลางพวกเราเวลานี้ เป็ นดังพระพร
สู งสุ ดที่พระเจ้าประทานให้กบั ข้ารับใช้ของพระองค์ ทาให้พวกเรามีพละกาลัง ความเชื่อมัน่ ความ
วางใจ ความคิ ดอ่ านและมองเห็ นพระเจ้าองค์แ ห่ งความรั ก ผูท้ รงเป็ นศูนย์รวมของชี วิตใน
พระศาสนจักร
พวกเราวิงวอนขอองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงเป็ นบ่อเกิ ดแห่ งความรักและความดีงาม โปรด
ประทานพระพระให้พระองค์มีพละกาลังที่เข้มแข็ง ความเชื่อที่มนั่ คง และบรรลุความสาเร็ จในทุก
สิ่ ง
ขอกราบขอบพระคุณ
เอกสารประกอบการเรี ยน
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พระดารัสของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16
ในวโรกาสการเข้าเฝ้ า Ad Limina ของบรรดาพระสังฆราชแห่ งประเทศไทย
พี่นอ้ ง พระสังฆราชที่รัก
“พระเจ้าข้า โปรดส่ งพระจิตของพระองค์ลงมา และโปรดทรงฟื้ นฟูแผ่นดินโลก” (ดู สดด
104:30) ด้วยพระวาจาจากบทสร้อยของวันสมโภชพระจิตเจ้า ข้าพเจ้าขอต้อนรับพวกท่าน บรรดา
พระสังฆราชจากประเทศไทย ข้าพเจ้าขอขอบคุณ พระสังฆราชยอร์ ช ยอด พิมพิสาร สาหรั บ
ความรู ้สึกอันเปี่ ยมด้วยน้ าใจดี ที่ท่านกล่าวในนามของทุกคน ข้าพเจ้าขอน้อมรั บด้วยความอบอุ่น
และให้ความมัน่ ใจแก่พวกท่านว่า ข้าพเจ้าจะอธิษฐานภาวนาเพื่อพวกท่านและบรรดาผูท้ ี่อยู่ภายใต้
การอภิบาลของพวกท่าน การมา “ad Limina Apostolorum” ของท่าน เป็ นโอกาสที่จะช่วยให้ความ
ตั้งใจของท่าน ในอันที่จะทาให้องค์พระเยซู เจ้าทรงเป็ นที่ประจักษ์ชดั มากขึ้ นในพระศาสนจักร
และให้พระองค์ทรงเป็ นที่รู้จกั ในสังคมไทย โดยผ่านการเป็ นประจักษ์ชดั มากขึ้นในพระศาสนจักร
และให้พระองค์ทรงเป็ นที่รู้จกั ในสังคมไทย โดยผ่านการเป็ นประจักษ์พยานยืนยันถึงความรักและ
ความจริ งแห่ งพระวรสาร
วันสมโภชพระจิตเจ้า ซึ่ งเราได้ทาการฉลองเมื่อไม่นานมานี้ เตื อนใจเราว่า พระจิตเจ้า
บันดาลให้โลกเปี่ ยมล้นด้วยพลังและช่ วยกระตุ ้นให้เรานาพระคริ ส ตเจ้าไปยังมนุ ษย์ทุก คน ใน
ประเทศของท่าน พวกท่ านได้ทาพันธกิ จของคาทอลิ ก กลุ่ ม เล็ก ๆ ในบริ บทแห่ งความสัม พันธ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพุทธศาสนิ กชน แท้จริ งแล้วพวกท่านก็ได้กล่าวถึงความนับถือต่ อพระสงฆ์
ทางพุทธศาสนาและความประทับใจ ที่พวกท่านมี ต่อบทบาทของพระสงฆ์เหล่ านี้ ในสังคมและ
วัฒนธรรมการดารงชีวิตของชาวไทย
การอยู่ร่วมกันของศาสนิ กชนที่มีความเชื่ อต่ างกันในทุกวันนี้ แสดงให้เห็นถึงสิ่ งที่อยู่ตรง
ข้ามกับโลกาภิวฒั น์ เมื่ อเร็ ว ๆ นี้ ข้าพเจ้าสังเกตว่า อิทธิ พลของโลกาภิวฒั น์ เป็ นเหตุ ให้มนุ ษย์
เผชิญกับความแตกต่างสองมุมมองด้วยกัน มุมมองแรกคือ การเติบโตอย่างรวดเร็ วด้านเศรษฐกิ จ
และความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ซึ่ งมักจะก่อให้เกิ ดความเป็ นหนึ่ งเดียวกันในระดับโลก และเกิ ด
ความรับผิดชอบร่ วมกันต่อความอยู่ดีกินดีของมนุ ษยชาติ แต่ในขณะเดียวกันก็มีเครื่ องหมายที่น่า
เป็ นห่ วงของความแตกแยก ความเห็นแก่ ประโยชน์สุขส่ วนตัว ด้วยการผลักไสความดีงามเหนื อ
ธรรมชาติ และความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าให้พน้ ไปจากชีวิต และปิ ดบังบ่อเกิ ดแห่ งความกลมกลืน
และเป็ นหนึ่งเดียวกันภายในโลก
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มุมมองในด้านลบเกี่ ยวกับวัฒนธรรมซึ่ งก่ อให้เกิ ดความฉงนสนเท่ห์แก่ พวกท่าน และผูน้ า
ฝ่ ายศาสนาในประเทศของท่าน ในความเป็ นจริ งนั้น ความส าคัญ แห่ งการร่ วมมื อกันระหว่า ง
ศาสนาต่ าง ๆ ซึ่ งเรี ยกร้ องให้มีการร่ วมมื อกันสนับสนุ นด้านชี วิตฝ่ ายจิ ต และความถูกต้องด้า น
ศีลธรรมในหมู่ประชาชนของพวกท่าน ท่านสามารถร่ วมมือกับพุทธศาสนิ กชน ในการส่ งเสริ มให้
มีความเข้าใจต่อกันและกันในเรื่ องการสานต่อธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ ให้แก่ ชนรุ่ นต่อไป การประกาศ
ถึงคุณค่าด้านศี ลธรรมซึ่ งสามารถเข้าใจได้ตามหลักของเหตุผล ความเคารพนับถื อสิ่ งที่อยู่เหนื อ
ธรรมชาติ การอธิ ษฐานภาวนา และการที่พวกท่านจะ “ประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่ ทุกคน”
และ “ทาหน้าที่เทศน์และสอน” (จารี ตการบวชพระสงฆ์ ข้อ 102) เพื่อให้บทบาทหลักของพระสงฆ์
นี้ มีผลอย่างแท้จริ ง จะต้องมี การอบรมทั้งด้านปรั ชญาและเทววิทยา ซึ่ งไม่ อาจจะปล่ อยให้เป็ น
หน้าที่ของผูอ้ ื่น แต่เมื่อครู คาสอนที่ได้รับการอบรมอย่างดี ทางานร่ วมกับพระสงฆ์ในแต่ละวัด เถา
องุ่นนั้น ๆ ก็จะผลิดอกออกผลมากมาย (ยน 15:5) ด้วยจุดประสงค์ดงั นี้ การรายงานของพวกท่าน
เองก็ ไ ด้ก ล่ า วถึ งภารกิ จ ที่ ส าคัญ ที่เ รี ย กร้ องความเอาใจใส่ ทั้งในเรื่ องการอบรมคู่ส มรสที่ มิ ใ ช่
คาทอลิก และความห่ วงใยด้านการอภิบาลกับคาทอลิกจานวนมากและครอบครัวของพวกเขา ที่
อพยพจากชนบทเข้ามาอยูใ่ นเมืองใหญ่ ซึ่ งเสี่ ยงต่อการสู ญเสี ยการดาเนินชีวิตคริ สตชนได้
พี่นอ้ งที่รักทั้งหลาย สุ ดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอชื่นชมความพยายามของกลุ่มคริ สตชนในประเทศ
ไทยที่พยายามรักษาไว้ซ่ ึ งศักดิ์ศรี ของชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะผูท้ ี่อ่อนแอตกอยูใ่ นภาวะเสี่ ยง สิ่ งที่พวก
ท่านคงจะต้องให้ความสนใจเป็ นพิเศษ คือ การค้าสตรี และเด็ก และปั ญหาเกี่ ยวกับการขายบริ การ
ทางเพศแน่นอน เบื้องหลังของปั ญหาเหล่านี้ คือความยากจน และในเรื่ องนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าการ
ดาเนินงานด้านสังคมพัฒนาของพระศาสนจักรมีบทบาทที่สาคัญมาก แต่ก็ยงั มีอีกมุมมองหนึ่ งซึ่ ง
เราต้องยอมรับและต้องร่ วมมือกันแก้ไขปั ญหาการละเมิดสิ ทธิ ของมนุ ษย์ นัน่ คือ การนาเสนอของ
สื่ อมวลชน และรายการบันเทิงที่ไม่สร้างสรรค์ อันเป็ นผลทาให้คุณค่าทางศีลธรรมเสื่ อมลง และ
นาไปสู่ การไม่เคารพศักดิ์ศรี ของสตรี การทาลายความซื่ อสัตย์ต่อกันในชีวิตสมรส และแม้กระทัง่
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
ด้วยความรักฉันพี่นอ้ ง ข้าพเจ้าขอมอบข้อคิดเหล่านี้ แก่ พวกท่าน ขออานวยพรให้ทุกท่าน
ได้รับเปลวไฟแห่ งพระจิตเจ้า เพื่อท่านจะได้ประกาศเป็ นเสี ยงเดียวกันถึงข่าวดีของพระเยซูเจ้า และ
ข้าพเจ้าขออวยพรไปยังบรรดาพระสงฆ์ นักบวช สามเณร และสัตบุรุษทุกคนด้วย
วาติกนั 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2008
พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16
เอกสารประกอบการเรี ยน
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ข้ อคาสอนของสมณกระทรวงต่ อบรรดาผู้แทนพระสั นตะปาปา
สมณกระทรวงเห็นว่าสิ่ งแรกที่จาเป็ นจะต้องทาก็คือ การแสวงหาความคิดทัว่ ๆ ไปเกี่ ยวกับ
งานแพร่ ธรรมของพระศาสนจักร ซึ่ งเป็ นงานที่พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 15 มอบหมาย จึงได้ขอ
ความคิดเห็นเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ ไปยังบรรดาสมณทูต พระสังฆราช มหาอธิ การของคณะนักบวชต่างๆ
และขอคาแนะนาจากผูม้ ี ความสั นทัด ในเรื่ องนี้ ด้ว ย พระคาร์ ดิ นัล อิ นโกลี เลขาธิ ก ารของสมณ
กระทรวงในเวลานั้ น ได้ร วบรวมความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ และได้แ ต่ ง เป็ นบัน ทึ ก ความทรงจ า
(Memorandum) ขึ้นมา 3 เล่ม บรรยายเกี่ยวกับความยากลาบากต่างๆ ที่บรรดามิชชันนารี ประสบใน
ตะวันออกไกลและอินเดียตะวันตก พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและทางแก้ไขต่าง ๆ เอาไว้ให้ดว้ ย
พระคาร์ ดินลั อินโกลีเองเกิดมีความคิดด้านแพร่ ธรรมอันยิง่ ใหญ่ข้ ึนมาด้วย นัน่ คือ อบรมและเตรี ยม
คณะสงฆ์พ้นื เมืองและจัดตั้งฐานันดรของพระศาสนจักรท้องถิ่นด้วย (Native Hierarchy)
แผนงานต่างๆ ของสมณกระทรวงตามที่มีอยูใ่ นกฤษฎีกาและข้อคาสั่งสอนต่างๆ ที่จดั ทาขึ้น
ในปี แรกๆ ของการก่ อตั้ง รวมทั้งงานเขียนต่ างๆ ของพระคาร์ ดินลั อินโกลี ค่อย ๆ ถูกจัดทาขึ้นมา
โดยวางพื้นฐานอยูบ่ นแนวทางที่พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 15 มอบไว้ รวมทั้งบนประสบการณ์และ
บทสะท้อนของพระคาร์ ดินลั อินโกลี เอกสารรู ปแบบของเรื่ องนี้ได้แก่ ข้อคาสอนที่มีชื่อเสี ยงมากซึ่ ง
เราเรี ยกกันว่า “ข้อคาสอน ปี ค.ศ. 1659” มอบให้แก่ บรรดาผูแ้ ทนพระสันตะปาปาแห่ งอินโดจีน มี
ชื่ อว่า “Instructio Vicariorum Apostolicorum ad regna Sinarum Tonchoni et Cocincinae
proficiscentium 1669” ออกโดยสมณกระทรวงมอบให้ ฯพณฯ Francis Pallu พระสังฆราชแห่ งเอลี
โอโปลีส ฯพณฯ Piere Lambert de la motte พระสังฆราชแห่ งเบริ ธ และ ฯพณฯ Ignatius Cotoleni
พระสังฆราชแห่ งเมแตลโลโปลีส
เราสามารถสรุปส่ วนสาคัญๆ ของภารกิจทีต่ ้ องทาได้ ดงั นี้
1. คณะสงฆ์พ้ืนเมื องต้องได้รั บการก่ อตั้งขึ้ น และนี่ ต ้องถื อว่า เป็ นเหตุ ผลหลักของการ
เดินทางครั้งนี้
2. มิชชันนารี ถูกห้ามไม่ให้ยุ่งเกี่ ยวกับการเมือง และการค้าขายด้วย พวกเขาต้องอยู่ห่าง ๆ
จากเรื่ องต่ าง ๆ ทางการเมืองและธุ รกิ จ และมิให้เข้ารับหน้าที่บริ หารเรื่ องราวทางบ้านเมือง สมณ
กระทรวงได้ห้ามเรื่ องเหล่านี้ อย่างจริ งจังและเคร่ งครัดเสมอมา และห้ามเช่นนี้ ต่อไป หากว่ามีใคร
ถลาเข้าไปสู่ ความโง่เขลาเช่นนี้ เขาจะต้องถูกปลดออกจากหน้าที่โดยไม่ตอ้ งลังเลเลย ให้ปลดและ
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ขับไล่ออกจากมิสซังเพื่อมิให้มีสิ่งใดถูกพิจารณาว่าเป็ นผูน้ าเอาความพินาศและเป็ นการทาร้ายต่ อ
งานของพระเป็ นเจ้า
3. การประยุกต์ต่างๆ ต้องถูกนามาใช้กบั วัฒนธรรมและประเพณี ของประชาชน เกี่ ยวกับ
เรื่ องนี้ขอ้ คาสั่งสอนกล่าวว่า พวกเขาต้องไม่วิจารณ์การกระทาและการปฏิบตั ิใด ๆ ของประชาชน
ไม่ ว่ า ในที่ ส่ ว นตัว หรื อในที่ ส าธารณะ พวกเขาต้องไม่ ถ กเถี ย งอย่า งรุ นแรง รวมทั้งต้อ งไม่ ใ ห้
ความเห็นใดๆ ด้วย แต่พวกเขาต้องสอนความเชื่อซึ่ งไม่โจมตีและทาร้ายพิธีการและประเพณี ของชน
ชาติใดเลย เพราะเหตุว่าเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ที่จะรักและให้คุณค่าต่อสิ่ งที่เป็ นของตนเอง และ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อชาติของตนเอง พวกเขาต้องพยายามแปลหนังสื อต่างๆ ของบรรดาปิ ตาจารย์
ของพระศาสนจักรและหนังสื อชนิดต่างๆ เหล่านี้ให้เป็ นภาษาพื้นเมือง
4. ต้องจัดตั้งการศึกษาทั้งศาสนาและทางวิทยาการ ต้องจัดตั้งโรงเรี ยนขึ้นทุกแห่ งด้วยความ
เอาใจใส่ อย่างที่สุด และด้วยความมานะอย่างที่สุด เพื่อบรรดาเยาวชนของแคว้นต่าง ๆ โดยไม่คิดเงิน
ใด ๆ ให้สอนภาษาลาตินและข้อคาสอนของคริ สต์ศาสนา เพื่อว่าจะไม่มีคาทอลิกคนใดเลยจาต้องส่ ง
บุตรหลานของตนไปรับการศึกษาประเภทอื่น เวลาเดียวกันบรรดามิชชันนารี ตอ้ งพยายามหากระแส
เรี ยกทางศาสนาในท่ามกลางเยาวชนเหล่านั้น หากเห็นว่าเขามีความศรัทธาและใจกว้าง
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แนวความคิดเกี่ยวกับความรอด
 ในช่ วงสามศตวรรษแรก บรรดาปิ ตาจารย์มีความเห็นเหมือนกันว่า
การเปิ ดเผยที่แท้จริ งและความสามารถที่จะได้รับความรอดพ้นนั้นได้ถกู
นาเสนอแก่มนุษย์ท้งั หมด
 ในช่ วงศตวรรษที่สอง เริ่ มมีความคิดแตกออกเป็ น 2 สาย
- สายที่ 1 เน้นความรักสากลของพระและน้ าพระทัยที่จะช่วยให้รอดและ
ความจาเป็ นของพระศาสนจักร
Justin Martyr
St.Ireneus
Clement of Alexandria
- สายที่ 2 เน้นว่านอกพระศาสนจักรไม่มีความรอด
Origen
Cyprian
Fulgensius of Ruspe
Augustin
ความคิดแนวนี้มีสถานการณ์ทางการเมืองและศาสนามาเกี่ยวข้อง
- จักรพรรดิเทโอโดซีอุส ประกาศให้ศาสนาคริ สต์เป็ นศาสนาของ
อาณาจักรโรมัน (381)
- การแผ่ศาสนาอิสลามสู่ยโุ รป ทาให้เกิดสงครามครู เสดในศตวรรษ
ที่11-13
เอกสารประกอบการเรี ยน

วิ ชาศาสนสัมพันธ์

12

 ช่ วงศตวรรษที่ 16-17 เป็ นยุคที่ชาวยุโรปออกค้นพบดินแดนต่างๆ ในโลก
- พบคนมากมายที่ไม่รู้จกั เรื่ องราวของพระคริ สต์
- นักเทววิทยาต้องหาคาตอบถึงชะตากรรมของคนเหล่านั้น
- สังคายนาเตรนท์ : ถ้าพวกคนต่างศาสนาไม่สามารถล้างบาปด้วยน้ า พวกเขาก็
สามารถรับด้วยความปรารถนา โดยปฏิบตั ิตามมโนธรรม
และดาเนินชีวิตมี
ศีลธรรม
 สั งคายนาวาติกนั ที่ 2 สอนว่า
- พระศาสนจักร คือ เครื่ องหมายและเครื่ องมือ ที่จาเป็ นสาหรับความรอดพ้น
- คนต่างศาสนาก็รอดพ้นได้ ดูใน LG ข้อ 13-17

สรุ ป
ความสัมพันธ์กบั ศาสนาอื่นในช่วงระยะเวลา 2000 ปี แบ่งออกเป็ น 3 ช่วง
ช่ วงแรก
ช่ วงสอง

ช่ วงสาม

ศตวรรษที่ 1-3
ทาการเสวนากับความเชื่ออื่นและรับสิ่ งต่าง ๆ มาสู่พระศาสนจักร
ศตวรรษที่ 4 - กลางศตวรรษที่ 20
ความเป็ นศัตรู สงครามครู เสด การล่าเมืองขึ้น การแพร่ ธรรมแบบ
ตนเองอยูเ่ หนือกว่าผูอ้ ื่น
ตั้งแต่สภาสังคายนาวาติกนั ที่ 2 (1962-1965) เป็ นต้นมาจนถึงปัจจุบนั
พระศาสนจักรเริ่ มกลับมาเสวนากับศาสนาและกลุ่มอื่น ๆ
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ความคิดด้ านเทวศาสตร์ ของคนสมัยนั้นเกีย่ วกับศาสนาที่ไม่ ใช่ คริสตศาสนา
เราทุกคนเป็ นผลผลิตของสมัยเรา คริ สต์ศาสนาที่ได้มาแพร่ ในเมืองไทย 300 ปี ก่ อนนี้ มาจาก
ยุโรป เราควรจะได้ศึกษาความคิดของนักเทวศาสตร์ ของยุโรปสมัยโน้นเกี่ ยวกับคนต่างศาสนาบ้าง
เพราะธรรมทูตที่มาเมืองไทยได้คิดวินิจฉัยและปฏิบตั ิที่อาจารย์ของเขาได้สอนเราต้องทราบด้วยว่า
คาสอนด้านเทวศาสตร์ น้ นั จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจนถึงสิ บปี ก่อนสังคายนาวาติกนั ที่ 2
เมื่อธรรมทูตคาทอลิกมา (พ.ศ. 2205/ค.ศ. 1662) ลูเธอร์ ตาย 100 ปี มาแล้ว (ค.ศ. 1546) ใน
ยุโรปเป็ นการแตกแยกและต่อสู ้ระหว่างคาทอลิกและโปรเตสตันท์ และการขัดแย้งกันนั้นจะขยาย
มาถึงประเทศสยามโดยการกีดกันระหว่างโปรตุเกส (คาทอลิก) ฮอลันดา และอังกฤษ (คริ สเตียน)
ตอนที่ ธ รรมทูต มา การปฏิ รู ปและการฟื้ นฟู ชีวิ ต คริ ส ตังในยุโ รปได้เริ่ ม แล้ว เป็ นสมัย ที่
อาจารย์ทางชีวิตฝ่ ายวิญญาณเขียนหนังสื อที่มีชื่อเกี่ ยวกับชีวิตทางใจ และตั้งคณะนักบวชใหม่ เช่น
พระคาร์ ดินลั เบรี เลอะ (Bérire) ผูต้ ้ งั คณะอราโตเรี ยน กองแดรง (Condren), นักบุญเออแดส (Eudes)
ผูต้ ้ งั คณะเออดิสต์, นักบุญวินเซนต์เดอปอล ผูต้ ้ งั คณะลาซาริ สต์ และธิดาเมตตาธรรม, นักบุญฟรังซัว
เดอ ซาล ผูต้ ้ งั คณะวิซิตาโอ, คุณพ่อโอลีแอร์ (Olier) ผูต้ ้ งั คณะซื ลปิ เซี ยน และอีกหลายคน ระยะนั้น
เป็ นสมัยรุ่ งเรื องสาหรั บพระศาสนจักรจริ ง ๆ อาจารย์เหล่ านั้นได้เป็ นครู หรื อเพื่อนของพระคุ ณ
เจ้าปัลลือ พระคุณเจ้าลังแบรต์ และพระคุณเจ้าลาโน ที่ได้นาคาสอนของอาจารย์เหล่านั้นมาประยุกต์
ในการแพร่ ธรรมที่เมืองไทย ครั้งก่ อนความเฉื่ อยชาของคริ สตังในยุโรปได้เป็ นเหตุ อย่างหนึ่ งที่ได้
เกิดการปฏิรูปของลูเธอร์
แต่เวลานี้ การปฏิรูปชีวิตคริ สตังจะนาความรุ่ งเรื องแก่ พระศาสนจักร แต่ทุกคนไม่ ได้เป็ น
นักบุญ การปฏิรูปคริ สตังบางครั้งจะเลยเกินขอบเขตจึงจะมีลทั ธิยนั เซนิ สระบาดทัว่ ฝรั่งเศส หัวหน้า
ของลัทธิน้ ีเรี ยกกันสั้น ๆ ว่า เซนต์ ซี รัง (Cyran) เป็ นผูย้ ืนยันว่าคนต่างศาสนาไม่รับพระหรรษทาน
แม้แต่ หยดเดียว สมัยนั้นอาจารย์เทวศาสตร์ อธิ บายคาของนักบุญซี ปริ อาโนที่ว่า “ไม่ มีความรอด
ภายนอกพระศาสนจักร (คาทอลิ ก)” อย่างแคบๆ ท่านสอนว่าต้องรั บศีลล้างบาปจริ ง ๆ จึ งจะเข้า
สวรรค์ได้ ฉะนั้นเด็ก ๆ ที่ตายก่ อนรั บศีลล้างบาปไปอยู่ที่แห่ งหนึ่ ง ที่ในภาษาไทยเราได้แปลว่า
“ใต้บาดาล” คนต่างศาสนาที่ถึงอายุรู้ความแล้ว แม้ว่าเขาจะไม่ได้มีโอกาสที่จะรู ้จกั แผนการแห่ ง
ความรอด คื อ ไม่ มีความผิดที่ไม่ได้เป็ นคริ สตัง คนเหล่ านั้นไม่ มีทางไปสวรรค์เช่ นกัน ถ้าเขาได้
ประพฤติดีตามมโนธรรม เขาจะไปในที่แห่ งหนึ่ งที่เขาจะมี ความสุ ขตามธรรมชาติ แต่ จะไม่ เห็ น
พระเป็ นเจ้า แม้แต่ ในศตวรรษนี้ (ค.ศ. 1900-1920) พระคาร์ ดินัลบีโย (Billot) อธิ บายว่าคนต่าง
ศาสนาที่เป็ นผูใ้ หญ่แล้ว ที่ไม่เคยได้ยนิ พูดถึงการไขแสดงเรื่ องพระคริ สต์ เขาเป็ นผูใ้ หญ่ตามปฏิทินก็
จริ ง แต่ฝ่ายชีวิตวิญญาณเป็ นเหมือนเด็กที่ยงั ไม่รู้เดียงสา ฉะนั้นจะไปอยูก่ บั เด็กใต้บาดาล
เอกสารประกอบการเรี ยน
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โดยทัว่ ไปเชื่อกันว่า การไขแสดงของพระเป็ นเจ้าได้ถูกป่ าวประกาศทัว่ โลกแล้ว แต่มนุ ษย์
ส่ วนมากไม่ได้สนใจและลืมไปหมด ฉะนั้นเขาต้องรั บผิดชอบในการไม่ ปฏิ บตั ิ ตามคาสอนของ
พระเป็ นเจ้า ธรรมทูตจึ งได้มาเพื่อให้ชาวไทยได้กลับใจไปสวรรค์ได้ คาสอนนี้ ช่ว ยเราให้เข้า
ใจความเอาใจใส่ ของธรรมทูตสมัยก่ อนในการล้างบาปเด็กเล็ก ๆ ของคริ สตังและคนพุทธ เมื่อเด็ก
ป่ วยจวนจะตาย เพราะเหตุ เดี ยวกัน สมัชชาอยุธยาบัญญัติให้ต้ งั ผูห้ ญิ งคริ สตังเป็ นหมอตาแยที่ มี
หน้าที่ไปตามหมู่บา้ นต่าง ๆ เพื่อหาเด็กจวนจะตายล้างบาปเขา ไม่ว่าเป็ นลูกคริ สต์หรื อลูกคนพุทธ
การล้างบาปเด็กจวนจะตายนี้ บางครั้ งจะเป็ นงานเดียวที่ธรรมทูตและสังฆราชจะทาได้ เพราะเหตุ
เดียวกัน รัชกาลที่ 1 คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชได้รับศีลล้างบาปจากหมอ
ชาวโปรตุ เ กส ชื่ อ ซิ ก ซ์ โต ริ เบโร ตอนที่พ ระองค์ยงั ทรงพระเยาว์แ ละทรงพระประชวร ในการ
รายงานถึงกรุ งโรมจนถึงไม่กี่ปีมาก่อน สังฆราชต้องบอกจานวนเด็กลูกคริ สตังและคนต่างศาสนาที่
ได้ลา้ งบาปจวนจะตาย
ธรรมทูตรุ่นแรกได้ มที ่ าทีอย่ างไรต่ อพุทธศาสนา
เมื่อเราได้ศึกษาภูมิหลังของธรรมทูตเกี่ ยวกับการศึกษา เราพอจะเดาท่าทีของท่านต่ อพุทธ
ศาสนา สาหรั บท่ าน พุทธศาสนาช่ วยให้รอดไปสวรรค์ไม่ ไ ด้ ก่ อนที่ จะพูดถึ งความคิ ด และการ
ปฏิ บตั ิ ต่อชาวพุทธ เราควรจะพิจารณาพุทธศาสนาในประเทศสยามสมัยพระนารายณ์ คนเดิมใน
ประเทศสยามนับถือผีสางเทวดา เมื่อพวกมอญ ละว้า เขมร มาครอบครองประเทศสยามเดิม ได้นา
พุทธศาสนาทั้งสองนิกายและศาสนาพราหมณ์ (อินเดีย) มาเป็ นรากฐาน ชาวไทยที่ลงมาจากประเทศ
จี นได้นาพุทธศาสนาหิ นยานนิ กาย(นิ กายเถรวาท) ผลสุ ดท้ายชาวไทยหันมานับถื อศาสนาพุทธ
ศาสนาพราหมณ์ และยังนับถือผีสางเทวดา นับเป็ นการผสมผสานลัทธิ ความเชื่อถือให้เป็ นอันหนึ่ ง
อันเดียวกัน ธรรมทูตจะเข้าใจธรรมะของพุทธศาสนาที่ปนกับ “ลัทธิ ” ต่าง ๆ มากมายหรื อ? เราไม่
ควรลืมว่าสมัยนั้นยุโรปเกือบไม่รู้จกั พระพุทธศาสนาเลย ไม่มีใครสนใจศึกษาศาสนาที่ไม่ใช่คริ สต์
ศาสนา คุณพ่อโนบิลิ (Nobili) ที่อินเดีย เป็ นชาวยุโรปคนแรกที่ได้เรี ยนภาษาสันสกฤตเพื่อศึกษา
ศาสนาของพราหมณ์ ดูเหมือนยังไม่มีใครเรี ยนภาษาบาลี ธรรมทูตที่ได้เรี ยนเทวศาสตร์ ในยุโรปต้อง
มีอคติต่อศาสนาอื่นที่ไม่เป็ นศาสนา “เที่ยงแท้” และไม่สามารถช่วยเราให้รอด คุณพ่อลาโน (ที่ได้มา
พร้ อมกับพระคุ ณเจ้า ปั ลลื อ) ได้สั งเกตเหมื อนพระคุ ณ เจ้าลังแบรต์ว่าพระภิกษุ มี อิทธิ พลมากใน
เมืองไทย ชาวพุทธทุกคนเคารพพระ ชายหนุ่มเกือบทุกคนไปบวชเรี ยนระยะหนึ่ง
คุณพ่อลาโนไปเรี ยนที่วดั พุทธ 3 ปี เรี ยนทั้งภาษาไทย ภาษาบาลีและศาสนาพุทธด้วย คิดว่า
เป็ นชาวยุโรปคนแรกที่ได้เรี ยนภาษาบาลี ในจดหมายที่คุณพ่อลาโนจะเขียนเมื่ อได้รับการแต่งตั้ง
เอกสารประกอบการเรี ยน
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เป็ นพระสังฆราชองค์แรกของประเทศสยามปี พ.ศ. 2225/ค.ศ. 1682 ท่านทูลสันตะปาปาขออนุ ญาต
ให้พระสงฆ์คาทอลิกแต่งกายเหมือนพระภิกษุ ท่านอธิบายชีวิตของพระว่าดังนี้
พระมี ระเบียบวินัย มากมาย แต่ ดู เหมื อนระเบี ยบวิ นัยทั้งหลายแหล่ เหล่ านี้ จะมุ่ งไปยังจุ ด
เดี ย วกัน คื อ เพื่อช่ วยให้พ ระภิกษุ ถือความยากจน ปราบกิ เ ลส สละโลกี ย สมบัติให้ได้มากที่สุ ด
พระภิกษุไม่ โกรธ รักษาความบริ สุทธิ์ ตราบเท่าที่ยงั อยู่ในสมณเพศ แต่ ก็จะลาสิ กขาเมื่ อไหร่ ก็ได้
พระภิกษุเป็ นคนมักน้อยในอาหาร ไม่ดื่มสุ ราเด็ดขาด ไม่รับประทานอาหารค่า ที่จะเว้นอาหารค่าก็
เพราะเพื่อป้ องกันกามตัญหารบกวนเวลานอน ไม่สนับสนุนการถือผีสาง ไม่ยอมรับพิธีถวายบูชาที่
งมงายทั้งปวง พระภิกษุไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่สงฆ์เหมือนสงฆ์คาทอลิก แต่คงทาหน้าที่สงฆ์ในการสั่ง
สอนประชาชนจากธรรมมาสน์ สวดมนต์เป็ นทานองทั้งในโบสถ์และในบ้านคนป่ วย
เท่าที่ทราบ คุ ณพ่อลาโนซึ่ งเป็ นคนแรกที่ได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างดี ท่านไม่ เคยเอ่ยชื่ อ
“พระพุทธเจ้า” เมื่ อกล่าวถึงพระพุทธรู ป ท่านพูดว่ารู ปปฏิ มากร(พระเท็จเทียม) เมื่อท่านกล่ าวถึ ง
พระหรื อชาวบ้านกราบไหว้พระ ท่านพูดว่าเขานมัสการ (อย่างนมัสการพระเป็ นเจ้า) ฉะนั้นมีปัญหา
อยูว่ ่า คุณพ่อลาโนที่ชมเชยชีวิตพระและบางครั้งยกตัวอย่างวีรกรรมของพระ และธรรมทูตรุ่ นแรก
นี้ได้เข้าใจพุทธศาสนาอย่างจริ งจังหรื อเปล่า? ท่านได้เข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนา ถึงธรรมะ หรื อ
ว่าได้เข้าใจว่าลัทธิ ต่าง ๆ เป็ นส่ วนประกอบของพุทธศาสนา? ธรรมทูตคงจะไม่ ได้เข้าใจพุทธ
ศาสนาอย่างลึกซึ้ ง ท่านอาจจะไม่ได้มีอาจารย์ที่สามารถสอนท่านอย่างดี แต่ที่สาคัญกว่า ท่านรับ
ไม่ได้เมื่อคาสอนของสมัยนั้นเกี่ ยวกับศาสนาอื่นสอน อย่างที่ได้อธิ บายมาพุทธศาสนาเป็ นแค่ศตั รู
เป็ นอุปสรรคธรรมทูตเรี ยนศาสนาพุทธเพื่อสามารถจะชนะคนพุทธ สาหรั บธรรมทูตตั้งแต่สมัย
แรกจนถึงไม่กี่สิบปี ก่อนสังคายนาวาติกนั พุทธศาสนาเป็ น “อาณาจักรของปี ศาจ” หรื อ “อาณาจักร
แห่ งความมืด” ท่าทีต่อศาสนาพุทธนี้ได้เป็ นท่าทีของคริ สตังต่อทุกศาสนาทัว่ โลก
ทัศนคติของมิชชันนารีต่อศาสนาพุทธ
เมื่ อเราศึ ก ษา และตรวจสอบดู ประวัติ ศ าสตร์ ก ารประกาศพระวรสารของคาทอลิ ก ใน
ประเทศสยาม เราจะพบว่าบรรดามิชชันนารี เองเป็ นผูว้ างอุปสรรคของการแพร่ ธรรมของตนเอง
เอาไว้ดว้ ย บางทีอาจเป็ นเพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจสถานการณ์และสภาพของชาวสยามจากที่เป็ น
จริ งก็ได้ หรื อจะพูดอีกอย่างหนึ่ ง นัน่ ก็คือ ความเข้าใจและทัศนคติต่อศาสนาพุทธนัน่ เอง ซึ่ งเป็ น
ศาสนาประจาชาติ และในที่สุดก็เป็ นอุปสรรคของงานแพร่ ธรรมที่มาจากบรรดามิชชันนารี เอง
ตามที่เราศึกษามาข้างต้นแล้วหนังสื อ “ปุจฉา วิสัชนา” ของพระคุ ณเจ้าปั ลเลอกัวได้โจมตี
ศาสนาพุทธหลายอย่างด้วยกัน แน่ นอนที่สุด การดูหมิ่นศาสนาเช่นนี้ ก่อให้เกิ ดปฏิกิริยาขึ้นในหมู่
ชาวสยาม เพราะเท่ากับไปทาร้ายจิตใจและความรู ้สึกของประชาชน
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พระคุ ณ เจ้าเวย์ไ ด้ต้ งั ข้อสังเกตว่ า โดยทัว่ ๆ ไป ชาวสยามมิ ได้แสดงตนเป็ นปฏิ ปัก ษ์กับ
ศาสนาคริ สต์ พวกเขามาพบบรรดามิชชันนารี และรับฟั งด้วยความเต็มใจ อุปสรรคสาคัญ ๆ นั้น
ได้แก่ หัวหน้าของประชาชนเหล่านั้น พระคุณเจ้าเขียนไว้ว่า
“บุคคลเหล่ านีส้ นใจที่จะต่ อต้ านความก้ าวหน้ าของศาสนาคาทอลิก
ศาสนาพุทธที่อยู่ในมือของเขาเป็ นวิธีที่สะดวก และมีประสิ ทธิ ภาพใน
การเสนอให้ ประชาชนนับถือ เขาใช้ ศาสนาเป็ นเสื ้อคลุมสาหรั บจะปกปิ ด
ความเป็ นเผด็จการและความอยุติธรรมของพวกเขาไว้ ”
เมื่อพระคุณเจ้าเขียนจดหมายถึงพระสันตะปาปาเลโอที่ 13 พระคุณเจ้ายืนยันถึงความคิดเห็น
ของท่านเกี่ ยวกับศาสนาพุทธ โดยมองดูศาสนาพุทธในทางที่ไม่ดีสาหรั บความเชื่อคริ สตชนและ
การกลับใจของชาวสยาม
ศาสนาพุทธมิ ได้รับการเคารพจากบรรดามิ ชชันนารี เท่าที่ควรจะเป็ น ยิ่งกว่านั้นหนังสื อ
“ปุจฉา วิสัชนา” ยังถูกพิมพ์ข้ ึนมาใหม่ในสมัยของพระคุณเจ้าเวย์ ในปี ค.ศ. 1894 และปี ค.ศ.1897
อัน เป็ นปี ที่ ป ระชาชนมี ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ ชาวฝรั่ ง เศสและคริ ส ตศาสนาในทางที่ เ ลวร้ า ยอัน
เนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมือง การพิมพ์หนังสื อครั้งนี้ รัฐบาลมิได้สั่งให้ยึดหรื อทาลายอาจ
เป็ นเพราะว่าบรรดามิชชันนารี มิได้ใช้หนังสื อเหล่านี้อย่างเปิ ดเผย แต่ใช้เฉพาะในสังคมคาทอลิกเอง
และก็อาจเป็ นได้ที่รัฐบาลสยามไม่ตอ้ งการทาให้สถานการณ์ทางการเมืองกับฝรั่งเศสในตอนนั้น
เลวร้ายมากขึ้นไปอีก
อย่างไรก็ตาม หนังสื อเล่มนี้ได้รับการต่อต้านอย่างกว้างขวางจากพุทธศาสนิ กชนในปี ค.ศ.
1958 เมื่ อหนังสื อเล่มนี้ ถูกพิมพ์ข้ ึนมาอีกครั้งหนึ่ งโดยคุ ณพ่อแปรู ดง รั ฐบาลสั่งยึดหนังสื อเล่ มนี้
และสั่งปิ ดโรงพิมพ์อสั สัมชัญ ซึ่ งพิมพ์หนังสื อเล่มนี้ รวมทั้งเรี ยกพระสงฆ์ผรู ้ ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่ อง
นี้ให้ไปรายงาน
สิ่ งที่น่าสังเกตและน่าจดจาจากเรื่ องนี้ก็คือ พุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติ ชาวพุทธซึ่ ง
เป็ นชาวสยามก็แสดงความมี ไมตรี จิตต่ อชาวคริ สต์และศาสนาคริ สต์ดว้ ยน้ าใจที่ดี ทาไมบรรดา
มิ ชชันนารี มิไ ด้เข้า ใจถึ งความส าคัญของพุทธศาสนาสาหรั บจิ ต ใจและความรู ้ สึกของชาวสยาม
ตรงกันข้ามพวกมิชชันนารี กลับทาให้ตวั เองพบกับอุปสรรคต่อการประกาศพระวรสารจากเรื่ องนี้
เสี ยเอง นับว่าเป็ นบทเรี ยนที่มีคุณค่ามากสาหรับการประกาศพระวรสารในประเทศไทยในปั จจุบนั
นี้
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พระคัมภีร์ในทัศนะของศาสนสัมพันธ์
คานา
1. การทาศาสนสั มพันธ์ ในทวีปเอเซี ยซึ่ งเป็ นแหล่ งกาเนิ ดและปฏิ บตั ิอย่างกว้างขวางของศาสนา
ใหญ่ๆ ของโลกเป็ นเรื่ องปกติ ธรรมดาในชีวิตของศาสนิ กชน บรรดาพี่น้องคริ สตชนเองก็รับรู ้ ถึง
สถานการณ์แบบนี้ในชีวิตประจาวันของตน ทุกวันจะต้องอยูจ่ ะต้องทางานร่ วมกันกับผูท้ ี่มีความเชื่อ
ต่างจากตนเอง ยิง่ เป็ นพื้นที่ที่คริ สตชนเป็ นชนกลุ่มน้อยก็ยงิ่ ต้องแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการ
ดารงอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น โดยที่ไม่ตอ้ งมาปกปิ ดหรื อปฏิเสธความเชื่อของตน แต่คงไว้ซ่ ึ งการเป็ นคริ สต
ชนอย่างแท้จริ ง
สิ่ งที่จะช่วยให้พี่นอ้ งคริ สตชนมีหลักยึดเหนี่ยวในการดารงชีวิตแบบศาสนสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นก็
ต้องหันกลับมาดูที่พระคัมภีร์และคาสอนของพระศาสนจักร
2. ความยากลาบากที่เ กิดขึ้นในการใช้ พระคัม ภีร์ ส าหรั บหาแนวทางหรื อค าตอบสาหรั บศาสน
สัมพันธ์มีอยู่ 2 อย่า งคื อ ประการแรก พระคัมภีร์ มิใช่ เป็ นบันทึก สาหรั บความเชื่ ออื่นๆ หรื อกับ
คาถามคาตอบด้านศาสนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนิกของศาสนาอื่น แต่เป็ นเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับ
2 ความเชื่อเท่านั้นคือศาสนายิวและศาสนาคริ สต์ ดังนั้นสิ่ งที่เราพบในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับความเชื่อ
อื่นๆ จึงเป็ นเพราะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับประเด็นหลักของพระคัมภีร์ ประการที่สอง เราอาจมี
ความรู ้สึกว่าพระคัมภีร์ไม่สนับสนุ นศาสนสัมพันธ์ ตรงข้ามดูเหมือนว่าจะให้เรามีความเชื่อมัน่ ใน
พระเยซู เจ้า ผูท้ รงเป็ น “หนทาง ความจริ ง และชีวิต ” แต่ผเู ้ ดียวเท่านั้นคาอธิ บายในประเด็นนี้ ก็คือ
เนื่ องจากเป็ นเวลานานหลายศตวรรษมาแล้ว ที่ พ ระคัม ภีร์ บางบทบางตอนถู ก นามาใช้อ ้ า งเพื่ อ
สนับสนุ นพระคริ สต์เท่านั้น เพื่อแสดงให้คนอื่นเห็ นว่า ทาไมเขาควรมาเป็ นคริ สตชนโดยละทิ้ง
ความเชื่ อของบรรพบุ รุ ษของพวกเขา หมายความว่ า พระคัม ภี ร์ถู กเลื อกใช้ในส่ ว นที่เ หมาะกับ
จุดประสงค์ของตน ซึ่ งมิได้สอดคล้องกับจุดประสงค์หลักๆ ของพระคัมภีร์ สิ่ งเหล่านี้ถูกมองข้ามไป
เพราะการเลือกเอาพระคัมภีร์มาใช้ในลักษณะนั้นสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อยู่ภายใต้อิทธิ พลทาง
การเมื องการทหารและเศรษฐกิ จของคริ สตชน ซึ่ งครอบคลุ มโลกส่ วนใหญ่ ใ นขณะนั้น แต่ เมื่ อ
สภาพการณ์เปลี่ยนไปก็ทาให้คริ สตชนเห็นมุมมองที่แตกต่างไปจากที่เคยเป็ น
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I. พระเจ้ าทรงปกครองดูแลมนุษย์ ท้ งั มวล
3. พระคัมภีร์ท้งั หมดตั้งอยู่บนหลักการพืน้ ฐานสาคัญเพียงประการเดียว นัน่ คือมีพระเจ้าหนึ่ งเดียว
ไม่ มี พ ระอื่ นใด ความเชื่ อซึ่ งถื อว่ า เป็ นความผิดในพระคัม ภี ร์ คื อการเชื่ อว่ า มี พ ระอื่ นๆ แล้ว ไป
นมัสการพระเหล่านั้น พระคัมภีร์จึงเริ่ มด้วยการสร้าง ไม่มีสักสิ่ งที่ไม่ได้ถูกสร้างมา มนุ ษย์อาจจะ
รู ้จกั หรื อไม่รู้จกั พระองค์ แต่มองจากด้านของพระเจ้าแล้วมนุ ษย์เป็ นเพียงครอบครัวมนุ ษยชาติเดียว
เท่านั้น
4. พันธสั ญญาสากลถาวร (Universal Covenant)
อาดัมและเอวา
พระเจ้า
โนอาและครอบครัว (บทที่ 9)
อาบราฮัม (บทที่ 12, 17, 22: 15-18)
ประชากรที่พระเจ้าเลือกสรร -โมเสส
อพยพ 24,31
- พระเยซูเจ้า พระเจ้าทรงเลือกอิสราแอลเพื่อเป็ นแสงสว่าง
ส่ องโลก
5. พระเจ้ าของนานาชาติ (God of the nations)
ถ้ามองดูดีๆ ก็จะเห็นว่ามีหลายตอนในพระคัมภีร์ที่ถูกพูดถึงพระเจ้ามีความสัมพันธ์กบั ชาติ
อื่นๆ ด้วย มีท้งั ประทานพรและเฆี่ยนตี
อามอส เริ่ มต้นด้วยทุกชาติถูกพระเจ้าตัดสิ นลงโทษ (หน้า 1853) โดยเฉพาะข้อ 9:7
อิสยาห์ พระเจ้าของชนทุกชาติ (หน้า 1400 ) บทที่ 10-19 ชาติต่างๆ ถูกลงโทษ
ข้อ 19:19-24
ข้อ 45:1-7
สรุป - เราเป็ นของพระเจ้า มิใช่พระเจ้าเป็ นของเรา บังคับและกักขังพระองค์ไม่ได้
- ความเข้าใจเกี่ยวกับพระมีต่างกัน ตามลัทธิต่างๆ แต่มีพระเจ้าเดียว
6. ประกาศกโยนาห์ มี 3 สิ่ งที่ทาให้โยนาห์ไม่พอใจ
1.โยนาห์ไม่หวังว่าพวกนีนะเวห์จะกลับใจ
2.โยนาห์ไม่หวังว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนใจอย่างรวดเร็ ว ทาให้ตนเองเสี ยหน้า
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3.โยนาห์สงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าเชื่อถือพระองค์ในเรื่ องนี้ไม่ค่อยได้ แต่ก็ถูกบังคับให้ไป
ประกาศ
สรุป เรื่ องนี้แสดงถึงพระเจ้ามีอานาจปกครองทั้งโลก จะลงโทษหรื อกรุ ณาก็ได้ แล้วเรา
คิดถึงคนศาสนาอื่นอย่างไร
7. ชีวติ ของพระเยซูเจ้ า
เพื่อนมนุษย์ คือ ใคร?
ท่าทีต่อคนต่างศาสนา

ลูกา 10:25
มัทธิว 8,15:21-28
ลูกา 17:11,4:25-30
พระเยซูเจ้าทาศาสนสัมพันธ์กบั หญิงสะมาเรี ย
หัวใจของพระเยซูเจ้า
มัทธิว 11:29

ยอห์น 4

8. เรื่องของเปโตรกับนายร้ อย
กิจการ บทที่ 10 (หน้า 275)
1. ของมีมลทิน
10:11-12
2. คาสารภาพของเปโตร
10:34-35
เป็ นเรื่ องการกลับใจของเปโตร
สรุป พระเจ้ามีวิธีการของพระองค์ในการติดต่อกับคนอื่น ไม่จาเป็ นต้องมีวิธีการเดียวแบบ
ของเรา
อัครสาวกแห่ งคนต่างชาติ
ที่เอเธนส์
(กิจการ 17:16-34)
สังคายนาที่กรุ งเยรู ซาแลม (กิจการ 15)
สรุป พระคัมภีร์ยนื ยันว่าพระเจ้าเป็ นองค์ความรัก การเสวนาเป็ นหัวใจของพระวรสาร
พระวรสารเป็ นสารแห่ งการรับ มิใช่สารแห่งการปฏิเสธ
พระเยซูเจ้าต้อนรับเด็ก
พระเยซูเจ้าบนกางเขนยกโทษสิ้ น

9. เปาโล
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II. พระคัมภีร์
การเสวนาอันยิ่งใหญ่ ระหว่ างพระกับมนุษย์
พระคัมภีร์ คือ หนังสื อบันทึกเรื่ องราวประวัติศาสตร์ แห่ งความรอดพ้นของมนุษยชาติ โดยมี
ชาติอิสราแอลเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องราว
1. โนอาห์ อาบราฮัม โมเสส
พระเยซูเจ้า พันธสัญญา
2. OT พระเจ้าเป็ นพระเจ้าของทุกชาติ
โยนาห์
3. NT เพื่อนมนุษย์คือใคร
- ท่าทีของ พระเยซูเจ้ากับคนต่างศาสนา
- พระเยซูเจ้าทาศาสนสัมพันธ์กบั หญิงสะมาเรี ย
- หัวใจศาสนสัมพันธ์แบบพระเยซูเจ้า อ่อนหวานและสุ ภาพ
- เปโตร
การกลับใจของเปโตร
- เปาโล

III. สังคายนาที่กรุ งเยรู ซาแลม
ศาสนสั มพันธ์ มีพ้นื ฐานอยูบ่ นการยอมรับ ซึ่ งเป็ นหัวใจของสารแห่ งข่าวดี
การยอมรับ -ไม่เรี ยกร้อง
-ไม่ตดั สิ นผูอ้ ื่น แต่ตดั สิ นตัวเองตามคาสอนของศาสดา
- เป็ นการให้ตนเองแก่ผอู ้ ื่น (Self-Giving)
มันเป็ นความสามารถที่จะรับผูอ้ ื่นตามที่เขาเป็ น
พระรักเราในขณะที่เรายังเป็ นคนบาป
ดังนั้น เราก็ตอ้ งยอมรับผูอ้ ื่นแม้เขาจะไม่เป็ นพวกเดียวกับเรา
ศูนย์กลางเนื้อหาสาระของพระคัมภีร์ คือ ศาสนสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ ง
การอ้างข้อความในพระคัมภีร์เพื่อตัดผูอ้ ื่น (Exclude) ไม่ได้มาจากสาระหลัก
เราไม่อาจปฏิเสธหรื อประณามผูอ้ ื่นได้ ทั้งนี้ เพราะว่าการยอมรับและความเข้าใจเป็ นศิลาหัว
มุมของสาระแห่ งข่าวดี
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พระอาณาจักรพระเจ้ า
ข่ าวสารสาคัญของพระเยซู คริสต์
เราลองมาตั้งคาถามดูว่ า “พระเยซู เ จ้า สอนอะไรกันแน่ ” ข้อค าสอนที่ พวกเราสอนและ
ประกาศทุกวันนี้ เป็ นคาสอนเดี ยวกับที่พระเยซู เจ้าสอนหรื อไม่ หรื อว่าคาสอนที่พระศาสนจักร
สอนอยู่น้ นั ถูกห่ อหุ ้มด้วยวัฒนธรรมและความสาละวนที่ไร้สาระ ซึ่ งทาให้พวกเราในยุคปั จจุบนั
มองข้ามคาสอนที่แท้ของพระเยซูเจ้า หรื อไม่เคยเข้าใจสาระแท้จริ งของคาสอนที่พระเยซู เจ้าสอนก็
เป็ นได้ สิ่ งที่เราได้รับการถ่ายทอดสั่งสอนจากบรรพชนและเราน้อมรับมาโดยไม่ต้ งั ข้อสงสัย ได้
กลับกลายมาเป็ นความเป็ นคริ สตชนของเราอย่างที่เป็ นอยู่ แต่วนั นี้ หากเราตรวจสอบความเชื่อของ
เราและกะเทาะเปลือกทางวัฒนธรรมและประเพณี ออก พิจารณาย้อนกลับไปถึงต้นกาเนิ ดของคา
สอนด้วยใจที่เปิ ดกว้าง เราคงจะพบสิ่ งใหม่ๆในคาสอนของพระเยซูเจ้าแน่ๆ
ทุกวันนี้ความเชื่อของเราถูกท้าทายในทุกหนแห่ ง จากศาสนาอื่นๆที่มิใช่คริ สต์ศาสนา จาก
ความเป็ นอิสรเสรี จากความไม่เชื่อในความจริ งสู งสุ ด จากค่านิ ยมกระแสทางโลกที่มุ่งการบริ โภค
และการเสพสุ ขสนุกสนานทางกาย สถานการณ์ความวุ่นวายปั่นป่ วนในภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ และ
ในสังคมกาลังรอคาตอบที่ฟังดูแล้วเป็ นเหตุ เป็ นผลสาหรั บคนยุคนี้ หนทางที่ดีที่สุดในการเผชิ ญ
ปัญหาวิกฤติอย่างนี้ก็คือการกลับไปหาพระเยซูเจ้า กลับไปหารากเหง้าแห่ งความเชื่อของเรา สารวจ
ดูอีกครั้งว่าพระเยซูเจ้าคือใคร พระองค์สอนเรื่ องอะไร
ชีวิตสาธารณะของพระเยซูเจ้าสั้นมาก เพียงแค่หนึ่งหรื อสองปี โมเสสนาประชากรอิสราเอล
จากอียปิ ต์สู่ แผ่นดินคานาอัน 40 ปี พระพุทธเจ้าเทศนาสั่งสอน 45 ปี ศาสดามูฮมั หมัด เทศน์สอน 22
ปี ดังนั้นเมื่อเปรี ยบเทียบระยะเวลาแห่ งการเทศน์สอนแล้ว พระเยซู เจ้าใช้เวลาเทศน์สอนน้อยที่สุด
เปรี ยบเป็ นดังประกายไฟที่ลุกโชติช่วงสว่างไสว เพียงชัว่ ขณะหนึ่ งเท่านั้น แต่แม้กระนั้นก็ตามก็ได้
ทาให้ชาวยิวมากมายติดตามและคอยฟั งพระองค์ และจากศิษย์ชาวยิวจานวนไม่กี่คนก็ได้ทาให้คน
ทั้งโลกติดตามชายผูน้ ้ ี
สิ่ งที่เป็ นกุญแจไขไปสู่ สารที่แท้จริ งของพระเยซูเจ้าก็คือคาว่า “พระอาณาจักรพระเจ้า” หรื อ
เราเคยชินกับคาว่า “พระราชัยสวรรค์” เครื่ องหมายที่ครอบคลุมคาเทศน์สอนของพระองค์ ความ
จริ งที่ให้ความหมายแก่ กิจการทั้งมวลของพระองค์ นัน่ ก็คือพระอาณาจักรพระเจ้า พระอาณาจักร
เป็ นศูนย์กลางของคาเทศน์ และกิ จการของพระเยซู คาร์ ล ราห์ เนอร์ ให้ขอ้ สังเกตว่า “พระเยซู เจ้า
เทศน์สอนเรื่ องของพระอาณาจักร ไม่ใช่ ตวั พระองค์เอง” จอห์ น โซบริ โน กล่ าวอีกว่า “หัวข้อที่
เอกสารประกอบการเรี ยน
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พระเยซู เจ้าเทศน์มิใช่ ตวั พระองค์เองหรื อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า แต่เป็ นพระเจ้าที่มีความสัมพันธ์กับ
โลก”
พระอาณาจักรไม่เพียงแต่เป็ นหัวใจของคาเทศน์ของพระเยซู เจ้าเท่านั้น แต่ยงั เป็ นจุดอ้างอิง
ของเรื่ องเปรี ยบเทียบและคากล่าวของพระองค์แทบทั้งหมด รวมไปถึงกิ จการต่างๆที่พระองค์ทรง
กระทาเพื่อเป็ นเครื่ องหมายเช่น การรับประทานอาหารร่ วมกับคนเก็บภาษีและคนบาป การรักษา
คนป่ วย การขับไล่ ผีปีศาจ การติดต่ อสัมพันธ์กบั คนนอกสังคม สิ่ งเหล่านี้ เป็ นการแสดงออกถึ ง
ความรักที่ปราศจากเงื่อนไขของพระเป็ นเจ้าต่อคนบาปที่ไม่สมควรจะได้รับ
นักตีความพระคัมภีร์ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ศูนย์กลางการเทศน์สอนของพระเยซู เจ้าก็คือ
พระอาณาจักรพระเจ้า คาว่า พระอาณาจักร มีปรากฏอยู่ในพระธรรมใหม่ 160 ครั้ง และอยู่ใน
พระวรสารสหทรรศน์ 120 ครั้ง ส่ วนคาว่า พระศาสนจักร มีอยู่แค่ 2 ครั้ง ในมัทธิ ว 16:18 และ 18 :
17 เอ ลอยซี่ จึ งกล่ าวว่า “พระเยซู เจ้าเทศน์เรื่ องพระอาณาจักรของพระเจ้า แต่ ผลลัพธ์ที่ได้คือ
พระศาสนจักร”
หลังจากพระเยซู เจ้ากลับคืนชีพ ก็เป็ นยุคของอัครสาวกและบรรดาศิษย์ของพระองค์ที่จะ
เทศน์สอน รู ดอล์ฟ บลูทมานน์ บรรยายไว้ว่า “พระองค์ผทู ้ รงนาข่าวสารก็ถูกดึงดูดเข้าสู่ สารนั้น
และกลับกลายเป็ นสารัตถะของสารนั้น ผูป้ ระกาศกลับกลายเป็ นสิ่ งที่ถูกประกาศ” ในข้อเขียนของ
นักบุญเปาโลและในพระธรรมใหม่ก็มีเรื่ องพระอาณาจักรปรากฏอยู่ และไม่ ได้มีเรื่ องอื่นเข้ามา
แทนที่ ถึงแม้ว่าคาที่ใช้ไม่ได้ถูกนามาเป็ นจุดหลักดังเช่นการเทศน์สอนของพระเยซูเจ้า แต่ความคิด
นี้ก็แฝงอยูใ่ นหลายที่ สรุ ปได้ว่า เครื่ องหมายถึงพระอาณาจักรพระเจ้า ยังคงเป็ นองค์ประกอบของ
การประกาศของพระศาสนจักรในสมัยแรกเริ่ ม หลังจากหมดยุคของอัครสาวกเนื้อหาคาสอนก็เพิ่ม
เรื่ องราวของการก่อร่ างสร้างตัวของพระศาสนจักร เป็ นเรื่ องราวของการประกาศพระวรสารไปใน
เมืองต่างๆ การสร้างกลุ่ มคริ สตชน รวมทั้งการเป็ นประจักษ์พยานชีวิตของอัครสาวก ยิง่ วันเวลา
ผ่านไปนานเท่าไร เรื่ องราวของพระศาสนจักรก็ถูกรวมเข้ามามากขึ้นเรื่ อยๆ จนอาจจะบดบังสิ่ งที่
เป็ นแก่นของคาสอนของพระเยซูเจ้าจริ งๆ
ความเข้าใจถึงคริ สต์ศาสนาให้ถ่องแท้ควรมุ่ งไปสู่ สาระสาคัญของการเทศน์สอนและการ
ประกอบภารกิจของพระเยซูเจ้าคือ พระอาณาจักร การศึกษาทางเทววิทยาในด้านต่าง ๆ เช่น
พระคริ สต์ พระศาสนจักร ศีลศักดิ์สิทธิ์ จาเป็ นต้องเริ่ มศึกษาและพัฒนาไปจากหัวใจของการเทศน์
ของพระเยซู เจ้า มิฉะนั้นเราจะหลงไปในคาอธิ บายที่ไม่จาเป็ นและไร้แก่ นสาร ข่าวสารของพระ
เยซูเจ้าเป็ นพื้นฐานของทั้งคริ สตศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ บรรทัดฐานของข่าวสารของพระเยซู เจ้า
คือพระอาณาจักรที่มาถึงแล้วต้องเป็ นกุญแจสาคัญที่นาไปสู่ เทววิทยาทั้งมวลของคริ ตศาสนา
เอกสารประกอบการเรี ยน
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สาหรับโลกที่เข้ามาสู่ ยคุ โลกาภิวตั น์แล้ว จะมีความเป็ นโลกที่แคบตัวเข้ามาสู่ เป็ นสังคมโลก
มีระบบสังคมที่สลับซับซ้อน จาเป็ นต้องมีสัญลักษณ์ ทางศาสนาที่มีมิติกว้างและลึกเพียงพอที่จะ
ส่ องสว่าง ที่ให้ความหมายแก่ มนุ ษยชาติอย่างสมศักดิ์ศรี และให้ความหวังแก่ โลก อีกทั้งสามารถ
ข้า มพ้นความคาดหวังเพี ยงเฉพาะฝ่ ายโลก พระอาณาจัก รพระเจ้า สามารถทาหน้าที่ น้ ี ได้อย่า ง
สมบูรณ์ เป็ นเครื่ องหมายอันทรงพลังแห่ งความหวังในศาสนา และสังคมที่มีมาในประวัติศาสตร์
ของมนุษยชาติ
ในจิ ต ใจมนุ ษ ย์แ ละสั งคมจะมี พ ลังฝ่ ายลบ เป็ นพลังทาลายล้างที่เ คลื่ อนไหวผลัก ดันอยู่
ตลอดเวลา เป็ นความเห็ นแก่ ตวั ความเกลี ยดชัง การกดขี่ ข่ม เหง การทาลายชี วิ ต แต่ ในเวลา
เดี ยวกันก็มีพลังทางบวก เป็ นพลังสร้ างสรรค์และประสานสัมพันธ์ รั กความสันติ และยุติธรรม
ประกาศกมีคาห์เคยให้ภาพแห่ งความฝันในอนาคตแก่ ชาวอิสราเอลไว้ว่า “เขาทั้งหลายจะตีดาบให้
เป็ นผาลไถนาและหอกของเขาให้เป็ นขอลิด ประชาชาติ จะไม่ยกดาบต่ อสู ้กนั อีก เขาจะไม่ศึกษา
ยุทธศาสตร์ อีกต่อไป แต่ต่างก็นงั่ อยูใ่ ต้ซุ้มองุ่นและใต้ตน้ มะเดื่อของตน และจะไม่มีใครมากระทา
ให้เขาสะดุง้ กลัวเพราะพระโอษฐ์ของพระเจ้าจอมโยธาได้ตรัสอย่างนี้แล้ว” (มีคาห์ 4:3-4) ความหวัง
ในโลกแห่ งสันติสุขนี้จะเป็ นจริ งหรื อไม่ แม้ว่าในประวัติศาสตร์ ของมนุ ษย์ที่ผ่านมา 3400 ปี จะใช้
เวลาในการทาสงคราม 3166 ปี และอีก 234 ปี ใช้ในการเตรี ยมรบก็ตาม แต่ก็มีนกั คิดและขบวนการ
ที่มีความสานึกทางสังคมเกิดขึ้น ปรารถนาที่จะเห็นภราดรภาพของจักรวาล โลกแห่ งความยุติธรรม
และสันติ โลกที่มีความเท่าเทียมกันและการมีส่วนร่ วมของทุกคน การเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่
ยิง่ ใหญ่ที่สุด กาลังเกิดขึ้นคือความรู ้สึกถึงโครงสร้างที่ อยุติธรรมและข่มเหงมนุ ษย์ในทุกระดับชั้น
ของสังคม ขบวนการนี้ เผยตนเองออกมาในรู ปแบบของการแสวงหาระบบสังคมการเมื องและ
เศรษฐกิจใหม่ เราจึงรู ้จกั ระบบคอมมิวนิ สต์ เผด็จการ ทุนนิ ยม สังคมนิ ยม มาร์ กซิ ส ลัทธิ เหม๋ า
ระบบประชาธิ ไตย เทววิ ทยาแห่ งการปลดปล่อย พระศาสนจักรตระหนักว่าตนเองต้องใส่ ใจใน
ประวัติศาสตร์ ให้จริ งจังมากขึ้นและเปิ ดตนเองสู่ สังคมโลกทัศน์ของการวิวฒั นาการ
อุดมการณ์ ทางการเมื องไม่ มีความจี รัง มี เกิ ดมี ดบั แต่ ละอุดมการณ์ ก็ยงั ไม่ สามารถสร้ าง
ความยุติธรรมและสันติ ไม่อาจแก้ปัญหาความยากจนของคนจานวนมาก ไม่อาจหยุดความขัดแย้ง
และสงครามได้ นอกจากนั้นความโน้ม เอีย งต่ ออุ ดมการณ์ ใดๆก็ต าม มัก จะนาไปสู่ การกาจัด
อิสรภาพและทรยศต่อศักดิ์ศรี ของมนุษย์ ทุกวันนี้เราต้องการวิสัยทัศน์ ระดับโลกที่มิใช่เป็ นแค่เพียง
อุดมการณ์ และต้องปกป้ องเรามิให้เป็ นเหยื่อของอุดมการณ์ใหม่ที่นาไปสู่ การกดขี่ข่มเหงและนา
ความพินาศสู่ อิสรภาพของมนุษย์ วิสัยทัศน์สาหรับอนาคตที่มีผลต่อความรอดของมนุ ษย์ก็คือพระ
อาณาจักรพระเจ้า พระอาณาจักรที่ถูกมองว่าซ่ อนเร้น แต่ก็มีผลทางศีลธรรมในทางด้านการเมือง
เอกสารประกอบการเรี ยน
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พระเยซู เจ้ามาประกาศข่าวสารแห่ งพระอาณาจักร นี่ เป็ นวิสัยทัศน์ที่พระองค์ตอ้ งการบอก
เรา เป็ นวิสัยทัศน์ของพระเจ้า ของโลก ของมนุ ษยชาติและการสร้างทั้งมวล รวมทั้งปั จเจกชนแต่
ละคนด้วย เป็ นวิสัยทัศน์ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดนับแต่ที่โลกรู ้จกั มา เพราะเป็ นวิสัยทัศน์ที่พระเยซูเจ้าดาเนิ น
ชีวิตอยู่ ออกแรงปฏิบตั ิ รับทุกข์ทรมานและตายบนไม้กางเขน เป็ นวิสัยทัศน์น้ ี เองที่พระองค์ทรง
มอบให้แก่อคั รสาวก “พระบิดาส่ งเรามาอย่างไร เราก็ส่งท่านไปเช่นนั้น”(ยอห์น 20:21)
การเข้าใจพระอาณาจักรในฐานะที่เป็ นของโลกนี้ นาเราไปสู่ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรอดที่
กว้างขวางขึ้น โดยทัว่ ไปแล้วความเป็ นสากลของแผนการแห่ งความรอดของพระเจ้าเป็ นหลักสาคัญ
ของเทววิทยาของคริ สต์ศาสนา ในอดีตความเข้าใจเรื่ องนี้ถูกนามาพิจารณาในด้านของขอบเขตและ
ปริ มาณ (รวมทั้งคนต่างศาสนาด้วย) แต่วนั นี้เรามองเรื่ องแผนการแห่ งความรอดในด้านของคุณภาพ
และความเข้มข้นมากยิง่ ขึ้น โดยมองในแง่ของความเข้มข้นของการประทับอยูข่ องพระเป็ นเจ้า
พระศาสนจักรหรื อกลุ่มคริ สตชนเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกสรรให้เป็ นผูน้ าวิสัยทัศน์ของพระเยซู เจ้า
ต้องแสดงตนเองในความสัมพันธ์กบั พระอาณาจักร พระศาสนจักรเองเป็ นที่ที่พระอาณาจักร
พระเจ้าปรากฏตามวิถีทางเฉพาะและแบบเข้มข้น งานของพระศาสนจักรคือการเผยแสดงแผนการ
ที่ซ่อนเร้ นของพระเป็ นเจ้า และนามนุ ษยชาติ ไปสู่ จุดหมายปลายทาง พระศาสนจักรไม่ใช่ พระ
อาณาจักรในขณะนี้ เพราะพระอาณาจักรปรากฏนอกพระศาสนจักรด้วย งานของพระศาสนจักร
คือการรับใช้พระอาณาจักร มิใช่แทนที่พระอาณาจักร ความคิดแบบนี้ทาให้เปิ ดทางกว้างไกลสู่ การ
เสวนากับศาสนาอื่นๆ คาว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้า ” ปรากฏเพียงครั้ งเดี ยวเท่านั้นในพันธ
สัญญาเดิม ปรี ชาญาณ 10:10 “ปรี ชาญาณได้แสดงให้เขาเห็นพระอาณาจักรของพระเจ้า และสอน
ความรู ้เกี่ ยวกับสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ แก่ เขา” คานี้ จึงเป็ นพื้นฐานของการวางระบบในพันธสัญญาใหม่ ที่
พระเยซูเจ้าได้ยดึ เอาความหมายนี้ คานี้จึงเป็ นสิ่ งที่ชาวยิวทุกคนเข้าใจ แม้พระองค์จะพูดคานี้ ซ้ าแล้ว
ซ้ าเล่าและไม่เคยให้คาจากัดความ แต่ผฟู ้ ังก็ไม่เคยถามพระองค์ว่ามันหมายถึงอะไร พระเยซูเจ้าใช้คา
นี้ ร าวกับว่ า พวกเขาเข้า ใจ แต่ พ ระเยซู เ จ้า ได้ย กระดับของค าพระอาณาจักรขึ้ นสู่ ค วามเข้า ใจถึ ง
จุดประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับมนุษย์
พระเยซูเจ้าโจมตีโครงสร้างสังคมของอิสราเอลสมัยนั้นมิใช่เพราะการถูกปกครองโดยโรมัน
แต่เป็ นโครงสร้างสังคมแบบเทวธิปไตยของชาวยิว ซึ่ งโดยอาศัยการตีความบัญญัติของโมเสสด้วย
วิธีการเฉพาะ ทาให้ชนชั้นพิเศษทางศาสนาได้รับผลประโยชน์จากสภาพสังคมและการเมือง จากัด
ให้คนยากจนเป็ นบุคคลชายขอบและเป็ นคนบาป พระเยซูเจ้าทรงเห็นว่าการตีความพระบัญญัติของ
พวกเขาเป็ นการกดขี่สามัญชนทัว่ ไป ประชาชนต้องเสี ยภาษีสองทาง นี่ คือสภาพสังคมที่พระเยซู
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เจ้าทรงเทศนาเรื่ องพระอาณาจักร สารของพระองค์ลว้ นเวียนอยู่ในค าหลักๆคื อพระอาณาจักร
ยากจน ข่ าวดี ซึ่ งความหมายก็คือ พระอาณาจักรพระเจ้าเป็ นข่าวดีสาหรับคนยากจน
พระเยซูเจ้าโจมตีถึงจุดที่ลึกซึ้ งที่สุดคือโครงสร้างแบบเทวาธิปไตย พระองค์โจมตีโครงสร้าง
นั้นโดยการเปิ ดเผยภาพพจน์ใหม่ของพระเป็ นเจ้าผูท้ รงพระกรุ ณา และไม่อาจอดทนกับสภาพซึ่ งทา
ให้มนุษย์ตกอยูใ่ นสภาพที่ไม่ใช่มนุ ษย์ อีกทั้งไม่ยอมรับว่าสภาพเช่นนั้นเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง โดยบอก
ว่าเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า สาหรับพระเยซู เจ้าแล้วคุณค่าของมนุ ษย์มาเป็ นอันดับแรก ความสุ ข
ของพระเจ้า อยู่ที่ก ารช่ ว ยให้มนุ ษ ย์พ น้ จากความทุ ก ข์ทรมานและกอบกู้ส ภาพความเป็ นมนุ ษ ย์
กลับคืนมา การที่พระเยซู เจ้าต่อต้านแบบนี้ จึงทาให้พวกนั้นต้องกาจัดพระองค์ เพราะสถานภาพ
ของพวกเขากาลังตกอยูใ่ นอันตราย
ในสายตาของพระเยซูเจ้า ระบบของความศักดิ์สิทธิ์และความบริ สุทธิ์ เป็ นระบบที่ก่อให้เกิ ด
ความทุกข์และความเจ็บปวดอย่างสาหัสในสังคม สาหรับพระองค์แล้วบาปเป็ นเรื่ องของความทุกข์
การทาให้คนทุกข์ยาก ปล่อยให้พวกเขาทุกข์ทรมาน หรื อไม่ใส่ ใจในความทุกข์ของพวกเขา เมื่อ
วิเคราะห์ถึงที่สุด บาปไม่ใช่การละเมิดบัญญัติ แต่เป็ นการละเมิดความรัก
มีความแตกต่ างอยู่บา้ งในทัศนะเรื่ องความรอดกับพระอาณาจักรระหว่างยอห์น แบปติสต์
และพระเยซู สารของยอห์นคือพระอาณาจักรใกล้เข้ามาแล้ว การพิพากษาจะมาถึงในไม่ชา้ ต้อง
กลับใจใช้โทษบาป เพื่อหลบหนีการพิพากษาที่น่ากลัวที่กาลังจะมาถึง ส่ วนพระเยซู เจ้าทรงเห็นว่า
พระอาณาจักรเริ่ มต้นแล้วอยู่ในปั จจุบนั เป็ นการเสนอความรอดพ้นด้วยความเมตตา พระเยซู เจ้า
ประกาศทัศนะเรื่ องความรอดอย่างชัดเจนในการอ่านพระคัมภีร์ที่บา้ นเกิ ด (ลก 4:16-19) ที่นั่น
พระเยซู เจ้าประกาศข่ าวดี แ ห่ งความโปรดปรานของพระเจ้า ดังคาทานายของประกาศกอิสยาห์
(61:2ข) ว่า สิ่ งที่พวกเขาได้ยินนั้นสาเร็ จแล้วในตอนนี้ โดยพระองค์ทรงหยุดเพียงที่ขอ้ ความนั้น
ไม่อ่านข้อความต่อไปที่ว่า “และวันแห่ งการแก้แค้นของพระเป็ นเจ้า”
สารเรื่ องความรอดของพระเยซู เจ้า(พระอาณาจักร)นั้นประกาศเพื่อใคร สาหรั บคนชอบ
ธรรมและชาวยิวเท่านั้น หรื อว่าสาหรับคนบาปและคนต่างศาสนาด้วย พระเยซูเจ้าเข้าใจภารกิ จของ
พระองค์ในการรับใช้ชาวยิวและในเขตอิสราเอลเป็ นอันดับแรก พระองค์ถูกส่ งมาเพื่อตามหาแกะที่
หลงไป อันได้แก่ คนบาป คนจน คนสังคมรังเกี ยจ คนชายขอบและพวกที่ไม่ มีโอกาสเข้ามาใน
พระอาณาจักรเมื่อพระแมสสิ อาห์เสด็จมา พระเยซู เจ้าไม่ได้ถูกส่ งมาเพื่อชาวยิวเท่านั้น แต่เพื่อคน
ต่างศาสนาด้วย พระองค์ไม่ได้พูดสิ่ งใดเกี่ ยวกับพระอาณาจักรที่เป็ นความแตกต่ างของจุดหมาย
ปลายทางระหว่างชาวยิวกับคนต่างศาสนา เรื่ องนี้ เห็นได้จากการที่พระองค์เล็งเห็ นถึงการมาร่ วม
ของชาติต่างๆ (มธ 8:11) ในรู ปแบบของการเดินทางครั้งใหญ่ที่กล่าวไว้ในอิสยาห์ (อสย 2:2-3)
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สาหรับพระเยซูเจ้าแล้วพระองค์ทรงเห็นว่าการมาของชาติต่างๆ เป็ นกิ จการของพระเจ้าและ
แสดงถึงวาระสุ ดท้าย พระองค์ทรงตีความประวัติศาสตร์ แห่ งความรอดตามแบบประกาศก กล่าวคือ
การที่พระเป็ นเจ้าทรงเลือกคนหนึ่งจากคนมากมายในโลกคืออิสราเอล เพื่อที่จะปรนนิ บตั ิรับใช้ใน
ฐานะที่เป็ นเครื่ องหมายที่มองเห็นได้และเป็ นผูน้ าความรอดมาให้ แต่ความรอดนี้มิใช่สาหรับเฉพาะ
อิสราเอลเท่านั้น เพราะความรอดของพระเจ้าสาหรับทุกคนนั้นถูกเสนอให้โดยผ่านทางประชากร
ของพระองค์ พระอาณาจักรของพระเจ้าในโลกนี้จะดารงอยูโ่ ดยผ่านทางกลุ่มชนที่มองเห็นได้ และ
พระเป็ นเจ้า ไม่ จาเป็ นต้องขึ้ นอยู่กับประชากรเหล่ า นี้ พระองค์อาจเลื อกชาติ อื่นนอกเหนื อจาก
อิสราเอลก็ได้
สิ่ งสาคัญคื อกลุ่มชนยังคงเป็ นเครื่ องหมายของพระอาณาจักร กลุ่มชนที่ทาหน้าที่รับใช้
พระเจ้าในแผนการแห่ งความรอดสาหรับทุกคน พระเยซู เจ้าทรงมอบพันธกิ จในการเผยแพร่
พระอาณาจักรพระเจ้า ซึ่ งแต่ก่อนเป็ นหน้าที่เฉพาะของชาวอิสราเอลเท่านั้น แต่ตอนนี้ พระองค์ทรง
มอบให้แก่สานุศิษย์ของพระองค์ จากการแต่งตั้งใหม่น้ ี จุดมุ่งหมายของประชากรในพันสัญญาเดิม
ได้เปลี่ยนมาสู่ ประชากรใหม่ให้เป็ นผูน้ าความรอดมาสู่ โลก พวกเขาถูกเรี ยกออกจากชาติต่าง ๆ ให้
ทาหน้าที่น้ ีสาหรับความรอดของนานาชาติ
คาถามต่อมาก็คือว่า “พระหรรษทานแห่ งความรอดจะไปถึ งผูน้ ับถื อศาสนาอื่นอย่างไร?”
ในช่วงสามศตวรรษแรกบรรดาปิ ตาจารย์มีแนวคิดที่เปิ ดกว้าง เชื่อว่าเป็ นไปได้ที่ความรอดจะขยาย
ไปถึ งทุกคน แต่ ก็มีบางท่านที่เริ่ มสอนว่า “นอกพระศาสนจักรไม่ มีความรอด” ภายหลังเมื่ อ
คริ สต์ศาสนาได้กลับกลายเป็ นศาสนาประจาอาณาจักรโรมันแล้ว ก็ได้ทาให้ความคิ ดเรื่ องนอก
พระศาสนจักรไม่มีความรอดมีอิทธิ พลล้นพ้น กอปรกับการทาสงครามกับพวกมุสลิม เลยทาให้
มัน่ ใจว่า ศีลล้างบาปหรื อการเข้าสู่ พระศาสนจักรเท่านั้นเป็ นทางแห่ งความรอด พวกยิว คนต่ าง
ศาสนา พวกมิจฉาทิฐิและพวกผิดความเชื่อจะต้องตกนรกหมด แต่หลังจากได้คน้ พบโลกใหม่ใน
ศตวรรษที่ 16-17 ทาให้ชาวตะวันตกพบความจริ งว่ามีคนในโลกนี้ ยงั มีอีกจานวนมหาศาล พวกเขา
ไม่เคยได้ยินเรื่ องของพระเยซู เจ้าเลย คาถามคือ คนเหล่านั้นถูกส่ งไปนรกโดยปริ ยาย ทั้ง ๆ ที่มิได้
เป็ นความผิดของพวกเขาเลยหรื อ พระศาสนจักรจาเป็ นต้องเปลี่ยนจุดยืนใหม่แล้ว
จากเอกสารของสภาสังคายนาวาติ กันที่ 2 เรื่ องคาแถลงการณ์ ว่าด้วยความสัมพันธ์ของ
คริ สตศาสนากับศาสนาอื่นที่มิใช่ คริ สตศาสนา ได้เปลี่ยนจุ ดยืนที่สาคัญคือเน้นอย่างหนักแน่ นใน
เรื่ องความเป็ นสากลของพระหรรษทานที่มีอยูท่ ุกหนแห่ งในประวัติศาสตร์ มนุ ษย์ น้ าพระทัยที่อยาก
ช่วยมนุ ษย์ให้รอดมาเป็ นอันดับแรก ประการที่สองคือศาสนาอื่นก็มีความจริ งและความศักดิ์สิทธิ์
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ด้วย เราจึ งสรุ ปได้ว่า พระหรรษทานแห่ งการช่ วยให้รอดของพระเป็ นเจ้ามาสู่ บุคคล ไม่ ใช่ จาก
ภายนอกของศาสนาของเขา แต่มาจากภายในของศาสนานั้นๆ
ความโน้มเอียงประการหนึ่งของพระศาสนจักรในช่วงตอนกลางประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน
ที่ผ่านมา ก็คือการประกาศว่าพระอาณาจักรพระเจ้าเป็ นของตนเอง มีอานาจควบคุมและจัดการ
พระอาณาจักรพระเจ้า
หรื อถึงกับมีการจากัดและแสดงตัวว่าเป็ นพยานถึงการปรากฏมาของ
พระอาณาจักร ต่อต้านศาสนาอื่นและโลก แต่ในความจริ งแล้วพระอาณาจักรพระเจ้ามิใช่อาณาจักร
ของคริ สตศาสนา พระศาสนจักรไม่มีสิทธิเด็ดขาดในพระอาณาจักรพระเจ้า วันหนึ่งพระศาสนจักร
ก็จะสิ้ นสุ ดหน้าที่ของตนในโลกนี้ และถูกรวมเข้าในพระอาณาจักรแบบอวสานกาลของพระเจ้า
พระอาณาจักรพระเจ้าไม่เป็ นเพียงแต่อนาคตของพระศาสนจักรเท่านั้น แต่เป็ นอนาคตของโลกด้วย
เช่นกัน
พระอาณาจักรและพระศาสนจักรคือ ความคิดที่เป็ นกุญแจสาคัญในพันธสัญญาใหม่ ทั้งสอง
มีความหมายที่สาคัญต่อการเข้าใจเกี่ ยวกับแผนการของพระเป็ นเจ้าที่มีต่อมนุ ษย์ ทั้งสองเรื่ องเป็ น
ศูนย์กลางของความสาเร็ จที่เกี่ยวกับจุดประสงค์ของการไถ่กขู้ องพระองค์ ในขณะที่พระศาสนจักร
ไม่ สามารถเป็ นอันเดียวกันกับพระอาณาจักร เพราะว่าพระอาณาจักรใหญ่กว่าและมี ความหมาย
กว้างกว่า อย่างไรก็ตามทั้งสองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันจนกระทัง่ ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
พระเยซูเจ้าไม่เคยให้คานิ ยามหรื อความหมายของพระอาณาจักรพระเจ้า พระองค์กล่าวถึง
พระอาณาจักรโดยใช้คาเปรี ยบเทียบ ผูท้ ี่ให้คานิ ยามได้ดีที่สุดคือนักบุญเปาโล ในจดหมายถึงชาว
โรม 14:17 ดังนี้ “พระอาณาจักรมิใช่เรื่ องการกิ นการดื่ม แต่เป็ นเรื่ องความยุติธรรม สันติสุขและ
ความชื่นชมยินดีในพระจิตเจ้า” เปาโลอธิบายเนื้อหาของพระอาณาจักรโดยใช้คาว่า ยุติธรรม สันติ
และความชื่ นชมยินดี ซึ่ งท่านเห็นว่าสิ่ งเหล่านี้ ปรากฏอยู่ในกลุ่มแห่ งอวสานกาลแล้ว เราอาจจะ
เรี ยกลักษณะทั้ง 3 ประการนี้ ว่า เป็ นคุณค่าพื้นฐานของพระอาณาจักร ส่ วนคาลงท้ายที่ว่า “ใน
พระจิตเจ้า” ได้นามาต่อกันลักษณะทั้ง 3 ประการนี้คือ
1. ความยุติธรรม
ความยุติธรรมตามพระคัมภีร์คือความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ความสัมพันธ์น้ ีขยายไป 4 ด้าน คือ
1. กับพระเจ้า
2. กับตนเอง
3. กับเพื่อนบ้านทั้งในระดับส่ วนตัวและส่ วนรวม
4. กับสิ่ งสร้างทั้งระบบ
เอกสารประกอบการเรี ยน
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การเป็ นผูม้ ี ค วามยุติ ธรรมหมายถึ ง การมี ความเคารพต่ อความสัม พันธ์ กับผูอ้ ื่ น ความ
ยุติธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อทุกคนเคารพในข้อผูกมัดของตนเองต่อผูอ้ ื่น
ตัวชี้วดั ความยุติธรรมในสังคมก็คือ คนยากจน หญิงหม้าย เด็กกาพร้าและชนต่างชาติ เมื่อใด
ที่พวกเขาถูกเอาเปรี ยบหรื อถูกกดขี่ การนมัสการพระเจ้าหรื อการมีความรู ้เกี่ ยวกับพระองค์ ก็ไม่
อาจเป็ นศาสนาที่แ ท้จ ริ งได้ การนมัส การที่ เป็ นที่พ อพระทัย พระเจ้า ก็คือการนมัส การของผูท้ ี่ มี
ความสัมพันธ์อนั ถูกต้องกับพระยาเวห์ และรวมไปถึงความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นในสังคม อิสราเอล
ได้รับคาสัง่ ให้เอาใจใส่ ในสิ่ งที่พระเป็ นเจ้าให้คุณค่าสู งสุ ดคือความยุติธรรม
เราสามารถใช้การพิจารณาในรู ปแบบเดี ยวกันนี้ กับธรรมชาติ ได้เช่ นกัน พระเป็ นเจ้าทรง
ประทานโลกนี้ให้เรา เราจึงต้องมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับโลก การปกครองดูแลสิ่ งสร้างทั้งมวล
ไม่ได้หมายถึงสิ ทธิที่จะทาลายโลกเพราะความโลภและการไม่ใส่ ใจในชีวิต พระคัมภีร์วางพื้นฐาน
แห่ งความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโลกนี้ในความจริ งที่ว่า สิ่ งสร้างทั้งมวลมาจากพระหัตถ์พระเจ้าและ
ทุกสิ่ งนั้นดีหรื อดีมาก พระเป็ นเจ้าไม่ได้แต่งตั้งให้เราเป็ นนายเหนือธรรมชาติ แต่กาหนดให้เราเป็ น
ผู้รับใช้ ของสิ่ งสร้าง เราเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ่ งสร้าง เชื่อมโยงเข้าด้วยกันกับทุกสิ่ งที่มีชีวิต ในพระ
คัมภีร์ทศั นะนี้ ปรากฏชัดที่สุดในบทสดุดี การที่จะอธิ บายและเข้าใจสิ่ งต่างๆโดยยึดมนุ ษย์เป็ นจุ ด
ศูนย์กลางนั้นไม่ใช่วิถีทางของพระคัมภีร์และมีแต่จะนาไปสู่ ความหายนะ
ความยุติธรรมในพันธสัญญาเดิมคือการค้นหาว่าสิ่ งใดเป็ นของผูใ้ ด และจะต้องคืนไปให้ใคร
พระคัมภีร์รู้ดีว่าเมื่อสิ่ งของถูกฉกฉวยมาจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ ก็จะมีแต่ความวุ่นวายไร้ระเบียบและความ
ตาย ดังนั้นงานของการปลดปล่อย การไถ่กใู้ ห้รอด จึงเป็ นงานของการคืนของกลับ ส่ วนในพันธ
สัญญาใหม่มีความคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมเชื่อมโยงกับพระอาณาจักรในลักษณะที่ความยุติธรรม
หมายถึงความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ภารกิจของพระเยซูเจ้าทั้งหมดมุ่งไปสู่ ความสัมพันธ์ซ่ ึ งเป็ นพื้นฐาน
ของพันธสัญญา พระองค์วิจารณ์ผนู ้ าชาวยิวที่ขบั ผูอ้ ื่นออกจากสังคมและทรงพากเพียรที่จะนาผูท้ ี่
ถูกขับออกจากสังคมกลับเข้ามาสู่ ประชากรแห่ งพันธสัญญาอย่างไม่ รู้จกั เหน็ดเหนื่ อย จะสังเกต
พฤติกรรมที่ชดั เจนของพระองค์คือ ทรงมี ความรู ้สึกไวต่อการแบ่งแยกทั้งมวล ทั้งในเรื่ องศาสนา
ศีลธรรม สังคม วัฒนธรรม เผ่าพันธุ์ ชนชาติหรื อเพศ เพราะความเข้าใจของพระเยซู เจ้าต่อภารกิ จ
ของพระองค์ก็คือ การนามนุ ษย์ทุกคนให้มาร่ วมอยู่ในความเป็ นพี่นอ้ งกันภายใต้พระบิดาเดียวกัน
พระองค์ทรงโจมตีทุกสิ่ งที่เป็ นอุปสรรคต่อสิ่ งนี้
2. สั นติสุข
สันติสุขหรื อ Shalom เป็ นคาที่ไม่อาจแปลได้ตรงตัว ในพันธสัญญาเดิมคานี้ มีความหมายว่า
เป็ นปกติ สุ ข มี ค วามปลอดภัย มี ค วามสมบูร ณ์ พูน สุ ข ทางฝ่ ายกาย ในความคิ ด ของชาวกรี ก
เอกสารประกอบการเรี ยน
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สันติ ภาพหมายถึ งการไม่ มีสงคราม แต่ ในความคิ ดของชาวยิว สิ่ งที่ตรงกันข้ามกับสันติ สุขคื อ
ความอยุติธรรม
ประกาศกมี คาห์ เสนอภาพอุดมคติ ที่จะเกิ ดขึ้น
เมื่อบรรดาประชาชาติมอบตนเองแก่
พระอาณาจักรของพระเจ้า ในมีคาห์ 4:3-4 สรุ ปได้ว่า
1) จะไม่มีสงครามอีกต่อไป จะไม่มีการฝึ กฝนสาหรับการทาสงครามและการตระเตรี ยมเพือ่
ทาสงคราม
2) การกลับสู่ สภาพชีวิตที่เรี ยบง่ายและมีสันติสุข โดยไม่หมกมุ่นในการสะสมความมัง่ คัง่
ให้มากยิง่ ขึ้น แต่จะเป็ นการเสริ มสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน
ประกาศกมีคาห์กล่าวเป็ นนัยถึงสิ่ งที่ประชาชาติท้ งั หลายจะกระทาเมื่อพระอาณาจักรเข้ามา
ครอบครองพวกเขา คือพวกเขาจะมีความสนใจต่อเพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกัน จะมีความพึงพอใจกับชีวิต
ที่เรี ยบง่ายและสภาพแวดล้อมที่สงบรอบๆ ตัวเขา
ในประกาศกอิส ยาห์ 65:20-23 ได้กล่ าวถึ งภาพนิ มิตที่ จะเกิ ดขึ้ นเมื่ อสันติ สุ ขของพระ
อาณาจักรพระเจ้ามาสู่ โลกนี้ พระเป็ นเจ้าทรงต้องการเห็นสังคมมนุษย์ที่เด็กทารกจะไม่ตาย คนชรา
จะดารงชีวิตอย่างมีศกั ดิ์ศรี และผูท้ ี่ทางานก็จะได้ชื่นชมผลจากการทางานของเขา
ในพระธรรมใหม่ ใช้คาว่า “Eirene” โดยหมายถึ งความเป็ นอยู่ที่ดีและความรอดสุ ดท้าย
พระเยซูเจ้าใช้คานี้หมายถึงความสมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่ งประกอบด้วยฝ่ ายกาย สังคมและจิตวิญญาณ
เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนป่ วยแล้วก็จะตรัสว่า “จงไปเป็ นสุ ขเถิด” สันติสุขจึงไม่เพียงแต่หายทาง
ร่ างกายเท่านั้น แต่หมายถึงด้านสังคมด้วย คนป่ วยได้กลับเข้าเป็ นสมาชิ กที่สมบูรณ์ของสังคมอีก
ครั้งหนึ่ง
สันติสุขที่มาจากการมีสัมพันธภาพที่ถูกต้องต่อพระเจ้าหรื อพระเยซู เจ้าเป็ นการมองสันติสุข
ในแนวดิ่ง ซึ่ งมีความหมายใกล้เคียงกับการกลับคื นดีและความปรองดองระหว่างมนุ ษย์ ซึ่ งเป็ น
สัม พันธภาพในแนวนอน ความสั ม พันธ์ ที่ถู ก ต้องกับพระเจ้าควรจะมี ผ ลต่ อความสั ม พันธ์ ที่ดี
ระหว่างมนุษย์
สันติสุขที่พระเยซูเจ้ามอบให้แก่ เราเป็ นสิ่ งที่ตรงข้ามกับความกังวลและความกลัว หลังจาก
กลับคื นชี พ พระเยซู เ จ้า ทรงกล่ า วทัก ทายอัค รสาวกด้วยค าว่ า “สั นติ สุข ” ซึ่ งเกิ ด ขึ้ นจากการที่
พระองค์ยอมรับทุกข์ทรมานและสิ้ นพระชนม์ เป็ นพรที่ยงิ่ ใหญ่ที่พระองค์ทรงมอบแก่ อคั รสาวก นี่
คือสันติสุขแห่ งวาระสุ ดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงนามาสู่ โลกนี้ คือการกลับคืนดีระหว่างพระเป็ นเจ้ากับ
โลก ดังนั้นสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับพระอาณาจักรก็เกี่ยวข้องกับสันติสุขด้วย
เอกสารประกอบการเรี ยน
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3. ความชื่นชมยินดี
คาศัพท์น้ ี มกั จะหมายถึงความชื่ นชมยินดี สุดท้ายเมื่อความสมบูรณ์ ของวาระสุ ดท้ายมาถึ ง
คือการมีประสบการณ์กบั พระอาณาจักรพระเจ้าที่เป็ นอยู่ในขณะนี้ ความหมายตามพระคัมภีร์คือ
ความสมบูรณ์ ชีวิตและความรัก ดังนั้นพระอาณาจักรมีความเกี่ ยวข้องกับชีวิตและความรักที่อุดม
สมบูรณ์ ดูได้จากภาพพจน์ของสวรรค์ในพระคัมภีร์ก็คืองานมงคลสมรส ที่ทุกคนจะมี ความสุ ข
และความชื่นชมยินดี
ความหมายที่ชดั เจนอีกแง่หนึ่ งของความชื่ นชมยินดีก็คือ การที่แต่ ละบุคคลมีโอกาสที่จะ
แสดงออกและมี ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ตามความสามารถและพรสวรรค์ของเขา คาศัพท์น้ ี ยงั
หมายถึงโลกปั จจุ บนั ในฐานะที่เป็ น “สิ่ งที่ถูกต้องตามสิ ทธิ มนุ ษยชน” สิ่ งสร้างทุกชี วิตมีสิทธิ ใน
โลกที่พระเจ้าทรงมอบไว้เป็ นมรดกสาหรับทุกคน เพื่อว่าทุกคนจะได้มีความชื่นชมยินดีและมีส่วน
ร่ วมในความอุดมสมบูรณ์น้ ี
4. ในพระจิตเจ้ า
เนื่องจากพระอาณาจักรในโลกนี้ เป็ นการคาดล่วงหน้าถึงฟ้ าสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ การ
สร้างสรรค์ใหม่เป็ นผลงานของพระจิตเจ้า เพราะพระองค์เท่านั้นที่จะเนรมิตสรรพสิ่ งขึ้นใหม่ เรา
สามารถมี ประสบการณ์ และรู ้ จกั พระอาณาจัก รในสถานะที่ กาลังเป็ นอยู่ ซึ่ งเป็ นประสบการณ์
ล่วงหน้าถึงสิ่ งที่จะมาในภายภาคหน้า
บทข้ าแต่ พระบิดาเป็ นบทสรุปข่ าวสารเรื่องพระอาณาจักรพระเจ้ าของพระเยซูเจ้ า
พระเยซูเจ้าทรงประกาศพระอาณาจักรพระเจ้า ซึ่ งมาถึงพร้อมกับการเสด็จมาของพระองค์
เป็ นความจริ งที่เป็ นปั จจุ บนั ไม่ใช่ความหวังที่ตอ้ งรอคอยอีกต่อไป มนุ ษย์ทุกคนสามารถเข้าสู่
พระอาณาจักรได้ถา้ เขาต้องการที่จะเข้าสู่ พระอาณาจักร
บรรดาศิษย์ได้ขอให้พระเยซู เจ้าสอนบทภาวนาแก่ พวกเขา แล้วพระองค์ก็ได้สอนบทข้าแต่
พระบิดาแก่พวกเขา เพราะฉะนั้นบทข้าแต่พระบิดาจึงเป็ นต้นแบบของการภาวนาของเรา บทข้าแต่
พระบิดามิใช่เป็ นเพียงบทนาของการภาวนา แต่ ได้รวมเอาทุกสิ่ งที่พระเยซู เจ้าทรงนามา และเป็ น
บทสรุ ปของข่าวดีที่เกี่ยวกับพระอาณาจักรพระเจ้า
การวอนขอข้อแรกคื อขอให้พระนามของพระองค์จงเป็ นที่สักการะ การวอนขอที่สองคื อ
ขอให้พระอาณาจักรจงมาถึง นี่ เป็ นการวอนขอสิ่ งที่สุดยอด เป็ นการขอให้พระเจ้าทรงสร้าง
พระอาณาจักรของพระองค์ให้สาเร็ จสมบูรณ์ เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเริ่ มสร้างพระอาณาจักรใน
ชี วิต และงานของพระเยซู เ จ้า การวอนขอข้อสามคื อขอให้พ ระประสงค์จงเป็ นไปในแผ่นดิ น
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เหมือนดังในสวรรค์ การทาตามน้ าพระทัยหรื อพระประสงค์ของพระเจ้าก็คือ การให้พระอาณาจักร
พระเจ้าซึ่ งมาถึงแล้วได้ครอบงาชีวิตของพวกเขา ขออย่าให้สิ่งใดมาสกัดกั้นแม้ว่าจะเป็ นถ้วยของ
ความทุกข์ทรมานก็ตาม หนทางนี้ พระเยซู เจ้าได้เดิ นนาหน้าบรรดาศิษย์ของพระองค์ให้เห็นเป็ น
แบบอย่างแล้ว “อย่าให้เป็ นไปตามน้ าใจข้าพเจ้า แต่ให้เป็ นไปตามน้ าพระทัยพระองค์เถิ ด” (มก
14:36)
เก็บความจากหนังสื อพระอาณาจักรพระเจ้าของคุณพ่อยอห์น ฟื อเลนบัค
โดย พระคุณเจ้ายอแซฟชูศกั ดิ์ สิ ริสุทธิ์
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ลาดับเอกสารพระสั งคายนาวาติกนั ครั้งที่ 2
ไม่ใช่ตามลาดับเวลา Chronologicum แต่ตามลาดับเหตุผล (logicum) มากกว่า
เราเรี ยงลาดับตามนี้
- ธรรมนูญด้านพระธรรมว่าด้วยพระศาสนจักร ‘Lumen gentium’
- ธรรมนูญด้านพระธรรมว่าด้วยพระวิวรณ์ (การไขแสดงของพระเป็ นเจ้า) ‘Dei Verbum’
- ธรรมนูญว่าด้วยพิธีกรรม (Sacrosanctum concilium)
- ธรรมนูญว่าด้วยการแพร่ ธรรม ว่าด้วยพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ ‘Gaudium et Spes’
- สั งฆาณัติ ว่าด้วยหน้าที่ทางธรรมทูตของพระสังฆราช ‘Christus Dominus’
- สังฆาณัติวา่ ด้วยบริ การและชีวิตของพระสงฆ์ ‘Presbyterorum Ordinis’
- สังฆาณัติวา่ ด้วยการอบรมพระสงฆ์ ‘Optatam totius Eeclesiae renovationem’
- สังฆาณัติวา่ ด้วยการปฏิรูปและการฟื้ นฟูชีวิตนักบวช ‘Perfectae caritatis’
- สังฆาณัติวา่ ด้วยการแพร่ ธรรมของฆราวาส ‘Apostolicam actuositatem’
- สังฆาณัติวา่ ด้วยภารกิจแพร่ ธรรมของพระศาสนจักร ‘Ad gentes divinitus’
- สังฆาณัติวา่ ด้วยการพยายามนาศาสนจักรอื่นมาสู่ เอกภาพ (Oecumenismus) ‘Unitatis
redintegratio’
- สังฆาณัติวา่ ด้วยพระศาสนจักรคาทอลิกฝ่ ายตะวันออก (Orientalium Ecclesiarum)
- สังฆาณัติวา่ ด้วยสื่ อมวลชน ‘Inter mirifica’
- คาแถลงว่าด้วยอิสรเสรี ทางศาสนา ‘Dignitatis humanae’
- คาแถลงว่าด้วยการติดต่อของพระศาสนจักรกับศาสนาต่าง ๆ ที่มิใช่คริ สต์ศาสนา ‘Nostra aetate’
- คาแถลงว่าด้วยการอบรมอย่างคริ สตชน ‘gravissimum educationis momentum’+
- การแจ้ งข่ าว ของพระสังคายนา
หมายเหตุ :

เอกสารแห่ งพระสังคายนาวาติกนั ครั้งที่ 2 มีท้งั หมด 17 ฉบับ (หรื อกระทง) คือ
ธรรมนูญ (Consititutio) 4 ฉบับ สังฆาณัติ (decretum) 9 ฉบับ, คาแถลง
(declarationes) 3 ฉบับ กับการแจ้งข่าว (Messages) 1 ฉบับ รวมเป็ น 17 ฉบับ

เอกสารประกอบการเรี ยน

วิ ชาศาสนสัมพันธ์

33

เอกสารสภาสั งคายนาวาติกนั ที่ 2 ที่เกีย่ วกับศาสนสั มพันธ์
1. NOSTRA AETATE

ทั้งฉบับ

2. UNITATIS REDINTEGRATIO

ทั้งฉบับ

3. DIGNITATIS HUMANAE ทั้งฉบับ
4. ORIENTALIUM ECCLESIARUM ทั้งฉบับ
5. LUMEN GENTIUM

1, 13-17, 48

6. DEI VERBUM 25
7. APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 27
8. AD GENTES 3, 7-11, 13, 15-16, 18, 21-22, 26, 34, 38, 40-41
9. GAUDIUM ET SPES 22,42,45,57-58,73,76,92
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คาแถลงของสังคายนาวาติกนั ที่ 2
เรื่อง ความสัมพันธ์ ของพระศาสนจักรกับศาสนาต่ าง ๆ ที่มิใช่ ศาสนาคริสต์
NOSTRA AETATE
**************************
ประวัติศาสตร์ ของเอกสาร Nostra Aetate หรื อ ‚คาแถลงการณ์ของสภาสังคายนาวาติกนั ที่ 2
เรื่ องความสัมพันธ์ของพระศาสนจักรกับศาสนาต่างๆ ที่มิใช่ศาสนาคริ สต์‛ เริ่ มต้นมาจากสมเด็จ
พระสันตะปาปายอห์ นที่ 23 ทรงต้องการให้สังคายนาวาติ กันที่ 2 กล่าวบางสิ่ งบางอย่างเกี่ ยวกับ
ชาวยิว พระสังฆราชจานวนหนึ่งไม่อยากให้พระศาสนจักรกล่าวอะไรถึงชาวยิว ด้วยเกรงว่า ถ้อยคา
เหล่านั้นอาจจะถูกรัฐบาลพวกอาหรับถือเป็ นประเด็นทางการเมืองว่าเป็ นการยอมรับรู ้รัฐอิสราเอล
คาแถลงฉบับนี้จึงได้รับการขยายความให้รวมถึงชาวมุสลิม ชาวฮินดู และชาวพุทธด้วย เป็ นเหตุผล
ว่า ทาไมตอนที่ว่าด้วยเรื่ องชาวยิวจึงดูค่อนข้างจะยาวกว่าเพื่อน เนื่องจากต้นฉบับร่ างดั้งเดิมเป็ นเรื่ อง
เกี่ ย วกับชาวยิว โดยเฉพาะ อย่า งไรก็ ตาม เอกสารต้นฉบับใหม่ ก็ พบกับการโต้แย้งคัด ค้า นจาก
พระสังฆราชบางองค์ ที่เกรงว่าเอกสารนี้ อาจนาไปสู่ ลทั ธิ เมิ นเฉยนิ ยมทางศาสนา และอาจทอน
กาลังพระกระแสเรี ยกด้านธรรมทูตด้วย แต่บรรดาพระสังฆราชส่ วนใหญ่กลับเห็นตรงกันข้าม ด้วย
เหตุ น้ ี จึ งได้ใ ห้การรั บรองเอกสารฉบับนี้ ฉะนั้น ด้ว ยเอกสารอันเป็ นประวัติศ าสตร์ ที่ได้รับการ
ประกาศอย่างเป็ นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1965 นี้ เอง พระศาสนจักรจึ งประกาศยืนยันว่า ‚ประชาชาติ
ทั้งหลายบนโลกนี้ที่นบั ถือศาสนาต่าง ๆ นั้นรวมกันเป็ นหมูคณะหนึ่งเดียว‛
1. บทนา
ในสมัยของเรานี้ เมื่ อผูค้ นทั้งหลายเข้าใกล้ชิดกันมากขึ้ น และสายสัมพันธ์แห่ งมิ ตรภาพ
ระหว่างประชาชาติท้ งั หลายได้รับการสนับสนุ นยิ่งขึ้ นนั้น พระศาสนจักรพิจารณาไตร่ ตรองด้วย
ความเอาใจใส่ ยิ่งขึ้ นถึ งความสัม พันธ์ ที่พ ระศาสนจัก รมี กับศาสนาทั้งหลายที่มิ ใช่ ศ าสนาคริ ส ต์
พระศาสนจักรตระหนักอยูเ่ สมอถึงหน้าที่ของตนที่จะส่ งเสริ มเอกภาพและความรักในหมู่ปัจเจกชน
และในหมู่ชาติต่าง ๆ พระศาสนจักรจึงพิจารณาดูว่าอะไรเป็ นจุดเริ่ มต้นที่มนุ ษย์มีอยู่ร่วมกัน และ
อะไรเป็ นสิ่ งที่ช่วยเสริ มสร้างความเป็ นมิตรในหมู่มนุษย์
มนุษย์ท้งั หลายรวมกันเป็ นประชาคมเดียว ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพราะว่า พระเจ้าทาให้มนุ ษย์สืบเชื้อ
สายมาจากมนุ ษย์คนเดียว ที่พระองค์ทรงสร้างให้เขาทั้งหลายอยู่ทวั่ พื้นแผ่นดิน (เทียบ กจ 17:26)
และเพราะว่าทุกคนมี จุดหมายเดี ยวรวมกันคื อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระญาณสอดส่ องของพระเจ้า
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พระทัยดี งานที่แสดงออกของพระองค์ และแผนการช่วยให้รอดพ้นของพระองค์แผ่ไปถึงมนุ ษย์ทุก
คน (เทียบ ปชญ 8:1 ; กจ 14: ; รม 2:6-7 ; 1 ทธ 2:4) จนกว่าจะถึงเวลาผูไ้ ด้รับเลือกสรรมาชุมนุ ม
ร่ วมกันในนครศักดิ์สิทธิ์ ที่พระสิ ริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าส่ องแสงเหนื อนครและนานาชาติจะดาเนิ น
ไปในแสงสว่างของนครนั้น (เทียบ วว 21:23-24)
มนุ ษย์ท้ งั หลายมองดู ศาสนาต่ างๆ เพื่อค้นหาคาตอบให้กับปั ญหาต่ า งๆ ที่ ยงั มิ อาจแก้ไ ด้
เกี่ยวกับการเป็ นอยูข่ องมนุษย์ ปัญหาอันเป็ นที่หนักใจของมนุ ษย์ในยุคปั จจุบนั ก็ยงั เป็ นเช่นเดียวกับ
ปัญหาในอดีต เช่น มนุษย์เป็ นอะไร? ความหมายและจุดหมายของชีวิตคืออะไร? ความประพฤติใด
เป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง และความประพฤติใดเป็ นบาป? ความทุกข์เกิดมาจากไหน ความทุกข์น้ นั ไปสิ้ นสุ ด
ที่ใด? เราจะพบความสุ ขแท้ได้ที่ไหน? เกิ ดอะไรขึ้ นเมื่อเราตาย? การพิพากษาคื ออะไร? รางวัลที่
ตามมาหลังความตายนั้นเป็ นอะไร? และสุ ดท้าย อะไรเป็ นธรรมล้ าลึ กสุ ดท้ายเกิ นคาอธิ บายของ
มนุษย์ ซึ่ งรวมเอาการเป็ นอยูท่ ้งั หมดของมนุษย์ที่เราเป็ นอยูน่ ้ ีจนกระทัง่ ถึงจุดหมายปลายทางที่มุ่งไป
นั้น?
2. ศาสนาต่ าง ๆ ทีม่ ใิ ช่ ศาสนาคริสต์
ตลอดประวัติศาสตร์ ที่ผ่านมาจนกระทัง่ ถึ งทุกวันนี้ ก็ยงั พบว่า ในหมู่ผคู ้ นทั้งหลายมี การ
ตระหนักถึงอานาจที่ซ่อนเร้นอยูเ่ บื้องหลังธรรมชาติและเหตุการณ์ต่าง ๆ ของชีวิตมนุษย์ หลายครั้งมี
การรับรู ้ถึงองค์ผสู ้ ู งสุ ด หรื อยิง่ กว่านั้นมีสานึ กรู ้ถึงพระบิดาด้วย การตระหนักและการรับรู ้น้ ี เกิ ดผล
อยูใ่ นการดาเนินชีวิตที่ซึมซับรับเอาความหมายทางศาสนาไว้อย่างลึกซึ้ ง ศาสนาที่พบอยู่ในอารยะ
ธรรมที่กา้ วหน้ากว่าจึงพยายามตอบคาถามเหล่านี้ดว้ ยแนวความคิดที่ให้นิยามไว้เป็ นอย่างดีและด้วย
ภาษาที่เจาะจงเฉพาะ ดังนั้น ในศาสนาฮินดู มนุษย์ไตร่ ตรองพระธรรมล้ าลึกเกี่ยวกับพระเจ้าและบ่ง
บอกธรรมล้ า ลึ ก นั้นออกมาเป็ นต านานธรรมมากมายไม่ รู้จ บ และเป็ นแบบการให้ค วามรู ้ ด ้า น
ปรัชญาที่นิยามไว้มากมาย ตรงประเด็นยิ่ง พวกเขาแสวงหาการหลุดพ้นจากการถูกทดลองต่าง ๆ
ของชีวิตปั จจุบนั โดยทางการปฏิ บตั ิเพ่งฌาน การราพึงภาวนาอย่างลึกซึ้ ง และการเข้าหาพระเจ้า
ด้วยความเชื่อมัน่ ไว้วางใจและความรั ก ศาสนาพุทธมีรูปแบบหลากหลาย ก็ยืนยันเรื่ องความเป็ น
อนิ จจังไม่ เ ที่ยงแท้ของโลกที่ กาลังเปลี่ ย นแปลงอยู่น้ ี ศาสนาพุทธเสนอแนะวิถีทางชี วิต ที่มนุ ษ ย์
สามารถบรรลุถึงสภาพการหลุ ดพ้นโดยสมบูรณ์ดว้ ยความเชื่ อมัน่ ไว้ใจ และเข้าถึงความรู ้เห็นแจ้ง
สู งสุ ดนั้นได้โดยทางความพยายามของตน หรื อด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า ศาสนาอื่นทั้งหลาย
ที่พบในโลกนี้ ก็เช่ นกัน พยายามตามวิถีทางของตนที่จะช่ วยทาให้หัวใจมนุ ษย์สงบสุ ข โดยเสนอ
‚มรรค‛ หรื อแนวทางการดาเนิ นชีวิตที่ครอบคลุ มเรื่ องข้อความเชื่อ บทบัญญัติดา้ นศี ลธรรมและ
จารี ตพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ต่างๆ
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พระศาสนจักรคาทอลิกไม่ปัดทิ้งสิ่ งใดที่จริ งและศักดิ์สิทธิ์ ในศาสนาเหล่านี้ พระศาสนจักร
พิจารณาด้ว ยความเคารพอย่างจริ งใจซึ่ งวิธี ปฏิ บตั ิ และด ารงชี วิต ตลอดจนกฎและธรรมค าสอน
เหล่านี้ ถึงแม้จะผิดกับที่ตนเองถือและสอนหลายประการ แต่บ่อยครั้งก็นาแสงจากองค์ความจริ งมา
ให้ ซึ่ งฉายส่ องสว่างแก่ มนุ ษย์ทุกคน ถึ งกระนั้นพระศาสนจักรก็ยงั ต้องประกาศและมีหน้าที่ๆ ไม่
อาจหยุดยั้งที่จะประกาศพระคริ สตเจ้าผูท้ รงเป็ น ‚หนทาง ความจริ ง และชีวิต‛ (ยน 1:6) มนุ ษย์พบ
ชีวิตทางศาสนาของตนอย่างสมบูรณ์ในพระคริ สตเจ้า ผูท้ ี่พระเจ้าทรงทาให้ทุกสิ่ งคืนดีกบั พระองค์
(เทียบ 2 คร 5:18-19)
ฉะนั้น พระศาสนจักรจึงขอเตือนลูกๆ ให้รับรู ้ สงวนรั กษา และส่ งเสริ มสิ่ งดีงามทางจิตใจ
และพบทางศี ล ธรรมที่ พ บได้ใ นผูท้ ี่ มิ ใ ช่ ค ริ ส ตชนเหล่ า นั้น รวมทั้งคุ ณ ค่ า ต่ า ง ๆ ในสั งคมและ
วัฒนธรรมของเขาเหล่านั้นด้วย ให้ลูกทาเช่ นนี้ โดยทางการเสวนาและทางการร่ วมมื อทางานกับ
บรรดาสมาชิกของศาสนาอื่น ด้วยความรักและความฉลาดรอบคอบ และด้วยการเจริ ญชีวิตคริ สตชน
เป็ นสักขีพยานความเชื่อของตน
3. ศาสนาอิสลาม
พระศาสนจักรยังให้เกี ยรติอย่างสู งยิ่งแก่ ศาสนาอิสลามด้วย ชาวมุสลิมกราบนมัสการพระ
เจ้าหนึ่ งเดียว ผูท้ รงชีวิตและดารงอยู่ ผูม้ ีพระทัยเมตตาและทรงพลานุ ภาพ เป็ นพระผูส้ ร้างสวรรค์
และแผ่นดิน และได้ตรัสกับมนุษย์ พวกเขาพยายามอย่างยิง่ ที่จะอุทิศตนโดยสิ้ นเชิงให้กบั พระบัญชา
ที่เร้นลับของพระเจ้า เหมือนเช่นที่ท่านอับราฮัม ยอมมอบตนเองตามแผนการของพระเจ้า ซึ่ งชาว
มุสลิมมักอ้างความเชื่อของอับราฮัมเข้ากับความเชื่อของตน แม้ว่าเขาจะไม่ยอมรับนับถือพระเยซู
เจ้าเป็ นพระเจ้า เขานับถือพระองค์เป็ นประกาศก และเคารพพระนางมารี ย ์ พระมารดาพรหมจารี ย ์
และบางครั้งก็ยงั วิงวอนขอพระนางด้วยความเลื่อมใสศรัทธาด้วย ยิ่งกว่านั้น เขายังเฝ้ ารอคอยวัน
พิพากษาซึ่ งในวันนั้นพระเจ้าจะทรงปูนบาเหน็จ หรื อลงโทษมนุ ษย์หลังจากบรรดาผูต้ ายกลับฟื้ น
คืนชี พด้วย เพราะฉะนั้น เขาจึงยกย่องการดาเนิ นชี วิตอันชอบธรรมและกราบนมัสการพระเจ้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้วยการภาวนา การทาบุญให้ทาน และการอดอาหาร
หลายศตวรรษมาแล้วที่ได้มีการบาดหมางกันระหว่างชาวคริ สต์กบั ชาวมุสลิม สภาสังคายนา
วอนขอให้ทุกคนลืมอดีตที่ผ่านมา และขอให้ท้ งั สองฝ่ ายพยายามอย่างจริ งใจที่จะให้บรรลุถึงความ
เข้าใจอันดี ต่อกัน ทั้งนี้ เพื่ อประโยชน์ สุข ของมวลมนุ ษย์ ขอให้ทุกคนสงวนรั กษา และส่ งเสริ ม
สันติภาพ อิสรภาพ ความยุติธรรมทางสังคม และคุณค่าทางศีลธรรม
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4. ศาสนายูเดว (ศาสนายิว)
เมื่ อใคร่ ครวญดู ค วามลึ ก ซึ้ งของธรรมล้ า ลึ ก นั้น ซึ่ งก็ คื อ พระศาสนจัก ร สภาสั งคายนา
ศักดิ์ สิทธิ์ ราลึ กถึงสายสัมพันธ์ใกล้ชิดฝ่ ายจิ ตที่ผูกพันประชากรแห่ งพันธสัญญาใหม่ น้ ี กบั เชื้อสาย
ของท่านอับราฮัม
พระศาสนจักรของพระคริ สตเจ้ารับรู ้ว่าในแผนการความรอดของพระเจ้า จุดเริ่ มต้นความ
เชื่อของพระศาสนจักร และการได้รับเลือกสรรของพระศาสนจักรนั้นถือกาเนิ ดมาจากบรรดาอัยกา
โมเสสและบรรดาประกาศก พระศาสนจักรประกาศความเชื่อว่า บรรดาคริ สตชนในฐานะผูม้ ีความ
เชื่อล้วนเป็ นบุตรของอับราฮัมทั้งสิ้ น (เทียบ กท 3:7) จึงรวมอยูใ่ นกระแสเรี ยกของท่านอัยกาผูน้ ้ ี ดว้ ย
และความรอดของพระศาสนจักรนั้นบ่งบอกเป็ นภาพล่วงหน้าอย่างเร้นลับแล้ว ในการอพยพของ
ประชากรของพระเจ้าออกจากดิ นแดนแห่ งการเป็ นทาสนั้น ด้วยเหตุ น้ ี เอง พระศาสนจักรจึ งลื ม
ไม่ได้ว่าตนได้รับการเผยแสดงพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิมโดยทางชนชาติน้ ี ที่พระเจ้าได้ทรงกระทา
พันธสัญญาเดิมไว้กบั พวกเขา ด้วยพระทัยเมตตาอันเหลือที่จะกล่าวได้ อีกทั้งพระศาสนจักรไม่อาจ
ลืมด้วยว่า พระศาสนจักรได้รับน้ าเลี้ยงที่อุดมจากต้นมะกอกที่ดีที่กิ่งของต้นมะกอกป่ าซึ่ งหมายถึง
คนต่างศาสนาถูกนามาทาบไว้น้ นั ด้วย (เทียบ รม 11:17-24)
พระศาสนจักรเชื่อว่า พระคริ สตเจ้าผูเ้ ป็ นองค์สันติของเรา โดยทางไม้กางเขน ได้ทรงทาให้
ทั้งชาวยิวและชนต่ างศาสนากลับคื นดี กัน และทรงรวมทั้งสองฝ่ ายเป็ นหนึ่ งเดี ยวกันในพระองค์
(เทียบ อฟ 2:14-16)
เช่นเดียวกัน พระศาสนจักรยังคงราลึกอยู่เสมอถึ งถ้อยคาของอัครสาวกเปาโลที่กล่าวถึงพี่
น้องเชื้อสายเดียวกันกับท่านว่า ‚พี่นอ้ งเหล่านี้ คือชาวอิสราเอล ที่ได้เป็ นบุตรบุญธรรม ได้รับเกี ยรติ
มงคล พันธสัญญาต่าง ๆ ธรรมบัญญัติ รวมทั้งคารวกิจ พวกเขาสื บเชื้อสายมาจากบรรดาอัยกาและ
พระคริ สตเจ้าทางฝ่ ายเนื้อหนังก็สืบมาจากพวกเขา เป็ นบุตรของพระนางพรหมจารี มารี ย ์ ยิ่งกว่านั้น
พระศาสนจักรยังเตือนให้ระลึกอยูเ่ สมอด้วยว่า บรรดาอัครสาวก เสาหลักที่พระศาสนจักรตั้งมัน่ อยู่
บนนั้น สื บเชื้อสายมาจากชาวยิว เช่นเดียวกับบรรดาศิษย์ยุคแรกเริ่ มส่ วนใหญ่ที่เริ่ มประกาศข่าวดี
ของพระคริ สตเจ้าแก่โลกนั้น ก็เกิดมาจากชนชาติยวิ ด้วยเช่นกัน
ดังที่พ ระคัม ภีร์กล่ าวยืนยันไว้ กรุ งเยรู ซ าเล็ม ไม่ รู้เ วลาที่ พระเจ้าเสด็จมาเยือน (เที ยบ ลก
19:44) ชาวยิว ส่ วนมากก็ ยงั ไม่ ยอมรั บข่ าวดี เ รื่ องพระคริ ส ตเจ้า ในทางกลับกันพวกเขายังเป็ น
ปฏิปักษ์ต่อการเผยแผ่ข่าวดีดว้ ยซ้ า (เทียบ รม 11:28)
ถึงกระนั้น อัครสาวกเปาโลก็ยงั ยืนยันว่า ชาวยิวยังคงเป็ นที่รักของพระเจ้าตามพระสัญญาที่
ได้ทรงให้ไว้แ ก่ บรรพบุรุ ษของพวกเขา ทั้งนี้ เ พราะพระเจ้า ไม่ ทรงเปลี่ ยนพระทัย เพิ ก ถอนของ
เอกสารประกอบการเรี ยน
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ประทานที่ทรงให้เปล่า และพระกระแสเรี ยกของพระองค์ (เทียบ รม 11:27-28 ; LG 57) พร้อมกับ
บรรดาประกาศกและท่านอัครสาวกองค์เดี ยวกันนี้ พระศาสนจักรเฝ้ ารอคอยวันซึ่ งพระเจ้าผูเ้ ดียว
เท่านั้นทรงทราบ เมื่อผูค้ นทั้งหลายจะเรี ยกหาพระเจ้าด้วยเสี ยงเดียวกัน และ ‚เข้ามาเฝ้ าพระองค์
พร้อมกัน‛ (ปชญ 3:9 ; เทียบ อสย 66:23 ; สดด 65:4 ; รม 11:11-32)
เนื่ องด้ว ยชาวคริ ส ต์แ ละชาวยิว มี ม รดกฝ่ ายจิ ตร่ ว มกัน สภาสั งคายนาศักดิ์ สิ ทธิ์ นี้ จึ งใคร่
กระตุน้ เตื อนและส่ งเสริ มให้มีความเข้าใจและชื่นชมนับถื อกันและกันให้มากยิ่งขึ้น สิ่ งนี้ สามารถ
บรรลุ ถึงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยทางการศึ กษาพระคัมภีร์และเทววิทยา และโดยการอภิปราย
พูดคุยกันอย่างฉันมิตร
แม้ว่าพวกผูม้ ีอานาจชาวยิวกับพรรคพวกเหล่านั้นกดดันให้ประหารชีวิตพระคริ สตเจ้าก็ตาม
(เทียบ ยน 19:6) ก็มิใช่จะกล่าวหาโดยมิได้แยกแยะเลยว่าชาวยิวทุกคนในสมัยนั้นหรื อชาวยิวในสมัย
นี้ กระทาผิดระหว่างการรั บทรมานของพระองค์ เป็ นความจริ งที่ว่า พระศาสนจักรเป็ นประชากร
ใหม่ของพระเป็ นเจ้า ถึงกระนั้นก็มิควรกล่าวถึงชาวยิวว่าเป็ นผูท้ ี่ถูกพระเจ้าปฏิเสธหรื อถูกสาปแช่ง
ราวกับว่าสิ่ งนี้เป็ นผลมาจากพระคัมภีร์ เพราะฉะนั้น ในการสอนคาสอนหรื อในการเทศน์พระวาจา
ของพระเจ้า ทุกคนต้องระมัดระวังอย่าสอนอะไรที่ผดิ ต่อความจริ งเรื่ องสารของข่าวดี หรื อผิดต่อจิต
ตารมณ์ของพระคริ สตเจ้า
อันที่จริ ง พระศาสนจักรตาหนิการเบียดเบียนข่มเหงทุกรู ปแบบไม่ว่าจะกระทาต่อใครก็ตาม
เนื่ องด้ว ยพระศาสนจักรไม่ ลืม มรดกที่มี ร่วมกันกับชาวยิว และได้รับการกระตุ น้ เตื อนมิ ใช่ โดย
คานึ งถึ งเรื่ องทางการเมื อง แต่ โ ดยแรงผลัก ดันทางศาสนาเรื่ องความรั ก แบบคริ สตชนเท่า นั้น
พระศาสนจักรรู ้ สึกเสี ยใจกับความเกลี ยดชัง การเบียดเบียน และการแสดงความเป็ นปฏิ ปักษ์ทุก
อย่างต่อชนชาติยวิ ไม่ว่าจะกระทาในสมัยใด หรื อไม่ว่าจะเกิดมาจากใครก็ตาม
พระศาสนจักรเชื่ อถื อและยังคงเชื่ อถื ออยู่เสมอมาว่า ด้วยความรั กอันไม่ มีขอบเขตของ
พระองค์ พระคริ สตเจ้าได้ทรงยอมรับทนทรมานและสิ้ นพระชนม์เพราะบาปของมวลมนุ ษย์ เพื่อว่า
มนุ ษ ย์ทุก คนจะได้บรรลุ ถึ งความรอดพ้น ฉะนั้น หน้า ที่ ของพระศาสนจัก รจึ งต้องประกาศว่ า
กางเขนของพระคริ สตเจ้าเป็ นเครื่ องหมายแห่ งความรักสากลของพระเจ้า และเป็ นบ่อเกิ ดแห่ ง
พระหรรษทานทั้งหมด
5. ภราดรภาพสากล
เราไม่สามารถอธิ ษฐานภาวนาขอพระเจ้าพระบิดาของมวลมนุ ษย์ได้ หากเราไม่ ปฏิบตั ิต่อ
ผูอ้ ื่ น ดุ จ เป็ นพี่ น้อ งของเรา ทั้ง นี้ เพราะมนุ ษ ย์ทุ ก คนถู ก สร้ า งมาตามภาพลัก ษณ์ ข องพระเจ้า
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ความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั เพื่อนมนุษย์ดว้ ยกันนั้น เกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดยิง่ นัก ดังพระคัมภีร์ที่ว่า
‚ผูใ้ ดไม่มีความรัก ย่อมไม่รู้จกั พระเจ้า‛ (1 ยน 4:8)
ดังนั้น ไม่ว่าในทางทฤษฎีหรื อทางปฏิบตั ิ จึ งไม่มีพ้ืนฐานสาหรับการเลื อกปฏิ บตั ิ ระหว่าง
มนุษย์กบั มนุ ษย์ หรื อระหว่างคนหมู่หนึ่ งกับคนอีกหมู่หนึ่ ง ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องศักดิ์ศรี ของมนุ ษย์
หรื อในเรื่ องสิ ทธิซ่ ึ งมาจากศักดิ์ศรี น้ นั ก็ตาม
ฉะนั้น พระศาสนจักรจึงประณามการเลือกปฏิบตั ิ หรื อการเบียดเบียนรังแกใด ๆ ที่กระทา
ต่อผูอ้ ื่น เหตุเพราะเรื่ องเชื้อชาติ ผิวสี สภาพการณ์ชีวิต หรื อศาสนาของเขานั้น ว่าเป็ นการทาผิดต่อ
จิตตารมณ์ของพระคริ สตเจ้า ด้วยเหตุน้ ี โดยการดาเนิ นตามรอยเท้าของอัครสาวกเปโตรและเปาโล
สภาสังคายนาศักดิ์สิทธิ์ น้ ี จึงวิงวอนขอร้องบรรดาคริ สตชนว่า ‚จงมีความประพฤติดีงามในหมู่คน
ต่างศาสนา‛ (1 ปต 2:12) และถ้าเป็ นไปได้ ในส่ วนของพวกคริ สตชน ก็ให้อยู่อย่างสันติกบั ทุกคน
(เทียบ รม 12:18) เพื่อจะได้เป็ นบุตรของพระบิดาเจ้าผูส้ ถิตในสวรรค์ (เทียบ มธ 5:45)
ข้อ ความแต่ ล ะข้อ ทั้ง สิ้ น ที่ ไ ด้ป ระกาศไว้ใ นสั งฆธรรมนู ญ ฉบับนี้ บรรดาปิ ตาจารย์ไ ด้
เห็ นชอบแล้วทั้งนั้น อาศัยอานาจของอัครสาวกซึ่ งเราได้รับมอบจากพระคริ สตเจ้า เราพร้ อมกับ
บรรดาปิ ตาจารย์ที่เคารพเหล่ านี้ ในพระจิ ตเจ้า จึ งเห็ นชอบก าหนดและตราไว้ และสิ่ งใดที่ สภา
สังคายนาได้ตราขึ้น เราก็สั่งให้ประกาศใช้เพื่อเป็ นเกียรติแด่พระเป็ นเจ้า
ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร กรุ งโรม
วันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 1965
เรา – เปาโล สังฆราชแห่ งพระศาสนจักรคาทอลิก
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เอกสารของสภาสั งคายนาวาติกนั ที่ 2
ธรรมนูญด้านพระธรรมกล่ าวถึงพระศาสนจักร
Lumen Gemtium
**********************
สากลภาพ หรือ “ความเป็ นคาทอลิก” แห่ งประชากร แต่ ประชากรเดียวของพระเป็ นเจ้ า
13. ประชากรใหม่ ข องพระเป็ นเจ้านั้น มนุ ษ ย์ทุก คนถูก เชิ ญ ให้เ ข้ามาสู่ เพราะฉะนั้น
ประชากรนี้มีอนั เดียวและคงเป็ นอยูแ่ ต่อนั เดียวเท่านั้น อันที่จะแผ่กระจายไปสู่ ทวั่ โลกจักรวาล และ
ตลอดกระแสศตวรรษทั้งหลาย เพื่ อให้เป็ นไปตามความมุ่ งประสงค์ของพระเป็ นเจ้า ผูซ้ ่ ึ งใน
เบื้องต้นได้ทรงสร้ างธรรมชาติ มนุ ษย์มาแต่ ธรรมชาติ เดี ยว และลูก ๆ ของพระองค์ ที่ได้กระจัด
กระจายไปนั้น พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะนากลับมา รวมเป็ นหนึ่ งเดียวกันในที่สุด (เทียบ ยน.
11,15) เพราะเหตุน้ ีเอง พระเป็ นเจ้าจึงได้ทรงส่ งพระบุตรของพระองค์มา ทรงแต่งตั้งให้เป็ นทายาท
ของโลกจักรวาล (เทียบ ฮบ. 1,2) ให้เป็ นพระอาจารย์ พระราชาและพระสงฆ์ของทุก ๆ คน ให้เป็ น
ประมุข(หัวหน้า) ของประชากรใหม่ ประชากรสากลแห่ งลูก ๆ ของพระเป็ นเจ้า ที่สุดเพราะเหตุน้ ี
เอง พระเป็ นเจ้าได้ทรงส่ งพระจิตแห่ งพระบุตรของพระองค์มา พระจิตนี้ เป็ นพระสวามีเจ้า เป็ นผู ้
บันดาลชีวิต พระองค์น้ ีแหละสาหรับพระศาสนจักรทั้งหมด ทั้งสาหรับผูม้ ีความเชื่อคนละคนและ
ทุก ๆ คนรวมกัน ทรงเป็ นแหล่งที่มาแห่ งการรวมตัวกันเป็ นกลุ่มก้อน และเอกภาพในคาสอนของ
พวกอัครสาวก แห่ งสหพันธ์ การหักปัง และการบาเพ็ญภาวนา (เทียบ กจ. 2,42 กริ ก)
เพราะฉะนั้นประชากรแต่ ประชากรเดี ย วของพระเป็ นเจ้า มี อยู่ใ นทุก ชาติ ทุก ภาษาบน
แผ่นดิน เพราะประชากรนี้ยมื พลเมืองของตนมาจากทุชาติทุกภาษา มีลกั ษณะพิเศษเป็ นราชัยไม่ใช่
ราชัยฝ่ ายโลกนี้ แต่ เ ป็ นราชัยฝ่ ายสวรรค์ เหตุ ว่า สัตบุรุษ ทุกคนที่ก ระจายอยู่ทวั่ โลก ต่ างก็ร่ว ม
สหพันธ์ในพระจิตเจ้า กับสัตบุรุษอื่นทั้งหลาย เป็ นอันว่า “คนที่พานักอยู่กรุ งโรม ก็ทราบว่าชาว
อินเดียเป็ นสมาชิก (อวัยวะ) ของตน”
เพราะพระราชัยของพระคริ สตเจ้า ไม่ ใช่ เป็ นของโลกนี้ (เทียบ ยน. 18:36) ฉะนั้น
พระศาสนจักรอีกนัยประชากรของพระเป็ นเจ้า ที่ประกอบขึ้นเป็ นราชัยนี้ ท่านไม่ลกั ลอบเอาทรัพย์
ฝ่ ายโลกอันใดจากประชากรใด ๆ เลย แต่ตรงข้ามอันความสามารถ ทรัพยากรและขนบประเพณี
ของประชากรต่าง ๆ อะไรที่เป็ นของดีท่านก็สนับสนุนและรับเอาไว้ เมื่อรับไว้ ท่านก็ชาระสะสาง
ปลูกฝั งให้มนั่ คงและเชิ ดชูข้ ึน ท่านสานึ กอยู่เสมอว่าตัวท่านจาต้องเก็บรวบรวมร่ วมกับพระราชา
ของพระองค์น้ นั พระองค์ที่นานาชาติท้ งั หลายถูกมอบให้เป็ นมรดกของพระองค์ท่าน (สดด. 2,8)
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และ “ยังพระบุตรของพระองค์ท่านเขานาเอาของขวัญและเครื่ องบรรณาการมาถวาย” (เทียบ สดด.
71.(72); อสย. 60 4-7; วว.21.24) ลักษณะสากลภาพอันนี้ ที่พากันประดับ บรรดาประชากรของ
พระเป็ นเจ้าก็จะเป็ นพระคุณของพระสวามีเจ้าเอง และด้วยพระคุณอันนี้ พระศาสนจักรคาทอลิก
มุ่งมัน่ อย่างได้ผลและสม่าเสมอ นามนุษยชาติท้งั หมดพร้อมกับทรัพยากรทั้งสิ้ นของเขา กลับเข้ามา
มอบให้แด่พระคริ สตเจ้าองค์พระประมุข (ศีรษะ) ร่ วมเอกภาพกับพระจิตของพระองค์ท่าน
เดชะฤทธิ์แห่ งสากลภาพอันนี้ ส่ วนแต่ละส่ วนต่างนาเอาพรโดยเฉพาะของตนมามอบให้แก่
ส่ วนอื่นและมอบให้แก่พระศาสนจักรทั้งหน่วยด้วย จึงเป็ นอันว่าตัวหน่ วยทั้งหมดและส่ วนแต่ละ
ส่ วนของหน่วยนั้น ย่อมเจริ ญขึ้น เพื่อจากที่ทุก ๆ คนต่างนาเอาพรของตน ๆ มามอบให้แก่ กนั และ
กัน และต่างก็พากันมุ่ งมัน่ ไปสู่ ความอุดมสมบูรณ์ในเอกภาพ
จึงเป็ นอันว่าประชากรของ
พระเป็ นเจ้า รวมตัวกันขึ้น ไม่ใช่เพียงเพราะมีประชากรต่าง ๆ กันเท่านั้น แต่ยงั เจริ ญเติบโตขึ้นใน
ตัวตนเอง เพราะมี การประสานสมานกันหลายสิ่ งหลายอย่างอีกด้วย ระหว่างสมาชิ ก(อวัยวะ)
ของพระศาสนจักรมีความแตกต่ างกัน บ้างก็ในด้านหน้าที่ ในเมื่อบางท่านบาเพ็ญศาสนบริ การ
เพื่อประโยชน์ของพี่น้องของตน บ้างก็ในด้านฐานะและการดาเนิ นชี วิต ในเมื่ อมี หลาย ๆ ท่าน
สังกัดอยู่ในฐานะนักบวช เขาดาเนิ นชีวิตตามวิถีทางที่รัดกุมเคร่ งครัดยิ่งขึ้น โดยเขามุ่งไปสู่ ความ
ศักดิ์ สิทธิ์ แบบอย่างของเขาจึงเป็ นเครื่ องกระตุน้ เตือนพวกพี่น้อง เป็ นเพราะเหตุ น้ ี เองด้วย ที่ใน
สหพันธ์ของพระศาสนจักรมีพระศาสนจักรปลีกย่อยหลายพระศาสนจักร ซึ่ งก็เป็ นไปตามคลอง
ธรรม พระศาสนจักร ปลี กย่อยเหล่านี้ มีขนบประเพณี ของตนโดยเฉพาะทั้ง ๆ ที่คงดารงอยู่โดย
ความครบถ้วน ภายใต้การเป็ นประมุ ขเอกของพระอาสนะแห่ งท่านเปโตร ผูเ้ ป็ นประธานในที่
ประชุม สโมสรสันนิบาตสากลทัว่ ไปของบรรดาผูม้ ีความรัก ท่านเปโตรก็ปกป้ องความแตกต่างอัน
เป็ นไปตามคลองธรรม ท่านปกป้ องความแตกต่ างอันพิเศษนี้ อย่าเข้าใจว่าเพื่อไม่ ให้ทาร้ ายต่ อ
เอกภาพ แต่ เพื่อให้ลกั ษณะพิเศษนั้นกลับเป็ นคุ ณต่ อเอกภาพอี กด้วย ที สุดเพราะเหตุ น้ ี เองด้ว ย
ท่ามกลางความแตกต่างกันเองของพระศาสนจักร ก็มีสายสัมพันธ์อนั สนิ ทชิดเชื้ อต่อกัน ในด้าน
ทรัพยากรฝ่ ายวิญญาณ ด้านบุคลากรในงานแพร่ ธรรม และในด้านการอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันและกัน
ทางโภคทรั พ ย์ฝ่ายแผ่นดิ น ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าสมาชิ ก (อวัยวะ) แห่ งประชากรของพระเป็ นเจ้า
ได้รับเรี ยกมาเพื่อนาทรัพยากรต่าง ๆ มาแบ่งปั นกันและกัน วาทะของท่านอัครสาวกจึงเหมาะสม
กับพระหรรษทานที่ตนได้รับมาแบ่งปันรับใช้กนั และกัน อย่างเช่นที่เป็ นผูจ้ าหน่ ายจ่ายแจกที่ดีงาม
แห่ งพระหรรษทานหลายสิ่ งหลายอย่างของพระเป็ นเจ้า”(1 ปต 4,10)
เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนได้รับเชิญให้เข้ามาสู่ เอกภาพสากล (คาธอลิก) แห่ งประชากรของ
พระเป็ นเจ้า เอกภาพสากลอันนี้ เป็ นทั้งเครื่ องหมายบ่งล่วงหน้า และเป็ นทั้งเครื่ องหมายสนับสนุ น
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ส่ งเสริ ม ให้เ กิ ด มี สั นติ ภ าพสากล มนุ ษ ย์ทุกคนมี ค วามเกี่ ยวข้องหรื อได้รับการจัด ให้โ น้ม เอี ย ง
เกี่ยวข้องกับสันติภาพสากลด้วยทานองต่าง ๆ กัน บ้างเป็ นสัตบุรุษคาธอลิกด้วยกันก็ดี บ้างเป็ นคน
อื่นที่เชื่อในพระคริ สตเจ้าก็ดี บ้างในที่สุดเป็ นมนุ ษย์ท้ งั หลายทัว่ ไปก็ดี ทุกคนต่างได้รับคาเชื้อเชิญ
จากพระหรรษทานของพระเป็ นเจ้า ให้เข้ามาสู่ ความรอดด้วยกันทั้งนั้น
สั ตบุรุษคาธอลิก
14. พระสังคายนาสากลศักดิ์สิทธิ์ หันมาพิจารณาดูสัตบุรุษคาธอลิกเป็ นอันดับแรก ท่าน
ถือเอาพระคัมภีร์และพระกิ ตติ เป็ นหลัก จึ งสอนว่าพระศาสนจักรที่กาลังเร่ ร่อนอยู่ในโลกขณะนี้
เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรั บเอาตัวรอด เหตุ ดว้ ยว่ามี พระคริ สตเจ้า ผูเ้ ดี ยวเท่านั้นเป็ นคนกลางและเป็ น
หนทางแห่ งความรอด พระองค์ทรงเป็ นอยู่ขณะนี้ สาหรับเราในพระวรกายของพระองค์ ซึ่ งก็คือ
พระศาสนจักรนัน่ เอง พระองค์ได้ทรงพร่ าสอนด้วยพระวาจาอันชัดเจน (เทียบ มก. 16, 16 ; ยน.
3, 5) พร้อมกับทรงยืนยันว่าพระศาสนจักรเป็ นสิ่ งจาเป็ นซึ่ งมนุ ษย์ตอ้ งเข้ามาอยู่ในนั้น โดยทาง
ศักดิ์สิทธิ การ-ล้างบาป ซึ่ งเป็ นดังประตูทางเข้า จึงเป็ นอันว่า ไม่ สามารถเอาตัวรอดได้ บุคคลที่
รู ้อยูแ่ ก่ใจว่าพระเป็ นเจ้าได้ทรงตั้งพระศาสนจักรคาธอลิกขึ้น โดยทางพระเยซู คริ สตเจ้า ในฐานะที่
เป็ นพระศาสนจักรอันจาเป็ น กระนั้นก็ดี เขาไม่ยอมเข้าสังกัด หรื อไม่ยอมสังกัดอยูต่ ่อไป
นับว่าเป็ นสมาชิกแห่ งสังคมพระศาสนจักรโดยแท้ บุคคลที่มีพระจิตของพระคริ สตเจ้า เขา
รับเอาหลักเกณฑ์ของพระศาสนจักรทุกประการ และวิธีการต่าง ๆ เพื่อเอาตัวรอดอันกาหนดอยู่ใน
พระศาสนจัก ร และเขาร่ วมกั บ พระคริ ส ตเจ้า ในโครงสร้ า งอัน แลเห็ น ได้ กล่ า วคื อ เขามี
ความสัมพันธ์ในการประกาศแสดงออกซึ่ งความเชื่ อ ในศักดิ์ สิทธิ การต่างๆในการปกครองและ
สมาพันธ์ ถึงกระนั้นเอาตัวไม่รอด บุคคลที่แม้สังกัดเป็ นสมาชิกของพระศาสนจักร หากเขาไม่คง
ดารงอยู่ในความรัก ถูกหละคนเช่นนี้ อยู่ในแวดวง “ร่ างกาย” ของพระศาสนจักร แต่ หาได้อยู่ใน
“จิตใจ”ของท่านไม่ ทุก ๆ คนจงจาใส่ ใจไว้ว่าฐานะอันประเสริ ฐที่เราได้เป็ นบุตรของพระศาสนจักร
นั้น ไม่ใช่ เราได้มาเพราะคุณงามความดีอะไรของเรา แต่ได้มาเพราะพระหรรษทานพิเศษของ
พระคริ สตเจ้า ซึ่ งหากเราไม่สนองตอบด้วยความคิด ด้วยวาจา และด้วยกิ จการแล้วไซร้ อย่าว่าแต่
เราจะเอาตัวรอดเลย เรากลับจะถูกพิพากษาอย่างเคร่ งครัดยิง่ ขึ้น
ส่ วนคริ สตชนสารอง ผูท้ ี่พระจิตเจ้าทรงดลใจ และเขาแสดงออกแน่วแน่ปรารถนามา
สังกัดในพระศาสนจักร การตั้งสัตย์อธิษฐานอันนี้ก็ทาให้เขาสังกัดอยูใ่ นพระศาสนจักรแล้วและ
พระศาสนจักรผูเ้ ป็ นมารดา ก็ทรงรับเขาไว้ในความรัก และความเอาใจใส่ ดูแล
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สั มพันธภาพของพระศาสนจักรกับคริสตชนทีไ่ ม่ ใช่ คาธอลิก
15. บุคคลที่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์การล้างบาป ประกอบอยู่ดว้ ยเกี ยรตินามว่าเป็ นคริ สตชน แต่
เขาไม่ ประกาศรั บรองความเชื่ อทั้งครบ หรื อเขาไม่ รับรู ้ เอกภาพแห่ งสหพันธ์ภายใต้อานาจผูส้ ื บ
ตาแหน่ งของท่านเปโตร พระศาสนจักรก็ทราบดี ว่าตัว ท่านมี ความสัมพันธ์กับคนเหล่ านี้ ด้ว ย
เหตุผลหลายประการ คนเหล่ านี้ ส่วนมากเคารพพระคัมภีร์ และยึดถือเอาเป็ นหลักของความเชื่ อ
และของการประพฤติดารงชีวิต เขาจริ งใจแสดงความร้อนรนภักดีต่อพระศาสนา เขาเชื่อด้วยใจรัก
ในพระเป็ นเจ้า พระบิดาทรงสรรพานุ ภาพ และในพระคริ สตเจ้าพระเทวบุตรผูท้ รงกอบกู้ เขา
ได้รับประทับตราของศักดิ์สิทธิการล้างบาป จึงร่ วมสนิ ทกับพระคริ สตเจ้า กว่านั้นอีกเขารับรู ้และ
เข้าไปรับศักดิ์สิทธิการต่างๆ ในศาสนจักรกลุ่มของเขาหรื อในหมู่ศาสนจักรของเขา ในพวกเขา มี
หลาย ๆ ท่านมีบรรดาศักดิ์เป็ นพระสังฆราช เขาทาพิธีถวายสดุดีบูชา ทั้งยังส่ งเสริ มความภักดีต่อ
พระนางพรหมจาริ ณี พระเทวมารดา นอกนั้นเขายังมีสหพันธ์ ของการอธิ ษฐานภาวนา และของ
พระคุณานุคุณด้านวิญญาณอย่างอื่น ๆ อีก ยิง่ กว่านั้นเขามีสหพันธ์อย่างหนึ่งในพระจิตเจ้า พระองค์
ทรงแผลงฤทธิ์ทางาน ประทานพระคุณต่าง ๆ แม้กระทัง่ ในตัวเขา พระองค์ทรงใช้ฤทธิ์ เดชบันดาล
ความศักดิ์ สิ ทธิ์ ของพระองค์ท่าน ทาให้บางคนในพวกเขามี ใจกล้าหาญ ยอมพลี หลัง่ โลหิ ตของ
ตนเองเพื่อพระศาสนา นี่ แหละพระจิตเจ้าทรงปลุกให้สานุ ศิษย์ท้ งั หลายของพระคริ สตเจ้า เกิ ดมี
ความปรารถนาและการออกแรงทางาน เพื่อให้ทุก ๆ คนเข้ามารวมกัน ในทานองที่พระคริ สตเจ้า
ทรงกาหนดไว้ ให้รวมกันเป็ นหนึ่ งโดยสันติ เพื่อจะได้เป็ นฝูงแกะเดียว และนายชุมพาบาลแต่ ผู ้
เดี ย ว สาหรั บบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ดังนี้ พระศาสนจัก รผูเ้ ป็ นมารดา ไม่ ห ยุด ยั้งที่ จ ะบาเพ็ญ ภาวนา
เฝ้ าคอยความหวังและออกแรงทางานและตักเตื อนลูก ๆ ของท่านให้ชาระตน ให้ปฏิ รูปตนใหม่
เพื่อสัญลักษณ์ของพระคริ สตเจ้าจะได้เปล่งรัศมีแจ่มจรัสขึ้นบนในหน้าของพระศาสนจักร
บรรดาผู้ทมี่ ใิ ช่ คริสตชน
16. ที่สุดก็ถึงบุคคลที่ยงั มิได้รับพระวรสาร แต่เขาก็มีความเกี่ ยวข้องกับประชากรของพระ
เป็ นเจ้าด้วยเหตุผลหลายประการ พวกแรกคือประชากรนั้น ที่ได้รับพันธไมตรี และพันธสัญญาต่าง
ๆ และจากประชากรนี้เอง พระคริ สตเจ้าได้ทรงถือกาเนิดมาทางด้านเนื้อหนัง (เทียบ รม. 9,4-5) เป็ น
ประชากรที่พระทรงเลือกสรร ประชากรสุ ดที่รัก เพราะพวกบรรพบุรุษของพวกเขา พระเป็ นเจ้า
มิได้ทรงเสี ยพระทัยที่ได้ประทานพระคุณานุ คุณและพระกระแสเรี ยกแก่ พวกเขา (เทียบ รม. 11,
28-29) แต่จุดประสงค์มุ่งความรอด ยังผูกพันบุคคลเหล่านั้นที่รับรู ้จกั พระผูส้ ร้าง ท่ามกลางพวกนี้ มี
ชาวมุสลิมเป็ นต้น เขาประกาศยืนยันว่าพวกเขายึดถือความเชื่อของอับราฮัม เขานมัสการพระเป็ น
เจ้าแต่ผเู ้ ดียว ร่ วมกับพวกเรา (คาธอลิก)เขานับถือพระเป็ นเจ้าแต่ผเู ้ ดียว ผูท้ รงเมตตากรุ ณา และใน
เอกสารประกอบการเรี ยน

วิ ชาศาสนสัมพันธ์

44

วันสุ ดท้ายจะทรงพิพากษามวลมนุษย์ สาหรับบุคคลอื่น ๆ ที่ในเงาในรู ปภาพแสวงหาพระเป็ นเจ้าที่
เขาไม่รู้จกั พระเป็ นเจ้าเองก็ทรงไม่ห่างจากคนพวกนี้ เพราะว่าพระองค์ประทานให้ทุก ๆ คนมีชีวิต
มีความดลบันดาลใจและมี สารพัด (เทียบ กจ. 17,25-28) และพระผูก้ อบกู้ทรงมี พระประสงค์ให้
มนุ ษย์ทุกคนเอาตัวรอด (เทียบ 1 ทม. 2,4) คนเหล่านี้ ไม่รู้ถึงพระวรสารของพระคริ สตเจ้าไม่ รู้ถึง
พระศาสนจักรของพระองค์ โดยไม่มีความผิด ถึงกระนั้นเขาก็แสวงหาพระเป็ นเจ้าด้วยใจอันสุ จริ ต
และน้ าพระทัยของพระองค์ที่เขาทราบโดยทางการบอกกล่าวของมโนธรรมและภายใต้อิทธิ พลของ
พระหรรษทาน เขาพยายามสนองตามนั้นด้วยกิจการของตน เขาก็อาจบรรลุถึงความรอดตลอด
นิ รั นดร์ ท้ งั พระญาณสอดส่ องของพระเป็ นเจ้าก็ ไม่ เพิ กเฉย ประทานความช่ ว ยเหลื ออันจ าเป็ น
สาหรับความรอดแก่ พวกคนที่โดยที่ไม่ใช่ความผิดของเขา ที่เขายังไม่ได้บรรลุถึงการรู ้จกั พระเป็ น
เจ้าอย่างกระจ่างแจ้ง และเขาพยายามปฏิบตั ิโน้มชีวิตของเขาไปในทางที่ถูกต้อง แน่ นอนโดย
พระหรรษทานช่วยเหลือ เพราะว่าทุก ๆ สิ่ งที่ดี ที่จริ งอันนี้ มีอยู่ในตัวพวกเขา พระศาสนจักรถือว่า
เป็ นการเตรี ยมตัวเบื้องแรกแห่ งพระวรสารแล้ว และเป็ นสิ่ งที่พระองค์ท่าน องค์ผสู ้ ่ องสว่างมนุ ษย์
ทุกคนประทานให้ หวังให้เขาได้รับชีวิตในที่สุด แต่ก็มีบ่อยเหมือนกันที่มนุ ษย์ถูกปี ศาจล่อลวง จึง
หลงใหลไปในความนึ กคิด เขาเปลี่ยนความจริ งของพระเป็ นเจ้า เป็ นคาปดมดเท็จ เขารับใช้สัตว์
โลกมากกว่าพระผูส้ ร้าง (เทียบ รม. 1, 21 และ 25) หรื อขณะอยู่ในโลกนี้ เขามีชีวิตและตายไปโดย
ไม่มีพระเป็ นเจ้า คนพวกนี้ ล่อแหลมต่อความหมดหวังเป็ นอย่างยิ่ง เพราะเหตุน้ ี เอง เพื่อส่ งเสริ ม
พระเกียรติมงคลของพระเป็ นเจ้า และเพื่อช่วยให้คนเหล่านี้ท้งั หมดได้เอาตัวรอด พระศาสนจักรจึง
ระลึ ก ถึ งพระบัญ ชาของพระสวามี เจ้า ที่ว่า “พวกท่า นจงไปประกาศพระวรสารแก่ สัตว์โ ลกทุ ก
ตัวตน” (มก. 16,15) และท่านเอาใจใส่ อนุเคราะห์แคว้นมิสซังต่าง ๆ
เอกลักษณ์ การเป็ นธรรมทูตของพระศาสนจักร
17. พระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาฉันใด พระบุตรก็ทรงใช้บรรดาอัครสาวกไปฉันนั้น
(เทียบ ยน 20:21) พระองค์มีพระดารัสว่า “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติ จงทาศักดิ์สิทธิ การล้างบาปแก่เขา ในนามของพระบิดา และพระบุตรและพระจิต จงสั่งสอนเขาให้ปฏิบตั ิทุกสิ่ ง ที่ขา้ ฯ
บัญ ชาสั่ งพวกท่ า นไว้ และ “นี่ แ หละข้า ฯ อยู่กับท่ า นเรื่ อ ยไปจวบจนสิ้ นพิ ภ พ” (มธ 28:18-20)
พระคริ สตบัญชาอันมีสง่า : สั่งให้ประกาศความจริ งอันช่วยให้รอดนี้ พระศาสนจักรได้รับมาจาก
อัครสาวก ให้ปฏิบตั ิเรื่ อยไปจนสุ ดแดนดิน (เทียบ กจ 1:8) ฉะนั้น ท่านจึงนาเอาวาทะของท่านอัคร
สาวกมาใช้กับท่านเองที่ว่า “กรรมของข้าพเจ้า หากข้า พเจ้าไม่ ประกาศพระวรสาร” (1 คร 9:16)
เพราะฉะนั้นพระศาสนจักรจึงดาเนินงานส่ งธรรมทูตต่าง ๆ มาไม่หยุดยั้ง จนกระทัง่ พระศาสนจักร
ต่าง ๆ ที่ต้ งั ขึ้นใหม่ บรรลุถึงความสมบูรณ์ และทาภารกิ จประกาศพระวรสารสื บต่อไปเป็ นทอด ๆ
เอกสารประกอบการเรี ยน

วิ ชาศาสนสัมพันธ์

45

พระจิตเจ้าทรงปลุกกระตุน้ ให้เขาร่ วมงานจนบรรลุผลสาเร็ จตามความมุ่งมาดของพระเป็ นเจ้าผูไ้ ด้
ทรงแต่งตั้งพระคริ สตเจ้าขึ้นเป็ นแหล่งที่มาแห่ งความรอดสาหรับทัว่ โลกจักรวาล ในการประกาศ
พระวรสารพระศาสนจักรโน้มนาให้บรรดาผูฟ้ ั งมีความเชื่อ และประกาศแสดงความเชื่อนั้นอย่าง
เปิ ดเผย ท่านจัดเตรี ยมให้เขารับศักดิ์สิทธิ การ-ล้างบาป ให้เขาเจริ ญวัฒนาขึ้นโดยอาศัยความรักของ
พระองค์ไปจนถึ งขั้นสมบูรณ์ พระศาสนจักรออกแรงทางาน เพื่อเมื่อพบเห็นสิ่ งที่ดีงามในใจ ใน
ความนึ ก คิ ดของมนุ ษ ย์ หรื อที่พ บเห็ นกระจายอยู่ในจารี ตพิ ธี กรรม และวัฒนธรรมอันเป็ นของ
เฉพาะตัว ของประชาชาติ ต่า ง ๆ ท่ านไม่ เ พีย งแต่ ไม่ ทาลายให้ดบั สู ญ แต่ ท่า นกลับเยีย วยารั ก ษา
ตกแต่งเชิดชูข้ ึน และนาไปสู่ ความสัมฤทธิ์ผลให้เป็ นเกียรติมงคลแด่พระเป็ นเจ้า เป็ นที่อปั ยศอับอาย
แก่ปีศาจและเป็ นความผาสุ กแก่มวลมนุษย์ ไม่ว่าใครที่เป็ นศิษย์ของพระคริ สตเจ้า เขาทุกคนมีหน้าที่
โดยเฉพาะของตน และมีภาระต้องเผยแพร่ ความเชื่ อ จริ งอยู่ไม่ ว่าใครก็ทาศักดิ์ สิ ทธิ การ-ล้างบาป
ได้แก่ ผมู ้ ี ความเชื่ อ แต่ก็เป็ นหน้าที่ของพระสงฆ์ ที่จะก่ อสร้ างพระวรกายด้วยถวายสดุดีบูชา ทั้งนี้
เพื่อให้สาเร็ จเป็ นไปตามพระวจนะของพระเป็ นเจ้าที่พระองค์มีพระดารั สทางท่านประกาศกว่า :
“จากตะวันออกจนถึงตะวันตก พระนามของข้าฯ ยิง่ ใหญ่ต่อหน้านานาชาติและในทุก ๆ สถานที่ก็มี
การถวายสักการะและบูชาแด่พระนามของข้าฯ ด้วยเครื่ องบูชาอันบริ สุทธิ์ (มลค 1:11) ดังนี้ แหละ
พระศาสนจักรทั้งอธิ ษฐานภาวนา ทั้งออกแรงทางานพร้ อม ๆ กันไป เพื่อให้โลกบรรลุ ถึงความ
สมบูรณ์ มาเป็ นประชากรของพระเป็ นเจ้า เป็ นพระวรกายของพระสวามี เ จ้า และเป็ นโบสถ์ที่
ประทับของพระจิตเจ้า และเพื่อให้พระคริ สตเจ้าองค์พระประมุขของทุกคน ให้พระผูส้ ร้างและ
พระบิดาของโลกจักรวาลได้รับเกียรติยศและพระเกียรติมงคลทุก ๆ ประการ
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พระธรรมนูญด้านอภิบาลของสภาสั งคายนาวาติกนั ที่ 2
ว่าด้วยเรื่องพระศาสนจักรในโลกยุคใหม่
GAUDIUM ET SPES
“ความชื่นชมยินดีและความหวัง”
**************************
แรงกระตุน้ เร่ งด่วนให้มีการเขียนเอกสารฉบับร่ างของสิ่ งที่จะกลายมาเป็ น “พระธรรมนู ญ
ด้านอภิบาลว่าด้วยเรื่ องพระศาสนจักรในโลกยุคใหม่” หรื อ GAUDIUM et SPES (อันเป็ นสองคา
แรกของเอกสารนี้ ในภาษาลาติน) มาจากการสอดแทรกอันท้าทายยิ่งในตอนช่วงท้ายการประชุ ม
วาระแรกของสภาสังฆคายนาวาติกนั ที่ 2 องค์ปาฐกผูน้ ้ นั คือ พระคาร์ ดินลั ซู เอเน็นส์ ผูก้ ระตุน้ สภา
สังคายนาให้ต้ งั วิสัยทัศน์ที่มีจุดศูนย์รวมอยูท่ ี่การให้คาตอบต่อคาถามที่โลกตั้งขึ้นนั้นว่า “พระศาสน
จักรของพระคริ สตเจ้า ท่า นกล่ าวถึ งตัวเองว่าอย่างไร” ฉะนั้น สภาสังคายนาจึ งต้องกล่ าวถึ ง
พระศาสนจักรสู่ ภายนอก (the Church ad extra) ถึงวิธีที่พระศาสนจักรเข้าใจความเกี่ ยวพันของ
พระศาสนจักรกับโลกปั จจุบนั ด้วย คาตอบของพระศาสนจักรโดยหลักสาคัญนั้นเป็ นคาตอบด้าน
บวกและให้การยืนยันรับรอง “โลก” ต่อไปนี้เป็ นข้อความต่างๆ ที่คดั มาจากเอกสารฉบับนี้ ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา
พระศาสนจักรให้ ความเคารพทุกสิ่ งทีด่ งี าม
ยิ่งกว่านั้น พระศาสนจัก รยอมรั บรู ้ สิ่ งดี งามที่พบมี อยู่ในพลวัต ด้านสังคมของยุคปั จจุ บนั
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ องความก้าวหน้าสู่ ความเป็ นเอกภาพ การทาให้เป็ นสังคมที่มีคุณภาพ และการ
ร่ วมมือกันทางด้านบ้านเมืองและด้านเศรษฐกิจ การส่ งเสริ มความเป็ นเอกภาพนี้ ก็สอดประสานเป็ น
อย่า งดี กับธรรมชาติ อนั ลึ กซึ้ งที่ สุ ด แห่ งพันธกิ จ ของพระศาสนจัก ร เพราะว่ า เอกภาพนี้ “อยู่ใ น
ธรรมชาติของศีลศักดิ์สิทธิ์ อันเป็ นเครื่ องหมายและเครื่ องมือที่เป็ นของความสนิ ทสัมพันธ์เป็ นหนึ่ ง
เดียวกับพระเจ้า และของความเป็ นเอกภาพในหมู่มวลมนุ ษย์ท้ งั หลายด้วย” พระศาสนจักรแสดงให้
โลกเห็นว่าความสามัคคีกนั ทางสังคมและทางภายนอกนั้นมาจากความเป็ นหนึ่ งเดียวกันของหัวใจ
กับความคิด มาจากความเชื่อกับความรัก ซึ่ งความเป็ นเอกภาพอันมิอาจแยกได้น้ ี ได้ถูกสถาปนาไว้
ในพระจิตเจ้า ผลกระทบที่พระศาสนจักรสามารถมีต่อสังคมยุคใหม่น้ ี แสดงออกมาเป็ นการเจริ ญ
ชีวิตความเชื่อและความรักอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มิใช่มีผลออกมาเป็ นอานาจภายนอกที่กระทาการ
โดยวิธีการแบบมนุษย์ลว้ น ๆ ใด ๆ เลย
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โดยธรรมชาติ แ ละพันธกิ จ ของพระศาสนจัก ร พระศาสนจัก รเป็ นสากลในแบบที่ ว่ า
พระศาสนจักรมิ ได้อุทิศตนให้กบั วัฒนธรรมหนึ่ งใด หรื อให้กบั ระบบทางการเมือง ทางเศรษฐกิ จ
หรื อทางสังคมหนึ่ งใดเป็ นการเฉพาะ ฉะนั้น พระศาสนจักรจึงสามารถเป็ นสายสัมพันธ์ใกล้ชิดยิ่ง
ระหว่างหมู่คณะของผูค้ นและชนชาติท้ งั หลาย หากว่าหมู่คณะเหล่านั้นไว้วางใจในพระศาสนจักร
และให้ประกันแก่พระศาสนจักรว่า พระศาสนจักรมีเสรี ภาพแท้จริ งที่จะปฏิบตั ิพนั ธกิ จของตน ด้วย
มุมมองเช่นนี้ เองที่พระศาสนจักรเรี ยกร้ องสมาชิกของตนและมวลมนุ ษย์ท้ งั หลาย ด้วยจิตตารมณ์
แห่ งการเป็ นครอบครัวเดียวกันของบรรดาบุตรของพระจ้า ให้หลีกเลี่ยงการขัดแย้งทุกอย่างระหว่าง
ชาติ ต่าง ๆ และระหว่างเชื้ อชาติ ท้ งั หลาย และให้เชื่ อมสัมพันธ์องค์กรต่ าง ๆ ตามกฎหมายของ
มนุษย์ให้เป็ นหนึ่งเดียวกันในหมู่พวกเขา
สภาสังคายนาให้ความเคารพยกย่องเป็ นอย่างสู งซึ่ งความจริ ง ความดีงาม และความยุติธรรม
ใดก็ตามที่พบมีอยูใ่ นสถาบันต่าง ๆ ของมนุ ษย์ในอดีตหรื อในปั จจุบนั ยิ่งกว่านั้น สภาสังคายนานี้ ก็
ยังประกาศด้วยว่า พระศาสนจักรกระตื อรื อร้ นยิ่งที่จะช่วยเหลือและส่ งเสริ มสถาบันต่างๆ เหล่ านี้
เท่ า ที่ เ รื่ องนี้ เกี่ ย วข้อ งกับ พันธกิ จ และเข้า ได้กับพัน ธกิ จ ของพระศาสนจัก ร พระศาสนจัก รไม่
ปรารถนาสิ่ งอื่นใดอย่างเร่ าร้อนยิง่ ไปกว่าที่จะพัฒนาตนเองอย่างไม่ถูกฉุ ดรั้งในการรับใช้มวลมนุ ษย์
ภายใต้อาณาจักรใดก็ตามที่ยอมรั บรู ้ สิทธิ ข้ นั พื้นฐานของบุคคลมนุ ษย์และครอบครั วมนุ ษย์ และ
ความต้องการของความดีส่วนรวม (GS 42)
ความสั มพันธ์ กนั ระหว่ างพระวรสารกับวัฒนธรรม
มี สายสัมพันธ์ เชื่ อมโยงมากมายระหว่า งสารแห่ งความรอดกับวัฒ นธรรม โดยการเผย
แสดงตัวพระองค์เองแก่ประชากรของพระองค์ที่ถึงจุดสุ ดยอดอยูท่ ี่ความสมบูรณ์แห่ งการปรากฏนั้น
ในพระบุตรของพระองค์ผทู ้ รงรับเอากายเป็ นมนุ ษย์ พระเจ้าก็ตรัสออกมาตามวัฒนธรรมที่เหมาะ
กับแต่ละยุคสมัย
เช่นเดียวกัน พระศาสนจักรเป็ นอยูเ่ รื่ อยมาตลอดหลายศตวรรษในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และ
ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่ งทรั พยากรของวัฒนธรรมที่แตกต่ างกันเหล่ านั้น ในการเทศน์สอนของ
พระศาสนจักรเพื่อเผยแผ่และอธิบายสารของพระคริ สตเจ้า เพื่อสารวจตรวจสอบและทาความเข้าใจ
สารนั้นให้ลึกซึ้ งยิ่งขึ้น และเพื่อประกาศสารนั้นออกมาอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในพิธีกรรมและในมิ ติ
ด้านต่าง ๆ ของชีวิตของบรรดาคริ สตชนด้วย
ถึงกระนั้น พระศาสนจักรก็ถูกส่ งไปสู่ นานาชาติทุกยุคสมัย ดังนั้น จึงไม่ถูกผูกมัดอย่างเป็ น
การเฉพาะและอย่างไม่อาจแยกออกมาได้ อยู่กบั เชื้อสายหนึ่ งหรื อชาติหนึ่ ง หรื อกับวิถีทางดาเนิ น
ชี วิตแบบหนึ่ ง หรื อการปฏิ บตั ิ ตามประเพณี ใด ๆ ทั้งดั้งเดิ มและสมัยใหม่ น้ ี แบบหนึ่ งแบบใดได้
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พระศาสนจักรนี้ถือซื่ อสัตย์ต่อประเพณี ต่าง ๆ ของตน และในเวลาเดียวกัน ก็สานึ กเป็ นอย่างยิ่งถึง
พันธกิ จ สากลของตน ฉะนั้น พระศาสนจัก รจึ งสามารถเข้า สู่ ความสั ม พันธ์ เ ป็ นหนึ่ งเดี ย วกับ
รู ปแบบแตกต่างกันของวัฒนธรรมที่ช่วยเสริ มสร้างให้พระศาสนจักรและวัฒนธรรมเหล่านั้นมัง่ คัง่
ขึ้นด้วย
ข่าวดีของพระคริ สตเจ้ายังคงฟื้ นฟูชีวิตและวัฒนธรรมของมนุ ษย์ที่ผิดพลาดไปอยู่เสมอ ข่าว
ดีน้ ีต่อสู ้และช่วยขจัดความผิดหลงและความชัว่ ซึ่ งมาจากการชักจูงให้ทาบาปอยู่เสมอ ข่าวดีน้ ี ไม่
เคยหยุดที่จะช่ วยชาระให้บริ สุทธิ์ และช่ วยยกระดับศี ลธรรมของผูค้ นทั้งหลายเลย ข่ าวดี น้ ี รับเอา
คุณสมบัติและของประทานด้านชีวิตจิตของทุกยุคสมัยและทุกชนชาติ และด้วยความอุดมมัง่ คัง่ แบบ
เหนื อธรรมชาติ เหล่ านี้ เองที่ข่าวดี น้ ี ทาให้สิ่งเหล่านั้นเบ่งบานออกมาจากภายใน ข่ าวดี น้ ี ช่วยให้
แข็งแกร่ ง ทาให้สมบูรณ์ และฟื้ นฟูทุกสิ่ งกลับมารวมอยูใ่ นพระคริ สตเจ้า (เทียบ อฟ 1:10) ในแบบ
นี้ เองที่พระศาสนจักรกระทาพันธกิ จของตน และในการปฏิบตั ิพนั ธกิ จนี้ พระศาสนจักรก็กระตุ น้
และช่วยทาให้วฒั นธรรมของมนุ ษย์และวัฒนธรรมของพลเมืองก้าวหน้าไป อีกทั้งยังช่วยแบ่งปั น
ให้แก่เสรี ภาพภายในของมนุษย์ โดยทางกิจการของพระศาสนจักร รวมทั้งกิ จการด้านพิธีกรรมด้วย
(GS 58)
การให้ ความเคารพต่ อผู้ประกาศนับถือศาสนาอืน่
ผูค้ นมากมายกาลังปรารถนาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะให้แน่ใจว่าสิ ทธิของคนกลุ่มน้อยกลุ่มต่าง ๆ ใน
ประเทศของตนนั้นได้รับการพิทกั ษ์ดูแล โดยไม่ มองข้ามหน้าที่ต่าง ๆ ที่พวกเขามี ต่อชุ มชนทาง
การเมืองด้วย ยังมีการเพียรทนมากยิง่ ขึ้นต่อผูท้ ี่แตกต่างกับตนในเรื่ องความคิดเห็นและเรื่ องศาสนา
ด้วย ในขณะเดียวกัน ก็กาลังมีการร่ วมมือกันในวงกว้างยิง่ ขึ้นเพื่อจะช่วยให้พลเมืองทั้งหมด และ
มิใช่เพียงปัจเจกบุคคลที่มีอภิสิทธิ์เพียงไม่กี่คนเท่านั้น ได้ใช้สิทธิของตนสมกับเป็ นบุคคลมนุ ษย์อย่า
บังเกิดผลจริ ง ๆ (GS 73)
พระศาสนจักรส่ งเสริมทุกสิ่ งทีจ่ ริง ทุกสิ่ งทีด่ ี และทุกสิ่ งทีง่ ดงาม
ด้วยความซื่ อสัตย์ภกั ดี ต่อพระวรสารในการทาให้พนั ธกิ จของตนสาเร็ จบริ บูรณ์ไปในโลก
พระศาสนจักรซึ่ งมี หน้าที่ที่จะส่ งเสริ มและยกย่องทุกสิ่ งที่จริ ง ทุกสิ่ งที่ดี และทุกสิ่ งที่งดงามใน
ชุมชนมนุษย์ก็ช่วยผดุงไว้ซ่ ึ งสันติสุขในท่ามกลางมวลมนุษย์ เพื่อพระสิ ริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า (เทียบ
ลก 2:14) (GS 76)
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การเสวนาไม่ ตัดทิง้ มนุษย์ ผ้ ใู ดเลย
ความคิ ดของเรายังไปถึ งผูท้ ี่ยอมรั บรู ้ พระเจ้าและผูท้ ี่ส งวนรั กษาองค์ประกอบล้ าค่ าแบบ
ศาสนาและแบบมนุ ษ ย์ไ ว้ใ นธรรมประเพณี ท้ งั หลายของพวกเขาด้ว ย เราหวังเป็ นอย่า งยิ่งว่ า
การเสวนากันอย่างตรงไปตรงมา จะช่วยกระตุน้ เราทุกคนให้รับเอาแรงดลใจของพระจิตเจ้าไว้ดว้ ย
ความซื่ อสัตย์ และลงมือกระทาตามแรงดลใจเหล่านี้ดว้ ยความเต็มอกเต็มใจ
สาหรั บในส่ วนของเรานั้น ความกระตื อรื อร้ นของเราที่ จะทาการเสวนา ซึ่ งกระทาด้ว ย
วิจารณญาณอันรอบคอบเหมาะสม และนาไปสู่ ความจริ งโดยวิถีทางความรักอย่างเดียวนั้น ย่อมไม่
ตัดทิง้ มนุษย์ผใู ้ ดเลย เราปรารถนาจะรวมเอาทุกคนที่ให้ความเคารพคุณค่าเด่นชัดต่างๆ ของมนุ ษย์
โดยไม่ตอ้ งไปคิดคานึงว่าสิ่ งเหล่านั้นมาจากผูใ้ ด รวมทั้งรวมเอาผูท้ ี่ต่อสู ้คดั ค้านพระศาสนจักรและ
เบียดเบียนข่มเหงพระศาสนจักรในหลากหลายรู ปแบบไว้ดว้ ย เนื่ องจากพระเป็ นเจ้า พระบิดาทรง
เป็ นจุดเริ่ มต้นและจุดหมายปลายทางของทุกสิ่ ง เราจึงถูกเรี ยกมาให้เป็ นพี่นอ้ งชาย-หญิงซึ่ งกันและ
กัน เราจึงควรทางานร่ วมกันโดยไม่ตอ้ งให้เกิ ดความรุ นแรง และปราศจากการหลอกลวงกันเพื่อจะ
ได้ช่วยกันสร้างโลกขึ้นมาด้วยจิตตารมณ์แห่ งสันติสุขที่แท้จริ ง (GS 92)
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พระกฤษฎีกาของสภาสังคายนาวาติกนั ที่ 2
เรื่อง กิจการธรรมทูตของพระศาสนจักร
AD GENTES
********************
พระกฤษฎีกา "Ad Gentes" เรื่ องกิจการธรรมทูตของพระศาสนจักร เป็ นเอกสารซึ่ งเรี ยกร้อง
ให้ส่ งประชากรของพระเป็ นเจ้า ไปในโลกเพื่ อเป็ นแสงสว่ า งและความรอดพ้นให้แ ก่ ชนชาติ
ทั้งหลายที่ไม่มีความเชื่อ คือ บรรดาคนต่างศาสนาเหล่านั้น ในขณะที่เอกสารนี้ยนื ยันด้วยพระคัมภีร์
ถึงธรรมชาติแบบธรรมทูตของพระศาสนจักร ในเวลาเดียวกัน เอกสารนี้ ก็ต้ งั คาถามสาคัญขึ้นมาซึ่ ง
ท้าทายพระศาสนจักรในเรื่ องพันธกิ จของพระศาสนจักรในยุคปั จจุบนั ด้วย ปั ญหาสาคัญนั้นก็คือ
เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาคริ สต์กบั ศาสนาอื่น เอกสารนี้ช่วยเตือนให้ระลึกว่าสภาสังคายนา
วาติกันที่ 2 นี้ เป็ นสังคายนาแรกที่พระศาสนจักรเข้ามาเกี่ ยวพันโดยตรงกับศาสนาอื่น ดังนั้นนี่ จึง
เป็ นเพียงก้าวแรกเท่านั้น บางข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่าวนั้นมีดงั นี้
ความถูกต้ องตามกฎหมายและความจาเป็ นของกิจการธรรมทูต
ดังนั้น แม้ว่าตามวิถีทางที่พระเจ้าเท่านั้นทรงทราบ พระเจ้าทรงนาผูท้ ี่ไม่ รู้ถึงพระวรสาร
โดยที่มิใช่ความผิดของเขา ให้มาสู่ ความเชื่อได้ ซึ่ ง “หากไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็ นที่พอพระทัยของ
พระเจ้าไม่ได้เลย” (ฮบ 11:) ถึงกระนั้น พระศาสนจักรก็ยงั มีขอ้ บังคับ และมีสิทธิ อนั ศักดิ์สิทธิ์ ให้
ต้องทาการเผยแผ่พระวรสาร ฉะนั้นกิ จการธรรมทูตก็ยงั คงมีพลังเต็มที่และมีความจาเป็ นอยู่ในยุค
สมัยนี้และตลอดไป (AG 7)
คุณลักษณะแบบอนันตกาลของกิจการธรรมทูต
ดังนั้น ช่วงเวลาระหว่างการเสด็จมาครั้งแรกกับการเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
จึงเป็ นเวลาแห่ งกิ จการธรรมทูต ซึ่ งเป็ นเสมือนเวลาแห่ งฤดูเก็บเกี่ ยวพืชผล เมื่อพระศาสนจักรจะ
ถูกรวบรวมจากทุกทิศทุกทางเข้ามาสู่ พระอาณาจักรของพระเจ้า เพราะว่าพระวรสารจะต้องถูก
ประกาศแก่นานาชาติก่อนที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเสด็จมา (เทียบ มก 13:10)
กิ จการธรรมทูตมิใช่เป็ นอะไรอื่น และมิ ใช่ เป็ นอะไรน้อยไปกว่าการเผยแผนการของ
พระเจ้าให้ปรากฏการแสดงให้เห็นแผนการนั้น และการทาให้แผนการนั้นเป็ นจริ งขึ้นมาในโลก
และในประวัติศาสตร์ ซึ่ งโดยทางพันธกิจ พระเจ้าทรงนาประวัติศาสตร์ ความรอดนั้นมาถึงบทสรุ ป
สุ ดท้ายกิ จการธรรมทูตทาให้พระคริ สตเจ้าผูท้ รงเป็ นบ่อเกิ ดความรอดพ้น ทรงมาประทับอยู่โดย
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ทางการเทศน์สอนพระวาจา และทางการเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์ที่มีศีลมหาสนิทเป็ นศูนย์กลางและ
จุดสู งสุ ด กิจการธรรมทูตช่วยขจัดการเกี่ ยวพันกับสิ่ งชัว่ ช้า ให้พน้ จากองค์ประกอบของความจริ ง
และพระหรรษทานซึ่ งพบอยู่ในหมู่ประชาชาติ ท้ งั หลาย และเป็ นการประทับอยู่แบบเร้ นลับของ
พระเจ้าอย่างที่เป็ นอยูน่ ้ นั และยังช่วยนาเอาองค์ประกอบเหล่านั้น กลับมาสู่ พระคริ สตเจ้าผูท้ รงเป็ น
บ่อเกิ ดนั้นเสี ยใหม่ ผูท้ รงทาลายล้างอานาจครอบครองของปี ศาจ และทรงหยุดยั้งความประสงค์
ร้ายมากมายของความชัว่ ด้วย ดังนั้น สิ่ งดีใดก็ตามที่ถูกพบมีอยู่ในความคิดและในหัวใจของผูค้ น
ทั้งหลาย หรื อมีอยูใ่ นประเพณี และวัฒนธรรมเฉพาะต่าง ๆ ของประชาชาติท้ งั หลาย ยิง่ กว่าที่จะถูก
ทาให้สูญหายไป กลับจะได้รับการชาระให้สะอาดบริ สุทธิ์ และบรรลุถึงความสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อ
พระสิ ริรุ่ งโรจน์ของพระเจ้า เพื่อให้ปีศาจต้องสับสนอับอายไป และเพื่อความสุ ขของมวลมนุษย์
ฉะนั้น กิ จการธรรมทูตจึงมุ่งไปสู่ ความสมบูรณ์แบบอนันตกาล และโดยกิ จการธรรมทูต
ประชากรของพระเจ้าก็แผ่ขยายไปถึงขั้นนั้น และจนกว่าจะถึงเวลานั้นที่พระบิดาเจ้าที่พระบิดาเจ้า
ได้ทรงกาหนดไว้แล้วโดยอานาจของพระองค์ (เทียบ กจ 1:7) ซึ่ งเวลานั้นก็ได้ถูกทานายล่วงหน้าไว้
แล้วว่า "จงขยายที่กางกระโจมของเจ้าให้กว้างออกไป จงคลี่เครื่ องแขวนประดับกระโจมออกอย่าง
ไม่ตอ้ งเกรงใจ" (อสย 54:2) โดยทางกิ จธรรมทูต พระกายลึกล้ าได้รับการขยายใหญ่ข้ ึนจนกว่าจะ
เป็ นผูใ้ หญ่ เ ต็ม ที่ ตามมาตรฐานความสมบูร ณ์ ข องพระคริ ส ตเจ้า (เที ย บ อฟ 4:13) พระวิ ห าร
ศักดิ์สิทธิ์ ที่ซ่ ึ งพระเจ้าได้รับการมนัสการด้วยเดชะพระจิตเจ้าและตามความจริ ง (เทียบ ยน 4:23) ก็
เจริ ญเติบโต และถูกก่อสร้างขึ้นมาโดยมีอคั รสาวกและประกาศกเป็ นรากฐาน มีพระเยซู คริ สตเจ้า
ทรงเป็ นศิลาหัวมุม (เทียบ อฟ 2:20) (AG9)
พระศาสนจักรกับกิจการธรรมทูตมากมายมหาศาล
พระศาสนจักรซึ่ งพระคริ สตเจ้าทรงส่ งออกไปให้เผยแสดงและสื่ อความรักของพระเจ้าแก่
ประชาชาติท้ งั หลายนั้น ตระหนักดี ว่าพระศาสนจักรยังมีกิจการธรรมทูตอีกมากมายเหลือคณาที่
จะต้องกระทา มีผคู ้ นอีกหลายพันล้านคน ซึ่ งจานวนทวีเพิ่มขึ้นอยูท่ ุกวัน ยังไม่เคยได้ยนิ หรื อแทบ
ไม่ได้ยนิ สารข่าวดีน้ ี เลย คนเหล่านั้นรวมกันเป็ นหมู่คนกลุ่มใหญ่ ๆ ที่ผกู พันเป็ นหนึ่ งเดียวกันด้วย
สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม มีธรรมประเพณี ด้ งั เดิมทางศาสนา และมีความสัมพันธ์เหนียวแน่ นทาง
สังคมต่อกัน ในหมู่คนเหล่านี้ บ้างก็รวมอยูใ่ นสังกัดของศาสนาสาคัญศาสนาใดศาสนาหนึ่ ง บ้างก็
ไม่มีความรู ้ถึงเรื่ องพระเจ้า ในขณะที่คนบางพวกบอกปฏิเสธออกมาไม่ยอมรับว่ามีพระเจ้าอยู่จริ ง
และคนบางพวกถึงกับโจมตี เรื่ องพระเจ้าด้วยซ้ าไป หากพระศาสนจักรต้องการจะนาเสนอเรื่ อง
ธรรมล้ าลึกแห่ งความรอดพ้น และชีวิตที่พระเจ้านามาให้น้ นั แก่มนุษย์ท้งั หลายแล้ว พระศาสนจักร
จะต้องฝังตัวเข้าไปอยูท่ ่ามกลางคนเหล่านั้นในแบบเดียวกันกับที่พระคริ สตเจ้า โดยการรับเอากาย
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เป็ นมนุษย์ของพระองค์ ก็ได้ทรงนาตัวพระองค์เองลงไปอยูใ่ นสภาพแวดล้อมเฉพาะทางสังคมและ
วัฒนธรรมของผูค้ นที่พระองค์ทรงเจริ ญชีวิตอยูท่ ่ามกลางพวกเขานั้นด้วย (AG 10)
การเจริญชีวติ เป็ นพยาน กับการเสวนา
เพื่อจะเป็ นสักขีพยานถึงพระคริ สตเจ้า คริ สตชนควรสร้างสายสัมพันธ์แห่ งความเคารพและ
ความรักกับผูค้ นทั้งหลาย คริ สตชนควรยอมรับรู ้ตนเองเป็ นสมาชิกของกลุ่มที่เขาเจริ ญชีวิตอยู่ดว้ ย
นั้น และโดยทางภารกิ จและการงานต่ าง ๆ ของชี วิตมนุ ษย์ เขาควรจะร่ วมแบ่งปั นในชี วิตด้า น
สังคมและด้านวัฒนธรรมของคนเหล่านั้นด้วย คริ สตชนควรทาตัวให้คุน้ เคยกับธรรมประเพณี ต่างๆ
ของชาติและของศาสนา และควรเปิ ดเผยด้วยความยินดีและด้วยความเคารพให้เห็นเมล็ดพันธุ์แห่ ง
พระวจนาตถ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในหมู่คนเหล่านั้นด้วย คริ สตชนจะต้องพิจารณาดูการปรั บเปลี่ ยนอัน
ลึกซึ้ งที่กาลังเกิดขึ้นอยูใ่ นชาติต่างๆ และลงมือทางานหนัก เพื่อว่ามนุษย์ยคุ ใหม่น้ ีจะได้ไม่ถูกทาให้
หันเหไปจากสิ่ งที่เป็ นของพระเจ้า โดยสลวนเกิ นไปกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่
ควรจะได้รับการปลุกเร้าให้มีใจปรารถนาอย่างเข้มข้นยิง่ ขึ้นถึงความรักและความจริ งซึ่ งพระเจ้าทรง
เผยแสดงแก่เรามนุษย์
พระคริ สตเจ้าทรงซึ มซาบเข้าทัว่ หัวใจมนุ ษย์และนาเข้าสู่ แสงสว่างของพระเจ้าโดยทางการ
เสวนาแบบมนุษย์จริ งๆ ฉันใด ศิษย์ของพระคริ สตเจ้าที่พระจิตของพระองค์ทรงครอบครองอยูอ่ ย่าง
ลึ กซึ้ งนั้น ก็ค วรทาความรู ้ จ ักและพูดคุ ยสนทนากับผูท้ ี่ เขาเจริ ญ ชี วิ ตอยู่ดว้ ยฉันนั้น เพื่อว่า โดย
ทางการเสวนากันด้วยความจริ งใจและเพียรทนนั้นเอง ที่เขาจะได้เรี ยนรู ้ความอุดมบริ บรู ณ์ที่พระเจ้า
ผูพ้ ระทัยดี ทรงแจกจ่ายให้แก่ชนชาติท้งั หลาย ในเวลาเดียวกัน คริ สตชนก็ตอ้ งพยายามใช้แสงแห่ ง
พระวรสารช่ ว ยส่ องสว่า งความอุ ด มบริ บูร ณ์ เหล่ า นี้ ช่ ว ยให้เ ป็ นอิส ระ และช่ วยนาความอุ ด ม
บริ บรู ณ์เหล่านี้เข้ามาอยูภ่ ายใต้อานาจปกครองของพระเจ้าผูช้ ่วยให้รอดนั้นเสี ยใหม่ (AG 11)
การเผยแผ่ พระวรสาร กับการกลับใจ
เมื่ อไรก็ตามที่พระเจ้าทรงเปิ ดช่ องทางให้ใช้ถอ้ ยคาเพื่อประกาศพระธรรมล้ าลึกของพระ
คริ สตเจ้าได้แล้ว (เทียบ คส 4:3) พระเจ้าผูท้ รงชีวิต และผูท้ ี่พระองค์ทรงส่ งมาเพื่อความรอดพ้นของ
มวลมนุ ษย์ คือ พระเยซู คริ สตเจ้า (เทียบ 1 ธส 1:9-10; 1 คร 1:18+21; กจ 14:15-17; 17:22-31)
ก็ยอ่ มได้รับการประกาศ (เทียบ 1 คร 9:15; รม 10:14) แก่ มวลมนุ ษย์ (เทียบ มก 16:15) อย่างกล้า
หาญและเพียรทนยิ่ง (เทียบ กจ 4:13, 29, 31; 9:27-28; 13:40; 14:3; 19:8; 26:26; 28:31; 1ธส
2:2; 2:8; 3:12; 7:4; ฟป 1:20; อฟ 3:12; 6:19-20) ทั้งนี้ ก็เพื่อว่าผูท้ ี่มิใช่คริ สตชนซึ่ งพระจิตเจ้าได้
ทรงเปิ ดใจของเขา (เทียบ กจ 16:4) ในขณะที่เขามีความเชื่ อนั้น เขาก็อาจหันเข้ามาหาองค์พระผู ้
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เป็ นเจ้าได้อย่างอิสระเสรี เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ น "หนทาง ความจริ ง และชีวิต" (ยน 14:6)
พระองค์จะทรงทาให้ความหวังภายในของเขาเต็มอิ่ม หรื ออาจทรงทาให้เกิ นที่เขาปรารถนานั้น
อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ดเลย
ที่จริ งแล้ว การกลับใจนี้ เป็ นเพียงขั้นเริ่ มต้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ก็พอเพียงที่จะทาให้
มนุษย์สานึ กว่าเขาได้รับการฉุ ดให้พน้ จากบาป และกาลังถูกนาเข้าสู่ ธรรมล้ าลึกแห่ งความรักของ
พระเจ้าผูท้ รงเชื้อเชิญมนุษย์ให้สร้างความสัมพันธ์เป็ นส่ วนตัวกับพระองค์ในพระคริ สตเจ้า ภายใต้
การขับเคลื่อนของพระหรรษทานของพระเจ้า ผูก้ ลับใจใหม่ก็ออกเดินทางไปตามเส้นทางชีวิตฝ่ าย
จิต ซึ่ งโดยอาศัยเส้นทางนี้ เขาที่ผา่ นจากการเป็ นคนเก่าไปสู่ การเป็ นคนใหม่ที่ถูกทาให้สมบูรณ์ไป
ในพระคริ สตเจ้า (เทียบ คส 3:5-10; อฟ 4:20-24) ในขณะที่เขาได้ร่วมส่ วนโดยทางความเชื่อใน
ธรรมล้ าลึกแห่ งการสิ้ นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์แล้ว การเปลี่ยนผ่านนี้
ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าในเรื่ องการมองโลกและเรื่ องศีลธรรม ควรจะถูกทาให้
ปรากฏเห็นชัดในการนาไปประยุกต์ใช้ในทางสังคม และควรจะส่ งผลออกมาอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน
ในช่ วงเวลาเรี ยนคาสอนเตรี ยมตัวเป็ นคริ สตชนใหม่ น้ นั เนื่ องจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่เขาเชื่ อใน
พระองค์น้ นั ทรงเป็ นเครื่ องหมายแห่ งการขัดแย้งต่อต้าน (เทียบ ลก 2:34; มธ 10:34-39) ผูก้ ลับใจ
ใหม่จึงมักจะต้องรับทุกข์จากการถูกเข้าใจผิดและถูกแบ่งแยก แต่เขาก็ยงั ได้รับประสบการณ์ความ
ชื่นชมยินดีซ่ ึ งพระเจ้าทรงมีพระทัยดีประทานให้เขาด้วยเช่นกัน
พระศาสนจักรห้ามอย่างเคร่ งครัดมิให้ผใู ้ ดก็ตามถูกบังคับให้ตอ้ งยอมรับความเชื่อ หรื อถูก
ชักชวนเกลี้ยกล่อมด้วยคาพูดชักจูงอันไม่เหมาะสมต่าง ๆ พระศาสนจักรยังต่อสู ้ป้องกันอย่างแข็ง
ขันซึ่ งสิ ทธิที่จะไม่ให้การเบียดเบียนอันอยุติธรรมมาทาให้ผใู ้ ดต้องหวัน่ กลัวไม่กล้ารับความเชื่อด้วย
เช่นกัน (AG 13)
การอบรมพระสงฆ์ พนื้ เมืองเพือ่ การเสวนากับผู้นับถือศาสนาอืน่
ข้อกาหนดทัว่ ไปเหล่านี้ สาหรับการอบรมพระสงฆ์ท้ งั ด้านอภิบาลและด้านปฏิบตั ิ ซึ่ งสภา
สังคายนาได้บญั ญัติไว้น้ นั จะต้องควบคู่ไปกับการมีความปรารถนาที่จะประสานให้เข้ากับวิธีคิดและ
วิธีปฏิบตั ิเฉพาะของชาติของตนเองนั้นด้วย ดังนั้น ความคิดของสามเณรจะต้องได้รับการเปิ ดกว้าง
และได้รับการกลัน่ กรองด้วย เพื่อว่าเขาจะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นและชื่นชมมากขึ้นกับวัฒนธรรมของ
ผูค้ นทั้งหลายของตนนั้น ในวิชาปรัชญาและเทววิทยา สามเณรควรตรวจสอบดูเรื่ องความสัมพันธ์
ระหว่างธรรมประเพณี ต่าง ๆ และศาสนาของบ้านเกิดเมืองนอนของตนกับศาสนาคริ สต์ดว้ ย
เช่นเดียวกัน การอบรมผูเ้ ตรี ยมตัวเป็ นพระสงฆ์น้ นั จะต้องคานึ งถึงความต้องการต่างๆ ด้าน
อภิบาลของดินแดนของตน สามเณรจะต้องศึ กษาประวัติศาสตร์ จุดมุ่ งหมายและวิธีการในการ
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ปฏิ บตั ิ งานธรรมทูต รวมถึ งสภาพเงื่ อนไขเฉพาะต่ า ง ๆ ด้า นสั งคม ด้า นเศรษฐกิ จ และด้า น
วัฒนธรรมของผูค้ นของเขาเองนั้นด้วย สามเณรควรจะได้รับการอบรมให้มีจิตตารมณ์ของสากล
เอกภาพ (ecumenism) และต้องได้รับการเตรี ยมตัวอย่างเหมาะสมสาหรับการเสวนาแบบพี่นอ้ งกับ
ผูม้ ิใช่คริ สตชนทั้งหลาย ทุกสิ่ งนี้เรี ยกร้องมากเท่าที่จะทาได้ในการศึกษาอบรมเพื่อเป็ นพระสงฆ์น้ นั
ควรจะกระทาอย่างเกี่ยวพันใกล้ชิดกับวิถีทางการดาเนินชีวิตของผูค้ นทั้งหลายของเขาด้วย (AG 16)
การเตรียมผู้ประกาศข่ าวดีเพือ่ การเสวนากับศาสนาอืน่
เนื่องจากการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องและมีวิธีการในกิจการธรรมทูตนั้น เรี ยกร้องให้ผทู ้ ี่ทางาน
เพื่ อ พระวรสารจะต้องได้รั บการเตรี ย มตัว อย่ า งมี ห ลัก เกณฑ์ ท างวิ ช าการเพื่ อภารกิ จ ของตน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการเสวนากับศาสนาที่มิใช่ศาสนาคริ สต์และวัฒนธรรมต่าง ๆ และควรจะ
ได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบตั ิภารกิ จที่ว่านั้นได้ จึงเป็ นสิ่ ง
ที่ปรารถนาอย่างยิง่ เพื่อจะให้เกิ ดผลดีแก่ งานธรรมทูตต่าง ๆ ควรจะมีการร่ วมมือกันฉันพี่นอ้ งใน
หมู่สถาบันวิชาการทั้งหลายซึ่ งเชี่ ยวชาญในเรื่ องธรรมทูตวิทยา และในวิชาการและศิ ลปศาสตร์
สาขาอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์สาหรับงานธรรมทูต อาทิ วิชาชาติพนั ธุ์วิทยา วิชาภาษาศาสตร์ และ
วิชาว่าด้วยศาสนาต่าง ๆ วิชาสังคมวิทยา เทคนิคด้านการอภิบาล และวิชาอื่นๆ ทานองนี้ (AG 34)
สภาพระสั งฆราช กับผู้นับถือศาสนาอืน่
เช่ นเดี ย วกัน เป็ นเรื่ องของสภาพระสั งฆราชทั้งหลายที่ จ ะจัด ตั้งหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ และ
ส่ งเสริ มหน่วยงานเหล่านั้น ซึ่ งจะรับเอาผูท้ ี่มาจากดินแดนธรรมทูตดุจพี่นอ้ ง เพื่อมาทางาน หรื อ
มาศึกษาและดูแลเอาใจใส่ ดา้ นการอภิบาลที่เหมาะสมด้วย โดยทางผูท้ ี่เข้ามาเหล่านี้ เองที่ผคู ้ นจาก
ดินแดนห่ างไกลในความหมายหนึ่ งก็กลายมาเป็ นเพื่อนพี่น้องของเรา
ในขณะที่หมู่คณะที่
เป็ นคริ สตชนมายาวนาน ก็มีโอกาสได้พดู คุยกับชาติต่าง ๆ ที่ยงั ไม่เคยได้ยนิ พระวรสาร และแสดง
ให้พวกเขาได้เห็นพระพักตร์ ของพระคริ สตเจ้าด้วยกิ จการที่แสดงให้เห็นความใจกว้างและการให้
ความช่วยเหลือ (AG 38)
สถาบันชีวติ เพ่งพิศภาวนา กับผู้นับถือศาสนาอืน่
สถาบันชี วิ ตเพ่งพิศภาวนามี ความสาคัญยิ่งในการช่ วยให้วิญญาณทั้งหลายกลับใจ โดย
ทางการภาวนาการใช้โทษบาป และการสู ้ทนความทุกข์ยากต่าง ๆ เพราะว่าพระเจ้าทรงตอบรับคา
ภาวนาวอนขอให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ ยวข้าวของพระองค์ (เทียบ มธ 93:8) ช่วยเปิ ดความคิดจิตใจ
ของผูท้ ี่มิใช่คริ สตชนให้ได้ยนิ พระวรสาร (เทียบ กจ 16:014) และช่วยทาให้พระวาจาแห่ งความรอด
เกิดผลในใจของพวกเขา (เทียบ 1 คร 3:7) อันที่จริ งสถาบันเหล่านี้ ถูกเรี ยกร้องให้จดั ตั้งบ้านต่างๆ
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ขึ้นในดินแดนธรรมทูตทั้งหลาย ซึ่ งก็มีบางสถาบันได้กระทาการเช่นว่านี้ แล้ว เพื่อว่าโดยการเจริ ญ
ชีวิตของพวกเขา ณ ที่น้ นั ที่ปรับตัวในแบบที่ให้เข้ากับธรรมประเพณี ศาสนาของผูค้ นทั้งหลายอย่าง
แท้จริ ง พวกเขาก็จะได้เป็ นสักขีพยานท่ามกลางผูม้ ิใช่คริ สตชนเหล่านั้น ถึงพระอานุ ภาพและความ
รักของพระเจ้า และถึงความเป็ นหนึ่งเดียวในพระคริ สตเจ้าด้วย (AG 40)
คริสตชนฆราวาส กับความรู้เรื่องศาสนาต่ างๆ
คริ ส ตชนฆราวาสที่ สมควรได้รับการชมเชยเป็ นพิเ ศษก็ คื อ ผูท้ ี่ส่ งเสริ ม ความรู ้ ใ นเรื่ อง
ประชาชาติท้งั หลายและศาสนาต่าง ๆ โดยทางการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์ หรื อด้านสังคม
วิทยา และด้านศาสนาตามมหาวิทยาลัย และสถาบันวิชาการทั้งหลาย และเช่นนี้ ก็เป็ นการช่วย
บรรดาผูเ้ ทศน์สอนพระวรสารให้เตรี ยมตัวพร้ อมสาหรั บการเสวนากับผูม้ ิ ใช่ คริ สตชนทั้งหลาย
(AG 41)
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คาแถลงของสภาสังคายนาวาติกนั ที่ 2 เรื่อง เสรีภาพในการนับถือศาสนา
DIGNITATIS HUMANAE
****************
เอกสาร Dignitatis Humanae หรื อ “คาแถลงของสภาสังคายนาวาติกนั ที่ 2 เรื่ องเสรี ภาพใน
การนับถือศาสนา” ที่มีหัวเรื่ องรองว่าด้วย “สิ ทธิ ของบุคคลและหมู่คณะบุคคลที่จะมี เสรี ภาพทาง
สังคมและทางบ้านเมื องในเรื่ องศาสนา” เป็ นเอกสารที่มอบแก่ ท้ งั โลก มิ ใช่ แก่ เ ฉพาะคริ สตชน
คาทอลิกเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หลักการเรื่ องเสรี ภาพในการนับถือศาสนานั้นเป็ นที่รับรู ้กนั มานาน
แล้วในกฎหมายรัฐธรรมนูญ เราต้องรับด้วยความซื่ อสัตย์ว่าพระศาสนจักรยอมรับรู ้ว่าหลักการนี้
ถู ก ต้อ งใช้ไ ด้ค่ อ นข้ า งช้า มาก ถึ ง กระนั้ น เอกสารฉบับ นี้ ก็ ถื อ เป็ นเหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ยิ่ ง ใน
ประวัติศาสตร์ ของพระศาสนจักร ความกากวมไม่ชดั เจนที่มีมายาวนาน ในที่สุดก็ถูกทาให้กระจ่าง
ชัด พระศาสนจักรมิใช่ ใช้สองมาตรฐานจัดการกับเรื่ องทางโลก กล่ าวคื อเน้นเรื่ องเสรี ภาพของ
พระศาสนจักรตอนที่ชาวคาทอลิกเป็ นชนหมู่นอ้ ย และเน้นเรื่ องสิ ทธิ พิเศษสาหรับพระศาสนจักร
และการไม่มีขนั ติต่อผูอ้ ื่น ตอนที่ชาวคาทอลิกเป็ นชนหมู่มาก ข้อความตอนสาคัญในเอกสารฉบับ
นี้ที่เกี่ยวกับเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา มีดงั นี้
จุดหมายและรากฐานของเสรีภาพในการนับถือศาสนา
สภาสังคายนาวาติกนั ที่ 2 ขอแถลงว่าบุคคลมนุษย์มีสิทธิ ที่จะมีเสรี ภาพในการนับถือศาสนา
เสรี ภาพชนิ ดนี้ หมายความว่า มนุ ษย์ทุกคนต้องไม่ ถูกบีบบังคับไม่ว่าจากปั จเจกบุคคลใด ๆ จาก
กลุ่ มสังคมใด ๆ และจากพลังอานาจใด ๆ ของมนุ ษย์ เพื่อว่าไม่ มีใ ครจะต้องถูกบังคับภายใน
ขอบเขตที่ถูกกาหนดไว้ให้ตอ้ งกระทาการใด ๆ ขัดกับความเชื่อมัน่ ของตน อีกทั้งต้องไม่มีใครถูก
ขัดขวาง มิให้เขาปฏิบตั ิตามความเชื่อมัน่ ของตนในเรื่ องศาสนา ไม่ว่าจะเป็ นในแบบส่ วนตัวหรื อ
ในแบบสาธารณะ ไม่ว่าเขาจะปฏิบตั ิเพียงคนเดียวหรื อปฏิบตั ิร่วมกับผูอ้ ื่น สภาสังคายนานี้ ยงั แถลง
อีกว่า สิ ทธิ ที่จะมีเสรี ภาพในการนับถือศาสนานั้นมีพ้ืนฐานอยู่ที่ศกั ดิ์ศรี ของบุคคลมนุ ษย์เอง ดังที่
รับรู ้โดยทางพระวจนาตถ์ของพระเจ้าที่เผยแสดงแก่ เขาและโดยทางเหตุผล สิ ทธิ ของมนุ ษย์ที่จะมี
เสรี ภาพในการนับถือศาสนาจะต้องได้รับการยอมรับรู ้ เป็ นสิ ทธิ ของพลเมืองอยู่ในกฎระเบียบของ
สังคมตามรัฐธรรมนูญ
เป็ นสิ่ งที่สอดคล้องกับศักดิ์ศรี ของมนุษย์ ที่มนุษย์ทุกคนถูกทั้งธรรมชาติของตนเร่ งเร้า และ
ถูกพันธะทางศีลธรรมผลักดันให้เขาต้องแสวงหาความจริ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจริ งเกี่ ยวกับ
ศาสนา เพราะว่าเขาเป็ นบุคคลมนุษย์ กล่าวคือเป็ นผูไ้ ด้รับมอบเหตุผลและน้ าใจอิสระ และดังนั้น
เอกสารประกอบการเรี ยน
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เขาจึงมีความรับผิดชอบเป็ นส่ วนบุคคลอยูด่ ว้ ย เมื่อมนุษย์รู้ถึงความจริ ง มนุ ษย์ก็จะต้องยึดถือความ
จริ งและนาพาชี วิตทั้งหมดของตนมุ่ งไปตามที่ความจริ งเรี ยกร้องต่อเขานั้นด้วย แต่มนุ ษย์ย่อมไม่
สามารถพึงพอใจกับพันธะประการนี้ ในแบบที่ถูกต้องตรงกับธรรมชาติของตนได้ เว้นแต่ว่าเขาจะ
รู ้สึกชื่นชมทั้งกับเสรี ภาพทางจิตใจและปลอดภัยจากการถูกบังคับใด ๆ จากภายนอก ดังนั้น สิ ทธิ ที่
จะมีเสรี ภาพในการนับถือศาสนาจึงมิใช่มีรากฐานอยู่ที่การมีทศั นคติแบบอัตวิสัยของปั จเจกบุคคล
แต่อยูใ่ นธรรมชาติของตัวมนุษย์เอง เพราะเหตุน้ ี สิ ทธิที่จะปลอดจากการถูกบีบบังคับใด ๆ จึงยังคง
มีอยู่ แม้กระทัง่ ในผูท้ ี่มิได้เจริ ญชีวิตตามพันธะที่จะต้องแสวงหาความจริ งและต้องยึดถือความจริ ง
นั้นด้วยการถือปฏิบตั ิตามสิ ทธิ น้ ี ไม่อาจถูกแทรกแซงได้ ตราบเท่าที่มีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่
ยุติธรรม เพื่อความสงบเรี ยบร้อยของชุมชน (DH2)
เสรีภาพในการนับถือศาสนา และความสั มพันธ์ ทมี่ นุษย์ จาเป็ นต้ องมีกบั พระเจ้ า
เรื่ องนี้กลายเป็ นสิ่ งที่เห็นได้ชดั ยิง่ ขึ้น หากเราพิจารณาเห็นว่ากฎเกณฑ์สูงสุ ดของชีวิตมนุ ษย์
ก็คือกฎของพระเจ้าเอง อันเป็ นกฎนิ รันดรที่เป็ นอยู่จริ งและเป็ นสากล ซึ่ งพระเจ้าทรงใช้กฎของ
พระองค์น้ ี บญั ชา ชี้นา และควบคุมโลกทั้งโลก และวิถีทางของหมู่คณะมนุ ษย์ ตามแผนการที่
พระเจ้าทรงดาริ ในพระปรี ชาและความรักของพระองค์ พระเจ้าทรงช่วยให้มนุ ษย์สามารถเข้าร่ วม
ส่ วนในกฎของพระองค์น้ ี เพื่อว่าภายใต้การแสดงท่าทีอนั อ่อนโยนแห่ งพระญาณสอดส่ องของ
พระเจ้า มนุษย์ท้งั หลายจะได้สามารถมีความรู ้อนั ลึกซึ้ งยิ่งขึ้นถึงความจริ งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้
นั้น เพราะเหตุน้ ี เอง ทุกคนจึงมีหน้าที่ และก็มีสิทธิ ที่จะแสวงหาความจริ งในเรื่ องเกี่ ยวกับศาสนา
ด้วย เพื่อว่าโดยการใช้วิธีการที่เหมาะสม มนุ ษย์ก็จะได้เสริ มสร้างการตัดสิ นที่จริ งใจและแท้จริ ง
ของมโนธรรมขึ้นมาอย่างชาญฉลาด
อย่างไรก็ตาม การแสวงหาความจริ งจะต้องกระทาในลักษณะที่เหมาะสมกับศักดิ์ศรี และกับ
ธรรมชาติ ทางสังคมของบุคคลมนุ ษย์ดว้ ย กล่าวคื อต้องแสวงหาอย่างอิสรเสรี โดยอาศัยการสอน
หรื อการอบรม การสื่ อสาร และการเสวนา โดยทางวิธีการเหล่านี้เองที่มนุษย์ร่วมแบ่งปันความจริ งที่
เขาค้นพบ หรื อที่คิดว่าได้คน้ พบนั้นแก่กนั ในลักษณะที่เป็ นการช่วยกันแสวงหาความจริ งยิ่งกว่านั้น
โดยการยินยอมเป็ นส่ วนตัวนี้เองที่มนุษย์จะต้องยึดถือความจริ งที่เขาได้คน้ พบนั้น
โดยทางมโนธรรมของตน มนุ ษย์มองเห็นและรับรู ้ถึงข้อเรี ยกร้ องของกฎพระเจ้ า มนุ ษย์
จาเป็ นต้องทาตามมโนธรรมนี้ อย่างซื่ อสัตย์ในกิ จการทั้งหมดของเขา เพื่อว่าเขาจะได้เข้ามาหา
พระเจ้าผูท้ รงเป็ นจุดหมายสุ ดท้ายของเขา ดังนั้น เขาต้องไม่ถูกบังคับให้ตอ้ งกระทาการขัดกับมโน
ธรรมของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องศาสนา เหตุ ผลก็เป็ นเพราะว่า การถือปฏิ บตั ิ ศาสนาโดย
ธรรมชาติของมันเองนั้น ก่ อนใดหมดเป็ นการกระทาที่มาจากอิสรเสรี ภายใน ซึ่ งมนุ ษย์นาตนเอง
เอกสารประกอบการเรี ยน
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เข้าหาพระเจ้า การปฏิบตั ิเช่นว่านี้ อานาจใด ๆ ของมนุษย์กไ็ ม่สามารถบังคับให้ทา หรื อห้ามไม่ให้
ทาได้ แต่ ธรรมชาติ ดา้ นสังคมของตัวเขาเรี ยกร้ องให้มนุ ษย์แสดงออกมาภายนอกซึ่ งการกระทา
ภายในเหล่านี้ของศาสนาให้เขาติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นในเรื่ องศาสนา และประกาศการนับถือศาสนา
ของเขาในหมู่คณะ
เพราะฉะนั้น การไม่ยอมให้มนุษย์ถือปฏิบตั ิศาสนาของตนในสังคมได้โดยเสรี ในเมื่อมีการ
ปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบที่ยุติธรรมเพื่อความสงบเรี ยบร้ อยของชุ มชน ก็เป็ นการทาผิดยุติธรรมต่ อ
บุคคลมนุษย์ และผิดต่อกฎระเบียบที่พระเจ้าได้ทรงตั้งขึ้นสาหรับมนุษย์ดว้ ย
ยิง่ กว่านั้น กิจการแบบส่ วนบุคคลและแบบสาธารณะของศาสนาที่มนุษย์ใช้นาตนเองเข้าหา
พระเจ้าตามความเชื่อมัน่ ของตนนั้น ก็เป็ นไปโดยธรรมชาติที่จะต้องอยู่เหนื อระเบียบของสิ่ งต่าง ๆ
ในโลกปัจจุบนั ฉะนั้น อานาจทางบ้านเมืองที่มีจุดมุ่งหมายเอาใจใส่ เพื่อให้โลกปั จจุบนั เกิ ดความดี
งาม เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยร่ วมกันแล้ว ก็จะต้องรั บรู ้ และให้ความเห็ นชอบสนับสนุ นชี วิตด้า น
ศาสนาของพลเมืองทั้งหลาย แต่ถา้ อานาจบ้านเมืองหวังจะเข้ามาบังคับควบคุมกิ จการทางศาสนา
แล้ว ก็ตอ้ งบอกว่าเป็ นการทาเกินเลยขอบเขตอานาจของตนไป (DH 3)
เสรีภาพของหมู่คณะทางศาสนา
เสรี ภาพ หรื อ การปลอดจากการถูกบังคับใด ๆ ในเรื่ องศาสนา ซึ่ งเป็ นสิ ทธิของปัจเจกบุคคล
จะต้องให้ส อดคล้องกับมนุ ษย์ผูก้ ระทาการอยู่ใ นหมู่ค ณะด้ว ย หมู่ คณะต่ า ง ๆ ทางศาสนาเป็ น
ข้อกาหนดจาเป็ นของธรรมชาติมนุษย์และศาสนาเอง
ดังนั้น ถ้าหากกฎระเบียบที่ยตุ ิธรรมของส่ วนรวมไม่ถูกละเมิดแล้ว หมู่คณะเหล่านี้ ก็ย่อมมี
สิ ทธิที่จะปลอดจากการถูกบังคับใด ๆ เพื่อว่าพวกเขาจะได้สร้างกลุ่มขึ้นมาตามหลักการของพวกเขา
เองได้ พวกเขาต้องได้รับการยินยอมให้ถวายสักการะพระเจ้าสู งสุ ดด้วยการประกอบคารวะกิ จ
สาธารณะ ช่วยสมาชิกของกลุ่มให้ถือปฏิบตั ิศาสนา ช่วยเสริ มพลังให้พวกเขาด้วยคาสั่งสอนทาง
ศาสนา และส่ งเสริ มสถาบันต่าง ๆ ที่สมาชิกมาทางานร่ วมกันเพื่อจัดการให้ชีวิตของพวกเขาดาเนิ น
ไปตามหลักการต่าง ๆ ทางศาสนา
หมู่คณะต่าง ๆ ทางศาสนายังมี สิทธิ ดว้ ยที่จะต้องไม่ถูกกี ดกัน โดยการออกกฎหมายหรื อ
กิจการด้านบริ หารใด ๆ จากอานาจทางบ้านเมืองในเรื่ องการคัดเลือก การฝึ กอบรม การแต่งตั้ง และ
การโยกย้ายศาสนบริ กรของตน ในการติดต่อสื่ อสารกับผูม้ ีอานาจทางศาสนาและหมู่คณะศาสนา
ในส่ วนอื่น ๆ ของโลก ในการจัดสร้างอาคารเพื่อจุดประสงค์ทางศาสนา และในการจัดหาและใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินของตนตามที่ตอ้ งการนั้น
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หมู่คณะศาสนาทั้งหลายมีสิทธิดว้ ยที่จะต้องไม่ถูกขัดขวาง มิให้สั่งสอนอย่างเปิ ดเผย และมิ
ให้เป็ นสักขีพยานถึงความเชื่อถือของตนทั้งด้วยวาจาและด้วยการเขียน อย่างไรก็ตาม ในการเผยแผ่
ความเชื่อ และในการแนะนาการปฏิบตั ิศาสนานั้น ทุกคนจะต้องหลีกเลี่ยงเสมอที่จะไม่กระทาการ
ใด ๆ ซึ่ งดูเหมือนจะบ่งชี้ไปในทางการบังคับ หรื อการชักจูงเกลี้ยกล่อมที่ไม่ซื่อสัตย์หรื อไม่สมควร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อปฏิบตั ิกบั ผูไ้ ม่มีการศึกษาหรื อคนยากจน การกระทาเช่นนี้ ตอ้ งถือว่าเป็ นการ
ใช้สิทธิของตนในทางที่ผดิ และเป็ นการล่วงเกินสิ ทธิของผูอ้ ื่นด้วย
สิ่ งที่ถือเป็ นสิ ทธิ ของการมีเสรี ภาพในการนับถื อศาสนาด้วยก็คือ สิ ทธิ ของกลุ่มศาสนา
ต่าง ๆ ที่จะต้องไม่ถูกกีดกัน มิให้แสดงให้เห็นคุณค่าพิเศษของคาสอนของตนอย่างเสรี เพื่อจัดการ
รวมองค์กรขึ้นเป็ นสังคม และเพื่อเป็ นแรงบันดาลใจให้กบั กิจการทั้งหลายของมนุ ษย์ดว้ ย ที่สุด สิ่ ง
ที่ฝังรากลึกอยู่ในธรรมชาติดา้ นสังคมของมนุ ษย์และในธรรมชาติของศาสนาเอง ก็คือ สิ ทธิ ของ
มนุษย์ ซึ่ งได้รับการกระตุน้ โดยจิตสานึกทางศาสนาของตน ที่จะมีเสรี ภาพในการจัดประชุม หรื อ
จัดตั้งองค์การทางด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านเมตตากิจ และด้านสังคมขึ้นมา (DH 4)
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ภาพลักษณ์ของพระศาสนจักรตามสังคายนาวาติกนั ครั้งที่ 2
ในศตวรรษของเรานี้ เราได้เห็นสิ่ งที่น่าสนใจในพระศาสนจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลา
ก่ อนสังคายนาวาติ กนั ครั้ งที่ 2 พฤติการณ์ที่น่าสนใจของพระศาสนจักรคือสมณสาร 2 ฉบับของ
พระสังคายนาอันได้แก่ สมณสารเรื่ องพระศาสนจัก ร (Lumen Gentium) และสมณสารเรื่ อง
พระศาสนจักรในปั จจุ บนั (Gaudium et Spes) และสมณสารเรื่ องพระศาสนจักรของพระองค์
(Ecclesiam suam) ของพระสันตะปาปาปอลที่ 6 น่ าจะรวมอยู่ในนั้นด้วย พระสังคายนาให้ความ
สนใจเป็ นพิเศษเกี่ยวกับการเสนอภาพลักษณ์ของพระศาสนจักรแก่ เรา ซึ่ งสามารถจะให้จุดอ้างอิง
เกี่ ยวกับเอกลักษณ์ และพันธกิ จของพระศาสนจักรในโลกปั จจุบนั มันต้องการที่จะแสดงให้เห็ น
วิสัยทัศน์ของพระศาสนจักร ซึ่ งอาจจะก่อให้เกิดความกระตือรื อร้นใหม่ ๆ ในระหว่างผูม้ ีความเชื่อ
และเสนอทางเลือกใหม่ตามวิถีทางที่โลกมองความจริ ง อะไรคือวิสัยทัศน์น้ นั และพระศาสนจักรได้
ทาให้สาเร็ จหรื อเปล่า
พระสังคายนาไม่ได้ให้คาจากัดความแก่พระศาสนจักรอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ปิ ตาจารย์
ผูเ้ ข้าร่ วมพระสังคายนาได้ให้ความสนใจที่จะแก้ภาพลักษณ์ของพระศาสนจักรที่ถูกมองโดยทัว่ ไป
ว่าเข้มงวดตายตัว (Rigid) จนเกินไปและห่ างไกลจากความจริ งของโลกปั จจุบนั สิ่ งที่สนใจสิ่ งแรก
คื อ ไปให้พ น้ จากการศึ ก ษาเกี่ ย วกับการเข้า ใจตัว เองของพระศาสนจัก รในเชิ ง ปกป้ องตัว เอง
(apologetical) ซึ่ งมั ก จะเกิ ดขึ้ นในยุ ค หลั ง การปฏิ รู ป (Reformation)และในยุ ค การรู ้ แ จ้ ง
(Enlightenment)
ผลที่ตามมาก็คือ เราพบในเอกสารเกี่ ยวกับพระศาสนจักรถึงการกลับไปสู่ ความเข้าใจของ
พระศาสนจักรทางพระคัมภีร์และมรดกอันล้ าค่าของปิ ตาจารย์โดยเฉพาะของนักบุญออกัสติน สิ่ งที่
เพิ่มเติมก็คือความเข้าใจอันลึกซึ้ งด้านเทววิทยาและด้านชีวิตฝ่ ายจิตในศตวรรษของเรา ก็ได้รับการ
พิจารณาอย่างจริ งใจในความพยายามที่จะเข้าใจตัวเองใหม่ของพระศาสนจักรสิ่ งที่น่าจะกล่าวถึงเป็ น
พิเศษ คือการเคลื่อนไหวด้านเทววิทยาและด้านพระคัมภีร์ก่อนสังคายนาวาติกนั ครั้งที่ 2 รวมทั้งการ
กลับสู่ ความคิดของความรอดที่เป็ นสากลมากกว่า อย่างที่บรรดาปิ ตาจารย์ได้มอง และเป็ นการปลุก
จิ ตส านึ ก ของพระศาสนจักรต่ าง ๆ ลักษณะต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ถูก ใช้เ พื่อให้ไ ด้มาซึ่ งภาพลักษณ์ ของ
พระศาสนจักรซึ่ งจะเป็ นที่ยอมรับนับถือยิง่ ขึ้นในยุคของเรา
ถ้าเราจะถือเอาพระสมณสารของสังคายนาเกี่ ยวกับพระศาสนจักรสองฉบับนี้ และพิจารณา
ถึ งวลี อารั มภบท เราจะรู ้ สิ่งส าคัญที่เ อกสารเกี่ ยวกับพระศาสนจักรต้องการจะบอกในข้อความ
อารั มภบท เราสามารถสัมผัสได้เลยว่า พระสังคายนาต้องการที่จะให้คาจากัดความและมอง
พระศาสนจัก รส าหรั บ ปั จ จุ บ ัน “Lumen Gentium” หมายถึ ง “แสงสว่ า งเพื่ อ นานาชาติ ”
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(ถึ งแม้ว่าคาเปรี ยบเทียบจะหมายถึ งพระคริ สตเจ้า) มองพระศาสนจักรในฐานะที่เป็ นแสงสว่าง
สาหรับนานาชาติ ที่น้ ีพระศาสนจักรได้รับการเปรี ยบเทียบในฐานะที่เป็ นนาวา ซึ่ งเพียบพร้อมไป
ด้วยแสงสว่างที่ส่องผ่านศตวรรษต่าง ๆ และชี้บอกทางแก่ เรื อลาอื่น ๆ ในมหาสมุทรว่าทางใดที่
พวกเขาควรจะไปเพื่อให้ถึงหาดแห่ งความรอด ถ้าเราจะเปรี ยบภาพนี้ กับภาพในอดีต นี่ เป็ นการ
เปลี่ยนการมองพระศาสนจักรจริ ง ๆ พระศาสนจักรในอดีตได้เอาภาพลักษณ์จากพระคัมภีร์เกี่ยวกับ
อวน ซึ่ งพระเยซูทรงใช้ในนิทานเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับพระอาณาจักรและใช้กบั พระศาสนจักร และ
มองพระศาสนจักรในฐานะที่เป็ นเรื อ ซึ่ งแล่ นผ่านมหาสมุ ทรแห่ งศตวรรษต่ าง ๆ และลากอวน
มหึ มาและจับปลาให้มากที่สุดเท่าที่จะจับได้ดว้ ยความเชื่อที่มนั่ คงกว่าผูท้ ี่จะรอดได้คือผูท้ ี่ถูกจับอยู่
ในอวน ปั จจุ บนั เราสามารถกล่ าวได้ว่ามี เรื อแห่ งศาสนาหลาย ๆ ลาที่สามารถนาประชากรไปสู่
ความรอด ณ ที่น้ ี พันธกิจของพระศาสนจักรไม่ถูกมองในฐานะที่เอาคนจากเรื อลาอื่น ๆ ไปใส่ เรื อ
ของนักบุญเปโตร “แต่กลับชี้ให้พวกเขาเห็นว่าควรจะหันหางเสื อเรื อไปทางไหน”
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ในการเสวนาของความรอด
เมื่อมองเทียบกับเบื้องหลังความคิดเหล่านี้ จะเป็ นเรื่ องที่ง่ายกว่าที่จะเข้าใจว่า ทาไมและใน
ความหมายใด การเสวนากับศาสนาอื่นเป็ นองค์ประกอบในภารกิ จการเผยแพร่ พระวรสารของ
พระศาสนจักร พื้นฐานของพันธการของพระศาสนจักรที่จะต้องทาเสวนาไม่เป็ นพื้นฐานทางมนุ ษย์
แต่ อย่างเดี ยว แต่ ก่อนอื่นใดหมด เป็ นฐานทางเทววิทยา คื อพระเจ้าเอง ในการเสวนาที่ยาวนาน
นับเป็ นยุค ๆ ได้มอบเสนอความรอและยังคงเสนอให้จนถึงเวลานี้ แก่ มนุ ษย์ในความซื่ อสัตย์ต่อการ
เริ่ มต้นทาการเสวนาของความรอดกับมนุษย์ชายหญิงทุกคน
กับคนที่นับถือศาสนาอืน่
พระสันตะปาปาปอล ที่ 6 ได้ตรัสเรื่ องนี้ อย่างชัดเจนในสมณสาส์ นแรก Ecclesiam Suam
พระสันตะปาปายอห์ น ปอลที่ 2 เช่ นกัน ได้ทรงเน้นย้ าถึ งกระแสเรี ยกของพระศาสนจักรสู่ การ
เสวนาระหว่างศาสนา และให้ฐานเดียวกันสาหรับหน้าที่น้ ี เมื่อทรงปราศรัยในปี 1984 ในที่ประชุม
ใหญ่ของสภาการเสวนาระหว่างศาสนาแห่ งสันตะสานัก พระองค์ประกาศยืนยันว่า “การเสวนา
ระหว่างศาสนา เป็ นการกระทาพื้นฐานของพระศาสนจักร ซึ่ งถูกเรี ยกให้มาร่ วมมือในแผนการของ
พระเจ้า ด้วยวิธีการเป็ นอยูข่ องพระศาสนจักร ความเคารพและรักต่อทุกคน” พระองค์ยงั เรี ยกความ
สนใจต่อตอนหนึ่ งของ AG ว่า “ด้วยการอยู่ร่วมเป็ นหนึ่ งอย่างใกล้ชิดกับมนุ ษย์ ในชี วิตและการ
ทางาน บรรดาศิ ษย์ของพระคริ สตเจ้า หวังที่จะเป็ นพยานที่แท้จริ งถึ งพระคริ สตเจ้าแก่ ผอู ้ ื่น และ
ทางานเพื่อความรอดนี้ แม้ในที่ที่พวกเขาไม่อาจประกาศพระคริ สตเจ้าได้อย่างเต็มที่ก็ตาม” (AG 12)
พระองค์ได้ทรงกล่ าวนาตอนนี้ เอาไว้ว่า “การเสวนามี บทบาทของตัว เองภายในภารกิ จ ของ
พระศาสนจักร เพราะเหตุน้ ีจึงเป็ นการเสวนาของความรอด (12)
ซึ่งนาไปสู่ พนั ธการที่ลกึ ซึ้งกว่ า
ในการเสวนาของความรอดนี้ คริ สตชนและคนอื่น ๆ ถูกเรี ยกให้ร่วมมื อกับพระจิตของ
พระผูท้ รงคืนพระชนม์ซ่ ึ งประทับอยูแ่ ละทางานอยู่ทวั่ สากลพิภพ การเสวนาระหว่างศาสนามุ่งไม่
เพียงแต่ถึงความเข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันเท่านั้น แต่เข้าถึงระดับที่ลึกกว่ามาก คือ ระดับ
ของจิตอันเป็ นที่ที่การแลกเปลี่ยนและการแบ่งปั นจะหมายถึ งการให้พยานแก่ กนั และกันถึงความ
เชื่ อถื อ และการออกค้นหาร่ ว มกันของความเชื่ อมัน่ ในทางศาสนาของแต่ ล ะคน ในการ
เสวนาคริ สตชนและคนอื่นได้รับเชิ ญให้หยัง่ ลึ กลงในพันธการทางศาสนา ให้ตอบรั บด้วยความ
ซื่ อตรงมากยิ่งขึ้ นต่ อการเรี ยกของพระเจ้าและต่อพระคุ ณและการมอบตนเองแด่พระเจ้า ซึ่ งตาม
ความเชื่อของเราจะผ่านโดยทางคนกลางคือพระเยซูคริ สตเจ้าและพระราชกิจของพระจิตเจ้าเสมอ
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คาและความหมาย
Interreligious Dialogue  ความสัมพันธ์ ระหว่ างศาสนา
ศาสนสัมพันธ์
ศาสนิกสัมพันธ์
การสานเสวนา

Ecumenism ความสัมพันธ์ ระหว่ างนิกาย/ลัทธิในคริสตศาสนา
คริสตสัมพันธ์
คริสตศาสนสัมพันธ์
คริสตจักรสัมพันธ์
คริสตศาสนจักรสัมพันธ์

Dialogue
Interreligious Dialogue
Ecumenism
ศาสนสัมพันธ์ หมายถึง การเสวนา รวมทั้งทุกสิ่ งที่เป็ นไปในทางบวก และ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีทางศาสนา ระหว่างบุคคลหรื อหมู่คณะ ทาให้มีความ
เข้าใจและการเสริ มสร้างที่ดีต่อกัน โดยกระทาไปในบรรยากาศของความเคารพ
ต่อความจริ งและเสรี ภาพ รวมทั้งการเป็ นพยานยืนยันและการออกค้นหาความ
เชื่อมัน่ ในศาสนาของตน
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1. ศาสนสั มพันธ์
-

เป็ นกระบวนการ ต่อเนื่อง ใช้เวลา
ไม่ใช่การโต้ธรรมะ แต่เป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ต้องอยูบ่ นพื้นฐานที่เท่าเสมอกัน เคารพ ให้เกียรติกนั
มีจุดยืน คือ หนึ่งเดียวในความแตกต่ าง แตกต่ างแต่ ไม่ แตกแยก
มีสิทธิ์ ที่จะคิด เชื่อในสิ่ งที่ต่างกันได้ แต่ก็อยูร่ ่ วมกันได้

2. ใครต้ องทาศาสนสั มพันธ์
-

คริ สตชนที่มีความเชื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ ฆราวาส เป็ นต้น
คริ สตังค์ตอ้ งเป็ นผูร้ ิ เริ่ มออกจากตัวเอง ก้าวไปหาผูอ้ ื่นก่อน

3. ใครเหมาะที่จะเข้ าสู่ กระบวนการสานเสวนา
-

เป็ นคริ สตชนที่มีความเชื่อมัน่ คง
มีความรู ้ในหลักธรรมและหลักปฏิบตั ิของศาสนาเป็ นอย่างดี
มีความรู ้ในศาสนาของคู่เสวนาบ้างพอสมควร
เป็ นคนใจกว้าง ไม่คลัง่ ศาสนาของตน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
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หลักการสานเสวนา
1. ไม่มีวาระซ่อนเร้น ไม่ใช่การสานเสวนาเพื่อการอันมิชอบ เช่น การ
กลับใจผูอ้ ื่น
2. ปฏิบตั ิต่อกันแบบคน มิใช่แบบวัตถุสิ่งของ อยากให้เขาปฏิบตั ิต่อเรา
อย่างไร ต้องปฏิบตั ิต่อเขาอย่างนั้น
3. สนทนากันด้วยโอกาสอันเท่าเทียม ทั้งระหว่างบุคคลและระหว่าง
กลุ่ม
4. บอกความคิด ความเชื่อ จุดยืนของตนเองให้ชดั เจนตั้งแต่แรก
5. ฟังเหตุผลของกันและกันอย่างลึกซึ้ ง ตั้งใจ
6. ใจกว้าง ยอมรับการวิพากษ์วจิ ารณ์ความเชื่อ ความคิด และจุดยืนของ
ตนเองได้ ซึ่ งอาจวิจารณ์ตนเอง หรื อคนอื่นเป็ นผูว้ จิ ารณ์ก็ได้
7. ซื่ อสัตย์และจริ งใจต่อตนเองและคู่เสวนา
8. ไว้วางใจว่าคนอื่นก็มีเหตุผลและสามารถหาทางออกที่ดีได้เช่นกัน
9. ไม่ปะปนหลักการกับการปฏิบตั ิ เมื่อพูดถึงเรื่ องหลักการก็อยูใ่ น
ระดับหลักการ เมื่อพูดในระดับปฏิบตั ิก็พูดคุยกันในระดับปฏิบตั ิ
10. ตระหนักว่าการสานเสวนาไม่ใช่คาตอบสุ ดท้ายของทุกปั ญหา

เอกสารประกอบการเรี ยน

วิ ชาศาสนสัมพันธ์

66

กฎในการสนทนา
คาขวัญของสถาบันโทดะคือ “การสนทนาแห่ งอารยธรรมเพื่อพลเมืองโลก” และเพื่อให้การ
สนทนาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เราได้พฒั นากฎเกณฑ์เพื่อเป็ นแนวทางในการ
สนทนา ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
 ให้เกียรติผอู ้ ื่นและฟังอย่างตั้งใจ
 มองหาสิ่ งหรื อประเด็นที่เห็นพ้องต้องกัน หลีกเลี่ยงการถือเอาความคิดของกลุ่มเป็ น
หลัก โดยยอมรับและให้เกียรติผรู ้ ่ วมสนทนาแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลาย
 ละเว้นการกล่าวถึงเรื่ องที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กาลังสนทนากันอยู่ รู ้จกั ยับยั้งชัง่
ใจก่อนที่จะก้าวก่ายหรื อแทรกแซงการสนทนาของคู่สนทนา
 กล่าวขอบคุณคู่สนทนากับประเด็นหรื อการแสดงความคิดเห็นของเขาก่อนที่คุณจะ
เริ่ มการแสดงความคิดเห็นของตนเอง
 โปรดระลึกไว้เสมอว่าความเงียบคือการสนทนาเช่นเดียวกัน จงพูดเมื่อคุณมีความ
คิดเห็น ประเด็นหรื อคาถามที่จะเป็ นประโยชน์หรื อเกี่ยวข้องกับการสนทนาหรื อเมื่อ
คุณต้องการนาเสนอความจริ งหรื อให้ความกระจ่างในเรื่ องที่กาลังสนทนากันอยู่
หรื อต้องการจะขยายขอบเขตเนื้อหาของการสนทนาสู่ เรื่ องหนึ่งเรื่ องใดโดยเฉพาะ
หรื อเพื่อมองหาข้อสรุ ปที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน
 ระบุถึงจุดหรื อประเด็นที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน เพื่อจะได้มีการสนทนาเพิ่มเติม
ในประเด็นเหล่านั้น
 อย่าบิดเบือนความคิดเห็นหรื อมุมมองของผูอ้ ื่นเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง พยายาม
กล่าวย้าถึงจุดยืนของคู่สนทนา เพื่อให้เขาทราบว่าคุณเข้าใจความคิดเห็นของเขา
ก่อนที่คุณจะแสดงความคิดเห็นของคุณซึ่ งอาจจะแตกต่างออกไป
 หาข้อสรุ ปและข้อตกลงในการสนทนาแต่ละประเด็น ก่อนที่จะเริ่ มประเด็นถัดไป
 ร่ างข้อตกลงเพื่อนาไปทาเป็ นนโยบายและแผนปฏิบตั ิการของกลุ่มต่อไป
 ขอบคุณผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาทุกคนที่ได้ให้ขอ้ คิดที่เป็ นประโยชน์ในการสนทนา
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รูปแบบการเสวนา
มีหลายรู ปแบบของการเสวนาระหว่างศาสนา อาจมีประโยชน์ที่จะรื้ อฟื้ นรู ปแบบที่
มีเขียนไว้ในเอกสารของสภาการเสวนาระหว่างศาสนาแห่ งสันตะสานักปี 1984 (เทียบ
DM 28-35) เอกสารพูดถึง 4 รู ปแบบ โดยไม่มีการจัดลาดับความเป็นเลิศแต่อย่างใด
ก) การเสวนาของชีวติ ในที่ที่คนพยายามที่จะดาเนินชีวิตด้วยใจเปิ ดกว้างและเป็ น
เพื่อนบ้านแบ่งปันความสุขและความเศร้า ปัญหาและความห่ วงกังวลของพวกเขาแก่กนั
และกัน
ข) การเสวนาของการกระทา ในที่ซ่ ึงคริ สตชนและคนอื่นร่ วมมือกันเพื่อการ
พัฒนาทุกด้านของตัวมนุษย์และการปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็ นอิสระ
ค) การเสวนาเพือ่ การแลกเปลีย่ นทางเทววิทยา ซึ่งผูท้ รงคุณวุฒิพยายามลงลึกใน
ความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกทางศาสนาของแต่ละฝ่าย และให้คุณค่าแก่คุณค่าทางจิตของ
ผูอ้ ื่น
ง) การเสวนาทางประสบการณ์ทางศาสนา ในที่ซ่ ึงผูท้ ี่หยัง่ ลึกลงในประเพณี คา
สอนทางศาสนาของตนเองมาแบ่งปั นความมัง่ คัง่ ทางชี วิตจิตของตน ความเชื่ อและวิธีการ
ออกหาพระเจ้าหรื อสิ่ งสู งสุด
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อุปสรรค
 จากภายใน - คนไม่เห็นด้วย ไม่ร่วมมือ
 จากภายนอก - ต่อต้านศาสนสัมพันธ์
ปัญหาอุปสรรค
1. ไม่กล้า ไม่เคยทา ไม่ง่าย
2. ไม่มีความอดกลั้น (Tolerance)
3. ภาษาต่างความหมายกัน แม้ว่าเป็ นภาษาไทยก็ตาม
4. ไม่มีความรู้เกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ ไม่มีความรู้ทางศาสนาของ ตนเองดีพอ
ปัญหาและอุปสรรคในการทาศาสนสั มพันธ์
1. ไม่รู้วิธีการและหลักการที่ชดั เจนในการทาศาสนสัมพันธ์
2. งานศาสนสัมพันธ์เป็ นงานที่ไม่มีคนสนใจทามากนัก สนใจงานอื่นๆ
มากกว่า
3. ทัศนคติของผูท้ ี่ไปทาศาสนสัมพันธ์ดว้ ย (ส่ วนใหญ่ไม่ชอบศาสนคริ สต์
จากประวัติศาสตร์ )
4. เราไม่รู้เขาจริ ง เขาไม่รู้เราจริ ง
5. คนที่ทาศาสนสัมพันธ์ดว้ ยไม่มีความรู้เรื่ องศาสนา และไม่สนใจศาสนา
6. ทัศนคติของตน (หรื อของคนอื่น) ที่คิดว่าศาสนาของตนดีกว่า
7. เราเป็ นฝ่ ายเริ่ มฝ่ ายเดียว
8. ความเข้าใจไม่ถกู ต้องเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ์ (คิดว่าเราจะไปเปลี่ยน
ศาสนา)
9. ความเข้าใจผิดจากมุมมองของบุคคลอื่นต่อผูท้ าศาสนสัมพันธ์
10. อิทธิพลของปรัชญาวัตถุนิยมปัจจุบนั
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แนวทางการเข้ าร่ วมพิธีกรรมของศาสนาอืน่
จดหมายอภิบาลฯ
เจริญพรมายังพีน่ ้ องคริสตชนทั้งหลาย
พี่น้องย่อมตระหนักดี ว่า สถานการณ์ข องสังคมในปั จจุ บนั เปลี่ ยนแปลงไปจาก
อดี ตมากอาจทาให้คริ สตชนคาทอลิ กไม่แน่ ใจว่าจะปฏิ บตั ิอย่างไร เกี่ ยวกับการเข้าร่ วม
พิธีกรรมศาสนาอื่น เช่น การตักบาตร การไหว้พระพุทธรู ป หรื อการไหว้เจ้า เหล่านี้ เป็ น
ต้น เราจึงขอมอบจดหมายอภิบาลนี้ เป็ นแนวทางเพื่ อช่ วยเหลื อพี่น้องในการตัดสิ น ใจ
เกี่ยวกับการเข้าร่ วมพิธีกรรมศาสนาอื่น
ต่อไปนี้ เป็ นแนวทางกว้าง ๆ ที่ พี่น้องควรจะเรี ยนรู ้ เพื่อนาไปปฏิ บตั ิ อย่างถู กต้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งเผชิ ญปั ญหาในการเข้าร่ วมพิธีกรรมศาสนาอื่น ด้วย
เหตุ ผลอย่างใดอย่า งหนึ่ ง เช่ น โดยตาแหน่ งหน้ าที่ ก ารงาน หรือมี คู่ สมรสที่ มิ ได้เ ป็ น
คาทอลิกดังนี้ เป็นต้น ส่วนผูท้ ี่ไม่ตอ้ งเผชิญปัญหาดังกล่าวถึงจะได้รับรู ้ เรี ยนรู ้ และเข้าใจ
แนวทางปฏิบตั ิที่ถูกต้องด้วย

แนวทางกว้ าง ๆ ที่เราขอมอบให้ พนี่ ้ องมีอยู่ 2 ข้ อคือ
ข้ อที่ 1
คริ สตชนต้องทราบก่ อนว่า การเข้าร่ วมพิ ธีก รรมศาสนาอื่ น มิ ใ ช่ ว่าเป็ นสิ่ งที่ ท า
ไม่ได้ไปเสี ยทั้งหมด ทั้งนี้ก็เพราะว่าการเข้าร่ วมพิธีกรรมใด ๆ จะทาได้หรื อไม่น้ นั ไม่ได้
ขึ้นกับเนื้ อหาสาระของการกระทา และสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่ยงั ขึ้นกับเจตนา
ของผูก้ ระทาเป็ นสาคัญอีกด้วย หมายความว่าเนื้ อหาสาระของพิธีกรรม สภาพแวดล้อม
และเจตนาของผูเ้ ข้าร่ วมพิธีตอ้ งดีพร้อมทั้งสามอย่าง จึงจะร่ วมพิธีได้
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ข้ อที่ 2
คริสตชนต้อ งทราบด้ว ยว่า การร่ ว มพิ ธี ก รรมนั้ นมี 2 อย่า งคื อ การอยู่ใ นพิ ธี
(passive participation) และการเข้ามีส่วนร่ วมในพิธี (active participation)
การอยู่ในพิธี หมายถึ ง การอยู่ในสถานที่ ที่มีการประกอบพิธีกรรมโดยตนมิ ได้มี
บทบาททาอะไรในพิธีน้ นั ในกรณี เช่ นนี้ คริ สตชนสามารถอยู่ในพิธีได้โดยวางตัวด้วย
ความสุภาพเรี ยบร้อย
การเข้ ามีส่วนร่ วมในพิธี หมายถึ ง การทาอะไรบางอย่างตามที่ มี ก าหนดไว้ใ น
พิธีกรรมนั้น ๆ ในกรณี เช่นนี้ คริ สตชนพึงละเว้นการมีส่วนร่ วมในพิธี ทั้งนี้ เพื่อคงไว้ซ่ ึ ง
เอกลักษณ์ของการเป็นคริ สตชน อย่างไรก็ตามในกรณี ที่คนหนึ่ งต้องเข้ามีส่วนร่ วมในพิธี
เราขอแนะนาว่าก่อนตัดสิ นใจจะต้องเรี ยนรู้ เสี ยก่อนว่า สิ่ งที่ตนทาจะทาได้หรื อไม่ได้ ดี
หรื อไม่ดี โดยตอบคาถามต่อไปนี้เสี ยก่อน คือ
ก) ฉันกาลังปฏิเสธความเชื่อคาทอลิก และทาขัดต่อคาสอนคาทอลิกหรื อไม่
ข) การกระทาของฉันเป็นที่สะดุดแก่บุคคลอื่นที่เป็ นคาทอลิ กหรื อศาสนิ กชนอื่นๆ
โดยเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกศาสนานั้นหรื อไม่
ในกรณี ที่ตอบว่า “ไม่ ”ทั้งสองคาถาม เขาสามารถเข้ามีส่วนร่ วมในพิธีได้ ส่ วนใน
กรณี ที่ตอบว่า “ใช่ ” ไม่วา่ ในคาถามข้อใด เขาก็ไม่อาจเข้าร่ วมพิธีได้ มิฉะนั้นจะถื อว่าเป็ น
การกระทาที่ผิด ในกรณี สงสัยให้ปรึ กษากับพระสงฆ์หรื อผูแ้ นะนาวิญญาณ
ขอให้สงั เกตว่า การเป็นที่สะดุดเป็นเรื่ องหนึ่ งที่สาคัญเช่นกัน ขอพี่นอ้ งจงระวังอย่า
ให้เกิ ดขึ้ น นักบุญเปาโลได้เขียนจดหมายเตือนชาวโคริ นธ์เกี่ ยวกับเรื่ องการรับประทาน
เนื้ อ สัต ว์ที่ บ วงสรวงถวายในสัก การะสถาน ท่ า นขอร้ อ งให้ ค ริสตชนที่ เ ห็ น ว่ า การ
รับประทานเนื้ อดังกล่าวโดยไม่รู้สึกผิดในมโนธรรม ได้ละเว้นการรับประทานเนื้ อนั้น
เพราะเห็ นแก่ พี่น้องที่ มีมโนธรรมอ่อนแอกว่า ท่านกล่ าวว่า “ไม่ ควรท าอะไรให้ เป็ นที่
สะดุดแก่ใครเลย ไม่ ว่าจะเป็ นยิว กรีก หรือ พระศาสนจักรของพระองค์ ” (1 คร. 10:32)
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สุดท้าย เราขอเตือนพี่นอ้ งคริ สตชนทุกคนพึงมุ่งมัน่ ที่จะปฏิ บตั ิศาสนาของตนอย่าง
เคร่ งครัดและด้วยความจริ งใจ แต่ขณะเดียวกันก็ให้เกียรติและเคารพพี่นอ้ งศาสนาอื่นตาม
เจตนารมณ์ของพระวรสาร และตามคาสอนของพระศาสนจักร พร้ อมทั้งยอมรับว่า แต่
ละศาสนาก็ มีคุ ณลัก ษณะดี เ ด่ น เป็ นเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะของตนทั้ง ทางด้านค าสอนและ
พิธีกรรม
ให้ไว้ ณ วันสมโภชปัสกา
วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน คริ สตศักราช 1994
ขอพระพรของพระคริ สตเจ้าผูท้ รงกลับคืนชี พสถิตอยูก่ บั พี่นอ้ งทุกคน

(พระคาร์ดินลั มีชยั กิจบุญชู)
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย
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(พระสังฆราชเทียนชัย สมานจิต)
เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่ งประเทศไทย
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คาแนะนาในการทาศาสนสัมพันธ์
ในระดับสั งฆมณฑล
บุคลากรสงฆ์ นักบวช และคริ สตชนต้องเข้าใจและตระหนักว่า งานศาสนสัมพันธ์เป็ น
ภาระหน้าที่ของการมีส่วนร่ วมในพันธกิจแบ่งปั นข่าวดีของแผนอภิบาลปี ค.ศ. 2010-2015 โดย
ในช่วง 5 ปี นี้ พระศาสนจักรจะทางานแพร่ ธรรม งานการศึกษาอบรมแบบคาทอลิก งานคริ สตศาสนจักรสัมพันธ์/ศาสนสัมพันธ์ และการเข้าสู่ วฒั นธรรม จาเป็ นต้องมีโครงสร้างของสังฆมณฑล
ที่ชดั เจน มีพระสงฆ์รับผิดชอบ มีแผนงานและงบประมาณ
ในระดับวัด
- พระสงฆ์เจ้าอาวาสเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ปฏิเสธงานนี้ไม่ได้ เพราะถ้าเจ้าอาวาสไม่สนใจงาน
ทั้งหมดก็จบที่ตวั พระสงฆ์แล้ว
- มีงานศาสนสัมพันธ์อยูใ่ นระบบโครงสร้างของวัด มีสมาชิกจานวนหนึ่งของสภาอภิบาล
รับผิดชอบงานศาสนสัมพันธ์ทาโครงการเสนอแต่ละปี มีงบประมาณสนับสนุน
คาแนะนา
1. ก่อนอื่นต้องทาความเข้าใจในหมู่สภาอภิบาลวัด จากนั้นจึงไปสู่ สัตบุรุษ ต้องปูพ้ืนฐาน
ให้กว้างและเพียงพอ ทั้งในวัดและกลุ่มวิถีชุมชนวัด
2. จะทาอะไรใหม่ก็ตามต้องค่อยเป็ นค่อยไป อย่าเร่ งรี บหรื อก้าวไกลเกินไป ยังมีคริ สตชน
บางคนที่ตามไม่ทนั จนอาจเป็ นที่สะดุดและยอมรับไม่ได้
3. งานศาสนสัมพันธ์เป็ นเรื่ องของความเหมาะสมมากกว่าเป็ นเรื่ องของความถูกต้อง ดังนั้น
ต้องดูสภาพของชุมชนของวัดเป็ นหลัก อย่าไปเลียนแบบวัดอื่นหรื อสังฆมณฑลอื่นโดยไม่ปรับให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมของตนเอง สภาพแวดล้อมนี้หมายถึง ความเข้าใจ ความรู ้สึก ความร่ วมมือ
ของคริ สตังและผูท้ ี่มิใช่คริ สตัง ประวัติศาสตร์ หรื อภูมิหลังของวัดเป็ นข้อมูลที่บ่งบอกบางอย่างได้
เช่น หมู่บา้ นคริ สตังเก่าแก่หรื อวัดใหม่ในเมือง
4. งานแพร่ ธรรมและงานศาสนสัมพันธ์เป็ นงานที่ทาไปด้วยกัน
5. งานศาสนสัมพันธ์ตอ้ งการคริ สตังแท้ มีความเชื่อมัน่ คง ชัดเจน
6. งานศาสนสัมพันธ์เป็ นศาสตร์ และศิลป์ ในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างสันติ
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