
คําสอนกับพระคารดินัล 
(Catechesis and Mass with the Cardinal and Pilgrimage to the Tomb of Peter) 

  (กลุมภาษาองักฤษ) 
ภาพและขาวโดย: ตัวแทนครูคําสอนไทย    
 

ในโอกาสรวมงานชุมนุมครูคําสอนนานาชาต ิ (International Conference of Catechesis) ที่กรุงโรม 

ประเทศอิตาลี  ระหวางวันที่  26 - 29 กันยายน ค.ศ. 2013  ซ่ึงเปนงานฉลองสําคัญอีกเหตุการณหนึ่งใน  ปแหง  

ความเชื่อ นั้น 

นอกจากการจดังานชุมนุมครูคําสอนนานาชาติ ที่หอประชุมเปาโลที่ 6 นครรัฐวาติกนั  ซ่ึงจัดโดยสมณสภา

เพื่อการประกาศพระวรสารใหม โดยมีหวัขอวา "ครูคําสอน พยานแหงความเชื่อ" มีผูเขารวมประชุมจํานวน 1,600 

คน  ในจํานวนนี้มีตัวแทนจากประเทศไทยเขารวมประชุมจํานวน 2 ทาน คือ คณุพอเปรมปรี วาปโส และคณุพอ 

เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร เขารวมประชุมฯ แลว  

ในวันเสารท่ี 28 กันยายน มีครูคําสอน 3 คน เปนตัวแทนครูคําสอนไทย  คือ คณุครูประภา วีระศิลป คุณครู
ทัศนีย มธุรสสุวรรณ และคุณครูกมลา สุริยพงศประไพ  ครูคําสอนประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ทาน จากประเทศ
อังกฤษ 4 ทาน ซิสเตอร 4 ทานสามเณร 4 ทาน พระสงฆ 2 องค  รวมท้ังหมด 18 ทาน รวม เรียนคําสอนและรวมพิธี
บูชาขอบพระคุณ (Catechesis and Mass with the Cardinal) โดยพระคารดินัล เอ็ดวิน        โอไบรอัน (Cardinal 
Edwin  O’Brien, USA : Cardinal of  the Holy Sepluchre)  ณ วัดซานซัลวาตอเร (San Salvatore) ซ่ึงประสานงาน
โดย คุณพอ Geno Sylva,STD : Pontifical Council for Promoting the New Evangelization 
  อนึ่ง คําสอนที่พระคารดินัล เอ็ดวิน  โอไบรอันไดแบงปน  สรุปไดดังนี้  
 เนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน  ทําใหยากตอการรักษาความเชื่อไวได  ดังนัน้  
 1) ครูคําสอนควรทําใหคนมาวัดดวยใจยนิดี  ทําหนาทีเ่ชิญชวนและตอนรับผูที่มาวัด   ไมทําใหเขารูสึกวา
มาวัดแลวโดดเดี่ยว   ทําใหพิธีบูชาขอบพระคุณมีความหมายสําหรับเขา  เนนใหเห็นถึงความสําคัญของพิธีบูชา
ขอบพระคุณ  และใหเกดิความชื่นชมยินดี  การที่คนไมมาวัด อาจเปนเพราะการสอนคําสอนของเราไมไดทําใหเขา
พบพระเปนเจา  ไมไดหยั่งรากลึกลงในจิตใจ พิธีกรรมไมมีความหมายสําหรับชีวิต คอืไมเขาใจอยางแทจริง 
 2) เราเปนศษิยของพระครสิตเจา ไมใชศิษยของไมกางเขน แตการติดตามพระเยซูเจาตองแบกกางเขน      
เราตองไมเลือกกางเขนแตใหยอมรับกางเขน  ดาํเนินชวีติตามพระวรสาร  ซ่ึงไมใชเร่ืองงาย  แตเราตองทํา  การเปน
ศิษยของพระเยซูเจาตองรับใช  รับใชดวยใจยินดี  เปนความยนิดีที่มาจากหัวใจ   พระเยซูเจาทรงเรียกเราทุกคนให
มาเปนศิษย  ฉะนั้นทกุคนมสิีทธิ์ติดตาม    พระองค ซ่ึงเปนกระแสเรียกอยางหนึ่ง  การเปนศิษยของพระเยซูเปนพระ
พร  การเปนศษิยตองมีความสัมพันธที่ดีทั้งกับพระเยซูเจาและกับผูที่เราสอนคําสอนดวย 



 3) ครูคําสอนเปนเสียง เปนหัวใจ และเปนโฉมหนาของพระศาสนจักร  เราตองตระหนกัในเรื่องนี ้        
การสอนคําสอนตองซื่อสัตยตอพระเจา  ซ่ือสัตยตอคําสอนของพระศาสนจักร และตองสอนในสิ่งที่ถูกตอง        
การสอนคําสอนตองพูดอธิบาย  แตในบางครั้งการสอนคําสอนมีรายละเอียดจนมากเกินไป ทําใหเนื้อหาหลักๆ
หายไป บางครั้งครูคําสอน ทําในสิ่งที่ไรสาระ  คือ พูดในสิ่งที่ไมควรพูด       และส่ิงที่ผิดพลาดไมควรตอกย้ํา        
เราตองเชื่อวา ความรักของพระเจา สามารถเปลี่ยนแปลงผูนั้นได   ครูคําสอนตองชวยใหผูคนเตบิโตในความเชื่อ
อยางแทจริง 
 4) พระศาสนจักรในฐานะพระศาสนจักรระดับบาน(ครอบครัว) เมือ่เด็กเกิดมาพอแมจะพาลูกไปรับศีล   
ลางบาป เพื่อใหเขาเขาอยูในพระศาสนจักร เพียงเพื่อใหไดช่ือวาเปนคาทอลิก แตไมไดเอาใจใสดูแลใหลูกเติบโตใน
ความเชื่อตอไป  ครูคําสอนตองพยายามทาํใหครอบครัวพาลูก ๆ มาวดัรวมมิสซา ซ่ึงเปนพันธกจิที่ครอบครัวตอง
กระทํา ครูคําสอนตองเห็นความสําคัญและสงเสริมพระศาสนจักรระดับบาน(ครอบครัว) 
 5) เปนพระพรที่พระเยซูเจาโปรดใหมีพระศาสนจักร  พระศาสนจักรตองเปดกวางใหคนเขามารูจัก        
พระเปนเจา วดัควรเอาใจใสในเรื่องเหลานี ้ตองเปดออก ทําใหผูคนกลาที่จะเขามา  ใหกําลังใจเขา  ใหเขาเขามาใน
พระศาสนจักรมากขึ้น เปนการทาทายเราครูคําสอน ที่จะนําคนอื่นมาเขาวัด  ซ่ึงพนัธกิจเหลานีต้องอาศัยความ
เสียสละ  พระศาสนจักรเปนผูแพรธรรม   บรรดามิชชันนารีเปนผูที่เสียสละเพื่อประกาศพระอาณาจักรพระเจา  แม
จะตองหล่ังเลอืด  ส่ิงเหลานีท้าทายความเชื่อของเราในปจจุบัน 
 6) เราจะตองทาํใหคนรูสึกวาพระศาสนจักรเปนของเขา เขาเปนเจาของ รูสึกวาวดัเปนของเขา  เขาเปนสวน
หนึ่งของวดั  เปนหนาที่ของครูคําสอนที่ตองทําใหเขารูสึกเชนนั้น  เขาเปนสวนหนึ่งของชุมชนวัด  เปนผูที่มี      
ความรักของพระเปนศูนยกลาง  ครูคําสอนมีหนาที่ ทําใหคนรูสึกวาเขาเปนคนของวัดและของพระศาสนจักร 
 7) หลาย ๆ คร้ังที่ครูคําสอนชอบใชคําวา  ตอง... อยา...ตองทําโนน  อยาทํานี่.. การทีม่ีคําวาตอง มากเกินไป 
เหมือนการกีดกัน  เราตองหาวิธีการหรือรูปแบบใหมบาง   
 8) ครูคําสอน จําเปนตองมคีวามสุภาพ ถอมตน  เห็นถึงความสําคัญของทุกคนที่มาวัด  เห็นเขามีคุณคา       
มีตัวตนในวัดนั้น ๆ ครูคําสอนควรตระหนักวา เขาเปนกระแสเรียกของวัด 
 9) ในพระศาสนจักร ครูคําสอนเปนกระแสเรียกและเปนผูสงเสริมกระแสเรียก ถาเราไมตระหนกัหรือไม
พูดถึงกระแสเรียก  กระแสเรยีกนัน้ก็จะหายไป 

และในชวงบายเวลา 15.00 น. รวมจาริกแสวงบุญมหาวิหารนักบุญเปโตร (Pilgrimage to the tomb of 
Peter) ซ่ึงมีซิสเตอรเปนผูนํากลุมที่พูดภาษาอังกฤษ จํานวน 30 คน    โดยนําเราจาริกแสวงบุญเริ่มจากหนามหา
วิหารนกับุญเปโตร  เขาไปดานในมหาวหิาร  นําภาวนาบทขาพเจาเชื่อบนหลุมฝงพระศพนกับญุเปโตร และลงไป
สุสานใตมหาวิหารเยี่ยมหลุมฝงศพพระสันตะปาปา และภาวนาสวนตัว  (ในโอกาสนี้คุณพอเคลาดิโอ นํากลุม      
ครูคําสอนและซิสเตอรสังฆมณฑลเชียงใหม และราชบุรี มารวมสมทบประมาณ 10 คน อยูในกลุมที่พูดภาษา          
อิตาเลียน)  
 ขอโมทนาคุณพระเปนเจาทีโ่ปรดประทานโอกาสที่ดีสําหรับครูคําสอนไทย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ  ศูนยคริสตศาสนธรรม คณะนักบวช 



โรงเรียนและวดั ที่สนับสนุนและใหโอกาสแกบุคลากรเขารวมงานชมุนุมครูคําสอนนานาชาต ิ และขอขอบคุณ    
เปนพิเศษ แดพระสังฆราชวรีะ อาภรณรัตน ประธานคณะกรรมการฯ คุณนวลฉวี คูวิรัตน  คุณสุชาดา (คุณนก)  
และบริษัทอับรอดอินเตอรจาํกัด ที่ทําใหงานนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอพระเปนเจาประทานพระพรใหกับทกุทาน    
 

 


