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ค�าน�า

 เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ “การสอนค�าสอนกับการน�าความเชื่อ

เข้าในวัฒนธรรมไทย ตามคู่มือการสอนค�าสอน เล่มใหม่” (DC 394-400) จัดท�าขึ้น

เพื่อใช้ประกอบการการบรรยายในหัวข้อดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการ 

คาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ  

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 2021 โดยจัดการบรรยายฯ เป็น 2 ช่องทาง คือ  

รูปแบบห้องอบรมออนไลน์ ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Facebook Live: 

Catechesis Cbct 

 อย่างไรกด็ ีเอกสารประกอบการบรรยายฯ นีเ้ป็นเนือ้หาจากหนงัสอืคูม่อืแนะแนว

การสอนค�าสอน (DIRECTORY FOR CATECHESIS-DC) ที่ทางคณะกรรมการฯ  

ได้จัดแปลเป็นภาษาไทยแล้ว และก�าลังอยู่ในข้ันตอนการตรวจส�านวนแปล และ 

ใช้อ้างอิงในการบรรยายฯ ในครั้งนี้เท่านั้น 

  คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส
  ผู้อ�านวยการ

  คณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม



สารบัญ
  หน้า
ค�าน�า

สารบัญ 

I. แนะน�าหนังสือคู่มือแนะแนวการสอนค�าสอน (ฉบับใหม่) 4

 (DIRECTORY FOR CATECHESIS)   
    
II. การประกาศข่าวดีในวัฒนธรรมและการน�าความเชื่อเข้าสู่วัฒนธรรม 6

	 (คู่มือการสอนค�าสอน	ข้อ	42-47)   
   

III. บทที่ 11 การสอนค�าสอนเพื่อรับใช้ในการปรับวัฒนธรรมเข้าสู่ความเชื่อ  8
	 (คู่มือการสอนค�าสอน	ข้อ	394-408)   
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I. แนะน�าหนังสือคู่มือแนะแนวการสอนค�าสอน (ฉบับใหม่)
(DIRECTORY FOR CATECHESIS)

 อาร์คบชิอป รโิน ฟิซเิคลล่า สมณสภาเพ่ือส่งเสรมิการประกาศข่าวดใีหม่ ได้ประกาศเรือ่งคูม่อืการสอนค�าสอน 

ฉบบัใหม่ เมือ่วนัที ่25 มถุินายน 2020 เนือ่งจากมกีารพฒันาหลายอย่างทางด้านวทิยาศาสตร์ใหม่ๆ เราจงึต้องปรบัปรงุ
คู่มือนี้เพื่อให้เคารพพระประสงค์สร้างสรรค์ของพระเจ้าและศักดิ์ศรีมนุษย์ หนังสือนี้ต่อเนื่องจากคู่มือฉบับแรก  

(ค.ศ.	1971) และ ฉบับที่สอง (ค.ศ.	1997) เพื่อช่วยผู้อภิบาล นักบวช และครูค�าสอน ในประเด็นที่เราก�าลังเผชิญ

ในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมดิจิตัล และวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์

คู่มือแนะแนวการสอนค�าสอนฉบับใหม่ เกี่ยวกับอะไร?
 ตั้งอยู่ในความต่อเนื่องที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของ คู่มือแนะแนวการสอนค�าสอนทั่วไป (GCD	 :	 1971)	

ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ทรงอนุมัติเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 1971 และหนังสือค�าสอนพระศาสนจักร
คาทอลกิ	(CCC	:	1992) เผยแพร่เมือ่วนัที ่11 ตลุาคม 1992 คูม่อืแนะแนวการสอนค�าสอนฉบบัใหม่ มคีวามโดดเด่น 

โดยเน้นถึงความส�าคัญอันดับแรกของการประกาศเรื่องพระเยซูเจ้า (kerygma) ในกระบวนการของการประกาศ 
พระวรสาร ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนค�าสอนในเรื่องการประกาศพระเยซูเจ้า (kerygmatic) และเงื่อนไขทาง

วัฒนธรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้สอนค�าสอนต้องเอาใจใส่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบททางวัฒนธรรมสองอย่าง ที่ได้รับ 

การเน้น ประการแรก คือปรากฏการณ์ของวัฒนธรรมดิจิทัล ซึ่งน�ามาสู่ความเกี่ยวพันกับประการที่สอง คือ 
วัฒนธรรมโลกาภิวัตน์

เอกสารนี้มีโครงสร้างอย่างไร?
 คูม่อืแนะแนวการสอนค�าสอนฉบบัใหม่ นีพ้ฒันาการเดนิทางของการสอนค�าสอนภายใต้ความเป็นอันดบัหนึง่
ของการประกาศพระวรสาร แบ่งออกเป็น 3 ภาค แต่ละภาคประกอบด้วย 4 บท รวมเป็น 12 บท นอกจากนี้ยังมี 

ค�าน�า ค�ากล่าวน�า บทสรุป รายการค�าย่อ และดัชนีเฉพาะเรื่อง

คู่มือแนะแนวการสอนค�าสอนฉบับใหม่ มีโครงสร้างดังนี้:
· [ เนื้อหา
· [ อักษรย่อ

· [ ค�าน�า

 [ บทน�า (ข้อ 1-10)

ภาคที่ I : การสอนค�าสอนในพันธกิจการประกาศพระวรสารของพระศาสนจักร
บทที่ 1 : การเผยแสดงและการส่งผ่าน (ข้อ 11-54)

บทที่ 2 : เอกลักษณ์ของการสอนค�าสอน (ข้อ 55-109)
บทที่ 3 : ครูค�าสอน (ข้อ 110-129)

บทที่ 4 : การอบรมครูค�าสอน (ข้อ 130-156)
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ภาคที่ II : กระบวนการของการสอนค�าสอน
บทที่ 5 : การเรียนการสอนเรื่องความเชื่อ (ข้อ 157-181)

บทที่ 6 : ค�าสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (ข้อ 182-193)
บทที่ 7 : วิธีการในการสอนค�าสอน (ข้อ 194-223)

บทที่ 8 : การสอนค�าสอนในชีวิตของบุคคล (ข้อ 224-282)

ภาคที่ III : การสอนค�าสอนในพระศาสนจักรท้องถิ่น
บทที่ 9 : ชุมชนคริสตชนในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการสอนค�าสอน (ข้อ 283-318)
บทที่ 10 : การสอนค�าสอนในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางวัฒนธรรมร่วมสมัย (ข้อ 319-393)

บทที่ 11 : การสอนค�าสอนที่ให้บริการในการน�าความเชื่อเข้าสู่วัฒนธรรม (ข้อ 394-408)
บทที่ 12 : องค์กรที่ให้บริการในการสอนค�าสอน (ข้อ 409-425)

บทสรุป (ข้อ 426-428)

นี่คือภาพรวมของ คู่มือแนะแนวการสอนค�าสอนฉบับใหม่ ส�าหรับการสอนค�าสอน โดยย่อ!

 คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่คริสตศาสนธรรมประเทศไทย ได้ตกลงกนัในการประชมุ ว่าจะแปลเป็นภาษาไทย 
ปลายเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2020 หนังสือแบ่งเป็น 3 ภาค (12 บท)
ภาค 1 การสอนค�าสอนในพันธกิจการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักร

 บทที่ 1 - 4 (ข้อ 1-156) คุณครูประภา วีระศิลป์ เป็นผู้แปล

ภาค 2 กระบวนการของการสอนค�าสอน

 บทที่ 5 - 6 (ข้อ 157-193) คุณครูยุพา ชุลีระรักษ์ เป็นผู้แปล
 บทที่ 7 - 8 (ข้อ 194 -282) คุณครูประภา วีระศิลป์ เป็นผู้แปล
ภาค 3 การสอนค�าสอนในพระศาสนจักรท้องถิ่น

 บทที่ 9, 10 และ12 (ข้อ 283-393, 409-428) คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นผู้แปล

 บทที่ 11 (ข้อ 394-408) มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ เป็นผู้แปล 

 บัดนี้ทั้ง	4	คนได้แปลเป็นภาษาไทยส�าเร็จแล้ว	เราก�าลังตรวจทาน	พิสูจน์อักษรและจัดอาร์ต
ประวัติของคู่มือ

 ฉบับแรก คู่มือแนะแนวการสอนค�าสอนทั่วไป (GCD) -14 เมษายน ค.ศ. 1971

 ฉบับที่ 2 คู่มือแนะแนวทั่วไปส�าหรับการสอนค�าสอน (GDC) 11 สิงหาคม ค.ศ.1997
 ฉบับใหม่ คู่มือการสอนค�าสอน (DC) 23 มีนาคม ค.ศ.2020

 ขอขอบคุณทั้ง 4 คนที่ได้ทุ่มเทท�างานจนส�าเร็จ ขอบคุณพระเจ้า และทรงอวยพรผู้แปล นอกจากนี้ เราได้
เชิญบิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ และคริสต์ศาสนจักรสัมพันธ์

บรรยาย เรื่อง การสอนค�าสอนกับการน�าความเชื่อเข้าในวัฒนธรรมไทย (DC 394- 406) วันที่ 7 ตุลาคม 2021 

ทางซูม ครับ 
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน (24 กันยายน 2021)
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II. การประกาศข่าวดีในวัฒนธรรมและการน�าความเชื่อเข้าสู่วัฒนธรรม
 (คู่มือการสอนค�าสอน ข้อ 42-47)

42. เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแสดง พระศาสนจักรได้รับเรียกให้มองประวัติศาสตร์ด้วยสายตาของพระเจ้า 
เพือ่รบัรูก้ารกระท�าของพระจติเจ้า ผูท้รงพดัไปในทีท่ีต้่องการ	(เทยีบ	ยน	3:8) “ในประสบการณ์ร่วมกนัของมนษุยชาติ 

ส�าหรับความขัดแย้งทั้งหลาย...ไม่เปิดเผยสัญญาณการปรากฏตัวของพระองค์บ่อยนัก ซึ่งช่วยให้ผู้ติดตาม 

พระคริสตเจ้าเข้าใจสารที่พวกเขาได้รับได้ลึกซึ้งมากข้ึน”1 ส่ิงน้ีท�าให้พระศาสนจักรสามารถรับรู้เครื่องหมาย
ของกาลเวลา (เทียบ	 GS	 4) ในหัวใจของทุกบุคคลและทุกวัฒนธรรม ในทุกสิ่งที่เป็นมนุษย์อย่างแท้จริงและ 

ส่งเสรมิความเป็นมนษุย์ “แม้ในขณะทีพ่ระศาสนจกัรมส่ีวนร่วมอย่างกระตอืรอืร้น และการสงัเกตอย่างรอบคอบ
มุ่งเป้าไปที่ความเข้าใจถึง ‘เครื่องหมายที่แท้จริงของการประทับอยู่หรือจุดประสงค์ของพระเจ้า’	 (GS	 11)	 

พระศาสนจักรยอมรับว่าตนเองไม่เพียงแต่ให้เท่านั้น แต่ยัง ‘ได้รับจากประวัติศาสตร์และจากพัฒนาการของ

เผ่าพันธุ์มนุษย์’ (GS 44)”2

43. การประกาศข่าวดีไม่ได้หมายถึงการครอบครองอาณาบริเวณที่ก�าหนด แต่เป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ

ฝ่ายจิตในชีวิตของบุคคล เพื่อให้ความเชื่อนั้นฝังรากและมีความหมาย การประกาศข่าวดีในวัฒนธรรมต้องการ
การเข้าถงึหวัใจของวฒันธรรม ซึง่มกีารสร้างสาระส�าคญัและกระบวนทศัน์ใหม่ๆ เข้าถงึแกนกลางทีลึ่กทีส่ดุของ

แต่ละบุคคลและของสงัคมเพือ่ส่องสว่างพวกเขาจากภายในด้วยแสงของพระวรสาร “ความต้องการทีจ่ะประกาศ

ข่าวดีในวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังพระวรสารนั้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มาก ในประเทศที่มีประเพณีคาทอลิก เป็นเร่ือง

ของการเดินทางไปด้วยกัน การเอาใจใส่ และการท�าให้ความมั่งคั่งที่มีอยู่แล้วเข้มแข็งมากขึ้น และในประเทศ

ที่มีประเพณีของศาสนาอื่นๆ หรือลักษณะทางโลกอยู่มาก ก็จะต้องเป็นเรื่องการส่งเสริมกระบวนการใหม่ๆ ใน
การประกาศข่าวดีต่างวัฒนธรรม แม้จะเป็นโครงการระยะยาว”3

44. ความสัมพันธ์ระหว่างพระวรสารและวัฒนธรรมก่อให้เกิดความท้าทายต่อชีวิตของพระศาสนจักรมาโดยตลอด  

หน้าที่ของพระศาสนจักรคือการปกป้องคลังแห่งความเชื่ออย่างซื่อสัตย์ แต่ในขณะเดียวกัน “จ�าเป็นที ่

หลักค�าสอนที่แน่นอนและเปลี่ยนไม่ได้นี้ ซึ่งจะต้องได้รับการยินยอมจากความเชื่อ ส�ารวจ และน�าเสนอตาม 
ความต้องการของยุคสมัยของเรา”4 ในสถานการณ์ปัจจุบัน มีระยะห่างอย่างมากระหว่างความเชื่อและ
วัฒนธรรม จึงเป็นเร่ืองเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาใหม่เก่ียวกับงานการประกาศข่าวดีด้วยลักษณะใหม่และ 

ภาษาใหม่ๆ ที่อาจให้การส่งเสริมในการเน้นมิติด้านธรรมทูต

1   John Paul II, Apostolic Letter Novo millennio ineunte (6th January 2001), 56. 
2   Ibidem. 
3   EG 69 
4   John XXIII, Address on the Opening of the Second Vatican Council (11th October 1962) 
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45. ทกุวฒันธรรมมลีกัษณะเฉพาะของตนเอง แต่ในปัจจบุนัการแสดงออกทางวฒันธรรมจ�านวนมากแผ่กระจายผ่าน

ปรากฏการณ์โลกาภวิตัน์ สิง่นีไ้ด้รบัการเสรมิก�าลงัจากสือ่มวลชนและการเคลือ่นไหวของผูค้น “การเปลีย่นแปลง
ทางสงัคมท่ีเราได้เหน็ในทศวรรษทีผ่่านมามปีระวตัศิาสตร์อนัยาวนานและซบัซ้อน และพวกเขาได้เปล่ียนแปลง

วิธีการมองโลกของเราอย่างมาก เราจ�าเป็นต้องคิดถึงความก้าวหน้ามากมายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ความเป็นไปได้ที่ขยายมากขึ้นในการค�านึงถึงชีวิตและเสรีภาพส่วนบุคคล การเปล่ียนแปลงที่ลึกซึ้งในแวดวง
เศรษฐกจิ และการผสมผสานของเชือ้ชาตแิละวฒันธรรมทีเ่กดิจากการอพยพในระดบัโลก และการเพิม่ขึน้ของ

การพึ่งพาซึ่งกันและกันของผู้คน”5

46. อย่างไรกต็ามโอกาสทีแ่ตกต่างกนัทีก่่อตวัขึน้ในภาพรวมใหม่นี ้ไม่มใีครช่วยได้แต่พงึจ�าไว้ว่าความคลมุเครอืและ

บ่อยครัง้ของความยากล�าบากทีม่าพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงทีก่�าลังด�าเนินอยู ่ร่วมกับความไม่เท่าเทยีมกนัทาง
สงัคมทีน่่ากังวลซึง่ส่งผลให้เกดิความตงึเครยีดทัว่โลกอย่างน่ากลัว การเปล่ียนแปลงทีลึ่กซึง้ก�าลังเกิดขึน้ภายใน
ขอบฟ้าของความหมายของประสบการณ์ของมนุษย์เอง “ในวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบัน ความส�าคัญ

อนัดบัแรก เป็นเรือ่งของสิง่ภายนอก ทนัใจ มองเหน็ได้ รวดเรว็ ผวิเผนิ และชัว่คราว”6 ศนูย์กลางบทบาทในปัจจบุนั
คือการให้ความไว้วางใจกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราวกับว่าสิ่งเหล่านี้สามารถให้ค�าตอบส�าหรับค�าถามที่

ลึกที่สุดได้ โครงการการศึกษาบางโครงการจัดขึ้นบนพื้นฐานของสมมุติฐานดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหาย 

ของการอบรมท้ังครบที่จะรับรู้แรงบันดาลใจที่แท้จริงที่สุดของจิตวิญญาณมนุษย์ การปฏิวัติทางมานุษยวิทยา

ที่แท้จริงก�าลังด�าเนินอยู่ ซึ่งส่งผลต่อประสบการณ์ทางศาสนาและก่อให้เกิดความท้าทายที่ส�าคัญส�าหรับชุมชน
ของพระศาสนจักร

47. ในการอบรมในบริบททางวัฒนธรรมนี้ สื่อมวลชนมีบทบาทอย่างปฏิเสธไม่ได้ ซึ่งได้ก�าหนดปัจจัยพื้นฐาน

ของมนุษย์ขึ้นใหม่ได้อย่างดี เกินกว่าเป้าหมายที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดที่สุดกับความต้องการของการสื่อสาร 

“เทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่เพียงเปลี่ยนโลกแห่งการสื่อสาร แต่ยังน�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่าง 

กว้างขวางอีกด้วย วิธีใหม่ในการเรียนรู้และการคิดก�าลังพัฒนา พร้อมโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการสร้าง 
ความสัมพันธ์และการสร้างมิตรภาพ”7 การเปลี่ยนแปลงจึงสัมผัสกับขอบเขตของเอกลักษณ์และเสรีภาพ 

ส่วนบคุคล แต่ยงัขึน้อยูก่บัความสามารถในการรบัรูแ้ละวธิกีารเรยีนรู ้ซึง่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบความสมัพนัธ์

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และในท่ีสุด ก็เปลี่ยนแนวทางประสบการณ์แห่งความเชื่อ ดังน้ัน ส�าหรับพระศาสจักร  
“การปฏิวัติที่เกิดขึ้นในเครื่องมือการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้น  
ขอให้เราตอบสนองต่อความท้าทายนั้นด้วยพลังท่ีสดใหม่และความสามารถในการคิดหาหนทางในขณะท่ี 

เราพยายามแบ่งปันความงดงามของพระเจ้ากับผู้อื่น”8

5   Benedic XVI, Apostolic Letter Ubicumque et simper (21st September 2010) 
6   EG 62 
7   Benedic XVI, Address to Participants in the Plenary Assembly of the Pontifical Council for Social  
     Communications (28th February 2011)
8   Francis, Message for the 48th World Communications Day (1st June 2014) 
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III. บทที่ 11 การสอนค�าสอนเพื่อรับใช้ในการปรับวัฒนธรรมเข้าสู่ความเชื่อ 
(คู่มือการสอนค�าสอน ข้อ 394-408)

394. “พระศาสนจกัรแต่ละแห่งทีถู่กสถาปนาข้ึนไม่เพยีงแต่เพือ่สตับรุษุเท่านัน้ แต่ยงัเพือ่การเป็นปณธิานในความตัง้ใจ 

อันแน่วแน่ เพื่อความมั่งคั่งสมบูรณ์และเพื่อสิ่งที่มีความจ�ากัด เพื่อเป็นหนทางแห่งการอธิษฐานภาวนา  
เพื่อความรัก เพื่อการมองดูชีวิตและโลก ซึ่งแยกแยะการชุมนุมของสัตบุรุษเพื่อสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น อันเป็นหน้าที่

เรยีนรูใ้ห้เข้าถงึแก่นแห่งพระวรสาร และถ่ายทอดข่าวดต่ีอไป โดยไม่มกีารบดิเบอืนแม้แต่เลก็น้อยในข้อความจรงิ 

แห่งพระวรสาร และท�าให้ข่าวดีเป็นภาษาที่ประชาชนท้องถิ่นสามารถเข้าใจ แล้วประกาศออกมาในภาษา
ท้องถ่ิน”9 การรับใช้การปรบัวฒันธรรมเข้าสูค่วามเชือ่ ซึง่พระศาสนจกัรท้องถิน่แต่ละแห่งถกูเรยีกร้องให้ต้อง

กระท�า อันเป็นเครื่องหมายแห่งความบริบูรณ์ของพระจิตผู้ที่ทรงท�าให้พระศาสนจักรสากลสวยงาม “แต่ละ
ภาคส่วนแห่งประชากรของพระเจ้าโดยอาศยัการแปลของขวญัของพระเจ้าให้เข้าในชวีติของตนเอง และโดย

อาศยัภูมิปัญญาของตนเองในการเป็นประจกัษ์พยานต่อความเชือ่ทีต่นได้รับ และสร้างความมัง่คัง่ให้กบัข่าวดี

ด้วยการแสดงออกด้วยพฤติกรรมแบบใหม่ที่ชัดเจน”10 โครงการสอนค�าสอนและหนังสือค�าสอนท้องถิ่นเป็น
เครื่องหมายแห่งกระบวนการที่บังเกิดผลแห่งการปรับวัฒนธรรม

1. ธรรมชาติและเป้าหมายของการปรับวัฒนธรรมเข้าสู่ความเชื่อ

395. ในงานแห่งการประกาศพระวรสาร พระศาสนจักรถูกเรียกร้องให้ “เลียนแบบฉบับแห่งแรงดลใจเดียวกัน 

ซึ่งท�าให้พระเยซูคริสต์ผูกมัดตนเองด้วยการอวตารมารับสภาพมนุษย์ ภายใต้เง่ือนไขของระบบสังคมและ
วัฒนธรรมบางประการของมนุษย์ ที่พระองค์เจริญพระชนม์ชีพอยู่ร่วมกัน” (AG	ข้อ	 10) การปรับรูปแบบ

วฒันธรรมแรกแห่งพระวจนาตถ์ของพระเจ้าด�ารงเรือ่ยมาจนถงึวนันีด้จุดงัต้นแบบแห่งการประกาศพระวรสาร

ของพระศาสนจักร พวกเราไม่อาจที่จะคิดถึงการปรับวัฒนธรรมเป็นเพียงการปรับการประกาศพระวรสาร 
ให้เข้ากับวัฒนธรรม ตรงกันข้ามน่ีเป็นการเดินทางที่ล�้าลึก ครบถ้วน และเจริญก้าวหน้า นี่เป็นการเจาะ 

แก่นสารของพระวรสารเข้าสูส่่วนลึกของบคุคลและประชากรทลีะเลก็ทลีะน้อย “เป้าหมายสดุท้ายมุง่สู่ประเดน็
ที่ว่าพระวรสารในฐานะที่จะต้องประกาศ เทศนาไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละวัฒนธรรม” และ
มีความรับผิดชอบย่ิงใหญ่ในกระบวนการที่เหมาะสมแก่แต่ละวัฒนธรรมจะสร้างรูปแบบใหม่จ�าเพาะส�าหรับ

แต่ละวัฒนธรรม”11 

9     EN 63.
10   EG 122.
11   EG 129. 



เอกสารประกอบการบรรยาย “การสอนค�าสอนกับการน�าความเชื่อเข้าในวัฒนธรรมไทย ตามคู่มือการสอนค�าสอน เล่มใหม่” 9

396.  การสอนค�าสอน “ถูกเรียกร้องให้ต้องน�าเอาพลังของพระวรสารเข้าสู่หัวใจของวัฒนธรรมต่างๆ”12 และมี

ความรับผิดชอบย่ิงใหญ่ในกระบวนการที่ต้องปรับวัฒนธรรมให้เข้ากับความเชื่อ การเข้าใจวัฒนธรรมแบบ
อรรถปริวรรตศาสตร์ (hermeneutics) เพื่อความเชื่อท�าให้การสอนค�าสอนมีความเป็นไปได้มากย่ิงข้ึน 

เพื่อการเข้าถึงอย่างมีนัยส�าคัญสู่เป้าหมายของการศึกษาเพื่อความเชื่อและในความเชื่อ ส่ิงพิเศษที่การสอน
ค�าสอนจะมอบให้กับการประกาศ พระวรสารคือความพยายามที่จะเข้าไปสู่ความสัมพันธ์กับประสบการณ์
ของบุคคล พร้อมวิถีการเจริญชีวิตของพวกเขา และกระบวนการเจริญเติบโตทั้งส่วนตัวและชุมชน  

การปรับวัฒนธรรมต้องเป็นหัวใจที่มุ่งเพื่อชีวิตภายในแห่งประสบการณ์แห่งความเชื่อ นี่ยิ่งจะมีความส�าคัญ
เร่งด่วนยิ่งข้ึนไปอีกในบริบทปัจจุบันที่การถ่ายทอดวัฒนธรรมแห่งพระวรสาร ซึ่งในอดีตเคยมีการปฏิบัติกัน 

ภายในครอบครัวและสังคมนั้น ทว่าบัดน้ีน่าเสียดายท่ีธรรมเนียมเช่นน้ีได้สูญหายไป ความอ่อนแอแห่ง
กระบวนการดังกล่าวได้น�าไปสู่วิกฤตของการยึดถือความเชื่อเอาตามใจชอบ เพราะฉะน้ันจึงมีความส�าคัญท่ี
การสอนค�าสอนจะต้องไม่มุ่งไปเพียงแค่การถ่ายทอดเนื้อหาสาระแห่งความเชื่อแต่ประการเดียวเท่านั้น แต่  

จ�าต้องใส่ใจถึงกระบวนการแห่งการรับความเชื่อเป็นการส่วนตัว	 เพื่อการปฏิบัติตนของผู้มีความเชื่อต้อง
แสดงออกมาได้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ด้วยเหตุผลแห่งเสรีภาพและความรับผิดชอบต่อความเชื่อที่เป็น

แรงผลักดัน

397.  เกี่ยวกับการปรับวัฒนธรรมให้เข้ากับความเชื่อ การสอนค�าสอนต้องมีการพิจารณากันถึงค�าแนะน�าด้าน 

วิธีการสอนดังต่อไปนี้13 
ก. เรียนรู้วัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งแห่งความเชื่อของบุคคล สร้างพลวัตแห่งความสัมพันธ์ซึ่งการปฏิสัมพันธ์ที่

ส่งเสริมความเข้าใจใหม่แห่งพระวรสาร

ข. รับรู้ว่าพระวรสารมีมิติวัฒนธรรมของตนเองซึ่งตลอดเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมาแทรกซึมเข้าไปใน

วัฒนธรรมต่างๆ

ค. สื่อสารการกลับใจจริงจังว่าพระวรสารในฐานะที่เป็นพลังแห่งการเปล่ียนแปลงและการเกิดใหม่ มีผลดี
ภายในวัฒนธรรมต่างๆ

ง. ท�าให้เกดิความเข้าใจว่าเมล็ดพนัธ์ุแห่งพระวรสารมอียูแ่ล้วในวฒันธรรม ต่างๆ แม้ว่าพระวาจาพระเจ้าอยู่

เหนือสิ่งใด และไม่สิ้นสุดในวัฒนธรรมดังกล่าว
จ. สร้างหลกัประกนัว่าการถ่ายทอดพระวรสารแบบใหม่ตามวฒันธรรมทีก่�าลงัได้รบัการประกาศพระวรสาร

จะไม่ถูกละเลยความครบถ้วนแห่งเนื้อหาความเชื่อ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันของ 

พระศาสนจักร

12 CT 53. On the issue of the inculturation of the Faith in the different geographical areas, the apostolic 
exhortations following the continental synods are important: John Paul II, Ecclesia in Africa (14th September 
1995): Id., Ecclesia in America 22nd January 1999); Id., Ecclesia in Asia 6th November 1999); Id., Ecclesia 
in Oceana (22nd November 2001); Id., Ecclesia in Europa (28th June 2003); Benedict XVI. Africae munus  
(19th November 2011); Id., Ecclesia in Medio Oriente (14th September 2012); Francis, Querida Amazonia 
(2nd February 2020) 

13  Cf GDC 203; cf also CT 53.
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398.  “การสอนค�าสอนในขณะที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนวัฒนธรรม ก็ไม่ใช่เพียงแค่น�าพระวรสารไปเทียบเคียง

ข้างกับวัฒนธรรมในท�านองของการตบแต่งให้แลดูสวยงาม ‘แต่เป็นการเสนอพระวรสารในวิธีที่มีชีวิต ลึกซึ้ง 
จนถึงรากเหง้าของวฒันธรรมมนษุย์’ นีห่มายถงึกระบวนการพลวตัทีก่อปรด้วยหลายปัจจยัทีม่ปีฏกิริิยาต่อกนั: 

การรับฟังรับรู้วัฒนธรรมของประชาชน แยกแยะเสียงสะท้อน (เหตุบอกล่วงหน้า การวิงวอน เครื่องหมาย)  
แห่งพระวาจาของพระเจ้า แยกแยะสิง่ทีเ่ป็นคณุค่าแท้จรงิแห่งพระวรสาร หรอือย่างน้อยกเ็ปิดประตสููพ่ระวรสาร  
การช�าระล้างสิ่งท่ีเป็นจุดด่างแห่งบาป (ตัณหา	 โครงสร้างแห่งความชั่ว) หรือความอ่อนแอของมนุษย์  

ผลกระทบต่อประชาชนโดยอาศัยการกระตุ้นทัศนคติให้มีการกลับใจอย่างจริงจังหาพระเจ้า โดยอาศัย 
การเสวนา และการเจริญด้านวุฒิภาวะภายในด้วยความอดทน”14 

399.  การปรับวัฒนธรรมเข้าสู่ความเชื่อ ซึ่งเป็นเรื่องภายในส�าหรับพระศาสนจักรท้องถิ่น “ต้องหมายถึงประชากร
ทัง้หมดของพระเจ้า ไม่ใช่ผูเ้ชีย่วชาญเพยีงบางคนเท่านัน้ เพราะประชากรสะท้อนให้เหน็ถงึความส�านกึในความเชือ่  
(sensus	fidei) อย่างแท้จรงิ ซึง่พวกเราจะต้องไม่ลืม... น่ีต้องเป็นการแสดงออกถงึชวีติของชมุชน ต้องมวีฒุภิาวะ 

ภายในชุมชนเองและไม่ใช่เป็นผลแห่งการวิจัยของนักวิชาการผู้คงแก่เรียน”15 หากพระวรสารถูกน�ามาปรับ
วัฒนธรรมในประชากรโดยผ่านวฒันธรรม การถ่ายทอดความเชือ่กจ็ะเป็นไปในท�านองทีม่ชีีวติชวีา ซึง่จะท�าให้

มันดูเป็นของใหม่และดึงดูดความสนใจ

400. การสอนค�าสอนทีก่ระท�าเพ่ือรบัใช้การปรบัวฒันธรรมเข้าสู่ความเชือ่ ต้องพยายามใช้ทกุประเดน็แห่งวฒันธรรม

และขนบธรรมเนียมที่ประชากรแสดงออกมาให้เป็นประโยชน์ ทั้งที่เป็นธรรมเนียมเก่าแก่ธรรมเนียมของ
ท้องถิ่นและธรรมเนียมในโลกาภิวัตน์ที่เป็นผลของการวิจัยค้นคว้า16 แล้วน�าทุกสิ่งมาประยุกต์ให้เข้ากับการ

แสดงออกที่เป็นรูปธรรมต่างๆ ที่ประชากรมีพฤติกรรมกับประสบการณ์แห่งความเชื่อของพวกเขา เพราะ

เหตุนี้การสอนค�าสอนจึงต้องอุทิศให้กับความห่วงใยในบางประเด็นแห่งการอภิบาลของพระศาสนจักร  

ซึง่เรยีกร้องอย่างชดัเจนให้ใช้ภาษาและการแสดงออกทีจ่ะกระท�าแบบใหม่ให้เหน็ถงึรปูแบบของงานธรรมทตู 

ทีส่งบเรยีบง่ายและมคีวามช่ืนชมยนิด ีเช่น การสอนค�าสอนให้กบัผูใ้หญ่ก่อนรบัศลีล้างบาป การสอนพระคัมภร์ี  
การสอนเรื่องจารีตพิธีกรรม การส่ือสารพระวรสาร “อาจท�าได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ 

ท่ีจะกล่าวหรอืน�ามาร่ายเรยีงตามล�าดบัได้ทัง้หมด แล้วประชากรของพระเจ้าทีม่ทีท่ีาและเครือ่งหมายมากมาย

คอืผูท่ี้จะเรยีนค�าสอนดงักล่าว หากพระวรสาร ถกูน�าไปแนบตดิกบัวฒันธรรม สาส์นกจ็ะไม่เพยีงแต่จะเป็นการ
ถ่ายทอดจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งเพียงเท่านั้น ในประเทศที่คริสตชนเป็นชนกลุ่มน้อย นอกจากจะส่งเสริมผู้ที่
ได้รบัศลีล้างบาปให้ประกาศพระวรสารแล้ว พระศาสนจักรท้องถิน่ควรส่งเสรมิอย่างน้อยกก็ารปรบัวฒันธรรม

เบื้องต้น”17 

14   GDC 204; cf also EN 20. 
15   John Paul II, Encyclical Letter Redemptoris mission (7th December 1990), 54. 
16   On the contemporary cultural scenarios, cfc hater X of the present Directory. 
17   EG 129. 
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2. หนังสือค�าสอนท้องถิ่น

401. หนงัสอืค�าสอนท้องถิน่เป็นเครือ่งมอืทีม่คีณุค่าสูงส�าหรบัการสอนค�าสอน ซึง่ถกูเรยีกร้องให้ต้องน�าเอาความใหม่

ของพระวรสารไปสูวั่ฒนธรรมต่างๆ ของประชาชาชน พระศาสนจกัรจะต้องสือ่สารพระวรสารเข้าสูวั่ฒนธรรม
เหล่านัน้ ในท�านองทีช่าวบ้านธรรมดาๆ สามารถเข้าถึงได้ เพ่ือทีพ่วกเขาจะได้พบกับ พระวรสารในทีท่ี่พวกเขา

เจริญชีวิตอยู่ ในวัฒนธรรมของเขาเอง และในโลกของเขา หนังสือค�าสอนจะเป็นจุดอ้างอิงส�าหรับการสอน 

ค�าสอนในบริบทพิเศษราวกับว่านี่เป็นผลแห่งกระบวนการปรับวัฒนธรรมเข้าสู่ความเชื่อที่ด�าเนินการโดย 
พระศาสนจักรท้องถิ่น ดังนั้นจึงเป็นการแสดงออกซึ่งความเข้าใจของประชาชนถึงความเช่ือ รวมถึงการ

แสดงออกทางวฒันธรรมท่ีแท้จรงิของพวกเขาด้วย หนังสือค�าสอนท่ีใช้ในท้องถิน่อาจเป็นไปในระดบัสังฆมณฑล
เขตศาสนปกครอง	 ภูมิภาค	 หรือระดับประเทศ หนังสือค�าสอนที่ใช้ในสังฆมณฑลจ�าเป็นต้องได้รับความเห็น

ชอบจากบชิอป ผูน้�าพระศาสนจกัรท้องถิน่18 หนังสือค�าสอนระดบัภูมภิาค หรอืระดบัชาตทิีอ่อกโดยสภาบชิอป

ต้องได้รับการอนุมัติจากสันตะส�านัก19 

402. หนังสือค�าสอนจะมีปัจจัยเด่นอยู่ 2 ประการ ท่ีเป็นคุณสมบัติทางการและเป็นแบบองค์ประกอบ รวมถึง

การสรุปขั้นพื้นฐานของความเชื่อ หนังสือค�าสอนท้องถิ่นซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการกระท�าแห่งอ�านาจ
การสอนของบิชอป ประมุขพระศาสนจักรท้องถิ่น เป็นต�าราทางการของพระศาสนจักร คุณสมบัติทางการ
แห่งค�าสอนเหล่านี้สร้างความแตกต่างเชิงคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับเคร่ืองมืออ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ใน

วิธีการสอนค�าสอน เช่นต�าราการสอนค�าสอนที่ไม่เป็นทางการ ค�าแนะน�าส�าหรับครูค�าสอน ยิ่งไปกว่า

นั้นอีกหนังสือค�าสอนทุกชนิดเป็นการสรุปที่มีองค์ประกอบและข้ันพ้ืนฐานของความเชื่อ ซึ่งเหตุการณ ์

พื้นฐานและความจริงแห่งพระธรรมล�้าลึกแห่งคริสตชนถูกน�ามาแสดง เป็นการรวบรวมอย่างเป็นระเบียบ  
ซึ่งเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเผยแสดงของคริสตชนและขนบธรรมเนียมของพระศาสนจักร แต่ถูกน�าเอามา
ตบแต่งให้เป็นค�าสอนทีค่�านงึถงึสภาพทีเ่ป็นรูปธรรมเป็นหลกั แม้ว่าสิง่นีจ้ะมคีวามส�าคญัมาก แต่กย็งัไม่ถงึกบั

สูงสุด ความจริงเครื่องมือและทรัพยากรอื่นก็เป็นสิ่งจ�าเป็นด้วย

403. หนังสือค�าสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกเป็นต�าราที่โดยชื่อในตัวเองก็เป็นจุดอ้างอิงส�าหรับหนังสือค�าสอน

ท้องถิ่น แม้จะมีการเชื่อมโยงกันแต่ก็อยู่ในคนละระดับ หนังสือค�าสอนในระดับท้องถิ่น ซึ่งเนื้อหาต้องอิงอยู่
กับหนังสือค�าสอนของพระศาสนจักรยังหมายถึงมิติอื่นๆแห่งกระบวนการสอนค�าสอนด้วย การสอนต้องเป็น

ไปตามบริบทของท้องถ่ินโดยค�านึงถึงการปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมของผู้เรียนค�าสอนด้วย มีข้อเสนอที่ช่วย

การเตรียมโครงการสอนค�าสอนต่างๆ ดังน้ันจึงไม่ได้เป็นเพียงการสรุปแคห่นังสือค�าสอนของพระศาสนจักร
คาทอลิก

404. หนังสือสอนค�าสอนระดับท้องถิ่นต้องสอนความเชื่อโดยค�านึงถึงวัฒนธรรม ซึ่งผู้เรียนค�าสอนเคารพนับถือ 
ยังมีความส�าคัญที่ต้องใส่ใจต่อรูปแบบที่เป็นรูปธรรมของการด�าเนินชีวิตแห่งความเชื่อในสังคมใดสังคมหนึ่ง  

ดังน้ันหนังสือค�าสอนต้องรวมปัจจัยต่างๆ ถึง“การแสดงออกดั้งเดิมแห่งชีวิตคริสตชน การฉลองและ 

 

18   Cf C|ID c. 775 1. 
19   Cf CIC c. 775 2. 
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ความคิด”20 ซึ่งเกิดขึ้นจากประเพณีวัฒนธรรมของตน และเป็นผลแห่งการปรับวัฒนธรรมในพระศาสนจักร

ท้องถิน่ หนงัสอืค�าสอนในระดบัท้องถิน่ต้องสร้างหลักประกนัว่าพระธรรมล�า้ลึกแห่งครสิตชนต้องน�ามาสอนใน
ท�านองที่สอดคล้องกับจิตใจ และอายุของผู้เรียนค�าสอน โดยค�านึงถึงประสบการณ์พื้นฐานแห่งชีวิตของเขา 

และใส่ใจต่อพลวัตแห่งการเจริญเติบโตที่เหมาะสมของแต่ละคน หนังสือค�าสอนจึงเป็นเครื่องมือท่ีเหมาะสม
ส่งเสริมการเดินทางแห่งการอบรม และเป็นการสนับสนุนครูค�าสอนในศิลปะแห่งการติดตามผู้ที่มีความเช่ือ
สู่วุฒิภาวะในชีวิตคริสตชน

405. แน่นอนนี่เป็นความคิดที่ดีส�าหรับพระศาสนจักรท้องถิ่นเพราะความรับผิดชอบที่ต้องปรับวัฒนธรรมเข้าสู่ 
ความเชื่อ ในการที่จะจัดพิมพ์หนังสือค�าสอนของตนเอง เป็นหน้าที่ในการไตร่ตรองเชิงอภิบาลของ 

พระศาสนจกัรท้องถิน่รวมท้ังความคดิสร้างสรรค์ในการตดัสนิใจว่าจะด�าเนนิการอย่างไรเกีย่วกบัมิต ิ4 ประการ
แห่งความเชื่อคริสตชน21 โดยโครงสร้างเนื้อหาและแบ่งภาคส่วนไปตามกลยุทธ์พิเศษ ในรูปแบบที่ดีที่สุด 
ที่จะช่วยให้เด็กๆ สามารถเจริญเติบโตขึ้นโดยยอมรับและพัฒนาขึ้นในความเชื่อ ต้องใช้การพิจารณาลักษณะ

เดียวกันนี้เกี่ยวกับหนทางต่างๆ ที่สารแห่งความเชื่อจะถูกน�ามาแสดงและเครื่องมือที่จะน�ามาใช้ด้วย

406. ในการประกาศพระวรสารแบบใหม่ ณ เวลานี้ พระจิตทรงเรียกร้องคริสตชนให้ต้องมีความกล้าหาญ เพื่อที่จะ  

“พบเครื่องหมายใหม่และสัญลักษณ์ใหม่ เลือดใหม่ที่จะรับและประกาศพระวาจา”22 ด้วยการรับรู้อย่างดีว่า 

“พระเยซคูรสิต์ทรงเป็น ‘ข่าวดนีรัินดร’ (วว	14:6) พระองค์ทรง ‘เหมือนเดมิเสมอ ทัง้อดีต ปัจจุบนั และตลอดไป’  

(ฮบ	 13:8) ทว่าความมั่งคั่งและความงามของพระองค์ไม่มีที่ส้ินสุด พระองค์ทรงหนุ่มแน่นและเป็นบ่อเกิด 
แห่งความใหม่เสมอ...ทกุครัง้ทีพ่วกเราพยายามหนักลบัไปยงัต้นก�าเนิดเพือ่ทีจ่ะพบกบัความใหม่แห่งพระวรสาร 

หนทางใหม่ทีจ่ะลกุขึ้นยนื หนทางใหม่แห่งความคิดสร้างสรรคด้์วยการแสดงออกในวธิตีา่งๆ เปน็เครือ่งหมาย

ที่ชัดเจน และเป็นค�าพูดที่คล่องแคล่วพร้อมด้วยความหมายส�าหรับโลกในทุกวันนี้”23

20   CT 53. 
21 On the four dimensions of Christian life, rf nn. 79-87 (Tasks of catechesis) and no. 189 (Sources and 

structure of the Catechism) of the present Director. Some catechisms have a Trinitarian structure or are 
configured according to the events of salvation history or according to a biblical or theological theme  
(e.g. Covenant., Kingdom of God…) . Others are set up according to the theological virtues or on the basis 
of the seasons of the liturgical year. Still others are divided according to the great questions of meaning,  
the stages of human and spiritual growth, or particular situations in the lives of the participants. 

22  EG 167. 
23  EG 11. 



เอกสารประกอบการบรรยาย “การสอนค�าสอนกับการน�าความเชื่อเข้าในวัฒนธรรมไทย ตามคู่มือการสอนค�าสอน เล่มใหม่” 13

ค�าแนะน�าเพือ่ทีจ่ะได้รบัการอนุมตัหินงัสือค�าสอนและเอกสารอืน่ทีเ่กีย่วกบัการสอนค�าสอนจากสนัตะส�านกั

407. กระบวนในการรับการอนุมัติจากสันตะส�านัก เป็นการรับใช้ซึ่งกันและกันระหว่างพระศาสนจักรท้องถิ่น 

กับพระศาสนจักรสากล ในมุมมองหนึ่ง น่ีเป็นการเปิดโอกาสให้สันตะส�านักที่จะเสนอและตั้งข้อสังเกต 
ซึ่งในการตัดสินพันฒนาคุณภาพเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือค�าสอน และการอนุญาตอื่นๆ ที่พระศาสนจักร

ท้องถิน่ต้องชีแ้จง และให้เหตผุลต่อสนัตะส�านกัเกีย่วกบัเนือ้หาของค�าสอนและลกัษณะพเิศษของแต่ละท้องที่  

“การเห็นด้วยอันก่อนของสันตะส�านัก	 ที่จ�าเป็นส�าหรับหนังสือค�าสอนที่ออกจากสภาบิชอปหมายความว่า 
เอกสารเหล่านี้ที่พระศาสนจักรสากลในบริบทของสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ประกาศและถ่ายทอด 

พระวรสาร และท�า ‘ก�าเนิดพระศาสนจักรท้องถิ่นด้วยการแสดงตนในวัฒนธรรมเหล่านั้น’ การอนุมัติหนังสือ
ค�าสอนเป็นการยอมรับความจริงที่ว่า นี่เป็นต�าราของพระศาสนจักรสากลส�าหรับวัฒนธรรมและสถานการณ์

จ�าเพาะ”24

408.  ด้วยสมณลิขิตชื่อ “Fides	per	doctrinam”	ความรับผิดชอบส�าหรับการสอนค�าสอนถูกมอบให้กับสมณสภา 
เพ่ือส่งเสริมการกระกาศพระวรสารใหม่ ซึ่งจะเป็นผู้ให้อนุญาตแห่งสันตะส�านักส�าหรับหนังสือค�าสอน  

และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอนค�าสอน การอนุมัติของสันตะส�านักเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับต�าราต่อไปนี้:
- หนังสือค�าสอนแห่งชาติ
- คู่มือการสอนค�าสอนแห่งชาติหรือค�าแนะน�าอื่นที่มีคุณค่าดุจต�าราที่ใกล้เคียงกัน

- หนังสือค�าสอนและคู่มือ ระดับภูมิภาค

- การแปลหนังสือค�าสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกเป็นภาษาท้องถิ่น ภาษาพื้นเมือง

- ต�าราวชิาการระดบัชาตใินภมูภิาคซึง่ค�าสอนของศาสนาคาทอลกิมคีณุค่าด้านค�าสอนหรือทีซ่ึง่ต�ารา ดงักล่าว
ถูกน�ามาใช้ในการสอนค�าสอน

24    GDC 285.


