พระสมณสาสนเตือนใจ
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โดย
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คํานํา
หลั ง จากการประชุ ม สั ง คายนาวาติ กั น ครั้ ง ที่ 2 (1963-1965) ได มี ก ารประชุ ม สมั ช ชา
พระสังฆราชทุก 3 ป ที่กรุงโรม การประชุมสมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 4 ระหวางเดือนตุลาคม ป
1977/2520 เปนหัวขอ “การสอนคําสอนในยุคปจจุบัน เนนโดยเฉพาะแกเด็กและเยาวชน” และ
พระสันตะปาปายอหน ปอลที่ 2 ทรงออกสมณสาสนเตือนใจ (Apostolic Exhortation) เรื่อง การสอนคํา
สอนในยุคปจจุบัน (Catechesi Tradendae) เมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม 1979/2522
พระสมณสาสนเตือนใจเรื่องนี้ไดมีผูแปลเปนภาษาไทยแลวสองสํานวน คือ โดย ชมรมนักบวช
หญิง ใชชื่อวา พระดํารัสเตือน ของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 วาดวย “หนาที่ตองสอนคํา
สอน” ไดพิมพ (อัดสําเนา) เผยแพรในป 1980/2523 และอีกสํานวนหนึ่ง โดย คุณพอสมบูรณ แสง
ประสิทธิ์ ไดแปลลงในวรสารแสงธรรมปริทัศน โดยใชชื่อวา พระสมณสาร “การสอนคําสอน” ของพระ
สันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ไดพิมพตั้งแตฉบับที่ 1 ปท่ี 5 (มกราคม-เมษายน 1981/2524) ถึงฉบับที่ 2
ปที่ 8 (พฤษภาคม - สิงหาคม 1984/2527)
แผนกคํ า สอนเห็ น ว า น า จั ด พิ ม พ พ ระสมณสาสน เ ตื อ นใจ ฉบั บ นี้ เ ป น รู ป เล ม เพื่ อ เผยแพร
เชนเดียวกับ คูมือแนะแนวการสอนคําสอนทั่วไป (General Catechetical Directory-11 เมษายน
1971/2514) และพระสมณสารของสารของพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เรื่อง การประกาศพระวรสาร
ในโลกปจจุบัน ( Evangelii Nunitiandi 8 ธันวาคม 1975/2518) จึงไดนําสํานวนทั้งสองมาใชเปน
ตนฉบับ และไดเทียบกับตนฉบับภาษาอังกฤษชื่อ Catechesis in Our Time (Catechesi tradendae)
ในเอกสาร Vatican Collection Volume 2, Vatican Council II ซึ่งมีคุณพอออสติน ฟลาเนอรี เปน
บรรณาธิการทั่วไป หนังสื่อนี้จัดพิมพโดยสํานักพิมพ The Liturgical Press พิมพในป 1982/2525 ทาง
แผนกไดแกไขปรับปรุงฉบับแปล โดยยึดตนฉบับภาษาอังกฤษเปนหลัก ดังนั้นหากทานใชเอกสารที่แปล
จากภาษาอื่นที่ไมใชภาษาอังกฤษก็อาจจะเห็นความแตกตางในภาษาที่พบอยูบาง แตทางแผนกเชื่อวา
ความแตกตางนั้นคงไมใชดานเนื้อหาที่จะนําไปสูความเขาใจที่แตกตางกัน คงเปนแตเพียงสํานวนของผู
แปลที่ตางกันเทานั้น
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แมวา ในการพิมพครั้งนี้ ทางแผนกตองการใหมีความผิดพลาดนอยที่สุด และตองการใหผูอาน
สามารถเขาใจไดงายที่สุดดวยก็ตาม อยางไรก็ดี ขอจํากัดตางๆ ทั้งทางดานความรูความสามารถของ
เรา ทําใหเอกสารชิ้นนี้ตองมีขอบกพรองอยูบาง ทางแผนกใครขอความกรุณาจากทานที่ใชเอกสารนี้
หากทานมีขอคิดเห็นประการใดที่จะทําใหเอกสารดีขึ้นแลว ขอทานกรุณาสงความเห็นนั้นมายังแผนก
เพื่อจะไดใชปรับปรุงในการจัดพิมพครั้งตอไป
เราขอขอบคุ ณ ชมรมนั ก บวชหญิ ง ที่ ไ ด พ ยายามแปลพระสมณสาสน เ ตื อ นใจฉบั บ นี้ ทั น ที
(เพียงปเดียวหลังจากที่พระสันตะปาปาไดประกาศ) และคุณพอสมบูรณ แสงประสิทธิ์ ผูรักงานคําสอน
และบุกเบิกงานคําสอน ยุคปจจุบันคนหนึ่งในประเทศของเรา
หวังวาการจัดพิมพพระสมณสาสนเตือนใจฉบับนี้จะเปนประโยชนจุดไฟแหงความรัก อุทิศตน
และร ว มมื อ กั น มากขึ้ น ในการประกาศพระวาจาของพระเป น เจ า ในใจของครู คํ า สอนทุ ก ท า น ทั้ ง
พระสังฆราช พระสงฆ นักบวชหญิง-ชาย สามเณร และฆราวาส ในประเทศของเรา
แผนกคําสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
18 พฤษภาคม 1990
(วันคลายวันสมภพของพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2)
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บทนํา
พระราชดํารัสสุดทายของพระคริสตเจา
1. พระสาสนจักรยึดถือเอาการสอนคําสอนเปนหนึ่งในภารกิจพื้นฐานเสมอมา เพราะวา
กอนที่พระคริสตเจาจะเสด็จกลับไปหาพระบิดา หลังจากไดทรงกลับคืนพระชนมแลวไดทรงมีพระบัญชา
ใหพวกสาวกออกไปประกาศขาวดีแกนานาชาติ ใหมาเปนศิษยของพระองค และทรงสอนพวกเขาให
ถือตามทุกสิ่งทุกอยางที่พระองคทรงสอนไว (เทียบ มธ. 28: 19-20) นั่นก็ คือ พระองคไดทรงมอบหมาย
หนาที่และอํานาจที่จะประกาศสิ่งที่พวกเขาไดยิน ไดเห็นและไดสัมผัสดวยตนเองในสิ่งที่เกี่ยวกับพระ
วาจาทรงชีวิต (เทียบ 1 ยน. 1:1) ใหแกมวลมนุษย พระองคยังทรงมอบหมายและหนาที่และอํานาจที่จะ
อธิบายทุกสิ่งที่พระองคไดทรงสอน ทั้งโดยพระวาจาและโดยการกระทํา ทั้งเครื่องหมายและดวยพระ
บัญญัติของพระองค พระองคยังประทานพระจิตใหแกพวกเขา เพื่อจะไดสามารถปฏิบัติหนาที่นี้ใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี
ไมชาคําวา “การสอนคําสอน” ก็ไดถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อเรียกรองความพยายามทั้งหมดในพระศา
สนจักรที่จะนํานานาชาติมาเปนศิษยของพระคริสตเจา คือใหเชื่อวา พระคริสตเจาเปนบุตรของพระเจา
เพื่อวาโดยอาศัยความเชื่อเชนนี้ มนุษยจะไดรับชีวิตในพระนามของพระองค (เทียบ ยน. 20: 30) และ
มนุษยจะไดรับการอบรมสั่งสอน ใหเจริญขึ้นในชีวิตและจะไดชวยกันเริ่มสรางพระกายของพระคริสตเจา
ใหสมบูรณขึ้น พระศาสจักรมิไดหยุดยั้งที่จะทุมเทสรรพกําลังเพื่อภารกิจดังกลาวนี้

ความหวงใยของสมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6
2. สมเด็จพระสันตะปาปาองคหลังๆ ทรงมีความหวงใยในเรื่องการสอนคําสอนเปนอันดับแรก
โดยเฉพาะสมเด็ จพระสันตะปาปา ปอลที่ 6 ผูทรงสืบ ตํา แหนงกอนหนาขาพเจาพระองค ได ทรงวาง
แบบอยางอันนาประทับใจตลอดพระชนมมายุของพระองค เกี่ยวกับหนาที่สอนคําสอนของพระศาสน
จักรทั้งดวยกิจการการสั่งสอนและดวยการตีความหมายของเอกสารจากสภาสังคยานาสากลวาติกันครั้ง
ที่ 2 อยางมีหลักเกณฑ (ซึ่งพระองคทรงถือเปนยอดคําสอนในยุคปจจุบัน) ในวันที่ 18 มีนาคม 1971
พระองคไดทรงรับรองหนังสือคูมือแนะแนวการสอนคําสอนทั่วไป ซึ่งจัดพิมพโดยสมณกระทรวงวาดวย
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เรื่องพระสงฆ หนังสือเลมนี้จัดไดวา เปนหลักที่ใชในการฟนฟู และแนะแนวการสอนคําสอนทั่วพระศา
สนจักรในปจจุบันนี้ พระองคยังไดทรงแตงตั้งคณะกรรมการคําสอนสากลขึ้นในป 1975 ในการประชุม
คํ า สอนระหว า งประเทศครั้ ง แรก เมื่ อ วั น ที่ 25 กั น ยายน 1971 พระองค ก็ ไ ด ท รงกล า วปราศรั ย กั บ
ผูเขารวมประชุม โดยทรงนิยามอยางแจมแจงถึงบทบาทและความสําคัญ ของการสอนคําสอนในชีวิต
และภารกิจของพระศาสนจักร (เทียบ AAS 63,1971 : 758 - 764) พระองคไดทรงยอนมารื้อฟนเรื่องนี้
อีกในพระดํารัสเตือนชื่อ การประกาศพระวรสารในโลกปจจุบัน (เทียบ 44,45-48 และ 54 และใน
AAS 68, 1976:34-35,35-38 และ 43 ) และทรงตัดสินพระทัยให “การสอนคําสอนโดยเฉพาะกับเด็กๆ
และเยาวชน” เปนหัวขอใหญของการประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลกครั้งที่ 4 ซึ่งไดจัดขึ้นเมื่อเดือน
ตุลาคม 1977 ขาพเจามีความยินดีที่ไดมีโอกาสเขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย

การประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลกที่สัมฤทธิ์ผล
3. หลัง จากการประชุ มสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลกครั้งที่ 4 บรรดาพระสั งฆราชได ทูลถวาย
เอกสารที่เพียบพรอมดวยขอความแสดงความคิดเห็นตางๆ ผลสรุปจากการประชุมกลุมและสารซึ่งบรรดา
พระสั ง ฆราชขอความเห็ น ชอบจากสมเด็ จ พระสั น ตะปาปา เพื่ อ ส ง ไปยั ง ประชากรของพระเจ า 2
โดยเฉพาะลําดับของ “ขอเสนอ” จากความคิดเห็นรวมกันของบรรดาพระสังฆราชในแงมุมตางๆ อยาง
กวางขวางเกี่ยวกับการสอนคําสอนในปจจุบัน
การประชุ ม สมัชชาพระสังฆราชทั่ วโลกครั้ งนี้ ดําเนิน ไป ดวยบรรยากาศแห งความซาบซึ้ง ใน
พระคุณและดวยความหวังทุกคนมองเห็นการฟนฟูการสอนคําสอนนี้เปนพระคุณอันประเสริฐที่พระจิต
เจาประทานใหแกพระศาสนจักรในปจจุบัน และคริสตชนทุกกลุมทั่วโลกก็ตอบสนองดวยใจกวางขวาง
และเสี ย สละอย า งน า พิ ศ วง ความชั ด เจนที่ จํ า เป น นี้ ชั ก นํ า ไปสู ค วามจริ ง ที่ มี ชี วิ ต ชี ว าและทํ า ให เ กิ ด
ประโยชน เพราะประชากรของพระเจาไดเปดใจอยางเต็มที่ใหแกพระหรรษทานของพระเจา และอยู
ภายใตการชักนําของพระศาสนจักร
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จุดมุงหมายของพระดํารัสเตือนฉบับนี้
4.พี่นองที่เคารพและลูกที่รักทั้งหลาย ขาพเจากลาวกับทานผานทางพระดํารัสเตือนฉบับนี้ภายใต
บรรยากาศแหงความเชื่อและความหวังอันเดียวกัน หัวขอที่จะกลาวถึงนั้นกวางขวางมาก พระดํารัส
เตือนฉบับนี้จึงจําเพาะเจาะจงกลาวถึงบางสวนที่สําคัญและฉับไวทันกับสถานการณเทานั้น เพื่อยืนยัน
ถึงผลสําเร็จอันนาชื่นชมของการประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลก เนื้อหาที่สําคัญ ก็คือ พระดํารัส
เตือนฉบับนี้ไดผนวกเอาสิ่งที่สมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ไดทรงดําริและทรงตระเตรียมไวแลวเพื่อ
การนี้ รวมทั้งเอกสารตางๆ มากมายที่ไดจากการประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลก ครั้งที่ 4 และของ
สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 1 ผูทรงมีพระทัยรอนรนและทรงมีพรสวรรคในการเปนครูคําสอน
ซึ่ง ไดท รงตระเตรี ย มที่ จ ะพิ ม พ อ อกเผยแพร ก็ท รงดว นเสด็ จ สวรรคตเสี ยก อน พระองค ไ ด ป ระทาน
ตัวอยางของการสอนคําสอนแบบซึ่งเคยเปนที่นิยมคือ เนนที่เนื้อหา และการสอนคําสอนอีกแบบหนึ่งซึ่ง
ประกอบดวยคําพูดและกิจกรรมที่ชื่อๆ งายๆ และเขาใจไดโดยตรง ดังนั้น ขาพเจาจึงรับมรดกตกทอดมา
จากสมเด็จพระสันตะปาปาทั้งสองพระองคเพื่อตอบสนองการเรียกรองของบรรดาพระสังฆราชกอนเปด
การประชุม และเพื่อใหเปนไปตามพระประสงคของสมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ที่ทรงตอบรับการ
เรียกรองครั้งนั้นในสารปดการประชุมของพระองค (เทียบ ASS 69,1977:633) นอกจากนั้น สิ่งนี้เปน
หนาที่สําคัญยิ่งที่ขาพเจาตองกระทําในฐานะผูแทนองคอัครสาวกอีกดวย การสอนคําสอนเปนจุดสนใจ
สูงสุดของขาพเจามาตลอดเวลาทั้งในฐานะพระสงฆ และในฐานะพระสังฆราช
ขาพเจาปรารถนาอยางยิ่งที่จะใหพระดํารัสเตือนใจฉบับนี้ผนึกพระศาสนจักร ใหเปนหนึ่งในความ
เชื่อ และการดําเนินชีวิตเยี่ยงคริสตชนนําความสดชื่นกระปรี้กระเปลาและความริเริ่มตางๆ มากระตุน
การสรางสรรค (โดยระมัดระวัง) และชวยแผขยายความสุขใหแกกลุมชนที่นํารหัสธรรมของพระคริสตเจา
ไปประกาศแกชาวโลก
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บทที่ 1
เรามีพระอาจารยแตผูเดียว คือ พระคริสตเจา
สรางความสนิทสัมพันธกับองคพระคริสตเจา
5. ในการประชุมสภาพระสังฆราชทั่วโลกครั้งที่ 4 บรรดาพระสังฆราชมักจะเนนเสมอวา พระ
คริสตเจาทรงเปนศูนยกลางของการสอนคําสอน เราจะเขาใจความหมายของคําวา “พระคริสตเจาเปน
ศูนยกลาง” ของการสอนคําสอนไดสองอยางที่ไมขัดแยงกัน แตกลับจะชวยทําใหความหมายของแตละ
อยางสมบูรณขึ้น
อยางแรกเนนวา หัวใจของการสอนคําสอนหรือเนื้อแท คือ การเนน ความเปนมนุษย
ขององคพระเยซูคริสต ชาวนาซาเร็ธ “ผูทรงเปนพระบุตรองคเดียวของพระบิดาเปยมบริบูรณดวยพระ
หรรษทานและความจริง” (ยน. 1:14) ทรงรับทรมานและสิ้นพระชนมเพื่อเรา ไดทรงกลับคืนพระชนม และ
บัดนี้จะประทับอยูกับเราตลอดไป พระองคทรงเปน “หนทาง ความจริง และชีวิต” (ยน.14:6) การดําเนิน
ชีวิตแบบคริสตชนก็คือ การเปนศิษยติดตามพระคริสตเจา นั่นเอง
จุดมุงหมายเอกและสําคัญยิ่งของการสอนคําสอน ถาจะใชถอยคําที่นักบุญเปาโล และที่วงการ
เทววิทยาชอบใชคือ รหัสธรรมเกี่ยวกับพระคริสตเจา” การสอนคําสอนจึงเปนการนํามนุษยมาศึกษารหัส
ธรรมนี้ ใ นทุ ก แง ทุ ก มุ ม “เพื่ อ ให ทุ ก คนซาบซึ้ ง ถึ ง แผนการในรหั ส ธรรมนี้ และเข า ใจร ว มกั บ นั ก บุ ญ
ทั้งหลายวา ความรักของพระคริสตเจานั้นชางกวางใหญไพศาลทั้งสูงสงและลึกซึ้งเกินกวาความรูของ
มนุษย และจะไดเพียบพรอมไปดวยความไพบูลยของพระเจา” (อฟ.3 : 9 ,18-19) นั่นก็คือ การไขแสดง
แผนการนิรันดรของพระเจาในชีวิตของพระคริสตเจา และแผนการนี้สําเร็จไปดวยชีวิตของพระองคเอง
การสอนคําสอนจึงเปนการพยายามเขาใจความหมายของการกระทําและพระวาจาของพระคริสตเจา
รวมทั้งเครื่องหมายตางๆ ที่พระองคทรงกระทําซึ่งเครื่องหมายเหลานี้มีทั้งที่ปดบังและที่ไขแสดงถึงรหัส
ธรรมของพระองค ในความหมายนี้ จุดมุงหมายอันเฉพาะเจาะจงของการสอนคําสอนจึงมิใชเพียงให
มนุษยไดสัมผัสกับองคพระเยซูคริสตเทานั้น แตจะตองใหเขาไดรวมสัมพันธกับพระองคอยางแนนแฟน
เพราะพระองคเทานั้นที่ทรงสามารถนําเราไปสูความรักของพระบิดาในพระจิต และทําใหเรามีสวนใน
ชีวิตของพระตรีเอกภาพดวย
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การถายทอดคําสอนของพระคริสตเจา
6. อีกความหมายหนึ่งของการสอนคําสอน คือ ความมุงมั่นที่จะถายทอดคําสอนของพระคริสต
เจา ซึ่งไมใชคําสอนของตัวเองหรือของอาจารยใดๆ ในโลกนี้ คําสอนของพระเจาคือ สัจจะที่พระองคทรง
เผยใหทราบ หรือจะกลาวใหชัดขึ้นก็คือ ความจริงที่พระองคทรงเปนนั่นเอง (ยน.14:6 ) ดังนั้น เราจึงตอง
กลาววา การสอนคําสอนคือ การสอนถึงพระคริสตเจาซึ่งทรงเปนพระวจนาตถและพระบุตรของพระเจา
สวนเรื่องอื่นๆ เปนเพียงสวนประกอบเทานั้นและเปนพระคริสตเจาแตเพียงผูเดียวที่ทรงสอน คนอื่นๆ
เปนเพียงปากเสียงของพระองคซึ่งพระองคทรงใชใหสอนเทานั้น ครูคําสอนไมวาจะรับผิดชอบอยูใน
ระดับใดในพระศาสนจักร ตองพยายามถายทอดคําสอนและชีวิตของพระคริสตเจา ดวยการสอนและ
การดําเนินชีวิตอยูเสมอ ครูคําสอนตองไมโนมนาวความสนใจ ความคิด จิตใจของผูเรียนใหหันมาสู
ความคิดเห็นและทัศนคติสวนตัวเปนอันขาด ยิ่งกวานั้น ครูคําสอนตองไมยัดเยียดความคิดเห็นและการ
ตัดสินใจสวนตัวใหแกผูเรียนเหมือนวา นั่นคือ คําสอนและวิถีชีวิตของพระคริสตเจา ครูคําสอนทุกคน
ตองยึดถือพระวาจาของพระเยซูคริสตที่วา “คําสอนนี้ไมใชเปนของเรา แตเปนของผูที่ทรงใชเรามา”
(ยน.7:16) เรื่องนี้พระวรสารนักบุญยอหนใชมาก เทียบ 3 : 34, 8:28, 12:49-50, 14:24,17:8,14) นักบุญ
เปาโลไดปฏิบัติเชนนี้ เมื่อกลาวถึงเรื่องที่มีความสําคัญสุดยอด “สิ่งนี้ ขาพเจาไดรับมาจากพระผูเปน
เจา จึงไดนํามาถายทอดใหแกพวกทาน” (1 คร.11: 23) ครูคําสอนตองพยายามมากเพียงใดใน
การศึกษาพระวาจาของพระเจาซึ่งพระศาสนจักรเปนผูถายทอดจะตองมีความสัมพันธที่ลึกซึ้งกับพระ
คริสตเจาและพระบิดาสักเพียงไหน และยังตองเปยมดวยจิตตารมณแหงการภาวนาและการปฏิเสธ
ตนเองสักเทาไร จึงสามารถกลาวไดวา “คําสอนนี้ไมใชเปนของขาพเจา”!

พระคริสตเจาพระอาจารย
7. คําสอนนี่มิใชเปนเพียงประมวลขอความจริงที่เปนนามธรรม แตเปนการถายทอดรหัสธรรมที่มี
ชีวิตของพระเจาผูที่สอนคําสอนนี้ในพระวรสารมีความยิ่งใหญกวาอาจารยทุกคนในอิสราเอลมากนัก
และตัวคําสอนของพระองคก็ประเสริฐกวาอยางหาที่เปรียบมิได ทั้งนี้เพราะสัมพันธภาพพิเศษระหวางสิ่ง
ที่พระองคทรงสอน สิ่งที่ทรงกระทํา และสิ่งพระองคทรงเปน พระวรสารไดกลาวถึงโอกาสตางๆ ที่พระ
เยซูคริสตทรง “สอน” ไวอ ย างชัดเจนวา “พระเยซู คริส ตทรงเริ่มการกระทํ าและการสอน” (กจ.1:1)
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นักบุญลูกาเริ่มหนังสือกิจการอัครสาวกดวยถอยคํา 2 คํานี้ เพื่อจะใหเห็นถึงความเกี่ยวของและความ
แตกตางของลักษณะทั้งสองนี้ในภารกิจพระคริสตเจาในเวลาเดียวกัน
พระเยซูคริสตทรงสอน และไดทรงยืนยันถึงพระองคเองวา “ทุกวัน เรานั่งสอนอยูในพระวิหาร”
(มธ.26:55 และเทียบ ยน.18:20) ซึ่งทําใหเห็นวา ผูนิพนธพระวรสารรูสึกทึ่งและพิศวง ที่เห็นพระเยซู
คริสตทรงสอนในทุกแหงและทุกเวลาดวยกิริยาและอํานาจที่ไมมีใครเคยเห็นมากอน ”ฝูงชนมุงลอม
พระองค และพระองคก็ทรงสั่งสอนพวกเขาเชนเคย” (มก.10:1) “และพวกเขาจะพากันประหลาดใจในคํา
สอนของพระองคเพราะพระองคทรงสอนอยางผูทรงอํานาจ” (มก.1:22 เทียบ มธ.5:2,11:1,13:54,22:16
มก.2:13, 4:1,6 ลก.5:3, 17 ยน.7:14,8:2 ฯลฯ) แตสิ่งเหลานี้พวกศัตรูของพระองคถือโอกาสใชเปน
หลักฐานฟองรองพระองคเพื่อลงโทษดังวา “เขายุยงประชาชนโดยการสอนไปทั่วแควนยูเดีย จากกาลิลี
มาถึงที่นี่” (ลก.23:5)

“พระอาจารย” พระองคเดียว
8.ผูที่สามารถสอนเชนนี้ไดจึงนับไดวาเปนผูที่คูควรกับนามวา “พระอาจารย” ตั้งแตหนาแรกจนถึง
หนาสุดทายของหนังสือพันธสัญญาใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งในพระวรสารพระองคทรงไดรับสมญานาม
วา “พระอาจารย” ไมรูกี่ครั้งกี่หน แนนอนวา พวกอัครสาวก พวกสานุศิษยและประชาชนที่มาฟงพระองค
ตางก็เรียกพระองควาพระอาจารยดวยความพิศวง ความไววางใจและความนิยมชมชอบ (พบไดหลาย
แหง เทียบ มธ.8:19 มก.4:38, 10:35, 13:1 ยน. 11:28) แมแตพวกฟาริสี พวกสะดูสี นักกฎหมาย และ
ชาวยิวโดยทั่วไป ก็ยังเรียกพระองคดวยนามนี้ เชน “พระอาจารย พวกเราใครจะเห็นหมายสําคัญจาก
ทานจะตองทําอะไรเพื่อจะไดชีวิตนิรันดร” (ลก.10:25 เทียบ มธ. 22:16) แตที่สําคัญที่สุดก็คือพระเยซู
คริสตก็ทรงเรียกพระองคเองวา “อาจารย” ดวยในโอกาสที่สําคัญ เชน “ทานเรียกเราวา พระอาจารยและ
พระเปนเจา ถูกตองแลว เราเปนเชนนั้นจริง “(ยน.13:13-14, เทียบ มธ. 10:25,26:28 และขอความอื่นๆ
ที่ตรงกัน ) และพระองคไดทรงประกาศเอกลักษณแหงการเปนอาจารยของพระองควา “พวกทานมี
อาจารยแตผูเดียว” (มธ. 23:8) คือพระคริสต ดังนั้นเราจึงเห็นไดวา ตลอดเวลาสองพันปที่ผานมา
ประชาชนทุกชั้น ทุกเผาพันธุ และทุกชาติ ตางขนานนามพระองคในทุกภาษาพูดดวยความเคารพ
สักการะเชนเดียวกันกับนิโคเดมัสที่กลาวไววา “เรารูวาพระองคเปนอาจารยที่พระเจาทรงสงมา (ยน. 3:2)
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ภาพของพระเยซู คริ ส ต ในฐานะพระอาจารย นี้ จึง สง า งาม ใหค วามคุ น เคย ก อให เ กิ ด ความ
ประทับใจและยังใหความมั่นใจพรอมกันไปอีกดวย ภาพของพระอาจารยผูทรงเสนหนี้มาจากปลาย
ปากกาของผูนิพนธพระวรสาร และงานจิตรกรรมฝาผนัง ตั้งแตสมัยของคริสตชนยุคแรกๆ ขาพเจามี
ความยินดีมากที่ไดเอยถึงสิ่งนี้ในโอกาสเริ่มตนแหงการพิจารณาเรื่องการสอนคําสอนในโลกสมัยใหม

การสอนคําสอนโดยอาศัยแบบอยางจากชีวิตของพระองคทั้งหมด
9. ขาพเจาไมเคยลืมวา ความสงางามของพระเยซูคริสตผูทรงเปนอาจารยและความหนักแนน
และความโนมนาวจิตใจของคําสอนของพระองค มิไดปรากฏอยูเฉพาะในพระวาจาในนิทานเปรียบเทียบ
หรือในคํ า พิ สูจน ยืน ยั นของพระองคเ ท า นั้ นแต ยั งปรากฏในชี วิ ตและความเปน อยูของพระองค ซึ่ง ไม
สามารถแยกออกจากกันไดเลย ดวยเหตุนี้ จึงอาจกลาววา พระชนมชีพทั้งหมดของพระคริสตเจาเปนคํา
สอนที่ตอเนื่องกันโดยตลอดไมวาจะเปนการเงียบ การทําอัศจรรยอิริยาบทตางๆ การภาวนา ความรักตอ
ประชาชน ความเมตตาพิเศษตอเด็กๆ และคนยากจนการนอมรับการถวายพระองคเปนบูชาบนไม
กางเขนเพื่อไถโลก และการกลับคืนพระชนม ลวนเปนการยืนยันพระวาจาและทําใหแผนการไขแสดง
สําเร็จไป ดังนั้น สําหรับคริสตชนภาพพระองคผูทรงถูกตรึงกางเขนจึงสูงสง และรูจักแพรหลายวา
พระองคคือพระคริสตเจาผูทรงเปนอาจารย
การพิจ ารณาเช นนี้ สอดคล องกับธรรมประเพณีของพระศาสนจั กรและชวยสนับสนุ นความ
เลื่อมใสศรัทธาตอองคพระครสตเจา พระอาจารยผูทรงไขแสดงความจริงของพระเจาแกมนุษยเองพระ
อาจารยผูทรงชวยใหรอด ทรงบัลดาลศักดิ์สิทธิ์ ทรงนําทาง ทรงพระชนม ตรัส ทรงกระตุน ทรงเราใจ
ทรงตั ก เตื อ น แก ไ ข ทรงตั ด สิ น ทรงให อ ภั ย และทรงก า วไปกั บ เราวั น แล ว วั น เล า บนเส น ทางแห ง
ประวัติศาสตร พระอาจารยผูเสด็จมาและจะเสด็จมาอีกดวยพระสิริรุงโรจน
บรรดาครูคําสอนจะพบความสวางและพละกําลังในการฟนฟูการสอนคําสอนอยางแทจริงและสม
ความปรารถนาไดก็เฉพาะเมื่อพวกเขาไดเขาเปนหนึ่งเดียวกับพระองคอยางแทจริงเทานั้น
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บทที่ 2
ประสบการณอันยาวนานของพระศาสนจักร
ภารกิจของบรรดาอัครสาวก
10. ภาพของพระคริสตเจา ผูทรงเปนอาจารยไดถูกจารึกลงในจิตใจของบรรดาอัครสาวกทั้ง 12
และสาวกรุนแรกๆ พระดํารัสที่วา “จงออกไปเทศนใหนานาชาติมาเปนศิษยของเรา” (มธ.28:19) ได
กลายมาเปนตัวกําหนดวิถีชีวิตของพวกเขาทั้งหมด นักบุญยอหนไดยืนยันสิ่งนี้ในพระวรสารของทาน
เมื่อกลาวถึงพระวาจาของพระเยซูคริสตที่วา “เราไมเรียกทานเปนคนใชอีกตอไป เพราะคนใชไมรู
แผนการของนาย แตเราจะเรียกทานเปนเพื่อน เพราะทุกอยางที่เราไดยินมาจากพระบิดา เราก็บอก
พวกทานจนหมดสิ้น” (ยน. 15:15) ไมใชพวกเขาเปนคนเลือกติดตามพระเยซูคริสต แตเปนพระองคที่
ทรงเลือกพวกเขาใหมาอยูกับพระองคและทรงแตงตั้งพวกเขาตั้งแตกอนที่จะทรงรับทรมาน เพื่อใหพวก
เขาออกไปประกอบกิจการใหเกิดผล และใหผลนั้นคงอยูตลอดไป (เทียบ ยน.15:16) เพราะเหตุนี้เอง
เมื่อพระองคทรงกลับคืนพระชนม จึงทรงมอบหมายภารกิจใหแกบรรดาอัครสาวก ใหออกไปเทศนให
นานาชาติมาเปนศิษยของพระองค
หนังสือกิจการอัครสาวกเปนหลักฐานยืนยันวา พวกอัครสาวกไดซื่อสัตยตอกระแสเรียกและ
ภารกิจที่ตนไดรับ สมาชิกของคริสตชุมชนยุคแรกก็เลื่อมใสในคําสั่งสอนของบรรดาอัครสาวกและติดตาม
มาเปนศิษย มีสวนรวมในพิธีบิปงและสวดภาวนารวมกัน (กจ. 2:42) ไมตองสงสัยเลยวา ภาพของ
พระศาสนจักรที่เพิ่งเกิดใหมไดรับการเลี้ยงดูจากพระวาจาของพระเจาโดยผานการสอนของบรรดาอัคร
สาวก พวกเขาไดเฉลิมฉลองพระวาจานั้นในพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) และ (พวกเขา) แสดงตนเปน
พยานถึงพระวาจาแกชาวโลกโดยเครื่องหมายแหงความรัก
เมื่อศัตรูพากันตอตานการเทศนของบรรดาอัครสาวกเพราะ “พวกเขารําคัญที่บรรดาอัครสาวกสั่ง
สอนประชาชน” (กจ.4:2) พวกนั้นออกคําสั่งมิใหสั่งสอนในพระนามของพระเยซูคริสตอีกตอไป (เทียบ
กจ. 4:18, 5:28 ) แตเราก็ทราบดีวาบรรดาอัครสาวกถือวาตองเชื่อฟงพระเจามากกวามนุษยในเรื่องนี้
(เทียบ กจ.4:19 )
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การสอนคําสอนในสมัยอัครสาวก
11. พวกอัครสาวกมิไดชักชาในอันที่จะถายทอดภารกิจของพวกเขาแกคนอื่นๆ ตอไปดวย (เทียบ
กจ. 1:25 ) พวกเขาไดมอบหมายหนาที่สั่งสอนใหแกผูสืบตําแหนง และยังมอบหมายหนาที่เดียวกันนี้
ใหแกสังฆานุกรตั้งแตวาระแรกที่ไดจัดตั้งขึ้นมาดวย สเตเฟนผูเปยมดวยพระหรรษทานและพลัง ไดออก
สั่งสอนอยางมิหยุดยั้งโดยอาศัยพระปรีชาญาณของพระจิต ผูทรงกระตุนอยูภายใน (เทียบ กจ. 6:8)
บรรดาอัครสาวกก็ชักนําคนเปนจํานวนมากใหเขามารวมงานสั่งสอน (เทียบ กจ.15:35) แมกระทั่งคริสต
ชนธรรมดาที่ตองแยกยายกระจัดกระจายไปเพราะการเบียดเบียนก็พากันประกาศสั่งสอนดวย (กจ. 8:4)
นักบุญเปาโลเปนผูประกาศที่เดนที่สุดตลอดเสนทางจากเมืองอันทิโอกถึงกรุงโรม ซึ่งหนังสือกิจการอัคร
สาวก ไดใหภาพสุดทายเกี่ยวกับทานดวยถอยคําวา “ทานไดสั่งสอนถึงพระเยซูคริสตอยางเปดเผย” (กจ.
28:31) จดหมายมากมายที่ทานเขียนชวยสนับสนุน และทําใหเขาใจคําสอนของทานไดลึกซึ้งมากขึ้น
นอกจากนี้ จดหมายของนักบุญเปโตร ยอหน ยากอบ และยูดา ก็เปนตัวอยางที่ชัดแจงถึงการสอนคําสอน
ในยุคของอัครสาวก
พระวรสารกอนที่จะไดรับการบันทึกลงเปนลายลักษณอักษร ก็เปนการสั่งสอนดวยวาจาที่สืบตอ
กันมาในหมูคริสตชนและแสดงใหเห็นถึงโครงสรางของการสอนคําสอนที่ชัดเจนในบางระดับพระวรสาร
นักบุญมัทธิวไดรับการขนานนามอยางเหมาะเจาะวาเปนพระวรสารสําหรับผูเปนครูสอนคําสอน และ
พระวรสารนักบุญมาระโกก็ไดรับการขนานนามวาเปนพระวรสารสําหรับผูเตรียมตัวรับศีลลางบาป

บรรดาปตาจารยของพระศาสนจักร
12. ภารกิจสั่งสอนซึ่งตกเปนหนาที่ของบรรดาอัครสาวกและผูรวมงานในยุคแรกนั้นไดรับการสืบ
ทอดตอมาโดยพระศาสนจักร ซึ่งเปนศิษยของพระคริสตเจา ที่เติบโตทั้งกลางวันและกลางคืนจนไดรับ
สมญานามวา “มารดาและอาจารย” นับตั้งแตพระสันตะปาปาเคลเมนตแหงกรุงโรมจนถึงออริจิน ซึ่ง
เปนยุคของอัครสาวก ที่มีกิจการงานเฟองฟูมากตอจากนั้นยังมีบรรดาพระสังฆราชและผูนําทางศาสนา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในศตวรรษที่ 3 และ4 ซึ่งไดมีบทบาทสําคัญในการสอนและนิพนธงานคําสอนตางๆ
ในสมั ย นั ก บุ ญ ซี ริ ล แห ง กรุ ง เยรู ซ าเล็ ม นั ก บุ ญ ยอห น คริ ส ซอสโตม นั ก บุ ญ อั ม โบรส และนั ก บุ ญ
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ออกุสติน ก็เปนสมัยที่มีผลงานเฟองฟูจากปลายปากกาของปตาจารยเปนจํานวนมาก และยังเปน
แบบอยางใหแกเรามาจนทุกวันนี้
เราไมอาจจะสาธยายถึงการสอนคําสอน ซึ่งเปนพลังผลักดันใหพระศาสนจักรแผขยายออกไป
ในชวงตางๆ ของประวัติศาสตร ในทวีปยุโรป ในทุกสภาพสังคมและวัฒนธรรมไดแมวาจะพยายาม
กลาวอยางยอก็ตาม แตทั้งนี้มิไดหมายความวาสิ่งตางๆ ดังกลาวมิไดมีอุปสรรค แมกระนั้นก็ดี พระ
วาจาของพระเจาก็ประสบความสําเร็จตลอดมาในประวัติศาสตร ดังที่นักบุญเปาโลไดกลาวไววา “พระ
วาจาของพระเจากองกังวานประดุจลมพัด และทรงชัยตลอดกาล” (เทียบ 2 ธส. 3:1)

สภาสังคายนาและงานธรรมทูต
13. ภารกิจสั่งสอนไดรับการเสริมพลังใหม ที่สดชื่นอยูเสมอจากสภาสังคายนาตางๆ ในจํานวนนี้
มีสภาสังคายนาที่เมืองเตรนต เปนครั้งที่เดนที่สุด เพราะการสังคายนาครั้งนี้ใหความสําคัญแกการสอน
คําสอนเปนอันดับแรกในธรรมนูญและในแถลงการณตางๆ คําสอนโรมันซึ่งเกิดขึ้นและรูจักกันมาก็จาก
สภาสังคายนานี้ และนับไดวาเปนผลงานชิ้นเอก ที่สรุปคําสอนของคริสตศาสนาและเทววิทยาที่ใช
สําหรับพระสงฆ องคการสําคัญตางๆ ดานการสอนคําสอนในพระศาสนจักรก็เริ่มกอตัวขึ้นมา และปลุก
เราบรรดานักบวชใหมามีบทบาทในการสอนคําสอน นอกจากนี้ ยังมีผลงานของนักเทววิทยาที่เจริญ
ชีวิตอยางศักดิ์สิทธิ์ เชน นักบุญชาลส บอโรเมโอ นักบุญโรเบิรต เบลลารมิน นักบุญเปโตร คามีเซียส
ซึ่งไดเผยแพรหนังสือคําสอนที่เปนแบบแผนสําหรับยุคนั้น ขอใหสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 กระตุนให
เกิดความกระตือรือรน และมีผลงานเชนเดียวกันในสมัยของเรานี้ดวย
การสอนคําสอนผูกพันกับชีวิตของพระศาสนจักรอยางใกลชิด จนถึงขั้นที่วา พระศาสนจักรมิใช
เพียงอาศัยการสอนคําสอนเพื่อขยายตัวเองในดานอาณาเขตและเพิ่มจํานวนสมาชิกเทานั้น แตเพื่อ
ความเจริญภายในของพระศาสนจักร และเพื่อความสามารถที่จะสนองตอบแผนการของพระเจาได
ดังนั้นจึงเปนเรื่องสมควรที่จะชี้ใหเห็นบทเรียนบางอยางจากประสบการณในประวัติศาสตรของพระศาสน
จักร ดังที่ขาพเจาไดกลาวมา
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การสอนคําสอนเปนสิทธิและหนาที่ของพระศาสนจักร
14.เปนสิ่งที่ปรากฏชัดเจนวา พระศาสนจักรยึดถือการสอนคําสอนวาเปนหนาที่ศักดิ์สิทธิ์และ
เปนสิทธิ์ที่ไมมีใครอาจชวงชิงเอาได ในดานหนึ่งก็เพราะวา เปนหนาที่ที่มาจากบัญชาของพระเจา ซึ่ง
มอบหมายใหกับทุกคนในพันธสัญญาใหมที่ไดรับเรียกใหมารวมงานอภิบาลในฐานะแหงนายชุมพาบาล
และในอีกดานหนึ่ง ถาพิจารณาตามหลักเทววิทยา เราก็สามารถกลาวถึงสิทธิวาทุกคนที่ไดรับศีลลาง
บาปแลว มีสิทธิอันเนื่องมาจากศีลลางบาป ทําใหตองไดรับการอบรมสั่งสอนใหเขาสูชีวิตคริสตชนอยาง
เต็มเปยม และถาพิจารณาในแงสิทธิมนุษยชน มนุษยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาความจริงทางศาสนา
และถือศาสนาที่ตนเชื่อไดโดยเสรี นั่นก็คือ โดยปราศจากการบีบบังคับไมวาจากปจเจก สังคม หรือ
อํานาจใดๆของมนุษยทั้งสิ้นอาจกลาวไดวา ในเรื่องของศาสนานี้ ไมมีใครจะถูกบีบบังคับใหกระทําการ
ใดๆ ที่ขัดกับมโนธรรมของตนเอง หรือจะถูกกีดกันขัดขวางมิใหปฏิบัติตามมโนธรรมนั้น (สภาสังคายนา
สากลวาติกันครั้งที่ 2 เรื่องเสรีภาพในการถือศาสนา ASS (1996), 930)
ดังนั้น การสอนคํ าสอนควรจะดําเนิ นไปภายใตสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยทั้ งในดานเวลาและ
สถานที่ ควรจะอาศัยสื่อมวลชนและเครื่องมือที่เหมาะสมอื่นๆ ใหเขาถึงทุกคนไมวาจะเปนพอแม
ผูเรียน หรือผูสอนก็ตาม ปจจุบันนี้ สิทธิประการนี้กําลังเปนที่ยอมรับกันมากขึ้นเรื่อยๆ อยางนอยก็ใน
หลักการใหญๆ ดังที่ปรากฏในการแถลงการณและขอตกลงของนานาชาติ แมวาจะยังคงมีขอบเขต
จํากัดบางอยางอยูแตก็สามารถสะทอนใหเห็นถึงความปรารถนาในหัวใจของคนเปนจํานวนมากในทุก
วันนี้ (ปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 ขอที่ 18 สัญญา
ระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิในเรื่องประชาคมและการเมือง วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.1966 ขอที่ 4 และ
สรุปผลการประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยและความรวมมือในยุโรป ขอที่ 7) แตสิทธินี้ยังถูกลวงละเมิด
ในบางรัฐจนถึงขั้นที่วา การเรียนและการสอนถือเปนสิ่งตองหามและมีโทษ ขาพเจาและพระสังฆราชใน
ที่ประชุมนี้ขอคัดคานอยางรุนแรง ตอการลวงละเมิดสิทธิดังกลาว และในเวลาเดียวกัน ขาพเจาขอ
วิงวอนใหผูมีอํานาจยุติการกระทําที่ขัดตอเสรีภาพโดยทั่วไปของมนุษยเสียโดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทํา
ที่ขัดตอเสรีภาพทางศาสนา
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การสอนคําสอนเปนหนาที่อันดับแรก
15. บทเรียนที่ 2 เกี่ยวกับความสําคัญของการสอนคําสอนในงานอภิบาลของพระศาสนจักร
พระศาสนจักรไมวาในระดับทองถิ่นหรือระดับสากล ถาถือวาการสอนคําสอนเปนงานเอกเหนืองานอื่นๆ
และทําใหมีผลสะดุดตามมามากกวาผลในดานอื่นๆแลว พระศาสนจักรก็จะยิ่งเพิ่มความเขมแข็งใหแก
ชีวิตภายใน ในฐานะของชุมชนของผูที่มีความเชื่อ และสงผลไปถึงกิจกรรมภายนอกคือ การเผยแพร
พระธรรมของพระศาสนจักร ศตวรรษที่ 20 กําลังจะผานพนไปแลว พระศาสนจักรไดรับมอบหมายจาก
พระเจาและจากเหตุการณตางๆ ซึ่งก็เปนเสียงเรียกรองจากพระเจานั่นเอง พระศาสนจักรหันมาสนใจ
และฟนฟูการสอนคําสอนเสียใหมใหเปนจุดเดนเหนือภารกิจทั้งปวงพระศาสนจักรตองทุมเททรัพยากรที่ดี
ที่สุดทั้งในดานบุคลากรและพลังงานใหแกการสอนคําสอนโดยไมสงวนกําลัง ความอุตสาหะหรือแมแต
วั ต ถุ ป จ จั ย ในการสอนคํ า สอน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ จั ด วางระบบให ดี ขึ้ น และจะได อ บรมบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู
ความสามารถได ที่ขาพเจากลาวมานี้ มิใชการคิดคํานวณตามแบบมนุษยแตเปนไปตามจิตตารมณแหง
ความเชื่อนี้ มีการอางอิงถึงความซื่อสัตยของพระเจาผูไมทรงเคยละเลยความตองการของเรา

ความรับผิดชอบรวมกัน แตแตกตางกัน
16. บทเรี ยนที่ 3 เกี่ย วกับ ขอที่วา การสอนคําสอนเปนงานอันหนึ่ งและจะต องเปน ตอไปใน
อนาคตซึ่งพระศาสนจักรตองสํานึกและปรารถนาที่จะเปนผูรับผิดชอบ แตบรรดาสมาชิกของพระศาสน
จักรมีความรับผิดชอบแตกตางกันออกไปตามภารกิจของแตละคน กลาวโดยตําแหนงแลวบรรดาผู
อภิบาลจะมีความรับผิดชอบสูงสุดในระดับงานตางๆ ในอันที่จะสงเสริมชี้แนวทาง และประสานงานการ
สอนคําสอน สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงมีความสํานึกอยางชัดเจน ถึงความรับผิดชอบอยางสําคัญใน
งานนี้ดวยเหตุผลที่ทรงหวงใยงานอภิบาลแตเหนือเหตุผลอื่นใดทรงพิจารณาวา การสอนคําสอนเปนตน
กําเนิดของความยินดีและความหวัง บรรดาพระสงฆและนักพรตตางๆ ก็ใชการสอนคําสอนเปนเวทีโดด
เดนในการเผยแพรพระธรรมในขณะที่พอแมก็มีความรับผิดชอบที่เปนเอกลักษณของตนบรรดาครูคําสอน
และบริกรตางๆ ของพระศาสนจักรครูคําสอนรวมทั้งผูรับผิดชอบในดานสื่อมวลชนทุกคนและแตละคน
ตางก็มีความรับผิดชอบในระดับของตนที่ชัดเจน ในการอบรมมโนธรรมของผูมีความเชื่อ ซึ่งเปนงานที่
สําคัญสําหรับชีวิตของพระศาสนจักรและสะทอนผลไปสูชีวิตของสังคมเองอีกดวย ผลดีที่สุดประการหนึ่ง
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ที่ไดรับจากสมัชชาพระสังฆราชครั้งนี้ อันสืบเนื่องมาจากการพิจารณาเฉพาะการสอนคําสอนเพียง
ประการเดียวก็คือ การปลุกเราใหพระศาสนจักรทั้งมวลรวมถึงแผนกงานตางๆ ใหเกิดความสํานึกที่เรา
รอนและจริงจังในความรับผิดชอบ ซึ่งมีความแตกตางกันก็เปนการรวมมือกันดวย

การฟนฟูที่ถูกตองและสม่ําเสมอ
17.ที่สุด การสอนคําสอนจําเปนจะตองไดรับการฟนฟูอยูเสมอโดยขยายขอบเขตแหงความนึก
คิดใหกวางขวางออกไป ตรวจสอบวิธีการที่ใชอยู แสวงหาภาษาที่เหมาะสมมาใช และนําอุปกรณ
เครื่องใชใหมๆ มาชวยถายทอดขาวดีนี้ การฟนฟูมิไดมีผลที่ดีเทากันทุกครั้ง บรรดาพระสังฆราชที่
มารวมประชุมตางตระหนักดีวา ทุกวันนี้ การสอนคําสอนมิเพียงแตการกาวรุดหนาไปอยางมีชีวิตชีวา
และมีการริเริ่มที่นาพอใจเทานั้น ในขณะเดียวกัน ก็ยอมรับถึงขอจํากัดหรือกระทั่ง “ขอบกพรอง” ที่
เกิดขึ้นเชนกัน (สรุปผลการประชุมสมัชชาสังฆราช ขอที่ 1 หนา 3-4) ขอจํากัดนี้อาจพิจารณาวารุนแรง
เมื่อมาคุกคามตอความบริบูรณและความถูกตองของเนื้อหา ในสารถึงประชากรของพระเจา มีคํากลาว
วา “ความจําเจซ้ําซากโดยที่ไมยอมรับความเปลี่ยนแปลงใดๆ เลยและการเปลี่ยนแปลงแบบที่พรอมจะ
เสี่ ย งภั ย อยู เ สมอนั้ น ล ว นเป น อั น ตรายต อ การสอนคํ า สอนพอๆกั น ” (สรุ ป ผลการประชุ ม สมั ช ชา
พระสังฆราช ขอที่ 6 หนา 7-8) ความจําเจซ้ําซากนําไปสูความนาเบื่อหนาย นาเอือมระอา และเปน
อัมพาตในที่สุด ความเปลี่ยนแปลงแบบเสี่ยงภัยก็นําความสับสนไปสูตัวของผูเรียนคําสอน และในตัว
พอแมในกรณีที่ผูเรียนนั้นเปนเด็ก นอกจากนั้นยังกอใหเกิดการออกนอกลูนอกทาง และการแตกแยกซึ่ง
จะทําลายเอกภาพ พระศาสนจักรจําเปนตองใหขอพิสูจนถึงความปรีชาฉลาด ความวิริยะ อุตสาหะ
ตลอดจนลูทางใหมๆ เกี่ยวกับการสอนคําสอน และนํามาใชในสมัยปจจุบันเหมือนกับที่ไดเคยกระทํา
มาแลวในอดีต
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บทที่ 3
การสอนคําสอนในงานอภิบาลและในงานธรรมทูต
ของพระศาสนจักร
การสอนคําสอนเปนงานขั้นหนึ่งของการประกาศพระวรสาร
18.การสอนคําสอนไมอาจแยกตัวออกไปตางหากจากงานอภิบาลและงานธรรมทูตของพระศาสน
จักรได แตถึงกระนั้นก็ดี การสอนคําสอนก็มีลักษณะเฉพาะซึ่งที่ประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลกครั้งที่
4 ไดพยายามเสาะแสวงหาทั้งในขั้นตอนการเตรียมงานและตลอดสมัยการประชุม ปญหานี้ยังเปนที่สนใจ
ของผูอื่นทั้งภายในและภายนอกพระศาสนจักรอีกดวย
ในที่นี้ จะยังไมพยายามใหคํานิยามที่ชี้เฉพาะของการสอนคําสอนวาคืออะไร เพราะวาไดมีการ
กลาวไวพอเพียงแลวในหนังสือคูมือแนะแนวการสอนคําสอนทั่วไป สิ่งนี้เปนหนาที่ของผูเชี่ยวชาญที่
จะใหอรรถาธิบายเกี่ยวกับความคิดและหัวขอตางๆ ของการสอนคําสอน
เพื่อมิใหเกิดขอสงสัยลังเลใจในทางปฏิบัติ ขาพเจาจะขอกลาวถึงปญหานี้เฉพาะจุดที่สําคัญๆ ที่
จําเปนสําหรับการเขาใจการสอนคําสอนอยางถองแท (ซึ่งที่จริงแลว ทั้งหมดนี้ก็มีอยางพรอมมูลใน
เอกสารของพระศาสนจักร) และถาหากปราศจากสิ่งเหลานี้ไปเสียแลวก็อาจเปนการเสี่ยงตอการพลาดที่
จะเขาใจความหมายอันเต็มเปยมและความสําคัญของการสอนคําสอนได
กลาวโดยรวมทั้งหมด การสอนคําสอนก็คือ การอบรมเด็กๆ เยาวชนและผูใหญใหเติบโตใน
ความเชื่อ โดยการถายทอดคําสอนสําหรับคริสตชนตามลําดับและทําอยางเปนระบบ เพื่อใหผูเรียน
เติบโตในความเชื่อจนถึงขั้นสมบูรณ ดังนั้นการสอนคําสอนแมจะมีลักษณะเฉพาะไมเหมือนกับงานอื่นๆ
แตก็อาศัยงานอภิบาลบางอยางของพระศาสนจักร ซึ่งมีบางสวนเปนการสอนคําสอนเหมือนกัน คือ
เปนการเตรียมคําสอน หรือเก็บเกี่ยวผลจากการสอนคําสอน องคประกอบตางๆ เหลานี้ไดแก การ
ประกาศพระวรสารขั้นแรกหรืองานธรรมทูตที่เทศนเราสรางความศรัทธาวิชาพิสูจนขอธรรมหรือการ
ตรวจสอบเหตุผลของความเชื่อ ประสบการณชีวิตคริสตชน ศีลศักดิ์สิทธิ์ การรวมสวนในการไพบูลย
ของคริสตชุมชนและการเปนพยานดวยงานธรรมทูต
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โปรดเข า ใจเสี ย ก อ นว า ไม มี ก ารแบ ง แยกหรือ ขั ด แย ง กั น ระหว า งการสอนคํ า สอนและการ
ประกาศพระวรสาร แตทั้งสองสิ่งนี้ก็มิใชวา จะเหมือนกันไปเสียทั้งหมดจนแยกแยะไมออก แตละสิ่งก็มี
ความเกี่ยวของและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อทําใหอีกสิ่งหนึ่งสมบูรณ
ในพระดํารัสเตือนเรื่อง “การประกาศพระวรสารในโลกปจจุบัน” ซึ่งออกเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
ค.ศ. 1975 ไดกลาวเนนไววา การประกาศพระวรสารซึ่งมีจุดหมายเพื่อนําขาวดีไปถึงทุกแวดวงของ
มนุษย เพื่อใหมนุษยเจริญชีวิตอยูบนพื้นฐานของขาวดีนั้น เปนสิ่งที่อุดมสมบูรณ ทั้งยังซับซอนและมี
ชีวิตชีวา ประกอบดวยสวนตางๆ ซึ่งแตละสวนลวนสําคัญและแตกตางกัน แตทุกสวนจะตองคงอยู
ดวยกันไปเสมอ (EN.17-24, ASS 68, [1976] , 17-22) การสอนคําสอนก็เปนหนึ่งในสวนเหลานี้แหละ
และเปนสวนที่เดนมากเสียดวยในกระบวนการทั้งหมดของการประกาศพระวรสาร

การสอนคําสอนกับการประกาศพระวรสารขั้นแรก
19.ลักษณะเฉพาะของการสอนคําสอนซึ่งแตกตางจากการประกาศพระวรสารขั้นแรกสําหรับผู
เริ่มกลับใจ มีจุดมุงหมาย 2 ประการ คือ เพื่อทําใหความเชื่อเติบโตจนถึงขั้นสมบูรณ และเพื่ออบรมให
เปนสาวกที่แทจริงของพระคริสตโดยอาศัยความรูที่ลึกซึ้ง และเปนระบบในเรื่องของพระเยซูคริสตและคํา
สอนของพระองค
แตการสอนคําสอนในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ควรจะเปนเหลานี้ ตองปรับใหเขากับขอเท็จจริงที่วา
มีหลายครั้งที่ขาดการประกาศพระวรสารขั้นแรก มีเด็กๆ จํานวนมากไดรับศีลลางบาปเมื่อยังเล็กอยู
และมาเข า รั บ การอบรมคํ า สอน โดยที่ ยั ง ไม ไ ด รั บ การปลู ก ฝ ง ให มี ค วามเชื่ อ มาก อ นหรื อ ยั ง ไม มี
ความสัมพันธที่ชัดเจนกับพระเยซูคริสตเลย พวกเขามีเฉพาะความโนมเอียงที่จะเชื่อซึ่งเปนผลที่เกิดจาก
ศีลลางบาปและการทํางานของพระจิตเจาเทานั้น ยิ่งกวานั้นยังเกิดความขัดแยงมากมายจากอคติของ
บรรยากาศในครอบครัวที่มิไดเปนคริสตชน หรือจากการที่ยึดถือวิทยาศาสตรอันเนื่องมาจากการอบรม
ในสมัยนี้ นอกจากนั้นยังมีเด็กๆ ที่ยังไมไดรับศีลลางบาปและพอแมของเขาจะยอมใหเรียนศาสนศาสตร
เฉพาะเมื่อพวกเขาโตแลวเทานั้น ในทางปฏิบัติ เด็กๆ เหลานี้ตองผานขั้นเตรียมเขาสูชีวิตคริสตชนใน
การเรียนคําสอนโดยตรงนั่นเอง ยังมีวัยรุนและหนุมสาวเปนอันมากที่ไดรับศีลลางบาปแลว ไดเรียนคํา
สอนตามขั้นตอนและไดรับศีลศักดิ์สิทธิ์เรียบรอยแลว แตยังไมไดตัดสินใจที่จะอุทิศตัวเพื่อพระเยซูคริสต
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แมจะไมถึงกับอางเสรีภาพเพื่อละทิ้งการอบรมทางศาสนาเสียทีเดียว ที่สุดแมกระทั่งผูใหญก็ยังไมวาย
ตกอยูในอันตรายที่จะสงสัยหรือละทิ้งความเชื่อของตนเพราะผลจากสิ่งแวดลอมที่ขัดตอความเชื่อ ดังนี้
ก็หมายความวา การสอนคําสอนจะตองไมหยุดอยูเพียงการหลอเลี้ยงและการสอนความเชื่อเทานั้น
เพราะสําหรับผูที่มีความเชื่อ การสอนคําสอนตองปลูกเราความเชื่อ โดยอาศํยพระหรรษทานดวยการ
เปดใจกวาง ดวยการกลับใจและด วยการเตรี ยมที่จ ะยึดมั่นในองคพระเยซูคริสตอยางแทจริง การ
ตระหนักถึงปญหานี้จะชวยในการกําหนดน้ําหนักภาษา และวิธีการของการสอนคําสอนในบางสวนดวย

จุดมุงหมายเฉพาะของการสอนคําสอน
20.กระนั้นก็ดี จุดมุงหมายเฉพาะของการสอนคําสอนก็คือ การพัฒนาความเชื่อที่เพิ่งเริ่มตนโดย
อาศัยความชวยเหลือจากพระเจาใหมุงไปสูความไพบูลย และการหลอเลี้ยงชีวิตคริสตชนของสัตบุรุษทั้ง
ผูเยาวและผูสูงอายุ ใหเจริญงอกงามขึ้นทุกวัน นั่นก็คือ การบันดาลใหเมล็ดพืชแหงความเชื่อที่พระจิต
ไดทรงหวานไว โดยการประกาศขาวดีครั้งแรกและศีลลางบาปนั้น ใหเจริญงอกงามขึ้นทั้งในดานความรู
และชีวิต
การสอนคําสอนจึงมุงใหเกิดความเขาใจในรหัสธรรมของพระคริสตเจาโดยอาศัยแสงสวางจาก
พระวาจาของพระเจา จนถึงกับวา ธรรมชาติม นุษยของแตละบุคคลเต็มเปยมไปดวยพระวาจานั้น
คริสตชนซึ่งไดรับการเปลี่ยนแปลงใหเปนมนุษยใหมดวยพระหรรษทาน ก็สมัครใจติดตามพระเยซูคริสต
ไป และยิ่งที่ก็ยิ่งเรียนรูมากขึ้นภายในพระศาสนจักร ที่จะคิดและตัดสินใจเหมือนกับพระองค ปฏิบัติ
ตามพระบัญญัติของพระองค และหวังในสิ่งที่พระองคทรงเชิญชวนใหเราหวัง
หากจะพูดใหชัดก็คือ ในขอบขายของกระบวนการประกาศพระวรสาร จุดมุงหมายของการสอนก็
คือ การสอนใหบรรลุวุฒิภาวะอยางสมบูรณ อันไดแกชวงเวลาหลังจากที่คริสตชนเชื่อในองคพระเยซู
คริสตวา พระองคทรงเปนพระเจาเพียงพระองคเดียว และยึดมั่นอยางสมบูรณในพระองคโดยการกลับ
ใจอยางแทจริง เพื่อใหเขามุมานะที่จะเรียนรูถึงพระองค ซึ่งเขาไดมอบกายถวายชีวิตใหแลว ใหเขาได
เรียนรูถึงรหัสธรรมของพระองคและพระอาณาจักรของพระเจาที่พระองคไดทรงประกาศ รวมถึงเงื่อนไข
และสัญญาที่มีปรากฏอยูในพระวรสาร กลาวโดยสรุปก็คือ หนทางที่พระองคทรงกําหนดไวสําหรับผูที่
ปรารถนาจะติดตามพระองคไป
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เปนความจริงที่วา การเปนคริสตชนก็คือการตอบรับพระเยซูคริสต แตเราตองจําไววา การตอบ
รับนั้นมีอยู 2 ระดับ คือ ระดับแรกอยูที่การนอมรับพระวาจาของพระเจาและยึดถือไวเปนที่พักพิงตลอดไป
แตก็ยังมีระดับที่ 2 ดวยคือ ความพยายามที่จะรูและเขาใจความหมายของพระวาจานั้นใหลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้น

ความจําเปนของการจัดการสอนคําสอนอยางเปนระบบ
21. ในพระดํารัสเปดการประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลก ครั้งที่ 4 สมเด็จพระสันตะปาปา
ปอลที่ 6 ทรงชื่นชมยินดีที่เห็นพระสังฆราชทุกองค มุงใหความสนใจไปที่ความจําเปนอยางยิ่งของการมี
การสอนคํ า สอนอย า งเป น ระบบ ทั้ งนี้ก็ เ พราะว า การศึ กษาพระคริ สตธรรมอย างพิ นิ จพิ เ คราะห จ ะ
สามารถแยกใหเห็นไดวา การสอนคําสอนนั้นมีความแตกตางเปนอยางมากจากวิธีการประกาศพระวาจา
ของพระเจาในรูปแบบอื่นๆ 13
สืบเนื่องจากขอยุงยากในทางปฏิบัติ เราจําตองสังเกตลักษณะบางอยางของการสอนคําสอน
แบบนี้ไวใหดีคือ
- จะตองมีการจัดการอยางเปนระบบ มิใชเปนแบบแกปญหาเฉพาะหนา แตตองมีโครงการที่
แนนอน เพื่อมุงไปสูเปาหมายที่ชัดเจน
- จะตองสอนสิ่งที่เปนหัวใจหรือเปนหลัก อยาพยายามไปสอนปญหาที่ถกเถียงกันทุกปญหาหรือ
เปลี่ยนการสอนไปเปนการทํางานวิจัยดานเทววิทยา หรือการใหอรรถาธิบายแบบวิชาการ
- จะตองมีลักษณะครบถวนสมบูรณ อยาหยุดอยูเพียงแตการประกาศขาวดีอยางที่กระทําในการ
ปลูกเราความเชื่อขั้นแรกเทานั้น
- จะตองทําใหมีผลตอชีวิตในทุกดานและเปดทางใหแกการพัฒนาชีวิตคริสตชนทุกดาน
ขาพเจามิไดละเลยความสําคัญของโอกาสตางๆ ในการสอนคําสอน ซึ่งเกี่ยวของกับตัวบุคคล
ครอบครัว สังคมและพระศาสนจักรดวย โอกาสพิเศษตางๆ เหลานี้ ควรจะยึดถือและใชใหเปนประโยชน
เสมอ ขาพเจาจะยอนมาพูดถึงเรื่องนี้อีกในบทที่ 6 ในที่นี้ ขาพเจาขอเนนถึงความจําเปนของการมีการ
สอนคําสอนอยางเปนระบบ ก็เพราะวา ในทองที่หลายแหงไดมีการละเลยหรือมองขามความสําคัญของ
มันไปเสีย
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การสอนคําสอนกับประสบการณชีวิต
22. เปนสิ่งไรประโยชนที่จะเนนวา การปฏิบัติอยูเหนือทฤษฏี คริสตศาสนาจําเปนตองมีทั้งสอง
อยางความมั่นใจในความคิดที่ถูกตองและความคิดอยางรอบคอบจะตองนําไปสูการปฏิบัติที่กลาหาญ
และจริงจัง ความพยายามที่จะอบรมสัตบุรุษใหเจริญชีวิตเปนศิษยของพระเยซูคริสต ในปจจุบันนี้
เรียกรองและชวยทําใหพบความลึกซึ้งของรหัสธรรมของพระเยซูคริสตในประวัติศาสตรแหงความรอด
เปนสิ่งไรประโยชนเชนเดียวกัน ที่จะเรียกรองใหลมเลิกการศึกษา “สาร” ของพระเยซูคริสตอยาง
จริงจังและอยางเปนระเบียบ แลวใหมามุงเนนประสบการณชีวิต เพราะวาไมมีใครบรรลุถึงความจริง
ทั้งหมดไดโดยอาศัยประสบการณสวนตัวเพียงอยางเดียว หรือโดยปราศจากความเขาใจอยางเพียงพอ
ถึงสารของพระเยซูคริสตซึ่งเปน “หนทาง ความจริง และชีวิต” (ยน.14:6)
ไมมีการขัดแยงกันระหวางการสอนที่เริ่มจากชีวิตจริง การสอนคําสอนตามธรรมประเพณี การ
สอนคําสอนตามหลักธรรมและการสอนคําสอนอยางเปนระบบ14 การสอนคําสอนที่แทจริงนั้นจะตองวาง
ลําดับอยางเปนระบบจนเขาถึงการไขแสดงของพระเจาที่ประทานแกมนุษยโดยผานทางพระเยซูคริสต
สิ่งจารึกอยูในความทรงจําของพระศาสนจักรและในพระคัมภีร ซึ่งถายทอดจากยุคหนึ่งไปสูอีกยุคหนึ่ง
โดยการปฏิบัติในชีวิตซึ่งเรียกวา ธรรมประเพณี การไขแสดงนั้นมิไดแยกออกจากชีวิตหรือเปนสวนเกิน
ของชีวิตแตเกี่ยวของกับความหมายสูงสุดของชีวิต และชวยสองทางใหแกชีวิตนั้นโดยทางพระวรสาร ซึ่ง
อาจจะกระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจ หรือใหทบทวนการใชชีวิต
ดั ง นั้ น เราจึ ง สามารถขนานนามครู ส อนคํ า สอน โดยเฉพาะพระสงฆ ด ว ยถ อ ยคํ า ของสภา
สังคายนาสากลวาติกันที่ 2 วา “ผูอบรม (มนุษยและชีวิตของเขา) ในความเชื่อ” (PO ขอ 6 ,AAS
58,[1966],999)

การสอนคําสอนกับศีลศักดิ์สิทธิ์
23. การสอนคํ า สอนมี ค วามเกี่ ย วพั น อย า งแน น แฟ น กั บ พิ ธี ก รรมศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เพราะอาศั ย ศี ล
ศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะศีลมหาสนิท พระเยซูคริสตไดทรงปฏิรูปมนุษยใหสําเร็จบริบูรณไป
ในพระศาสนจักรยุคแรก การอบรมผูกลับใจกับการเตรียมรับศีลลางบาป และศีลมหาสนิทเปนสิ่ง
เดียวกัน แมในประเทศที่ถือคริสตศาสนามานานแลว พระศาสนจักรจะไดเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติไปใน
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เรื่องนี้ แตการอบรมผูกลับใจยังคงอยู มิไดลมเลิกไป ตรงกันขามกลับไดรับการฟนฟูใหทันสมัย และใน
ประเทศมิสซังก็นําไปปฏิบัติกันอยางกวางขวางดวยไมวาจะอยูในสถานะใดก็ตาม การสอนคําสอนตอง
ควบคูไปกับศีลศักดิ์สิทธิ์เสมอ ในแงหนึ่ง การสอนคําสอนเพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์นั้น เปนจุดเดนของ
คําสอน และการสอนคําสอนทุกรูปแบบจะตองนําไปสูศีลศักดิ์สิทธิ์แหงความเชื่อนี้ ในอีกแงหนึ่ง การรับ
ศีลศักดิ์สิทธิ์อยางดีก็แฝงไวซึ่งการสอนคําสอนในตัวเองหรือจะกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ การเจริญชีวิต
ดวยศีลศักดิ์สิทธิ์จะยิ่งทียิ่งจืดจาง และในไมชา ก็จะกลายเปนจารีตที่ไรความหมาย ถาไมมีคําสอนที่
อธิบายใหรูและเขาใจความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์นั้น และในดานกลับกัน การสอนคําสอนก็จะยิ่งทียิ่ง
กลายเปนเพียงเรื่องประเทืองปญญา ถาหากไมมาเจริญชีวิตในศีลศักดิ์สิทธิ์

การสอนคําสอนกับกลุมคริสตชุมชน
24.ทายที่สุด การสอนคําสอนยังเกี่ยวพันแนนแฟนกับกิจกรรมของพระศาสนจักรและของชีวิตคริ
สตชนทั่วโลกสําหรับผูที่ศรัทธาและเชื่อในองคพระเยซูคริสต และใฝหาที่จะทะนุบํารุงความเชื่อนี้ใหเจริญ
มั่นคงโดยการสอนคําสอน บุคคลดังกลาวจําเปนตองดําเนินชีวิตใหสัมพันธสอดคลองกับคนอื่นๆ ที่อยู
บน เสนทางเดียวกันนี้ดวย การสอนคําสอนอาจจะไรเหตุผลถาผูกลับใจไมสามารถเขาสังกัดอยูในกลุม
ของผู ที่ เ ชื่อ หรือคริส ตชุ ม ชนขั้น ตอนที่ แน น อนของการสอนคํ าสอน คริ ส ตชุ ม ชนทุก ระดั บ จึ ง มี ค วาม
รับผิดชอบสองอยางในสิ่งที่เกี่ยวกับการสอนคําสอนนี้ คือ ในประการแรกตองรับผิดชอบจัดอบรมสมาชิก
ในกลุม และอีกประการหนึ่งคือ ตองตอนรับสมาชิกเขาสูบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ทําใหเขาสามารถ
เจริญชีวิตตามที่ไดเรียนรูมาอยางเต็มที่
การสอนคําสอนยังบันดาลใหเกิดพลังสรางสรรคแกงานธรรมทูตดวย ถางานดานการสอนคําสอน
ดี คริสตชนก็จะกระหายที่จะเปนพยานถึงความเชื่อ พวกเขาจะถายทอดความเชื่อนี้ใหแกลูกหลาน จะ
ประกาศความเชื่อนี้แกคนอื่นๆ และยังจะรับใชสังคมมนุษยใหถูกวิถีทาง
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การสอนคําสอนในความหมายกวางจําเปนสําหรับการเจริญเติบโตและความเขมแข็ง
ของความเชื่อ
25.โดยอาศัยการสอนคําสอน การประกาศพระวรสาร (คือการประกาศพระวรสารในขั้นแรก ซึ่ง
ทําใหคนตื่นตัว และตัดสินใจที่จะอุทิศตนแดพระเยซูคริสตในความเชื่อ) ก็จะคอยๆ หยั่งรากลึก ผลิดอก
ออกผล สามารถใหอรรถาธิบายที่สมเหตุสมผล และชักนําไปสูการปฏิบัติจริง ทั้งในพระศาสนจักรและ
ในโลก ทั้งหมดนี้ก็เปนเครื่องยืนยันวา การสอนคําสอนก็เปนการประกาศขาวดี ไมแพการประกาศ
พระวรสารโดยตรง จึงมิไดเปนดังที่บางคนมักกลาววา การสอนคําสอนนั้นเปน การใชสติปญญาหา
เหตุผลเพียงอยางเดียว ซึ่งมักจะทําใหประกายชีวิตที่สดใสที่ไดรับในการประกาศพระวรสารในครั้งแรก
นั้น แหงและดับไปในที่สุด ความจริงที่ไดประสบในการเรียนคําสอนนั้นเปนความจริงอันเดียวที่มาสัมผัส
หัวใจของผูเรียน เมื่อเขาไดรับฟงครั้งแรกนั่นเอง ดังนั้น การรูความจริงดีขึ้น แทนที่จะเปนอุปสรรคปดกั้น
หรือทําใหชีวิตจืดชืด กลับเปนสิ่งที่ทาทาย และชักนําไปสูความเด็ดเดี่ยวในชีวิต
การสอนคําสอนตามความเขาใจที่ไดอธิบายมาทั้งหมดนี้ เปนการมองในแงการอภิบาลสัตบุรุษ
ตามที่ที่ประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลกไดกรุยทางไว การสอนคําสอนในความหมายนี้ มิใชเพียง
ขัดแยงแตกลับครอบคลุมและผนวกเอาการสอนคําสอนในความหมายแคบที่ครั้งหนึ่งเราเคยเขาใจกันไว
ดวย นั่นก็คือ การสอนใหรูจักเพียงคําถามและคําตอบที่เปนการแสดงความเชื่อเทานั้น
หากวิเคราะหประเด็นนี้ไปถึงที่สุดแลว จะเห็นวาการสอนคําสอนจําเปนทั้งสําหรับการเจริญเติบโต
จนถึ งขั้ น สมบู รณ ใ นความเชื่ อ ของคริ ส ตชน และสํา หรั บ การเปน พยาน(ถึง องค พ ระคริ ส ต ) ในโลก
“เพราะการสอนคําสอนนี้ มุงใหคริสตชนบรรลุถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวอันเดียวกันของความเชื่อและ
ความรูเกี่ยวกับองคพระบุตรของพระเจา เพื่อใหมนุษยที่สมบูรณตามแบบฉบับของความไพบูลยขององค
พระคริสตเจา” (อฟ.4:13) นอกจากนี้ การสอนคําสอนยังมุงตระเตรียมคริสตชนใหพรอมที่จะใหคําตอบ
แกผูที่ขอใหอธิบายถึงความหวังที่มีอยูในใจ (เทียบ 1 ปต. 3:15) ของพวกเราดวย
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บทที่ 4
แหลงที่มาของขาวดีทั้งหมด
เนื้อหาของสาร
26. เนื่องดวยการสอนคําสอนเปนสวนหนึ่ง หรือเปนแงหนึ่งของการประกาศพระวรสารเนื้อหาจึง
มิไดแตกตางแตเปนเนื้อหาเดียวกัน คือการประกาศพระวรสารแบบสวนทั้งหมด “สาร” ในเนื้อหานี้ คือ
ขาวดีแหงความรอด ซึ่งไดเคยฟงมาแลวนับเปนรอยๆ ครั้ง และซึ่งไดนอมรับใสใจไวแลวดวย บัดนี้การ
สอนคําสอนจะชวยขยายใหสมบูรณขึ้นเรื่อยๆ โดยอาศัยการใครครวญตริดตรองและการศึกษาอยาง
เปนระบบ โดยอาศัยการคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอชีวิต (คือการเรียกรองการอุทิศชีวิตใหมากยิ่งขึ้น) และ
โดยอาศัยการนําคําสอนไปปฏิบัติอยางผสมผสานกลมกลืน เพื่อเจริญชีวิตคริสตชนในสังคมและในโลก

ที่มาของ “สาร”
27. การสอนคําสอนจะชักเนื้อหามาจากบอเกิดทรงชีวิต คือ พระวาจาของพระเจา ซึ่งถายทอดมา
ทางธรรมประเพณีและพระคัมภีร เพราะ “ธรรมประเพณีและพระคัมภีรอันศักดิ์สิทธิ์ประกอบกันเปน
ขุมทรัพยแหงพระวาจาของพระเจาที่ศักดิ์สิทธิ์เพียงหนึ่งเดียว ซึ่งทรงมอบไวใหแกพระศาสนจักร” ตามคํา
สอนของสภาสังคายนาสากลวาติกันที่ 2 ซึ่งปรารถนาให “การบริหารดานพระวาจา การอภิบาลสัตบุรุษ
ดวยการเทศน การสอนคําสอน และการอบรมแบบคริสตชนทุกรูปแบบควรจะไดรับการหลอเลี้ยงให
เกิดผลดี และมุงสูความศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยพระวาจาจากพระคัมภีร”
เมื่ อ กล า วถึ ง ธรรมประเพณี แ ละพระคัม ภี ร ในฐานะที่ เ ป น ที่ ม าของคํ าสอนก็ เ ทา กั บ เตื อนให
ตระหนักวา คําสอนจะตองซึมซาบจนทะลุปรุโปรงไปดวยความคิด จิตตารมณและโลกทัศนในพระ
คัมภีรและพระวรสาร โดยอาศัยการสัมผัสอยางลึกซึ้งและจริงจังกับเนื้อหาในพระคัมภีรนั้นเอง และยัง
เตือนใหตระหนักอีกวา คําสอนจะยิ่งอุดมสมบูรณและบัลดาลใหเกิดผลมากขึ้น เมื่ออานพระคัมภีรและ
พระวรสารตามแนวคิดและจิ ตใจของพระศาสนจักร และดึ งเอาแรงบั ลดาลใจมาจากการพิจารณา
ใครครวญและจากชีวิตตลอดสองพันปของพระศาสนจักร คําสั่งสอน พิธีกรรม และชีวิตของพระศาสน
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จักร ถือกําเนิดมาจากแหลงนี้ และมุงกลับไปสูแหลงนี้ โดยอาศัยการนําของผูอภิบาลทั้งหลาย และ
โดยเฉพาะอาศัยอํานาจสั่งสอนของพระศาสนจักร ซึ่งพระเจาประทานให

ขอความเชื่อซึ่งเปนเครื่องแสดงออกอยางสําคัญเปนพิเศษของคําสั่งสอน
28.เครื่ องแสดงออกที่ สํา คัญ เป น พิเ ศษของมรดกทรงชีวิ ต ที่ ม อบไว ภายใตการอารั กขาของผู
อภิบาลก็คือ ความเชื่อ หรือจะกลาวใหเจาะจงลงไปอีกก็คือ ขอความเชื่อซึ่งสรุปรวมความเชื่อของ
พระศาสนจักรไวอยางนาชื่นชมในบางโอกาสที่สําคัญ ตลอดเวลานับศตวรรษ โครงสรางของการสอนคํา
สอนก็ประกอบดวยบท “ขาพเจาเชื่อ” (การถายทอดสรุปความเชื่อทั้งหมด) ติดตามดวยการถายทอดบท
ภาวนาที่พระอาจารยเจาไดทรงสอนไว จารีตอันแฝงดวยความหมายนี้ไดนํามาใชอีกในสมัยของเราในพิธี
เตรียมผูที่จะรับศีลลางบาป จะไมเปนการสมควรหรอกหรือที่จะหันมาสนใจใชแบบจารีตที่ปรับปรุงใหมนี้
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อแสดงใหเห็นกาวสําคัญในชีวิตที่ศิษยใหมคนหนึ่งของพระเยซูคริสต จะนอมรับ
ขอความเชื่อนี้ดวยความสํานึกอยางเต็มเปยมและดวยจิตใจที่กลาหาญ ซึ่งตั้งแตนี้เปนตนไปจะเปน
เปาหมายแหงการศึกษาคนควาอยางขะมักเขมนของเขา
ในเวลาครบรอบ 19 ศตวรรษแหงการพลีชีพเปนมรณสักขีของอัครสาวกเปโตรและเปาโลนั้น
สมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ผูท รงสืบตําแหนงกอนหนาขาพเจา ไดทรงประกาศถึงการตัดสิน
พระทัยที่จะรวบรวมขอความเชื่อคาทอลิกที่สําคัญๆ เขาดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอที่ยังมีความ
ยุงยากอยูมากหรือที่เสี่ยงตอการถูกละเลย ไมไดรับการเหลียวแล18 นี่แหละคือจุดที่เที่ยงแทแนนอนที่เนน
เนื้อหารสาระของการสอนคําสอน

องคประกอบที่จะตองไมละเลย
29. ในพระดํ า รั ส เตื อ นเรื่ อ ง “การประกาศพระวรสารในโลกป จ จุ บั น ” บทที่ 3 สมเด็ จ พระ
สันตะปาปาองคเดียวกันก็ไดย้ําถึง “เนื้อหาที่เปนแกนสาระที่เปนชีวิต” ของการประกาศพระวรสาร (25:
AAS 68, [1976],23) การสอนคําสอนก็ตองคํานึงถึงองคประกอบเหลานั้น พรอมกับวาดภาพรวมของ
องคประกอบเหลานั้นดวย
ขาพเจาจะขอกลาวในวงจํากัดสัก 1 หรือ 2 หัวขอเทานั้น เชนใครๆ ก็ยอมเห็นความสําคัญของ
การชักนําเด็กๆ เยาวชน และคนทั่วไปที่กําลังกาวหนาในความเชื่อ ใหมาเขาใจ “สิ่งที่สามารถเขาใจได
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เกี่ยวกับพระเจา” (รม.1:19) อยางนอยก็เพื่อที่จะสามารถบอกกับพวกเขาไดวา “ผูที่ทานกราบไหวโดยที่
ยังไมรูจักนั้น บัดนี้ขาพเจามาประกาศใหทานรูจักแลว” (กจ.17:23) หรือเพื่อที่จะสรุปใหพวกเขาอยาง
สั้นๆ (เทียบ อฟ.3:3) ถึงรหัสธรรมแหงพระวจนะของพระเจา ซึ่งมาบังเกิดเปนมนุษยและบัลดาลความ
รอดใหแกมนุษยโดยอาศัยการสิ้นพระชนมและการกลับคืนพระชนมของพระองค ทั้งยังอาศัยคําสั่งสอน
และกิจการที่พระองคไดทรงกระทําและศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเปนเครื่องหมายแหงการประทับอยูอยางถาวร
ของพระองคในทานกลางพวกเราอีกดวย บรรดาพระสังฆราชที่มาประชุมสมัชชาตางก็ไดรับการดลใจ
และเรียกรองวา อยาใหมีการลดฐานะของพระเยซูคริสตลงมาเพียงมนุษยธรรมดาคนหนึ่งเทานั้น หรือ
ลดคําสั่งสอนของพระองคลงมาเปนแคระดับโลกเทานั้น แตจะตองยืนยันรับรองวา พระองคทรงเปนพระ
บุตรของพระเจา ทรงเปนคนกลาง ที่ทําใหเราสามารถเขาถึงพระบิดาในองคพระจิตไดโดยเสรี (เทียบ
อฟ.2:18)
สิ่งสําคัญที่แสดงใหเห็นประจักษแกสติปญญาและจิตใจ ดวยความสวางแหงความเชื่อซึ่งการ
ประทับอยูของพระคริสตโดยรหัสธรรมของพระศาสนจักร ซึ่งเปนที่ชุมนุมของมนุษยที่เปนคนบาป แต
ไดรับการบัลดาลใหศักดิ์สิทธิ์ และประกอบขึ้นเปนครอบครัวของพระเจา ที่ไดทรงรวบรวมใหมาอยู
ดวยกันภายใตการนําของบุคคลที่ “พระจิตไดทรงแตงตั้งใหเปนผูพิทักษ เพื่อเลี้ยงดูพระศาสนจักรของ
พระเจา” (กจ.20:18)
สิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือ จะตองอธิบายใหเห็นวาประวัติศาสตรของมนุษยชาติซึ่งผสมผสานดวย
พระหรรษทานและบาป ความยิ่งใหญและความอัปยศ ไดถูกพระเจาโอบรับเอาไวในองคพระบุตรพระ
เยซูคริสต “เปนนิมิตแทนยุคที่จะมาถึง 21
ในที่สุด เปนสิ่งจําเปนที่จะตองแสดงใหเห็นอยางเปดเผยถึงความตองการที่เรียกรองการปฏิเสธ
ตนเอง แตในเวลาเดียวกันก็นําความยินดีมาใหดวย เปนความตองการที่อัครสาวกเปาโลมักจะเรียกวา
“ชีวิตใหม” (รม.6:4) “การสรางใหม” (2 คร.5:17) “อยูกับพระคริสต” (2 คร.5:17) และ “ชีวิตนิรันดรใน
พระคริสต” (รม.6:23) ซึ่งก็มีความหมายตรงกันวา “มีชีวิตอยูในโลกนี้ แตดําเนินชีวิตตามมหาบุญลาภ
ของพระคริสตและไดรับเรียกใหเจริญกาวหนาและปฎิรูปตนเองในบั้นปลาย”
ดวยเหตุนี้ ในการสอนคําสอน ความสําคัญจึงอยูที่การสรางมโนธรรมสวนบุคคลที่จะอุทิศตน
เพื่อชีวิตและโลก ตามแนวทางพระวรสารและตามแบบชีวิตคริสตชน ไมวาการกระทําเชนนั้นจะถูกจัดวา
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เปนวีรกรรมหรือความตื้นเขินก็ตาม นี่แหละคือสิ่งที่เรียกวา คุณธรรมแบบคริสตชน หรือคุณธรรมตาม
พระวรสาร นอกจากนี้ ในการอบรมบมเพาะความเชื่อ การสอนคําสอนตองไมละเลยความเปนจริง และ
ตองใหคํ าอธิ บายอยา งเหมาะสม เชน กิจ กรรมเพื่ อการลุ อิสรภาพอย างสมบู รณ ข องมนุษ ย 22 การ
แสวงหาสังคมที่มีความสมานฉันทและภารดรภาพมากขึ้น หรือการตอสูเพื่อความยุติธรรมและสันติภาพ
นอกจากนี้ไมควรคิดไปวา แงมุมตางๆ ที่กลาวมาเกี่ยวกับการสอนคําสอนนี้เปนสิ่งใหมทั้งหมด
เพราะอันที่จริงก็มีมาตั้งแตสมัยปตาจารยแลว จะขอยกตัวอยางเพียงสองทานคือ นักบุญอัมโบรส และ
นักบุญยอหน คริสซอสโตม ซึ่งก็ไดเนนขอเรียกรองของพระวรสารในแงที่วา จะมีผลกระทบทางดาน
สังคม และในยุคสมัยของเรานี้ ก็มีหนังสือคําสอนของพระสันตะปาปา ปโอ ที่ 10 ซึ่งไดกลาวไวอยาง
ชัดเจนวากดขี่คนจนและโกงคาจางคนงานเปนบาปประการหนึ่ง ที่เรียกรองการแกแคนจากพระเจา23
และโดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตมีพระสมณสารชื่อ Rerum Novarum (วาดวย เงื่อนไขของการทํางาน) เปน
ตนมา แงมุมทางสังคมก็ไดบรรจุอยูในคําสอนของสมเด็จพระสันตะปาปา และพระสังฆราชอยางจริงมา
ตลอด พระสังฆราชที่มารวมประชุมหลายองคกรกลาวอยางมีเหตุผลวา ใหบรรจุมรดกล้ําคาคือ การสอน
คําสอนดานสังคมของพระศาสนจักรไวในรูปแบบที่เหมาะสมในการสอนคําสอนแกสัตบุรุษดวย

ความครบถวนของเนื้อหา
30. เกี่ยวกับเนื้อหาของการสอนคําสอนควรมุงสูความสนใจไปยัง 3 หัวขอตอไปนี้เปนพิเศษ
หัวขอแรกเกี่ยวกับความครบถวนสมบูรณของเนื้อหาผูเปนศิษยของพระคริสตยอมมีสิทธิ์ที่จะ
ไดรับ “พระวาจาแหงความเชื่อ” (เทียบ ฟป.2:17) แบบครบถวนสมบูรณทั้งในดานของความครบถวน
ความสมบูรณ และดานความชัดเจน ความมีชีวิตชีวา ไมใชอยูในรูปตกๆหลนๆ มีการแปลงปน หรือ
แบบยนยอ ทั้งนี้เพื่อใหคารวกิจตามความเชื่อของพวกเขาบรรลุผลอยางสมบูรณ การปลอยปละละเลย
บางเรื่องที่กระทบกระเทือนความครบถวนสมบูรณของเนื้อหานั้น เปนจุดออนที่เปนอันตรายของการสอน
คําสอนและเสี่ยงตอการที่จะไมบังเกิดผลสมกับที่พระคริสตเจาและคริสตชุมชนหวังวาจะไดรับตามสิทธิ
ของตน ดังนั้น จึงไมเปนการบังเอิญที่พระคริสตเจาทรงมีพระบัญชาสุดทาย ใหไปเทศนาสั่งสอน ดังที่มี
บันทึกไวในพระวรสารนักบุญมัทธิว ซึ่งแฝงใหเห็นวา ทรงมีพระประสงคในเรื่องความครบถวนของ
เนื้อหาดวย กลาวคือ “เราไดรับมอบอํานาจอาญาสิทธิ์ทั้งหมด เราจะอยูกับทานเสมอไป” เพราะเหตุนี้
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เอง เมื่อคนๆ หนึ่งไดสัมผัสกับความสูงสงของการไดรูจักพระคริสต (ฟป.3:8) ในความเชื่อแลว ก็เกิดมี
ความปรารถนาโดยไมรูสึกตัวที่จะรูจักพระองคใหมากขึ้นและดีขึ้น อยากจะไดยินเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระองค เพราะความจริงนั้นอยูในพระคริสต (เทียบ อฟ.4:20-21) ดังนั้น จึงไมมีขอแกตัวใดๆ ที่ปฏิเสธ
จะใหความรูนี้ไมวาจะเปนสวนใดก็ตาม เราจะเรียกวาเปนการสอนคําสอนไดอยางไร ถาขาดการอธิบาย
ที่ครบถวนถึงการสรางมนุษยและบาป แผนการไถกูของพระเจา พรอมกับการตระเตรียมอันยาวนาน
และเปยมดวยความรัก แลวทรงกระทําใหสําเร็จไป เรื่องการอวตารของพระบุตร พระนางมารีอาผู
ปฏิ ส นธิ นิ ร มล พระชนนี ข องพระเจ า องค พ รหมจารี ต ลอดกาล ผู ท รงได รั บ ขึ้ น สวรรค ทั้ ง กายและ
วิญญาณ รวมถึงบทบาทของพระนางในรหัสธรรมแหงความรอด หรือเรื่องความลึกลับซับซอนของความ
ปนปวนวุนวายที่อยูในตัวเรา (เทียบ 2 ธส. 2:7) และฤทธิ์เดชของพระเจาที่ทรงชวยกอบกูเราใหพนจาก
อํานาจของมัน ความสําคัญของศีลอภัยบาปและการบําเพ็ญพรต เรื่องของคารวกิจและพิธีกรรม การ
ประทับอยูอยางแทจริงในศีลมหาสนิท การมีสวนรวมในชีวิตศักดิ์สิทธิ์ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหนา หรือง
เรื่องอื่น ๆ ดังนั้น ครูคําสอนที่ถูกตอง ไมมีสิท ธิ์ที่จะลําดับขอความเชื่อตามความคิดเห็นของตนโดย
พลการวาสําคัญหรือไมสําคัญ เสร็จแลวก็สอนเฉพาะเรื่องที่ตนพิจารณาวาสําคัญและตัดสวนที่ไมสําคัญ
ทิ้งไปเสีย

ตองอาศัยวิธีการที่เหมาะสมตามหลักสูตรวิชาครู
31. บัดนี้ก็มาถึงหัวขอที่ 2 คือ สถานการณการสอนคําสอนในปจจุบัน หลักทางดาน
วิธีการหรือวิชาครูแนะวา การถายทอดเนื้อหาคําสอนในปจจุบัน หลักทางดานวิธีการหรือวิชาครูแนะวา
การถ า ยทอดเนื้ อ หาคํ า สอนอย า งครบถ ว นโดยอาศั ย ระบบการสอนแบหนึ่ ง ดี ก ว า อี ก แบบหนึ่ ง
นอกจากนั้น ความครบถวนของเนื้อหาก็มิไดขัดขวางการสอนเนื้อหาใหพอเหมาะพอดีและมีลําดับ
ขั้นตอนตามความสําคัญ ดังนั้น ความจริงที่จะสอนก็ดีปทัสถานที่จะถายทอดก็ดี และวิถีชีวิตคริสตชนที่
จะชี้แนะใหเดินตามก็ดี ลวนตองดูใหเหมาะสมกับแตละสถานการณ ยังอาจจะเปนไปไดวา สําหรับคริ
สตชนบางกลุมหรือคนบางคน การใชภาษาพิเศษอาจกอใหเกิดผลดีในการถายทอดเนื้อหามากกวาการ
ใชภาษาพูดทั่วไป การเลือกใชสิ่งเหลานี้จึงขึ้นอยูกับแรงบัลดาลใจ ที่ยึดมั่นตอเนื้อหาที่บิดเบือน ตองไม
ยื ด ทฤษฏี ห รื อ อคติ ใ ดๆ ที่ เ กิ ด จากแนวคิ ด ทางเทววิ ท ยาบางสาย วิ ธี ก ารและภาษาที่ ใ ช จึ ง ต อ งเป น
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เครื่องมือสําหรับถายทอด “พระวาจาที่ใหชีวิตนิรันดร” และ “หนทางแหงชีวิต” อยางหมดเปลือกมิใช
เพียงสวนใดสวนหนึ่งเทานั้น

มิติที่เปนดานศาสนสัมพันธของการสอนคําสอน
32.ความเคลื่ อนไหวที่ สํา คั ญซึ่งนั บเปน ผลจากการบั น ดาลของพระจิ ตของพระคริส ตที่ไ ด นํา
พระศาสนจักรคาทอลิกและคริสตจักรอื่นๆ หรือความเชื่ออื่นๆ ใหมาแสวงหาความสัมพันธเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันอยางสมบูรณตามพระประสงคของพระเจา สิ่งนี้ชักนําขาพเจาใหมาสนใจลักษณะศาสนสัมพันธ
ของการสอนคําสอน ความเคลื่อนไหวนี้ไดปรากฏใหเห็นเดนชัดที่สุดในสภาสังคายนาสากลวาติกัน ที่ 2
และนับตั้งแตนั้นมา ก็คอยๆ ขยายตัวไปทั่วพระศาสนจักร ดังที่เห็นไดจากเหตุการณและการริเริ่มตางๆ
ซึ่งมีมาโดยตลอด และทุกคนก็รูสึกคุนเคยแลวในปจจุบัน
การสอนคําสอนมิอาจขาดมิติดานศาสนสัมพันธไดเพราะสัตบุรุษทุกคนไดรับเรียกใหมามีสวนใน
การเสริ ม สร า งเอกภาพ ตามความสามารถและตํ า แหน ง หน า ที่ ข องตน การสอนคํ า สอนจะช ว ย
เสริมสรางศาสนสัมพันธก็ตอเมื่อมีการสอนคําสอนยึดมั่นสั่งสอนวา ความจริงที่ไดรับจากการไขแสดง
และหนทางแหงความรอดอันสมบูรณนั้นมีอยูในพระศาสนจักรคาทอลิก26 แตในขณะเดียวกันก็ใหความ
เคารพแกศาสนจักรอื่นๆ ซึ่งมิไดผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียยวกันกับพระศาสนจักรคาทอลิกนี้ การเคารพนี้
กระทําดวยความจริงใจทั้งทางดานวาจาและการแสดงออก
เมื่อเปนเชนนี้ จึงมีความสําคัญอยางยิ่งยวดที่จะใหภาพที่ถูกตอง และเปนธรรมแกศาสนจักร
อื่นๆ วาพระจิตของพระเจายังทรงใชศาสนจักรเหลานั้นเปนหนทางไปสึความรอดดวย “ยิ่งกวานั้นยังมี
บางอยาง หรือจะกลาวใหถูกตองก็คือ ยังมีอีกหลายอยางที่เปนองคประกอบที่เดน และภูมิปญญาซึ่งนํา
มารวมสราง และใหชีวิตแกพระศาสนจักร สิ่งนี้อาจจะพบไดนอกขอบเขตที่มองเห็นไดของพระศาสนจักร
คาทอลิกเอง” (วาติกันที่ 2 คําประกาศเรื่อง สากลสัมพันธภาพ [Ecumenism] ขอที่ 3-4) สิ่งหนึ่งที่คริสต
ชนคาทอลิกพึงไดรับจากการสอนคําสอนดังกลาวนี้ ก็คือ เปนการชวยใหเขาใจความเชื่อของตนอยาง
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สรางความใกลชิดและความนับถือตอพี่นองคริสตชนอื่นๆ ซึ่งก็จะเกื้อตอการรวมมือในการ
เสาะแสวงหาหนทางไปสูเอกภาพในความจริง นอกจากนั้น ยังจะชวยใหคริสตชนที่มิไดเปนคาทอลิกมี
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ความเขาใจและลึกซึ้งมากขึ้นในพระศาสนจักรคาทอลิก และในความมุงมั่นของพระศาสนจักรที่จะเปน
“ความชวยเหลือสากลสูความรอด”
การสอนคําสอนจะชวยเสริมสรางศาสนสัมพันธก็ตอเมื่อไดมีการสรางและการชวยกระตุนใหเกิด
ความปรารถนาที่จะเกิดเอกภาพ สิ่งนี้จะเปนความจริงไดมากยิ่งขึ้น ถาไดมีการกระตุนความพยายาม
อยางหนักหนวง เริ่มตั้งแตความพยายามทําตนเองใหบริสุทธิ์เสียกอนดวยความสุภาพถอมตน และวอน
ขอความรอนรนจากองคพระจิต เพื่อเปนการแผวถางทางมิใชดวยการเสแสรงแบบปลอยปละละเลย
หรือยินยอมผอนปรนในทางหลักธรรม แตใหกระทําเพื่อมุงไปสูเอกภาพที่สมบูรณในเวลา และอาศัย
เครื่องมือที่พระเจาทรงประสงค
ที่สุดนี้ การสอนคําสอนจะชวยเสริมสรางศาสนสัมพันธก็ตอเมื่อมีการชวยเหลือเด็กและเยาวชน
คาทอลิก รวมทั้งผูใหญใหสามารถดําเนินชีวิตที่ตองสัมพันธกับผูที่มิไดเปนคาทอลิกโดยสามารถรักษา
เอกลักษณของความเปนคาทอลิกไวได และในขณะเดียวกันก็ใหความเคารพในความเชื่อของผูอื่นดวย

การใหความรวมมือกับศาสนาอื่นๆ ในงานคําสอน
33. ในสภาพการณที่มีหลายศาสนา พระสังฆราชอาจจะพิจารณาเห็นวา เปนเรื่องที่เหมาะสม
หรือมีความจําเปนที่จะหาประสบการณในการรวมมือกัน ระหวางคริสตชนคาทอลิกและคริสตชนอื่นๆ
ในงานคําสอน เปนการเพิ่มพูนการสอนคําสอนจากปกติที่มีใหกับคริสตชนคาทอลิกอยูแลว ประสน
การณดังกลาวนี้มีพื้นฐานทางเทววิทยาที่รวมกันสําหรับคริสตชนทุกคน27 แตความเชื่อของคาทอลิกและค
ริสตชนอื่นๆ มิไดรวมกันหมดทุกอยาง ในบางกรณมีความแตกตางกันอยางลึกซึ้ง ดังนั้นการรวมมือกัน
ในระหวางศาสนาจึงมีขอบเขตจํากัดโดยธรรมชาติ แตมิไดหมายความวา จะตอง “ตัดทอน” ใหเหลือ
นอยเฉพาะสิ่งที่เห็นพองตองกันเทานั้น ยิ่งกวานั้นการสอนคําสอนมิไดหมายถึงเฉพาะการสอนหลักธรรม
เพี ยงอยา งเดี ยว แต ยังหมายถึงการนําเข าสูชีวิ ตคริ สตชนที่ สมบูรณและนําไปสู การมีส วนรวมอย า ง
สมบูรณในศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ของพระศาสนจักรดวย ดังนั้น ที่ใดมีการหาประสบการณในการรวมมือกัน
ระหวางศาสนาในดานการสอนคําสอน ก็ใหสําเหนียกไววาการอบรมคริสตชนคาทอลิกของพระศาสนจักร
จะตองไดรับการประกันใหครบถวน ทั้งในดานหลักธรรมและดานการดําเนินชีวิตคริสตชนดวย
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ในการประชุมสมัชชาครั้งนี้ พระสังฆราชบางองคไดเรียกรองใหประชาชนสนใจเหตุการณที่เคย
เกิดขึ้นบอยๆ และกําลังเพิ่มมากขึ้นทุกที นั่นก็คือ การที่ฝายบานเมืองหรือเปนเพราะความจําเปนของ
สถานการณบังคับใหโรงเรียนในบางประเทศ จัดอบรมคริสตศาสนารวมกันโดยใชหนังสือเลมเดียวกัน
ชั่วโมงเรียนเดียวกัน เปนตน ใหแกเด็กเหมือนๆ กัน ทั้งที่เปนคาทอลิกและมิใชคาทอลิก ไมจําเปนตอง
กล า วก็ ไ ด ว า การกระทํ า ดั ง กล า วมิ ไ ด เ ป น คํ า สอนที่ ถู ก ต อ ง แต ก ารสอนดั ง กล า วก็ มี ค วามสํ า คั ญ
ทางดา นศาสนพั น ธ เ หมื อ นกั น หากวา มีก ารสอนเนื้อ หาของคริ สต ศาสนาอย างซื่ อ สั ตย แ ละให ค วาม
ยุติธรรมแกทุกฝาย กรณีดังที่กลาวมานี้ จําเปนจะตองมีหลักประกันวา คริสตชนคาทอลิกจะตองไดรับ
การอบรมเพิ่มเติมตามแนวทางคําสอนคาทอลิกดวยความเอาใจใสเปนพิเศษดวย

ปญหาเรื่องตําราเรียนที่กลาวถึงศาสนาอื่นๆ
34. ในเรื่องนี้ ควรตั้งขอสังเกตในทํานองเดียวกันแตเปนการมองจากแงมุมที่ตางกันคือ ดวย
เหตุผลทางดานวัฒนธรรม (ซึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร ศีลธรรมหรือวรรณคดี) บางครั้งโรงเรียนของรัฐก็
จั ด พิ ม พ ห นั ง สื อ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นซึ่ ง บรรจุ ศ ษสนาต า งๆ รวมทั้ ง ศาสนาคาทอลิ ก ไว ด ว ย การเสนอ
เหตุ ก ารณ ท างประวั ติ ศ าสตร ข องศาสนาต า งๆ และของคริ ส ต ศ าสนาไว อ ย า งเป น กลาง จะช ว ย
เสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองซึ่งกันและกันไดเปนอยางดี สิ่งที่พึงเอาใจใสก็คือ ตองมั่นใจวาภาพที่
เสนอนั้นตรงตามความเปนจริง ปราศจากการบิดเบือนอันเนื่องมาจากอิทธิพลของแนวความคิด ลัทธิ
การเมือง และปราศจากอคติที่แอบอางวา เปนเรื่องทางวิชาการ ไมวาในกรณีใดๆ ก็ตาม จะถือวา
หนังสือนั้นเปนหนังสือคําสอนไมได เพราะขาดลักษณะการเปนพยนของผูที่มีความเชื่อ ที่ประกาศความ
เชื่อตอคนที่มีความเชื่อแบบอื่น ขาดความเขาใจในคริสตรหัสธรรม และขาดสิ่งที่เปนเอกลักษณเฉพาะ
ของคาทอลิก เพราะสิ่งเหลานี้ยอมเขาใจไดโดยอาศัยความเชื่อเทานั้น
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บทที่ 5
ทุกคนตองเรียนคําสอน
ความสําคัญของเด็กและเยาวชน
35.หัวขอที่สมเด็จพระสันตะปาปาองคกอนคือ สมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 ไดทรงกําหนด
ไวสําหรับการประชุมสมัชชาพระสังฆราชครั้งที่ 4 ก็คือ “ การสอนคําสอนในยุคของเราโดยเฉพาะสําหรับ
เด็กและเยาวชน” การที่เยาวชนไดเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกที เปนทั้งความหวังและเรื่องที่นาเปนหวงอยาง
ยิ่งในบางประเทศโดยเฉพาะในโลกที่ 3 ประชากรมากกวาครึ่งหนึ่งมีอายุต่ํากวา 25 หรือ 30 ป นี่ก็
หมายความวา มีเด็กและเยาวชนนับลานๆ คน ที่กําลังเตรียมตัวจะเปนผูใหญในวันขางหนา แตสิ่งที่
สําคัญกวาจํานวนก็คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นในระยะหลังและจากขาวสารประจําวันไดแสดงใหเห็นวา
เยาวชนเปนจํานวนมากไดถูกครอบงําจากการไรหลักประกันและความกลัว จนกลายเปนพวกผละหนี
จากสังคม ไมแยแสสิ่งใดทั้งสิ้น หรือกลายเปนคนที่ไมยึดถือสิ่งใดเปนหลักในชีวิต และนิยมความรุนแรง
กระนั้นก็ดี เยาวชนก็เปนพลังสําคัญ ที่จะเสริมสรางอารยธรรมใหมในอนาคตทามกลางความปนปวน
วุนวายในขณะนี้
เราจึงควรถามตัวเองเกี่ยวกับงานอภิบาลของเราวา “เราจะประกาศพระเยซูคริสตใหแกเด็กและ
เยาวชนเปนจํานวนมากมายมหาศาลนี้ไดอยางไร” ทั้งนี้มิใชเพียงใหเกิดความดูดดื่มประทับใจเพียงชั่วครู
ชั่ว ยามเท า นั้ น แต ต อ งให เ กิ ด ความใกล ชิ ดสนิ ท สนมยิ่ งวั น ยิ่ ง ลึก ซึ้ง ขึ้ น กั บ พระองค และคํ า สอนของ
พระองค คือ แผนการของพระเจาที่ทรงไขแสดงแกเรา กระแสเรียกที่พระเจาประทานใหแกแตละคน พระ
อาณาจักรที่ทรงปรารถนาจะสถาปนราขึ้นในโลกโดยอาศัยประชากรกลุมเล็กๆ (ลก.12 : 32) ซึ่งเชื่อใน
พระองคเปนเครื่องมือ และจะบรรลุความไพบูลยในโลกหนา เราตองทําอยางไรจึงจะใหเด็กและเยาวชน
เหลานั้นเขาใจความหมาย ความสําคัญ สิ่งที่จําเปนขั้นพื้นฐาน กฎแหงความรัก คําสัญญา และ
ความหวังถึงอาณาจักรนี้
มีขอสังเกตมากมายเกี่ยวกับลักษณะพิเศษที่ควรจะมีในการสอนคําสอนตามลําดับวัยตางๆ
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สําหรับเด็กเล็ก
36. ชวงเวลาสําคัญในชีวิตชวงหนึ่งก็คือ ชวงเวลาที่เด็กไดรับการสอนคําสอนเบื้องตนจากพอแม
และสิ่งแวดลอมในครอบครัว ชวงนี้ควรแสดงใหเด็กเห็นอยางงายๆ วา พระเจาในสวรรคทรงเปนพระ
บิดาที่ดี และทรงเอาใจใสลูกๆ เพื่อเด็กจะไดรูจักหันหนาเขาหาพระองค การสวดภาวนาสั้นๆ ของเด็ก
จะเปนจุดเริ่มตนของการผูกสัมพันธในความรักกับพระเจาผูซึ่งไมสามารถจะมองเห็นได แตเด็กจะเริ่มฟง
พระวาจาของพระองค ความสําคัญของชีวิตในชวงแรกของเด็กกับพอแมซึ่งเปนชวงที่มีความสําคัญ
ตางๆ ของเด็กเริ่มไดรับการพัฒนาใหมีความสัมพันธกับพระเจาอยางมีชีวิตชีวา ความสําคัญนี้ ขาพเจา
จะเนนสักเทาไรก็คงไมมีวันเพียงพอ เพราะเปนงานที่มีความสําคัญอยางเอก ซึ่งเปนงานที่เรียกรอง
ความรักและความเคารพอยางสุดซึ้งตอตัวเด็กซึ่งมีสิทธิ์ที่จะไดรับการปูพื้นฐานความเชื่อแบบงายๆ และ
ถูกตองสําหรับคริสตชน

สําหรับเด็ก
37. ในไมชาเด็กเหลานี้ก็จะเขามาสูสถาบัน เชน โรงเรียน หรือวัด ซึ่งอาจจะเปนสถาบันที่กวาง
กวา และเปนระยะเวลาที่จะตองไดรับการสอนคําสอน เพื่อชักนําเด็กในชีวิตที่สอดคลองกับชีวิตของ
พระศาสนจักร และเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ การสอนคําสอนนี้แมวาโดยเนื้อแทแลวจะเปนการ
สอนแบบวิชาการ แตก็ตองมุงสอนการเปนพยานถึงความเชื่อดวย แมเปนคําสอนเบื้องตนก็จริง แตก็
ไมใชคําสอนชนิดที่กระจัดกระจายไมเปนระบบ คําสอนนี้จะตองถายทอดรหัสธรรมแหงความเชื่อที่
สําคัญๆ ทั้งหมดโดยอาศัยวิธีที่งายๆ ซื่อๆ พรอมทั้งผลกระทบที่มีตอชีวิตทางศีลธรรมและทางศาสนาของ
เด็ ก ด ว ย การสอนคํ า สอนนี้ ใ ห ค วามหมายแก ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละในเวลาเดี ย วกั น ก็ รั บ ชี วิ ต จาก
ประสบการณของศีลศักดิ์สิทธิ์นั้น ซึ่งทําใหการสอนคําสอนไมเปนเพียงแตเรื่องหลักธรรมแตยังเปนการ
นําความยินดีที่ไดเปนพยานถึงองคพระเยซูคริสตในชีวิตประจําวันมาใหเด็กๆดวย

สําหรับวัยรุน
38.กลุมตอไปที่จะกลาวถึงคือวัยหนุมหรือวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่มีความสําคัญและอันตรายพอๆกัน
เปนวัยที่เริ่มเรี ยนรูจักตัวเอง เรียนรูจักโลกนอยๆ ภายในตัวเอง บุคคลในวัยนี้มักจะมีแผนการตางๆ
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มากมาย เริ่มมีความรักและแรงผลักดันทางเพศ ชอบรวมกลุมกัน และสนุกคึกคะนองตามประสาผูมอง
ชีวิตในแงดี แตในเวลาเดียวกันก็เปนวัยที่เต็มไปดวยปญหามีความปวดราวและความเหนื่อยหนายจาก
การแสวงหาความหมายของชีวิต ในขณะเดียวกันก็มีความระแวงสงสัยผูอื่นและหันเขาหาตัวเอง ซึ่งเปน
อันตรายมาก นอกจากนั้นยังเปนวัยที่จะมีประสบการณความพายแพและความผิดหวังเปนครั้งแรกดวย
การสอนคําสอนจึงมิอาจมองขามคุณสมบัติที่ละเอียดออนและแปรปรวนของวัยนี้เสีย การสอนคําสอน
จะตองนําวัยรุนเหลานี้มาพิจารณาชีวิตของตนเอง และมาเสวนากันโดยไมละเลยคําถามใหญๆ ของ
วัยรุน เกี่ยวกับการอุทิศตน ความเชื่อ ความรัก และวิธีแสดงออกในเรื่องเพศ การสอนคําสอนเชนนี้ จึงจะ
มีผลอยางแทจริง การแสดงใหเห็นวา พระเยซูคริสตทรงเปนเพื่อน ผูนํา และแบบอยาง ทรงเปนผูนําที่
นา ชื่นชมและเอาอยางดวย การแสดงใหเ ห็ นวา การสอนคําสอนของพระองคสามารถตอบคํ าถาม
สําคัญๆ ของมนุษยได และการแสดงใหเห็นแผนการแหงความรักของพระคริสต พระผูชวยใหรอด ซึ่ง
ทรงเปนความรักที่ลงมาจุติเปนมนุษย เพื่อทรงรวมมนุษยชาติใหเปนหนึ่งเดียวกันอยางแทจริง ทั้งหมดนี้
แหละเปนการปูพื้นฐานสําหรับการเจริญชีวิตในความเชื่อตอไปในภายภาคหนา และเหนือสิ่งอื่นใด การ
ทนทุกขทรมานและการสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสต ซึ่งนักบุญเปาโลบอกวา ไดทําใหพระองคทรง
แสดงฤทธานุภาพในการเสด็จกลับคืนพระชนมอยางรุงโรจนนั้น ความจริงประการนี้แหละสามารถให
บทเรียนที่แจมชัดแกมโนธรรมและจิตใจของวัยรุน และสองสวางใหเขาใจความเจ็บปวด ที่วัยรุนประสบ
เปนครั้งแรกในชีวิตของตนตลอดจนความทุกขยากของโลกที่เรากําลังเผชิญอยู

สําหรับเยาวชน
39. ชวงเวลาแหงการตัดสินใจที่สําคัญก็คือ ชวงเวลาที่เปนเยาวชนนี่แหละ แมวาเยาวชนจะยินดี
ตอการสนับสนุนของบุคคลในครอบครัวและเพื่อนๆ แตเยาวชนก็ตองหันมาพึ่งตัวและมโนธรรมของ
ตัวเอง และยิ่งทีก็ตองยิ่งมีความรับผิดชอบตออนาคตของตนเองมากยิ่งขึ้นความดีและความชั่ว พระ
หรรษทานและบาป ชีวิตและความตาย จะเผชิญหนากันในตัวเยาวชน มิใชในแบบที่เปนหลักการลอยๆ
แตเปนแบบของการเลือกตัดสินใจขั้นพื้นฐานวา จะรับหรือจะ ปฏิเสธโดยตระหนักในความรับผิดชอบ
ของตนเองอยางเต็มที่ฉะนั้นคําสอนที่เหมาะและสมบูรณสําหรับเยาวชนก็คือ สัจจะทางศาสนาที่จะ
ประทับใจอยางไมมีวันลืม ซึ่งไดแก การมีใจเมตตากรุณาและการปฏิเสธความเห็นแกตัว ความหมาย
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ของงานแบบคริสตชน ความดีของสังคม ความยุติธรรม ความรัก สันติภาพสากล ศักดิ์ศรีของมนุษย
การพัฒนา การปลดปลอยตาม คําสอนใหมๆ ของพระศาสนจักร28 คําสอนจึงมีความสําคัญอยางยิ่งใน
ชวงเวลานี้ เพราะเปนชวงที่สามารถถายทอดพระวรสารใหเปนที่เขาใจและยอมรับได เพราะสามารถให
ความหมายแกชีวิต และบันดาลใจใหปรับทัศนคติ ซึ่งหาไมแลวก็จะไมมีสิ่งอื่นใดที่สามรถใหคําอธิบาย
ได สิ่งเหลานี้ไดแก การเสียสละตนเอง การไมผูกพันในทรัพยสิ่งของ ความอดทน ความยุติธรรม การ
อุทิศ การคืนดี ความสํานึกวาจะตองมีพระผูสูงสุดและสิ่งที่มองไมเห็น ทั้งหมดนี้เปนคุณสมบัติที่ทําให
แยกแยะผูที่เปนศิษยของพระคริสตออกจากหมูเพื่อนฝูงของพวกเขา
ดังนั้น การสอนคําสอนจึงชวยตระเตรียมเยาวชนใหพรอมที่จะเขาสูชีวิตที่อุทิศตนโดยสิ้นเชิง
แบบคริสตชน ตัวอยาง เชน ผูใหญ เด็ก และเยาวชน ที่ไดรับการสั่งสอนเปนอยางดี มักจะพบกระแส
เรียกเปนพระสงฆ หรือนักบวชในตอนนี้เอง
สรุปแลว นับตั้งวัยเด็กถึงวัยผูใหญ การสอนคําสอนก็คือ โรงเรียนที่อบรมความเชื่อตามวัยตางๆ
แหงชีวิต เปรียบเสมือนประภาคารที่สองสวางนําชีวิตใหแกเด็ก วัยรุนและเยาวชนตลอดไป

การปรับคําสอนใหเหมาะสําหรับเยาวชน
40. เปนปรากฏการณแนชัดวา ตั้งแตการประชุมสมัชชาครั้งที่ 4 และในปตอมานั้น พระศาสนจักร
ไดสนใจปญหาวิธีการสอนคําสอนแกเด็กและเยาวชนอยางกวางขวาง และขอพระเจาโปรดใหความสนใจ
ที่เกิดขึ้นนี้ ไดมั่นคงอยูในพระศาสนจักรตลอดไป นั่นก็คือ การประชุมสมัชชามีคุณคาอยางยิ่งสําหรับ
พระศาสนจักรในการคนหาคุณลักษณะอันซับซอนของเยาวชนในยุคปจจุบันใหชัดเจนที่สุดเทาที่จะทําได
เช น ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ภาษาที่ เ ยาวชนใช ทํ า ให ก ารถ า ยทอดคํ า สอนของพระคริ ส ต ต อ งกระทํ า ด ว ยความ
พากเพียรและชาญฉลาด จึงจะไมทําใหผิดความหมายไป และแสดงใหเห็น วา เยาวชนเหลานี้แม
ภายนอกจะปรากฏใหเห็นเปนอยางหนึ่ง แตภายในนั้น นอกจากจะมีความพรอมและการเปดรับอยู
เสมอแลว ยังเต็มไปดวยความปรารถนาที่แทจริง ที่จะรูจักพระเยซูที่ใครๆ เรียกพระองควา พระคริสต
(มธ.1:16) ทั้งยังบงชี้วา การสอนคําสอนนั้น ถาจะทําการอยางเขมงวดและเอาจริงเอาจังแลวยอมมีความ
ลําบากและความเหน็ดเหนื่อยกวาสมัยกอนมากทีเดียว ทั้งนี้เพราะ อุปสรรคและความยุงยากนานาชนิด
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ที่จะตองประสบ แตก็นาชื่นใจกวาทุกสมัยเพราะวา ไดเห็นการตอบสนองอยางจริงจังจากเด็กๆ และ
เยาวชน นี่คือ ขุมทรัพยของพระศาสนจักรในอนาคต
ตอจากนี้ จะกลาวถึงเยาวชนบางกลุมที่มีลักษณะเฉพาะควรแกการเอาใจใสเปนพิเศษในการ
สอนคําสอน

สําหรับคนพิการ
41.ควรคํานึงถึงเด็กและเยาวชนซึ่งพิการทางกาย หรือทางสมองเปนอันดับแรก คนเหลานี้มีสิทธิ์
เชนเดียวกับคนอื่นๆ ในวัยเดียวกัน ในอันที่จะเรียนรูรหัสธรรมแหงความเชื่อ เพราะความยากลําบากที่
เขาประสบมากขึ้นนั้น ยิ่งทําใหบุญกุศลของเขาและของครูเพิ่มมากขึ้นไปดวย ทั้งนี้เนื่องมาจากความ
พากเพียรพยายามที่ตองใชเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง แตก็เปนที่นายินดีที่ไดเห็นองคการคาทอลิกเปนจํานวน
มาก ไดอุทิศตนรับคนใชพิการ ไดมีสวนแบงปนประสบการณนี้ใหแกที่ประชุมสภาพระสังฆราช และใน
เวลาเดียวกันก็ไดรับกําลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจอันสําคัญตอไปนี้ดวย องคการเหลานี้ควรไดรับการ
สนับสนุน สงเสริมใหสัมฤทธิ์ผลตามความมุงมาดปรารถนายิ่งๆ ขึ้น

สําหรับเยาวชนที่ไรการสนับสนุนทางศาสนา
42. ขาพเจาหวนคิดถึงเด็กและเยาวชนที่มีจํานวนมากขึ้นทุกที ที่เกิดมาและไดรับการเลี้ยงดูใน
บานที่มิไดเปนคริสตชน หรือมิไดปฏิบัติหนาที่ของคริสตชน แตทวาพวกเขาเหลานี้ยังปรารถนาที่จะ
เรียนรูความเชื่อของคริสตชน พวกเขาไดรับหลักประกันวา จะไดรับการสอนคําสอนที่เหมาะสมกับ
สภาพ เพื่อสามารถเติบโตในความเชื่อ และเจริญชีวิตในความเชื่อยิ่งที่ยิ่งมากขึ้น แมวาจะไรการ
สนับสนุนทางศาสนา หรือไดรับการคัดคานจากคนรอบขางก็ตาม

สําหรับผูใหญ
43. จากผูรับการสอนคําสอนตามลําดับตางๆ ตามที่กลาวมานี้ ขาพเจามิอาจละเลยความหวงใย
ที่สําคัญประการหนึ่งของบรรดาพระสังฆราชในที่ประชุมสมัชชา ที่เห็นความจริงจังและความเรงรีบของ
ปญหา อันสืบเนื่องมาจากประสบการณที่พบเห็นอยูทั่วไปในโลกปจจุบัน สิ่งที่ขาพเจาจะกลาวถึงนี้ก็คือ
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ปญหาหลักสําหรับการสอนคําสอนผูใหญนั่นเอง คําสอนนี้นับวาสําคัญที่สุด เพราะบุคคลที่จะเรียนรูใน
ขั้นนี้เปนผูมีความรับผิดชอบ และมีความสามารถที่จะเจริญชีวิตแบบคริสตชนอยางเต็มที่แลว คริสต
ชุมชนจะไมสามารถปฏิบัติภารกิจดานคําสอนอยางผูถาวรได ถาไดรับความรวมมือโดยตรงจากผูใหญที่
มีความเชี่ยวชาญ ไมวาจะเปนในแงของผูรับหรือผูสนับสนุนกิจการดานคําสอนก็ตาม โลกที่เยาวชน
ไดรับเรียกใหมาเจริญชีวิตและเปนพยานถึงความเชื่อซึ่งไดรับการพัฒนา และเสริมสรางใหเขมแข็งโดย
อาศัยการสอนคําสอนนั้น มีผูใหญเปนผูดูแลความเชื่อของผูใหญก็เชนเดียวกัน ควรจะไดรับการเสริม
กระตุนและฟนฟู ใหความเชื่อนั้นแผขยายแพรซึมไปทั่งทุกแขนงงานที่เขารับผิดชอบอยู ดังนั้น เพื่อให
การสอนคําสอนมีประสิทธิภาพจะตองทําแบบตอเนื่อง ไมใชมาหยุดที่วัยผูใหญ ซึ่งจะทําใหคําสอนไร
ประโยชนโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ก็เพราะวา คําสอนนั้นจําเปนสําหรับผูใหญไมนอยไปกวาวัยอื่นๆ เลย แมวาจะ
มีรูปแบบที่แตกตางออกไปก็ตาม

ผูที่กําลังเตรียมเปนคริสตชน
44. ในบรรดาผูใหญที่ตองเรียนคําสอนนั้น เราควรเอาใจใสผูที่เกิดมาและไดรับการเลี้ยงดูในถิ่นที่
คริสตศาสนายังไปไมถึง พวกเขาอาจจะเคยสัมผัสคําสอนของคริสตศาสนาเปนบางครั้ง เพราะวิถีชีวิต
ของพวกเขาพาไป แตก็ยังไมมีโอกาสไดเรียนรูอยางลึกซึ้ง นอกจากนั้นยังควรเอาใจใสผูท่ีเคยไดรับการ
สอนมาตั้งแตเด็ก แตตอมาก็ไดละทิ้งการปฏิเสธศาสนกิจไปเสียเมื่อเติบโตเปนผูใหญก็พบวา ความรูดาน
ศาสนาของเขานั้นยังคงอยูในขั้นปฐมวัย บุคคลอีกจําพวกหนึ่งที่ตองเอาใจใสดวยก็คือ ผูที่ไดรับการสอน
คําสอนมาตั้งแตเด็กเหมือนกันแตก็ไดรับอยางไมดี ไมซาบซึ้งเขาไปในจิตใจ บุคคลกลุมสุดทายก็คือ ผูที่
เกิดในประเทศที่ถือคริสตศาสนา หรือในสภาพแวดลอมทางสังคมแบบคริสตชน แตไมเคยอบรมดาน
ความเชื่อ กลุมนี้ก็จัดอยูในหมูผูที่กําลังเตรียมเปนคริสตชนดวย

รูปแบบตางๆ ของการสอนคําสอนที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
45.การสอนคําสอนจึงจําเปนสําหรับผูใหญทุกระดับ คนชราก็ควรไดรับความสนใจเปนพิเศษ
ตามลักษณะของประสบการณและปญหา ความจําเปนนี้ไมยิ่งหยอนไปกวาเด็กวัยรุนหรือเยาวชนเลย
เราควรจะคิดถึงผูอพยพ ผูที่กําลังพัฒนาชนบทสมัยใหมไดละเลยไป หรือผูพํานักอยูในเมืองใหญๆ ที่หา
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วัดหรือสถาบันทางศาสนาไดยาก และบุคคลอื่นๆ ในประเทศเดียวกันอีกเปนจํานวนมาก ดังนั้น จึงเปน
สิ่งที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง ที่จะทวีความดําริริเริ่มตางๆ ที่จะใหการอบรมแบบคริสตชนแกคนเหลานี้โดย
อาศัยเครื่องมือที่เหมาะสมตางๆ เชน โสตทัศนูปกรณ หนังสือ การบรรยาย หรือการอภิปลาย เพื่อชวยลด
ชองวางอันเกิดจากการเรียนคําสอนไมเพียงพอ และทําใหคําสอนที่ไดเรียนมาตั้งแตเด็กๆ สมบูรณขึ้น
เปนลําดับ ยิ่งกวานั้นยังเปนการเตรียมคนเหลานี้ใหสามารถชวยเหลือคนอื่นอยางแทจริงในทํานอง
เดียวกันดวย
ที่สําคัญก็คือ อยาทําใหคําสอนสําหรับเด็ก เยาวชน และผูใหญซึ่งตอเนื่องกัน ตองแยกขาดจาก
กัน จงระวังอยาใหมีการขาดตอนระหวางเนื้อหาของคําสอนเหลานี้ ในทางตรงกันขาม ควรจะจัดใหตาง
ฝายตางสงเสริมซึ่งกันและกันอยางสมบูรณ ผูใหญนั้นสามารถชวยสอนคําสอนเด็กและเยาวชนไดมาก
แตผูใหญเองก็จะไดรับประโยชนจากการสอนคําสอนนั้นเพื่อความเจริญขึ้นของชีวิตของเขาดวยเชนกัน
เห็นควรจะตองย้ํา ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่งวา ในพระศาสนจักรของพระเยซูคริสต ไมมีใครเลยที่ไดรับ
การยกเวนวา ไมตองไดรับการสอนคําสอน แมกระทั่งสามเณร นักบวชผูเยาว และทุกคนที่ไดรับการเรียก
ใหมาเปนชุมพาบาล รวมทั้งครูคําสอนดวย บุคคลเหลานี้ ยิ่งไดรับการสอนเยี่ยงศิษยผูถอมตนของพระศา
สนจักรมากเพียงไร ก็ยิ่งสามารถประกอบภารกิจที่ไดรับมอบหมายไดดียิ่งขึ้นเทานั้น ทั้งนี้เพราะ พระศา
สนจักรเองก็เปนทั้งครูคําสอนที่ยิ่งใหญที่สุด และในเวลาเดียวกันก็เปนผูที่ไดรับการสอนคําสอนมากที่สุด
ดวย
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บทที่ 6
วิธีการและอุปกรณบางอยางในการสอนคําสอน
เครื่องมือสื่อสาร
46. จากการสอนคําสอนดวยปากของเหลาบรรดาอัครสาวกและดวยจดหมายที่เขียนเวียนไปตาม
พระศาสนจักรตางๆ จนมาถึงยุคที่มีวิธีการและเครื่องมือที่มันสมัย การสอนคําสอนมิไดหยุดยั้งที่จะ
แสวงหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุด เพื่อประกอบภารกิจของตนโดยไดรับความรวมมือจาก
ชุมชนตางๆ และแรงกระตุนจากผูอภิบาลทั้งหลาย ความพยายามอันนี้ควรจะกระทําตอไป
ขาพเจาฉุกคิดไดเดี๋ยวนี้ ถึงบทบาทของเครื่องมือสื่อสารระดับสังคม และระดับกลุมชน เชน
โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เครื่องบันทึกเสียง และเทปตางๆ รวมความแลวก็คือ โสตทัศนูปกรณตางๆ
นั่นเอง ความสําเร็จในดานนี้กอใหเกิดมีความหวังขึ้นมากทีเดียว ประสบการณเชน การสอนทางวิทยุ
หรือโทรทัศนนั้น มีผลดีมากหากจัดอยางมีศิลปะและถูกตองตามหลักคําสอนของพระศาสนจักร พระศา
สนจักรในปจจุบันมีโอกาสที่จะชี้ใหเห็นความสําคัญของปญหาเหลานี้ เชน ในวันสื่อมวลชน และคงไมมี
ความจําเปนที่จะตองกลาวใหมากความในเรื่องนี้ แมวาจะมีความสําคัญเปนอยางมากก็ตาม

การใชสถานที่ โอกาส และการชุมนุมตางๆ ใหเปนประโยชน
47. ขาพเจายังคิดถึงโอกาสที่มีคาเปนพิเศษตางๆ ซึ่งเหมาะอยางยิ่งสําหรับสอนคําสอน เชน การ
แสวงบุญในระดับสังฆมณฑล ระดับเขต หรือในระดับชาติ ซึ่งควรจะใชโอกาสสอนเนื้อหาที่เลือกสรร
โดยเฉพาะบางอยางเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูคริสต พระนางพรหมจารีมารีอา หรือนักบุญตางๆ และยังมี
ธรรมเนียมการเทศนฟนฟูจิตใจ ซึ่งบางครั้งก็จะถูกละทิ้งเร็วเกินไป แตธรรมประเพณีนี้กลับมีคุณคาใน
การฟนฟูและใหพลังแกชีวิตคริสตชนเปนระยะๆ ที่จะหาสิ่งอื่นมาทดแทนไมไดดังนั้นจึงควรปรับปรุงและ
ใหทันสมัยขึ้น นอกจากนั้นยังมีกลุมศึกษาพระคัมภีร ซึ่งจะกาวขามพนการตีความในพระคัมภีร และชัก
นําสมาชิกใหปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจาตัวอยางอื่นๆ ก็ยังมีอีกเชน การประชุมกลุมคริสตชน
พื้นฐานซึ่งควรจะทําใหสอดคลองกับพระดํารัสเตือนเรื่อง การประกาศพระวรสารในโลกปจจุบัน (เทียบ
เชิงอรรถที่ 17 และ ASS 68,,1976 : 46-49) ขาพเจาตองขอกลาวถึงกลุมเยาวชน ซึ่งมีชื่อและรูปแบบ
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ตางๆ กัน แตก็มีเปาหมายอันเดียวกันคือ การประกาศพระเยซูคริสตใหเปนที่รูจัก และการเจริญชีวิตตาม
พระวรสาร กลุมเยาวชนนี้กําลังเจริญเติบโตในบางทองที่ เปรียบเสมือนฤดูใบไมผลิซึ่งนําความบรรเทามา
สูพระศาสนจักร ทั้งนี้รวมทั้งกลุมกิจการคาทอลิก กลุมสังคมสงเคราะห กลุมภาวนา และกลุมรําพึงเพง
ฌาณ กลุมตางๆ เหลานี้เปนแหลงความหวังอันรุงโรจนของพระศาสนจักรในอนาคต แตในพระนาม
ของพระเยซูคริสตขาพเจาใครขอเตือนเยาวชนที่เปนสมาชิก ผูนําและพระสงฆที่อุทิศงานอภิบาลสวน
หนึ่งใหแกงานเหลานี้วาไมวาจะตองลงทุนลงแรงสักเทาไรก็ตาม อยาปลอยใหกลุมเหลานี้ซึ่งจะมีโอกาส
พิเศษที่จะพบปะกลุมอื่นๆ และมีพระพรอันอุดมมีมิตรภาพ ภราดรภาพ ความราเริงและความเรารอน
และการพินิจพิจารณาถึงเหตุการณและขอเท็จจริงตางๆ ในกลุมเยาวชนเหลานี้ อยาใหพวกเขาขาด
การศึกษาหลักพระคริสตธรรมอยางจริงจัง เพราะหากขาดไปแลวก็จะเกิดอันตรายซึ่งไดเคยเกิดขึ้น
มาแลว ซึ่งจะทําใหสมาชิกของกลุมเองและพระศาสนจักรตองผิดหวัง
ความพยายามใดๆ ที่เปนไปไดในสภาพแวดลอมตางๆ เชนนี้ หรือในสภาพอื่นใดก็ตาม ยิ่งจะเปน
ที่ยอมรับ และมีผลมากขึ้น ถาหากกระทําไปโดยเคารพพื้นฐานตามธรรมเนียมของแตละบุคคล การ
ปรับคําสอนใหกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิต หรือ วิถีทางที่ถูกตอง จะทําใหบรรลุวิธีเขาถึงคนในแบบตางๆ
ซึ่งก็มีความหลากหลายและใหการสนับสนุนแกกันและกัน ชวยทําใหคําสอนร่ํารวยดวยความนึกคิด
ใหมๆ พรั่งพรอมทั้ง 3 มิติ คือวาจา การรําลึก และองคพยาน ซึ่งตรงกับคําสอน พิธีฉลองรําลึกและพันธ
กิจในการดําเนินชีวิต ที่ไดย้ําเตือนไวในสารของสมัชชาพระสังฆราชถึงพระชากรของพระเจา30

การเทศน
48. ขอสังเกตนี้จะยิ่งมีคุณคาทวีมากขึ้นสําหรับคําสอนในรูปแบบพิธีกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
พิธีบูชามิสซา การเทศนนั้นหากกระทําโดยยึดถือตัวบทและหลักเกณฑจริงๆ แลวก็จะชวยนําการเดินทาง
แหงความเชื่อที่ไดเริ่มโดยสอนคําสอนนั้นไปสูความไพบูลยและในเวลาเดียวกันก็กระตุนศิษยของพระ
คริสตใหเริ่มตนการเดินทางฝายจิตใหมทุกวัน โดยการปฏิบัติตามสัจจธรรม การถวายนมัสการและการ
ขอบพระคุณดวยเหตุนี้ จึงกลาวไดวา การสอนคําสอนไดเริ่มตนและสําเร็จลงในพิธีบูชามิสซาตลอดป
พิธีกรรมนั่นเอง การเทศนโดยยืดพระคัมภีรเปนศูนยกลางก็จะชวยทําใหสัตบุรุษเกิดความคุนเคยกับรหัส
ธรรมแหงความเชื่อและหลักแหงชีวิตคริสตชน ดังนั้นจึงควรใหความสนใจกับการเทศนมากๆ กลาวคือ
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อยาใหการเทศนยาวหรือสั้นกันไป ควรเตรียมบทเทศนอยางดีเสมอใหอุดมดวยเนื้อหาและใหเหมาะสม
กับผูฟง ผูเทศนคือผูที่ไดรับศีลบวชแลวเทานั้น การเทศนไมควรจํากัดอยูในเฉพาะในพิธีมิสซาวันอาทิตย
หรือวันฉลองเทานั้น แตควรใหมีในพิธีโปรดศีลลางบาป ซีลอภัยบาป พิธีแตงงานและงานศพดวย นี่
แหละคือ ผลประโยชนประการหนึ่งที่ควรจะไดรับจากการฟนฟูพิธีกรรม

งานเขียนเกี่ยวกับการสอนคําสอน
49. แนวทางและวิธีการตางๆ ที่กลาวมานี้ ทําใหกลาวไดวา กิจกรรมทุกอยางของพระศาสนจักรมี
มิติที่เปนการสอนคําสอน แตโปรดอยาเขาใจวา งานสอนคําสอนนั้นไดลดความสําคัญลงไป ตรงกันขาม
งานนี้กลับมีความหมายมากยิ่งขึ้นการฟนฟูคําสอนในปจจุบันนี้ สวนมากก็คือการเขียนหนังสือคําสอน
ใหม แ ละการเพิ่ ม จํ า นวนหนั ง สื อ คํ า สอน ซึ่ง การดํ า เนิ น อยู ในหลายแห ง ในพระศาสนจั ก ร ผลงานที่
นาชื่นชมเปนจํานวนมากไดปรากฏออกสูสายตาและเปนขุมทรัพยที่แทจริง สําหรับงานคําสอน กระนั้นก็
ดี ตองรับดวยความสุภาพและอยางตรงไปตรงมา พรอมกับความกาวหนาประการนี้ ไดมีบทความและ
หนังสือบางเลมมีลักษณะกํากวม มีอันตรายตอเยาวชนและชีวิตของพระสาสนจักรในบางกรณี เพราะ
เหตุที่มุงหารูปแบบการสื่อที่ดีที่สุด และการยึดติดกับสื่อการสอนตามสมัยนิยมจึงมีการผลิตผลงานดาน
คําสอนออกมา แลวกอใหเกิดความสับสนแกเยาวชน แมกระทั่งผูใหญ โดยการละทิ้งองคประกอบที่
สําคัญของความเชื่อของพระศาสนจักรไปเสีย ไมวาจะโดยเจตนาหรือไมก็ตาม หรือบางครั้งก็เนน
ความสําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปจนถึงกับละเลยเรื่องอื่นๆ หรือละเลยการสอนคําสอนของ
พระศาสนจักรแตพิจารณาเพียงเฉพาะในแงมุมของมนุษยเทานั้น เปนตน
ดังนั้น ไมเปนการเพียงพอที่จะพยายามเพิ่มจํานวนหนังสือขึ้นเทานั้น ตอไปนี้จะกลาวถึงเงื่อนไข
บางประการ ที่จะชวยใหการผลิตหนังสือคําสอนสอดคลองกับเปาหมาย คือ
ก. คําสอนนั้นตองสัมพันธกับชีวิตจริงของยุคที่เราสอนโดยมีความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับความ
กังวล ปญหา การตอสูและความหวังของคนในยุคนั้น
ข. ตองใชภาษาที่เขาใจไดของคนในยุคนั้น
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ค. ตองมุงที่จะถายทอดขาวสารทั้งมวลของพระคริสตและพระศาสนจักร โดยไมละเลยหรือ
บิดเบือนสวนใดๆ ของขาวสารนั้น และคําอรรถาธิบายจะตองยึดแนวและโครงสรางที่ชี้ชัดวา อะไรเปน
หัวใจของขาวสารนั้น
ง. ตองมุงที่จะใหผูไดรับประโยชนจากการสารนั้น มีความรูสึกซาบซึ้งในรหัสธรรมของพระคริสต
มากขึ้น มุงใหเกิดการกลับใจอยางแทจริง และดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยของพระเจา

หนังสือคําสอน
50. บรรดาผูที่ไดรับภาระจัดทําสื่อการสอนคําสอน โดยเฉพาะหนังสือคําสอนนั้น จะตองผาน
การอนุมัติเห็นชอบจากผูใหญผูมีอํานาจเสียกอน และพยายามยึดแนวของ หนังสือคูมือแนะแนวการ
สอนคําสอนทั่วไป31 ซึ่งใชเปนบรรทัดฐานสําหรับการอางอิงใหมากที่สุดเทาที่จะทําได32
ในเรื่องนี้ ขาพเจาใครขอใหกําลังใจแกสภาสังฆราชทั่วโลก ใหจับงานนี้ดวยความพากเพียรและ
ความเด็ดเดี่ยว โดยรวมมือกับสันตะสํานักอยูเสมอ เพื่อจะไดผลิตหนังสือคําสอนที่มีเนื้อหาถูกตอง
ตามที่พระเจาทรงไขแสดง และมีวิธีการที่ทันสมัย เพื่อจะสามารถใชอบรมตริสตชนทุกรุนในอนาคตใหมี
ความเชื่อมั่นคง
ที่กลาวมายอๆ ถึงแนวทางและวิธีการสอนคําสอนในโลกปจจุบันนี้ มิไดทําใหคะแนนตางๆ ของ
สมัชชาพระสังฆราชหมดคุณคาอันอุดมไปเสีย เปนที่นายินดีที่ทราบวา ในปจจุบันนี้ทุกๆ ประเทศไดให
ความรวมมือที่มีคุณคา เพื่อฟนฟูการสอนคําสอนใหเปนปกแผนและมีผลที่แนนอนไมตองสงสัยเลยวา
พระศาสนจักรคงจะพบผูเชี่ยวชาญและวิธีการที่เหมาะสมสําหรับตอบสนองความจําเปนอันซับซอนใน
การติดตอกับคนในยุคนี้ทั้งนี้โดยอาศัยพระหรรษทานของพระเจา
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บทที่ 7
วิธีการสอนคําสอน
วิธีการตางๆ
51. วัย และการเจริญ เติบโตทางสติ ปญญาของคริสตชนซึ่ง หมายถึง ระดั บวุ ฒิภาวะในเรื่อง
เกี่ยวกับพระศาสนจักร และดานจิตใจ รวมทั้งสิ่งแวดลอมอื่นๆ เรียกรองใหการสอนคําสอนตองกระทํา
ดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว กลาวคือ การอบรมความเชื่อ ซึ่งกลาวโดยทั่วไป
แลว ความแตกตางในวิธีการยังจําเปนสําหรับสิ่งแวดลอมทางดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งพระศาสน
จักรเขาไปมีบทบาทในการสอนคําสอนอยู
การใชวิธีการที่แตกตางกันเปนเครื่องหมายของชีวิตและความอุดมสมบูรณ ดังนั้น พระสังฆราช
ในที่ประชุมสมัชชาครั้งที่ 4 จึงใหความสนใจในเรื่องนี้มาก แตในเวลาเดียวกันก็กําหนดเงื่อนไขที่จําเปน
เพื่อใหความแตกตางนั้นก็ประโยชนแทนที่จะเกิดโทษตอเอกภาพของการอบรมความเชื่อที่มีเพียงหนึ่ง
เดียว

ตองมุงรับใชดานการไขแสดงและการกลับใจ
52. ป ญ หาแรกที่ ป รากฏ ณ ที่ นี่ ก็ คื อ อั น ตรายจากแนวโน ม ที่ จ ะเจื อปนการสอนคํ าสอนด ว ย
อุดมการณทั้งที่เปดเผยและแฝงเรน โดยเฉพาะดานการเมืองและสังคม หรือทาทีสวนตัวทางการเมือง
บางอยาง เมื่อทัศนะเหลานี้แทรกตัวเขามาในขาวสารที่จะตองนําไปประกาศ จนถึงจุดที่ปดบังและลด
ศักดิ์ศรีของขาวสารลงมาเปนอันดันดับรอง หรือใชขาวสารนั้นเปนเครื่องมือเพื่อบรรลุเปาหมายของตน
การสอนคําสอนก็จะถูกบิดเบือนไปอยางสิ้นเชิง ที่ประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลก จึงไดเนนถึงความ
ต องการ ที่ จ ะทํ าใหการสอนคํา สอนอยูน อกเหนื อ อิ ท ธิ พลที่ ชัก นํ าไปสู ฝา ยต างๆ ให มี ค วามคิด เห็ น
แตกตางกัน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหเกิดการแบงแยกคําสอน แมกระทั่งการตีความทางดานเทววิทยา
ดวย การสอนคําสอนจะตองวางรากฐานอยูบนการไขแสดงตามที่อํานาจสั่งสอนของพระศาสนจักรได
กระทั่งอยางเปนทางการและอยางปกติทั่วไป นั่นก็คือ การไขแสดงที่กลาวถึงพระเจา ผูสรางและผูไถ
ซึ่งทรงสงพระบุตรลงมาอยูทามกลางมนุษยและทรงมีเนื้อหนังเหมือนเรา พระบุตรนี้ทรงเขามามีสวนรวม
43

มิใชเฉพาะในประวัติศาสตรสวนตัวของแตละคนเทานั้น แตทรงมีสวนในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ
และทรงเปนศูนยกลางของประวัติศาสตรนั้นดวย ฉะนั้นการไขแสดงนี้ จึงกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงอยาง
ถึงแกนของมนุษยและเอกภพ และเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอยางที่เสริมสรางชีวิตมนุษยดวยอํานาจของขาวดี
ของพระเยซู ค ริ ส ต ในความหมายนี้ การสอนคํ า สอนอยู เ หนื อ รู ป แบบของการสอนศี ล ธรรมแบบ
นามธรรม แตถึงกระนั้น การสอนคําสอนก็ไดรวมเอาการสอนศีลธรรมที่แทของคริสตศาสนาไวดวย
และเหนือสิ่งใด การสอนคําสอนไดขามพนลัทธินิยมของพระเมสสิยาหที่อางถึงการมาถึงยุคของสังคม
และทางการเมือง ที่มุงใหบรรลุความเปนมนุษยอยางสมบูรณในสังคมนั้นเปนสําคัญ

ขาวสารที่ซอนเรนอยูในวัฒนธรรม
53. บัดนี้ก็มาถึงปญหาที่สอง ดังที่ขาพเจาเคยกลาวกับสมาชิกกรรมการพระคัมภีรเมื่อเร็วๆ นี้วา
“คําวา ‘การนําความเชื่อเขาสูวัฒนธรรม’ นี้อาจจะเปนศัพทบัญญัติขึ้นใหม แตก็ชวยใหเห็นอยางชัดเจน
ถึงปจจัยหนึ่งของรหัสธรรมแหงการอวตารของพระบุตร” (เทียบ ASS 17, 1979 : 607) อาจจะกลาวได
วา การสอนคําสอนหรือการประกาศพระวรสารโดยทั่วไปก็คือ การถายทอดพลังแหงพระวรสาร เขาสู
แกนแทของวัฒนธรรมหนึ่ง หรือหลายๆวัฒนธรรมนั่นเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมายการสอนคําสอนจึงตอง
พยายามศึกษาวัฒนธรรมเหลานี้ รวมถึงองคประกอบสําคัญตางๆ ตองเรียนรูถึงวิธีการแสดงออกที่
สําคัญ ตองเคารพคุณคาและความร่ํารวยที่มีอยูในวัฒนธรรมนั้นๆ ดวยทาทีเชนนี้ การสอนคําสอนจึง
สามารถเสนอความรูเกี่ยวกับรหัสธรรม (เทียบ รม. 16 : 25, อฟ. 3 : 5) และชี้ใหเห็นแบบชีวิตคริสตชนที่
แทในจารีตประเพณีที่เปนอยู รวมถึงการเฉลิมฉลอง และความนึกคิดแบบคริสตชนซึ่งซอนเรนอยูใน
วัฒนธรรมนั้น
ในเรื่องนี้มีปจจัยที่ตองคํานึงถึง 2 ประการ คือ ประการแรก พระวรสารมิอาจอยูโดดเดี่ยวโดย
แยกจากวัฒนธรรมซึ่งพระวรสารไดแทรกตัวเขามาตั้งแตสมัยแรกนั้นได (เชน โลกในยุคของพระคัมภีร
หรือตัวอยางที่เปนรูปธรรมมากขึ้น เชน สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมที่พระเยซูคริสตไดทรงพระชนมอยู)
ทั้งมิอาจสามารถแยกจากวัฒนธรรมที่พระวรสารไดเขาไปมีบทบาทอยูเปนเวลานับศตวรรษมาแลวโดย
ไมสูญเสียความหมาย สิ่งนี้ไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากดินแดนแหงวัฒนธรรมนั้น แตโดยอาศัย
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การเสวนาซึ่ ง สื บ จากสมั ย ของอั ค รสาวกแล ว ต อ มาก็ ค อ ยๆ กลายเป น ส ว นหนึ่ ง ของการเสวนาด า น
วัฒนธรรมไป
อีกประการหนึ่งก็คือ พลังของพระวรสารนั้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และการใหกําเนิดใหมๆ
ในทุกๆที่ เมื่อมาสัมผัสกับวัฒนธรรมเขาก็ไดแกไขสวนประกอบหลายอยางของวัฒนธรรมนั้นใหถูกตอง
ยิ่งขึ้น การสอนคําสอนจะไมเปนการสอนคําสอนถาพระวรสารมาสัมผัสกับวัฒนธรรมแลว พระวรสาร
เองกลับเปนฝายเปลี่ยนแปลงไป ถาหากเราลืมขอควรคํานึงประการนี้ไป ก็จะตรงกับที่ทานนักบุญเปาโล
ประณามไวอยางรุนแรงวา เรากําลัง “ทําใหไมกางเขนของพระคริสตหมดพลังไป” (1คร. 1 : 17)
แตการที่จะนําเอาสวนประกอบบางอยาง ไมวาจะเปนทางดานศาสนาหรือทางอื่นใดก็ตาม ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยกลุมหนึ่ง มาใหอยางรอบคอบ เพื่อชวยอธิบายให
สมาชิกเขาใจรหัสธรรมของคริสตธรรมใหดียิ่งขึ้นอยางนี้ก็เปนคนละเรื่องกับที่กลาวไวขางตน ครูคําสอน
ย อ มรู ดี ว า คํ า สอนจะต อ ง “เกิ ด ใหม ” ในวั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล อ มที่ ห ลากหลาย ตั ว อย า งเช น
ประชาชนที่มีความแตกตางทางดานวัฒนธรรมอยางมากมาย เยาวชนยุคใหมตลอดจนสภาพแวดลอม
ตางๆ ที่ประชาชนตองเผชิญอยูในขณะนี้ ประชาชนจะไมยอมรับคําสอนที่ขาดวิ่น เพราะถูกตัดทอน
หรือเนื้อหาถูกบดบังลดเลือนไปโดยการปรับหรือกระทั่งการใชภาษาซึ่งอาจจะเปนอันตรายตอประมวล
ขอความเชื่อที่มีคาอยางยิ่งได (เทียบ 2 ทธ.1: 14) หรือโดยการยินยอมนั้นจะตองทําใหวัฒนธรรม
สมบูรณขึ้น โดยชวยใหการกาวพนจุดบกพรองหรือสิ่งที่ผิดวิสัยมนุษยที่ปรากฏอยู และเชื่อมโยงคุณคา
ของวัฒนธรรมนั้นเขากับความไพบูลยของพระคริสตเจา (เทียบ ยน.1 : 16, อฟ. 1: 10)

คุณประโยชนของความศรัทธาประสาชาวบาน
54. ปญหาอีกประการหนึ่งของวิธีการสอนคําสอนก็คือ การรูจักใชประโยชนจากสวนประกอบที่
ถูกตองของความศรัทธาประสาชาวบานในการสอนคําสอน ขาพเจามีความทรงจําถึงความศรัทธาที่สัตบ
รุษในบางทองที่ปฏิบัติดวยใจเรารอนและมีเจตนาบริสุทธิ์ ถึงแมความเชื่อที่อยูเบื้องหลังนั้น จะตองไดรับ
การชําระใหบริสุทธิ์หรือทําใหถูกตองยิ่งขึ้นในหลายๆ ดานก็ตาม ขาพเจายังจําบทภาวนาที่ซื่อๆ งายๆ
หลายบทที่สัตบุรุษโดยทั่วไปมักจะนิยมสวดกัน และขาพเจายังจํากิจศรัทธาบางอยางที่ปฏิบัติการดวย
ความปรารถนาจากใจจริง ที่ใชโทษบาปหรือทําใหพระผูเปนเจาทรงพอพระทัย บทภาวนาและกิจศรัทธา
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เหลานี้ ถาตัดสวนที่ควรจะละทิ้งออกไปเสียแลวก็จะมีสวนที่เหลือที่สามารถชวยสัตบุรุษใหกาวหนาใน
ความรูเกี่ยวกับรหัสธรรมของพระคริสตเจาและคําสั่งสอนของพระองคไดหากใชมันอยางถูกทาง เชน
ความรักและความเมตตาของพระเจา การอวตารของพระเยซูคริสต ไมกางเขนแหงการไถกู และการ
กลับคืนพระชนมของพระองค กิจการของพระจิตในคริสตชนแตละคนในพระศาสนจักร รหัสธรรม
เกี่ยวกับชีวิตหนา คุณธรรมตามพระวรสารที่จะตองปฏิบัติ การเจริญชีวิตของคริสตชนในโลกนี้ เปนตน
ทําไมเราจึงอาศัยสวนที่มิไดเปนสาระของคริสตศาสนาหรือกระทั่งเปนปฏิบัติตอคริสตศาสนา และกลับ
ปฏิเสธที่จะใชสวนที่เมื่อไดรับการแกไขปรับปรุงแลว มีบางลักษณะของคริสตศาสนาอยูที่รากฐานของ
มัน

การทองจํา
55. ปญหาสุดทายของวิธีการสอนคําสอนซึ่งมีความสําคัญที่ควรจะกลาวถึงเปนประการสุดทาย
ซึ่งไดมีการโตเถียง อภิปรายกันหลายครั้งในการประชุมสมัชชาพระสังฆราช คือ การทองจําการสอนคํา
สอนนับตั้งแตสมัยเริ่มแรก ซึ่งตรงกับยุคอารยธรรมที่ใชถายทอดโดยทางวาจาเปนสวนใหญ การทองจํา
จึงเปนสวนที่ปฏิบัติกันอยางกวางขวาง การสอนคําสอนจึงเปนที่เริ่มรูจักสืบตอกันมาวา เปนการเรียนรู
ขอความจริงที่สําคัญๆ ในการทองจํา เราทุกคนก็รูอยูแกใจวา วิธีนี้มีขอบกพรองอยูหลายอยาง และอีก
อยางหนึ่งที่สําคัญไมนอยก็คือ การทองจํานั้นไมไดทําใหเกิดการซึมซาบเอาเสียเลย จึงเทากับเปนการ
ลดทอนความรูใหอยูในรูปของสูตรที่ถูกกลาวหาซ้ําซาก โดยไมมีความเขาใจอยางถองแทเลย เพราะมี
ขอบกพรองประการนี้ และเพราะอารยธรรมของเราในยุคปจจุบันมีลักษณะเฉพาะที่ผิดแผกแตกตาง
ออกไป ในบางทองที่จึงไดมีการยกเลิกการสอนคําสอนโดยวิธีทองจําเสียเกือบทั้งหมด และที่รายกวานั้น
ก็คือ บางแหงไดยกเลิกโดยสิ้นเชิง ในการประชุมสมัชชาพระสังฆราชครั้งที่ 4 นี้จึงปรากฏมีเสียงที่เปน
ทางการเรียกรองใหกลับมาฟน ฟูความสมดุลระหวางการตริตรองใครครวญและการเปนไปเองตาม
ธรรมชาติ การเสวนาและการเงียบ รวมถึงงานที่เปนลายลักษณอักษรและงานที่ใชความจําเสียใหม ยิ่ง
ไปกวานั้น บางวัฒนธรรมยังใหความสําคัญแกการทองเปนจํานวนมากทีเดียว
มีอยูสมัยหนึ่ง ในการสอนวิชาที่ไมเกี่ยวกับศาสนาในบางประเทศ ไดมีเสียงบนกันหนาหูยิ่งขึ้นถึง
ผลราย อันเกิดจากการปลอยปละละเลยความสามารถดานความจําของมนุษย ถาเราไมพยายาม
นําเอาความสามารถประการนี้กลั บมาใช งานอี กโดยวิ ธีการที่ช าญฉลาดและเป นตั ว ของตั วเองแลว
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สําหรับการสอนคําสอน ปญหาจะยิ่งมากขึ้นไปอีกเพราะการเฉลิมฉลองหรือการระลึกถึงเหตุการณ
สํ า คั ญ ในประวั ติศ าสตร แ ห งความรอด เรีย กร อ งความรู ที่ แ น ชัด โดยผ า นทางความจํ า มากที เ ดี ย ว
ความจําในเรื่องตางๆ เชน การทองจําพระวาจาของพระเยซูคริสต ขอความบางตอนที่สําคัญในพระ
คัมภีร พระบัญญัติ 10 ประการ ขอความเชื่อในบท “ขาพเจาเชื่อ” บทพิธีกรรม บทภาวนาสําคัญๆ
หัวขอคําสอนที่เปนหลัก เปนตน แทนที่จะเปนการขัดตอศักดิ์ศรีของยุวคริสตชน หรือเปนการขัดขวาง
การมีความสัมพันธสวนตัวกับพระเจา การทองจํากลับเปนความจําที่แทจริง ดังที่บรรดาพระสังฆราชใน
ที่ประชุมสมัชชาตางชาติเรียกรองอยางแข็งขัน เราตองยอมรับความจริงวา พืชพันธุแหงความเชื่อและ
ความศรั ท ธา (ถ า เราสามารถเรี ย กเช น นี้ ไ ด ) จะไม มี วั น เจริ ญ เติ บ โตในการสอนคํ า สอนที่ แ ห ง แล ง
ปราศจากการท อ งจํ า สิ่ งสํ า คั ญ ก็ คื อ ข อ ความที่ ท อ งจํ า นั้ น จะค อ ยๆเข า ใจอย า งลึ ก ซึ้ง เพื่ อ ที่จ ะให
สามารถกลายเปนบอเกิดแหงคริสตชนทั้งในดานสวนตัวและสวนรวม
วิธีการนานาๆชนิดที่ใชกันอยูในการสอนคําสอนปจจุบันนี้ อาจเปนเครื่องที่สอใหเห็นถึงความมี
ชีวิตชีวาและความฉลาดปราดเปรื่อง แตในที่สุดแลว การที่จะเลือกเอาวิธีการใดวิธีการหนึ่งนั้น จะตอง
คํานึงถึงกฎขั้นพื้นฐานสําหรับชีวิตของพระศาสนจักรทั้งหมด นั้นก็คือ กฎแหงความซื่อสัตยตอพระเจา
และกฎแหงความซื่อสัตยตอมนุษยโดยอาศัยทัศนคติแหงความรักเพียงประการเดียว
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บทที่ 8
ความปตยิ ินดีของความเชื่อทามกลางโลกที่วุนวาย
การยืนยันเอกลักษณของคริสตชน
56.เราอยูในโลกที่ยุงยาก เพราะความทุกขทรมานอันเนื่องมาจากการเห็นผลงานสรางสรรคที่ดี
ที่สุดของมนุษยไดพรากจากไป และหันกลับมาเปนปฏิปกษตอตัวเขาเอง สิ่งนี้สรางบรรยากาศแหง
ความไมแนนอนขึ้น33 ในโลกเชนนี้เองที่การสอนคําสอนจะตองชวยคริสตชนใหเปน “แสงสวาง” และ
“เกลือ” (เทียบ มธ.5 :13-16) เพื่อความยินดีสวนตัวและเพื่อรับใชผูอื่นๆ แนนอน สิ่งนี้ยอมเรียกรองให
การสอนคําสอนชวยเสริมสรางเอกลักษณใหแกคริสตชนเหลานั้นและคอยๆ แยกตัวออกจากบรรยากาศ
แหงความลังเลใจ ความไมแนนอน และความเย็นชืดปราศจากชีวิต ซึ่งไดปกคลุมรอบดาน ในบรรดา
ความยุงยากเหลานั้น ซึ่งแตละอยางลวนทาทายความเชื่อ ขาพเจาในที่นี้เพียง 2-3 ตัวอยางเทานั้น
เพื่อชวยใหการสอนคําสอนสามารถเอาชนะมันได

ในโลกที่เฉยเมย
57. เมื่อไมกี่ปมานี้ไดมีการพูดถึงโลกที่เปนแบบปุถุชน หรือ เรียกวาโลกหลังยุคที่คริสตศาสนาเปน
แนวความคิดหลักความนิยมไดเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แตความเปนจริงที่ลึกซึ้งยังคงอยู คริสตชนทุก
วันนี้ตองไดรับการอบรมใหเจริญชีวิตอยูในโลกซึ่งสวนใหญไมรูจักพระเจา หรือในโลกซึ่งเมื่อกลาวถึง
ศาสนาแทนที่จะมีการหันหนาเขาเจรจากันอยางจริงจังฉันพี่นองโดยการปลุกเราใจคนทุกคน ก็กลับมี
ทาทีที่ถาไมเปนการดูแคลนดวยความสงสัยเพราะถือวาความเจริญกาวหนาสามารถให “คําอธิบาย” แก
ทุกสิ่งทุกอยางแบบวิทยาศาสตรได ก็มักจะตกไปสูการเฉยชา ดังนั้น เพื่อใหสามารถ “ยืนหยัด” อยูใน
โลก และสามารถให “การเสวนานําความรอด” แกทุกคน โดยที่แตละคนรูสึกวาไดรับความเคารพสมกับ
ศักดิ์ศรีซึ่งก็คือ ศักดิ์ศรีของผูแสวงหาพระเจา เราตองการสอนคําสอนที่ฝกเยาวชนและผูใหญในหมู
คณะของเรา ใหมีความเชื่อที่ชัดเจนและเขมแข็ง ที่จะยืนยันเอกลักษณของคริสตชนและความเปน
คาทอลิกของเขาอยางหนักแนน เพื่อที่จะ “เห็นพระเจาซึ่งมนุษยมองไมเห็น” (เทียบ ฮบ. 11 : 27) และ
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ยึดมั่นในความสมบูรณสูงสุดของพระเจา จะไดเปนพยานยืนยันถึงพระองคในอารยธรรมที่เขาบูชาวัตถุ
และปฏิเสธพระองคอยูนี้

โดยอาศัยการอบรมความเชื่อแบบนี้
58. แบบฉบับที่ลดทอนไมไดของเอกลักษณความเปนคริสตชน จําตองมีการอบรมความเชื่อที่มี
เงื่อนไข และผลที่ตองการอันเปนแบบฉบับไมนอยไปกวากันในบรรดาวิชาที่ไดรับการยกยองสรรเสริญ
ของมนุษย ซึ่งทุกวันนี้กําลังเจริญกาวหนาอยางยิ่งยวด วิชาการอบรมหรือวิชาครูเปนวิชาที่สําคัญที่สุด
วิชาหนึ่ง ความสําเร็จของวิชาอื่นๆ เชน ชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา ใหประโยชนอยางมากแกการ
อบรมนี้ วิชาศึกษาศาสตรและศิลปะการสอนกําลังไดรับการทบทวน โดยมีเปาหมายเพื่อปรับปรุงใหงาย
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อบันดาลความสําเร็จตามระดับตางๆ ที่ตองการ
เราก็มีวิชาการอบรมความเชื่อดวยเหมือนกัน และผลดีที่การสอนคําสอนไดรับจากวิชาการอบรม
นี้ไมควรที่จะกลาวจนเกินเลยไป อันที่จริงแลว วิธีการที่ดีและผานการทดสอบมาแลว ในวงการศึกษา
ทั่วไปก็ควรจะนํามาใชสําหรับการอบรมความเชื่อดวย กระนั้นก็ดี พึงระวังรักษาแบบฉบับอันสมบูรณ
สูงสุดของความเชื่อไวเสมอ การอบรมความเชื่อไมใชเรื่องของการอบรมความรูมนุษย แมจะจัดใหเปน
ความรูสูงสุดก็ตาม แตทวาการสื่อสาร การไขแสดงของพระเจาอยางสมบูรณ จะเห็นไดวา ตลอด
ประวัติศาสตรศักดิ์สิทธิ์ และโดยเฉพาะอยางยิ่งในพระวรสารพระเจาทรงใชวิธีการอบรมที่จะตองเปน
แบบอยางตอไปในการอบรมความเชื่อ วิธีการอันหนึ่งจะมีคุณคาในการสอนคําสอนก็ตอเมื่อมันชวย
สงเสริมความเชื่อที่ตองถายทอดและเรียนรู ถาหากไมเปนเชนที่กลาวมาแลว วิธีการนั้นก็หาคุณคามิได
เลย

ภาษาที่เหมาะแกการอธิบายขอความเชื่อ
59. ปญหาที่ใกลเคียงกับปญหาที่กลาวมาขางตนก็คือเรื่องภาษา ซึ่งเปนปญหาที่ยังถกเถียงกัน
อยูอยางเผ็ดรอนจนทุกวันนี้ เราตองเห็นลักษณะที่เปนปฏิบท คือ ในขณะที่การศึกษาปจจุบัน เชน
วิชาการสื่อสาร วิชาอรรถศาสตร และวิชาสัญญลักษณวิทยา ตางใหความสําคัญแกภาษาเปนภาค
พิเศษ แตในเวลาเดียวกัน ภาษาก็กําลังถูกใชไปในแนวทางที่ผิดเพื่อสรางความลี้ลับนาฉงนในทาง
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อุดมการณ เพื่อชักจูงประชาชนใหมีความคิดเหมือนกัน และทําใหมนุษยลดศักดิ์ศรีลงมาเปนเพียงวัตถุ
อยางหนึ่งเทานั้น
ทั้งหมดนี้มีอิทธิพลอยางกวางขวางตอการสอนคําสอน เพราะการสอนคําสอนจําเปนตองใช
ภาษาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในยุคปจจุบัน และกับคนอื่นๆ อีกมากมายหลายประเภท เชน
ภาษาสําหรับนักศึกษา ปญญาชน และนักวิทยาศาสตร ภาษาชาวบานซื่อๆ ที่ไมไดรับการศึกษาหรือ
ภาษาสําหรับคนพิการ เปนตน นักบุญออกุสตินไดประสบปญหาเดียวกันนี้ และไดหาทางออกสําหรับ
สมัยของทาน จึงไดมีวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงชิ้นหนึ่งเกิดขึ้นจากปลายปากกาของทาน คือ “วาดวย การ
สอนคําสอนแกผูเริ่มตน” (De Catechizandis Rudibus) ในการสอนคําสอนก็เชนเดียวกับในวิชาเทว
วิทยาคือ เรื่องภาษาเปนปญหาอันดับแรก แตก็มีเหตุผลที่กํากับไว ณ ที่นี้วาการสอนคําสอนจะใชภาษา
ที่ทําใหเนื้อหาความเชื่อเปลี่ยนแปลงไมได ไมวาดวยเหตุผลใดแมวาจะแสรงทําใหเปนวิชาการก็ตาม
ภาษาที่ฉอฉลหลอกลวงลวนไมดีทั้งนั้น ตรงกันขามกฎสูงสุดก็คือ ความกาวหนาทางวิชาการในเรื่อง
ภาษาตองรับใชการสอนคําสอนใหสามารถ “พูด” หรือ “สื่อ” เนื้อหาทั้งหมดของคําสอนไปสูเด็ก และ
เยาวชนในปจจุบัน โดยจะตองไมมีการบิดเบือนเปนอันขาด

การคนควากับความแนนอนของความเชื่อ
60. สิ่งที่ทาทายอยางยิ่งประการหนึ่งซึ่งมักจะมาจากแนวทางในการเขาใจความศรัทธา สํานัก
ปรัชญารวมสมัยบางแหงที่คอนขางจะมีอิทธิพลอยางสูงตอกระแสเทววิทยาและไดขามมามีอิทธิพลตอ
งานอภิบาลดวย ดูจะเนนวา เจตคติขั้นพื้นฐานของมนุษยก็คือ การแสวงหาสิ่งที่ไรขอบเขต ซึ่งเปนการ
แสวงหาที่ไมมีวันจะพบได ในทางเทววิทยาก็เชนเดียวกันแนวความคิดแบบนี้จะยืนยันอยางเด็ดขาดวา
ความเชื่อไมใชเรื่องที่มีความแนนอน แตเปนเรื่องที่ยังเปนปญหา ไมใชเรื่องที่แจมแจงแลว แตเปรียบ
เหมือนกันกาวกระโดดไปในความมืด กระแสความคิดเชนนี้มีคุณประโยชนในแงที่จะชวยเตือนสติเราวา
ความเชื่อนั้นเกี่ยวของกับสิ่งที่เรายังไมรู เพราะเปนเพียงสิ่งที่เราคาดหวังไวเทานั้น นั่นก็คือ เปนเพียงสิ่ง
ที่เราเห็น “อยางลางๆ ในกระจกเงา” (1 คร.13:12) และยังเตือนเราอีกวา พระเจาสถิตอยูในที่ซึ่งมองไม
เห็น (เทียบ 1 ทธ. 6:16) สิ่งทั้งหมดนี้ชวยใหเราสรางความเชื่อแบบคริสตชน ซึ่งมิใชทัศนคติของผูที่
เขาถึงแลวแตเปนการเดินทางไปขางหนาเชนเดียวกับทานอับราฮัม เหตุผลที่ยิ่งกวานั้น คือ เราตอง
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หลีกเลี่ยงการแสดงสิ่งที่ไมแนนอนวา เปนสิ่งที่แนนอน กระนั้นก็ดี เรามิควรกาวพลาดไปในทิศทาง
ตรงกันขามอยางสุดขอบ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นบอยๆ ดังที่มีกลาวไวในจดหมายถึงชาวฮีบรู ความวา “ความ
เชื่อคือความแนใจในสิ่งที่เราหวังไวเปนความรูสึกมั่นใจวา สิ่งที่มองไมเห็นนั้นมีจริง” (ฮบ.11 : 1) แมวา
เรายังมิรูทั้งหมด แตเราก็มีความแนใจและความมั่นใจ เมื่อเราอบรมเด็กๆเยาวชน และคนหนุมสาว ขอ
อยาใหเราสอนเรื่องความเชื่อในความหมายเชิงปฏิเสธมากเกินไป คือ เหมือนสิ่งที่รูไมไดโดยสิ้นเชิง หรือ
เหมือนความมืดบอดชนิดหนึ่งในโลกที่มืดสนิท แตขอใหพวกเราแสดงใหพวกเขาเห็นวา การแสวงหาที่
สุภาพถอมตน แตกลาหาญของผูที่มีความเชื่อนั้นมิไดมีจุดเริ่มตนจากความวางเปลา จากการหลอก
ตนเอง จากความคิดเห็นที่ผิดหลง หรือจากความไมแนนอน แตเปนการแสวงหาเกี่ยวกับพระวาจาของ
พระเจา ผูไมทรงถูกหลอก และไมทรงหลอกลวง ความเชื่อนี้ไดรับการเสริมสรางอยางไมหยุดยั้งบนศิลา
ที่ไมสั่นคลอนของพระวาจา มันเปนการแสวงหาแบบโหราจารยที่เดินตามดาวมา (เ ทียบ มธ. 2:1) เปน
การแสวงหาแบบที่ปสคาลไดเขียนไวอยางลึกซึ้ง โดยอางคําพูดของนักบุญออกุสตินวา “ทานก็คงไม
เสาะแสวงหาเรา ถาทานไมพบเรากอน”
จุดหมายประการหนึ่งก็คือ การมอบความเชื่อแบบซื่อๆ งายๆ แตมั่นคงใหแกผูเรียนคําสอนรุน
เยาว ซึ่งจะชวยใหพวกเขาเสาะแสวงหาที่จะรูจักพระเจาใหมากและดียิ่งขึ้น

การสอนคําสอนกับเทววิทยา
61. เมื่อพิจารณาในความหมายนี้ ขาพเจาก็เห็นวาเปนสิ่งจําเปนที่สุดที่ควรจะเขาใจใหถองแทถึง
ความเกี่ยวพันระหวางการสอนคําสอนกับเทววิทยา
แนนอน ความเกี่ยวพันนี้ลึกซึ้งและสําคัญอยางยิ่ง สําหรับผูที่เขาใจถึงบทบาทของเทววิทยา ที่มี
ตอความเชื่อที่จะหาสิ่งอื่นมาทดแทนไมได จึงไมเปนสิ่งแปลกที่ความเคลื่อนไหวแตละครั้งในเทววิทยาจะ
สงผลกระทบถึงการสอนคําสอนดวยเสมอยุคหลังสภาสังคายนานี้ พระศาสนจักรกําลังผานชวงเวลาที่
สําคัญและยุงยากในการคนควาทางดานเทววิทยา ในการตีความหมาย และการอธิบายพระคัมภีร
พระสังฆราชจากทวีปตางๆ ที่มารวมประชุมสมัชชาตางเผชิญปญหานี้อยางตรงไปตรงมาถึง
อันตรายอันเกิดจาก “ความสมดุลที่ไรเสถียรภาพ” ที่ผานมาจากเทววิทยาไปสูการสอนคําสอน และเนน
ความจําเปนที่จะลงมือกระทําอะไรบางอยาง เพื่อขจัดความยุงยากนี้ สมเด็จพระสันตะปาปา ปอลที่ 6 ก็
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ไดทรงเผชิญกับปญหานี้อยางตรงไปตรงมาไมแพกัน ดังที่มีปรากฏในคํานําพระสมณสาร “การประกาศ
ความเชื่อของตนอยางสงา” และในพระดํารัสเตือนในวาระครบรอบ 5 ปของการปดสภาสังคายนาสากล
วาติกัน ที่ 2
จุดนี้จะตองเนนตอไปอีก เมื่อการคนควาและการเสนอความคิดเห็นมีอิทธิพลตอการสอนคําสอน
มากเชนนี้ นักเทววิทยาและนักพระคัมภีรทั้งหลาย จึงมีหนาที่ที่จะระวังไมทําใหประชาชนยึดถือสิ่งที่เปน
เพียงความคิดเห็น หรือยังถกเถียงกันอยูในหมูผูเชี่ยวชาญวาเปนสิ่งที่แนนอนแลว ทางดานครูคําสอนก็
พึงใชวิจารณญาณในการเลือกเฟนเฉพาะผลการคนควาทางเทววิทยาที่จะชวยใหความกระจางในการ
ไตรตรองสวนตัวและในการสอนผูอ่นื และเชนเดียวกัน นักเทววิทยาตองยึดแหลงที่มาจริงๆ ของคําสอน
นั้น และอยูภายใตคําแนะนําของอํานาจการสั่งสอนของพระศาสนจักร จงหลีกเลี่ยงการสอนคําสอนที่
ทําใหจิตใจของเด็กและเยาวชนปนปวนดวยทฤษฎีที่ไมเขาทาเขาทางดวยคําถามที่ไรประโยชน และการ
อภิป ลายที่ไมสอไปในทางสร างสรรค ซึ่งทั้ งหมดนี้ นั กบุญ เปาโลไดประณามไวบ อยๆ ในจดหมาย
อภิบาลของทาน (เทียบ 1 ทธ. 2: 14, 4 : 1-5)
ของขวัญล้ําคาที่พระศาสนจักรสามารถหยิบยื่นใหแกโลกที่โกลาหลและวุนวายในโลกของเรานี้ก็
คือ การสรางคริสตชนที่เพียบพรอมดวยสิ่งที่เปนแกนสารสําหรับชีวิตและเปนผูที่เบิกบานยินดีในความ
เชื่อของตน ถาการสอนคําสอนปลูกฝงสิ่งนี้ใหแกคริสตชนแลว ครูสอนคําสอนเองก็จะไดรับประโยชน
ดวยเพราะ “ผูที่ปรารถนาจะเขาใจตนเองอยางถองแท มิใชเพียงการใชมาตรฐานที่หยาบ ลําเอียง และ
ผิวเผิน หรือกระทั่งบางครั้งแบบหลงผิด ผูนั้นจะตองเขาหาพระคริสตดวยความกระวนกระวายใจ ความ
ไมแนใ จ และแมกระทั่ง ความออนแอและความผิ ดบาปหรือดวยชี วิตและความตายของเขาเองดว ย
อาจจะกลาวไดวาเขาจะตองเขาพระคริสตพรอมดวยตัวเขาเองทั้งหมด และตอง “ใช”พระคริสต พรอมทั้ง
คอยๆ ใหความจริงแกการอวตารและการไถกูของพระองคซึมซาบเขาไปในตัวเพื่อจะไดพบตนเอง” (พระ
สมณสาร “พระผูไถกูมนุษย” 10 ASS 71 [1971],274)
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บทที่ 9
ภารกิจที่เกี่ยวของกับเราทุกคน
การปลุกเราจิตใจผูรับผิดชอบงานคําสอนทุกคน
62.พี่นองและลูกที่รักทั้งหลาย บัดนี้ขาพเจาปรารถนาจะใหคําพูดของขาพเจาซึ่งเจตนาจะมอบให
เปนคําเตือนจากหัวใจ และเพื่อตอกย้ําอยางหนักแนนในฐานะที่ขาพเจาเปนชุมพาบาลของพระศาสน
จักรสากลนี้ ไดทําใหหัวใจของพวกทานเรารอนจนลุกเปนไฟเหมือนดังที่จดหมายของนักบุญเปาโลไดทํา
มาแล ว กั บ ผู รว มงานของท านในพระวรสารคื อ ทอตัส ทิโ มธี หรื อเหมื อนกั บ ที่ นัก บุ ญ ออกุ สติ น เขี ย น
เรียงความเรื่องสั้นวาดวยความปติยินดีของการสอนคําสอน (Detechizandis Rudibus PL 40 : 310347) ไปถึงสังฆานุกรเดโอกราซีอัส ซึ่งกําลังทอถอยกําลังใจในการทําหนาที่สอนคําสอน แนนอนทีเดียว
ขาพเจาปรารถนาอยางยิ่งที่จะหวานความกลาหาญ ความหวังและความเรารอน ลงในหัวใจของบุคคล
ตางๆ ที่มีความหลากหลายที่รับหนาที่สอนคําสอนและอบรมศาสนธรรมในการดําเนินชีวิตตามพระวร
สารอยูในขณะนี้

พระสังฆราช
63. เริ่มแรกทีเดียว ขาพเจาขอกลาวถึงพี่นองสังฆราชทั้งหลาย สภาสังคายนาสากลวาติกัน ที่ 2
ไดกลาวย้ําเตือนพวกทานไวอยางชัดเจนแลว ถึงหนาที่ที่พวกทานมีในการสอนคําสอน39 และบรรดา
พระสังฆราชที่มารวมประชุมสมัชชาก็ยังไดเนนเปนพิเศษอีกดวย
พี่นองที่รักยิ่ง พวกทานมีภารกิจพิเศษในพระศาสนจักร คือ ภารกิจที่อยูเหนือคนทั้งปวง พวก
ทานมีความรับผิดชอบอันสําคัญในการสอนคําสอน กลาวไดวาเปน “แบบฉบับของครูคําสอน” พวกทาน
มี ห น า ที่ ส อนคํ า สอนในพระศาสนจั ก รร ว มกั บ สมเด็ จ พระสั น ตะปาปา ในฐานะที่ อ ยู ร ว มในคณะ
พระสังฆราชดวยกัน ดังนั้นขอใหพวกทานไดรับฟงคําพูดจากใจของขาพเจานี้ดวย
ขาพเจาทราบดีวา ภารกิจของพระสังฆราชทุกวันนี้ยิ่งทียิ่งซับซอน และงานจะลนมือมากขึ้นทุกวัน
มีหนาที่นับพันที่กําลังเรียกหาพวกทานอยู อาทิเชน หนาที่ฝกพระสงฆใหมใหสามารถเขาไปทํางาน
อยางเรารอนในกลุมฆราวาสหรือหนาที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์อยางเหมาะสมและมีชีวิตชีวา การประกอบ
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คารวกิจตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิต และการปกปองสิทธิมนุษยชนดวย จะอยางไรก็ตาม
อยาใหความสนใจที่จะทํานุบํารุงการสอนคําสอนใหมีชีวิตชีวาและมีประสิทธิภาพ ตองตกเปนรองความ
สนใจในดานอื่นๆ เลยแมแตนอย ความหวงใยนี้จะชักนําพวกทานลงมือสอนหลักธรรมแหงชีวิตใหแก
สั ต บุ รุ ษ ด ว ยตั ว ของท า นเอง และยั ง เป น ผู ดู แ ลแผนงานหลั ก ของการสอนคํ า สอนในสั ง ฆมณฑลให
สอดคลองกับแผนงานของสภาพระสังฆราช ในขณะเดียวกัน ก็พยายามหาผูชวยที่มีความเชี่ยวชาญ
และไว ว างใจได ม าร ว มงาน บทบาทหลั ก ของพวกท า นก็ คื อ การสร า งและการรั ก ษาไว ซึ่ ง ความ
กระตือรือรนในการสอนคําสอนในสังฆมณฑลของพวกทานซึ่งจะตองปรากฏออกมาในรูปของการจัดตั้ง
องคการที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและมีประสิทธิภาพ โดยนําบุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ
รวมทั้งทุนทรัพยที่จําเปนมาใชในการดําเนินงานดวย พวกทานสามารถแนใจไดวา ถาการสอนคําสอน
เปนไปดวยดีในสังฆมณฑลของพวกทานแลว สิ่งอื่นๆ ก็จะพลอยงายตามไปดวย และไมจําเปนจะตอง
กลาว ณ ที่นี้วาแมบางครั้งความกระตือรือรนบังคับใหพวกทานตองแบกรับภาระหนักในการขจัดการออก
นอกลูนอกทาง และการแกไขความผิดหลงตางๆ แตสิ่งนี้จํานําความสุขและความบรรเทามาสูพวกทาน
ที่ไดเห็นสังฆมณฑลเจริญกาวหนา เพราะมีการสอนคําสอนตามที่พระเจาประสงค

พระสงฆ
64. สําหรับ พวกทาน พระสงฆ พวกทานเปนผูชวยพระสังฆราชโดยตรงในเรื่องนี้ สภาพระ
สังคายนา เรียกพวกทานวาเปน “ผูอบรมสั่งสอนความเชื่อ” ไมมีวิธีใดที่จะเปนผูอบรมสั่งสอนความเชื่อ
ไดดีกวาการที่พวกทานจะอุทิศความพยายามทั้งหมด เพื่อการเจริญเติบโตของกลุมคริสตชุมชนของพวก
ทาน ไมวาพวกทานจะรับผิดชอบดูแลวัด โรงเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย หรือเปน
การรับผิดชอบงานอภิบาลในระดับใดก็ตาม หรือเปนผูนํากลุมชนทั้งใหญและเล็ก และโดยเฉพาะกลุม
เยาวชน พระศาสนจักรก็หวังอยูวา พวกทานจะไมละเลยสิ่งใดเลยในเรื่องการสอนคําสอนที่มีแบบแผน
และมีทิศทางที่ถูกตอง ถาพวกทานโชคดีมีสังฆานุกรหรือบริกรอื่นๆ พวกทานก็จะเปนผูชวยที่ดีของทาน
ในเรื่ อ งนี้ สั ต บุ รุ ษทุ ก คนมี สิท ธิ ที่ จ ะได รั บ การสอนคํ า สอนและชุ ม พาบาลทุ ก คนมี ห น า ที่ จั ด เตรี ย มให
ขาพเจาอยากจะขอรองผูใหญของฝายบานเมืองใหเคารพเสรีภาพในการสอนคําสอนเสมอ และขาเจาก็
ขอรองพวกทานที่เปนศาสนบริกรของพระคริสตดวยสิ้นสุดกําลังวา อยาปลอยใหสัตบุรุษขาดการสอนคํา
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สอนเพราะพวกทานขาดความกระตือรือรน หรือวาเปนดวยอิทธิพลความคิดที่ผิดพลาดบางประการ ขอ
อยาใหเปนดังที่มีคนกลาววา “เด็กๆ รองขออาหาร แตไมมีสักคนเดียวหยิบยื่นให” (พคค.4:4)

นักบวชชายและหญิง
65. คณะนักบวชชายและหญิงที่มีอยูเปนจํานวนมากไดรับการสถาปนาขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการอบรมชีวิตคริสตชน แกเด็กๆและเยาวชน โดยเฉพาะอยางยิ่งแกผูที่ถูกทอดทิ้งมากที่สุด ตลอด
ประวัติศาสตรอันยาวนาน นักบวชชายและหญิงเหลานี้ ไดอุทิศอยางจริงจังเพื่องานคําสอนของพระศา
สนจักร โดยทํางานไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ในยุคปจจุบันที่มีความตองการรวมมือกัน
ระหวางนักบวชกับพระสงฆผูอภิบาล และเรียกรองนักบวชและคณะใหมีบทบาทอยางจริงจังในการจัด
อภิบาลสัตบุรุษของพระศาสนจักรทองถิ่น ขาพเจาขอย้ําเตือนนักบวชทุกทานดวยความจริงใจวา โดย
อาศัยการถวายตัวของพวกทาน พวกทานจึงมีความพรอมอยางยิ่งที่จะชวยงานคําสอนของพระศาสน
จั ก รให ม ากที่ สุ ด เท า ที่ จ ะทํ า ได ต ามจิ ต ตารมณ ข องแต ล ะคณะและหน า ที่ ที่ นั ก บวชแต ล ะคนได รั บ
มอบหมาย และขอใหพวกทานตระหนักถึงเรื่องนี้ในทุกแหงที่ทานไปอยูขอใหคณะตางๆ อุทิศสติปญญา
ความสามารถ และทรัพยากรมากที่สุดใหแกงานสอนคําสอนโดยเฉพาะ

ครูสอนคําสอน
66. ขาพเจาตองขอกลาวขอบคุณบรรดาครูคําสอนตามวัดตางๆ ทั้งชายและหญิงจํานวนมากซึ่ง
ทํางานอยูทั่วโลก และกําลังอุทิศตนเพื่อใหการอบรมศาสนธรรมแกคนรุนตางๆ งานของพวกทานแมจะดู
วาเปนงานต่ําตอยและไมมีใครเห็น แตกระนั้นก็ดี ทานก็ยังทําดวยความเรารอนและดวยจิตใจยินดี นี่
แหละคือแบบฉบับที่เดนมากของฆราวาสแพรธรรมซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งยวดสําหรับเด็กๆ และ
เยาวชนที่ขาดการอบรมทางศาสนาอยางเหมาะสมในบานของพวกเขาดวยสาเหตุตางๆ มีคริสตชน
จํานวนมากเทาใดแลวที่ไดรับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคําสอน หรือการเตรียมตัวรับศีลอภัยบาป ศีลมหา
สนิท ครั้งแรก และศีลกําลังจากครูสอนคําสอนเชนพวกทาน การประชุมสมัชชาของพวกทาน ขาพเจา
ขอรวมกับที่ประชุมสมัชชาใหกําลังใจแกพวกทานในการทํางานเพื่อชีวิตของพระศาสนจักรตอไป
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แตคําวา “ครูคําสอน”นี้ เหมาะสมเปนพิเศษสําหรับผูที่สอนคําสอนอยูในดินแดนมิสซัง พวกเขา
เหลานั้น ไมวาจะเกิดมาจากครอบครัวที่เปนคริสตชนอยูแลว หรือเพิ่งกลับใจมาเปนคริสตชนภายหลัง
และไดรับการสอนคําสอนจากบรรดาธรรมทูตหรือครูคําสอน พวกเขาไดอุทิศชีวิตของตน เพื่อสอนคํา
สอนแกเด็กๆ และเยาวชนในประเทศของตนปแลวปเลา พระศาสนจักรในประเทศตางๆ ที่เจริญรุงเรือง
มาไดจนถึงทุกวันนี้ก็โดยอาศัยครูคําสอนเหลานี้เอง ขาพเจาจึงขอชื่นชมในความพยายามของสมณ
กระทรวงการแพรธรรมแกนานาชาติ ที่มีนโยบายสนับสนุนการฝกอบรมครูคําสอนใหยิ่งทียิ่งมากขึ้น
ขาพเจาวิงวอนขอคําอธิษฐานจากบุคคลตางๆ ที่สมเด็จพระสันตะปาปาพระองคกอนๆ ไดทรงประกาศ
แตงตั้งเปนนักบุญ และขอใหกําลังใจแกผูที่ทํางานอยูดวยสิ้นสุดจิตใจของขาพเจา ขาพเจาหวังวาจะมี
คนเปนจํานวนมากมาสืบทอดงานของพวกเขา และหวังวาพวกเขาจะมีจํานวนมากขึ้น เพื่องานที่จําเปน
อยางยิ่งสําหรับภารกิจ (ของพระศาสนจักร)

การสอนคําสอนตามวัด
67. บัด นี้ ขา พเจ าใคร ขอกล า วถึ ง สถานที่ที่ ครู คํ า สอนจะต อ งเกี่ ย วข อ งทํ า งานอยู โ ดยปกติสั ก
เล็กนอย ขาพเจาจะตองขอกลาวอยางกวางๆ ถึงสถานที่ที่ตองมีการสอนคําสอน ซึ่งบางแหงก็ไดกลาว
มาแลวในบทที่ 6 คือวัด ครอบครัว โรงเรียน และองคการตางๆ
เปนความจริงที่วา การสอนคําสอนนั้นสามรถทําไดทุกที่ แตสิ่งที่ขาพเจาขอเนน ซึ่งตรงกับความ
ปรารถนาของพระสังฆราชจํานวนมาก คือ วัดจะตองคงความเปนผูนําและโดเดนในการสอนคําสอน ถูก
แลว เราตองยอมรับวาในหลายประเทศ วัดกําลังถูกสั่นคลอนดวยสังคมเมือง หลายคนถึงกับมีความเห็น
โนมเอียงไปวา สถาบันวัดนั้น แมวาจะยังอยูตอไปโดยไมสูญสลาย ก็เปนสถาบันที่เกาแกลาสมัยเสียแลว
ควรจะหลีกทางควรจะหลีกทางใหกับชุมชนขนาดเล็กที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากกวา ไมวาใคร
จะคิดอยางไรก็ตาม วัดก็ยังเปนศูนยรวมหลักของคริสตชน รวมทั้งคริสตชนที่มิไดรวมศาสนกิจดวย ดวย
เหตุนี้ การยึดถือความเปนจริงและความปรีชาฉลาดเรียกรองใหตั้งเปาหมายที่จะฟนฟูวัดใหมีโครงสราง
ที่เหมาะสม และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหหาทางเพิ่มสมาชิกที่มีคุณภาพ มีความเสียสละและมีน้ําใจดีให
มากขึ้น จากสิ่งที่เพิ่งกลาวมาและหากพิจารณาถึงความหลากหลายอันจําเปน เพื่อทําหนาที่สอนคํา
สอนแล ว (ซึ่ ง ได แ ก วั ด ครอบครั ว พระสงฆ ป ระจํ า โรงเรี ย นของรั ฐ โรงเรี ย นคาทอลิ ก คณะกิ จ การ
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คาทอลิก สโมสรเยาวชน การอบรมศาสนาวันสุดสัปดาห เปนตน) จําเปนเหลือเกินที่การสอนคําสอนของ
หนวยงานตางๆ จะตองมุงไปสูจุดเดียวกัน คือ การประกาศยืนยันความเชื่อเดียวกัน การเปนสมาชิก
เดียวกันของพระศาสนจักร และการอุทิศตน เพื่อสังคมตามจิตตารมณเดียวกันของพระวรสารคือ “การมี
ความเชื่อเดียว ศีลลางบาปเดียว พระเจาและพระบิดาองคเดียว” (อฟ.4:5-6) ดังนั้น ไมวาวัดใหญหรือวัด
เล็ก ตางก็มีหนาที่อันหนัก ที่จะฝกอบรมผูรับผิดชอบในการเตรียมผูนําทางดานการสอนคําสอนขึ้นมา
(ไดแก พระสงฆ นักบวชชายและหญิง ฆราวาส) ตองจัดเตรียมอุปกรณที่จําเปนสําหรับการคําสอนในทุก
รูปแบบตองเพิ่มเติมและปรับปรุงสถานที่ใหเหมาะสมและเปนประโยชนตอการสอนคําสอน นอกจากนี้
ยังตองระวังการอบรมศาสนธรรมของกลุมคนตางๆ ใหมีคุณภาพ และมีเอกภาพในพระศาสนจักร
กลาวโดยสรุปก็คือ วัดจะตองเปนสถานที่ที่มีบทบาทเดนพิเศษในการสอนคําสอน ดังที่ขาพเจาได
กลาวมาแลว ทั้งนี้มิไดหมายความวา วัดจะเปนผูผูกขาดหรือควบคุมใหทุกอยางอยูในระบบเดียวกันหมด
วัดจะตองฟนฐานะตนเองขึ้นใหม คือ ใหเปนเสมือนบานพี่บานนอง ที่ยินดีตอนรับทุกคนและใหผูที่ไดรับ
ศีลลางบาปและศีลกําลังแลวไดตระหนักพวกเขาตองสรางประชากรของพระเจาดวยกันทุกคน ในบานมี
ขนมปงแผนหลักธรรม และศีลมหาสนิทไวเลี้ยงดูอยางอุดมสมบูรณ โดยการรวมคารวกิจอันเดียวกัน41
และจากบานนี้ ทุกๆวันพวกเขาจะถูกสงออกไปทํางานธรรมทูตในกิจกรรมอันเปนศูนยกลางของชีวิตใน
โลก

ในครอบครัว
63. การสอนคํ า สอนในครอบครั ว มี ลั ก ษณะพิ เ ศษเฉพาะซึ่ ง จะหาสิ่ ง อื่ น มาทดแทนมิ ไ ด ใ น
ลักษณะเฉพาะนี้ไดรับการเนนจากพระศาสนจักร และโดยเฉพาะอยางยิ่งจากสภาสังคายนาวาติกันครั้ง
ที่ 2 42 พอแมเปนผูใหการอบรมคําสอนแกเด็กๆ เริ่มตั้งแตวัยที่ยังออนอยู43 ดวยภาพของการสนับสนุน
ความเชื่อซึ่งกันและกันของสมาชิกภายในครอบครัวจะชวยใหเขาเจริญเติบโตในความเชื่อโดยอาศัย
แบบอยางชีวิตคริสตชนที่ดีตัวอยางนี้แมไมมีคําพูดแตทวาแตเปนการดํารงชีวิตประจําวันตามจิตตารมณ
ของพระวรสาร การสอนคําสอนจะยิ่งทวีความเขมขนมากยิ่งขึ้น (เชน การรับศีลมหาสนิทครั้งแรก วัน
ฉลองสําคัญๆ ทางศาสนา วันเกิดของเด็ก หรือเหตุการณเศราโศก เปนตน) ใหใชโอกาสเหลานั้นอธิบาย
ใหเขาใจถึงเนื้อแทตามคริสตศาสนา หรือหลักธรรมในเหตุการณเหลานั้น เทานั้นยังไมเปนการเพียงพอ
พอแมยังมีหนาที่ทบทวนคําสอนที่ลูกๆ ไดรับมาจากที่อื่นๆ อีกดวย ความจริงเกี่ยวกับปญหาหลักดาน
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ความเชื่อ และการเจริญชีวิตแบบคริสตชนจะไดรับการตอกย้ําจากครอบครัวที่เปยมดวยความรักและ
ความเคารพซึ่งกันและกัน สิ่งนี้จะมีอิทธิพลอยางสําคัญตอวิถีชีวิตของเด็ก พอแมของเด็กเองก็จะไดรับ
ประโยชนจากหนาที่นี้เชนกัน เพราะวาการสอนคําสอนในลักษณะนี้ มีทั้งการใหและการรับในเวลา
เดียวกัน
การสอนคําสอนในครอบครัวจึงเปนการเบิกทาง ชวยเหลือและทําใหการสอนคําสอนในที่อื่นๆ
ไดผลดีขึ้นดวย ยิ่งกวานั้น ในหลายแหงที่กฎหมายตอตานศาสนา และพยายามขัดขวางการสอนความ
เชื่อ และอีกหลายแหงที่บรรยากาศของความไมเชื่อและความนิยมหลงใหลในทางโลกแพรสะพัดไปทั่ว
ทําใหการเติบโตทางศาสนาเปนไปไมไดโดยสิ้นเชิง “พระศาสนจักรระดับครองครัว” จึงเปนหนาที่หนึ่งที่
เด็กและเยาวชนสามารถรับการสอนคําสอนที่แทจริงได พอแมที่เปนคริสตชนพยายามเทาไรก็ยังไมนับวา
มากเกินไปสําหรับการเตรียมเปนครูคําสอนใหแกลูกๆ ของตน และกระทําสืบเนื่องตอไปดวยใจรอนรน
โดยไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย จงใหการสนับสนุนแกบุคคลหรือสถาบันที่คอยติดตอกับพอแมเปนการสวนตัว
หรือจัดประชุมพอแม หรือชวยจัดหาอุปกรณที่จําเปนสําหรับการสอนคําสอน เพื่อใหพอแมสามารถสอน
คําสอนไดเปนอยางดี สิ่งที่พวกเขาทําอยูนี้ประเสริฐอยางหาคาไมได

ในโรงเรียน
69. ควบคูไปกับครอบครัว และรวมมือกับครอบครัว โรงเรียนทําหนาที่สอนคําสอนและใหการ
อบรมอื่นๆ ซึ่งจะมองขามไปมิได ในประเทศที่ยังสามารถสอนคําสอนในโรงเรียนได ซึ่งก็มีนอยลงทุกที
พระศาสนจักรมีหนาที่ที่จะเขาไปรับภาระใหดีที่สุดที่จะทําใหภาระนี้ตกเปนของโรงเรียนคาทอลิกเปน
อันดับแรก โรงเรียนเหลานี้ยอมไมสมที่จะไดชื่อวาเปนโรงเรียนคาทอลิก แมจะมีชื่อเสียงโดงดังในดาน
วิชาการอื่นๆ แตกลับตั้งใจละเลย หรือออกนอกลูนอกทางในเรื่องการสอนคําสอนอยางจริงจัง ขออยาให
มีการอางวา มีการสอนคําสอนดวยการปฏิบัติโดยทางออมเสมอๆ อยูแลว ลักษณะเฉพาะของโรงเรียน
คาทอลิกก็ดี เหตุผลพิเศษที่ตั้งโรงเรียนคาทอลิกขึ้นมาก็ดีหรือเหตุผลที่พอแมคาทอลิกสงลูกเขาเรียนใน
โรงเรียนคาทอลิกก็ดีเปนที่แนชัดอยูแลววา เนื่องมาจากคุณภาพการอบรมศาสนธรรมที่ผนวกรวมอยูใน
การศึกษาของเด็กๆ ในขณะที่สถาบันคาทอลิกจะตองเคารพเสรีภาพตามมโนธรรม ซึ่งก็เทากับกลาววา
ใหหลีกเลี่ยงการปลูกฝงมโนธรรมจากภายนอก ไมวาจะใชกําลังหรือแรงกดดันดานจิตใจ โดยเฉพาะ
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กรณีการปฏิบัติศาสนกิจของผูใหญ สถาบันเหลานี้มีภาระอันยากยิ่งที่จะตองทําใหพวกเขารูวา การเชื้อ
เชิญของพระเจาใหมนุษยมาปรนนิบัติพระองค ดวยจิตใจและดวยสัจจะ ตามพระบัญญัติของพระองค
และพระศาสนจักรนั้น มิไดใชการบีบบังคับ แตทวาเปนการผูกพันทางมโนธรรม
ขาพเจายังคิดถึงโรงเรียนนอกองคกรศาสนาและโรงเรียนรัฐบาล ขาพเจาปรารถนาอยางยิ่งที่ที่จะ
ใหนักเรียนคาทอลิกทุกคนมีความเจริญกาวหนาดานจิตใจ โดยอาศัยการสอนศาสนธรรมที่ขึ้นกับพระศา
สนจักร ทั้งนี้เพื่อสนองตอบตอสิทธิอันชัดเจนที่บุคคล ครอบครัว และการเคารพตอเสรีภาพในการถือ
ศาสนาที่ทุกคนพึงไดรับแลวแตสภาพของแตละประเทศ ซึ่งอาจจะไดรับจากโรงเรียนหรือการจัดเขาไปใน
โรงเรียน หรือการจัดไวในตารางสอน โดยความเห็นชอบของทางการ ในกรณีที่การสอนคําสอนมี
เฉพาะที่วัดหรือศูนยอภิบาลเทานั้น แมกระทั่งในกรณีที่มีปญหาจริงๆ ก็ยังเปนไปไดที่จะจัดตารางสอนให
นักเรียนคาทอลิกไดเรียนรูอยางลึกซึ้งถึงความเชื่อ และประสบการณทางศาสนาโดยครูผูทรงคุณวุฒิ ไม
วาจะเปนพระสงฆหรือฆราวาสก็ตาม
เปนที่ยอมรับวา นอกจากโรงเรียนแลวยังมีองคประกอบของชีวิตอีกมากที่สามารถมีอิทธิพลตอ
ความคิด จิตใจของเยาวชน อาทิเชน การพักผอนหลอนใจ แวดวงทางสังคม วงการอาชีพ แตผูที่ศึกษา
เลาเรียนยอมจะไดรับอิทธิพลจากโรงเรียนโดยจําเปนพวกเขาถูกนําใหเขาไปเกี่ยวของกับคุณคาทาง
วัฒนธรรม หรือศีลธรรมในบรรยากาศของสถาบันที่ใหการศึกษา พวกเขาตองเผชิญหนากับความคิด
ตางๆ มากมาย ที่ไดรับในโรงเรียน การสอนคําสอนจึงจําเปนตองรับผลที่เกิดขึ้นแกนักเรียนอันนี้ ถาการ
สอนคําสอนไมแยกตัวขาดจากองคประกอบอื่นๆ ของความรูและการศึกษาของนักเรียน ดวยเหตุนี้
พระวรสารจึงจะไดซึมซาบเขาไปในจิตใจของนักเรียนดวยการอบรมที่พวกเขาไดรับ และพวกเขาจะทําให
เกิดความกลมกลืนในดานวัฒนธรรมดวยแสงสวางแหงความเชื่อ ฉะนั้น ขาพเจาขอใหกําลังใจแก
พระสงฆ นักบวช และฆราวาส ที่อุทิศตนเพื่อค้ําชูความเชื่อของเด็กนักเรียนเหลานี้ไว ขาพเจาขอใช
โอกาสนี้ยืนยันความเชื่อมั่นของขาพเจาอีกครั้งหนึ่งวา การแสดงความเคารพตอความเชื่อคาทอลิกของ
เยาวชน จนถึ ง กั บ ช ว ยสนั บ สนุ น การศึ ก ษา การปลู ก ฝ ง และการทํ า นุ บํ า รุ ง ให เ ข ม แข็ ง รวมถึ ง การ
แสดงออกและการปฏิบัติศาสนกิจอยางอิสระไดนั้นนับวาเปนเกียรติที่รัฐบาลควรไดรับ ไมวารัฐบาลนั้น
จะมีพื้นฐานบนระบบหรืออุดมการณแบบใดก็ตาม
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ในองคกรตางๆ
70. ในทายที่สุด จงใหการสนับสนุนแกกิจการฆราวาสที่อยูในรูปแบบสมาคม ขบวนการและ
กลุมที่มีวัตถุประสงคตางๆ เชน เพื่อปฏิบัติกิจศรัทธาบางอยาง เพื่อทํางานธรรมทูต เพื่อทํางานดาน
เมตตาธรรม และงานสงเคราะหตางๆ หรือแมกระทั่งการเขาไปมีสวนในงานทางโลกเพียงชั่วคราวก็ตาม
ฆราวาสดังกลาวจะสามารถปฏิบัติหนาที่ไดผลดียิ่งขึ้นและรับใชพระศาสนจักรไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ถาองคการตางๆ จะใหความสําคัญในการฝกอบรมทางศาสนาแกสมาชิกของตนอยางจริงจัง
โดยถือเปนหลักการประจําองคการเลยทีเดียว ดวยวิธีการนี้ การเขากลุมของสัตบุรุษทั้งหลายในพระศา
สนจักรก็จะมีหนาที่โดยธรรมชาติคือ การสอนความเชื่อ
จากที่กลาวมานี้ ทําใหเห็นบทบาทของฆราวาสในการสอนคําสอนในปจจุบันไดชัดเจนมากขึ้น
ซึ่ ง มั ก จะอยู ภ ายใต ทิ ศ ทางงานอภิ บ าลของพระสั ง ฆราชต า งๆ ของพวกเขา ดั ง ที่ ม ติ ข องสมั ช ชา
พระสังฆราชไดเนนไวหลายอยาง

ศูนยอบรมครูคําสอน
71. เราจะตองขอบพระคุณพระเจาที่ไดประทานฆราวาสใหเขามามีสวนชวยพระศาสนจักรใน
เรื่องนี้ และในเวลาเดียวกันก็เปนการทาทายความรับผิดชอบของเราผูเปนชุมพาบาล ที่จะใหการอบรม
ที่เหมาะสมแกครูคําสอน แมวาจะไมถึงขั้นผูรับศีลบวชอยางเปนทางการ แตก็เปนหนาที่ที่สําคัญมากใน
พระศาสนจักร สิ่งนี้เรียกรองใหจัดตั้งศูนยและสถาบัน เพื่อการอบรมขึ้นมาและฝากไวในความดูแลเอา
ใจใสของบรรดาพระสังฆราช ศูนยสถาบันเหลานี้จะเปนเครื่องพิสูจนถึงความสําเร็จของความรวมมือ
ในสังฆมณฑล หรือระหวางสังฆมณฑล หรือในระดับชาติ ในเรื่องนี้ พระศาสนจักรที่มีฐานะดีจะตอง
ชวยเหลือวัตถุปจจัยใหแกศาสนจักรที่ยากจน ทั้งนี้ก็เพราะจะมีการใหแบบไหนที่ประเสริฐไปกวา การที่
พระศาสนจักรหนึ่งสามารถชวยเหลือพระศาสนจักรหนึ่ง ใหเติบโตขึ้นจนสามารถพึ่งตนเองได
ขาพเจาใครขอเตือนทุกคนที่ทําหนาที่ประกาศพระวรสารและทุกคนที่ขาพเจาไดกลาวมาตั้งแต
แรก โดยอัญเชิญพระดํารัสของสมเด็จพระสันตะปาปา ปอลที่ 6 ผูทรงดํารงตําแหนงกอนขาพเจา มา
กลาวกับทานอีกครั้งหนึ่งวาดังนี้ “ในฐานะที่เปนผูประกาศพระวรสาร เราตองแสดงตนเปนผูที่มีความเชื่อ
อยงสมบูรณ และสามารถบรรลุถึงจุดรว มของผูที่แสวงหาความจริงดวยความจริ งใจและดวยความ
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เสียสละจะมาพบกันใชแลว จุดหมายสุดทายของการประกาศพระวรสารยอมผูกพันอยูกับการเปน
พยานแหงการเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของพระศาสนจักร นี่แหละคือ บอเกิดแหงความรับผิดชอบ และใน
เวลาเดียวกันก็เปนบอเกิดแหงความบรรเทา”45

บทสรุป
พระจิตเจา พระอาจารยผูประทับอยูภายใน
72.ทายที่สุดของพระดํารัสเตือนนี้ จิตใจของขาพเจาประหวัดไปถึงทานผูหนึ่งซึ่งทรงเปนหลัก
บันดาลใจในงานสอนคําสอน และผูสอนคําสอนทุกคน ทานผูนั้นก็คือ พระจิตเจา ผูทรงเปนพระจิตของ
พระบิดาและพระบุตร
พระคริสตเจาไดทรงพรรณนาถึงภารกิจของพระจิตในจิตพระศาสนจักร โดยใชถอยคําตอไปนี้
“พระองคจะทรงสอนทุกสิ่งทุกอยางแกพวกทาน และจะทรงทําใหพวกทานจดจําวาจาทุกคําที่เราไดกลาว
แกพวกทาน” (ยน.14:26) พระองคจะทรงนําพวกทานไปสูความจริงทั้งมวล พระองคจะทรงประกาศสิ่ง
ตางๆ ที่จะเปนมาถึงพวกทานดวย” (ยน.16:16)
พระจิตจึงทรงเปนผูที่พระองคทรงสัญญาวาจะประทานแกพระศาสนจักรและแกคริสตชนแตละ
คน ใหทรงพระอาจารยภายในจิตใจ คอยชี้แนะภายในหวงลึกของจิตใจและมโนธรรมใหเขาใจสิ่งที่ไดฟง
แต ไม สามารถเขาใจด วยตนเองได นั กบุ ญออกุ สติ นกลาวว า “แมในป จจุ บัน นี้พระจิตก็ยังทรงสอน
สัตบุรุษอยูตามระดับความสามารถของแตละคน พระองคทรงจุดดวงใจของพวกเขาใหลุกโพลงดวย
ความปรารถณา ตามสวนที่แตละคนจะกาวหนาในความรัก เพื่อที่จะรักสิ่งที่พวกเขาไดเรียนรูใหมากขึ้น
และปรารถนาที่จะเรียนรูสิ่งอื่นๆ ตอไปอีก”
นอกจากนั้น พระจิตยังทรงมี ภารกิจในการเปลี่ย นแปลงศิ ษย ของพระคริส ตให เปนพยานถึ ง
พระองค “พระองคจะทรงเปนพยานยืนยันถึงเรา และพวกทานก็จะเปนพยานเชนเดียวกันดวย” (ยน. 15:
26-27)
ยิ่งกวานั้น นักบุญเปาโลไดสังเคราะหคําสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรูปของเทววิทยา ซึ่งแฝงอยูตลอด
ในพันธสัญญาใหมวา “ความเปนคริสตชนของเราก็ดี ชีวิตคริสตชนทั้งหมดก็ดี การดําเนินชีวิตใหมใน
ฐานะบุตรของพระเจาก็ดี ลวนเนื่องจากการที่คนๆ หนึ่งดําเนินชีวิตตามคําสอนของพระจิตทั้งสิ้น” (เทียบ
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รม. 8:14-17 และ กท. 4:6) มีแตพระจิตเทานั้นที่ทรงสอนเราใหเรียกพระเจาวา “อับบา พระบิดา” ได (รม.
8:15) หากปราศจากพระจิตเจา เราก็ไมสามารถกลาววา “พระเยซูคริสตทรงเปนพระผูเปนเจา” ได (1คร.
13:3) พระพรพิเศษตางๆ ที่เสริมสรางพระศาสนจักร และคริสตชนก็ลวนมาจากพระจิต “จงเปยมดวย
พระจิตเจา” (อฟ. 5: 18) นักบุญออกัสตินยิ่งเนนเดนชัดขึ้นไปอีกวา “เราสามารถเชื่อและทําความดีไดก็
เพราะน้ําใจอิสระในการเลือกของเราไดเองก็จริง แตทั้งสองสิ่งนี้ก็เปนพระคุณของพระจิตแหงความเชื่อ
และความรัก”
การสอนคําสอนซึ่งเปนการเสริมสรางความเจริญกาวหนาในความเชื่อ และพัฒนาชีวิตคริสตชน
ใหถึงความไพบูลย จึงเปนผลงานของพระจิตเจาโดยแท พระองคแตผูเดียวทรงเปนผูกอและสาน (งาน)
ในพระศาสนจักร
ความจริงประการนี้ ซึ่งมีหลักฐานอยูในพันธสัญญาใหมดังที่ไดกลาวมาขางตน ทําใหเราเกิด
ความเชื่อมั่นขึ้นมา 2 ประการ
ประการแรก คือ เปนสิ่งที่เห็นไดโดยชัดเจนวา พระศาสนจักรและคริสตชนแตละคนที่อุทิศตนสอ
สนคําสอนในพระศาสนจักร พึงสํานึกอยูตลอดเวลาวา จะตองปฏิบัติตนเปนดังเครื่องมือที่มีชีวิตของ
พระจิต จะตองเรียกหาพระจิตอยูตลอดเวลาจะตองคงความสัมพันธกับพระองคไว จะตองพยายาม
เรียนรูการดลใจที่แทจริงของพระองค ทั้งหมดนี้คือ ทัศนคติของพระศาสนจักรและครูผูสอนทุกคน
ประการที่สอง คือ ความปรารถนาอยางลึกซึ้งที่จะเขาใจภารกิจของพระจิต และความปรารถนาที่
จะอุทิศใหแกพระองคโดยสิ้นเชิง จะตองกระตุนใหเกิดความตื่นตัวในงานสอนคําสอน ดังที่สมเด็จพระ
สันตะปาปา ปอลที่ 6 ผูทรงดํารงตําแหนงกอนขาพเจาไดทรงใหพระดํารัสเตือนการประกาศพระวรสาร
ในโลกปจจุบัน การฟนฟูในพระจิตจะเที่ยงแทและมีผลอยางจริงจังในพระศาสนจักรนั้น มิใชจะวัดดู
จากพระพรพิเศษมากมายที่ไดเกิดขึ้นแตอยูที่บรรดาสัตบุรุษเปนจํานวนมากมีความมุมานะที่เรียนรูรหัส
ธรรมของพระคริสตในชีวิตประจําวัน ใหลึกซึ้งยิ่งขึ้นดวยความสุภาพถอมตน พากเพียรอยางมั่นคงและ
อุทิศตนและอุทิศตนเปนพยานถึงสิ่งที่ไดเรียนรูนั้น
ขาพเจาขอเชิญองคพระจิตของพระบิดาและพระบุตร ใหเสด็จมายังพระศาสนจักร ผูทําหนาที่
สอนคําสอน ผูทําหนาที่สอนคําสอน และวอนขอพระองค ไดโปรดฟนฟูพละพลังแหงการสั่งสอนนี้ในศา
สนจักรดวยเทอญ
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พระนางมารีอา พระมารดาและแบบฉบับสําหรับศิษยของพระคริสตเจา
73. ขอวอนพระนางพรหมจารีแหงพระจิตใหทรงเปนผูเสนอวิงวอนขอพระเมตตานี้สําหรับเรา พระ
นางทรงไดรับพระแสเรียกแตเพียงผูเดียว ใหไดเห็นพระเยซูพระบุตร “ทรงเจริญขึ้นในดานสติปญญา ดาน
รางกายและเปนที่ชอบจําเพาะของพระเจา” (ลก. 2: 52) ขณะที่พระบุตรประทับบนตักของพระนาง ทรง
สดับฟงคําสอนของพระนางตลอดเวลาที่ซอนเรนอยูที่นาซาเร็ธ พระองคซึ่งทรงเปน “พระบุตรพระองค
เดียวของพระผูเปนเจา” และ “เปยมดวยพระหรรษทานและความจริง” ไดทรงรับการอบรมสั่งสอนจาก
พระนาง ในความรอบรูแบบมนุษยเกี่ยวกับพระคัมภีร และประวัติแผนการแหงความรอดของพระเจา
สําหรับประชากรของพระองค และการอบรมดวยการนมัสการพระบิดา ในทางกลับกันพระนางก็ทรง
เปนศิษยคนแรกของพระเยซูคริสต ทรงเปนศิษยคนแรกในดานเวลาเพราะทรงไดรับบทเรียนจากพระ
บุตรเมื่อครั้งที่พบพระองคในพระวิหาร และทรงสงวนบทเรียนนั้นไวในพระทัย (เทียบ ลก. 2: 51) และ
เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดพระนางทรงเปนศิษยคนแรกเพราะวา ทรงไดรับการสั่งสอนจากพระเจา (เทียบ
ยน. 6:45) อยางลึกซึ้ง พระนางจึงทรงเปนทั้ง “มารดาและศิษย” ดังที่นักบุญออกัสตินไดกลาวถึงโดยมี
เจตนาที่นาจะเนนวาความเปนศิษยของพระนางนั้นสําคัญเสียยิ่งกวาเปนมารดาเสียอีก ดังนั้นคํายืนยัน
ของที่ประชุมสมัชชาพระสังฆราชครั้งนี้จึงมีน้ําหนักที่วา พระนางทรงเปน “หนังสือคําสอนที่มีชีวิต” และ
ทรงเปน “มารดาและแบบฉบับสําหรับครูคําสอน”
ขอใหพระจิตซึ่งสถิตอยู ณ ที่นี้ ไดโปรดกระตุนใหพระศาสนจักรมีความเรารอนอยางไมเคยมีมา
กอนในการปฏิบัติหนาที่สอนคําสอน ซึ่งเปนหนาที่เอกของพระศาสนจักร ทั้งนี้โดยอาศัยคําเสนอวิงวอน
ของพระนางมารีอา เพื่อพระศาสนจักรจะไดปฏิบัติหนาที่เฉพาะที่ไดรับมอบหมายมาใหสําเร็จลุลวงไป
ดวยดีในยุคแหงพระหรรษทานนี้ ดังที่พระอาจารยไดตรัสบัญชาไววา “จงออกไปเทศนใหนานาชาติมา
เปนศิษยของเรา” (มธ. 28 : 19 )
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