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“อะไรคือความแตกต่างระหว่างหนังสือคำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก (The Catechism of the Catholic Church)  
กั บ พระคั ม ภี ร์ ไ บเบิ ล ?” ไม่ นี่ ไ ม่ ใช่ คำ � ถามหนึ่ ง ที่ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ
กำ�หนดคำ�จำ�กัดความของหนังสือคำ�สอน (the Catechism)   
แต่เป็นคำ�ถามจริงๆของใครบางคนซึ่งน่าจะได้สอนความเชื่อ
คาทอลิกและทำ�งานในบรรยากาศแบบคาทอลิก
มันเป็นเวลานานถึง 50 ปีนับจากสภาสังคายนาวาติกัน
ที่ 2    30 ปีนับจากพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงเรียก
ร้องให้มีบทสรุปใหม่ซึ่งครอบคลุมทุกหลักคำ�สอนของคาทอลิก
และ 20 ปีตั้งแต่หนังสือคำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิกเสร็จ
สมบูรณ์  ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนจำ�นวนไม่น้อยที่ไม่รู้จักหนังสือนี้
ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความคุ้นเคยกับเนื้อหาของมันเลย อย่างไร
ก็ ต าม เราบอกได้ อ ย่ า งกว้ า งๆว่ า หนั ง สื อ คำ � สอนพู ด อย่ า ง
ชัดเจนและอธิบายสิง่ ทีเ่ รากล่าวทุกอาทิตย์ในบทข้าพเจ้าเชือ่ (the
Creed) ให้แนวทางที่เราดิ้นรนเพื่อการมีชีวิตอย่างมีศีลธรรม
และจริยธรรม รวมถึงแนวทางการสื่อสารของเรากับพระเจ้าใน
การภาวนา

หนังสือศักดิ์สิทธิ์ท่สี ุดซึ่งสืบทอดกันมาของชาวคาทอลิก
คือ พระคัมภีร์ไบเบิล อันมีเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
พระเจ้ากับมนุษยชาติ ตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างจนถึงการเปิดเผย
อย่างสมบูรณ์ของพระเจ้าเองคือ พระเยซูเจ้าและคำ�สัญญา
ที่จะประทับอยู่ตลอดเวลาภายในและโดยอาศัยชีวิตของพระ
ศาสนจักร เนื้อหาส่วนใหญ่ของหนังสือคำ�สอนประกอบด้วย
ข้อความที่คัดลอกมา (quote) และคำ�กล่าวอ้าง (citation) จาก
พระคัมภีร์
คำ�ว่าหนังสือคำ�สอน (the Catechism) ทำ�ให้ความทรง
จำ�สำ�หรับชาวคาทอลิกผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงก่อนสภาสังคายนา
วาติกันที่ 2 มีประโยชน์   มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีการ
ท่องจำ�คำ�ถามและคำ�ตอบทีม่ อี ยูใ่ น The Baltimore Catechism1
เพราะการปฏิ บั ติ เช่ น นี้ ถื อ ว่ า เป็ น หลั ก การพื้ น ฐานของการ
ศึกษาทางศาสนา
วิ ธี ท่ อ งจำ � เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ มากสำ � หรั บ วิ นั ย และวิ ธี ก าร
พัฒนาความจำ�ที่น่าอัศจรรย์ แต่ก็มีการสอนคำ�สอนซึ่งเป็นที่รู้
กันว่าให้ความเข้าใจได้เล็กน้อย ทีเ่ ราเรียกว่าการศึกษาความเชือ่
(faith education) เกิดขึ้นมาแทน   และเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ
ในข้อสนับสนุนว่าวิธีการใหม่จะค่อยๆชัดเจนขึ้นแม้คุณยังไม่
เข้าใจมัน ทุกวันนี้เราเข้าใจกันว่าการสั่งสอนศาสนาต้องเข้าถึง
บุคคลหนึ่งในที่ซึ่งเขาหรือเธออยู่ในปัจจุบัน ไม่เช่นนั้นก็ไม่ใช่
1 The Baltimore Catechism เป็นหนังสือคำ�สอนของพระศาสนจักรอเมริกา พิมพ์ปี ค.ศ. 1891

การสอนคำ�สอนแท้จริง
โชคดีที่หนังสือคำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิกฉบับใหม่
ไม่ได้มุ่งหวังพัฒนาความจำ�ของเรา (วิธีการเช่นนั้นคงทำ�ให้การ
สอนคำ�สอนนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะหนังสือคำ�สอนฉบับ
นี้มี 904 หน้า)   แต่น่าจะพูดได้ว่ามันเป็นของขวัญจากบรรดา
ผู้มีอำ�นาจสั่งสอนของพระศาสนจักรสำ�หรับสัตบุรุษ เพื่อพวก
เขาจะสามารถเข้าใจความสมบูรณ์แห่งการช่วยให้รอดพ้นที่
พระเจ้าประทานให้เราโดยอาศัยพระเยซูคริสต์ได้มากยิ่งขึ้น
ในการฉลองสามสิบปีแห่ง สภาสั งคายนาวาติ กั นที่ 2
นักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา ทรงรวมคำ�แถลงการณ์
นี้ในเอกสารทางการที่สั่งให้พิมพ์ หนังสือคำ�สอนพระศาสนจักร
คาทอลิก ดังนี้
ข้าพเจ้าประกาศให้หนังสือคำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
เป็นมาตรฐานแท้จริงสำ�หรับการสอนความเชือ่ และด้วยเหตุนี้จึง
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีค่าควรแก่การยอมรับอย่างดี และมีเหตุ
มีผลเพื่อสร้างความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักร  
มั น อาจสนั บ สนุ น การฟื้ น ฟู ซึ่ ง พระจิ ต เจ้ า ทรงเรี ย กร้ อ งพระ
ศาสนจักรของพระเจ้าอันเป็นพระกายของพระคริสต์อย่างไม่
หยุดหย่อน ให้เดินทางแสวงบุญไปสู่แสงสว่างที่ไม่ลดน้อยลง
แห่งพระอาณาจักร!
Mary Carol Kendzia
Series Editor

หมายเหตุ ขอขอบคุณ คุณกิ่งแก้ว ปริกัมศีล เจ้าหน้าที่แผนก
คริสตศาสนธรรม ที่ได้จัดแปลหนังสือ The Catechism of the
Catholic Church ที่ทำ�ให้เราสามารถเข้าใจถึงความสำ�คัญของ
หนังสือคำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก และข้อคำ�สอนที่เป็น
มาตรฐานแท้จริงสำ�หรับความเชื่อคาทอลิก
คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม
ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม

บทที่ 1
หนังสือคำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิกคืออะไร?

___________________________________________________
สำ�หรับชาวคาทอลิกซึง่ พอมีอายุบา้ ง คำ�ว่า หนังสือคำ�สอน  
(catechism) ทำ�ให้ระลึกถึงความทรงจำ�ที่เป็นคำ�ถามต่างๆและ
คำ�ตอบที่ต้องท่องจำ�  แต่คำ�นี้มีจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งคือ
การนำ�เสนอความจริงเกี่ยวกับนิกายคาทอลิกอย่างเป็นระบบ
และครอบคลุมทุกเรื่อง  พระศาสนจักรได้พิมพ์หนังสือคำ�สอน
เช่นนั้นสองเล่มในประวัติของพระศาสนจักร
หนังสือคำ�สอนเล่มแรก เกิดจากสภาสังคายนาแห่ง
เตรนท์ ทีเ่ รียกว่าหนังสือคำ�สอนโรมัน (the Roman Catechism)
ซึ่งพิมพ์ในปี ค.ศ. 1566  หนังสือคำ�สอนเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์
ถึง 817 ครั้ง ในสี่ศตวรรษ จึงมีอิทธิพลอย่างมาก   พระคาร์ดินัล
Newman ชอบหนังสือคำ�สอนฉบับนี้ และได้กล่าวว่า  “ข้าพเจ้า
แทบจะไม่สั่งสอนด้วยการเทศน์ แต่ข้าพเจ้าจะนำ�เข้าสู่หนังสือ
คำ�สอนที่สมบูรณ์และดีมากนี้ เพื่อจะได้เข้าใจเนื้อหาสาระของ
ข้าพเจ้าและคำ�สั่งสอนของข้าพเจ้า”    พระสันตะปาปายอห์น
ที่ 23 ยังได้แนะนำ�หนังสือคำ�สอนเล่มนี้ในปี ค.ศ. 1960
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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หนังสือคำ�สอนเล่มสอง ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่อง
และเป็นระบบ ได้รบั การตีพมิ พ์ในปี ค.ศ. 1992  นัน่ คือ หนังสือ
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก (the Catechism of the
Catholic Church) ซึ่งเป็นหนังสือคำ�สอนที่หนังสือ Catholic
Update เล่มนี้ต้องการพูดถึง  เพราะเป็นผลแห่งความพยายาม
7 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 ตามการร้องขอของการประชุม
สมัชชาพระสังฆราช จนกระทั่งพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่
2 ทรงประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 1992
ทำ�ไมจึงต้องมีหนังสือคำ�สอนใหม่? ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1566 มีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายได้แก่ การฟื้นฟูเอกภาพ
คริสตศาสนจักร พิธีกรรมที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ปัญหา
ใหม่ ๆ ด้ า นสั ง คม และเรื่ อ งราวใหม่ ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ศี ล ธรรม
เช่น เด็กหลอดแก้ว และสงครามปรมาณู สาเหตุที่สองเป็น
ความจำ�เป็นที่ได้รับความใส่ใจคือ “ความมีสำ�นึกในปัจจุบัน”
(contemporary consciousness) ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆ
ที่ มี เ งื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ บุ ค คลและประวั ติ ศ าสตร์ สาเหตุ ที่ ส าม
คือเพื่อนำ�เอาความเข้าใจด้านการอภิบาลแบบใหม่ที่เกิดขึ้น
จากสภาสังคายนาวาติกันที่ 2   โดยเฉพาะในเอกสารของการ
ประชุมนี้คือ พระศาสนจักรในโลกสมัยใหม่ (Gaudium et Spes
- The Church in the Modern World) เข้ามารวมด้วย
หนั งสื อ คำ � สอนพระศาสนจัก รคาทอลิ ก เป็ น รู ป แบบ
วรรณกรรมหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะ หนังสือคำ�สอนเล่มแรกเป็น
10
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หนังสือที่มีคำ�ตอบอันเป็นที่ยอมรับจากทุกคน   แม้เมื่อหนังสือ
คำ�สอนเล่มแรกจะใช้รูปแบบคำ�ถาม-คำ�ตอบ อันเป็นที่คุ้นเคย
ของคนมากมาย ตั้งแต่ the Baltimore Catechism (หนังสือ
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิกไม่ได้ใช้รูปแบบนี้) คำ�ตอบที่มี
ในหนังสือคำ�สอนก็ไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ และยัง
เป็นตัวกำ�หนดด้วยว่าคำ�ถามต้องเป็นอะไร หนังสือคำ�สอนเล่ม
แรกที่มีลักษณะเช่นนั้นแสดงท่าทีที่อันตรายซึ่งฝังอยู่กับการให้
ความรู้สึกเชื่อมั่นในความเป็นสิ่ง “ถูกต้อง” แก่ผู้อ่าน บางคน
อาจคิดอย่างผิดๆว่านักเรียนหรือครูไม่จำ�เป็นต้องดิ้นรนหา
คำ�ตอบใดสำ�หรับคำ�ถามทั้งหลายอย่างเช่นที่พวกเขาควรทำ�
ในการศึกษาวิชาอื่นๆ   เพราะคำ�ตอบทั้งหลายมีอยู่ในหนังสือ
ทั้งหมด  ไม่มีการโต้แย้งใดๆเข้ามายุ่งเกี่ยว เพราะไม่เคยมีสอง
ความคิดเห็นสำ�หรับหนึ่งคำ�ถาม
สิ่งที่ถูกต้องแน่นอนและไม่อาจปฏิเสธได้ถูกเขียนอย่าง
ชัดเจนในทุกหน้า ทำ�ให้หนังสือคำ�สอนเล่มแรกมีลกั ษณะเฉพาะ
ตัวและคุณภาพที่ไม่เหมือนหนังสือเล่มใด หนังสือเล่มแรกซึ่ง
ถูกพรรณนาโดยความเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นเช่นนั้นสามารถ
เป็นประโยชน์สำ�หรับคาทอลิก ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่
แน่ น อนในทุ ก ๆเรื่ อ ง สามารถเป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ รู้ สึ ก มั่ น ใจใน
หนังสือคำ�สอนเล่มแรก อนึ่ง ภาวะความเชื่อมั่นที่ไม่ประสงค์
จะเปลี่ยนแปลงความคิดใดๆก็สามารถแสดงออกถึงปัญหา
ด้วย  ภาวะที่มีชีวิตถามคำ�ถามใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง และหลาย
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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คำ � ถามไม่ เ คยปรากฏแก่ ผู้ เขี ย นทั้ ง หลาย แล้ ว ชาวคาทอลิ ก
จะจัดการปัญหาเช่นนั้นอย่างไร? ภาวะจิตใจที่ไม่เปิดรับ ซึ่ง
หนังสือคำ�สอนอาจมีส่วนส่งเสริมให้บางคนเป็นเช่นนั้น จะ
ทำ�ให้พวกเขาไม่ได้เตรียมพร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาที่ไม่คาด
คิดหรือไม่?
นี่ไม่ได้เป็นการกล่าวว่าบุคคลหนึ่งไม่สามารถมีความ
เข้าใจในความเชื่อได้มากขึ้นเพราะหนังสือคำ�สอนเล่มแรก และ
ใช้ความเข้าใจนั้นเพื่อทำ�ให้สถานการณ์และปัญหาใหม่ๆเป็น
สิ่งที่ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม หลายคำ�ถามยังคงอยู่ เช่น การที่เรา
ได้ประสบกับสถานการณ์และปัญหาใหม่ๆเหล่านี้แสดงให้เห็น
ความจริงแห่งความเชื่อบ้างหรือไม่? ประสบการณ์เหล่านั้น
ช่วยให้เราเข้าใจรูปการแห่งความจริงทั้งหลายที่เราไม่เคยเห็น
มาก่อนใช่ไหม?   ปัญหาและสถานการณ์ใหม่ๆขยายความคิด
ของเรา และทำ�ให้ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้ากำ�ลัง
พยายามสอนเราลึกซึ้งขึ้นหรือไม่?

ประวัติโดยย่อเกี่ยวกับหนังสือคำ�สอน

หนังสือคำ�สอนเล่มแรกๆ (เป็นเหมือนพระวรสาร) ถูก
พูดก่อนที่จะถูกเขียน หนังสือคำ�สอนทั้งหลายนั้นเริ่มขึ้นในรูป
ของคำ�สั่งสอนต่างๆที่ให้กับผู้รับศีลล้างบาปใหม่โดยบรรดา
ปิตาจารย์แห่งพระศาสนจักร ได้แก่ ซีริล แห่งกรุงเยรูซาเล็ม
หรือยอห์น คริสโซสโตม แห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิล และใน
12
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เวลาต่อมาจึงถูกนำ�มาเขียน ส่วนหนังสือคำ�สอนหลังจากนัน้ (อาทิ
เช่น หนังสือคำ�สอนโรมันของสภาสังคายนาแห่งเตรนท์และ
Baltimore Catechism ของสภาพระสังฆราชแห่งสหรัฐอเมริกา)
เกิดจากกระบวนการผันกลับคือ เริ่มจากถูกเขียนขึ้นแล้วจึง
กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่บรรดาครูคำ�สอนนำ�ไปใช้สั่งสอนเด็กๆ
เยาวชนและผู้ใหญ่ที่สนใจ
หรืออาจกล่าวได้ว่า ในตอนเริ่มต้นพระศาสนจักร การ
สอนคำ�สอนเกิดขึ้นเป็นลำ�ดับแรก ความรู้จากประสบการณ์ที่
เพิ่มขึ้นของครูคำ�สอนและกลุ่มคริสตชนได้ถูกนำ�มาเขียนไว้ใน
เอกสารฉบับหนึง่ คือ “หนังสือคำ�สอน” (catechism) อีกประการ
หนึ่ง หนังสือคำ�สอนทั้งหลายหลังจากนั้นได้ถูกเขียนขึ้นก่อน
โดยอาศัยความรู้จากประสบการณ์ของพระศาสนจักร แล้วครู
คำ�สอนจึงนำ�ไปใช้ สิ่งที่ควรชัดเจนคือ ไม่ว่าในกรณีใด การสอน
คำ�สอนหรือหนังสือคำ�สอนเกิดขึ้นก่อนก็ตาม สิ่งที่เป็นปัจจัย
สำ�คัญต่อการสอนคำ�สอนอย่างมีประสิทธิภาพก็คือ ครูคำ�สอน

หนังสือคำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิกเกิดขึน้ ได้อย่างไร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 1985 พระสันตะปาปายอห์น
ปอล ที่ 2 ทรงเรียกประชุมสมัชชาพระสังฆราชวาระพิเศษเพื่อ
เป็นการระลึกถึงการครบรอบ 20 ปีแห่งสภาสังคายนาวาติกัน
ที่ 2 ในการประชุมนีม้ กี ารเสนอให้จดั ทำ�หนังสือคำ�สอนเล่มหนึง่
หรือประมวลคำ�สอนของคาทอลิกในเรือ่ งความเชือ่ และศีลธรรม
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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เพื่อเป็นหนังสือแหล่งข้อมูลสำ�หรับการจัดทำ�หนังสือคำ�สอน
ท้องถิ่นของหลายประเทศทั่วโลก
ในปี ค.ศ. 1986 ทรงแต่งตัง้ คณะกรรมาธิการทีป่ ระกอบ
ด้วยพระสังฆราช 12 องค์ เพือ่ ทำ�งานร่างหนังสือแหล่งข้อมูลดัง
กล่าวภายใต้การนำ�ของพระคาร์ดนิ ลั โยเซฟ รัตซิงเกอร์ (ปัจจุบัน
คือ พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ท่ี 16) ในฐานะหัวหน้าสมณกระทรวง
เพือ่ หลักคำ�สอนเกีย่ วกับความเชือ่ (the Congregation for the
Doctrine of the Faith)  คณะกรรมาธิการประกอบด้วยผู้นำ�พระ
ศาสนจักรที่เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงซึ่งเป็นตัวแทนจากยุโรป
(ทั้งตะวันออกและตะวันตก) สหรัฐอเมริกา อเมริกาใต้ แอฟริกา
และพระศาสนจักรคาทอลิกตะวันออกแห่งตะวันออกกลาง ใน
ทีน่ ม้ี ชี าวอเมริกนั 2 คน คือพระคาร์ดนิ ลั William Baum จาก
วอชิงตัน ดี.ซี. และพระคาร์ดินัล Bernard Law จากบอสตัน
หน้ า ที่ ข องคณะกรรมาธิ ก ารคื อ จั ด ทำ � โครงร่ า งและ
ลักษณะทัว่ ไปของหนังสือคำ�สอน รวมทัง้ หาเนือ้ เรือ่ ง ซึง่ ค่อยๆ
เป็นรูปเป็นร่างขึ้น โดยผ่านฉบับร่างถึง 9 ฉบับติดต่อกัน  ฉบับ
ร่างเหล่านี้เกิดจากการทำ�งานของคณะบรรณาธิการที่ประกอบ
ด้วยพระสังฆราช 7 องค์จากสเปน ฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา (พระอัครสังฆราช William Levada แห่งพอร์ต
แลนด์ โอเรกอน) เลบานอน และออสเตรีย พระสังฆราช
Christoph Schonborn แห่งออสเตรีย ทำ�หน้าทีค่ นกลางระหว่าง
คณะกรรมาธิการและคณะบรรณาธิการ
14
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ฉบับร่างแรกเสร็จในฤดูใบไม้ผลิปี ค.ศ. 1988 เนื้อหาใน
เล่มนี้เป็นภาษาลาตินและถูกแปลเป็นภาษาอื่นๆอีก   ในเดือน
พฤศจิกายน 1989 ฉบับร่างนี้ซึ่งได้ชื่อว่า the Catechism for
Universal Church ถูกส่งไปให้พระสังฆราชทุกองค์เพื่อให้พวก
ท่านแนะนำ�และวิจารณ์
ผลทีไ่ ด้คอื ปฏิบตั กิ ารแรกแห่งการรวมเป็นคณะ (collegiality)
ข้อเสนอแนะทั้งหลายที่ถูกส่งมาจากบรรดาพระสังฆราชทั่วโลก
ได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจนในฉบับร่างต่อๆมา คณะกรรมาธิการเพื่อหนังสือคำ�สอน
และคณะบรรณาธิการทำ�งานของพวกท่านเสร็จสิ้นเมื่อวันที่
14 กุมภาพันธ์ 1992   ฉบับร่างที่ 9 ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายมีชื่อ
แตกต่างออกไปคือ หนังสือคำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
(Catechism of the Catholic Church)  ตำ�ราที่บรรยายมาตรฐาน
ความประพฤตินี้ซึ่งได้รับการแปลไปหลายภาษาถูกเขียนด้วย
ภาษาฝรั่งเศส  และพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ลงนาม
รับรองเมื่อ 25 มิถุนายน 1992
พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงมอบหนังสือ
คำ�สอนเล่มใหม่แก่โลก ขณะที่คณะขับร้องประสานเสียงแห่ง
โบสถ์ซสิ ตินขับร้องเพลงมิสซาของปาเลสตรินา2 เพือ่ ถวายเกียรติ
แด่พระนางพรหมจารีมารีย์ ณ พระราชวังวาติกัน เมื่อวันที่ 10
2 เพลงมิสซาของปาเลสตรินา (Palestrina’ s Mass) เป็นบทเพลงที่มีคุณค่าและไพเราะมาก ใช้
สำ�หรับพิธีที่สำ�คัญเช่นพิธีแต่งตั้งพระสันตะปาปา (the Papal Coronation Mass) ครั้งสุดท้ายใช้
ในพิธีแต่งตั้งพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ค.ศ.1963 -สารานุกรมวิกิพีเดีย
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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ธันวาคม 1992

จุดประสงค์ของหนังสือคำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก เป็นแหล่งข้อมูล
การศึ กษาที่ พูดถึง คำ�สอนของพระศาสนจั ก รคาทอลิ ก อย่ าง
มั่นใจและมีหลักฐาน  ความมุ่งหมายแรกคือเพื่อให้ความรู้  คน
ที่อ่านหนังสือคำ�สอนนี้ควรมีความเข้าใจอย่างมีเหตุผลชัดเจน
เกีย่ วกับสิง่ ทีพ่ ระศาสนจักรสอนอย่างเป็นทางการเมือ่ ได้อา่ นจบ
อย่างไรก็ตามผู้อ่านที่มีความไวต่อการรับรู้จะพบปัญหา
โดยทันที เพราะในการอ่านเนื้อหาจำ�นวนมหาศาล เขาจะรับรู้
ได้ด้วยความสามารถอันเป็นธรรมชาติว่าเนื้อหาทั้งหมดไม่ได้มี
ความสำ�คัญเท่ากัน   เขาย่อมต้องการรู้ว่าจะแยกแยะเนื้อหาที่
มีความสำ�คัญหลักและความสำ�คัญรองได้อย่างไร?
หนั ง สื อ คำ � สอนนี้ อ้ า งอิ ง คำ � แถลงจากสภาสั ง คายนา
วาติกนั ที่ 2 เพือ่ ให้เราสามารถคิดได้อย่างสบายใจขึน้ ว่าเรือ่ งใดที่
เราควรพร้อมทุ่มเทและเรื่องใดสำ�คัญน้อยกว่า คือ “ในหนังสือ
นี้มีลำ�ดับหรือ ‘การแบ่งระดับ’ ความจริง เนื่องจากเนื้อหา
แต่ละส่วนนัน้ มีความเชือ่ มโยงกับพืน้ ฐานความเชือ่ ของคริสตชน
ที่แตกต่างกัน” (กฤษฎีกาเรื่อง คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ 11)
ข้อความนี้มีประโยชน์แต่มันก็มีปัญหาในตัวเอง เพราะ
ทั้งสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 หรือ หนังสือคำ�สอนก็ไม่ได้ให้คำ�
จำ�กัดความคำ�ว่า “พืน้ ฐานความเชือ่ ของคริสตชน” (the foundation
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of Christian faith)   ความพยายามให้คำ�จำ�กัดความคำ�นี้จึงดู
เป็นเรื่องสำ�คัญ
ผลที่ได้อาจมีมากมาย แต่เพื่อความปลอดภัยเราควร
จะพูดว่าพืน้ ฐานความเชือ่ ของคริสตชนคือ การกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระเยซู ซึ่งดูเหมือนว่าคำ�จำ�กัดความเช่นนี้จะเป็นสิ่งที่พระ
สันตะปาปา เปาโลที่ 6 ทรงประสงค์   เมื่อพระองค์ตรัสในพระ
สมณสาสน์ของพระองค์ในปี ค.ศ. 1975 เรือ่ งการประกาศพระวรสาร
ในโลกปัจจุบัน (Evangelization in the Modern World) ดังต่อไป
นี้ “การประกาศพระวรสารจะต้องมีการประกาศอย่างชัดเจนว่า
โดยอาศัยพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ผู้สิ้นพระชนม์
และกลับคืนพระชนมชีพจากความตาย มนุษย์ทุกคนจึงได้รับ
ความรอดพ้ น ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ของขวั ญ ที่ ป ระกอบด้ ว ยพระ
หรรษทานกับพระกรุณาของพระเจ้า    และการประกาศเช่นนี้
เองเป็นพื้นฐาน ศูนย์กลาง และในเวลาเดียวกันเป็นจุดสูงสุด
แห่งพลังและความตั้งใจของการประกาศพระวรสาร” (27)   ใน
เวลาที่ใกล้กับความเป็นจริงที่เป็นพื้นฐานยิ่งกว่าคือ ถ้อยคำ�
ของคนที่มีชื่อเหมือนพระสันตะปาปาเปาโล ได้กล่าวว่า “ถ้า
พระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ  ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมายและท่านก็ยังคงอยู่ในบาป” (1คร 15:17)
ความเห็นนี้คล้ายกับสิ่งที่หนังสือคำ�สอนกล่าวว่า “การ
กลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า เป็นความจริงที่ดีที่สุด อัน
เป็นความเชื่อของเราในพระคริสต์ ความเชื่อหนึ่งที่ถูกเชื่อและ
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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ยังคงอยู่ในฐานะความจริงหลัก โดยชุมชนคริสตชนกลุ่มแรก
ถูกมอบต่อในฐานะหลักการพื้นฐาน โดยกระบวนการสืบทอด
ความเชื่อ ได้รับการยอมรับโดยหลักฐานต่างๆจากพระคัมภีร์
พันธสัญญาใหม่ และถูกเทศน์สอนในฐานะส่วนสำ�คัญสุดแห่ง
ธรรมล้ำ�ลึกปัสกา พร้อมกับไม้กางเขน”  (638)
จากความคิดพื้นฐานนี้จึงมีศีลล้างบาปซึ่งรวมเราเข้าสู่
ความตายและการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า อีกทั้ง
มีส่วนร่วมในศีลมหาสนิทซึ่งเป็นการฉลองเหตุการณ์เหล่านั้น  
ศีลล้างบาปและศีลมหาสนิทให้กำ�เนิดพระศาสนจักร สมาชิก
ทั้งหลายของพระศาสนจักรนี้ถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันในหมู่กลุ่ม
หนึ่ง (a communion) ซึ่งถูกเรียกมาเพื่อส่งเสริมความยุติธรรม
ความดี และสันติภาพ
เราแต่ละคนควรจะแสดงออกอย่างต่อเนื่องตลอดไปว่า
ความเชือ่ ทัง้ หลายทีเ่ ราเชือ่ ว่าเป็นเช่นนัน้ ข้อสัญญาด้านศีลธรรม
ที่ เราพยายามทำ � ตาม และชี วิ ต จิ ต ที่ เราพยายามดำ � เนิ น อยู่
สามารถถูกแกะรอยกลับไปสู่การกลับคืนพระชนมชีพซึ่งถือได้
ว่าเป็นพื้นฐานความเชื่อของคริสตชน การทำ�เช่นนี้ก็เป็นการ
นำ�เสนอความจริงที่เป็นไปได้ ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันกับการนำ�
เสนอเนื้ อ หาในหนั ง สื อ คำ � สอน ความจริ ง อื่ น ๆที่ อ าจจะถู ก
หยิบยกในฐานะเป็นรากฐานด้วยได้แก่ ความเชื่อของเราใน
เรื่องพระตรีเอกภาพ หรือเรื่องความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขของ
พระเยซู และคำ�สั่งของพระองค์ที่ให้เราเลียนแบบความรักนั้น
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ถ้าจุดประสงค์หลักของหนังสือคำ�สอนคือ เพื่อเสนอ
ข้อมูลจำ�นวนมากเกี่ยวกับความเชื่อคาทอลิก   จุดประสงค์รอง
ซึ่งมีความสำ�คัญใกล้เคียงกับจุดประสงค์แรกก็คือ เพื่อเสนอ
สิ่งท้าทายที่มีพลังสำ�หรับบรรดาผู้มีความรับผิดชอบซึ่งได้สิทธิ
พิเศษคือ การสอนความเชือ่ คาทอลิก  จุดประสงค์ทส่ี องเรียกร้อง
ผู้ที่มีความรับผิดชอบเหล่านี้ให้สนับสนุนและทำ�ให้ชีวิตความ
เชื่อของชุมชนพระศาสนจักรลึกซึ้งขึ้น โดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่เกี่ยว
กับหลักความเชื่อ (doctrinal) ศีลธรรม (moral) ชีวิตจิต(spiritual)
ในฐานะที่เป็นรากฐานสำ�หรับการสร้างหมู่กลุ่มคริสตชนแท้จริง

อำ�นาจแห่งหนังสือคำ�สอน (the Authority of the Catechism)

ขณะที่พระสันตะปาปาทรงบรรยายว่า หนังสือคำ�สอน
เป็นดั่ง “มาตรฐานหนึ่งที่แน่นอนสำ�หรับการสอนความเชื่อ”  
มั น จึ ง เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ สำ � หรั บ เราที่ จ ะต้ อ งระลึ ก ถึ ง เวลาอ่ า น
ถ้อยแถลงในหนังสือคำ�สอนว่ามันมีอำ�นาจหรือความสำ�คัญ
ไม่ เ หมื อ นกั น ถ้ อ ยแถลงจากสภาสั ง คายนาต่ า งๆของพระ
ศาสนจักรมีอำ�นาจสูงสุด เนื่องจากถ้อยแถลงเหล่านี้มาจาก
องค์กรการสอนที่มีอำ�นาจสูงสุดในพระศาสนจักร หมายถึง
พระสันตะปาปาพร้อมกับบรรดาพระสังฆราชซึ่งรวมตัวกันใน
ที่ประชุมสภาครั้งสำ�คัญ   ส่วนถ้อยแถลงทั้งหลายจากบรรดา
ปิตาจารย์แห่งพระศาสนจักรแต่ละคนหรือจากนักเทววิทยา
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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ทั้งหลายมีอำ�นาจต่างกันไปตามที่เคยมีก่อนจะถูกนำ�มารวมไว้
ในหนังสือคำ�สอน
สิง่ นีไ้ ม่ใช่ความคิดเห็นหนึง่ เท่านัน้ มันเป็นข้อคิดทางการ
ซึ่ ง ได้ รั บ การพิ จ ารณาแล้ ว โดยบุ ค คลหนึ่ ง ที่ พ ระสั น ตะปาปา
ยอห์นปอล ที่ 2 ทรงมอบหน้าที่ให้นำ�หนังสือคำ�สอนไปสู่ความ
สำ�เร็จ คือพระคาร์ดินัลโยเซฟ รัตซิงเกอร์ กล่าวว่า “ทุกความ
คิดที่เกี่ยวกับหลักคำ�สอนซึ่งถูกนำ�เสนอโดยหนังสือคำ�สอน
ไม่มีอำ�นาจใดๆ เว้นแต่อำ�นาจที่มีอยู่เดิม”
พระคาร์ดินัลได้ให้ความคิดสำ�คัญมากประการหนึ่งซึ่ง
เราต้องสำ�นึกถึงขณะที่อ่านหนังสือคำ�สอนดังนี้ ถ้อยแถลงที่
สำ�คัญอันใดไม่ได้มีอำ�นาจเพราะการรวมเข้าไว้ในหนังสือเล่ม
นี้ แต่อย่างที่พระคาร์ดินัลได้กล่าวไว้ชัดเจนคือ อำ�นาจใดที่
ถ้ อ ยแถลงนั้ น มี ก็ มี อ ยู่ ก่ อ นการนำ � รวมไว้ ใ นหนั ง สื อ คำ � สอน   
การเข้าใจหลักการนี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกถ้อยแถลง
จะมีอำ�นาจหรือความสำ�คัญเท่ากัน โดยเฉพาะครูคำ�สอนต้อง
สำ�นึกถึงเรื่องนี้เมื่อเขาใช้หนังสือคำ�สอนเล่มนี้เป็นแหล่งอ้างอิง
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คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1)
2)

3)

คุ ณ คุ้ น เคยกั บ หนั ง สื อ คำ � สอนพระศาสนจั ก รคาทอลิ ก
เพียงใด?  คุณน่าจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับหนังสือนี้ให้มาก
ขึ้น?
“ทั้งสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 และหนังสือคำ�สอนพระ
ศาสนจักรคาทอลิก ก็ไม่ได้อธิบายคำ�ว่า ‘พื้นฐานความ
เชื่อคริสตชน’ ”   คุณเห็นด้วยไหมว่า พื้นฐานความเชื่อ
คริสตชน คือการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซู?   ถ้า
ไม่ แล้วคุณคิดว่าอะไรคือพื้นฐานความเชื่อคริสตชน?
อะไรคือแนวทางหลักที่คุณได้เรียนรู้ความจริงทั้งหลาย
เกี่ยวกับความเชื่อ?

คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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บทที่ 2
สำ�รวจหนังสือคำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก

___________________________________________________
มโนภาพโดยรวมเกี่ยวกับหนังสือคำ�สอนพระศาสนจักร
คาทอลิกเป็นอย่างไร? ลองคิดถึงสามเหลี่ยมที่มีคำ�สามคำ�คือ
การเปิดเผย (revelation) ความเชื่อ (faith) และพระอาจารยา
นุภาพ (magisterium) อยู่แต่ละมุม   นี่เป็นหนังสือคำ�สอนเล่ม
หนึ่งที่บรรยายการแลกเปลี่ยนความเห็นกันระหว่างการเปิด
เผยโดยพระเจ้า (a God-revealing) กับประชากรที่ตอบสนอง
โดยความเชื่อ (a faith-responding people) ภายในสิ่งแวดล้อม
แห่ ง การสอนของพระศาสนจั ก รที่ มี พ ระจิ ต เจ้ า ทรงนำ � ทาง
(magesterium)
ความคิดว่าหนังสือคำ�สอนควรเป็นเช่นนั้นถูกอธิบาย
ออกมาอย่ า งละเอี ย ดเป็ น สี่ ส่ ว นสำ � คั ญ (four pillars) คื อ
1) ข้อความเชื่อ (the creed) หมายถึงความเชื่อที่ได้รับการ
ยืนยัน  2) ศีลศักดิ์สิทธิ์ (the sacraments) หมายถึงความเชื่อที่
ได้รับการฉลอง 3) หลักธรรม (morality) หมายถึงความเชื่อที่ถูก
นำ�มาใช้ดำ�เนินชีวิต 4) การภาวนา (prayer) หมายถึงความเชื่อ
ที่ถูกทำ�ให้ลึกซึ้งขึ้น
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สิ่งที่เป็นต้นเหตุของสามเหลี่ยมและส่วนสำ�คัญทั้งสี่คือ
การเคลื่อนที่หนึ่งเดียว  กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า มีการเคลื่อนที่
ตามธรรมชาติ ห รื อ กระบวนการเปลี่ ย นแปลงที ล ะน้ อ ยจาก
คำ�สอนทั้งหลายเกี่ยวกับการเปิดเผยเรื่องการช่วยให้รอดพ้น
ของพระเจ้าซึ่งถูกพบในข้อความเชื่อเข้าไปสู่ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
เข้าสู่ศีลธรรมของคริสตชนและคำ�พยานในสังคมซึ่งได้รับพลัง
สนับสนุนจากการภาวนา การตอบสนองความเชื่อของผู้เชื่อ
ต่อพระตรีเอกภาพซึ่งมีสามพระบุคคลเป็นแก่นที่มั่นคงโดย
ตลอด และนั่นเป็นงานของพระจิตเจ้าด้วย
ทั ศ นคติ ข องหนั ง สื อ คำ � สอนเป็ น แบบสร้ า งสรรค์ แ ละ
ไม่มีการโต้เถียงใดๆ รูปแบบการอ้างอิงเต็มไปด้วยความมั่นใจ
และส่อให้เห็นถึงความสมบูรณ์แห่งพระหรรษทานพร้อมกับคำ�
สอนต่างๆที่เป็นประโยชน์สำ�หรับชาวคาทอลิกจากพระกรุณา
ของพระเจ้า   แต่ละคำ�สอนเกิดขึ้นภายในสิ่งแวดล้อมที่ประกอบ
ด้วย พระคัมภีร์ กระบวนการสืบทอดความเชื่อ ประวัติศาสตร์
พระศาสนจักร ถ้อยแถลงต่างๆของสภาสังคายนา คำ�สดุดีใน
พิธีกรรมทั้งจากพระศาสนจักรตะวันออกและตะวันตก รวมทั้ง
คำ�อ้างอิงจากบรรดานักบุญและปิตาจารย์แห่งพระศาสนจักร
หนังสือคำ�สอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำ�ไปใช้อย่างไร?
1) พระสั ง ฆราชสั ง ฆมณฑลใช้ ส่ ง เสริ ม และกระตุ้ น การเขี ย น
หนั ง สื อ คำ � สอนอื่ น ๆ รวมทั้ ง ตำ � ราทางศาสนาสำ � หรั บ กลุ่ ม
คนแต่ ล ะวั ย และตามความจำ � เป็ น ด้ า นวั ฒ นธรรมของพระ
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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ศาสนจักรท้องถิ่น 2) ผู้เทศนานำ�ไปใช้ประโยชน์ในงานศาสน
บริการด้านพระวาจา 3) ผู้อ่านทั่วไปที่เป็นคาทอลิกสามารถ
ใช้อ้างอิงเพื่อการเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติและ
คำ�สอนของพระศาสนจักรในเรื่องชีวิตจิต คำ�สอนและศีลธรรม
หนังสือคำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิกมีคำ�สอนที่สืบ
ต่อกันมาของพระศาสนจักรเป็นพื้นฐาน และรวมเอาการเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 และเอกสารสำ�คัญ
อืน่ ๆทีถ่ กู พิมพ์ตง้ั แต่สภาสังคายนานัน้ ไว้ดว้ ย อันทีจ่ ริง 4 ใน  5 ส่วน
ของคำ�อ้างอิงจากสภาสังคายนาทั้งหลายได้จากสภาสังคายนา
วาติกันที่ 2
หนั ง สื อ คำ � สอนพระศาสนจั ก รคาทอลิ ก ทำ � ตามโครง
ร่างของหนังสือคำ�สอนที่ถูกถ่ายทอดต่อกันมา เช่นเดียวกับ
หนังสือคำ�สอนโรมันของสภาสังคายนาแห่งเตรนท์ ซึ่งถูกแบ่ง
เป็น 4 ภาค คือ ข้อความเชื่อ ศีลศักดิ์สิทธิ์ บัญญัติ และการ
ภาวนา
ลักษณะที่ดึงดูดใจของหนังสือคำ�สอนคือ ภาพสีต่างๆ
อันเป็นงานศิลปะนำ�เสนอแต่ละภาคและสื่อเรื่องราวพื้นฐาน
ในภาคนั้น ภาคที่หนึ่ง (ข้อความเชื่อ) ใช้ภาพที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของรูปสีน้ำ�บนปูนเปียกของกาตาคอมบ์แห่งปริสซิลิลลาในกรุง
โรมซึ่งเป็นรูปภาพพระนางมารีย์พรหมจารีที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่
มีอยู่ ในภาพนี้พระนางมารีย์อยู่ในลักษณะกำ�ลังอุ้มพระบุตร
และมีดาวหนึ่งดวงเหนือศีรษะ ด้านซ้ายมือของพระนางคือ
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ประกาศกท่านหนึ่งที่น่าจะเป็นบาลาอัม (Balaam) ผู้ประกาศ
ว่า “ดาวดวงหนึ่งจะออกมาจากยาโคบ” (กดว 24:17)  รูปภาพ
นำ�เสนอเนื้อหาหลักเกี่ยวกับข้อความเชื่อที่ว่า พระบุตรของ
พระเจ้าผู้บังเกิดเป็นมนุษย์ เกิดจากพระนางพรหมจารีและถูก
มอบให้มนุษย์ทั้งมวล
ภาคที่ ห นึ่ ง เริ่ ม ด้ ว ยตอนหนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การเปิ ด เผย
กระบวนการทีพ่ ระเจ้าใช้เพือ่ พูดกับมนุษย์โดยตรง และเกีย่ วกับ
ความเชื่ออันเป็นการตอบสนองของมนุษยชาติต่อการเปิดเผย
นั้น (26-184)
ภาคที่สอง (พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์) ถูกนำ�เสนอโดย
รูปสีน�ำ้ บนปูนเปียกจากโบสถ์นกั บุญมาร์เซลลินสุ และมหาวิหาร
นักบุญเปโตร ในกรุงโรม ภาพนี้แสดงเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้า
พบกับหญิงคนหนึ่งซึ่งทรมานเพราะการตกเลือด (ดู มก 5:2534) ผู้หญิงคนนี้กำ�ลังสัมผัสชายเสื้อคลุมของพระเยซู และพระ
องค์ทรงยื่นพระหัตถ์ไปทางหญิงคนนั้นขณะที่พระองค์ทรงรู้สึก
ว่าพลังของพระองค์ออกจากพระองค์ สิ่งที่ภาพถ่ายบอกคือ
ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องหมายการช่วยให้รอดพ้นและพลังรักษา
ของพระเยซูที่มองเห็นได้ซึ่งยังเกิดขึ้นในปัจจุบันจากพระผู้ทรง
กลับคืนพระชนมชีพประทับอยู่ท่ามกลางเรา
ภาคที่สองมีตอนหนึ่งเกี่ยวกับพิธีกรรม (1066-1209) ซึ่ง
นำ�เสนอการอภิปรายเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ   พิธีกรรม
ถู ก มองว่ า เป็ น ดั่ ง การเปิ ด เผย การสื่ อ สาร และการยอมรั บ
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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พระพรต่างๆทีพ่ ระเจ้าทรงมอบแก่มนุษยชาติ พระพรเหล่านีถ้ ูก
ประกาศในพระคัมภีร์ เริ่มจาก “บทกวีสำ�หรับพิธีกรรมเกี่ยวกับ
การสร้างแรก” (Genesis) จนถึง “บทเพลงเกีย่ วกับนครเยรูซาเล็ม
แห่งสวรรค์” (Revelation)
ตอนทีเ่ กีย่ วกับพระบัญญัติ (ภาคทีส่ าม) เสนอส่วนสำ�คัญ
ของโลงหินโรมันใบหนึ่ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 359 ที่แสดงถึงพระสิริ
รุง่ โรจน์ของพระคริสต์ โดยให้อคั รสาวกเปโตรและเปาโลรับมอบ
ม้วนหนังสือจากพระองค์คนละม้วน   หมายถึงบทบัญญัติสอง
ประการคือ รักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์
ภาคที่ ส ามซึ่ ง เกี่ ย วกั บ พระบั ญ ญั ติ สิ บ ประการถู ก นำ �
เสนอเป็นตอนหนึ่งที่ยาวมาก เกี่ยวกับวิถีทางของคริสตชน
(1691-2051) โดยแบ่งเป็น 3 บทดังนี้ บทที่หนึ่ง “ศักดิ์ศรีของ
มนุษย์” ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆเช่น ภาพลักษณ์ของพระเจ้า
ความสุขของมนุษย์ เสรีภาพ หลักธรรมในการกระทำ�ของมนุษย์
มโนธรรมทางศี ล ธรรม และบาป บทที่ ส อง “ชุ ม ชนมนุ ษ ย์ ”
พิจารณาเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม การมีส่วนร่วมในชีวิตสังคม
ความยุติธรรมทางสังคม และความเป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวของ
มนุษย์ บทที่สาม “การช่วยให้รอดพ้นของพระเจ้า: กฎและพระ
หรรษทาน” รวมหัวข้อเรื่องต่างๆ เช่น กฎศีลธรรม บัญญัติใหม่
ในพระวรสาร พระหรรษทานและการทำ�ให้ชอบธรรม และพระ
ศาสนจักรมารดาและอาจารย์
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ภาคที่สี่ “การภาวนาและบทข้าแต่พระบิดา” เริ่มต้น
ด้วยภาพสีย่อส่วนจากเมาต์เอธอส ในประเทศกรีซ ภาพนี้ใช้
ทะเลทรายเป็นพื้นหลัง พระเยซูเจ้าทรงใส่พระทัยอยู่กับการ
ภาวนาถึงพระเจ้าพระบิดาผูท้ รงปรากฏในมุมบนขวามือ   อัครสาวก
ก็อยู่ที่นั่นด้วย แต่พวกเขายืนดูด้วยความประหลาดใจอย่าง
ยิ่งในระยะห่างที่เหมาะสม    เพียงแต่หลังจากพระเยซูเจ้าทรง
ภาวนาจบ พวกเขาคงต้องขอร้องพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า โปรด
สอนเราให้อธิษฐานภาวนา” (เทียบ ลก 11:1)
ภาคที่สี่ เกี่ยวกับการภาวนา ไม่มีการแนะนำ�พิเศษใดๆ  
แม้ว่าตอนที่หนึ่งของภาคนี้จะชื่อ “การภาวนาในชีวิตคริสตชน”
(2558-2758) เตรียมพร้อมสำ�หรับการศึกษาบทภาวนาของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า (2759-2865) มีการพิจารณาเกี่ยวกับการ
ภาวนาในหลายด้าน ได้แก่ การภาวนาในพระคัมภีร์และในชีวิต
ของพระศาสนจักร ที่มาของการภาวนา แนวทางการภาวนา
รูปแบบการภาวนาที่แตกต่างและบทบาทของการภาวนาใน
ครอบครัว
___________________________________________________

คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1)
2)
3)

หนังสือคำ�สอนมีประโยชน์สำ�หรับคุณอย่างไร?
เนื้อหาคำ�สอนทั้งสี่ภาคสัมพันธ์กันอย่างไร?
สี่ “ส่วนสำ�คัญ” ที่ประกอบเป็นหนังสือคำ�สอนสัมพันธ์กับ
ชีวิตด้านความเชื่อของคุณอย่างไร?

คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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บทที่ 3
สี่ส่วนสำ�คัญคือ ข้อความเชื่อ ศีลศักดิ์สิทธิ์
หลักธรรม และการภาวนา

___________________________________________________
ความสมบูรณ์แห่งข้อเท็จจริงในหนังสือคำ�สอนไม่ได้ถูก
ถ่ายทอดออกไปอย่างดีพอโดยการแบ่งเป็นสี่ส่วน แต่ละส่วน
ยังมีตอนสำ�คัญที่เป็นอารัมภบทซึ่งให้รายละเอียดเพื่อช่วยให้
เข้าใจหัวข้อในภาคนั้นๆ

การเปิดเผยและความเชื่อ

ตอนที่เกี่ยวกับบทข้าพเจ้าเชื่อ (the Creed) เริ่มด้วย
คำ�สอนพื้นฐานนี้ (คือการเปิดเผยและความเชื่อ-ผู้แปล) ซึ่งเป็น
พื้นฐานให้กับเนื้อหาส่วนที่เหลือในหนังสือคำ�สอน   ความเชื่อ
ในพระเจ้าเริ่มต้นด้วยการเปิดเผยของพระเจ้าเกี่ยวกับงานที่มา
จากความรัก มีการสร้างสรรค์ และเป็นการไถ่กู้ของพระองค์  
การตอบสนองของเราคือ ความเชื่อหนึ่งที่ได้รับการดลใจและ
การชี้นำ�จากพระจิตเจ้า การตอบสนองนี้เป็นทั้งแบบส่วนตัว
(personal-I believe) และแบบส่วนรวม (communal-we believe)  
การงอกงามแห่งความเชื่อของเราเป็นกระบวนการที่ใช้เวลา
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นาน หน้าที่สอนของพระสังฆราชและพระสันตะปาปา (the
magisterium) ซึ่งได้รับการชี้นำ�และการปกป้องจากพระจิตเจ้า
ควบคุมข้อมูลความเชื่อและดูแลการแลกเปลี่ยนความเห็นนี้
ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์  
พระตรีเอกภาพผูเ้ ป็นพระบุคคล (A Trinity of Persons)  
วิจารณญาณสามารถรู้ถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในฐานะ
พลั ง ทางธรรมชาติ อ ย่ า งหนึ่ ง ที่ ไ ม่ มี ค วามรั บ รู้ สึ ก ใดๆหรื อ
อำ�นาจที่สูงกว่า   แต่การเปิดเผยสามารถบอกได้ว่าพระเจ้าเป็น
บุคคล มีชีวิต และให้อภัย สามพระบุคคลในความเป็นพระเจ้า
หนึ่งเดียวคือ พระบิดา พระบุตรและพระจิตเจ้า  ดังที่อธิบายไว้
ว่า “แม้เมื่อพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เอง  พระองค์ก็ยังทรง
เป็นพระธรรมล้ำ�ลึกที่ไม่อาจหาคำ�พรรณนาได้สมบูรณ์” (230)
พระบิดาของเรา (Our Father)  พระเจ้าเป็นพระบิดาใน
ฐานะผู้สร้างโลก  อย่างไรก็ตาม “...(พระองค์) ทรงเป็นพระบิดา
ไม่เพียงในการเป็นพระผู้สร้าง แต่พระองค์ทรงเป็นพระบิดา
นิรันดรโดยความสัมพันธ์กับพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
ผู้ทรงเป็นพระบุตรนิรันดรด้วยเฉพาะในความสัมพันธ์กับพระ
บิดา” (240)
พระเจ้าทรงสร้างเราตามพระฉายาของพระองค์ คำ�พูด
นี้หมายความว่ามนุษย์เท่านั้นที่สามารถรู้จักและรักพระเจ้า  
ร่างกายของเรายังสื่อให้เห็นพระเจ้าตามความคิดโดยการเป็น
พระวิหารของพระจิตเจ้า  พระเจ้าทรงสร้างเราทั้งชายและหญิง
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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เพื่อเป็นบุคคลเดียวกันในการแต่งงานและเพื่อให้กำ�เนิดชีวิต
มนุษย์
การตกต่ำ�ของมนุษยชาติ (the fall) พระคัมภีร์กล่าว่า
มนุษย์เราเริ่มต้นในฐานะเพื่อนของพระเจ้าในสวรรค์ แต่ถูก
ยัว่ ยวนโดยมารร้ายตนหนึง่ ให้ใช้เสรีภาพในทางทีผ่ ดิ และแสวงหา
ความสุ ข อื่ น นอกจากพระเจ้ า “อาดั ม และเอวาได้ ถ่ า ยทอด
ธรรมชาติมนุษย์ที่ต้องรู้สึกทุกข์ใจเพราะบาปแรกของตน   และ
นับจากนั้นก็หมดสิทธิ์ในความศักดิ์สิทธิ์และความชอบธรรมที่
มีตั้งแต่แรก การหมดสิทธิ์นี้ถูกเรียกว่า ‘บาปกำ�เนิด’ (original
sin)(417) พระเจ้าไม่ได้ทรงละทิ้งเรา ตั้งแต่ปฐมกาลพระเจ้า
ทรงสัญญากับเราว่าจะให้พระผู้ไถ่องค์หนึ่งซึ่งก็คือ พระบุตร
ของพระเจ้าที่ทำ�ให้สัญญาการช่วยให้รอดพ้นสำ�เร็จตามพระ
ประสงค์
พระบุตรพระเจ้า (God the Son) พระศาสนจักรเชื่อ
ว่าศูนย์กลางและจุดประสงค์แห่งประวัติศาสตร์มนุษยชาติถูก
ค้นพบในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าและเจ้านายของพระ
ศาสนจักร ชือ่ “เยซู” (Jesus) หมายถึง “ผูไ้ ถ่” (savior) ชือ่ “คริสต์”
(Christ) หมายถึง “ผู้ถูกเจิม” (anointed one) หรือ “เมสสิยาห์”
(Messiah) พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงมี
ความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวและนิรันดรกับพระบิดาพระเจ้า
ของพระองค์ พระองค์เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา (ยน
1:14-18)  พระเจ้า “ทรงเลีย้ งดู” พวกเราทีเ่ หลือ “เป็นลูกบุญธรรม”
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ดังที่กล่าวในหนังสือคำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) ว่า
การเป็นคริสตชนคนหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อคนนั้นเชื่อว่าพระเยซูคริสต์
ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า...” (454)
การไถ่ (the redemption) พระเยซูทรงไถ่เราจากบาป
โดยอาศัยชีวิต ความตาย และการกลับคืนพระชนมชีพของ
พระองค์   เรื่องนี้อ้างจากพระดำ�รัสของพระสันตะปาปายอห์น
ปอลที่ 2 ดังนี้
ชี วิ ต ของพระคริ ส ตเจ้ า เป็ น การสั่ ง สอนโดยตลอด
หมายความว่า การนิ่งเงียบของพระองค์ การทำ�อัศจรรย์ของ
พระองค์ พระอิริยาบถของพระองค์ การภาวนาของพระองค์
ความรักของพระองค์ต่อมนุษย์ การโปรดปรานของพระองค์ต่อ
ผู้ต่ำ�ต้อยและผู้ยากจน การยอมเสียสละทั้งชีวิตของพระองค์
บนไม้กางเขนเพื่อการไถ่กู้โลก และการฟื้นคืนชีพของพระองค์
ทำ � ให้ พ ระวาจาของพระองค์ เ ป็ น จริ ง และทำ � ให้ ก ารเปิ ด เผย
สำ�เร็จตามพระประสงค์ (561)
“พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์เพราะบาปของเรา ตามที่
เขียนไว้ในพระคัมภีร์...” (1คร 15:3)  ความตายและการกลับคืน
พระชนมชีพของพระคริสต์เป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับความรอดพ้น
ของเรา  พิธีกรรมของพระศาสนจักรตะวันออกขับร้องเป็นเรื่อง
ราวว่า “หลุมฝังศพของพระเยซูสวยงามกว่าแดนสวรรค์ เพราะ
มันนำ�ชีวิตมาให้ มันเป็นน้ำ�พุที่การกลับคืนชีพของเราพรั่งพรู
ขึ้นมา” เปาโลกล่าวว่าวันกลับคืนพระชนมชีพเป็นสิ่งสำ�คัญ
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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สำ�หรับความเชื่อของเรา ดังปรากฏในพระคัมภีร์ว่า “ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ การเทศน์สอนของเราก็
ไร้ประโยชน์ และความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์เช่นเดียวกัน”
(1คร 15:14)
พระจิตเจ้าพระเจ้า (God The Holy Spirit) พระจิตเจ้า
เป็นพระเจ้า พระบุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพ เพราะพระจิต
เจ้าเป็นพระธรรมล้�ำ ลึกของพระเจ้า ดังนัน้ มโนภาพหลายๆแบบ
จึงเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับการรับรู้ถึงความเป็นจริงและการกระ
ทำ�ให้ศักดิ์สิทธิ์ของพระบุคคลพระองค์นี้    พระคัมภีร์เชื่อมโยง
พระจิตเจ้ากับน้ำ�ที่ใช้ในศีลล้างบาป น้ำ�มันที่ใช้เจิมในศีลกำ�ลัง
ไฟแห่งความกระตือรือร้นในความเชื่อ เมฆที่ส่องแสงและไฟ
แห่งการประทับอยู่อย่างรุ่งโรจน์ ตราประทับความรอดพ้น มือ
ทีป่ กป้องของพระเจ้า นิว้ ทีใ่ ช้ขบั ไล่มารร้ายไปจากเรา และนกพิราบ
แห่งความสันติสุข (ดู 394-701)
พระเยซูทรงสัญญาจะมอบพระจิตเจ้าให้แก่เรา ดังที่
มีบันทึกว่า “เราจะส่งพระองค์มาหาท่าน...พระองค์จะทรงนำ�
ท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล” (ยน 16:713)  พระเยซูประทานพระ
จิตเจ้าแก่บรรดาอัครสาวกในค่�ำ คืนปัสกา (ยน 20)  และแก่มารีย์
บรรดาอัครสาวกพร้อมกับศิษย์ทุกคนในวันเปนเตกอสเต (กจ
2) งานของพระเจ้าถูกโยงไว้กับพระศาสนจักรอย่างถาวร
พระศาสนจักร (The Church) ในวันเปนเตกอสเต พระ
จิตเจ้าทรงนำ�พระศาสนจักรมาสูโ่ ลก พระศาสนจักรโอบกอดพระ
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อาณาจักรที่พระเจ้าได้ประทานแก่โลกแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์  
พระศาสนจักรเป็นธรรมล้ำ�ลึกประการหนึ่ง (a mystery) กลุ่ม
ชนหนึ่งที่มีความเชื่อเดียวกัน (a communion) และสถาบันหนึ่ง
(an institution)
ประการแรก พระศาสนจักรเป็นธรรมล้ำ�ลึก เพราะพระ
ศาสนจักรมีพระเจ้าเป็นผู้ก่อตั้ง   พระบิดาพระเจ้าทรงประสงค์
ให้การมีอยู่ของพระศาสนจักรเป็นดั่งศีลศักดิ์สิทธิ์ประการหนึ่ง
มุ่งหมายให้เป็นเครื่องหมายหนึ่งและต้นเหตุแห่งความรอดพ้น   
พระบุ ต รของพระเจ้ า คื อ พระเยซู ท รงก่ อ ตั้ ง พระศาสนจั ก ร
“เพราะจากสีข้างของพระคริสต์ผู้ทรงหลับไปด้วยความตาย
บนไม้ ก างเขน พระศาสนจั ก รทั้ ง มวลจึ ง ได้ บั ง เกิ ด เป็ น ดั่ ง ศี ล
ศักดิ์สิทธิ์ที่น่าพิศวง” (พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 5 อ้างใน CCC
766) การเน้นเรื่องพระศาสนจักรเป็นดั่งศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ คือสิ่งที่
สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ให้ความสำ�คัญ   พระจิตเจ้า พระเจ้า
เปิดเผยพระศาสนจักรให้เห็นได้ในวันเปนเตกอสเต
ประการที่ ส อง พระศาสนจั ก รเป็ น กลุ่ ม ชนหนึ่ ง ที่ มี
ความเชื่อเดียวกันซึ่งถูกเรียกให้มาฟังพระวาจาของพระองค์
ด้วยความเชื่อ มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในคารวกิจและทำ�
สัญญากับพระองค์และกับคนในกลุ่มเดียวกัน (ดู CCC 777)
ประการที่สาม พระศาสนจักรเป็นสถาบันหนึ่ง  ตั้งแต่
ยุ ค พั น ธสั ญ ญาใหม่ เ ป็ น ต้ น มา หมู่ ก ลุ่ ม พระศาสนจั ก รได้ รั บ
การชี้แนะจากพระจิตเจ้าให้ยืนหยัดความเด็ดเดี่ยวและความ
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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ต่อเนื่องของพระศาสนจักรเอง ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่
เราเห็นการพัฒนาจากชีวิตชุมชนเรียบง่ายตามที่บรรยายไว้
ในหนังสือกิจการอัครสาวกไปสู่ความเติบโตแห่งโครงสร้างทั้ง
หลายในบทจดหมายถึ ง ทิ โ มธี แ ละทิ ตั ส ต้ น กำ � เนิ ด แห่ ง ชี วิ ต
ฐานานุกรมของพระศาสนจักรปรากฏชัดในส่วนต่อมาของพันธ
สัญญาใหม่  และถูกเชื่อมต่อกันในตอนต้นๆของศตวรรษที่ 2
ประการทีส่ ่ี พระศาสนจักรเป็นดัง่ ผูร้ บั ใช้ ทำ�งานเพือ่
ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ข องมนุ ษ ยชาติ แ ละความเรี ย บร้ อ ยทาง
สังคม คำ�สอนเกี่ยวกับสังคมที่ครอบคลุมหลายเรื่องของพระ
สันตะปาปาตั้งแต่เลโอที่ 3 ถึงยอห์น ปอล ที่ 2 เป็นสิ่งยืนยัน
ข้อคิดนี้ และหนังสือคำ�สอนเน้นเรือ่ งนีใ้ นย่อหน้าที่ 1928-1948
พระนางมารียแ์ ละสิง่ สุดท้าย (Mary and the last things)
หนังสือคำ�สอนให้ความสนใจคำ�สอนต่างๆที่สืบต่อกันมาเกี่ยว
กับพระนางมารีย์ในเรื่องต่อไปนี้คือ ความเป็นหญิงพรหมจารี
ตลอดกาลของพระนางมารีย์ ความเป็นมารดาพระเจ้าของ
พระนาง การปฏิสนธินริ มลของพระนาง และการรับเข้าสูส่ วรรค์
ที่พระนางได้รับ ในหนังสือคำ�สอนยังกล่าวถึงพระนางในฐานะ
มารดาของพระศาสนจักร แบบอย่างสำ�คัญในเรื่องความเชื่อ
ของเรา และผู้วอนขอแทนสำ�คัญที่สุดของเราในสวรรค์ คำ�สอน
ทุกเรื่องเกี่ยวกับพระนางมารีย์ก็อ้างถึงพระคริสต์และธรรมล้ำ�
ลึกเรื่องการช่วยให้รอดพ้น “สิ่งที่เป็นความเชื่อของคาทอลิก
อั น เกี่ ย วกั บ พระนางมารี ย์ ก็ มี พื้ น ฐานมาจากสิ่ ง ที่ เ ป็ น ความ
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เชื่อของคาทอลิกเกี่ยวกับพระคริสต์ และสิ่งที่พระศาสนจักร
คาทอลิกสอนเกี่ยวกับพระนางมารีย์ก็ทำ�ให้ความเชื่อของพระ
ศาสนจั ก รคาทอลิ ก ในพระคริ ส ต์ มี ค วามชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ย”
(487)
พระนางมารียส์ นใจชีวติ ของเราในปัจจุบนั และชะตาชีวติ
สุดท้ายของเราหลังจากความตาย ในทุกเรื่องที่เกิดกับเรามีสิ่ง
ที่เร่งเร้าให้เรามองไปยังจุดหมายและชะตาชีวิตสุดท้ายของ
เราซึ่งพระศาสนจักรเรียกว่า สิ่งสุดท้าย ได้แก่ความตาย การ
พิพากษา ไฟชำ�ระ สวรรค์ นรก ความเป็นอมตะของวิญญาณ
การกลับคืนพระชนมชีพของร่างกาย และการสิ้นสุดของโลก  
หนังสือคำ�สอนอภิปรายคำ�สอนเหล่านี้ในย่อหน้าที่ 988-1065
พระนางมารีย์พระมารดาแห่งพระศาสนจักรเดินไปกับ
เราในการเดินทางจาริกสุดท้ายนี้ พระจิตเจ้าคืออำ�นาจภายใน
ของเราและความเข้มแข็งที่จะทำ�ให้สำ�เร็จตามเป้าหมายโดย
อาศั ย การเลี ย นแบบพระคริ ส ต์ แ ละการร่ ว มมื อ กั บ พระองค์
อาศัยความเชื่ออันมีชีวิตชีวา การมีส่วนร่วมอย่างจริงใจในศีล
ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และการเป็นพยานของพระคริสต์ในลักษณะ
ส่วนตัวและแบบสังคม

พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

พิธีกรรมของพระศาสนจักรคาทอลิกฉลองการประทับ
อยู่ ข องพระคริ ส ต์ ใ นพระศาสนจั ก รของพระองค์ ใ นโลกและ
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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ปัจจุบัน หมายถึงในชุมชนของประชากรของพระองค์ ในศาสน
บริ ก รของพระองค์ ในพระวาจาของพระองค์ ที่ ถู ก ประกาศ
และโดยเฉพาะภายในปังและเหล้าองุ่นในพิธีมิสซา พิธีกรรม
เป็นการกระทำ�ของพระจิตเจ้าในฐานะ “ความทรงจำ�ที่มีชีวิต
ของพระศาสนจักร” (1099) ผูท้ รงทำ�ให้ธรรมล้�ำ ลึกของพระคริสต์
คงอยู่ในความนึกคิดของเรา
ในพิ ธี ก รรมพระศาสนจั ก รฉลองธรรมล้ำ � ลึ ก ปั ส กาซึ่ ง
พระเยซูทำ�ให้งานการช่วยให้รอดพ้นสำ�เร็จไปภายในเรา  คำ�ว่า
ธรรมล้ำ�ลึกปัสกา (paschal mystery) หมายถึง ชีวิต ความตาย
และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูที่ช่วยเราให้รอดพ้น   
ในแคว้ น กาลิ ลี แ ละกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม พระเยซู ท รงกระทำ � งาน
เพื่อความรอดพ้นได้อย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ พระจิตเจ้าทำ�ให้
งานการช่วยให้รอดพ้นของพระเยซูอยู่ในความทรงจำ�ของเรา
อย่างยาวนานโดยอาศัยวจนพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์

ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการเป็นการฉลองใน 7 รูปแบบ

ชุมชนทั้งครบกล่าวคือ พระกายของพระคริสตเจ้าที่รวม
เป็นหนึง่ เดียวกับศีรษะ เป็นผูท้ �ำ การฉลอง หมายความว่า “พิธีกรรม
มิใช่ภารกิจส่วนบุคคล แต่เป็นพิธีฉลองของพระศาสนจักรซึ่ง
เป็น ‘ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งเอกภาพ’ กล่าวคือ ‘ประชากรศักดิ์สิทธิ์
รวมเป็นหนึ่งเดียว และจัดตั้งพิธีกรรมขึ้นภายใต้อำ�นาจของ
บรรดาพระสังฆราช’ เพราะฉะนั้น พิธีกรรมจึงเกี่ยวข้องโดยตรง
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กับพระศาสนจักรทั้งหมด แสดงพระศาสนจักร และมีผลต่อ
พระศาสนจักร  แต่พิธีกรรมก็เกี่ยวข้องกับสมาชิกแต่ละคนของ
พระศาสนจักรในวิธีต่างๆกัน ขึ้นอยู่กับตำ�แหน่งหน้าที่ของพวก
เขา บทบาทของพวกเขาในพิธีกรรมและการมีส่วนร่วมแท้จริง
ของพวกเขา” (พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 26) (1140)
การมีส่วนร่วมและศาสนบริการในพิธีกรรมของฆราวาส
ได้รบั การสนับสนุน  นีเ่ ป็นอีกตอนทีแ่ สดงให้เห็นว่าหนังสือคำ�สอน
เป็นเครื่องหมายหนึ่งของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ได้อย่างไร

ศีลศักดิ์สิทธิ์คืออะไร?

ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ ป็ น เครื่ อ งหมายทรงประสิ ท ธิ ภ าพแห่ ง
พระหรรษทานที่ พ ระคริ ส ตเจ้ า ทรงตั้ ง ขึ้ น และมอบหมายให้
พระศาสนจักรปฏิบัติ เป็นวิถีทางที่พระศาสนจักรได้แจกจ่าย
ชีวิตพระแก่เรา พิธีที่แลเห็นได้ซึ่งเป็นการฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์
ชี้บ่งพระหรรษทานและทำ�ให้พระหรรษทานนั้นเหมาะสมกับ
ศีลศักดิ์สิทธิ์แต่ละประการ   ทั้งยังให้ผลแก่บรรดาผู้ที่รับไว้ด้วย
อารมณ์อันเหมาะสม (1131)
ดังที่เราจะเห็นในเนื้อหาแต่ละส่วนต่อไปนี้ ซึ่งจะกล่าว
ถึงศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเป็นกลุ่มๆตามสถานการณ์ ได้แก่การเริ่ม
ต้นชีวิตคริสตชน การคืนดี และศาสนบริการ
ศีลศักดิส์ ทิ ธิส์ �ำ หรับการเริม่ ต้นชีวติ คริสตชน (Sacrament
of Initiation)  ศีลล้างบาป ศีลกำ�ลัง และศีลมหาสนิท เป็นศีล
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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ศักดิ์สิทธิ์สำ�หรับการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน ศีลล้างบาปนำ�เราเข้า
สู่ชีวิตของพระจิตเจ้า การรวมกับพระเยซู และการเป็นสมาชิก
ในพระศาสนจักร ในการอธิบายศีลกำ�ลัง หนังสือคำ�สอนอ้าง
เอกสารของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 เรื่องพระศาสนจักรว่า
“โดยทางศีลล้างบาป ผูไ้ ด้รบั ศีลล้างบาปเกีย่ วพันกับพระศาสนจักร
อย่ า งเหนี ย วแน่ น ยิ่ ง ขึ้ น ที เ ดี ย ว อี ก ทั้ ง สมบู ร ณ์ ขึ้ น ด้ ว ยกำ � ลั ง
พิเศษของพระจิตเจ้า จากนี้ไปเขาถูกบังคับอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น
ให้ แ ผ่ ข ยายและป้ อ งกั น ความเชื่ อ ด้ ว ยวาจาและการกระทำ �
ในฐานะพยานแท้ของพระคริสต์” (1285) ศีลมหาสนิททำ�ให้
กระบวนการแห่ ง การเริ่ ม ชี วิ ต คริ ส ตชนครบถ้ ว น พิ ธี ก ารรั บ
ผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA) ซึ่งเป็นการปฏิบัติหนึ่งที่สำ�คัญ
ได้ถูกนำ�กลับมาใช้อีกครั้งหลังสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ถูก
พรรณนาไว้ในหนังสือคำ�สอน ย่อหน้าที่  1229-1245
ศี ล มหาสนิ ท เป็ น มื้ อ อาหารที่ ถ วายบู ช าเพื่ อ ความ
รอดพ้น และยังมีสิ่งล้ำ�ค่าแท้จริงของพระศาสนจักร คือพระ
เยซูคริสต์ หนังสือคำ�สอน (1328-1332) ให้ชอ่ ื สำ�หรับศีลมหาสนิทไว้
9 ชื่อด้วยกัน ซึ่งแต่ละชื่อมีความเชื่อมโยงกันและเมื่อพิจารณา
ร่วมกันจะได้ความหมายทีส่ มบูรณ์ของศีลศักดิส์ ทิ ธิน์ ้ี ชือ่ ทัง้ หลาย
สำ�หรับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ได้แก่ อาหารค่ำ�ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
(Supper of the Lord) ศีลขอบพระคุณ (Eucharist) การบิปัง
(Breaking of the Bread) การชุมนุมเพื่อขอบพระคุณ (Eucharistic Assembly) อนุสรณ์ (Memorial) พิธีบูชา (Holy Sacrifice)
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พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของพระเป็นเจ้า (Holy and Divine Liturgy)
ศีลมหาสนิท (Communion) และพิธีมิสซา (Holy Mass)
ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเยียวยารักษา (Sacrament of
healing) ศีลแห่งการคืนดีและศีลเจิมคนไข้ เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์
แห่งการเยียวยารักษา  ศีลศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งการแสดงความสำ�นึกผิด
และการคืนดี (บางทีเรียกว่าการสารภาพบาปด้วย) โดยทางการ
อภัยบาป ทำ�ให้เราได้คืนดีกับพระเจ้า ชุมชนพระศาสนจักร
และกับตัวเราเอง การเจิมผู้ป่วยหนักรวมความทรมานของพวก
เขาเข้ากับไม้กางเขน ให้อภัยบาป และเตรียมพวกเขาให้พร้อม
สำ�หรับการเดินทางสู่ชีวิตนิรันดรกับพระคริสต์ผู้กลับคืนพระ
ชนมชีพ
ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งศาสนบริการ (Sacrament of ministry)
ศี ล บวชและศี ล สมรสเป็ น ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ห่ ง ศาสนบริ ก าร  
หมายความว่า ศีลทั้งสองบริการความรอดพ้น   ศีลสมรสเรียก
คู่สมรสให้รับใช้ความรอดพ้นร่วมกันของพวกเขา และความ
รอดพ้นของลูกๆ พร้อมกับครอบครัว  “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน
การที่ไม่อาจแยกกันได้ และการยอมรับการมีลูกเป็นสิ่งสำ�คัญ
สำ�หรับการแต่งงาน” (1664)
โดยทางศีลบวช ผูไ้ ด้รบั การบวชถูกเรียกให้มาทำ�ประโยชน์
เพื่อความรอดพ้นในสังฆภาพของผู้เชื่อทุกคน ซึ่งมีทั้งหมด 3
ลำ�ดับคือ สังฆานุกร พระสงฆ์ และพระสังฆราช  ทั้งศีลสมรส
และศีลบวชมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ความรอดพ้นของผู้อื่น
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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หลักธรรมของคริสตชน (Christian Morality)

หนั ง สื อ คำ � สอนตั้ ง ชื่ อ ตอนนี้ ว่ า “ชี วิ ต ในพระจิ ต เจ้ า ”
แสดงทัศนคติและวิธีการเกี่ยวกับการมีชีวิตในศีลธรรมของเรา
อย่างสร้างสรรค์ด้วยพระหรรษทานเต็มเปี่ยม มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ศักดิ์ศรีมนุษย์ของเราในฐานะภาพลักษณ์ของพระเจ้า เสรีภาพ
ของเรา และกระแสเรียกของเราสู่ความศักดิ์สิทธิ์   โดยเริ่มต้น
ด้วยบัญญัติของพระคริสต์เกี่ยวกับความรักพระเจ้า ผู้อื่น และ
ตนเอง ซึ่งอธิบายลักษณะการกระทำ�และกิเลสของมนุษย์ที่
อยู่ในระดับยอมรับได้และไม่ได้ พรรณนาถึงคุณธรรมหลักๆที่
ควรยึดถือเพื่อการดำ�รงอยู่อย่างมีศีลธรรม และสอนเราให้รู้จัก
ฝึกฝนมโนธรรมของเรา
การอบรมมโนธรรมประกอบด้วยความกระตือรือร้นที่
จะสนองตอบวิถีทางที่พระจิตเจ้าทรงกระทำ�ภายในจิตใจ กฎ
ธรรมชาติ พระบัญญัติที่ถูกเปิดเผย คำ�สอนของพระเยซูเจ้า
และคำ�สอนแห่งผู้มีอำ�นาจสั่งสอน เนื้อหาต่อจากนี้กล่าวถึง
ความหมายของบาปในแบบที่พิเศษ
ขั้นต่อไปคือ การคิดพิจารณาเกี่ยวกับชุมชนมนุษย์ การ
เรียกร้องเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสังคมและความสันติสุข
รวมถึ ง คำ � สอนด้านสัง คมของพระศาสนจั ก ร คำ � สอนตอนนี้
ชี้แจงชัดเจนว่าการมีชีวิตในศีลธรรมของเราควรมีทั้งเรื่องส่วน
ตัวและสังคม มโนธรรมทางสังคมเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับการ
ดำ�เนินชีวิตอย่างมีศีลธรรม และนี่เป็นอีกครั้งที่เราเห็นความ
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ใส่ใจเป็นพิเศษถึงช่วงวัยเริ่มต้นเป็นผู้ใหญ่ครั้งใหม่ในช่วงไม่กี่
สิบปีนี้
ตอนสุดท้ายเกี่ยวกับพระบัญญัติสิบประการ บัญญัติ 3
ประการแรกถูกจัดเป็นกลุม่ หนึง่ ภายใต้หวั เรือ่ ง “ความรักพระเจ้า”
บั ญ ญั ติ 7 ประการสุดท้าย เป็นกลุ่ม หนึ่ งภายใต้ หั วข้ อเรื่ อง
“ความรักเพื่อนมนุษย์”  “จุดอ้างอิงแรกและสุดท้ายสำ�หรับการ
สอนคำ�สอนนี้จะต้องเป็นพระเยซูคริสต์เสมอ เพราะพระองค์
เองทรงเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต” (1698)
หนังสือคำ�สอนซึ่งพิจารณาเรื่องต่างๆในทางสร้างสรรค์
ตลอด กล่าวว่า ความมีศีลธรรมคือ การตอบสนองความรัก
พระเจ้า  ความมีศีลธรรมของคริสตชนยังประกอบด้วยลักษณะ
ต่อไปนี้
• ความแน่วแน่ที่จะทำ�ตามพระประสงค์ของพระเจ้า
• การรับสารภาพความมีบาป (ของตน)
• ความสนใจพิ เ ศษเรื่ อ งพระหรรษทานและกระแสเรี ย กสู่
ความศักดิ์สิทธิ์
• การปฏิบัติที่แสดงถึงการกลับใจสู่ศีลธรรมตลอดชีวิต
หนั ง สื อ คำ � สอนนำ � เสนอพระบั ญ ญั ติ สิ บ ประการใน
บริบทของคำ�สัง่ ของพระคริสต์เรือ่ งความรัก ทีแ่ บ่งเป็นสองส่วน
คือ ความรักพระเจ้าซึ่งครอบคลุมสามบัญญัติแรก และความ
รั ก เพื่ อ นมนุ ษ ย์ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ บั ญ ญั ติ ที่ เ หลื อ เจ็ ด ประการ
(2052-2055)   ดังนั้น พระบัญญัติทั้งหลายซึ่งมีคำ�ว่า “จงอย่า”
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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หลายข้อจึงถูกพรรณนาด้วยคำ�สั่งสอนให้ปฏิบัติในทางที่ดียิ่ง
ขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ลดทอนการให้ความสำ�คัญกับสิ่งที่
เราต้องหลีกเลี่ยง (ฆาตกรรม การผิดประเวณี การขโมย ฯลฯ)  
โดยหนังสือคำ�สอนนำ�เสนอความรักในฐานะแรงดลใจที่ควร
สนับสนุนการหลีกเลี่ยงของเรา
หนั ง สื อ คำ � สอนยั ง เตรี ย มพร้ อ มเราสำ � หรั บ การศึ ก ษา
พระบัญญัติต่างๆโดยอธิบายปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการมี
ชีวติ ในศีลธรรมของเราได้แก่ การกระทำ�ส่วนตัวทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเชื่อฟังคำ�สั่งเรื่องความรัก ในย่อหน้าที่ 1691-2051 กล่าว
ถึงชุมชนต่างๆซึ่งเราเป็นสมาชิกอยู่และฝึกความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน โดยมีการพิจารณาหลักธรรมสำ�หรับการกระทำ�ต่างๆ
ของมนุษย์ ความหมายแห่งมโนธรรม คุณธรรม รวมถึงความ
ชัว่ ร้าย การอธิบายในส่วนนีท้ �ำ ให้บญ
ั ญัตใิ หม่แห่งพระวรสารกับ
บทบาทแห่งพระศาสนจักรในการสอนคำ�สอนด้านศีลธรรม
ชัดเจนขึน้ เมือ่ ถึงช่วงทีห่ นังสือคำ�สอนเริม่ การอภิปรายข้อดีและ
ข้อเสียแห่งพระบัญญัติ  เราจำ�เป็นต้องมีเครื่องมือทางศีลธรรม
อยู่ใกล้ๆเพื่อใช้คิดพิจารณาปัญหาต่างๆซึ่งถูกนำ�มาประกอบ

การภาวนา

การภาวนาของเราจะทำ�ให้ความเชื่อของเราในข้อความ
เชื่อมั่นคงขึ้น ความซื่อตรงของเราต่อศีลศักดิ์สิทธิ์จะเข้มแข็งขึ้น
พร้อมทั้งการมีชีวิตในศีลธรรมของเราก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การภาวนา
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คื อ ส่ ว นสำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ ห นั ง สื อ คำ � สอนมี ลั ก ษณะถู ก ต้ อ งครบ
ถ้วน  การภาวนาเป็นภาษาพิเศษของศาสนา  ในแนวทางการ
คิดพิจารณาอย่างหนึ่งที่ลึกซึ้งกว่าการวอนขอแทน   มนุษย์พบ
ความต้องการสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงให้เขามีชีวิต   วิธีหนึ่งซึ่ง
เขาแสวงหาความสัมพันธ์นั้นก็คือ การภาวนา (2566-2567)
ชีวิตคือการเดินทางจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นจุดเริ่มต้นของ
เรา และเราเดินทางมุ่งไปหาพระเจ้าผู้ทรงเป็นโชคชะตาของเรา
อย่างไรก็ตาม การคิดว่าเราจะเห็นพระเจ้าได้ง่ายเฉพาะตอน
เริม่ ต้นกับตอนจบ และบางทีกป็ รากฏในระหว่างนัน้ เป็นครัง้ คราว
น่าจะไม่ถูกต้อง อันที่จริงแล้ว เราเดินทางไปยังพระเจ้าพร้อม
กับพระเจ้า หมายความว่า เราอยู่ในความสัมพันธ์อันใกล้ชิด
กับพระเจ้าเสมอ   แต่ที่สำ�คัญกว่านั้นก็คือ เราเดินทางภายใน
พระเจ้า เราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า และต้องพูดว่าแม้
จะแตกต่างจากพระเจ้า เราก็ไม่เคยถูกแยกออกจากพระเจ้า
เพราะการแยกจากพระเจ้าไม่น่าจะหมายความเพียงว่าเราน่า
จะหยุดเดินทาง และเราน่าจะหยุดมีชีวิตอยู่
การพูดว่าเราเดินทางไปยังพระเจ้าพร้อมกับพระเจ้า
และภายในพระเจ้า เป็นสิ่งที่ทำ�ให้เข้าใจได้ง่ายว่าการภาวนาไม่
ได้เป็นการริเริ่มของมนุษย์ก่อน แต่เป็นการริเริ่มของพระเจ้า ใน
การเดินทางของชีวิต พระเจ้าทรงเป็นผู้เรียกเราก่อน พระองค์
ทรงเชื้ อ เชิ ญ เราให้ ม าร่ ว มการพบปะอย่ า งลึ ก ลั บ ซึ่ ง เราจะ
มี โ อกาสเช่ น นั้ น ได้ ด้ ว ยการภาวนา ในหนั ง สื อ คำ � สอนกล่ า ว
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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ถึงเรื่ อ งนี้ ไว้ ดั ง นี้ “ไม่ว่าเราจะตระหนัก หรื อไม่ การภาวนาก็
เป็นการพบปะแห่งความปรารถนาอย่างแรงกล้าของพระเจ้า
กับของเรา” (2560) มันช่างเป็นประสบการณ์อันน่าหลงใหล
เมื่อเราได้ประสบ!
การภาวนาเป็ น ความจริ ง ที่ ป ระกอบด้ ว ยหลายส่ ว น  
หนังสือคำ�สอนชี้ให้เห็นลักษณะการภาวนาหลายแบบโดยการ
แนะนำ�เราอย่างสั้นๆโดยอาศัยพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม พระ
คัมภีร์พันธสัญญาใหม่ และเรื่องราวของพระศาสนจักร
คำ � บรรยายเกี่ ย วกั บ การแสดงออกถึ ง การภาวนาอั น
ได้แก่ การภาวนาด้วยเสียง (vocal prayer) การรำ�พึง (meditation)
การภาวนาด้วยจิตใจ (mental prayer) รวมถึงการเพ่งญาณ
(contemplation) เป็นประโยชน์ในฐานะบทนำ�สู่การอภิปราย
เกี่ ย วกั บ การดิ้ น รนร่ ว มกั น ในการภาวนาและความต้ อ งการ
พากเพียรด้วย “ทัศนคติที่เต็มไปด้วยความรัก”
ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเบือ้ งต้นสำ�หรับจุดสูงสุดซึง่ หนังสือคำ�สอน
กำ�ลังนำ�เสนอคือ การศึกษาเกีย่ วกับบทภาวนาทีค่ ริสตชนยึดมัน่
ที่สุด ได้แก่บทภาวนาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งนักเขียนสมัย
ศตวรรษที่ 2 ชื่อ แตร์ตูเลียน เรียกว่า “บทสรุปแห่งพระวรสาร”
(a summary of the Gospel)
หนั ง สื อ คำ � สอนประกอบด้ ว ยการรำ � พึ ง เกี่ ย วกั บ คำ �
อ้อนวอน 7 ประการ ใน “บทข้าแต่พระบิดา” (ดู 2759-2865)  
บทภาวนาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นของขวัญที่สวยงามซึ่ง
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พระเยซู ท รงมอบให้ เรา และยั ง เป็ น ของขวั ญ ชิ้ น แรกที่ พ ระ
ศาสนจักรมอบให้ผเู้ ตรียมตัวเป็นคริสตชน  ขณะทีเ่ ขาเตรียมพร้อม
สำ�หรับศีลศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งการเข้าเป็นคริสตชน   ในการเกิดอีกครัง้
ด้วยน้ำ�ทรงชีวิตแห่งศีลล้างบาป ผู้เตรียมตัวเป็นคริสตชนเรียน
รูท้ จ่ี ะอ้อนวอนพระบิดาผูท้ รงรับฟังเสมอ   คำ�บรรยายเกีย่ วกับบท
ภาวนาขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าส่วนใหญ่ถกู เขียนโดยปิตาจารย์ของ
พระศาสนจักร   และมีหลายตอนที่มุ่งกล่าวแก่ผู้เตรียมตัวเป็น
คริสตชนหรือผู้ล้างบาปใหม่ด้วยเหตุผลนี้   บทภาวนาขององค์
พระผู้เป็นเจ้าเป็นบทภาวนาของพระศาสนจักรที่ยอดเยี่ยม  
บทภาวนานี้เป็นส่วนที่จำ�เป็นสำ�หรับการทำ�วัตร (the Divine
Office ซึ่งบางทีถูกเรียกว่า the Liturgy of the Hours) และ
ยังเป็นส่วนสำ�คัญในพิธีศีลมหาสนิทที่อยู่ระหว่างบทภาวนา
ขอบพระคุณและพิธีศีลมหาสนิท
แม้ปกติเราจะกล่าวบทภาวนาขององค์พระผู้เป็นเจ้า
โดยส่วนตัว  แต่แท้จริงแล้วบทภาวนานี้เป็นบทภาวนาแรกและ
สำ�คัญที่สุดของชุมชนคริสตชน   หนังสือคำ�สอนอ้างอิงนักบุญ
ยอห์น คริสโซสโตม ผู้กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสอนเรา
ให้ภาวนาเพื่อพี่น้องของเราทุกคนในชุมชน โดยทรงขอร้องเรา
ไม่ให้กล่าวคำ�ว่า “พระบิดาของข้าพเจ้าผู้สถิตในสวรรค์” แต่
ให้ใช้ “พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย” (2768)   การภาวนาบท
ข้าแต่พระบิดาช่วยปกป้องเราจากปัจเจกนิยม3 ที่มีใจแคบ และ
3 ปัจเจกนิยม (individualism)  หมายถึงคำ�สอนที่ว่า ผลประโยชน์ส่วนตัวคือเป้าหมายที่เหมาะ
สมสำ�หรับการกระทำ�ของมนุษย์ เจษฎา ทองรุ่งโรจน์ พจนานุกรมปรัชญา อังกฤษ-ไทย หน้า 96
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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ยังเตือนเราว่าบทภาวนานี้เป็นสิ่งที่ต้องมอบต่อให้ผู้ล้างบาป
ทุกคน
การภาวนาเป็นพลังแห่งจิตใจ ความมุง่ หมายของหนังสือ
คำ�สอนคือ การภาวนาตัง้ แต่หน้าทีห่ นึง่ จนถึงหน้าสุดท้ายสำ�หรับ
คนที่วางแผนจะศึกษาหนังสือคำ�สอน ไม่ว่าจะทั้งเล่มหรือบาง
ส่วน ท่าทีที่เป็นการภาวนาจึงเป็นวิถีทางที่ดีที่สุดสำ�หรับการ
ศึกษา แล้วพระเจ้าจะได้รับการสรรเสริญ พร้อมกันนั้นจิตใจ
ของเราก็จะสมบูรณ์
___________________________________________________

คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1)
2)
3)

4)
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พระศาสนจั ก รมี บ ทบาทอย่ า งไรในการเปิ ด เผยของ
พระเจ้า?
ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ มี ค วามสำ � คั ญ อย่ า งไรในชี วิ ต ฝ่ า ยจิ ต ของ
คุณ?
จงไตร่ตรองคำ�สอนของหนังสือคำ�สอนทีว่ า่ หลักธรรมของ
คริสตชนเป็นผลมาจากบัญญัติเอกคือ ความรักพระเจ้า
ตนเองและเพื่ อ นบ้ า น คำ � สอนนี้ มี ค วามหมายในทาง
ปฏิบัติสำ�หรับคุณอย่างไร?
อะไรเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาในชีวิตของคุณ?
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บทที่ 4
เรียนรู้ the U.S. Catechism อย่างรวดเร็ว

___________________________________________________

หลังจากหนังสือคำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิกได้รับ
การตีพิมพ์   สภาพระสังฆราชแห่งสหรัฐอเมริกาอนุมัติเอกสาร
ฉบับหนึง่ ชือ่ ว่า  the United States Catholic Catechism for Adults  
จุดประสงค์ของหนังสือคำ�สอนเล่มนี้คือ เพื่อให้ชาวคาทอลิก
ในสหรัฐอเมริกาสามารถมองดูประวัติพระศาสนจักรตั้งแต่การ
วางรากฐานประเทศนีเ้ ป็นต้นมาได้อย่างดีเยีย่ ม หนังสือคำ�สอน
เล่ ม นี้ ก็ ค ล้ า ยกั บ หนั ง สื อ คำ � สอนพระศาสนจั ก รคาทอลิ ก คื อ
เป็นเครื่องมือสำ�หรับการสอนคำ�สอนที่มุ่งส่งเสริมความเข้าใจ
และการปฏิบัติเกี่ยวกับความเชื่อให้ลึกซึ้งขึ้น ในที่นี้หมายความ
ตั้งแต่เรื่องมุมมองของชีวิตในสหรัฐอเมริกา รวมถึงการพัฒนา
ของพระศาสนจักรในภาวะแวดล้อมนั้น
พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 มีพระดำ�รัสเกีย่ วกับ
หนังสือคำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิกว่า “มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
กระตุ้ น และช่ ว ยเหลื อ การเขี ย นหนั ง สื อ คำ � สอนสำ � หรั บ พระ
ศาสนจักรท้องถิน่ ขึน้ ใหม่ ซึง่ ต้องนำ�เอาสถานการณ์และวัฒนธรรม
ต่างๆมาคิดพิจารณาด้วย แต่ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาเอกภาพ
แห่งความเชื่อและความเที่ยงตรงต่อคำ�สอนของคาทอลิก”
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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ด้ ว ยเหตุ นั้ น จุ ด มุ่ ง หมายเดิ ม ของหนั ง สื อ คำ � สอนจึ ง
เป็นการช่วยพระสังฆราชสังฆมณฑล สภาพระสังฆราช และ
ผู้เขียนหนังสือคำ�สอนร่างหนังสือคำ�สอนสำ�หรับท้องถิ่นขึ้นใหม่
โดยเปิดโอกาสให้นำ�เอาความแตกต่างทางวัฒนธรรมเข้ามา
พิจารณาและขณะเดียวกันก็ยังรักษาเอกภาพแห่งความเชื่อ
ของพระศาสนจักร บทนำ�ของหนังสือคำ�สอนซึ่งยังรักษาจุดมุ่ง
หมายเดิมได้แนะนำ�เพิ่มเติมว่า หนังสือคำ�สอนจะเป็นเครื่อง
ช่วยเหลือครูคำ�สอนและการอ่านที่เป็นประโยชน์สำ�หรับผู้มี
ความเชื่อทุกคน
ข้อเท็จจริงที่ว่าหนังสือคำ�สอนฉบับแปลภาษาอังกฤษ
ได้อยู่ในบัญชีหนังสือขายดีอย่างรวดเร็วหลังการตีพิมพ์   แสดง
ให้ เ ห็ น การเข้ า ถึ ง กลุ่ ม ผู้ ติ ด ตามดู จำ � นวนมหาศาลซึ่ ง พระ
สันตะปาปาและคณะกรรมาธิการผู้ร่างเอกสารไม่สามารถคาด
คิดได้   ความสำ�เร็จเช่นนั้นทำ�ให้เกิดคำ�ถามขึ้นว่า “จำ�เป็นต้อง
พัฒนาหนังสือคำ�สอนสำ�หรับชาวอเมริกนั หรือยัง?” อย่างไรก็ตาม
บรรดาผูแ้ ต่งหนังสือคำ�สอนบอกอย่างชัดเจนว่า หนังสือคำ�สอน
สำ�หรับท้องถิ่นต่างๆเป็นสิ่งจำ�เป็น เพราะความจำ�เป็นที่จะ
ต้องปรับเนื้อหาคำ�สอนและวิธีสอนคำ�สอนให้เหมาะสมกับ
วัฒนธรรม วัย ความเติบโตฝ่ายจิต พร้อมทั้งเงื่อนไขต่างๆทาง
สังคมและพระศาสนจักรที่อยู่ในบรรดาประชากรของพระเจ้า
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ทำ�ไมชาวอเมริกนั ต้องมีหนังสือคำ�สอนของตัวเอง

ไม่มีคุณครูที่มีความภูมิใจในตนเองคนใดจะใช้หนังสือ
สารานุกรมเป็นตำ�รา ผู้ให้การอบรมที่แท้จริงเอาข้อมูลมาจาก
ชีวติ เชือ่ มโยงกับความจริง และมุง่ ไปทีส่ ภาพการณ์และวัฒนธรรม
ปัจจุบนั ในการอบรมทางศาสนา การรำ�พึงและการภาวนาทำ�ให้
วงจรของสิ่งที่ต้องเชื่อมโยงกันสมบูรณ์ แม้ว่าเรื่องนี้ดูจะเป็น
ความจริงสำ�หรับทุกคน มันก็ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งด้วย
ชาวคาทอลิกในประเทศและพื้นที่ที่แตกต่างกันเผชิญ
หน้ากับสภาพการณ์หลากหลาย ให้ความสนใจแบบอย่างทัง้ หลาย
ที่พวกเขาพบและตัดสินว่าถูกต้อง พร้อมกับดำ�เนินชีวิตตาม
ความเชื่อภายในวัฒนธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยมีประวัติศาสตร์
ภูมศิ าสตร์ และเศรษฐศาสตร์ หล่อหลอมให้เกิดรสนิยมทีเ่ ฉพาะ
ซึง่ มันไม่เคยเป็นแบบธรรมดา แบบเรียนขัน้ ต้นเกีย่ วกับความเชือ่
สำ�หรับผู้ใหญ่ต้องเคารพและดึงดูดความสนใจของผู้อ่านโดย
การสำ�นึกและการเคารพความหลากหลายที่พระเจ้าประทาน
ให้   พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงเห็นความจำ�เป็น
ในเรื่องนี้ และบรรดาพระสังฆราชแห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ตอบ
สนอง

คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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มโนภาพโดยรวมของหนังสือเล่มโต

คาทอลิกคนใดที่ได้ศึกษาหนังสือคำ�สอนพระศาสนจักร
คาทอลิกเล่มทีม่ ี 904 หน้าแล้ว ก็จะรูเ้ ค้าโครงทัง้ หมดของหนังสือ
คำ�สอนของอเมริกาคือ the U.S. Catechism ซึ่งคล้ายกัน  และ
เช่นเดียวกับ the Baltimore Catechism ที่มีข้อความเชื่อ ศีล
ศักดิ์สิทธิ์ พระบัญญัติ และการภาวนา เป็นส่วนสำ�คัญของ
โครงสร้างและในแต่ละเรื่องด้วย
ทั้งหนังสือคำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิกและ the U.S.
Catechism มีลักษณะสร้างสรรค์อย่างมั่นใจ ด้วยความยึดมั่น
ในพระคัมภีร์ อีกทั้งยังมีข้อความสรุปที่เน้นส่วนสำ�คัญๆ ในคำ�
สอน  เมื่อทั้งสองเล่มเหมือนกันทั้งวิธีการและรูปแบบในการนำ�
เสนอคำ�สอน  แล้วสิ่งใดทำ�ให้ the U.S. Catechism แตกต่าง
องค์ ป ระกอบสามอย่ า งที่ ค วรได้ รั บ ความสนใจเป็ น
พิเศษได้แก่ 1) เรื่องราว 2) การประยุกต์ใช้ในวัฒนธรรมอเมริกา
3) การรวมการรำ�พึงและบทภาวนาต่างๆ

เรื่องราว

บทนำ�และ 35 บทถัดมาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวหนึ่งเรื่อง
(บทสุดท้ายคือ บทที่ 36 เริม่ ต้นด้วยบทสรุปเกีย่ วกับคำ�สอนพระวรสารเรือ่ งการภาวนา)  ชีวประวัตโิ ดยย่อเหล่านีม้ ที ง้ั ของนักบุญ
และผูท้ เ่ี กือบเป็นนักบุญ ฆราวาสชายและหญิง นักพรต พระสงฆ์
พระสังฆราช พระคาร์ดนิ ลั หนึง่ องค์ และพระสันตะปาปาสององค์  
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โดยทั้งหมดเป็นตัวแทนของคนอเมริกันพื้นเมือง คนผิวดำ� ชาว
แคนาดา ชาวเปอร์โตริโก ชาวฮิสปานิก4
บุ ค คลผู้ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ หล่ า นี้ บ างคนเป็ น ผู้ ที่ รู้ จั ก ดี ข อง
ชาวคาทอลิก และคนอืน่ ๆก็นอ้ ยลงมา ถ้าพวกเขาใกล้ชดิ กับ
ชาวอเมริกันธรรมดาๆมากเท่าใด พวกเขาก็จะช่วยทำ�ให้คน
อเมริกันเหล่านั้นพัฒนาความคิดของตนได้มากเท่านั้น   แต่ละ
เรื่ อ งราวมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ เนื้ อ หาในบทนั้ น ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น
ตั ว อย่ า งคนคาทอลิ ก อเมริ กั น ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ซึ่ ง เราจะพบได้ ใ น
หนังสือคำ�สอนของอเมริกาเล่มนี้  และบางคนอาจเป็นคนที่เรา
รู้จักเป็นครั้งแรก
ผู้ก่อตั้งคณะนักบวชที่เป็นสตรี จิตใจอันกล้าหาญของ
ผู้บุกเบิกซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคณะนักบวชหญิงหกคนที่นำ�เข้าสู่บท
ต่างๆเป็นสิง่ ทีน่ า่ เร้าใจ   Elizabeth Ann Seton Mother Frances
Cabrini Rose Hawthorne Lathrop และ Katharine Drexel
อาจจะเป็นที่รู้จักดีกว่า แต่พวกเธอก็ไม่ได้มีความกล้ามากกว่า
Henriette Delille ผู้เรียกร้องให้ชาวคาทอลิกเอาชนะอคติ และ
Mother Joseph ผู้ได้รับเกียรติใน Statuary Hall ที่กรุงวอชิงตัน
ดี.ซี. Sister Thea Bowman ไม่ได้เป็นผูก้ อ่ ตัง้ คณะด้วยตัวเธอเอง
4 ชาวอิสปานิก (Hispanic) โดยทั่วไปหมายถึง คนที่มาจากประเทศสเปน รวมไปถึงประเทศ
ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณานิคมของสเปน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในทวีปอเมริกา รวมไปถึงประเทศใน
แถบทะเลแคริบเบียน ได้แก่ เม็กซิโก กัวเตมาลา ปานามา คอสตาริกา เอลซาวาดอร์ ฮอนดูรัส
นิการากัว เวเนซูเอลา เอกวาดอร์ เปรู ชิลี โบลิเวีย อาร์เจนตินา ปารากวัย อุรุกวัย โคลัมเบีย
โดมินิกัน คิวบา และเปอร์โตริโก จาก “เรื่องเล่าจากแคลิฟอร์เนีย” www.doyouknowcalifornia.
com
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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แต่การรวมเธอไว้ในกลุ่มสตรีเหล่านี้ซึ่งได้รับความคิดเห็นของ
เธอเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเพื่อชาวคาทอลิกที่เป็นคนผิวดำ�
ในพระศาสนจักรน่าจะดีที่สุด
ผู้นำ�ฆราวาส  Dorothy Day และ Cesar Chavez เป็น
นักต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมและเป็นวีรบุรุษสำ�หรับคน
คาทอลิกหลายคนอยูน่ าน แต่คณ
ุ อาจจะไม่คนุ้ กับนักหนังสือพิมพ์
ชือ่ Orestes Brownson และ John Boyle O’Reil y หรือ ธรรมทูต
ฆราวาสอย่าง Carlos Manuel Rodriguez จากเปอร์โตริโก  
Pierre Toussaint และ Kateri Tekakwitha  ทำ�งานด้านศาสน
บริการที่ดูไม่น่าสนใจยิ่งกว่า แต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ถูกยกเป็น
ตัวอย่าง  ส่วน Catherine de Hueck Doherty แม้จะไม่ได้เป็น
พลเมืองคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา แต่ก็มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้ง
ต่อชาวอเมริกันมากมาย โดยผ่านบ้านที่เธอและสามีอุทิศให้
กับคณะธรรมทูตฆราวาส (the lay apostolate) ซึ่งพวกเขาก่อ
ตั้งขึ้นทั่วโลก
นักบวช ชาวอเมริกันส่วนที่เหลือซึ่งได้รับการบันทึก
ประวัติในหนังสือคำ�สอนประกอบด้วย พระสงฆ์ 8 องค์ (บางที
2 องค์ตอ่ 1 บท) พระสังฆราช 3 องค์ และพระคาร์ดนิ ลั Joseph
Bernadin ผู้เป็นตัวอย่างในเรื่องการเผชิญความตายนำ�เสนอ
บทที่เกี่ยวกับศีลเจิมคนไข้ได้ดี
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คำ�สอนที่ถูกประยุกต์เข้ากับสิ่งท้าทายวัฒนธรรม

หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของมนุษย์ ความเสมอภาค
ความเคารพนับถือ ความเป็นน้�ำ หนึง่ ใจเดียว และความยุตธิ รรม
เป็นส่วนหนึ่งของคำ�สอนที่ถูกนำ�มาปฏิบัติ อย่างที่คำ�นำ�ของ
the U.S. Catechism กล่าวว่า ในบางครั้งความรู้เหล่านี้ก็ถูก
นำ�ไปใช้แบบสร้างสรรค์ แต่มันอาจจะเป็นการเริ่มแก้ไขสิ่งที่
เป็นความลำ�บากใจ เช่น ลัทธิจิตวิสัย5   สัมพัทธ์นิยม6   และ
สถานการณ์ต่างๆ ที่ยากแก่การตัดสินด้านศีลธรรม
จริงอยู่ที่คนในทุกวัฒนธรรมทั่วโลกเผชิญวิกฤตต่างๆ
เกี่ยวกับความเชื่อ   และวิกฤตเหล่านี้ก็จะแตกตัวไปเป็นปัญหา
อื่นๆอีกและถูกพัฒนาไปยาวนานภายในวัฒนธรรมหนึ่ง the
U.S. Catechism สวมแว่นตาที่ถูกปรับสำ�หรับทัศนียภาพทาง
วัฒนธรรมเพื่อมองดูวิกฤตทั้งหลายได้อย่างชัดเจนว่ามันเป็น
อย่างไร  หนังสือคำ�สอนที่ได้รับการพิมพ์ออกมาจากวาติกันไม่
น่าจะมีรายละเอียดพอสำ�หรับความแตกต่างของท้องถิ่นเช่น
นั้น!
the U.S. Catechism พิจารณาปัญหาวิกฤตต่างๆทีเ่ กีย่ ว
กับวัฒนธรรมของอเมริกาและแสดงให้เห็นจริงๆว่าความเชื่อ
5 ลัทธิจิตวิสัย (subjectivism) หมายถึง ทฤษฏีทางจริยศาสตร์ที่ถือว่า เจตคติหรือทัศนคติและ
ความรู้สึกของบุคคลเท่านั้นที่เป็นปัจจัยหรือตัวกำ�หนดคุณค่าทางศีลธรรมและสุนทรียภาพ  
เจษฎา ทองรุ่งโรจน์ พจนานุกรมปรัชญาอังกฤษ-ไทย หน้า 182.
6 สัมพันธ์นิยม (relativism) หมายถึง ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์หรือความรู้ที่ตั้งอยู่บนมโนภาพ
ที่ว่าคุณค่าหรือพินิศจัยทั้งปวงล้วนเป็นสิ่งสัมพัทธ์ ซึ่งแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม บุคคล
วัฒนธรรม  เจษฎา ทองรุ่งโรจน์ พจนานุกรมปรัชญาอังกฤษ-ไทย หน้า 159-160.
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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เก่าแก่ประยุกต์ใช้กับสิ่งท้าทายและสถานการณ์ใหม่ๆเหล่านี้
ได้อย่างไร

การภาวนา

หนังสือคำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิกกล่าวว่า “การ
ภาวนาเป็นชีวติ ทีม่ หี วั ใจใหม่ และควรทำ�ให้เรามีชวี ติ ชีวาทุกขณะ”
(2697) the U.S. Catechism ได้ท�ำ สิง่ ทีเ่ ห็นด้วยกับหนังสือคำ�สอน
พระศาสนจักรคาทอลิกที่บอกว่า “ควร” โดยรวมเอาการรำ�พึง
การภาวนา และการอ้างอิงพระคัมภีร์ที่เหมาะสมกับแต่ละบท
ไว้ด้วย บางอย่างก็มาจากบุคคลศักดิ์สิทธิ์ผู้เป็นเจ้าของเรื่องราว
เกริ่นนำ�บทนั้น หลายอย่างเป็นงานวรรณกรรมชิ้นเอกด้านชีวิต
จิต  การนำ�เอาองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้มารวมไว้ในแต่ละบท
เป็นการเตือนผู้ที่ศึกษาหนังสือคำ�สอนให้นึกถึงสาเหตุที่พวก
เขาต้องอ่านคือ เพื่อจะได้รักพระเจ้าและเตรียมพร้อมสำ�หรับ
กิจการของพระเจ้า
the U.S. Catechism ยังมีภาคผนวกที่ประกอบด้วยบท
ภาวนาตามประเพณีของคาทอลิก เนื่องจากบทที่ 35 กล่าว
ว่า “ความตั้งใจที่จะภาวนาในลักษณะที่เป็นรูปแบบแน่นอน มี
มานาน และเป็นประจำ�ทุกวัน คือสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับการกลับ
มาเป็นคนที่มีศรัทธาแรงกล้า”  ข้อความที่สืบต่อกันมาซึ่งได้รับ
การยกย่องยาวนานสร้างผู้เริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม
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ตำ�ราเล่มนี้สอนอย่างไร

ตำ � ราคำ � สอนของอเมริ ก าสั้ น กว่ า ตำ � ราคำ � สอนของ
วาติกันที่เป็นคู่กัน 300 หน้า เล่มของอเมริกาประกอบด้วยองค์
ประกอบมากมาย (ดังที่บรรยายในตอนต้น) เกินกว่าที่ตำ�รา
ระดับนานาชาติสามารถมีได้ อาจจะมีใครสักคนสรุปเอาเอง
ว่าเมื่อบางอย่างถูกเพิ่ม บางส่วนก็ต้องถูกหยิบออกหรือทำ�ให้
กระชับขึ้น นี่หมายความว่าคำ�สอนในหนังสือคำ�สอนสากลถูก
เปลี่ยนแปลงหรือตัดออกหรือไม่? ไม่ใช่เลย!
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้แทนที่หนังสือคำ�สอนพระศาสนจักร
คาทอลิก หนังสือทั้งสองเล่มเป็นพื้นฐานความคิด ข้อมูลอ้างอิง
ทั้งหลายจากเนื้อหาในเล่มของวาติกันที่มีอยู่ตลอดภายใน the
U.S. Catechism เตือนผู้อ่านว่าทั้งสองเล่มเป็นคู่กัน
เนื่องจากหนังสือเล่มใหม่กว่าถูกออกแบบเป็นพิเศษ
สำ�หรับคาทอลิกอเมริกัน ให้เป็นสะพานชั้นเยี่ยมเชื่อมต่อไป
ยังหนังสือเล่มก่อนที่ใหญ่กว่า (และต้องยอมรับว่ายากและเข้ม
ข้นยิง่ กว่า) เมือ่ เนือ้ หาในเล่มของอเมริกาสามารถทำ�ให้เริม่ รูส้ กึ
ปรารถนาอย่างรุนแรง กระตุ้นให้เกิดความสงสัย หรือสร้าง
ความต้องการอยากรู้มากขึ้น
หนังสือเล่มนี้เจาะจงไปที่ผู้ดูที่พิเศษกลุ่มหนึ่ง (คาทอลิก
ทีเ่ ริม่ เป็นผูใ้ หญ่) แต่กค็ ดิ ถึงชุมชนโรมันคาทอลิกอเมริกนั ทัง้ หมด
(และคาทอลิกตะวันออก) อยู่ในใจ  the U.S. Catechism มีรูป
แบบ เนื้อหา และภาษาที่ง่ายกว่าเล่มนานาชาติ “ที่อาวุโสกว่า”
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก

55

ของมัน  นั่นเป็นข้อได้เปรียบประการหนึ่ง
เมื่ อ ตำ � ราเล่ ม หนึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยภาษาที่ ผู้ อ่ า นซึ่ ง เป็ น
เป้าหมายใช้ ภาษานั้นย่อมสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายเป็นพิเศษ  
ตัวอย่างเช่นในบทที่ 9 เกี่ยวกับพระจิตเจ้า มีการพาดหัวที่ใช้
ความสัมพันธ์กับสังคมมาเป็นประโยชน์ว่า “พระจิตเจ้าเป็น
ความใกล้ชิดของพระเจ้า” ถ้อยคำ�ที่จับใจนี้สื่อสาระให้ผู้อ่าน
ตำ�ราของอเมริกาที่คุ้นเคยกับการเข้าหาโดยทันทีและการตอบ
สนองอย่างรวดเร็วได้อย่างดี   ถ้อยคำ�นี้บรรยายความจริงแห่ง
กิจการของพระจิตเจ้าด้วยประสบการณ์การพูดภาษาอังกฤษ
the U.S. Catechism บรรยายความจริงแห่งความเชื่อใน
สภาพการณ์หนึ่งที่พิเศษสำ�หรับประเทศของเรา ตัวอย่างเช่น
หนังสือคำ�สอนเล่มใหม่นี้มีข้อคิดเห็นบางอย่างเกี่ยวกับสภาพ
ชีวิตจิตยุคใหม่ภายใต้พระบัญญัติประการที่ 1 ซึ่งแม้จะไม่มาก
นัก แต่ก็มากกว่าหนังสือคำ�สอนสากล มีการเพิ่มเนื้อหาใน
บางเรื่องให้มากขึ้นได้แก่ การทำ�แท้งและเสนอหัวข้อในทำ�นอง
เดียวกันเช่น การทำ�ร้ายรุนแรง (abuse) การฟื้นฟูพระพรพิเศษ
(charismatic renewal) การขัดต่อสิทธิพลเมือง (civil disobedience) คอมพิวเตอร์ (รวมถึงอินเตอร์เน็ตและการละเมิดลิขสิทธิ์
ซอฟแวร์) การฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ (copyright violations) (ภายใต้พระ
บัญญัติประการที่ 7)  และความสามารถในการสืบพันธุ์ (fertility
- “fecundity” ในหนังสือคำ�สอนสากล) ในดรรชนี
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บรรดาพระสังฆราชของสหรัฐอเมริกาได้รวบรวมข้อความ
ที่ตัดตอนมาจากเอกสารคำ�สอนต่างๆที่พวกท่านได้ประกาศ
ใช้ในอดีตเช่น เรือ่ งคำ�ตอบสำ�หรับเหตุการณ์ในวันที่ 11 กันยายน
2001 และการไตร่ตรองความคิดเห็นต่างๆเกีย่ วกับคำ�สอนด้าน
สังคมของพระศาสนจักร โดยการกล่าวย้ำ�เรื่องเหล่านี้ใน the
U.S. Catechism พวกท่านได้เน้นความสำ�คัญของเรื่องต่างๆ
และแสดงให้เห็นว่าบรรดาสัตบุรุษควรทำ�อย่างไรโดยการบรรจุ
ข้อความคำ�สอนเหล่านั้นในตำ�รานี้

หนังสือคำ�สอนเล่มนีจ้ ะมีผลต่อชีวติ ของคุณได้อย่างไร?

The U.S. Catholic Catechism for Adults  เป็นหนังสือ
เพื่อชาวคาทอลิกและสำ�หรับผู้ใหญ่อย่างแน่นอน อีกทั้งน่า
จะถู ก ใช้ อ ย่ า งมั่ น ใจในฐานะที่ เ ป็ น แหล่ ง ความรู้ ห นึ่ ง สำ � หรั บ
คาทอลิกทุกคน  มันควรเป็นแหล่งอ้างอิงหนึ่งสำ�หรับครอบครัว
แต่ที่ชัดเจนคือมันมีจุดประสงค์ซึ่งสำ�คัญกว่านั้น
นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวต่างๆ เนื้อหาหลายตอนที่เกี่ยว
กับวัฒนธรรม และบทสรุปทั้งหลายที่เป็นแบบภาวนาสำ�หรับ
แต่ละบท ดังนัน้ ผูอ้ า่ นทีอ่ ยากรูจ้ ะพบคำ�ถามต่างๆพร้อมกับคำ�
ตอบ ข้อความคำ�สอนทีส่ �ำ คัญเพือ่ การอ่านอย่างพินจิ พิเคราะห์
ง่ายๆ และคำ�ถามนำ�สู่การอภิปรายที่น่าจะดึงดูดผู้คนมากมาย
ให้จัดกลุ่มศึกษาและเป็นคาทอลิกที่สร้างสรรค์ อยากเรียนรู้
และห่วงใย
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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หนังสือคำ�สอนเล่มนี้ควรเป็นส่วนประกอบสำ�คัญใน
กระบวนการ RCIA ทั้งสำ�หรับทีมงานสอนและสำ�หรับผู้สนใจ
(inquirers)   มันเป็นแหล่งข้อมูลสำ�หรับกลุ่มศึกษาของโบสถ์ซึ่ง
อาจเลือกสนใจคำ�ถามนำ�สู่การอภิปรายทั้งหลาย
บทที่ 8 “ความตายและการกลับคืนพระชนมชีพของ
พระคริสต์ที่ช่วยให้รอดพ้น” นำ�เสนอคำ�ถามต่อไปนี้ “คุณจะ
ช่วยผู้คนให้มาเชื่อในการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์ได้
อย่างไร?  ทำ�ไมเรื่องนี้จึงเป็นหัวใจสำ�คัญอย่างยิ่งสำ�หรับความ
เชือ่ ของคุณ? คุณจะพบคำ�แนะนำ�ต่างๆสำ�หรับคำ�สอนเหล่านี้
และอื่นๆมากมายที่เกี่ยวกับความเชื่อคาทอลิกใน The U.S.
Catholic Catechism for Adults
___________________________________________________

คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง

1) ทำ�ไมความแตกต่างระหว่างหนังสือคำ�สอนสากลเล่มหนึ่ง
กับหนังสือคำ�สอนท้องถิ่นเล่มหนึ่งจึงสำ�คัญ?
2) ทำ�ไมจึงน่าสังเกตว่า หนังสือคำ�สอนของสหรัฐอเมริกา
เจาะจง “สำ�หรับผู้ใหญ่”?   สิ่งนี้อาจบอกเกี่ยวกับความ
จำ � เป็ น ของเราที่ ต้ อ งเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ความเชื่ อ ของเรา
ตลอดชีวิตของเราได้ว่าอย่างไร?
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บทสรุป

___________________________________________________
ความพยายามใดๆของมนุษย์ที่ต้องการแสดงการเปิด
เผยของพระเจ้าเองและการตอบสนองของเราต่อการเปิดเผย
นั้นออกมาเป็นถ้อยคำ�  ก็ดูเหมือนจะไม่มีความถูกต้องสมบูรณ์
และขาดสิ่งที่สำ�คัญเสมอ เพราะความเป็นจริงของพระเจ้านั้น
มากเกินกว่าทีเ่ ราจะเข้าใจหมด ดังนัน้ การเขียนความเป็นจริง
นี้ ยิ่ ง น้ อ ยกว่ า และมั ก จะมี สิ่ ง ที่ ต้ อ งเรี ย นรู้ ม ากขึ้ น เสมอ นี่
หมายความว่า มีสถานการณ์มากมายที่ต้องได้รับการทบทวน
และอาจจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงด้วยความชัดเจนในความเข้าใจ
เกี่ยวกับความจริงเพิ่มขึ้น
ในพระวรสารตามคำ�บอกเล่าของนักบุญยอห์น พระ
เยซูเจ้าทรงสัญญากับศิษย์ของพระองค์ว่า “เมื่อพระจิตเจ้า
แห่งความจริงเสด็จมา พระองค์จะทรงนำ�ท่านไปสู่ความจริงทั้ง
มวล” (ยน 16:13) แต่ท่านไม่ได้บอกว่า “ทั้งหมดทันที” ในขณะ
ที่ ธ รรมนู ญ เรื่ อ งการเปิ ด เผยของพระเจ้ า จากสภาสั ง คายนา
วาติกันที่ 2 บอกเราว่า “พระเจ้าผู้ตรัสมาตั้งแต่อดีตที่ยาวนาน
ยังคงดำ�รงการสนทนาอย่างไม่ขาดสายกับเจ้าสาวของพระบุตร
สุดที่รัก” (8)  “การสนทนา” ของพระเจ้ากับพระศาสนจักรอย่าง
ต่อเนื่องนี้ มีผลต่อวิธีการที่พระศาสนจักรเขียนหนังสือคำ�สอน
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก
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ต่างๆและเอกสารอื่นๆ
ข้อความข้างต้นนี้หมายความว่าหนังสือคำ�สอนทั้งหมด
เป็นเอกสารเฉพาะกาลที่เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาเสมอ
หรือ? คำ�ถามนี้ไม่สามารถตอบแบบง่ายๆว่าใช่หรือไม่ใช่   แต่
ต้ อ งกล่ า วอย่ า งหนั ก แน่ น ว่ า ไม่ มี สิ่ ง ใดเฉพาะกาลเกี่ ย วกั บ
เนื้อหาที่เป็นความเชื่อของคาทอลิก แม้กระนั้นยังต้องกล่าว
ด้วยความหนักแน่นเท่ากันว่าเนื้อหาสาระนี้จะไม่ถูกแสดงออก
ด้ ว ยวิ ธี ก ารเดิ ม หรื อ แม้ แ ต่ ด้ ว ยความชั ด เจนเดิ ม ในยุ ค ต่ า งๆ
แห่งประวัติศาสตร์พระศาสนจักร พระสันตะปาปายอห์นที่ 23
ทรงกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งมากในคำ�ปราศรัยเปิดประชุม
สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ว่า “เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเชื่อ
ที่ตกทอดมาแต่โบราณเป็นสิ่งหนึ่ง ส่วนวิธีการนำ�เสนอเนื้อหา
เป็นอีกสิ่งหนึ่ง”
หนังสือคำ�สอนจากผูม้ อี �ำ นาจสัง่ สอนของพระศาสนจักร
ที่มาถึงเราจะเปิดเผยคำ�สอนแท้จริงของพระศาสนจักรตาม
ความเข้าใจที่ดีที่สุดและมโนธรรมที่ผู้มีอำ�นาจสั่งสอนมีในเวลา
ทีแ่ ต่งหนังสือคำ�สอน เราผูอ้ ยูใ่ นศตวรรษที่ 21 สามารถพูดได้
ว่า ขณะที่ เ นื้ อ หาหลั ก เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ ในหนั ง สื อ คำ � สอน
โรมันของสภาสังคายนาแห่งเตรนท์ และหนังสือคำ�สอนพระ
ศาสนจักรคาทอลิกเหมือนกันโดยพื้นฐาน  แต่วิธีการซึ่งเนื้อหา
นั้นถูกเปิดเผยในเอกสารทั้งสองกับต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ทั้ง
สองสะท้อนช่วงเวลาที่แต่ละเล่มถูกเขียนขึ้น ปัจจุบันคาทอลิก
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ส่วนใหญ่จะพบว่าภาษาของหนังสือคำ�สอนเล่มใหม่เหมาะสม
กับพวกเขามากกว่าถ้อยคำ�ในหนังสือคำ�สอนโรมัน หนังสือ
คำ�สอนของสภาสังคายนาแห่งเตรนท์กลายเป็นสิ่งที่มีความ
สำ�คัญจากการโต้แย้งทางศาสนา ซึ่งทุกวันนี้ดูเป็นเรื่องแปลก
สำ � หรั บ เรา จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะสร้ า งเอกภาพในศาสนาของ
หนั ง สื อ คำ � สอนเล่ ม ใหม่ ดู เ หมาะสมกั บ ความคาดหวั ง ทาง
ศาสนาของเราในปัจจุบันมากกว่า
บางทีสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนที่สุดระหว่างหนังสือ
คำ�สอนทั้งสองเล่มนี้น่าจะเป็นภาคที่สองของแต่ละเล่ม กล่าว
คือตอนทีเ่ กีย่ วกับศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ หนังสือคำ�สอนของสภาสังคายนา
แห่งเตรนท์แสดงความเป็นหนี้บุญคุณต่อลัทธิอัสมาจารย์ซ่ึง
เป็นสิง่ แวดล้อมทางเทววิทยาในช่วงเวลานัน้ ดังนัน้ ศีลศักดิส์ ทิ ธิ์
ในเล่มนี้จึงถูกนำ�เสนอในลักษณะเป็นสัญลักษณ์ (sign) สสาร
(matter) และแบบ (form) เหตุ (cause) และผล (effect) เป็นต้น  
หนั ง สื อคำ � สอนพระศาสนจัก รคาทอลิกเริ่ ม ต้ นนำ � เสนอด้ วย
การศึกษาพิธีกรรมและการมีส่วนร่วมของเราในการฉลองธรรม
ล้ำ�ลึกของคริสตชนอย่างดีเยี่ยม ทั้งยังเปิดเผยอย่างชัดเจนถึง
อิทธิพลของการเปลีย่ นแปลงทางพิธกี รรมในศตวรรษที่ 20 และ
ธรรมนูญเรื่องพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2
การเน้นของหนังสือคำ�สอนในเรื่องคำ�สอนทางสังคม
ของพระศาสนจักรและความเชื่อมโยงของคำ�สอนนี้กับพิธีศีล
มหาสนิทด้วยความห่วงใยคนจนเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งเป็นที่เข้าใจ
คำ�สอนพระศาสนจักรคาทอลิก

61

ได้ว่าผู้เขียนหนังสือคำ�สอนโรมันยังไม่มีความรู้ถึงการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น ความเจ็บป่วยของสังคมที่เป็น
ผล และหน้าที่อันเกิดตามมาของพระศาสนจักร คือการพูด
เพื่อต่อต้านความไม่มีมนุษยธรรมซึ่งคนจำ�นวนมากในสังคม
เทคโนโลยีอาจจะต้องเผชิญ
ยังมีความแตกต่างอยู่หลายประการที่น่าจะกล่าวถึง  ให้
เราลองดูอีกสักเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่สะเทือนใจอย่างยิ่ง  นั่น
คือ โชคชะตาของเด็กที่ตายโดยไม่ได้รับศีลล้างบาป   หนังสือ
คำ � สอนของสภาสั ง คายนาแห่ ง เตรนท์ ยื น ยั น หนั ก แน่ น ว่ า
“ทารกที่ไม่ได้รับการล้างบาปไม่สามารถเข้าสวรรค์ได้” หนังสือ
คำ�สอนเล่มใหม่กล่าวอย่างเมตตามากกว่าว่า พระศาสนจักร
ฝากเด็กๆที่เสียชีวิตโดยไม่ได้รับการล้างบาปไว้กับพระเมตตา
ของพระเจ้าอย่างเดียว   พระกรุณาของพระเจ้าและความอ่อน
โยนของพระเยซูที่มีต่อเด็กทั้งหลายช่วยเราให้หวังได้ว่าจะมีวิถี
ทางหนึ่งที่นำ�ความรอดพ้นมาสู่เด็กผู้ประสบชะตากรรมเช่นนั้น
(ดู 1261)
ความเชื่อคาทอลิกไม่เปลี่ยนแปลง แต่เรากำ�ลังเรียนรู้ที่
จะปฏิบัติตามความเชื่อด้วยวิธีการแบบใหม่ๆในยุควัฒนธรรม
และการเปลี่ ย นแปลงที่ เราเผชิ ญ เสมอ หนั ง สื อ คำ � สอนพระ
ศาสนจักรคาทอลิกเป็นอีกทางหนึ่งที่เราสามารถพัฒนาความ
เข้าใจความเชื่อของเรา
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