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	 เราไม่ค่อยจะได้พูดคุยเกี่ยวกับพระนาง 

มารีย์ในฐานะครูคริสตศาสนธรรม และเราไม่ 

ค่อยจะได้คิดถึงพระนางในฐานะแบบอย่าง 

สำหรับบุคคลผู้ซึ่งสอนคริสตศาสนธรรม แต่ 

พระนางพรหมจารีมารีย์ไม่ได้เป็นเพียงแบบ 

อย่างเท่าน้ัน พระนางเป็นแบบอย่างท่ีสมบูรณ์ 

แบบซ่ึงครูคริสตศาสนธรรมทุกคนในพระศาสนจักร 

คาทอลิกควรจะเป็น

	 ก่อนที่เราจะลงลึกในเรื่องของเรามาก 

ไปกว่าน้ี คงจะเป็นการดีท่ีจะถามตัวเราเองว่า 

“ครูคริสตศาสนธรรมคือใคร” ครูคริสต 

ศาสนธรรมคือคนที่ทำการสอนบุคคลอื่นใน 

เรื่องความเชื่อที่เที่ยงแท้หนึ่งเดียว สังเกตดู 

เรากำลังพูดถึงสองสิ่ง ครูคริสตศาสนธรรม 

สอนบุคคลอื่นซึ่งหมายถึงสอนผู้อื่นโดยการ 

หล่อหลอมจิตใจเพื่อจุดประกายความสมัครใจ	 

ครูคริสตศาสนธรรมไม่ใช่เพียงแต่สอนเพ่ือสอน 

ความคิด แต่หล่อหลอมจิตใจเพื่อจุดประกาย 

ความสมัครใจด้วย

	 ย่ิงกว่าน้ันครูคริสตศาสนธรรมคือบุคคล 

ผู้ซึ่งสอนคนอื่นในข้อความเชื่อที่เที่ยงแท้หนึ่ง 

เดียว มีข้อความเช่ือหลายอย่าง ไม่มีผู้ใดเลย 

จริงๆ ที่เป็นผู้ที่ไม่มีความเชื่อ ทุกคนเชื่อแต่ 

ไม่ใช่ทุกคนท่ีเช่ือในความเช่ือเท่ียงแท้หน่ึงเดียว 

การสอนผู้อื่นในความเชื่อเที่ยงแท้หนึ่งเดียว	 

หมายถึงความเชื่อที่ ได้รับการยอมรับโดย 

พระศาสนจักรซึ่งพระเยซูคริสตเจ้าทรงตั้งขึ้น

	 เรากล่าวว่าพระนางมารีย์เป็นแบบอย่าง 

ท่ีสมบูรณ์แบบซ่ึงครูคริสตศาสนธรรมคาทอลิก 

ทุกคนควรจะเป็น เมื่อกล่าวดังนี้ เรายืนยัน 

สิ่งที่อาจจะไม่ชัดแจ้งว่าพระนางเป็นครูคริสต 

ศาสนธรรม พระนางได้สอนผู้อื่นในความเชื่อ 

เที่ยงแท้หนึ่งเดียว และพระนางได้ทำด้วย 

ความเล่ือมใสศรัทธาซ่ึงเราอาจจะเรียกพระนาง 

อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่ามารดาของครู 

คริสตศาสนธรรม

	 สิ่งนี้นำเราสู่คำถามเบื้องต้นที่เราควร 

ถามว่า “พระนางมารีย์เป็นครูคริสตศาสนธรรม 

ที่สมบูรณ์แบบอย่างไร?” และ “เราสามารถ 

เรียนรู้จากพระนางในการสอนศาสนาคาทอลิก 

แก่คนอื่นอย่างไร?” คำตอบอยู่ในความเข้าใจ 

สิ่งที่เป็นคุณสมบัติหลักของพระนางมารีย์ซึ่ง 

ครูคริสตศาสนธรรมสอนบุคคลอื่น 
โดยการหล่อหลอมจิตใจเพื่อจุดประกายความสมัครใจ 

ครูคริสตศาสนธรรมไม่ใช่เพียงแต่สอนเพื่อสอนความคิด 
แต่หล่อหลอมจิตใจเพื่อจุดประกายความสมัครใจด้วย 
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เราควรพยายามเลียนแบบในชีวิตครูคริสต 

ศาสนธรรม โดยการปฏิบัติตามแบบอย่าง 

ของพระนางมารีย์ เราสามารถเป็นเหมือน 

พระนาง ผู้ซึ่งเป็นผู้สื่อสารที่สมบูรณ์แบบ 

ในการเผยแสดงพระบุตรของพระนางซึ่งเป็น 

พระบุตรของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น

	 ข้าพเจ้าจะจำแนกคุณสมบัติเหล่าน้ีอย่าง 

เจาะจงเป็น 3 ประเด็น

ความเชื่อของพระนางมารีย์ชัดเจน •	

และสามารถเข้าใจได้

ความเป็นหนึ่งเดียวกันในคำภาวนา •	

กับพระหฤทัยของพระบุตร

การดำเนินชีวิตท่ีสุภาพและกล้าหาญ •	

ของพระนางมารีย์ตามพระประสงค์ของ 

พระเจ้า

	 การมอบคุณสมบัติเหล่านี้ในพระนาง 

พรหมจารี เราได้มีมูลเดิมของปัญหาเกี่ยวกับ 

คุณสมบัติของพระนางมารีย์ ในฐานะแบบ 

อย่างของครูคริสตศาสนธรรม เพราะเหตุใด? 

เพราะความสำคัญของการสอนคริสตศาสนธรรม 

ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่ถูกพูดออกมา ความสำคัญอยู่ 

ในสิ่งที่ถูกสื่อสาร เพื่อที่จะสื่อสารความจริง 

บุคคลนั้นต้องมีความเชื่อที่ชัดเจน ความเป็น 

หนึ่งเดียวที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าในการภาวนา 

และดำเนินชีวิตอย่างกล้าหาญสอดคล้องกับ 

พระประสงค์ของพระเจ้า	ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่า	 

ไม่มีบุคคลอ่ืนเป็นครูคริสตศาสนธรรมท่ีสมบูรณ์ 

แบบ ไม่มีใครอื่นที่เป็นแม้กระทั่งครูคริสต 

ศาสนธรรมที่แท้จริง

	 ดังนั้นทั้งสามประเด็นนี้ไม่ใช่เป็นเพียง 

พ้ืนฐานของการสอนคริสตศาสนธรรมท่ีแท้จริง 

ในความเห็นของข้าพเจ้า เป็นจิตวิญญาณของ 

การสอนคริสตศาสนธรรม หากไม่มีสิ่งเหล่านี ้

แล้วการสอนในเรื่องศาสนาคาทอลิกก็เป็น 

เพียงแต่การเรียนการสอนความรู้แต่ไม่มีชีวิต 

ชีวา ไม่ใช่ทุกคนที่พูดเกี่ยวกับศาสนาจะเป็น 

การสอนคริสตศาสนธรรม

ความเชื่อของพระนางมารีย์

 การพูดถึงพระนางมารีย์ในฐานะแบบ 

อย่างของครูคริสตศาสนธรรม เราเริ่มจาก 

ชีวิตจิตของพระนาง เริ่มต้นพร้อมกับความ 

เช่ือท่ีลึกซ้ึงและปราศจากข้อสงสัย คำคุณศัพท์ 

“ปราศจากข้อสงสัย” เป็นความสำคัญของ 

ความเชื่อเที่ยงแท้ เรารู้ว่าความเชื่อเป็นการ 

ยอมรับด้วยจิตใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงเผยแสดง 

และหมายถึงการเชื่อโดยปราศจากเงาแห่ง 

ความสงสัยในทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกแก่เรา 

ว่าเป็นความจริง เพราะเหตุใด? เพราะ 

พระองค์ไม่ทรงหลอกลวง และไม่ทรงถูก 

หลอกลวง

	 พระนางมารีย์มีความเชื่อแบบนี้ ใน 

การแจ้งสารพระนางเชื่อว่าสิ่งที่ทูตสวรรค์ 

นำมาแจ้งว่า พระบุตรที่พระนางจะทรงครรภ์ 

เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระผู้สูงสุด ความ 

เชื่อของพระนางเป็นความเชื่อที่ชาญฉลาด 

หลังจากที่พระนางถามว่าสิ่งนี้จะเป็นไปได้ 

อย่างไร เน่ืองจากพระนางได้ถวายพรหมจรรย์ 
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แด่พระเจ้า ทูตสวรรค์ ได้ ให้ความมั่นใจ 

พระนางว่าพระจิตเจ้าจะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 

สำหรับมนุษย์ให้เป็นไปได้ พระนางก็เชื่อ 

นั่นคือความเชื่อ อะไรคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 

สำหรับมนุษย์ ซึ่งพระเจ้าทำให้เป็นไปได้	 

นั่นคือหญิงพรหมจรรย์จะตั้งครรภ์

	 พระนางมารีย์ทรงรู้สิ่งที่ประกาศกได้ 

ทำนายล่วงหน้าเกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของ														 

พระเมสสิยาห์ พระนางไม่มีภาพเกี่ยวกับการ 

เป็นมารดาของพระเมสสิยาห์ซึ่งจะเกิดความ 

เสียหายแก่พระนาง แต่พระนางไม่ได้ลังเลใจ 

พระนางแจ้งแก่ทูตสวรรค์ว่า “ขอให้เป็นไป 

กับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” คำบุพบท	 

“กับ” เป็นคำที่สำคัญมากที่สุดคำหนึ่งใน 

พันธสัญญาใหม่

	 ความเชื่อเที่ยงแท้คือความพร้อมที่จะ 

เชื่อไม่ใช่เพียงในพระเจ้า ไม่เพียงแต่ในสิ่งที่ 

พระองค์สามารถทำเพ่ือเรา ความเช่ือเท่ียงแท้ 

รวมถึงสิ่งที่พระเจ้าสามารถทำให้เราด้วย	 

และพระองค์สามารถทำสิ่งต่างๆ มากมาย 

มันอาจเป็นความเจ็บปวด และอย่างไรก็ตาม 

เราเชื่อว่า บุคคลผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งความเจ็บ 

ปวดทรงรักเรา การได้เห็นความสมัครใจของ 

พระเจ้าท่ามกลางการไต่สวนคดีถึงชีวิต เป็น 

ข้อพิสูจน์ของความเชื่อที่บริสุทธิ์และเข้าใจได้ 

การเผชิญกับปัญหาที่ว่าพระนางทรงครรภ์ 

ทำให้พระนางเป็นทุกข์, และการได้เห็นความ 

พยายามของของโยเซฟผู้รู้ว่าพระนางบริสุทธิ์, 

ความเชื่อของพระนางมารีย์ไม่ได้ลดน้อยลง 

พระนางยังคงเงียบ-เงียบภายใต้ความอัปยศ 

อดสู แล้วพระเจ้าทรงทำอัศจรรย์ โดยการ 

ส่ง ทูตสวรรค์องค์เดิมแจ้งแก่โยเซฟให้รับ 

พระนางมารีย์เป็นภรรยาตามที่ได้หมั้นหมาย 

ไว้ พูดตามประสามนุษย์พวกเขารู้สึกไม่มี 

ข้อมูล เพราะเหตุใดพระเจ้าไม่บอกโยเซฟ 

ก่อน? ไม่ใช่พระเจ้า

นักบุญออกัสตินไม่ลังเลที่จะเรียก 
พระนางมารีย์ว่าเป็นหนังสือ 

คริสตศาสนธรรมชีวิต 
(Catechisms vivens) 

เพราะว่านั่นคือสิ่งที่พระนางเป็น 
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	 ความเช่ือของพระนางมารีย์ค้ำจุนพระนาง 

ในระหว่างเวลา 30 ปีที่อยู่กับพระเยซูในเมือง 

นาซาเร็ธ และ 3 ปีในการเทศนาสั่งสอนของ 

พระองค์ แต่เป็นเพราะความเชื่อโดยเฉพาะ 

ของพระนาง จากกัลป์วารีสู่วันอาทิตย์ปาสกา 

ซึ่งพระศาสนจักรได้ฉลองวันที่ระลึกตั้งแต่ 

ศตวรรษที่ 1 ทุกวันเสาร์เป็นวันที่ เรียกว่า 

วันแห่งความเชื่อได้อย่างเหมาะสม พระนาง 

มารีย์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีความสงสัย 

ว่า พระบุตรของพระนางแม้จะถูกตรึงบน 

กางเขนและถูกฝัง, จะกลับฟื้นคืนชีพจาก 

ความตาย พูดเกี่ยวกับความเชื่อในความเป็น 

มนุษย์ปุถุชนซึ่งเป็นไปไม่ได้

	 การพูดถึงครูคริสตศาสนธรรม ไม่มี 

อะไรเป็นรากฐานสำคัญมากกว่า ไม่มีอะไร 

จำเป็นในงานมากกว่าการแบ่งปันเรื่องความ 

เชื่อซึ่งแน่นอนและเข้าใจได้ของพระนางมารีย์ 

เพียงแต่ผู้เชื่อสอนความเชื่อ ไม่มีใครอื่นทำได้ 

ผู้ไม่มีความเช่ือไม่ทำ ความเช่ือเท่าน้ันท่ีพระเจ้า 

ใช้ในการสื่อสารความเชื่อแก่ผู้อื่นทุกคนต้อง 

ยอมรับ “เหตุผลที่ข้าพเจ้าเชื่อก็เนื่องจากว่า 

บางคนที่มีความเชื่อได้แบ่งปันกับข้าพเจ้าเป็น 

ครั้งแรก” ไม่มีข้อยกเว้น

	 ผู้ไม่มีความเชื่อ ไม่ว่าผู้ที่ได้เรียนรู้หรือ 

คงแก่เรียน ไม่สามารถให้แก่ผู้อื่นในสิ่งที่ตน 

ไม่มี ความรู้ทางวิชาการมีประโยชน์ ความ 

เชื่อเป็นสิ่งที่จำเป็น การเรียนการสอนเป็น 

ประโยชน์หากมันถูกสร้างขึ้นจากความเชื่อ 

หากปราศจากความเชื่อ การเรียนการสอน 

ไม่เป็นเพียงความรับผิดชอบเท่าน้ัน มันกลาย 

เป็นการชักชวนไปในทางที่ผิด เช่นเดียวกับ 

พระนางมารีย์ ครูคริสตศาสนธรรมสอนโดย 

เกือบปราศจากวิธีการสอนคริสตศาสนธรรม	 

พระแม่ของเราไม่ได้จัดห้องเรียนและจำนวน 

คำพูดของพระนางที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ 

มีน้อยมาก อย่างไรก็ตามนักบุญออกัสตินไม่ 

ลังเลที่จะเรียกพระนางมารีย์ว่าเป็นหนังสือ 

คริสตศาสนธรรมท่ีมีชีวิต (Catechisms vivens) 

เพราะเหตุใด เพราะว่านั่นคือสิ่งที่พระนาง 

เป็นหนังสือคริสตศาสนธรรมไม่ได้ถูกพิมพ์ 

ออกมาทิ้งไว้ หนังสือคริสตศาสนธรรมมีชีวิต 

มนุษย์มีความเชื่อ ครูคริสตศาสนธรรมทุกคน 

ตั้งแต่สมัยของพระนางมารีย์สอนแต่เพียง	 

-เหมือนพระแม่- ส่ิงท่ีพวกเขาเช่ืออย่างแท้จริง 

บทภาวนาของพระนางมารีย์

 พระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมลสวดภาวนา 

ธรรมประเพณีบอกเราว่าพระนางกำลังสวด 

ภาวนาอยู่ เมื่อทูตสวรรค์ปรากฏมาแจ้งว่า 

พระนางได้รับการเลือกสรรให้เป็นมารดาของ 

พระเจ้า ในการเสด็จมาเยี่ยมพระนางกำลัง 

สวดภาวนา เราอาจกล่าวว่าพระนางร้องบท 

เพลงสดุดี (มักนีฟีกัต) ท่ีเบธเลเฮม ไม่มีคำพูด 

แม้แต่คำเดียวที่เป็นบทสนทนาของพระนาง 

มารีย์กับคนอื่นๆ ไม่มีแม้แต่พยางค์เดียวจาก 

ริมฝีปากของพระนางที่ถูกบันทึกไว้ เราได้รับ 
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การบอกเล่าเกี่ยวกับทารกนี้ และทุกคนที่ได้ 

ยินต่างรู้สึกประหลาดใจในสิ่งที่คนเลี้ยงแกะ 

ได้บอกแก่พวกเขาแต่ในส่วนของพระนางไม่มี 

คำพูดใดๆ “พระมารดาทรงเก็บเรื่องทั้งหมด 

เหล่านี้ไว้ในพระทัย” สิ่งนี้ต้องการคำพูดว่า 

อย่างไร บทภาวนาหลักของพระนางมารีย์ 

เป็นบทสวดของหัวใจ การภาวนาในใจ การ 

ภาวนาด้วยใจ ในคำเดียว พระนางมารีย์สวด 

ภาวนาจากเบื้องลึกของพระนาง รวมตัวของ 

พระนางเองกับพระเยซู ผู้ซึ่งรู้ได้ทันทีว่าเป็น 

พระผู้สร้างและบุตรของพระนาง

	 อีกคร้ังในการถวายพระกุมารในพระวิหาร 

ไม่มีคำพูดแม้สักคำเดียวที่ถูกนำมาจากคำพูด 

ของพระนางมารีย์ในการสนทนากับพระสงฆ์ 

ในพระวิหารหรือกับสิเมโอนหรือกับอันนา	 

สิเมโอนพูดกับพระนางมารีย์ เราไม่ได้รับ 

การบอกสิ่งที่พระนางได้พูดกับท่าน เรารู้ว่า 

พระนางปิติในการสวดภาวนา การพบใน 

พระวิหารหลังจากที่โยเซฟและพระนางมารีย์ 

พบพระเยซู พระนางถามพระเยซูว่าทำไม 

พระองค์จึงทำกับเราเช่นนี้ คำตอบของ 

พระองค์คือ พระองค์ต้องปฏิบัติภารกิจของ 

พระบิดาที่แท้จริง ดังนั้นครั้งที่สองนักบุญ 

ลูกาบอกกับเราว่าพระมารดาทรงเก็บเรื่อง 

เหล่านี้ไว้ในพระทัย นี่คือคำบอกเล่าที่ถูก 

บันทึกเก่ียวกับส่ิงท่ีพระนางมารีย์ได้ทำระหว่าง 

ช่วงเวลาหลายปีที่พระนางมีชีวิตอยู่ร่วมกับ 

พระบุตรที่นาซาเร็ธ พระองค์อยู่ในความคิด 

ของพระนางเสมอ พระองค์อยู่ในหัวใจของ 

พระนางเสมอ

	 ปัจจุบันบทภาวนาของครูคริสตศาสนธรรม 

เช่นเดียวกับความเชื่อและการสวดภาวนา 

เป็นไปไม่ได้เลยที่จะสอนคริสตศาสนธรรม 

นอกจากครูคริสตศาสนธรรมจะสวดภาวนา 

จริงๆ เรียกว่าการสวดภาวนาโดยใช้เสียง	 

หรือการรำพึง; เรียกว่าการสวดภาวนาในใจ 

หรือพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิ เรียกว่าคำภาวนาส้ันๆ 

จากใจ หรือช่วงเวลาสงบกับพระเจ้า จะใช้ 

ชื่อใดๆ ก็ตาม การภาวนาเป็นจิตวิญญาณ 

ของการสอนเก่ียวกับศาสนา บุคคลจะประสบ 

ความสำเร็จอย่างเหนือธรรมชาติเหมือนครู 

คริสตศาสนธรรม ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นเป็นชาย 
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หรือหญิงที่สวดภาวนา จากประสบการณ์ 

เป็นพระสงฆ์ 40 ปี สอนให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู ้

หลายสิ่งหลายอย่างที่ข้าพเจ้ายังไม่เคยพิมพ์ 

เปิดเผย คือ ใครสวดภาวนา ก็สื่อสารสิ่งที่ 

เขาได้เรียนรู้จากการสื่อสารกับพระเจ้า

	 เราสัมผัสหัวใจของการสอนคริสต 

ศาสนธรรม เม่ือเราพูดว่าครูคริสตศาสนธรรม 

ต้องสวดภาวนา มีเหตุผลหลายอย่างสำหรับ 

เรื่องนี้ แต่มีพิเศษ 2 เรื่อง : การสวดภาวนา 

เป็นบ่อเกิดธรรมดาของพระหรรษทานในการ 

ส่องสว่างจิตใจของเรา และการสวดภาวนา 

เป็นบ่อเกิดธรรมดาแห่งพระหรรษทาน ใน 

การขับเคลื่อนความตั้งใจของเรา

	 ในการพิจารณาไตร่ตรอง เราเห็นว่ามี 

สองจิตใจ และสองความตั้งใจเข้าอยู่ร่วมด้วย 

และท้ังสองต้องการพระหรรษทานซ่ึงพระญาณ 

เอื้ออาทรของพระเจ้าจะผ่านมาทางการสวด 

ภาวนา

ก่อนอื่นใดจิตใจของครูคริสตศาสน 1.	

ธรรม ความรู้จากคำสอนของพระศาสนจักร 

หรือแม้แต่การศึกษาเทววิทยาไม่ได้ทำให้เกิด 

ความตระหนักเกี่ยวกับความจริงที่ได้รับการ 

เผยแสดงซึ่งพระหรรษทานของพระเจ้าเท่านั้น 

สามารถทำให้เกิดได้ “ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ 

ข้าพเจ้าแลเห็นเถิด” ควรเป็นบทภาวนาของ 

ครูคริสตศาสนธรรมทุกคนที่มีความมุ่งมั่นใน 

การแบ่งปัน การหยั่งรู้ภายในที่ลึกซึ้งของตน 

เองเก่ียวกับการเผยแสดงของพระเจ้าแก่คนอ่ืน 

เราต้องการพระหรรษทานและสิ่งแรกของ 

พระหรรษทานพ้ืนฐานท่ีสุดคือแสงสว่างสำหรับ 

จิตใจ

ในฐานะครูคริสตศาสนธรรม ข้าพเจ้า 2.	

ก็ต้องการให้จิตใจของข้าพเจ้าได้รับการดลใจ 

จากพระหรรษทานของพระเจ้าเพ่ือว่าพระองค์ 

จะได้ใช้ให้ข้าพเจ้าเป็นช่องทางในการดลใจ 

ผู้ที่ข้าพเจ้าสอน มีสิ่งที่เป็นเหมือนกับความ 

ต้องการสอนผู้อ่ืนถึงความเช่ือ น่ีไม่ใช่เป็นเพียง 

ความเต็มใจท่ีจะสอนผู้อ่ืน มันเป็นความปรารถนา 

ลึกๆ ที่จะนำผู้อื่นให้มาใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่ง 

ขึ้น โดยสิ่งที่ข้าพเจ้าสอนแก่พวกเขา แต่ 

ข้าพเจ้าจะมีความปรารถนาน้ีเพียงเม่ือข้าพเจ้า 

ได้เป็นเป็นผู้ที่สวดภาวนา
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	 แต่ก็มีสิ่งที่ว่าการเป็นครูโดยไม่ได้เป็น 

อัครสาวก ในขณะที่ครูคริสตศาสนธรรมที่ 

แท้จริงทุกคนควรเป็นครูแบบอัครสาวก ครู 

คริสตศาสนธรรมมีประสาทสัมผัสของภารกิจ 

ในฐานะที่เป็นผู้ถูกส่งมาโดยพระคริสตเจ้า 

ไม่เหมือนอย่างอัครสาวกในยุคแรกเริ่มที่ถูกส่ง 

มาโดยพระเจ้าเพื่อแบ่งปันความจริงที่ถูกเผย 

แสดงที่พวกเขาได้รับมาจากพระเจ้าก่อนหน้า 

นี้แก่ผู้อื่น

	 การสอนคริสตศาสนธรรมไม่ใช่เป็นงาน 

รับจ้าง ไม่ใช่เป็นงานเหมา มันไม่ได้เป็นแม้ 

แต่เป็นคำพูดท่ีพูดกันในความรู้สึกท่ีนิยมพูดกัน 

ว่าเป็นงานอาชีพ การสอนคริสตศาสนธรรม 

เป็นงานธรรมทูต สิ่งที่เราได้พูดกันมาจนถึง 

บัดน้ีเป็นเพียงคร่ึงหน่ึงของเหตุผลว่าเพราะเหตุ 

ใดครูคริสตศาสนธรรมต้องสวดภาวนา : เพื่อ 

รับพระหรรษทานของพระเจ้าสำหรับตัวเอง	 

ผู้ซึ่งพวกเขาสอนคริสตศาสนธรรมต้องได้รับ 

พระหรรษทานเช่นกัน เช่นเดียวกันบทสวด 

ภาวนาของครูคริสตศาสนธรรมก็เป็นแหล่ง 

พระหรรษทานสำหรับบุคคลผู้ซ่ึงได้รับการสอน 

คริสตศาสนธรรม

	 พวกเขาต้องการพระหรรษทานเพื่อ 

เข้าใจสิ่งที่พวกเขาได้รับการสอน มันต้อง 

“สมเหตุผล” สำหรับพวกเขา พวกเขาต้อง 

เข้าใจชัดเจนในสิ่งนี้ ความเชื่อของพวกเขา 

กำลังบอกแก่เขา และแน่นอนที่สุดสิ่งที่พวก 

เขาได้รับการบอกให้เชื่อเป็นจริง พวกเขาต้อง 

สามารถปกป้องความจริงที่ได้รับ แม้ว่าคนที่ 

อยู่รอบๆ ข้างพวกเขาไม่เชื่อ หรือเชื่ออย่าง 

เข้มแข็งเช่นกัน หรือแม้ว่าต่อต้านผู้มีความเช่ือ 

ที่เชื่อในสิ่งที่ผู้มีการศึกษาบางคนพูดว่ามันไม่ 

เป็นท่ียอมรับ หรือก่อนกลับคืนดี หรือความจริง 

พื้นฐาน หรือไม่สอดคล้องกับยุคสมัย

	 การเชื่อในวิธีนี้ พวกเขาจะต้องการ 

แสงสว่างที่พวกเขาสามารถได้รับจากพระเจ้า 

ครูคริสตศาสนธรรมจะได้รับแสงสว่างน้ีสำหรับ 

บุคคลผู้ซึ่งพวกเขากำลังสอนโดยการสวด 

ภาวนาเพื่อพวกเขา

	 บุคคลผู้ซึ่งกำลังได้รับการสอนในเรื่อง 

ความเชื่อ ก็ต้องการพลังเหนือธรรมชาติ 

สำหรับความสมัครใจของเขา พระธรรมล้ำลึก 

ของความเชื่อที่เราพูดถึงไม่สามารถเป็นไปได้ 

ตามเหตุผลของมนุษย์ แต่ก็ไม่สามารถเป็นไป 

ฑูตสวรรค์ไม่ได้แจ้งให้พระนางไปเยี่ยมเอลีซาเบธญาติของพระนาง 
แต่นักบุญลูกาบอกเราว่า “พระนางทรงรีบออกเดินทาง” 

คำแนะนำของพระเจ้าน้อยที่สุด และพระนางมารีย์ลงมือทำในสิ่งที ่
พระเจ้าไม่ต้องบอกให้ทำ เพียงแต่รู้ว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า 
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ได้อย่างธรรมชาติท่ีจะนำมาปฏิบัติได้ด้วยความ 

ตั้งใจของมนุษย์ตามลำพัง

	 หากปราศจากพระหรรษทานเหนือ 

ธรรมชาติอันอุดมที่ได้รับจากการสวดภาวนา, 

ความเชื่อก็คงจะอยู่เช่นนั้น : ความคิดที่ดีเพื่อ 

ช่ืนชม เพ่ือท่ีจะมีชีวิตอยู่รอด, ไม่ใช่คร้ังเดียว 

หรือเป็นครั้งคราว แต่เป็นตลอดชีวิต; ความ 

ช่วยเหลือของพระเจ้าตลอดชีวิต เป็นสิ่งที่ 

จำเป็นบ่อเกิดหลักแห่งความช่วยเหลือของ 

พระเจ้าคือพระหรรษทานของพระเจ้า และ 

วิธีการสำคัญในการที่จะได้รับพระหรรษทาน 

นี้ก็คือ อาศัยการสวดภาวนา - ในที่นี้คือการ 

สวดภาวนาของครูคริสตศาสนธรรมเพื่อบุคคล 

ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพวกเขา

	 ดังนั้นการเป็นครูคริสตศาสนธรรมที่สืบ 

จากอัครสาวกและมีประสิทธิภาพ เราต้องเป็น 

บุคคลที่สวดภาวนา เช่นเดียวกับราชินีแห่ง 

คณะอัครสาวก ข้าพเจ้าไม่ลังเลที่จะพูดว่า	 

เราต้องไตร่ตรองด้วยการรำพึงภาวนาในจิตใจ 

ของเราเสมอ เช่นเดียวกับพระแม่มารีย์ แม้ 

กระทั่งในขณะที่เรากำลังพูดกับคนอื่น

ชีวิตของพระนางมารีย์

 หากข้าพเจ้าจะต้องบรรยายชีวิตของ 

พระพรหมจารีด้วยประโยคเพียงประโยคเดียว	 

ข้าพเจ้าควรกล่าวว่าพระนางมีชีวิตท่ีสอดคล้อง 

กับพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างมั่นคง

	 เรามาดูการแจ้งข่าวการประสูติของ 

พระเยซูเจ้า นั่นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า 

ท่ีต้องการให้พระนางมารีย์ยอมรับพระประสงค์ 

ของพระองค์ พระนางก็ยอมรับ ทูตสวรรค์ 

ไม่ได้แจ้งให้พระนางไปเยี่ยมเอลีซาเบธญาติ 

ของพระนาง อย่างมากที่สุดเขารู้ว่าพระนาง 

อาจทำเช่นนั้น แต่สิ่งที่พระนางทำคืออะไร 

พระนางระลึกได้ทันทีว่า สิ่งที่เราสรุปอาจจะ 

เรียกว่าพระประสงค์ของพระเจ้า พระนาง 

แสดงออกอย่างต่อเนื่อง นักบุญลูกาบอกเรา 

ว่า “พระนางทรงรีบออกเดินทาง” คำแนะนำ 

ของพระเจ้าน้อยที่สุด และพระนางมารีย์ลง 

มือทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องบอกให้ทำ เพียง 

แต่รู้ว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า

	 บทสดุดีของพระนางมารีย์เป็นแหล่ง 

ข้อมูลของส่ิงท่ีหมายถึงการทำตามพระประสงค์ 

ของพระเจ้า การทำตามพระประสงค์ของ 

พระเจ้าเป็นการแสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่ของ 

พระเจ้า นั่นหมายถึงการสรรเสริญพระองค์ 

และไม่ใช่การมองหาคำสรรเสริญ หรือการ 

ยกย่องเพื่อตนเอง การทำตามพระประสงค์ 

ของพระเจ้าเป็นการแสดงความสุขในพระประสงค์ 

ของพระเจ้า ไม่ว่าเราจะลังเลตามธรรมชาติ 

แค่ไหน นี่เป็นสิ่งที่มีความสุขในการทำตาม 

พระประสงค์ของพระเจ้าในขณะที่ข้าพเจ้า 

อยู่ในความทุกข์ การทำตามพระประสงค์ของ 

พระเจ้าเป็นการมองตนเองต่ำต้อยไม่ว่าสิ่งที่ 
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พระเจ้าทำผ่านข้าพเจ้าจะยิ่งใหญ่เท่าใดก็ตาม 

ข้าพเจ้าต้องไม่ทำผิดพลาด, ไม่เคย, หรือคิด 

ว่าตนเองน่าเช่ือถือสำหรับส่ิงใดก็ตามท่ีพระเจ้า 

ได้ทำผ่านข้าพเจ้า การทำตามพระประสงค์ 

ของพระเจ้าไม่ใช่เป็นการหวังอำนาจทางโลก 

หรือความร่ำรวย แต่เพื่อพึงพอใจกับสิ่งเล็กๆ	 

และการเต็มใจที่จะเป็นคนยากจน หรือจะ 

กล่าวว่าการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า 

เป็นการมองตนเองในฐานะเพียงผู้รับใช้ผู้ไม่ 

เรียกร้องสิทธิใดๆ จากพระเจ้า แต่ตระหนัก 

อยู่เสมอถึงหน้าที่ซึ่งผู้รับใช้ต้องทำให้สำเร็จ

	 ขณะยืนอยู่ท่ีเชิงกางเขน พระนางมารีย์ 

ทรงทราบว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ 

พระนางต้องอยู่ท่ีน่ัน ทุกข์ทรมานในจิตใจเพ่ือ 

ร่วมส่วนกับพระบุตรของพระนาง และหลัง 

จากการเสด็จสู่สวรรค์ พระนางมารีย์ก็ทรง 

ทราบเช่นกันว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า 

ท่ีพระนางต้องอยู่กับคณะอัครสาวกและบรรดา 

ศิษย์เพื่อรอการเสด็จมาของพระจิตเจ้า

	 พระนางเห็นพระประสงค์ของพระเจ้า 

ในฐานะพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้าใน 

ชีวิตของพระนางเสมอ สถานการณ์ท่ีพระนาง 

ได้พบตนเอง - พระนางเห็นเป็นส่วนของ 

พระประสงค์ท้ังหมดของพระองค์ - แผนการณ์ 

ทีช่าญฉลาดในความดแูลของพระนาง	 พระนาง 

ตอบรับตามนั้น เช่นกันพระนางเห็นพระหัตถ์ 

ลึกลับของพระเจ้าในกิจการของมนุษย์ รวม 

ท้ังจักรพรรดิออกัสตัส ซีซาร์ ซ่ึงส่ังให้สำรวจ 

ประชากร ซึ่งบังคับให้พระนางต้องไปยัง 

เบธเลเฮมเพ่ือให้กำเนิดพระบุตร รวมถึงเฮโรด 

ผู้ซึ่งได้ผลักดันพระนางให้หลบหนีไปอียิปต์กับ 

พระบุตรพระองค์นั้นในอ้อมแขนของพระนาง	 

และรวมถึงปีลาตผู้ซึ่งตัดสินให้ประหารชีวิต 

พระบุตรในฐานะนักโทษและเหล่าเพชฌฆาต 

ตอกตรึงพระองค์กับไม้กางเขน

	 เช่นเดียวกับพระนางมารีย์ ชีวิตจิตครู 

คริสตศาสนธรรมเป็นตำราหลักซ่ึงพวกเขาสอน 

เด็กๆ เยาวชน หรือผู้ใหญ่ที่อยู่ใต้ความดูแล 

ของพวกเขา นี่เป็นสิ่งที่พระนางมารีย์เป็น 

มากกว่าแบบอย่างสำหรับพวกเราท่ีจะเลียนแบบ 

ในความรู้สึกลึกๆ พระนางเป็นผู้นำที่พระเจ้า 

เลือกสรร จำไว้ว่าพระนางมารีย์ไม่เหมือนกับ 

บุตรของพระเจ้า ต้องมีความเชื่อและความ 
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หวังในพระเจ้า ดังนั้นชีวิตของเธอต้องขึ้นอยู่ 

กับความดีพื้นฐาน 2 ประการ ซึ่งครูคริสต 

ศาสนธรรมคนอื่นๆ ทั้งหมดต้องมี ในการ 

ประเมินในสิ่งที่ชีวิตของพวกเขาถูกสร้างขึ้น 

เหมือนชีวิตของพระนางมารีย์ ในความเชื่อ 

และความไว้วางใจในพระเจ้า พระเจ้าจะใช้ 

พวกเขาไม่เพียงแต่เพื่อสอนคริสตศาสนธรรม 

แต่เพื่อกลับใจ และไม่ใช่แค่เพียงเปลี่ยนจิต 

วิญญาณ, แต่ข้าพเจ้าจะพูดสิ่ งนี้อย่างไร 

เพื่อเห็นมหัศจรรย์แห่งการกลับใจ ในโลก 

ปัจจุบันครูคริสตศาสนธรรมควรคาดหวังให้ 

พระเจ้าทำอัศจรรย์แห่งพระหรรษทานเพื่อ 

บุคคลผู้ซึ่งได้รับการสอนความเชื่อที่เที่ยงแท้

	 จำไว้ว่าคำสั่งที่พระนางมารีย์พูดกับคน 

รับใช้ท่ีคานาเป็นคำส่ังท่ีพระนางให้แก่ครูคริสต 

ศาสนธรรมทุกคน พระคริสตเจ้าตรัสกับ 

พระมารดาว่าเวลาของพระองค์ยังมาไม่ถึง	 

แต่เป็นเพราะพระมารดาของพระองค์ซึ่งขอ 

ร้องพระองค์ ดังนั้นพระองค์จึงได้ทำอัศจรรย์ 

เปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น พระเจ้าจะทำสิ่ง 

มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติผ่านทางพวกเรา	 

หากพวกเราทำตามคำสั่งของพระนางมารีย์ 

และทำทุกสิ่งซึ่งพระบุตรของพระองค์สั่งให้ 

เราทำ

บทสรุป

 บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น 

ปอล ที่ 2 ยืนยันกับเราว่าพระนางมารีย์เป็น 

สานุศิษย์องค์แรกของพระคริสตเจ้า พระนาง 

เป็นหนึ่งในช่วงเวลานั้น, เพราะว่าแม้ในขณะ 

ท่ีพระนางพบพระบุตรท่ีเป็นวัยรุ่นในพระวิหาร, 

พระนางได้รับบทเรียนจากพระองค์ซ่ึงพระนาง 

เก็บไว้ในใจ ไม่เพียงแต่พระนางจะเป็นสานุศิษย์ 

องค์แรกของพระคริสตเจ้าเท่านั้น พระนาง 

เป็นสานุศิษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่มีใครอื่นที่ได้ 

รับการสอนจากพระองค์อย่างลึกซึ้งเหมือนกับ 

ที่พระมารดาผู้ซึ่งได้เจริญชีวิตอยู่กับพระองค์ 

ในช่วงชีวิตส่วนใหญ่ท่ีดำเนินอยู่ในโลก พระนาง 

เป็นทั้งพระมารดาและสานุศิษย์ และหากเรา 

จะกล้าพูดว่า “การเป็นสานุศิษย์ของพระนาง 

สำคัญมากกว่าการเป็นพระมารดา” นั่นเป็น 

เ หตุ ว่ า ท ำ ไมผู้ แ ทนของพระคริ ส ต เจ้ า 

(พระสันตะปาปา) จึงไม่ลังเลท่ีจะเรียกพระนาง 

มารีย์ว่า “พระมารดาและแบบอย่างของ 

ครูคริสตศาสนธรรม” พระนางเป็นมารดา 

และแบบอย่างของเราอย่างไร? ในการประเมิน 

ว่า พวกเราเป็นครูคริสตศาสนธรรมผู้ศรัทธา 

เช่นเดียวกับพระนาง ก็คือ ครูคริสตศาสนธรรม 

ผู้สวดภาวนา และ ครูคริสตศาสนธรรม 

ผู้ดำรงชีวิตตามท่ีเราสวดภาวนาวอนขอและเช่ือ
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