1

การพัฒนาชีวิตจิตครูคําสอนและผูป ระกาศขาวดี
วจนพิธีกรรมเปด - ผูหวาน
เพลง พระวาจาบันดาลชีวิต....
จงฟงเถิด ชายคนหนึ่งออกไปหวานเมล็ดพืช ขณะที่เขา
กําลังหวาน อยูนั้น บางเมล็ดตกอยูรมิ ทางเดิน นกก็จิกกินจนหมด
บางเมล็ดตกบนพื้นหินที่มีดินอยูเล็กนอย ก็งอกขึ้นทันที เพราะดินไมลึก แตเมื่อดวง
อาทิตยขึ้น ก็ถูกแดดเผาและเหี่ยวแหงไป เพราะไมมีราก บางเมล็ดตกในพงหนาม ตน
หนามก็ขึ้นคลุมมันไว จึงไมเกิดผล บางเมล็ดตกในที่ดินดี จึงงอกขึ้น เติบโตและเกิดผล
สามสิบเทาบาง หกสิบเทาบาง รอยเทาบาง (มก 4:3-8 )

“จงฟงเถิด…. นิทานเปรียบเทียบนี้ เปนที่มาของแรงบันดาลใจในเรื่องการประกาศขาวดีและการสอนคําสอน
• เมล็ดพืช ก็คือ พระวาจาของพระเปนเจา ( มก 4:14 )
• ผูหวาน คือพระเยซูคริสต พระองคไดประกาศขาวดี และสงสานุศิษยทั้งหลายออกไปประกาศขาวดี
ในทุกแหงหน ทุกกวันนี้ พระเยซูคริสตผูประทับอยูในพระศาสนจักรโดยผานทางพระจิต
• ที่ตกลง “ริมทางเดิน” คือ ขาวดีที่ไมมีใครไดรับฟงอยางแทจริง
• ที่ตกลงบน “พื้นหิน” ก็ไมสามารถหยั่งรากได
• สวนที่ตกลงใน “กอหนาม” ก็จะถูกเบียดบังดวยความกังวลและความยากลําบากที่เปนภาระหนักใน
ใจมนุษย
• ทีต่ กลง “บนดินดี” คือในมนุษยชายหญิงทั้งหลายซึ่งเปดใจมีความสัมพันธสวนตัวกับพระเปนเจา
และเปนหนึ่งเดียวกับเพื่อนบาน เมล็ดนี้ยอมนําใหเกิดผลที่สมบูรณในภายหนา (คูมือแนวแนวฯการ
สอนคําสอน ขอ 14-15)
ไตรตรอง
• เมล็ดพันธุแหงพระวาจาที่ทานไดรับมาอยางไรบังเกิดผลเชนไร ใจของทานเปนเสมือนดิน
ประเภทใด
• ทานจะทําอยางไรเพื่อพัฒนาเมล็ดพันธุแหงความเชื่อในตัวของทานใหเติบโต
• ทานจะชวยหวานเมล็ดพันธุแหงความเชื่อใหผูอื่นไดอยางไร

ภาวนา เพื่อใหพระวาของพระเจาบังเกิดผลอยางอุดม ...ขาแตพระบิดาฯ
พระสงฆ: อวยพร
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กระบวนการประกาศขาวดี- พันธกิจงานคําสอน
1. ทบทวนประสบการณเดิม
1. ทานไดมารับศีลลางบาป เปนศิษยของพระคริสตไดอยางไร
2. ทานรูจักพระสงฆมิชชันนารีที่เขามาริเริ่มงานประกาศขาวดีในสังฆมณฑล
ของทานคนใดบาง พวกทานมีวิธีการทํางานอยางไร
2. เรียนรูประสบการณใหม (เนื้อหา หลักการ)

ประจักษ์
พยาน
กิจ
เมตตา

แบ่ งปั น/
ประกาศ
เชิญชวน

การ
ฝึ กอบรมให้
เป็ นธรรม
ทูต

การสอน
คําสอน
การรับศีล
ศักดิ์สิทธิ์/
ดําเนินชีวิต
ในกลุ่ม

เราตองมองวาการประกาศขาวดีของพระเจาเปนกระบวนการของพระจิตเจาที่ทําใหพระศาสน
จักรประกาศและเผยแผพระวรสารไปทั่วทุกมุมโลก
• การประกาศขาวดีไดรับการกระตุนโดย “ความเมตตากรุณา”
แผไปอยางทั่วถึงและเปลี่ยน
รูปแบบสภาพสังคมที่แทจริงทั้งหมด แกไขวัฒนธรรมทั้งหลายใหถูกตองตามแนวพระวรสาร
และฟนฟูทุกๆ วัฒนธรรม
• การประกาศขาวดีของพระเจาทําหนาที่เปน “สักขีพยาน” ทามกลางประชาชาติทั้งหลายดวย
การเปนอยูและดําเนินชีวิตแบบใหมที่บงบอกถึงความเปนคริสตชน
• การประกาศขาวดีเปนการประกาศอยางชัดเจนโดย“การประกาศพระวรสารขั้นแรก” เรียกรอง
ใหเกิดการกลับใจ
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• การประกาศขาวดีชักนําใหมีความเชื่อ และการดําเนินชีวิตคริสตชน โดยระบบของ “การสอน
คําสอน” และศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ในการเริ่มชีวิตคริสตชน และในที่สุดก็ทําใหผูที่กลับใจมาเชื่อใน
พระเยซูคริสต หรือผูที่หวนกลับมาติดตามพระองคเขารวมในกลุมคริสตชน
• การประกาศพระวรสารชวยใหพระพรแหงความสนิทสัมพันธในบรรดาผูที่มีความเชื่อสมบูรณ
ขึ้นอยางสม่ําเสมอ โดยการใหความรูในเรื่องความเชื่ออยางตอเนื่อง (ดวยการเทศนและการ
สอนคําสอนในหลายรูปแบบ) โดยศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ และการปฏิบัติเมตตากิจ
• การประกาศขาวดีดลใจใหเกิดการเผยแผธรรมอยางตอเนื่อง ดวยการสงบรรดาศิษยของพระ
คริสตไปประกาศ พระวรสาร ดวยคําพูดและกิจการทั่วทุกมุมโลก
ข. ไตรตรอง
1. งานดานกิจเมตตา งานการสอนคําสอน และงานธรรมทูต ในสังฆมณฑลของทานมีอะไรบาง
และเปนอยางไร
2. เมื่อไดเรียนรูเรื่องขั้นตอนการประกาศขาวดี 6 ขั้นตอนนี้แลว ทานรูสึกอยางไร
3. การไดเรียนรูเรื่องขั้นตอนการประกาศขาวดี 6 ขั้นตอนนี้มีประโยชนอยางไรตอชีวิตและการ
ทํางานของทาน
4. การทํางานโดยไมรูขั้นตอนจะกอใหเกิดผลอยางไร
5. ตัวทานเองคิดวามีอะไรที่จะตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อใหงานของสังฆมณฑลที่ทานชวย
รับผิดชอบไดบงั เกิดผลยิ่งๆ ขึ้น
6. การเรียนรูเรื่องขั้นตอนการประกาศขาวดีทาํ ใหทานเขาใจพระเจาและคิดถึงพระเจาในแงมุม
ใด
ค. ปฏิบัติ
1. ใหทานเปรียบเทียบงานที่รับผิดชอบกับขั้นตอนการประกาศขาวดีที่ไดเรียนรู วางานของทาน
อยูในขั้นตอนใด และวางแผนเพื่อจะทําใหงานของทานครบกระบวนการประกาศขาวดีใหไดมากที่สุด
2. ใหภาวนาเพื่อบรรดามิชชันนารีที่ไดบุกเบิกประกาศขาวดีฯ และภาวนาเพื่องานประกาศขาวดี
ในเขตสังฆมณฑลของทาน (ใหเหมือนภาวนาเพื่อมวลชน)
3. จบดวยการภาวนาบทขาแตพระบิดาฯ
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เปาหมายของการสอนคําสอน
“เปนหนึ่งเดียวและสนิทสัมพันธกับพระเยซูเจา”(GDC80)
จุดประสงคของการสอนคําสอน

Learn – Love – Live
รูจักพระเจา – รักพระเจา – ดําเนินชีวิตรับใชพระเจา
พันธกิจขั้นพื้นฐานของการสอนคําสอน (85-86)
1. สงเสริมความรูเรือ่ งความเชื่อ
2.สงเสริมความรูเรือ่ งความหมายของพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์
3.สงเสริมการใหการอบรมทางดานศีลธรรมในพระเยซูคริสตเจา
4.สอนคริสตชนใหรูจักสวดภาวนา
5.เตรียมคริสตชนใหดําเนินชีวิตในชุมชน และ
ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร
6.สงเสริมจิตตารมณธรรมทูต
เพื่อเตรียมสัตบุรุษใหดําเนินชีวิตคริสตชนในสังคม

ความเชื่อ

ศีล
ศักดิ์สิทธิ์

พระ
บัญญัติ

การ
ภาวนา

ชีวิต
ชุมชน

ธรรมทูต
ประกาศ
ข่ าวดี

หากการสอนคําสอนละเลยเรื่องใดเรื่องหนึ่งไป ความเชื่อของคริสตชนก็ไมสามารถพัฒนาให
บรรลุผล ถึงขั้นสมบูรณได…พันธกิจแตละประการตางมีเปาหมายเฉพาะของตน ไมขึ้นแกกันและกัน แตพัฒ
ไปดวยกัน เชน การสอนเรื่องความเชื่อในองคพระผูเปนเจา พระบิดา ก็ใหความสําคัญกับเรื่องศีลธรรม ก
ภาวนา ชีวิตชุมชน และการเปนธรรมทู(เที
ต ยบ GDC 87)
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หัวใจของการสอนคําสอน คือ เรื่องพระคริสตเจา

“ตรงใจกลางของการสอนหลักคริสตศาสนา เราจะพบบุคคล
สําคัญหนึ่ง คือองคพระเยซูแหงนาซาเร็ธ พระบุตรองคเดียว
ของพระบิดา....ผูทรงรับทรมานและสิ้นพระชนมเพื่อเรา
และซึ่งบัดนี้ไดฟนคืนชีพ
และทรงมีชีวิตอยูกับเราตลอดกาล”
(CT5)

สารแหงพระวรสาร
แหลงกําเนิดของคําสอน
พระวาจาของพระเจ้ า
พระคัมภีร์
คําสอนของ
พระศาสน
จักร

พิธีกรรม

พระคัมภีร์

ธรรมประเพณี
ประวัติ
นักบุญ

เทววิทยา

หนังสือคําสอนพระศาสน
จักรคาทอลิก (CCC)

คุณงาม
ความดีใน
วัฒนธรรม
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การพัฒนาชีวิตจิต 1
การไตรตรองกระแสเรียกการเปนครูสอนและผูประกาศขาวดี
การไดรับเรียกใหปฏิบัติหนาที่ศาสนบริการครูคําสอนเปนกระแสเรียกประเภทหนึ่ง เปน
การเรียกที่เกิดขึ้นภายในจากเสียงของพระจิต ครูคําสอนจําเปนที่จะตองเปนบุคคลที่เขามีสวน
รวมอยางแข็งขันในพิธีกรรมและกิจกรรมตางๆ ของพระศาสนจักร และเปนบุคคลที่ไดรับการ
เตรียมไวเพื่อรับผิดชอบงานของอัครสาวกในดานการสอนคําสอนของพระศาสนจักร
คําถามเพื่อการไตรตรอง

• ฉันรูสึกอยางที่ไดรับเรียกใหมาเปนครูคําสอน/ผูประกาศขาวดีในปนี้
• ฉันไดมีสวนรวมในพิธีกรรมและกิจกรรมตางๆ ของวัดอยางไร
• ฉันไปรวมพิธีมิสซาวันอาทิตยรอบไหนเปนประจํา
• ฉันไดนําเอาคําสงทายในพิธีมิสซาฯ ที่วา "พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณจบแลวจงไปปฏิบัติ
ตามพระวาจาที่ไดรับฟงในวันนี้เถิด" ไปปฏิบัติอยางไร
• ฉันไดเตรียมตัวในการประกาศขาวดีและการสอนคําสอนอยางไร
• ฉันจะทําอยางไรเพื่อใหงานในปนี้ดีกวาปที่ผานมา
เพื่อการพัฒนาชีวิตจิต
ผูประกาศขาวดีและครูคําสอนตอง
1. ภาวนา
2. อาน
3. เขารับการฝกอบรม
4. เขาเงียบ
5. พบปะ (ประชุม-สังสรรค..)

การพัฒนาชีวิตจิต 2
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การไตรตรองกระแสเรียกศาสนบริการครูคําสอน
ครูคําสอนเปนบุคคลที่ทํางานมากกวาอาสาสมัครเพราะวาการเปนครูคําสอนเปน
กระแสเรียก เปนเรื่องที่พระเจาเขามามีสวนในการตัดสินใจของเรา พระศาสนจักรรับรูวางาน
การเปนครูคําสอนเปนงานของอัครสาวกประเภทหนึ่ง (ซึ่งมีสองนัยดวยกันคือการรับผิดชอบใน
ฐานะอัครสาวกคนหนึ่งอยางเปนทางการ หรือกลุมบุคคลที่มีอยูเพื่อเผยแผคําสอนของศาสนา)
นี้เปนเรื่องที่สําคัญเมือ่ เราพิจารณาถึงความสําคัญของการสง ตอคําสอนคาทอลิกไปสูเด็กๆ
หรือประชาชนของเรา
ตอไปนี้เปนการไตรตรองการเจริญเติบโตคุณลักษณะชีวิตจิตสวนตัวของครูคําสอน 6
ประการ ดังตอไปนี้
1. รักพระเจา พระบิดา พระบุตร และพระจิต รวมถึงพระศาสนจักรของพระเยซูคริสต
พระสันตะปาปา และประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา –การที่ครูคําสอนมีชีวิตที่เปน
ประจักษพยานเดนชัดวาตนเองเปนบุคคลที่มีความรักพระเจาและพระศาสนจักรเชนนี้
แมวาครูคําสอนอาจจะไมมีความรูทางวิชาการ ไมมีพรสวรรค หรือมีเสนหดึงดูดใจ แต
ความรักเชนนี้สามารถมาแทนที่คุณลักษณะตางๆ นั้นไดอยางแนนอน
2. การดําเนินชีวิตที่สอดคลองและถูกตองตาม ความเชื่อ มีชีวิตที่แสดงออกถึงความรัก
ความหวัง ความเชื่อ ความเพียรทน และความยินดี – คุณลักษณะเหลานี้เปน
เครื่องหมายของการเปนสาวกที่แทจริงของพระเยซูเจา คนอื่นๆ สามารถมองเห็นสิ่ง
เหลานี้ในตัวของครูคําสอนไดหรือไม จงภาวนาวอนขอพระหรรษทานเพื่อใหทานไดเปน
ประจักษพยานแสดงคุณธรรมเหลานี้ออกมาในชีวิตจริงของทาน
3. มีชีวิตภาวนาสวนตัวและอุทิศเพื่อการประกาศขาวดี – การภาวนาสวนตัวเปนรากฐาน
ของชีวิฝายจิตของเรา เปนสิ่งที่จําเปนอยางมากสําหรับการทํางานฝายจิต การที่ทานมี
ประสบการณกับพระเจา มีชีวิตที่ผูกพันกับพระเจาดวยการภาวนา สิ่งนี้จะถูกถายทอด
ออกไปสูบุคคลที่ทานสอน เชนเดียวกับการมุงมั่นอุทิศตนเพื่อการประกาศขาวดีของ
พระเจา ซึ่งพันธกิจที่ทุกคนไดรับมอบหมายโดยผานทางศีลลางบาปและศีลกําลัง เราจะ
ประกาศอะไรหรือประกาศแกใคร แนนอนขาวดีของพระเจาจะตองถูกประกาศออกไป
ใหกับทุกคนในโลกนี้ พันธกิจของพระศาสนจักรคือการเผยแสดงแผนการแหงความรอด
ใหทุกคนและชวยพวกเขาใหตอบรับแผนการของพระเจานี้ เราควรสอนคําสอนคนของ
เราดวยความคิดนี้
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4. มีความรอนรนในงานธรรมทูต โดยมีความเชื่อมั่นในขอความจริงตามความเชื่อคาทอลิก
และมีความกระตือรือรนในการประกาศความเชื่อนั้น – แมวาทานจะทําหนาที่สอนคํา
สอนในวัดของทาน วัดของเราก็ยังมีความจําเปนที่จะตองมีครูคําสอที่รอนรนในการเปน
ธรรมทูต มีความรูในหลักความเชื่อที่ถูกตองของพระศาสนจักรและปรารถนาที่สงตอ
ความเชื่อนั้นใหกับผูอื่นดวยความกระตือรือรน
5. มีสวนรวมในงานตางๆ ของวัด เปนตนในการรวมพิธีมิสซาในวันอาทิตย – เราจะยืนตอ
หนาเด็กๆ ของเราแลวสอนใหพวกเขามาวัดวันอาทิตยเพื่อนมัสการพระเจาไดอยางไร
ถาตัวเราเองไมไดมาเชนกัน พิธีมิสซาฯในวันอาทิตยเปนหัวใจหรือศูนยกลางของชีวิตคริ
สตชน
6. มีความศรัทธาตอพระแมมารีย ซึ่งเปนศิษยคนแรกและตนแบบของครูคําสอน และศีล
มหาสนิทในฐานะที่เปนอาหารฝายจิตหลอเลี้ยงชีวิตครูคําสอน – ใหเรามองดูชีวิตของ
บรรดานักบุญ ทุกทานตางมีความศรัทธาตอพระแมมารียและศีลมหาสนิท พระแมมารีย
เปนรูปแบบของเรา และศีลมหาสนิทเปนอาหารฝายจิตที่ชวยหลอเลี้ยงชีวิตจิตของเรา
คําถามเพื่อการไตรตรอง
1. คุณลักษณะชีวิตจิตดานใดที่บงบอกถึงตัวตนของทานมากที่สุด ทําไม
2. คุณลักษณะใดที่ทาทายการทํางานของทานมากที่สุด อยางไร
3. ทําไมคุณลักษณะตางๆ เหลานี้จึงมีความสําคัญตอการทําหนาที่เปน "เสียงสะทอน" ของพระ
เจาในปนี้
ใหพิจารณาคุณลักษณะทั้ง 6 ประการนี้ เพื่อการเติบโตชีวิตฝายจิตในฐานะที่เปนผูประกาศขาวดี
และครูคําสอน พระคริสตเจาทรงเรียกเราและพระจิตเจาประทานพระหรรษทานที่จําเปนเพื่อใหทานได
เปนแสงสวางสองโลก
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หนึ่งเดียวใจเดียว
ผูอาน: บทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ
การเปรียบเทียบกับรางกาย
12 แมรางกายเปนรางกายเดียว แตก็มีอวัยวะหลายสวน อวัยวะตางๆ เหลานี้แมจะมีหลายสวน
ก็รวมเปนรางกายเดียวกันฉันใด พระคริสตเจาก็ฉันนั้น
13 เดชะพระจิตเจาพระองคเดียว เราทุกคนจึงไดรับการลางมารวมเขาเปนรางกายเดียวกัน ไม
วาจะเปนชาวยิวหรือชาวกรีก ไมวาจะเปนทาสหรือไทยก็ตาม เราทุกคนตางไดรับพระจิตเจาพระองค
เดียวกัน
14 รางกายไมไดประกอบดวยอวัยวะสวนเดียว แตมีอวัยวะหลายสวน 15 ถาเทาจะพูดวา “ขาพ
เจาไมใชมือ จึงไมเปนสวนหนึ่งของรางกาย” แตเทาไมไดเปนอวัยวะของรางกายนอยกวาอวัยวะสวนอื่น
เพราะเปนเพียงเทา 16 หรือถาหูจะพูดวา “ขาพเจาไมใชดวงตา จึงไมใชสวนหนึ่งของรางกาย ” แตก็ไม
ไดทําใหหูไมเปนอวัยวะของรางกายเลย 17 ถารางกายทั้งหมดเปนดวงตา แลวจะไดยินไดอยางไร ถา
รางกายทั้งหมดเปนหู แลวจะไดกลิ่นไดอยางไร
18 พระเจาทรงจัดอวัยวะตางๆ ในรางกายใหอยูในที่ที่ทรงพระประสงค 19 ถารางกายทุกสวน
เปนอวัยวะเดียวแลว รางกายจะอยูที่ไหน 20 เทาที่เปนอยู มีอวัยวะหลายสวน แตมีรางกายเดียว 21
ดวงตาพูดกับมือไมไดวา “เราไมตองการเจา ” และศีรษะก็พูดกับเทาไมไดวา “เราไมตองการเจา ” 22
ตรงกันขาม สวนที่เราคิดวาเปนอวัยวะที่ออนแอของรางกายกลับเปนอวัยวะที่จําเปนมากกวา 23
อวัยวะสวนที่เราคิดวาไมมีเกียรติในรางกาย เรากลับทะนุถนอมดวยความเคารพเปนพิเศษ และอวัยวะ
ที่นาอับอายของเรากลับไดรับการตกแตงใหงดงามมากกวาสวนอื่น 24 อวัยวะที่นาดูอยูแลวไมตองการ
ตกแตงอะไรอีก พระเจาทรงประกอบรางกายขึ้น โดยใหเกียรติแกอวัยวะที่ไมมีเกียรติมากกวาอวัยวะ
อื่นๆ 25 เพื่อรางกายจะไดไมมีการแตกแยกใดๆ ตรงกันขาม อวัยวะแตละสวนจะเอาใจใสซึ่งกันและกัน
26 ถาอวัยวะหนึ่งเปนทุกข อวัยวะอื่นๆ ทุกสวนก็รวมเปนทุกขดวย ถาอวัยวะหนึ่งไดรับเกียรติ อวัยวะ
อื่นๆ ทุกสวนก็รวมยินดีดวยเชนเดียวกัน 27 ทานทั้งหลายเปนพระกายของพระคริสตเจา แตละคนตาง
ก็เปนอวัยวะของพระกายนั้น (1โครินธ 12:12-27)
ผูอาน: นี้คือพระวาจาของพระเจา
ทุกคน: ขอขอบพระคุณพระเจา
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ไตรตรองในกลุมยอย
1. พระพรที่ทานมีในการรับใชพระศาสนจักร (วัด/สังฆมณฑล) คืออะไร
2. พระพรใดที่ทานรูสึกวาตนเองยังไมเขมแข็งเพียงพอในการทําหนาที่รับใชพระศาสนจักร
3. ทานไดรวมงานกับผูอื่นในการทํางานรับใชพระศาสนจักร (วัด/สังฆมณฑล) อยางไร
4. คําหรือวลีใดที่ทานอานแลวรูสึกสะกิดใจ

โรครายในการทํางานรับใชพระศาสนจักร
โรคราย 15 ประเภทของผูอภิบาล ตามคําเทศนสอนของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ใหกับ
เจาหนาที่ประจําสํานักงานวาติกัน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2014
1. รูสึกวาตนเองเปนอมตะ ตนเองเปนสําคัญ
2. โรคพลังเหลือเฝอ ขยันมากเกิน
3. โรคจิตใจและวิญญาณแชแข็ง
4. โรควางแผนมากเกินไป
5. โรคความรวมมือต่ํา
6. โรคอัลไซเมอรทางจิตใจ
7. โรคชอบแขงขันและทะนงตน
8. โรคจิตเสื่อม
9. โรคซุบซิบนินทาและพูดพลาม
10.โรคบูชาผูนํา
11.โรคเมินเฉยคนอื่น
12.โรคใบหนาเศราเหมือนกลับจากงานศพ
13.โรคชอบกัก รอเวลา ผลัดวัน
14.โรคสังคมปด
15.โรคหวังผลประโยชนทางโลกและชอบแสดงออกใหคนรู
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การไตรตรองตนเอง 15 โรคราย
การไตรตรองตนเอง ที่มาจาก 15 โรครายในการทํางานรับใชพระศาสนจักร
1. ฉันรูสึกวางานใดที่ไมมีฉนั อยูดวย มักจะมีปญหาอุปสรรค ไมดีพอ
หรือมีคําถามเสมอวาทําไมไมทําอยางนี้ ทําไมไมทาํ อยางโนน
2.ฉันไดพยายามทําใหงานศาสนบริการเปนดั่งธุรกิจ ดวยการทุมเทจนมาก
เกินไปหรือไม จนรูสึกวาอะไรๆ มันยุงไปหมด ไมมีวันวางเลย
3.ฉันกลัวที่จะตองทําอะไรใหมๆ กลัวการเปลี่ยนแปลงและงานที่แตกตางไป
จากที่เคยกระทําหรือไม
4.ฉันไดวอนขอพระจิตเจาเพื่อการทํางานของฉันหรือไม แลวงานของฉันมี
อะไรที่ทําใหแปลกใจบางไหม
5. ฉันขาดความสํานึกถึงภาระหนาที่ที่ฉันตองรับผิดชอบทั้งจากหนาที่ทํางาน
และกับผูอ ื่น
6. ฉันยึดมั่นในผลตอบแทนและสิทธิประโยชนที่ฉันจะตองไดรับ
7. ฉันชอบทํางานตามลําพังมากกวาการเปนสวนหนึ่งของทีมงาน
8. ฉันไดทําลายแรงจูงใจและการทํางานของคนอื่น ดวยคําพูด ทาทาง และ
การกระทํา
9. ฉันยกหัวหนาของฉันไวบนหิ้ง และถือวาเขาเปนตนแบบหรือกฎบัญญัติที่
ฉันตองนอบนอมเชื่อฟง
10. ฉันคิดถึงความสําเร็จของตนเองกอนความสําเร็จของผูอื่น
11. ฉันไมชอบใหรางวัลหรือชื่นชมกับงานของใคร
12. ฉันชอบพูดถึงนินทาคนอื่น และมักจะชอบพูดไมหยุด
13. ฉันไดทําตามโครงการทุกโครงการที่ไดรับมอบหมายและทําสําเร็จตาม
เวลา
14. ใหการสงเสริมกิจการของวัดมากกวากิจการของชุมชนหรือสังคม
15.ฉันไดมีพฤติกรรมที่แสดงออกวาเปนคนเห็นแกตัวกับคนที่อยูรอบขางบาง
ไหม

ใช

ไมใช

บางครั้ง

1

2

3
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3. วิธีการสอนคําสอน/การประกาศขาวดี
1. หลายหลากและชาญฉลาดของผูสอน (GDC 146 อาง CT 51)
2. กฎที่ตอง “ซื่อสัตย” (GDC 145 อาง CT 55)
3. ยึดพระเยซูเจาเปนแบบอยาง (GDC 115-116)
4. วิธีการสอน
การบรรยาย การสาธิต การใชนิรนัย การใชอุปนัย การอภิปรายกลุม การแสดงละคร การแสดง
บทบาทสมมติ การใชกรณีตัวอยาง การใชกิจกรรม เกม การอาน

5. จุดมุงหมายในการเรียนตามลักษณะธรรมชาติของเนื้อหาแบงออกเป3นประเภทดังนี้
1) การสอนเพื่อความรูความเขาใจ(พุทธิพิสัย)
2) การสอนเพื่อใหเกิดเจตคติที่ด(ี เจตพิสัย)
3) การสอนเพื่อใหเกิดทักษะ(ทักษะพิสัย)

ขั้นตอนการประกาศขาวดีแบบตัวตอตัว
การสร้ าง
ความสัมพันธ์

การภาวนา
การฝึ กอบรมให้
เป็ นผู้ประกาศฯ

การเป็ น
ประจักษ์ พยาน
กิจเการนําเข้ าสู่
การเป็ นสมาชิ
ของพระศาสน
จักร

การสอนคํา
สอน

การแบ่ งปั น
พระสบการณ์
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การประเมินผล
1. หัวขอ: 50 ป สังฆฯ ดานงานแพรธรรมในมุมมองของครูคําสอน/ผูประกาศขาวดี
ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ระดับความพึงพอใจ: ใหทําเครื่องหมาย X ใน ( ) ที่ตรงกับความรูสึกของทาน
( ) 5 มากสุด ( ) 4 มาก ( ) 3 พอใจ ( ) 4 นอย ( ) 5 นอยที่สุด
2. หัวขอ: กระบวนการประกาศขาวดี และ พันธกิจงานการสอนคําสอน
ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ระดับความพึงพอใจ ( ) 5 มากสุด ( ) 4 มาก ( ) 3 พอใจ ( ) 4 นอย ( ) 5 นอยที่สุด
3. หัวขอ: การพัฒนาฝายจิต (การไตรตรองและ 15 โรคราย)
ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ระดับความพึงพอใจ ( ) 5 มากสุด ( ) 4 มาก ( ) 3 พอใจ ( ) 4 นอย ( ) 5 นอยที่สุด
4. หัวขอ: วิธีการสอนคําสอน
ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ระดับความพึงพอใจ ( ) 5 มากสุด ( ) 4 มาก ( ) 3 พอใจ ( ) 4 นอย ( ) 5 นอยที่สุด
5. หัวขอ: จิตตารมณประกาศพระวรสาร
ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ระดับความพึงพอใจ ( ) 5 มากสุด ( ) 4 มาก ( ) 3 พอใจ ( ) 4 นอย ( ) 5 นอยที่สุด
6. หัวขอ: การทําสื่อการสอนและการประกาศขาวดี
ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ระดับความพึงพอใจ ( ) 5 มากสุด ( ) 4 มาก ( ) 3 พอใจ ( ) 4 นอย ( ) 5 นอยที่สุด
7. ความคิดเห็นทั่วไปและขอเสนอแนะจากการฟนฟูและพัฒนาครูคําสอนในครั้งนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
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ฟนฟูและพัฒนา
ครูคําสอนและผูประกาศขาวดี
โอกาสฉลอง 50 ป
ของสังฆมณฑลนครสวรรค
วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2017
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การฟนฟูและการพัฒนาผูประกาศขาวดีและครูคําสอน
สังฆมณฑลนครสวรรคจัดการฟนฟูและพัฒนาผูประกาศขาวดีและครูคําสอนในโอกาส
เฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปของการกอตั้งเปนสังฆมณฑล โดยมีจุดประสงคเพื่อฟนฟูและ
พัฒนาจิตตารมณของผูประกาศขาวดีและครูคําสอนใหเขมแข็งขึ้น พรอมกับพัฒนาดาน
ศักยภาพของบุคคลดานงานประกาศขาวดีและคําสอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น
ดังนั้นผูรับผิดชอบจึงไดดําเนินการจัดการฟนฟูและพัฒนา ระหวางวันที่ 4-5 พฤษภาคม
2017นี้
จุดประสงค: ฟนฟูและพัฒนา ผูประกาศขาวดีและครูคําสอนในดาน
1. พันธกิจของผูประกาศฯ และครูคําสอน
2. จิตตารมณผูประกาศฯ และครูคําสอน
3. ศักยภาพผูประกาศฯ และครูคําสอน
เนื้อหา
ก. ดานพันธกิจ
1. กระบวนการประกาศขาวดีของพระเจา
2. พันธกิจการสอนคําสอน
3. แหลงที่มาของเนื้อหา
ข. ดานจิตตารมณ
1. การไตรตรองชีวิตจิต
2. การพัฒนาชีวิตจิต
ค. ดานพัฒนาศักยภาพ
1. วิธีการประกาศฯและการสอนคําสอน
2. การผลิตสื่อการประกาศฯ และการสอน
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ตารางเวลา
วันที่ 4 พ.ค. 2017
08.30-09.00 น. วจนพิธีเปด
09.00-10.00 น. “50 ป สังฆมณฑลนครสวรรค ดานงานแพรธรรมในมุมมองของครูคํา
สอน/ผูประกาศขาวดี” (พระสังฆราช พิบูลย วิสิฐนนทชัย)
10.00-10.30 น. พันธกิจ (กระบวนการประกาศขาวดี- พันธกิจงานคําสอน)
10.30-11.00 น. พัก-ของวาง
11.00-12.00 น. จิตตารมณ
(การไตรตรอง-การพัฒนาชีวิตจิต)
12.00-13.00 น. อาหารเที่ยง
13.00-14.30 น. การพัฒนาศักยภาพ (1)
(แหลงที่มาของคําสอน-วิธีการประกาศขาวดี-วิธีการสอนคําสอน)
14.30-14.50 น. พัก
14.50-16.00 น. การพัฒนาศักยภาพ(2) การผลิตสื่อการสอน
16.00-18.00 น. พักผอน
18.00-19.00 น. อาหารค่ํา
19.00-19.45 น. พิธีมิสซา
19.45-20.45 น. จิตตารมณประกาศพระวรสาร (พระสังฆราช พิบูลย วิสิฐนนทชัย)
วันที่ 5 พ.ค. 2017
6.30-7.30 น. มิสซา
7.30-8.30 น. อาหารเชา
8.30-12.00 น. การผลิตสื่อเพื่อการประกาศฯ และการสอนคําสอน
12.00-13.00 น. อาหารเที่ยง
13.00-16.00 น. แบงปน-ประชุมวางแผนงานเพื่อกาวไปขางหนา
พักผอน - หลังอาหารค่ําภาวนาเทเซ
วันที่ 6 พ.ค. 2017
รวมงานเฉลิมฉลอง
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วจนพิธีกรรมเปด
การประกาศขาวดีและการสอนคําสอน
เพลง พระวาจาบันดาลชีวิต
จงฟงเถิด ชายคนหนึ่งออกไปหวานเมล็ดพืช ขณะที่เขา
กําลังหวาน อยูนั้น บางเมล็ดตกอยูรมิ ทางเดิน นกก็จิกกินจนหมด
บางเมล็ดตกบนพื้นหินที่มีดินอยูเล็กนอย ก็งอกขึ้นทันที เพราะดินไมลึก แตเมื่อดวง
อาทิตยขึ้น ก็ถูกแดดเผาและเหี่ยวแหงไป เพราะไมมีราก บางเมล็ดตกในพงหนาม ตน
หนามก็ขึ้นคลุมมันไว จึงไมเกิดผล บางเมล็ดตกในที่ดินดี จึงงอกขึ้น เติบโตและเกิดผล
สามสิบเทาบาง หกสิบเทาบาง รอยเทาบาง (มก 4:3-8 )

“จงฟงเถิด…. นิทานเปรียบเทียบนี้ เปนที่มาของแรงบันดาลใจในเรื่องการประกาศขาวดีและการสอนคําสอน
• เมล็ดพืช ก็คือ พระวาจาของพระเปนเจา ( มก 4:14 )
• ผูหวาน คือพระเยซูคริสต พระองคไดประกาศขาวดี และสงสานุศิษยทั้งหลายออกไปประกาศขาวดี
ในทุกแหงหน ทุกกวันนี้ พระเยซูคริสตผูประทับอยูในพระศาสนจักรโดยผานทางพระจิต
• ที่ตกลง “ริมทางเดิน” คือ ขาวดีที่ไมมีใครไดรับฟงอยางแทจริง
• ที่ตกลงบน “พื้นหิน” ก็ไมสามารถหยั่งรากได
• สวนที่ตกลงใน “กอหนาม” ก็จะถูกเบียดบังดวยความกังวลและความยากลําบากที่เปนภาระหนักใน
ใจมนุษย
• ทีต่ กลง “บนดินดี” คือในมนุษยชายหญิงทั้งหลายซึ่งเปดใจมีความสัมพันธสวนตัวกับพระเปนเจา
และเปนหนึ่งเดียวกับเพื่อนบาน เมล็ดนี้ยอมนําใหเกิดผลที่สมบูรณในภายหนา (คูมือแนวแนวฯการ
สอนคําสอน ขอ 14-15)
ไตรตรอง
• เมล็ดพันธุแหงพระวาจาที่ทานไดรับมาอยางไรบังเกิดผลเชนไร ใจของทานเปนเสมือนดิน
ประเภทใด
• ทานจะทําอยางไรเพื่อพัฒนาเมล็ดพันธุแหงความเชื่อในตัวของทานใหเติบโต
• ทานจะชวยหวานเมล็ดพันธุแหงความเชื่อใหผูอื่นไดอยางไร

ภาวนา เพื่อใหพระวาของพระเจาบังเกิดผลอยางอุดม ...ขาแตพระบิดาฯ
พระสงฆ: อวยพร
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1. พันธกิจ
(กระบวนการประกาศขาวดี- พันธกิจงานคําสอน)
1. ทบทวนประสบการณ (เดิม)
1. ทานไดมารับศีลลางบาป เปนศิษยของพระคริสตไดอยางไร
2. ทานรูจักพระสงฆมิชชันนารีที่เขามาริเริ่มงานประกาศขาวดีในสังฆมณฑล
ของทานคนใดบาง พวกทานมีวิธีการทํางานอยางไร
2. เรียนรูประสบการณใหม (เนื้อหา)

ประจักษ์
พยาน
กิจ
เมตตา

แบ่ งปั น/
ประกาศ
เชิญชวน

การ
ฝึ กอบรมให้
เป็ นธรรม
ทูต

การสอน
คําสอน
การรับศีล
ศักดิ์สิทธิ์/
ดําเนินชีวิต
ในกลุ่ม

เราตองมองวาการประกาศขาวดีของพระเจาเปนกระบวนการของพระจิตเจาที่ทําใหพระศาสน
จักรประกาศและเผยแผพระวรสารไปทั่วทุกมุมโลก
• การประกาศขาวดีไดรับการกระตุนโดย “ความเมตตากรุณา”
แผไปอยางทั่วถึงและเปลี่ยน
รูปแบบสภาพสังคมที่แทจริงทั้งหมด แกไขวัฒนธรรมทั้งหลายใหถูกตองตามแนวพระวรสาร
และฟนฟูทุกๆ วัฒนธรรม
• การประกาศขาวดีของพระเจาทําหนาที่เปน “สักขีพยาน” ทามกลางประชาชาติทั้งหลายดวย
การเปนอยูและดําเนินชีวิตแบบใหมที่บงบอกถึงความเปนคริสตชน
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• การประกาศขาวดีเปนการประกาศอยางชัดเจนโดย“การประกาศพระวรสารขั้นแรก” เรียกรอง
ใหเกิดการกลับใจ
• การประกาศขาวดีชักนําใหมีความเชื่อ และการดําเนินชีวิตคริสตชน โดยระบบของ “การสอน
คําสอน” และศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ในการเริ่มชีวิตคริสตชน และในที่สุดก็ทําใหผูที่กลับใจมาเชื่อใน
พระเยซูคริสต หรือผูที่หวนกลับมาติดตามพระองคเขารวมในกลุมคริสตชน
• การประกาศพระวรสารชวยใหพระพรแหงความสนิทสัมพันธในบรรดาผูที่มีความเชื่อสมบูรณ
ขึ้นอยางสม่ําเสมอ โดยการใหความรูในเรื่องความเชื่ออยางตอเนื่อง (ดวยการเทศนและการ
สอนคําสอนในหลายรูปแบบ) โดยศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ และการปฏิบัติเมตตากิจ
• การประกาศขาวดีดลใจใหเกิดการเผยแผธรรมอยางตอเนื่อง ดวยการสงบรรดาศิษยของพระ
คริสตไปประกาศ พระวรสาร ดวยคําพูดและกิจการทั่วทุกมุมโลก
ข. ไตรตรอง
1. งานดานกิจเมตตา งานการสอนคําสอน และงานธรรมทูต ในสังฆมณฑลของทานมีอะไรบาง
และเปนอยางไร
2. เมื่อไดเรียนรูเรื่องขั้นตอนการประกาศขาวดี 6 ขั้นตอนนี้แลว ทานรูสึกอยางไร
3. การไดเรียนรูเรื่องขั้นตอนการประกาศขาวดี 6 ขั้นตอนนี้มีประโยชนอยางไรตอชีวิตและการ
ทํางานของทาน
4. การทํางานโดยไมรูขั้นตอนจะกอใหเกิดผลอยางไร
5. ตัวทานเองคิดวามีอะไรที่จะตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อใหงานของสังฆมณฑลที่ทานชวย
รับผิดชอบไดบงั เกิดผลยิ่งๆ ขึ้น
6. การเรียนรูเรื่องขั้นตอนการประกาศขาวดีทาํ ใหทานเขาใจพระเจาและคิดถึงพระเจาในแงมุม
ใด
ค. ปฏิบัติ
1. ใหทานเปรียบเทียบงานที่รับผิดชอบกับขั้นตอนการประกาศขาวดีที่ไดเรียนรู วางานของทาน
อยูในขั้นตอนใด และวางแผนเพื่อจะทําใหงานของทานครบกระบวนการประกาศขาวดีใหไดมากที่สุด
2. ใหภาวนาเพื่อบรรดามิชชันนารีที่ไดบุกเบิกประกาศขาวดีฯ และภาวนาเพื่องานประกาศขาวดี
ในเขตสังฆมณฑลของทาน (เหมือนภาวนาเพื่อมวลชน)
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เปาหมายของการสอนคําสอน
“เปนหนึ่งเดียวและสนิทสัมพันธกับพระเยซูเจา”(GDC80)
จุดประสงคของการสอนคําสอน

Learn – Love – Live
รูจักพระเจา – รักพระเจา – ดําเนินชีวิตรับใชพระเจา
พันธกิจขั้นพื้นฐานของการสอนคําสอน (85-86)
7.สงเสริมความรูเรือ่ งความเชื่อ
8.สงเสริมความรูเรือ่ งความหมายของพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์
9.สงเสริมการใหการอบรมทางดานศีลธรรมในพระเยซูคริสตเจา
10. สอนคริสตชนใหรูจักสวดภาวนา
11. เตรียมคริสตชนใหดําเนินชีวิตในชุมชน และ
ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร
12. สงเสริมจิตตารมณธรรมทูต
เพื่อเตรียมสัตบุรุษใหดําเนินชีวิตคริสตชนในสังคม

ความเชื่อ

ศีล
ศักดิ์สิทธิ์

พระ
บัญญัติ

การ
ภาวนา

ชีวิต
ชุมชน

ธรรมทูต

หากการสอนคําสอนละเลยเรื่องใดเรื่องหนึ่งไป ความเชื่อของคริสตชนก็ไมสามารถพัฒนาให
บรรลุผล ถึงขั้นสมบูรณได…พันธกิจแตละประการตางมีเปาหมายเฉพาะของตน ไมขึ้นแกกันและกัน แตพัฒ
ไปดวยกัน เชน การสอนเรื่องความเชื่อในองคพระผูเปนเจา พระบิดา ก็ใหความสําคัญกับเรื่องศีลธรรม ก
ภาวนา ชีวิตชุมชน และการเปนธรรมทู(เที
ต ยบ GDC 87)
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หัวใจของการสอนคําสอน คือ เรื่องพระคริสตเจา

“ตรงใจกลางของการสอนหลักคริสตศาสนา เราจะพบบุคคล
สําคัญหนึ่ง คือองคพระเยซูแหงนาซาเร็ธ พระบุตรองคเดียว
ของพระบิดา....ผูทรงรับทรมานและสิ้นพระชนมเพื่อเรา
และซึ่งบัดนี้ไดฟนคืนชีพ
และทรงมีชีวิตอยูกับเราตลอดกาล”
(CT5)

ชีวิตทั้งชีวิตของพระคริสตเจา คือ การเผยแสดงของพระบิดา
พระวาจาและกิจการของพระองค การนิ่งเงียบ และพระทรมาน
วิธีดํารงอยูของพระองคและวิธีเจรจา (CCC 516)

“การสอนคําสอนดําเนินงานไปตามประสบการณมนุษยของพระเยซูเจาเชนนี้ และนําศิษยให
คิดเหมือนพระคริสตเจา ปฏิบัติเชนเดียวกับพระคริสตเจา รักเชนเดียวกับพระองค
เพื่อการดําเนินชีวติ ที่สนิทสัมพันธกับพระคริสตเจา
ก็คือ
การมีประสบการณชีวิตใหมแหงพระหรรษทาน(GDC 116)
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สารแหงพระวรสาร
แหลงกําเนิดของคําสอน
94

ทอธารของการสอนคําสอน นําออกมาจากพระวาจาของพระเจ
: “การสอนคํ
า
าสอน จะตองนําเอาเนื้อหา
มาจากบอเกิดทรงชีวิต คือ พระวาจาของพระเจา ซึ่งถายทอดมาทาง ธรรมประเพณี
และพระคัมภีร เพราะ
ธรรมประเพณีและพระคัมภีรอันศักดิ์สทิ ธิ์ประกอบกัน เปนขุมทรัพยแหงพระวาจาของพระเจาที่
ศักดิ์สิทธิ์เพียงหนึ่งเดียว ซึ่งมอบไวใหแกพระศาสนจักร”(CT 27)
95 พระวาจาของพระเจาประทับอยูในธรรมประเพณีและพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์
• การรําพึงและการทําความเขาใจใหลึกซึ้ง โดยอาศัยความเชื่อของประชากรของพระเจ
ซึ่งได
า รับการ
ชี้แนะโดยผูมีอํานาจของพระศาสนจักร(Magisterium) : คําสอนของพระศาสนจักร
• การนํามาใชในการเฉลิมฉลองในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
• สองสวางในชีวิตของพระศาสนจักร(แบบอยางชีวิตของบรรดานักบุญ)
• นํามาทําการศึกษาใหลุมลึกโดยการคนควาทางเทววิทยา
• ปรากฏอยูในทางศาสนาที่ถูกตอง และคุณคาทางศีลธรรมซึ่งเปน “เมล็ดพันธุแหงพระวาจา ”
ที่หวานลงในสังคมมนุษยและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
128 พระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์และหนังสือคําสอนของพระศาสนจักร (CCC) ไดรับการเสนอใหเปนแหลงกําเนิด
พื้นฐานสองแหงที่ดลใจกิจการการสอนคําสอนทั้งหมดในยุคปจจุบัน
……. การสอนคําสอนชวย
ถายทอดเนื้อหาสาระของพระวาจาพระเจาในฐานะที่เปนประวัติศาสตรแหงความรอด และการศึกษา
ขอความเชื่อ (The Creed)….คําสอนมิใชอะไรอื่นนอกจากเปนการถายทอด
“ขอมูลแหงความ
เชื่อ”(Document of Faith) อยางมีชีวิตชีวาและมีความหมายในชีวิต

พระวาจาของพระเจ้ า
พระคัมภีร์
คําสอนของ
พระศาสน
จักร

พิธีกรรม

พระคัมภีร์

ธรรมประเพณี
ประวัติ
นักบุญ

เทววิทยา

คุณงานความ
ดีใน
วัฒนธรรม
และศาสนอื่น

หนังสือคําสอนพระศาสน
จักรคาทอลิก (CCC)
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2. จิตตารมณ

การพัฒนาชีวิตจิต 1
การไตรตรองกระแสเรียกการเปนครูสอนและผูประกาศขาวดี
การไดรับเรียกใหปฏิบัติหนาที่ศาสนบริการครูคําสอนเปนกระแสเรียกประเภทหนึ่ง เปน
การเรียกที่เกิดขึ้นภายในจากเสียงของพระจิต ครูคําสอนจําเปนที่จะตองเปนบุคคลที่เขามีสวน
รวมอยางแข็งขันในพิธีกรรมและกิจกรรมตางๆ ของพระศาสนจักร และเปนบุคคลที่ไดรับการ
เตรียมไวเพื่อรับผิดชอบงานของอัครสาวกในดานการสอนคําสอนของพระศาสนจักร
คําถามเพื่อการไตรตรอง
• ฉันรูสึกอยางที่ไดรับเรียกใหมาเปนครูคําสอน/ผูประกาศขาวดีในปนี้
• ฉันไดมีสวนรวมในพิธีกรรมและกิจกรรมตางๆ ของวัดอยางไร
• ฉันไปรวมพิธีมิสซาวันอาทิตยรอบไหนเปนประจํา
• ฉันไดนําเอาคําสงทายในพิธีมิสซาฯ ที่วา "พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณจบแลวจงไปปฏิบัติ
ตามพระวาจาที่ไดรับฟงในวันนี้เถิด" ไปปฏิบัติอยางไร
• ฉันไดเตรียมตัวในการประกาศขาวดีและการสอนคําสอนอยางไร
• ฉันจะทําอยางไรเพื่อใหงานในปนี้ดีกวาปที่ผานมา
เพื่อการพัฒนาชีวิตจิต
ผูประกาศขาวดีและครูคําสอนตอง
6. ภาวนา
7. อาน
8. เขารับการฝกอบรม
9. เขาเงียบ
10. พบปะ
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การพัฒนาชีวิตจิต 2
การไตรตรองกระแสเรียกศาสนบริการครูคําสอน
ครูคําสอนเปนบุคคลที่ทํางานมากกวาอาสาสมัครเพราะวาการเปนครูคําสอนเปน
กระแสเรียก เปนเรื่องที่พระเจาเขามามีสวนในการตัดสินใจของเรา พระศาสนจักรรับรูวางาน
การเปนครูคําสอนเปนงานของอัครสาวกประเภทหนึ่ง (ซึ่งมีสองนัยดวยกันคือการรับผิดชอบใน
ฐานะอัครสาวกคนหนึ่งอยางเปนทางการ หรือกลุมบุคคลที่มีอยูเพื่อเผยแผคําสอนของศาสนา)
นี้เปนเรื่องที่สําคัญเมือ่ เราพิจารณาถึงความสําคัญของการสง ตอคําสอนคาทอลิกไปสูเด็กๆ
หรือประชาชนของเรา
ตอไปนี้เปนการไตรตรองการเจริญเติบโตคุณลักษณะชีวิตจิตสวนตัวของครูคําสอน 6
ประการ ดังตอไปนี้
7. รักพระเจา พระบิดา พระบุตร และพระจิต รวมถึงพระศาสนจักรของพระเยซูคริสต
พระสันตะปาปา และประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา –การที่ครูคําสอนมีชีวิตที่เปน
ประจักษพยานเดนชัดวาตนเองเปนบุคคลที่มีความรักพระเจาและพระศาสนจักรเชนนี้
แมวาครูคําสอนอาจจะไมมีความรูทางวิชาการ ไมมีพรสวรรค หรือมีเสนหดึงดูดใจ แต
ความรักเชนนี้สามารถมาแทนที่คุณลักษณะตางๆ นั้นไดอยางแนนอน
8. การดําเนินชีวิตที่สอดคลองและถูกตองตาม ความเชื่อ มีชีวิตที่แสดงออกถึงความรัก
ความหวัง ความเชื่อ ความเพียรทน และความยินดี – คุณลักษณะเหลานี้เปน
เครื่องหมายของการเปนสาวกที่แทจริงของพระเยซูเจา คนอื่นๆ สามารถมองเห็นสิ่ง
เหลานี้ในตัวของครูคําสอนไดหรือไม จงภาวนาวอนขอพระหรรษทานเพื่อใหทานไดเปน
ประจักษพยานแสดงคุณธรรมเหลานี้ออกมาในชีวิตจริงของทาน
9. มีชีวิตภาวนาสวนตัวและอุทิศเพื่อการประกาศขาวดี – การภาวนาสวนตัวเปนรากฐาน
ของชีวิฝายจิตของเรา เปนสิ่งที่จําเปนอยางมากสําหรับการทํางานฝายจิต การที่ทานมี
ประสบการณกับพระเจา มีชีวิตที่ผูกพันกับพระเจาดวยการภาวนา สิ่งนี้จะถูกถายทอด
ออกไปสูบุคคลที่ทานสอน เชนเดียวกับการมุงมั่นอุทิศตนเพื่อการประกาศขาวดีของ
พระเจา ซึ่งพันธกิจที่ทุกคนไดรับมอบหมายโดยผานทางศีลลางบาปและศีลกําลัง เราจะ
ประกาศอะไรหรือประกาศแกใคร แนนอนขาวดีของพระเจาจะตองถูกประกาศออกไป
ใหกับทุกคนในโลกนี้ พันธกิจของพระศาสนจักรคือการเผยแสดงแผนการแหงความรอด
ใหทุกคนและชวยพวกเขาใหตอบรับแผนการของพระเจานี้ เราควรสอนคําสอนคนของ
เราดวยความคิดนี้
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10. มีความรอนรนในงานธรรมทูต โดยมีความเชื่อมั่นในขอความจริงตามความเชื่อคาทอลิก
และมีความกระตือรือรนในการประกาศความเชื่อนั้น – แมวาทานจะทําหนาที่สอนคํา
สอนในวัดของทาน วัดของเราก็ยังมีความจําเปนที่จะตองมีครูคําสอที่รอนรนในการเปน
ธรรมทูต มีความรูในหลักความเชื่อที่ถูกตองของพระศาสนจักรและปรารถนาที่สงตอ
ความเชื่อนั้นใหกับผูอื่นดวยความกระตือรือรน
11. มีสวนรวมในงานตางๆ ของวัด เปนตนในการรวมพิธีมิสซาในวันอาทิตย – เราจะยืนตอ
หนาเด็กๆ ของเราแลวสอนใหพวกเขามาวัดวันอาทิตยเพื่อนมัสการพระเจาไดอยางไร
ถาตัวเราเองไมไดมาเชนกัน พิธีมิสซาฯในวันอาทิตยเปนหัวใจหรือศูนยกลางของชีวิตคริ
สตชน
12. มีความศรัทธาตอพระแมมารีย ซึ่งเปนศิษยคนแรกและตนแบบของครูคําสอน และศีล
มหาสนิทในฐานะที่เปนอาหารฝายจิตหลอเลี้ยงชีวิตครูคําสอน – ใหเรามองดูชีวิตของ
บรรดานักบุญ ทุกทานตางมีความศรัทธาตอพระแมมารียและศีลมหาสนิท พระแมมารีย
เปนรูปแบบของเรา และศีลมหาสนิทเปนอาหารฝายจิตที่ชวยหลอเลี้ยงชีวิตจิตของเรา
คําถามเพื่อการไตรตรอง
4. คุณลักษณะชีวิตจิตดานใดที่บงบอกถึงตัวตนของทานมากที่สุด ทําไม
5. คุณลักษณะใดที่ทาทายการทํางานของทานมากที่สุด อยางไร
6. ทําไมคุณลักษณะตางๆ เหลานี้จึงมีความสําคัญตอการทําหนาที่เปน "เสียงสะทอน" ของพระ
เจาในปนี้
ใหพิจารณาคุณลักษณะทั้ง 6 ประการนี้ เพื่อการเติบโตชีวิตฝายจิตในฐานะที่เปนผูประกาศขาวดี
และครูคําสอน พระคริสตเจาทรงเรียกเราและพระจิตเจาประทานพระหรรษทานที่จําเปนเพื่อใหทานได
เปนแสงสวางสองโลก
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หนึ่งเดียวใจเดียว
ผูอาน: บทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ
การเปรียบเทียบกับรางกาย
12 แมรางกายเปนรางกายเดียว แตก็มีอวัยวะหลายสวน อวัยวะตางๆ เหลานี้แมจะมีหลายสวน
ก็รวมเปนรางกายเดียวกันฉันใด พระคริสตเจาก็ฉันนั้น
13 เดชะพระจิตเจาพระองคเดียว เราทุกคนจึงไดรับการลางมารวมเขาเปนรางกายเดียวกัน ไม
วาจะเปนชาวยิวหรือชาวกรีก ไมวาจะเปนทาสหรือไทยก็ตาม เราทุกคนตางไดรับพระจิตเจาพระองค
เดียวกัน
14 รางกายไมไดประกอบดวยอวัยวะสวนเดียว แตมีอวัยวะหลายสวน 15 ถาเทาจะพูดวา “ขาพ
เจาไมใชมือ จึงไมเปนสวนหนึ่งของรางกาย” แตเทาไมไดเปนอวัยวะของรางกายนอยกวาอวัยวะสวนอื่น
เพราะเปนเพียงเทา 16 หรือถาหูจะพูดวา “ขาพเจาไมใชดวงตา จึงไมใชสวนหนึ่งของรางกาย ” แตก็ไม
ไดทําใหหูไมเปนอวัยวะของรางกายเลย 17 ถารางกายทั้งหมดเปนดวงตา แลวจะไดยินไดอยางไร ถา
รางกายทั้งหมดเปนหู แลวจะไดกลิ่นไดอยางไร
18 พระเจาทรงจัดอวัยวะตางๆ ในรางกายใหอยูในที่ที่ทรงพระประสงค 19 ถารางกายทุกสวน
เปนอวัยวะเดียวแลว รางกายจะอยูที่ไหน 20 เทาที่เปนอยู มีอวัยวะหลายสวน แตมีรางกายเดียว 21
ดวงตาพูดกับมือไมไดวา “เราไมตองการเจา ” และศีรษะก็พูดกับเทาไมไดวา “เราไมตองการเจา ” 22
ตรงกันขาม สวนที่เราคิดวาเปนอวัยวะที่ออนแอของรางกายกลับเปนอวัยวะที่จําเปนมากกวา 23
อวัยวะสวนที่เราคิดวาไมมีเกียรติในรางกาย เรากลับทะนุถนอมดวยความเคารพเปนพิเศษ และอวัยวะ
ที่นาอับอายของเรากลับไดรับการตกแตงใหงดงามมากกวาสวนอื่น 24 อวัยวะที่นาดูอยูแลวไมตองการ
ตกแตงอะไรอีก พระเจาทรงประกอบรางกายขึ้น โดยใหเกียรติแกอวัยวะที่ไมมีเกียรติมากกวาอวัยวะ
อื่นๆ 25 เพื่อรางกายจะไดไมมีการแตกแยกใดๆ ตรงกันขาม อวัยวะแตละสวนจะเอาใจใสซึ่งกันและกัน
26 ถาอวัยวะหนึ่งเปนทุกข อวัยวะอื่นๆ ทุกสวนก็รวมเปนทุกขดวย ถาอวัยวะหนึ่งไดรับเกียรติ อวัยวะ
อื่นๆ ทุกสวนก็รวมยินดีดวยเชนเดียวกัน 27 ทานทั้งหลายเปนพระกายของพระคริสตเจา แตละคนตาง
ก็เปนอวัยวะของพระกายนั้น (1โครินธ 12:12-27)
ผูอาน: นี้คือพระวาจาของพระเจา
ทุกคน: ขอขอบพระคุณพระเจา
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ไตรตรองในกลุมยอย
5. พระพรที่ทานมีในการรับใชพระศาสนจักร (วัด/สังฆมณฑล) คืออะไร
6. พระพรใดที่ทานรูสึกวาตนเองยังไมเขมแข็งเพียงพอในการทําหนาที่รับใชพระศาสนจักร
7. ทานไดรวมงานกับผูอื่นในการทํางานรับใชพระศาสนจักร (วัด/สังฆมณฑล) อยางไร
8. คําหรือวลีใดที่ทานอานแลวรูสึกสะกิดใจ

โรครายในการทํางานรับใชพระศาสนจักร
โรคราย 15 โรคในงานอภิบาล ตามคําสอนของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ใหกับเจาหนาที่ประจํา
สํานักงานวาติกัน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2014
1. รูสึกวาตนเองเปนอมตะ ตนเองเปนสําคัญ
2. โรคพลังเหลือเฝอ ขยันมากเกิน
3. โรคจิตใจและวิญญาณแชแข็ง
4. โรควางแผนมากเกินไป
5. โรคความรวมมือต่ํา
6. โรคอัลไซเมอรทางจิตใจ
7. โรคชอบแขงขันและทะนงตน
8. โรคจิตเสื่อม
9. โรคซุบซิบนินทาและพูดพลาม
10.โรคบูชาผูนํา
11.โรคเมินเฉยคนอื่น
12.โรคใบหนาเศราเหมือนกลับจากงานศพ
13.โรคชอบกัก รอเวลา ผลัดวัน
14.โรคสังคมปด
15.โรคหวังผลประโยชนทางโลกและชอบแสดงออกใหคนรู
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การไตรตรองตนเอง จาก 15 โรคราย
การไตรตรองตนเอง ที่มาจากสิบหาโรครายในการทํางานรับใชพระศาสนจักร
1. ฉันรูสึกวางานใดที่ไมมีฉนั อยูดวย มักจะมีปญหาอุปสรรค ไมดีพอ
หรือฉันมีคําถามเสมอวาทําไมไมทําอยางนี้ ทําไมไมทําอยางโนน
2.ฉันไดพยายามทําใหงานศาสนบริการเปนดั่งธุรกิจ ดวยการทุมเทจนมาก
เกินไปหรือไม จนรูสึกวาอะไรๆ มันยุงไปหมด ไมมีวันวางเลย
3.ฉันกลัวที่จะตองทําอะไรใหมๆ กลัวการเปลี่ยนแปลงและงานที่แตกตางไป
จากที่เคยกระทําหรือไม
4.ฉันไดวอนขอพระจิตเจาเพื่อการทํางานของฉันหรือไม แลวงานของฉันมี
อะไรที่ทําใหแปลกใจบางไหม
5. ฉันขาดความสํานึกถึงภาระหนาที่ที่ฉันตองรับผิดชอบทั้งจากหนาที่ทํางาน
และกับผูอ ื่น
6. ฉันยึดมั่นในผลตอบแทนและสิทธิประโยชนที่ฉันจะตองไดรับ
7. ฉันชอบทํางานตามลําพังมากกวาการเปนสวนหนึ่งของทีมงาน
8. ฉันไดทําลายแรงจูงใจและการทํางานของคนอื่น ดวยคําพูด ทาทาง และ
การกระทํา
9. ฉันยกหัวหนาของฉันไวบนหิ้ง และถือวาเขาเปนตนแบบหรือกฎบัญญัติที่
ฉันตองนอบนอมเชื่อฟง
10. ฉันคิดถึงความสําเร็จของตนเองกอนความสําเร็จของผูอื่น
11. ฉันไมชอบใหรางวัลหรือชื่นชมกับงานของใคร
12. ฉันชอบพูดถึงนินทาคนอื่น และมักจะชอบพูดไมหยุด
13. ฉันไดทําตามโครงการทุกโครงการที่ไดรับมอบหมายและทําสําเร็จตาม
เวลา
14. ใหการสงเสริมกิจการของวัดมากกวากิจการของชุมชนหรือสังคม
15.ฉันไดมีพฤติกรรมที่แสดงออกวาเปนคนเห็นแกตัวกับคนที่อยูรอบขางบาง
ไหม

ใช

ไมใช

บางครั้ง

1

2

3
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3. วิธีการสอนคําสอน/การประกาศขาวดี
1. หลายหลากและชาญฉลาดของผูสอน (GDC 146 อาง CT 51)
2. กฎที่ตอง “ซื่อสัตย” (GDC 145 อาง CT 55)
3. ยึดพระเยซูเจาเปนแบบอยาง (GDC 115-116)
4. วิธีการสอน
การบรรยาย(Lecture) การสาธิต(Demonstration) การใชนิรนัย(Deduction) การใชอุปนัย(Induction)
การอภิปรายกลุม(Group Discussion) การแสดงละคร(Dramatization) การแสดงบทบาทสมมติ(Role
Playing) การใชกรณีตัวอยาง(Case Study) การใชกิจกรรม(Activity) เกม(Game) การอาน(Reading)

5. จุดมุงหมายในการเรียนตามลักษณะธรรมชาติของเนื้อหาแบงออกเป3นประเภทดังนี้
4) การสอนเพื่อความรูความเขาใจ(พุทธิพิสัย) ……Doctrine
5) การสอนเพื่อใหเกิดเจตคติที่ด(ี เจตพิสัย)……….Faith
6) การสอนเพื่อใหเกิดทักษะ(ทักษะพิสัย)…………Moral, Worship, Pray

การกอใหเกิดพฤติกรรมของมนุษย
การรูจัก

การชื่นชอบ

การยึดมั่น

เจตคติ
(ทัศนคติ)

การรูจัก
พระเยซู

การชื่นชอบ
พระเยซู

สรางนิสัยเฉพาะ

พฤติกรรม

การยึดมั่น
พระเยซู

มีชีวิตที่งดงาม
แบบพระเยซู
(คิด-พูด-ทํา)
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การสงเสริมความรูเรือ่ งความเชื่อ
การสอนคําสอนมิใชเพียงกอใหเกิดความเขาใจความเชื่อดวยสติปญญา แตยังใหสัมผัสกับหัวและ
ใจ
เปลี่ยนแปลงความประพฤติดวย จึงจะเปนเรื่องที่ถูกตอง ดังนั้น การสอนคําสอน จึงชวยกอใหพลั
เกิดงชีวิตที่
รวมเปนหนึ่งเดียวกัน โดยอาศัยความเชื่อ...สงผลใหบรรลุศัถกึงความ
ดิ์สิทธิ์แทจริง…GDC 205)
แบบฝกหัด
1. ใหทองบทขาพเจาเชื่อ ทั้งบทสัญลักษณของอัครสาวกและบทขาพเจาเชื่อของสังคายนานิเชและ
กรุงคอนสแตนติโนเปลใหได
2. พิจารณาดูถอยคําในบทภาวนานี้วามีขอความใดทีป่ ระทับใจ หรือมีความหมายตอชีของท
วิต านมาก
ที่สุด ขอความไหนที่ทานเขาใจไดชัดเจนและขอความไหนที่ทานยังสงสัยอยู
3. สมมุติวามีนักขาวมาขอสัมภาษณทานวา “คาทอลิกมีหลักความเชื่ออะไรที่ทําชีวิตของทาน มี
ความสุขและมีความหวัง ” โดยใหเวลาสามนาที ทานจะใหสัมภาษณอยางไร(คิดและ เขียนไว
จากนั้นลองแบงปนกับเพื่อน ๆ)
4. ใหเปดหนังสือพิมพดูขาวประจําวันสักขาวหนึ่ง ทานคิดวาพระวาจาของพระเจาและ คําสอน
ของพระศาสนจักร จะชวยเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต หรือชวยแกไข หรือเปนความบรรเทา
ใจใหกับบุคคลในขาวนั้น ๆ หรือใหกับสังคมนั้นไดอยางไร

1.
2.
3.
4.
5.
6.

วิธีการสอนใหเกิดความเชื่อ
ผูสอน สอนดวยความรัก ความเมตตา ใหความอบอุน สรางบรรยากาศที่ดี ใหแบบอยาง
ยกตัวอยางบุคคลศักดิ์สิทธิ์ตา ง ๆ เชน บรรดานักบุญ หรือบุคคลรวมสมัย
ใชคําสอนจากพระคัมภีร บุคคลในพระคัมภีรที่เปนแบบอยางแหงความเชื่อ และความไววางใจใน
พระเจา
ใหผูเรียนมีประสบการณดวยตัวเอง เชน การพบกับบุคคลที่ศรัทธา ไดอาน ไดภาวนา รําพึแสวง
ง
บุญ
กระตุน สงเสริม ใหกําลังใจการกระทําที่ถูกตองและดีงาม(ใหรางวัลและลงโทษ)
ใชกระบวนการกลุม
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การสอนเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์
ศีลศักดิ์สิทธิ์ คือ กิจการศักดิ์สิทธิ์ทแี่ สดงออกโดยผานทางสัญลักษณ เพื่อทํา
ใหผูรวมพิธีมีความเชื่อที่เขมแข็งมากยิ่งขึ้นและเปนโอกาสใหผูเชื่อได
แสดงออกถึงความเชื่อของตน

• ศีลศักดิ์สิทธิ์ มี 7 ประการ แตพิธีกรรมมีมากมาย
จุดประสงค 1.ประทานความศักดิ์สิทธิ์ (พระหรรษทาน)
2.เสริมสรางพระกายทิพยของพระคริสต (ความเปนหนึ่งเดียว)
3.นมัสการพระเจา
จุดประสงคการสอนเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรม คือการนําคริสตชนทั้ง
สวนตัวและสวนรวมใหมีความเชื่อที่สมบูรณ โดยการเขารวมพิธีอยางรู
ความหมายและมีสวนรวมอยางแทจริง

ขอแนะนําเพื่อการสอนศีลศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรม
1. ใชสัญลักษณ – อธิบายสัญลักษณ โดยการกระทําพิธีกรรมนั้น ๆ แลวใหสมาชิกมีสวนรวม การ
สรางสรรคนี้ เปนการเตรียมความพรอมสําหรับผูเรียนใหเกิดความเขาใจ และความชื่นชอบตอศีล
ศักดิ์สิทธิ์ เชน การบิขนมปง การจุมน้ําเสกทําสําคัญมหากางเขน การไดดื่มน้ําองุนจากถวย
เดียวกัน การปกมือเหนือศีรษะเพื่อน ๆ และการภาวนาใหกันและกัน การเจิมน้ํามันที่มือหรือที่
หนาผาก ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนไดสัมผัสกับของจริงกอนที่จะเขารับพิธีนั้น ๆ และจะไดเกิดความ
ซาบซึ้งในพิธีกรรมนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น
2. ใชบทภาวนาในพิธีกรรมนั้นมาสอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวุฒิภาวะของผูเรียนดวย โดยที่ผูสอน นําเอาบท
ภาวนาที่ใชในพิธีกรรมนั้น ๆ มาสอน อาจจะเปนการอธิบายความหมาย บอกถึงแหลงที่มา และการ
นํามาภาวนารวมกันก็ได
3. เปดโอกาสใหผูเรียนไดทบทวนพิธีกรรมที่พวกเขาไดเขารวมมา ทําความเขาใจหรือตอบขอซักถามถึง
ความหมายของพิธีกรรมในชวงตาง ๆ
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4. จัดกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนไดเขาใจวาพระหรรษทาน คือความสัมพันธ คือเหตุการณที่พระเจาทรง
เปดเผยตัวพระองคเองใหแกเรา ใหเริ่มตนดวยการอธิบายวาพระเจาทรงประทับอยูในศีลศักดิ์สิทธิ์
นั้นอยางไร ทรงเปดเผยพระองคในฐานะอะไร จากนั้นเชิญชวนใหผูเรียนไดเทียบเคียงดูวาพระเจา
ทรงติดตอกับเราอยางไรในชีวิตประจําวันของพวกเขา ชี้ใหเห็นวาอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์จะชวยใหเราได
สํานึกถึงการประทับอยูของพระเจาในชีวิตของเรา ไมวา ในยามยากลําบากหรือในยามทุกขยาก ยาม
เจ็บไขไดปวย ในยามผิดบาป ในยามรับประทานอาหาร ฯลฯ
5. ใหจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์นั้น เชน เราจะเริ่มตนชีวิตใหมไดอยางไร
เราจะตอนรับเพื่อนพี่นองไดอยางไร เราจะยกโทษใหผูอื่นอยางไร เราจะเปนกําลังใจผูอื่นไดอยางไร
6. เขารวมกิจกรรมทางสังคม ชวยกันทําใหสังคมดีขึ้น เราตองคิดวาสังคมรอบขางของเราตองการ
อะไร มีความเดือดรอนในเรื่องใด เราจะตองทําอยางไรเพื่อเตรียมผูคนใหตอนรับขาวดีของพระเจา
เราจะตองประกาศขาวดีอะไรกับบุคคลในสภาพแวดลอมนั้น ๆ กิจการใดที่เราควรกระทําเพื่อเปน
ประจักษพยานกับขาวดีที่เราตองการประกาศ เราจะชักชวนประชาชนใหมารวมมือกันทํากิจกรรม
อะไรเพื่อยืนยันถึงคุณคาแหงพระวรสาร
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การสอนเรื่องพระบัญญัติ
หลักในการตัดสิน ถูก-ผิด
การกระทํา

เจตนา

สภาพแวดลอม

บริจาค
บริจาค
ขโมย
ขโมย
ฆาคน
ฆาคน

โออวด
สงสาร
ชวยแม
อยากได
ปองกันตัว
โกรธ

น้ําทวม
น้ําทวม
ยากจน
มีแลว
สงคราม
ทะเลาะกัน

มโนธรรม

 กฎที่จารึกไวในหัวใจของมนุษย
 เสียงของพระเจาที่ดังกองกังวานในหวงลึกของจิตใจ
 ครูตองชวยหลอหลอมมโนธรรมของศิษย
ตัวอยางเชน
 ทําดี หนีชั่ว
 สิ่งใดที่ทานอยากใหผูอื่นกระทําตอทานก็พึงกระทําสิ่งนั้นแกเขากอน
 ความรักตองมาจากความเคารพตอมโนธรรมของคนอื่น

คุณธรรม - พยศชั่ว
คุณธรรม
ความรอบคอบ
ความยุติธรรม
ความกลาหาญ
ความมัธยัสถ
ความเชื่อ
ความหวัง
ความรัก

พยศชั่ว(บาปตน)
จองหอง
ตระหนี่
อิจฉา
โมโห
ลามก
โลภอาหาร
เกลียดคราน
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พระคุณของพระจิต
พระคุณ 7 ประการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พระดําริ
สติปญญา
ความคิดอาน
ความเขมแข็ง
ความรู
ความศรัทธา
ความยําเกรงพระเจา

ผลของพระจิต(กท 5:22-23)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ความรัก
ความชื่นชมยินดี
ความสงบ
ความอดทน
ความเมตตากรุณา
ความใจดี
ความซื่อสัตย
ความออนโยน
การรูจักควบคุมตนเอง

ขอแนะนําเพื่อการสอนพระบัญญัติ
1. สอนเพื่อหลอหลอมมโนธรรม ใหศิษยรูจักแยกแยะ ผิด – ถูก
2. ใหทําความดีเพราะความรัก มิใชความกลัว
3. นําเสนอบุคคลตัวอยางที่เปนคนดีในคุณธรรมดานตางๆ ใหสมาชิกเรียนรูจักประวัตินักบุญองค
อุปถัมภของตนเองหรือนักบุญองคอื่น ๆ ที่พวกเขาคุนเคย ใหเขียนขอตั้งใจวาตนเองจะปฏิบัติ
ตนในแตละวันอยางไรเพื่อใหเหมือนนักบุญที่ตนเองชื่นชม สงเสริมสนับสนุนใหพวกเขาดําเนิน
ชีวิตตามแบบอยางนักบุญที่เขาไดเลือก ซึ่งครูเองจําเปนตองคนควาหรือเรียนรูประวัตินักบุญ
ตาง ๆ ไว หรือเตรียมหนังสือตาง ๆ ไวใหสมาชิกไดคนควา
4. ใหศิษยหาคนดีที่ประทับใจ อาจจะใหคนหาจากหนังสือพิมพหรือ สื่ออื่น ๆ ก็ได โดยใหตรงกับ
หัวขอที่ครูสอน พูดคุยกับศิษยถึงความเขมแข็งที่บรรดานักบุญ ซึ่งเปนวีรบุรุษหรือวีรสตรี
เหลานั้นไดฟนฝาพยายามปฏิบัติตน พยายามดึงชีวิตของบรรดานักบุญใหเขามาเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของศิษยใหได
5. อธิบายถึงความเลวรายของบาปที่ไมไดทํารายเฉพาะตัวบุคคลทีท่ ําผิดเทานั้น แตยังทําให
เกิดผลรายตอชีวิตหมูคณะ และทําใหพระเจาเสียใจ ใหสมาชิกไดเขียนถึงผลรายของบาปแต
ละประการวามีผลตอสวนตัวและสวนรวมอยางไร
6. สอนคุณธรรมหรือบัญญัติทีละประการ โดยยกตัวอยางใหเขากับชีวิตจริงและแสดงใหเห็นวา
เราสามารถปฏิบัติคุณธรรมเหลานี้ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางไร
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7. ใหมีการอภิปราย – โตวาที ฯลฯ ในเรื่องที่คลุมเครือ ตัดสินใจลําบาก แสดงใหเห็นวาการ
เสริมสรางมโนธรรมสามารถชวยในการตัดสินใจเรือ่ งของศีลธรรม
8. ยกตัวอยางกิจการที่ดีงามตรงกับคุณธรรมตาง ๆ และหลักความสุขที่แทจริงของพระเยซูเจาที่
เกิดขึ้นจริงในสังคมปจจุบัน ตอกย้ําสิ่งที่ถูกตอง ทาทายใหเห็นถึงความจําเปนของการมี
คุณธรรม
ของคนในสมัยปจจุบัน ชี้ใหเห็นถึงคุณธรรมที่จําเปนสําหรับสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู
9. เชื่อมโยงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางคุณธรรมทางเทววิทยากับคุณธรรมทางศีลธรรม
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การสอนเรื่องการภาวนา
ความสัมพันธกับพระเยซูคริสตเจา นําบรรดาศิษยใหมีทาทีแหงการภาวนาและการรําพึงซึ่ง
พระอาจารยเองทรงมี การเรียนรูจักการภาวนากับพระเยซู ตองภาวนาดวยความรูสึก ซึ่งพระองคทรง
หันไปหาพระบิดา กลาวคือการนมัสการ สรรเสริญ ขอบพระคุณ การวางใจฉันลูกการออนวอนและ
ความยําเกรง(GDC 85)

เครื่องมือที่ชว ยในการภาวนา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

พระคัมภีร
บทภาวนาในพิธีกรรมและเครื่องหมายตาง ๆ
บทภาวนาทางการของพระศาสนจักร
การเขียน
การวาดและระบายสี
ศิลปะและรูปภาพ
บทเพลงและเสียงดนตรี
เรื่องเลาและบทประพันธ
การเคลื่อนไหว ทาทางและการเตนรํา
โปสเตอรและปายประกาศ
ทุกสิ่งรอบตัว
การภาวนาจากใจ

ขอแนะนําเพื่อการสอนเรื่องการภาวนา
ในฐานะที่เราเปนครูคําสอน บทบาทของเราก็คือการสอนใหผูเรียนของเราไดมีประสบการณ ใน
รูปแบบตาง ๆ ของการภาวนา วิธีการบางอยางที่เราสามารถกระทําไดก็คือ
1. เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการวางแผนการภาวนา “แบบกลุมภาวนา ” คือให สมาชิกไดมี
สวนรวมในการเตรียมการภาวนา บางครั้งใหเตรียมสถานที่ บางครั้งใหเปนผูอาหรื
น อใหเตรียมพิธีการ
หรือเตรียมบทเพลงเปนตน
2. จัดใหมีการภาวนาในรูปแบบตาง ๆ ทั้งถวายพระพรและนมัสการ การวอนขอ เพื่อมวลชน
ขอบพระคุณ
และสรรเสริญ
3. ตองใหแนใจวาการภาวนานี้ไดใหโอกาสสมาชิกไดใชจินตนาการทางศาสนา(กําหนดจิต) เพราะจาก
จินตนาการนี้เองที่ทําใหเราไดพบพระเจา ดวยจินตนาการของเรานี้ ชีวิตฝายจิตของเราจะไดการหล
รับ อ
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เลี้ยงและเจริญเติบโตขึ้น ตองขอบอกไววา การใชจินตนาการไมไดเปนการตอตานการใชสติปญญา
เพราะพระเยซูเจาเองทรงสอนประชาชนใหภาวนาดวยวิธีนี้ เพื่อจะไดมีการเสวนากับพระเจาได เรา
จะตองกําหนดจิตของเราใหระลึกถึงพระเจา และดวยวิธีนี้ เราจะไดสัมผัสกับพระเจาในหวงลึกของ
จิตใจของเรา
4. การภาวนาแบบกลุมภาวนานี้ มิใชภาวนาโดยใชคําพูดเทานั้น แตยังรวมถึงการใชทาทางและ
อิริยาบถตาง ๆ ดวย
5. แมจะเปนการภาวนาแบบกลุม แตจะตองใหมีเวลาเงียบดวย เพราะพระเจาจะตรัสกับเราในความ
เงียบ และพระจิตเจาจะนําเราใหเขาใกลชิดกับพระเจา
6. สอนสมาชิกใหราํ พึง ตามคําแนะนําที่ใหไวจะชวยใหสมาชิกคอย ๆ กาวหนาขึ้น
7. จงใชประสาทสัมผัสตาง ๆ ในการภาวนาใหมากเทาที่สามารถ เชน การดม การชิม การสัมผัการมอง
ส
การฟง เปนตน
8. จงสํานึกเสมอวา การภาวนาเปนของขวัญจากพระจิตเจา เราสามารถเตรียมพื้นดินได แตพระ
เจาทรงทําใหเจริญงอกงาม
9. จงอยาใหการภาวนาเปนการสอนใหผูเรียนเห็นแกตัว แตใหรูจักภาวนาเพื่อคนอื่น ๆ เพื่อสังคม
เพื่อศัตรู
ฯลฯ
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การประเมินผล
1. หัวขอ: 50 ป สังฆฯ ดานงานแพรธรรมในมุมมองของครูคําสอน/ผูประกาศขาวดี
ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ระดับความพึงพอใจ: ใหทําเครื่องหมาย X ใน ( ) ที่ตรงกับความรูสึกของทาน
( ) 5 มากสุด ( ) 4 มาก ( ) 3 พอใจ ( ) 4 นอย ( ) 5 นอยที่สุด
2. หัวขอ: กระบวนการประกาศขาวดี และ พันธกิจงานการสอนคําสอน
ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ระดับความพึงพอใจ ( ) 5 มากสุด ( ) 4 มาก ( ) 3 พอใจ ( ) 4 นอย ( ) 5 นอยที่สุด
3. หัวขอ: การพัฒนาฝายจิต (การไตรตรองและ 15 โรคราย)
ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ระดับความพึงพอใจ ( ) 5 มากสุด ( ) 4 มาก ( ) 3 พอใจ ( ) 4 นอย ( ) 5 นอยที่สุด
4. หัวขอ: วิธีการสอนคําสอน
ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ระดับความพึงพอใจ ( ) 5 มากสุด ( ) 4 มาก ( ) 3 พอใจ ( ) 4 นอย ( ) 5 นอยที่สุด
5. หัวขอ: จิตตารมณประกาศพระวรสาร
ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ระดับความพึงพอใจ ( ) 5 มากสุด ( ) 4 มาก ( ) 3 พอใจ ( ) 4 นอย ( ) 5 นอยที่สุด
6. หัวขอ: การทําสื่อการสอนและการประกาศขาวดี
ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ระดับความพึงพอใจ ( ) 5 มากสุด ( ) 4 มาก ( ) 3 พอใจ ( ) 4 นอย ( ) 5 นอยที่สุด
7. ความคิดเห็นทั่วไปและขอเสนอแนะจากการฟนฟูและพัฒนาครูคําสอนในครั้งนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
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