
ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 5 ประจำ�เดือนพฤษภ�คม 2020

เพ่ือทำ�อย�่งทีเ่ดก็เลก็ๆ กลุม่
หนึง่ในประเทศอติ�ล ีในชว่งวิกฤต 
โควิด-19 พวกเข�ประก�ศคำ� 
เชิญชวนของพวกเข�ออกไปว่�  
“ให้พวกเร�ทุกคนร่วมใจ แพร่
เชื้ออ�รยธรรมแห่งคว�มรักไปยัง
บุคคลรอบข้�งเสมอ”

วาทะพระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

บทเทศน์์มิสซาสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ 

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020

เริ่มตั้งแต่กลางเดือนเมษายนท่ีผ่านมา คุณพ่อเดชา  

อาภรณ์รัตน์ ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาคาทอลิก 

และมอบหมายให้คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ เป็นประธาน 

เจ�ะลึกพิเศษ...บาทหลวง ดร.ฉลองรัฐ สังขรัตน์

การเรียนออนไลน์ โดย 

ใช้ Virtual School ของ 

บริษัทกรุงเทพวิทยาการ 

คอมพิวเตอร์ จำากัด กับ

โรงเรียนท่ีสนใจเข้าร่วม

โครงการ

วันที่เริ่มต้นการเรียนออนไลน์ มาจากแนวคิดว่า “เรียนก่อน 

เรียนได้ เรียนจริง” เป็นเข็มทิศทำางาน เนื่องจากภาวะวิกฤต  

วิธีการทำางานต้องได้ผลรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นที่พึ่งพาของ

โรงเรียนที่อาจขาดศักยภาพด้านนี้ ระบบการช่วยเหลือพึ่งพา

จำาเป็นสำาหรับภาวะวิกฤตโควิค-19 นี้ด้วย
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การเร่ิมต้นด้วยแนวคิด “เรียนก่อน” เป็นการ
จัดให้เรียนก่อน เรียนตามวันการศึกษาภาคบังคับ ท่ี
มีประกาศมาก่อนหน้านี้ คือวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.
2563 ที่เป็นวันเปิดเรียนจริง และเรียนได้ด้วยการเรียน
ออนไลน์ การเรียนก่อนด้วยโรงเรียนเสมือนจริง และ
หอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ Virtual School ตอบโจทยค์นคณะ
ทำางาน เพราะต้องการองคป์ระกอบดา้นหอ้งเรยีนท้ัง 5 
ดา้น ประกอบดว้ย มติคิร ูมติินกัเรยีน การจดัหอ้งเรยีน 
มีหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานครบทุก
กลุม่สาระและรายวชิา สดุทา้ยมกีารวดัและประเมนิผล
ตามหลักสูตร พอจัดการได้แนวทางแบบนี้มาก็ดำาเนิน
การจัดการให้มีการเรียนออนไลน์ ที่เรียกว่าเรียนก่อน 

การ “เรียนจริง” เป็นการจัดการต่อไป เพราะ
การเรียนก่อนต้องไม่เสียของ ที่หมายความว่า การ
ดำาเนินการเรียนด้วยห้องเรียนเสมือนจริง Virtual 
School และ Virtual Classroom ท่ีทำาให้เด็กๆ ใน
โรงเรียนที่มาโรงเรียนไม่ได้ ได้เรียนก่อนเปิดโรงเรียน 
เปน็เรือ่งทีย่ากและขดัแยง้อยูเ่หมอืนกนั แตด่ว้ยความ
ตั้งใจตามแนวทาง “โรงเรียนหยุด แต่ความรู้ไม่
หยุด” การเรียนต้องส่งผลต่อประสิทธิภาพตามความ
มุ่งหมายของหลักสูตร ดังนั้น การเรียนก่อน ส่งผลต่อ 
เรียนจริง ด้วยผลการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 
เป็นแนวคิดที่บ่งบอกเรียนจริง และโรงเรียนก็สามารถ
กจิกรรมเสริมหลกัสตูร ประเภทกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะ ต่อไป 
เมื่อเปิดเรียนได้จริงตามประกาศกระทรวงฯ

และการ “เรียนได้” มีความ
หมายต่อการเปิดภาคเรียน เพราะ
ความมุ่งหวังของหลักสูตรฯ คือการ
ประเมินผลผู้ เรียนเป็นรายบุคคล  
เรียนได้หมายความว่า เรียนแล้วได้ 
ผลเป็นอย่างไร การเรียนก่อนจึง 
ไม่ใช่การเรียนเล่น เรียนแก้ขัด แต่ส่ง
ผลต่อการเรียนจริง และปรากฏผล
จากการเรียนได้ โรงเรียนต้องมีการ
ประเมินผลผู้เรียน ปลายภาคเรียน
แน่นอน การเรียนการสอนออนไลน์
ต้องสร้างองค์ความรู้เพียงพอ และ
ต้องการการทบทวนความรู้เมื่อถึง
เวลาเรียนจริง 

การทำางานในเวลาที่มีความต้องการการพึ่งพาช่วยเหลือกันตามศักยภาพ ทำาให้เห็นจิตตารมณ์พระวรสาร 

“รัก รับใช้” ตามปรัชญาการศึกษาคาทอลิก โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่เรากำาลังตามบทเทศน์ 

ของพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2020 ว่า “พระศาสนจักรก็เหมือนแม่น้ำา สมาชิก

ในศาสนจักรคือคนที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำา ไม่ว่ายังไง ทุกคนก็อยู่ในแม่น้ำาสายเดียวกัน นี่คือความเป็น 

หนึ่งเดียวกันของศาสนจักร ไม่มีใครอยู่ข้างนอก มีแต่อยู่ข้างใน พระเจ้าต้องการให้เป็นแบบนี”้
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สนับสนุนการประชุมวิถีชุมชนวัดออนไลน์ในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับเขต และชุมชนคริสตชน

ย่อย จนถึงเวลานี้คณะกรรมการวิถีชุมชนวัด เขต 4 ได้จัดประชุมแบบออนไลน์แล้ว และมีหลายเขต 

และหลายชุมชนคริสตชนย่อย ที่สนใจจะจัดประชุมออนไลน์เช่นกัน

พ่อมั่นใจในคำาสอนของนักบุญเปาโลที่ว่า “เร�รู้ว่� พระเจ้�ทรงบันด�ลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รัก

พระองค์” (รม 8:28) แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำาบากนี้ เราทุกคนก็ยังมีหนทางที่จะใกล้ชิดกับพระเจ้า และดำาเนินงาน

วิถีชุมชนวัดต่อไปด้วยความหวังและความวางใจในพระองค์ผู้ทรงรักเรา

ในช่วงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำาให้เราคริสตชนต้องปรับตัวเข้ากับ  

“ฐานวิถีชีวิตใหม่” (New Normal) มีหลายอย่างเปลี่ยนไป เช่น มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ ทำาให้เราไม่สามารถไปร่วมพิธีกรรม หรือกิจศรัทธาที่วัด อย่างไรก็ดี พระศาสนจักร

จัดให้เราร่วมพิธีกรรมออนไลน์ การสวดสายประคำาออนไลน์ ฯลฯ เป็นการชดเชย

การทำางานวิถีชุมชนวัดในสถานการณ์นี้ก็เช่นกัน เราไม่สามารถรวมตัวกัน

เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการอำานวยการวิถีชุมชนวัด ไม่อาจจัดประชุม

ทมีงานผูน้ำาวถิชีมุชนวดัของเขต ไมส่ามารถจดัการประชมุพบปะของชมุชนคริสตชน

ยอ่ย รวมทัง้เรายังจำาเป็นตอ้งเล่ือนโครงการสมัมนาและอบรมตา่งๆ ทีเ่ราวางแผนที่

จะจัดในปีนี้ออกไปจนถึงเมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคนี้กลับสู่ภาวะปกติ

ในสถานการณ์เช่นนี้ คณะกรรมการอำานวยการวิถีชุมชนวัดจึงจัดประชุมกันด้วยช่องทางออนไลน์ใน 

วันอังคารที่ 28 เมษายน ค.ศ.2020 โดยวางแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการทำางานวิถีชุมชนวัด ดังนี้

ครอบครัวเป็นรากฐานของวิถีชุมชนวัด ครอบครัวเข้มแข็ง วิถีชุมชนวัดก็เข้มแข็ง เราจึงร่วมใจกัน

รณรงค์การสวดสายประคำาในครอบครัวในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนของแม่พระ ตามพระ

ประสงค์ของพระสันตะปาปาฟรังซิส

สนับสนุนการอ่านพระคัมภีร์ โดยให้คณะกรรมการวิถีชุมชนวัดของแต่ละเขต ช่วยรณรงค์ให้พี่น้อง 

คริสตชนศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ที่ทางแผนกพระคัมภีร์จัด โดยเน้นการศึกษาหนังสือกิจการ 

อัครสาวก ซึ่งเป็นรากฐานของการดำาเนินชีวิตคริสตชนในวิถีชุมชนวัด

ให้มีช่องทางติดต่อกับพ่ีน้องคริสตชน และชุมชนคริสตชนย่อยต่างๆ เพื่อหล่อเลี้ยง ให้ความรู้  

และประชาสัมพันธ์จิตตารมณ์ และการทำางานวิถีชุมชนวัด โดยการจัดทำาสารวิถีชุมชนวัดด้วย

ไฟล์พีดีเอฟ และส่งต่อให้พี่น้องคริสตชนผ่านทางอีเมล์และไลน์ โดยจัดทำาสารฯ ประมาณ 4 หน้า  

ออกสัปดาห์ละครั้ง ทุกวันศุกร์ จนถึงเวลานี้ได้จัดทำาสารวิถีชุมชนวัด 2 ฉบับแล้ว

จัดทำารายการให้ความรู้และแบ่งปันเกี่ยวกับวิถีชุมชนวัดออนไลน์

จัดทำาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้วิถีชุมชนวัด

บทคว�ม...แผนกวิถีชุมชนวัด

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2020 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เวลา 14.20 น. พิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์ โดย คุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย เวลา 15.00 น. พิธีนมัสการ 
กางเขน โดย พระคารด์นิลั เกรียงศกัด์ิ โกวิทวาณิช ณ อาสนวหิารอสัสมัชญั ซึง่เปน็พธิกีรรมแบบปดิ ไม่มสีตับรุษุรว่ม แตถ่า่ยทอดสดทางอนิเตอร์เนต็

พิธีนมัสการกางเขน ในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

พิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ ซิสเตอร์คณะ
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

วนัเสารท์ี ่18 เมษายน 2020 คณุพอ่สเุทพ 
พงษ์วิรัชไชย เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน 
ตลอดชีพ ของซิสเตอร์ 2 ท่าน คณะพระหฤทัย 
ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ณ วัดน้อยชั้น 3 
อารามพระหฤทัยคลองเตย ได้แก่ ซิสเตอร์โรซา 
อรพินธ์ นับเงินอนันต์ สัตบุรุษวัดคาทอลิก 
แม่พระเมอืงลรูด์ บา้นแมท่อ้ จ.ตาก และซสิเตอร ์
เซซีลีอา กัญญพัชร์ เทพสมพร สัตบุรุษวัด 
นักบุญอักแนส บ้านห้วยเซือมใต้ จ.บึงกาฬ

สมโภชปัสกา 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020 พิธีมิสซาสมโภชวันอาทิตย์ปัสกา เฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า โดย พระคาร์ดินัล 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประกอบพิธีมิสซาแบบปิด แต่ถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ต

ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยฯ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 บริเวณคลองเตย
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2020 ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยฯ นำาโดย ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา รองมหาธิการิณี ซิสเตอร์ศิริรัตน์  

เหล่าวัฒนพงศ์ อธิการิณีสำานักศูนย์กลาง สมาชิกสำานักศูนย์กลางฯ คลองเตย เจ้าหน้าที่ของสำานักงานประกาศข่าวดีและสำานักงานเลขาฯ  
ร่วมกับคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการแผนกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่ 
มอบข้าวสารให้กับวินมอเตอร์ไซด์ในเขตคลองเตย 8 วิน ที่ด้านหน้าอาราม และตามจุดจอดวินต่างๆ และยังแบ่งมอบให้แม่ค้าและชาวบ้าน 
ในละแวกอารามฯ 
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ครอบครัวซาเลเซียนประเทศไทยร่วมกันแจกอาหารกล่อง
วันเสาร์ท่ี 2 พฤษภาคม 2020 ครอบครัวซาเลเซียนประเทศไทยซึ่งประกอบไปด้วยคณะซาเลเซียน, คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์,  

คณะผู้รับใช้ฯ, คณะภคินีพระราชินีมาเรีย, สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย, ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน และศิษย์เก่า ได้ร่วมกันแจกอาหารกล่องและ 
อาหารต่างๆ จำานวน 500 ชุด ที่โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ โดยบริเวณรอบๆ โรงเรียนเป็นแหล่งชุมชนท่ีมีชาวบ้านได้รับ 
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 อาหารดังกล่าวมาจากการบริจาคของแต่ละคณะในครอบครัวซาเลเซียน โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ 
และตำารวจของเขตยานนาวาพร้อมด้วยคณะครูของโรงเรียนพระแม่มารีฯ มาอำานวยความสะดวก ก่อนการแจกอาหาร คุณพ่อเทพรัตน์  
ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงฯ ได้กล่าว ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการบรรเทาความทุกข์ยากของพี่น้อง ครั้งนี้

ส่งความสุขปัสกา แด่บรรดาสัตบุรุษวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนา
วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020 "สมโภชปัสกา" คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒ ิเจ้าอาวาส และตัวแทนเยาวชน วัดนักบุญเปาโล บ้านนา 

ไปร่วมส่งความสุขปัสกาให้กับบรรดาสัตบุรุษแต่ละบ้าน โดยคุณพ่อเจ้าอาวาสไปพรมน้ำาเสก และมอบถุง "สุขสันต์ปัสกา" ซึ่งบรรจุใบลาน,  
น้ำาเสก, เทียนเสก, ไข่ปัสกา, หน้ากากผ้า และอาหารแห้งสำาหรับผู้ขัดสน, ผู้ยากไร้ ในสถานการณ์โรคระบาดในขณะนี้ เพื่อนำาพระพรของพระ 
ไปให้ เป็นขวัญและกำาลังใจให้กับสัตบุรุษลูกวัด

ฉลอง "นักบุญยอแซฟ กรรมกร" ณ วัดตรอกจันทน์
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองนักบุญยอแซฟ กรรมกร เวลา 11.00 น. โดย คุณพ่อเชษฐ์ดนัย ไชยเผือก 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ ซึ่งเป็นประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณแบบปิด (ไม่มีสัตบุรุษเข้าร่วม)

นักบวช คณะคามิลเลียนแห่งประเทศไทย แบ่งปันอาหาร ณ สวนลุมพินี
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2020 คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ อธิการเจ้าคณะคามิลเลียนแห่งประเทศไทย พร้อมกับสมาชิกและทีมงาน  

แจกอาหารสำาหรับพี่น้องชาวไทย ณ สวนลุมพินี เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันความรักในสถานการณ์ปัจจุบัน
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วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2020 คุณพ่อสมเกียรต ิ
ตรีนิกร อุปสังฆราชฯ จัดหาข้าวสาร เตรียมบรรจุถุง 
และหน้ากากผ้า บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป ปลากระป๋องและ 
ของที่จำาเป็นสำาหรับคนชราติดเตียง และครอบครัว 
ที่สำารวจแล้ว แปดร้อยกว่าครัวเรือนในชุมชนวัด 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตามที่สภาภิบาลวัด ชมรม 
สภาภิบาลประสาน และฝ่ายสังคม แผนกผู้อาวุโส ออก 
สำารวจรวบรวมรายชื่อคนที่ลำาบากเดือดร้อน เพื่อการ 
ช่วยอย่างต่อเนื่อง เริ่มบรรจุที่โรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ ์
เพื่อส่งไปตามวัดที่ได้สำารวจและขอมา เพื่อไปถึงคนที ่
ลำาบากมากๆ ในเขตวัดของเรา

โครงการแจกอาหารกล่อง ต้านภัยโควิด-19
วันพุธที่ 29 เมษายน 2020 คุณพ่อเจ้าอาวาส สภาภิบาลและสัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของเเม่พระ ปากลัด จัดโครงการแจกอาหารกล่อง 

ต้านภัยโควิด-19 ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการแห่งการแบ่งปันความรักและช่วยเหลือสัตบุรุษ ในสถานการณ์ความยากลำาบาก โรคระบาดในปัจจุบัน 
ซึ่งดำาเนินการแบ่งปันอาหารเป็นประจำาทุกสัปดาห์ๆ ละ 2 ครั้ง

วิถีชุมชนวัด (BEC) ภาคปฏิบัติ... การนำาพระ
วาจาสู่ชีวิตจริง

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2020 BEC ภาคปฏิบัติ
ของวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน และบ้านปลายนา 
โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เจ้าอาวาส และ 
ซิสเตอร์ และสัตบุรุษออกเยี่ยมพร้อมกับองค์กร
วินเซนต์เดอปอล เพื่ออภิบาลและให้ความช่วย
เหลือชุมชนคริสตชนรอบๆ วัด ช่วงโรคโควิค-19 
ระบาด นี่คือ BEC ภาคปฏิบัติ ของการใช้พระ
วาจาในชีวิตจริง ในขั้นตอนที่ 6 ของการแบ่งปัน 
พระวาจา เป็นการทำากิจเมตตาส่งเสริม "อนารย 
ธรรมความรัก" ตามกฤษฎีกาสมัชชา 2015

วัดพระมหาไถ่แจกจ่ายอาหารเที่ยงสำาหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด 19
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2020 ที่วัดพระมหาไถ่ คุณพ่อเจ้าอาวาส สภาภิบาลและผู้นำาชุมชน ดำาเนินการแจกจ่ายอาหารเที่ยง เพื่อช่วย

บรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19 โดยจะมีการแจกอาหารกลางวัน 300 กล่อง ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ พี่น้องสามารถร่วม 
ทำาบุญได้ โดยติดต่อ คพ.วิรัช อมรพัฒนา เจ้าวัดพระมหาไถ่

อบรมเยาวชน โครงการ “ผู้นำานันทนาการในรูปแบบออนไลน์”
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2020 แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาโดย 

คณุพอ่สรุศกัด์ิ อมัพาภรณ ์ผูจั้ดการแผนก จัดโครงการอบรมผูน้ำานนัทนาการออนไลน ์
โดยวจนพิธีกรรมเปิด เวลา 10.00 น. และนำากิจกรรมโดยคุณมลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์  
และคุณอิทธิ ทรงเสี่ยงชัย โดยการอบรม เรื่องเกี่ยวกับ ทักษะการเป็นผู้นำานันทนาการ 
ทั้งนี้ ใช้รูปแบบการอบรมทางออนไลน์ ตามสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน

กลุม่สภาภบิาลวดั และฝา่ยงานตา่งๆ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ รว่มแบง่ปนั ชว่ยเหลอื
สัตบุรุษ วิกฤตโควิด-19



คอลัมน์คำ�สอน...คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร
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ครสิตชนไทยสว่นใหญไ่ดร้บัความเชือ่สบืทอดต่อกนัมาจากครอบครัว มีผู้ใหญ่ทีส่นใจมาเรียน 

คำาสอนไมม่ากนัก สว่นหน่ึงเขา้มาเปน็คริสตชน เพราะการแต่งงานกบัคูส่มรสทีเ่ปน็คาทอลกิ 

ครอบครัวคาทอลิกส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับการให้บุตรหลานได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้น 

ชีวิตคริสตชน คือ ศีลล้างบาป ศีลกำาลัง และศีลมหาสนิท เมื่อถึงวัยแต่งงานก็ให้รับศีลสมรส เมื่อถึง 

วัยชรา โดยเฉพาะช่วงเวลาใกล้จะสิ้นใจยังมีความต้องการที่จะพบพระสงฆ์ เพื่อรับศีลเจิมผู้ป่วย

ดังน้ันจะเห็นไดว่้า การสอนคำาสอนสว่นใหญ่จงึเนน้เรือ่งของการเตรยีมตวัเปน็ครสิตชน เพือ่รบั 

ศลีศกัดิสิ์ทธิต์า่งๆ มากกวา่การอบรมใหค้รสิตชนเตบิโตในความเชือ่จนถงึขัน้สมบรูณต์ามแบบอยา่ง 

ของพระเยซูเจ้า หน้าที่ของการสอนคำาสอนนั้น จึงกลายเป็นหน้าที่ของครูคำาสอนและพระสงฆ์

วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องการสอนคำาสอนใน 

ยุคโควิด-19  ซึ่งพวกเราได้เห็นว่า มีหลายอย่าง 

เปลี่ยนไป เรามีการจัดค่ายคำาสอนออนไลน์ในหลายวัด 

มีคำาสอนสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เช่น การ์ตูนสอน 

คำาสอน เร่ืองศีลศักดิ์สิทธิ์ ท่ีสามารถอ่านออนไลน์ได้  

เป็นต้น แต่ก่อนอ่ืนใด ให้มาทำาความเข้าใจความหมาย 

เรื่อง “การสอนคำาสอน” ก่อน

ในคู่ มือแนะแนวการสอนคำาสอนในประเทศไทย

ในข้อ 30 ได้ให้ความหมายของการสอนคำาสอนไว้ว่า  

“การสอนคำาสอน คือ การอบรมเด็กๆ เยาวชน และ

ผู้ใหญ่ ให้เติบโตในความเช่ือ โดยการถ่ายทอด 

คำาสอนและประสบการณ์ชีวิตแห่งความเชื่อสำาหรับ 

คริสตชนอย่างเป็นลำาดับและเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียน

เติบโตจนบรรลุวุฒิภาวะแห่งความเชื่อ (เทียบ CT 18)” 

พูดง่ายก็คือ การสอนคำาสอน เป็นการถ่ายทอดความเชื่อ 

ในทุกมิติทั้งครบ อย่างเป็นลำาดับและเป็นระบบ

แต่จากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคโคโรน่า 2019 ทำาให้เด็กๆ  

ไม่สามารถมาเรียนคำาสอนภาคฤดูร้อนของแต่ละวัด เพื่อเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ จึงมีการ 

สอนคำาสอนออนไลน์ มีการจัดค่ายคำาสอนภาคฤดูร้อนออนไลน์ในแต่ละวัด เป็นต้น จาก 

เหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเลวร้าย ได้จุดประกายให้เราเกิดความตระหนักถึงเร่ืองสำาคัญเรื่องหนึ่ง 

ที่อาจจะถูกละเลยไป นั่นก็คือ “ครอบครัวคือพระศาสนจักรระดับบ้าน”  ซึ่งเน้นบทบาทของ 

ผู้ปกครองที่ว่า “บิดามารดาคือครูคำาสอนคนแรกของลูก” (เทียบ LG 11)
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โรคระบาดโควิด-19และความทุกข์จะส้ินสุด
เม่ือไร?

เวลาน้ีเข้าสู่เดือนท่ีห้าแล้ว ท่ีการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ได้มีผลกระทบไปยัง
ประชาชนทุกทวีปท่ัวท้ังโลก ซ่ึงทำาให้มีผู้เสีย
ชีวิตและเจ็บป่วยมากมาย อย่างท่ีไม่เคยปรากฏ
ข้ึนในรอบประมาณ 100 ปีท่ีผ่านมา คำาถาม 
พ้ืนฐานท่ีมักถามกันคือ แล้วสถานการณ์การ
ระบาดของเช้ือไวรัสน้ี จะส้ินสุดเม่ือไร? เช้ือไวรัส
ชนิดน้ีจะหมดไปม้ัย? เม่ือไรเราจะปลอดภัยและ
ไม่ต้องกังวลในการติดเช้ือ?

คำ�ตอบของหมอ คือ เช้ือไวรัสน้ีจะไม่หมด
ไปจากโลก มันจะคงอยู่กับเราตราบเท่ามนุษย์
ดำารงชีวิตอยู่ เหมือนเช้ือไวรัส แบคทีเรียประเภท
อ่ืนๆ ท่ียังคงอยู่ในระบบชีววิทยาในธรรมชาติ
ปัจจุบัน แต่เรามนุษย์จะปลอดภัยข้ึน เม่ือเรา
มนุษย์สามารถสร้างวัคซีน รักษาเยียวยา ผู้ติดเช้ือ 
ไวรัสน้ีได้ ซ่ึงทางผู้วิจัยในประเทศต่างๆ ได้ให้ข้อมูล 
ว่าประมาณอย่างน้อยหน่ึงปี(จึงคิดค้นสำาเร็จ) หรือ
รอให้ร่างกายมนุษย์สามารถสร้างภูมิต้านทาน 
โรคน้ีตามธรรมชาติ(ซ่ึงไม่สามารถรู้เวลาได้) 

สรุปแล้ว ไวรัสน้ีเป็นไวรัสสายพันธ์ุใหม่ เรา
จะสามารถดำาเนินชีวิตอย่างปลอดภัย เม่ือมนุษย์
สามารถสร้างวัคซีน ต่อต้านหรือชนะเช้ือไวรัส 
น้ีได้ แต่ตัวไวรัสน้ีจะคงอยู่กับเราอีกนานอย่าง
ไม่มีท่ีส้ินสุด 

เช้ือไวรัสท่ีเราประสบในปัจจุบันนำามาซ่ึง 
“ความทุกข์” ของมนุษย์ ในการเฝ้าระวังตนเอง
ในการติดเช้ือ ความทุกข์จากความเจ็บป่วย ความ
ทุกข์จากพิษเศรษฐกิจท่ีเกิดจากผลกระทบของ
การปิดเมืองเพ่ือป้องกันการติดเช้ือระหว่างผู้คน 
ความทุกข์ทางจิตใจ จากการไม่สามารถไปร่วม
พิธีกรรมท่ีวัดได้อย่างปกติ ความทุกข์จากการ
ต้องปรับตัวของลูกๆ ท่ีต้องเรียนออนไลน์ท่ีบ้าน 
เป็นต้น... แล้วความทุกข์จะส้ินสุดเม่ือไร?

คำ�ตอบของหมอศ�สน� คือ ความทุกข์
น้ีจะไม่หมดไปจากโลก มันจะคงอยู่กับเรา
ตราบเท่ามนุษย์ดำารงชีวิตอยู่ แต่เรามนุษย์จะ
สามารถมีความสุขได้ เม่ือเร�มนุษย์มีวัคซีนหรือ
ภูมิคุ้มกันด้�นคว�มเช่ือ ห�กเร�มีคว�มเช่ือ ใน
พระเจ้�และไว้ว�งใจในพระองค์ เราจะมีกำาลัง
ใจดำาเนินชีวิต เผชิญหน้ากับความทุกข์ท่ียากย่ิง 
และพยายามผ่านมันไป โดยการดำาเนินชีวิตอย่าง
รู้ตัว แสดงความรักต่อพระเจ้า และคนรอบข้างให้
มากท่ีสุด แม้เราจะต้องประสบความทุกข์ในหลาย
รูปแบบก็ตาม เพราะเราเช่ือว่าแม้ความทุกข์จะอยู่
กับเรา แต่พระเจ้าก็อยู่กับเราด้วย และสักวันหน่ึง
เม่ือเราพ้นจากร่างกายน้ี เราหวังจะอยู่กับพระเจ้า
ในสวรรค์ท่ีไม่มีความทุกข์อีกต่อไป

สังคายนาวาติกันที่ 2 ได้ชี้แจงไว้ว่า “บิดามารดา 
เมื่อให้กำาเนิดแก่ลูกแล้ว มีพันธะอันหนักยิ่งที่

จะต้องเล้ียงดูอบรมลูก เพราะเหตุนี้ ต้องถือว่า บิดา
มารดาเป็นผู้อบรมสำาคัญคนแรกของลูก หน้าที่อบรม
ของบิดามารดามีความสำาคัญอย่างยิ่งยวดจนถึงกับ
ว่า ถ้าขาดการอบรมของบิดามารดาก็ยากที่จะหาการ
อบรมอื่นใดมาทดแทนได้” (เทียบ FC 36)

ในสถานการณ์ปัจจุบัน เราจึงต้องกลับมาทบทวนและเน้น
บทบาทของบิดามารดาซ่ึงเป็นบุคคลแรกที่ปลูกฝังและถ่ายทอด
ความเชื่อในครอบครัว เป็นผู้สร้างบรรยากาศคาทอลิกและเสริม
สร้างพระศาสนจักรคาทอลิกระดับบ้าน ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น บิดามารดาจึงมีหน้าที่สอนคำาสอนให้บุตรด้วยคำา 
สั่งสอนและการดำาเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น สอนให้สวด
ภาวนา จัดบรรยากาศที่บ้านเพื่อให้เหมาะสมกับการสวดภาวนา 
และการร่วมมิสซาออนไลน์ นำาบุตรหลานของตนสวดภาวนาและ
ร่วมมิสซาออนไลน์ด้วยกันในครอบครัว ส่งเสริมให้บุตรหลาน 
ของตนได้เรียนคำาสอนออนไลน์เมื่ออยู่ท่ีบ้าน โดยที่บิดามารดา 
เป็นผู้อยู่เคียงข้างบุตรหลานในการช่วยอธิบายคำาสอนข้อต่างๆ  
ให้บุตรหลานเข้าใจอย่างชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ศูนย์คริสตศาสนธรรม
จึงปรารถนาจะเป็น “ผู้ส่งเสริมและสนับสนุน” ทั้งใน 
ด้านเน้ือหา วิธีการ และสื่อการสอนคำาสอนหลากหลาย 
รปูแบบทีช่ว่ยใหบ้ดิามารดาครสิตชนสามารถสอนคำาสอน 
ในครอบครัวให้แก่บุตรหลานได้อย่างมั่นใจและง่าย 
ยิ่งข้ึน เพื่อทำาให้ครอบครัวกลายเป็น “พระศาสนจักร 
ระดับบ้าน” ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง


