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ระดับท่ี 5 
ฐานงานท่ี 2 : มโนธรรมของฉันทํางานอยางไรบาง 
คํานํา 
 ในที่ประชุมคราวที่แลว เราไดถามตัวเราเองวา : ฉันนาเชื่อถือพอหรือยัง 
 เราไดพิจารณากันถึงวิธีการเปนคนนาเชื่อถือ และก็เวลาใดที่เราเปนคนไมนาเชื่อถือ เราไดเรียนรูวาเรา
จะเปนคนไมนาเชื่อถือไดก็ตอเม่ือไดรับความชวยเหลือจากพระเจา เรารวมมือกับพระเจาในการทําดีหนีชั่วโดย
ทางมโนธรรม 
 ในพิธีฉลองกันคราวที่แลว เราไดวอนขอ นักบุญโธมัส มอร ทานไดดูหนังเร่ือง “Man for all seasons” 
แลวหรือยัง ขาพเจาจะเลาเร่ืองเกี่ยวกับนักบุญองคนี้ใหทานทั้งหลายฟง : 
 โธมัส มอร เปนขุนนางชั้นเสนาบดีของประเทศอังกฤษ ภายใตพระเจาเฮนร่ีที่ 8 พระมหากษัตริยผูได
ถอนตัวออกจากพระศาสนจักรคาทอลิกเพราะวาไมตองการเชื่อฟงคําบัญชาของพระเจาอีกตอไป ทานตองการ
ใหพลเมืองชาวอังกฤษทุกๆคนทําตามทาน จึงไดกอตั้งพระศาสนจักรใหมโดยมีพระองคเปนประมุข แตทวา 
โธมัส ไมยอมรับพระองคพรอมทั้งบอกกษัตริยวา : “ขาพเจาเปนขารับใชของพระมหากษัตริยก็จริงอยู แตวา
กอนอ่ืนนั้นเปนขารับใชของพระเจา” โธมัสไดถือตามเสียงมโนธรรมของตน แทนที่จะเชื่อในคําม่ันสัญญาของ
พระมหากษัตริย พระเจาเฮนร่ีส่ังจับเขาขังคุกและโธมัสก็ตายในคุกนั้นโดยยึดม่ันตามเสียงมโนธรรมของตน เรา
ขนานนามทานวานักบุญองคอุปถัมภของมโนธรรม ตอนนี้เราจะวอนขอทานนักบุญโธมัส มอรใหชวยเรา
ทั้งหลายตอบคําถามอันสําคัญยิ่งนี้ คือ มโนธรรมของฉันทํางานอยางไรบาง 
 เราไดเรียนรูมาแลววามโนธรรมนั้นสําคัญเพียงใดบางในชีวิตของเราเอง เรารูวามนุษยทุกๆคนมีมโน
ธรรม ทุกชาติพันธุ ทุกยุคทุกสมัย โดยปราศจากขอยกเวนใดๆทั้งส้ิน เรารูวาจําตองเสริมสรางมโนธรรมดวยการ
จารึกพระบัญญัติของพระเปนเจา โดยเฉพาะอยางยิ่ง บัญญัติรัก “ไวใจจิตใจเรา” คือ ในมโนธรรมของเรา 
สุดทายนี้เราจําตองเรียนรูวิธีการทํางานของมโนธรรมพรอมบทบาทหนาที่ตางๆในชีวิตเรา 
 
ประสบการณชีวิต 
* ทานเคยสังเกตุเห็นคนอ่ืนๆ ถือตามเสียงมโนธรรมหรือไมถือตามบางหรือเปลา 
 
แบบฝกหัด 
 ใหแตละคนยกตัวอยางมาสามเร่ือง 
* ทานเคยสังเกตุดูบางคนรอบๆตัวทานที่ถือตามเสียงมโนธรรมไดงายๆ และรวดเร็วบางไหม 
 เชน ฉันมาไมไดเพราะวา… 
* แลวก็คนอ่ืนๆ ที่ถือตามเสียงมโนธรรมไมไดงายๆนั้น ทานเคยพบบางไหม 
 เชน 1. ไมเปนไร ฉันตองการเชนนั้น 
        2. ไมเปนไร ฉันจะทําทีหลัง 
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        3. ไมเปนไร ฉันมีเหตุผลของฉันก็แลวกัน 
  
 ดวยจิตใจอันชอบธรรม ใหเราแตละคนหวนนึกถึงคุณงามความดีและความจริง แลวก็การปฏิบัติตาม
น้ําพระทัยของพระเจาในชีวิตของตน 
* เสียงมโนธรรมของฉันแสดงบทบาทหนาที่อยางไรและเวลาใดบาง 
 เสียงมโนธรรมนั้นอยูกับตัวฉันตลอดทั้งวันทั้งคืน คอยชวยเตือนสติฉันใหทําเร่ืองที่ถูกตองชอบธรรมใน
ทุกๆโอกาส ดังนั้น ทุกๆคร้ังที่ฉันมีเร่ืองเล็กเร่ืองใหญใหตองตัดสินใจ เวลานั้นแหละที่มโนธรรมของฉันเ ร่ิม
ทํางานในฐานะบุตรของพระเจา พระองคทรงประสงคใหฉันเปนคนดีและนารักเหมือนกับพระองค แตทวาฉัน
ตองเปนคนลงมือปฏิบัติงาน ฉันตองมีสวนรับผิดชอบ ฉันตองตัดสินใจใหถูก ฉันไมใชตุกตาหุน ฉันตองสมัครใจ
ทําเอง 
    
  บัดนี้ใหเราพิจารณาดูส่ิงที่เกิดข้ึนกับตัวเราอยางใกลชิด 
* มีส่ิงใดเกิดข้ึนทันทีเปนอันดับแรก เวลาที่ฉันทําอะไรบางอยางที่ฉันชอบหรือไมชอบ 
 
 ใหแตละคนพูดคุยกับตัวเองในใจ รําพึงภาวนาและวิเคราะหดูผลที่จะตามมาดวย 
 ถาฉันปฏิบัติตามใจชอบ หรือแมไมชอบก็ตาม 
  (ใหเวลาพอสมควรในการนี)้ 
 ในลักษณะแบบเดียวกันนั้น ใหพิจารณาดูวามีส่ิงใดเกิดข้ึนเปนอันดับแรกเวลาฉันไดรับคําส่ัง หรือเวลา
ตองปฏิบัติตามตารางเวลา หรือเวลาตองทําหนาที่ของตน หรือเวลาทํางานของตน 
   - สําหรับบางคน อาจมีอะไรเกิดข้ึน 
   - สวนอ่ืนๆ นั้น อาจไมมีอะไรเกิดข้ึนก็ได 
 
 แตทวาในที่สุดฉันก็ตองตัดสินใจในแตละโอกาส จะเปนเดี๋ยวนี้หรือทีหลังจะเปนวันนี้หรือพรุงนี้ก็ตาม 
หลังจากที่ไดพูดคุยในใจตัวเองแลว ก็ถึงเวลาที่จะตองตัดสินใจแลวละ 
 
* ใครสามารถชวยเราตัดสินใจไดดีที่สุดบาง 
   - นักบุญตางๆ 
   - พระจิตเจา พระบิดา พระบุตร องคพระผูเปนเจาเอง 
ฉันเปนบุตรของพระเจา 
* ส่ิงใดคือพระประสงค 
   -  
* อะไรเปนพระบัญชา 
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   -  
* ส่ิงใดเปนที่พอพระทัยพระองค 
   -  
* อะไรเปนส่ิงตองหาม 
   -  
 
 การสนทนากับพระเจานั้นเปนเร่ืองสําคัญยิ่ง เพราะพระองคทรงเปยมดวยความรักตอเราทั้งหลาย เรา
เปนผูประเสริฐในสายพระเนตรของพระองค นอกเหนือจากส่ิงทั้งหลายทั้งปวงนี้แลว จิตใจอิสระของเราก็ตอง
ตัดสินใจในที่สุดวา : 
   - ฉันไป… 
   - ฉันไมไป… 
 แตทวามโนธรรมก็ยังไมหมดภาระกิจ แมวาฉันไดตัดสินใจไปแลว และไดปฏิบัติงานดวยใจอิสระของ
ฉันตามเสียงมโนธรรม นานกอนจะมีใครสักคนลงมือทําส่ิงใด โปรดบอกฉันดวยวา : 
* ส่ิงที่ทานทําไปแลวนั้น ดีหรือ… 
* ส่ิงที่ทานทําไปแลวนั้น ผิด 
* มีส่ิงใดที่จะทําไดดีกวานี้ 
* มีส่ิงใดทํารายผูอ่ืน 
* มีส่ิงใดที่แสดงใหเห็นถึงความรัก 
 มันจะส่ังเตือนสติ หรือ หาขอแกตัวใหกับตนเอง 
 นี่แสดงถึงศักดิ์ศรีอันใหญยิ่งของมโนธรรมของฉัน มันชวยฉันใหรูสํานึกตัวไดทุกโอกาส มันตองการให
ฉันเห็นความจริงและมีจิตใจชอบธรรม 
 
วจนพิธีกรรม  มัทธิว 21 : 28-32 
 “ทานทั้งหลายคิดเห็นอยางไร ชายคนหนึ่งมีบุตรสองคน เขาไปพบบุตรคนแรกพูดวา ‘ลูกเอย วันนี้จงไป
ทํางานในสวนองุนเถิด’ บุตรตอบวา ‘ลูกไมอยากไป’ แตตอมาก็เปล่ียนใจและไปทํางาน พอจึงไปพบบุตรคนที่
สองพูดอยางเดียวกัน บุตรคนที่สองตอบวา ‘ครับพอ’ แตแลวก็ไมไดไปสองคนนี้ใครทําตามใจพอ พวกเขาตอบ
วา “คนแรก” 
* ทานทั้งหลายคิดเห็นอยางไรบาง 
 พระเยซูเจาทรงขอใหฉัน “รวมความคิด” กับพระองคและใหรวมมือในการเขาใจพระวาจา นิทาน 
แบบอยาง และนิทานเปรียบเทียบของพระองค 
 เชนเร่ืองบุตรคนหนึ่งในสองใครทําตามใจพอ คําตอบที่เปนเอกฉันทคือ คนแรก (อยางที่ผลสุดทาย
แสดงออกใหเห็นกัน) 
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การแสดงบทพระวรสารใหสอดคลองกับชีวิตประจําวัน 
 ในพระวรสารของนักบุญมัทธิว 21 : 28-32 พระเยซูเจาทรงขอใหเราพิจารณารําพึงถึงเร่ืองเลาธรรมดา
ที่พระองคทรงเร่ิมถามวา “ทานทั้งหลายคิดเห็นอยางไร” 
 พระเยซูเจาทรงเปนคนปอนคําถามนี้ใหเราแตละคนไดคิดพิจารณาดู คือ ทานทั้งหลายคิดเห็นอยางไร 
บุตรสองคนนี้ใครทําตามใจพอ 
 คําถามนี้ของพระเยซูเจาเชิญชวนเราใหทําความเขาใจอยางลึกซึ้งยิ่งข้ึนในบทบาทหนาที่ของมโนธรรม
ของเรา 
* สภาพชีวิตคนในนิทานของพระคัมภีรมีความคลายคลึงกับสภาพการณใดบางในชีวิตประจําวันของเรา 
   - เราไดรับคําส่ังใหทําส่ิงตางๆ โดยหลายบุคคล 
   - เราจําตองปฏิบัติตามกฏระเบียบตางๆ 
* ใครบางสามารถสรุปเหตุการณตางๆ ของนิทานไดโดยยอ 
   - มีพอคนหนึ่งขอบุตรคนแรกใหไปทํางานในสวนองุนวันนี้ แตบุตรตอบวา “ลูกไมอยากไป” แลวพอก็ไดไปขอ
บุตรคนที่สองแบบเดียวกัน และไดรับคําตอบวา “ครับพอ” 
* ผลออกมาเปนอยางไรบาง 
   - บุตรคนแรกที่ตอบพอ “ลูกไมอยากไป” แลวก็รูสึกเสียใจในคําตอบนั้นจึงไปทํางานที่พอขอ 
* สวนบุตรคนที่สองซึ่งตอบทันทีวา “ครับพอ” แลวเปนอยางไร 
   - ในที่สุด เขาก็ไมไดไปทํางาน 
 
รําพึงถึงพระวาจาของพระเจา 
* ทานทั้งหลายจะตอบคําถามของพระเยซูเจาวาอยางไร 
   - ใหคําอธิบายในคําตอบของทานดวย 
* จากนิทานเร่ืองนี้ทานทั้งหลายไดเรียนรูสาระสําคัญประการใดบาง 
   - ปฏิบัติกิริยาแรกที่ยอมรับหรือไมยอมรับนั้นมิใชประเด็นสําคัญ แตผลสุดทายนี่ซิสําคัญ 
   - คนหนึ่งนอบนอมเชื่อฟง 
   - อีกคนหนึ่งไมนอบนอมเชื่อฟง 
   - แตละคนไดตัดสินใจอยางอิสระที่จะทําตามคําขอหรือไมทํา หลังจากที่ไดคิดพิจารณาในใจและคิดรวมกับ
พระเจาแลว 
   - บุตรคนแรกรูสึกเสียใจใน “ภายหลัง” แตแลวก็ไปทําตามคําขอ หลังจากที่ไดตอบปฏิเสธวา “ไมครับพอ” 
อยางเร็วเกินไป 
* ทานทั้งหลายบรรยายไดไหมวามีการพิจารณามโนธรรมของตัวเองอยางไรบางและมีการปรึกษากับพระเจา
อยางไรบาง 
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* ทานทั้งหลายบรรยายไดไหมวา บุตรคนที่สองคิดพิจารณาตัวเองอยางไรบาง 
 
 เราทั้งหลายทําไดแคเดาเอา สวนพระเจากับบุตรคนแรกและบุตรคนที่สองนั้นรูดีวามีอะไร 
เกิดข้ึนในมโนธรรมของตน แลวก็ตัดสินใจออกไปไดอยางไร 
บัดนี้ฉันสามารถยืนยันไดวา 
1. ฉันมีมโนธรรมที่พระเจากับฉันตองรวมมือกัน 
2. ในการพิจารณาคิดในใจตัวเองและคิดรวมกับพระเจา ฉันตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมา 
3. มโนธรรมส่ังบอกฉันใหทําส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม 
 
ฉันจะทําประการใดดีตอนนี้ 
1. ฉันจะตัดสินใจไมทําตามใจชอบหรือทําตามใจชอบ 
2. ฉันจะคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมา 
3. ฉันจะยินยอมสมัครใจทําตามบัญชาของเสียงมโนธรรม 
 
พิธีฉลองกัน 
พิธีกร : ขาแตพระเจา พระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย มโนธรรมชวยขาพเจาใหไดสนิทสัมพันธกับ 
 พระองค เพราะพระองคทรงประทับอยูกับขาพเจาเสมอ 
ทุกคน : ขาพเจาขอขอบคุณพระองคที่ทรงประทับอยูใกลๆ ตัวขาพเจาทั้งหลาย 
พิธีกร : ขาแตพระเจา พระองคมิทรงปลอยใหลูกตองพิจารณาตัดสินใจโดยลําพัง แตทรงโปรดให 
 ไดสัมผัสพระองคโดยทางเสียงมโนธรรม 
ทุกคน : ขาพเจาขอขอบคุณพระองคที่ทรงประทับอยูใกลๆ ตัวขาพเจาทั้งหลาย 
พิธีกร  : ขาแตพระเยซูคริสตเจา พระองคทรงเสด็จมาประทับอยูกับขาพเจาทั้งหลายในศีลศักดิ์ 
   ตางๆ ในฐานะมิตรสหายและพระผูไถ 
ทุกคน  : ขาพเจาขอขอบคุณพระองคที่ทรงประทับอยูใกลๆตัวขาพเจาทั้งหลาย 
พิธีกร   : ขาแตพระเยซูคริสตเจา พระองคทรงทราบดีถึงสภาพความเปนมนุษยและประสบการณ 
   ชีวิตประจําวันของขาพเจาทั้งหลาย 
ทุกคน   : ขาพเจาขอขอบคุณพระองคที่ทรงประทับอยูใกลๆ ตัวขาพเจาทั้งหลาย 
พิธีกร   : ขาแตพระจิตเจา ขาพเจาเชื่อม่ันวาพระองคทรงประทับอยูกับขาพเจา 
ทุกคน   : ขาพเจาขอขอบคุณพระองคที่ทรงประทับอยูใกลๆ ตัวขาพเจาทั้งหลาย 
พิธีกร   : ขาแตพระจิตเจา ความรักของพระองคนําทางชีวิตขาพเจาไป 
ทุกคน  : ขาพเจาขอขอบคุณพระองคที่ทรงประทับอยูใกลๆ ตัวขาพเจาทั้งหลาย 
รองเพลง : อยากลัวไปเลย (ดูตามฐานงานที่แลว) 
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ผูเรียนท้ังหลาย : ขาพเจาเปนผูประเสริฐในสายพระเนตรของพระเจา 
     ขาพเจาเปนบุตรของพระองค ขาพเจาเปนคนของพระองค 
     อาแมน 
 


