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บทที่ บทที่ บทที่ 111   

บทบาทครูคําสอนบทบาทครูคําสอนบทบาทครูคําสอน 

 

“ครูคําสอนคือ  ความเชื่อ ความหวัง และความรักที่ติดอยูกับแขน และขา และไมมีเวลาเพียงพอใหกับ

ครอบครัว 

ครูคําสอนคือ  บุคคลธรรมดาที่ไมธรรมดา เพราะเขาสอนเหมือนที่พระเยซูเจาทรงสอน  

ครูคําสอนคือ ความศรัทธาจากอดีต เปดสูอนาคต และอุทิศตนเปนพิเศษในความเชื่อที่ล้ําลึกแหง

ปจจุบัน” 

                                                           (จากโคลง “ครูคําสอนคือใคร”) 

 

ในบทนี้ทานจะ : 

 พิสูจนไดวาศาสนบริกรคําสอนคือ วิธีการตอบรับตอเสียงเรียกของพระเจาสูความศักด์ิสิทธ์ิ 

 ใชวิธีการสอนบนพื้นฐานของรูปแบบ และวิธีการสอนคําสอนของพระเยซูเจา 

 กําหนดบทบาทที่สําคัญของครูคําสอนในศาสนศึกษา 
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ตอนท่ี 1 : ประสบการณ 
 

“รับพระวรสาร ขาวดีขององคพระเยซูเจา พระบุตรของพระเจา” 

 

มันเปนวันอาทิตย ก็เหมือนกับวันอาทิตยธรรมดาทั่วไป 

ด่ังเชนเคยที่เธอไดจับกลุมกับคนอื่นๆ ที่บริเวณบันไดของ

วัด   มีเรียมรูสึกประหลาดใจถึงการที่เธอตองมาอยูที่น่ี 

“ฉันมีคุณวุฒิเหมาะกับสิ่งน้ีหรือ?” เธอคิด 

 มีเรียม รูวาที่เธอตองมาอยูที่น่ีก็เพราะคําถามของ

ลูกสาวของเธอเก่ียวกับพระเยซูเจา แมร่ี เอลิซาเบ็ธ อายุ

เพียง 8 ขวบ แตเธอสามารถที่จะคิด “แมขา.. ทําไมพระ

เยซูเจาถึงตองตาย” “ทําไมเราจึงตองขอตอพระเจาวา 

“อยาปลอยใหขาพเจาถูกประจญ?” และทําไมพระเยซูเจา

ถึงมีวิธีแปลกๆ กับเรา?”  มีเรียม ถูกทาทายจากคําถาม

ของ แมร่ี เอลิซาเบ็ธ และเรียนรูอยางจริงจังมากขึ้น

เก่ียวกับความเชื่อของเธอเองในการที่จะพบคําตอบที่

เหมาะสมสําหรับ    ลูกสาวที่ฉลาดเกินอายุของเธอ มี

เรียมยังคงประหลาดใจวา ใครคือครูที่แทจริงในที่น้ี : ตัวเธอเอง หรือ แมร่ี เอลิซาเบ็ธ 

 มีเรียมรูสึกวา ถาลูกๆ ของเธออยูเพื่อรักพระเจา พวกเขาก็ควรจะเรียนรูสิ่งเบื้องตนน้ีจากที่บาน ดังน้ัน

เธอจึงใหความรัก และสนับสนุนพวกเขา เธอพูดบอยๆเก่ียวกับความรัก และความใจดีของพระเจา  อยางไรก็

ตามเธอไดฝากการอบรมทางศาสนาอยางมีรูปแบบของเด็กๆไวในมือของครูคําสอนของวัด 

 มีเรียมประหลาดใจวางานที่เธอไดเร่ิมกับแมร่ี เอลีซาเบ็ธ และลูกคนอื่นๆของเธอน้ัน พระเจาจะทรง

เรียกเธอใหสานตอกับเด็กคนอื่นๆ  

 หลังจากน้ัน ตอนบายในมิสซาวันอาทิตยที่สามของเดือนสิงหาคม  คุณพอแฟรงคไดพูดถึงความสําคัญ

ของการเปนพยานของคริสตชน ในตอนจบบทเทศน คุณพอแฟรงค กลาวกับลูกวัดวา ตองการครูคําสอนใน

โครงการศาสนศึกษาของวัด ความจริงไดเกิดขึ้น “ฉันเปนครูหรือ?” มีเรียมคิด “ไมมีทาง” อยางไรก็ตาม เมื่อ

คุณนายดาลตัน ผูอํานวยการศาสนศึกษาของวัดไดโทรหาเธอในสัปดาหตอมา มีเรียมฟงอยางตั้งอกตั้งใจ 

หลังจากสนทนากัน  มีเรียมประจักษแจงวา เธอตกลงใจที่จะเปนครูคําสอนของเด็กเกรดสาม แตเธอก็ยังคงไม

แนใจวาเธอควรที่จะมีความสุข หรือตกใจกลัว 

 มีเรียมมีขอสงสัยในการเปนครูคําสอน ฉันเปนใครกันที่จะมารับผิดชอบตอความเชื่อของเด็กอื่นๆ? แต

เธอหวนคิดไปถึงงานที่เธอไดทําไวกับ แมร่ี เอลิซาเบ็ธ เธอจึงตระหนักไดวาเธอพรอมแลวที่จะเปนครู-คําสอน

ไมทางใดก็ทางหน่ึง ถาเด็กสวนมากสามารถมีประสบการณในความรักของพระเจา หรือมาเพื่อที่จะเรียนรูองค

พระเยซูเจาผานทางเธอ บางทีเธอตองอุทิศตัวเธอใหกับงานน้ี  น่ีหรือคือหนทางของพระเจาในการเรียกเธอให

มาทํางานเพื่อพระอาณาจักรของพระองค 

 

“พระเจาไดเรียกฉันเพ่ือบทบาทนี้” 

  

กระแสเรียกโดยตามตัวอักษรคือ 

“การเรียก” เราช่ือวาพระเจาทรงเรียกพวก

เราใหใชพรสวรรค และความสามารถพิเศษ 

เพื่อทําใหชีวิตดีขึ้นสําหรับทุกคน เพราะวา

กระแสเรียกคือการตอบรับตอพรสวรรค และ

ความสามารถพิเศษโดยธรรมชาติของเรา 

กระแสเรียกท่ีแทจริงยินยอมใหเราทําในส่ิงท่ี

ทําแลวมีความสุข การเรียกอยางเชนศาสน-

บริการการสอนคําสอน เปนการรับรองวาได

ตอบรับกระแสเรียก และโอกาสสูความ

ศักดิ์สิทธิ ์
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 ณ ตอนน้ี ชวงเวลาแหงความสงสัยไดจบสิ้นไป

แลว ในอีกไมก่ีนาทีเธอตองทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

ก็คือ เปนครูคําสอนของวัด เมื่อเร่ิมมิสซา เธอไดพบกับ

ความสบายใจในบทพระวรสาร  

 

ใครที่ตอนรับเด็กเล็กๆเชนนี้ในนามของ

เรา ก็ตอนรับเรา และใครที่ตอนรับเรา 

ก็มิใชตอนรับเพียงเราเทานั้น   แต

ตอนรับผูที่ทรงสงเรามาดวย” (มก.9:37) 

 

 “หากไมมีฉัน ก็คงไมมีใคร “รับ” เด็กนักเรียน

เกรดสามเหลาน้ีในปน้ี” มีเรียมคิด เธอรูสึกตื่นเตนตอ

ความทาทายที่อยูในมือ 

 ครูคําสอนทุกคนจะออกมาหนาพระแทนเมื่อถูก

เรียก ขณะที่คุณพอเจาวัดอวยพร มีเรียมมองไปยังกลุมสัตบุรุษโดยเฉพาะทางสามีและลูกๆของเธอ พวกเขาได

ประสานมือกันดวยความเปนหน่ึงเดียว เปนความรูสึกดีที่ไดรับการอวยพรจากหมูคณะสําหรับงานสําคัญน้ี 

 

เร่ืองราวของคุณ 

อธิบายถึงการ “เรียก” ที่ทําใหทานมาเปนครูคําสอน  แลวเปรียบเทียบดูวา เหมือนหรือแตกตางจากเร่ืองของ 

มีเรียมอยางไร? 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

ใครเปนผูที่มีสวนสําคัญที่สุดในการตัดสินใจ "เปนครูคําสอน" ของทาน? 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

บทความขางตน จากพระวรสารนักบุญมาระโก 9:37 มีอิทธิพลตอการเปนครูคําสอนของทานอยางไร? 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

บันทึกยอย 

ใหเขียนบทเรียนสําคัญท่ีไดเรียนรูจากครูคํา

สอน 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

.........................................................................……
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ตอนท่ี 2 : สาร 
 

การหย่ังรากลึกลงในองคพระเยซูเจา 

 คนสวนมากมาเปนครูคําสอนเพราะความรักของพวกเขาที่มีตอนักเรียน และตอพระเจา ความรักน้ีเองที่

เปนหัวใจของสารขององคพระคริสตเจา : ครูคําสอนจําเปนที่จะตองเปนด่ังภาพที่มีชีวิตของสารน้ัน เพื่อ

นักเรียนที่พวกเขาสอน ครูคําสอนเปนแบบจําลองความรักของพระเจา และนําขาวดีแหงชีวิตมาสูชีวิต ของ

นักเรียนของพวกเขา สิ่งน้ีเปนสิ่งแรก และเปาหมายที่มากอนของศาสนศึกษา และเหตุผลเร่ิมแรกของการเปน

ครูคําสอน 

 กอนที่ทานจะเก็บหนังสือแลวกลับบาน แลวพูดวา “จริงๆ แลว ฉันวาฉันไมสามารถเปนครูคําสอนได ฉัน

ยังไมสมบูรณพรอม ดังน้ันจึงไมสามารถเปนแบบจําลองที่สมบูรณแบบของความรักของพระเจาได”  จําไววาถา

ความเพียบพรอมเปนสิ่งที่ตองการ ก็คงไมมีใครเปนครูคําสอนได ไมตองกลัวในการเปนมนุษย ครูคําสอน

จําลองความรักของพระเจาไดดีที่สุด โดยการเปนพยานถึงพระเจาโดยอาศัยความเปนมนุษยของพวกเขา 

 พระเยซูเจาเสด็จมาเพื่อเปนพยานถึงความรักของพระเจา คําอธิบายงายๆ สารขององคพระเยซูเจาเปน

ขาวดี  เพราะเปนสิ่งที่ตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความรักของพระเยซูเจา พระบัญญัติที่ยิ่งใหญเหนือพระ-บัญญัติ

ทั้งมวล... ที่พระเยซูเจาทรงกลาวย้ําคือ "ทานจะตองรักองคพระผูเปนเจา พระเจาของทานสุดจิตใจ สุด

วิญญาณ และสุดปญญาของทาน... บทบัญญัติประการที่สองก็เชนเดียวกัน คือทานตองรักเพ่ือนมนุษย

เหมือนรักตนเอง” (มธ.22:37,39) 

 เปนไปไมไดที่จะไมสอนเร่ืองความรัก ถาจะพูดใหถูก 

คือครูคําสอนตองเปนบุคคลแหงความรัก ขาวดีที่ ถูก

แบงปนในบรรยากาศแหงความปติยินดี สิ่งน้ีไมไดหมายถึง

วา ครูคําสอนตองเสแสรง หรือทําในสิ่งที่ไมใชตัวของ

ตัวเอง การเปน “ความปติยินดี" ไมไดเปนเชน “การ

เคลิบเคลิ้ม” หรือ “ความเหลวไหล” ถาจะพูดใหถูก คนรา

เริงสื่อสารดวยสันติ และความหวังสําหรับชีวิตที่สามารถ

เปนไดแคเพียงพยานบุคคลผูไดสัมผัส และไดรับความรัก

ของพระเจา เปนตัวของทานเอง : ที่จะเปนพยานแหง

ความปติยินดีที่ทานรูสึกตอนักเรียนของทาน 

 อะไรบางที่สามารถทําใหสําเร็จลงได ในบรรยากาศ

แหงความรัก  พอแมพิสูจนสิ่งน้ีในการเลี้ยงดูลูกๆของพวก

เขา แมแตแมและพอ  ที่มีความชํานาญนอย หรือขาด

ความชํานาญ ก็สามารถประสบความสําเร็จ ถาบานของพวกเขาเต็มไปดวยความรัก ถาเด็กๆไดรับความรัก

ในชวงวัยทารก เด็กจะพัฒนาเปนผูที่มีความไววางใจ ความเอาใจใส และความรักดวย 

 

บันทึกยอย 

ทานตอบคําถามในหนาน้ีอยางไร? หลังจาก

ท่ีเขียนคําตอบแลว ใหแบงปนกันกับเพื่อนๆ 
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 ภารกิจเร่ิมแรกของครูคําสอน คือการสื่อความรักของพระเจาไปยังเด็กแตละคนโดยประกาศขาวดีของ

องคพระเยซูเจา จุดศูนยรวมของศาสนบริการขององคพระเยซูเจาไมไดเปนพระองคเอง แตเปนความรักของ

พระบิดาเจาเสมอไป 

 

หยุดสักครู... 

 อะไรที่เปน “เคร่ืองหมายแหงความรักของพระเจา” ที่ทานเห็นอยูรอบๆ ตัวทาน? ทําไมทานถึงวาสิ่งน้ันเปน

ด่ังเคร่ืองหมายแหงความรักของพระเจา? 

 ชีวิตของทานเปนเคร่ืองหมายแหงความรักที่พระเจาทรงมีตอทานอยางไร? 

 

วิธีการสอนของพระเยซูเจา 

ทานเรียนรูอะไรเก่ียวกับการสอนที่ทรงประสิทธิภาพจากพระเยซูเจา? ทานจะรวมเอาบทเรียนที่ไดเรียนรู

จากวิธีการสอนของพระเยซูเจา เขากับศาสนบริการของทานอยางไร?  สิ่งเหลาน้ีเปนเพียงบางสวนที่ตองการ

ใหพิจารณาดูเพื่อจะไดเขาใจถึง บทบาทของครูคําสอน 

 

สอนเหมือนที่พระเยซูเจาทรงกระทํา 

 ในป ค.ศ. 1972 พระสังฆราชโรมันคาทอลิกแหงสหรัฐอเมริกา ในจดหมาย "สอนเหมือนที่พระเยซูเจา

ทรงกระทํา” ของทานกลาววา 

 "ความจริงทางศาสนาตองอาศัยการสื่อสารในลักษณะสัมพันธกัน ใหประสบการณแหงความเชื่อที่สําคัญ

แกเด็กแตละคน แตสิ่งเหลาน้ันตองไดรับการถายทอดที่ครบสมบูรณ และถูกตองแมนยํา ไมเปนปรปกษระหวาง 

ผูรวมนิกายออรโธด็อก กับผูที่ไมเห็นดวย" (#54)  

 “ในโลกของเรา และในประเทศของเรา พันธกิจของการศึกษาคริสตชนเปนสิ่งสําคัญขั้นอุกฤต สัจธรรม

แหงองคพระเยซูคริสตเจาตองไดรับการสอน ความรักขององคพระเยซูคริสตเจาตองไดรับการขยายไปสูบุคคลผู

คนหา และผูที่ทนทุกขทรมาน” (# 154) 

พันธกิจของพระเยซูเจาตอมนุษยชาติไมไดรวมถึงการสรางหนทางใหมของคําสอน  มิใชวารูปแบบการ

สอนคําสอนของพระเยซูเจา ตองการใหครูคําสอนในปจจุบันน้ีเรียนรูวิธีการสอนใหมทั้งหมด 

 ในความเปนจริง พระเยซูเจาทรงยึดมั่นในการใชวิธีที่พวกศาสนจารยในศาสนายิวในสมัยของพระองคใช 

พระองคยึดถือตามธรรมประเพณีที่บรรดาประกาศกไดตั้งไว พระองคตรัสวา “อยาคิดวาเรามาเพ่ือลบลาง

ธรรมบัญญัติ หรือคําสอนชวงบรรดาประกาศก เรามิไดมาเพ่ือลบลาง แตเพ่ือปรับปรุงใหสมบูรณ" 

(มธ.5:17) ความแตกตางระหวางวิธีของพระเยซูเจากับพวกที่มากอน ก็คือคํายืนยันของพระองควา การสอน

ทั้งหมดจะฝงรากลึกลงในจิตใจของกฎหมายของชาวยิว มากกวา การแสดงออกของทาทางภายนอก 

 

หยุดสักครู... 

 ใหทํารายการสิ่งที่ทานเห็นวาเปนจุดแข็งของวิธีการสอนแบบธรรมเนียมเกา และทานสามารถนําจุดแข็ง

น้ีมาประยุกตใหเขากับสถานการณการสอนของทานไดอยางไร? 
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 ทานเขาใจอะไรใน “จิตวิญญาณภายใน” ทานสามารถประยุกตสิ่งน้ีเขากับบทเรียนของทานอยางไร? 

นักเรียนของทานไดรับผลประโยชนจากการเก่ียวโยงน้ีอยางไร? 

 

การกลับใจ 

 พระเยซูเจาไมไดบีบบังคับผูฟงพระองคเร่ืองสัจธรรมแหงความเชื่อ ถาจะพูดใหถูก พระองคไดทรงเตรียม

พวกเขาสําหรับการกลับใจสวนบุคคล โดยการขจัดความกังวลและความรูสึกที่ไมสมควรของชีวิตที่ผานมาของ

พวกเขา ทรงประทานการอภัยและการรักษา จากจุดเร่ิมตนน้ี ผูที่ฟงพระองคก็ถูกเรียกใหกลับใจ พวกเขาถูก

เรียกเพื่อเร่ิมชีวิตใหมอยางมั่นคง 

 ศาสนศึกษาทั้งหมดกอขึ้นบนการตอบสนองความเชื่อที่อิสระของแตละบุคคล ครูคําสอนชวยใหเราเปลง

เสียงประสบการณความเชื่อของพวกเรา  โดยอาศัยการเรียนคําสอน พวกเรามองชีวิตเปนเสมือน การเผย

แสดงความดีบริบูรณของพระเจา การเรียนคําสอนชวยเราในการตอบรับความรักของพระเจาอยางอิสระ 

 พระเยซูเจาทรงทําสิ่งน้ีใหสําเร็จลง  โดยการยอมรับในสิ่งที่พวกเขาเปน เพื่อนของพระองค เปนหญิง

โสเภณี และคนเก็บภาษี พระองคมิไดวากลาวหญิงที่ทําการผิดประเวณี แตคอนขางสนับสนุนเธอใหเปลี่ยนวิถี

ชีวิต และเร่ิมตนใหม 

 พระเยซูเจาทรงเรียกเราใหเปนศิษยของพระองค ศิษยที่ดีพรอมก็คือ บุคคลผูซ่ึงตั้งใจที่ “แบกกางเขนของ

ทาน และตามเรามา” เปนการโชคดีที่พระเยซูเจาทรงยอมรับขอบกพรองของพวกเรา ทรงรูวาพวกเราแตละคน

จะไดรับการเตือนใจจากการสอนคําสอนของพระองค ณ จุดหน่ึงในชีวิตของพวกเรา เมื่อเราพรอมที่จะยินยอม 

พระองคตรัสวา “เราไดกลาววาจานี้ใหทานทั้งหลายฟง ขณะที่เรายังอยูกับทาน แตพระผูชวยเหลือคือ

พระจิตเจา ที่พระบิดาจะทรงสงมาในนามของเรานั้น จะทรงสอนทานทุกสิ่ง และจะทรงใหทานระลึกถึง

ทุกสิ่งที่เราไดเคยกลาวแกทาน" (ยน.14:25-26) 

 

 

พระบัญญัติใหม 

 

กอนท่ีพระเยซูเจาจะทรงส้ินพระชนมและกลับคืนพระชนมชีพ  พระเยซูเจาทรง

ส่ังบรรดาศิษยของพระองคในส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด และพื้นฐานการสอน “เราให

บัญญัติใหมแกทานทั้งหลาย ใหทานรักกัน เรารักทานทั้งหลายอยางไร ทาน

ก็จงรักกันอยางนั้นเถิด ถาทานมีความรักตอกันและกัน ทุกคนจะรูวา ทาน

เปนศิษยของเรา" (ยน.13:34-35) 

 



 -7- 

หยุดสักครู 

 ครูคําสอนสามารถสื่อสาร แสดงทาทีแหงการตอนรับและยอมรับนักเรียนของทานไดอยางไร? 

 ทานจะเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนของทานอยางไร ถาทานตองการเนนชีวิตความเชื่อของนักเรียน? สิ่งน้ี 

มีผลกระทบอยางไร? ทานจะวางแผนบทเรียนและตั้งเปาหมายการเรียนอยางไร? 

 

เสนทางแหงไมกางเขน 

 วิธีการสอนของพระเยซูเจาไดรับการพัฒนาดวย น่ันคือพระองคไมเคยตรัสกับศิษยของพระองคในสิ่งที่

มากกวาที่พวกเขาพรอมจะรับ วิธีน้ีเองที่เปนแกนของบทพระวรสารนักบุญมาระโก บรรดาสานุศิษยตางโหรอง

เพื่อที่จะรูวาพระเยซูเจาคือใคร และพระองคทรงมาเพื่อทําอะไร  แตสารไดรับการเปดเผยเฉพาะที่พวกศิษย

สามารถรับได ในตอนสุดทายที่พระเยซูเจาทรงบอกกับเปโตรและคนอื่นๆ ถึงพันธกิจของพระองคที่ตองรับการ

ทรมาน ถูกปฏิเสธ และถูกประหารชีวิต เปโตรก็ยังไมพรอมที่จะรับความจริง (มก.8:33)  

 แคชั่วขณะกอนที่พระองคจะถูกจับกุม พระเยซูเจาไมประสงคจะใหผูติดตามพระองคอยูในทุกสิ่งที่รอ

คอยพวกเขา “เรายังมีอีกหลายเร่ืองที่จะบอกทาน  แตบัดนี้ทานยังไมสามารถรับไวได เมื่อพระจิตแหง

ความจริงจะเสด็จมา พระองคจะทรงนําทานไปสูความจริงทั้งมวล” (ยน.16:12-13)  

พระเยซูเจาทรงกระทําในสิ่งที่แตกตางกันตามความพรอมของแตละคนในการที่จะรับรูวาหนทางที่ ล้ําลึก

แหงชีวิตคืออะไร - ก็คือ “เสนทางแหงไมกางเขน” 

 

วิธีการสอนของพระเยซูเจาไดยกเอาจุดสําคัญ 2 จุด สําหรับครูคําสอนสมัยใหม :  

1. ไมจําเปนที่จะตองสอนทุกสิ่งทุกอยางที่เก่ียวกับความเชื่อในแตละป แนทีเดียว ความเชื่อที่ถูกสอนจะ

ไดรับการพัฒนาขึ้น เสนอตอนักเรียนอายุนอยๆ หรือตอนักเรียนที่ยังเยาวในความเชื่อ ตามความ

พรอมของพวกเขา  

2. นักเรียนตองไดรับการเตรียมเพื่อเปดรับการเสด็จมาของพระจิตเจาในชีวิตของพวกเขา "ดวยวิธีน้ี ครู

คําสอนทําใหความเชื่อ  มีชีวิต มีจิตสํานึก และเขมแข็งดวยแสงแหงคําสั่งสอน” (NCD # 32) สิ่งน้ี

ยังคงรักษาพระหรรษทานสําหรับครูคําสอน ไมมีครูคําสอนคนใดตองการที่จะรูสึกวา ตองทําสิ่ง

ทั้งหมดในระยะเวลาสั้นๆ ที่ไดรับมอบมา ครูคําสอนทุกคนเพิ่มเติมสิ่งเล็กนอยในการเตรียมตัวของ

นักเรียนกอนที่จะสงมอบเขาตอไป 

 

หยุดสักครู 

 ในฐานะของครูคําสอน ทานจะตอบรับตอเสียงเรียกของพระเยซูเจา ให “แบกกางเขนของทาน และ

ตามเรามา” อยางไร? 

 พระจิตเจาทรงทํางานในชีวิตของทาน ดวยวิธีใด? แลวทานจะสื่อสิ่งน้ีสูนักเรียนของทานอยางไร? 
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การเช้ือเชิญ 

วิธีการสอนคําสอนของพระเยซูเจา นําแตละคนใหมีอิสระในการเลือกขอผูกมัดแหงชีวิตในพระเจา พระ

วาจาและการกระทําของพระเยซูเจาทั้งหมด ดูเหมือนวามีความหมายที่ลึกซ้ึง โดยภาพรวมสิ่งเหลาน้ีชวยให

ประชาชนเชื่อในความเมตตา และความดีพรอมของพระเจา ในปจจุบันเราใหสิ่ง น้ีเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการสอนคําสอนเหมือนกับการ ประกาศพระวรสาร  

 พระวรสารนักบุญยอหน  ประกอบดวยเคร่ืองแสดงอันนาทึ่ง 7 ประการ บทสอนที่มหัศจรรยเหลาน้ี ได

กระทําขึ้นเพื่อผลประโยชนของผูเรียน    สิ่งเหลาน้ันไดแสดงใหเห็นชัดขึ้นถึงความรักของพระเจาตอคูสมรส ตอ

คนปวย  ตอคนบาป  และสําหรับผูที่พบความตายฝายวิญญาณ ในแตละกรณี ความรักของพระเจาเทาน้ันที่

ไดรับชัยชนะ เคร่ืองแสดงสุดทาย การฟนคืนชีพของลาซารัส (ยน.11) เปนลางแหงการสิ้นพระชนม  และการ

กลับคืนชีพของพระเยซูเจา  ในเชิงตรงกันขาม การกระทําของพระเยซูเจาในการฟนคืนชีพของลาซารัสน้ัน เปน

การนําไปสูการถูกจับกุมของพระองค 

 วิธีการของพระเยซูเจาน้ันยากเกินกวาที่ใครจะครอบครองได  แตน่ันก็คือสิ่งหน่ึงที่เหมาะสมสําหรับครูคํา

สอนทุกคนที่จะทําตาม : ทานสามารถ 

 เลาเร่ืองราวที่กินใจและทรงพลัง 

 แบงปนการกระทําและบทเรียนของพระเยซูเจาในทุกๆ โอกาส 

 อยาบังคับนักเรียนใหตอบรับตามที่เตรียมกําหนดไว ชวยเหลือนักเรียนใหขานรับตอความรักของ

พระเจาอยางซ่ือสัตย  และในฐานะครูคําสอนของพวกเขา ใหยอมรับในการตอบรับของพวกเขา        

 เตรียมนักเรียนใหทําขอเลือกที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาสวนบุคคลของเขา 

 

ขอควรจํา : พลังแหงการเชิญชวนดวยการเปนพยานน้ัน แข็งแกรงกวาขอโตเถียงทางตรรกวิทยาใดๆ ที่ทาน

สามารถใหได หรืออีกนัยหน่ึง การกระทําของทานมีเสียงที่ดังกวาคําพูดของทาน 

 

หยุดสักครู 

 ทําไมอิสรภาพจึงเปนสวนสําคัญในการสอนคําสอน? 

 ใหยกตัวอยาง “โอกาสแหงการสอน” ที่ทานพบในชีวิตของนักเรียนของทาน? 

 อะไรคือคุณประโยชนของการยอมใหนักเรียนมีอิสระในการเลือกหรือปฏิเสธบทพระวรสาร? 
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ตอนท่ี 3 : การคนพบ 
 

บทบาทของครูคําสอนในศาสนศึกษา 

ครูคําสอน คือบุคคลแหงความเชื่อ ผูซ่ึงมีงานในการสรางบรรยากาศเพื่อองคพระจิตเจาจะไดนําการ

เติบโตในความเชื่อมาสูผูที่เชื่อ ครูคําสอนคือบุคคลผู “ผูสนับสนุนการบรรลุวุฒิภาวะทางความเชื่อ” (NCD # 

33) อยางสม่ําเสมอและมีระบบ Dr. Thomas Groome ผูใหการศึกษาดานศาสนา กลาววา ครูคําสอนชวยเหลือ

นักเรียนใน “การสรางความสัมพันธ ระหวางเร่ืองราวสวนตัวของพวกเขากับเร่ืองราวของชุมชนคริสตชน  

เพื่อใหเห็นวาเร่ืองของพวกเขาเองมีความหมาย 

ครูคําสอนไดรับมอบหมายในกระบวนการสอนคําสอน 

“การสอนคําสอนเก่ียวเน่ืองกับความพยายามที่จะชวยรายบุคคลหรือชุมชนใหไดรับ และลึกซ้ึงใน

ขอความเชื่อของคริสตชน และเอกลักษณโดยผานทางพิธีกรรมแรกเร่ิม การสั่งสอน และการอบรมมโนธรรม ที่

นําเสนอและวิธีที่แสดง” (NCD # 5)  

สิ่งน้ีถูกทําใหสําเร็จลงไดดวย กิจกรรม 4 ดานของ สาร ชุมชน คารวะกิจ  และการบริการรับใช คุณพอ 

Berard Marthaler ไดอธิบายงานดานการสอนคําสอนไว 3 ประการคือ 

 เพื่อชวยผูอื่นใหเติบโตในความเชื่อ และสภาพชีวิตจิตของตัวเอง 

 นําผูอื่นใหเขามาในชุมชนแหงความเชื่อ เขาสูชีวิต คารวะกิจ สัญลักษณ  และการปฏิบัติ 

 ตายจากมุมมองของโลก แบงปนความหมายและคุณคาของการเปนคาทอลิก และคริสตชน  

    บทบาทของครูคําสอน คือศูนยกลางของการตอเน่ืองของชีวิตของพระศาสนจักร สารที่ถูกสื่อสารโดยครูคํา

สอนสอนไมใชของครูคําสอนเอง ไมไดถูกประดิษฐขึ้น แตมาจากประสบการณความเชื่อภายใน และโดยทาง

ชุมชนของผูที่เชื่อ ที่เรียกวา “พระศาสนจักร” ในสวนของวัดเอง ใหบริการดานการสอนคําสอน โดยทาง

พันธกรณี คือ เจริญชีวิต และประกาศพระวรสาร คือพยานยืนยันแหงความรักของพระเจา อาศัยประสบการณ

ของพระศาสนจักรในระดับวัด เราเรียนรูวาพระเจาทรงรักพวกเราแตละคนเชนเดียวกับพอแมที่รักลูก และโดย

ทางพระบุตรสุดที่รักของพระบิดา คือพระเยซูเจา พวกเราถูกเรียกใหตอบรับความรัก ดังเชนผูใหญที่บรรลุวุฒิ

ภาวะ 

 สารแหงความรักทําใหเกิดการเรียกรองที่แทจริงจากครูคําสอน ไมเพียงพอแคนําเสนอสารในบุคลิกที่

นาเชื่อถือ ถาจะใหดี ครูคําสอนตองสาธิตดวยทาทีความรูสึกทั้งหมดที่พวกเขาถูกทําใหเชื่อในสารที่ใหชีวิตน้ี สิ่ง

น้ีถูกกระทําในทางบวก และเขากับคุณคาของชีวิต และสูประชาชน 

 

หยุดสักครู... 

 ครูคําสอนจะสาธิตใหพวกเขาเชื่อ “สารที่ใหชีวิต” น้ีอยางไร? 

 อะไรคือเคร่ืองหมายที่ทานมองเห็น หรือ เอกลักษณคริสตชนคาทอลิกที่ทานมองหาในนักเรียนของ

ทานเพื่อบงชี้ถึงการเขาสูชุมชนแหงความเชื่อ? 
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ครูคําสอนมี ... 

ลักษณะสวนตัวตอไปน้ีมีความสําคัญตอบทบาทครูคําสอน ใหใสคะแนนจาก 1 ถึง 10 โดย 10 ถือเปน

คะแนนที่ดีที่สุด ประเมินดูวาคุณดีพรอมแคไหน โดยเติมคุณลักษณะเหลาน้ี 

ครูคําสอนมี : 

............ ชีวิตความเชื่อที่รอนรน แสดงออกในการรวมกลุมคารวะกิจ 

............ สนใจและเก่ียวของในการเติบโตในความเชื่อของประชาชน 

............ ความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น 

............ รวมกลุมภาวนาในชีวิตสวนตัวกับผูอื่น 

............ ความตั้งใจที่จะใหบริการรับใชพระศาสนจักร 

............ มีอารมณขัน และความยืดหยุนในการปรับตามสถานการณการเรียน  

ใหดูวาในสวนใดที่เปนจุดแข็งที่สุด?  และในสวนใดที่ยังตองปรับปรุง 

 

ครูคําสอนทําอะไร 

 ครูคําสอนออกแบบ และสรางประสบการณรวมกับนักเรียน  

เพื่อสงเสริมการเรียนรู การปฏิบัติตามทักษะ 5 ประการตอไปน้ี 

จะชวยใหทานพัฒนาแนวทางที่ทานมีความตั้งใจ และสราง

ประสบการณการเรียนรู และจะชวยใหทานถายทอด “ขาวดี” ได

อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1. กําหนดใหชัดเจนถึงจุดประสงคของแตละบทเรียน การ

บรรลุถึงผลที่ตามมาของนักเรียน 

2. เขาใจนักเรียนของทาน วาเขาคิดอยางไร รูสึกอยางไร 

และทําอยางไรในสภาพชีวิตของพวกเขา 

3. เลือก และกระทําในสิ่งซ่ึงนําไปสูการชวยเหลือนักเรียน

ใหเขาใจ และมีความสัมพันธกับสาร 

4. ดูแลประสบการณการเรียนรู และโอกาสในการเติบโตทางความเชื่อของนักเรียน 

5. พัฒนาวิธีการเพื่อประเมินผลของบทเรียนทีท่านไดทํา 

 การเปนครูคําสอน ไมใชเร่ืองของการเรียนรูวาจะทําบางสิ่งบางอยางแกนักเรียนอยางไร แตตรงกันขาม 

ซ่ึงก็คือการเรียนรูที่จะทําบางสิ่งบางอยางรวมกับนักเรียนอยางไร  สิ่งสําคัญในปจจุบันน้ี คือสัมพันธภาพ ครู

คําสอนถูกมองเหมือนกับ พยาน และประกาศกของการแจงสาร ดวยเหตุน้ี ความสัมพันธระหวางครูคําสอน

และนักเรียน คือสิ่งสําคัญที่สุด  เน้ือหาหรือกลวิธีที่ใชเปนสิ่งที่มีคุณคา 

 

 

พระศาสนจักรสอนวา 

  

หลักคําสอนพระศาสนจักร

คาทอลิกสอนวา ครูคําสอนตอง

กระจางในเรื่องความยินดีในวิธีของ

พระคริสตเจา และขอเรียกรองท่ี

พระองคทรงทํา  ค รูคําสอนปาว

ประกาศถึงองคพระจิตเจาและนํ้า

พระทัยของพระองคโดยพระจิตเจา

ทรงนําทางความถูกตอง และเสริม

กําลังแหงชีวิตแกผูซึ่งพวกเขาสัมผัส 
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หยุดสักครู... 

 ใหสรุปดวยคําของทานเองวาทักษะ 5 ประการขางตนเก่ียวของกับประสบการณการสอนทานเอง

อยางไร? 

 ทักษะขอไหนที่ทานหวังจะพัฒนาขึ้นใหเต็มที่โดยอาศัยการอบรมครูคําสอน 

 

ความตองการการอบรม 

 เปนสิ่งสําคัญที่ครูคําสอนตองใชเวลาเพื่อที่จะเรียนรูให

มากขึ้นในเร่ืองความเชื่อที่พวกเขาตองแบงปน และในเร่ือง

ของศิลปะแหงการแบงปนสวนบุคคล และยอมเกิดผลการ

ตอบรับตอเสียงเรียกของการเปนครูคํา-สอน “รวมเอาความ

ตั้งใจที่จะสละเวลาและความสามารถสวนตัว ไมเฉพาะแต

เพียงสอนคําสอนผูอื่น แตเพื่อใหผูอื่นน้ันสานตอความเติบโต

ทางความเชื่อและความเขาใจตอไปดวยตนเอง  เจริญเติบโต

ในความเชื่อและความเขาใจ” (NCD # 206) 

 เจตจํานงคที่ดีแตเพียงอยางเดียว ไมเปนผลใหประสบ

ผลสําเร็จในบทบาทหนาที่ของครูคําสอน การดําเนินชีวิต 

ความเชื่อที่รอนรน ไมจําเปนที่จะตองรวมเอาทักษะพื้นฐาน

ดานการสอนที่จําเปนเพื่อการเปนครู-คําสอนอาสาสมัครที่มี

งานมากมายก็ดี ครูอาชีพก็ดีตองการการอบรมของครูคําสอน 

 บทบาทของครูคําสอนน้ันซับซอน ครูคําสอนตองมีความสมัครใจและสามารถเรียนเทวศาสตร และการ

อบรมคําสอน และนําสิ่งน้ันใหเขาไปถึงนักเรียนของพวกเขา แตก็มีกระบวนการสอนคําสอนที่มากกวาน้ัน ครู

คําสอนเปนแบบอยางการเติมความเชื่อในวิถีแหงชีวิต จุดมุงหมายของการสอนคําสอนคือมุงการกลับใจ  และ

ชวยใหคนดํารงชีวิตอยูบนการกลับใจของพวกเขาสรุปวา ครูคําสอน 

 คือ ความเปนจริง มีความสนใจ และเก่ียวของกับความเปนมนุษย 

 มีความตระหนักที่ซ่ือสัตยของตนเอง เชนคนอื่น ๆ 

 ตระหนักถึงเสียงเรียกในการเปนพยานแหงความเชื่อ 

 เขาใจคุณคาที่นักเรียนของพวกเขาคนหา 

 การเปนครูคําสอน เปนการทาทายในการชวยเหลือนักเรียนใหกลับใจที่เกิดจากพระพรแหงความรอด 

เพื่อชวยใหพวกเขาเห็นผลที่ตามมาสําหรับชีวิตในทุกๆวัน และเพื่อชวยใหพวกเขาเผยแผขาวดี เมื่อครู-   คํา

สอนไดรับการอบรมที่เหมาะสมในวิธีการสอนคําสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุด พวกเขาสามารถที่จะถายทอด สาร

จากพระวรสารอยางมีประสิทธิภาพไปยังบรรดาผูที่เขาสอน 

 

หยุดสักครู... 

 ทานใหคําจํากัดความของ “การสอนคําสอน” ในปจจุบันน้ีอยางไร โดยอาศัยประสบการณของทาน? 
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 อธิบายสถานการณซ่ึงผูฟงแตละคนไดรับการทาทาย จากบทพระวรสาร 

 

คุณคือคนสําคัญ 

 บทบาทของครูคําสอนที่ทานยอมรับ หรือถือวาเปนศาสน

บริการที่สําคัญของพระศาสนจักรเปนของประทานที่มีคามากมาย

สําหรับชุมชนที่ยิ่งใหญของโลก ดวยคําพูดและการกระทํา  สารของ

องคพระคริสตเจายังคงเปนเหตุการณที่อยูในมนุษยทั้งปวง 

เพื่อที่จะเติบโตในการเปนครูคําสอน สิ่งสําคัญคือทาน :  

 ไดรับการสนับสนุน ในความเพียรพยายาม 

 ฟ งสิ่ งที่ พ ระ เจ าต รัส กับท านอย า งสม่ํ า เสมอ ในเ ร่ือ ง

ความสําคัญของชีวิตและศาสนบริการของทาน 

 แสวงหา และยอมรับที่จะรูจักกับครูคําสอนคนอื่นๆ ในชุมชน

วัดของทาน หาเวลาในการเปนกําลังใจใหกันและกัน และเพื่อ

จะตั้งมั่นในความมุมานะของกันและกัน 

 ในฐานะครูคําสอน บอยคร้ังที่ทานยอมรับความกดดันและภารกิจประจําวัน  ไมวาจะเปนเร่ืองชีวิต

ครอบครัว การงาน และการวางแผนบทเรียน  เวลาน้ัน ทําใหทานกังวลหรือผิดหวัง  ในเวลาอื่นๆ ทานอาจจะ

สูญเสียความสนใจหรือเหน่ือยลา ในชวงเวลาเหลาน้ัน พยายามนึกถึงครูคําสอนผูที่ทานประทับใจที่สุดในชีวิต 

ความเชื่อของทาน หรือ มุงไปที่เด็กผูที่ทําใหทานไดเห็นภาพแวบหน่ึงของใบหนาของพระเจา หรือนักเรียนที่

คอยติดตามถามดวยความสนใจที่แทจริง ใหความคิดเหลาน้ัน คอยเตือนใจทานถึงคุณคาของตัวทาน  เพราะ

ทานคือคนสําคัญ 

 

หยุดสกัครู... 

 ในฐานะครูคําสอน ทานไดรับการสนับสนุนจากวัดของทาน ครอบครัวของทาน เพื่อนๆ และครูคําสอน 

คนอื่นๆ อยางไร? 

 ประสบการณอะไรใหกําลังใจทานใหสานตองานศาสนบริการดวยการเปนครูคําสอนของทาน?    

 ประสบการณใดที่ชวยสงเสริมที่สุด?  ประสบการณใดที่ทําใหทานทอแทมากที่สุด? 

 

 
ครูสอนคําสอนหรือครู? 

 

ทานมองดูตัวของทานเอง 

เปนเหมือนกับครูคําสอนหรือครู

สอนศาสนา? ในขณะท่ีบอยครั้งใช

ในความหมายท่ีเหมือนกัน สองคํา

น้ีมีความหมายท่ีแตกตางกัน การ

พูดกันโดยท่ัวๆไป ครูคําสอนคือ  

ครูผูสอนดานศาสนา แตไมใชวาครู

สอนศาสนาทุกคนจะเปนครูคําสอน 
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B 4 

เวลานั้นและเวลานี้ 

 วิธีการสอนคําสอนไดเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง ในชวง 100 ป ที่ผานมา? ตอไปน้ีเปนภาพรวมยอๆ 

ของวิธีการตางๆ  

คําสอนบัลติมอร 1885-1955 

กลุมผูฟง ผูที่เขามาเปนคาทอลิก และชุมชนคาทอลิกที่มุงปองกัน 

เจตนารมณ สรางความเปนหน่ึงเดียวของพระศาสนจักรโดยอาศัยหลักสูตรการเรียนที่เหมือนกัน                     

นําไปสู ขอความเชื่อ เน้ือหาไดถูกเสนอเกือบ 500 คําถาม และตอบภายใตหัวขอของบทขาพเจา

เชื่อ พระบัญญัติ ศีลศักด์ิสิทธ์ิ และการภาวนา 

วิธีการ กลาวย้ํา  และทองจํา 

เกณฑความสําเร็จ นักเรียนสามารถทองจําคําตอบไดดวยการจํา 

การประกาศขาวดี 1955-1965 

กลุมผูฟง  เยาวชนในวัดคาทอลิก 

เจตนารมณ รวบรวมขอความจริงแหงความเชื่อในประวัติศาสตร  ที่ซ่ึงนักเรียนสามารถนํามาเชื่อมโยง

กับความเชื่อและขอคําสอนในชีวิตประจําวัน 

นําไปสู นําเสนอพระคัมภีรเปนเหมือน บันทึก "ขาวดี" ของพระเจา พิธีกรรม คือการดํารงอยูของ

พระคริสตเจากับเรา 

วิธีการ สอนในชั้นเรียน โดยเชื่อมโยงความเชื่อกับโลก 

เกณฑความสําเร็จ นักเรียนเขาใจเน้ือหา และจําไดนานวา  นักเรียนมีชีวิตสวนตัวตามบทพระวรสาร 

  

การนําสูประสบการณ 1965 จนถึงปจจุบัน 

กลุมผูฟง นักเรียนในโลกที่เปลี่ยนแปลงภายใตแรงกดดันจากคุณคาที่ลดนอยลง 

เจตนารมณ รวบรวมขอความเชื่อ และประสบการณชีวิต 

นําไปสู (1) นักเรียนไดรําพึงจากประสบการณสวนตัว 

   (2) ครูคําสอนเสนอเน้ือหา แหงความเชื่อโดยดึงมาจากพระคัมภีรพิธีกรรมขอคําสอน  

      หรือหลักศีลธรรม  

 (3) ครูคําสอนนํานักเรียนใหคนพบความเก่ียวเน่ืองระหวางชีวิตของพวกเขากับ ขาวสาร

ของ 

     พระเจาที่สื่อสารถึงพวกเขา 

วิธีการ แบงปนเร่ืองราวความเชื่อ 

เกณฑความสําเร็จ มีสวนรวมเต็มที่ในชีวิตคริสตชน 
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มุมมองของคุณ 

ทําแบบสอบถามขางลางน้ีตามมุมมองของทาน

เก่ียวกับบทบาทของครูคําสอน ถาทานทําเปนกลุมให

แบงปนลําดับที่ทานจัดไวกับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุมของ

ทาน 

 ใ ห จั ด อั น ดั บ ข อ ค ว ามต อ ไ ป น้ี โ ดย เ รี ย ง ต าม

ความสําคัญ หมายเลข 10 คือขอความที่สําคัญมากที่สุด 

และ หมายเลข 1 คือขอความที่มีความสําคัญนอยที่สุด 

 

………ก.  ครูคําสอน คือผูอํานวยความสะดวกในการเรียน 

………ข.  ครูคําสอน เก่ียวเน่ืองกับสาระของชีวิต 

………ค.  ครูคําสอน คือผูไกลเกลี่ย และผูอธิบายความเชื่อ 

………ง.  ครูคําสอน ใหกําลังใจการกระทําของคริสตชน 

………จ.  ครูคําสอนไดรับการศึกษาสวนบุคคลอยางจริงจัง เพื่อรวมในศาสนบริการการสอนของพระศา

สนจักร 

………ฉ. ครูคําสอน คือผูประสานของกลุมในเขตวัด 

………ช.  ครูคําสอน ตระหนักถึงสถานะทางสังคม และความสัมพันธที่เทาเทียมในกลุมหรือชั้นเรียน 

………ซ.  ครูคําสอนรูถึงความตองการความเงียบ การคงอยู การสื่อสารที่ปราศจากถอยคําในขั้นตอน

การเจริญชีวิตความเชื่อ 

………ฌ.  เปาหมายของครูคําสอน คือการถายทอดความเชื่อทั้งหมด    โดยปราศจากคําถามใดๆ ไปสู

นักเรียน 

………ญ.  อื่นๆ 

 

 อะไรที่ทานจัดใหอยูในลําดับสูง เปนคุณคาสําคัญทานที่จะนําไปสูศาสนบริการดานคําสอน  สิ่งเหลาน้ี

เปนด่ังเชนลักษณะของรูปแบบสวนตัวของทานในการเปนครูคําสอน 
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ตอนท่ี 4 : การตอบรับ 
 

มีเรียม : ครูคําสอน 

 จากเร่ืองราวในตอนตนของบทน้ี มีเรียมไดเปนครูคําสอนของลูกๆของเธอเองมาเปนเวลานานกอนที่เธอ

จะไดรับการเรียก (ตามความจริง หรือโดยอุปมา) จากวัดของเธอเพื่อมาเปนครูคําสอนของเด็กอื่นๆ เมื่อเธอ

ไดรับมอบหมายงานคําสอนวันอาทิตย ทางวัดรับทราบวาเธอมีสวนสนับสนุนชีวิตความเชื่อของศาสนจักร 

 การไดรับเลือก หรือรับมอบหมายโดยพระศาสนจักรไมไดทําใหคนหน่ึงเปนครูคําสอน แมวาสิ่งเหลาน้ีจะ

เปนสวนหน่ึงของขั้นตอนก็ตาม   สิ่งที่ทําใหคนหน่ึงเปนครูคําสอนก็คือความรักตอองคพระเยซูเจา  ตอพระศา

สนจักร และตอความเชื่อ มีความตองการและความสมัครใจที่จะแบงปนความรักกับคนอื่นๆ และในที่สุด  

ขั้นตอนและวิธีการจะชวยใหบุคคลถายทอดความรัก ความรู และปรีชาญาณไปสูผูอื่น 

 พวกเราไดเห็นแลววา ครูคําสอนคือการ “สอนอยางที่พระเยซูเจาทรงกระทํา” ใหเรามาดูขั้นตอนทางคํา

สอนที่พระเยซูเจาทรงใช และดูวาควรจะทําเปนรูปรางงานของครูคําสอนในปจจุบันน้ีอยางไร? 

 

“ถนน” สูการสอนคําสอน 

 ใหครูคําสอนอาน  พระวรสารนักบุญลูกา 24:13-35 เปนตัวอยางที่ชัดเจนของการเขาสูวิธีการสอนของ

พระเยซูเจา ทานรูเร่ือง “การเดินทางไปเอ็มมาอูส” ใหเรามาศึกษาดูเร่ืองน้ีเพื่อจะไดเห็นวาพระเยซูเจาทรงสอน

อยางไร 

 วันอาทิตยปสกา ศิษย 2 คน ไดเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็ม มุงสูหมูบานเอ็มมาอูสเปนระยะทาง 7 ไมล 

ในระหวางการเดินทาง พวกเขาไดพูดถึงเร่ืองที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาหกอน ในขณะที่พวกเขาเดินอยู  เขาไดพบชาย

คนหน่ึงที่พวกเขาจําไมได  ชายแปลกหนาถามพวกเขาถึงเร่ืองที่พวกเขาคุยกันอยู 

 ชายแปลกหนาคือใคร  แนนอนวาเปนองคพระเยซู  ทรงเร่ิมตนอธิบายแกพวกเขาถึงความหมายของ

เหตุการณที่พวกเขาไดมีประสบการณ ในแสงสวางแหงพระคัมภีร หลังจากที่พวกเขาหยุดรับประทานอาหาร 

พวกศิษยไดจําพระเยซูเจาไดวาเปนอาจารยของพวกเอง และเมื่อพวกเขาเขาใจวาเกิดอะไรขึ้น  พวกเขาไดวิ่ง

กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อบอกเร่ืองน้ีแกศิษยคนอื่นๆ ตามที่เขาไดรับรูมา 

 

ความเขาใจกระบวนการ 

 จากเร่ืองแสดงใหเห็น 4 ขั้นตอน ของวิธีการสอนของพระเยซูเจา คือ 

1. ประสบการณของมนุษย 

2. สาร 

3. การคนพบ 

4. การตอบรับ 

 อุปกรณคําสอนที่ใชในทุกวันน้ี สวนมากไดรับการปรับปรุงมาจากประเด็นเหลาน้ี รวมทั้งโครงการน้ีดวย  

การอบรมครูคําสอน  ในขณะที่ทานเรียนที่จะใช  4 ขั้นตอนน้ีไปสอน ทานจะกลายเปนครูคําสอนที่ดีขึ้น  ไมใช

แคทานสามารถใชตําราเรียนอยางมีประสิทธิภาพเปนเคร่ืองมือการสอน แตทานตองทําใหเกินผลมากกวาน้ัน 
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ในการถายทอดความรักของทานเพื่อองคพระเยซูเจา และพระศาสนจักร ใหเราดูทั้ง 4 ขั้นตอนน้ี ใน

รายละเอียด   

1. ประสบการณของมนุษย 

 พระเยซูเจาไดเร่ิมการสอนดวยพระคัมภีรหรือจากขอคํา

สอน แตพระองคทรงเร่ิมดวยประสบการณความเชื่อของผูฟง 

“เมื่อเดินมาน้ี  ทานไดโตตอบกันถึงเร่ืองอะไร” (ลก.24:17) การ

สอนคําสอนที่บังเกิดผล เร่ิมตนดวยประเด็นที่เก่ียวของกับอายุ 

6 ป  16 ป  หรือ 66 ป และยอมใหผูฟงไดเลาเร่ืองของพวก

เขา ครูคําสอนที่สอนตามโครงการจะรูวาควรจะเร่ิมอะไรกอน

ในชั้นเรียน อะไรคือผลลัพธที่ตองการจากการประชุม แตจะไม

สามารถรูจริงๆ วาจะบรรลุผลอะไร จนกวาจะไดสํารวจ

ประสบการณของนักเรียน 

 

2. สาร 

 พระเยซูเจาไมไดเร่ิมแมแตจะอธิบายความหมายของ

เหตุการณที่รุนแรง จนกระทั่งหลังจากที่พระองคไดฟงวา ศิษยคิดอยางไรกับเหตุการณเหลาน้ัน เมื่อพวกศิษย

เลาจบ  อยางไรก็ตาม พระเยซูเจาไมทรงเสียเวลาที่จะชวยพวกเขาใหเขาใจความจริง “พระองคทรงอธิบาย

พระคัมภีรทุกขอที่กลาวถึงพระองคใหเขาฟง โดยเร่ิมตนตั้งแตโมเสส  จนถึงบรรดาประกาศกทั้งมวล" 

(ลก.24:27) น้ันคือบทบาทของครูคําสอนในการสรางประสบการณความเชื่อของผูฟง  เพื่อชวยผูฟงในการ

ตีความตามพระคัมภีรและการสอนของพระศาสนจักร 

 

3. การคนพบ 

 ครูที่ดีตองทําอะไรที่มากกวาเตรียมขอมูลใหนักเรียน มีกฎที่นาเชื่อถือของการมีระเบียบวินัย  หรือ

สงเสริมแผนการเรียน ครูที่ดีชวยนักเรียนใหคนพบดวยตนเอง สิ่งเดียวกันน้ีก็เปนจริงสําหรับครูคําสอนที่ดี

เชนเดียวกัน พวกเขาชวยผูเรียนใหมาเขาใจในความรักของพระเจา และความหมายของธรรมประเพณีของเรา 

เพื่อชีวิตของพวกเขา 

 ความรูสึกถึงการคนพบมีอยูในเร่ืองราวของเอ็มมาอูส เชนกัน “ขณะประทับที่โตะกับเขา พระองคทรง

หยิบขนมปงทรงถวายพระพร ทรงบิขนมปงและย่ืนใหเขา เขาก็ตาสวางและจําพระองคได แตพระองค 

ไดอันตรทานไปจากสายตาของเขา” (ลก.24:30-31) บทบาทของครูคําสอน คือการชวยใหผูเรียนไดรูจักพระ

เยซูเจา โดยอาศัยประสบการณชีวิต และการสอนของพระศาสนจักร 

 

4. การตอบรับ 

 พระเยซูเจาเรียกรองการตอบรับจากผูฟง “ใจของเราไมไดเรารอนเปนไฟอยูภายในหรือ เมื่อพระองค

ตรัสกับเราตามทาง และอธิบายพระคัมภีรใหเราฟง” (ลก.24:32) 
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 ทุกๆบทเรียน สามารถนําไปสูการตอบรับบางอยาง ในขณะที่ครูคําสอนสนับสนุนนักเรียนใหลงมือ

กระทํา น้ันคือความเชื่อที่เห็นไดชัดที่สุดของครูคําสอนตอพระเจา ปราศจากครูคําสอน แมองคพระเยซูเจาเอง 

สามารถควบคุมคนอื่นใหปฏิบัติอยางไร สิ่งที่ครูคําสอนทําไดก็คือ จัดเตรียมบทเรียนเพื่อนําและสงเสริม

นักเรียนใหนําไปปฏิบัติ 

 ใชเวลาสักครูพิจารณาดูแบบฝกหัดตอไปน้ี แลวไตรตรองดูวาขั้นตอนการเรียนน้ีทํางานในชีวิตของทาน

อยางไร 

 ไตรตรองถึงเวลาที่พระเจาทรงปรากฏจริงในชีวิตทาน และทานเรียนรูสถานการณน้ีไดอยางไร?  

 บทความจากพระคัมภีร หรือสวนสําคัญจากธรรมประเพณีชวยใหทานมีความรูสึกตอประสบการณน้ี

หรือไม? 

 ทานมองดูตัวของทานเองในพระคัมภีรอยางไร? ทานไดสรางความสัมพันธอะไรกับธรรมประเพณี

ของเรา? ทานคนพบอะไร? 

 ทานปฏิบัติอยางไร ตอการคนพบน้ี? 

 

 
 

ขอตรวจสอบครูคําสอน 

 ตอไปน้ี จะเปนพฤติกรรม หรือคุณลักษณะบางประการท่ีปรากฏบอยๆกับครูคําสอน ครูคําสอน

ท่ีมีประสิทธิภาพจะตอง :  

1. อาน และเตรียมบทเรียนลวงหนาสําหรับการพบกับนักเรียนในครั้งตอไป 

2. พยายามจําช่ือของนักเรียนแตละคนใหไดเร็วท่ีสุด เพื่อท่ีจะไดกลาวทักทายเขาแตละคนตาม

ช่ือ เมื่อพวกเขาเขาช้ันเรียน 

3. รักษาการประสานสายตาไวกับกลุมท้ังหมด คลายกับวาพวกเขาไดเคล่ือนจากตอนหน่ึงสูอีก

ตอนหน่ึงของบทเรียน 

4. แสดงความอดทนเพื่อนักเรียน พยายามท่ีจะถายทอดความคิดสูคําพูด 

5. คิดถึงเด็กแตละคนและทุกๆคน และพยายามสรางความสัมพันธท่ีแนนแฟนกับชีวิตของพวก

เขา 

6. เตรียมบทเรียนแตละตอน และตรวจทานซ้ําสองกอนจะเริ่มช้ันเรียน ทดสอบโสตทัศนูปกรณ

ท้ังหมด เพื่อใหแนใจวาอุปกรณทุกช้ินพรอมกอนช้ันเรียน 

7. กอนเขาสอนใหภาวนาอัญเชิญพระจิตเจา 

มีอะไรบางท่ีจะเปนประโยชนสําหรับการเปนครูคําสอนท่ีประสบผลสําเร็จ ใหเขียนคําแนะนํา

ของทาน ลงดานลางน้ี 
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ลักษณะงานครูคําสอน 

ทานไดอาน และไตรตรองในศาสนบริการของครูคําสอนในพระศาสนจักรทุกวันน้ี นํามาปรับปรุงลักษณะ

งานครูคําสอน 

ตองการ : ครูคําสอน 

บทบาท (ภารกิจอะไรที่ครูคําสอนตองปฏิบัติ?)  : 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 

สิ่งที่ตองการ (ครูคําสอนที่ประสบความสําเร็จตองมีคุณสมบัติอะไร)  : 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 

สิ่งตอบแทน (รางวัลอะไรที่ครูคําสอนคาดหวัง? ทําไมบางคนตองการที่จะเปนครูคําสอน?) : 

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 

ใหเขียนบทความสั้นๆ อธิบายวาทําไมคุณจึงรูสึกวา คุณเปนครูคําสอน : 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 

บทภาวนาตอบรับ 

 บทเพลงสามารถที่จะเปนเคร่ืองมือที่ทรงพลังในการกลับใจ สามารถที่จะยกหัวใจของทานขึ้นสูพระเจา

ไมวาทานจะสอนเด็กเล็ก เด็กโต หรือหลักสูตรเตรียมการสมรส นักเรียนของทานเกือบทั้งหมดจะสนใจในบท

เพลงที่ไดรับความนิยม  ครูคําสอนผูชาญฉลาดจะนําเอาบทเพลงทางโลกน้ีมาปรับใชเพื่อถายทอดสารแหง

ความเชื่อ 

 ฟงบทเพลงที่นักเรียนของทานชื่นชอบ แตงบทภาวนาตอบรับโดยใชคําเหลาน้ัน ใหใชบทเพลงและบท

ภาวนาน้ันกับนักเรียนของทาน  ใหพวกเขาไดลองแตงบทภาวนาที่คลายคลึงกันตามบทเพลงที่พวกเขาชื่นชอบ 
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