สาระการเรี ยนรู้
คำสอน
หน่ วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ควำมเชื่ อเป็ นพระพร
ออกแบบโดย
ครู ภำรดี เทศชำรี

ระดับชั้น มัธยมศึกษำปี ที่ 4
โรงเรี ยน พระมำรดำนิจจำนุเครำะห์

1. กำรให้ ภำพรวม (Big picture)
1.1 วัตถุประสงค์ (Objectives)
(1) เพื่อให้นกั เรี ยนเข้าใจถึงพระพรของพระเจ้าที่ทรงประทานให้เราโดยผ่านทางความเชื่อที่นกั เรี ยน
ได้รับ
(2) เพื่อให้นกั เรี ยนตระหนักว่าความเชื่อนั้นเป็ นพระพรที่ตอ้ งได้รับการพัฒนาผ่านการภาวนาวอนขอ
และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนกับพระเจ้า
1.2 ความจาเป็ น (Needs)
- ความเชื่ อคริ สตชนเป็ นพระพรที่พระเจ้าประทานให้ ความเชื่ อจะเจริ ญเติบโตได้ตอ้ งผ่านการบารุ ง
เลี้ยงดู นัน่ คือการภาวนาขอความเชื่ อด้วยความร่ วมมือของเรากับพระเจ้าและความสัมพันธ์ที่แน่ นแฟ้ นของ
เรากับพระองค์
1.3 หัวข้อและเนื้อหา (Range)
- นักเรี ยนมีความเชื่ออันเป็ นพระพรของพระเจ้าและต้องพัฒนาความเชื่ อนั้นเสมอ
- คุณค่าพระวรสาร “ความเชื่อศรัทธา” (1)
1.4 การสร้างความน่าสนใจ (Interest)
- เปิ ดคลิปภาพความเชื่อโบราณให้นกั เรี ยนดู เช่น ห้ามตัดเล็บกลางคืนเพราะวิญญาณบรรพบุรุษจะอยู่
ไม่เป็ นสุ ข ห้ามตากผ้าข้ามคืน กระสื อจะเช็ดปาก เป็ นต้น
- สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับความเชื่อในสมัยโบราณว่าคนโบราณเชื่ อเช่นนี้เพราะอะไร เพราะ ทาไมปู่ ย่า
ตายายจึงบอกว่าห้ามตัดเล็บกลางคืน จริ งหรื อเปล่าที่จะทาให้วญ
ิ ญาณบรรพบุรุษอยูไ่ ม่สุข (ความเชื่อโบราณ
ส่ วนใหญ่เป็ น “อุบาย” หรื อ “โบราณอุบาย” เพื่อเตือนให้มีสติไม่ทาในสิ่ งที่อาจจะเกิดอันตรายกับตัวเองได้)
1.5 เวลา (Time)
- 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที
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2. กำรประเมินผลและกำรวัดผล
- นักเรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเห็นหรื อตอบคาถาม
- การถ่ายทอดประสบการณ์ความเชื่อ
- การทาบันทึกประสบการณ์ความเชื่อ
3. กำรสร้ ำงบรรยำกำศ
- เปิ ด You tube เพลง “เมื่อลูกได้เชื่อ” ราพึงถึงเนื้อหาในบทเพลง
4. กำรนำเสนอบทเรียน
4.1 คำบที่ 1
อธิษฐำนภำวนำ
สวดบทอัญเชิญพระจิต” เพื่อวอนขอพระจิตในการนาทางการเรี ยนในบทเรี ยนนี้อย่างดี (2 นาที)
4.1.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ครู เกริ่ นนาถึงคลิปโฆษณาที่จะให้นกั เรี ยนได้ดูและให้สังเกตสิ่ งที่เกิดขึ้นในโฆษณานี้
- ชมคลิปโฆษณา “จิ้กจกทักห้ามออกจากบ้าน”
- ครู และนักเรี ยนร่ วมทบทวนถึงเนื้อเรื่ องจากโฆษณานี้ วา่ สื่ อความหมายความเชื่ ออย่างไร?
4.1.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู ต้ งั คาถาม: “ถ้าตอนเช้าก่อนนักเรี ยนออกจากบ้านแล้วมีจิ้กจกร้องทัก นักเรี ยนจะทาอย่างไร?
และนักเรี ยนคิดว่า ความเชื่ อสาหรับนักเรี ยนคืออะไร?”
- ให้นกั เรี ยนเปิ ดพระคัมภีร์ (ลูกา 17:5-10) เรื่ อง ความเชื่อ อ่านช้าๆในใจ
“...หากท่านมีความเชื่ อเท่าเมล็ดมัสตาร์ ด และพูดกับต้นหม่อนต้นนี้วา่ 'จงถอนรากแล้วไปขึ้นใน
ทะเลเถิด' ต้นหม่อนต้นนั้นก็จะเชื่อฟังท่าน....”
- ครู แจกใบความรู ้ คาอธิบายพระวาจา(ลูกา 17:5-10) “พลังของความเชื่อ” ของคุณพ่อชัยยะ กิจ
สวัสดิ์ ให้นกั เรี ยนอ่านและทาความเข้าใจถึงพระวาจาในตอนนี้ เพิ่มเติมจากคาอธิ บายในใบความรู ้ที่ครู
แจกให้น้ ี
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- นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายถึง “ความสาคัญของความเชื่อคริ สตชน” จากคาอธิบายพระวาจา
“พลังความเชื่อ” ของคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ ในประเด็นที่วา่ “สิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ยอ่ มเป็ นไปได้เสมอ
หากเราเชื่ อว่าเป็ นไปได้”
4.1.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- แบ่งกลุ่มนักเรี ยนและให้บนั ทึกประสบการณ์ความเชื่ อกับพระเจ้าและความสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรี ยนกับพระองค์ในเหตุการณ์ต่างๆ ของชีวติ ที่ผา่ นมา และ แบ่งปั นให้เพื่อนในกลุ่มได้รับฟัง
- ให้นกั เรี ยนเขียนข้อตั้งใจในการเพิ่มพูนความเชื่อของคนเพื่อนาไปปฏิบตั ิและนามาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในคาบถัดไป
อธิษฐำนภำวนำ
สวดภาวนาร่ วมกันเพื่อขอบพระคุณพระจิตเจ้าที่ได้ทรงนาทางในการเรี ยนรู ้ในคาบนี้ อย่างดี (2 นาที)
4.2 คำบที่ 2
4.2.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ให้นกั เรี ยนแลกเปลี่ยนข้อตั้งใจและประสบการณ์ที่ได้รับ
- ให้นกั เรี ยนชมคลิป ความเชื่อ (การ์ ตูน animation) สื่ อเรื่ องราวของชายผูม้ ีความเชื่อในพระเจ้าแม้
จะตกอยูใ่ นสถานการณ์อนั ตราย
- ให้นกั เรี ยนสนทนาพูดคุยและแบ่งปั น “นักเรี ยนได้สัมผัสความรู ้สึกอะไรบ้างจากคลิปที่ชมไปนี้
และหากนักเรี ยนเป็ นชายคนนั้นนักเรี ยนจะกระทาเช่นนั้นหรื อไม่ นักเรี ยนคิดว่านักเรี ยนมีความเชื่ อ
มากพอที่จะกระทาสิ่ งใดได้บา้ ง”
4.2.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- แบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มละ 5 - 6 คน
- ครู แจกใบความรู ้ เรื่ อง “ความเชื่ อ” จากหนังสื อหลักธรรมคาสอนคาทอลิ ก ของคุ ณพ่อวุฒิเลิ ศ
แห่ ล้อ ม และใบความรู ้ เ รื่ อ ง “ความเชื่ อ คื อ อะไร?” จากหนัง สื อ ค าสอนคาทอลิ ก ส าหรั บ เยาวชน
YOUCAT ภาคที่ 1 บทที่ 3 ข้อที่ 21
- อภิปรายร่ วมกันในกลุ่มถึงความหมายของความเชื่ อคริ สตชนสาหรับตัวนักเรี ยน และยกตัวอย่าง
ความเชื่อของบุคคลสาคัญในพระคัมภีร์ที่เป็ นแบบอย่างความเชื่อแบบคริ สตชน
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- ออกแบบแผนภาพความเชื่ อคริ สตชนโดยสามารถอ้างอิงเนื้ อหาได้จากใบความรู ้ “ความเชื่อ” จาก
หนังสื อหลักธรรมคาสอนคาทอลิ ก ของคุ ณพ่อวุฒิเลิ ศ แห่ ล้อม และใบความรู ้ เรื่ อง “ความเชื่ อคื อ
อะไร?” จากหนังสื อ คาสอนคาทอลิกสาหรับเยาวชน YOUCAT ภาคที่ 1 บทที่ 3 ข้อที่ 21

ตัวอย่ำงแผนภำพ “ควำมเชื่ อคริสตชน”
ควำมเชื่ อคริสตชน

มัน่ ใจว่าพระเจ้ามีอยูจ่ ริ ง

เป็ นพระพรที่แท้จริ งของพระเจ้าที่ตอ้ งพัฒนาผ่าน...

- ผ่ านประสบการณ์ ความเชื่ อ
- แสดงออกซึ่ งความไว้ วางใจในทุกสถานการณ์
- ยอมรั บให้ ทุกสิ่ ง“เป็ นนา้ พระทัยของพระเป็ นเจ้ า”

- การภาวนา
- การอ่ านพระวาจา
- การแสวงหาประสบการณ์ จากพระ
เมตตาและความรั กของพระเจ้ า
- การแลกเปลี่ ย นสนทนากั บ พระเจ้ า
อย่ างมีชีวิตชีวา

4.2.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ภาวนาส่ วนตัว ทบทวนชี วิตที่ ผ่านมา และแบ่งปั นประสบการณ์ ความเชื่ อที่ นัก เรี ย นเคยได้รับ
เพิ่มเติมจากคาบที่แล้ว
- ให้นกั เรี ยนกลับไปภาวนาประจาวันเพื่อวอนขอพระพรแห่งความเชื่ อ และทาบันทึกวิธีการภาวนา
ความรู ้ สึ ก จากการภาวนาวอนขอความเชื่ อ หรื อ ประสบการณ์ ค วามเชื่ อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพิ่ ม เติ ม แล้ว น า
ประสบการณ์ที่ได้รับมาแลกเปลี่ยนในคาบถัดไป
5. กำรไตร่ ตรอง
5.1 สะท้อน (Reflect)
- นักเรี ยนสามารถพัฒนาความเชื่อได้อย่างไรบ้าง
- ความเชื่ อคริ สตชนมีผลอย่างไรต่อการดาเนินชีวิตของนักเรี ยน
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5.2 เชื่อมโยง (Connect)
- นักเรี ยนรู ้จกั สังเกตและพัฒนาความเชื่ อของตนกับพระเจ้าผ่านประสบการณ์ต่างๆ ในชีวติ
5.3 ปรับใช้ (Apply)
- ด้วยความเชื่ อนักเรี ยนสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและปั ญหาต่างๆ ในชีวิต และเป็ นแบบอย่างของ
คริ สตชนที่ดีต่อคนรอบข้าง
6. สื่ อกำรเรียนกำรสอน
- คลิปเพลงจาก youtube “เมื่อลูกได้เชื่อ” https://www.youtube.com/watch?v=T1jREr72LsU
- คลิปโฆษณา youtube ไทยประกันชีวติ “จิก้ จก” https://www.youtube.com/watch?v=oZA1Ghj-8CE
- คลิปการ์ตูน animations youtube เรื่ อง “ความเชื่อ” https://www.youtube.com/watch?v=F_BCSooZ3qE
- ใบความรู ้ คาอธิบายพระวาจา (ลูกา 17:5-10) “พลังของความเชื่อ” ของคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์
- ใบความรู ้เรื่ อง “ความเชื่อ” จากหนังสื อหลักธรรมคาสอนคาทอลิก ของคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ลอ้ ม
- ใบความรู ้เรื่ อง “ความเชื่อคืออะไร” จากหนังสื อ คาสอนคาทอลิกสาหรับเยาวชน YOUCAT ภาคที่ 1
บทที่ 3 ข้อที่ 21
7. กำรเตรียมตัวของครู
7.1 ศึกษาคาอธิบายพระวาจา (ลูกา 17:5-10) “พลังของความเชื่อ” ของคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์
7.2 ทบทวนความรู ้เรื่ อง “ความเชื่อ” จากหนังสื อหลักธรรมคาสอนคาทอลิก ของคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ลอ้ ม
7.3 ทบทวนความรู ้เรื่ อง “ความเชื่ อคืออะไร” จากหนังสื อ คาสอนคาทอลิกสาหรับเยาวชน YOUCAT
ภาคที่ 1 บทที่ 3 ข้อที่ 21
7.4 เนื้อหาศึกษาเพิ่มเติม
ใบควำมรู้ ที่ 1 ควำมเชื่ อ
ความเชื่อ คือ การยอมรับว่า ผูน้ ้ นั สิ่ งนั้น เหตุการณ์น้ นั เรื่ องนั้น มีอยูจ่ ริ ง เป็ นจริ ง และไม่สามารถจะ
พิสูจน์ได้ดว้ ยเหตุดว้ ยผล หรื อตามหลักวิทยาศาสตร์ เมื่อเป็ นเช่ นนี้ อะไรก็ตามที่เราสามารถพิสูจน์ได้ดว้ ย
เหตุผลหรื อด้วยวิทยาศาสตร์ ก็ไม่ตอ้ งอาศัยความเชื่อ เพราะมันเป็ นความจริ งที่พิสูจน์ได้แล้ว เช่น เราทราบว่า
บนดวงจันทร์ ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยูเ่ ลย ดังนั้น ความเชื่อที่บอกว่ามีกระต่ายบนดวงจันทร์ จึงไม่ถูกต้อง เพราะ
พิสูจน์แล้วด้วยการส่ งมนุษย์อวกาศไปสารวจดวงจันทร์ และพบว่าไม่มีสิ่งมีชีวติ จริ งๆ
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ความเชื่ อ เป็ นพระพรที่พระประทานให้มนุ ษย์ ให้มนุ ษย์ยอมรับในพระเป็ นเจ้า และพระวาจาของ
พระองค์ที่ทรงมอบแก่มนุษย์ อันได้แก่พระคัมภีร์นนั่ เอง
เมื่อเป็ นพระพรที่พ ระประทานให้ จึงขึ้นอยู่กบั พระองค์ที่จะทรงมอบหรื อประทานให้ผูใ้ ด ให้ใคร
หรื อจะไม่ให้ใครก็ได้ เพราะเป็ นสิ ทธิ์ ของพระองค์ลว้ นๆ ดังนั้น หลายครั้งเราจึงพบว่า หลายคนเรี ยนรู ้ พระ
ธรรมคาสอนคาทอลิกได้ทะลุปรุ โปร่ ง สามารถตอบคาถามได้ทุกคาถาม แต่เขาไม่ได้เป็ นคาทอลิก เพราะเขา
ไม่ได้รับความเชื่ อ คาสอนที่เขาได้รับจึงเป็ นเพียงแค่ ความรู ้ เท่านั้น มันหาเป็ นชี วิต หรื อ ความรัก ไม่ แต่
ตรงกันข้าม เราเห็ นอีกบางคนอ่านหนังสื อไม่ออก คาสอนไม่ค่อยจะรู ้ เรื่ อง ถามอะไรก็ตอบไม่ค่อยได้ แต่
กลับศรัทธา เป็ นคาทอลิ กที่ดี เป็ นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยม เพราะเขามีความเชื่ อ ซึ่ งเป็ นพระพรที่ได้รับมาจาก
พระเป็ นเจ้า ถ้าจะถามว่าทาไมเป็ นอย่างนี้ ก็ตอ้ งตอบว่า “เป็ นน้ าพระทัยของพระเป็ นเจ้า” เพราะพระองค์ทรง
มีแผนการสาหรับทุกคน
ความเชื่ อเป็ นชี วิต เราเคยได้ยินคาพูดนี้ อยูบ่ ่อยๆ ซึ่ งแน่นอนว่ามีความหมายตรงกับ ความเชื่ อ ในมิติ
ของศาสนาคริ สต์ กล่าวคือ เมื่อเป็ นชี วิต ย่อมหมายถึง การ “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” ดังสิ่ งมีชีวิตทั้งหลายด้วย ผิด
กันตรงที่ ค วามเชื่ อนั้นเป็ นนามธรรม ไม่ มี รูป ร่ า งหรื อร่ า งกายที่ สามารถจับ ต้องได้ พู ดง่ า ยๆ ก็ คื อ ไม่ ใ ช่
รู ปธรรม ที่เป็ นวัตถุ
ความเชื่ อของเราเกิ ดจากพระเป็ นเจ้าประทานให้ และผูร้ ั บจะต้องดู แลบารุ งเลี้ ยงให้เจริ ญเติ บ โต
เข้มแข็งขึ้น ด้วยความร่ วมมือกับพระเป็ นเจ้า ด้วยการแสวงหาประสบการณ์ จากพระเมตตา จากความรักของ
พระองค์ นัน่ คือการปฏิบตั ิตนตามจิตตารมณ์ของพระองค์
ในเวลาเดี ยวกัน ถ้าหากเราไม่ระวังดี ๆ ถ้าเราปล่อยตัวละเลยหน้าที่ต่างๆ ของการเป็ นบุตรที่ดีของ
พระเป็ นเจ้า และการเป็ นพี่ น้องที่ ดีต่ อกัน และกัน ความเชื่ อของเราก็ จะเจ็บ ป่ วย หรื ออาจถึ ง ขึ้ นตายได้
เหมือนกัน ดังนั้น ความเชื่อจึงเป็ นชีวติ ที่เราจะต้องดูแลอย่างดี
(ทีม่ ำ : หนังสื อหลักธรรมคำสอนคำทอลิก คุณพ่ อวุฒิเลิศ แห่ ล้อม)
ใบควำมรู้ ที่ 2

ข่ ำวดี ลูกำ 17:5-10

(5) บรรดาอัครสาวกทูลองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า ‘โปรดเพิ่มความเชื่อให้พวกเราเถิด’ (6) องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าจึงตรัสว่า ‘ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ ด และพูดกับต้นหม่อนต้นนี้วา่ “จงถอนรากแล้วไปขึ้นอยูใ่ น
ทะเลเถิด” ต้นหม่อนต้นนั้นก็จะเชื่อฟังท่าน
(7) ‘ท่านผูใ้ ดที่มีคนรับใช้ออกไปไถนา หรื อไปเลี้ยงแกะ เมื่อคนรับใช้กลับจากทุ่งนา ผูน้ ้ นั จะพูดกับ
คนรับใช้หรื อว่า “เร็ วเข้า มานัง่ โต๊ะเถิด” (8)แต่จะพูดมิใช่หรื อว่า “จงเตรี ยมอาหารมาให้ฉนั เถิด จงคาดสะเอว
คอยรับใช้ฉนั ขณะที่ฉนั กินและดื่ม หลังจากนั้นเจ้าจึงกินและดื่ม” (9)นายย่อมไม่ขอบใจผูร้ ับใช้ที่ปฏิบตั ิตาม
คาสั่งมิใช่หรื อ (10)ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ทาตามคาสั่งทุกประการแล้ว จงพูดว่า “ฉันเป็ น
ผูร้ ับใช้ที่ไร้ประโยชน์ เพราะฉันทาตามหน้าที่ที่ตอ้ งทาเท่านั้น”’
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พระวรสำรตอนนีบ้ อกควำมจริงแก่เรำ 2 ประกำร
ประการแรกเกี่ยวกับ “พลังของความเชื่อ”
พระเยซู เจ้าตรัสว่า “ถ้าท่านมีความเชื่ อเท่าเมล็ดมัสตาร์ ด และพูดกับต้นหม่อนต้นนี้ ว่า ‘จงถอนราก
แล้วไปขึ้นอยูใ่ นทะเลเถิด’ ต้นหม่อนต้นนั้นก็จะเชื่อฟังท่าน” (ลก 17: 6)
เมล็ดมัสตาร์ ดมีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาพันธุ์ ไม้ที่มีอยู่ในพระคัมภี ร์ ส่ วนต้นหม่อนเป็ นไม้ช นิ ด
หนึ่ง ใช้ใบสาหรับเลี้ยงตัวไหม ผลสุ กกินได้
หากนาเมล็ดมัสตาร์ ดกับต้นหม่อนมาเปรี ยบเทียบขนาดกัน คงเหมือนเอาเรื อบดไปจอดเทียบเรื อ
บรรทุกเครื่ องบิน
อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงเลื อกใช้พนั ธุ์ไม้สองชนิ ดที่ไม่น่าจะเทียบเคียงกันได้ เพื่อขับเน้น “พลัง
ของความเชื่อ” ให้เห็นเด่นชัด
ลาพังความเชื่ อเพี ยงน้อยนิ ดเท่าเมล็ดมัสตาร์ ด ก็สามารถเคลื่ อนต้นหม่อนที่ใหญ่โตกว่ามากให้ไป
ขึ้ นอยู่ใ นทะเลได้ อนึ่ ง การเคลื่ อนต้น หม่ อ นให้ไ ปขึ้ นในทะเล เป็ นส านวนโวหารของชาวยิ ว และชาว
ตะวันออกอื่น ๆ ที่นิยมพูดและเขียนให้เห็นจริ งเห็นจังมากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ คนไทยก็นิยมพูดทานองนี้
เหมือนกันเช่น รักคุณเท่าฟ้า หน้าบานเป็ นกระด้ง คอแห้งเป็ นผง หนังเหนียวยิงฟันไม่เข้า เป็ นต้น
ในกรณี น้ ี เราจึงไม่จาเป็ นต้องเข้าใจสิ่ งที่พระองค์ตรัสตามตัวอักษร แล้วด่วนสรุ ปว่า เมื่อเชื่ อและรับ
ศีลล้างบาปแล้ว เราสามารถสัง่ ต้นหม่อนให้ไปขึ้นในทะเลได้
เพราะประเด็นสาคัญที่พระองค์ตอ้ งการสอนเราคือ สิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ ย่อมเป็ นไปได้เสมอหากเรา
“เชื่อ” ว่าเป็ นไปได้
แม้ความเชื่อนั้นจะน้อยนิดเท่าเมล็ดมัสตาร์ ดก็ตาม !
หากเรา “เชื่อ” ว่ามนุษย์ไม่มีทางบินได้ ไม่มีทางไปดวงจันทร์ ได้ ไม่มีทางผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจหรื อไต
ได้ แน่นอนว่าสิ่ งเหล่านี้ยอ่ มไม่มีทางเป็ นไปได้ และจะไม่มีวนั เกิดขึ้น !
แต่ถา้ เรา “เชื่อ” ว่าเราสามารถอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของเราให้เป็ นคนดีได้ เราสามารถทาให้สังคม
ของเราปลอดจากยาเสพติด การฉ้อราษฎร์ บงั หลวง การละเมิดทางเพศ หรื อเชื่ อว่าเราสามารถทาให้สังคม
ของเราเป็ นพระอาณาจักรของพระเจ้าได้ และตัวเราเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคมได้
แน่นอนว่าสิ่ งเหล่านี้ยอ่ มเป็ นไปได้ และจะเกิดขึ้นจริ งสักวันหนึ่ง !
ที่ดีเลิศไปกว่านี้ก็คือ เราคริ สตชนไม่เพียงเชื่ อมัน่ ในตัวเองเท่านั้น แต่ยงั “เชื่อมัน่ ” ในองค์พระเยซู เจ้า
อีกด้วย เราจึงไม่ถูกปล่อยให้เผชิ ญหน้ากับสิ่ งท้าทายต่าง ๆ ตามลาพัง… แต่เรามีพระองค์ผทู ้ รงสรรพานุ ภาพ
อยูเ่ คียงข้างและพร้อมช่วยเหลือเราเสมอนี่คือพลังอันยิง่ ใหญ่อย่างยิง่ ของความเชื่ อ !
(อธิบำยพระวรสำรนักบุญลูกำ ลก 17.5-10 พลังของควำมเชื่ อ โดย คุณพ่ อ ชั ยยะ กิจสวัสดิ์)
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ใบควำมรู้ ที่ 3 ข้ อ 21. ควำมเชื่ อคืออะไร
ความเชื่อเป็ นความรู ้และความไว้วางใจ มีลกั ษณะเฉพาะ 7 ประการคือ
1. ความเชื่อเป็ นพระพรแท้จริ งของพระเจ้า ซึ่ งเราได้รับ เมื่อเราวอนขออย่างร้อนรน
2. ความเชื่อเป็ นอานุภาพเหนือธรรมชาติที่จาเป็ นอย่างยิง่ ถ้าเราต้องการบรรลุถึงการช่วยให้รอดพ้น
3. ความเชื่ อเรี ยกร้องน้ าใจอิสระ และความเข้าใจที่ชดั เจนของบุคคล เมื่อเขายอมรับการเชื้ อเชิ ญของพระ
เจ้า
4. ความเชื่อเป็ นความมัน่ ใจแน่นอนเพราะพระเยซู เจ้าทรงรับประกัน
5. ความเชื่อยังไม่สมบูรณ์หากไม่นาไปปฏิบตั ิดว้ ยความรัก
6. ความเชื่อเติบโตขึ้นเมื่อเรารับฟังและเอาใจใส่ ต่อพระวาจาของพระเจ้ามากขึ้น และเข้าสู่ การแลกเปลี่ยน
สนทนากับพระองค์อย่างมีชีวติ ชีวาในการอธิ ษฐานภาวนา
7. ความเชื่อทาให้เราได้ลิ้มรสความปิ ติยนิ ดีล่วงหน้าในสวรรค์ ตั้งแต่บดั นี้
ควำมรู้ เสริม
- ความเชื่ อหมายถึ ง การมอบชี วิ ต ไว้ ก ั บ ความไม่ มี ข อบเขตของพระเจ้ า (คาร์ ล ราห์ เ นอร์
นักเทววิทยาชาวเยอรมัน)
- ความเชื่อคือความมัน่ ใจในสิ่ งที่เราหวังไว้ เป็ นข้อพิสูจน์ถึงสิ่ งที่มองไม่เห็น (ฮีบรู 11:1)
(จำกคำสอนคำทอลิกสำหรับเยำวชน YOUCAT ภำคที่ 1 บทที่ 3 ข้ อที่ 21)
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