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ความเชื่อคืออะไร

ความปรารถนาโหยหาพระเจ้าถูกจารึกไว้ในใจของเราแล้ว 
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1ความเชื่อคืออะไร
ความปรารถนาโหยหาพระเจ้าถูกจารึก

ไว้ในใจของเราแล้ว (เทียบ CCC ข้อ 27) 
 

ท่านทราบไหมว่าดวงอาทติย์ของเราเป็นดาวฤกษ์ดวงหนึง่ใน

กาแล็กซี่ (ทางช้างเผือก) ที่มีดาวเคราะห์อย่างน้อยกว่า 

สองแสนล้านดวง ซ่ึงเราสามารถมองเหน็ได้มากกว่าหนึง่แสน

ล้านกาแล็กซี่ในจักรวาลนี้ และจักรวาลของเราก็มีอายุกว่า

หนึ่งหมื่นสามพันล้านปีเลยทีเดียว เมื่อมองขึ้นไปในท้องฟ้า

ยามค�า่คนื ท่านไม่รูส้กึมหศัจรรย์หรอืว่า ทกุสิง่ทุกอย่างท่ีเรา

เห็นน้ีมาจากไหน ท�าไมฉันจึงมาอยู่ท่ีนี่ มีชีวิตอยู่บนดาว

เคราะห์โลกดวงนี้ 

เราชาวคาทอลิก สามารถตอบค�าถามเหล่านี้ได้

เพราะเรามีความเชื่อ เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงด�ารงอยู่สูงสุด 

ผูท้รงรกัเราและทรงปฏสิมัพนัธ์กบัเราอยูต่ลอดเวลา เราเชือ่

ว่าพระเยซู ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อทรง

สอนเรา และเรายังเชื่ออีกว่าในทุกวันนี้พระเจ้าทรงสอนเรา

โดยทางพระศาสนจกัรทีพ่ระเยซูเจ้าได้ทรงรเิริม่ไว้ เป็นไปได้

ว่าบิดามารดาของท่านคงจะได้ส่งต่อความเชื่อนี้มายังท่าน

ด้วย ในค�าสอนชดุนีท่้านจะสามารถเรยีนรูเ้ก่ียวกับความเชือ่
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คาทอลิก ความเชื่อนี้เองจะเปิดเผยความล�้าลึกแห่ง

จักรวาลนี้ให้แก่ท่านได้ อีกทั้งจะมอบแนวทางที่ช่วยท่าน

ให้ด�าเนินชีวิตเป็นอย่างดีซึ่งจะท�าให้ท่านสามารถล้ิมรส

ความชื่นชมยินดีแห่งชีวิตนิรันดรในสวรรค์ 

พระเจ้าทรงเป็นอยู่จริง
ความเชื่อในพระเจ้านั้นคือพระพร และเราก็มีเหตุผลอัน

วิเศษหลายประการที่จะเชื่อในพระเจ้า ดังนี้

1. ความน่ามหัศจรรย์และการจัดระเบียบ งานสร้างของ

พระเจ้า ซึง่เราสามารถมองเหน็ได้จากส่ิงต่างๆ เช่น ยรีาฟ 

ปลา สุนัข ต้นไม้ ดอกกุหลาบ รุ้งบนท้องฟ้า และภูเขา ซึ่ง

อันที่จริงแล้วก็รวมถึงสรรพสิ่งในจักรวาล 

ลองมองดูร่างกายของเราสิ ดวงตาที่ท�าให้ท่านสามารถ

มองเหน็สสีนัต่างๆ ซ่ึงได้รบัการปกป้องด้วยขนตา หวัใจของท่านเต้นด้วย

ความเร็วหนึ่งแสนคร้ังต ่อวันเพื่อน�าออกซิเจนไปยังเซลล์ต ่างๆ    

ทั่วร่างกาย ทุกๆ การเคลื่อนไหวของท่านล้วนเกิดจากการประสาน

สมัพนัธ์กนัของระบบประสาทอย่างเป็นระเบยีบทีสุ่ด ทกุๆ อย่างล้วนเป็น

ไปอย่างสลับซับซ้อนและแม่นย�าไม่มีผิดพลาด ทั้งหมดนี้บอกเราว่าต้อง

มผีูซ้ึง่มีความเฉลยีวฉลาดล�า้ลึกและฤทธานภุาพอย่างมากทีไ่ด้สร้างสรรค์

ทุกสิ่งและท�าให้มันเกิดขึ้นมา เราเรียก “ผู้” นี้ว่า พระเจ้า   
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2. การรู้ส�านึกผิดชอบช่ัวดี กล่าวคือ เราทราบดีว่าการฆ่า

และการขโมยเป็นสิ่งที่ผิด และการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นสิ่ง

ที่ดี สิ่งน้ีบ่งบอกว่าต้องมีผู้ที่จัดระบบในจิตใจของเรามนุษย์

ว่าสิ่งใดดี ผู้ นี้ก็คือ พระเจ้า 
3. ความปรารถนาความสขุ มนษุย์ทุกคนล้วนแสวงหาความ

สุข เรามักต้องการบางสิ่งที่คิดว่ามันสามารถให้ความสุขแก่

เราได้ แต่ท่ีจริงแล้วไม่มีสิ่งใดเลยที่ท�าให้เรามีความสุขอย่าง

ยาวนานได้ นั่นเป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่อให้

อยู่กับพระองค์ 

พระเจ้าแต่ผู้เดียวเท่านั้นสามารถท�าให้เรามีความสุขอย่าง

สมบูรณ์ทีส่ดุได้ เปรยีบคล้ายกบัว่าในใจของเรามหีลมุลกึหนึง่

ที่พระเจ้าแต่ผู้เดียวเท่านั้นจะทรงเติมเต็มได้ เพราะความสุข

ถาวรจะมีเพียงแต่ในสวรรค์ เมื่อเราได้พ�านักอยู่ในพระเจ้า

เท่านั้น   
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ประเด็นอภิปราย
เมื่อคิดถึงโลกที่เราอยู่นี้ 

ท่านมักคิดถึงอะไรมากที่สุด 

มีสิ่งสร้างใดที่ท่านรู้สึกชอบเป็นพิเศษ ให้แบ่งปันเกี่ยวกับ

สิง่ทีท่่านรูส้กึอยากได้เป็นอย่างมาก เม่ือได้มันมาแล้วท่าน

รูส้กึว่ามีความสุขอย่างสมบรูณ์ แต่หากท่านรูส้กึว่ามนัเป็น

ความสุขเพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้น... ท่านทราบไหมว่า

ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น

เป็นความจริงที่ว่า...
ความเชือ่คอืการน้อมรบัความจรงิบางอย่าง ด้วยเหตผุลท่ี

ว่าเราเชื่อใจในผู้ที่บอกสิ่งนั้นแก่เรา ตัวอย่างเช่น เราไว้ใจ

ในแพทย์ผู้รักษาเรา
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พระเจ้าทรงรกั... ท่านอาจจะรูสึ้กตวัเล็กเหมอืนมด

เมื่อเปรียบเทียบกับจักรวาลนี้ แต่ในสายพระเนตรของ

พระเจ้าท่านคือบุคคลส�าคัญ พระเจ้าทรงสร้างท่านมา

เพราะพระองคท์รงปรารถนาจะแบ่งปนัชวีิตของพระองค์

ให้แก่ท่าน ไม่มีสิง่ใดแสดงถงึความรกัของพระเจ้าได้ดกีว่า

ความจรงิท่ีว่า พระเจ้าทรงมาบงัเกิดเป็นมนษุย์เหมือนกับ

เราในองค์พระเยซูเจ้า ผู้ทรงส้ินพระชนม์ด้วยการถูกตรึง

บนไม้กางเขนเพือ่เรา และได้ทรงกลับคนืพระชนมชพีจาก

ความตาย
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คาทอลิกคนส�าคัญ
นักบุญออกัสติน (ค.ศ. 354-430)

นักบุญออกัสตินเกิดในทวีปแอฟริกาเหนือ ท่านได้รับการ

เลีย้งดจูากมอนกิามารดาคาทอลกิของท่าน ในตอนต้นแห่ง

ชวีติการแสวงหาความจรงินัน้ ท่านได้กลายเป็นสาวกของ

ศาสนาเทจ็เทยีม และไม่ปฏบิตัติามแนวทางชวีติครสิตชน

ตามค�าสอนของมารดา โดยอาศัยค�าภาวนาของนักบุญ  

มอนิกา ท�าให้ออกัสตินได้พบปะกับอาจารย์ที่ดีคือนักบุญ

อมัโบรส และท่านได้กลบัใจ ในทีสุ่ด ท่านได้รบัศลีล้างบาป 

ได้บวชเป็นพระสงฆ์ และต่อมาได้รับอภิเษกเป็นพระ

สังฆราชแห่งเมืองฮิปโปนา ท่านได้เขียนหนังสือส�าคัญ

หลายเล่ม รวมทั้งบทจดหมายและบทเทศน์ที่อธิบายถึง

ข้อความเชือ่ จนได้รบัสมญานามว่า “นกัปราชญ์แห่งพระ

ศาสนจักร” ซึ่งเป็นนามที่มอบให้แก่นักบุญที่มีบทบาท

ส�าคญัในการให้ความรูด้้านข้อความเชือ่ของพระศาสนจกัร 

หนังสือที่ โดดเด ่นของท ่านมีชื่อว ่า Confessions  

(ค�าสารภาพ) ซึ่งบรรยายถึงเรื่องราวชีวิตของท่านเอง 
วันฉลองของนักบุญออกัสตินคือวันที่ 28 เดือนสิงหาคม
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ความเชื่อและการภาวนา
ถ้าเราเช่ือในพระเจ้าเราก็จะตอบรับพระเจ้าด้วยความรัก 

ลองจนิตนาการดวู่าท่านจะชืน่ชมยนิดมีากสกัเพยีงใดเมือ่

ได้อยูก่บัเพือ่นสนทิหรอืกบัผู้เป็นทีร่กั เมือ่คนมคีวามรกัต่อ

กัน พวกเขาก็จะคิดถึงกันและกัน และพูดคุยกันบ่อยๆ ใน

ท�านองเดียวกนั การภาวนาก็คือการคดิถงึพระเจ้า การพดู

คุยและฟังพระองค์นั่นเอง จากค�าสอนชุดนี้ ท่านจะได้

เรียนรู้จักหลากหลายวิธีในการภาวนา ท่านจะสามารถ

เติบโตในความรกัต่อพระเจ้ากโ็ดยอาศยัการภาวนาน่ันเอง   

บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูเจ้า พระเจ้าในร่าง

มนุษย์ ทรงสอนเราให้มีความเชื่อ พระองค์ตรัสว่าใคร

กต็ามทีเ่ชือ่ในพระองค์จะมชีวีตินรินัดร บรรดาผูศ้กัดิส์ทิธิ์ 

คอืผูม้คีวามเช่ือท่ียิง่ใหญ่ในพระเจ้า พวกท่านด�าเนนิชวีติ

ตามแบบอย่างท่ีพระเยซเูจ้าทรงกระท�าและทรงสอน เป็น

ผู้ศักด์ิสิทธิ์ท่ีเต็มด้วยความรักต่อพระเจ้าและผู้อื่น พระ

ศาสนจักรได้ประกาศว่าท่านเหล่านั้นอยู่ในสวรรค์แล้ว 

ชวีติของพวกท่านเป็นแบบอย่างแก่เรา เราจะได้เรยีนรู้จัก

ผู้ศักดิ์สิทธิ์บางท่านจากค�าสอนชุดนี้เช่นกัน 
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เป็นความจริงที่ว่า...
ในจ�านวนประชากรมากกว่าเจ็ดพันล้านคนในโลกนี้ มี

ผูเ้ป็นครสิตชนประมาณหนึง่ในสามส่วน และประมาณ

ครึ่งหนึ่งของจ�านวนคริสตชนเหล่านั้นเป็นคาทอลิก 

ลิ้งค์พระคัมภีร์ โทมัส ซึ่งเรียกกันว่า “ฝาแฝด” 

เป็นหนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน ไม่ได้อยู่กับอัคร

สาวกคนอืน่ๆ เม่ือพระเยซูเจ้าเสดจ็มา ศิษย์คนอืน่บอกว่า 

“พวกเขาเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว” แต่เขาตอบว่า “ถ้า

ข้าพเจ้าไม่ได้เหน็รอยตะป ูและไม่ได้เอามอืคล�าทีด้่านข้าง

พระวรกายของพระองค์ ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อเป็นอันขาด” 

แปดวนัต่อมา บรรดาศิษย์อยูด้่วยกันท่ีบ้านนัน้อีก โทมัสก็

อยู่กับเขาด้วย ทั้งๆ ที่ประตูปิดอยู่ พระเยซูเจ้าเสด็จเข้า

มาประทบัยืนอยูต่รงกลาง ตรสักับเขาทัง้หลายว่า “สันตสิขุ

จงสถติอยูก่บัท่านท้ังหลายเถดิ” แล้วตรสักับโทมสัว่า “จง

เอานิ้วมาที่นี่ คล�าที่สีข้างของเรา อย่าสงสัยอีกต่อไป แต่

จงเชื่อเถิด” โทมัสทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของ

ข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า” พระเยซเูจ้าตรสักบัเขา

ว่า “ท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา ผู้ที่เชื่อแม้ไม่ได้เห็น ก็

เป็นสุข” (เทียบ ยน. 20:24-29)
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บทข้าพเจ้าเชือ่ บทข้าพเจ้าเชือ่เป็นบทสรปุของความ

เชื่อ ในวันอาทิตย์ระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณเราสวดบท

ยืนยันความเชื่อของสังคายนาแห่งเมืองนิเชอาหรือบทของ

บรรดาอัครสาวก ในภาคแรกของค�าสอนชุดนี้จะอธิบายถึง

ความจริงท้ังปวงท่ีเราประกาศยืนยันว่าเช่ือเม่ือเราสวดบท

ข้าพเจ้าเชื่อของบรรดาอัครสาวก บทยืนยันความเชื่อนี้มี

รากฐานอยูบ่นค�าสอนของบรรดาอคัรสาวก ท่านเหล่านัน้เป็น

ผูติ้ดตามกลุม่แรกของพระเยซเูจ้าและได้เป็นผูน้�าชดุแรกของ

พระศาสนจักรแรกเริ่ม สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเป็นผู้น�า

ของพระศาสนจักร และบรรดาพระสังฆราชอื่นๆ ก็เป็นผู้สืบ

ทอดต่อๆ มา ท่านเหล่านั้นยังคงสอนเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ

ให้แก่เรา ความเชื่อคาทอลิกของเรานั้นมีลักษณะเด่นคือมี

ความเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลก

ชวีติคาทอลกิ  ภาคต่อไปในค�าสอนชุดน้ีจะน�าท่านให้

รู้จักกับวิธีการแบบคาทอลิกในการนมัสการพระเจ้าร่วมกัน 

หลังจากนัน้จะเป็นการอธบิายถึงการปฏิบัติตามพระบัญญติั

ของพระเจ้าในแบบคาทอลิก และในภาคสุดท้ายจะกล่าวถึง

แนวทางแห่งการภาวนา ค�าสอนชุดนี้จะช่วยท่านให้ด�าเนิน

ชีวิตแห่งความเชื่ออย่างมีชีวิตชีวา จนท�าให้ท่านปรารถนาที่

จะแบ่งปันความเชื่อนั้นให้กับผู้อื่นด้วย 
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ท่านทราบไหมว่า...? เราเรยีกผู้ทีย่อมตายเพือ่ยืนยนั

ถึงความเชื่อว่า มรณสักขี ค�านี้มีความหมายในภาษากรีกว่า 

“ประจักษ์พยาน”

จากใจของฉัน
ฉันกล่าวด้วยความเชื่อว่า

“พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อในพระองค์ และในทุกสิ่ง

ท่ีพระศาสนจักรสั่งสอน เพราะเป็นค�าสอนของพระองค์เอง 

และพระวาจาของพระองค์คือความจริง อาแมน”

ข้อปฏิบัติ
ให้เขยีนบทยนืยนัความเชือ่ของท่านเอง หรอือาจเขยีนพร้อม

กับสมาชกิในครอบครวั จากนัน้ให้เสวนากนัว่าครอบครวัของ

ท่านจะสามารถเป็นเงาสะท้อนถึงความเป็นคาทอลิกของตน

ได้อย่างไร 
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บทสรุป

• ความเชื่อ คือการเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นอยู่จริง

• เหตุผลแห่งความเชื่อคือ งานสร้างของพระเจ้า                      

การส�านึกถึงความผิดชอบชั่วดี และการแสวงหาความ

สุขของเรา

• เราเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้โดยทางการ

ภาวนา


