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คำ�นำ�
เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2012  พระศาสนจักรได้ฉลองครบรอบ
50 ปีแห่งการเปิดประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 โดย
นักบุญยอห์นที่ 23 พระสันตะปาปา บางทีวาติกันที่ 2 น่าจะ
อธิบายการก่อเกิดพระศาสนจักรและโลก รวมทั้งทัศนคติ มุม
มอง ความเข้าใจอันเกี่ยวกับทั้งสองสิ่งได้ชัดเจนมากกว่าการ
ประชุมอื่นใดที่ผ่านไปไม่นานนี้ หรือแม้แต่ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเชื่อเอง ไม่ว่าใครจะเห็นว่าการประชุมนี้ดีหรือไม่ก็ตาม
ผลของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ต่อความเป็นคาทอลิกใน
ปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้
ในการฉลองครบ 30 ปีแห่งการประชุมสภาสังคายนา
วาติกันครั้งที่ 2 คุณพ่อ Leonard Foley คณะฟรังซิสกันได้ให้
ข้อสังเกตไว้ว่า:
ถ้าคุณอายุ 30 ปีหรืออ่อนกว่า คุณน่าจะได้ยินมามาก
แล้วว่า “คุณคงคิดไม่ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนสภาสังคายนาวาติกัน
ครั้งที่ 2 ได้แก่ มิสซาภาษาลาติน พระสงฆ์หันหลังให้สัตบุรุษ ไม่มี
ใครอยู่ในบริเวณพระแท่นนอกจากเด็กผู้ชายช่วยพิธี ไม่มีสภา
ภิบาล อดอาหารตัง้ แต่เทีย่ งคืน (แม้แต่น�ำ้ ) ก่อนรับศีลมหาสนิท”
ถ้าคุณอายุ 30 ปีหรือมากกว่าเล็กน้อยในเวลานั้น  คุณ
อาจจะยุ่งอยู่กับการดูแลครอบครัวและการหาเงิน จนไม่มีเวลา

มากนักที่จะใส่ใจว่าพระสังฆราช 2,500 องค์กำ�ลังทำ�อะไรที่
กรุงโรม ถึงอย่างนั้น ความคิดเรื่องการใช้ภาษาท้องถิ่นของ
ตนเองในพิธีกรรมก็ดูดี และถ้าคุณเป็นคุณปู่คุณย่าหรือแก่กว่า
คุณก็ได้มีชีวิตอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง บางทีด้วยความกลัว
และความรู้สึกสับสนมาก บางทีด้วยความสุขใจลึกๆ นั่นคือ
พระศาสนจักรเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นจริงๆ!
บางคนได้ลมื สภาสังคายนาวาติกนั ครัง้ ที่ 2 แล้ว มีเพียง
คนส่วนน้อย ซึ่งรู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหน?   ยังรู้สึกตกตะลึงและ
บางที ก็ ข มขื่ น กั บ สิ่ ง ที่ เ หมื อ นการทรยศ อย่ า งไรก็ ต าม ชาว
คาทอลิ ก ส่ ว นใหญ่ ดู จ ะยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงด้ ว ยความ
สุภาพดี
ในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี Edward Hahnenberg
ศาสตราจารย์ทางเทววิทยาที่ Xavier University ได้รำ�พึงถึง
คำ�สอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 กับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจำ�นวนหนึ่ง โดยเขาเล่าว่า:
ครั้ ง หนึ่ ง ข้ า พเจ้ า กล่ า วถึ ง วาติ กั น ที่ ส องในชั้ น เรี ย น
และนักศึกษาคนหนึ่งที่นั่งด้านหลังยกมือขึ้นพร้อมกับถามว่า
“ทำ�ไมพวกเขาไม่เรียกว่า Vatican one เหมือนกับ Air Force
One1?” นักศึกษาที่จริงใจคนนี้คิดว่าผมกำ�ลังคุยเกี่ยวกับเครื่อง
บิ น ของพระสั น ตะปาปา เมื่ อ ผมเริ่ ม อธิ บ ายว่ า วาติ กั น ที่ 2
เป็นการประชุมของพระสังฆราชคาทอลิกจากทั่วโลกซึ่งเกิดขึ้น
1 เป็นรหัสเรียกขานโดยศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือของเครื่องบินทุกลำ�ที่มี
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยสารอยู่บนเครื่องบิน - สารานุกรมวิกิพีเดีย

ตอนต้นๆของช่วงปี ค.ศ. 1960-1969 สายตาของเขาแสดงถึง
ความเบื่อหน่ายขณะที่เขาบ่นพึมพำ�ว่า “ยุค 602  หรือ? นั่นมัน
ประวัติศาสตร์โบราณ!”
โลกของเรากำ�ลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าที่
เคยเป็นมาในยุค 1960 หนึง่ ในของขวัญทัง้ หลายทีพ่ ระศาสนจักร
มอบให้เราก็คือ การได้รับการพัฒนาจากประวัติศาสตร์หนึ่ง
และกระบวนการสืบทอดหนึ่งที่ “โบราณเสมอและใหม่เสมอ”  
ปัจจุบนั ทัศนคติแห่งสภาสังคายนาวาติกนั ครัง้ ที่ 2 เป็นส่วนหนึง่
ทีส่ �ำ คัญมากของพระศาสนจักร ขณะทีเ่ รายังคงค้นหาผลกระทบ
ในอนาคตอันเกิดจากคำ�สอนของที่ประชุมนี้
Mary Carol Kendzia
Series Editor
---------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ ขอขอบคุณ คุณกิ่งแก้ว ปริกัมศีล เจ้าหน้าที่แผนกคริสต
ศาสนธรรม ที่ได้จัดแปลหนังสือ Guide to Vatican II ที่จะช่วยให้เรารู้
ว่าเกิดอะไรขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในพระศาสนจักรเมื่อ 50 ปี
ที่ผ่านมา
คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม
ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม
2 ยุค 60 หมายถึงช่วงปีค.ศ. 1960-1969 บ้างก็ใช้ ยุค 1960 ภาษาอังกฤษใช้ the 1960s เรียก
ว่ายุคเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) ช่วงนี้โลกเต็มไปด้วยความขัดแย้งและสงคราม   มีการ
เฝ้าระวังโลกเสรีอย่างอเมริกากับโลกคอมมิวนิสต์อย่างรัสเซีย ทำ�ให้คนยุคนี้เป็นนักอุดมคติ
แสวงหาเสรีภาพ ใช้ชีวิตแบบเสรีชน ข้อมูลจากนิตยสาร Secret : เดือนกันยายน 2552

บทที่ 1
ช่วงเวลาแห่งการประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2
สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 (1962-1965) เป็นช่วง
เวลาหนึ่งที่สำ�คัญมากในประวัติศาสตร์พระศาสนจักรของเรา
เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงขั้นตอนสำ�คัญของการพัฒนาพระ
ศาสนจักร เพราะเป็นช่วงทีพ่ ระศาสนจักรได้พจิ ารณาจุดทีต่ นเอง
เป็ น อยู่ แ ละจุ ด ที่ โ ลกเป็ น อยู่ พร้ อ มกั บ แสวงหาแนวทางลด
ความแตกต่างระหว่างกัน  สภาสังคายนาฯไม่ได้เป็นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นทันทีทันใด  แต่ระยะเวลาหลายปีที่มีการเปลี่ยนแปลง
มากมายในโลก ทั้งยังมีการศึกษาในหมู่ผู้นำ�พระศาสนจักรและ
นักเทววิทยา นำ�เราทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาอันสำ�คัญยิ่งนี้
แม้ว่าพระสันตะปาปายอห์นที่ 23 (1958-1963) จะได้
รับการยกย่องว่าเป็นผู้ริเริ่มสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 การ
เตรียมพร้อมสำ � หรั บ การประชุ ม นี้ ก็ ใช้ เวลาปรึ ก ษาหารื อ กั น
หลายปี แต่ พ ระสั น ตะปาปายอห์ น ที่ 23 ซึ่ ง เป็ น นั ก ศึ ก ษา
คนหนึ่ ง เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ พ ระศาสนจั ก ร พร้ อ มด้ ว ย
ประสบการณ์ โ ดยตรงเกี่ ย วกั บ ความชื่ น ชมยิ น ดี แ ละความ
ลำ � บากในโลก เป็ น ผู้ นำ � เอาทั ศ นคติ เรื่ อ งการเปิ ด รั บ อย่ า งรู้
เท่าทันสถานการณ์เข้ามานี่เอง ทำ�ให้สภาสังคายนาวาติกัน
ครั้ ง ที่ 2 เป็ น รู ป ร่ า งขึ้ น ได้ อ ย่ า งมาก และแน่ น อนว่ า ด้ ว ย
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู้ สื บ ตำ � แหน่ ง จากพระองค์ คื อ พระ
8
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สั น ตะปาปาปอลที่ 6 (1963-1978) สภาสั ง คายนาวาติ กั น
ครั้ ง ที่ 2 จึ ง เดิ น หน้ า ต่ อ ไปหลั ง การสิ้ น พระชนม์ ข องพระ
สันตะปาปายอห์น ที่ 23
มันเป็นจังหวะของสภาสังคายนาฯ เพราะเป็นช่วงเวลา
เริ่มต้นการสื่อสารด้วยดาวเทียม ทำ�ให้พระศาสนจักรได้รับรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับโลกมากยิ่งขึ้นอย่างทันทีทันใด โอกาสประกาศ
พระวรสาร (ข่าวดี) จึงเพิ่มขึ้นกว่าที่เคย  แต่ตอนนี้โลกก็สามารถ
เยี่ยมชมและท้าทายพระศาสนจักรได้ด้วย
การพิจารณาโลกซึ่งวาติกันที่ 2 เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นสิ่ง
สำ�คัญ เป็นเวลานานถึงครึ่งศตวรรษที่เหตุการณ์อันได้ชื่อว่า
เป็นการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมอันยิง่ ใหญ่สดุ ในประวัตศิ าสตร์
โลกได้เกิดขึ้น อย่างน้อยที่สุดในซีกโลกตะวันตก จงคิดถึงสิ่ง
ประดิษฐ์สี่อย่างคือ รถยนต์ เครื่องบิน วิทยุ โทรทัศน์ แล้ว
ลองจินตนาการดูว่าโลกจะเป็นอย่างไรในทุกวันนี้ถ้าปราศจาก
สิ่งประดิษฐ์นั้น ลองคิดถึงผลกระทบที่น่ากังวล ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นสิ่งที่ไม่รู้ตัว เกี่ยวกับเรื่องความเร็วในการเดินทางจากที่
หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง หรือเรื่องที่น่าจะเรียกได้ว่าการไหลทะลักของ
ความรู้ผ่านทางวิทยุและโทรทัศน์ เรารับรู้สิ่งที่ไม่สามารถเข้าไป
เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายๆจากข่าวสั้นแต่ละช่วงเวลาคำ�ประกาศ
ข่ า วลื อ การเปิ ด เผยความจริ ง การนิ น ทา การค้ น พบ สิ่ ง ที่
ให้ความบันเทิง โดยเพียงกดปุ่มโทรศัพท์ เราได้ยินและเห็น
ประวัติศาสตร์ขณะที่มันกำ�ลังเกิดขึ้น เราได้เรียนรู้เรื่องความ
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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อ่อนแอและบาปของพวกชนชั้นสูงและผู้มีอำ�นาจในสังคม
จากการตกอยู่ ใ นสภาพของสั ง คมที่ มี ค วามขุ่ น เคื อ ง
เต็มไปด้วยความสงสัย มีการเรียนรู้ มีความเชื่อมั่นในตนเอง
มี ค วามสงสั ย ความสามารถของตนเองนี้ ผู้ ค นจึ งมาร่ วมมื อ
กัน เพื่อหาทางออกด้วยการประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้ง
ที่ 2 พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 จึงทรงเป็นพระสันตะปาปา
ใน “ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ” ธรรมดาองค์หนึ่ง โดยทรงเป็นอัศวิน
ที่ไม่มีชุดเกราะ อาศัยเพียงความหวังและความยินดีเป็นโล่
ป้ อ งกั น ในการเป็ น ผู้ นำ � บรรดาพระสั ง ฆราช พระองค์ ท รง
ประสงค์ให้มีช่วงเวลาสำ�หรับทำ�กิจกรรมพิเศษที่เป็นประโยชน์
ฟื้นฟูพลังของพระศาสนจักร และแสวงหารูปแบบใหม่ที่ถูกนำ�
ไปใช้ให้เหมาะกับความต้องการปัจจุบัน พระศาสนจักรต้อง
แสดงตัวอย่างที่มีความสุข สดชื่น เบิกบาน ท่ามกลางผู้คนที่
รู้สึกสับสนและเสียงอึกทึก ทั้งยังต้องประกาศสิ่งที่ตนเองเป็น
กับโลกที่หมดหวังอย่างดังขึ้นกว่าเดิม
ความคิดหลักในการประชุมสภานี้คือ “aggiornamento”  
ซึ่งมีความหมายตามตัวอักษรว่า “getting up to today” คือ
“ลุกขึ้นสู่ปัจจุบัน”   พระศาสนจักรกำ�ลังถูกกระตุ้นให้ “ทันสมัย”
ในคำ�ปราศรัยเปิดประชุมสภา พระสันตะปาปายอห์น
ที่ 23 ทรงยืนยันว่า พระศาสนจักรปรารถนา “การรักษาด้วย
ความเมตตากรุณามากกว่าการลงโทษอย่างรุนแรง” และ
ทรงเสริมว่าพระศาสนจักรต้องแสดงตัวเองเป็นดั่ง “คุณแม่ที่น่า
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รักของทุกคน อ่อนโยน อดทน เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา
และความดีต่อพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันที่ถูกแยกออกไปจาก
พระศาสนจักร” ต้องไม่มีการประณาม การสาปแช่ง
ระเบียบวาระการประชุมของสภาสังคายนาทั้งหลายใน
ช่วงต้นของประวัติศาสตร์ถูกกำ�หนดโดยคนอื่นๆ คือมีตั้งแต่
ผู้ที่ปฏิเสธพระเทวภาพของพระคริสต์จนถึงผู้ที่ปฏิเสธอำ�นาจ
ของนักบุญเปโตร ด้วยเหตุที่พอจะเข้าใจได้ว่า ในการถกเถียง
กัน ถ้าคุณปฏิเสธฐานะของฉัน ฉันจะตอบโต้ด้วยการย้ำ�ความ
สำ�คัญของฐานะจนเกินไป ถ้าฉันปฏิเสธแนวคิดของคุณ คุณจะ
ยึดแนวคิดนั้นเหนียวแน่นยิ่งขึ้นและทำ�ให้มันดูเป็นเรื่องจำ�เป็น  
แต่ขณะที่ทุกเรื่องซึ่งเราเห็นตรงกันจะถูกลืมไป
ตัวอย่างเช่น หลังการปฏิรูปของโปรเตสแตนท์ พระศาสนจั ก รคาทอลิ ก เผชิ ญ กั บ ความคิ ด ต่ า งๆของนั ก ปฏิ รู ป
พร้อมกับสภาสังคายนาแห่งเตรนท์ (1545-1563) สภาสังคายนา
นี้ทำ�ให้คำ�สอนทั้งหลายที่โปรเตสแตนท์ปฏิเสธมีความชัดเจน
ดังนั้น เมื่อคำ�สอนเหล่านี้ถูกเน้นย้ำ�  มันจึงได้รับการเอาใจใส่
จนดูมีคุณค่ายิ่งกว่าคำ�สอนอื่นๆที่มีความสำ�คัญมากกว่า
อี ก ประการหนึ่ ง หลายเรื่ อ งที่ นั ก ปฏิ รู ป ตำ � หนิ คื อ
พระคุ ณ การุ ณ ย์ การภาวนาถึ ง นั ก บุ ญ ทั้ ง หลาย การภาวนา
เพื่อผู้ล่วงลับ กลับได้รับความสำ�คัญจากคาทอลิกมากขึ้นตาม
การต่อต้าน สำ�หรับโปรเตสแตนท์ให้ความสำ�คัญกับพระคัมภีร์
ส่วนคาทอลิกยึดการถ่ายทอดความเชื่อที่สืบต่อกันมา (ดังนั้น
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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คาทอลิ ก บางส่ ว นจึ ง ค่ อ ยๆเลิ ก ใช้ พ ระคั ม ภี ร์ ยึ ด คำ � สั่ ง สอน
จากการเทศน์และคำ�สอนของพระศาสนจักร จนกระทั่งสภา
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ได้เริ่มให้ความสนใจศึกษาพระคัมภีร์
อีกครั้ง)  
โปรเตสแตนท์ ป ฏิ เ สธพระศาสนจั ก รที่ ม องเห็ น ได้ มี
ฐานานุกรมใช้อำ�นาจปกครอง และเลือกเอาพระศาสนจักรที่
ไม่สามารถมองเห็นได้มีพระพรพิเศษภายใน ดังนั้น ในตอน
แรกชาวคาทอลิ ก จึ ง ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ พระศาสนจั ก รที่ เ ป็ น
สังคมอันมีระบบฐานานุกรม ความไม่สมดุลนี้คงอยู่จนถึงสภา
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ซึ่งกลับมาให้ความสำ�คัญกับพระคุณ
จากพระเจ้าในพระศาสนจักร
มันเป็นเหมือนที่พระศาสนจักรได้พูดตอนเริ่มต้นสภา
สังคายนาวาติกันว่า “มา...ให้เรานั่งลงด้วยกันและพิจารณา
ความคิดเห็นของพวกเรา แบ่งปันคุณค่าทีเ่ รามีรว่ มกัน  เนือ่ งจาก
นอกพระศาสนจักรเป็นสังคมที่หยาบคาย เราจึงต้องอยู่ร่วม
กั น และเผชิ ญ ทุ ก ปั ญ หาในสั ง คมด้ ว ยกั น ” บางที ข้ อ เท็ จ จริ ง
ที่ น่ า ประหลาดใจมากที่ สุ ด ซึ่ ง พวกเราบางคนจำ � ได้ ก็ คื อ มี ผู้
สังเกตการณ์โปรเตสแตนท์ในสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2
สี่สมัยประชุม
ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น เรื่ อ งย่ อ ที่ สุ ด เกี่ ย วกั บ ผลงานของสภา
สังคายนาวาติกนั ครัง้ ที่ 2 เมือ่ คุณพิจารณาจำ�นวนเอกสารสำ�คัญที่
12

Catholic Update

ถูกพิจารณา ซึ่งมีมากจริงๆ (16 ฉบับ)  ไม่ต้องพูดถึงโครงสร้าง
ที่ซับซ้อนของเอกสารแต่ละฉบับ  คุณน่าจะเข้าใจได้ถึงปริมาณ
มหาศาลของการปรึก ษาหารือ การภาวนา การศึ ก ษา และ
แน่นอน การโต้แย้งซึ่งทั้งหมดกินเวลาสี่ปี   จากการที่ผู้นำ�พระ
ศาสนจักรต่างๆมากกว่าสองพันคนสามารถบรรลุถึงข้อตกลง
ได้เป็นเอกฉันท์ในหัวข้อทั้งหลายที่มากมายเป็นกองน่างุนงงนี้
เป็นการพิสูจน์ถึงการประทับอยู่ของพระจิตเจ้าซึ่งสัมผัสได้
สมัยประชุมแรก (ก.ย.-ธ.ค.1962) จำ�นวนพระสังฆราช
ที่เข้าร่วมประชุมมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างสี่สมัยประชุม
คือ พระสังฆราชที่มีสิทธิ์เข้าร่วมมีจำ�นวน 2,908 องค์ และมา
เข้าร่วมในสมัยประชุมแรก 2,504 องค์ พวกท่านได้ยื่นข้อเสนอ
แนะมากกว่า 8,000 เรื่องแก่คณะกรรมการเตรียมประชุม
ในวันแรกของสมัยประชุมแรก มีบางสิ่งเกิดขึ้นและก่อ
ให้เกิดผลสำ�เร็จที่ถาวรหลายเรื่อง การเคลื่อนไหวของพระคาร์ดินัลลีเออร์นาร์ท (Lienart) แห่งฝรั่งเศส ทำ�ให้การประชุม
ยุติลงในเวลาไม่กี่นาที  ปัญหาที่ท่านได้ยกขึ้นมาคือ ยังไม่มีการ
เป็นตัวแทนของความเห็นที่หลากหลายในคณะกรรมาธิการ
ต่างๆ  ผลที่ตามมาก็คือ การเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการ
ต่างๆก็ถูกเปิดกว้างขึ้น
อย่างที่ได้มีการทำ�นายไว้แล้วว่า ในสมัยประชุมแรกจะ
ยังไม่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากนัก งานได้เริ่มขึ้นด้วยเรื่องที่มีความ
เป็นห่วงมากกว่าเรือ่ งใดๆ และบรรลุผลสำ�เร็จอย่างยิง่ ใหญ่ทส่ี ดุ
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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ของสภาสังคายนานี้คือ “ธรรมนูญเรื่องพระศาสนจักร”
สมัยประชุมแรกได้สิ้นสุดลง พระสังฆราชทั้งหลายกลับ
บ้านเพื่อภาวนา ศึกษา และปรึกษาหารือ ระหว่างช่วงเวลา 9
เดือน พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่
3 มิถุนายน 1963   พระคาร์ดินัลโจวานนี มอนตีนี พระอัคร
สังฆราชแห่งมิลาน ได้รบั เลือกให้ด�ำ รงตำ�แหน่งพระสันตะปาปา
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 1963 เป็นพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6
สมัยประชุมทีส่ อง (29 ก.ย.-4 ธ.ค.1963) ในการประชุม
สาธารณะ (Public Session) พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรง
เปิดประชุมสมัยที่ 2 ด้วยคำ�ปราศรัยที่ควรจดจำ� ครั้งนี้พระองค์
ทรงขออภัยจากผู้ที่ไม่ใช่คาทอลิกสำ�หรับความผิดทั้งหลายที่
คาทอลิกอาจจะกระทำ�เพื่อการแบ่งแยกในศาสนาคริสต์   อีก
ทั้ ง ทรงแสดงความตั้ ง ใจของชาวคาทอลิ ก ที่ จ ะยกโทษให้ กั บ
ความเสียหายใดๆอันเกิดจากการกระทำ�ของผู้ที่ไม่ใช่คาทอลิก
เรื่องที่ทรงทำ�ต่อมาคือ ทรงปรับปรุงระเบียบการต่างๆ
ของสภาสังคายนาฯบางส่วน และทรงประกาศการเพิ่มจำ�นวน
สมาชิกในแต่ละคณะกรรมาธิการ หนึ่งในการตัดสินใจทั้งหลาย
ในสมัยประชุมนี้ก็คือ การเพิ่มเรื่องพระนางมารีย์ไว้ในเอกสาร
เรื่องพระศาสนจักร แทนที่จะแยกเป็นเอกสารอีกชิ้นหนึ่ง เพื่อ
เน้ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ อั น จำ � เป็ น ระหว่ า งพระนางกั บ กลุ่ ม ผู้
ศรัทธา
14
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ผลงานชิ้ น สำ � คั ญ ของสมั ย ประชุ ม นี้ คื อ การยอมรั บ
ธรรมนูญเรื่องพิธีกรรม (the Constitution on the Sacred Liturgy) ด้วยคะแนนเสียง 2,147 ต่อ 4 เสียง  และเอกสารซึ่งเป็นที่
รู้จักน้อยกว่าคือ กฤษฎีกาเรื่องสื่อมวลชน (the Decree on the
Means of Social Communication)
ความขัดแย้งในสภาสังคายนานี้ที่ดูรุนแรงที่สุดเกิดขึ้น
เมื่อพระคาร์ดินัลโจเซฟ ฟริงส์ (Josef Frings) อัครสังฆราชแห่ง
เมืองโคโลญจ์วจิ ารณ์สนั ตะสำ�นัก (สมณกระทรวงเพือ่ หลักความ
เชื่อ the Congregation for the Doctrine of Faith) อย่างตรง
ไปตรงมา ซึ่งเป็นเหตุให้พระคาร์ดินัลอัลเฟรโด ออตตาวีอานี
(Alfredo Ottaviani) เลขานุการแห่งสันตะสำ�นักออกมาปกป้อง
สันตะสำ�นักอย่างซื่อสัตย์ภักดี ในช่วงเวลาระหว่างสมัยประชุม
ที่ 2 กับสมัยประชุมที่ 3 พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงประกาศ
เชื้อเชิญสตรี (ฆราวาสและนักบวช) ให้มาร่วมฟังด้วย
สมัยประชุมที่ 3 และ 4 (14 ก.ย.-21 พ.ย. 1964 และ
14 ก.ย.-8 ธ.ค. 1965) เอกสารของสภาสังคายนาวาติกันครั้ง
ที่ 2 จำ�นวน 14 ฉบับจาก 16 ฉบับ  ได้รับการพิจารณาอย่าง
ถี่ถ้วน ถูกทบทวน และในที่สุดได้รับการยอมรับระหว่างสอง
สมัยประชุมที่ยุ่งยากและบังเกิดผล  รายการเอกสารที่ประกอบ
ด้วยชื่อเรื่องและวันที่ที่ได้รับการยอมรับต่อไปนี้ แสดงให้เห็น
ความกว้างและความลึกแห่งการพิจารณาหารือและการตัดสิน
ใจของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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1. ธรรมนูญเรื่องพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ (The Constitution on the
Sacred Liturgy) (4 ธ.ค. 1963)
2. กฤษฎีกาเรื่องสื่อมวลชน (the Decree on the Means of
Social Communication) (4 ธ.ค. 1963)
3. ธรรมนูญเรื่องพระศาสนจักร (Dogmatic Constitution on
the Church) (21 พ.ย. 1964)
4. กฤษฎีกาเรื่องบรรดาคริสตจักรคาทอลิกตะวันออก (Decree
on the Catholic Eastern Churches) (21 พ.ย. 1964)
5. กฤษฎีกาเรื่องคริสตศาสนสัมพันธ์ (Decree on Ecumenism) (21 พ.ย. 1964)
6. กฤษฎีกาเรื่องหน้าที่ของพระสังฆราชในการอภิบาลสัตบุรุษ
ในพระศาสนจักร (Decree on the Pastoral Office of Bishops in the Church) (28 ต.ค. 1965)
7. กฤษฎีกาเรื่องการปรับปรุงและฟื้นฟูชีวิตนักบวช (Decree
on the Up-to-Date Renewal of Religious Life) (28 ต.ค.
1965)
8. กฤษฎีกาเรื่องการอบรมพระสงฆ์ (Decree on the Training
of Priests) (28 ต.ค. 1965)
9. คำ�แถลงเรื่องการอบรมตามหลักพระคริสตธรรม (Declarations on Christian Education)  (28 ต.ค. 1965)
10. คำ�แถลงเรื่องความสัมพันธ์ของพระศาสนจักรกับบรรดา
ศาสนาที่มิใช่คริสต์ศาสนา (Declarations on the Relation
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of the Church to Non-Christian Religions) (28 ต.ค. 1965)
11. ธรรมนูญเรื่องการเปิดเผยความจริงของพระเจ้า (Dogmatic
Constitution on Divine Revelation) (18 พ.ย. 1965)
12. กฤษฎีกาเรื่องการแพร่ธรรมของฆราวาส (Decree on the
Apostolate of Lay People) (18 พ.ย. 1965)
13. คำ�แถลงเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนา (Declarations
on Religious Liberty)  (7 ธ.ค. 1965)
14. กฤษฏีกาเรื่องงานธรรมทูตของพระศาสนจักร (Decree on
the Church’s Missionary Activity)  (7 ธ.ค. 1965)
15. กฤษฏีกาเรื่องการปฏิบัติงานและชีวิตของพระสงฆ์ (Decree
on the Ministry and Life of Priests) (7 ธ.ค. 1965)
16. ธรรมนู ญ เรื่ อ งพระศาสนจั ก รในโลกสมั ย ใหม่ (Pastoral
Constitution on the Church in the Modern World) (7
ธ.ค. 1965)
เราจะวินิจฉัยเอกสารเหล่านี้บางฉบับในบทสุดท้าย

สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1. ถ้าคุณอายุมากกว่า 50 ปี คุณจำ�อะไรที่เกี่ยวกับช่วงเวลา
แห่งการประชุมสภาสังคายนาวาติกนั ครัง้ ที่ 2 ได้บา้ ง? ถ้า
คุณอายุอ่อนกว่านี้ คุณจำ�เรื่องใดที่ได้ฟังมาเกี่ยวกับการ
เปลีย่ นแปลงต่างๆได้บ้าง?
2. วลีหลักที่แสดงถึงความต้องการในการจัดการประชุมสภา
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 คือ aggiornamento ซึ่งหมาย
ถึงการทำ�ให้ทันสมัย (updating) มีเรื่องใดในพระศาสนจักร
ปั จจุ บั น ที่ คุณคิดว่าจำ � เป็นต้อ งทำ � ให้ ทั น สมั ย ไหม? เรื่ อ ง
อะไรและทำ�ไม?
3. คุ ณ หวั ง ว่ า จะได้ รั บ สิ่ ง ใดจากการเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ สภา
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ?
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บทที่ 2
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในพระศาสนจักร
คนส่วนมากแทบจะไม่ได้อ่านข้อความใดจากเอกสารที่
ออกโดยสภาสังคายนาวาติกนั ครัง้ ที    ่ 2  แต่ชาวคาทอลิกทุกคนใน
ปัจจุบันก็ได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของ
พระศาสนจักร ในบทนี้เราจะร่วมมองทิศทางการเปลี่ยนแปลง
สำ�คัญๆที่ปรากฏขึ้นหลังจากสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 กับ
บรรณาธิการ Catholic Update คือ Jack Wintz O.F.M.
มีอะไรใหม่หลังการประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ?
พิธีกรรมที่มีพลัง
ธรรมนู ญ เรื่ อ งพิ ธี ก รรมศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องสภาสั ง คายนา
วาติกันครั้งที่ 2 ส่งเสริม “การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ มีสำ�นึกรู้
และมีชีวิตชีวาในการฉลองที่เป็นพิธีกรรมต่างๆ” (14)
การปรับปรุงพิธีกรรมที่เกิดขึ้นทั่วไปในพระศาสนจักร
หลั ง สภาสั ง คายนาวาติ กั น ครั้ ง ที่ 2 นำ � ชี วิ ต ใหม่ เข้ า มาสู่ ก าร
ฉลองศีลมหาสนิทและศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ จารีตใหม่ๆ และการ
ใช้ภาษาท้องถิ่นสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และ
มีชีวิตชีวา
ก่อนสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 พระสงฆ์ประกอบ
พิ ธี มิ ส ซาด้ ว ยภาษาลาติ น โดยหั น หลั ง ให้ ผู้ ร่ ว มพิ ธี ทำ � ให้ ดู
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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เหมือนการประกอบพิธีอยู่ห่างไกล สัตบุรุษจึงตกอยู่ในสภาพ
ของผู้ สั ง เกตการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งง่ า ยๆ ปั จ จุ บั น การชุ ม นุ ม เพื่ อ
ประกอบพิธีมิสซามีส่วนเชื่อมต่อกันระหว่างสัตบุรุษกับพระ
สงฆ์อย่างมีชีวิตชีวามากขึ้น จึงช่วยให้เรารู้สึกได้ว่าเป็นการ
ประกอบพิธีของ “เราทุกคน”
ทุกวันนี้พระศาสนจักรเน้นประเด็นการมีส่วนร่วมของ
ทุกคนในทุกพิธีกรรมศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยมองว่าพิธีกรรมต่างๆนั้น
เป็นเหมือน “การประชุมของชุมชน” ไม่ใช่พิธีกรรมส่วนบุคคล   
พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนเป็นเครื่องหมายที่ประทับใจอย่าง
หนึ่งอันบ่งบอกถึงการเข้าใกล้ศีลศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายของชุมชน
ในอดีตก่อนที่พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA) จะ
กลับมามั่นคงอีกครั้งนั้น วิธีการที่เป็นแบบฉบับสำ�หรับการเข้า
สู่พิธีศีลล้างบาปสำ�หรับผู้ใหญ่ถูกแยกออกจากชุมชนวัด โดย
ธรรมดาจะใช้เวลาเตรียมตัวประมาณ 6 สัปดาห์เพื่อการสอน
คำ�สอนรายบุคคล แล้วตามด้วยพิธีศีลล้างบาปตอนบ่ายวัน
อาทิตย์ ซึ่งมีเฉพาะกลุ่มญาติหรือเพื่อนจำ�นวนเล็กน้อยมาร่วม
พิธี
ปัจจุบันกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA)
ทีม่ อี ยู่ เกีย่ วข้องกับพีเ่ ลีย้ ง (sponsors) ครูค�ำ สอน และอันทีจ่ ริง
เกีย่ วข้องกับทัง้ วัด ศีลศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งการเริม่ ต้นชีวติ คริสตชน คือ
ศีลล้างบาป ศีลกำ�ลังและศีลมหาสนิท ซึ่งถูกจัดขึ้นในวันเตรียม
ฉลองปั ส กาเป็ น การฉลองภายในสภาพการณ์ ที่ เ ป็ น ชุ ม ชน  
20
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จิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันของทุกคนนี้ยังปรากฏให้เห็นในศีล
ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆด้วย
ฆราวาส
ปัจจุบันคนธรรมดาได้รับการยอมรับในลักษณะที่เหนือ
กว่าสิ่งใดๆในอดีต “ทุกสิ่งที่ได้ถูกกล่าวถึงเกี่ยวกับประชากร
ของพระเจ้า ก็เจาะจงที่จะบอกกับทั้งฆราวาส นักบวชและพระ
สงฆ์เหมือนๆกัน” (30) ดังนั้น ฆราวาสจึงไม่ได้เป็นเพียงส่วนที่
ถูกละเลย (99.99 %) ไว้ทหี ลังพระสันตะปาปา พระสังฆราช และ
นักบวช “ลักษณะทางโลกเป็นสิ่งที่เหมาะกับและพิเศษสำ�หรับ
ฆราวาส” และพวกเขา “แสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าโดย
การมีส่วนร่วมกับกิจการทางโลก” (31) “มีศักดิ์ศรีแห่งสมาชิก
อั น เกิ ด จากการเกิ ด ใหม่ ข องพวกเขาในพระคริ ส ต์ เ หมื อ น
กัน พระหรรษทานในฐานะบุตรชายและบุตรสาวเหมือนกัน
กระแสเรียกสู่ความสมบูรณ์เหมือนกัน” (32) ฆราวาสชายและ
หญิงได้รับมอบหมายงานธรรมทูตของพวกเขาจากองค์พระผู้
เป็นเจ้าเอง โดยทางศีลล้างบาปและศีลกำ�ลัง ดังนั้น พวกเขาจึง
เป็นส่วนหนึ่งของงานธรรมทูตของพระศาสนจักร พวกเขาไม่ได้
เป็นเพียง “ผู้ได้รับอนุญาตให้ช่วย”
ในบท “กระแสเรียกสูค่ วามศักดิส์ ทิ ธิ”์ บอกหลักการสำ�คัญ
ที่สุดซึ่งถูกประกาศไปแล้วว่า “คริสตชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ใน
ฐานะใดหรือสภาพชีวิตแบบใด ก็ถูกเรียกให้มามีชีวิตคริสตชนที่
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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สมบูรณ์แบบและมีความรักที่ประเสริฐสุด” (40)   “รูปแบบและ
ภาระหน้าที่ของชีวิตมีมากมายแต่ความศักดิ์สิทธิ์มีหนึ่งเดียว
นั่นคือความเป็นนักบุญ (ผู้ศักดิ์สิทธิ์) ซึ่งได้รับการปลูกฝังจาก
ทุกคนที่ปฏิบัติตามพระจิตของพระเจ้า” (41)
แล้วทุกวันนีส้ ตั บุรษุ คาทอลิก “ธรรมดาคนหนึง่ ” เชือ่ เรือ่ ง
กระแสเรียกนี้ไหม? หมายความว่า เธอหรือฉันถูกเรียกมาสู่
ความศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับพระสันตะปาปายอห์นที่ 23 และ
นักพรตชายหญิงผู้บำ�เพ็ญภาวนา พระสงฆ์เจ้าอาวาส และ
ธรรมทูตในแอฟริกาไหม?   คำ�แถลงบางฉบับที่น่าประหลาดใจ
อย่างยิ่งจากสภาสังคายนาฯ เป็นสิ่งที่อธิบายได้ง่ายที่สุด
เป็นเรื่องธรรมดาที่จะพบฆราวาสมีส่วนในพิธีมิสซาใน
ฐานะศาสนบริกรศีลมหาสนิท (Eucharistic ministers) รวมทั้ง
ศาสนบริ ก รในพิ ธี ก รรมอื่ น ๆ เช่ น ผู้ บ ริ ก ารที่ นั่ ง ผู้ ต้ อ นรั บ
ผู้อ่านพระคัมภีร์ และศาสนบริกรด้านดนตรี เป็นสิ่งสะกิดใจ
ให้คิดถึงความหลากหลายของประเภทงานในพระศาสนจักรที่
คนธรรมดาช่วยทำ�ได้
บางคนก็ช่วยเหลือในฐานะครูคำ�สอนหรือศาสนบริกร
เยาวชน อื่นๆ เช่นจิตตาภิบาลประจำ�โรงพยาบาล ศาสนบริกร
เพื่อผู้สูญเสียคนใกล้ชิด ผู้บริหารโบสถ์ซึ่งไม่มีพระสงฆ์ และผู้
ทำ�งานช่วยเหลือคนด้อยโอกาส
หลังการมีส่วนร่วมของฆราวาสในศาสนบริการอย่าง
กว้างขวางขึ้นนี้คือ ความเป็นจริงที่ว่า ชาวคาทอลิกจำ�นวนมาก
22
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ขึ้นกำ�ลังยอมรับกระแสเรียกอันเนื่องจากศีลล้างบาปของพวก
เขามาสู่ศาสนบริการ หรือการทำ�ประโยชน์ให้กับพระศาสนจักร
และอันที่จริงให้กับสังคมทั่วไป
ในเวลาเดียวกันกับที่บทบาทของสถาบันฆราวาสกำ�ลัง
เติบโต เราก็ก�ำ ลังประสบกับการลดลงของจำ�นวนศาสนบริกรผูไ้ ด้
รับศีลบวช พระจิตเจ้ากำ�ลังนำ�เราไปสูแ่ บบอย่างพระศาสนจักรที่
รวมทุกสิง่ มากขึน้ อย่างชัดเจน จากการทีเ่ ราได้เห็นความต้องการ
ทั้งฆราวาสและศาสนบริกรผู้ได้รับศีลบวชมาช่วยกันทำ�งาน
ของพระศาสนจักรให้สมบูรณ์
ปัจจุบันสตรีอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ได้กลับมามีส่วนร่วมใน
ศาสนบริการของพระศาสนจักรมากขึน้ แม้สตรีหลายคนเชือ่ ว่า
ตนยังไม่ได้ใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่ แล้วศาสนบริการทีเ่ หมาะสม
สำ�หรับสตรีมีอะไรบ้าง นี่เป็นคำ�ถามหนึ่งซึ่งอาจกระทบความ
รู้สึกคนได้ง่าย จึงต้องพูดคุยกันด้วยความสุขุมยิ่งขึ้น  กลุ่มคนที่
รอคอยการยอมรับอันสำ�คัญยิ่งกว่าในพระศาสนจักรยังรวมถึง
กลุ่มชาติพันธุ์ คาทอลิกที่ไร้ความสามารถ และคนอื่นๆอีกมาก
ซึ่งเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับความใส่ใจในพรสวรรค์ของพวกเขาหรือ
นำ�พรสวรรค์นั้นมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ความสนใจใหม่ในพระคัมภีร์
ทุ ก วั น นี้ ช าวคาทอลิ ก จำ � นวนมากขึ้ น กำ � ลั ง อ่ า นพระ
คัมภีร์ ด้วยความเข้าใจอย่างดีและต่อเนื่องมากกว่าช่วงเวลา
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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ใดๆในประวัตพิ ระศาสนจักร จำ�นวนประชากรฆราวาสทีเ่ พิม่ ขึน้
กำ�ลังศึกษาในโรงเรียนสอนเทววิทยา กำ�ลังนำ�หรือร่วมกลุ่ม
ศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิล และกำ�ลังอ่านบทความและหนังสือ
ต่างๆที่เกี่ยวกับเทววิทยา   พระสงฆ์และนักพรตที่ปฏิญาณตน
ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์กลุ่มเดียวอีกต่อไป
ปัจจุบนั พระศาสนจักรส่งเสริมสมาชิกของตนให้ใช้วธิ กี าร
ศึกษาพระคัมภีรแ์ บบใหม่ๆและยึดมัน่ พระคัมภีร์ ชาวคาทอลิก
กำ�ลังพัฒนาความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิล
โดยอาศัยผลจากการวิจัยทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ทาง
วรรณคดี และการค้นพบทางโบราณคดี   เอกสารพระศาสนจักร
ต่างๆนำ�ทางชาวคาทอลิกไม่ให้หลงไปกับการทำ�ความเข้าใจ
ตามตัวอักษรและการอ่านพระคัมภีร์ราวกับว่าพระคัมภีร์เป็น
ตำ�ราวิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิชาประวัติศาสตร์
และวิธีการที่สำ�คัญก็คือ การใช้หนังสือบทอ่านในมิสซา
ที่มีวงจรสามปี เดี๋ยวนี้ชาวคาทอลิกได้เห็นบทอ่านที่มาจาก
พระคัมภีร์หลายหมวดหมู่มากขึ้นในพิธีมิสซาวันอาทิตย์ การใช้
บทอ่านจากพระคัมภีร์ต่างๆได้กลายเป็นสิ่งที่ได้รับความชื่นชม
ในพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นเช่นกัน
ขณะที่ชาวคาทอลิกได้รับการเสริมกำ�ลังจากพระวาจา
ของพระเจ้าที่ให้ชีวิตชีวา พวกเขาก็ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ดีข้นึ
สำ�หรับการประกาศพระวรสารและสำ�หรับการเปลี่ยนแปลง
โลก
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การช่วยเหลือมวลมนุษย์
หนึ่ ง ในความเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง อั น เป็ น ที่ ย อมรั บ ด้ ว ย
ความเต็มใจอย่างที่สุดของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 นั้น
คือ การช่วยให้รอดพ้นไม่ได้เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องเฉพาะการช่วย
จิตวิญญาณทัง้ หลายเท่านัน้ แต่เป็นการช่วยเหลือคนอย่างครบ
ถ้วน ทัง้ ร่างกายและวิญญาณ มุมมองมนุษย์อย่างครบถ้วนนีน้ า่
สนใจ เพราะโดยธรรมชาติเราไม่ตอ้ งการสูญเสียประสบการณ์
มนุษย์แท้จริงของเราแม้ส่วนเดียว นักบุญอีเรเนอุสเป็นบุคคล
ที่สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 มักอ้างถึง ได้กล่าวถึงเรื่องนี้
อย่างน่าสนใจว่า “พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าคือ มนุษย์ที่มีชีวิต
ชีวาที่สุด!”
ภาระหน้าที่ของพระเยซูเจ้าบนโลกไม่ได้เป็นเพียงการ
ปลดปล่อยจิตใจมนุษย์ให้พ้นจากบาป  แต่เป็นการช่วยผู้คนให้
พ้นจากความเจ็บป่วย การกดขี่ และทุกสิ่งที่ขัดขวางพัฒนาการ
ของพวกเขาในฐานะมนุษย์ผู้เป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าที่ต้องมุ่ง
ไปสู่ชีวิตนิรันดร เมื่อเรายืนยันความเชื่อของเราในเรื่องการ
คืนชีพของร่างกาย นี่ก็แสดงนัยของการช่วยให้รอดพ้นอย่าง
สมบูรณ์
ในธรรมนูญเรื่องพระศาสนจักรในโลกสมัยใหม่ พระ
สังฆราชผู้ร่วมสภาสังคายนาวาติกันยอมรับว่า พระศาสนจักรมี
ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับมนุษยชาติทั้งหมด เอกสารชิ้นสำ�คัญ
นี้ขึ้นต้นด้วยข้อความว่า “ความชื่นชมและความหวัง ความ
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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เศร้าโศกและความทุกข์ทรมานของมนุษย์ในยุคของเรา โดย
เฉพาะของคนยากจนหรือผู้มีความทุกข์เข็ญทั่วไป ย่อมถือว่า
เป็นความชื่นชมและความหวัง ความเศร้าโศกและความทุกข์
ทรมานของผู้เป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าด้วย ไม่มีใครที่เป็น
มนุษย์อย่างแท้จริงจะไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นในใจ
ของตน”
ความเชื่อมั่นนี้ปรากฏชัดในข้อผูกมัดใหม่เพื่อการฟื้นฟู
เอกภาพคริสตศาสนจักร เช่นเดียวกับการยอมรับเรื่องความ
รอดพ้นนอกพระศาสนจักร (ธรรมนูญเรื่องพระศาสนจักร ข้อ
15-16)   นอกจากนี้ พระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ได้ทรงทำ�
สิ่งใหม่ๆด้วยความพยายามฟื้นฟูเอกภาพคริสตศาสนจักร   ใน
การเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกเดือนตุลาคม
1979 พระองค์ทรงแสดงแนวคิดนี้ได้อย่างมีพลังด้วยคำ�ทักทาย
แรกว่า “ข้าพเจ้าต้องการทักทายชาวอเมริกนั ทุกคนโดยไม่มีการ
แบ่งแยก ข้าพเจ้าต้องการบอกทุกคนว่าพระสันตะปาปา เป็น
เพื่อนของทุกคนและผู้รับใช้คนหนึ่งของคุณ”
ทุกๆสภาวะการมีชีวิตจริงของมนุษย์ต้องปลอดภัยและ
ดำ�เนินไปสู่ความสมบูรณ์  ตามที่พระดำ�รัสของพระสันตะปาปา
ชีน้ �ำ เรา เราจึงต้องช่วยทุกคนให้มชี วี ติ มนุษย์ทส่ี มบูรณ์ในฐานะ
ชายและหญิ ง ที่ พ ระเจ้ า ทรงสร้ า งให้ เ ป็ น ภาพลั ก ษณ์ แ ละมี
คุณลักษณะคล้ายพระองค์  ผู้ได้รับการไถ่กู้โดยพระคริสต์
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การเติบโตด้านความยุติธรรมในสังคม
ความยุติธรรมในสังคมมักจะเป็นส่วนประกอบซึ่งสำ�คัญ
ยิ่ ง ในคำ � สอนและพั น ธกิ จ ของพระศาสนจั ก ร แม้ บ างที พ ระ
สันตะปาปา เลโอ ที่ 13 จะได้รบั การยอมรับว่ามีความอาจหาญ
ที่จะให้รายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่พระศาสนจักรจะต้อง
พูดเกี่ยวกับปัญหาด้านสังคมเป็นพิเศษ  สภาสังคายนาวาติกัน
ครั้งที่ 2 ก็ได้สืบต่อแนวคิดและภาระหน้าที่นั้น
ในปี ค.ศ. 1983 สภาพระสังฆราชแห่งสหรัฐอเมริกาได้
ออกสารเพือ่ การอภิบาลฉบับหนึง่ ชือ่ The Challenge of peace
เป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามและความสงบสุข ซึ่งมีเนื้อหาจาก
การอภิปรายเรื่องความมีศีลธรรมในสงครามและการใช้อาวุธ
นิวเคลียร์ ทั้งยังออกสารเพื่อการอภิบาลเกี่ยวกับความเจริญ
รุ่งเรืองของสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1986 เพื่อช่วยชาวคาทอลิก
กำ�หนดมโนธรรมของพวกเขาในเรื่องราวด้านเศรษฐกิจ เมื่อ
เร็วๆนี้ สภาพระสังฆราชแห่งสหรัฐอเมริกากล่าวถึงความรับผิด
ชอบของพลเมืองในเอกสารชื่อ Faithful Citizenship
ชาวคาทอลิกผู้สำ�นึกในหน้าที่กำ�ลังอ่านคำ�แถลงเหล่า
นี้และอื่นๆที่สภาพระสังฆราชฯตีพิมพ์ในวารสารทางสังคม
และการเมืองทั้งหลาย ผู้นำ�พระศาสนจักรยังคงส่งเสริมชาว
คาทอลิกให้ยอมรับ “พระวรสารเกีย่ วกับสังคม” (The social gospel)
เป็นเครื่องชี้นำ�จิตใจของพวกเขา
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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อย่างไรก็ตาม บางคนยังรู้สึกไม่มั่นใจในการไปเกี่ยวข้อง
กับปัญหาต่างๆของสังคม  พวกเขาวิจารณ์พระศาสนจักรเรื่อง
“การเข้าไปยุ่งกับการเมือง”   ความมีใจคิดถึงภาพรวมเรื่องการ
ช่วยให้รอดพ้น จะช่วยเราให้เข้าใจพันธกิจของพระศาสนจักร
ว่ า เป็ น การแก้ ไขโครงสร้ า งทางการเมื อ งและกฎหมายที่ ไ ม่
ยุติธรรม เช่นเดียวกับจิตใจที่ไม่ยุติธรรม
มาร์ตนิ ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ แสดงออกถึงความคิดนีร้ ะหว่าง
การปาฐกถาครัง้ หนึง่ ในปี ค.ศ. 1914 เมือ่ เขากล่าวว่า “กฎหมาย
ไม่สามารถทำ�ให้มนุษย์คนหนึ่งรักผมได้ แต่มันสามารถป้องกัน
ผมไม่ให้โดนลงประชาทัณฑ์ได้”   เขาช่วยให้เราเข้าใจว่าคริสตชน
ต้องแสวงหาไม่เพียงแต่การเปลี่ยนจิตใจที่โน้มเอียงไปทางบาป  
แต่ต้องเปลี่ยนกฎหมายและประเพณีที่ชั่วช้าของสังคมซึ่งกดขี่
พีน่ อ้ งชายหญิงของเรา และทำ�ให้พวกเขาสูญเสียความเป็นมนุษย์
คำ�สอนด้านสังคมของคาทอลิกเตือนเราว่าไม่เป็นการเพียง
พอ ทีเ่ อาแต่รอคอยพระอาณาจักรของพระเจ้าในชีวติ หน้า เราได้
ถูกเรียกให้สร้างอาณาจักรนั้นเดี๋ยวนี้ด้วย โดยการทำ�งานใน
ฐานะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าสำ�หรับกำ�จัดความไม่ยุติธรรม
ความลำ�เอียงในการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆ ความยากจนและ
โรคภัยให้หมดไปจากหมู่กลุ่มของเรา
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คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1. การเปลี่ยนแปลงใดในพระศาสนจักรตั้งแต่สภาสังคายนา
วาติ กัน ครั้ง ที่ 2 ให้ กำ� ลั ง ใจคุ ณ เกี่ย วกั บ อนาคตของพระ
ศาสนจักรมากที่สุด?
2. โดยทางศีลล้างบาปเราถูกเรียกให้มามีส่วนร่วมในศาสน
บริการของพระศาสนจักร คุณได้ด�ำ เนินชีวติ ตามกระแสเรียก
สู่ศาสนบริการนี้อย่างไรบ้าง?
3. คำ � สอนของพระศาสนจั ก รเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาสั ง คมมี ผ ลต่ อ
ชีวิตประจำ�วันของคุณอย่างไรบ้าง?

สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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บทที่ 3
พระศาสนจักรในวันนี้คือรูปภาพหนึ่งในกระจก
ในตอนนี้เราจะพิจารณาธรรมนูญเรื่องพระศาสนจักร
(Lumen Gentium หรือ “แสงส่องนานาชาติ”) อย่างละเอียดขึ้น
เพราะเอกสารนี้มีความสำ�คัญอันลึกซึ้ง ซึ่งจะทำ�ให้เรามีความ
เข้าใจตัวเราเองในฐานะพระศาสนจักรปัจจุบันนี้
ประการแรก เอกสารนีอ้ าจจะดูไม่นา่ ตืน่ เต้นสำ�หรับใครๆ
ทีห่ วังการเปลีย่ นแปลงต่างๆในพระศาสนจักรทีใ่ หม่ สนุกสนาน
น่าตืน่ เต้น มันขึน้ ต้นอย่างธรรมดามากว่า “พระคริสต์คอื แสงสว่าง
ส่องความเป็นมนุษย์ และดังนั้น สภาสังคายนาที่ศักดิ์สิทธิ์นี้จึง
มีความปรารถนาที่จริงใจ... คือ อยากจะนำ�เอาแสงของพระ
คริสต์ซึ่งส่องออกมาให้เห็นชัดจากพระศาสนจักรไปสู่มนุษย์
ชายและหญิงทุกคน”
พระศาสนจักรตามที่เอกสารนี้หมายถึง ไม่ได้เป็นเพียง
สถาบันหนึ่งอันเป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องได้ยาก พระศาสนจักร
ไม่ได้เป็นทางหนึ่งที่นำ�ไปสู่ความรอดพ้นซึ่งคุณจะได้มีชื่อใน
บัญชีและทำ�ตามบทบัญญัตนิ อ้ ยทีส่ ดุ พระศาสนจักรไม่ได้ตง้ั ใจ
จะประณาม เอาชนะ เป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุด ทำ�ให้ผู้ต่อต้านรู้ถึง
สิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ที่ชอบใช้ความรุนแรงเปลี่ยนแปลงพระ
ศาสนจักร
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แต่พระศาสนจักรเป็นชุมชนหนึ่งซึ่งมีแสงของพระคริสต์
ในการแสดงออกของพระศาสนจักร อะไรอีกเป็นสิ่งจำ�เป็น?  
แน่นอนบางองค์การ  บางแถลงการณ์ที่เป็นหลักการแน่ชัด  แต่
การเป็นชุมชนหนึ่งที่ส่องแสงเหมือนพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่ง
เอกลักษณ์ของพระศาสนจักร นี่เป็นสิ่งที่ปิตาจารย์แห่งสภา
สังคายนากล่าว
เป็นไปไม่ได้หรือ?  แน่นอน ยิ่งกว่านั้นนั่นเป็นธรรมชาติ
และภาระหน้าที่ของพระศาสนจักร โดยพระศาสนจักรดูเหมือน
ต้องพูดอย่างลำ�บากใจว่า “พระเยซูเจ้าเป็นบุคคลทีเ่ ราไม่สามารถ
เห็นได้ต่อไปอีกแล้ว ยกเว้นในรูปแบบศีลศักดิ์สิทธิ์  เราถูกส่งไป
เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าพระองค์เป็นอย่างไร”
ทุกวันนี้พระเยซูเจ้าไม่เป็นผู้ที่คนสามารถเห็นได้  เพราะ
ฉะนั้น ผู้คนต้องเห็นพระองค์ในเรา หมายถึงความสว่างไสว
ของพระองค์ในการแสดงออกของเรา นี่หมายความว่า เราผู้
เป็นพระศาสนจักรคือ ศีลศักดิ์สิทธ์ หมายความว่ามีบางสิ่ง
ที่สามารถเห็นได้ ได้เปิดเผยและซ่อนความเป็นจริงหนึ่งที่ลึก
ซึ้งกว่า พระศาสนจักรส่วนนอก เหมือนธรรมชาติมนุษย์ของ
พระเยซูเจ้า ปิดบังและเปิดเผยความเป็นจริงจากพระเจ้าที่อยู่
ภายในพระศาสนจักร (น่าเศร้าจริงๆสำ�หรับคนที่ผ่านเลยพระ
ศาสนจั ก รไป เมื่ อ เขาไม่ ส ามารถเห็ น ความงามภายในของ
พระศาสนจักร เพราะบาปต่างๆของสมาชิกบางคนของพระ
ศาสนจักร
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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โดยมากเรารู้ตัวเราเองหรือเปล่าว่าเป็นชุมชนหนึ่งและ
ศีลศักดิส์ ทิ ธิห์ นึง่ ทีแ่ สดงให้เห็นพระคริสต์?   นัน่ คือสิง่ ทีค่ ริสตชน
เป็นใช่ไหม? ถ้าเราผู้เป็นพระศาสนจักรไม่ได้คิดถึงตัวเราเอง
เช่นนั้น น่าจะมีเหตุมาจากอะไร?  บางทีเนื้อหาต่อไปนี้อาจจะ
ให้คำ�อธิบายได้บ้าง
พระศาสนจักรเป็นธรรมล้ำ�ลึกและศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยที่
บางส่วนมีความเป็นมนุษย์ บางส่วนมาจากพระเจ้า (อย่างไรก็ตาม
พระเยซูเจ้าทรงเป็นสมาชิกคนหนึ่งของพระศาสนจักร) เราไม่
เพียงเชื่อใน (นั่นคือฐานะสมาชิกของ) พระศาสนจักร เราเชื่อ
ในพระศาสนจักร
การลำ�ดับเรื่องราวในเอกสารเป็นสิ่งสำ�คัญ เริ่มด้วยเรื่อง
ธรรมล้ำ�ลึกเกี่ยวกับพระศาสนจักร ต่อมาคือเรื่องประชากรของ
พระเจ้า และจากนั้นก็เป็นคุณลักษณะพิเศษของฐานะต่างๆใน
ฐานานุกรม แต่สัตบุรุษทั้งหมดหรือประชากรทั้งมวลมีศักดิ์ศรี
เท่ากันเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าโดยศีลล้างบาป  แม้ว่าพวกเขา
จะมีหน้าที่แตกต่างกันในพระศาสนจักร
เมื่อคุณได้ยินคำ�ว่า พระศาสนจักร (Church)   คุณคิดถึง
พระสันตะปาปาและเจ้าหน้าที่ของพระองค์ในนครวาติกันใช่
ไหม?   หรือคุณคิดถึงบรรดาพระสังฆราชและหน่วยงานต่างๆ
ในสังฆมณฑลของท่าน? หรือเป็นไปได้ว่าพระศาสนจักร ทำ�ให้
คุณคิดถึงผู้อภิบาลท้องถิ่นของคุณและศาสนบริกรมากมายใน
ชุมชนวัดของคุณ คำ�ว่าพระศาสนจักรยังทำ�ให้คิดไปแบบอื่นได้
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หรือไม่?  การพูดถึงคำ�ถามเหล่านี้อาจจะทำ�ให้คุณคิดถึงคำ�ถาม
ทำ � นองนี้ ขึ้ น มาในใจได้ เช่ น ฉั น คิ ด อย่ า งไรกั บ คำ � ถามเหล่ า
นี้? คนในชุมชนวัดที่เป็นเพื่อนของฉันคิดอย่างไรกับคำ�ถาม
เหล่านี้? ประชากรคาทอลิกทั่วโลกคิดอย่างไรกับคำ�ถามเหล่า
นี้? การคิดเหล่านี้เป็นวิธีการที่จะเข้าใจพระศาสนจักรได้อย่าง
ถ่องแท้หรือไม่?
มันน่าจะถูกต้องที่จะพูดว่าก่อนสภาสังคายนาวาติกัน
ที่ 2 คนส่วนใหญ่คงพอใจที่จะยอมรับวิธีการคิดเกี่ยวกับพระ
ศาสนจักรในสามทางแรกว่าเป็นคำ�อธิบายที่ใช้ได้ คือในรูป
แบบที่เกี่ยวกับพระสันตะปาปา พระสังฆราช หรือผู้อภิบาล   
แนวคิดเหล่านี้แสดงถึงวิธีการมองพระศาสนจักรในลักษณะ
ฐานานุกรม อันเป็นการมองแบบบนลงล่าง สิ่งที่ถูกเปิดเผย
ในสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 จึงเป็นทัศนคติใหม่เกี่ยวกับ
พระศาสนจักร อย่างน้อยที่สุดมันก็ใหม่สำ�หรับคนส่วนมากใน
เวลานั้น  แท้จริงแล้วมันย้อนกลับไปสู่มุมมองแรกเริ่มตามพระ
คัมภีร์
ทัศนคติของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 เกี่ยวกับ
พระศาสนจักร
สิ่งที่จำ�เป็นและสำ�คัญ ในทั ศ นคติ ข องสภาสั ง คายนา
วาติกันครั้งที่ 2 คือการเน้นเรื่องพระศาสนจักรเป็นประชากร
ของพระเจ้ า แท้ จ ริ ง แล้ ว พระศาสนจั ก รเป็ น ชุ ม ชนหนึ่ ง ที่ มี
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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ฐานานุกรม (a hierarchical community) โปรดสังเกต แม้คำ�ว่า
ฐานานุกรมจะเป็นคำ�คุณศัพท์และคำ�ว่าชุมชนเป็นคำ�นาม เนือ่ ง
จากนามเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นตัวตนมากกว่าคำ�คุณศัพท์ นั่น
ย่อมเป็นการยุติธรรมที่จะบอกว่า ชุมชนเหนือกว่าฐานานุกรม
ขณะที่ฐานานุกรมสำ�คัญแต่ชุมชนต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง
ก่ อ นการแบ่ ง แยกใดระหว่ า งฆราวาสกั บ ผู้ ไ ด้ บ วชคื อ
ความเป็นจริงโดยศีลล้างบาปของชาวคริสต์ ศีลล้างบาปรวม
เราเข้าสู่ชุมชนที่ยึดถือเรื่องความเสมอภาค (an egalitarian
community) ซึ่งทุกคนเป็นหนึ่งเดียวและเสมอภาคกันในพระค
ริสต์ พระสงฆ์ พระสังฆราช หรือพระสันตะปาปา รับเอกลักษณ์
คริสตชนของท่านด้วยวิธกี ารเดียวกัน ในฐานะประชากรทัง้ มวล
ของพระเจ้า โดยศีลล้างบาป ดังที่พระคาร์ดินัล Suenens กล่าว
ในบทเทศน์ ที่พิธีมิสซารำ�ลึกถึงพระสันตะปาปายอห์นที่ 23 ว่า
วันที่สำ�คัญที่สุดในชีวิตของพระสงฆ์ พระสังฆราช หรือพระ
สันตะปาปาองค์หนึ่ง ไม่ใช่วันที่เข้าพิธีบวชของท่าน แต่เป็นวัน
ที่ท่านได้รับศีลล้างบาปเข้าอยู่ในพระเยซูคริสต์
Yves Congars หนึ่ ง ในบรรดานั ก เทววิ ท ยาในสภาสังคายนาฯ เขียนว่า ไม่ใช่ฆราวาสที่ต้องกำ�หนดตนเองในความ
สัมพันธ์ของพวกเขากับฐานานุกรม แต่เป็นเรื่องที่ฐานานุกรม
จำ�เป็นจะต้องกำ�หนดตัวเองในความสัมพันธ์กับประชากรทั้ง
มวลของพระเจ้า เพราะสิ่งสำ�คัญที่สุดคือ พวกเขาเป็นประชากร
ของพระเจ้าและได้รับการร้องขอให้ทำ�สิ่งที่เป็นประโยชน์
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ทุ ก คนที่ ไ ด้ รั บ ศี ล ล้ า งบาปเป็ น ประชากรของพระเจ้ า  
ทุกคนถูกเรียกมาร่วมกันเสริมสร้างพระศาสนจักร โดยสมาชิก
ที่อยู่ในฐานานุกรมก็ทำ�แบบของตน และสมาชิกที่เหลือซึ่งได้
รับศีลล้างบาปแล้วก็ทำ�ตามหน้าที่ของตน การให้ความสำ�คัญ
แก่ประชากรสอดคล้องกับรากศัพท์ของคำ�ว่า Church ที่เป็น
ภาษากรีกในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่คือ Ekklesia ซึ่งมีความ
หมายตามตัวอักษรว่า “บรรดาบุคคลที่ถูกเรียกมารวมกันโดย
พระเจ้า”
อาคารสถาน (โบสถ์)
อาคารทีเ่ ป็นโบสถ์ของคาทอลิกอาจถูกเรียกว่า “church”
(โบสถ์) เพียงในความหมายที่เลียนแบบคำ�อื่น โดยที่อาคารทั้ง
หลายนั้นไม่ใช่ the Church (พระศาสนจักร) เป็นเพียงสถานที่ซึ่ง
พระศาสนจักร (the Church) ที่หมายถึง ประชากรของพระเจ้า
มารวมกัน ในยุคโบราณวิหารของคนต่างศาสนาคือ ที่อยู่ของ
เทพเจ้าองค์หนึ่ง   พระสงฆ์เท่านั้นเข้าไปข้างในวิหาร ส่วนคน
ธรรมดาภาวนาอยู่ข้างนอก วิหารของชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็มก็
เป็นเช่นนี้ คือวิหารเป็นบ้านของพระเจ้า คนธรรมดารวมกันอยู่
ในลานนอกวิหาร และพระสงฆ์เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไป
ข้างในวิหาร
โบสถ์ ข องคาทอลิ ก แตกต่ า งไปมาก คื อ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น
เฉพาะบ้านของพระเจ้า แต่เป็นที่ซ่ึงประชากรของพระเจ้ามา
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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รวมกัน คุณไม่จำ�เป็นต้องมีอาคารเพื่อที่จะมีพระศาสนจักร
เพราะประชากร ไม่ใช่ก้อนอิฐและปูน ที่ประกอบกันเป็นพระ
ศาสนจักร (the Church)
กลับสู่รูปแบบหมู่คณะ
สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ได้วางแผนกระจายอำ�นาจ
พระศาสนจักรด้วย โดยใช้การเน้นความสำ�คัญอันพิเศษสุดของ
แต่ละพระศาสนจักรท้องถิ่น และการชี้แจงอย่างชัดเจนว่า พระ
สังฆราชแต่ละองค์เป็นผู้แทนพระคริสต์ในสังฆมณฑลซึ่งท่าน
เป็นผู้นำ�  ดังนี้ “บรรดาพระสังฆราช ในฐานะผู้แทนพระคริสต
เจ้า และตัวแทนอย่างเป็นทางการของพระคริสตเจ้า ปกครอง
โดยให้คำ�แนะนำ�  การชักชวน และแบบอย่างของพวกท่านแก่
พระศาสนจักรเฉพาะถิ่นที่ท่านได้รับมอบหมายให้ดูแล” (พระ
ศาสนจักร 27) ดังนั้น พระสังฆราชท้องถิ่น  ไม่ได้มีความสำ�คัญ
เพียงการเป็นตัวแทนของกรุงโรม แต่เป็นตัวแทนของพระจิตเจ้า
การเปลี่ยนจุดสนใจที่พิเศษนี้มุ่งหมายการกลับไปสู่หลัก
การแห่งความมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน (the principle of collegiality) มีความสำ�คัญมากในยุคแรกของศาสนาคริสต์ การ
รวมเป็นคณะมีความหมายว่าบรรดาพระสังฆราชคาทอลิกทั่ว
โลก ร่วมกับและภายใต้การนำ�ของพระสันตะปาปา มีอำ�นาจ
และความรับผิดชอบด้านการอภิบาลสูงสุดเพื่อพระศาสนจักร
ทั้งมวล นอกจากความรับผิดชอบที่บรรดาพระสังฆราชมีต่อ
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สังฆมณฑลของพวกท่านแล้ว พวกท่านยังถูกเรียกให้รบั ผิดชอบ
พระศาสนจักรสากล
สภาสังคายนาวาติกนั ครัง้ ที่ 1 ยืนยันว่า พระสันตะปาปา
สามารถใช้อำ�นาจสูงสุดได้โดยไม่ต้องปรึกษาคณะพระสังฆราช  
สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ไม่มีการปฏิเสธความสามารถ
พระสั น ตะปาปาในการใช้ อำ � นาจเช่ น นั้ น เพี ย งให้ แ นวคิ ด
อย่างน้อยที่สุดชี้แนะว่า พระองค์น่าจะไม่ทำ�เช่นนั้น ก่อนร่าง
คำ�แถลงสำ�คัญใดๆ พระสันตะปาปาย่อมได้รับการแนะนำ�ให้
ปรึกษากับบรรดาพระสังฆราช เพื่อว่าสิ่งที่พระจิตเจ้ากำ�ลังตรัส
กับพระศาสนจักรท้องถิ่นทั้งหลายจะได้ถูกรวมไว้ในคำ �แถลง
นั้นๆ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อทุกสังคมในโลก (the entire world)
หนังสือวิวรณ์ให้คำ�แนะนำ�ที่มีเหตุผลสำ�หรับเรื่องนี้   ใน
จดหมายทั้งหลายที่ถูกส่งไปถึงพระศาสนจักรท้องถิ่นในเอเซีย
แต่ละฉบับมีข้อความหนึ่งที่คล้ายกันคือ “ผู้มีหู ก็จงฟังสิ่งที่พระ
จิตเจ้าตรัสแก่พระศาสนจักรทั้งหลาย” (วว 2:7)
การมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในท้องถิ่น (Local Collegiality)
แต่การมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันไม่ได้ยุติในรูปของสภาพระสังฆราช หลักการนี้จำ�เป็นต้องขยายไปสู่พระศาสนจักร
ท้องถิ่น ถ้าพระสังฆราชต้องการเป็นคุณครูที่ดี ซึ่งสามารถสอน
ให้คนของท่านเข้าใจและประทับใจได้ ท่านต้องเป็นนักฟังที่ดี
ด้วย
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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ท่ า นต้ อ งฟั ง สิ่ ง ที่ พ ระสงฆ์ นั ก บวช และฆราวาสใน
สังฆมณฑลของท่านกำ�ลังพูดขณะที่พวกเขาพยายามดำ�เนิน
ชีวิตตามพระวรสารในทุกๆวัน เมื่อพระสังฆราชฟังพวกเขา
และเอาประสบการณ์ ข องพวกเขามารวมในการสอนพระวรสาร ท่านจะมั่นใจได้มากขึ้นว่า คำ�สอนของพวกท่านจะมี
ความสำ�คัญแก่ชีวิตและเข้ากับเรื่องที่เกิดจริง
หลักการแห่งการมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันสมควรได้รับ
การใช้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นจริงๆ  หลักการนี้ควรจะปรากฏใน
วิถีการดำ�เนินชีวิตของวัดแต่ละวัดในสังฆมณฑลหนึ่ง   ในที่สุด
ควรจะมีอยู่ในชุมชนวัดของพวกเขาที่ซึ่งคาทอลิกส่วนใหญ่ได้
พบความจริงแห่งพระศาสนจักร ด้วยหลักการนี้พวกเขาได้รับ
ศีลล้างบาป ศีลกำ�ลัง และฉลองศีลมหาสนิท ให้โอกาสพวกเขา
แต่งงานและพวกลูกๆของเขาได้รับศีลล้างบาป อยู่กับเพื่อน
สั ต บุ รุ ษ ของพวกเขาและผู้ อ ภิ บ าลของพวกเขาที่ ไ ด้ ร่ ว มส่ ว น
ความยินดีและความเสียใจ การทนทุกข์ทรมานและความเบิก
บานสำ�ราญใจของชีวิต
ผู้อภิบาลในวัดต่างๆจำ�เป็นต้องฟังสัตบุรุษในวัดของ
ตน ดังที่ปรากฏในธรรมนูญเรื่องพระศาสนจักรว่า “ผู้อภิบาลที่
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย...ควรระลึกถึงและส่งเสริมความมีเกียรติและ
ความรับผิดชอบของฆราวาสในพระศาสนจักร พวกเขาควรให้ค�ำ
แนะนำ�ที่ละเอียดรอบคอบและการมอบหมายตำ�แหน่งหน้าที่
ด้ ว ยความเชื่ อ มั่ น แก่ ฆ ราวาสในกิ จ การของพระศาสนจั ก ร
38

Catholic Update

ปล่ อ ยให้ เขามี อิ ส ระและมี โ อกาสสำ � หรั บ กิ จ กรรม อั น ที่ จ ริ ง
พวกเขาควรส่งเสริมบรรดาฆราวาสได้ตกลงทำ�งานด้วยความ
คิดริเริ่มของพวกเขาเอง” (พระศาสนจักร 37)
ชุมชนแบบคริสตจักรอื่นๆ
มีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจในเอกสารของสภาสังคายนา
วาติกันครั้งที่ 2 เรื่องพระศาสนจักร คือ “พระศาสนจักรนี้ถูก
สถาปนาและถูกจัดระเบียบเป็นสังคมหนึ่งในโลกปัจจุบัน ก็
ยังดำ�รงอยู่ในพระศาสนจักรคาทอลิก” (พระศาสนจักร 8)  ถ้า
บรรดาปิตาจารย์ในสภาสังคายนาฯ ผู้เขียนเอกสารนี้ได้ตั้งใจ
กล่าวว่า พระศาสนจักรของศาสนาคริสต์ (the Christian Church)
เหมือนกันกับพระศาสนจักรคาทอลิก (the Catholic Church)
พวกท่านก็ควรพูดเช่นนั้น ความจริงก็คือ พวกท่านไม่เลือกที่
จะกล่าวเช่นนี้ แต่พวกท่านกลับเลือกถ้อยคำ�หนึ่งที่อาจจะถูก
แปลความไปได้ว่า พระศาสนจักรของพระคริสต์อาจจะขยาย
ออกไปเกินขอบเขตของพระศาสนจักรคาทอลิก
สภาสังคายนาฯยังได้ให้ค�ำ แนะนำ�ว่า ข้อความนัน้ อาจจะ
รวมเอาความรู้เกี่ยวกับพระศาสนจักรที่นอกจากพระศาสนจักร
คาทอลิก  เอกสารเรื่องพระศาสนจักรบอกว่า  “พระศาสนจักร
รู้ได้ด้วยเหตุผลหลายประการว่า พระศาสนจักรมีส่วนร่วมกับ
ผู้ได้รับการล้างบาป ซึ่งถูกขนานนามด้วยความยกย่องว่าเป็น
คริสตชน  แต่เขาไม่ได้รับรองความเชื่อทั้งครบ  หรือไม่ได้รักษา
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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เอกภาพแห่งการร่วมกันภายใต้ผู้สืบตำ�แหน่งของท่านนักบุญ
เปโตร” (พระศาสนจักร 15) กลุม่ ต่างๆทีเ่ ป็นเช่นนีก้ ไ็ ด้ชอ่ื ว่า “ค
ริสตจักรต่างๆ” หรือ “ชุมชนแบบคริสตจักรต่างๆ”
ขณะที่พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำ�คัญของ
มรดกสำ � หรั บ เราผู้ เ ป็ น คริ ส ตชน แต่ แ ทบไม่ ไ ด้ มี ค่ า อะไรเลย
สำ� หรั บ พระศาสนจัก รคาทอลิก ต่อ มาเร่ิ ม มี ค วามสำ � คั ญ ขึ้ น
ตั้งแต่สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ซึ่งพระศาสนจักรคาทอลิก
ได้เน้นเรื่องพระคัมภีร์อย่างเหมาะสม  และในเวลานั้นเอง “ชุม
ชนแบบคริสตจักรต่างๆ” ของคริสตชนอื่นก็ได้ทุ่มเทกับพระ
คัมภีร์มากยิ่งกว่าคาทอลิก
ความไม่รู้พลั้ง (Infallibility)
สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 พูดซ้ำ�คำ�สอนของสภา
สังคายนาวาติกนั ครัง้ ที่ 1 เรือ่ งความไม่รพู้ ลัง้ ในบางสถานการณ์
ที่พิเศษคือ ในกรณีคณะพระสังฆราชร่วมกับพระสันตะปาปา
หรือกรณีพระสันตะปาปาพระองค์เดียว ไม่มีคณะพระสังฆราช  
อย่างไรก็ตามสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ได้เพิ่มเติมความรู้
ส่วนที่สำ�คัญเกี่ยวกับความไม่รู้พลั้งของพระศาสนจักรให้แก่เรา
สภาสังคายนาฯบอกให้เรารู้ว่า ประชากรของพระเจ้า
มีส่วนร่วมในหน้าที่ประกาศกของพระคริสต์ ด้วยเหตุผลที่ว่า
“คริสตชนทัง้ มวลผูไ้ ด้รบั การเจิมทีม่ าจากพระจิตเจ้า (ดู 1ยน 2:20,
27) ไม่สามารถเข้าใจผิดความเชื่อ ลักษณะพิเศษนี้ปรากฏใน
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สำ�นึกเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับความเชื่อของประชากรทั้งมวล
หมายถึงตั้งแต่บรรดาพระสังฆราช จนถึงสัตบุรุษฆราวาสคน
สุดท้าย และแสดงออกเป็นมติมหาชนที่เป็นสากลในเรื่องของ
ความเชื่อและศีลธรรม” (พระศาสนจักร 12)
คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1. คำ�ว่า พระศาสนจักร (Church) มีความหมายอะไรสำ�หรับ
คุณ?
2. ชุมชนความเชื่อของคุณเปิดรับความรับผิดชอบทั้งหลาย
อั น เนื่ อ งมาจากการมี ส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น แท้ จ ริ ง
อย่างไร?
3. ฆราวาสหญิ ง และชายมี บ ทบาทสำ � คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
ทัศนคติของพระศาสนจักร อันเนื่องมาจากสภาสังคายนา
วาติกันครั้งที่ 2   คุณกำ�ลังทำ�อะไรบ้างที่เป็นการรักษาและ
ส่งเสริมทัศนคตินี้?

สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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บทที่ 4
ถูกเรียกให้มาเป็นเครื่องหมายแห่งความชื่นชมยินดี
และความหวังในโลก
ในสมั ย ประชุ ม สุ ด ท้ า ย เมื่ อ วั น ที่ 7 ธั น วาคม 1965  
สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ลงคะแนนเสียงรับรองธรรมนูญ
เรื่องพระศาสนจักรในโลกสมัยใหม่ ทัศนคติทั่วไปและทิศทาง
ของธรรมนู ญ นี้ แ ตกต่ า งจากเอกสารสำ � คั ญ อื่ น ๆของสภา
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 อย่างมาก ในเอกสารสำ�คัญอื่นๆ
นั้ น พระศาสนจั ก รหั น มองข้ า งในเพื่ อ ส่ อ งแสงพระวรสารให้
พระศาสนจักรเอง เพราะจะได้เห็นว่าพระเจ้าประสงค์ให้พระ
ศาสนจักรเป็นอะไร ในเอกสารฉบับใหม่นี้พระศาสนจักรมอง
ออกไปภายนอกเพื่ อ ค้ น หาบทบาทของตนในโลกปั จ จุ บั น
หมายถึงโลกซึ่งพระศาสนจักรเป็นส่วนหนึ่งนั่นเอง แต่ก็เป็น
โลกหนึ่งซึ่งบางส่วนยังมองว่าพระศาสนจักรดูเคร่งขรึม
การเป็นผู้ร่วมมือกับโลก
พระศาสนจักรไม่ได้เพียงมองออกไปข้างนอก พระศาสนจักร
ได้กระทำ�ในแนวทางที่ยังไม่มีสภาพระศาสนจักรใดก่อนหน้า
เคยกระทำ � เลย พระศาสนจั ก รมองดู โ ลกและยิ้ ม เหมื อ นที่
พระเจ้ า ต้ อ งยิ้ ม เมื่ อ พระองค์ ท รงจ้ อ งมองดู โ ลกที่ พ ระองค์
42

Catholic Update

ได้ส ร้ า งและเห็ น ว่ า มั น เป็ น สิ่ ง ที่ ดี ม าก ซึ่ ง ต่ า งจากสภาพระ
ศาสนจั ก รครั้ ง อื่ น ๆที่ ไ ด้ ม องดู โ ลกและละเลยมั น หรื อ ตำ � หนิ
มัน  โดยเห็นว่าโลกเป็นสถานที่ที่มีบาปและการคดโกง ซึ่งสภา
สังคายนาอื่นรู้สึกถูกผลักดันให้ประณาม
สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ละทิ้งความรู้สึกเชิงลบ
เกี่ยวกับโลกภายนอกพระศาสนจักร ยิ่งกว่านั้นสภาสังคายนา
วาติกันครั้งที่ 2 ยังรักโลก อีกทั้งแสดงออกด้วยความห่วงใย
และเมตตาสงสาร พระศาสนจัก รควรร่ วมมื อกั บโลกในการ
สังเกต “สัญลักษณ์แท้จริงแห่งการประทับอยู่และจุดประสงค์
ของพระเจ้าในเหตุการณ์ต่างๆ สิ่งจำ�เป็นพื้นฐานต่างๆ และ
ความต้องการต่างๆ ซึ่งพระศาสนจักรมีส่วนร่วมกับมนุษย์ทั้ง
หลายในปัจจุบัน” (11)
ทั ศ นคติ เชิ ง บวกที่ มี ต่ อ โลกอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและความ
ปรารถนาแท้จริงที่จะเข้าสู่การสนทนากับโลก ทำ�ให้เอกสารนี้
มีลักษณะพิเศษที่มีความเป็นมาต่างจากเอกสารทั้งหลายของ
สภาสังคายนาฯ   เอกสารนี้ชื่อว่า “ความชื่นชมยินดีและความ
หวัง” (ในภาษาลาตินคือ Gaudium et Spes) และประโยคแรก
ของเรื่องในเอกสารแสดงออกอย่างชัดเจนถึงทิศทางที่เอกสาร
ยึดถือและทัศนคติที่เอกสารรับมาคือ “ความชื่นชมยินดีและ
ความหวัง ความเศร้าโศกและความทุกข์ทรมานของมนุษย์ใน
ยุคของเรา โดยเฉพาะของคนยากจนหรือผู้มีความทุกข์เข็ญ
ทั่ วไป ก็ เ ป็ น ความชื่นชมและความหวัง ความเศร้ า โศกและ
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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ความทุกข์ทรมานของผู้เป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าด้วย ไม่มี
ใครที่เป็นมนุษย์อย่างแท้จริงจะไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้
อื่นในใจของตน” (1)
การเป็นพยานที่นี่และเดี๋ยวนี้
การจำ�แนกแยกแยะว่าสิ่งใด “เป็นลักษณะของมนุษย์
อย่างแท้จริง” ในโลกปัจจุบัน และการเข้าใจบทบาทของพระ
ศาสนจักรในการสนับสนุนลักษณะแท้จริงของมนุษย์ เป็นภาระ
หน้ า ที่ ที่ จำ � เป็ น ของการเกิ ด เป็ น มนุ ษ ย์ การรั บ สภาพมนุ ษ ย์
(the Incarnation) หมายความว่า พระคริสต์ไม่ได้ทรงไถ่บาป
จากที่ไกลมาก แต่ทรงกระทำ�โดยนำ�พระองค์เองเข้ามาเกี่ยว
ข้องในสภาพมนุษย์และกลับกลายเป็นบุคคลหนึ่งเหมือนเรา
หลักการเกี่ยวกับการรับสภาพมนุษย์นี้ได้รับการยอมรับอย่าง
กระตือรือร้นในสภาสังคายนาฯ  และก่อให้เกิดความเข้าใจใหม่
เกี่ยวกับพันธกิจของพระศาสนจักร
ก่อนสภาสังคายนาฯ พันธกิจของพระศาสนจักรเน้น
เกือบจะเพียงเรื่องเดียวคือ เรื่อง “โลกอื่น” และการช่วยเหลือ
แต่ ล ะคนให้ ไ ด้ รั บ ความรอดพ้ น นิ รั น ดร ธรรมนู ญ เรื่ อ งพระ
ศาสนจักรในโลกสมัยใหม่ เปลี่ยนการคิดของชาวคาทอลิกไป
ในทิศทางใหม่ที่มองว่าพันธกิจของพระศาสนจักรคือ การเป็น
พยานถึงความรักและความเมตตากรุณาของพระเจ้าที่นี่และ
เดี๋ยวนี้ ความรักและความเมตตากรุณาจากพระเจ้าเรียกเราให้
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ทำ�งานเพือ่ ความยุตธิ รรม สันติภาพ และการรักษาในทุกมุมโลก
พระศาสนจักรมีข่าวสารหนึ่งสำ�หรับโลกสมัยใหม่ แต่ก็
มีหทู ร่ี บั ฟังและมีใจทีย่ นิ ดีชว่ ยเหลือด้วย พระศาสนจักรพยายาม
ทำ�ตนให้ทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งกำ�ลังเข้ามาแทนที่อย่าง
รวดเร็วในโลกปัจจุบัน เพราะมนุษยชาติก็เปลี่ยนแนวคิดจาก
ที่เคยมีทัศนคติต่อความเป็นจริงแบบหยุดนิ่ง ไปเป็นทัศนคติ
แบบแปรผันและพัฒนาเรื่อยไปตลอดเวลายาวนาน
การยอมรับความมีเกียรติของเราอย่างกระตือรือร้น
ธรรมนูญเรื่องพระศาสนจักรในโลกสมัยใหม่ อันเป็น
เอกสารที่มีความยาวมากที่สุดของสภาสังคายนาฯ ประกอบ
ด้ ว ยสองส่ ว น ส่ ว นแรกพั ฒ นาคำ � สอนของสภาสั ง คายนาฯ  
เกี่ยวกับหน้าที่การเป็นมนุษย์ โลกซึ่งมนุษย์รับผิดชอบหน้าที่
การเป็นมนุษย์ และบทบาทของพระศาสนจักรในการช่วยเหลือ
คนให้ทำ�หน้าที่ในโลกปัจจุบันนี้ สี่บทของส่วนนี้เกี่ยวข้องกับ
ศักดิศ์ รีของเราในฐานะมนุษย์ ประชาคมของมนุษยชาติ กิจการ
ของมนุษย์ทั่วโลก และบทบาทของพระศาสนจักรในโลกสมัย
ใหม่
ส่วนที่สองมุ่งไปที่คำ�ถามต่างๆและปัญหาทั้งหลายที่
มีความสำ�คัญพิเศษในโลกปัจจุบัน ห้าบทของส่วนนี้เกี่ยวกับ
ศั กดิ์ ศรี ข องชี วิตสมรสและครอบครัว การพั ฒ นาวั ฒ นธรรม
ชีวติ สังคมและเศรษฐกิจ ประชาคมทางการเมือง และการส่งเสริม
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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สันติภาพพร้อมกับการก่อตั้งประชาคมอันประกอบด้วยชาติ
ต่างๆ
ศั ก ดิ์ ศ รี ข องเราในฐานะมนุ ษ ย์ ห ลั่ ง ไหลจากการเป็ น
สิ่งสร้างของเราตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าและการเรียกเรา
สู่การเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า การตอบสนองของมนุษย์ต่อ
การเรียกของพระเจ้าแม้จะเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ก็ไม่ได้ทำ�
อย่างโดดเดี่ยว   ในประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีความเร่ง
ด่วนที่จะต้องยอมรับการพึ่งพาอาศัยกันของประชากรของโลก  
การก้าวหน้ามากมายอันน่างงงันในวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์
ในเทคโนโลยี และในศิ ล ปะอิ ส ระได้ ส ะสมทุ น ด้ า นความรู้ ที่
มหาศาลทีเดียว
การแสวงหาปรีชาญาณ
สภาสังคายนาฯ เตือนเราว่า ยุคปัจจุบนั ต้องการปรีชาญาณ
ซึง่ สามารถให้ความรูแ้ ละทำ�ให้เราเห็นว่ามีความเป็นจริงทัง้ หลาย
ที่เป็นพื้นฐานและคุณค่ามนุษย์ที่ล้ำ�ค่ามากมายซึ่งดียิ่งกว่าสิ่งที่
เกิดขึ้นแบบทันทีทันใด ที่ผ่านไปตามกาลเวลา ที่เป็นภายนอก   
ปรี ช าญาณช่ ว ยเราให้ รู้ ซึ้ ง ถึ ง พระญาณสอดส่ อ งที่ ทำ �งานใน
ประวัติศาสตร์มนุษย์ ซึ่งนำ�พาประวัติศาสตร์นั้นก้าวสู่ความ
สำ�เร็จที่ไม่ใช่ได้มาด้วยความพยายามของมนุษย์
อนาคตของโลกขึ้นอยู่กับคนที่มีความฉลาดเช่นนั้น  ใน
ความแตกต่างอันสำ�คัญมากประการหนึ่งระหว่างชาติต่างๆที่
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มีความมั่งคั่งและพลัง กับชาติทั้งหลายที่กำ�ลังพัฒนา เอกสาร
กล่าวว่า “พึงสังเกตด้วยว่า ชาติหลายชาติ แม้จะจนทรัพย์สิน
วัตถุ แต่ร่ำ�รวยปรีชาญาณมากกว่า ก็อาจจะเป็นประโยชน์ยิ่ง
ใหญ่สุดแก่ชาติอื่นๆ” (15)
ในเวลาเดียวกัน สภาสังคายนาฯ ได้แสดงความเชื่อของ
ตนในเรื่องความดีแห่งกิจการของมนุษย์ในโลกด้วยถ้อยคำ�ที่
ง่ายแก่การเข้าใจว่า “แทนที่จะคิดว่ากิจการและความเชี่ยวชาญ
ของมนุษย์ที่ได้กระทำ�สำ�เร็จเป็นสิ่งที่ขัดขวางพระฤทธานุภาพ
ของพระเจ้า  ราวกับว่าคนซึ่งสามารถคิดหาเหตุผลได้เป็นคู่แข่ง
กับพระผู้สร้าง  ตรงกันข้ามคริสตชนกลับเชื่อมั่นว่าการบรรลุผล
สำ�เร็จของมนุษยชาติเป็นเครื่องหมายแสดงความยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้าและเป็นการบรรลุตามความปรารถนาแห่งแผนการอัน
น่าพิศวงของพระองค์” (34)
ความก้าวหน้าอย่างยิง่ ใหญ่จ�ำ เป็นต้องมีความระมัดระวัง
อย่างมาก ขณะที่เรามีความสามารถเพิ่มขึ้น ความรับผิดชอบ
ของเราฐานะบุคคลแต่ละคนและฐานะสมาชิกของประชาคม
มนุษย์จึงต้องเพิ่มขึ้นด้วย  ฉะนั้นควรชัดเจนว่า พระวรสารไม่ได้
ห้ามเรากระทำ�สิ่งใดทุกอย่างที่เราสามารถเพื่อความก้าวหน้า
แท้จริงของมนุษยชาติ ในทางตรงกันข้าม พระวรสารบังคับเรา
อย่างเคร่งครัดให้ทำ�งานเพื่อทุกสิ่งซึ่งสนับสนุนแนวทางแท้จริง
สู่ความดีที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นของมนุษยชาติ
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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การตอบรับเสรีภาพ
เสรี ภ าพของมนุ ษย์ เ ป็ นการแสดงออกถึ ง ภาพลั ก ษณ์
ของพระเจ้าได้อย่างน่าอัศจรรย์ จากคำ�สรรเสริญเสรีภาพของ
มนุษย์ในธรรมนูญเรือ่ งพระศาสนจักรในโลกสมัยใหม่ ให้มมุ มอง
ที่ดีกว่าสภาสังคายนาก่อนหน้านี้ ยิ่งกว่านั้นเอกสารนี้ยังไม่ได้
ละเลยข้อเท็จจริงที่ว่ามนุษย์ได้รับบาดเจ็บเพราะบาป และต้อง
การพระหรรษทานของพระเจ้าเพื่อหันเหเสรีภาพของพวกเขา
ไปหาพระเจ้า
หนึ่งในพระหรรษทานของพระเจ้าที่เราได้รับเพื่อชี้นำ�
เสรีภาพของเราก็คือ มโนธรรม มโนธรรมที่บอกเราว่าสิ่งใดควร
ทำ�  เป็น “ส่วนสำ�คัญสุดซึ่งลึกลับที่สุดของมนุษย์ และสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์อยู่สองต่อสองกับพระเจ้าและ
มี เ สี ย งของพระองค์ กั ง วานอยู่ ใ นความเข้ า ใจของเขา อาศั ย
มโนธรรมนี้ มนุษย์จึงรู้จักกฎบัญญัติซึ่งต้องปฏิบัติด้วยความ
รักที่มีต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์” (16) หน้าที่ของเราที่ต้อง
พัฒนามโนธรรมให้ถูกต้องเป็นสิ่งซึ่งเราแทบจะไม่สามารถทำ�
สำ�เร็จได้หากปราศจากความช่วยเหลือจากพระหรรษทานของ
พระเจ้า
ในการถกเถี ย งเรื่ อ งความมี อ ยู่ ข องอเทวนิ ย มในโลก
ปั จ จุ บั น นี้ พระศาสนจั ก รในโลกสมั ย ใหม่ แ สดงความเห็ น ใจ
บุคคลซึง่ รับหลักการนี้ ทัง้ ยังแนะนำ�ว่าผูท้ ม่ี คี วามเชือ่ ในพระเจ้า
ก็มีภาระรับผิดชอบต่อการมีอยู่ของอเทวนิยมด้วย คริสตชน
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ที่มีความรู้ด้านศาสนาน้อยอาจให้ความคิดที่ผิดต่อคำ�สั่งสอน
แท้จริงเกี่ยวกับพระเจ้าตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ ผู้ที่ไม่
ได้ยอมรับพระเจ้าที่เป็นแบบอเทวนิยม อาจจะเป็นบุคคลหนึ่ง
ผู้ได้รับการยกย่องอย่างมากซึ่งคริสตชนที่ได้รับการศึกษามา
อย่างดีควรปฏิเสธด้วย   ในทำ�นองเดียวกันความบกพร่องของ
คริสตชนซึง่ ไม่สามารถดำ�เนินชีวติ ตามทีเ่ ขาพูด เขาเชือ่ อาจหยุด
ความอยากเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าของผู้ที่คิดแบบอเทวนิยม
ได้อย่างรวดเร็ว เพราะคริสตชนที่บอกว่าตนเคารพพระเจ้า
แสดงออกอย่างขัดแย้งกับคำ�พูดของตน (19)
การแบ่งปันพรสวรรค์ทั้งหลาย (Sharing Gifts)
ฆราวาสในฐานะประชากรของโลก ได้รับสิทธิพิเศษใน
การนำ�ข่าวสารของชาวคริสต์เข้าสู่ตลาดการค้า ธรรมนูญเรื่อง
พระศาสนจักรซึ่งเป็นเอกสารที่มีขึ้นก่อนกล่าวว่า ฆราวาสมี
สิทธิ์ และบางทีเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำ�ให้ผู้คนในพื้นที่ที่พวกเขา
สามารถทำ�บางสิ่งได้ดีรู้ความคิดเห็นอันเกี่ยวกับเรื่องราวความ
ดีของพระศาสนจักร
ส่วนที่สองของพระศาสนจักรในโลกสมัยใหม่เริ่มด้วย
หมวดที่เกี่ยวกับการสมรสและครอบครัว เนื้อหาหมวดนี้ยืนยัน
เรื่องความสำ�คัญแห่งความรักของคู่สมรส ด้วยการหลีกเลี่ยง
คำ�ศัพท์ที่เก่ากว่าในการพูดถึงจุดประสงค์เบื้องต้นและอันดับ
สองของการแต่งงานดังนี้   “โดยธรรมชาติแท้จริงของการสมรส  
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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ขนบธรรมเนียมการสมรสและความรักของสามีภรรยาถูกจัดไว้
เป็นระเบียบเพื่อการให้กำ�เนิดและการอบรมบุตร และด้วยสอง
สิ่งนี้การสมรสก็จะมีความสง่างามสูงสุด” (48) ขณะที่หลีกเลี่ยง
เรื่องราวเกี่ยวกับการคุมกำ�เนิด (ซึ่งพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6
ทรงเก็บไว้สำ�หรับคณะกรรมาธิการพิเศษนอกสภาสังคายนาฯ)  
สภาสั ง คายนาฯพู ด เกี่ ย วกั บ ความสำ � คั ญ ของความเป็ น บิ ด า
มารดาซึ่ ง ต้ อ งรับผิดชอบ เช่นการตัดสินใจที่ คู่ สมรสต้ องคิ ด
พิจารณาถึงประโยชน์ของพวกเขาเองรวมถึงของบุตรหลาน
ด้วยมโนธรรมที่ได้รับการหล่อหลอมอย่างถูกต้อง และด้วย
ความเอาใจใส่คำ�สอนของพระศาสนจักรอย่างพอเพียง (50)
บทความต่างๆเกี่ยวกับชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม
แสดงให้เห็นและทำ�ให้หลายเรื่องราวที่มีอยู่ในบรรดาพระสมณ
สาสน์ด้านสังคมของพระสันตะปาปาตั้งแต่เลโอที่ 13 ถึงเปาโล
ที่ 6 ดูชัดเจนขึ้น   ถึงแม้ว่าเสรีภาพไม่ยอมให้มีการอภิปราย
ถึงข้อดีและข้อเสียโดยละเอียด แต่เรื่องหนึ่งที่ต้องถูกกล่าวถึง
อย่างชัดเจนคือ ความกังวลที่เพิ่มขึ้นในเรื่องความไม่เสมอภาค
ระหว่างชาติที่พัฒนาแล้วกับชาติที่กำ�ลังพัฒนา (63)
หลายบทความมุ่งส่งเสริมสันติภาพและการกำ�จัด หรือ
อย่างน้อยที่สุดคือการควบคุม ความเสียหายต่างๆอันเกิดจาก
สงคราม  สันติภาพไม่ได้เป็นเพียงการไม่มีสงคราม แต่เป็นการ
งานที่มีความยุติธรรม   การเพิ่มจำ�นวนอย่างรวดเร็วของอาวุธ
ยุทโธปกรณ์เพือ่ การทำ�ลายล้างรุนแรงกดดันเรา “ให้ตอ้ งดำ�เนิน
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การประเมินเรื่องสงครามอย่างรอบด้านใหม่” (80)
สภาสังคายนาฯ ใช้คำ�สอนของพระสันตะปาปาหลาย
พระองค์ก่อนหน้าไม่นานในการแสดงความไม่เห็นด้วยกับทุก
สงครามและการแข่งขันด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ ถึงแม้ว่ามีการ
อนุญาตให้ทำ�สงครามป้องกันตัวได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากไม่มี
องค์กรระหว่างประเทศที่มีความสามารถพอจะคุ้มกันให้เกิด
สันติภาพช่วยเหลือ สภาสังคายนาฯปกป้องสิทธิการคัดค้าน
สงครามและยกย่องบรรดาบุคคลที่อุทิศตนเพื่อไม่ให้เกิดความ
รุนแรง   สภาสังคายนาฯ เรียกร้องเราให้ร่วมมือกับบุคคลที่รัก
สันติภาพด้วยการภาวนาวิงวอนเพื่อสันติภาพและพยายาม
ทำ�ให้เกิดสันติภาพ (78)
การยืนหยัดในฐานะผู้ส่งเสริมความเข้าใจ
พระศาสนจักรในโลกสมัยใหม่สรุปด้วยการเรียกร้องอย่าง
ปลุกเร้าไปยังผู้คนทั่วไปผู้รักความจริง ไม่ว่าจะมีวัฒนธรรม เชื้อ
ชาติหรือศาสนาใด ให้มาร่วมมือกัน “เพื่อสร้างสังคมหนึ่งให้ดี
ขึ้นเหมาะสมกับศักดิ์ศรีอันเลิศล้ำ�ของมนุษยชาติ เพื่อมุ่งมั่นไป
สู่ความสำ�นึกถึงภราดรภาพสากลที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเพื่อจะได้
เผชิญการเรียกร้องที่เกิดขึ้นในยุคของเราด้วยความพยายาม
อันประกอบด้วยความเมตตาและความร่วมมือเพราะความรัก”
(91)
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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พระศาสนจั ก รในโลกสมั ย ใหม่ ถู ก เขี ย นขึ้ น ในยุ ค ที่
สันติภาพและความปลอดภัยของโลกดูเหมือนจะถูกทำ �ลาย
โดยสงครามเย็น  โลกทุกวันนี้ต้องเกี่ยวข้องกับลัทธิก่อการร้าย
ที่มักปิดบังชื่อและทำ �อันตรายร้ายแรง เป็นขบวนการที่อาจ
ทำ�การโจมตีได้ทุกที่ทุกเวลา ในสภาพการณ์เช่นนั้น ข่าวสารที่
เป็นพระวรสารกระตุ้นเราให้มุ่งมั่นพยายามทำ�งานกับบุคคลผู้
มีความตัง้ ใจดี เพือ่ กำ�จัดเงือ่ นไขต่างๆทีท่ �ำ ให้เกิดการก่อการร้าย
และเพื่อสร้างสันติภาพโดยยึดหลักความยุติธรรมและเสรีภาพ
พระศาสนจักรยืนหยัดในฐานะผู้ ส่งเสริมความเข้ าใจ
และความหวังแม้ในโลกที่กำ�ลังมืดมนด้วยความเชื่อมั่นในคำ�
ยืนยันของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าจะอยู่กับเราตลอดไป
แม้ในเวลาทีม่ ดื มิดทีส่ ดุ และดูเหมือนไร้ความหวัง พระศาสนจักร
ในโลกสมัยใหม่สนับสนุนการเป็นผู้ส่งเสริมความเข้าใจด้วย
ความหวังที่เกิดจากความดีของพระเจ้า และจากความดีขั้นพื้น
ฐานของมนุษยชาติด้วย
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คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1. ในโลกปัจจุบันนี้ พระศาสนจักรคาทอลิกเป็นเครื่องหมาย
แห่งความชื่นชมยินดีด้วยการปฏิบัติอย่างไร?
2. โบสถ์ของคุณกำ�ลังดำ�เนินตามภารกิจของตน เพื่อจะเป็น
ผู้ส่งเสริมความเข้าใจและความหวังสำ�หรับบรรดาสมาชิก
ของตนหรือไม่?  สำ�หรับพลเมืองทั้งหลายของชุมชนที่ใหญ่
กว่าหรือไม่? คุณจะทำ�อะไรได้มากกว่านี้บ้าง?
3. ทั ศ นคติ เชิ ง บวกต่ อ โลกซึ่ ง มี อ ยู่ ม ากมายอย่ า งยิ่ ง ในพระ
ศาสนจักรในโลกสมัยใหม่ เข้ากันได้ดีกับทัศนคติของคุณที่
มีต่อโลกเพียงใด? ยังมีความกลัวหรืออคติใดๆที่คุณต้อง
กำ�จัดไปจากตัวคุณ?

สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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บทที่ 5
เข็มทิศสำ�หรับอนาคตของเรา
ตั้งแต่เอกสารฉบับสุดท้ายในจำ�นวนสิบหกฉบับที่สภา
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ได้รับการลงนามและถูกส่งออกไปยัง
พระศาสนจักรจนถึงปัจจุบันเป็นเวลานานกว่าห้าสิบปี เอกสาร
เหล่านั้นก่อเกิดผลอะไรบ้าง? เอกสารเหล่านั้นยังคงมีคุณค่า
อะไรสำ � หรั บ เราวั น นี้ ? ในการปิ ด การฉลองปี ปี ติ ม หาการุ ญ
ค.ศ. 2000 พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงกล่าวเกี่ยวกับ
เอกสารของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ว่าเป็นดั่งสิ่งล้ำ�ค่ายิ่ง
สำ�หรับพระศาสนจักร  ไม่นานมานี้พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่
16 ก็ทรงกล่าวถึงอีกครั้งด้วยความรู้สึกสำ�นึกเช่นเดียวกัน   ใน
บทนี้เราจะเริ่มพิจารณาสิ่งล้ำ�ค่านั้น
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นั่นเป็นเวลานั้น นี่เป็นปัจจุบัน
สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 สิ้นสุดในปี ค.ศ. 1965  
ช่วงเวลาหนึ่งหลังจากนั้นทุกคนวิจารณ์เรื่องที่พระศาสนจักร
กำ�ลังเปลี่ยนแปลงอย่างมาก หลายปีหลังจากสภาสังคายนาฯ
ดูแตกต่างจากหลายปีก่อนสภาสังคายนาฯอย่างไร   บทกวี
ของผู้ ที่ รั ก ความใหม่ แ ละความมี พ ละกำ � ลั ง อั น เกิ ด จากสภา
สังคายนาฯคือ “นั่นเป็นเวลานั้น นี่เป็นปัจจุบัน” (That was
then this is now)  พิธีมิสซาในภาษาลาติน ลัทธินิยมนักบวช
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(clericalism) ชุมชนปิดของชาวคาทอลิก คือเวลานั้น (then)
ส่วนอดีตของเรา ถูกพรรณนาในฐานะ “ก่อนวาติกันครั้งที่ 2”
(pre-Vatican II) การมีส่วนร่วมในพิธีกรรม การทำ�งานร่วมกัน
ในโบสถ์ การเปิดสู่โลก คือปัจจุบัน (now) ส่วนอนาคตของเรา
“หลังวาติกันครั้งที่ 2” (post- Vatican II)  
ปัจจุบนั จุดสนใจได้เปลีย่ นไป การเปรียบเทียบทีน่ า่ สนใจ
ระหว่างยุคก่อนวาติกันครั้งที่ 2 กับยุคหลังวาติกันครั้งที่ 2 ไม่
มากนัก แต่ทน่ี า่ สนใจคือช่วงเวลาทีม่ สี ภาสังคายนาฯ กับช่วงเวลา
ของเราเอง หลายสิ่งเปลี่ยนไปในช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมา ในเวลา
ที่บรรดาพระสังฆราช 2,500 องค์ มารวมกันที่กรุงโรมตอนต้น
ปี ค.ศ. 1960 โลกตะวันตกอยู่ในช่วงกลางสงครามเย็น โดยต้อง
เผชิญกับลัทธิคอมมิวนิสต์และการข่มขู่ว่าทุกประเทศจะเข้าสู่
สงครามนิวเคลียร์ ในเวลาเดียวกัน ยุค 60 แทบจะถูกระเบิด
ด้วยกระแสสังคมที่สร้างความสั่นสะเทือนหลายระลอก คือการ
เดินขบวนของนักศึกษา การปลดแอกของสตรี ขบวนการสิทธิ
พลเมืองและขบวนการต่อต้านสงคราม ในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้
พระศาสนจักรรับการท้าทายเรื่องการทำ�หน่วยงานใหญ่โตทั้ง
หลายของตนให้ทันสมัย เพราะหน่วยงานทั้งหลายอยู่ในการ
ดำ�เนินการของคณะพระสงฆ์และนักบวชขนาดใหญ่มากคณะ
หนึ่ง
ทุกวันนี้สิ่งที่ทำ�ให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ใช่สงครามเย็น  
แต่ เ ป็ น สงครามก่ อ การร้ า ยที่ เ กิ ด ได้ ทั่ ว ไป ลั ท ธิ ค อมมิ ว นิ ส ต์
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2

55

และ “ระเบิดนิวเคลียร์” ถูกข่มด้วยมูลฐานนิยมที่ก้าวร้าว และ
การข่มขู่ด้วยอาวุธทั้งหลายที่มีอำ�นาจทำ�ลายล้างมหาศาล การ
เคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มต่างๆในยุค 60 ถูกแทนที่ด้วย
ปัญหาอันซับซ้อนเกี่ยวกับการโคลนนิ่ง การค้นคว้าเกี่ยวกับ
สเต็มเซลล์ และโลกาภิวัตน์    ปัจจุบันหน่วยงานทั้งหลายของ
พระศาสนจักรกำ�ลังดิ้นรนเพื่อให้โบสถ์ต่างๆอยู่รอดได้ด้วย
พระสงฆ์จำ�นวนน้อยลงๆ และด้วยความสามารถที่จะเผชิญ
กับสถานการณ์ยุ่งยากต่างๆ และความเชื่อมั่นที่ด้อยไป เพราะ
สภาพวิกฤตเกี่ยวกับปัญหาการคุกคามทางเพศ แม้กระนั้นใน
เวลาเดียวกันศาสนบริการที่ฆราวาสปฏิบัติแทนศาสนบริกร
กำ�ลังรุ่งเรือง วิทยาลัยต่างๆของคาทอลิกกำ�ลังขยายตัว และ
ชุมชนวั ด ทั้ งหลายมีชีวิตชีว ายิ่ง ขึ้นกว่าเคยด้ วยการวางแผน
คารวะกิจของพวกเขา การบอกเล่าเรื่องความเชื่อแก่กัน และ
การยื่นมือไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ขัดสน
เราอาจจะแปลกใจที่ ปั ญ หาต่ า งๆซึ่ ง ดู เ หมื อ นสำ � คั ญ
สำ�หรับเราในปัจจุบันถูกกล่าวถึงในเอกสารของสภาสังคายนา
วาติกันครั้งที่ 2 น้อยมาก เราอาจจะถูกยุให้ใช้คำ�พูดว่า “นั่น
เป็นเวลานั้น นี่เป็นปัจจุบัน” เพื่อจะได้ไม่ต้องสนใจข้อความ
ใดๆของสภาสังคายนาฯอีก อะไรทำ�ให้เอกสารเหล่านี้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบันได้? อะไรสนับสนุนคำ�กล่าวอ้างของพระ
สันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ที่ว่า “แม้เวลาจะผ่านไปหลายปี  
แต่เอกสารทั้งหลายของสภาสังคายนาฯ ไม่ได้สูญเสียคุณค่า
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หรือความหลักแหลมแม้แต่น้อย
เบื้องหลังความเชื่อมั่นของพระสันตะปาปายอห์น ปอล
ที่ 2 อาจจะเป็นความรู้สึกของพระองค์ว่า สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ได้ให้หลักการกว้างๆหลายประการที่มีคุณค่า
ยืนนาน  เมื่อเราพิจารณาความคิดหลักที่กว้างกว่าเหล่านี้  เรา
พบว่าปัจจุบันไม่มีส่วนใดในชีวิตพระศาสนจักรจะไม่ได้รับผล
กระทบจากสภาสังคายนาฯ ถ้าคุณเคยมีส่วนร่วมศึกษาพระ
คัมภีร์ไบเบิล สัมผัสพิธีกรรมวันฉลองปัสกา ช่วยงานสภาภิบาล
หรือเป็นศาสนบริกรศีลมหาสนิท เข้าร่วมพิธีนมัสการที่ไม่ใช่
คาทอลิก ไตร่ตรองเรื่องการเมืองโดยอาศัยความเข้าใจในความ
เชื่ อ ของคุ ณ อ่ า นคำ � แถลงจากการประชุ ม ของพระสั ง ฆราช
เรียนรู้หนังสือคำ�สอนของพระศาสนจักรคาทอลิกด้วยตนเอง
สมัครช่วยกิจกรรมของโบสถ์ ไปร่วมพิธีฝังศพ คุณก็จะพบผล
กระทบต่างๆจากสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2
ความคิดหลักๆของสภาสังคายนาฯคือ สิ่งที่ช่วยอธิบาย
ให้เราเข้าใจการเป็นพระศาสนจักรหนึ่งของเราในปัจจุบัน  และ
ที่สำ�คัญกว่านั้นคือ ความคิดเหล่านั้นสร้างแรงบันดาลใจให้เรา
มุ่งไปสู่ที่ซึ่งเราสามารถอยู่ได้ในอนาคต
ยิ่งกว่าหนังสือเล่มเล็กหนาๆเล่มหนึ่ง
สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 เป็นการประชุมหนึ่ง ชั่ว
ขณะหนึ่งในชีวิตของพระศาสนจักรที่เต็มไปด้วยพระหรรษทาน
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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พระสันตะปาปาผู้สูงวัยพระองค์หนึ่ง ยอห์นที่ 23 ทรงทำ�สิ่งที่ทุก
คนไม่คาดคิดคือ พระองค์ทรงประกาศแผนการของพระองค์
ที่จะให้จัดประชุมสภาฯ พระองค์ทรงทำ�ให้ทุกคนประหลาดใจ
อีกครั้งด้วยคำ�ปราศรัยเปิดการประชุมเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 1962  
ที่ นั่ น พระองค์ แ สดงความไม่ เ ห็ น ด้ ว ยอย่ า งเปิ ด เผยกั บ เหล่ า
“ประกาศกแห่งความหม่นหมอง” ที่อยู่รอบๆพระองค์   เพราะ
พวกเขามองเห็นแต่ “การโกหกและความหายนะ” ในโลกสมัย
ใหม่   แต่พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ทรงเชื่อว่าพระเจ้าทรง
กำ�ลังเคลื่อนย้ายมนุษยชาติเข้าสู่ระบบความสัมพันธ์ใหม่ของ
มนุษย์   พระศาสนจักรต้องการ “การทำ�ให้ทันสมัย” (aggiornamento - updating) ซึ่งไม่ใช่เพราะพระศาสนจักรรู้สึกถูกคุกคาม
แต่เป็นเพราะความต้องการอันยิ่งใหญ่ที่จะแบ่งปันความชื่นชม
ยินดีในพระคริสต์  พระองค์ทรงมุ่งไปที่การฟื้นฟูพระศาสนจักร
ด้วยถ้อยคำ�ที่ไพเราะว่า “ตอนนี้เป็นเพียงรุ่งอรุณ”
เมื่อถึงเวลาปิดสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 วันที่ 8
ธ.ค. 1965 เราได้เห็นพระสันตะปาปา 2 พระองค์ สีส่ มัยประชุม
และ 168 สมณกระทรวง หรือการประชุมทุกวัน   พระสังฆราช
และผู้นำ�พระศาสนจักรอื่นรวมกันมากกว่า 2,500 คน มีส่วน
ร่วม 2,212 คำ�ปราศรัย ถูกส่งมอบ มากกว่า 4,300 ข้อคิดเห็น
เพิม่ เติมถูกยื่นเสนอเป็นข้อเขียน และมากกว่า 1.5 ล้านบัตรลง
คะแนน ที่เป็นการตัดสินทุกสิ่งตั้งแต่การยอมรับเอกสารต่างๆ
อันเสร็จสิน้ อย่างเป็นทางการ จนถึงแต่ละถ้อยคำ�ในร่างต้นๆ ถูก
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โยนทิง้ ผลที่ได้คือ เอกสาร 16 ฉบับ รวม 103,014 ถ้อยคำ�ใน
ภาษา ลาติน (600 หน้าในฉบับแปลภาษาอังกฤษล่าสุด)
หลังจากเอกสารต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว  กระบวนการ
หนึ่งและจิตวิญญาณหนึ่งที่มุ่งหวังการฟื้นฟูอันมีความสำ�คัญ
เท่าเทียมตัวเอกสารเองยังคงอยู่ จิตวิญญาณและจดหมายไป
ด้วยกัน ด้วยเหตุที่สองสิ่งมีความสำ�คัญเท่ากับเอกสารของสภา
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2  16 ฉบับ  ทั้งหมดจึงไม่เคยถูกแยก
จากจิตวิญญาณของสภาสังคายนาฯ ซึ่งหมายถึง จิตวิญญาณ
แห่งการเปิดรับโลกและการฟื้นฟูพระศาสนจักร จิตวิญญาณ
แห่ ง ความซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ อดี ต และความหวั ง สำ � หรั บ อนาคต ที่
สำ�คัญที่สุดคือ จิตวิญญาณแห่งความชื่นชมยินดีในพระคริสต์
ธรรมนูญ 4 ฉบับ
ในบรรดาเอกสาร 16 ฉบับ ที่สภาสังคายนาวาติกันครั้ง
ที่ 2 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ มี 4 ฉบับที่ถือว่าเป็นพื้นฐาน
มาก จึงได้ชื่อว่า “ธรรมนูญ” (constitution)
ธรรมนูญเรื่องพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ หัวข้อแรกสุดที่คณะ
พระสังฆราชนำ�มาพิจารณาในสภาสังคายนาฯคือ พิธีกรรม  
เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะในบรรดาเอกสารฉบับร่างที่ถูกเตรียม
ไว้ล่วงหน้าเรื่องพิธีกรรม เป็นรูปเป็นร่างดีที่สุด ในช่วงเวลาที่
ค่อนข้างนานก่อนหน้านี้ ความคิดที่จะปฏิรูปพิธีกรรมจำ�นวน
มากยังเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ดึง
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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ความคิดเหล่านี้มารวมกันและผลักดันให้กลายเป็นแนวทาง
หนึ่งที่น่าประหลาดใจ
ธรรมนูญเรื่องพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ประกาศอย่างเด่นชัด
ว่ า พิ ธี ก รรม “คื อ จุ ด สู ง สุ ด อั น เป็ น ที่ ห มายของกิ จ กรรมแห่ ง
พระศาสนจั กร อีก ทั้ง ยัง เป็นแหล่ง กำ�เนิ ด ที่ พ ลั งทั้ งมวลของ
พระศาสนจักรหลั่งไหลออกมา” (10) แต่พิธีกรรมไม่สามารถ
เป็นแหล่งกำ�เนิดและจุดสูงสุดถ้าผู้คนไม่ร่วมในพิธีกรรม ดังนี้
พิธีกรรมจึงต้องถูกปฏิรูปเพื่อจะได้ส่งเสริมสัตบุรุษให้มีส่วนร่วม
“อย่างเต็มที่ มีจิตสำ�นึก และมีชีวิตชีวา” (14)
การเรี ย กร้ อ งให้ มี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งมี ชี วิ ต ชี ว ามี ต ลอด
ธรรมนู ญ นี้ ซึ่ ง เป็ น การชี้ นำ � ข้ อ เสนอมากมายของเอกสารนี้
เพื่อให้คนทั่วไปมีส่วนร่วม พิธีกรรมต้องเป็นสิ่งที่คนเข้าใจได้ง่าย
พระศาสนจักรควรให้ใช้ภาษาท้องถิ่น จารีตควรถูกปรับให้ง่าย
และควรส่งเสริมการปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น ปัจจุบันในหลาย
โบสถ์ ทุกจารีตตั้งแต่ศีลล้างบาปถึงการฝังศพได้ถูกแก้ไขด้วย
ความคิดเอาใจใส่อย่างจริงจังว่า ทั้งหมดนั้นเรามีส่วนร่วมอย่าง
มีชีวิตชีวาในสิ่งที่พระเจ้ากำ�ลังทำ�อยู่ที่นี่
เมื่อเราฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งการสิ้นสุดลงของสภา
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2  ชาวคาทอลิกทั่วโลกฉลองปีแห่งศีล
มหาสนิทในฐานะวิถีทางหนึ่งที่สนับสนุนจิตใจให้ผูกพันอยู่กับ
แหล่งกำ�เนิดและจุดสูงสุดแห่งความเชื่อของเรา
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ธรรมนู ญ เรื่ อ งการเปิ ด เผยของพระเจ้ า หลั ง จาก
บรรดาพระสังฆราชอภิปรายเกี่ยวกับพิธีกรรมแล้วก็หันมาพูด
ถึงการเปิ ด เผย เอกสารฉบับร่างเรื่อ งการเปิ ด เผยไม่ เป็ นรู ป
เป็นร่างดีพออย่างฉบับร่างเรื่องพิธีกรรม เพราะเอกสารฉบับ
หนึ่งที่เป็นเรื่องพระคัมภีร์ไบเบิล ใช้ภาษาที่ไม่ได้มาจากพระ
คัมภีร์อย่างที่ควรจะเป็น แต่ใช้ภาษาเฉพาะทางและแนวคิด
ทางปรัชญา ยิ่งกว่านั้นฉบับร่างมีลักษณะเนื้อหาที่เป็นเชิงลบ
แม้ว่ามันจะแนะนำ�การอ่านพระคัมภีร์ไบเบิล แต่เนื้อหาเต็มไป
ด้วยคำ�เตือนและข้อควรระวัง ที่ทำ�ให้คิดไปได้ว่า ในที่สุดมันน่า
จะดีกว่าถ้าไม่มีแม้แต่ความพยายามจะให้ข้อคิดทำ�นองนั้น
ต้องขอบคุณการแทรกแซงของพระสันตะปาปายอห์น ที่
23 เพราะมีสว่ นทำ�ให้ฉบับร่างนีถ้ กู ส่งกลับไปสูค่ ณะกรรมาธิการ
เพื่อแก้ไขเป็นฉบับใหม่ที่สมบูรณ์ เนื้อหาสุดท้ายของธรรมนูญ
ฉบับนีก้ ล่าวถึง การเปิดเผยซึง่ สำ�คัญเหนือสิง่ ใด เพราะเป็นการ
ปฏิบัติต่อกันแบบบุคคล ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ดังข้อความ
ต่อไปนี้ “ฉะนั้น โดยการเปิดเผยนี้พระเจ้าผู้ที่เราไม่สามารถ
เห็นได้ แต่ทรงเปี่ยมด้วยความรัก มุ่งหวังให้มนุษย์ทง้ั ชายและ
หญิงเป็นเสมือนเพื่อนของพระองค์ และทรงอยู่ท่ามกลางพวก
เขา เพือ่ เชิญและต้อนรับพวกเขาเข้าสูห่ มูก่ ลุม่ ของพระองค์เอง”
(2) การเปิดเผยไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำ�เกี่ยวกับพระเจ้า แต่เป็น
ความสัมพันธ์หนึ่งของชีวิตกับพระเจ้า
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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ธรรมนูญฯรับรองว่าความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการเปิด
เผยเพิ่มขึ้นได้  และทุกส่วนของชุมชนมีบทบาทในการถ่ายทอด
ความเชื่อ (8)   เอกสารนี้ยังแสดงความขอบคุณผู้เชี่ยวชาญพระ
คัมภีร์ไบเบิลที่ได้ช่วยเหลือ  อีกทั้งชี้แนะว่าการตีความข้อความ
ในพระคัมภีร์ต้องคำ�นึงถึงสภาพแวดล้อมในประวัติศาสตร์และ
ประเภทวรรณกรรมในพระคัมภีร์แต่ละเล่ม  ท้ายสุดธรรมนูญนี้
ส่งเสริมอย่างจริงจังให้สัตบุรุษทุกคนอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลและ
นำ�สิ่งที่ได้รู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน จนก่อเกิดผลกระทบอัน
สำ�คัญยิ่งแก่ชีวิตพระศาสนจักรในเวลาต่อมา
ธรรมนู ญ เรื่ อ งพระศาสนจั ก ร ขณะที่ ก ารอภิ ป ราย
เรื่องพิธีกรรมและการเปิดเผยใช้เวลาเกือบทั้งหมดของสมัย
ประชุมแรก (1962) เอกสารเรื่องพระศาสนจักรก็กินเวลาส่วน
ใหญ่ของสมัยประชุมที่ 2 (1963) ธรรมนูญเรื่องพระศาสนจักร
เป็นสิ่งที่ทำ�ให้สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 บรรลุผลสำ�เร็จสูงสุด
หลายประการ ในเอกสารนี้ สภาสังคายนาฯกล่าวถึงธรรมชาติ
ของพระศาสนจักร นั่นคือ เราพูดว่าเราเป็นใคร?
ก่อนสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ชาวคาทอลิกอาจ
จะคิดไปได้วา่ พระศาสนจักรคือ สิง่ ทีพ่ วกเขาเป็นส่วนหนึง่ อย่าง
แท้จริง  ดังนั้น “พระศาสนจักร” จึงถูกกระทำ�ให้เหมือนกันด้วย
โครงสร้างต่างๆ องค์การต่างๆ ฐานานุกรมในพระศาสนจักร   
แต่เราไม่ได้เป็นส่วนของพระศาสนจักร เราคือพระศาสนจักร  
ฉบับร่างแรกของธรรมนูญเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงแนวความคิด
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ก่อนการประชุมสภาสังคายนาฯ แต่เพราะฉบับร่างทีอ่ อกติดต่อ
กันหลายฉบับมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อทำ�ให้การยืนยันชัดเจน
ยิง่ ขึน้ ว่า เดิมทีพระศาสนจักรไม่ได้เป็นองค์การหนึง่ คือตอนแรก
พระศาสนจั กรเป็นสิ่ง ลึก ลับอย่างหนึ่ง ที่ ถู ก ผู ก มั ด ด้ วยความ
รักของพระเจ้า นั่นหมายถึง “คนกลุ่มหนึ่งซึ่งถูกรวมเป็นหนึ่ง
เดียวโดยอาศัยเอกภาพของพระบิดา พระบุตรและพระจิตเจ้า”
(4)  เริ่มแรกพระศาสนจักรไม่ได้เป็นพระสงฆ์  แต่เป็นประชากร
ทั้งหมดของพระเจ้า อันที่จริงการตัดสินใจแก้ไขเอกสารครั้งที่
สำ�คัญสุดในสภาสังคายนาฯก็คอื การตัดสินใจทีจ่ ะแทรกเนือ้ หา
บทหนึ่ งไว้ ใ นธรรมนูญ เรื่ อ งพระศาสนจั ก ร คื อ บทที่ 2 เรื่ อ ง
ประชากรของพระเจ้า ก่อนบทที่เกี่ยวกับฐานานุกรม การจัด
ลำ�ดับนี้ส่อให้เห็นความรู้ทางเทววิทยาว่า เราเป็นประชากรทั้ง
มวลของพระเจ้า การร่วมในสภาพความเป็นหนึง่ เดียวและความ
เท่ากันโดยศีลล้างบาปมาก่อนลักษณะพิเศษต่างๆท่ามกลาง
บทบาทมากมายที่แตกต่างกันภายในชุมชนหนึ่ง
หัวข้อประชากรของพระเจ้านำ�ทางความคิดในทุกส่วน
ของเอกสาร   ธรรมนูญฯต้องการให้เพิ่มเรื่องอำ�นาจร่วม หรือ
สิ ท ธิ แ ละอำ � นาจร่ ว มของคณะพระสั ง ฆราชในการปกครอง
(collegiality) ระหว่างพระสันตะปาปากับบรรดาพระสังฆราช
(บทที่ 3) นอกจากนั้ น ยั ง ยื น ยั น ว่ า ฆราวาสมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า ง
เต็มที่ในภาระหน้าที่ของพระศาสนจักร ถือว่าเป็นสิทธิหนึ่ง
ที่สนับสนุนการเติบโตอย่างรวดเร็วของศาสนบริการฆราวาส
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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ตั้งแต่สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 (บทที่ 4)   และความเชื่อ
มั่นของเอกสารว่าทุกคนในพระศาสนจักรนี้ถูกเรียกมารับความ
ศักดิ์สิทธิ์ (บทที่ 5) ก็ถูกถ่วงดุลโดยคำ�เตือนของเอกสารที่ว่า
พระศาสนจักรเป็นประชากรผู้แสวงบุญ ซึ่งยังคงอยู่บนหนทาง
สู่อาณาจักรของพระเจ้า (บทที่ 7) ดังนั้น ขณะที่รูปแบบแห่ง
ความศักดิ์สิทธิ์ที่เด่นชัดซึ่งเราเห็นอยู่รอบตัวเรา (ไม่ว่าจะเป็น
พระสันตะปาปาผู้ทรงคุณความดียิ่ง หรือพ่อแม่ผู้ต่อสู้ดิ้นรน)
เป็นเครื่องหมายแห่งพระอาณาจักรที่มาถึง “เรียบร้อยแล้ว”
ความผิดพลาดที่น่าเศร้าภายในพระศาสนจักรของเรา (เช่น
การกระทำ�ทางเพศต่อเด็ก ความลำ�เอียง หรือความเฉยเมย)
ชี้ให้เห็นความเป็นจริง “ที่ยังมาไม่ถึง” คือความมีอยู่แห่งพระ
อาณาจักรบนโลกของเรา
ธรรมนูญเรื่องพระศาสนจักรในโลกสมัยใหม่ การ
อภิปรายที่สำ�คัญยิ่งหลายครั้งในสมัยประชุมที่ 3 (1964) และ
สมัยประชุมที่ 4 (1965) ของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2
เกิดโดยการกระตุ้นของธรรมนูญเรื่องพระศาสนจักรในโลกสมัย
ใหม่ ธรรมนูญเรือ่ งนีเ้ ป็นเอกสารเพียงฉบับเดียวทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
การประชุมสภาฯในบรรดาเอกสารของสภาสังคายนาฯทั้งหมด
สิบหกฉบับ ด้วยเหตุทต่ี อนใกล้ปดิ ประชุมสมัยแรก พระคาร์ดินัล
Leon Joseph Suenens จากเบลเยี่ยม กล่าวแก่บรรดาเพื่อนพ
ระสังฆราชเพื่อกระตุ้นพวกเขาให้ตรวจสอบพระศาสนจักรไม่
เฉพาะเรือ่ งภายในและของพระศาสนจักรเอง แต่สภาสังคายนา
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นี้ต้องตรวจสอบพระศาสนจักรในเรื่องความสัมพันธ์กับสังคม
วงกว้างด้วย การสอดแทรกความคิดของพระคาร์ดนิ ลั Suenens
ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากพระสันตะปาปายอห์น
ที่ 23 นำ�ไปสู่การเขียนเอกสารฉบับใหม่ทั้งหมดขึ้นมาอีกหนึ่ง
ฉบับ
พระศาสนจักรในโลกสมัยใหม่ไม่ได้เริ่มด้วยพระคัมภีร์
ไบเบิล พิธกี รรม หรือข้อความเชือ่ แต่เริม่ ขึน้ ในคำ�นำ�ของเอกสาร
ด้วยโลก ความชื่นชมยินดีและความหวัง ความเศร้าและความ
กังวลของประชากรโลก และเอกสารเน้นความสำ�คัญของการ
อ่าน “เครื่องหมายแห่งกาลเวลา” เพื่อว่าพระศาสนจักรอาจ
ตอบรับโลกซึง่ เราอาศัยอยู่ (ดูขอ้ 4) เอกสารฉบับนีม้ งุ่ กล่าวกับ
มนุษย์ทั้งมวลและแสดงความหวังที่จะสนทนาด้วย โดยการ
สนทนาน่าจะเกิดขึ้นได้จากการมุ่งไปยังเรื่องเกี่ยวกับตัวมนุษย์
อาทิเช่น อะไรบันดาลใจให้มนุษย์มีความหวัง? อะไรคุกคาม
ชีวิตมนุษย์?   มีวิธีการใดบ้างที่ช่วยส่งเสริมศักดิ์ศรีของมนุษย์?   
ประชาคมมนุษย์ต้องการอะไร? สังคมมนุษย์สามารถจัดเตรียม
สิง่ ใดได้บา้ ง? ปัญหาเหล่านีท้ �ำ ให้เกิดการสนทนาทีม่ คี วามสำ�คัญ
พระศาสนจั ก รให้ คำ � ตอบอั น ได้ ม าจากความเชื่ อ ของ
พระศาสนจักรเอง แต่พระศาสนจักรก็รับฟังด้วย โดยเข้าไป
เกี่ ย วข้ อ งกั บ โลกในการสนทนาและการมี ส่ ว นร่ ว มสร้ า ง
ครอบครัวมนุษย์ขึ้น   ขอบเขตการเกี่ยวข้องที่พิเศษ 5 ประการ
ซึ่ ง ถู ก ระบุ ไว้ ใ นธรรมนู ญ นี้ ยั ง คงสำ � คั ญ สำ � หรั บ ปั จ จุ บั น เช่ น
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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เดียวกับเมื่อปี ค.ศ. 1965 นั่นคือ 1) ชีวิตสมรสและครอบครัว
2) วัฒนธรรม 3) ชีวิต สังคมและเศรษกิจ 4) การเมือง   และ
5) สันติภาพ
เกิดขึ้นได้ด้วยพระจิตเจ้า
เอกสารฉบับอื่นของสภาสังคายนาฯอธิบายหลักการ
ต่างๆที่มีอยู่ชัดเจนในธรรมนูญสี่ฉบับนี้อย่างละเอียดชัดเจน
และนำ � เอาไปใช้ กั บ หลายสถานการณ์ ธรรมนู ญ บางฉบั บ ก็
สำ � คั ญ มากกว่ า ฉบั บ อื่ น แต่ แ ท้ จ ริ ง แล้ ว ทุ ก ฉบั บ เคลื่ อ นย้ า ย
จิ ต วิ ญ ญาณแห่ ง สภาสั ง คายนาฯและพระจิ ต เจ้ า ของพระ
คริสต์ พระจิตเจ้าผู้ทรงเรียกผู้ศรัทธาทุกคนให้มามีส่วนร่วม
อย่างกระตือรือร้นในชีวิตที่มีความเชื่อ ผู้ทรงเตือนเราถึงพระ
ประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ
มนุษยชาติ ผู้ทรงทำ�ให้พระศาสนจักรตั้งมั่นในฐานะประชากร
ของพระเจ้า และผู้ทรงผลักดันเราออกไปช่วยเหลือโลก
ด้วยทัศนคติที่เปี่ยมด้วยความหวังสำ�หรับปี ค.ศ. 2000
ของพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2   พระองค์ทรงเรียก
สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ว่า พระหรรษทานยิ่งใหญ่แห่ง
ศตวรรษที่ 20 และเข็มทิศซึ่งเชื่อได้สำ�หรับศตวรรษที่กำ�ลังเริ่ม
ต้น
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คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1. การเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่ได้เริ่มในสภาสังคายนาวาติกัน
ครั้งที่ 2 และมีผลกระทบต่อพระศาสนจักรมากที่สุด?   สิ่ง
ใดจะมีผลกระทบต่ออนาคตของพระศาสนจักรมากที่สุด?
2. มีเรื่องใดบ้างที่สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ได้ทำ�เกินกว่า
ที่จะยอมรับได้?  หรือเรื่องใดที่พิจารณาน้อยไป?
3. คุ ณ ได้ รั บ สิ่ ง ใดที่ เ ป็ น ความเข้ า ใจของคุ ณ เกี่ ย วกั บ สภา
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ไปจากหนังสือเล่มนี้?  สิ่งนี้มีผล
ต่อการรับรู้ของคุณเกี่ยวกับพระศาสนจักรและบทบาทของ
คุณในพระศาสนจักรอย่างไรบ้าง?

สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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บทสรุป
เวลาแห่งการพัฒนาพระศาสนจักรใหม่

68

อะไรกำ�ลังเกิดขึ้นในพระศาสนจักรของเราซึ่งอยู่ในช่วง
แรกของพันปีที่สาม? เราเป็นเหมือนผู้โดยสารในเครื่องบินที่
กำ�ลังบินวนอยู่เหนือสนามบิน กำ�ลังรอให้ท้องฟ้าโปร่ง เพื่อเรา
จะได้มองเห็นพื้นดินชัดเจน
อะไรที่มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่ง
เราพบในช่วงปีแรกๆหลังการประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้ง
ที่ 2? อัตราการเปลี่ยนแปลงได้ลดลงอย่างแน่นอน  ดูเหมือน
บรรดาผู้นำ�พระศาสนจักรได้ตัดสินใจว่าเราจำ�เป็นต้องหยุดพัก
สักช่วงหนึ่งหลังการเปลี่ยนแปลงที่วุ่นวายมากจริงๆ เราพบ
ว่าตัวเราอยู่ในช่วงแห่งการรวบรวมกำ�ลังและการรวมกลุ่มกัน
เพื่อคิดถึงสิ่งที่เราเป็นอยู่อย่างรอบคอบ
ใครสักคนอาจเปรียบเทียบพระศาสนจักรกับคนที่กำ�ลัง
ประสบกับวิกฤตซึ่งมีลักษณะเฉพาะหรือการเปลี่ยนแปลงส่วน
ตัวที่น่าสับสน แต่ละคนที่เป็นเช่นนั้นก็ต้องการเวลาไตร่ตรอง
และ “รู้จักวางแผนเพื่อความมีประสิทธิภาพ” ก่อนที่จะทำ�สิ่ง
ใหม่ต่อไป อาจเป็นไปได้ว่าผู้นำ�พระศาสนจักรรู้ว่านี่เป็นเวลาที่
พระศาสนจักรต้องตามทันตัวเอง โดยถอยหลังสักนิดและรวม
เอาทุกส่วนของทัศนคติที่แตกออกเป็นส่วนๆของเรามารวม
เป็นทัศนคติใหม่หนึ่งเดียว   ความจำ�เป็นนี้ได้รับการตอบสนอง
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ในระดั บ หนึ่ ง ด้ ว ยการจั ด ทำ � หนั ง สื อ คำ � สอนพระศาสนจั ก ร
คาทอลิก แต่การเดินทางของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2
ของเรายังต้องมุ่งไปข้างหน้า
ไม่ว่าเราจะระมัดระวังอย่างไรในการพยายามดึงเอา
ความจริ ง ทุ ก ประการของพระศาสนจั ก รมาจั ด การให้ เ ป็ น
ระบบ  เรารู้ว่าเรายังต้องเปิดรับคำ�ถามใหม่ๆที่ต้องการคำ�ตอบ
ใหม่ๆ และรับการท้าทายใหม่ที่เป็นการพัฒนาจากพระจิตเจ้า  
แน่นอนหนทางสายใหม่รอเราอยู่เบื้องหน้า!
ทุกวันนี้เราต้องถามอย่างถ่อมตัวแต่อย่างซื่อสัตย์ดังนี้
ทัศนคติของสภาสังคายนาฯ กำ�ลังนำ�ไปสู่การปฏิบัติที่ให้ผล
สำ�เร็จหรือไม่? พระศาสนจักรกำ�ลังกลายเป็นพระศาสนจักรใน
จินตนาการของสภาสังคายนาฯหรือไม่? หลายคนน่าจะตอบ
“ไม่” ด้วยความลังเลและความรู้สึกเสียใจ  หรืออย่างน้อยที่สุด
ตอบว่า “ไม่มีส่วนใดใกล้เคียงกับสิ่งที่ควรจะเป็น” แม้นว่าหลาย
สิ่งเปลี่ยนไปในเวลาหลายปีตั้งแต่สภาสังคายนาวาติกันที่ 2  
และฆราวาสมีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตของพระศาสนจักรมากยิ่ง
ขึ้น  
ทัศนคติแห่งสภาสังคายนาฯ ยังคงอยู่  อีกทั้งกำ�ลังเรียก
เราให้มาเป็นพระศาสนจักรแบบที่สภาสังคายนาฯหวังให้เป็น  
ฆราวาสมีบทบาทสำ�คัญประการหนึ่งคือ ดำ�รงรักษาทัศนคตินี้
และผลักดันให้สำ�เร็จตามประสงค์
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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เรายั ง คงถู ก ท้ า ทายโดยผลงานของบรรดาปิ ต าจารย์
แห่งสภาสังคายนาฯซึ่งได้แก่ พระสังฆราช 2,860 องค์   ผู้ร่าง
เอกสารของสภาสังคายนาฯ 16 ฉบับ  เราผ่านหลายช่วงเวลาที่
เป็นการทดสอบความคิดว่าเราเป็นดั่งพระศาสนจักร บางคนได้
คัดค้านการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายโดยคิดว่ามันมากเกินไป เร็ว
เกินไป หรือบางคนก็บน่ ว่าพระศาสนจักรเปลีย่ นแปลงไม่เร็วพอ
มีการพูดกันว่า ทัศนคติของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่
2 จะไม่เป็นจริงจนกว่าจะถึงคนรุ่นที่สาม (สองชั่วอายุคนหลัง
บรรดาผู้ที่จัดประชุมสภาสังคายนาฯ) ปัจจุบันพระศาสนจักร
ของเราประกอบด้วย ผู้ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มชั่วอายุคนที่สามแล้ว  
ผู้ที่อยู่ในสภาสังคายนาฯ นี้มีจำ�นวนน้อยลงเรื่อยๆ ส่วนผู้ที่อยู่
ในวัยเด็กช่วงที่มีสภาสังคายนาฯ ก็ถูกแบ่งเป็น 2 พวกคือ พวก
ที่ได้พบกับการจัดรูปแบบพระศาสนจักรอย่างเข้มแข็งกับพวกที่
อาจได้รับการอบรมด้านความเชื่อที่เป็นพื้นฐานไม่ครบถ้วน ซึ่ง
อย่างน้อยที่สุดในตอนเริ่มต้น   ปัจจุบันหลายคนที่เกิดในตอน
กลางยุค 1960 และหลังจากนั้น ดิ้นรนต่อสู้เพื่อจะเข้าใจความ
เชื่อของพวกเขาได้อย่างลึกซึ้ง
แรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการฟื้นฟูพระศาสนจักรอย่าง
ต่อเนื่องนี้ก็คือ สิ่งที่อยู่ในคำ�สอนของสภาสังคายนาวาติกัน
ครั้งที่ 2 และพบได้ในพระศาสนจักรที่หันมาสนใจพระวรสาร
และศีลมหาสนิท  พร้อมทั้งมีการสนทนากับโลกอย่างต่อเนื่อง
มากขึ้น พระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ก็ทรงกล่าวเห็นด้วย
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อย่ า งยิ่ ง เมื่ อ ไม่ น านมานี้ ว่ า “การเตรี ย มพร้ อ มอย่ า งดี ที่ สุ ด
สำ�หรับพันปีใหม่ อาจเป็นเพียงการแสดงออกถึงการทุ่มเทอีก
ครั้งที่จะ “ใช้” (apply) คำ�สอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้ง
ที่ 2 กับชีวิตของแต่ละคนและกับพระศาสนจักรทั้งมวล อย่าง
ซื่อสัตย์เท่าที่จะเป็นไปได้” (The Coming Third Millenium 20)
พระจิตเจ้ายังทรงทำ�งานอยู่
เราถูกสอนว่าพระจิตเจ้าเป็นเหมือนลม พระองค์ไม่สามารถ
ถูกขังไว้ในกล่อง หรือถูกจับอยู่กับที่ได้ เราจึงไม่สามารถเข้าใจ
เหตุการณ์ที่พระจิตเจ้าอาจจะไปแตะไหล่ศิษย์คนใหม่ของพระ
คริสต์สักคนหนึ่งอย่างเช่นที่เกิดกับพระสันตะปาปายอห์นที่ 23
และตรัสว่า “เด็กหญิง... เด็กชาย... นาง... นางสาว... นาย...” นี่
เป็นเวลาที่จะต้องเปิดหน้าต่างให้กว้างขึ้น เตรียมพร้อมสำ�หรับ
วันเปนเตกอส (Pentecost) ที่จะเกิดขึ้นกับคุณ
แนวคิ ด นี้ ยั ง มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ไหม? ในผู้ ค นมากมาย
โดยเฉพาะผู้ ที่ อ ยู่ ใ นที่ ชุ ม นุ ม ประกอบพิ ธี ก รรมที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย
การสรรเสริญ (บางครั้งบางคราวก็มีการคุกคามด้วยปืนอยู่ไม่
ไกล)  ความเอาใจใส่เรื่องการอยู่ร่วมกัน การภาวนา ศึกษาพระ
คัมภีร์ ฯลฯ ความกลัวการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาซึ่งปกติมักจะเป็นเรื่องอารมณ์ ทำ�ให้คำ�สอนของสภา
สังคายนาฯไม่เกิดผล ความเฉื่อยชาต่อเนื่องของมนุษย์ก็มีส่วน
เช่นกัน
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
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แต่พระจิตเจ้าแห่งวันเปนเตกอส (Pentecost) ผูท้ รงทรหด
ยั ง คงทำ � งานอยู่ เ สมอในทุ ก ที่ ไม่ เ พี ย งแต่ ที่ ซึ่ ง ทุ ก สิ่ ง ดู ส ดใส  
แม้ในคืนแห่งการกดขี่ การล้มเหลวและในความยากลำ�บาก
ต่างๆ  พระองค์กท็ รงทำ�งานอยูด่ ว้ ย (บางทีอาจจะทรหดยิง่ กว่า)   
พระเจ้าทรงทำ�งานในเวลาเสี้ยววินาที จนถึงหลายศตวรรษ
บางทีผลกระทบอย่างสมบูรณ์แห่งสภาสังคายนาฯ ยังมาไม่ถึง
-----------------------------------------------------------------------------นักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา
(John XXIII ค.ศ. 1958-1963)

ทรงพระนามว่า แองเจโล ยูเซปเป้ รอนกัลป์ลี เกิดในเมืองซอตโต อิล
มอนเต (แบร์กาโม) ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 1958
สิ้นพระชนม์ วันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1963 ด้วยสาร “เพื่อความรอด (พ้น) ของ
มวลมนุษย์” พระองค์ทรงเรียกประชุมสังคายนาศาสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 21
พระองค์ ไ ด้ ทิ้ ง ผลงานเขี ย นที่ มี ชื่ อ เสี ย งและเป็ น หนั ง สื อ ศรั ท ธาคื อ
หนังสือที่ ชื่อว่า บันทึกวิญญาณ (Diary of the Soul) ไว้ให้เราได้ศึกษา และเดิน
ตามชีวิตฝ่ายจิตของพระองค์ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ที่ 23 ทรงได้รับ
สถาปนาเป็นบุญราศี พร้อมกับสมเด็จพระสันตะปาปา ปี โอ ที่ 9 ( ค.ศ. 18461878) วันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2000 ซึ่งตรงกับปีศักดิ์สิทธิ์ (ปีปีติมหาการุญ) โดย
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงประกอบพิธีสถาปนา ณ มหาวิหาร
นักบุญเปโตร วันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 2001 พระศพของพระองค์ได้ถูกย้ายจาก
สุสานภายใต้มหาวิหาร นักบุญเปโตร ขึ้นมาไว้ภายในมหาวิหารแทน ทั้งนี้เพื่อ
อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้แสวงบุญจำ�นวนมาก ที่มาสวดภาวนาและคารวะ
พระศพ
และในวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 พระสันตะปาปาฟรังซิส ประกาศ
แต่งตั้งพระสันตะปาปา ยอห์น ที่ 23 เป็นนักบุญ
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