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	 ในโอกาสปีแห่งความเชื่อ		สมณสภาเพื่อการประกาศพระวรสารใหม่	(Pontifical	Council	 

for	Promoting	the	New	Evangelization)	ได้จัดงานชุมนุมครูคำาสอนนานาชาติ	(International 

Conference	on	Catechesis)	โดยมีหัวข้อคือ	“ครูคำาสอน	พยานแห่งความเช่ือ”	(The	Catechist; 

a	Witness	of	Faith,	Day	for	Catechists)	ณ	กรุงโรม	ประเทศอิตาลี	ระหว่างวันที่	26	-	29	 

กันยายน	ค.ศ.	2013	มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมครูคำาสอนฯ	1600	คน	จาก	50	ประเทศ		ซึ่งเป็นงาน 

ฉลองสำาคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งในปีแห่งความเชื่อ		ฉลองครบ	20	ปี	ของหนังสือคำาสอนพระ 

ศาสนจักรคาทอลิก	(Catechism	of	The	Catholic	Church-CCC)	เพ่ือช่วยครูคำาสอนให้มีคู่มือ 

อภิบาลในปีแห่งความเชื่อ							

                                     

[ หมวดคำ�สอน ]

         

       อาจารย์พิเศษสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา		วิทยาลัยแสงธรรม

                                อ.ทัศนีย์  มธุรสสุวรรณ

การเป็นครูคำาสอน   
ไม่ใช่แค่ทำ�หน้�ที่ครูสอนหรือทำ�ง�นของครูคำ�สอน 

ซึ่งไม่พอ แต่เป็นครูคำ�สอนเรียกร้อง
คว�มรักที่แรงกล้�ต่อพระคริสตเจ้� 

คว�มรักต่อประช�กรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค ์



        วารสารแสงธรรมปริทัศน์ ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2013/255676

“พระสังฆร�ช พระสงฆ์ นักบวชและครูคำ�สอน จ�กประเทศไทย  50 ท่�น เข้�ร่วมง�นชุมนุมครูคำ�สอนฯ”

1.วัตถุประสงค์ของง�นชุมนุมครูคำ�สอนน�น�ช�ติ 

	 จุดมุ่งหมายหลักประการหนึ่งของปีแห่งความเชื่อ		คือ		เน้นถึงความจำาเป็นต้องฟื้นฟู	 

“ความเป็นเอกภาพอย่างลึกซึ้งระหว่างพฤติกรรมที่เราเชื่อ		กับเนื้อหาที่เราตัดสินใจยอมรับ”	 

(ปีแห่งความเชื่อ	10)	เพราะความเชื่อเหนือสิ่งใดเป็นของขวัญจากพระเจ้า		และกิจการแห่งพระ 

หรรษทาน		ซึ่งเปลี่ยนแปลงหัวใจของบรรดาผู้มีความเชื่อ		ยิ่งกว่านั้น	“การรู้ถึงเนื้อหาท่ีต้องเชื่อ 

ไม่เพียงพอ		นอกเสียจากจะเช่ือด้วยหัวใจ		อันเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์โดยแท้จริง		เพื่อเปิดรับพระ 

หรรษทานที่ทำาให้ดวงตาเห็นสิ่งท่ีอยู่เบ้ืองล่าง		และเข้าใจว่าสิ่งที่ถูกประกาศออกมานั้นคือพระ 

วาจาของพระเจ้า”	(ปีแห่งความเชื่อ	10)

	 การอธิบายนี้เกี่ยวข้องกับบทบาทของครูคำาสอนด้วย		การแตกแยกระหว่างความรู้และ 

ประสบการณ์		ทั้งในสังคมและในพระศาสนจักร		จึงเป็นเร่ืองเร่งด่วนท่ีเราต้องสนับสนุน		ส่งเสริม										 

และอบรมบรรดาครูคำาสอนให้สามารถตอบรับการท้าทายสมัยปัจจุบันเหล่านี้		โดยอาศัยการเป็น 

ประจักษ์พยาน		จึงสามารถกระตุ้นภายในชุมชนคริสตชนให้มีพลัง	(Dynamism)	ท่ีทำาให้ข้อเสนอ 

เรื่องพระเจ้าของพระเยซูคริสตเจ้าในสมัยปัจจุบันนี้เป็นไปได้	
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	 การชุมนุมครูคำาสอนครั้งนี้จะมีช่วงเวลาไตร่ตรองเกี่ยวกับหนังสือคำาสอนของพระศาสนจักร 

คาทอลิก	(Catechism	of	the	Catholic	Church-CCC)	บุคคลเป้าหมาย	คือ	บรรดาประธาน 

คณะกรรมการคาทอลิกของสภาพระสังฆราชเน้นเรื่องงานคำาสอน	(การอบรมคริสตศาสนธรรม)	 

การประกาศข่าวดีหรือสนามงานอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้อง		ผู้อำานวยการสำานักงานคำาสอนระดับชาต	ิ	หรือ 

ระดับสังฆมณฑลที่ร่วมทำางานด้านครูคำาสอน		หรือผู้ทำางานอภิบาลที่บริการเรื่องเดียวกันนี้ใน 

โรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกัน		ยิ่งกว่านี้ทุกสังฆมณฑลได้รับเชิญให้ส่งครูคำาสอนคน 

หนึ่ง		หรือหลายคนมาร่วมกันแสวงหาเกณฑ์เพื่อแยกแยะ		และหาแนวทางชัดเจนสำาหรับการ 

อบรมครูคำาสอน

	 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม		โดยมีพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์	วีระ	 

อาภรณ์รัตน์		ประธานคณะกรรมการฯ	ได้นำาคุณครูคำาสอนจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ		อัคร 

สังฆมณฑลท่าแร่		สังฆมณฑลเชียงใหม่		สังฆมณฑลนครราชสีมา		และสังฆมณฑลราชบุรี		ใน 

จำานวนนี้มีพระสงฆ์	6	ท่าน		และนักบวชหญิง	10	ท่าน		รวมท้ังหมด	50	ท่าน		ร่วมงานชุมนุม 

ครูคำาสอนนานาชาติและแสวงบุญที่ประเทศอิตาลี		ระหว่างวันที่	23	กันยายน	ถึงวันที่	2	ตุลาคม	 

2013			

            

            

“แสวงบุญร่วมกันที่ประเทศอิต�ลี”



        วารสารแสงธรรมปริทัศน์ ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2013/255678

	 ในวันท่ี	26-27	กันยายน	ค.ศ.2013	มีตัวแทนเข้าร่วมประชุมฯ	2	ท่าน		คือ		คุณพ่อเปรมปรี 

วาปีโส		และคุณพ่อเอกสิทธิ์	ทัฬหะกุลธร	ณ	หอประชุมเปาโลที่	6	นครรัฐวาติกัน		ซ่ึงหัวข้อใน 

การประชุมครั้งนี้เน้นการไตร่ตรองเรื่องความเชื่อซ่ึงเป็นเนื้อหาในภาคแรกของหนังสือคำาสอนพระ 

ศาสนจักรคาทอลิก		โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญในงานคำาสอนเป็นผู้บรรยายหลาย

ท่าน		

 

“คุณพ่อเปรมปรี ว�ปีโส (ขว�) และคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร (ซ้�ย)  ตัวแทนคนไทยเข้�ร่วมประชุมฯ”

ซึ่งในโอก�สอันสำ�คัญนี ้ สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิสเสด็จม�เป็นวิทย�กรแบ่งปันหัวข้อ  

“คุณลักษณะของครูคำ�สอนกับก�รเป็นพย�นถึงคว�มเชื่อในโลกปัจจุบัน
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2. หัวข้อแบ่งปัน “คุณลักษณะของครูคำ�สอนกับก�รเป็นพย�นถึงคว�มเชื่อในโลกปัจจุบัน”

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส		ทรงแบ่งปันให้กับบรรดาครูคำาสอนในงานชุมนุมครูคำาสอน 

นานาชาติ		โอกาสปีแห่งความเชื่อ	วันศุกร์ที่	27	กันยายน	ค.ศ.2013	ในห้องประชุมแนร์วี	กรุงโรม 

ประเทศอิตาลี		พระองค์ตรัสว่า	“ให้เราคงอยู่กับพระคริสตเจ้าเสมอ		เลียนแบบพระองค์ใน 

ความรัก		ไปพบเพื่อนมนุษย์		เปิดประตู		กล้าก้าวออกไปประกาศพระวรสาร”	“แม้ว่าหลายคร้ัง 

จะลำาบาก		เพราะมองไม่เห็นผลลัพธ์ที่ปรารถนา...การสอนความเชื่อเป็นเร่ืองท่ีดี		และบางทีเรา 

สามารถมอบมรดกที่ดีกว่า		สิ่งที่สำาคัญ		คือ		การเป็นครูคำาสอน		ไม่ใช่แค่ทำาหน้าที่ครูคำาสอน	 

หรือทำางานของครูคำาสอนซ่ึงไม่พอ		การเป็นครูคำาสอนเรียกร้องความรักท่ีแรงกล้าต่อพระคริสตเจ้า 

ความรักต่อประชากรศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์		ความรักเช่นน้ีหาซ้ือไม่ได้ตามร้านค้า		แต่เป็นของขวัญ 

ของพระคริสตเจ้า		ความรักนี้มาจากพระคริสตเจ้า”	มี	3	ส่ิงเหมือนบรรดานักพรตเยสุอิตอาวุโส 

ปฏิบัติกัน	

 ประก�รแรก  เร่ิมจ�กพระคริสตเจ้�		หมายความว่ามคีว�มคุ้นเคยกับพระองค์		สิ่งสำาคัญ 

คือพบรูปแบบที่ประยุกต์		เพื่ออยู่กับพระอาจารย์		ทำาให้ให้ทุกส่ิงมีชีวิต		ทุกคนสามารถถาม 

ตนเองว่า		ฉันจะมีชีวิต	“อยู่”	กับพระเยซูเจ้าได้อย่างไร		มีช่วงเวลาอยู่ต่อหน้าพระองค์		เงียบๆ		 

มองพระองค์		ทำาให้ใจกระตือรือร้น		ถ้าให้หัวใจของเรา		ไม่มีความร้อนรนของพระเจ้า		ไม่มีความ 

รักของพระเจ้า		ไม่มีความอ่อนโยน		เราคนบาปน่าสงสารจะสามารถทำาให้หัวใจคนอื่นร้อนรนได ้

อย่างไร

 ประก�รที่สอง		การเริ่มจากพระคริสตเจ้า		หมายความว่าเลียนแบบพระองค์ด้วยการออก 

จากตนเอง		และไปพบปะคนอื่น		หัวใจของครูคำาสอนมีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า...ไปพบ 

กับคนอ่ืน		หากขาดส่ิงใดในสองส่ิงน้ี		หัวใจก็ไม่เต้นอีกแล้ว		มีชีวิตอยู่ไม่ได้		ถ้าหัวใจของครูคำาสอน 

เต้น		สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า		และพบปะกับคนอื่นไหม		ถ้าสัมพันธ์กับพระองค์		และนำา 

พระองค์ไปให้คนอื่นไหม		พ่อขอบอกอีกสิ่งหนึ่ง		พ่อไม่เข้าใจว่าครูคำาสอนสามารถอยู่อย่างมั่นคง 

ได้อย่างไรถ้าปราศจากขบวนการนี้

 ประก�รที่ส�ม		การเริ่มจากพระคริสตเจ้า		หมายความว่าต้องไม่กลัวที่จะก้�วไปกับ

พระองค์ในปริมณฑล	(ไปหาคนยากจน		ชายขอบ)	สมเด็จพระสันตะปาปาเอาอุปมาจากหนังสือ 

โยบ		มาสอนเราให้	“อย่ากลัวท่ีจะก้าวออกไปจากโปรแกรมติดตามพระเจ้า		เพราะว่าพระเจ้า 

เสด็จไปหาคนอื่นเสมอ		พระเจ้าไม่กลัวปริมณฑล		พระเจ้าทรงซื่อสัตย์เสมอ		ทรงสร้างสรรค์		 

และไม่ปิดตัว		จึงไม่แข็งกร้าว		ทรงต้อนรับเรา		มาพบปะเรา		ทรงเข้าใจเรา		ดังนั้นเพ่ือจะซ่ือสัตย์ 



        วารสารแสงธรรมปริทัศน์ ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2013/255680

เพื่อจะสร้างสรรค์		จำาเป็นต้องรู้จักเปลี่ยนแปลง...เพื่อประกาศพระวรสาร		ถ้าครูคำาสอนกลัว		ก ็

เป็นคนขี้ขลาด		ถ้าครูคำาสอนเป็นคนเย็นเฉย		ก็เป็นเหมือนรูปปั้นในพิพิธภัณฑ์		ถ้าครูคำาสอนเป็น 

คนแข็ง		ก็จะกลายเป็นไร้ประโยชน์และเป็นหมัน		แต่ในพันธกิจของครูคำาสอน		ท่านไม่โดดเด่ียว		 

มีพระเยซูเจ้า		นี่เป็นความสวยงามและพละกำาลังของเรา		ถ้าเราก้าวเดิน		ถ้าเราออกจากตน		นำา 

พระวรสารไปด้วยความรัก		ด้วยจิตตารมณ์ธรรมทูตแท้ด้วยพระองค์เดินไปกับเราเสมอ”

	 “ที่กรุงบัวโนสไอแรสในประเทศอาร์เจนติน่า		มีเด็กมากมายไม่รู้จักสวดทำาเคร่ืองหมาย 

กางเขน		น่ีเป็นปริมณฑล		เราจำาเป็นต้องไปสอน		พระเยซูเจ้าทรงรอเราที่นั่น		ให้ไปช่วยสอนเด็ก 

เหล่านั้นทำาเครื่องหมายกางเขน		เมื่อชุมชนคริสตชนปิดตน		ก็กลายเป็นคนป่วย		แต่หากเปิดตน 

ไปตามถนนสู่ปริมณฑล...เราอาจพบอุบัติเหตุพ่อชอบให้พระศาสนจักรได้รับอุบัติเหตุมากกว่าพระ 

ศาสนจักรป่วย		สุดท้าย		ขอบใจพระอัครสังฆราชรีโน	ฟิสิเชลลา		ประธานสมณสภาเพ่ือการ 

ส่งเสริมการประกาศพระวรสารใหม่		ผู้รับผิดชอบการสอนคำาสอน		และจัดการประชุมนี้” 

3. หัวข้อบรรย�ยในก�รประชุมฯ  มีดังนี้ 

	 3.1	หัวข้อ	“พระเจ้าทรงแสวงหาและเผยแสดงพระองค์แก่มนุษย์”

	 โดย	Dr.Petroc	Willey	(Deputy	Director	of	the	MaryvaleInstitute	 

	 ประเทศอังกฤษ)

	 3.2	หัวข้อ	“พระศาสนจักรคือบุคคลแรกที่เชื่อ”	

	 	 โดย	Rev.do	Manuel	Jose	Jimenez	Rodriguez	(Chaplain	for	the	National	 

	 	 University	of	Colombia	and	Advisor	to	the	office	of	Catechesis	of	the	 

	 	 Columbian	Episcopal	Conference)

	 3.3	หัวข้อ	“MemoriaFidei	:	the	Dynamism	of	the	Act	of	Faith”	(Memoria,	 

														Event,	Prophecy)

	 	 โดย	Prof.	Mons.	PierangeloSequeri	(คณบดีคณะเทววิทยาของภาคเหนือของ 

	 	 ประเทศอิตาลี)

	 3.4	หัวข้อ	“Traditio	et	RedditioSymboli	:	Our	“Yes”	to	God”

	 	 โดย	P.	RobertDodaro,	O.S.A.	(Dean	of	the	Institutum	Patristicum	 

	 	 Augustinianum	of	the	Pontifical	Lateran	University	Italy

	 3.5	หัวข้อ	“Credibility	of	Faith	:	Relationship	between	Faith	and	reason 

	 	 in	the	Transmission	of	the	Faith”
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	 	 โดย	Rev.	do	KryzsztofKaucha	(Professor	of	Fundamental	Theology	at	the	 

	 	 Catholic	University	of	Lublin)	Poland

	 3.6	หัวข้อ	“An	Instructional	Theory	of	the	Act	of	Faith”

	 	 โดย	Dr.	Jem	Sullivan	(Professor	of	Catechetics	at	the	Faculty	of	Theology 

	 	 at	the	Domenican	House	of	Studies)	USA

	 3.7	หัวข้อ	“The	Continuation	of	“TraditioVerbi”:	the	Harmony	of	Scripture,	 

	 	 Tradition	and	Magisterium”

	 	 โดย	Rev.	do	Alberto	Franzini	(เจ้าอาวาสที่	Cremona	ประเทศอิตาลี)

	 3.8	หัวข้อ	“The	Reception	of	the	Catechism	of	the	Catholic	Church	in	 

	 	 Catechesis	:	Experiences	and	Criteria	for	a	full	Reception”

	 	 โดย	Prof.	JoëlMolinario	(Theologian	and	Assistant	Director	of	the	 

	 	 InstitutSuperieur	de	Pastoral	Catechetique)	Paris,	France

	 3.9	หัวข้อ	“Service	to	the	Truth	as	an	Expression	of	the	Ecclesial	Community” 

	 	 โดย	Bishop	Javier	Salinas	Vinals	(Bishop	of	Mallorca	and	Member	of	the	 

	 	 Internationa	Council	for	Catechesis)	Spain

4. สรุปเนื้อห�ของก�รประชุมฯ ทั้งหมด

	 โดยพระสังฆราช	Octavio	Ruiz	Arenas	เลขาธิการสมณกระทรวงเพื่อการประกาศ 

พระวรสารใหม่					

	 4.1	พระศาสนจักรคือบุคคลแรกที่รับผิดชอบการประกาศพระวรสารให้กับบุคลที่รับศีลล้าง 

บาปแล้ว		และกับผู้ที่ยังไม่ได้รับศีลล้างบาป		หมู่คณะคริสตชนแต่ละแห่งจะต้องเป็นสถานที่แห่ง 

การสอนคำาสอน		และเชื้อเชิญผู้คนให้กลับใจ		อีกทั้งจะต้องเป็นสถานที่ที่เพาะบ่มคริสตชนสำารอง	 

นอกนั้น		หมู่คณะคริสตชนต้องเป็นดังสถานท่ีอบรมให้กับครูคำาสอนและเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไป 

กับพวกเขาด้วย

	 4.2	ครูคำาสอนเป็นกระแสเรียกไม่ใช่อาชีพ		ครูคำาสอนจะต้องเป็นพยานแห่งความเชื่อและ 

ความรักต่อพระคริสตเจ้า		อีกท้ังอุทิศตนทำางานเพื่อประชากรของพระเจ้า		ด้วยเหตุนี้		พวกเขา 

จะเริ่มต้นทุกส่ิงในพระคริสตเจ้า		มีความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยอาศัยการเฝ้าศีลมหาสนิท 

บ่อยๆ		นอกนั้นครูคำาสอนจะต้องเลียนแบบพระคริสตเจ้าในการออกตามหาและมอบความเชื่อให ้



        วารสารแสงธรรมปริทัศน์ ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2013/255682

กับผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้าท่ีจะไปหาบุคคลเหล่านั้นซ่ึงอยู่ชายขอบของสังคม		แน่นอนว่าพระ 

เป็นเจ้าจะทรงนำาทางให้พละกำาลังและจะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับเขา

	 4.3	โลกในปัจจุบันนี้เรียกร้องให้ครูคำาสอนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์		มีชีวิตที่เรียบง่ายม ี

จิตตารมณ์ของการภาวนา		นอบน้อมเชื่อฟัง		สุภาพ		รู้จักปฎิเสธตนเอง		มีใจกว้าง		มีเมตตาต่อ 

ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนยากจน		หรือหากจะใช้คำาพูดอีกคำาหนึ่งก็คือ		เรียกร้องให้ชีวิตทุก 

ช่วงของครูคำาสอนเป็นพยานแห่งความยินดีในความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต

	 4.4		การสอนคำาสอนเป็นกิจการท่ีพิเศษสุดของการประกาศพระวรสาร		ซึ่งอยู่ในหน้าที ่

แรกของการรับใช้พระวาจาพระเจ้า		การสอนคำาสอนจะต้องแยกแยะหารูปแบบหลากหลายท่ี 

เหมาะสม		เพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจพระวรสารและทำาให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาที่นำา 

ความรอด		ครูคำาสอนจึงไม่ใช่บุคคลที่ถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการแต่เป็นผู้ที่ส่ือถึงการเผยแสดง 

ของพระเจ้าทั้งครบ

	 4.5	พระศาสนจักรกำาลังเดินมุ่งสู่การประกาศพระวรสารใหม่ดังนั้นการสอนคำาสอนไม่ 

สามารถคงไว้ซ่ึงลักษณะแบบเดิมๆ		จำาเป็นต้องปรับรูปแบบของการถ่ายทอดความเชื่อด้วย 

เป้าหมายใหม่		ซึ่งหลังจากที่เราได้วิเคราะห์สถานการณ์ความเชื่อและรูปแบบของการอบรมใน 

ปัจจุบันแล้ว		เราควรพิจารณาถึงสถานที่และสภาพแวดล้อมในเรียนคำาสอนด้วย		นอกจากนี้ 

ในการประยุกต์เรื่องต่างๆ	นั้น		จำาต้องคำานึงถึงข้อคำาสอนของพระศาสนจักรซึ่งเราไม่สามารถ 

เปลี่ยนแปลงข้อคำาสอนเหล่านั้นได้และต้องรักษาความสมดุลเอาไว้ระหว่างพระคัมภีร์		ข้อความ 

เชื่อ		รูปแบบ		และการใช้ศัพท์ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนโดยเรายังคงรักษาไว้ซึ่งความหมายที่แท้จริง 

และลึกซึ้งของข้อคำาสอนนั้นๆ	ให้คงอยู่

	 4.6	โลกในสมัยนี้มีหลายคนท่ีบอกว่าตนเองเป็นผู้มีความเชื่อแต่พวกเขากลับไม่รู้ถึงเนื้อหา 

ของสิ่งที่พวกเขาเชื่อ		และไม่ได้รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรจริงๆ		เพราะเหตุ 

ว่าเขาไม่ได้ทำาการเลือกที่จะเชื่อด้วยเหตุนี้ขบวนการของการเตรียมผู้ใหญ่ให้เป็นคริสตชนจึงมี 

ความสำาคัญมาก		ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อเตรียมพวกเขาเพื่อจะรับศีลล้างบาปเท่านั้น		แต่ต้องเป็น

ขบวนการที่เปลี่ยนเขาจากภายในทั้งครบในพระคริสตเจ้า

	 4.7	ท่ามกลางสังคมที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิสัมพัทธนิยม	(Relativism)	ทำาให้คำาถามเกี่ยว 

กับพระเจ้าและความจริงไม่ได้รับความสนใจและมีข้อสงสัย		ครูคำาสอนจะต้องนำาเสนอพระเยซู 

เจ้าเหมือนดังที่พระศาสนจักรสอนเรา		นั่นคือพระองค์ทรงเป็นความจริงที่ส่องสว่างในธรรมลำ้าลึก 

ของมนุษย์		จำาเป็นที่เราจะต้องสอนด้วยความกล้าหาญในการประกาศข่าวดี	(Parresia)	นั่นคือ	 
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สอนด้วยความมั่นใจ		ด้วยความยินดี		ด้วยความกระตือรือร้น		ด้วยความสุภาพโดยปล่อยให้ 

พระจิตเจ้าทรงนำาเราไป		ทั้งนี้โดยตระหนักว่าเป็นพระเยซูเจ้าที่ทรงนำาเราผ่านทางพระศาสนจักร

	 4.8	ในการสอนคำาสอนทุกวันนี้		จำาเป็นต้องเน้นมิติในเร่ืองของการเป็นธรรมทูตให้มากขึ้น 

กว่าเดิม		และต้องอบรมครูคำาสอนในเรื่องนี้อย่างจริงจังการอบรมครูคำาสอนจะต้องผสมผสาน 

เรื่องของความรู้เก่ียวกับความเชื่อ		และการเป็นพยานด้วยชีวิตเข้าด้วยกันนอกนั้น		การอบรม 

เร่ืองการเป็นธรรมทูตน้ียังเกี่ยวข้องกับครอบครัวด้วย		เพราะว่าพ่อแม่ไม่ใช่เพียงผู้ให้ชีวิตฝ่าย 

ร่างกายตามธรรมชาติกับลูกๆ	เท่านั้น		แต่พ่อแม่คือผู้ที่ถ่ายทอดความเชื่อให้กับลูกๆ		โดยอาศัย 

แบบอย่างในการดำาเนินชีวิตคริสตชน	ซึ่งไม่มีใครจะมาทำาหน้าที่นี้แทนได้

	 4.9	เพื่อจะสามารถถ่ายทอดความเชื่อและเป็นพยานยืนยันถึงความจริง		จำาเป็นต้องปล่อย 

ให้พระเจ้าเปิดตาของเราโดยอาศัยแสงสว่างแห่งความเชื่อเหมือนดังสาวกที่เดินทางไปยังเอมมา 

อูส		ดังนั้นการสอนคำาสอนจะต้องลงลึกและเป็นหนึ่งเดียวกับพิธีกรรม		และเปิดโอกาสให้พูดคุย 

ถึงธรรมลำ้าลึกซึ่งนำาเราไปสู่แผนการแห่งความรักของพระบิดา

	 4.10	จำาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทำาให้สัตบุรุษเข้าใจว่าความเชื่อเป็นดังของขวัญของพระเจ้า	 

ซึ่งข้ึนอยู่กับการตอบรับด้วยใจอิสระของพวกเขาการตอบรับความเชื่อนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการตอบรับ 

ส่วนบุคคลเท่านั้น		แต่เป็นการตอบรับในมิติของความเป็นพระศาสนจักรด้วยด้วยเหตุนี้การสอน 

คำาสอนจึงมีเป้าหมายมุ่งไปท่ีธรรมลำ้าลึกของพระคริสตเจ้า		และการมีชีวิตในหมู่คณะคริสตชน	 

การสอนคำาสอนจะต้องทำาให้สัตบุรุษเป็นสมาชิกที่มีความกระตือรือร้นในชีวิต		และในพันธกิจของ 

พระศาสนจักร

	 4.11	การสื่อสารความเชื่อคริสตชนต้องเชื่อมโยงกับความทรงจำาของพระเยซูเจ้าในพระ 

วรสาร		และความทรงจำาแห่งความเชื่อของอัครสาวกด้วยความทรงจำาของพระเยซูเจ้านี้ต้อง 

กลับกลายเป็นหลักการและแนวปฎิบัติ		ซึ่งความทรงจำาของพระเยซูเจ้านี้ถูกเขียนสรุปอยู่ใน 

สัญลักษณ์แห่งความเชื่อ	(Credo)	นอกนั้น		เหตุการณ์ต่างๆ	ในพระวรสารที่ถูกเขียนขึ้นนั้นช่วย 

เราให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องราวของพระเยซูเจ้าและความเชื่อ		และพระวรสารนี้ยัง 

ช่วยพยุงความเชื่อของเราในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรและของการประกาศพระวรสาร		 

อย่างไรก็ตาม		อย่าลืมว่าพระคัมภีร์ที่ปราศจากธรรมประเพณีก็เป็นบทอ่านที่ไร้ชีวิต		และธรรม 

ประเพณีที่ปราศจากพระคัมภีร์ก็ขาดรากแห่งการดลใจจากเบื้องบน		และเส่ียงที่จะกลายเป็น 

เพียงผลงานของมนุษย์
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	 4.12	เพื่อจะถ่ายทอดความเชื่อ		จำาเป็นต้องรักษาไว้ซึ่งความทรงจำาอันบริสุทธิ์ของบรรดา 

อัครสาวก		และหารูปแบบของการพูดท่ีก้าวข้ามภาษาเฉพาะที่คริสตชนเราเข้าใจเท่านั้น		หลาย 

ครั้งการกลับใจเกิดขึ้นจากภาษาที่ใช้ศัพท์ธรรมดา		ด้วยเหตุนี้		เราต้องพยายามใช้คำาพูดที่มีผลก่อ 

ให้เกิดความปรารถนาที่จะพบปะกับพระคริสตเจ้า

	 4.13	ส่ือมวลชนอันทันสมัยพยายามที่จะบิดเบือนคุณค่าและข้อคำาสอนของคริสตชน	 

ด้วยเหตุนี้		เราจำาเป็นที่จะต้องรู้จักเทคนิควิธีการในการส่ือสารในระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้นำาเสนอ 

คำาสอนของพระศาสนจักร		ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะช่วยสื่อให้เห็นถึงใบหน้าท่ีแท้จริงของพระเจ้าผู้ทรงเต็ม 

เปี่ยมด้วยความรัก		และความเมตตาได้เป็นผลสำาเร็จถึงแม้ว่าอาจจะมีอันตรายที่มาจากโลก 

ดิจิตอล		และเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ก็ตาม		แต่อุปกรณ์สื่อสารเหล่าน้ีต้องกลายเป็นเคร่ืองมือซึ่ง 

ถูกใช้เพื่อเผยแผ่พระวรสารในโลกปัจจุบันด้วย

	 4.14	ต่อหน้าการท้าทายอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะจากสาเหตุของการเติบโตของของ 

ปรากฏการณ์โลกานิยม	(Secularization)	เราต้องมุ่งไปยังพระคริสตเจ้าและการเป็นพยานถึง 

ความเชื่อของคริสตชน		โดยมีความรู้ท่ีลึกซึ้งในประวัติศาสตร์		ในธรรมประเพณ	ี	และในชีวิตของ 

พระศาสนจักร		ดังนั้น		การสอนคำาสอนจึงถูกเช้ือเชิญให้นำาเสนออย่างชัดเจนถึงวิสัยทัศน์ของ 

คริสตชนซึ่งให้ความหมายของชีวิตมนุษย์		และกระแสเรียกสู่ชีวิตนิรันดร			

5. เรียนคำ�สอนและร่วมพิธีบูช�ขอบพระคุณ (Catechesis and Mass with the Cardinal) 

และจ�ริกแสวงบุญมห�วิห�ร

 นักบุญเปโตร (Pilgrimage to the tomb of Peter)   

	 นอกจากมีตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุมฯ จำานวน 2 ท่านดังกล่าวข้างต้นแล้ว 

ครูคำาสอน
เป็นเสียง เป็นหัวใจและเป็นโฉมหน้�ของพระศ�สนจักร

ครูคำาสอน
ต้องช่วยให้ผู้คนเติบโตในคว�มเชื่ออย่�งแท้จริง 
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ในวันเสาร์ ที่ 28 กันยายน มีครูคำาสอน 3 ท่าน  เป็นตัวแทนครูคำาสอนไทย  คือ  คุณครูประภา	 

วีระศิลป์  คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ  และคุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ  ครูคำาสอนจากประเทศ 

สหรัฐอเมริกา 1 ท่าน  จากประเทศอังกฤษ 4 ท่าน  ซิสเตอร์ 4 ท่าน  สามเณร 4 ท่าน  และพระสงฆ์ 

2 องค์  รวมทั้งหมด 18 ท่าน  ร่วมเรียนคำาสอนและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (Catechesis and	 

Mass with the Cardinal) โดยพระคาร์ดินัล เอ็ดวินโอไบรอัน (Cardinal Edwin O’Brien,	 

USA : Cardinal of the Holy Sepluchre) ณ วัดซานซัลวาตอเร (San Salvatore) ซึ่ง 

ประสานงานโดยคุณพ่อ Geno	 Sylva, STD : Pontifical Council for Promoting the New	 

Evangelization

             

“ ตัวแทนครูคำ�สอนไทย 3 ท่�น  ร่วมเรียนคำ�สอนกับพระค�ร์ดินัล”

คำ�สอนที่พระค�ร์ดินัล เอ็ดวิน โอไบรอัน ได้แบ่งปันสรุปได้ดังนี ้

	 เนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน  ทำาให้ยากต่อการรักษาความเช่ือไว้ 

ได ้ ดังนั้น

	 5.1 ครูคำาสอนควรทำาให้คนมาวัดด้วยใจยินดี  ทำาหน้าที่เชิญชวนและต้อนรับผู้ที่มาวัด  ไม่ 

ทำาให้เขารู้สึกว่ามาวัดแล้วโดดเดี่ยว  ทำาให้พิธีบูชาขอบพระคุณมีความหมายสำาหรับเขา  เน้นให้ 

เห็นถึงความสำาคัญของพิธีบูชาขอบพระคุณ  และให้เกิดความชื่นชมยินดี  การที่คนไม่มาวัด  อาจ 

เป็นเพราะการสอนคำาสอนของเราไม่ได้ทำาให้เขาพบพระเป็นเจ้า  ไม่ได้หยั่งรากลึกลงในจิตใจ	 

พิธีกรรมไม่มีความหมายสำาหรับชีวิต  คือไม่เข้าใจอย่างแท้จริง

	 5.2 เราเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า  ไม่ใช่ศิษย์ของไม้กางเขน  แต่การติดตามพระเยซูเจ้า 

ต้องแบกกางเขน  เราต้องไม่เลือกกางเขนแต่ให้ยอมรับกางเขน  ดำาเนินชีวิตตามพระวรสาร  ซึ่ง 
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ไม่ใช่เรื่องง่าย		แต่เราต้องทำา		การเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าต้องรับใช้		รับใช้ด้วยใจยินดี		เป็น 

ความยินดีที่มาจากหัวใจ		พระเยซูเจ้าทรงเรียกเราทุกคนให้มาเป็นศิษย์		ฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ 

ติดตามพระองค์		ซึ่งเป็นกระแสเรียกอย่างหนึ่ง		การเป็นศิษย์ของพระเยซูเป็นพระพร		การเป็น 

ศิษย์ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับพระเยซูเจ้าและกับผู้ที่เราสอนคำาสอนด้วย

	 5.3	ครูคำาสอนเป็นเสียง		เป็นหัวใจ		และเป็นโฉมหน้าของพระศาสนจักร		เราต้องตระหนัก 

ในเรื่องน้ี		การสอนคำาสอนต้องซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า		ซื่อสัตย์ต่อคำาสอนของพระศาสนจักร		และ 

ต้องสอนในสิ่งที่ถูกต้อง		การสอนคำาสอนต้องพูดอธิบาย		แต่ในบางครั้งการสอนคำาสอนมีราย 

ละเอียดจนมากเกินไป		ทำาให้เนื้อหาหลักๆ	หายไป		บางคร้ังครูคำาสอนทำาในสิ่งที่ไร้สาระ		คือ		 

พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูด		และส่ิงที่ผิดพลาดไม่ควรตอกยำ้า		เราต้องเช่ือว่าความรักของพระเจ้า	 

สามารถเปลี่ยนแปลงผู้นั้นได้		ครูคำาสอนต้องช่วยให้ผู้คนเติบโตในความเชื่ออย่างแท้จริง

	 5.4	พระศาสนจักรในฐานะพระศาสนจักรระดับบ้าน	(ครอบครัว)	เมื่อเด็กเกิดมาพ่อแม่จะ 

พาลูกไปรับศีล		ล้างบาป		เพื่อให้เขาเข้าอยู่ในพระศาสนจักรเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่าเป็นคาทอลิก	 

แต่ไม่ได้เอาใจใส่ดูแลให้ลูกเติบโตในความเช่ือต่อไป		ครูคำาสอนต้องพยายามทำาให้ครอบครัวพาลูกๆ 

มาวัดร่วมมิสซา		ซึ่งเป็นพันธกิจท่ีครอบครัวต้องกระทำา		ครูคำาสอนต้องเห็นความสำาคัญและ 

ส่งเสริมพระศาสนจักรระดับบ้าน	(ครอบครัว)

	 5.5	เป็นพระพรที่พระเยซูเจ้าโปรดให้มีพระศาสนจักร		พระศาสนจักรต้องเปิดกว้างให้คน 

เข้ามารู้จัก		พระเป็นเจ้า		วัดควรเอาใจใส่ในเรื่องเหล่านี้		ต้องเปิดออกทำาให้ผู้คนกล้าท่ีจะเข้ามา		 

ให้กำาลังใจเขา		ให้เขาเข้ามาในพระศาสนจักรมากขึ้น		เป็นการท้าทายเราครูคำาสอน		ที่จะนำาคน 

อื่นมาเข้าวัด		ซึ่งพันธกิจเหล่านี้ต้องอาศัยความเสียสละ		พระศาสนจักรเป็นผู้แพร่ธรรม		บรรดา 

มิชชันนารีเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าแม้จะต้องหลั่งเลือด		สิ่งเหล่านี้ 

ท้าทายความเชื่อของเราในปัจจุบัน

	 5.6	เราจะต้องทำาให้คนรู้สึกว่าพระศาสนจักรเป็นของเขา		เขาเป็นเจ้าของ		รู้สึกว่าวัดเป็น 

ของเขา		เขาเป็นส่วนหนึ่งของวัด		เป็นหน้าท่ีของครูคำาสอนที่ต้องทำาให้เขารู้สึกเช่นนั้น		เขาเป็น 

ส่วนหนึ่งของชุมชนวัด		เป็นผู้ท่ีมีความรักของพระเป็นศูนย์กลาง		ครูคำาสอนมีหน้าที่ทำาให้คนรู้สึก 

ว่าเขาเป็นคนของวัดและของพระศาสนจักร

	 5.7	หลายๆ	ครั้งที่ครูคำาสอนชอบใช้คำาว่า		ต้อง...		อย่า...ต้องทำาโน่น		อย่าทำานี่..		การที่ม ี

คำาว่าต้องมากเกินไปเหมือนการกีดกัน		เราต้องหาวิธีการหรือรูปแบบใหม่บ้าง
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	 5.8	ครูคำาสอนจำาเป็นต้องมีความสุภาพ		ถ่อมตน		เห็นถึงความสำาคัญของทุกคนท่ีมาวัด		 

เห็นเขามีคุณค่า		มีตัวตนในวัดนั้นๆ		ครูคำาสอนควรตระหนักว่าเขาเป็นกระแสเรียกของวัด

	 5.9	ในพระศาสนจักรครูคำาสอนเป็นกระแสเรียกและเป็นผู้ส่งเสริมกระแสเรียก		ถ้าเราไม ่

ตระหนักหรือไม่พูดถึงกระแสเรียก		กระแสเรียกนั้นก็จะหายไป

	 ในภาคบ่าย		เวลา	15.00	น.	ร่วมจาริกแสวงบุญมหาวิหารนักบุญเปโตร	(Pilgrimage	to	 

the	tomb	of	Peter)	ซึ่งมีซิสเตอร์เป็นผู้นำากลุ่มที่พูดภาษาอังกฤษ	จำานวน	30	คน		โดยนำาจาริก 

แสวงบุญเริ่มจากหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรเข้าไปด้านในมหาวิหาร		นำาภาวนาบทข้าพเจ้าเชื่อ 

บนหลุมฝังพระศพนักบุญเปโตร		และลงไปสุสานใต้มหาวิหารเยี่ยมหลุมฝังศพพระสันตะปาปา	 

และภาวนาส่วนตัว			

  

 “บรรด�ครูคำ�สอนร่วมจ�ริกแสวงบุญในมห�วิห�รนักบุญเปโตร”

 ก�รชุมนุมครูคำ�สอนฯ ในครั้งนี้สิ้นสุดลงด้วยก�รร่วมพิธีบูช�ขอบพระคุณ  โดยสมเด็จ 

พระสันตะป�ป� ฟรังซิส  ทรงเป็นประธ�นในพิธีฯ ณ จตุรัสนักบุญเปโตร  เมื่อวันอ�ทิตย์ที่  

29 กันย�ยน ค.ศ. 2013  มีครูคำ�สอนและคริสตชนที่ม�ร่วมพิธ ี ประม�ณ 100,000 คน
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“บรรด�ครูคำ�สอนและผู้แสวงบุญร่วมในพิธีบูช�ขอบพระคุณ  

ชุมนุมครูคำ�สอนน�น�ช�ติประม�ณ 100,000 คน”

6. บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส  ในพิธีบูช�ขอบพระคุณ

	 “วิบัติจงเกิดแก่ผู้ที่มีความสะดวกสบายอยู่ในศิโยนและบรรดาผู้ท่ีรู้สึกปลอดภัย...		เขาท้ัง 

หลายนอนบนเตียงงาช้าง”	(อาโมส	6	:	1,	4)	กิน		ด่ืม		ร้องเพลง		สนุกสนาน		โดยไม่ช่วยแก้ไข 

ปัญหาของคนอื่น		พระวาจานี้สอนใจอะไรแก่เรา		หากเราสนใจความสะดวกสบาย		ทรัพย์สิน	 

สนุกสนาน		จะเป็นอันตราย

	 6.1	ให้เราถามตนเองว่าเกิดสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร		ปิดตนเอง		วางใจในส่ิงของต่างๆ		เกิดข้ึน 

เพราะเราลืมพระเจ้า		หันมาสนใจแต่ตนเอง		ความสะดวกสบายของตน		เหมือนชายหนุ่มในพระ 

วรสาร	(ลก	16	:	19-31	-	อุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาซารัส)

	 6.2	ครูคำาสอนคือใคร		คือคนที่ปกป้องและสนับสนุนให้คนจำาพระเจ้าได้		ปกป้องตนเอง 

และคนอ่ืนจำาพระเจ้าเหมือนพระนางมารีย์		ไม่สนใจเกียรติยศ		ชื่อเสียง		ความรำ่ารวยของตน		ไม่ 

ปิดตนเอง		หลังจากฟังทูตสวรรค์แล้วน้อมรับพระบุตร		ไปหานางเอลีซาเบ็ธทั้งๆ	ที่ทรงครรภ์		ไป 

ช่วยนาง		ไปพบปะ		และจดจำาสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำา		ดำาเนินชีวิตซ่ือสัตย์		สรรเสริญพระเจ้า 

ด้วยความสุภาพ	(ลก	1	:	46-48,	50)	แม่พระจำาพระเจ้าได้

	 6.3	ครูคำาสอนเป็นคริสตชนคนหนึ่งท่ีเปิดตนเอง		จดจำาพระเจ้า		และปลุกจิตสำานึกผู้อื่นให ้

จดจำาพระเจ้าด้วย		สอนคำาสอน		ให้อยู่ใกล้ชิดพระเยซูเจ้า		พระวาจาพระเจ้า		ในศีลศักดิ์สิทธิ์		ใน 

พระศาสนจักร		ในความรักของพระองค์		ครูคำาสอนที่รัก		พ่อขอถามว่า		เราจำาพระเจ้าได้ไหม	 

เราเป็นเหมือนระฆังปลุกผู้คนให้จำาพระเจ้า		ทำาให้ใจกระตือรือร้นไหม		ครูคำาสอนเป็นมนุษย์ท่ี 

จดจำาพระเจ้า		มีความสัมพันธ์สมำ่าเสมอกับพระองค์และกับเพื่อนพี่น้อง		เป็นผู้มีความเชื่อ...		 
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มีความรักเมตตา		มองเห็นทุกคนเป็นพี่น้อง		เป็นผู้มีความอดทน		ความเพียร		สามารถผ่านความ 

ยากลำาบาก		การทดลอง		ความล้มเหลว		ด้วยความสงบและความหวังในพระเจ้า		ถ้าเป็นคน 

สุภาพ		รู้จักเข้าใจและมีเมตตา”	

7. คว�มประทับใจในก�รม�ร่วมชุมนุมครูคำ�สอนน�น�ช�ติ 

 

 7.1 คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร  คณะซ�เลเซียน

 ผู้อำ�นวยก�รศูนย์คริสตศ�สนธรรม  สังฆมณฑลเชียงใหม่		การได้เข้าร่วมงานชุมนุมครู 

คำาสอนนานาชาตินี้		ทำาให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ทำางานด้านคำาสอน		โดยเฉพาะเวลาที่ได้พบปะ 

และเห็นความกระตือรือร้นของพระสงฆ์นักบวช		และครูคำาสอนจากหลายประเทศท่ีมาร่วมประชุม 

ย่ิงสร้างกำาลังใจ		และกระตุ้นให้ทุ่มเททำางานด้วยความสุขต่อไป		และท่ีผมประทับใจท่ีสุดคือการท่ีได้ 

มีโอกาสเข้าเฝ้าและพบพระสันตะปาปา		ซึ่งพระองค์ทรงรักและสนใจงานคำาสอน		นอกนั้น 

พระองค์ได้อวยพรและให้กำาลังใจเพื่อให้การทำางานประกาศข่าวดีในเมืองไทยก้าวหน้าต่อไป
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 7.2 คุณครูวิภ� ว�ปีโส  ครูคำ�สอน 

โรงเรียนม�รด�วน�รักษ์   สั งฆมณฑล

นครร�ชสีม�  การท่ีได้ร่วมงานชุมนุมครู 

คำาสอนนานาชาตินี้  ทำาให้เห็นภาพและ 

บรรยากาศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพิธี 

บูชาขอบพระคุณกับสมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส  ทำาให้มีความปิติยินดี  ตื่นเต้น  และ 

มีชีวิตชีวา  ความประทับใจหลั่งไหลเข้ามา 

ในหัวใจอย่างเปี่ยมล้นด้วยความสุขและสงบ	 

เมื่อมองไปเห็นคนจำานวนมากทำาให้คิดถึงครู 

คำาสอนอีกหลายคนที่เราเคยร่วมงานด้วยกัน		 

อยากให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับความ 

รู้สึกนี้  กับบรรยากาศความเป็นหนึ่งเดียวของ 

พระศาสนจักร  ขอขอบคุณพระเจ้าด้วยหัวใจ 

อันตำ่าต้อยนี้ที่พระองค์ทรงขีดเขียนเส้นทาง 

ชีวิตประสบการณ์ที่ลำ้าค่าใคร้ังนี้ให้ลูกได้พบ 

กับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์

	 7.3 คุณครูเปรม นาโฮะ  ครูคำาสอน	 

เขตฝาง  สังฆมณฑลเชียงใหม่  ข้าพเจ้าเป็น 

ตัวแทนครูคำาสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ที่ได้ 

มีโอกาสมาร่วมงานชุมนุมครู  คำาสอนนานา 

ชาติคร้ังนี้  มีความประทับใจเป็นพิเศษที่ได้ 

เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสชุมนุม 

ครูคำาสอนฯ  โดยมีพระสันตะปาปาฟรังซิส 

เป็นประธาน  หน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร	 

วาติกัน  และเป็นตัวแทนคนไทยหนึ่งในสาม 

คนที่ ได้มี โอกาสนั่ งใกล้ๆ พระแท่นที่พระ 

สันตะปาปาถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ  และ 

ขอขอบคุณสังฆมณฑลเชียงใหม่ที่สนับสนุน 

และให้โอกาสนี้ด้วย	
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 7.4 คุณครูชรฎ โสนน้อย  หัวหน้� 

กลุ่มง�นจิตต�ภิบ�ล  โรงเรียนวีรศิลป์  สังฆมณฑล 

ร�ชบุรี “สัมผัสรักจ�กพระเจ้�”	นับเป็น 

พระพรอันประเสริฐที่สุดในชีวิตของครูคำาสอน 

คนหนึ่งซึ่งเคยใฝ่ฝันจะได้พบพระสันตะปาปา		 

และแล้ว		พระเป็นเจ้าทรงโปรดประทานสิ่ง 

นั้นให้เป็นรางวัลในชีวิต		โดยผ่านทางผู้ใหญ่ 

ใจดีทุกท่าน		เมื่อได้อยู่ในบรรยากาศคนนับ 

แสนแต่เราเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้พบพระพักตร์ 

พระองค์ใกล้มากๆ		ทำาให้รู้สึกดีใจท่ีสุดใน 

ชีวิต		คุ้มค่าที่สุดในชีวิตครูคำาสอนที่ได้ทำางาน 

ของพระองค์		พระเป็นเจ้ารักฉันมากมายเหลือ 

เกิน		และช่างอัศจรรย์ที่สุด		ท้องฟ้าอันมืด 

คร้ึมปกคลุมบริเวณพิธีท่ีกำาลังจะร่วมมิสซากับ 

พระสันตะปาปา		ฝนเริ่มปรอยๆ		แต่...	“ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำาไม่ได้”	(ลก	1:37-38)		 

ฝนที่ตกหายสนิท		มีสายลมอันอ่อนโยนพัดปกคลุมทั่วบริเวณพิธี		ฉันสัมผัสได้ถึงความรักของ 

พระเจ้า		ในใจเปี่ยมล้นด้วยความสุขที่ไม่สามารถอธิบายได้		ลึกๆ	ในใจที่มีคือ	“ขอบคุณพระองค์”	 

การเดินทางในครั้งนี้ทำาให้มีกำาลังใจ		มีความเชื่อมั่นในความรักของพระต่อตัวเอง		และกลับมา 

ทำางานด้วยใจยินดี		และได้ทำาหน้าที่เหมือนเดิม		แต่.....ไม่เหมือนเดิม		เพราะความเช่ือที่ได้ 

พานพบมากับตัวเองในการเดินทางครั้งนี้		ปรับเปลี่ยนความคิดและชีวิตให้ทำาทุกสิ่งเพราะรัก 

พระองค์มากขึ้นกว่าเดิมสุดดวงใจน้อยๆ	ของครูคำาสอนคนนี้ที่จะทำาได้เพื่อพระองค์		
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 7.5 คุณครูเพ็ญณี สุวรรณบุผ�  ครูคำ�สอนศูนย์คริสตศ�สนธรรมเซนต์ปอล  สองคอน 

อัครสังฆมณฑลท่�แร่-หนองแสง “สุขใจที่ได้พบ...”	ความประทับใจที่ได้รับจากการเข้าร่วม 

ชุมนุมครูคำาสอนนานาชาติครั้งนี้		รู้สึกตื่นเต้นดีใจเมื่อทราบว่าจะได้ไปทัวร์แสวงบุญที่กรุงโรม	 

ทำาให้ได้เห็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์หลายแห่ง		และได้เห็นมหาชนที่เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 

ชุมนุมครูคำาสอนฯ		ในวันอาทิตย์ท่ี	29	กันยายน	2556	เป็นความประทับใจที่ไม่สามารถแบ่งปัน 

เป็นคำาพูดได้ท้ังหมดซึ่งมีคุณค่าด้านจิตใจและความเชื่อ		และได้เห็นความเป็นหนึ่งเดียว		ศักดิ์สิทธิ์	 

และสากลของพระศาสนจักรคาทอลิก		และได้สัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์และความศรัทธาต่อพระ 

เยซูเจ้า		แม่พระ		และบรรดานักบุญ		อีกทั้งมีโอกาสภาวนาและวอนขอพระพรสำาหรับผู้มีพระคุณ		 

ครอบครัว		นักเรียนคำาสอน		และเพื่อนร่วมงานด้วย
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 “สำ�หรับข้�พเจ้� (ผู้เขียน : ครูคำ�สอน  คณะกรรมก�รฯ แผนกคริสตศ�สนธรรม   

สภ�พระสังฆร�ชฯ/ศูนย์คริสตศ�สนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) ก�รได้มีโอก�สไปร่วม 

ง�นชุมนุครูคำ�สอนน�น�ช�ติ  เป็นประสบก�รณ์ท่ีดีม�ก  ซึ่งเป็นก�รไปร่วมง�นชุมนุมครู 

คำ�สอนน�น�ช�ติครั้งแรก  และร่วมพิธีบูช�ขอบพระคุณโดยสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส  

เป็นประธ�น ณ หน้�มห�วิห�รนักบุญเปโตร  ทำ�ให้มีคว�มสุขใจที่เห็นพระองค์  พระองค์ใจดี 

ม�ก  และต้องก�รพบปะกับครูคำ�สอน  และผู้ม�แสวงบุญอย่�งใกล้ชิด  และอย่�งไม่รู้  

เหน็ดเหนื่อย  ก�รได้เห็นพลังครูคำ�สอนที่ม�จ�กหล�ยสังฆมณฑลในโลก  และคริสตชนท่ีม� 

ร่วมพิธีบูช�ขอบพระคุณจำ�นวนม�ก  ประสบก�รณ์และพระพรที่ได้รับเป็นก�รเติมเต็มให้ 

ปฏิบัติหน้�ที่ครูคำ�สอนด้วยคว�มภ�คภูมิใจต่อไป”

 ขอขอบคุณพระศาสนจักรท่ีคิดถึงครูคำาสอนในปีแห่งความเชื่อ		ขอบคุณสภาพระสังฆราช 

คาทอลิกไทยที่สนับสนุน		ขอบคุณหลายสังฆมณทลและนักบวชที่ส่งเสริมให้สมาชิกครูคำาสอน 

ฆราวาสสามารถไปร่วมงานชุมนุมฯ		ขอบคุณคุณนวลฉวี	คู่วิรัตน์		อับรอดทัวร์		และคุณนกที่ช่วย 

อำานวยความสะดวกให้		ขอบคุณพระเป็นเจ้าที่อวยพรและคุ้มครองเราให้ปลอดภัย






