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บทที่ บทที่ บทที่ 222   

ความเขาใจเรื่องการพัฒนาความเชื่อความเขาใจเรื่องการพัฒนาความเชื่อความเขาใจเรื่องการพัฒนาความเชื่อ 

 

ในหนังสือคูมือคําสอนระดับชาติ เปาหมายของการสอนคําสอน คือการทําใหความเชื่อของบุคคลมี

ชีวิตขึ้นมามีความสํานึก และมีความรอนรน โดยอาศัยแสงสวางแหงการสอน (NCD,#32) การใชวิธีการใดๆ ก็

ตาม เปนสิ่งที่จําเปนเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายน้ี เพราะวาทุกๆ คนไมวาจะเปนเด็ก วัยรุน หรือผูใหญ ที่เขาสู

การเรียนคําสอน ตางก็มีความเชื่อพรอมอยูแลว แมวาความเชื่อจะมีเพียงนอยนิด ครูคําสอนตองรับเอาความ

เชื่อ แตเร่ิมแรกของนักเรียนของเขา เพิ่มเติมความเชื่อน้ัน และชวยใหความเชื่อน้ันเติบโต 

 

ในบทนี้ทานจะสามารถ :  

 สรางแผนผังเหตุการณสําคัญในชีวิตความเชื่อของตัวทานเอง และชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการ

พัฒนาของทาน 

 บอกลักษณะมิติแหงความเชื่อ และสามารถแยกแยะระหวาง ความเชื่อ,ศาสนา และการเชื่อได 

 ระบุแนวทางที่สามารถนําความเชื่อที่บรรลุวุฒิภาวะเขาสูการกระทํา และวัดระดับพัฒนาการดาน

ความเชื่อของตัวเองทานเอง 

 ประยุกตกลวิธีในการใชเทคนิคที่เหมาะสมกับระดับอายุของนักเรียนของทาน เพื่อชวยใหพวกเขา

เติบโตในความเชื่อ 
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ตอนท่ี 1 : ประสบการณ 
 

เชาตรูวันหนึ่งของงานวันอาทิตย 

 

เชาวันอาทิตยน้ี จอรจ มารติน อาบนํ้า และโกนหนวดอยางเคย แตเขารูดีวาเชาน้ีมีปญหาที่ใหญกวาทุก

คร้ังรอคอยเขาอยู เพราะเขาจะตองพา แมท อายุ 17 ป แครอายุ 13 ป และไมเคิล อายุ 8 ป ไปรวมมิสซาวัน

อาทิตย และกิจกรรมสําหรับครอบครัวรวมกัน ในวันสุดสัปดาหที่เด็กๆ ตองมาอยูกับเขา ตามเวรที่ตองสลับกัน 

 แมท กําลังอยูในป 1 ของวิทยาลัยชุมชน, เขาทํางานที่ปมนํ้ามันเกือบทุกเชาวันอาทิตย แตในเชาน้ีเขา

หยุดงาน, “ไมตองเปนหวงหรอกพอ ผมจะแวะเขามิสซาที่นิวแมนเซ็นเตอร ในระหวางทางกลับบาน” จอรจได

ใหสัญญากับไมเคิลวา หลังจากมิสซาพวกเขาจะไปขวางลูกบอล และเลนเกมสกัน แตอยางไรก็ตาม สําหรับแคร

น้ันมีบางสิ่งบางอยางที่แตกตางไป 

 ตั้งแตเด็ก แคร เปนเหมือนกับ “เด็กหญิงตัวนอยๆ ของพอ” เธอชอบที่จะทําสิ่งตางๆ และไปที่ไหนๆ 

กับพอของเธอ แมกระทั่งการไปทําธุระที่รานขายเคร่ืองมือ ก็คงเปนชวงเวลาที่พิเศษสําหรับเธอที่ไดไปกับพอ

ของเธอ การไดไปรวมบูชามิสซากับพอ เปนสิ่งที่แครโปรดปราน และเธอจะแตงตัวดวยชุดที่สวยงาม และ

เหมาะสม เมื่อมองเขาไปในหองของแคร จอรจรูวาในวันน้ีเธอไมไดเตรียมตัวที่จะไปรวมมิสซา เธอสวมรองเทา

ผาใบกับกางเกงยีน และเสื้อยืด ในระหวางที่เธอแปรงผม ทาทางของเธอพิถีพิถันเหมือนกับวาไดคาดไวแลววา 

จะตองเผชิญหนากับสิ่งที่เธอรูวาจะมาถึงในไมชา 

 “วันน้ี,หนูไมไปวัด” แครพูด 

 “มีปญหาอะไรหรือลูก” จอรจ ถาม “ลูกพอจะอธิบายเหตุผลที่ลูกจะไมไปวัดใหพอฟงไดไหม?” 

 แคร ตอบวา “คนสวนใหญที่น่ันไมคอยจะเปนมิตร พวกเขาแกลงยิ้มใหในตอนเร่ิมมิสซา แตพอมิสซาจบ

พวกเขาก็แขงกันไปที่รถ และไมสนใจพอ หนูไมแนใจวา หนูจะยังคงเชื่อในพระเจาไดตอไปอีก 

 แครเร่ิมรองไห จอรจรูวาการหยารางไดเร่ิมเขามารบกวนเธออีกคร้ัง มันลวงเลยมา 2 ป แลว ในขณะที่

แครยังคงออนไหวตอความสัมพันธระหวางเขากับแมของเธอ แครยังคงเปยมดวยความหวังเสมอ แตในตอนน้ี

จอรจยังไมรูวาจะคาดหวังอะไร? 

 “พอคะ หนูตองไปแลว” แครพูด เธอตรวจอีกคร้ังหน่ึงเพื่อใหแนใจวาไดปาดนํ้าตาเรียบรอยดีแลว 

แนนอนทีเดียว มีเสียงแตรดังขึ้นจากหนาบาน เธอไมไดไปมิสซาจริงๆ ดวย จอรจถามเธอวากําลังจะไปไหน 

“พอรูมิใชหรือ เพราะพอเปนคนสงเสริมหนู พอจําไมไดหรือคะ?” แครกลาว พรอมกับมองหนาพอ แนนอน 

จอรจจําได วันน้ีมีการเดินเพื่อการกุศล แครและเพื่อนๆที่โรงเรียนของเธอหาเงินไดมากกวา 2000 เหรียญ เพื่อ

ชวยเหลืองานวิจัยโรคเอดส 

 “พอคะ หนูไมใชเด็กๆ แลวนะ และหนูก็สับสนไปหมด เวลาที่หนูอยูกับพอ เราไปมิสซาเชา  แตเวลาที่

หนูอยูกับแมเราไปมิสซาคํ่า เพื่อวาพอกับแมจะไดไมตองเจอกัน แตพอกับแมยังพยายามบอกพวกเราเก่ียวกับ

ความรัก พระเจาผูทรงประทานการอภัย คร้ังหน่ึงหนูเคยหวังวาทุกอยางจะดีขึ้น แตในตอนน้ีหนูไมแนใจถาบาง

สิ่งบางอยางในโลกน้ีจะกลับมาถูกตองอีกคร้ังหน่ึง” เธอกลาวเพิ่ม  เสียงแตรรถดังขึ้นอีกคร้ังหน่ึง  “พอคะ, หนู

ตองไปแลว” 
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เร่ืองราวของคุณ 

ใหเขียนคําตอบของทานสั้นๆ ตามที่ทานรูสึกในขณะที่  

ตอบคําถามตอไปน้ี 

1. สิ่งใดที่ฉันเชื่อเก่ียวกับพระเจา พระเยซูเจา พระศาสนจักร และ

ความหมายของชีวิตมนุษย? 

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

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

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

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

2. ทําไมฉันถึงเชื่อในสิ่งที่ฉันเชื่อ? 

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

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

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

3. ฉันรูสึกอยางไรตอคําถามตางๆ  และขอสงสัยตางๆ บนการเชื่อของฉัน? 

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

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

4. ฉันไดพยายามอยางไร เพื่อเขาใจในสิ่งที่ฉันเชื่อ? (เชนที่แครทํา) 

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

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

 

 

บันทึกยอย 

ฉันแบงแยกอยางไรระหวาง

ความเช่ือ กับการเช่ือ? 
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ตอนท่ี 2 : สาร 
 

คําจํากัดความของความเช่ือ 

 ทานคิดอะไรเมื่อไดยินคําวา “ความเชื่อ?” ทานมีความเขาใจวาความเชื่อเปนเหมือนกับความจริงที่ทาน

เชื่อ หรือเปนเหมือนกับขอคําสอนที่สอนโดยพระศาสนจักร? บางทีทานอาจจะอธิบายวา ความเชื่อเปน

เหมือนกับการเชื่อในบางสิ่งบางอยางที่ไมสามารถที่จะพิสูจนได  หรือบางทีอาจพูดวาน่ันเปนหนทางที่ทาน

ดํารงชีวิตอยู หรือสิ่งที่ทานตองเชื่อ หรือสิ่งที่พระเจาทรงเผยแสดง 

 ความเชื่อมีความหมายที่แตกตางกันสําหรับคนที่แตกตางกัน มีหลายคนที่ถูกเลี้ยงอยูในครอบครัว

คาทอลิก สอนธรรมประเพณีทางศาสนา และไดรับแบบอยางที่ดี แตในภายหลังก็ไดปฏิเสธ การคงอยูของพระ

เจา และละทิ้งความเชื่อในพระศาสนจักร อยางไรก็ตาม มีบางคนที่มาจากครอบครัวที่เยยหยันพระเจา  - ถา

คิดถึงทั้งหมด - ใครคือคนที่อุทิศตนเปนสมาชิกของพระศาสนจักร ทําไมบางคนมีประสบการณความเชื่อที่เรน

ลับในขณะที่คนอื่นๆ ไมมี? 

1. ความเช่ือเปนที่หนึ่ง และมากอน เปนของประทานจากพระเจา ความเชื่อไมสามารถใหจากผู

หน่ึงไปสูอีกผูหน่ึง ไมสามารถหาได ทําบุญ หรือผลิตขึ้นได 

2. ความเช่ือเปนสวนบุคคล ความเชื่อสะทอนความสัมพันธของแตละบุคคลตอพระเจา ผูทรงพระ

ชนม 

3. ความเช่ือคือ ความแข็งขัน และเรียกรองความเสี่ยง ความเชื่อเก่ียวของกับความจริงในสิ่งซ่ึง

ปรากฎใหเห็นยังไมชัดแจง ความเชื่อผลักดันคนใหไปเกินกวาระดับที่สะดวกสบายของการใชชีวิต

ของพวกเขา ความเชื่อทาทายบุคคลใหปฏิบัติตอพระเจา และตอคนอื่นๆ 

4. ความเช่ือคือหนทางแหงการพบสัจธรรม ความเชื่อเปนด่ังเลนสที่คนสามารถมองเห็นชีวิต ดวย

ความเชื่อทุกสิ่งสามารถที่จะรวมเขาดวยกัน เปนภาพที่เปยมดวยความหมาย เหตุการณธรรมดาๆ 

ก็กลายเปนมีความหมายมากขึ้น 

5. ความเช่ือมีมิติแหงคริสตจักรเชนกัน ความเชื่อ คือการมีชีวิตอยูในชุมชน เราเติบโตในความเชื่อ

โดยอาศัยตัวอยางของคนอื่น เขมแข็งขึ้นโดยอาศัยการเปนพยานของพวกเขา พระศาสนจักรเชนกัน

โดยอาศัยอํานาจหนาที่ในการสอน (Magisterium) และผูนําการอภิบาล ไดใหแนวทางสําหรับการ

เติบโตในความเชื่อแกเรา 

6. ความเช่ือคือพัฒนาการ ความเชื่อเจริญขึ้นและบรรลุวุฒิภาวะ ในวิถีทางเดียวกันกับคนเราโตขึ้น 

และเจริญวัย แมวาความเชื่อไมจําเปนตองเติบโต และบรรลุวุฒิภาวะไปพรอมกับกาวแหงการเจริญ

วัยของรางกาย และจิตใจ 

 กลาวสั้นๆ “ความเชื่อ คือ หนทางที่สําคัญตอชีวิตมนุษย ในการเผชิญหนากับความจริงโดยอิสระ และ

อยูบนความรับผิดชอบ” ตามที่นักจิตศาสตร ดร. เจมส เฟาเลอร ผูเชี่ยวชาญในการศึกษาเก่ียวกับความเชื่อ

พัฒนาอยางไร ความเชื่อคือกระบวนการของการคนพบความหมาย และความจริงที่ระดับพื้นฐานที่สุด ซ่ึง

มนุษยทุกคนมีสวนรวม ความเชื่อคือ ความสัมพันธพื้นฐานตอบางสิ่ง หรือบางคนซ่ึงเกินความเปนปจเจก
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บุคคล ความเชื่อเปนจุดอางอิงถึงชีวิตของบุคคล สําหรับคาทอลิก และคริสตชนอื่นๆ ความเชื่อแสดงงายๆ ถึง

ความสัมพันธของคนๆหน่ึง กับพระเจาโดยผานทางองคพระเยซูคริสตเจา 

 

หยุดสักครู... 

 คําจํากัดความของความเชื่อขางตนน้ี สอดคลองอยางไรกับประสบการณของทาน? 

 สวนสําคัญใดของความเชื่อที่เหมาะสมที่สุดกับชีวิตของทาน? อธิบาย 

 

ความเช่ือ ศาสนา และการเช่ือ 

 อาจจะเร็วเกินไปถาจะใหทานบงบอกวา จะ

สามารถแบงแยกระหวางความเชื่อ และการเชื่อได

อยางไร ยอนกลับไป และทบทวนดูวาทานไดเขียนอะไร 

 ดร. เฟาเลอร ไดกลาวในตอนตนถึงการแบงแยก

ศาสนาจากความเชื่อโดยกลาววา ศาสนาคือการเชื่อใน

และมีชีวิตอยูตาม “ธรรมประเพณีสะสม” (Cumulative 

Tradition) และขอบเขตที่กวางไกลของความเชื่อของ

ชุมชน คําจํากัดความน้ีรวมเอาการแสดงความเชื่อ

มากมายของคนสวนใหญในอดีตและของปจจุบัน พระ

คัมภีรและเทววิทยา สัญลักษณและตํานานธรรม การ

สอนเชิงจริยธรรมและการภาวนา สถาปตยกรรมและบท

เพลง ศิลปะ และแบบแผนของการสอน และการเทศน 

ทั้งหมดน้ีคือสวนหน่ึงของศาสนา ปจเจกบุคคลกับความเชื่อทางศาสนา ใชสวนสําคัญของศาสนาคลายกับสิ่ง

ชวยในรูปแบบและแสดงถึงความสัมพันธสวนบุคคลกับพระเจาเปนความซับซอนที่สวยงามอยางน้ันมิใชหรือ? 

 ในการเปนครูคําสอน สิ่งที่ทานตองจําก็คือ ในขณะที่ “การเชื่อ” ไดถูดใชทดแทน “ความเชื่อ”  อยูบอยๆ 

แตที่จริงแลว ที่ 2 คําไมใชสิ่งที่เหมือนกัน 

 ความเชื่อ คือ  การรับรองวาความคิดที่แนนอนน้ันจริง 

 การเชื่อ  คือ การยอมรับความคิดที่ไดรับการยอมรับในความเชื่อ 

 ศาสนา  คือ การมีชีวิตอยูของความเชื่อของคนผูหน่ึง 

 ความเชื่อ และการเชื่อทางศาสนาทํางานรวมกันเพื่อทําใหแตละอยางดีขึ้น ความเชื่อชวยใหความสําคัญ 

และยืนยันการเชื่อ ในขณะที่การเชื่อใหการแสดงที่ประจักษไดตอความเชื่อ 

 ตามความคิดของเฟาเลอร ความเชื่อน้ันลึกซ้ึงกวาการเชื่อ การแสดงความเชื่อเหมือนกับการที่คริสตชน

สวดบทแสดงความเชื่อเปนการสวนตัว หรือในการภาวนาเพื่อมวลชน อาจจะเปนการสื่อสารความเชื่อของเรา

ที่แนนอน แตความเชื่อ ยังเก่ียวของกับความลึกซ้ึง แรงกระตุนที่ไมรูสึกตัว เชนเดียวกับสิ่งเหลาน้ันที่แสดงโดย

สํานึกผานทางความเชื่อ และการกระทํา 
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 ตามบทความวิจัยของเฟาเลอร ความเชื่อเปนสวนหน่ึงของอุปนิสัยโดยทั่วไปของมนุษยชาติ มนุษยมี

ความตองการความเชื่อตั้งแตเร่ิมแรก น่ันคือความตองการที่จะสรางสัมพันธภาพของความไววางใจ และความ

ซ่ือสัตยตอความเปนเลิศ หรืออื่นๆ ตามการวิจัยของเฟาเลอร ความตองการน้ีจะปรากฎหรือไมก็ตาม เราไดรับ

การบํารุงความเชื่อในศาสนา หรือหนทางคริสตชน ในความแตกตางกัน โดยลักษณะของโลกที่เราอาศัยอยู 

ความเชื่อ และการแสดงความเชื่อ สามารถทําไดในหลายรูปแบบ 

 เอกสาร “การเผยแสดง” ของสังคยานาวาติกันที่ 2 (The Second Vatican council’s Document on 

Revelation) ไดใหไวดังน้ี : 

 “โดยความเชื่อมนุษยมีอิสระที่จะพูดมัดตัวเขาเองทั้งครบกับพระเจา ถวายตนทั้งครบ สติปญญา และ

อําเภอใจของเขาตอพระเจาผูเผยแสดงพระองค” 

 สภาสังคายนา ไมไดตองการที่จะอธิบายความเชื่อคลายกับ แบบฝกหัดที่ใชสติปญญางายๆ แตคอนขาง

ที่จะตองการใหรูจักวาความเชื่อ คือ การกระทําของบุคคลทั้งครบในสัมพันธภาพกับพระเจา ตองการใหรูถึง

ที่สุดวา ความเชื่อคือการผูกมัด : ทางเลือกอิสระที่เราทําเพื่อมอบตัวเราเองใหแดพระเจา และมีชีวิตอยูบน

หนทางใหมทั้งสิ้น เรามีอิสระที่จะยอมรับ หรือปฏิเสธของประทานที่เปยมดวยพระกรุณาของพระเจา 

 

หยุดสักครู... 

 ที่พูดวาความเชื่อไมไดจํากัดอยูแคความเชื่อทางศาสนา มีความหมายวาอะไร? 

 ใหแบงปนประสบการณที่ซ่ึงสามารถอธิบายถึง ความแตกตางระหวางการเชื่อ และความเชื่อ 

 ความแตกตางระหวาง ความเชื่อ และศาสนาชวยใหทานเขาใจการถกเถียงของ แครกับพอ   ของ

เธอไดดีขึ้นอยางไร? 

 

การตอบรับพระเจาดวยความเช่ือ 

 ในพระคัมภีร มีเร่ืองราวของบุคคลแหงความเชื่อ ผูซ่ึง

พระเจาทรงเรียก ใหตอบรับความเชื่อในวิธีที่แตกตางกัน 

 โมเสสและประชาชนของทาน ที่ไดรับการทดลองความเชื่อ

วา พระเจาจะทรงดูแลพวกเขาในทะเลทราย และจะทรง

นําพวกเขาไปยังดินแดนแหงพันธสัญญา 

 กษัตริยดาวิด ทรงเสียพระทัยในการกระทําของพระองคที่

ไดลวงประเวณีตอนางบัดเชบา และฆาตกรรมสามีของเธอ 

เมื่อพระองคไดรับการคัดคาน ดวยพระวาจาของพระเจา

โดยผานประกาศกนาธัน 

 โยนาห ถูกสงไปยังนครนีนะเวห เพื่อเรงเราใหพวกเขารูสึก

สํานึกในบาป 

 เยเรมีหถูกเรียกใหเปนประกาศก โดยที่ทานเองไมมี

ความรูสึกวาตัวเองเหมาะสม หรือแมแตพรอมที่จะรับผิดชอบอะไรสักอยาง 
 

พระศาสนจักรสอนวา 

  

ตามคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก # 

166 “ความเช่ือเปนกิจสวนตัว เปนการ

ตอบสนองอยางอิสระของมนุษยตอการ

เช้ือเชิญของพระเจาผู สําแดงพระองค 

อยางไรก็ตาม ความเช่ือไมใชกิจการท่ี

กระทําเพียงลําพัง ไมมีใครจะสามารถเช่ือ

ไดลําพังตนเอง เหมือนกับท่ีไมมีใครจะมี

ชีวิตอยูไดเพียงคนเดียว ไมมีใครประสิทธิ์

ประสาทความเช่ือแกตนเองได ผูท่ีมีความ

เช่ือไดรับความเช่ือมาจากผูอ่ืน  เขาตอง

ถายทอดความเช่ือน้ันไปใหผูอ่ืน”  
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 อิสยาหเตือนใจพวกเราวา บุคคลที่เปยมดวยความเชื่อ จะไววางใจในความหวงใยของพระเจา “เพราะ

พระเจาองคบริสุทธ์ิแหงอิสราแอลตรัสดังนี้วา ในการกลับ และหยุดพัก เจาทั้งหลายจะรอด กําลังของ

เจาอยูในความสงบ และความไววางใจ” (อสย.30:15) 

 อิสยาหพรรณนาวาพระเจาทรงกระตือรือรน และมีพระทัยที่จะแสดงความรักที่ยิ่งใหญอยางแทจริง “เจา

จะไมรองไหอีกตอไป เมื่อไดยินเสียงเจารองทูล พระองคจะทรงเมตตาตอเจา เมื่อพระองคไดยิน 

พระองคจะตอบเจา” (อสย.30:19)  

 บางเวลาประชากรของพระเจา สามารถที่จะมีอุตสาหะบากบั่นตอความยากลําบากของพวกเขา เพียง

เพราะวา พวกเขารูวาพระเจาทรงสถิตอยูกับพวกเขา และคอยชวยพวกเขา มารธา และมารียพบกับความเศรา

โศกเสียใจในการเสียชีวิตของ ลาซารัส นองชายของพวกเธอ   ตางทราบวาพระเยซูเจาจะทรงทําบางอยางให

สิ่งทั่งมวลถูกตอง และพระนางมารียมารดาของพระเยซูเจา ทรงยอมรับประสบการณที่แสนเจ็บปวด จากการที่

พระบุตรของพระนาง ตองรับทรมาน และสิ้นพระชนม เพียงเพราะวาพระนางเชื่อในองคพระเจา และ

แผนการณของพระองคที่มีตอโลก สิ่งที่ปรากฎชัด สําหรับชาวยิว และคริสตชนแรกเร่ิม ความเชื่ออยูหางไกล

เกินกวา การเชื่อเพียงนอยนิดในสวนสําคัญแหงความจริง 

 สิ่งทาทายทานไมใชการสรางความเชื่อใหม หรือความเชื่อที่แตกตางในนักเรียนของทาน แตถาจะให

ถูกตอง คือตองขยายความเชื่อที่แตละคนนํามาหาทาน โดยการที่ทานแนะนําพวกเขาสูความเชื่อของชุมชนคริ

สตชน ในการกระทําน้ี สิ่งที่ทานตองตระหนักคือ พวกเขาอยู ณ จุดใดของการเดินทางสูความเชื่อ และปรับปรุง

การนําเสนอของทานใหเหมาะสมกับระดับของพวกเขา 

 

หยุดสักครู... 

 การเดินทางในความเชื่อของทาน สะทอนอยูในเร่ืองราวจากพระคัมภีรอยางไร? 

 การที่พูดวา “ครูคําสอนแนะนํานักเรียนสูความเชื่อของชุมชนคริสตชน ไมใชใหความเชื่อใหมแกเขา 

หมายความวาอยางไร? 

 

บันทึกรายวันของทาน 

รําพึงตามขอความตอไปน้ี และเขียนคําตอบของทานพรอมกับแบงปนกับเพื่อนๆ ครูคําสอน 

1. การเติบโต หมายถึง การเปลี่ยนแปลง บอยคร้ังที่ ความเจ็บปวดสาหัสและความไมแนนอนมารวมอยูในการ

เติบโตในความเชื่อ - ทานรูสึกอยางไรกับการเขามามีสวนรวมกับความคิดแหงการเปลี่ยนแปลง? 

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

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

....................................................................................................................................................................... 
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2. การกระทําผิดที่สําคัญที่ขัดแยงตอความเชื่อ คือ 

การปฎิเสธที่จะมีคําถาม ปฏิเสธการมีชีวิตอยูในชีวิตแหง

ความเชื่อ  แต เปนการเขาสูการเผชิญกับคําถาม

มากมาย และความไมแนนอนในโลกที่เปลี่ยนแปลง 

และพระศาสนจักรก็เปลี่ยนแปลง - ทานมีปฏิกิริยาอะไร

ตอการทาทายน้ี? 

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

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

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

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

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

 

3. ความเชื่อของทานมีอิทธิพลตอความเชื่อของ

นักเรียนของทานอยางไร? 

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

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

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

....................................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 3 : การคนพบ 
 

ความเช่ือที่บรรลุวุฒิภาวะของคริสตชนคาทอลิกคืออะไร? 

 

 บอยคร้ัง เมื่อบุคคลมีประสบการณอยู ในชวงวิกฤติ หรือ

ชวงเวลาที่มีความหมายในชีวิต ความหมายแหงความเชื่อจะปรากฎ

ชัดแกเขาในทันใดน้ัน การจากไปของบุคคลคนอันที่เปนที่รัก ความ

เจ็บปวด วิกฤติการณ วันเกิดทารก และการฉลองของครอบครัว 

ทั้งหมดน้ีลวนเปนเหตุการณที่ทําใหบุคคลมีโอกาสที่ดีที่จะเขาใจความ

เชื่อไดดีขึ้น มีหลายคนไดแสดงการตอบรับของพวกเขาตอพระเจาใน

ชวงเวลาน้ี และในชวงเวลาน้ีเองที่คนสวนมากไดเขาใจอยางลึกซ้ึง 

บรรลุวุฒิภาวะทรงความเชื่อของพวกเขา 

 การบรรลุวุฒิภาวะทรงความเชื่อ เปนทางเลือกที่อิสระซ่ึงเรา

มอบตัวเราเองแดพระเจา และเร่ิมตนดําเนินชีวิตบนเสนทางสายใหม

แหงชีวิต พระเจาไมไดยัดเยียดของประทานแหงความเชื่อใหกับเรา 

เปนเพียงแคการเสนอใหเรามีอิสระในการตัดสินใจที่จะรับ หรือปฏิเสธ 

 สําหรับคริสตชนคาทอลิก ความเชื่อที่บรรลุวุฒิภาวะถูกปูพื้นฐานอยูในการกระทําที่ปลอดภัยของรหัส

ธรรมปสกา - โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกลับเปนขึ้นมาจากความตายขององคพระคริสตเจา นักบุญเปาโลเขียนไว

วา “ถาพระคริสตมิไดทรงกลับคืนพระชนมชีพ การเทศนสอนของเรา ก็ไรประโยชน และความเช่ือของ

ทานก็ไรประโยชนเชนกัน” (1คร.15:14) 

 ความเชื่อที่บรรลุวุฒิภาวะ ไมใชความจริงที่สามารถอธิบายไดดวยเหตุผล แตคอนขางที่จะเปนการแสดง

ของบุคคลในสัมพันธภาพกับพระเจา บุคคลที่บรรลุวุฒิภาวทางความเชื่อมีชีวิตอยูในพระวรสาร หรือตามที่

หนังสือคําสอนระดับชาติ ไดกลาวไววา ความเชื่อคือ “การดําเนินชีวิต (living) จิตสํานึก (Conscious) และรอน

รน (Active)” ความเชื่อที่มีชีวิตน้ีอยูในการกลับเปนขึ้นมา และชีวิตใหม คือแกนแทของการสอนของพระศาสน

จักร นักบุญเปาโลชี้ใหเห็นในจดหมายถึงชาว เธสะโลนิกา ฉบับที่หน่ึง “เราขอบพระคุณพระเจาเสมอ 

เพราะวาเมื่อเราประกาศพระวาจาของพระเจาใหทานฟง ทานฟงแลวก็รับทราบไว มิใชเชนวาจาของ

มนุษย แตเชนที่เปนจริงๆ คือ “พระวาจาของพระเจา” ซ่ึงกําลังแสดงพลังอยูในทานที่มีความเช่ือ” 

(1ธส.2:13) 

 

หยุดสักครู... 

 อะไรคือสัญลักษณที่มั่นคงของ “การดําเนินชีวิต จิตสํานึกและความเชื่อที่รอนรน?” 

 ทานจะสามารถวัดการบรรลุวุฒิภาวะในความเชื่อของบางคน บนเกณฑพื้นฐานของการดําเนินชีวิต 

จิตสํานึก และความรอนรนไดอยางไร? 

 

 

พระบัญญัติใหม 

“เราขอบอกความจริงแกทาน

ท้ังหลายวา ถาทานมีความเช่ือ

เทาเมล็ดมัสตารด แลวพูดกับ

ภูเขาน้ีวา ‘จงยายจากท่ีน่ีไปท่ี

โนน’ มันก็จะยายไป และไมมี

อะไรท่ีทานจะทําไมได" 

(มธ.17:20-21) 
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การบรรลุวุฒิภาวะทาง ความเช่ือเหมือนกับอะไร? 

 มากกวาสวนสําคัญแหงความจริง ความเชื่อที่บรรลุวุฒิภาวะ คือ การตอบสนองตอความตองการที่มีอยู

กอนเราในชีวิตประจําวัน ความเชื่อที่บรรลุวุฒิภาวะสะทอนหนทางตางๆมากมายที่ความเชื่อดํารงอยู 

บทความสั้นๆ ตอไปน้ี เปนเร่ืองราวจากขาวเมื่อเร็วๆ น้ี ที่ใหตัวอยางหลากหลายของบุคคล  และกลุมบุคคล 

ที่มีชีวิตอยูบนความเชื่อของพวกเขา เร่ืองราวของทานเหมือนกับเร่ืองน้ีหรือ? การเรียกเขามาเปนครูคําสอน

ของทาน ชวยทานอยางไรในการเผชิญกับความรับผิดชอบของทานในฐานะที่เปนผูรวมงานในการสรางของ

พระเจา? 

 อัศวินแหงโคลัมบัส ตองการจัดงานเลี้ยงอาหารคํ่า เพื่อเปนเกียรติแก คุณแมเทเรซา โดยเธอขอใหนํา

เงินที่ใชในการจัดงานเลี้ยงอาหารคํ่าที่ฟุมเฟอยน้ีไปใหกับคนจนแทน ทานอัศวินทําตามคํารองขอของ

เธอ (National Catholic Reporter) 

 Catholic Social Service of Insane ไดพัฒนาการรักษา พอแมที่สูงอายุใหอยูในความรักความหวงใย 

และสภาพแวดลอมของบาน ในขณะเดียวกันไดจัดหาโอกาสทางสังคมสําหรับพวกทาน และมีผูใหการ

ดูแลชั่วคราว  โครงการบรรเทาน้ีไดจัดใหมีกิจกรรมประจําวัน และจํากัดการดูแลรักษาดวยยาตอ

ผูสูงอายุ ในบรรยากาศของกลุม ในขณะที่ผูใหการดูแลไปทํางานหรือกระทํากิจกรรมอื่น (Our Sunday 

Visitor)  

 โรงเรียนกําลังจะเปดในไมชาน้ี ลูกวัด เซนตแอนน ใน วอรเร็น รัฐมิชิแกน ไดร้ือฟนโครงการการทําถุง

นอนสําหรับคนจรจัด โครงการน้ีเร่ิมเมื่อฤดูหนาวที่แลว ไดผลิตถุงนอน 480 ใบดวยไนลอน และ

เดินเสนสักหลาด ที่หอหุมใหความอบอุน (National Catholic Reporter) 

 

ความเช่ือของทานบรรลุวุฒิภาวะแคไหน ? 

 เพื่อใหเขาใจถึงธรรมชาติของความเชื่อที่บรรลุวุฒิภาวะไดดีขึ้น ผูวิจัยจากสถาบันวิจัย  ไดทําการสํารวจ 

ในระหวางธรรมประเพณีหลักของโปแตสแตนท - จากการวิจัยของพวกเขา ทําใหไดมา 8 มิติ ที่ทําใหความเชื่อ

บรรลุวุฒิภาวะ  ใหทานทําแบบฝกหัด และไตรตรองในแตละมิติ และวัดดูวาทานไดพบเกณฑเหลาน้ีอยางไรใน

ชีวิตของทาน แลวใหเขียนเลขที่เหมาะสมลงในทายขอ  ใหใชตัวเลขจากเสนแผนภูมิตอไปน้ี 

 

1   2   3    4    5    6    7    8    9   10 

พบยาก          บอยๆ            เปนประจํา 

 

บุคคลกับความเช่ือที่บรรลุวุฒิภาวะ 

1. วางใจในพระหรรษาทานของพระเจา และเช่ืออยางมั่นคงในมนุษยภาพ และเทวภาพของพระเยซูเจา ................... 

2. มีประสบการณความรูสึกของความดีของบุคคล ความปลอดภัย และสันติสุข ................... 

3. รวบรวมความเช่ือและชีวิต และมองดูการทํางาน ครอบครัว ความสัมพันธทางสังคม และการเมือง เปนเหมือนสวนหน่ึง

ของชีวิตทางศาสนา ................... 

4. คนหาการเติบโตฝายจิตผานทางการศึกษา การรําพึง การภาวนา และการปรึกษาหารือกับคนอ่ืน .................. 
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5. แสวงหาท่ีจะเปนสวนหน่ึงของชุมชนของผูท่ีเช่ือ ในท่ีซึ่งคนสวนใหญเปนพยานตอความเช่ือของพวกเขา สนับสนุน และ

บํารุงกันและกัน ................... 

6. ยึดถือคุณคาของชีวิต รวมถึงการผูกมัดตอความเทาเทียมทางผิวพรรณ และเพศ การยืนยัน ของความแตกตางทาง

วัฒนธรรมและศาสนา และความรูสึกรับผิดชอบสวนบุคคลตอความผาสุกของคนอ่ืน ........... 

7. เปนทนายใหกับสังคมและการเปล่ียนแปลงทางโลก เพื่อเปนเหตุใหเกิดความยุติธรรมทางสังคมท่ีย่ิงใหญ ................... 

8. รักษาความเมตตากรุณาใหคงอยูอยางรอนแรงโดยผานทางแหงความรัก และความยุติธรรม ................... 

 

หยุดสักครู... 

 มิติใดของความเชื่อที่บรรลุวุฒิภาวะ ที่ทานเห็นวามีความสําคัญมากที่สุด? สําคัญนอยที่สุด? ทําไม? 

 ใครคือตัวอยางของบุคคลผูกลับเปนขึ้นมาใหมของทาน? 

 เขียนประโยคที่แสดงถึงคําจํากัดความของ “ความเชื่อที่บรรลุวุฒิภาวะ” ตามความคิดของทาน? 

 

สภาพการณขอสงสัยแหงความเช่ือ 

 ความ เชื่ อ ไม จํ า เป นที่ จ ะต อ ง ร วม ถึ งทา งลั ดที่

สะดวกสบายผานชีวิต ตามที่ John Kirvan ไดแสดงไว “ความ

เชื่อไมใชการตรวจสอบความวางเปลาบนความสุข ไมมีใคร

เคยพูดวา ถาคุณเชื่อ ความเจ็บปวดของชีวิตมนุษยก็จะ

หายไป ความเชื่อไมใชทางหลุดพนจากสภาพมนุษย ความ

เชื่อไมไดเปลี่ยนแปลงความจริงของชีวิต เพียงแตทําใหทาน

เห็นสิ่งเหลาน้ันในแสงสวางที่แตกตาง ความเชื่อทําใหเห็นในสิ่งเหลาน้ัน และผานทางสิ่งเหลาน้ัน ความ

เจ็บปวดไมไดเจ็บนอยลง เพราะวาทานรูวา น่ันคือพระเจาอยูในทามกลางทาน”   (The Resthess Believers,P 

105) 

 ชวงเวลาที่สวาง ชวงเวลาที่มืดมน เวลาแหงความแนนอน เวลาแหงขอสงสัย ทั้งหมดน้ีเปนสวนของ

ธรรมชาติของชีวิตแหงความเชื่อ มีปรีชาญาณอยูในจังหวะของดานที่เปนบวก และที่เปนลบ เราตองการทั้ง 

การเติบโตในความเชื่อ และไดมาซ่ึงความเชื่อที่บรรลุวุฒิภาวะ 

 

หยุดสักครู... 

 ใหเขียนวา ในบางคร้ังความเชื่อของทานไดรับการทาทายอยาไร? 

 อธิบาย “ชวงเวลาแหงความมืดมน” สวนบุคคล เมื่อทานมีความยากลําบากในการทําความเขาใจการ

สอนของพระศาสนจักร หรือ ความคิดทั้งหมดของความเชื่อ ทานเติบโตจากประสบการณน้ีอยางไร? 
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ตอนท่ี 4 : การตอบรับ 
 

จุดหมายที่ในการเดินทาง 

 หน่ึงในสวนสําคัญพื้นฐานของการสอน ก็คือ การเรียนรู  สวนใหญไดรับการพัฒนาขึ้น บทเรียนหน่ึง

สรางเปนพื้นฐานสําหรับบทตอไป หลักสูตรหน่ึงพรอมสําหรับนักเรียนคนหน่ึงเพื่อคนอื่น ตั้งแตสภา-สังคายนา

วาติกันที่ 2 เนนความสําคัญอยางมากในการตอเน่ืองทางศาสนา การพัฒนาฝายจิตของคน ตั้งแตเกิดจนตาย 

ยอมรับชวงสําคัญในแตละขั้นตอนตลอดการเดินทางของชีวิต ดวยมุมมองที่คนสวนใหญทําตัวเองใหพรอม

เสมอสําหรับการมาถึงของพระราชัยของพระเจา ความเขาใจน้ีสงผลกระทบที่เราใจตอการสอนคําสอน 

 “เพราะวาชีวิตของความเชื่อ เก่ียวของกับการพัฒนาของมนุษย เพราะผานขั้นระดับ : ที่ไกลกวาน้ัน คน

ที่แตกตางกันมีเกณฑของความเชื่อในระดับที่ตางกัน สิ่งน้ีคือความจริง ตัวอยางเชน ในการเขาใจอยางกวาง 

และความเขมขนในการยอมรับพระวาจาของพระเจา ความสามารถของพวกเขาที่จะอธิบายสิ่งน้ันๆ และ

สามารถที่จะประยุกตสิ่งน้ันใหเขากับชีวิต การสอนคําสอนหมายความวา การชวยเหลือทีละขั้นของการพัฒนา

ของมนุษย และในที่สุดนําไปสูการเหมือนกับพระเยซูเจา โดยสมบูรณ” (NCD # 176)  

 ขบวนการที่สําคัญในการเดินทางแหงความเชื่อ เกิดขึ้นในหลายๆขั้นขบวนการ จุดหักเหน้ีเปนสวนหน่ึง

ของขั้นตอนการเติบโตทางความเชื่อ เพียงแตคลายกับ การดําเนินงานของการเติบโตทางกายภาพที่ถูกกําหนด

โดยขั้นแรกของวัยทารก วันแรกของโรงเรียนอนุบาล หรือการเร่ิมเขาสูชวงกอนวัยรุน เปนชีวิตเองที่สรางความ

ตองการในการเรียนรู และเราคนหาโอกาสทั้งที่เปนแบบแผน และไมมีแบบแผน เพื่อที่จะไดสนองตอบความ

ตองการน้ี 

 เชนเดียวกับการพัฒนาชนิดอื่นๆ จุดหักเหในการพัฒนาความเชื่อ ใหโอกาส และแรงกระตุนเพื่อเติบโต

และเรียนรู ในครอบครัวมีหลายวิธีที่จะแบงปนโอกาส และสนับสนุนกันและกันในความเชื่อ 

 ผูใหญ สามารถชวยผูเยาวใหไดรับพื้นฐานที่แข็งแกรงในความเชื่อ โดยตัวอยางที่พวกเขาตั้งขึ้นสําหรับ

ดํารงชีวิตในความเชื่อ 

 ผูใหญ สามารถชวยวัยรุน โดยผานทางชวงเวลาแหงการคนหา ความด้ือดึง หรือความสับสนของพวก

เขา ดวยการใหความชวยเหลือพวกเขา และเขาใจพวกเขา 

 ผูใหญ ก็สามารถที่จะชวยกันและกัน ในจุดหักเหของพวกเขา พวกเขาสามารถเรียนรูจากความเชื่อ

งายๆ ของเด็กๆ และลักษณะความตั้งใจชวงหนุมสาวในการที่จะคนหา และตั้งคําถาม สําหรับการ

พัฒนาทางความเชื่อที่ตอเน่ือง แคการสนับสนุนก็สําคัญแลว 

 การเดินทางความเชื่อไมมีที่สิ้นสุด แตคอนขางที่จะขยายตัวในทิศทางใหมและพิเศษ 

 

หยุดสักครู... 

 เขียนรายการของวิถีทางที่เห็นไดชัด ที่ทานสามารถชวยเด็กๆ ที่ทานสอนใหเติบโตในความเชื่อ 

 ทําไมการเขาใจวาความเชื่อ คือพัฒนาการจึงเปนสิ่งสําคัญ? 
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การพัฒนาความเช่ือในวัยหนุมสาว 

 ในขณะที่ผูใหญเชื่อ เพราะวาพวกเขาคนพบเหตุผลสําหรับการเชื่อ เด็กๆ รับเอาของประทานแหงความ

เชื่อโดยการเฝาสังเกต และเลียนแบบผูใหญ พอแม ญาติ และครู เปนผูบอกเด็กๆ วาใหเชื่ออะไร แตในการ

เปนตัวอยางของพวกเขาทําใหเกิดผลกระทบที่รุนแรง เพราะวาเด็กๆ เรียนรูความเชื่อขั้นเร่ิมแรกดวยการสังเกต 

ระหวางความเปนเด็ก และความเปนผูใหญ คนเร่ิมคนพบเหตุผลที่จะเชื่อ ซ่ึงพวกเขารับไวในฐานะเด็ก อาจไม

ยาวนาน คลายกับวาถูกบังคับ ในวัยหนุมสาวอาจจะยังไมพบเหตุผลสําหรับการที่จะเชื่อ และบางทีอาจมีการ

ตอตาน คําถาม หรือสงสัยในสิ่งที่พวกเขาไดรับการสอน น่ีคือสวนทั้งหมดของขั้นตอนการนําสูความเชื่อของ

ผูใหญ 

 จุดหักเหเชนน้ีไมไดจํากัดอยูแควัยหนุมสาว ผูใหญในชวงวัยกลางคนก็สามารถที่จะมีประสบการณ เร่ือง

ขอสงสัยในความเชื่อไดเชนกัน คนคนหน่ึงอาจจะมีคําถามตอสิ่งที่ไดตัดสินใจไปแลว เมื่อปกอน 

 โดยที่แตละคนไดรับของประทานแหงความเชื่อ จอรจ มารติน ไดรวมแบงปนสถานภาพความเชื่อของ

คริสตชนคาทอลิกของเขากับลูกๆ เปนสิ่งที่ยิ่งใหญ เพราะวาระยะหางของอายุที่แตกตางกันของ ไมเคิล, แคร 

และแมกต 

 ไมเคิล อายุ 8 ป อยูในครอบครัวที่ใกลชิดกัน เขาไดรับการจัดวางชีวิตใหมีประสบการณ ในสัมพันธภาพ

กับพระเจา ความเก่ียวเน่ืองกันระหวางพอกับลูก และการแบงปนกิจกรรมยามบาย เปนวิธีการที่สําคัญอยางยิ่ง

ที่แสดงความจริง และความรักของพระเจา  

แมท อายุ 17 ป ในทางหน่ึงเขากาวเขาสูความเปนผูใหญรุนหนุม วัยซ่ึงผูชาย และผูหญิงคลายกับแยก

ขาดจากเงื่อนไขผูกมัดชั่วคราวในหลายๆ กรณี โดยการรวมในศาสนา บอยคร้ังที่คนรุนหนุมสาวถูกชักจูง โดย

กลุมยอยๆ ของคนรุนราวคราวเดียวกัน แมกซชอบที่จะไปรวมมิสซาที่นิวแมนเซ็นเตอรที่วิทยาลัย เพื่อที่จะได

พบผูหญิงรุนเดียวกัน มากกวาที่จะไปรวมมิสซาที่พอพอใจ 

 

 

การคุยกับเด็กๆ เร่ืองพระเจา 

 ในหนังสือของ Rabbi Marc Gellman  Mansighor Hartman เรื่อง “พระเจาประทับอยูท่ีใด” (Where 

Does God Live?) พวกเขาไดใหแนวทางยอๆ 5 หลัก สําหรับพูดเรื่องพระเจากับเด็กๆ ทานจะรวมเอา

หลักเหลาน้ีเขาในการทําแบบคําสอนสวนตัวของทานอยางไร 

1. ใหเด็กของทานเฝาดูส่ิงตางๆ ท่ีทานทําเกี่ยวกับศาสนา 

2. บอกเด็กๆ ของทานวาทานเช่ืออะไร ในขณะเดียวกันทานตองทําใหชัดเจนวาพวกเขาตอง

ตัดสินใจวาพวกเขาเช่ืออะไร 

3. อยางกลัวท่ีจะพูดวา “ดิฉันไมรู” เมื่อคุยกับเด็กของทานเรื่องพระเจา 

4. พยายามใหพระเจามามีสวนสัมพันธกับการมีชีวิตอยูของเรา ไมใชแควาเราเช่ือ 

5. อยาใหคําตอบ เรื่องพระเจาท่ีงายเงินไป 
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ชวงวัยหนุมสาว เปนชวงหน่ึงที่ยากที่สุด 

และเปนเวลาที่นาตื่นเตนของการพัฒนาความ

เชื่อ และบอยคร้ังก็เปนเวลาที่ความเชื่อทาง

ศาสนา กับความเชื่อสวนบุคคล ไมตรงกันดวย 

 ความตั้งใจของแครอายุ 14 ป ที่จะไดรวม

ในการชวยเหลือบริการผูที่อยูในความตองการ

โดยการเขารวมการเดินรณรงค เอดส  เปน

สัญญาณอยางหน่ึงที่ ให รูวาเขาสูวัยหนุมสาว 

พฤติกรรมของผูใหญถูกพิจารณาอยางใกลชิด

ยิ่งขึ้น  ขอบกพรองของ พอแม ครู และพระสงฆ 

กลายเปนเร่ืองใหญ ในการกลับกัน คําแนะนํา

ตามหนาที่ของผูใหญ จะไดรับฟงนอยกวาสิ่งที่หู

ตอบสนอง 

 จากการที่พอแมเหมือนผูที่ใหการศึกษา

ดานศาสนาคนแรกของลูกๆของพวกเขา พอแม

ทุกคน (เหมือนกับ จอรจ มารติน) พบกับปญหา

มากมายในการรักษาธรรมประเพณีความ 

เชื่อทางศาสนาที่ไดรับมาเปนรุนๆ ในครอบครัว

ของพวกเขาเอง ยังโชคดีที่ภาระไมใชสิ่งหน่ึงที่ตองทําใหสําเร็จโดยลําพัง ตัวอยางและความเพียรพยายามของ

ชุมชนแหงความเชื่อ คือพรสวรรคที่ไดรับการตอบสนองในความตองการของพอแม บทบาทของครูคําสอน

ในศาสนศึกษาที่ทาทายน้ีเปนสิ่งหน่ึงที่สําคัญ 

 

หยุดสักครู... 

 อะไรคือความทาทายที่พอแมในปจจุบันน้ี ตองเผชิญในบทบาทที่เปนผูใหการศึกษาดานศาสนาแก

ลูกๆของตน? 

 ชุมชนของวัดสามารถสนับสนุนความพยายามของพอแมที่จะพยุงความเชื่อ ไดในทางใดบาง? 

 การปฏิบัติอะไรที่ทานจะแนะนําวัดของทานใหตั้งขึ้นเพื่อเปนสวนประกอบ และสนับสนุนความ

พยายามในการสรางความเชื่อขึ้นในบาน? 

 

รูจักคนตามที่พวกเขาเปน 

 ในการเปนครูคําสอน ทานถูกเรียกเพื่อรูและเขาใจในบางสิ่งบางอยางตามชวงเฉพาะของการพัฒนาดาน

ศาสนาของนักเรียนของทาน และใชวิธีการสอนที่เหมาะสม เพื่อเขาถึงความตองการของพวกเขาใหมากที่สุด 

 ตอไปน้ีเปนคุณลักษณะพื้นฐาน และคําแนะนําบางประการสําหรับระดับพัฒนาการที่หลากหลาย ใหใช

รายการน้ีเปนโครงรางพื้นฐานสําหรับหลักสูตรการเรียนที่เหมาะสมในการสอนคําสอนพิเศษเฉพาะของทาน 

 

สิ่งแสดงความเชื่อ 

  

เช่ือในพระเจา พระเจาหน่ึงเดียว และรักพระเจา

ดวยส้ินสุดจิตใจ กอใหเกิดส่ิงท่ีตามมามากมายในชีวิต

ทาน 

ส่ิงน้ัน หมายถึงการรูถึงความย่ิงใหญ  และพระบารมีของ

พระเจา 

ส่ิงน้ัน  หมายถึงการรูถึงการมีชีวิตอยูดวยการโมทนา

คุณ 

ส่ิงน้ัน หมายถึงการรูถึงความเปนหน่ึงเดียวและศักดิ์ศรี

ท่ีแทจริงของทุกส่ิง 

ส่ิงน้ัน หมายถึงการใชส่ิงสรางอยางถูกตองเหมาะสม 

ส่ิงน้ัน  หมายถึงการวางใจในพระเจาในทุกเหตุการณ 

แมกระท่ังในเวลาแหงความทุกขยาก 

ส่ิงแสดงแหงความเ ช่ือน้ี และส่ิงท่ีตามมาใน

ภายหลัง กอรูปรางชีวิตของทานอยางไร?  

 ส่ิงแสดงแหงความเช่ือน้ี ไดรับการทดสอบในชีวิต

ของทานอยางไร? 
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อนุบาล 1 - ประถม 3 

 ความสามารถทางปญญาของนักเรียนในระดับ อนุบาล-ประถม 3 อยูในชวงขยายตัวทีละนอย ภาพมอง

ของเด็กตอโลกน้ี มีพื้นฐานอยูบนประสบการณสวนตัวที่ไดรับโดยตรง ในวัยน้ี เด็กพัฒนาความสามารถที่จะ

จัดรูปแบบความคิดที่มั่นคง โดยมีพื้นฐานอยูบนประสบการณที่หลากหลาย และการติดตอสัมพันธกับเด็กรุน

ราวคราวเดียวกันจากผูใหญอื่นๆ และจากสื่อตางๆ และจะยังคงเปนอยูอยางน้ันจนอายุ 8 ป เด็กคงยังไวซ่ึง

ความอยากที่จะเรียนรู  เด็กๆ เหลาน้ี ยังคงเปดกวาง รัก และกระตือรือรนตอความสนุกสนาน การรวมกันของ

ลักษณะทางพัฒนาการเหลาน้ีสามารถเปนเคร่ืองมือที่จะนํามาชวยในการสนับสนุน การเติบโตในความเชื่อของ

เด็ก 

 กิจกรรมที่ประสบความสําเร็จที่สุดสําหรับเด็กอนุบาล - ป.3 ก็คือ การแนะนําพวกเขาถึงเกณฑความเชื่อ

หลากหลาย วิธีการใชคําพูดก็สามารถนํามาใชได แตตองใหโอกาสพวกเขาไดเห็น ไดสัมผัส  และไดรับ

ประสบการณตรงบนเกณฑความเชื่อที่เฉพาะตามที่ทานกําลังสอน สามารถที่จะรับประสบการณพระเจาได

ตลอดเวลา โดยผานทางความนาพิศวงของประสาทรับรูและสิ่งสราง วิธีการที่ไดผลอื่นๆ รวมทั้งบทบาทสมมุติ

จากเร่ืองราวในพระคัมภีร เพลงประกอบทาทาง และประสบการณการภาวนาโดยใชประโยชนจากธรรมชาติ 

และความรูสึก 

 ใชการตอกย้ํา โดยการรองเพลง เปดเทป และอาน หรือเลาเร่ือง หลายๆคร้ัง บางทีทานพยายามใชวิธี

ตางๆ เหลาน้ี แตเด็กๆยังคงไมถูกใจ ก็อาจใหเด็กไดฟงเพลง เพื่อจะสามารถจัดกิจกรรมได ใหเด็กแตละคนใน

กลุมของทานพิมพ มือบนผืนธง (ใชที่ลางออกได) และเขียนหัวเร่ืองวา “พวกเราเปนของพระเจา” และสามารถ

ใชธงน้ีในการคารวะกิจ 

 

ประถม 4 ถึงประถม 6 

 นักเรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 กําลังอยูในชวงชีวิตทางกายภาพ - วัยกอนวัยรุน มีการ               

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ บอยคร้ังจึงเปนการยากตอพวกเขาที่จะยอมรับลักษณะทางเพศที่ปรากฏ ในวัยน้ี

กลุมคนรุนราวคราวเดียวกันมีอิทธิพลอยางมาก ความรับผิดชอบ และเสรีภาพสวนตัว และผลที่ตามมาของการ

ตัดสินใจ เปนไปตามความรูสึกที่ฉับไวตอความยุติธรรม สิ่งเหลาน้ีเปนสวนสําคัญที่ตองพิจารณาในการทํางาน

รวมกับนักเรียนในวัยน้ี 

 เพราะความสามารถทางดานสติปญญาในชวงกอนวัยรุน จึงทําใหนักเรียนสามารถที่จะเสาะหาขอมูล

ตางๆ เก่ียวกับพระศาสนจักร  ศีลศักด์ิสิทธ์ิ และพระคัมภีรไดลึกซ้ึงขึ้น การแสดงเปนเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ

สําหรับเด็กในวัยน้ี มากกวาในชวงอายุกอนหนาน้ี งานเดียว และงานกลุม การออกภาคสนาม งานศิลปะ และ

การใชสื่อเพื่อนําเสนอ ลวนเปนเคร่ืองมือในการสอนที่ประสบผลสําเร็จ ขอใหคิดดวยวา เด็กนักเรียนในชวง

อายุน้ี อยูในชวงของการนับถือวีรบุรุษ ดังน้ันการนําเอาตัวอยาง และเร่ืองราวของนักบุญมานําเสนอเก่ียวเน่ือง

กับหลักสูตรการเรียน จึงเปนสิ่งที่มีคามากสิ่งหน่ึง 

 ใหความชวยเหลือในการเติบโตทางการเรียนรูของนักเรียน และหาวิธีชวยพวกเขาใหรูสึกวา พวกเขาเปน

สวนหน่ึงของวัด สํารวจในทางสรางสรรค และชี้นําพวกเขา ในการขัดแยงกันที่เกิดขึ้นบอยๆ ระหวาง คานิยม

ในเพื่อนรุนราวคราวเดียวกันกับคานิยมในความเชื่อ 
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มัธยม 1 ถึง มัธยม 3 

 นักเรียนในระดับ ม. 1 - ม.3 นํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางจากการนับถือวีรบุรุษ ในขณะที่พวกเขา

ยังคงชื่นชมยอมรับตอบุคคลที่มีชื่อเสียง เชน ดารานักรอง เพลงร็อค นักกีฬา แตเด็กในชวง ม.1 ม.2 หรือ ม.3 

น้ัน จะนิยมชื่นชอบคนที่มีอายุมากกวาประมาณ 2-3 ป ครูคําสอนที่สอนเด็กนักเรียนในระดับน้ีควรจะมองหา

นักเรียนที่มีอายุมากกวาเพื่อนมาเปนผูนํา เพื่อที่พวกเขาสามารถใหการเปนประจักษพยานสั้นๆ งายๆ ในการ

พูดถึงการเดินทางแหงความเชื่อของพวกเขา 

 ชวงวัยรุนตอนตน ยังคงถูกชักนําโดยเพื่อน และไวตอความรูสึกของผูอื่นที่มีตอพวกเขาแทนที่จะเปน

ความสับสนในตนเอง และแรงกดดันจากภายนอก เด็กนักเรียนในชวงอายุน้ีมักจะพัฒนาการฝายจิตโดยทั่วๆไป 

ดวยตัวของเขาเอง และสิ่งรอบตัวเขา การตระหนักถึงการเติบโตทางความเชื่อ นํานักเรียนเหลาน้ีไปสู

ความสามารถที่ยิ่งใหญในการที่จะรัก และบรรลุวุฒิภาวะทางความเชื่อ ครูคําสอนจะทําไดดีเยี่ยมถารูจักใช

ภาวะเรงเราในชวงอายุน้ี แทนการใชวิธีพรํ่าสอนอยางที่ผานมา เสรีภาพที่เพิ่มขึ้นในการสํารวจสิ่งใหมของชีวิต

สําหรับโอกาสที่นาตื่นเตนเปนคร้ังแรก ที่บงชี้ถึงการเติบโตของบุคคล 

 ความยากลําบากของครูคําสอนในการทํางานกับนักเรียนในวัยน้ีก็คือ การที่นักเรียนเมินเฉยตอสวนที่

สําคัญที่ผูใหญไดบอกพวกเขา ไมใชเฉพาะแตครูคําสอนเทาน้ัน เด็กในวัยน้ีมีประเด็นอื่นๆ อยูในใจ หรือมีสิ่ง

อื่นๆ ที่จูงใจ พวกเขาชอบที่จะไดคนหาคําตอบของปญหาที่จริงจัง และไมคอยจริงจัง  ดวยตัวของพวกเขาเอง 

 ในแตละคนตองการไดรับการยกยองนับถือ พึงจําไววาเด็กเหลาน้ี จะประทับใจในตัวอยางที่ไดรับ

มากกวาโดยคําพูดและกิจกรรมที่พวกเขาไดมีสวนรวมเปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจในประเด็นความเชื่อไดมาก

ยิ่งขึ้น 

 

มัธยม 4 ถึง มัธยม 6 

 เด็กนักเรียนในชวง ม. 4 - ม.6 น้ี ตองการความแนใจวาคําถาม และการคนหาของพวกเขาเปนที่ยอมรับ 

พวกเขาตองการโอกาสที่จะไดสํารวจความนัยของหัวขอในการอภิปรายกลุม จากการที่เด็กในวัยน้ีกําลัง

พยายามที่จะกําหนดทิศทาง และจุดมุงหมายของพวกเขาเอง ครูคําสอนตองใหความสนใจเปนพิเศษตอเหตุผล

เบื้องตนของความเชื่อโดยทั่วไปวัยรุนจะใหความสนใจในสิ่งที่ผูใหญพูด  การเชิญนักพูดมาเปนแขกรับเชิญ

สามารถที่จะจุดประกายความตั้งใจ และความสนใจ อยางไรก็ตามถาผูพูด พูดเหยียด หรือขมพวกเขา พวกเขา

ก็จะไมตอบสนองในทางบวก 

 มีการเขาใจผิดโดยทั่วไป นักเรียนในวัยน้ี ไมสนใจในหัวขอฝายจิต หรือ ศาสนา เพราะวาความผิดพลาด

น้ีเอง ที่ทําใหบทเรียนสวนมากมุงเนนไปที่การมีความเคารพในตัวเอง การมีนัด และเร่ืองเพศ ในความเปนจริง 

จากการศึกษา แสดงใหเห็นวา นักเรียนมัธยมปลายเปนวัยที่ใหความสนใจมากที่สุดในการเรียนรู และการ

แบงปนในเร่ืองชีวิตแท และความตาย ที่เปนสวนลึกๆ ของประสบการณความเชื่อของมนุษย แทนที่จะเปนสิ่ง

ไมนาสนใจ สิ่งน้ันกลับเปนเร่ืองจริงที่คําถามเก่ียวกับความเชื่อของพวกเขาไมไดแสดงออกในแนวทางที่

คาดหมายโดยศาสนาที่พวกเขาไดรับ การนําเสนอที่เหมาะสมของหัวขอทางศาสนามักจะไดรับการยอมรับที่ดี 

 นักเรียนในระดับชั้น ม.4 - ม.6 มีความเก่ียวของกับคนอื่นๆ และพวกเขาปรารถนาที่จะไดรวมใน

โครงการงานบริการ พวกเขายังคงใหการตอบรับอยางดีตอเร่ืองราวของพยานบุคคล และมองหาโอกาสที่จะ
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สรางสัมพันธภาพ การจัดหาโอกาสการบริการ โดยระบบที่ไมรวบรัดสามารถที่จะเปนโอกาสที่ยิ่งใหญสําหรับ

พวกเขา  การเชิญแขกรับเชิญเพื่อมาใหการเปนประจักษพยานในเร่ืองบทบาทของพระเจาในชีวิตของพวกเขา 

ใหนักเรียนทํางานในกลุมยอยเพื่อขบปญหาตามหัวขอ  การมีสวนรวมในกลุมศีลมหาสนิท หรือ คารวะกิจอื่นๆ

จะทําใหไดรับผลในดานบวก บนความเชื่อที่กําลังเติบโตของนักเรียน ทานสามารถใชการเขียนการเดินทาง ใน

การรําพึง บทภาวนาสวนตัว และการฟนฟูจิตใจกลุมเปนเคร่ืองมือที่ทรงประสิทธิผลกับนักเรียนในวัยน้ี 

 

เร่ืองราวของคุณ 

 ทานสามารถนําสิ่งที่ทานไดเรียนรูน้ีมาประยุกตใหเขากับการสอนของทานอยางไร? เขียนคําตอบของ

ทานตามคําถาม หรือ ขอความตอไปน้ี 

1. ทานจะตอบอยางไร เมื่อนักเรียนถามคําถามเก่ียวกับพระเจา? 

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

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

 

2. สภาวการณอะไร ในชีวิตของนักเรียนของทาน ที่เปนเหตุใหพวกเขาตองตอสู และด้ินรนอยูกับเร่ืองลึกลับ? 

ทานจะชวยพวกเขาในการพยายามด้ินรนน้ันไดอยางไร? 

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

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

 

3. ในฐานะครูคําสอน ทานจะสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเติบโต ในความเชื่อไดอยางไร? 

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

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

 

4. ใหเขียนลักษณะทั่วไปเก่ียวกับนักเรียนที่ทานสอน ที่ทานชวยพวกเขาใหเติบโตในความเชื่อ 

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

.................................................................................................................................................................. 
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การภาวนาตอบรับ 

 แตง “บทภาวนาแหงการเดินทางของความเชื่อ” ของทาน

เอง โดยขอบคุณพระเจาสําหรับการที่พระองคนําพาทานไปไกล

ในความเชื่อ และขอใหพระองคทรงนําทานไปขางหนาตอไป ถา

ทานทําเปนกลุม ใหแบงปนบทภาวนาแหงการเดินทางของพวก

ทาน 

 

บันทึกยอย 

“บทภาวนาแหงการเดินทาง

ของความเช่ือ” ของทานคือ

อะไร? 
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