
การสอนค าสอน

กบัการน าความเช่ือเขา้ในวฒันธรรมไทย

ตามคู่มือแนะแนวการสอนค าสอนเล่มใหม่ 2020 

(Inculturation)

โดย บิชอปยอแซฟ ชูศกัดิ์  สิรสุิทธ์ิ

วนัที่ 7 ตลุาคม ค.ศ. 2021

บรรยายพิเศษ 

ครัง้ท่ี 3 /2021



ก่อนเสด็จสูส่วรรค ์พระเยซูเจา้สง่ศิษยใ์หเ้ผยแพรค่ าสอนของ

พระองคไ์ปใหท้ัว่พิภพ แตพ่ระองคมิ์ไดบ้อกว่าตอ้งท าอยา่งไร



การอยูร่ว่มกนัของศาสนาครสิตก์บัวฒันธรรมตา่ง ๆ

ยอ้นกลบัไปสูส่มยัอคัรสาวก

การเทศน์ของนักบุญเปาโลใหช้าวกรีกท่ีอาเรปากุส ณ กรุง 

เอเธนส ์(กจ 17:22-33)

ปี ค.ศ. 50  อคัรสาวกเรียกประชุมสภาสงัคายนาครั้งแรกของ

พระศาสนจกัรท่ีกรุงเยรูซาแลม เพื่อตดัสินใจวา่จะรวมคนนอก

ศาสนาเขา้มาแลว้ปรบัวฒันธรรมของเขาหรือไม่ สภาสงัคายนา

ยนืยนัวา่ สามารถรบัคนนอกศาสนาใหม้าเป็นคริสตชนได ้ โดย

ไมต่อ้งใหป้ฏิบติัตามกฎของศาสนายดูาย



การน าพระวรสารมาเผยแพร่ หมายถึง การปรบัเขา้สู่ภายใน

วฒันธรรม (Inculturation) และไมใ่ช่เป็นการท าลายวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน  พระสนัตะปาปาปีโอ ท่ี 12 ทรงเน้นวา่เน่ืองจากทุกคน

ดูเหมือนจะไมเ่ขา้ใจประเด็นน้ี  พระองคจ์ึงทรงลิขิตสมณสาสน์

ช่ือ Summi Pontificatus วา่ดว้ยการช่ืนชอบวฒันธรรมและ

ความเจริญต่างๆ อยา่งลึกล ้าและคุณสมบติัท่ีดีของวฒันธรรม

เป็นส่ิงจ าเป็นต่อการเทศน์พระวรสารของพระเยซคูริสต์ และใน

พระด ารสัของพระองคใ์นปี ค.ศ. 1944 ประทานแก่

ผูอ้ านวยการ Pontifical Mission Society (PMS) พระองค์

ตรสัวา่:



ผูป้ระกาศพระวรสาร และผูถื้อสาสน์ของพระเยซูคริสต ์

คือ อคัรสาวก หน้าท่ีของพวกเขาไม่ไดบ้งัคบัใหต้อ้งไป

น าเอาความเจริญและวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มา  ตอ้ง

หยัง่รากลงในดินของตนเอง แลว้จึงประกาศพระวรสาร

ดว้ยวฒันธรรมของตนในการสอนและหล่อหลอมพวกเขา



เพื่อท่ีพวกเขาจะไดพ้รอ้มน้อมรบัดว้ยความเต็มใจอยา่ง

เป็นรูปธรรมในหลกัการแหง่ชีวติคริสตชนและศีลธรรม  

ขา้พเจา้อาจกล่าวเพิ่มวา่ น่ีเป็นหลกัการท่ีเหมาะสมกบัทุก

วฒันธรรม เพียงแต่วา่ตอ้งเป็นส่ิงท่ีดีบริสุทธ์ิซ่ึงท าให้

วฒันธรรมดงักล่าวมีพลงัเพิ่มขึ้ นในการปกป้องศกัด์ิศรี

มนุษยแ์ละท าใหม้นุษยม์ีความสุขมากขึ้ น



ชาวยุโรปบงัคบัใหค้นพื้ นเมืองละท้ิงศาสนาตามประเพณีเดิม

ของเขา วธีิประกาศศาสนาใชว้ธีิ “โตะ๊เกล้ียง” (Tabula Rasa) 

คือการลบลา้งศาสนาประเพณีเดิมใหเ้กล้ียงเป็นหนา้กลอง



วนัท่ี 6 มกราคม 1622 พระสนัตะปาปาเกรโกร่ีท่ี 15 ไดส้ถาปนา

สมณกระทรวง “การเผยแพร่ความเชื่อ” ในปี 1968 สมณกระทรวงน้ี

เปล่ียนช่ือเป็น “การประกาศพระวรสารแก่นานาชาติ”



ค าแนะน าจากสมณกระทรวงเผยแพรค่วามเช่ือ

ถึงพระสงัฆราชในเขตมิสซงั (ปี ค.ศ.1659) 

อยา่ชกัชวนชาติเหล่าน้ัน ใหเ้ปล่ียนขนบธรรมเนียมประเพณี 

และความประพฤติของเขาเป็นอนัขาด เวน้เสียแต่วา่ จะขดัต่อ

ค าสอนของศาสนาหรือศีลธรรมจริงๆ จะเป็นส่ิงท่ีน่าบดัซบยิ่ง

ท่ีจะน าเอาขนบธรรมเนียมประเพณีของฝรัง่เศส อิตาลี หรือ

ประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรปมาใชก้บัชาวจีน



ท่านอยา่น าประเทศของเราไปใหเ้ขา แต่ความเช่ือ

ต่างหากท่ีตอ้งน าไปใหเ้ขา ความเช่ือจะไม่ลบลา้ง 

หรือลดคุณค่าขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศใด 

เวน้แต่จะเป็นประเพณีท่ีไม่ดี แต่ตรงกนัขา้ม ความเช่ือ

ช่วยรกัษาและส่งเสริมประเพณีใหดี้บริบรูณ์



เน่ืองวา่ การรกั การหวงแหนและการเชิดชูขนบธรรมเนียม

ของประเทศของตน มากกวา่ขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ประเทศอ่ืนฝังลึกอยูใ่นธรรมชาติของทุกคนอยูแ่ลว้ จะเป็น

เหตุใหเ้ขาเกลียดตวัท่าน ถา้ท่านไปเปล่ียนแปลง

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเขาไดสื้บทอดมาจากบรรพบุรุษ

ของเขา เขายิง่จะเกลียดชงัท่าน



ถา้ท่านไปท าลายขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเขาถือปฏิบติั

มาตั้งแต่สมยัดึกด าบรรพ ์แลว้น าเอาขนบธรรมเนียมจาก

ต่างประเทศมาแทน ฉะน้ัน ท่านอยา่เปรียบเทียบธรรม

เนียมการปฏิบติัของประเทศเหล่าน้ันกบัธรรมเนียมของ

ประเทศชาวยุโรป ยิง่กวา่น้ันท่านควรรีบปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

ธรรมเนียมของเขาเสียเลย



ท่านจงชมเชยและยกยอ่งส่ิงท่ีควรยกยอ่ง ส าหรบัธรรม

เนียมประเพณีท่ีไม่ควรจะยกยอ่ง ท่านตอ้งฉลาดพอท่ีจะ

ไม่กล่าวค าชมเชยอยา่งคนท่ีชอบประจบประแจง พึงงด

แสดงความคิดเห็น หรือค าพดูท่ีติเตียนเขา แบบหุนหนั

พลนัแล่น หรือรุนแรงเกินไป



ส่วนธรรมเนียมประเพณีท่ีไม่ดี ควรจะขจดัออกไปดว้ย

ท่าทีและการเงียบดีกวา่ท่ีจะพดูโจมตี แต่เมื่อจิตใจเขา

พรอ้มท่ีจะรบัความจริง (แหง่พระวรสาร) ท่านตอ้งฉวย

โอกาส ท่ีจะแนะน าใหเ้ขาเลิกปฏิบติัและธรรมเนียมท่ีไม่ดี

น้ัน ก็สูญไปโดยเกือบไม่รูสึ้กตวั



เราขอใหธ้รรมทูตเอาใจใส่เป็นพิเศษ ต่อคริสตงัท่ีอยูโ่ดด

เด่ียวท่ามกลางคนต่างศาสนา เรารูดี้วา่ จะหดัชา้งใหเ้ช่ือง

ได ้แต่ถา้มนักลบัไปอยูใ่นป่าอีก ก็จะกลบัเป็นสตัวป่์าไดง้่าย

เหมือนเดิมเช่นเดียวกนั เกรงวา่ คริสตงัใหม่จะกลบัไปถือ

ศาสนาเดิม หรือจะเป็นคริสตงัท่ีจืดชืด ถา้ธรรมทูตไม่

ระมดัระวงัเอาใจใส่ ใหเ้ขาปฏิบติัศาสนาอยา่งดี

ค าแนะน าของพระคณุเจา้ลาโน ค.ศ. 1681



เพื่อใหเ้ขาเขา้ใจค าสอนแหง่ความเช่ือไดง้่ายขึ้ น 

สมควรท่ีจะมีภาพประกอบการสอนค าสอน เกี่ยวกบัขอ้

ท่ีส าคญัในสญัลกัษณข์องอคัรสาวก (บทขา้พเจา้เชื่อ) 

และตั้งภาพน้ันไวใ้นโบสถ ์ท่ีจริงผูเ้ขียนภาพในแดนน้ียงั

ขาดฝีมืออยูม่าก แต่เน่ืองจากชาวบา้นชอบภาพของเขา 

และเราไม่มีศิลปิน ก็ควรอาศยันักเขียนภาพจากชาว

พื้ นเมือง



เพื่อจะหนัเหคริสตงัใหม่ ออกจากการนับถือพระเจา้

ในศาสนาอ่ืน เราจะตั้งรูปภาพ หรือรูปป้ันของพระเยซู 

หรือแม่พระในโบสถ ์แต่ขอใหธ้รรมทูตคอยเอาใจใส่

อธิบายความหมายทางศาสนาของรูปเหล่าน้ันดว้ย



ประชาชนเชื่อมัน่วา่ จะไม่สามารถบรรลุถึงความสุข 

ถา้ขา้พเจา้ไม่ถวายจตุปัจจยัแด่พระภิกษุ ฉะน้ันเพื่อช่วย

ใหเ้ขาค่อยๆ ท้ิงความเช่ือต่อพระภิกษุ ขอใหธ้รรมทูต

รบัของถวายจากเขา และยิง่กวา่น้ันชวนใหเ้ขาถวายของ

ดว้ย การปฏิบติัเช่นน้ีคนพื้ นเมืองจะพอใจ และเขาจะ

นิยมธรรมทูตมากขึ้ นดว้ย



นักบุญเกรโกร่ีสอนวา่ ธรรมเนียมของคนต่างศาสนา

ถูก “เสก” ได ้(คือคริสตศ์าสนารบัได)้ การปฏิบติัของ

พระศาสนจกัรสมยัแรกเป็นเช่นน้ีจริง มีพิธีและธรรม

เนียมของคนต่างศาสนาท่ีเรารบัไม่ได ้แต่เราพอใจจะ

เลือกเอาธรรมเนียมหลายอยา่งท่ีเรารบัไดต้วัอย่างเช่น



(1) ตอ้งหา้มอยา่งเด็ดขาด ในการถวายของแกผี่ (ปีศาจ) แต่

เราอนุญาตใหถ้วายของแกเ่ทวดาไดโ้ดยมีเง่ือนไขดงัน้ี คือ 

ก) คริสตงัตอ้งรูจ้กัค าสอนของพระศาสนจกัรของเรา

เกี่ยวกบัเทวดาใหดี้ เพื่อเขาจะนับถือเทวดาแท ้ไม่ใช่ผีสาง

นางไม ้

ข) เราจะถวายดอกไม ้เทียน ฯลฯ แต่ไม่ใหถ้วายอาหาร



(2) ชาวบา้นชอบสรา้งศาลเจา้ ใหผี้ปกปักรกัษาหมูบ่า้นและ

บา้นเรือน และเขาตั้งรูปชา้งมา้เก่ียวกบัเทพนิยายไวใ้นศาลน้ัน 

ใหค้ริสตงัสรา้งศาลแบบเดียวกนัได ้แต่เป็นเกียรติแก่เทวดา

รกัษาตวั ในศาลน้ันจะตั้งเพียงรูปเทวดามีคาแอลเท่าน้ัน



(3) เขาเอาใบลาน แผ่นเงิน หรือแผ่นตะกัว่แขวนคอเด็กๆ หรือ

ผูกขอ้มือคนเจ็บป่วย มีคาถาต่างๆ เขียนไวด้ว้ย ใหค้ริสตงัเขียน

พระนามพระเยซู แม่พระและนักบุญยอแซฟ เป็นภาษาลาติน

หรือภาษาบาลี ซ่ึงเป็นท่ีนิยมทัว่ไปไวแ้ทนตราท่ีเขียนเป็นภาษา

เดิม ท่ีส าคญัจะตอ้งอธิบายถึงความหมายของพระนามศกัด์ิสิทธ์ิ

เหล่าน้ันอยา่งดีและอธิบายถึงฤทธ์ิอ านาจของพระนามดว้ย เพื่อ

รบัพระคุณจากพระเป็นเจา้ และเพื่อคริสตงัใหมจ่ะไมถื่อลางนอก

รีต (ซูแปรติ์ซงั)



เน่ืองจากชาวบา้นมกันิยมพิธีกรรมทางศาสนาภายนอก 

เราขอใหธ้รรมทูตอนุโลม ตามความตอ้งการของเขา เท่าท่ี

จะท าได ้เช่นใหค้ริสตงัชุมนุมกนัทุกวนัอาทิตยแ์ละวนัฉลอง 

ซ่ึงในหมู่บา้นอาจจะมีเพียงสองหรือสามคนก็ตาม รวมกนั

เพื่อสวดสายประค าและสวดภาวนาอ่ืนๆ เม่ือมีคนเจ็บป่วย 

ไม่วา่จะเป็นคริสตงัหรือคนต่างศาสนา ใหค้ริสตงัไปเยีย่ม

เขา และสวดภาวนาในบา้นของเขา ขอใหค้ริสตงัทุกคนเก็บ

น ้าเสกไวใ้นภาชนะไวท่ี้บา้นของตน



สภาสงัคายนาวาตกินัที่ 2 ไดมี้การพิจารณากนัอยา่งยืดยาวถึง

ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมกบัสาสน์แห่งความรอด

Gaudium et Spes พระธรรมนูญวา่ดว้ยพระศาสนจกัรในโลก

สมยัน้ี

Ad gentes divinitus พระสมณกฤษฎีกาวา่ดว้ยงานธรรมทูตแหง่

พระศาสนจกัร

Nostra Aetate ค าแถลงวา่ดว้ยความสมัพนัธแ์หง่พระศาสนจกัร

กบับรรดาศาสนาท่ีมิใชค่ริสตศ์าสนา



การประชุมซีนอด ในปี ค.ศ.1985 ซ่ึงเป็นการฉลอง

ครบ 20 ปีแหง่การปิดประชุมสภาสงัคายนาวาติกนัท่ี 

2 มีการพดูถึงการน าพระวรสารเขา้สู่วฒันธรรมวา่เป็น 

“การเปล่ียนอยา่งใกลช้ิด ซ่ึงคุณค่าของวฒันธรรมท่ี

แทจ้ริงโดยอาศยัการผนึกเขา้ไปในคริสตศ์าสนาภายใต้

วฒันธรรมต่างๆ ของมนุษย”์



พระสนัตะปาปายอหน์ ปอล ท่ี 2 ทรงใส่พระทยัเป็น

พิเศษถึงการประกาศพระวรสารใหก้บัวฒันธรรม ใน

ความเห็นของพระองค ์การเสวนาระหวา่งพระศาสน

จกัรและวฒันธรรมมีความส าคญัพิเศษต่ออนาคตของ

พระศาสนจกัรและของโลก เพื่อช่วยพระองคใ์นงานน้ี

พระสนัตะปาปาทรงสถาปนาหน่วยงานพิเศษขึ้ นใน

โรมนัคูเรีย คือ สมณสภาเพื่อวฒันธรรม



หวัขอ้ส าคญัในค าสอนของพระสนัตะปาปายอหน์

ปอล ท่ี 2  จะวนเวยีนอยูก่บัความเร่งด่วนของการ

ประกาศพระวรสารใหก้บัวฒันธรรม พนัธกิจน้ี

หมายความวา่ พวกเราตอ้งเขา้ใจและเขา้ใหถึ้งแกน่แหง่

ความเป็นอตัลกัษณข์องวฒันธรรม



ค า วฒันธรรม

ความหมายของค ามีหลายรอ้ยค าจ  ากดัความ

พ.ศ.2485 หมายถึงลกัษณะท่ีแสดงถึงความเจริญ

งอกงามแก่หมู่คณะ ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

ความกลมเกลียวกา้วหน้าของชาติและศีลธรรมอนัดี

ของประชาชน



พ.ศ. 2525 หมายถึงส่ิงท่ีท าใหเ้จริญงอกงาม

แก่หมู่คณะ วถีิชีวติของหมู่คณะ



ทางวชิาการ หมายถึง พฤติกรรมและสิ่งท่ีคนใน

หมู่คณะผลิตขึ้ นดว้ยการเรียนรูจ้ากกนัและกนั

และร่วมใชอ้ยูใ่นหมู่พวกของตน



วฒันธรรม คือ ผลอนัสืบเน่ืองมาจากชีวติและ

กิจการของกลุ่มคนกลุ่มหน่ึง คนท่ีอยูใ่นกลุ่มชนน้ัน

ก็จะไดร้บัอิทธิพลจากวฒันธรรมท่ีเขาเจริญชีวติอยู ่

เมื่อผูค้นและสงัคมเปล่ียนไปวฒันธรรมก็

เปล่ียนแปลงไปดว้ย (EA ขอ้ 21)



สรุป วฒันธรรม

มีชีวติ เปล่ียนแปลงเสมอ มีเกิด มีดบั

ร่วมสมยั เป็นประโยชน์ คลา้ยแฟชัน่

มีผลของความบกพร่องของบาปติดอยู่



ค านิยาม การอยูใ่นวฒันธรรม (Inculturation)

หมายถึง การเปล่ียนแปลงอยา่งใกลช้ิด ซ่ึงค่านิยม

ทางวฒันธรรมอยา่งท่องแท ้โดยการน าเขา้มารวมไว ้

ในคริสตศาสนาและการฝังรากของคริสตศาสนาลงไว้

ในวฒันธรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์(RM 52)

(เทววิทยาของการอยูใ่นวฒันธรรม)



Inculturation means “the intimate 

transformation of authentic cultural values 

through their integration in Christianity in 

the various human culture”. (RM 52)



ค า การอยูใ่นวฒันธรรม (Inculturation)

ไม่ใช่การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรม (adjust)

ไม่ใช่การแทรกตนของพระศาสนจกัรเขา้ไปใน

วฒันธรรมของประชากรต่าง ๆ 

ไม่ใช่การดดัแปลง (adapt)

ไม่ใช่การช็อปป้ิงวฒันธรรมท่ีเราคิดวา่ดีแลว้เอามาใช้



กฤษฎีกาสมชัชาใหญ่ของพระศาสนจกัรคาทอลิก

ในประเทศไทย ค.ศ.2015

การเขา้สู่วฒันธรรมและเสวนา การประกาศข่าวดีในวฒันธรรม

ท่ีแตกต่างและการเสวนาน้ัน ตอ้งเคารพในความแตกต่าง และ

ยอมรบัแนวทางแหง่การประกาศข่าวดี เร่ือง พระคริสตเจา้ผูเ้ป็น

พระพรส าหรบัมนุษยทุ์กคนในทุกวฒันธรรม พระศาสนจกัรตอ้ง

ไม่เพียงถ่ายทอดความจริงและคุณค่าออกไป แต่ตอ้งพรอ้ม

ยอมรบัขอ้ดีต่างๆ ของวฒันธรรมเหล่าน้ันดว้ย



การประกาศขา่วดีเร่ืองความรกัของพระเจา้ในสงัคมและใน

วฒันธรรมไทย เราตอ้งไม่มองขา้มหรือละเลยวถีิปฏิบติัของ

คนไทย ขณะเดียวกนัตอ้งเขา้ใจถึงผลกระทบของโลกาภิวตัน์

ต่อสงัคม เพื่อสรา้งสรรคค์ าสอนดา้นเทววทิยาท่ีเหมาะสม 

จนกระทัง่สามารถประกาศขา่วดีแหง่ความรกั ความเมตตา

ของพระเจา้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้ น เพื่อน าพระพร

แหง่ความยุติธรรมและสนัติของพระเจา้สู่สงัคมไทย



เน้ือหาจากคู่มือการสอนค าสอน 2020 

ขอ้ 43 การประกาศพระวรสารมิไดห้มายถึง การครอบครอง

พื้ นท่ีใดพื้ นท่ีหน่ึง แต่เป็นการด าเนินกระบวนการฝ่ายจิตในชีวิต

ของบุคคล เพื่อว่าความเช่ือจะไดห้ยัง่รากลึก และมีความส าคญั 

การประกาศพระวรสารใหก้บัวฒันธรรม เรียกรอ้งใหต้อ้งเข ้าถึง

หวัใจของวฒันธรรม ซ่ึงก่อใหเ้กิดความคิด และความจริงขึ้ นใหม ่

ท่ีเขา้ลึกถึงแก่นท่ีลึกท่ีสุดแห่งปัจเจกบุคคล และสงัคมเพื่อท่ีจะให้

ความสวา่งแกพ่วกเขาจากภายในดว้ยแสงสวา่งของพระวรสาร   



“น่ีเป็นภาคบงัคบัท่ีตอ้งประกาศพระวรสารใหก้บัวฒันธรรม 

เพื่อท่ีจะน าพระวรสารเขา้สู่วฒันธรรมในประเทศท่ีมี

ขนบธรรมเนียมดั้งเดิมท่ีเป็นคาทอลิก น่ีหมายถึง การให้

ก าลงัใจ ส่งเสริม และเพิ่มความมัง่คัง่ท่ีมีอยูแ่ลว้ ในประเทศท่ี

มีขนบธรรมเนียมทางศาสนาแบบอ่ืน หรือในประเทศท่ีมี

โลกียว์สิยัเป็นส่วนใหญ่น่ีจะหมายถึง การใชก้ระบวนการใหม่

ส าหรบัการประกาศพระวรสารใหก้บัวฒันธรรม แมว้า่จะตอ้ง

วางแผนกนัระยะยาว”



ขอ้ 44 ความสมัพนัธร์ะหวา่งพระวรสารและวฒันธรรม

เป็นความทา้ทายต่อชีวติของพระศาสนจกัรเสมอ หน้าท่ี

ของพระศาสนจกัรคือ การเฝ้าระวงัดว้ยความซ่ือสตัยต่์อ

ขอ้ความเช่ือ แต่ในขณะเดียวกนั “ก็เป็นความจ าเป็นวา่

ค าสอนท่ีเป็นความจริงแน่นอนและไม่อาจเก็บเงียบไว ้ซ่ึง

พวกเราตอ้งยอมรบัดว้ยความเชื่อ และจะตอ้งไดร้บัการ

ยอมรบัดว้ยความเชื่อน้ันจะตอ้งไดร้บัการศึกษาพฒันา 

และมอบต่อไปยงัผูอ่ื้นตามความตอ้งการแห่งกาลเวลา

ของพวกเรา”



ในสถานการณปั์จจุบนัท่ีมีความหา่งไกลกนั ระหวา่ง

ความเชื่อและวฒันธรรม จึงเป็นความเร่งด่วนท่ีพวกเรา

ตอ้งครุ่นคิดกนัใหม่ถึงพนัธกิจของการประกาศพระวรสาร

ดว้ยกลยุทธแ์ละภาษาใหม่ท่ีสามารถรบัใชเ้พื่อเน้นถึงมิติ

แหง่งานธรรมทูต



“การสอนค าสอนกบัการน า
ความเช่ือเขา้ในวฒันธรรมไทย 
ตามคู่มือแนะแนวการสอน     

ค  าสอน เล่มใหม่”

(DC ขอ้ 394-400)



การสอนค าสอนเพื่อรับใช้
ในการปรับวฒันธรรมเขา้สู่ความเช่ือ

บทที่ 11



“พระศาสนจกัรแต่ละแห่ง
ท่ีถูกสถาปนาข้ึน

ไม่เพียงแต่เพ่ือสัตบุรุษเท่านั้น .............

ขอ้ 394

......แต่ยังเพื่อการเป็นปณิธานในความตั้งใจอันแน่วแน่ 
เพื่อความมั่งคั่งสมบูรณ์และเพื่อสิ่งที่มีความจ ากัด 



เป็นหนา้ท่ีเรียนรู้ใหเ้ขา้ถึงแก่นแห่งพระวรสาร
และถ่ายทอดข่าวดีต่อไป
โดยไม่มีการบิดเบือนแมแ้ต่เลก็นอ้ย
ในขอ้ความจริงแห่งพระวรสาร

...ท ำใหข้่ำวดีเป็นภำษำท่ีประชำชนทอ้งถ่ินสำมำรถเขำ้ใจ 

แลว้ประกำศออกมำในภำษำทอ้งถ่ิน”

ขอ้ 394  (ตอ่)



การรับใช้การปรับวัฒนธรรมเข้าสู่ความเชื่อ 
ซึ่งพระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่ง

ถูกเรียกร้องให้ต้องกระท า

อันเป็นเครื่องหมายแห่งความบริบูรณ์ของพระจิต

ผู้ที่ทรงท าให้พระศาสนจักรสากลสวยงาม 

ขอ้ 394  (ตอ่)



“แต่ละภาคส่วนแห่งประชากรของพระเจา้
โดยอาศยัการแปล  ของขวญัของพระเจา้....

โดยอาศยัภูมิปัญญาของตนเอง......

สรำ้งควำมมั่งคั่งใหก้บัข่ำวดีดว้ยกำรแสดงออก
ดว้ยพฤติกรรมแบบใหม่ท่ีชดัเจน”

ขอ้ 394  (ตอ่)



ในงานแห่งการประกาศพระวรสาร
พระศาสนจกัรถูกเรียกร้องใหเ้ลียนแบบ

“ฉบับแห่งแรงดลใจเดียวกัน .....
พระเยซูคริสต์ผูกมัดตนเองด้วยการอวตารมารับ

สภาพมนุษย์ .........

ภายใตเ้งือ่นไขของระบบสงัคมและวฒันธรรมบางประการ

ของมนษุย ์ทีพ่ระองคเ์จรญิพระชนมช์พีอยูร่่วมกนั”

ขอ้ 395



การปรับรูปแบบวัฒนธรรมแรกแห่ง
พระวจนาตถ์ของพระเจ้าด ารงเรื่อยมา  
จนถึงวันนี้  ดุจดังต้นแบบแห่งการประกาศ
พระวรสารของพระศาสนจักร

ขอ้ 395 (ตอ่)



นี่เป็นการเดินทางที่ล้ าลึก.......
นี่เป็นการเจาะแก่นสารของพระวรสาร  
เข้าสู่ส่วนลึกของบุคคลและประชากรทีละเล็ก 
ทีละน้อย

ขอ้ 395 (ตอ่)



เป้าหมายสุดท้าย
.......ในฐานะที่จะต้องประกาศ เทศนาไปตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละวัฒนธรรม”

ขอ้ 395 (ตอ่)

มีความรับผิดชอบยิ่งใหญ่      กระบวนการที่เหมาะสม  

สร้างรูปแบบใหม่จ าเพาะส าหรับแต่ละวัฒนธรรม



ต้องน าเอาพลังของพระวรสาร
เข้าสู่หัวใจของวัฒนธรรมต่าง .ๆ....

...........ต้องปรับวัฒนธรรมให้เข้ากับความเชื่อ 

วัฒนธรรมแบบ อรรถปริวรรตศาสตร์
(hermeneutics) 

ขอ้ 396



ความพยายามที่จะเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ 
กับประสบการณ์ของบุคคล  

พร้อมวิถีการเจริญชีวิตของพวกเขา 

ขอ้ 396  (ตอ่)



ในอดีตเคยมีการปฏิบัติกันภายในครอบครัวและสังคม.....
ความอ่อนแอแห่งกระบวนการดังกล่าวได้
น าไปสู่วิกฤตของการยึดถือความเช่ือ

เอาตามใจชอบ

ขอ้ 396  (ตอ่)



การสอนค าสอนจะต้องไม่มุ่งไปเพียงแค่การ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระแห่งความเชื่อแต่

ประการเดียวเท่านั้น 

ขอ้ 396  (ตอ่)

แต่ !!!!! จ ำตอ้งใสใ่จถึง 
กระบวนการแห่งการรบัความเชือ่เป็นการสว่นตวั



ก. เรียนรู้วัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง
แห่งความเชื่อของบุคคล 

สร้างพลวัตแห่งความสัมพันธ์

ขอ้ 397 



ข. รับรู้ว่าพระวรสารมีมิติวัฒนธรรมของตนเอง  
ซึ่งตลอดเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมา   

แทรกซึมเข้าไปในวัฒนธรรมต่างๆ

ขอ้ 397  (ตอ่)



ค. สื่อสารการกลับใจจริงจัง
พระวรสาร มีผลดีภายในวัฒนธรรมต่างๆ

ขอ้ 397  (ตอ่)



ง.  เมล็ดพันธุ์แห่งพระวรสารมีอยู่แล้ว
ในวัฒนธรรม ต่าง  ๆ

แม้ว่าพระวาจาพระเจ้าอยู่เหนือสิ่งใด 
และไม่สิ้นสุดในวัฒนธรรมดังกล่าว

ขอ้ 397  (ตอ่)



การถ่ายทอดพระวรสารแบบใหม่ตาม
วัฒนธรรมที่ก าลังได้รับการประกาศพระวรสาร

จะไม่ถูกละเลยความครบถ้วนแห่ง
เนื้อหาความเชื่อ

ขอ้ 397  (ตอ่)



ไม่ใช่เพียงแค่น าพระวรสารไปเทียบเคียงข้าง
กับวัฒนธรรม ในท านองของการตบแต่งให้

แลดูสวยงาม

ขอ้ 398 



กระบวนการพลวัต
- การรับฟังรับรู้วัฒนธรรมของประชาชน
- แยกแยะเสียงสะท้อน แห่งพระวาจาของพระเจ้า 
- แยกแยะสิ่งที่เป็นคุณค่าแท้จริงแห่งพระวรสาร 
- การช าระล้างสิ่งที่เป็นจุดด่างแห่งบาป 

ขอ้ 398 (ตอ่)

อาศัยการกระตุ้นทัศนคติให้มีการกลับใจอย่างจริงจังหาพระเจ้า
โดยอำศยักำรเสวนำ
และกำรเจรญิดำ้นวฒุิภำวะภำยในดว้ยควำมอดทน



เป็นเรื่องภายในส าหรับพระศาสนจักรท้องถิ่น 
“ตอ้งหมายถึงประชากรทั้งหมดของพระเจา้ 

เพราะประชากร สะท้อนให้เห็นถึง 
ความส านึกในความเชื่อ (sensus fidei)

ขอ้ 399 

หากพระวรสารถูกน ามาปรับวัฒนธรรมในประชากร
โดยผ่านวัฒนธรรม 
การถ่ายทอดความเชื่อก็จะเป็นไปในท านองที่มีชีวิตชีวา 



ต้องพยายามใช้ทุกประเด็นแห่งวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมที่ประชากรแสดงออกมา

ให้เป็นประโยชน์ 

ขอ้ 400 



การสอนค าสอน  จึงต้องอุทิศให้กับความห่วงใย
ในบางประเด็นแห่งการอภิบาลของพระศาสนจักร 

ซึ่งเรียกร้องอย่างชัดเจนให้ใช้ภาษา  และการแสดงออก    
ที่จะกระท าแบบใหม่ให้เห็นถึงรูปแบบของงานธรรมทูต   

ที่สงบเรียบง่ายและมีความชื่นชมยินดี 

ขอ้ 400 (ตอ่)






