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พี่นองพระสังฆราชที่เคารพ 

บรรดาพระสงฆที่รักยิ่ง 

บรรดาครูคําสอนที่รัก 

 ในชวงประวัติศาสตรน้ี  ซ่ึงจากเหตุผลหลายประการ  เราเห็น

วาเปนชวงเวลาที่ไวตอความรูสึก  และเปนผลดีตออิทธิพลของ

ขาวสารคริสตชน  สมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสูปวงชน

จึงสนใจประชากรบางประเภท  ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการแพรธรรม

ตามความเปนจริง  หลังจากที่ไดพิจารณาถึงการอบรมในบานเณรใหญ 

(1986)  ทบทวนชีวิตและงานศาสนบริการของพระสงฆ (1989)  สมณ

กระทรวงมุงความสนใจไปที่ครูคําสอนฆราวาส  ในสมัชชาใหญเดือน

เมษายน ป 1992 (PLENARY ASSEMBLY OF APRIL 1992) 

 ครูคําสอนมีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตแบบชาวโลก ใน

การประกาศพระวรสาร  แมกระทั่งทุกวันนี้  เปนที่ยอมรับในพระสมณ

สาสนพระพันธกิจขององคพระผูไถ (REDEMPTORIS  MISSIO) วา 

เปนผูประกาศพระวรสารที่ไมมีใครแทนได  และในสมัชชา สมเด็จพระ

สันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 ไดทรงยืนยันถึงเอกลักษณของครูคําสอน

ไววา “ระหวางการเดินทางเพื่อแพรธรรมของขาพเจา ขาพเจามักจะ

สังเกตดวยตัวเองวาครูคําสอนไดเสนออะไรบางโดยเฉพาะในดินแดน

มิสซัง  ซ่ึงเปนเขตที่จําเปนและเดนชัดอยางมากที่จะแพรความศรัทธา

และพระศาสนาจักร” (พระสมณกฤษฎีกาวาดวยงานธรรมทูตแหง

พระศาสนจักร 17)  
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 สมณกระทรวง เพื่ อการประกาศพระวรสารสู ปวง   มี

ประสบการณตรงถึงประสิทธิภาพอันเปนที่ยอมรับของครูคําสอนโดย

การแนะนําของพระสงฆ  ครูคําสอนประกาศ “ขาวดี” แกพ่ีนองชาย

หญิงตางศาสนาดวยใจกวาง  เตรียมพวกเขาใหเขาสูคริสตชุมชนโดย

อาศัยศีลลางบาป  โดยอาศัยคําแนะนําทางศาสนา  ครูคําสอนเตรียม

ใหเขารับศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ  การสวดภาวนาอยางมีชีวิตชีวา  และ

ทํางานดานเมตตาสงเคราะห  ครูคําสอนชวยผูรับศีลลางบาปแลวให

เติบโต  ใหคําแนะนําดานอภิบาลแกชุมชนเล็กๆ ที่หางจากสวนกลาง  

บอยครั้งครูคําสอนเปนประจักษพยานถึงความเชื่อจากประสบการณที่

ปวดราวและการทดลองที่รุนแรง  ประวัติศาสตรของการประกาศ

พระวรสารในอดีตและในปจจุบันยังคงรับรองถึงความมั่นคงของครูคํา

สอนแมกระทั่งการสละชีวิตของตนเอง  ครูคําสอนเปนความภูมิใจที่

แทจริงของพระศาสนจักรแดนมิสซัง 

 คูมือสําหรับครูคําสอนนี้เปนผลจากสมัชชาครั้งที่แลว  ซ่ึงแสดง

ถึ ง ค ว า ม ห ว ง ใ ย ข อ ง ห น ว ย ง า น แ พ ร ธ ร ร ม  ( MISSONARY 

DICASTERY) ที่มีตอกลุมที่เหมาะสมของผูแพรธรรมที่เปนฆราวาส 

คูมือน้ีประกอบดวยขอมูลที่มีลักษณะชัดเจนและกวาง ซ่ึงครอบคลุม

หัวขอตางๆ เชน เอกลักษณของครูคําสอน การเลือกครูคําสอน การ

อบรมและชีวิตจิต งานแพรธรรมขั้นพ้ืนฐาน และที่สุด สถานการณดาน

การเงิน 

 ดวยความหวั ง อันยิ่ ง ใหญ   ข าพเจ าขอมอบคู มือ น้ีแก

พระสังฆราช  พระสงฆ  และครูคําสอน  โดยการเชื้อเชิญใหพินิจ

พิเคราะหคู มือน้ีอยางระมัดระวังและปฏิบัติตามขอแนะนําตางๆ 
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โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขาพเจาขอรองใหศูนยคําสอน  และสถาบันสําหรับ

ครูคําสอน  ใชเอกสารนี้สําหรับการอบรมและใชในโครงการสอนตางๆ 

เพราะเปนเนื้อหาที่พิมพจากสมัชชา 

 การใชคู มือน้ีอยางซื่อสัตยและรอบคอบในพระศาสนจักร

ทั้งหมดขึ้นกับหนวยงานแพรธรรม  ที่จะชวยเหลือมิใชเพียงแตสราง

ภาพพจนที่ปรับปรุงใหมของครูคําสอนเทานั้น  แตยังประกันการ

เติบโตรวมกันในสวนที่มีชีวิตชีวาในอนาคตสําหรับงานแพรธรรมใน

โลก 

 น่ีเปนความปรารถนาที่จริงใจของขาพเจา  ในการภาวนาตอ

พระแมมารียผูทรงเปน “พระมารดา และแบบฉบับของครูคําสอน”  

เพ่ือวาพระนางจะกลายเปนองคความจริงที่คอยบรรเทายิ่งวันยิ่งมาก

ขึ้นในพระศาสนจักรที่เกิดใหมทั้งหมด 

 สมเด็จพระสันตะปาปา ไดตรัสถึงพันธกิจของหนวยงานแพร

ธรรมของเรา  และไดทรงดําริคูมือน้ีเปนงานสรางสรรคที่ใหกําลังใจ  

และทรงคุณคา  ไดทรงอํานวยพระพรแหงการแพรธรรมแกครูคําสอน

เปนพิเศษ 

 

โรม, วันฉลองนักบุญฟรงัซิสเซเวยีร  3 ธันวาคม 1993 

พระคารดินัล โยเซฟ ทอมโก 

สมณมนตร ี
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บทนํา 

 

 1. การบริการที่ขาดไมได สมณกระทรวงเพื่อการประกาศ

พระวรสารสูปวงชน (CEP) หวงใยครูคําสอนเปนพิเศษ  โดยม่ันใจวา

ครูคําสอนที่ทําตามการชี้แนะของพระสงฆผูอภิบาล  เปนปจจัยที่

สําคัญอันดับแรกของการประกาศพระวรสาร  ในเดือนเมษายน ค.ศ.

1970 ไดมีการตีพิมพเกี่ยวกับคําแนะนําเชิงปฏิบัติสําหรับครูคําสอน1 

และบัดนี้ เกิดความสํานึกถึงความรับผิดชอบและการเปลี่ยนแปลงแบบ

ถอนรากถอนโคนในโลกแหงการแพรธรรม  สมณกระทรวงเพื่อการ

ประกาศพระวรสารสูปวงชนเรียกรองใหพิจารณาสภาพการณปจจุบัน  

ปญหาที่เกิดขึ้นและความคาดหวังเพ่ือการพัฒนา “กองพันอันทรง

เกียรติ” ของฆราวาสแพรธรรม2 ความคิดนี้ควรไดรับการสนับสนุนโดย

การเขามามีบทบาทอยางมากของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล 

ที่ 2 ในระหวางการเดินทางเพื่อการแพรธรรมของพระองคกอใหเกิด

ประโยชนที่เนนถึงความสําคัญ  และความเกี่ยวของงานของครูคําสอน

วาเปนบริการดานการประกาศพระวรสารขั้นพ้ืนฐาน3 

 งานของเราตองการสิ่งที่จําเปนและสิ่งที่ดึงดูดอันหน่ึง4 ลองดู

จากการเริ่มคริสตศาสนา  และทุกแหงที่มีกิจกรรมแพรธรรม  ครูคํา

สอนไดจัดทําและดําเนินการ “การมีสวนรวมอยางเดนชัดและขาดไมได

ในการแพรความเชื่อและการแพรพระศาสนจักร”5 

 และดังน้ัน จากสมัชชาใหญระหวางวันที่ 27–30 เมษายน 

1992 ไดมีการพินิจพิเคราะหขอมูลและคําแนะนําจากการปรึกษาหารือ
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รวมกันอยางกวางขวางระหวางบรรดาพระสังฆราชและศูนยคําสอนใน

แดนมิสซัง  สมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสูปวงชนจึง

เขียน “คูมือสําหรับครูคําสอน” (GUIDE FOR CATECHISTS) ขึ้น ซ่ึง

เปนวิธีการเชิงปฏิบัติที่เปนจริงไดและเปนหลักธรรมคําสอน เปน

หลักการของครูคําสอนในเรื่องกระแสเรียก เอกลักษณ ชีวิตจิต การ

เลือกและการอบรม งานแพรธรรมและงานอภิบาล คาตอบแทน พรอม

ดวยความรับผิดชอบของประชากรของพระเจาตอครูคําสอนใน

สถานการณปจจุบันและสถานการณอนาคตอันใกล 

 ในแตละหัวขอ เราพยายามใหอุดมคติที่เปนเปาหมายพรอม

กับขอพิจารณาที่สําคัญ  เรื่องความยากลําบากในสถานการณของการ

แพรธรรมตางๆ  เ พ่ือใหคํา จํากัดความของการเปนครูคําสอน  

ขอแนะนําตางๆ มีลักษณะกวางเพื่อนําไปประยุกตใชกับพระศาสนจักร

ที่เพ่ิงเกิดใหม  ขึ้นอยูกับพระสังฆราชที่จะทําใหขอแนะนํามีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงตรงกับความตองการ  และความเปนไปไดของพระศาสน

จักรทองถิ่น 

 เราเสนอคูมือน้ีสําหรับครูคําสอนที่เปนฆราวาสเปนอันดับแรก  

และสําหรับพระสังฆราช  พระสงฆ  นักบวช  ผูอบรมและสัตบุรุษ  เพ่ือ

เปนเครื่องเชื่อมที่แข็งแกรงระหวางหนวยงานตางๆ ของคริสตชุมชน 

 กอนที่จะตีพิมพคูมือน้ี  สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 

2 ไดโปรดใหพิมพหนังสือ “คําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก”6 ซ่ึงมี

ความสําคัญพิเศษสําหรับพระศาสนจักรและมนุษยทุกคนที่มีนํ้าใจดี  

หนังสือน้ีเต็มไปดวยเนื้อหาและมีลักษณะสังเคราะห “แสดงออกถึง

ความศรัทธาของพระศาสนจักรและหลักคําสอนซึ่งไดรับการรับรองและ
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แสงสวางจากพระคมภีรศักดิ์สิทธิ์โดยธรรมประเพณีของอัครสาวกโดย

พระอาจาริยานุภาพ”7 ที่เปนที่รูจัก  ถึงแมวาหนังสือน้ีมีจุดมุงหมาย

และเนื้อหาตางกัน  แตก็แสดงอยางชัดเจนวา คําสอนใหมน้ีไดใหความ

สวางเปนพิเศษที่มีประเด็นตางคูมือ และเหนือสิ่งใด เราอางอิงประเด็น

ที่นาเชื่อถือและถองแทของหนังสือคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก  

สําหรับการอบรมและสําหรับกิจกรรมตางๆ  ของครูคําสอนได  

เพราะฉะนั้น ในการพิมพครั้งสุดทายของเนื้อหา  เราอาจใชเชิงอรรถ

และขอความสําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับหัวขอในวิชาคําสอนได 

 เราหวังวาจะมีการใชคู มือน้ีในการอางอิง  และทําใหเกิด

เอกภาพและกําลังใจแกครูคําสอน  และโดยอาศัยครูคําสอน ก็จะ

กอใหเกิดเอกภาพและกําลังใจสําหรับคริสตชุมชน  ดังน้ัน สมณ

กระทรวงเพ่ือการประกาศพระวรสารสูปวงชนไดเสนอคูมือน้ีตอสภา

พระสังฆราช  และแกพระสังฆราชทองถิ่น  ใหใชคู มือน้ีเหมือน

เครื่องชวยในการดําเนินชีวิต  และการแพรธรรมของครูคําสอน   และ

เปนพ้ืนฐานสําหรับการฟนฟูโครงการและผูอํานวยการสอนคําสอนใน

ระดับสังฆมณฑลและระดับชาติ 
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ภาคท่ี 1 

นักแพรธรรมที่สําคัญ 

 

ก) ครูคําสอนในพระศาสนจักรแดนมิสซัง 

 2. กระแสเรียกและเอกลักษณ คาทอลิกที่รับศีลลางบาปทุก

คนไดรับเรียกจากพระจิตใหมีสวนรวมในการเขาพระอาณาจักรของ

พระเจา  กระแสเรียกสําหรับฆราวาสมีหลายแบบ  หรือเสนทางการ

แพรธรรมและชีวิตมีหลายแบบ  ทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุม  ใน

บรรดากระแสเรียกทั่วไปของฆราวาส  มีกระแสเรียกพิเศษแบบหนึ่ง8  

 ฉะน้ัน การเริ่มกระแสเรียกของครูคําสอนมาจากศีลลางบาป

และศีลกําลังแลว  ยังมาจากการเรียกอยางพิเศษจากพระจิตเปนพระ

พิเศษประการหนึ่งที่พระศาสนจักรยอมรับ9  และทําใหชัดเจนโดย

อาณัติของพระสังฆราช  ครูคําสอนตองเขาใจความสําคัญแงพระศาสน

จักรและแงเหนือธรรมชาติของการเรียกนี้  เพ่ือที่จะตอบรับเหมือนพระ

บุตรของพระเจาวา “ขาพระองคมาแลว” (ฮบ. 10:7) หรือเหมือนกับ

ประกาศกที่กลาววา “ขาพระองคมาแลว โปรดสงขาพระองคไป” (อสย. 

6:8) 

 ในการฝกปฏิบัติการแพรธรรม  กระแสเรียกของครูคําสอนเปน

แงเฉพาะเจาะจงและแงทั่วไป  แงเฉพาะเจาะจงคือทํางานดานสอนคํา

สอน  แงทั่วไปคือ การรวมมือในการแพรธรรมใดๆ ก็ตามที่เปน

ประโยชนในการเสริมสรางพระศาสนจักร10 
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 สมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสูปวงชนยืนยันเรื่อง

คานิยมและความแตกตางของกระแสเรียกของครูคําสอน  ครูคําสอน

แตละคนควรพยายามคนพบ  พินิจพิเคราะห  และทําใหกระแสเรียก

ของตนแข็งแกรงขึ้น11 

 จากเหตุผลเหลานี้จะเห็นวาครูคําสอนในดินแดนมิสซังมี

เอกลักษณเฉพาะตัว  ซ่ึงกอใหเกิดลักษณะพิเศษเมื่อเทียบกับครูคํา

สอนที่ทํางานในพระศาสนจักรที่กอตั้งมานานแลว  ซ่ึงพระอาจาริยานุ

ภาพและฝายกฎหมายของพระศาสนจักรยอมรับอยางเดนชัดแลว12 

 กลาวโดยสรุป  ครูคําสอนในดินแดนมิสซังมีลักษณะพื้นฐาน  

4 ประการคือ รับเรียกจากพระจิต  เปนพันธกิจของพระศาสนจักร  

เปนการรวมมือกับอาณัติแหงการแพรธรรมของพระสังฆราช  และเปน

ผูประสานงานอยางพิเศษกับกิจการแพรธรรมของพระศาสนจักร 

 3. บทบาท  เรื่องบทบาทที่เกี่ยวของกับปญหาเรื่องเอกลักษณ

น้ัน   บทบาทครูคํ าสอนในกิจการแพรธรรมเปนบทบาทซึ่ ง มี

ความสําคัญและมีหลายดาน  นอกจากนั้น ยังเปนการประกาศอยาง

ชัดเจนถึงขาวสารของคริสตชนและการเปนเพ่ือนกับคริสตชนสํารอง  

และคริสตชนที่เพ่ิงรับศีลลางบาปบนเสนทางที่พาเขาไปสูวุฒิภาวะแหง

ความเชื่อและชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์  บทบาทของครูคําสอนครอบคลุมถึงการ

ปรากฏตัวและการเปนประจักษพยาน  การเขาไปรวมพัฒนามนุษย  

การนําวัฒนธรรมทองถิ่นเขาในศาสนาคริสต  และการเสวนา13 

 ดังน้ัน พระอาจาริยานุภาพของพระศาสนจักรถือวา ครูคําสอน

ใน “ดินแดนมิสซัง” (MISSION LANDS)14 เปนเรื่องสําคัญ  เชนในพระ
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สมณสาสน “พระพันธกิจขององคพระผูไถ” บรรยายวา ครูคําสอนเปน 

“ผูรวมงานพิเศษ  ประจักษพยานโดยตรง  ผูประกาศพระวรสารที่ขาด

เสียมิได  ซ่ึงเปนพลังพ้ืนฐานของคริสตชุมชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

พระศาสนจัรกที่เพ่ิงกอตั้ง” 15 กฎหมายของพระศาสนจักร  กฎหมายที่

เกี่ยวกับครูคําสอนในเรื่องกิจการแพรธรรมถือวา ครูคําสอนเปน 

“สมาชิกฆราวาสของสัตบุรุษของพระคริสตซ่ึงไดรับการอบรมที่ถูกตอง  

และดํารงชีวิตเยี่ยงคริสตชนอยางเดนชัด  พวกเขาเสนอคําสอนตาม

พระวรสารและรับผิดชอบดานพิธีกรรมและงานสังคมสงเคราะหตาม

แนวทางของการแพรธรรม”16  

 สมัชชาใหญ ป 1970 สมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวร

สารสูปวงชน  ไดกลาวถึงลักษณะของครูคําสอนวา “ครูคําสอน คือ 

ฆราวาสที่พระศาสนจักรแตงตั้งขึ้นเพ่ือทํางานอยางสอดคลองกับความ

ตองการของทองถิ่นเพ่ือทําใหพระคริสตเปนที่รูจัก  เปนที่รัก  และ

ติดตามโดยคนที่ยังไมรูจักพระองคและโดยผูที่มีความเชื่ออยูแลว”17 

 ตามขอกําหนดในกฎหมายของพระศาสนจักร ครูคําสอนมี

ความสําคัญตอสัตบุรุษ  เพราะทําหนาที่ดานศาสนบริการซึ่งไมตองใช

ผูรับศีลบวช  การจัดการดานพิธีตางๆ เม่ือหาพระสงฆไมได  ตราบ

เทาที่ครูคําสอนนั้นไดรับอนุญาตโดยตรงจากพระสังฆราชอยางเปน

ทางการ18 อยางไรก็ตาม เราตองทําความเขาใจซึ่งกระทําที่ผานมาโดย

สมณกระทรวงวาดายการประกาศพระวรสารสูปวงชนเองวา ใน

กิจกรรมปกติ “ครูคําสอนไมอาจแทนพระสงฆได  แตโดยสิทธิ ครูคํา

สอนเปนประจักษพยานของพระคริสตในชุมชน”19 
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 4. ประเภทครูคําสอนและภารกิจ  ครูคําสอนในดินแดนมิ

สซังมีลักษณะตางจากครูคําสอนในพระศาสนจักรที่กอตั้งมานานแลว  

และในระหวางพระศาสนจักรที่ เพ่ิงกอตั้งดวยกันก็มีลักษณะและ

รูปแบบของกิจกรรมตางกัน  ดังน้ัน จึงเปนการยากที่จะใชคําอธิบาย

เดียวไปประยุกตใชกับพระศาสนจักรในทุกแหง 

 เราอาจจําแนกครูคําสอนไดเปน 2 ประเภทคือ ครูคําสอนที่

ทํางานเต็มเวลา  ผูอุทิศชีวิตในการบริการรับใชและเปนที่รูจักอยาง

เปนทางการวาเปนครูคําสอน  สวนครูคําสอนที่ทํางานบางเวลา 

(PART TIME) มีขอจํากัดในการบริการรับใชมากกวา  แตยังคงคุณคา  

ใหความรวมมือ  สัดสวนระหวางครูคําสอนสองประเภทนี้ตางกันไปใน

แตละสถานที่  แตโดยทั่วไป ครูคําสอนที่ทํางานบางเวลามีมากกวาครู

คําสอนที่ทํางานเต็มเวลา 

 ครูคําสอนทั้งสองประเภททํางานตางกัน  เราเห็นความ

หลากหลายของงานซึ่งขึ้นกับพ้ืนที่ที่ตางกันไป  โครงเรื่องตอไปจะสรุป

เกี่ยวกับหนาที่ที่กําหนดใหครูคําสอนกระทําในพระศาสนจักรที่ขึ้นกับ

สมณกระทรวงเพื่อการประกาศประกาศพระวรสารสูปวงชน 

  ครูคําสอนกับงานเฉพาะของการสอนคําสอน ซ่ึงรวมถึง

การใหการศึกษาแกเยาวชนและผูใหญในเรื่องความเชื่อเตรียมผูสมัคร

และครอบครัวของเขาใหรับศีลศักดิ์สิทธิ์  เพ่ือเปนคริสตชน  และ

ชวยงานเวลาจัดการฟนฟูจิตใจและการประชุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

การสอนคําสอน  ครูคําสอนจะมีหนาที่ตางๆ เหลานี้เพ่ิมขึ้นในพระศา

สตนจักรซึ่งเนนการพัฒนาในเรื่องการบริการรับใชโดยฆราวาส20  
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  ครูคําสอนซึ่งรวมมือในการแพรธรรมหลายรูปแบบ 

กับศาสนบริกรที่ไดรับศีลบวช  ซ่ึงครูคําสอนเต็มใจยอมรับคําแนะนํา  

งานที่มอบใหครูคําสอนทํามีหลายรูปแบบ เชน  สอนคําสอนแกผูที่ยัง

ไมเปนคริสตชน  สอนคําสอนแกคริสตชนสํารองและผูที่รับศีลลางบาป

แลว  เปนผูนําในการสวดภาวนารวมกันของชุมชน  โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในพิธีกรรมวันอาทิตยเม่ือพระสงฆไมอยู  ชวยเหลือคนปวย  และ

เปนประธานในพิธีฝงศพ  ฝกอบรมครูคําสอนอื่นในศูนยอบรมพิเศษ

หรือแนะนํางานแกครูคําสอนอาสาสมัคร  รับผิดชอบงานสรางสรรค

ดานอภิบาลและบริหารงานอภิบาลของวัด  ชวยเหลือคนจน  และ

ทํางานเพื่อพัฒนามนุษย  และสงเสริมความยุติธรรม  เรามักจะพบครู

คําสอนประเภทนี้ ในเขตปกครองวัดที่คอรบคลุมบริ เวณกวาง  

ประกอบดวยชุมชนที่กระจัดกระจายหางจากศูนยกลาง  หรือเปน

บริเวณที่ขาดแคลนศาสนบริการ  พระสงฆผูอภิบาลก็จะเลือกผูนํา

ฆราวาสมาชวยงาน21 

 ความกระตือรือรนของพระศาสนจักรที่ เ พ่ิงเกิดใหมและ

สถานการณสังคมวัฒนธรรมที่มีผลตอหนาที่แพรธรรมอ่ืนๆ อาทิ มีครู

สอนศาสนา (RELIGION TEACHERS) ในโรงเรียนที่สอนทั้งนักเรียน

ที่เปนคริสตชนและนักเรียนที่ไมใชคริสตชน  ครูประเภทนี้ทํางานใน

โรงเรียนรัฐบาล เชน  ในรัฐที่อนุญาตใหมีการสอนศาสนา  รวมทั้งใน

โรงเรียนคาทอลิกดวย ครูคําสอนวันอาทิตย (SUNDAY CATECHIST) 

สอนคําสอนในสถาบันอบรมศาสนธรรมวันอาทิตย  (SUNDAY 

SCHOOLS)  ซ่ึงดําเนินงานโดยพระสงฆผูอภิบาล  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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รัฐที่ไมอนุญาตใหมีการสอนคริสตศาสนาในโรงเรียนและในเมืองใหญ  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในยานคนจน  มีผูแพรธรรมทํางานอยางยอดเยี่ยม

ทามกลางคนจน  ผูอพยพ  นักโทษ  และอ่ืนๆ ครูคําสอนทําหนาที่

ดังกลาวตามความรูสึกนึกคิดและประสบการณของพระศาสนจักรที่

แตกตางกัน  แลวแตความเหมาะสมของครูคําสอนและรูปแบบกวางๆ 

ของการบริการของฆราวาสที่มีตอพระศาสนจักรและพันธกิจของ

พระศาสนจักร  สมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสูปวงชน

พิจารณาวางานหลายหลากและมากมายนี้  เปนการแสดงออกถึงความ

ม่ังคั่ งของการทํางานของพระจิตในพระศาสนจักรที่ เ พ่ิงกอตั้ ง  

พระสังฆราชควรรับรองและเอาใจใส  ใหการสนับสนุน  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งพระศาสนจักรที่ตอบสนองความตองการในปจจุบันและใน

อนาคตอันใกล  เปนสิ่งที่มองเห็นลวงหนาได 

 ขอพิจารณาอื่นๆ ครูคําสอนไมวาเปนคนหนุมสาวหรือผูสูงอายุ  

ครูคําสอนไมวาหญิงหรือชาย  ผูที่แตงงานแลวหรือเปนโสด  ควรนํา

ปจจัยเหลานี้มาพิจารณาในการมอบหมายงานใหทําตามถิ่นฐานทาง

วัฒนธรรมที่แตกตางกัน  ดังน้ัน ผูชายที่แตงงานแลวสวนใหญควรให

เปนผูนําชุมชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมที่ใหผูชายมีบทบาทเดน  

ผูหญิงตามขอเลือกตามะรรมชาติควรเปนผูใหการศึกษาแกหนุมสาว

และทํางานเพื่อสงเสริมชีวิตคริสตชนแกสตรีผูใหญที่แตงงานแลวมี

ความมั่งคงมากกวา  และสามารถเปนประจักษพยานในเรื่องคุณคา

ของชีวิตสมรสแบบคริสตชน  อีกแงหน่ึง เยาวชนเหมาะที่จะติดตอกับ

เยาวชนดวยกัน  และกระทํากิจกรรมตางๆ ที่ใชเวลามาก 
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 ในที่สุด  สิ่งที่นาจดจําคือ นอกจากครูคําสอนที่เปนฆราวาส

แลว  ยังมีนักพรตชายและหญิงจํานวนมากที่มีหนาที่สอนคําสอน  

เพราะไดถวายตนอยางพิเศษแดพระเปนเจาแลว  เปนผูที่เปนประจักษ

พยานอยางพิเศษตามสมรรถภาพแหงพันธกิจของเขา  และดวยเหตุน้ี 

นักพรตชายและหญิงมีปจจัยและความพรอมตามวิธีดําเนินชีวิตของ

เขาสําหรับงานสอนคําสอน  ในภาคปฏิบัติพวกเขาทํางานมากมาย 

 ครูคําสอนเนื่องจากตองรวมงานใกลชิดกับพระสงฆ  บอยครั้ง

มีบทบาทของผูแนะนําดวย  ดังนั้น สมณกระทรวงเพื่อการประกาศ

พระวรสารสูปวงชนขอรับรองบทบาทของนักพรตชายและหญิงอยาง

แข็งแกรง  เพราะพวกเขามีความพรอมที่จะปฏิบัติงานในหลาย

ตําแหนงในสวนที่สําคัญน้ีของชีวิตคริสตชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ

ฝกอบรมและแนะแนวครูคําสอน22   

 5. ความคาดหวังเพื่อการพัฒนาในอนาคตอันใกล 

แนวโนมโดยทั่วไปอันหน่ึงซ่ึงสมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวร

สารสูปวงชนเห็นดวยและสนับสนุนคือ ภาพลักษณของครูคําสอนที่

มั่นคงและพัฒนาแลว เปนอิสระจากงานที่เขาทําอยู  คุณคาของครู

คําสอนและอิทธิพลของเขาตองานแพรธรรมมีผลตอพันธกิจของพระศา

สนจักรเสมอ23 

 จากประสบการณทั่วโลก สมณกระทรวงเพื่อการประกาสพ

ระวรสารสูปวงชนขอเสนอขอแนะนําตอไปน้ี  เพ่ือชวยใหไตรตรองตาม

หัวขอน้ี 
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   สิทธิสูงสุดตองพรอมดวยคุณลักษณะ  ปญหาที่

ธรรมดาสามัญคือ  การขาดแคลนผูสมัครที่ไดรับการอบรมอยาง

เหมาะสม  บุคลิกลักษณะของครูคําสอนเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด  สิ่งนี้ตอง

มีอิทธิพลตอการตั้งมาตรการสําหรับเลือกและจัดโครงการอบรมและ

แนะแนว  พระดํารัสของสมเด็จพระสันตะปาปาที่วา “งานประกาศ

พระวรสารขั้นพ้ืนฐาน  จําเปนตองเพ่ิมคนทํางาน  แตขณะที่เพ่ิมดาน

ปริมาณ  เหนือสิ่งอ่ืนใด  ปจจุบันนี้เราตองมุงที่จะรักษาคุณภาพของครู

คําสอนดวย”24 

   ในแงของแรงกระตุนปจจุบันตอกิจการแพรธรรมที่ฟนฟู

สูนานาชาติ (AD GENTES)25  อนาคตของครูคําสอนในพระศาสน

จักรที่เกิดใหมขึ้นอยูกับความกระตือรือรนดานการแพรธรรม ดังน้ัน ครู

คํ าสอนควรมีลั กษณะของผู บุ ก เบิกงานแพร ธรรมในอนาคต  

เชนเดียวกับในอดีต  ครูคําสอนจะมีลักษณะโดดเดนโดยดูจากการมี

สวนรวมอยางขาดไมไดในงานแพรธรรมของพระศาสนจักร 

   ไมเพียงพอที่จะยึดกับจุดมุงหมายหนึ่ง  แตตองเลือกวีธี

การที่เหมาะสมที่จะเขาถึงจุดมุงหมายนั้นดวย  และความคิดนี้เปน

จริงสําหรับการอบรมครูคําสอน  ควรมีโครงการที่ปฏิบัติไดจัดหา

โครงสรางที่เพียงพอและการสนับสนุนทางการเงิน  ผูอบรมที่พรอม

ดวยคุณลักษณะ  เพ่ือจัดหาครูคําสอนที่ผานการอบรมมาอยางดี  

เทาที่ปรากฏลําดับขั้นของความสะดวกสบาย  และระดับการศึกษาจะ

ตางกันตามความเปนไปไดที่แทจริงของพระศาสนจักร (ทองถิ่น) แตละ
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แหง  แตควรบรรลุมาตรฐานที่แนนอน  โดยไมยอมพายแพตอความ

ยากลําบาก 

   ผูประสานงานที่อยูในหนาที่ตองเขมแข็ง  ทุกแหงควร

มีครูคําสอนโดยอาชีพบาง  เปนผูรับการอบรมจากสถาบันสวนกลางที่

เหมาะสม  และผูที่อยูในตําแหนงของหนวยงานสอนคําสอนภายใตการ

แนะนําของพระสังฆราช  คอยเตรียมอาสาสมัครใหม  แนะนําเกี่ยวกับ

หนาที่ตางๆ และนําในการปฏิบัติงาน  ควรมีผูประสานงานในทุกระดับ  

ตั้งแตระดับวัด  ระดับสังฆมณฑลและระดับชาติ  และจะเปนการ

ประกันการดําเนินงานที่ดีของสวนสําคัญหน่ึงของชีวิตพระศาสนจักร 

   สมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสูปวงชนคาด

วาในอนาคตอันใกลน้ี  งานของครูคําสอนจะตองพัฒนาขึ้นและเรา

ปรารถนาจะเปนบทบาทของผูใหการสนับสนุนในอนาคตดวย 

 ครูคําสอนควรไดรับการสนับสนุนอยางพิเศษดวยจิตตารมณ

แหงการแพรธรรมที่เดนชัด  ครูคําสอน “ควรทําตนใหเปนผูมีใจรอน

รนในการแพรธรรมในคริสตชุมชนของเขา  และถาพระจิตทรงเรียกเขา  

และพระสังฆราชมอบหมายใหเขาไปเทศนสอนพระวรสารภายนอก

ปริมณฑลของเขา  เพ่ือเตรียมคริสตชนสํารองใหรับศีลลางบาปและ

สรางคริสตชุมชนใหม”26 

  ครูคําสอนที่เกี่ยวของในการสอนคําสอนจะประสบกับอนาคตที่

กําลังพัฒนา  เพราะพระศาสนจักรที่ เกิดใหมมีงานบริการรับใช

มากมาย  สําหรับงานแพรธรรมของฆราวาสซึ่งตางจากงานของครูคํา

สอนอ่ืน27  ดังนั้น จะเปนประโยชนมากที่จะมีครูคําสอนที่เชี่ยวชาญ
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โดยเฉพาะ  ยกตัวอยางเชน ครูคําสอนที่สงเสริมชีวิตคริสตชนในที่ที่

คนสวนใหญรับศีลลางบาปแลว  แตการเรียนคําสอนและชีวิตแหง

ความเชื่อมีระดับไมสูงนัก  ครูคําสอนควรได รับการอบรมเพ่ือ

เผชิญหนากับการทาทายในปจจุบัน  และจะมีมากขึ้นในอนาคต เชน 

การขยายตัวเมือง  การศึกษาระดับที่สามารถที่เพ่ิมขึ้น  โลกของวัยรุน  

คนยายถิ่น  และผูอพยพ  การเติบโตของการดําเนินชีวิตแบบโลก  

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  อิทธิพลของสื่อสารมวลชน เปนตน 

 สมณกระทรวงเพ่ือการประกาศพระวรสารสูปวงชนปรารถนา

ใหเราสนใจเกี่ยวกับความคาดหวังในอนาคต  และความจําเปนที่ตอง

เผชิญกับความคาดหวังนั้น  ขณะเดียวกันใหตระหนักวาความจําเปน

น้ันขึ้นกับการดําเนินการของพระสังฆราชทองถิ่น  สภาพระสังฆราช  

และพระสังฆราชทองถิ่นควรพิจารณาโครงการสําหรับเตรียมครูคําสอน

สําหรับอนาคต  ใหความสนใจเปนพิเศษตอมิติแหงการแพรธรรม  ทั้ง

ดานการอบรมและการจัดกิจกรรมโครงการเหลานี้ไมควรมีลักษณะ

คลุมเครือ  แตควรมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและปรับใหเขากับสภาพ

ทองถิ่น  เพ่ือวาพระศาสนจักรแตละแหงจะไดมีครูคําสอนที่เปนที่

ตองการในปจจุบันและจําเปนสําหรับอนาคตอันใกล 

 

ข) ชีวิตจิตของครูคําสอน 

 6. ความจําเปนและลักษณะของชีวิตจิตสําหรับครูคําสอน  

ครูคําสอนตองมีชีวิตจิตลึกซึ้ง  น่ันคือ พวกเขาตองเจริญชีวิตอยูในพระ
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จิต ซ่ึงจะชวยใหเขาฟนฟูตัวเองอยางตอเน่ืองตามเอกลักษณเฉพาะ

ของตน 

 กระแสเรียกและงานธรรมทูตกระตุนใหครูคําสอนตองการมี

ชีวิตจิต  เพราะฉะนั้น แรงจูงใจแบบใหมและพิเศษคือ การเรียกไปสู

ความศักดิ์สิทธิ์  พระดํารัสของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 

ที่วา “ธรรมทูตที่แทจริงคือนักบุญ”28  ปรับใหเขากับครูคําสอนไดอยาง

แนนอน  เชนเดียวกันสมาชิกของผูมีความเชื่อทั่วไป  ครูคําสอน 

“ไดรับเรียกใหไปสูความศักดิ์สิทธิ์และไปสูงานธรรมทูต”29  น่ันคือ การ

เจริญชีวิตตามกระแสเรียกของเขาเอง “ดวยความกระตือรือรนแบบ

นักบุญ”30 

 ชีวิตจิตครูคําสอนเกี่ยวเนื่องอยากใกลชิดกับสถานภาพของเขา

ในฐานะฆราวาสแพรธรรม  ทําใหเปนผูมีสวนรวมในระดับของเชาเอง

ในการกระทําที่เยี่ยงประกาศก  สงฆ  และกษัตริยของพระคริสต  ใน

ฐานะที่เปนสมาชิกของกลุมฆราวาส  ครูคําสอนเกี่ยวของกับโลก “ตาม

สภาพของแตละคน  ขอผูกมัดพิเศษที่จะใชจิตตารมณแหงพระวรสาร  

ในการจัดระเบียบสิ่งของชั่วคราวตางๆ ใหกับความไพบูลยและแพรจิต

ตารมณไปทั่วโลกดวยวิธีน้ีเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ครูคําสอนจึงเปน

ประจักษพยานถึงพระคริสตในขณะที่สงเสริมงานของโลกและทํางาน

ของโลกได”31 

 สําหรับครูคําสอนที่แตงงานแลว  ชีวิตแตงงานจะทําใหชีวิต

จิตของเขาสมบูรณขึ้น  ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงยืนยันวา “เรา

ปรารถนาใหครูคําสอนที่แตงงานแลว เปนประจักษพยานถึงคานิยม
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แบบคริสตชนเกี่ยวกับชีวิตแตงงานอยางสม่ําเสมอ  เจริญชีวิตศีล

ศักดิ์สิทธิ์อยางซื่อสัตย  และใหการศึกษาอบรมแกบุตรธิดาของตนดวย

ความสํานึกรับผิดชอบ”32  ชีวิตจิตในชีวิตแตงงานมีผลกระทบอยาง

มากตอกิจกรรมของครูคําสอน  และเปนการดีสําหรับเขาที่จะชวยเหลือ

คูแตงงานอ่ืนๆ  และบุตรธิดาในงานของเขา  เพ่ือวาครอบครัวทั้งหมด

จะไดฉายรัศมีของการเปนประจักษพยานเยี่ยงธรรมทูต 

 กระแสเรียกเยี่ยงธรรมทูตเปนเง่ือนไขสําหรับชีวิตของครูคํา

สอน  และดังน้ันดูไดจากเครื่องหมายของการเปดรับพระวาจาของพระ

เจ าแกพระศาสนจักรและแก โลกดวยชีวิตที่ ผ องแผว   ความ

กระตือรือรนในการแพรธรรม  และความศรัทธาตอพระนางมารีย 

 7. การเปดรับพระวาจา  หนาที่ของครูคําสอนคือ ผูสื่อพระ

วาจาของพระเจา  ดังน้ัน ทาทีเกี่ยวกับชีวิตฝายจิตขั้นพ้ืนฐานควรเปน

การเปดรับพระวาจา  ซ่ึงประกอบดวยพระวิวรณ  ซ่ึงเทศนสอนโดย

พระศาสนจักร  การรวมฉลองในพิธีกรรมและเจริญชีวิตตามแบบฉบับ

ของนักบุญ33  สิ่งนี้เปนการพบปะกับพระคริสตซ่ึงทรงซอนพระองคใน

พระวาจาของพระองค  ในศีลมหาสนิทและในพี่นองชายหญิง  การ

เปดรับพระวาจา  หมายถึงการเปดรับพระเจาแกพระศาสนจักรและแก

โลก 

   เปดรับพระเจา  หนึ่งเดียวและสามพระบุคคล  ผูทรง

สถิตในสวนลึกที่สุดของแตละบุคคล  และประทานความหมายแกชีวิต

ของครูคําสอน  ความมั่นใจ  มาตรการ  ระดับของคานิยมการตัดสินใจ  

ความสัมพันธ  ความประพฤติ  เปนตน  ครูคําสอนควรพิจารณา
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ตนเองใหเกิดความสัมพันธกับพระบิดาผูซ่ึงประทานพระวาจากับพระ

บุตร  พระวจนาตถทรงรับเอากาย  ผูซ่ึงตรัสเฉพาะพระวาจาที่พระองค

ทรงรับมาจากพระบิดา (เทียบ ยน.8:26; 12:49)  และกับพระจิตผูซ่ึง

สองสวางจิตใจ  เพ่ือชวยใหเขาใจพระวาจาของพระเปนเจา  และเปด

ใจใหรับดวยความรักและนําไปปฏิบัติ (เทียบ ยน.16:12:14) 

 ดังน้ัน ชีวิตฝายจิตเปนสิ่งที่หยั่งลึกในการเจริญชีวิตดวยพระ

วาจาของพระเจา  ดวยมิติแหงพระตรีเอกภาพ  ประดุจเปนพันธกิจ

สากลพรอมดวยการเสนอความรอด  ชีวิตจิตตองการการตอบสนอง

ทาทีภายใน  ซ่ึงแบงปนความรักของพระบิดา  ผูทรงพระประสงคให

ทุกคนเขาถึงความรูแหงความจริงและรับความรอด (เทียบ 1ทธ. 2:4) 

เปนทาทีที่แสวงหาความเปนหนึ่งเดียวกับพระคริสต  เพ่ือมีนํ้าใจอยาง

ที่มีในพระคริสต (ฟม. 2:5) และประสบการณ  ดังเชนที่นักบุญเปาโล

ไดประสบเมื่อไดรับความบรรเทาวา “อยางกลัวเลย...เพราะวา เราอยู

กับเจา” (กจ. 18.9 – 10)  ทาทีน้ีปลอยใหพระจิตทรงหลอหลอม  และ

ทรงเปลี่ยนแปลงใหครูคําสอนเปนประจักษพยานที่กลาหาญของพระ

คริสตและเปนผูสอนพระวาจาที่รับการสองสวางจากเบื้องบนแลว34  

   การเปดรับพระศาสนจักร  ครูคําสอนเปนสมาชิกที่มี

บทบาทของพระศาสนจักร  ครูคําสอนพยายามสรางพระศาสนจักรขึ้น  

และไดรับอาณัติจากพระศาสนจักร  ครูคําสอนรักษาพระวาจาที่พระศา

สนจักรรับรองอยางซื่อสัตย  เขาใจพระวาจานั้นอยางลึกซึ้งโดยอาศัย

ความชวยเหลือจากพระจิต  และประกาศพระวาจานั้นไปทั่วโลก35 
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 เน่ืองจากครูคําสอนเปนประชากรของพระเจา  และเปนพระ

รหัสกายของพระคริสต  พระศาสนจักรปรารถนาใหครูคําสอนมีความ

สํานึกถึงความเปนเจาของและความรับผิดชอบตอพระศาสนจักร  

เพราะครูคําสอนเปนสมาชิกที่มีบทบาท  เปนศีลศักดิ์สิทธิ์สากลแหง

ความรอด  ครูคําสอนมีความตั้งใจที่จะทําใหธรรมล้ําลึกเปนจริงขึ้นมา

และทําใหพระหรรษทานเกิดผล  เพ่ือทําใหพระศาสนจักรม่ังคั่งและ

กลายเปนเครื่องหมายที่เห็นไดแกชุมชน  การบริการรับใชของครูคํา

สอนไมเคยเปนการกระทําที่เปนเอกเทศ   แตมักเปนการกระทําของ

พระศาสนจักรสวนรวมอยางลึกซึ้ง 

 ครูคําสอนเปนรับพระศาสนจักรเม่ือเขาแสดงความรักฉันพ่ี

นอง  อุทิศตนเพื่องานรับใชของพระคริสตและเต็มใจที่จะทนทุกขเพ่ือ

ขอเรียกรองของพระศาสนจักร  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ครูคําสอนแสดงตน

วาขึ้นตรงและนอบนอมตอสันตะสํานักแหงโรม  ซ่ึงเปนศูนยกลายแหง

เอกภาพและตัวเชื่อมแหงเอกภาพสากล   และยังนอบนอมตอ

พระสังฆราชซึ่งเปนบิดาและผูชี้แนะของพระศาสนจักรทองถิ่น  ครูคํา

สอนควรรวมรับผิดชอบความแปรเปลี่ยนตามประสาโลกของพระศาสน

จักรผูจาริกแสวงบุญ  ซ่ึงมีธรรมชาติของการแพรธรรม36 อาศัยแรง

บันดาลใจแหงการแพรธรรม  พระศาสนจักรจะเขาสูความเปนหนึ่ง

เดียวขั้นสุดทายกับพระคริสตเจาผูเปนเจาบาว 

 ดังน้ัน ชีวิตจิตของครูคําสอนในแงพระศาสนจักร  ครูคําสอน

ตองแสดงออกถึงความรักที่จริงใจตอพระศาสนจักร  การเลียนแบบ

พระคริสตผู ซ่ึง “ไดทรงรักพระศาสนจักรและสละพระชนมชีพของ

พระองคเพ่ือพระศาสนจักร” (อฟ. 5:25)  เปนความรักที่ใหทั้งหมดและ
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อยางกระตือรือรน  ซ่ึงกลายเปนการรวมพันธกิจแหงความรอดของ

พระศาสนจักรใหไปสูเปาหมายแมกระทั่งการสละชีวิตของตนเพื่อพันธ

กิจน้ันถาจําเปน37 

   ธรรมทูตเปดรับโลก  ในที่สุด โลกที่ไดรับความรอดที่

พวยพุงจาก “นํ้าพุแหงความรักและเมตตาธรรมภายในพระเปนเจา 

พระบิดา”38  โลกที่องคพระวจนาตถของพระเจาไดเสด็จมารวมชีวิต

ทามกลางเรา  เพ่ือไถเราใหรอด (เทียบ ยน. 1:14) และโลกที่พระจิตได

บันดาลใหมนุษยชายหญิงศักดิ์สิทธิ์และทรงรวบรวมพวกเขาใหเขาใน

พระศาสนจักร  เพ่ือใหเขาถึงพระบิดาโดยอาศัยพระคริสตในจิตตา

รมณเดียว (เทียบ อฟ. 2:18)39 

 ดังนั้น ครูคําสอนจะเปดรับและเอาใจใสตอความตองการของ

โลก  ในการทราบวาพวกเขาไดรับเรียกใหมาทํางานในโลกและเพื่อ

โลก   โดยไม เปนของโลกโดยสิ้นเชิ ง  ( เทียบ  ยน .  17:14-21) 

หมายความวา ครูคําสอนเกี่ยวของกับชีวิตทางสังคม  โดยปราศจาก

การถอนตัว  เพราะกลัวความยากลําบากหรือถอนตัวเพราะรักความ

สงบเงียบ  แตพวกเขาตองมองชีวิตอยางเหนือธรรมชาติ  และวางใจใน

ประสิทธิภาพของพระวาจาของพระเจา  ซ่ึงไมยอนกลับไปสูพระเจา

โดยปราศจาก “ความสําเร็จตามที่พระวาจานั้นถูกสงไป” (อสย. 55:11) 

 การเปดรับโลกเปนลักษณะพิเศษอยางหนึ่งของชีวิตจิตของครู

คําสอน  เพราะเห็นแกความรักการแพรธรรมของพระเยซูเจาผูทรงเปน

พระชุมพาบาลแสนดี  ผูซ่ึงเสด็จมา “รวบรวมลูกหลานของพระเจาที่

กระจัดกระจายใหเปนหนึ่งเดียวกัน” (ยน. 11:52)  ครูคําสอนตองเต็ม
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ไปดวยความรักนี้  และนําความรักนี้ไปสูพ่ีนองชายหญิง  ในขณะที่

พวกเขาเทศนสอนวา พระเจาทรงรักและประทานความรอดแกทุกคน40   

 8. ความเกี่ยวเนื่องและความเที่ยงแทของชีวิต งานของครู

คําสอนเกี่ยวกับบุคคลทั้งครบของครูคําสอน  กอนที่พวกเขาจะเทศน

สอนพระวาจา  พวกเขาตองทําใหพระวาจาเปนของเขาเองและเจริญ

ชีวิตดวยพระวาจา41 “โลกตองการผูประกาศพระวรสาร  ซ่ึงพูดถึงพระ

เจาที่ผูประกาศพระวรสารควรรูจักและมีความสัมพันธเหมือนดังวาเขา

เห็นสิ่งที่แลเห็นไมได”42   

 ครูคําสอนไมควรสอนศาสตรบริสุทธิ์เกี่ยวกับมนุษยและความ

คิดเห็นสวนตัวของพวกเขาเอง  แตตองสอนความเชื่อของพระศาสน

จักรซึ่งเหมือนกันทั่วโลก  เปนความเชื่อซ่ึงพวกเขาเจริญชีวิตและเปน

ประจักษพยานถึงความเชื่อน้ัน43 

 ดังน้ัน ครูคําสอนตองการความเกี่ยวเนื่องและความเที่ยงแท

ของชีวิต  กอนที่พวกเขาจะสอนคําสอน  ประการแรก เขาตองเปนครู

คําสอนกอน  ความจริงของชีวิตของเขาจะยืนยันถึงขาวสารของพวก

เขา  เปนเรื่องนาเศราถาเขาไม “ปฏิบัติในสิ่งที่เขาสอน” และพูด

เกี่ยวกับพระเจาซึ่งเขามีความรูแงทฤษฎีแตเขาไมเคยติดตอสัมพันธ

กับพระเจาเลย  เขาควรปรับตัวใหเขากับพระวาจาของนักบุญมาระโก

ที่เกี่ยวกับกระแสดเรียกของอัครสาวกที่วา “พระองคทรงแตงตั้ง 12 คน

ใหเปนผูรวมงานของพระองค และทรงสงไปเทศนสอน” (มก. 3:14-15) 

 ความเที่ยงแทของชีวิต หมายถึง ชีวิตแหงการภาวนา มี

ประสบการณเกี่ยวกับพระเจา  และซื่อสัตยตอการปฏิบัติงานของพระ



‐ 28 ‐ 
 

จิตเปนความเขมขนและการจัดระเบียบภายในและภายนอก ที่ปรับให

เขากับสถานการณสวนบุคคลและครอบครัว  เปาหมายมีอยูวา ครูคํา

สอนในฐานะเปนสมาชิกของกลุมฆราวาสไมสามารถมีโครงสรางชีวิต

จิตเหมือนของนักบวช  และดังน้ัน ครูคําสอนตองมีสวนประกอบ

บางอยางในตัวเขา  แตในสถานการณชีวิตตางๆ ไมวาจะทํางานในโลก

หรือทํางานดานอภิบาล  ไมวาจะเปนพระสงฆ  นักพรตหรือฆราวาส  

เปนไปไดสําหรับทุกคนที่จะเขาถึงระดับสูงของการเปนหน่ึงเดียวกับ

พระเจา  และจังหวะที่เปนระเบียบของการภาวนา  รวมทั้งการหาเวลา

เงียบสงบเพื่อเขาถึงการรําพึงแพงฌาณถึงพระเจาอยางลึกซึ้งมากขึ้น  

ยิ่งคนนี้มีชีวิตที่แทจริงและเขมขนมากเทาใด  การเปนประจักษพยาน 

และกิจกรรมของเขาก็ยิ่งนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทานั้น 

 เปนสิ่งสําคัญที่ครูคําสอนตองเจริญเติบโตดานชีวิตจิตอยางมี

สันติสุขและชื่นชมยินดีในพระคริสต  เพ่ือเขาจะไดเปนแบบอยางแหง

ความหวังและกําลังใจ (เทียบ รม. 12:12)  เพราะพระคริสตทรงเปน 

“สันติสุขของเรา” (อฟ. 2:14)  และพระองคประทานความชื่นชมยินดี

แกอัครสาวกของพระองค  เพ่ือวา “ความยินดีของทานจะบริบูรณ” 

(ยน. 15:11) 

 ดังน้ัน ครูคําสอนควรมีความชื่นชมยินดีและความหวังแหงปส

กาในฐานะเปนตัวแทนของพระศาสนจักร  ความจริงแลวครูคําสอน

เปน “ของขวัญล้ําคาที่พระศาสนจักรสามารถหยิบยื่นใหแกโลกที่

โกลาหลและวุนวายในโลกของเรานี้ก็คือ การสรางคริสตชนที่

เพียบพรอมดวยสิ่งที่เปนแกนสารสําหรับชีวิต และเปนผูที่เบิกบาน

ยินดีในความเชื่อของตน”44   
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 9. ความกระตือรือรนแบบผูแพรธรรม ในแงของศีลลาง

บาปและกระแสเรียกพิเศษ  ครูคําสอนซึ่งเจริญชีวิตประจําวันในการ

ติดตอกับคนตางศาสนาจํานวนมาก  ซ่ึงถือวาเปนกรณีตัวอยางใน

ดินแดนมิสซัง  ตรงกับพระวาจาของพระคริสตที่วา “เรายังมีแกะอ่ืนอีก

มาก  ซ่ึงไมอยูในคอกนี้  เราจะตองนําเขามา” (ยน. 10:16)  “เจา

ทั้งหลายจงไปทั่วโลกเทศนสอนพระวรสารแกมนุษยทั้งปวง” (มก. 

16:15) เพ่ือสามารถยืนยันเหมือนนักบุญเปโตรและนักบุญยอหนเม่ือ

อยูตอหนาสภาซันเฮดรินวา “ขาพเจาจะไมพูดตามที่เห็นและไดยินนั้น

ก็ไมได” (กจ. 4:20) และตระหนักถึงอุดมคติของงานแพรธรรมเย่ียง

ธรรมทูตของนักบุญเปาโลที่วา “ความรักของพระคริสตไดครอบครอง

เรา” (2คร. 5:14)  ครูคําสอนควรมีจิตตารมณแหงการแพรธรรมที่

แข็งแกรง  จะเปนจิตตารมณที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ใหเขาตระหนัก

ในสิ่งที่เขาพูดอยางกระตือรือรนและอยางกลาหาญ  โดยปราศจาก

ความอับอายที่จะยืนยันพระวรสาร (เทียบ รม. 1:16)  ขณะที่คนฉลาด

ตามประสาโลกแสวงหาความพึงพอใจชั่วคราว  ครูคําสอนจะรุงเรืองใน

พระคริสตเทานั้น  พระองคทรงเปนผูประทานพละกําลังแกเขา (เทียบ 

คส. 1:29)  และจะปรารถนาที่จะทราบ  และเทศนสอนวา “พระคริสต

ทรงเปนฤทธานุภาพและพระปญญาของพระเจา” (1คร. 1:24) ครูคํา

สอนของพระศาสนจักรคาทอลิกยืนยันอยางถูกตองวา “ความรูเกี่ยวกับ

พระคริสตพลุงขึ้นในความปรารถนาที่ไมอาจตานทานไดที่จะประกาศ

พระวรสาร” และนําผูอ่ืนใหกลาว “ตกลง” ที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต  ใน

เวลาเดียวกัน เขาตองการที่ทราบเกี่ยวกับความเชื่อดียิ่งขึ้น45 
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 ครูคําสอนจะพยายามทําตนเหมือนชุมพาบาลที่ไปหาแกะที่

หาย “จนกวาจะพบ” (ลก. 15:4) หรือเหมือนหญิงที่ทําเงินดรักมาหาย 

ซ่ึง “คนหาจนกวาจะพบ” (ลก. 15:8)  ความเชื่อม่ันคงควรเปนที่มาของ

ความกระตือรือรนเยี่ยงธรรมทูต “ขาพเจายอมเปนคนทุกชนิดตอ

คนทั้งปวง  เพ่ือจะชวยเขาใหรอดไดบางโดยทุกวิถีทาง  ขาพเจาทํา

อยางนี้เพ่ือเห็นแกขาวดี” (1คร. 9:22-23 ; เทียบ 2คร. 12:15)  และ

นักบุญเปาโลกลาววา “วิบัติแกขาพเจา  ถาขาพเจาไมเทศนสอนขาวดี” 

(1คร. 9:16)  ความกระตือรือรนของนักบุญเปาโลควรเปนแรงบันดาล

ใจใหครูคําสอนมีความกระตือรือรนดวย  ซ่ึงเปนการตอบรับกระแส

เรียกของเขา  และจะชวยใหเขาเทศนสอนถึงพระคริสตอยางกลาหาญ

และทํางานอยางกระตือรือรนเพ่ือความเจริญเติบโตของคริสตชุมชน46   

 ในที่สุด เราไมควรลืมวา เครื่องหมายเที่ยงแทของจิตตารมณ

ธรรมทูตคือ จิตตารมณแหงกางเขน  พระคริสตซ่ึงครูคําสอนควรรูจัก

คือ “พระคริสตที่ถูกตรึงกางเขน” (1คร. 2:2)  ครูคําสอนควรเทศนสอน

ถึง “พระคริสตที่ถูกตรึงกางเขนนั้น อันเปนสิ่งที่ใหพวกยิวสะดุด  และ

ใหพวกตางชาติถือวาเปนเรื่องโง” (1คร. 1:23)  เปนพระคริสตผูซ่ึงพระ

บิดาไดทรงยกขึ้นจากบรรดาผูตายในวันที่สาม (เทียบ กจ. 10:40)  

ดังน้ัน พวกเขาควรได รับการเตรียมตัวเพ่ือที่จะเจริญชีวิตดวย

ความหวังในธรรมล้ําลึกแหงการสิ้นพระชนมของพระคริสต  ใน

ทามกลางสถานการณที่ยากลําบาก  ความทุกขของตนเอง  ปญหา

ครอบครัวและอุปสรรคในการแพรธรรม  ขณะที่เขาตอสูเพ่ือติดตาม

องคพระผูเปนเจาบนหนทางที่ยากลําบากของเขา “สวนการทนทุกข
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ของพระคริสตที่ยังขาดอยูน้ัน  ขาพเจาก็รับทนจนสําเร็จในกายของ

ขาพเจา  เพ่ือเห็นแกพระรหัสกายของพระองคคือพระศาสนจักร” (คส. 

1:24)47 

 10. ความศรัทธาตอพระนางมารีย  ตลอดกระแสเรียก

พิเศษของพระนางมารีย  พระนางไดเห็นพระบุตรของพระเจา “จําเริญ

ขึ้นในดานสติปญญา  ดานรางกายและพระหรรษทาน” (ลก. 2:52)  

พระนางเปนครูซ่ึง “ฝกอบรมพระองคในเรื่องความรอบรูแบบมนุษย

เกี่ยวกับพระคัมภีร  และประวัติแผนการแหงความรอดของพระเจา

สําหรับประชากรของพระองค  และการอบรมดวยการนมัสการพระ

บิดา”48  พระนางเปน “สาวกคนแรกของพระองค”49 ดวย  ตามที่

นักบุญออกัสตินไดยืนยันอยางกลาหาญวา การเปนสาวกของพระเยซู

เจาของพระนางมารียมีความสําคัญกวาการเปนพระมารดาของ

พระองค50  เราอาจกลาวดวยเหตุผลและความชื่นชมยินดีวาพระนาง

มารียเปน “คําสอนทรงชีวิต” “มารดาและแบบฉบับของครูคําสอน”51   

 ชีวิตจิตของครูคําสอนเหมือนกับชีวิตจิตของคริสตชนทุกคน  

และโดยเฉพาะอยางยิ่งชีวิตจิตของผูที่เกี่ยวของในงานแพรธรรม  

จะตองม่ังคั่งโดยการอุทิศตนอยางลึกซึ้งแดพระมารดาของพระเจา  

กอนที่จะอธิบายแกผูอ่ืนถึงตําแหนงของพระนางมารียในธรรมล้ําลึก

ของพระคริสตและพระศาสนจักร52  ครูคําสอนควรมีพระนางอยูใน

วิญญาณของตนและแสดงออกถึงความศรัทธาที่จริงใจที่มีตอพระนาง53  

ครูคําสอนจะไดสื่อความศรัทธานั้นแกชุมชน  พวกเขาจะพบวาพระนาง

เปนแบบฉบับที่เรียบงายและมีประสิทธิภาพสําหรับพวกเขาและผูอ่ืน 
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“ตลอดชีวิต  พระนางพรหมจารียดํารงตนเปนแบบอยางความรัก

ประสาแม  ซ่ึงจําเปนสําหรับทุกคนที่รวมมือในกิจแพรธรรมของพระศา

สนจักร  เพ่ือการบังเกิดใหมของมนุษย”54   

 การเทศนสอนพระวาจาเกี่ยวของกับการภาวนา  พิธีบูชา

มิสซาและการสรางชุมชนเสมอ  คริสตชุมชนในยุคเริ่มแรกของพระศา

สนจักรเปนแบบฉบับในเรื่องน้ี (เทียบ กจ. 2-4) ไดรวมเปนน้ําหนึ่งใจ

เดียวกันลอมรอบพระนางมารียพระมารดาของพระเยซูเจา (เทียบ กจ. 

1:14) 

 

ค) ทาทีของครูคําสอนตอเรื่องที่นาสนใจรวมสมัย 

  11. การใหบริการชุมชนโดยสวนรวมและแกกลุมยอย 

หลายกลุมในชุมชนตองการการบริการของครูคําสอน เชน  คนหนุม

สาว  ผูใหญทั้งชายและหญิง  นักศึกษาและผูใชแรงงานคาทอลิก  

คริสตชนในนิกายอื่น  และที่มิใชคริสตชน  กิจกรรมของครูคําสอนจะ

แตกตางกัน  ครูคําสอนที่เตรียมคริสตชนสํารองตางจากครูคําสอนที่

เปนผูนําชุมชนสําหรับหมูบานคาทอลิกที่มีความรับผิดชอบกิจกรรม

ดานอภิบาลหลายอยาง หรือการเปนครูอบรมศาสนธรรมในโรงเรียน  

หรือรับผิดชอบในการเตรียมผูรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ หรือรับมอบหมาย

งานอภิบาลในปริมณฑลรอบในของเขตเมืองหลวง เปนตน 

 ครูคําสอนจะพยายามสงเสริมการติดตอสื่อสาร  และเอกภาพ

ระหวาสมาชิกของชุมชน  และจะอุทิศตนเองแกกลุมตางๆ ที่อยูใน

ความดูแล  พยายามที่จะเขาใจความตองการของชุมชน  เ พ่ือ
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ชวยเหลือเทาที่เปนไปได  แตละกลุมมีความตองการตางกัน  ดังน้ัน 

การฝกอบรมจะเปนประโยชนเพ่ือครูคําสอนจะไดทราบลวงหนาถึง

ประเภทของงานกอนที่จะไดรับเรียกใหไปทําและทําความคุนเคยกับ

กลุมที่ตนตองไปเกี่ยวของดวย  คําแนะนําที่มีประโยชนเกี่ยวกับเรื่องน้ี

ไดกลาวไวในพระอาจาริยานุภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนังสือคูมือ

แนะแนวการสอนคําสอนทั่วไป ขอ 77-97  และหนังสือพระสมณสาสน

เตือนใจเร่ืองการสอนคําสอนในยุคปจจุบัน ขอ 34-35 

 ครูคําสอนควรสนใจผูปวยและผูสูงอายุเปนพิเศษ  เพราะมี

ความออนแอทางดานจิตใจและรางกาย  จึงตองการความรักและความ

หวงใย55 

 ครูคําสอนควรชวยใหผูปวยเขาใจถึงคุณคาแหงการไถกูของ

กางเขน56  ในการรวมเปนหน่ึงเดียวกับพระเยซูเจาซึ่งทรงแบกความ

ออนแอของเราไวดวยพระองคเอง (เทียบ มธ. 8:17 ; อสย. 53:4)  ครู

คําสอนควรไปเยี่ยมเยียนผูปวยบอยๆ  บรรเทาใจเขาดวยพระวาจา

ของพระเจา  ควรใหเขามีโอกาสรับศีลมหาสนิทเพื่อจําเปนตองใหศา

สนบริการเชนนี้ 

 ครูคําสอนควรเอาใจใสผูสูงอายุเปนพิเศษ  เพราะเขามีบทบาท

สําคัญในชุมชน  ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 ไดทรง

ตระหนักถึงเรื่องนี้  และทรงเรียกผูสูงอายุวา “ประจักษพยานของธรรม

ประเพณีแหงความเชื่อ” (เทียบ สดด. 44:1 ; อพย.12:26-27)  ครูแหง

ปรีชาญาณ (เทียบ บสร. 6:34 ; 8:11-12)  คนทํางานดานสังคม

สงเคราะห57  สงเสริมใหครอบครัวดูแลรักษาสมาชิกที่สูงอายุไวกับเขา  
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เพ่ือ “เปนประจักษพยานตออดีตและคอยๆ ปลูกฝงปรีชาญาณในคน

หนุมสาว”58  ผูสูงอายุควรไดรับการสนับสนุนจากชุมชนทั้งหมด  และ

ควรไดรับความชวยเหลือใหยึดม่ันในความเชื่อ  เพราะผูสูงอายุมี

ขอจํากัดที่หลีกเลี่ยงไมไดมากมาย เชน  ความรูสึกวาเหว  ครูคําสอน

จะเตรียมผูสูงอายุใหพบกับองคพระผู เปนเจา  และชวยใหเขามี

ประสบการณแหงความชื่นชมยินดีที่มาจากความหวังในชีวิตนิรันดร59   

 ครูคําสอนจะแสดงถึงความรูสึกไวในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน

ที่อยูในสถานการณที่ลําบาก เชน  คูแตงงานที่ไมเรียบรอย  เด็กใน

ครอบครัวแตกแยก  ครูคําสอนตองสามารถมีสวนรวมและแสดงออกถึง

พระกรุณาอันใหญหลวงของดวงพระทัยของพระเยซูเจา (เทียบ มธ. 

9:36 ; มก. 6:34 ; ลก. 7-13) 

 12. ความจําเปนของการนําคามเชื่อเขาสูวัฒนธรรม  

(INCULTURATION)  เชนเดียวกับรูปแบบทั้งหมดของการประกาศ

พระวรสาร  ครูคําสอนไดรับเรียกใหนําขาวดีแหงพระวรสารเขาไปสูใจ

กลางของวัฒนธรรมที่แตกตางกันดวย60  ขบวนการของการนําความ

เชื่อเขาสูวัฒนธรรมเปนขบวนการที่ตองใชเวลา  ตองการขบวนการที่

ลึกซึ้งคอยเปนคอยไปและครอบคลุมทั้งหมด  สมเด็จพระสันตะปาปา 

ยอหน ปอล ที่ 2 ทรงอธิบายวา โดยอาศัยขบวนการนี้ “พระศาสนจักร

กระทําใหขาวดีแหงระวรสารเกิดใหมในวัฒนธรรมตางๆ  และในเวลา

เดียวกันเสนอขาวดีแกประชากรดวยวัฒนธรรมของเขา  ขาวดีน้ันก็เขา

สูคริสตชุมชนเอง น่ันคือ พระศาสนจักรถายทอดคานิยมตางๆ ของ

พระศาสนจักรผานทางวัฒนธรรมแกสัตบุรุษ  ในเวลาเดียวกัน พระศา
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สนจักรรับสวนประกอบที่ ดี ซ่ึงอยู ในวัฒนธรรมแลว  และฟนฟู

วัฒนธรรมนั้นจากภายใน”61   

  ครูคําสอนเหมือนกับบุคลากรที่ทํางานแพรธรรมทุกคน คือจะมี

บทบาทที่ขันแข็งในขบวนการนี้  พวกเขาควรไดรับการเตรียมสําหรับช

บวนการนี้เปนพิเศษ  โดยรับการอบรมเก่ียวกับหนวยวิชาตางๆ ของ

มนุษยวิทยาแงวัฒนธรรม  และเกี่ยวกับวัฒนธรรมของพวกเขาเอง  

และควรตระหนักถึงขอเสนอแนะซึ่งพระศาสนจักรกลาวไวเกี่ยวกับ

เรื่องนี้62 ซ่ึงพอจะสรุปไดดังน้ี 

   ถึงแมวายังไมเคยมีการกําหนดเอกลักษณของขาวดีแหง

พระวรสารไวกับวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง  จึงจําเปนตองใหขาวดี

แหงพระวรสารเกิดใหมในวัฒนธรรมตางๆ  ตั้งแตการเริ่มประกาศ

พระวรสารแลว  ขาวดีแหงพระวรสารไดเกิดใหมในวัฒนธรรมที่

เฉพาะเจาะจง  และเราควรถือวาเรื่องน้ีสําคัญ  กรณีที่วัฒนธรรมที่ได

ตัดขาดจากพระศาสนจักรที่เพ่ิงกอตั้งเกี่ยวกับคานิยม  ซ่ึงบัดนี้เปนที่

ยอมรับของพระศาสนจักรสากลแลว 

   ขาวดีแหงพระวรสารเปนพลังเพ่ือฟนฟูและสามารถแกไข

สวนประกอบตางๆ ในวัฒนธรรม  ซ่ึงยังไมสอดคลองกับขาวดีแหง

พระวรสาร 

   ชุมชนของพระศาสนจักรทองถิ่น  ซ่ึงเปนตัวการอันดับ

แรกของการนําความเชื่อเขาสู วัฒนธรรม  ตองเจริญชีวิตดวย

ประสบการณประจําวันแหงความเชื่อ  และมีเมตตาธรรมในวัฒนธรรม
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ทองถิ่น  และพระสังฆราชควรแนะวิธีที่ดีที่สุดที่จะนําคานิยมที่ดีเขาใน

วัฒนธรรม  ผูเชี่ยวชาญควรใหการชวยเหลือและสงเสริม 

   การนําความเชื่อเขาสูวัฒนธรรมตองกระทําอยางจริงใจ

ตามหลักการ 2 ประการ คือ  อยูบนพ้ืนฐานของพระวาจาของพระเจาที่

ไขแสดงในพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์และตองปฏิบัติตามธรรมประเพณีของ

พระศาสนจักร  และการชี้แนะของพระอาจาริยานุภาพ  และตองไม

ขัดแยงกับเอกภาพของพระศาสนจักรซึ่งเปนพระประสงคของพระเจา 

   ความศรัทธาที่เปนประชานิยมเปนการแสดงออกถึงการ

อุทิศตนของคาทอลิกที่หลายหลากดวยคานิยมทองถิ่น  ธรรมประเพณี

และทาทีตางๆ เม่ือไดรับการชําระจากขอบกพรองอันเกิดจากอวิชา

และไสยศาสตร  เพ่ือแสดงถึงพระปรีชาญาณาของพระเจาที่อยูใน

ประชากร  และรูปแบบพิเศษของการนําความเชื่อเขาสูวัฒนธรรมแหง

พระวรสาร63 

 เพ่ือปฏิบัติตามขอแนะนําขางตน  ครูคําสอนควรมีสวนรวมใน

การนําความเชื่อเขาสูวัฒนธรรม  โดยจัดขบวนการนี้ใหเหมาะสมกับ

แบบงานดานอภิบาลทั้งหมด  อีกทั้งเผชิญผู มีอํานาจหนาที่ที่ มี

ความสามารถมารวมพิจารณาดวย  และหลีกเลี่ยงการเสี่ยงตอการ

ทดลองตางๆ  ซ่ึงทําใหผู มีความเชื่อหลงผิดได  ครูคําสอนควร

ตระหนักวาขาวดีแหงพระวรสารแข็งแกรงพอที่จะซึมซาบวัฒนธรรม

และทําใหวัฒนธรรมม่ังคั่งขึ้นและแข็งแกรงจากภายใน 

 13.  การพัฒนามนุษยและทางเลือกสําหรับคนจน  การ

เทศนสอนพระวรสาร  เกี่ยวของอยางใกลชิดกับการสงเสริมการพัฒนา
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มนุษย64  ทั้งสองหัวขอรวมอยูในพันธกิจของพระศาสนจักรโดยอาศัย

ขาวดีแหงพระวรสาร  พระศาสนจักรนํามาซึ่งพลังปลดปลอยใหเปน

อิสระและสงเสริมการพัฒนาอยางถูกตอง  เพราะขาวดีแหงพระวรสาร

นําไปสูการกลับใจและวิธีการคิด  ทําใหยอมรับศักดิ์ศรีของมนุษยแตละ

คน  ทําใหพรอมที่จะผนึกกําลังเขาดวยกันอยางเหนียวแนน  พรอมที่

จะผูกพันตนรับใชผูอ่ืน  และทําใหมนุษยไดมีสวนรวมอยูในโครงการ

ของพระเปนเจา  คือการสรางพระอาณาจักรแหงสันติและความชอบ

ธรรม  ซ่ึงเริ่มตนขึ้นแลวตั้งแตในชีวิตนี้  น่ีคือ ภาพอนาคตในพระ

คัมภีรที่พูดถึง “ฟาใหมและแผนดินใหม” (เทียบ อสย.65:17; 2ปต.

3:13; วว. 21:1)  ซ่ึงในประวัติศาสตรไดกลายเปนประดุจยาบํารุงกําลง  

และจุดหมายปลายทางของการกาวไปขางหนาของมนุษยชาติ65 

 เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา  พระศาสนจักรยืนยันตัวเองวามี

พันธกิจดานศาสนา66  แตสิ่งนี้ตองเกิดขึ้น  เพ่ือทําใหเกิดใหมในชีวิต

จริงและประวัติศาสตรของมนุษยชาติ 

 การนําคานิยมแหงพระวรสารเขาใจแวดวงทางการเมืองทาง

สังคมและทางเศรษฐกิจเปนงานเฉพาะสําหรับฆราวาส67  ครูคําสอนมี

บทบาทสําคัญในงานพัฒนามนุษย  และสงเสริมความยุติธรรม  โดยที่

เขาเจริญชีวิตฐานะฆราวาสในสังคม  จึงสามารถเขาใจเปนอยางดี  

ควรใหความหมายและพยายามที่จะแกปญหาระดับสังคมและสวน

บุคคลตามแสงสวางแหงพระวรสาร  ดังนั้น เขาควรใกลชิดกับปวงชน

เพ่ือชวยใหปวงชนเขาใจสภาพความเปนจริงของชีวิตสังคมเพื่อที่จะ
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พยายามปรับปรุงสังคมใหดีขึ้น  และถาจําเปน  ครูคําสอนควรกลาที่จะ

พูดถึงขอบกพรองและปองกันสิทธิของปวงชนดวย 

 เม่ือจําเปนตองปฏิบัติงานสรางสรรคในเรื่องน้ี  ครูคําสอนควร

รวมปฏิบัติงานกับชุมชนอยางมีเอกภาพตามโครงการตางๆ ที่จัดขึ้น

โดยไดรับความเปนชอบจากพระสังฆราช 

 ปญหาที่เกี่ยวของกับการพัฒนามนุษยคือ การเลือกที่ใหสิทธิ

แกคนจนกอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งครูคําสอนที่ทํางานแพรธรรมทั่วไป

มีหนาที่จะเลือกในแงพระศาสนจักร  ซ่ึงไมไดหมายความวาเขาสนใจ

แตคนจน  แตคนจนควรไดรับความสนใจเปนอันดับแรก  พ้ืนฐานของ

ความสนใจคนจนตองเปนความรัก  เพราะสมเด็จพระสันตะปาปา 

ยอหน ปอล ที่ 2 ตรัสอยางชัดเจนวา “ความรักจะตองคงอยูและยังคง

เปนตัวจักรของกิจกรรมแพรธรรม”68 

 เรามักเขาใจคนวาขาดแคลนฝายวัตถุ  ซ่ึงมีจํานวนมากใน

ดินแดนมิสซังหลายแหง  บรรดาพี่นองชายหญิงของพระคริสตเหลานี้

ควรสัมผัสไดถึงความรักประสาแมของพระศาสนจักรที่ มีตอเขา  

แมกระทั่งเม่ือคนจนนั้นยังไมเปนสมาชิกของพระศาสนจักรก็ตาม  เพ่ือ

คนจนจะไดกําลังใจเพื่อที่จะยอมรับและเอาชนะความยากลําบากตางๆ 

ดวยความชวยเหลือของความศรัทธาแบบคริสตชนและคนจนเองจะ

กลายเปนตัวแทนของการพัฒนาแบบบูรณาการของพวกเขาเอง  

กิจกรรมสงเสริมเมตตาธรรมของพระศาสนจักรเหมือนกับกิจกรรมดาน

อภิบาลทั้งหมด  คือ “นําความสวางและกําลังใจมาใหแกคนยากจน  สู

การพัฒนาที่ถูกตอง”69 
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 นอกจากคนจนดานเงินแลว  ครูคําสอนควรสนใจเปนพิเศษตอ

คนประเภทอื่นที่ขาดแคลนดวย เชน  กลุมคนที่ถูกกดขี่ขมเหง  คนที่

ดอยโอกาสในสังคม  คนพิการ  คนวางงาน  นักโทษ  ผูอพยพ  คนติด

ยาเสพติด  คนที่ทนทุกขจากโรคเอดส  เปนตน70   

 14 .  จิตตารมณของการฟ น ฟู เอกภาพคริ สตจักร 

(ECUMENISM)  ความขัดแยงระหวางคริสตชนตางนิกาย “เปนการขัด

ตอพระประสงคของพระเจาอยางเปดเผย  เปนที่สะดุดแกชาวโลก  

และกอใหเกิดความเสียหายตอจุดมุงหมายอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของการ

ประกาศขาวดีแกมนุษยทุกคน”71   

 คริสตชุมชนทั้งหมดควร “มีสวนรวมในการเสวนาระหวางคริ

สตชนตางนิกาย  และจัดงานสรางสรรคขึ้นเพ่ือสงเสริมเอกภาพ

ระหวางคริสตชน”72  งานนนี้เปนงานเรงดวนพิเศษสําหรับดินแดนมิส

ซัง  เพ่ือคําภาวนาของพระเยซูเจาตอพระบิดาจะไมไรผล “ใหพวกเขา

เองเปนหนึ่งเดียวในเรา  เพ่ือใหโลกเชื่อวาพระองคทรงใชขาพเจามา” 

(ยน. 17:21)73   

 โดยภาระหนาที่แลว  ครูคําสอนจําเปนตองเขาไปรวมในงาน

แพรธรรมดานนี้  และควรสงเสริมจิตตารมณศาสนสัมพันธ  โดยเริ่ม

จากคริสตชนสํารอง  และผูที่เพ่ิงรับศีลลางบาป74  ครูคําสอนควร

ปรารถนาเอกภาพระหวางคริสตชนอยางลึกซึ้ง  ควรเขารวมเสวนา

กับคริสตชนตางนิกาย   และควรรับภาระที่ จะเ ร่ิมงานที่สร าง

ความสัมพันธกับศาสนจักรอ่ืนๆ ดวยใจกวาง75  โดยยังรักษาบทบาท

เฉพาะและปฏิบัติตามนโยบายของพระศาสนจักรที่กําหนดไวอยาง
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เฉพาะเจาะจงโดยสภาพระสังฆราชและสังฆราชทองถิ่น76  ดังน้ัน 

กิจกรรมดานคําสอนของครูคําสอนและการอบรมศาสนธรรมใน

โรงเรียนควรเปนการปลูกฝงการเปดรับที่จะรวมมือสรางความสัมพันธ

กับศาสนจักรอ่ืน77   

  กิจกรรมของครูคําสอนจะเปนการรวมมือกับคริสตชนตาง

นิกายอยางแทจริง  ถาทั้งสองฝายกลาสอนวา “ความจริงที่ไดรับการไข

แสดง  และหนทางแหงความรอดอันสมบูรณน้ันมีอยูในพระศาสนจักร

คาทอลิก”78  และ “ใหภาพที่ถูกตองและเปนธรรมแกศาสนจักรอ่ืนๆ  

และชุมชนแหงผูมีความเชื่อวาพระจิตของพระคริสตยังทรงใชศาสน

จักรเหลานั้นเปนหนทางไปสูความรอดดวย”79 

 ครูคําสอนควรพยายามทีจะมีความสัมพันธอันดีกับครูคําสอน

และผูนําของนิกายอื่น  ในความเห็นชอบของพระสังฆราชของตน  และ

เม่ือทําหนาที่ฐานะเปนผูแทนของทาน  ครูคําสอนควรหลีกเลี่ยงการ

แกงแยงชิงดีชิงเดนที่ไรประโยชน  ควรชวยเหลือใหผูมีความเชื่อเจริญ

ชี วิ ตอย า งกลมกลืนด วยความเคารพตอคริ สตชนต างนิกาย  

ขณะเดียวกันก็รักษาเอกลักษณของคาทอลิกเองอยางครบถวน  และ

ควรเปนผูประสานงานใหผูมีความเชื่อรวมมือกันทํางานเพื่อสันติภาพ80   

 15. การเสวนากับศาสนิกชนอ่ืน  การเสวนาระหวางศาสนา

ตางๆ  เปนพันธกิจของการประกาศพระวรสารของพระศาสนจักร  

เชนเดียวกับการเทศนสอน  การสวนานี้เปนวิธีที่จะทําใหพระคริสตเปน

ที่ รู จักดวย  และส่ิงที่สําคัญคือ พระศาสนจักรคาทอลิกยังรักษา

ความสัมพันธที่ดีและติดตอกับศาสนิกชนที่มีความเชื่ออ่ืนๆ  ควรใชวิธี
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เสวนาที่ปกปองความเชื่อไว (SAVING DIALOGUE)  ที่เขาถึงจิตตา

รมณของพระคริสตเอง 

 เม่ือครูคําสอนติดตอสัมพันธกับศาสนนิกชนอ่ืน  เขาควร

เปดรับการเสวนาแบบนี้และไดรับการอบรมเพื่อมีสวนรวมในการ

เสวนา  เขาควรตระหนักถึงคุณคา  และนําคุณคานั้นไปปฏิบัติให

สอดคลองกับนโยบายของพระอาจาริยานุภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

จากสมณสาสน “พระพันธกิจขององคพระผูไถ” และเอกสารเรื่อง “การ

เสวนาและการประกาศพระวาจา ” (DIALOGUE AND 

PROCLAMATION)  ซ่ึงรางขึ้นโดยสมณกระทรวงวาดวยเรื่องการ

เสวนากับศาสนาอื่น  และสมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสู

ปวงชน  และของคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก81 (CATECHISM 

OF THE CATHOLIC CHURCH) พอสรุปไดวา 

   การฟงพระจิต  ซ่ึงพัดไปตามทิศทางที่พระองคทรงพระ

ประสงค (เทียบ ยน. 3:8)  เคารพตอการทํางานของพระองคใน

วิญญาณอื่นๆ และการตอสูเพ่ือชําระกายในจิตวิญญาณใหบริสุทธิ์  

โดยหลีกเลี่ยงการเสวนาที่ไมบังเกิดผล 

   ความรูที่ถูกตอง  ของการปฏิบัติศาสนกิจในพ้ืนที่แพร

ธรรมในเร่ืองประวัติความเปนมาและการจัดระเบียบองคการของเขา  

คุณคาในศาสนอื่นซึ่งเปรียบเสมือน “เมล็ดแหงพระวาจา” สามารถเปน 

“การเตรียมรับขาวดีแหงพระวรสาร”83  ควรแกไขขอจํากัดและ

ขอผิดพลาดตางๆ ที่ไมสอดคลองกับขาวดีแหงพระวรสารใหสมบูรณ

และถูกตอง 
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   ความเชื่อมั่นวาความรอดมาจากพระคริสต  ดังนั้น 

การเสวนาไมควรขัดขวางเราใหประกาศพระวาจา84  ที่วา พระศาสน

จักรเปนทางธรรมดาไปสูความรอดและเปนความจริงที่ไดรับการไข

แสดงอยางสมบูรณและเปนวิธีที่จะเขาสูความรอดนั้น85 ดังที่สมเด็จ

พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงยืนยันเม่ือทรงอางถึงพระสมณ

สาสน “พระพันธกิจขององคพระผูไถ” วา “เราไมสามารถจัดระดับการ

ไขแสดงของพระเจาในพระคริสตใหอยูในระดับเดียวกับพระคัมภีรหรือ

ธรรมประเพณีของศาสนอื่น  ความเชื่อคาทอลิกไมยอมรับลัทธิที่ถือวา

พระเจาเปนศูนยกลางซึ่งไมรูจักพระคริสตในเอกลักษณที่สมบูรณของ

พระองค (...)  นักแพรธรรมของพระคริสตตองการยืนกรานอยางม่ันคง

และการเรียกรองอยางชัดเจนใหเปนศิษยไปประกาศแกนานาชาติและ

โปรดศีลลางบาปแกเขา  เพ่ือจะนําเขาไปสูความไพบูลยแหงของ

ประทานของพระเจา”86  ดังน้ัน การเสวนาไมควรนําไปสูลัทธิ

สัมพันธภาพดานศาสนา (RELIGIOUS RELATIVISM) 

   ความรวมมือกันในภาคปฏิบัติกับหนวยงานที่ไมใช

คริสตศาสนา  ในการเผชิญกับการทาทายอันยิ่งใหญตอมนุษยชาติ 

เชน  การสรางสันติภาพ  ความยุตะรรม  การพัฒนา  เปนตน87  ควร

เปนทาทีของการเคารพและเปดรับผูอ่ืน  พระเจาทรงเปนพระบิดาของ

ทุกคนและความรักของพระองคซ่ึงรวบรวมครอบครัวมนุษยใหเปน

หน่ึงเดียวกันในการทํางานเพื่อความดีสวนรวม 

 ในการมีสวนรวมในการเสวนาเชนน้ัน  ครูคําสอนไมควร

กระทําตามลําพัง  แตควรรวมมือเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกับชุมชน  งาน
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สรางสรรคควรดําเนินงานเปนโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจาก

พระสังฆราช  และถาจําเปนควรได รับความเห็นชอบจากสภา

พระสังฆราชหรือสันตะสํานัก  ครูคําสอนไมควรปฏิบัติงานแตฝาย

เดียว  โดยเฉพาะอยางยิ่งไมควรทําสิ่งที่ขัดแยงกับบรรทัดฐานที่

กําหนดไวแลว 

 ในที่สุด เราควรเชื่อในการเสวนาตอไป  แมวาดูเหมือนเปนสิ่ง

ที่ยากหรือทําใหเกิดความเขาใจผิด  สําหรับสถานการณหน่ึงวิธีเสวนา

เปนวิธีเดียวที่จะเปนประจักษพยานถึงพระคริสต  การเสวนามักจะเปน

หนทางหนึ่งที่จะนําไปสูพระอาณาจักรของพระเจา  และจะบังเกิดผล

อยางแนนอน  แมวากาลเวลาและวาระจะเปนสิ่งที่สงวนไวใหเปนของ

พระบิดาแตองคเดียว (เทียบ กจ. 1:7)88 

 16. ขอควรระวังตอการแพรธรรมของลัทธินิกายตางๆ  

การแพรอยางรวดเร็วของนิกายตางๆ ที่กําเนิดจากคริสตศาสนาและ

จากศาสนาอื่น  กอใหเกิดการทาทายดานอภิบาลสําหรับพระศาสนจักร

ทั่วโลกในปจจุบันนี้  ลัทธินิกายเหลานี้เปนอุปสรรคที่รายแรงตอการ

ประกาศขาวดีแหงพระวรสารในดินแดนมิสซัง  และการเติบโตอยาง

เปนระเบียบของพระศาสนจักรเกิดใหม  เพราะนิกายเหลานี้ทําใหบูรณ

ภาพของความเชื่อและเอกภาพเสียไป89 

 อิทธิพลของลัทธินิกายเหลานี้ทําลายบางภูมิภาคและบุคคล

บางคนมาก  สิ่งที่ลัทธินิกายเหลานี้มักกระทําคือ  การเสวนา  คําตอบ

ที่ดูงายและแบบสําเร็จรูปสําหรับความรูสึกตองการของผูคน  และใช
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วิธีการตางๆ  ที่ปรับลัทธินิกายของเขาใหเขากับความสํานึกของ

ทองถิ่นและวัฒนธรรมทองถิ่น90 

 เปนที่ทราบทั่วไปวา  พระอาจาริยานุภาพของพระศาสนจักร

มักเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่มาจากลัทธินิกายตางๆ  และเรียกรองใหมี 

“การไตรตรองที่จริงจัง” (SERIOUS REFLECTION)  เพราะมีการแพร

ลัทธิอยางรวดเร็ว91  อยางไรก็ตาม  สิ่งที่ดินแดนมิสซังควรกระทําคือ  

การฟนฟูงานแพรธรรมเองมากกวา  การรณรงคแงบวกเพื่อตอตาน

ลัทธินิกายเหลานั้น92   

 ครูคําสอนเหมาะสมที่จะเปนผูลางอิทธิพลของลัทธินิกายตางๆ  

เพราะครูคําสอนทํางานสอนความเชื่อและสนับสนุนการเจริญเติบโต

ของชีวิตคริสตชน  เขาจึงสามารถชวยเหลือทั้งคริสตชนและผูที่ไมใช 

คริสตชน  ใหเขาใจคําตอบที่แทจริงตอความตองการของเขา  จะไดไม

หันไปหาความมั่นคงจอมปลอมของลัทธินิกายตางๆ   การเปนสมาชิก

ของกลุมฆราวาสทําใหครูคําสอนใกลชิดกับผูคนและสามารถทราบถึง

สถานการณโดยตรงและตามความเปนจริง 

 สายงานที่ครูคําสอนควรเลือก  ควรเปนการศึกษาถึงสิ่งที่ลัทธิ

นิกายตางๆ สอน  และประเด็นซึ่งใชโจมตีพระศาสนจักร  เพ่ือที่จะ

สามารถชี้ถึงความไมแนนอนในตําแหนงของลัทธินิกายนั้น  เพ่ือที่จะ

พูดดักคอการรุกล้ําของลัทธินิกายนั้น  โดยครูคําสอนใหคําแนะนําแง

บวกและสนับสนุนคริสตชุมชนใหแข็งแกรงขึ้น  และประกาศขาวสาร

ของคริสตศาสนาอยางชัดเจน  ครูคําสอนควรในใจผูคนและปญหาของ

เขาเปนสวนตัว  ชวยเขาใหขจัดขอสงสัยตางๆ  และระมัดระวังตอ

สัญญาที่ผิวเผินของลัทธินิกายตางๆ  
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 ไมควรลืมวามีหลายลัทธินิกายที่ไมยอมออนขอและโดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ตั้งตัวเปนศัตรูกับพระศาสนจักรคาทอลิก  จะใชการเสวนาเชิง

สรางสรรคกับลัทธินิกายเหลานี้ไมได  ถึงแมวา เราตองเคารพและ

เขาใจบุคคลก็ตาม  ตําแหนงของพระศาสนจักรจะตองชัดเจนในเร่ืองนี้

และในทางศาสนสัมพันธดวย  เพราะการแพรธรรมของลัทธินิกาย

เหลานี้กอใหเกิดอันตรายแกคริสตศาสนจักรนิกายอ่ืนดวย93  ในที่น่ีครู

คําสอนยังคงดําเนินตามโครงการที่เกี่ยวกับการอภิบาลภายใตความ

เห็นชอบของผูใหญฝายพระศาสนจักร94    

 

ภาคท่ี 2 

การเลือกและการอบรมครูคําสอน 

 

ง) การเลือกผูสมัคร 

 17.  ความสําคัญของการเลือกที่เหมาะสม  เปนการยากที่

จะวางกฎเกณฑเพ่ือที่จะยกระดับความเชื่อและความแข็งแกรงของ

แรงจูงใจที่ผูสมัครควรมี  เพ่ือเขารับการอบรมเปนครูคําสอน  เหตุที่

เปนเชนนี้คือระดับวุฒิภาวะดานศาสนาตางกันในแตละคริสตชุมชน  

บุคลากรที่เหมาะสมและใชงานไดหาไดยาก  สภาพสังคม  การเมือง  

มาตรฐานการศึกษาต่ําและปญหาดานการเงิน  แตเราไมควรพายแพ

ตอความยากลําบากและทําใหมาตรฐานของครูคําสอนต่ําลง 

 สมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสูปวงชนยืนหยัดบน

หลักการที่วา  การเลือกที่ดีเพ่ือหาผูสมัครเปนสิ่งสําคัญ  ควรกําหนด
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คุณลักษณะขั้นสูงไวตั้งแตตน  ผูอภิบาลเชื่อม่ันในสิ่งน้ีและถือเปน

เปาหมาย  และถึงแมวาจะคอยๆ บรรลุถึงเปาหมายนั้นก็ตาม  ครูคํา

สอนไมควรมีคุณลักษณะนอยกวาที่กําหนดไวมากนัก  ผูอภิบาลควร

ตระเตรียมชุมชนดวย  โดยเฉพาะเยาวชน  โดยการอธิบายบทบาทครู

คําสอน  เพ่ือกระตุนความสนใจเกี่ยวกับศาสนบริกรประเภทนี้  ไมควร

ลืมวา การใหเกียรติตอการบริการประเภทนี้เปนสัดสวนโดยตรงกับวิธี

ที่พระสงฆผูอภิบาลปฏิบัติตอครูคําสอน  โดยการมอบงานที่คุมคาและ

การเคารพตอความรักผิดชอบของครูคําสอน  ครูคําสอนที่มีชีวิตชีวา95  

รับผิดชอบและปฏิบัติงานดี  จะทํางานที่ได รับมอบหมายอยาง

กระตือรือรนและอยางชื่นชมยินดี  ครูคําสอนควรไดรับคาตอบแทนที่

เหมาะสมและนาประทับใจ  ครูคําสอนเชนนี้จะเปนผูสงเสริมกระแส

เรียกแบบอ่ืนอยางดีที่สุด 

 18. เกณฑสําหรับการเลือก  บางมาตรการมีความสําคัญ  

ขณะบางมาตรการเปนเพียงขอเลือก  จะเปนประโยชนถามีการกําหนด

รายการของมาตรการสําหรับใชทั่วพระศาสนจักร  มาตรการเหลานี้

ควรมีเพียงพอ  ถูกตอง  ตรงกับสภาพที่เปนจริง  และควบคุมได  ควร

ปรับใหเขากับสภาพทองถิ่นโดยผูมีอํานาจในทองถิ่นซ่ึงเปนผูวินิจฉัยที่

ดีที่สุดถึงความตองการและความเปนไปไดของชุมชน 

 ควรจดจําขอพิจารณาทั่วไปตอไปน้ี  เพ่ือจะไดใชเปนนโยบาย

รวมในดินแดนมิสซังทั้งหมด  ยกเวนขอแตกตางที่หลีกเลี่ยงไมได 

   บางมาตรฐานการเกี่ยวของกับบุคลิกลักษณะของครูคํา

สอน มีกฎพื้นฐานที่วา  ไมควรรับสมัครผูที่ไมมีแรงจูงใจแงบวกและ
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กําลังหางานอยางงายๆ เพียงเพราะหางานอื่นทําไมไดแลว  คุณสมบัติ

แงบวกของผูสมัคร คือ  แสดงออกถึงความเชื่อที่มาจากความศรัทธา

ของเขาและในการดําเนินชีวิตประจําวัน  รักพระศาสนจักรและมีนํ้า

หน่ึงใจเดียวกับพระสังฆราช  มีจิตตารมณเยี่ยงธรรมทูตและความ

กระตือรือรนที่จะแพรธรรม  รักพี่นองชายหญิงและเต็มใจที่จะใหบริการ

ดวยใจกวาง  ไดรับการศึกษาอยางเพียงพอ  เคารพตอชุมชน  มี

คุณลักษณะในดานวิธีการสอนจริยะรรมและมนุษยธรรม  สิ่งจําเปน

สําหรับงานคําสอน  เชน   ความกระฉับกระเฉงในการทํางาน  

ความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน เปนตน 

   มาตรการอื่นที่เกี่ยวของกับขบวนการเลือกครูคําสอน  

กรณีที่เกิดปญหาดานศาสนบริการ  ใหพระสังฆราชเปนผูตัดสินซึ่งใน

กรณีน้ีหมายถึง  พระสงฆเจาวัด  แตชุมชนอาจเสนอชื่อผูสมัครและ

ประเมินผลได  ในขั้นตอนตอไป  พระสงฆเจาวัดควรเสนอชื่อผูสมัครที่

เลือกแลวตอพระสังฆราชหรือผูแทนของทาน  เพ่ือยืนยันการเลือกนั้น  

และในที่สุด  จะไดมอบงานแกครูคําสอนอยางเปนทางการตอไป 

   ควรมีมาตรการพิเศษสําหรับการรับผูสมัครในศูนยคํา

สอน  นอกเหนือจากมาตรการทั่วไปแลว  แตละศูนยควรรักษา

ลักษณะเฉพาะตัว  เพราะแตละศูนยตองการครูคําสอนที่สําเร็จ

การศึกษาระดับตางกัน  อันเปนเง่ือนไขสําหรับการรวมงาน  การจัด

โครงการอบรมครูคําสอน  เปนตน 
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 เราอาจปรับนโยบายกวางๆ  เหลานี้ใหมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  

เหมาะสมสําหรับทองถิ่นมากขึ้น  และปรับใหเขากับสภาพแวดลอม

เฉพาะในแตละพ้ืนที่ได 

 

จ) ขบวนการอบรมครูคําสอน 

 19. ความตองการการอบรมที่เหมาะสม  เพ่ือที่จะมีจํานวน

ครูคําสอนที่เหมาะสมอยางเพียงพอสําหรับชุมชน  นอกจากการเลือก

อยางถี่ถวนแลว  ยังตองเนนการอบรมใหมีคุณลักษณะตรงตามที่

ตองการดวย  พระอาจาริยานุภาพมักจะเนนเรื่องน้ีเพราะทุกกิจกรรม

แพรธรรม “ซ่ึงไมไดกระทําโดยบุคคลที่รับการอบรมมาอยางถูกตอง 

ถือวาเปนความลมเหลว”96   

 เอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องน้ีของพระอาจาริยานุภาพกลาวถึงการ

อบรมครูคําสอนในแนวกวางและแนวเฉพาะเจาะจง  แนวกวางในแง

ที่วา ใหมีการพัฒนาบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยทั้งครบของครูคําสอน  

แนวเฉพาะเจาะจง ตรงที่ใหอบรมใหเขากับงานเฉพาะ  ซ่ึงครูคําสอน

ตองรับผิดชอบและทํางานเสริมตางๆ เชน  การสอนพระวาจาแกคริสต

ชนและคนตางศาสนา  การนําชุมชน  การเปนประธาน (ถาจําเปน) 

ในวจนพิธีกรรม  และการชวยเหลือผูขัดสนดานวัตถุและจิตใจดวย

วิธีการตางๆ ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 ไดตรัสวา 

“การวางมาตรฐานขั้นสูงหมายถึง การจัดใหมีการอบรมขั้นพ้ืนฐาน

อยางทั่วถึงและการอบรมใหทันสมัยอยางสม่ําเสมอ  น่ีเปนหนาที่ขั้น

พ้ืนฐานเพื่อที่จะม่ันใจวามีบุคลากรที่มีคุณลักษณะครบถวนสําหรับ
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พันธกิจของพระศาสนจักร  ดวยการจัดโครงการอบรมที่ดีและมี

โครงสรางที่เพียงพอ  โดยการจัดใหมีการอบรมในแงตางๆ เชน  ดาน

มนุษยธรรม  ดานชีวิตจิต  หลักพระธรรมคําสอน  ดานแพรธรรมและ

ดานงานอาชีพ”97   

  ดังน้ัน ควรมีโครงการอบรมทั้งสําหรับผูสมัครและผูจัดการ

อบรม  สมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสูปวงชนม่ันใจวา

บรรดาพระสังฆราชจะตระหนักวา  การอบรมครูคําสอนนี้เปนสวนหนึ่ง

ของงานอภิบาลของทาน98 

 20. เอกภาพและความกลมกลืนในเรื่องบุคลิกภาพของครู

คําสอน  ครูคําสอนดําเนินชีวิตตามกระแสเรียก  เชนเดียวกับสมาชิก

ทั้งหมดของฆราวาสคาทอลิก คือ “ไดรับการอบรมตามเอกภาพซึ่งมีอยู

จากการเปนสมาชิกของพระศาสนจักรและพลเมืองของสังคมมนุษย”99  

ไมมีการแบงแยกชีวิตที่มีลักษณะขนานกันคือ ชีวิต “จิต” กับคานิยม

และความตองการ  ชีวิต “ประสาโลก” และรูปแบบการแสดงออกตางๆ  

และชีวิต “แพรธรรม” กับขอเรียกรองของการแพรธรรม100   

 ครูคําสอนจะมีบุคลิกภาพที่ มี เอกภาพและกลมกลืนได  

ประการแรกครูคําสอนตองเอาชนะอุปสรรคจากการผันแปรทางอารมณ  

ภูมิปญญาและอารมณความรูสึก  และจัดระเบียบลีลาชีวิต  แตสิ่งที่ควร

กระทําอยางจริงจังคือ  ความสามารถที่จะเขาถึงสวนลึกของวิญญาณ  

หาหลักการและที่มาของเอกลักษณของครูคําสอน คือ พระบุคคลของ

พระคริสตเอง 
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 แนนอน จุดมุงหมายแรกที่สําคัญของครูคําสอนคือ พระบุคคล

ของพระ เยซูชาวนาซาเร็ ธ   พระ เอกบุตรของพระบิดา   ซ่ึ ง 

“เพียบพรอมดวยพระหรรษทานและความจริง” (ยน. 1:14)  “ทรงเปน

หนทาง  ความจริง และชีวิต” (ยน. 14:6)  ทรงเปน “ธรรมล้ําลึกของ

พระคริสต” (อฟ. 3:4)  ในสภาพบูรณาการซึ่ง “ซอนเรนอยูหลายยุค

และหลายชั่วอายุ” (คส. 1:26) ซ่ึงตองไดรับการไขแสดง  ครูคําสอน

ควรสนใจที่จะถายทอดหลักการและชีวิตของพระเยซูคริสตโดยทางการ

สอนและความประพฤติของเขา  แบบอยางของชีวิต  ความเปนอยูและ

การทํางานควรขึ้นกับพระฉบับแบบของพระคริสตทั้งหมด  เอกภาพ

และความกลมกลืนในบุคลิกภาพควรมีศูนยกลางที่พระคริสต “ความ

ใกลชิดอยางลึกซึ้งกับพระคริสตและพระบิดา”  ในพระจิต101 ตองยืนยัน

สิ่งน้ีอยางจริงจังเม่ือมีปญหาเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของครูคํา

สอน  ในยุคที่มีผลเดนชัดสําหรับงานแพรธรรมของพระศาสนจักร 

 21. วุฒิภาวะแบบมนุษย  ตั้งแตเริ่มตน  เปนที่ทราบแนชัดวา 

ผูสมัครตองพัฒนาลักษณะแบบมนุษยขั้นพ้ืนฐานมากขึ้น  สิ่งที่ตองเนน

คือเปนบุคคลที่ มีวุฒิภาวะแบบมนุษย  เหมาะสมที่จะมีบทบาท

รับผิดชอบในชุมชน 

 คุณลักษณะที่ควรนํามาพิจารณา คือ ดานมนุษยแทๆ เชน  

สมดุลทางดานรางกายและจิตใจ  สุขภาพที่ดี  ความสํานึกรับผิดชอบ  

ความซื่อสัตย  มีพลัง  การปฏิบัติตนที่ดีในครอบครัว และเกี่ยวกับ

วิชาชีพ  จิตตารมณแหงการเสียสละ  มีพละกําลัง  ความอุตสาหะ  

เปนตน  พรอมดวยความเห็นเกี่ยวกับหนาที่ของครูคําสอนคือ มี
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มนุษยสัมพันธ  ความสามารถในการเสวนากับคนตางศาสนา  การ

เขาใจวัฒนธรรมของตน  ความสามารถที่จะติดตอสื่อสาร  ความตั้งใจ

ที่จะทํางานรวมกับคนอื่น  ลักษณะเปนผู  สมดุลในเรื่องวิจารณญาณ  

ใจกวาง  การมองสภาพตางๆ ตามความเปนจริง  ความสามารถที่จะ

บรรเทาใจ  และใหความหวังแกผูอ่ืน เปนตน  พรอมกับความเห็น

เกี่ยวกับบทบาทหรือสถานการณเฉพาะ คือ  ความสามารถพิเศษใน

การทํางาน  การพัฒนา  การสงเสริมสังคม  วัฒนธรรม  ความยุติธรรม  

การดูแลสุขภาพอนามัย เปนตน 

 จุดมุงหมายของการอบรมดานคําสอนจะสรางจากคุณลักษณะ

แบบมนุษย  เพ่ือพัฒนาครูคําสอนและเพิ่มพูนทักษะที่จําเปน  เพ่ือให

งานแพรธรรมบังเกิดผล 

 22. ชีวิตจิตที่ลึกซึ้ง  เพ่ือที่จะใหการอบรมผูอ่ืนในเรื่องความ

เชื่อ  ครูคําสอนควรมีชีวิตจิตลึกซึ้ง  เพราะชีวิตจิตเปนแงมุมที่สําคัญ

ที่สุดในการอบรม  ครูคําสอนที่แทจริงคือนักบุญ102 

 ชีวิตจิตครูคําสอนอยูบนพ้ืนฐานของการรวมเปนหนึ่งกับความ

เปนบุคคลของพระเยซูเจาในเรื่องความเชื่อและความรัก  พระเยซูเจา

ไดตรัสเรียก  และทรงสงครูคําสอนไปกระทําพันธกิจของพระองค103  

เชนเดียวกับพระเยซูเจาซึ่งทรงเปนพระอาจารยแตผูเดียว (เทียบ มธ. 

23:8)104  ครูคําสอนรับใชเพ่ือนพ่ีนองชายหญิงโดยการสอนและการ

ทํางาน (เทียบ กจ. 1:1)  ซ่ึงเปนการแสดงออกถึงความรัก  เพ่ือที่จะ

กระทําตามพระประสงคของพระบิดา  ซ่ึงเปนการแสดงความรักเพื่อ

ชวยคนอ่ืนใหรอด  พระประสงคของพระบิดาคืออาหารของครูคําสอน  
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เชนเดียวกับพระกระยาหารของพระเยซูเจา (เทียบ ยน. 4:34)  อุดม

คติของครูคําสอนคือ การทําใหชีวิตศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่ดําเนินชีวิตเยี่ยง

ฆราวาสแพรธรรม105   

 การอบรมดานชีวิตจิตควรเปนขบวนการของการฟง “ผูทรง

เปนหลักบันดาลใจในงานสอนคําสอนทั้งหมด และของครูคําสอน  ทาน

ผูน้ันคือ พระจิตเจา ผูทรงเปนพระจิตของพระบิดาและพระบุตร”106  

 วิธีที่ดีที่สุดที่จะเขาถึงวุฒิภาวะแหงชีวิตภายในคือ เจริญชีวิต

ภาวนาและชีวิตแหงศีลศักดิ์สิทธิ์อยางเขมขน107   

  ตามประสบการณจริงของครูคําสอน  สมณกระทรวงเพื่อการ

ประกาศพระวรสารสูปวงชนเสนอขอปฏิบัติตอไปน้ี  เปนองคประกอบ

สําคัญในชีวิตภาวนา  อยางนอยที่สุดสําหรับครูคําสอนที่นําชุมชนเปน

งานเสริม  ครูคําสอนที่ทํางานเต็มเวลาและครูคําสอนที่รวมงานอยาง

ใกลชิดกับพระสงฆเจาวัด  โดยเฉพาะอยางยิ่งของผูประสานงาน 

(CADRES)   

   การรับศีลมหาสนิทอยางสม่ําเสมอและทุกวัน  เพ่ือเลี้ยง

ตัวเองดวย “ปงทรงชีวิต” (ยน. 6:34)  เพ่ือสราง “กายเดียวกัน” กับ

ชุมชน (เทียบ 1คร. 10:17)  และถวายตัวเองแดพระบิดารวมกับพระ

กายและพระโลหิตของพระเยซูเจา108   

   การทําใหพิธีกรรมมีชีวิตชีวา  ในหลายมิติ  เพ่ือการ

เจริญเติบโตของตนเองและชุมชน109   

   การตอบรับในการสวดทําวัตร  โดยเฉพาะสวดทําวัตร

เชาและสวดทําวัตรเย็น  เพ่ือรวมเปนหน่ึงเดียวกับเพลงสรรเสริญพระ
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เจาซึ่งพระศาสนจักรทูลเสนอตอพระบิดา  “ตั้งแตที่ดวงอาทิตยขึ้น

จนถึงที่ดวงอาทิตยตก” (สดด 113:3)110   

   การรําพึงภาวนาประจําวัน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ

รําพึงตามพระวาจาของพระเจาในทาทีของการพิศเพงรําพึงและการ

ตอบสนองการรําพึงน้ัน  ตามประสบการณจะเห็นวา “แมเปนฆราวาส

ก็ควรรําพึงภาวนาอยางสม่ําเสมอ  และอานหนังสือบํารุงความศรัทธา  

เพ่ือจัดระเบียบชีวิตของตนและประกันการเจริญเติบโตฝายจิต”111   

   การภาวนาสวนตัว  ซ่ึงติดตอกับพระเจาในชวงเวลาการ

ทํางานประจําวัน  ดวยความตั้งใจภาวนาถึงพระนางมารียเปนพิเศษ 

   การรับศีลอภัยบาปบอยๆ เพ่ือขออภัยสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําและฟนฟูความกระตือรือรนของตน112   

   มีสวนรวมในการอบรมฟนฟูจิตใจทั้งสวนตัวและชุมชน 

 อาศัยชีวิตแหงการภาวนา  ครูคําสอนจะมั่งคั่งในชีวิตภายใน

และเขาถึงวุฒิภาวะฝายจิตซ่ึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเปนครูคําสอน  

การภาวนาเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหงานอภิบาลบังเกิดผล  เพราะการ

ถายทอดความเชื่อคริสตชนขึ้นกับความสามารถของครูคําสอนนอย

กวาการทํางานของพระหรรษทานของพระเจาในดวงใจของผูที่ไดยิน

ขาวสารนั้น113 

 ถาจํานวนผูสมัครที่เหมาะสมยังไมเพียงพอ  จะเปนการเสี่ยงที่

จะรับครูคําสอนที่มีชีวิตไมเพียงพอ  แตสมณกระทรวงเพื่อการประกาศ

พระวรสารสูปวงชนจะไมสนับสนุนใหแกปญหาเชิงปฏิบัติเชนนั้น  
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เพราะพันธกิจในโลกปจจุบันตองการใหครูคําสอนอยูในตําแหนงอัน

ทรงเกียรติในพระศาสนจักร 

 เพ่ือชวยครูคําสอนในดานชีวิตจิต  ควรจัดใหมีการแนะนํา

ดานชีวิตจิต  สังฆมณฑลควรไดรับความสนับสนุนจากพระสงฆที่

เชี่ยวชาญดานนี้ที่สนใจครูคําสอน  และงานของครูคําสอน  เพ่ือจัดใหมี

การแนะนําฝายจิต  แตสิ่งที่สําคัญคือ ครูคําสอนแตละคนควรเลือก

วิญญาณรักษประจําตัวจากพระสงฆที่เขาพบงาย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

พระสงฆเจาวัดควรใกลชิดครูคําสอนและชวยเขาใหเจริญเติบโตฝายจิต

มากกวาชวยเรื่องานของเขา 

 กลุมสรางสรรคของสังฆมณฑลและขอบเขตวัด  ควรสนับสนุน

ครูคําสอนดวย  เชน กลุมภาวนา  จัดวันพบปะหรือการอบรมฟนฟู

จิตใจ  ซ่ึงจะชวยครูคําสอนใหแบงปนกันในระดับจิตใจ 

 ครูคําสอนควรตระหนักวา คริสตชุนชนเองเปนสถานที่ที่

ปลูกฝงชีวิตภายในของตน  ขณะที่เขานําคนอ่ืนในการภาวนา  เขาจะ

ได รับการปลุกเราและเปนแบบอยางที่ รักษาความรอนรนและ

เจริญเตบิโตในจิตตารมณแหงการแพรธรรม 

 23. การอบรมขอความเชื่อ  ครูคําสอนตองเขาใจแกนแท

ของขอความเชื่อของคริสตศาสนาอยางเดนชัด  กอนที่เขาจะไป

ถายทอดแกผู อ่ืนอยางกระจางชัดดวยวิธีที่นาสนใจและปราศจาก

ขอผิดพลาด 

 ผูสมัครทั้งหมดควรไดรับการศึกษาระดับหน่ึง  เพ่ือเทียบเทา

กับมาตรฐานของประเทศ  ตามที่กลาวแลวขางตน  ปญหาอยูตรงที่
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มาตรฐานทั่วไปยังไมสูงนัก  แตไมควรแกปญหาอยางงายๆ ตรงกัน

ขามมาตรฐานการรับสมัครควรอยูเหนือคาเฉลี่ย  เน่ืองจากผูสมัครควร

มีความสามารถที่จะศึกษาวิชา “ศาสนศาสตรขั้นสูง” ได  ถาไมมีวิชานี้ 

ครูคําสอนจะรูสึกดอยกวาผูที่ไดรับการศึกษาขั้นสูง  และจะเกิดความ

ยุงยากในวงการศึกษา  และครูคําสอนไมสามารถเผชิญกับเรื่องตางๆ 

ได 

 เน้ือหาของวิชาคําสอนควรมีพ้ืนฐานจากโครงการสําหรับ “การ

อบรมดานขอความเชื่อ มานุษยวิทยา  และอบรมวิธีการสอน” ที่กลาว

ไวในหนังสือ “คู มือแนะแนวการสอนคําสอนทั่วไป” (GENERAL 

CATECHETICAL DIRECTORY) ซ่ึงจัดพิมพโดยสมณกระทรวงวา

ดวยเรื่องพระสงฆ (CONGREGATION FOR THE CLERGY)114  

อยางไรก็ตาม ควรปรับใชและมีขอเพ่ิมเติมสําหรับดินแดนมิสซัง  

ตามที่สมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสูปวงชนอธิบาย

บางสวนไวในสมัชชาใหญ ค.ศ.1970  และในที่น้ีจะสรุปและพัฒนา

ความคิดตามพระสมณสาสนพระพันธกิจขององคพระผูไถ 

   ความเห็นเกี่ยวกับจุดมุงหมายเฉพาะของงานแพรธรรม  

การอบรมเรื่องขอความเชื่อของครูคําสอน  จะมีพ้ืนฐานจากเทววิทยา

เกี่ยวกับพระตรีเอกภาพ  วิชาพระสัจธรรมเรื่องพระคริสตเจา 

(CHRISTOLOGY)  และวิชาพระสัจธรรมเ ร่ืองคริสตศาสนจักร 

( ECCLESIOLOGY)   สอนแบบสั ง เ ค ร า ะห เ กี่ ย ว กั บ ส า ร ขอ ง

คริสตศาสนาอยางกาวหนาเปนระบบ  เน่ืองจากครูคําสอนทํางาน

เพ่ือใหพระคริสตเปนที่รูจักและเปนที่รัก  เขาจึงตองรูจักพระองคใน
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ระดับทฤษฎีและเปนการสวนตัวและเพ่ือที่จะทําใหพระศาสนจักรเปน

รูจักและเปนที่รัก  เขาควรศึกษาธรรมประเพณีและประวัติศาสตรของ

พระศาสนจักรและเปนประจักษพยานถึงบุคคลสําคัญตางๆ คือ บรรดา

ปตาจารยของพระศาสนจักรและบรรดานักบุญ115   

   ระดับของการอบรมดานเทววิทยาและดานศาสนาจะ

ตางกันไปในแตละสถานที่  และจะขึ้นกับวิชาที่ศูนยอบรมคําสอนจะจัด

สอนหรือเปนหลักสูตรระยะสั้น  อยางไรก็ตามสภาพระสังฆราชหรือ

พระสังฆราชทองถิ่นจะกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําไว  เพ่ือใหแนใจวา  

การอบรมจะไดรับการับรองวาเปนศาสนศาสตรขั้นสูง 

 พระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์จะเปนเรื่องสําคัญที่ตองศึกษาและจะเปน

หัวใจของโครงการ  ควรศึกษาโครงสรางและเทววิทยาสาขาตางๆ ควร

ระลึกไววา  ครูคําสอนควรมีคุณลักษณะเปนผูสอนพระคัมภีร  และใช

เพ่ือเปรียบเทียบกับคํายืนยันของคนตางศาสนาและกับนิกายอื่นๆ  ซ่ึง

ใชพระคัมภีรอยางผิดๆ  

   ควรมีการศึกษาสวนประกอบสําคัญของวิชาแพรธรรม 

(MISSIOLOGY) เพราะเปนวิชาสําคัญสําหรับภารกิจน้ี 

   ควรถือวา พิธีกรรมเปนเรื่องสําคัญ  เน่ืองจากครูคําสอน

ตองเปนผูนําของการภาวนาของชุมชน 

   ตามสภาพทองถิ่น  ครูคําสอนจําเปนตองศึกษาเกี่ยวกับ

ความเชื่อและการปฏิบัติของศาสนาอื่นหรือคริสตชนตางนิกายในพื้นที่

น้ัน 
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   ควรมีการสอนวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับสภาพทองถิ่น เชน  

การนําวัฒนธรรมเขาในคริสตศาสนาในประเทศหรือภูมิภาค  การสิ่ง

เสริมความยุติธรรมและการพัฒนามนุษยในสถานการณดานเศรษฐกิจ   

สังคม  ดานประวัติศาสตรของประเทศ  การปฏิบัติศาสนกิจ  ภาษา  

ปญหา  และความตองการในพื้นที่ที่ครูคําสอนทํางานอยู 

   เร่ืองการอบรมวิธีการสอน  เราควรระลึกวา ครูคําสอน

ทํางานในสนามแพรธรรมตางๆ  และเกือบทุกคนจะติดตอ กับคนต า ง

ศาสนา  เขาจึงควรเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการสอนคําสอน  และวิธีการ

ทํางานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกาศสารของคริสตชน  และชีวิต

ของคริสตชุมชนดวย 

   เปนสิ่งสําคัญที่ใหครูคําสอนใชเน้ือหาและวัสดุการสอนคํา

สอนใหเกี่ยวของกับสถานการณที่ใหมและปรากฏในสถานการณชีวิต

ของเขา  โครงการของการศึกษาซึ่งมีจุดเริ่มตนในสภาพความเปนจริง

และจากการมองการณไกล  สามารถรวมถึงวิชาซึ่งชวยใหครูคําสอน

เผชิญหนากับปรากฏการณของการเปลี่ยนสภาพเปนเมือง  การ

เปลี่ยนแปลงตามประสาโลก  สภาพอุตสาหกรรม  การยายถิ่นฐาน  

การเปลี่ยนแปลงดานสังคม  การเมือง  โลกของวัยรุน  เปนตน 

   ถึงแมวามีวิชาตางกัน  เราควรมุงที่จะอบรมวิชาเทววิทยา

แบบกวางๆ ไมใชแบบแยกสวน  น่ันคือ การมองความเชื่อแบบตนจน

ปลาย  ซ่ึงทําใหเกิดการผสมผสานกลมกลืนและเกิดเอกภาพแกความรู

ที่ไดรับ  และแกบุคลิกภาพของครูคําสอนและแกงานธรรมทูต 
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   ในหัวขอน้ี จําเปนตองเนนใหเห็นถึงความสําคัญของ

หนังสือ “คําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก” (CATECHISM OF THE 

CATHOLIC CHURCH)  เพราะเปนการเตรียมครูคําสอนในเรื่อง

ขอความเชื่อ  ความจริงแลว ในหนังสือเลมน้ีประกอบดวยการ

สังเคราะหที่เปนระเบียบของการไขแสดงและของขอความเชื่อคาทอลิก

ที่คงอยูถาวร  ขณะที่พระศาสนจักรเสนอตอพระศาสนจักรเองและแก

ชุมชนของมนุษยในยุคของเรา  ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน 

ปอล ที่ 2 ทรงยืนยันในธรรมนูญเกี่ยวกับการแพรธรรมมรดกแหงความ

เชื่อ (FIDEI DEPOSITUM)  ในการสอนคําสอนมี “สิ่งใหมและสิ่งเกา 

(เทียบ มธ. 13:52) เน่ืองจากความเชื่อยังคงเหมือนเดิมและในเวลา

เดียวกัน เปนที่มาของแสงสวางซึ่งใหมเสมอ”  บริการซึ่งวิชาคําสอน

เนนและเกี่ยวของกับครูคําสอนแตละคน  ในธรรมนูญเกี่ยวกับการแพร

ธรรมฉบับเดียวกัน   รับรองวาไดมอบหนังสือเลมน้ีแกบรรดา

พระสังฆราชและผูมีความเชื่อ  เพ่ือที่จะชวยคริสตชุมชนใหสมบูรณขึ้น

ทั้งภายในและภายนอก “พันธกิจของเขาคือการประกาศความเชื่อและ

กลับไปดําเนินชีวิตแหงการประกาศพระวรสาร” ยิ่งไปกวานั้น “แตละ

คนควรจะมีไว  เพ่ือจะสามารถตอบทุกคนที่ถามทานวา ทานมี

ความหวังเชนนี้ดวยเหตุผลประการใด” (เทียบ 1ปต. 3:15)  และผูที่

ปรารถนาที่จะทราบสิ่งที่พระศาสนจักรเชื่อ  ไมตองสงสัยวาครูคําสอน

จะพบแหลงบันดาลใจ  และขุมแหงความรูสําหรับพันธกิจพิเศษใน

หนังสือคําสอนเลมใหมน้ี 
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 การอบรมครูคําสอนควรจัดที่ศูนยอบรมคําสอนเปนดีที่สุด  ถา

ไมสามารถจัดใหมีได  สังฆมณฑลหรือวัดอาจจะจัดหลักสูตรระยะสั้น

ในพ้ืนที่อ่ืน  พระสงฆและครูคําสอนที่เชี่ยวชาญสามารถใหคําแนะนํา

เปนสวนตัว  การอบรมควรจัดใหมีการฟงคําบรรยาย  การแบงกลุม

อภิปราย  การฝกงาน  รวมถึงการศึกษาสวนตัวและการทําวิจัย 

 การจัดอบรมอยางเพียงพอไมเปนสิ่งงายและจะตองไดรับการ

สนับสนุนดานการเงิน  โครงสรางและบุคลากร  แตถาเห็นความสําคัญ

ของครูคําสอน  ควรเผชิญสิ่งทาทายอยางกลาหาญโดยวางแผนงาน

อยางฉลาดและตามสภาพที่เปนจริง 

 ครูคําสอนควรอุทิศตนเพื่อการศึกษาของเขา  เพ่ือจะได

กลายเปนตะเกียงสองสวางแกพ่ีนองชายหญิง (เทียบ มธ. 5:14-15)  

เขาควรมีความชื่นชมยินดีในความเชื่อและความหวัง (เทียบ ฟป. 3:1; 

รม. 12:12)  ดวยความรอบรู  เพ่ือถายทอดการสอนที่แทจริงของ

พระศาสนจักร  ในความซื่อสัตยตอพระอาจาริยานุภาพ  โดยมโนธรรม

ไมรบกวน  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง การสอนเยาวชนควรใหขอคิดที่วา 

“เปนเหตุใหเกิดขอสงสัยมากกวาใหเกิดความเขาใจแผนการณของพระ

เจาอันดําเนินไปดวยความเชื่อ” (1ทธ. 1:4)116 

 ครูคําสอนควรมอบจิตใจและหัวใจแดพระคริสตเจา  ผูเปน

อาจารยแตผูเดียวที่ทรงสอน  และสํานึกวา “คนอ่ืนเปนเพียงปากเสียง

ของพระคริสตเจา  ซ่ึงพระองคทรงใชใหสอนเทานั้น”117 

 24. จิตตารมณดานการอภิบาล  มิติดานการอภิบาลของการ

อบรมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของประกาศก  สงฆ  และกษัตริย  
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ในฐานะเปนฆราวาสที่รับศีลลางบาปแลว  ดังน้ัน ครูคําสอนจึงไดรับ

การอบรมเกี่ยวกับวิธีการประกาศขาวสารของคริสตศาสนา  และทํา

การสอนสารนั้น  วิธีที่จะนําผู อ่ืนในชุมชนและในการประกอบวจน

พิธีกรรม  และรับผิดชอบงานบริการดานอภิบาลตางๆ  

 คุณลักษณะที่ควรนํามาพัฒนางานเหลานี้คือ  จิตตารมณของ

ความรับผิดชอบและการเปนผูนําดานอภิบาล  เชน มีเมตตากรุณา  มี

ความกระตือรือรนและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีนํ้าหนึ่งใจเดียวกับ

พระศาสนจักรและนบนอบตอผูอภิบาล 

 ภาคทฤษฎี  การอบรมดานอภิบาลจะเกี่ยวของกับงานอภิบาล

แบบตางๆ  และเกี่ยวของกับกลุมบุคคลดังตอไปน้ี คือ เด็กวัยรุน  

เยาวชนหรือผูใหญ  นักเรียนหรือผูใชแรงงาน  ผูที่รับศีลลางบาปแลว

หรือผูที่ยังไมไดรับศีลลางบาป  คนที่มีสุขภาพดีหรือคนปวย  คนรวย

หรือคนจน  แตละบุคคลหรือสมาชิกของขบวนการเฉพาะหรือกลุม

เฉพาะ  เปนตน 

 ภาคปฏิบัติ  การอบรมจะรวมถึงการฝกงาน  โดยเฉพาะอยาง

ยิ่ง  ระยะเริ่มตน  ควรไดรับคําแนะนําจากครู  หรือพระสงฆ  หรือครู

คําสอนที่มีประสบการณ 

 ครูคําสอนควรสนใจเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ เปนพิเศษ  เพ่ือครู

คําสอนจะไดเรียนรูวิธีชวยสัตบุรุษใหเขาใจความหมายดานศาสนา

เกี่ยวกับเครื่องหมายเหลานี้และใหเขาถึงความเชื่ออยางมีประสิทธิภาพ

เหนือธรรมชาติ  ครูคําสอนควรอาศัยศีลเจิมคนปวยเพื่อชวยใหคนปวย
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และคนที่กําลังจะส้ินใจยอมรับความทุกขทรมานตามจิตตารมณแหง

ความเชื่อ 

 สําหรับการอบรมในภาคสนามเฉพาะครูคําสอน  ใหศึกษา

เพ่ิมเติมจาก “คูมือแนะแนวการสอนคําสอนทั่วไป”  โดยเฉพาะบทที่

กลาวถึง “หลักการสอนคําสอน”118 

 25. ความกระตือรือรนแบบผูแพรธรรม  มิติดานงานแพร

ธรรมเปนสวนสําคัญของเอกลักษณและงานของครูคําสอน  และดังนั้น 

จึงเปนเรื่องสําคัญในโครงการอบรม  ครูคําสอนควรเรียนรูภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ  วิธีอุทิศตนแกงานแพรธรรมในฐานะคริสตชนที่เปน

ฆราวาส  ซ่ึงรวมทั้งองคประกอบตางๆ เหลานี้ 

   การปรากฏตัวอยางมีชีวิตชีวาในสังคม  การเปน

ประจักษพยานที่แทจริง  การเสวนาอยางจริงใจผูอ่ืน  การมีสวนรวมใน

งานสังคมสงเคราะห  เพ่ือแกปญหาของสวนรวม119   

   การประกาศพระวรสารอยางกลาหาญ  (เทียบ กจ. 

4:13 ; 28:31)  ถึงความจริงเกี่ยวกับพระบิดา  และพระเยซูคริสตเจาผู

ทรงเปนพระบุตรของพระบิดา  โดยที่พระบิดาทรงสงพระบุตรมาชวย

โลกใหรอด (เทียบ 2ทธ. 1:9-10)  เพ่ือวาคนตางศาสนาที่พระจิตทรง

เปดใจแลว (เทียบ กจ. 16:14)  จะสามารถเชื่อและกลับใจดวยความ

สมัครใจ120   

   การรวมประชุมกับสมาชิกของศาสนาอื่นดวยจิตตา

รมณที่เปดรับและใชวิธีเสวนา 
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   การแนะนําคริสตชนสํารอง  เกี่ยวกับธรรมล้ําลึกแหง

ความรอด  การปฏิบัติตามคานิยมพระวรสารและความเลื่อมใสศรัทธา

ในศาสนา  พิธีกรรม  และชีวิตกลุมของประชากรของพระเจา121   

   การสรางชุมชนและการชวยเตรียมผูสมัครใหรับศีลลาง

บาปและศีลศักดิ์สิทธิ์อ่ืนๆ  ในการเขาเปนสมาชิกของพระศาสนจักร

ของพระคริสตซ่ึงเปนประกาศก  สงฆ  และกษัตริย122   

   การขึ้นกับพระสังฆราชและการรวมมือกับสัตบุรุษเพื่อ

ปฏิบัติงานเหลาน้ีใหสําเร็จ  ซ่ึงตามแผนงานดานอภิบาลที่ถูก

กําหนดขึ้นเพ่ือใหพระศาสนจักรทองถิ่นเขาสูวุฒิภาวะ  การบริการรับ

ใชเหลานี้เกี่ยวของกับความจําเปนตางๆ ของแตละพระศาสนจักร  

และเปนเครื่องบงชี้ถึงครูคําสอนในดินแดนมิสซัง  ดวยเหตุน้ี กิจกรรม

เกี่ยวกับการอบรมตองชวยครูคําสอนใหฟนฟูความสํานึกในงานแพร

ธรรมของเขาเอง  สามารถทําใหเขาคนพบและเขาไปเกี่ยวของใน

สถานการณที่พึงปรารถนาที่จะตองประกาศพระวรสารเปนครั้งแรก 

 พระดํารัสของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 ที่

เกี่ยวกับครูคําสอน  ซ่ึงไดรับการฝกอบรมอยางดีในเรื่องจิตตารมณ

ธรรมทูต  และผูที่กลายเปนผูปฏิบัติงานแพรธรรมในชุมชนของเขา

คือ ทํางานเพ่ือประกาศพระวรสารแกคนตางศาสนา  และสมัครใจที่จะ

ทําเชนนั้นนอกทองที่ของตนหรือนอกประเทศเมื่อพระสังฆราชสงไป  

พระสังฆราชจะทําใหครูคําสอนเปนธรรมทูตที่มีใจรอนรนเยี่ยงธรรมทูต

และสนับสนุนใหเขาทํางานแพรธรรมของเขา 
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 26. ทาทีตอพระศาสนจักร  ตามขอเท็จจริงนั้น พระศาสน

จักรเปนธรรมทูตโดยธรรมชาติ  และถูกสงไปประกาศพระวรสารแกทั่ว

โลก  หมายความวา กิจกรรมดานธรรมทูตไมใชเร่ืองสวนตัวและทํา

ตามลําพัง   แตตองปฏิบัติรวมเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันกับพระศาสนจักร

ทองถิ่นและพระศาสนจักรสากล 

 ขอสังเกตซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 ตรัสถึงผู

ประกาศพระวรสาร123  สามารถปรับใหเขากับครูคําสอนซึ่งมีบทบาท

อยางเดนชัดของพระศาสนจักร124  พระสังฆราชควรสงครูคําสอนไป

และปฏิบัติตามพระสมณกฤษฎีกาที่ไดรับมอบจากพระศาสนจักร  

กิจกรรมของครูคําสอนเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมของพระศาสนจักร

และมีสวนรวมในพระหรรษทานของพระศาสนจักร 

 ในเรื่องนี้ควรเนนประเด็นตอไปน้ีเม่ือมีการอบรมครูคําสอน 

   ท าที ของความนบนอบฐานะผู แพร ธรรมต อ

พระสังฆราช  ในจิตตารมณแหงความเชื่อ  ดังที่พระเยซูเจา “ทรงสละ

พระองครับสภาพ...และทรงนบนอบจนกระทั่งสิ้นพระชนม” (ฟป. 2:7-

8 เทียบ ฮบ. 5:8 ; รม 5:19)  ครูคําสอนควรนอบนอมเชื่อฟงควบคูไป

กับความสํานึกรับผิดชอบในงานแพรธรรม  ในฐานะครูคําสอนอยูใน

งานอภิบาลของทาน  ครูคําสอนไดรับเรียกมาใหตอบรับพระหรรษทาน

ของพระจิต125   

 ตามความเห็นนี้ควรสนับสนุนใหมีการมอบอาณัติตาม

กฎหมายหรือพันธะ (CANONICAL MANDATE OR MISSION) ใน

พระศาสนาจักรบางแหง  เพราะกอใหเกิดการเชื่อมตอระหวางพันธกิจ
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ของครูคําสอนและของพระคริสตและพระศาสนจักรของพระองค  พิธี

มอบพันธกิจแกครูคําสอนควรจัดทําในระหวางวจนพิธีกรรม  โดยมี

พระสังฆราชหรือผูแทนพระสังฆราชเปนผูมอบพระสมณกฤษฎีกา

พรอมกับมอบเคร่ืองหมายที่เหมาะสม เชน กางเขนหรือพระคัมภีร  

ความสงางามของพิธีของครูคําสอนแบบเต็มเวลาควรตางจากพิธีของ

ครูคําสอนแบบบางเวลา 

     ความสามารถที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืนในทุกระดับ

เปนสิ่งสําคัญ  ครูคําสอนควรทํางานอยางประสานกลมกลืนกับ

พระสงฆและนักบวชในทองถิ่น  และโดยเฉพาะอยางยิ่งกับสมาชิกที่

เปนฆราวาสอื่นๆ ที่ทํางานดานธรรมทูต  ครูคําสอนควรทําตนให

เหมาะสมกับแผนงานดานอภิบาลทั้งหมด  และควรพบปะกับคนอื่น

เปนครั้งคราว  เพ่ือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่นาสนใจ  และทบทวนการ

ทํางาน  พระสังฆราชควรสงเสริมงานประการนี้ดวย 

   ครูคําสอนพรอมที่จะทนทุกขเพ่ือพระศาสนจักร  ยอมรับ

ความยากลําบากของงานรวมกัน  และทนตอขอบกพรองของผูอ่ืน  

และการเลียนแบบพระคริสต  ผูซ่ึง “ทรงรักพระศาสนจักร  และทรง

มอบพระองคทั้งหมดเพื่อพระศาสนจักร” (อฟ. 5:25)126   

 การอบรม “จิตตารมณชีวิตกลุม” จะเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร

การอบรมครูคําสอนตั้งแตเริ่มตน  พรอมทั้งมีการฝกปฏิบัติในกลุมยอย

ดวย 

 27. ผูทําการอบรม  ปญหาที่สําคัญประการหนึ่งของงาน

อบรมครูคําสอนคือ การหาผูอบรมที่เหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอ  
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เม่ือเราพูดถึงผูทําการอบรม  เราควรจดจําวา ทุกคนมีสวนในการ

อบรม 

 ครูคําสอนควรมั่นใจวา ผูอบรมที่สําคัญที่สุดคือพระคริสตเอง  

ผูทรงปรุงแตงครูคําสอนโดยอาศัยพระจิต (เทียบ ยน. 16:12-15)  ครู

คําสอนจะไดยินพระสุรเสียงของพระเจาเม่ือมีจิตตารมณแหงความเชื่อ  

ทาทีแหงการภาวนา  และการสํารวมจิตใจ  ความจริงแลว  การศึกษา

ของผูแพรธรรมเปนกิจกรรมเหนือธรรมชาติเปนประการแรก 

 ครูคําสอนเองเปนผูอบรม  ในแงที่ครูคําสอนเปนผูรับผิดชอบ

การเจริญเติบโตดานชีวิตภายในของเขาเองโดยตอบรับพระเจา  พวก

เขาควรตระหนักถึงเรื่องน้ีและควรพยายามฟงพระอาจารยเจาเพื่อที่จะ

เติบโตในปรีชาญาณและความรัก 

 ครูคําสอนทํางานเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกับคริสตชุมชน  ในการ

รับใชและรับความชวยเหลือจากคริสตชุมชน  ดังน้ัน ชุมชนโดย

สวนรวมไดรับเรียกใหรวมอบรมครูคําสอนดวย  โดยสรางบรรยากาศ

แหงการยอมรับและใหกําลังใจ  ควรตอนรับครูคําสอนตามที่เขาเปน

และชวยเหลือเขาในชุมชน  พระสังฆราชและพระสงฆเจาวัด  มี

ตําแหนงหนาที่ในฐานะผูอบรมดวย  พวกทานจะสนใจผูสมัครซึ่งจะมี

ความสุขที่ไดเรียนรูจากทานทั้งหลาย 

 ผูอบรมในความหมายเฉพาะ น่ันคือเปนผูที่พระศาสนจักร

แตงตั้ ง ใหอบรมครูคํ าสอน   เปนผูที่ มีบทบาทสําคัญที่สุดที่ รับ

มอบหมายใหดูแลครูคําสอน  เปนผูอํานวยการและผูรวมงานของศูนย

คําสอน  หรือรับผิดชอบจัดการอบรมระยะเริ่มตน  หรือการอบรม
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ตอเน่ืองนอกศูนยอบรมเหลานี้  ควรเลือกบุคลากรเหลานี้ดวยความ

รอบคอบ  ควรเปนคริสตชนที่ดี  มีความจงรักภักดีตอพระศาสนจักร  

มีคุณลักษณะทางเชาวปญญาที่เหมาะสมและมีประสบการณสวนตัวใน

ภาคสนามดานสอนคําสอน  จะเปนการดีถาทํางานเปนลักษณะ

คณะทํางาน  ซ่ึงประกอบดวยพระสงฆ  นักบวช  ฆราวาสชายหญิง  

ซ่ึงเลือกจากครูคําสอนที่มีประสบการณ  ผูสมัครควรจะวางใจในผู

อบรมของเขา  และเคารพในฐานะผูแนะนําที่พระศาสนจักรมอบหมาย

ใหมาชวยครูคําสอนใหเจริญกาวหนา 

 28.  การอบรมระยะเริ่มตน  การอบรมขั้นพ้ืนฐานหรือระยะ

เร่ิมตน  กอนที่จะเร่ิมงานแพรธรรมของครูคําสอนในแตละพระศาสน

จักรจะแตกตางกัน  เน่ืองจากมีสภาพทองถิ่นที่ตางกัน  ศูนยคําสอน

เปนผูจัดอบรมหรือโดยวิธีใดก็ตาม  ควรบรรลุจุดมุงหมายมาตรการที่

ควรจดจํามีดังตอไปน้ี   

    ความรูของผูสมัคร  ผูอบรมควรรูจักครูคําสอนเปนการ

สวนตัวและในสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมของเขา  เพ่ือหลีกเลี่ยง

การเลือกที่ผิดพลาด  และเพื่อใหการอบรมเขากับบุคลิกภาพ  และปรับ

เขากับความตอการของผูสมัครแตละคน 

   พึงเอาใจใสตอสภาพที่แทจริง  ของพระศาสนจักร

ทองถิ่นและสภาพสังคม  การอบรมไมควรมีแตทฤษฎี  แตควรหยั่งลึก

ไปถึงสถานการณชีวิตจริงของปวงชน 

   การอบรมตามขั้นตอน   โครงการอบรมควรมี

หลักเกณฑและตามลําดับขั้นตอน  โดยคํานึงถึงความเจริญกาวหนา
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และความเจริญเติบโตของผูสมัคร  ผูสมัครไมควรทําตัวเปนครูคําสอน

ที่สมบูรณแบบมาตั้งแตแรก  แตควรชวยใหผูสมัครเติบโตปราศจากสิ่ง

กีดขวางและความไมสมบูรณพรอม 

   วิธีการสอนที่เปนระเบียบและสมบูรณ  ควรนําวิธีการ

สอนที่สมบูรณและมีระเบียบวิธีมาใชในสถานการณของการแพรธรรม

และวิชาการสอน  การอบรมควรพิจารณาเรื่องประสบการณ  ควรมุง

ไปที่การพัฒนาบุคคลท้ังครบ  ควรสงเสริมการเสวนาอยางตอเน่ือง

ระหวางผูสมัครกับพระเจา  ผูอบรมกับคริสตชุมชน  การเสวนาควรมี

ลักษณะอิสระ  ปลอยใหครูคําสอนพนจากอุปสรรคทั้งที่รูตัวและไม

รูตัวในการรับการกระทําของพระเจา  และควรสงเสริมเอกภาพและ

ความกลมกลืน 

   คว รช ว ยผู ส มั ค ร ใ ห ร า ง โ ค ร งการชี วิ ต   ( LIFE 

PROGRAM)  พรอมกับเปาหมายและวิธีที่จะบรรลุเปาหมาย  แตให

สํานึกถึงสภาพความเปนจริง  เปาหมายควรรวมถึงเอกลักษณและลีลา

การดําเนินชีวิต  คุณลักษณะที่ตองการสําหรับเปนนักแพรธรรมดวย 

   ควรมีการเสวนาเปนสวนตัวอยางตอเน่ืองระหวาง

ผูสมัครกับผูอบรม  ซ่ึงไมใชมองผูอบรมเปนเพียงครูแตเปนเพ่ือนและผู

แนะนํา  ตามที่กลาวมาแลวขางตน  การแนะนําฝายจิตเปนเรื่อง

สําคัญมากเนื่องจากเกี่ยวของกับสวนลึกของวิญญาณของบุคคล  และ

ชวยใหเปดรับพระหรรษทานของพระเจา 

   คริสตชุมชนที่ครูคําสอนดําเนินชีวิตและทํางานอยูดวย  

ควรสนับสนุนการอบรมครูคําสอนดวย  เพราะไมมีการอบรมธรรมทูตที่
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เกิดขึ้นนอกชุมชน  ครูคําสอนจะคนพบวิธีที่แผนการแหงความรอดของ

พระเจากระทําในชุมชน 

 ควรนํานโยบายเหลานี้มาพิจารณาในการจัดโครงสรางที่

เหมาะสมสําหรับการอบรมระยะตน  ถึงแมวายังไมมีโครงสรางดังกลาว  

นโยบายเหลานี้ควรกระตุนทั้งพระสังฆราชและผูสมัคร  ควรจัดเตรียม

การอบรมอยางดี  ไมใชปลอยใหครูคําสอนริเร่ิมดําเนินการอบรม

กันเอง 

 29. การอบรมอยางตอเน่ือง  ความจริงที่วา บุคคลไมควร

หยุดการเจริญเติบโตดานชีวิตภายใน  ซ่ึงไดแกธรรมชาติอันทรงพลัง

ของศีลลางบาปและศีลกําลัง  ขบวนการของการกลับใจอยางตอเน่ือง

และเติบโตในความรักเยี่ยงธรรมทูต  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  

วิวัฒนาการของสัง  และการปรับปรุงวิธีการสอนใหทันสมัยอยูเสมอ  

ครูคําสอนควรใชทุกวิธีดังกลาวในขบวนการอบรมอยางตอเน่ือง

ระหวางที่รับการอบรมเกี่ยวกับการบริการรับใชของเขา  นอกจากนั้น

ควรจัดใหมีการอบรมดานมนุษยธรรม  ชีวิตจิต  ขอความเชื่อ  และงาน

ธรรมทูต  และครูคําสอนควรไดรับความชวยเหลือในสิ่งนี้  ไมควร

ปลอยใหครูคําสอนวางแผนงานดานนี้เอง127   

 ในยุคแรกๆ ของงานธรรมทูต  การอบรมอยางตอเน่ืองเปน

แรงเสริมของการอบรมพื้นฐานอยางมาก  และการปรับใหเขากับการ

ปฏิบัติงาน  ตอมา มีการปรับการอบรมใหทันสมัยขึ้นหลายประการ  

เพ่ือใหเกี่ยวของกับการพัฒนาดานเทววิทยา  และสภาพแวดลอมที่

กําลังเปลี่ยนแปลง  ดวยความพยายามนี้  เราสามารถมั่นใจใน
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คุณลักษณะของครูคําสอนในการหลีกเลี่ยงความลมเหลวที่อาจเกิดขึ้น

ได  ในบางกรณีที่เกิดความยุงยากเปนพิเศษ เชน  ความทอแทใจ

หรือการเปลี่ยนงาน  ควรใชขบวนการการฟนฟูใหม  และการกระตุน

ใหเขามีชีวิตชีวาอีก 

 การอบรมอยางตอเน่ืองน้ีไมควรมอบหมายใหเปนหนาที่ของ

ศูนยอบรมคําสอนแตเพียงแหงเดียว  ชุมชนระดับทองถิ่นควรใหความ

สนใจดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ความตองการของบุคคลและสถานที่

แตกตางกันไป128   

 นอกจากนี้ การอบรมอยางตอเน่ืองดวยวิธีตางๆ จะเกิด

ประโยชนมาก  ควรพิจารณาอุปสรรคที่มีตอการอบรมอยางตอเน่ือง  

อันเนื่องมาจากการขาดทุนทรัพย  ขาดตํารับตํารา  และขาดอุปกรณ

การสอนอื่นๆ   ขาดบุคลากรที่ตองดวยคุณลักษณะ  การคมนาคม

ขนสงในสถานที่หางไกลควรไดรับการพิจารณาอยูบอยครั้ง เปนตน  

ควรพยายามขจัดอุปสรรคเหลานี้ในการอบรมเบื้องตน  เพราะเปนสิ่งที่

สําคัญที่ชวยครูคําสอนใหเจริญกาวหนาและเติบโตอยางตอเน่ือง  ศูนย

คําสอนเปนตัวแทนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการอบรมอยางตอเน่ือง  

ศูนยควรติดตามศิษยเกาหลังจากสําเร็จการศึกษาโดยใชจดหมายเวียน

หรือจดหมายสวนตัว  อุปกรณการสอนการเยี่ยมเยียนของผูอบรม  

การตอนรับนองใหม  หรือการจัดประชุมที่ศูนยอบรมคําสอน เปนตน 

 กรณีที่ยังไมมีศูนยคําสอน  ใหผูใหญฝายสังฆมณฑลพยายาม

จัดการอบรมอยางตอเน่ืองโดยใชหลักสูตรระยะสั้น  หรือใชชวงเวลา

การอบรมฟนฟูจิตใจโดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ  เชนเดียวกัน แตละวัด 
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หรือกลุมตางๆ ของวัดควรรวมมือกันจัดการอบรมอยางตอเน่ืองเชนนี้

ขึ้น129   

 ควรมีการวางแผนในการจัดการอบรมอยางตอเ น่ืองที่

เหมาะสม  โดยจัดโครงการที่มีระบบ  ครอบคลุมการทํางานของครูคํา

สอนในแงตางๆ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  และเหนือสิ่ง อ่ืนใดการ

เจริญเติบโตฝายจิตครูคําสอน  ถึงแมวาครูคําสอนไปที่ศูนยอบรมหรือ

สถานที่ประชุมอ่ืนๆ เปนครั้งคราว  ครูคําสอนยังจําเปนตองผานการ

อบรมอยางตอเน่ืองในชุมชนระดับทองถิ่น  และไดรับการสนับสนุนจาก

ชุมชนดวย  เพ่ือขยายวงกวางออกไป  ครูคําสอนมีโอกาสพบปะกับครู

คําสอนจากพระศาสนจักรทองถิ่นอ่ืนดวย 

 ทายสุด การอบรมอยางตอเน่ืองจะขึ้นอยูกับขอบขายความรู

ของครูคําสอนเอง  ควรคํานึงถึงการปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ  และทํา

ใหเน้ือหาการอบรมทันสมัยเสมอ  และควรหาวิธีตางๆ สําหรับการ

อบรมในการอาน  การสวดภาวนา  และการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน 

 30. วิธีการและโครงสรางของการอบรม  เทาที่เปนไปได 

ครูคําสอนควรไดรับการอบรมในศูนยพิเศษหรือโรงเรียนฝกอบรม  

เอกสารของพระศาสนจักรจากสมณสาสนงานธรรมทูตของพระศาสน

จักร (AD GENTES) จนถึงสมณสาสนพระพันธกิจขององคพระผูไถ  

เนนถึงความสําคัญของการพยายาม “สงเสริมการสรางและพัฒนา

โรงเรียนฝกอบรมสําหรับผูสอนคําสอนซึ่งเม่ือไดรับอนุมัติจากสภา

พระสังฆราชแลว  ก็จะออกประกาศนียบัตร  ซ่ึงไดรับการรบรองเปน

ทางการจากสภาพระสังฆราชให”130   
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 ศูนยอบรมคําสอนมีลักษณะตางกัน  บางแหงมีที่พักขนาด

ใหญพรอมดวยคณะทํางานของผูอบรมและมีโครงการในการฝกอบรม

อยางเปนระบบ  ขณะที่บางศูนยมีขนาดเล็กกวา เหมาะสําหรับกลุมที่

จํากัดหรือหลักสูตรระยะสั้น  ศูนยสวนใหญเปนระดับสังฆมณฑล  และ

ใชรวมกันระหวางสังฆมณฑล  ศูนยบางแหงเปนระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ 

 องคประกอบที่ เหมือนกันของศูนยอบรมคําสอนคือ 

โครงการอบรมซึ่งทําใหศูนยเปนสถานที่สําหรับการเจริญเติบโตดาน

ความเชื่อ  เปนสถานที่พัก  โรงเรียนที่สอนประสบการณดานการ

อภิบาล  และเหนือสิ่งอ่ืนใด  คือการปรากฏตัวของคณะทํางานของผู

อบรม  องคประกอบที่เหมาะสม ซ่ึงทําใหศูนยคําสอนตางๆ มี

ลักษณะตางกัน  ตัวอยางเชน คุณลักษณะที่กําหนดไวขั้นต่ําสุด  และ

สภาพอื่นๆ ในการสมัครเรียน  ระยะเวลาเรียน  วิธีการสอนที่

สอดคลองกับสภาพทองถิ่น  และประเภทของผูเรียนวาเปนชายหรือ

หญิง  หรือทั้งชายและหญิง  คนหนุมสาวหรือผูใหญ  คนที่แตงงาน

แลวหรือโสด หรือทั้งสองประเภท  ศูนยคําสอนหลายแหงจะมีการ

อบรมภรรยาหรือสามีของผูสมัคร  และมอบประกาศนียบัตรให 

 เปนสิ่งสําคัญที่ควรสงเสริมใหมีการติดตอระหวางศูนยคําสอน

ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับชาติ  ภายใตการแนะนําของสภา

พระสังฆราช  ผูอบรมจากศูนยตางๆ ควรพบปะกันเปนครั้งคราว  เพ่ือ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  วิธีการสอนและเรียนรูประสบการณของคน

อ่ืน 



‐ 72 ‐ 
 

 ศูนยคําสอนตางๆ ไมควรมุงแคการอบรมผูเรียนเทานั้น  แต

ควรเปนสถานที่สําหรับการวิจัย  และการไตรตรองเก่ียวกับหัวขอใน

การแพรธรรม เชน  วิชาสอนคําสอน  การนําความเชื่อเขาสูวัฒนธรรม  

การเสวนากับศาสนาอื่น  วิธีการอภิบาล  เปนตน 

 นอกจากมีศูนยคําสอนหรือโรงเรียนฝกอบรมที่ทําหนาที่อบรม

ผูสมัครแลว  สังฆมณฑลและวัดควรจัดหลักสูตรอบรมการประชุมใน

ระยะเวลาตางๆ  และการรวมตัวกันในรูปแบบตางๆ  โดยเฉพาะอยาง

ยิ่ง พระสังฆราชและพระสงฆเจาวัดควรมีสวนรวมในการอบรมดวย  

เหลานี้เปนวิธีที่สําคัญในการฝกอบรม  และกลายเปนวิธีการอบรมแบบ

เดียวในบางเขตหรือบางสถานการณ  การอบรมเหลานี้ไมทําให

โครงการตางๆ ของศูนยคําสอนตองลมเลิกไป  แตชวยใหศูนยตางๆ 

ยังคงรักษาอิทธิพลไวเทาที่เกิดขึ้นบอยครั้งกลายเปนการชดเชยสิ่งที่

ขาดตกบกพรองไป 

 แตละสังฆมณฑลควรมั่นใจวา  จะจัดหาตํารับตํารา  โสต

ทัศนะ  วัสดุ  และอุปกรณการสอนตางๆ ที่จําเปนสําหรับการอบรม

ดานคําสอน  และเปนสิ่งที่ดีถามีการแสดงความคิดเห็นรวมกัน  การให

ขาวสารและอุปกรณการสอนระหวางศูนยคําสอนตางๆ ระหวางสังฆ

มณฑลและระหวางประเทศเพื่อนบาน 

 สมณกระทรวงเพื่อประกาศพระวรสารสูปวงชน  ยืนยัน

ขอเท็จจริงที่วา  ไมเปนการเพียงพอที่จะเสนอเปาหมายอันสูงสงในการ

อบรม  แตเราควรกําหนดเอกลักษณและใชวิธีการที่มีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น นอกจากการยืนยันถึงบทบาทที่โดดเดนของผูอบรม  ซ่ึงมีการ
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เตรียมตัวอยางดีและไดรับการสนับสนุนแลว  สมณกระทรวงเพื่อการ

ประกาศพระวรสารสูปวงชน  เรียกรองใหศูนยคําสอนตางๆ ทํางาน

อยางแข็งขันในทุกแหงดวย  ณ ที่น้ี การใชแนวคิดแบบสัจนิยมอยางดี

เปนเรื่องจําเปนเพ่ือหลีกเลี่ยงการปาฐกถาเชิงทฤษฎี  จุดมุงหมายคือ 

การทําสิ่งตางๆ ตามแนวทางซึ่งสังฆมณฑลทุกแหงมีความเปนไปไดที่

จะอบรมครูคําสอนจํานวนหน่ึง  อยางนอยที่สุด  เปนผูประสานงาน 

(CADRES) ในศูนย  นอกจากนี้ควรสนับสนุนกลุมพลังสรางสรรคที่อยู

ในตําแหนงโดยเฉพาะอยางการประชุมตามโครงการหรือตาม

คําแนะนํา  เพราะเปนสิ่งจําเปนที่จัดการอบรมครั้งแรกสําหรับผูที่ไม

สามารถมาที่ศูนยไดบอยครั้ง  และสําหรับการอบรมแบบถาวรสําหรับ

ทุกคน 

 

ภาคท่ี 3 

ความรับผิดชอบที่มีตอครูคําสอน 

 

ฉ) คาตอบแทนสําหรับครูคําสอน 

 31. ปญหาดานการเงินโดยทั่วไป  ปญหาของการจาย

คาตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับครูคําสอน  เปนเรื่องที่แกไขลําบากที่สุด

เรื่องหน่ึง  ปญหาดานการเงินไมเกิดขึ้นกับครูสอนศาสนาในโรงเรียน

ซ่ึงไดรับเงินเดือนรัฐบาล  แตปญหาเกิดขึ้นเม่ือพระศาสนจักรเปนผู

จายคาตอบแทนแกครูคําสอน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือครูคําสอนนั้น

ตองมีภาระเลี้ยงดูครอบครัว  เงินเดือนของเขาตองเพียงพอและตอง
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คํานึงถึงคาครองชีพในจํานวนเต็มดวย  ถาเงินเดือนไมสูงพอ  จะมีผล

ในแงลบหลายประการ  เชน ในการเลือกผูสมัคร  เพราะคนที่มี

ความสามารถจะชอบงานไดรายไดดีกวาในการสงมอบงาน  เน่ืองจาก

เขาจําเปนตองรับทํางานอื่นเพ่ือใหเกิดสมดุลเรื่องรายได  ในเรื่องการ

อบรม  เน่ืองจากครูคําสอนบางคนไมสามารถเขารวมหลักสูตรการ

ฝกอบรมได  ในเรื่องความขยันหม่ันเพียรและความสัมพันธกับผู

อภิบาล  ในหลายวัฒนธรรมงานเปนสิ่งที่นาสนใจตอเ ม่ือได รับ

คาตอบแทนที่ดี  ดังน้ี ถาครูคําสอนไมไดรับคาตอบแทนที่ดี  เขาก็

เสี่ยงตอการถูกดูหม่ินดวย 

 32. การแกปญหาในทางปฏิบัติ ควรพิจารณาคาตอบแทน

สําหรับครูคําสอนทั้งประเภทเต็มเวลาและประเภทบางเวลาตาม

คานิยมที่ถูกตองตามระดับของวัดและระดับสังฆมณฑล  โดยพิจารณา

จากสถานการณดานการเงินของพระศาสนจักรทองถิ่น  สถานการณ

ดานการเงินของครูคําสอนและของครอบครัวของเขา  และสภาพ

เศรษฐกิจทั่วไปของประเทศ  ควรพิจารณาเปนพิเศษในการจาย

คาตอบแทนแกครูคําสอนที่สูงอายุ  พิการ  และเจ็บปวย 

 ในสวนของสมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสูปวงชน  

จะใหทุนและเงินอุดหนุนสําหรับครูคําสอน  แตสังฆมณฑลตางๆ ควร

พยายามที่จะแกปญหาอยางจริงจังมากขึ้น 

 ดังน้ัน สังฆมณฑลและวัดควรจัดงบประมาณที่ไดสัดสวน

เหมาะสมแกครูคําสอน  และโดยเฉพาะอยางยิ่งแกการอบรมครูคําสอน
131  สัตบุรุษควรบริจาคปจจัยสนับสนุนครูคําสอน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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เม่ือเปนปญหาของผูนําหมูบาน  ตองมีการพิจารณาคุณลักษณะของ

บุคคล  โดยเฉพาะผูที่เกี่ยวของในการแพรธรรมโดยตรง  ถือเปนเรื่อง

เอกในโครงสรางตางๆ และดังน้ัน  ไมควรเบียดบังเงินทุนสําหรับครูคํา

สอนเพื่อไปใชสําหรับวัตถุประสงคอ่ืน 

 เงินที่ศูนยคําสอนไดรับ  ควรจับจายใชสอยอยางดี  ศูนยคํา

สอนเหลานี้มีสวนรวมที่ทําให “งานสอนคําสอนมีประสิทธิภาพและมี

ชีวิต” ของชุมชน  และดังน้ัน เพ่ือการเจริญเติบโตฝายจิตของชุมชน132   

 เราควรสนับสนุนครูคําสอนอาสาสมัครที่มีนํ้าใจดีและมีงานอ่ืน

ทําอยูแลว  แตพรอมที่จะสละเวลาวางเพื่องานสอนคําสอนและความ

จริงแลว  เราจะพบคนทํางานที่มีใจกวางหลายคนในพระศาสนจักรที่

พัฒนาแลว  ควรอบรมใหสัตบุรุษคนพบวากระแสเรียกของการเปนครู

คําสอนเปนพันธกิจมากกวาเปนงานที่ตองรับคาตอบแทน  ยิ่งไปกวา

น้ัน จําเปนตองทบทวนเกี่ยวกับการจัดองคกรและการแบงสรรครูคํา

สอน  ดังนั้น ปญหาคาตอบแทนเปนปญหาหนึ่งที่พระศาสนจักร

ทองถิ่นตองแกไข  เงินชวยเหลือจากตางประเทศสามารถชวยได  แต

ขึ้นกับพระศาสนจักรทองถิ่นที่จะจัดงบประมาณสําหรับงานแพรธรรม

อันสําคัญน้ี  และใหความรูแกสัตบุรุษที่จะบริจาคปจจัยเพ่ือสนับสนุน

งานนี้ 

 

ช) ความรับผิดชอบของประชากรของพระเจา 

 33. ความรับผิดชอบตอชุมชน  สมณกระทรวงเพื่อการ

ประกาศพระวรสารสูปวงชน  ปรารถนาจะประกาศอยางเปนทางการ
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ถึงความกตัญูรูคุณที่มีตอบรรดาพระสังฆราช  พระสงฆและคริสต

ชุมชนสําหรับความเอาใจใสและการสนับสนุนที่มอบแกครูคําสอน  

ทาทีของพวกเขาเปนเคร่ืองประกันสําหรับอนาคตของการแพรพระวร

สาร  และกาเจริญเติบโตของพระศาสนจักรที่เพ่ิงเกิดใหม  ความจริง

แลว ครูคําสอนคือผูแพรธรรมที่อยูแถวหนา  ถาปราศจากครูคําสอน  

“พระศาสนจักรที่กําลังเจริญรุงเรืองในปจจุบัน  จะไมสามารถกอราง

สรางตัวมาได”133  ครูคําสอนมีความสําคัญตอคริสตชุมชน  และ

วางรากฐานใหแกพระศาสนจักรโดยศีลลางบาป  ศีลกําลังและกระแส

เรียกพิเศษของพวกเขา  เราควรใหความเคารพและรับผิดชอบงานของ

พวกเขาและใหเขาประสบความสําเร็จในการเจริญเติบโตเปนสวนตัว

โดยอาศัยงานของเขา 

 พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ตรัสถึงขอความสําคัญใน

สมณสาสนพระพันธกิจขององคพระผูไถวา “ในบรรรดาฆราวาสที่มา

เปนผูแพพระวรสาร  ครูคําสอนตองไดรับเกียรติ...  แมวาฆราวาสได

ใหบริการตางๆ ของพระศาสนจักรมากขึ้นทั้งภายในและภายนอก

พระศาสนจักร  แตศาสนบริการของครูคําสอนก็ยังคงเปนสิ่งจําเปน

เสมอและมีคุณลักษณะพิเศษในตัวเอง”134  และในพระสมณสาสน

เตือนใจเรื่องการสอนคําสอนในยุคปจจุบัน  สมเด็จพระสันตะปาปาได

ตรัสวา “คําวา ครูคําสอน น้ี  เหมาะสมเปนพิเศษสําหรับผูที่สอนคํา

สอนในดินแดนมิสซัง”135  ครูคําสอนคือ ผูที่ไดรับพระบัญชาจากพระ

คริสตวา “จงไปและเทศนสอนนานาชาติ” (มธ. 28:19)  และตาม

เอกสารจากสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ครูคําสอนคือ “ผูปฎิบัติงานโดย

ถูกตองตามกฎหมายของพระศาสนจักรในเรื่องการแพรพระวาจา”136 



‐ 77 ‐ 
 

 ดังนั้น ครูคําสอนควรไดรับเกียรติในชุมชนของเขา และควร

เปนผูแทนในสภาอภิบาลและองคกรอ่ืนๆ ของวัด  และสังฆมณฑล  

จํานวนครูคําสอนกําลังเพ่ิมขึ้นทั่วพระศาสนจักร  และอนาคตของคริสต

ชุมชนจะขึ้นกับครูคําสอนในขอบขายที่เดนชัดมากทีเดียว  ครูคําสอน

ในฐานะเปนฆราวาสในโลกสมัยใหมจะมีบทบาทเฉพาะในการนําแสง

สวางแหงพระวาจาเขาไปในสถานการณตางๆ137  ครูคําสอนจะมี

ตําแหนงหนาที่พิเศษอยางจําเปนในการอภิปรายเกี่ยวกับเทววิทยา

เรื่องฆราวาส 

 ขอพิจารณาทั้งหมดเหลานี้ควรมุงไปสูความเรงดวนที่จะทําให

ครูคําสอนแข็งแกรงขึ้นดวยการสงเสริมกระแสเรียกและเพิ่มจํานวนให

มากขึ้น  และเหนือสิ่งอ่ืนใด  เรื่องคุณภาพของครูคําสอนควรจัด

โครงการอบรมครูคําสอนทุกประเภทและอยางพิถีพิถัน 

 34 .  ความรับผิดชอบของพระสั งฆราชโดยเฉพาะ 

พระสังฆราชเปน “ผูที่มีภารกิจอยูเหนือคนทั้งปวงสําหรับการสอนคํา

สอน”138  และเปนผูรับผิดชอบอันสําคัญสําหรับครูคําสอน  เอกสารของ

พระอาจาริยานุภาพและกฎหมายใหมของพระศาสนจักรเนนถึงความ

รับผิดชอบนี้  โดยมีพ้ืนฐานจากบทบาทของพระสังฆราชซึ่งเปนผูสืบ

ตําแหนงจากอัครสาวก  ทั้งในแงของคณะพระสังฆราชและแงของ

ชุมพาบาลของพระศาสนจักรทองถิ่น139   

 สมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสูปวงชน  ขอปลุก

เราใหพระศาสนจักรทองถิ่นและสภาพระสังฆราชดําเนินงานเพิ่มความ

สนใจและดูแลเอาใจใสครูคําสอนมากขึ้น  โดยม่ันใจวามีการกําหนด
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มาตรการสําหรับเลือกผูสมัครเปนครูคําสอน  การพัฒนาโครงการและ

โครงสรางสําหรับการอบรม  การมองเห็นปญหาเกี่ยวกับคาตอบแทน 

เปนตน  พระสังฆราชและสภาพระสังฆราชควรสนใจครูคําสอน  และ

ถาเปนไปได  ควรมีความสัมพันธเปนสวนตัวกับครูคําสอนแตละคน  

พระสงฆที่เปนหัวหนาเขตควรทําหนาที่เปนปากเสียงแทนครูคําสอนใน

เขตที่ทําตามขอเสนอขางตนไมได 

 จากประสบการณ  สมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสาร

สูปวงชน  แนะนําประเด็นที่นาสนใจเปนพิเศษตอไปน้ี 

   ปลุกเราใหสัตบุรุษ  และโดยเฉพาะอยางยิ่งพระสงฆ  ให

ตระหนักถึงความสําคัญ และบทบาทครูคําสอน 

   การราง  หรือปรับปรุงคูมือแนะแนวการสอนคําสอน

ในระดับชาติหรือระดับสังฆมณฑล  เพ่ือจะนําไปปรับใหเขากับสภาพ

ทองถิ่น  ตามนโยบายใน “คูมือแนะแนวการสอนคําสอนทั่วไป” “พระ

สมณสาสนเตือนใจเร่ืองการสอนคําสอนในยุคปจจุบัน” และ “คูมือครูคํา

สอนเลมปจจุบันน้ี” 

   การรับรองขั้นต่ําสุดในเรื่องอุปกรณการสอน  และ

เครื่องมือในการสอนเพ่ืออบรมครูคําสอน  เพ่ือครูคําสอนจะไดรบ

การฝกอบรมสําหรับงานของเขา  และถาเปนไปได  ควรจัดตั้งหรือ

ปรับปรุงศูนยคําสอนตางๆ140   

   สนั บสนุ นกา ร เต รี ยมและ เ ลื อก ผู ป ระสานงาน  

ยกตัวอยางเชน ครูคําสอนซึ่งไดรับการอบรมอยางดีในศูนยคําสอนและ

มีประสบการณมาก  เพ่ือทํางานอยางใกลชิดกับพระสังฆราชและ
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พระสงฆ  เ พ่ือชวยในการอบรมและแนะนําครูคําสอนประเภท

อาสาสมัคร  และเพื่อเปนผูนําในการประยุกตใชโครงการตางๆ ที่

เกี่ยวกับครูคําสอน 

   จัดหางบประมาณสําหรับการฝกอบรม  จัดกิจกรรมและ

สนับสนุนครูคําสอน  โดยอาศัยความชวยเหลือจากชุมชน 

   เหนือสิ่งอ่ืนใด  พระสังฆราชจะรับผิดชอบตอครูคําสอน

ดวยรักเยี่ยงบิดา  สนใจในความตองการของเขาและใหความคุนเคย

เปนสวนตัวกับครูคําสอน 

 35. ความรับผิดชอบของพระสงฆ  โดยเฉพาะพระสงฆเจา

วัด  ควรปฏิบัติตนเยี่ยงครูสอนความเชื่อและเปนผูรวมมืออยางใกลชิด

ของพระสังฆราช  มีความรับผิดชอบตอครูคําสอนเปนพิเศษ  พระสงฆ

เจาวัดควรรูจักสงเสริมและประสานงานกับผูที่ทํางานตามพระพรพิเศษ

ตางๆ ในชุมชน  พระสงฆเจาวัดควรสนใจพระพรพิเศษของครูคําสอน

ซ่ึงนํามาแบงปนในงานสอนคําสอนความเชื่อแกปวงชน  พระสงฆเจา

วัดควรถือวาครูคําสอนเปนเพ่ือนรวมงานที่รับผิดชอบตองานแพรธรรม  

มอบงานใหครูคําสอน  และไมใชแคใหครูคําสอนอยูในความปกครองที่

คอยรับแตคําสั่ง  แตพระสงฆเจาวัดควรสนับสนุนครูคําสอนใหมี

ความคิดริเร่ิมและปฏิบัติงานสรางสรรคได  พระสงฆเจาวัดควรให

ความรูแกชุมชนเพื่อชุมชนใหความเคารพแกครูคําสอน  ชวยครูคํา

สอนทํางาน  และมีสวนรวมสนับสนุน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  กรณีที่ครู

คําสอนมีครอบครัวแลว 
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 สามเณราลัยควรอบรมผูจะบวชเปนพระสงฆในอนาคตใหเห็น

คุณคาและใหความเคารพตอครูคําสอนฐานะที่เปนธรรมทูตและเพื่อน

รวมงานในสวนองุนขององคพระผูเปนเจา 

 36. ความรับผิดชอบของผูอบรม  ผูอบรมครูคําสอนไมวาใน

ศูนยอบรมพิเศษหรือในเขตวัด  ควรมีคุณลักษณะพรอมผูอบรมเหลานี้

มีบทบาทสําคัญและมีสวนรวมที่ทรงคุณคาตอพระศาสนจักร  ดังน้ัน ผู

อบรมควรตระหนักถึงความรับผิดชอบของเขา 

 เ ม่ือคนหนึ่งรับคําสั่ งที่จะอบรมครูคําสอน   ผูอบรมควร

พิจารณาถึงการแสดงความเอาใจใสอยางชัดเจนของพระสังฆราชและ

ควรปฏิบัติตามคํ าแนะนํ าของพระสั งฆราชอย างจ ริง จัง   ใน

ขณะเดียวกัน  เขาควรดําเนินชีวิตตามมิติดานพระศาสนจักรของการ

มอบหมายนี้ (M ANDATE)  โดยตระหนักถึงคําสั่งน้ีตามจิตตารมณ

แหงการบริการชุมชน  และปฏิบัติตามโครงการตางๆ ที่ตามมา 

 ตามที่กลาวมาแลวขางตน  ผูอบรมที่ ได รับเลือกควรมี

คุณลักษณะของการเปนครู  มีจริยธรรม  มีชีวิตจิต  เปนคริสตชน

ตัวอยาง  สามารถใหการศึกษาแกผูอ่ืนโดยเปนประจักษพยานชีวิต  

เขาควรใหความสนิทสนมแกผูเรียน  และสามารถถายทอดความรอน

รนและความกระตือรือรนของเขาไปสูผูเรียนได 

 ทุกสังฆมณฑลจะทําดีที่สุดที่จะมีคณะทํางานของผูอบรมที่

ประกอบดวยพระสงฆ  นักบวชชายและหญิง  และฆราวาส  ซ่ึงควร

ไดรับการสงไปยังวัดตางๆ  เพ่ือชวยในการคัดเลือกและฝกอบรมครูคํา

สอน 
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บทสรุป 

 

 37. ความหวังสําหรับพันธกิจในชวงพันปที่สาม  คําแนะนํา

ที่บรรจุในหนังสือคูมือ  เปนเสมือนแบบจําลองทั่วไป  เพ่ือใชเปน

แบบอยาง  และนําไปประยุกตใชเทาที่จําเปน 

 ครูคําสอนควรไดรับเกียรติอันสูงสงเพราะมีสวนรวมในงาน

แพรธรรม  และมีคุณลักษณะซึ่งพบไดยากในคริสตชุมชนนอกเขตมิส

ซัง 

 จํานวนครูคําสอนเพิ่มขึ้นและในไมกี่ปน้ีจะมีจํานวนระหวาง 

250,000 – 350,000 คน  เพราะบรรดามิสชันนารีมีความตองการครูคํา

สอนอยางมากเพื่อเปนผูชวย  และบางครั้งเปนลาม  บอยครั้งพวกเขา

เปนผูรักษาความเชื่อของชุมชนใหคงอยูในชวงเวลาแหงการทดลอง  

และครอบครัวของเขาไดใหกระแสเรียกของการเปนพระสงฆและ

นักบวช 

 เราควรใหความเคารพอยางมากที่สุดตอ “ผูปฏิบัติงานเยี่ยงพ่ี

นองของชุมชนพ่ีเพ่ิมเกิดใหม”141  และสํานึกวาเราควรตั้งอุดมคติอัน

สูงสงไวตอหนาเขา  ขณะที่เราตระหนักวา ไมสามารถบรรลุไปถึงอุดม

คติน้ันเสมอไป  เพราะมีความยากลําบากจริงๆ หรือขอจํากัดสวนตัว 

 เราขอสรุปโดยอางพระดํารัสของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน 

ปอล ที่ 2 ที่ตรัสกับครูคําสอนที่ประเทศแองโกลาระหวางการเสด็จ

เยือนประเทศนั้นวา “หลายครั้งที่ทานพยายามสรางคริสตชุมชนที่เพ่ิง

เกิดใหมและทําใหเขมแข็งขึ้น  และแมกระทั่งไดตั้งชุมชนใหญหลาย
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แหงนับตั้งแตการประกาศพระวรสารครั้งแรก  ถาผูแพรธรรมไมไดอยูที่

น่ันเพ่ือการประกาศครั้งแรกหรือตองจากไปกอนที่จะติดตามผล  เปน

ทานเอง ครูคําสอนซึ่งสอนคริสตชนสํารอง  เตรียมประชาชนเพื่อรับศีล

ศักดิ์สิทธิ์ตางๆ  สอนความเชื่อและเปนผูนําของคริสตชุมชน(...)  

ขอขอบพระคุณองคพระผูเปนเจาสําหรับของประทานแหงกระแสเรียก

ของทาน  ซ่ึงพระคริสตตรัสเรียกทานจากมนุษยชายและหญิงใหมา

เปนเครื่องมือแหงความรอดของพระองค  จงตอบรับกระแสเรียกของ

ทานดวยใจกวางและชื่อของทานจะถูกจารึกไวในสวรรค” (เทียบ ลก. 

10:20)142   

 สมณกระทรวงเพ่ือการประกาศพระวรสารสูปวงชนหวังวา

อาศัยความชวยเหลือของพระเจาและของพระพรหมจารีมารีย  คูมือน้ี

จะเปนแรงกระตุนใหมใหมีการสงเสริมครูคําสอน  เพ่ือการแบงปนดวย

ใจกวางจะบังเกิดผลตอไปสําหรับพันธกิจของพระศาสนจักรในชวงพัน

ปที่สามนี้ 

 ระหวางการเขาเฝาสมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 

ทรงอนุมัติใหพระคารดินัล สังฆมนตรี  ลงนามวันที่ 16 มิถุนายน 1992 

ไดทรงรับรอง  และทรงมีพระบัญชาใหจัดพิมพเผยแพรตอไป 

 โรม, สมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสูปวงชน 3 

ธันวาคม 1993  วันฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร 

 

GIUSEPPE UHAC, ARCH. TIT. OF THARROS, SECRETARY 

JOZEF CARD. TOMKO, PREFECT 
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