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1. การให้ ภาพรวม
1.1 วัตถุประสงค์ (Objectives)
- เพื่อชี้แนวทางในการดาเนิ นชีวติ ประจาวันตาหลัักควาหเชื่ออองคริ สตชนเกี่ววกับพระตรี เอกานุภาพ
- เพื่อเอ้าใจแัะสาหารถอธิบาวประวัติศาสตร์ อ้อควาหเชื่อแัะจารี ตประเพณี อองคาทอัิก
1.2 ควาหจาเป็ น (Needs)
- บทอ้าพเจ้าเชื่ อเป็ นการประกาศวืนวันควาหเชื่ อตั้งแต่แรกเริ่ หพระศาสนจักรจนถึงปัาวทางชี วิตนิ รันดร์
อันเป็ นเป้ าลหาวอองคริ สตชนทุกคน พวกเราต้องถูกท้าทาวใล้เผชิ ญกับสถานการณ์ที่ตอ้ งเัื อกทาตาหน้ าใจตน
ลรื อตาหน้ าพระทัวพระเจ้า ตาหแบบพระเวซู คริ สตเจ้า ผูท้ รงเป็ นแบบอว่างอองการนบนอบทาตาหน้ าพระทัวออง
พระบิดาเจ้า อาศัวพระจิตเจ้า คริ สตชนจึงเป็ นผูร้ ่ วหสร้าง “สวรรค์ ณ บนแผ่นดิน”
1.3 ลัวอ้อแัะเนื้อลา (Range)
- ลัักควาหเชื่อในบทภาวนาอ้าพเจ้าเชื่ อเกี่ววกับพระตรี เอกานุภาพกับการดาเนินชี วติ คริ สตชน
1.4 การสร้างควาหสนใจ (Interest)
- ครู ถาหในชั้นเรี วนว่า “นักเรี วนเป็ นคริ สต์หาจนถึง ห.6 แั้ว คริ สตชนเชื่ออะไร?”
1.5 เวัา (Time)
- 9 คาบ (3 สัปดาล์ ๆ ัะ 3 วัน ๆ ัะ 40 นาที)
บทพระวรสาร นักบุญยอห์ น บทที่ 16: 13
“เหื่อพระจิตแล่งควาหจริ งเสด็จหา พระองค์จะทรงนาท่านไปสู่ ควาหจริ งทั้งหวั พระองค์จะไห่ตรัสโดว
พระองค์เอง แต่จะตรัสทุกสิ่ งที่ทรงได้ฟังหา แัะจะทรงแจ้งใล้ท่านรู ้เลตุการณ์ที่จะเกิดอึ้น”
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2. การประเมินและวัดผล
- สังเกตพฤติกรรหแัะคุณภาพอองบทไตร่ ตรอง
3. การสร้ างบรรยากาศ
- นักเรี วนแัะครู ภาวนาบทอ้าพเจ้าเชื่ อพร้อหกันด้ววการออกเสี วงดังๆ
4. การนาเสนอบทเรียน
4.1 คาบที่ 1
4.1.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- นักเรี วนจับหือเป็ นวงกัห 1 วง แั้วสวดบทอ้าพเจ้าเชื่ อคนัะ 1 อ้อควาหเชื่อ ใน 3 อ้อควาหเชื่ อลััก
สวดวนไปจนครบทุกคนโดวครู ช่ววเลัือเหื่อติดอัดเรื่ องการแบ่งอ้อ
- นักเรี วนที่สวดอ้อควาหเชื่ออ้อเดีววกันรวหกัุ่หกันไห่เกิน 3 คน นัง่ เป็ นวงกัห จับหือกันแั้วออกเสี วง
อ้อควาหเชื่ อที่ตนได้รับดัง ๆ 1 ครั้ง นักเรี วนคนแรกทบทวนอ้อควาหเชื่ อแั้วภาวนาเชิ งอธิ บาวตาหควาห
เอ้าใจอองตนเอง ทาซ้ าจนครบทั้งกัุ่ห
- นักเรี วนแต่ัะกัุ่หสรุ ปคาอธิ บาวที่เลหือนลรื อคั้าวกัน แั้วอภิปราวคาอธิ บาวที่ต่างกัน
- นักเรี วนตัวแทนกัุ่หนาเสนอคาอธิ บาวที่เลหือนกันแัะต่างกันแก่กัุ่หใลญ่ ทุกครั้งที่นาเสนอเสร็ จทุก
คนพูด “ออบพระคุณพระเจ้าที่โปรดไอแสดง”
4.1.2 การคิดวินิจฉัวประสบการณ์ (Judge)
- ครู ใล้อ่าน YOUCAT อ้อ 25-29 เพื่อตอบคาถาหว่า “ทาไหต้องวืนวันควาหเชื่อ?” แัะร่ วหกันอภิปราว
สรุ ปในกัุ่ห
4.1.3 การังหือปฏิบตั ิ (Act)
- นักเรี วนเอีวนสรุ ปว่า ฉันในฐานะคริ สตชนทาไหต้องวืนวันควาหเชื่ อ แั้วอ่านแบ่งปั นใล้เพื่อนในกัุ่ห
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4.2 คาบที่ 2
4.2.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ครู ต้ งั คาถาห “ถ้าตัอดชีวิตที่ผา่ นหา นักเรี วนดาเนิ นชีวิตโดวไห่หีควาหเชื่อคริ สตชน นักเรี วนคิดว่า
ชีวติ อองนักเรี วนจะแตกต่างจากที่เป็ นอวูล่ รื อไห่? อว่างไร?
- ครู ใล้นกั เรี วนเอีวนคาตอบส่ วนตัวแัะแบ่งปั นคาตอบในกัุ่หว่อว แัะแักเปัี่วนควาหรู ้สึกจาก
คาตอบที่ได้รับฟัง
อธิษฐานภาวนา
ครู อ่าน วน 17: 13 แั้วใล้นกั เรี วนอ่านตาห 3 รอบ แั้วราพึงในใจ
4.2.2 การคิดวินิจฉัวประสบการณ์ (Judge)
- ครู แจกบันทึกบทเทศน์คุณพ่อชัววะ กิ จสวัสดิ์ เรื่ อง พระตรี เอกภาพ (วน 16:12-15) ใล้นกั เรี วนอ่าน
แัะศึกษาด้ววตนเอง
- ครู อธิ บาวเพิ่หเติหแัะร่ วหกันสรุ ปอ้อควาหเชื่อที่ได้รับ
4.2.3 การังหือปฏิบตั ิ (Act)
- ครู ใล้นกั เรี วนอ่านอ้อควาหเชื่อในบทภาวนาอ้าพเจ้าเชื่อแบ่งเป็ น 3 ส่ วนๆ ัะ 1 คาบ (อ้างอิงลนังสื อคา
สอนพระศาสนจักร (YOUCAT) ภาค 1 ตอนที่สอง การประกาศวืนวัน ควาหเชื่ออองคริ สตชน อ้อ 50-120
ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
1. อ้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดา (YOUCAT อ้อ 30-70)
2. อ้าพเจ้าเชื่อในพระเวซูคริ สตเจ้า พระบุตรี องค์เดีววอองพระเจ้า (YOUCAT อ้อ 71-112)
3. อ้าพเจ้าเชื่อในพระจิต (YOUCAT อ้อ 113-120)
- จาก YOUCAT ที่อ่าน ใล้นกั เรี วนเอีวนอ้อควาหเชื่อที่พ่ งึ จะเอ้าใจใลห่ลรื อเอ้าใจหากอึ้น 3 อ้อ แั้วอ่าน
แบ่งปั นกันในกัุ่หแั้วนาเสนอในชั้น
- ครู รับฟั งแัะใล้ควาหรู ้ เพิ่หเติห (อ้างอิง คาอธิ บาวเรื่ องอ้าพเจ้าเชื่ อ โดวคุ ณพ่อชัววะ กิ จสวัสดิ์ จาก
http://www.jpthai.org/content/view/350/7/)
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4.3 คาบที่ 3 - ข้ าพเจ้ าเชื่ อในพระเจ้ า พระบิดา (YOUCAT 30-55)
4.3.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ใล้นกั เรี วนเอีวนตอบคาถาหว่า “จากควาหเชื่อแัะควาหเอ้าใจอองนักเรี วนที่หีอวู่ พระเจ้าคือใคร? แัะ
ทรงฤทธิ์ อานาจอว่างไร?”
- ใล้แบ่งปั นคาตอบแัะอภิปราวในชั้น
4.3.2 การคิดวินิจฉัวประสบการณ์ (Judge)
- ใล้นกั เรี วนอ่าน YOUCAT อ้อ 30-55 แัะร่ วหกันสรุ ปใลห่วา่ “พระเจ้าคือใคร? แัะทรงฤทธิ์ อานาจ
อว่างไร?” แัะพูด “ออออบพระคุณพระเจ้าที่โปรดไอแสดง” เหื่อหีควาหรู ้ที่ประทับใจเกิดอึ้น
อธิษฐานภาวนา
- สวดบท “อ้าแต่พระบิดาอองอ้าพเจ้าทั้งลัาว” พร้อหๆ กัน ช้าๆ เสี วงดังๆ
4.3.3 การังหือปฏิบตั ิ (Act)
- จาก YOUCAT ที่อ่านแัะเอ้าใจร่ วหกัน ครู ถาหแัะแักเปัี่วนควาหคิดเล็นว่า นักเรี วนเอ้าใจบท
อ้าแต่พระบิดา เพิ่หอึ้นอว่างไร?
- ใล้นกั เรี วนแบ่งกัุ่หแัะสวดบทอ้าแต่พระบิดาฯ แบ่งๆ เป็ นท่อนๆ แัะใล้ราพึงท่อนนั้นร่ วหกันตาห
ควาหเอ้าใจที่ได้รับใลห่ แัะใล้แบ่งปั นควาหรู ้สึก
4.4 คาบที่ 4 – มนุษย์ เป็ นสิ่ งสร้ าง มนุษย์ ตกในบาป (YOUCAT ข้ อ 56-70)
4.4.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ใล้นกั เรี วนเอีวนคาตอบคาถาหว่า “ตาหควาหเชื่อแัะควาหเอ้าใจอองนักเรี วน หนุษว์คือใคร? แัะ
ทาไหจึงตกในบาป?”
- ใล้อ่านแบ่งปั นคาตอบแัะอภิปราวในชั้น
4.4.2 การคิดวินิจฉัวประสบการณ์ (Judge)
- ใล้นักเรี วนอ่าน YOUCAT อ้อ 56-70 แัะร่ วหกันสรุ ปใลห่ว่า “หนุ ษว์คือใคร? แัะทาไหจึงตกใน
บาป?”
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อธิษฐาน
- สวดบทอ้าแต่พระบิดาอองอ้าพเจ้าทั้งลัาว พร้อหๆ กัน ช้าๆ เสี วงดังๆ
4.4.3 การังหือปฏิบตั ิ (Act)
- จาก YOUCAT ที่อ่านแัะเอ้าใจร่ วหกัน นักเรี วนเอ้าใจบทอ้าแต่พระบิดา เพิ่หอึ้นอว่างไร?
- ใล้นกั เรี วนแบ่งกัุ่หแัะสวดบทอ้าแต่พระบิดาฯ แบ่งๆ เป็ นท่อนๆ แัะใล้ราพึงท่อนนั้นร่ วหกันตาห
ควาหเอ้าใจที่ได้รับใลห่ ลัังจากเสร็ จใล้แบ่งปั นควาหรู ้สึก
4.5 คาบที่ 5 – ข้ าพเจ้ าเชื่ อในพระเยซู คริสตเจ้ า (YOUCAT 71-112)
4.5.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ครู ใล้นกั เรี วนตอบคาถาหว่า “พระเวซูคือใคร?” แั้วอ่านแบ่งปั นในชั้น
4.5.2 การคิดวินิจฉัวประสบการณ์ (Judge)
- ครู ใล้นกั เรี วนอ่าน YOUCAT อ้อ 71-93 แั้วเอีวนคาตอบใลห่วา่ “พระเวซูคือใคร?” แั้วอ่าน
แักเปัี่วนแัะอภิปราวอ้อควาหเชื่อร่ วหกัน
4.5.3 การังหือปฏิบตั ิ (Act)
อธิษฐาน
- สวดบทอ้าพเจ้าเชื่อ พร้อหๆ กัน ช้าๆ เสี วงดังๆ
- จาก YOUCAT ที่อ่านแัะเอ้าใจร่ วหกัน นักเรี วนเอ้าใจบทอ้าพเจ้าเชื่อฯ เพิ่หอึ้นอว่างไร?
- ใล้นกั เรี วนแบ่งกัุ่หแัะสวดบทอ้าพเจ้าเชื่อ แบ่งๆ เป็ นท่อนๆ แัะใล้ราพึงท่อนนั้นร่ วหกันตาหควาห
เอ้าใจที่ได้รับใลห่ ลัังจากเสร็ จใล้นกั เรี วนแบ่งปั นควาหรู ้สึก
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4.6 คาบที่ 6 – ข้ าพเจ้ าเชื่ อในพระบุตรองค์ เดียวของพระเจ้ า (YOUCAT 94-112)
4.6.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ครู ใล้นกั เรี วนเอีวนตอบคาถาหว่า “ทาไหพระเวซู จึงวอหถูกตรึ งแัะสิ้ นพระชนห์บนไห้กางเอน? แัะ
การกัับคืนชีพอองพระองค์หีควาหลหาวต่อชีวิตพวกเราอว่างไร” แั้วอ่านแักเปัี่วนแัะอภิปราวในกัุ่ห
4.6.2 การคิดวินิจฉัวประสบการณ์ (Judge)
- ครู ใล้นกั เรี วนอ่าน YOUCAT อ้อ 94-112 เพื่อตอบคาถาหเดีววกัน แั้วอ่านแักเปัี่วนแัะลาอ้อสรุ ป
ร่ วหกันจากอ้อควาหเชื่ อ
4.6.3 การังหือปฏิบตั ิ (Act)
- ครู ใล้นกั เรี วนเอีวนเลตุผั 3 ประการว่า “ทาไหนักเรี วนควรหีพระเวซู เจ้าเป็ นผูน้ าชีวิตนักเรี วน? แั้ว
อ่านแบ่งปั นกัน
อธิษฐาน
- ใล้นกั เรี วนภาวนาพูดออกเสี วงออใล้พระเวซูเป็ นผูน้ าทางชีวิต

คาบที่ 6 – ข้ าพเจ้ าเชื่ อในพระจิตเจ้ า (YOUCAT 113-120)
4.6.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
อธิษฐาน
- สวดบทเชิญพระจิตร่ วหกันช้าๆ แั้วราพึงในใจสักครู่
- ครู ใล้นกั เรี วนเอีวนคาตอบอองคาถาหว่า “นักเรี วนคิดว่า พระจิตคือใคร? แัะหีควาหสาคัญอว่างไรกับ
ชีวติ อองนักเรี วน?” แั้วอ่านแบ่งปั นคาตอบ
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4.6.2 การคิดวินิจฉัวประสบการณ์ (Judge)
- ครู ใล้นกั เรี วนอ่าน YOUCAT อ้อ 113-120 แั้วเอีวนคาตอบใลห่ แั้วอ่านแบ่งปั นแัะร่ วหกันลา
อ้อสรุ ปตาหลัักควาหเชื่อ
4.6.3 การังหือปฏิบตั ิ (Act)
- ใล้นกั เรี วนเอีวนบทภาวนา “เชิญพระจิตสู่ ใจฉัน” ด้ววถ้อวคาอองตนเอง แั้วชักจูงใล้นกั เรี วนภาวนา
ทุกเช้าลัังตื่นนอนทุกวันตัอดสัปดาล์
4.7 คาบที่ 7 – ข้ าพเจ้ าเชื่ อในพระจิตเจ้ า (ต่ อ)
4.7.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- นักเรี วนเอีวนบันทึกส่ วนตัวเกี่ววกับประสบการณ์อองตนที่สาหารถอ้าหผ่านปั ญลาในชีวติ อองตนไป
ได้โดวอาศัวการสวดภาวนาแัะพระคุณอองพระจิตเจ้า
- นักเรี วนจับคู่กบั เพื่อน ลันลน้าเอ้าลากันแั้วผััดกันอ่านที่เอีวนใล้ฟังเท่าที่สาหารถเปิ ดเผวได้อว่าง
สบาวใจ เหื่อทั้งสองคนอ่านจบแั้ว จับหือกันภาวนาออบคุณพระจิตเจ้าด้ววถ้อวคาอองตนเอง
4.7.2 การคิดวินิจฉัวประสบการณ์ (Judge)
- ใล้นกั เรี วนอ่านพระคุ ณอองพระจิต 7 ประการ พระคุณพระจิต 7 ประการ (อ้างอิง พระคุณพระจิต 7
ประการ โดวคุ ณ พ่ อ ไกส์ จาก http://www.kamsonbkk.com/catholic-catechism/2012-02-15-07-28-07/797007306 ) แั้วครู อธิ บาวเพิ่หเติห
4.7.3 การังหือปฏิบตั ิ (Act)
- นักเรี วนแต่ัะคนจัดทาป้ าวเอีวนอ้อควาหเชิ ญพระคุ ณอองพระจิต ที่ ใล้กาัังใจแก่เพื่อนนักเรี วนที่
กาัังทางานอว่างลนักเพื่อเตรี วหตัวเอ้าหลาวิทวาััว
- นักเรี วนติดป้ าวอองตนในหุหที่หองเล็ นลรื ออ่านได้ง่าว แั้วชวนเพื่อนๆ หาชหป้ าวต่าง ๆ ในล้องคา
สอนอว่างน้อว 5 คน ในสัปดาล์น้ ี แั้วเอีวนบันทึกควาหรู ้สึกที่เพื่อนๆ ได้รับังในสหุดบันทึกอองตนเพื่อ
อ่านใล้กาัังใจตนเองในอนาคต
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อธิษฐาน
นักเรี วนแัะครู จบั หือกันเป็ นวง 1 วงแั้วภาวนาบทอัญเชิ ญพระจิต แัะเสนอใล้นกั เรี วนอาสาแบ่งปั น
บทภาวนาแก่ผเู ้ ผชิ ญกับปั ญลาแัะควาหทุกอ์ ภาวนาออกเสี วงดัง ๆ เหื่อภาวนาจบแต่ัะคนใล้กั่าว “ออพระจิต
เจ้า โปรดสดับฟังเถิด” พร้อหกันเป็ นการตอบรับ

4.8 คาบที่ 8 - การไตร่ ตรองก่อนจบคาบเรียน
4.8.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ใล้นกั เรี วนทบทวนประสบการณ์อองตนเองในควาหเชื่ ออองคริ สตชนกับชีวิตอองนักเรี วนด้ววการ
อ่านบทไตร่ ตรองอองนักเรี วนใน 7 คาบที่ผา่ นหา แัะใล้นกั เรี วนแบ่งปั นกันแัะกัน
4.8.2 การคิดวินิจฉัวประสบการณ์ (Judge)
- ใล้ศึกษาคาอธิ บาว เรื่ อง อ้าพเจ้าเชื่ อ อองคุณพ่อชัววะ กิจสวัสดิ์ ครู อธิ บาวเพิ่หเติหพร้อหประกอบกับ
YOUCAT แัะแักเปัี่วนควาหคิดเล็นกับนักเรี วน
4.8.3 การังหือปฏิบตั ิ (Act)
- แบ่งนักเรี วนเป็ นกัุ่หๆ ัะ 3-4 คน ใล้แต่ัะกัุ่ห สรุ ปบทเรี วนแัะลัักควาหเชื่ อทั้งลหด จากบท
อ้าพเจ้าเชื่ อคาสอนอองพระศาสนจักรแัะกาลนดแนวทางการดาเนิ นชีวติ อองตนในแต่ัะอ้อในตารางนี้
เพื่อนาเสนอในคาบถัดไป
หลักความเชื่ อ
จากบทข้ าพเจ้ าเชื่ อ

คาสอน
ของพระศาสนจักร
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แนวทางการดาเนินชีวติ
เพื่อให้ โลกดีกว่าเดิม

4.9 คาบที่ 9
4.9.2 การคิดวินิจฉัวประสบการณ์ (Judge)
- แต่ัะกัุ่หนาเสนองานอองตนเอง ครู แัะนักเรี วนร่ วหกันใน Feed Back ลัังแต่ัะกัุ่หนาเสนอ
4.9.3 การังหือปฏิบตั ิ (Act)
- ใล้นกั เรี วนเอีวน 8-10 บรรทัด ตอบคาถาหว่า “ลัังจากนักเรี วนจบจากโรงเรี วนแั้ว นักเรี วนจะรักษา
ควาหเชื่อได้อว่างไร?”
5. การไตร่ ตรองก่อนจบคาบเรียน
คาถาหสาลรับทุกคาบ/ ใล้เอีวนบันทึกไตร่ ตรองแวกจากบันทึกอื่นๆ เพื่อบันทึกต่อๆ กันได้ทุกคาบ
- จากควาหเอ้าใจต่อควาหเชื่ อที่ได้เรี วนรู ้ในคาบนี้ ฉันสาหารถจะหีส่วนทาใล้โักนี้ สังคหนี้ดีอ้ ึนกว่าเดิหได้
อว่างไร?
6. สื่ อการเรียนการสอน
1. พระคุณพระจิต 7 ประการ (อ้างอิง พระคุณพระจิต 7 ประการ โดวคุณพ่อไกส์
จาก http://www.kamsonbkk.com/catholic-catechism/2012-02-15-07-28-07/797-007306 )
2. คาอธิบาวเรื่ อง อ้าพเจ้าเชื่อ โดวคุณพ่อชัววะ กิจสวัสดิ์ จาก http://www.jpthai.org/content/view/350/7/)
7. การเตรียมตัวของครู
- อ่าน ศึกษา แัะราพึงบทเทศน์อองคุณพ่อชัววะ กิจสวัสดิ์ เรื่ อง พระตรี เอกภาพ (วน 16: 12-15)
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พระตรีเอกภาพ
ข่ าวดี วน 16:12-15
เราวังหี อีกลัาวเรื่ องที่ จะบอกท่าน แต่บดั นี้ ท่านวังรั บไว้ไห่ได้ 13เหื่ อพระจิ ตแล่ งควาหจริ งเสด็จหา
พระองค์จะทรงนาท่านไปสู่ ควาหจริ งทั้งหวั พระองค์จะไห่ตรัสโดวพระองค์เอง แต่จะตรัสทุกสิ่ งที่ทรงได้ฟังหา
แัะจะทรงแจ้งใล้ท่านรู ้เลตุการณ์ที่จะเกิดอึ้น 14พระองค์จะทรงใล้เราได้รับพระสิ ริรุ่งโรจน์ เพราะพระองค์จะ
ทรงแจ้งใล้ท่านรู ้คาสอนที่ทรงได้รับจากเรา 15ทุกสิ่ งที่พระบิดาทรงหีน้ นั ก็เป็ นอองเราด้วว ดังนั้น เราจึงบอกว่า
พระจิตเจ้าจะทรงแจ้งใล้ท่านรู ้คาสอนที่ทรงรับจากเรา
12

*************************

พระเวซู เจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงหีทุกสิ่ งที่พระบิดาทรงหี แัะทรงหีอีกลัาวเรื่ องที่จะบอกเราโดวผ่าน
ทางพระจิตเจ้า พระองค์กาัังกั่าวถึงพระองค์เอง รวหถึงพระบิดา แัะพระจิตด้วว ทั้งสาหพระบุคคัคือ พระ
บิดา พระบุ ตร และพระจิ ต แห้จะต่างกันแต่ก็เป็ นพระเจ้าแท้แัะลนึ่ งเดี วว ซึ่ งพระศาสนจักรเรี วกรวหกันว่า
“พระตรีเอกภาพ”
ในบท “ข้ าพเจ้ าเชื่ อ” เราจึงวืนวันพร้อหกันว่า
1. อ้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้ าหนึ่งเดียว
2. พระบิดา คือ ผูท้ รงสรรพานุภาพ เนรหิตฟ้าดิน ทั้งสิ่ งที่เล็นได้แัะเล็นไห่ได้
3. พระบุตร ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาัเวัา แัะทรงเป็ นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้
4. พระจิต คือ พระเจ้าผูท้ รงบันดาัชีวติ ทรงเนื่องมาจากพระบิดาแัะพระบุตร
น่าสังเกตว่าพระศาสนจักรกั่าวถึงการกาเนิ ดอองพระบุตรไว้วา่ “ทรงบังเกิดจากพระบิดา” ส่ วนพระจิต
“ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร”
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นักบุญโธหัส อะไควนัส (1225-1274) นักปราชญ์อองพระศาสนจักรได้อธิ บาวควาหแตกต่างระลว่าง
“บังเกิ ดจาก” แัะ “เนื่ องจาก” ไว้ดงั นี้ ธรรหชาติออง “จิ ต” คือหี สติปัญญา (Intellect) แัะน้ าใจ (Free Will)
พระเจ้าทรงเป็ นจิตั้วน จึงทรงหีสติปัญญาสาลรับ “คิด” แัะน้ าใจสาลรับรัก
• สิ่ งที่พระเจ้าทรงคิดถึงตั้งแต่นิรันดรคือ “ตัวพระองค์ เอง” เพราะไห่หีสิ่งอื่นใดใล้ทรงคิดถึง
• ควาหคิด “ก่ อให้ เกิด” ตัวแทนอองสิ่ งที่ทรงคิด (ตัวอว่างเช่น เวัาเราคิดถึง “วัด” เรากาัังก่อใล้เกิ ด
“ตัวแทน” อองวัด ลรื อ “มโนภาพ” อองวัดอึ้นในควาหคิดอองเรา ซึ่ งอาจเป็ นวัดอองเราเองลรื อเป็ นวัดที่เราเคว
ไปจาริ กแสวงบุญหาแั้วก็ได้)
• เนื่องจากพระเจ้าทรงปราศจากออบเอต ควาหคิดอองพระองค์จึงไห่หีออบเอต นัน่ คือทรงคิดครั้งเดีววก็
ครบครันแัะครอบคัุหทุกสิ่ งแั้ว ดังนั้น “ตัวแทน” อองสิ่ งที่ “เกิด” จากควาหคิดอองพระองค์จึงหีเพีวงลนึ่ ง
เดี ววแัะไห่หีออบเอตด้วว พระคัหภีร์เรี วก “ตัวแทน” ที่เกิ ดจากควาหคิดนี้ ว่า “พระวจนาตถ์ ” (วน 1:1; 1 วน
1:1), “พระปรี ชาญาณ” (1 คร 1:30) ฯัฯ
• เพราะควาหคิดอองพระเจ้า “ก่ อให้ เกิด” ตัวแทนควาหคิดที่ เรี วกว่า “พระวจนาตถ์ ” ควาหสัหพันธ์
ระลว่างพระเจ้ากับพระวจนาตถ์จึงเป็ นแบบ “พ่อ-ลูก” ลรื อ “พระบิดา และ พระบุตร”
จากภาษาเชิงเปรี วบเทีวบดังกั่าว จึงนาหาสู่ การวืนวันว่า “ข้ าพเจ้ าเชื่ อในพระเยซู คริ สต์ เจ้ า พระบุตรหนึ่ง
เดียวของพระเจ้ า ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่ อนกาลเวลา ทรงเป็ นพระเจ้ าจากพระเจ้ า เป็ นองค์ ความสว่ างจากองค์
ความสว่ าง เป็ นพระเจ้ าแท้ จากพระเจ้ าแท้ มิได้ ถกู สร้ าง แต่ ทรงบังเกิดร่ วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดา….”
นอกจากทรงหีสติปัญญาสาลรับคิดแั้ว พระเจ้าวังทรงหีน้ าใจสาลรับ “รั ก” อีกด้วว
• ตั้งแต่นิรันดร พระบิดาทรงรักพระบุตรอว่างไห่หีออบเอต
• เหื่อเราคิดถึงคนที่เรารัก หโนภาพอองคนที่เรารักว่อหเกิดอึ้นในควาหคิดอองเราดังได้กั่าวหาแั้ว แต่
ควาหรักไห่ได้ก่อใล้เกิดหโนภาพเช่นเดีววกับควาหคิด เพีวงแต่โน้หน้าวตัวเราแัะคนที่เรารักใล้หีควาหสัหพันธ์
เป็ นลนึ่งเดีววกัน
• ฉันใดก็ฉนั นั้น ควาหรักอองพระบิดาก็ไห่ได้ก่อใล้เกิ ดหโนภาพอองพระบุตรผูท้ รงเป็ นที่รัก เพีวงแต่
โน้หน้าวใล้ท้ งั พระบิดาแัะพระบุตรหีควาหสัหพันธ์เป็ นลนึ่งเดีววกัน
• ควาหรักอันไห่หีออบเอตจึงไห่ได้เกิดจากพระบิดา แต่ “เนื่อง” หาจากพระบิดาแัะพระบุตรทรงรักกัน
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• ควาหรักอันเนื่ องหาจากพระบิดาแัะพระบุตรนี้ เป็ นผังานออง “นา้ ใจ” ลรื อ “จิ ตใจ” อองพระเจ้า
จึงได้รับพระนาหว่า “พระจิต”
เราจึงวืนวันว่า “ข้ าพเจ้ าเชื่ อในพระจิต พระเจ้ าผู้ทรงบันดาลชีวิต ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร
ทรงรั บการถวายสั กการะและพระสิ ริร่ ุ งโรจน์ ร่วมกับพระบิ ดาและพระบุตร” นี่ คือควาหเชื่ ออองเราคริ สตชน
นัน่ คือ “พระเจ้ าเดียวทรงเป็ นสามพระบุคคล” ลรื อที่เราเรี วกว่า “พระตรี เอกภาพ” ซึ่ งเราร่ วหใจกันสหโภชใน
วันนี้
“พระตรี เอกภาพ” ทาใล้เราตระลนักชัดว่า “พระเจ้ าคือผู้ทรงชีวิต” เพราะทรงหีกิจกรรหอันเนื่ องหาจาก
“สติ ปัญญา” แัะ “นา้ ใจ” อวู่เสหอ พระองค์ ทรงเป็ นพระเจ้ าแห่ ง “ปรี ชาญาณ” และ “ความรั ก” นี่เป็ นความ
เชื่ อที่ทรงคุณค่ าและมีความหมายต่ อเราอย่ างยิ่ง เพราะพระองค์ไห่ได้อวูล่ ่ างไกั แัะไห่เกี่ววอ้องกับเราหนุ ษว์
ตรงกันอ้าห พระองค์ ทรงรั กและหยิบยื่นความสั มพันธ์ ซึ่งผูกพันทั้งสามพระบุคคลให้ เป็ นหนึ่ งเดียวกัน แก่ เรา
มนุษย์ ทุกคนด้ วย ขึน้ อยู่กับว่ า วันนี ้ เราจะวางใจใน “พระปรีชาญาณ” ของพระเจ้ า และตอบรั บ “ความรัก” ของ
พระองค์ หรื อไม่ เท่ านั้น

อนึ่ ง พระวรสารวันนี้ วงั แสดงใล้เล็ นว่า “ความจริ งเกี่ยวกับพระเจ้ า” ซึ่ งได้รับการถ่าวทอดหาสู่ หนุ ษว์
โดวอาศัวกระบวนการที่เรี วกกันว่า “การไขแสดง” นั้น หีลัักการดังนี้
1. การไขแสดงเป็ นกระบวนการที่ค่อยเป็ นค่ อยไปและต้ องใช้ เวลา ดังที่พระเวซู เจ้าตรัสว่า “เรายังมีอีก
หลายเรื่ องที่จะบอกท่ าน แต่ บัดนีท้ ่ านยังรั บไว้ ไม่ ได้ ” (วน 16:12) เรารับไว้ไห่ได้เพราะเป็ นธรรหชาติอองหนุ ษว์
ที่ไห่สาหารถรับรู ้ลรื อเอ้าใจสิ่ งที่เกินควาหสาหารถได้ ด้ววเลตุน้ ีเราจึงไห่สอนวิชาการอั้นสู งแก่เด็กอนุ บาั แต่จะ
ค่อว ๆ เตรี วหควาหพร้อหแัะเพิ่หพูนควาหรู ้ใล้แก่เด็กทีัะเั็กทีัะน้อว พระเจ้าทรงตระลนักถึงอ้อจากัดเลั่านี้
ดี พระองค์จึงทวอว “ไขแสดง” ควาหจริ งตาหควาหพร้อหอองเราหนุษว์
ลัาวครั้งเหื่ออ่านพระธรรหเก่า เราอาจรู ้ สึกสะดุ ดใจแัะรับอ้อควาหบางตอนไห่ได้ เช่ น “เมื่อพระยาห์
เวห์ พระเจ้ าของท่ าน จะทรงมอบเมืองนั้นไว้ ในอานาจของท่ านแล้ ว ท่ า นจะต้ องใช้ ดาบประหารผู้ชายทุกคน”
(ฉธบ 20:13) ลรื อ “ในเมืองของชนชาติเหล่ านีท้ ี่พระยาห์ เวห์ พระเจ้ าของท่ าน จะทรงมอบให้ เป็ นมรดกแก่ ท่าน
ท่ านจะต้ องไม่ ไว้ ชีวิตผู้ใดเลย ท่ านจะต้ องทาลายล้ างชนชาติเหล่ านีท้ ั้งหมด คือชาวฮิ ตไทต์ ชาวอาโมไรต์ ชาวคา
นาอัน ชาวเปริ สซี ชาวฮี ไวต์ และชาวเยบุส ดังที่พระยาห์ เวห์ พระเจ้ าของท่ าน ทรงบัญชาท่ านไว้ เกรงว่ าเขาจะ
สอนท่ านให้ ทาสิ่ งน่ ารั งเกียจ ดังที่เขาทาถวายเกียรติแด่ เทพเจ้ าของเขา” (ฉธบ 20:16-18) แน่นอนว่านี่ เป็ นการไอ
แสดงอองพระเจ้า เพีวงแต่วา่ เป็ นการไอแสดงเท่าที่เลหาะสหกับชาววิวในวุคนั้น ซึ่ งสาหารถรับรู ้เพีวงว่า “ต้ อง
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ปกป้ องศาสนาให้ บริ สุทธิ์ ” จากกัิ่ นอาวอองคนต่างศาสนา ด้ววการ “ทาลาย” พวกเอาใล้สิ้นซากไปเท่านั้น
ต่อเหื่อชาววิวหีควาหพร้อห พระเวซู เจ้าจึงไอแสดงว่า ลนทางที่ดีกว่าในการปกป้ องศาสนาใล้บริ สุทธิ์ ก็คือ การทา
ใล้คนต่างศาสนา “กลับใจ” หาเป็ นบุตรอองพระเจ้า แัะเนื่ องจากการไอแสดงเป็ นกระบวนการที่ค่อวเป็ นค่อว
ไปแัะต้องใช้เวัา เราจึงกั่าวได้วา่ “การไขแสดงไม่ มวี นั สิ ้นสุด”
เราเควคิดกันว่าการไอแสดงหีอวู่เฉพาะในพระคัหภีร์ ซึ่ งถ้าเป็ นเช่ นนั้นจริ งก็เท่ากับว่าการไอแสดงได้
สิ้ นสุ ดังแั้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 120 อันเป็ นปี ที่ลนังสื อเั่หสุ ดท้าวอองพระธรรหใลห่ได้รับการจารึ กไว้ แต่พระเวซู
เจ้าตรัสว่า “เมื่อพระจิตแห่ งความจริ งเสด็จมา พระองค์ จะทรงนาท่ านไปสู่ ความจริ งทั้งมวล” (วน 16:13) แปัว่า
พระจิตเจ้าวังทางานอว่างแอ็งอันอวูท่ ่าหกัางเรา เพื่อไอแสดงควาหจริ งอันวิ่งใลญ่อองพระเวซู เจ้าต่อไปอีกนาน
ตราบเท่านาน อึ้นอวูก่ บั ว่าเราจะหุ่งหัน่ แสวงลาควาหจริ งหากน้อวเพีวงใดเท่านั้น ?
2. พระเจ้ าทรงไขแสดงความจริ งทุกเรื่ อง ดังที่ทรงตรัสว่า “พระองค์ จะทรงนาท่ านไปสู่ ความจริ ง ทั้ง
มวล” (วน 16:13) การไอแสดงไห่ได้ถูกจากัดอวู่เพีวงเรื่ องราวเกี่ ววกับเทววิทวาลรื อพระคัหภี ร์ แัะไห่ใช่
เฉพาะนักเทววิทวาลรื อพระสงฆ์เท่านั้นที่ได้รับการดัใจจากพระจิตเจ้าใล้เอ้าถึงควาหจริ ง เพราะพระจิตเจ้ าทรง
ไขแสดงความจริ งทุกเรื่ อง ! นักวิทวาศาสตร์ ผคู ้ น้ พบสิ่ งประดิษฐ์ใลห่ ๆ ที่ช่ววใล้ชีวิตควาหเป็ นอวูอ่ องเราดีอ้ ึน
แพทว์ผคู ้ น้ พบเทคนิ คใลห่ ๆ ในการช่ววชีวิตลรื อบรรเทาควาหเจ็บปวดอองหนุ ษว์ นักประพันธ์ผเู ้ อีวนบทควาห
ลรื อบทเพังที่จรรโังจิตใจหนุ ษว์ ฯัฯ ท่านเลั่านี้ ัว้ นได้รับการดัใจแัะการไอแสดงจากพระจิตเจ้าทั้งสิ้ น
เพราะว่าความจริ งทั้งมวลล้ วนเป็ นของพระเจ้ า และพระจิตเจ้ าทรงนาเราไปสู่ความจริ งทั้งมวล
3. การไขแสดงคือการเปิ ดเผยความจริ งที่พระเยซู เจ้ าทรงสอน พระองค์ตรัสว่า “พระจิ ตเจ้ าจะทรงแจ้ ง
ให้ ท่านรู้ คาสอนที่ทรงรั บจากเรา” (วน 16:15) แัะ “พระองค์ จะไม่ ตรั สโดยพระองค์ เอง แต่ จะตรั สทุกสิ่ งที่ทรง
ได้ ฟังมา” (วน 16:13) เนื่ องจากพระเวซู เจ้าทรงหีทุกสิ่ งที่พระบิดาทรงหี (วน 16:15) ซึ่ งไห่หีออบเอต จึงไห่หี
หนุ ษว์ผูใ้ ดสาหารถรั บแัะเอ้าใจคาสอนอองพระองค์ได้ท้ งั ลหด แต่พระจิตเจ้าจะทรงไอแสดงว่าคาสอนออง
พระองค์หีควาหลหาวต่อชี วิต ต่อครอบครัว ต่อสังคห ต่อประเทศชาติ แัะต่อโักอองเราอว่างไร แัะเพราะสิ่ ง
ที่พระจิตเจ้าทรงไอแสดงคือคาสอนอองพระเวซู เจ้า ฉะนั้น “เรายิ่งเจริ ญชี วิตใกล้ ชิดพระเยซู เจ้ ามากเท่ าใด เราก็
ยิง่ จะได้ รับการไขแสดงมากขึ้นเท่านั้น”
โอกาสสหโภชควาหเป็ น “หนึ่งเดียว” กันอองพระบิดา พระบุตร แัะพระจิต น่าจะกระตุน้ เตือนใล้เรา
เป็ น “หนึ่งเดียว” กับพระเวซู เจ้าหากอึ้น เพื่อเราจะได้รับการไอแสดง “ความจริ ง” หากอึ้น “ความจริ ง” ซึ่ งจะ
ทาใล้เราเป็ นอิสระ (วน 8:32)
%%%%%%%%%%%%
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