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องคประกอบสรางชีวิตจิตครูคําสอน 
ชีวิตจิตคริสตชนคืออะไร   แมวาในพระคัมภีร คําวา  “ชีวิตจิต” หมายถึงพระจิตผูทําให

ประวัติศาสตรการไถกูมีชีวิตชีวา  และกลายเปนตนกําเนิดของชีวิตใหมของพระเจาในโลกนี้  ชีวิตจิต 
คริสตชนในยุคแรกเริ่ม  รับหนทางอันตรายโดยผานความคิดเกี่ยวกับมนุษยวาแบงเปน  2  สวน  คือ
รางกายและจิตใจ  วรรณกรรมทางดานจิตวิญญาณจํานวนมากไดถูกครอบงําโดยไมรูตัว   ดวยอุดมคติ
ของมนุษยที่เนนดานจิตใจอยูเหนือความใสใจในดานวัตถุ พยายามดิ้นรนเพื่อใหวิญญาณและจิตใจไดรับ
ความบริสุทธิ์  แตในหนทางของความเขาใจของคริสตชนที่แทจริง  มนุษยเปนองครวม  (ของกายและ
จิต-ผูแปล)  ซึ่งพระจิตเจาสถิตอยู  และชีวิตฝายจิตนั้นเปนที่เขาใจวาเปนชีวิตในพระจิตของพระคริสตผู
ทรงกลับคืนพระชนมชีพ 

ดังนั้นเราอาจจะกลาววาชีวิตจิต  คือการสรางความเชื่อตามความสามารถเฉพาะบุคคล  กระแส
เรียกและพระพรพิเศษของแตละคน  เพื่อที่จะตอบสนองตอพระจิตเจาอยางเหมาะสม  เราสามารถที่จะ
จําแนกไดเปน 3 องคประกอบดังนี้ การเผยแสดงในฐานะเปนกิจการของพระจิตเจา  ความเชื่อในฐานะ
การตอบรับในพระจิตเจาตอการเผยแสดง  และการสรางการตอบสนองความเชื่อเพื่อทําใหตรงประเด็น
และไดรับการยอมรับ 

ชีวิตจิตของครคํูาสอนคืออะไร 
1) ความสามารถในการรับการเผยแสดงจากพระเจา  ตามสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่  2  การเผย

แสดงกอนจะเปนความจริงที่พระเจาสื่อสารกับมนุษยชาติ  เปนการกระทําของความสัมพันธสวนบุคคล
ซึ่งเริ่มดวยพระดําริของพระเจา “โดยการเผยแสดงนี้แลว  พระเจาซึ่งไมสามารถมองเห็นได (เทียบ 1 คร
15:1, 1 ทธ 1:17) จากความรักอันบริบูรณกลาวตอนรับมนุษยในฐานะเพื่อน (เทียบ อพย 33:11, ยน 
15:14-15) และเคลื่อนยายไปมาในทามกลางพวกเขา (เทียบ บรค 3:38) เพื่อเชิญพวกเขาใหเขาไปในกลุม
พระองค” (DV 2) โดยผานทางการเผยแสดง  พระเจาไมไดหยุดเสนอความจริงเพื่อจิตใจของมนุษย  แต
พระองคเริ่มโดยการรูจักและรักมนุษยดวยความรักที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบ  เมื่อกิจการของพระเจาใน
ชีวิตของมนุษยพัฒนาในประสบการณที่รับรูได  มนุษยก็รูจักพระเจาผูซึ่งอยูใกลเขากวาที่เขาอยูใกล
พระองค ครูคําสอนคือผูที่ไดรับการเผยแสดงนี้  เขาจะตองเปดใจทั้งหมดและนอมรับพระเจาอยาง
กระตือรือรน  เขาตองยอมใหพระเจาทรงนํา  เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเขาจะไดมีประสบการณกับพระเจาซึ่งเรา
เรียกวาการเผยแสดง  พระเยซูตองการสิ่งนี้เทานั้นจากศิษยของพระองค  พระองคไมไดตองการความรู
ดานขอความเชื่อ  แตเรียกรองความรูเกี่ยวกับพระองค  ผูถูกสงออกไปประกาศพระวรสารควรจะอยูกับ
พระองค “เริ่มตั้งแตพิธีลางของยอหน  จนถึงวันที่พระองคเสด็จขึ้นสูสวรรคนั้น” (กจ 1:22)  ครูคําสอน
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ควรจะไดพบกับพระเยซูผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ  และยอมรับวาพระองคกลับมีชีวิตหลังจาก
สิ้นพระชนม 

จากทั้งหมดนี้เปนที่ชัดเจนวาคุณสมบัติประการแรกของครูคําสอน เปนคนที่มีประสบการณของ
พระคริสต  คนเชนนี้เทานั้นจึงสามารถสื่อสารการเผยแสดงแกบุคคลอื่น  “เราประกาศเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระวจนาตถแหงชีวิต  ซึ่งเปนอยูแลวตั้งแตแรกเริ่ม  เราไดฟง  เราไดเห็นดวยตาของเรา  เราไดเฝามอง  
และเราไดสัมผัสดวยมือของเรา  ชีวิตนั้นไดปรากฏ  เราไดเห็นและไดเปนพยาน  เราประกาศใหทาน
ทั้งหลายรูถึงชีวิตนิรันดร  ซึ่งอยูกับพระบิดาและปรากฏใหเราเห็น  สิ่งที่เราไดเห็นและไดฟงนี้  เรา
ประกาศใหทานทั้งหลายรูดวย  เพื่อทานจะไดสนิทสัมพันธกับเรา  ความสนิทสัมพันธนี้คือความสนิท
สัมพันธกับพระบิดา  และกับพระบุตรของพระองค  คือพระเยซูคริสตเจา”(1 ยน 1:1-3) เพื่อวา
ประสบการณของการรับการเผยแสดงนี้อาจจะเกิดขึ้นจริง  จําเปนที่ครูคําสอนจะทําตัวใหวางเปลาจาก
ความคิดที่ไดรับมากอนหนานี้ทั้งหมด  และจะตองปลอยวางความเชื่อที่มีอยางมากที่สุด 

2) การมีสวนรวมกับชีวิตของชุมชน  ครูคําสอนเปนผูซึ่งมีประสบการณของชุมชนพระศาสนจักร  
เชนเดียวกับชุมชนของโลกที่เขาถูกสงไป  ความเชื่อเปนความสัมพันธกับพระเจาซึ่งไดเปดเผยพระองค
ตอทุกคน ประการแรกเขาตองเปนของชุมชนพระศาสนจักร ไมใชเพียงแตมีความเชื่อในขอความเชื่อ
และกฎหมายของพระศาสนจักรเทานั้น แตยังรวมถึงความสามารถของเขาในการเปดเผยตนเองตอ
สมาชิกอื่นๆ ทั้งหมดของพระศาสนจักรดวย  เขาถูกสงไปเพื่อสื่อสารความเชื่อซึ่งโดยพื้นฐาน
ประกอบดวยความสัมพันธ  ดวยเหตุนี้บทบาทผูสื่อสารความเชื่อของพระศาสนจักร  ตองไมเปนเพียง
ขอจํากัดในการสื่อสารคําสอนของอาจาริยานุภาพ  (Magisterium)  แตเปนการแบงปนในชีวิตของความ
รักในชุมชนที่เขาอยู  นี่คือสิ่งที่เราเรียกวาพระธรรมล้ําลึกคริสตชน  ซึ่งครูคําสอนถูกเรียกใหสื่อสารกับ
คนอื่น ดังนั้นพื้นฐานตอความรูสึกถึงความลึกลับของคริสตชน  คือโครงสรางความรูสึกที่มีอิทธิพลจาก
ความคิดเห็นภายในสวนตัว  ซึ่งสัมผัสไดนี้ตองแสดงออกมา  ผลสรุปสําหรับชีวิตจิตของครูคําสอน  คือ
เขาควรจะเปนบุคคลซึ่งมีความรูสึกเปนของพระศาสนจักรอยางลึกซึ้ง 

3)  การมีสวนรวมในชีวิตของโลก  ครูคําสอนคือบุคคลซึ่งถูกสงเขาไปในโลก  ดังเชนพระบิดาทรง
สงพระเยซูออกไป  เปรียบไดวาครูคําสอนตองสามารถเปดเผยตัวเอง  ตอผูคนทั้งหลายที่เขาถูกสงไปใน
รูปแบบของมนุษยที่แทจริง  ความตองการในการเปดเผยตอโลกในสวนของครูคําสอน มาจาก
ขอพิจารณาดังตอไปนี้  ประการที่หนึ่งพระเจาตรัสผานประชากรในปจจุบันผานสัญญาณแหงกาลเวลา  
ประการที่สองพระวาจาที่เราประกาศคือขาวดี  ซึ่งตรงขามกับขาวรายที่เราพบในสังคมมนุษย  ประการที่
สามการสอนคําสอนของเรามุงที่การมาถึงของพระอาณาจักรพระเจา  ซึ่งไมใชสิ่งอื่นใดแตคือโลกที่
ไดรับการเปลี่ยนแปลงโดยพระวาจา  กอนอิฐสําหรับกอสรางซึ่งเราใชในการสรางพระอาณาจักรของ
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พระเจานั้นเราพบไดในโลกนี้  ดวยเหตุนี้ครูคําสอนควรมีความรูสึกมีสวนรวมอยางลึกซึ้งในโลกที่เขาถูก
สงไป 

4)  ชีวิตจิตของพระวาจา  พระวาจาในพระคัมภีรไมใชทางผานของความคิด  ในฐานะของ
เครื่องหมายของความสัมพันธ  นั่นเปนเหตุผลวาคนที่สื่อสารพระวาจาของพระเจาตอโลกคือพระจิตเจา  
ดวยเหตุนี้เพื่อจะไดรับพระวาจามีเงื่อนไขเฉพาะคือการฟง  ซึ่งเปนทัศนคติของบุคคลที่เปนผูพูด  การ
เปลี่ยนใจโดยบุคคลซึ่งเปดอยางสิ้นเชิงตอผูพูด  วานอนสอนงายตอเงื่อนไขของผูสื่อสาร  ผลลัพธของ
การรับฟงพระวาจาคือความเปนหนึ่งเดียวกันระหวางผูฟงและผูพูด ทุกคนที่ถูกพระเยซูเจาสงไปทํา
ภารกิจคือบุคคลที่ไดรับพระวาจาของพระคริสต  โดยการยอมรับแบบไมมีเงื่อนไข  แทจริงแลวบุคคลผู
ซึ่งพยายามจะเขาใจพระวาจาดวยสติปญญาไดละทิ้งพระองคไป  ในขณะที่คนที่ยอมรับพระวาจาดวย
หัวใจยังคงอยูกับพระองค “ซีโมน  เปโตรทูลตอบวา  พระเจาขาพวกเราจะไปหาใครเลา  พระองคมีพระ
วาจาแหงชีวิตนิรันดร” (ยน 6:68) 

ผลแหงการยอมรับพระวาจาเปนดังนี้  ประสบการณการเปนบุตรของพระเจานําพวกเขาไปสูการ
ภาวนา  พวกเขาถูกทาทายใหเปนพยานแหงความจริง  เนื่องจากเปนผลซึ่งพวกเขาไดประกาศไม
เห็นชอบกับสิ่งชั่วราย  พวกเขาไดกลายเปนประกาศกแหงพระอาณาจักร ครูคําสอนที่แทจริงตองผาน
การเปลี่ยนแปลงนี้  แลวสิ่งที่เขาสื่อสารจะเปนพระวาจาซึ่งกลายเปนพระกายและพระโลหิตพระคริสต
เจา  พระเยซูคริสตเจาเปนวาจานี้  พวกเขาทั้งหลายคือประกาศกสมัยปจจุบัน  ซึ่งไดยินพระวาจาที่ทรง
ชีวิต  พระเจาทรงปลดปลอยพวกเขาจากตนเอง จากคุณคาของโลกซึ่งอยูรอบตัวพวกเขา  และจากบาป
และความตาย  กลายเปนชองทางแหงความสงางามเพื่อผูอ่ืน เราถูกสงไปประกาศพระองคและไมใช
เพียงคุณคาแหงพระวรสารเทานั้น โดยอาศัยการทํางานของครูคําสอน พระคริสตเจาไดกลับมีชีวิตใน
ชีวิตของประชากรในฐานะพระวาจาที่ใหชีวิต 

5)  ครูคําสอนคือผูสื่อสารที่ไมใชเพียงเปนผูบอกเทานั้น  เงื่อนไขประการแรกซึ่งจําเปนสําหรับผู
สื่อสาร  คือเขาสามารถสัมพันธกับผูที่ เขาสื่อสารดวย  แทจริงแลวการสื่อสารประกอบดวยสิ่งนี้  
จําเปนตองมีการกลับใจที่แทจริงในสวนของผูสื่อสาร  ในการสื่อสารโดยปกติเราใชภาษาสัญลักษณซึ่งมี
อยูในตัวบุคคล  นั่นหมายความวาผูสื่อสารพยายามแบงปนชีวิตของตนแกผูที่เขาสื่อสารดวย  เขาจะตอง
เปนคนที่ทําอะไรเพื่อคนอื่น เปาหมายของเขาไมใชเพื่อเปลี่ยนแปลงคนอื่น  แตเพื่อเขาไปเปนหนึ่ง
เดียวกับคนอื่น  นี่เปนรูปแบบตัวอยางที่สมบูรณของการทํางาน  ซึ่งครูคําสอนควรปฏิบัติตามในขณะที่
เขาสืบตอพันธกิจของพระเยซูคริสตเจา  
        6)   ครูคําสอนเปนคนทํางานที่มีความเห็นอกเห็นใจประชาชน  หนึ่งในคุณสมบัติของพระเยซูคริ
สตเจา  ผูประกาศพระวาจาที่เปนแบบอยางคนแรก  คือความสงสาร  (Compassion)  ตอประชาชนทั้ง
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มวลซึ่งมาหาพระองค  กอนที่จะเทศนสอนและกอนที่จะกระทําอัศจรรย  พระเยซูเจารูสึกสงสารคนที่มี
ความตองการ  ความสงสารนี้ทําใหพระองคเปดเผยความรักที่เปยมดวยความเมตตาของพระเจาตอทุก
คน ครูคําสอนควรทําใหสิ่งนี้กลายเปนคุณสมบัติพิเศษของเขา  ในการปฏิบัติพันธกิจใหประสบ
ผลสําเร็จ 
 จากสิ่งที่เราไดกลาวถึงขางตนนี้  เราอาจสรุปไดวาครูคําสอนคือคนที่มีความเชื่อ  เปนพยานตอ
พระวรสาร  พยานตอพระศาสนจักรและคนที่มีความสัมพันธลึกซึ้งกับพระเจา คนที่สัมพันธกับทุกคน
ดวยความรักและความเมตตา  ดังนั้นเราเห็นชีวิตจิตจากพันธกิจของเขา  นอกจากนั้นจําเปนที่จะตอง
กลาววา  คุณสมบัติเหลานี้ไมเพียงแตจะทําใหเขาเปนผูประสบความสําเร็จในการทํางานเทานั้น  สิ่ง
เหลานี้เปนบอเกิดใหงานของเขาไหลลื่น ดวยเหตุนี้หากปราศจากคุณสมบัติเหลานี้ แมวาเขาจะเปนคนมี
ความรูความสามารถแบบมืออาชีพก็ตาม  ความสามารถของเขาจะไมใชเปนครูคําสอน  นี่เปนสิ่งที่นําเรา
มาสูหัวขอที่สําคัญมากในการอบรมครูคําสอน  นี่กลายเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากขึ้นในปจจุบัน  เพราะ
พระศาสนจักรในอนาคตซึ่งฆราวาสถูกเรียกใหมารับหนาที่อยางมีสิทธิเต็มที่ในงานของพระศาสนจักร 
ครูคําสอนจะตองแสดงบทบาทที่สําคัญมากๆ 
 
 วิธีการใหมในการฝกอบรมครูคําสอน 

หากภาพลักษณของครูคําสอนสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตามที่เราไดบรรยายไวขางตน   
จําเปนอยางยิ่งที่การฝกอบรมจะตองไดรับการทําใหมีชีวิตชีวาใหม  เราจําเปนตองทําใหครูคําสอน
กลายเปนตัวละครที่มีชีวิตจริงๆ ในชุมชน  เขาจําเปนตองฝกความเปนผูนําซึ่งอํานวยความสะดวกอยาง
แทจริงตอการทํางาน  ซึ่งมีคุณสมบัติและพรสวรรคมากมาย  ซึ่งพระจิตเจาไดประทานแกสมาชิกทั้งมวล
ของชุมชนคริสตชน  พวกเราใชพลังงานและทรัพยากรมากมายสําหรับการฝกอบรมพระสงฆ  
โปรแกรมการฝกหัดที่คลายคลึงกันและชีวิตจิตที่คลายคลึงกันแหงพันธสัญญา  ตองไดรับการแสดงออก
ในการอบรมครูคําสอน  ซึ่งอาจจะทําใหเกิดคําถามในการเลือกผูสมัครที่เหมาะสมสําหรับงานนี้ข้ึนมา
ทันที  อันดับแรกพระศาสนจักรตองเขาใจงานของครูคําสอน  วาเปนการอุทิศตนอยางแทจริง  เปนการ
เรียกจากพระเจาที่มีตอบุคคลตางๆ โดยเฉพาะเจาะจง  ไมใชเปนงานที่ไดรับการมอบหมายใหทําจาก
ผูจัดการของสถาบันเทานั้น  แตเปนงานของพระจิตเจาในพระศาสนจักรซึ่งเรียกบุคคลพิเศษมาทํางานนี้  
 
การชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นครูคําสอนสมัยปจจุบัน 
 คําถามซึ่งถูกถามในปจจุบัน  เกี่ยวกับความเกี่ยวของของการอุทิศตนและงานของครูคําสอน   
อาจจะมาจากสถาบันซึ่งตั้งขึ้นอยางถาวรในพระศาสนจักร  บางคนกลาววา  เมื่อมีสังฆานุกรแลวเรา
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จําเปนตองมีครูคําสอนดวยหรือ  จากสิ่งที่ขาพเจาไดกลาวไวขางตนเปนที่ชัดเจนวาบทบาทของสังฆานุ
กรและบทบาทของครูคําสอนนั้นแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 
 หากเรายอมรับฆราวาสเปนสวนหนึ่งของพระศาสนจักร  เราจะเลิกสับสนระหวางสังฆานุกรกับ
ครูคําสอน  ดวยเหตุนี้เราอาจสรุปไดวางานของครูคําสอนตองดําเนินตอไปในพระศาสนจักร  อยางไรก็
ตามในความเขาใจใหมวาพระศาสนจักรที่เปนชุมชน  ที่มีพ้ืนฐานความสําคัญของศีลลางบาป  และไมใช
จากความสําคัญของศีลบวช  งานของครูคําสอนจําเปนตองไดรับการทบทวนและไดรับการวางแผนใหม
ในพระศาสนจักร 
 
บทสรุป 

ชีวิตจิตของครูคําสอนมีบทบาทสําคัญสุดยอดในพันธกิจของพระศาสนจักร  พระวาจาของพระ
เจาเขาถึงชีวิตของคริสตชนฆราวาส  และโดยทางพวกเขาเขาถึงชีวิตประจําวันของโลก โดยผานทางงาน
ของครูคําสอน เนื่องจากงานของเขาไมใชเพียงแตการสอนศาสนา  แตเปนการปลูกฝงความเชื่อซึ่ง
ประกอบอยูในการอํานวยความสะดวก  ความสัมพันธระหวางพระเจากับประชากรของพระองคและ
ระหวางประชาชนดวยกันเอง  คนที่มีลักษณะเปนครูคําสอนสําคัญมากกวาความรูและทักษะที่เขามี  
นอกจากนั้นเปาหมายสูงสุดของการปลูกฝงความเชื่อเปนการสรางชุมชน  ความสามารถของเขาในการ
สรางบรรยากาศ  ที่ชวยทําใหเกิดขึ้นนั้นเปนสิ่งสําคัญ  ความสามารถนี้ข้ึนอยูกับคุณภาพตัวตนของเขา
มากกวาคุณสมบัติของเขา 

ดวยเหตุนี้ครูคําสอนเองสําคัญมากกวาหนังสือใดๆ แมแตเนื้อหาที่เขานํามาจากหนังสือตองเปน
สวนหนึ่งของเขาดวย  

ครูคําสอนไดรับความไววางใจ  ใหอบรมเด็ก  เยาวชนและผูใหญ  ในภาพลักษณของพระคริสต
เจา  และทําใหพวกเขาตระหนักรูภายในตนเอง  เรื่องอาณาจักรของพระเจาซึ่งอยูที่นี่  นี่เปนเรื่องพระ
หรรษทาน  แตก็ยังตองการทรัพยากรมนุษย  เพื่อนําเรื่องนี้เขาไประบบทํางานในสภาพการณเฉพาะ 

พันธกิจของครูคําสอน  ตองมอบพระคริสตเจาแกคนอื่น  ครูคําสอนจะปฏิบัติใหมีประสิทธิผล  
ตองใหพระคริสตเปนผูนําชีวิต  เขาตองยอมอุทิศตนแดพระคริสตเจา  เขาตองฉายรัศมีความรักเมตตา
ของพระคริสตเจาในชีวิตของตน  เหตุนี้จึงจําเปนที่เขาเองตองไดรับขาวดี  เขาตองเปยมดวยพระจิตเจา  
และเขาเองตองใหพระจิตเจาทรงนํา 

ครูคําสอนจะเปนผูสื่อสารกับทุกคนที่มาสัมผัสกับเขา  มิใชแคคุณคาพระวรสาร  แตเปนพระวร
สารเองซึ่งเปนพระบุคคลของพระคริสตผูทรงกลับคืนพระชนม  มิใชแคชีวิตจิตเทานั้น  แตเปนพระจิต
เจาผูทรงชีวิตและผูใหชีวิต  มิใชแคพระหรรษทานของพระเปนเจา  แตความตระหนักรูของประชาชน  
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ในฐานะเปนบุคคลที่พระเจาทรงรักและทุกคนรัก  ครูคําสอนผูเติมบทบาทนี้ในชุมชนคริสตชน  จะเปน
ผูกระทําที่บังเกิดผลในอาณาจักรสวรรค  ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของพันธกิจการประกาศขาวดีของ
พระศาสนจักร 

แปลจากบทความ  The  elements  that  constitute  the  Spirituality  of  the  Catechists  โดย  
Paul  Puthanangady  ใน  Lay  Catechists  สํานักพิมพ  Nitika  Don   Bosco, Kolkata, West  Bengal, 
India  2003  p. 42-46, 49-50.   
โดย  อ.สมศรี  มธรุสสุวรรณ   และพระสังฆราชวีระ  อาภรณรัตน   22  สิงหาคม  2554 

 
คําถามเพื่ออภิปราย  

1. ทานคิดเห็นอยางไร  เพื่อการอบรมครูคําสอนใหดีข้ึนในประเทศไทย? 
2. ครูคําสอนควรเขาไปมีสวนในชีวิตชมุชนดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองหรือไม  อยางไร? 
3. ครูคําสอนปจจุบันควรมุงดานชีวิตจิตหรือไม  ทําไม  อยางไร? 
4. ชีวิตจิตเฉพาะของครูคําสอนในประเทศไทย? 
5. ชีวิตจิตเฉพาะของครูคําสอนในสังฆมณฑลของเรา? 


