




พฤศจิกายน 2012 1

วิสัยทัศน์ 	 ประชากรของพระเจ้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความรักแสวงหา	ติดตามและประกาศพระเยซูคริสตเจ้า

พันธกิจ	 พระศาสนจักรในประเทศไทยมุ่งอุทิศตนฟื้นฟูชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้าโดยอาศัยพระวาจา	 และศีลศักดิ์สิทธิ์	 

	 เป็นหนึ่งเดียวร่วมมือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน	 แสวงหาคุณค่าพระอาณาจักรในบริบทสังคม	 เสวนาฉันพี่น้อง 

	 กบัผูม้คีวามเชือ่อืน่	ประกาศพระเยซคูริสตเจา้	และเปน็ประจักษพ์ยานดว้ยการดำาเนนิชวีติเรยีบงา่ย	รกัและรบัใชป้วงชน 

		 โดยเน้นผู้ยากไร้

วัตถุประสงค์ 

+	เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่าง	พระสงฆ์	นักบวช	และฆราวาสทั่วไป

+	เพื่อเสนอข่าวสาร	บทความ	สารคดี	บันเทิงคดี	บทวิจารณ์ที่มีคุณค่าต่อชีวิตตามจิตตารมณ์พระวรสาร

+	เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในด้านศาสนา	สังคม	และวัฒนธรรม

อันเนื่องมาจากปก

พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์	ที	่16		

ประจำาปี	2012	เดือนพฤศจิกายน
เพื่อบรรดาพระสังฆราช	พระสงฆ์	และศาสนบริกรผู้ประกาศข่าวดี	

เป็นประจักษ์พยานอย่างกล้าหาญถึงความจงรักภักดีต่อพระเยซูคริสตเจ้า	

ผู้ทรงถูกตรึงบนกางเขนและกลับฟื้นคืนพระชนมชีพ	

 ปกหน้า :	 ไม้กางเขน

บนหลุมฝังศพในสุสาน

อาสนวิหารพระนางมารีอา

ปฏิสนธินิรมล	 จันทบุ รี 	 

ยามเย็นเข้าสู่พลบค่ำา	 พิธี 

เสกสุสานโอกาสระลึกถึง

วิญญาณผู้ล่วงลับ	ช่างภาพคงรอแสงสุดท้ายของ

ดวงอาทิตย์ในเย็นวันน้ัน	ผสมกับแสงเทียน	ผลลัพธ์	

กลับทำาให้เราได้ท้องฟ้าที่งดงาม	 และแสงจาก

เปลวเทยีนกระทบผวิปนูของไมก้างเขนงดงามยิง่

	 นำามาตีพิมพ์โอกาสเดือนพฤศจิกายน	 

ท่ีคริสตังระลึกถึงผู้ล่วงลับ	 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่	 1	

พฤศจิกายน	 “สมโภชนักบุญ

ทั้งหลาย”	 ผู้ล่วงลับที่ได้รับ

ชัยชนะบนสวรรค์	แล้วต่อด้วย

วันที่	2	พฤศจิกายน	“ระลึก

ถึงวิญญาณผู้ล่วงลับทุกดวง”	

(วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ)

 

 ปกหน้าใน :		ถ่ายใน

งานจำาลองเหตุการณ์พระ

ทรมาน	 เป็นกางเขนท่ีอยู่บนโต๊ะบูชา	หน้าบ้าน 

ครสิตชนทีม่จีติศรทัธานำามารว่มในพธิ	ีทัง้สองรปู

นี้เป็นรูปที่ถ่ายโดยใช้แสงเทียน	

	 ลำาแสงจากเทียนท่ัวสุสานก่อเกิดบรรยากาศ

ดงัภาพทีเ่หน็ประจกัษ	์เพือ่สือ่วา่	การสิน้พระชนม์

และเสด็จคืนพระชนมชีพของพระเยซูเ จ้า	 

เป็นความหวังแก่เราทุกคน	 และแก่วิญญาณผู้ 

ล่วงลับทุกดวง	ที่จะได้กลับคืนชีพสู่ชีวิตนิรันดร

 

ภาพถ่ายโดย :	นิมิตร	อานามนารถ
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ขุมทรัพย์พระคัมภีร์2012

ภาพพิมพ์โลหะ โดย : กุสตาฟ โดเร



พฤศจิกายน 2012 3

ผนังด้านในของพระวิหารบุด้วยแผ่นไม้สนสีดาร์ตั้งแต่พ้ืนจนถึงเพดาน	 และพ้ืน 

พระวิหารบุด้วยไม้สน	ด้านในสุดของพระวิหารยาวสิบเมตรกั้นแบ่งด้วยแผ่นไม้สน 

สีดาร์ตั้งแต่พื้นจรดเพดาน	ส่วนนี้เป็นสักการสถานชั้นในท่ีเรียกว่า	 “สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์

ที่สุด”	(1พกษ	6:15-16)

พื้นพระวิหารที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงสั่งให้สร้างนั้น	 จะเป็นไม้สนสองใบเพราะแข็งแรง	 

แต่ผนังทุกด้านจากพื้นจรดเพดาน	ทรงใช้ไม้สนสีดาร์กรุรอบพระนิเวศน์และทุกห้อง	แม้แต่แท่นบูชา	

พระองค์ก็ทรงกรุด้วยไม้สนสีดาร์	 ในขณะเดียวกันส่วนใดที่เป็นลายนูนสูงเด่นก็ทรงบุด้วยทองคำา	 

เราจึงเข้าใจว่าพระวิหารที่ซาโลมอนทรงสร้างให้เป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้านั้น	 โครงสร้างหลัก 

เปน็หนิทีส่กดัมาจากเทอืกเขาเลบานอน	กรผุนงัและเพดานดว้ยไมส้นสดีาร	์ซึง่กค็งตดัมาจากเทือกเขา

เลบานอนด้วยเช่นกัน	

ขัน้ตอนการทำางานมกีารเตรยีมหนิ	เตรยีมไมก้อ่น	ซึง่ตอ้งสง่แรงงานจากแผน่ดนิอสิราเอลไป

ผลัดเวรทำางานกันในเลบานอน	(1พกษ	5:13-18)	และจึงจะถึงขั้นตอนการลงมือก่อสร้างพระนิเวศน์

ของพระเจา้อกีข้ันหนึง่	การกอ่สรา้งจะมศิีลาทีเ่ตรยีมมาจากบอ่ศลิา	เพราะฉะนัน้จงึไมไ่ดย้นิเสยีงคอ้น

หรอืขวาน	หรอืเครือ่งมอืเหลก็ใดๆ	ในพระนเิวศนข์ณะเมือ่ทำาการกอ่สร้าง	พอถึงเวลาตกแตง่ลวดลาย

ในพระวิหาร	กษัตริย์ซาโลมอนทรงส่งคนไปตาม	ฮีราม	จากเมืองไทระมาพบ		ฮีรามเป็นบุตรของหญิงม่าย

เผ่านัฟทาลี	แต่บิดาเป็นชาวเมืองไทระ	เขาเป็นช่างทองสัมฤทธิ์	ฮีรามเป็นนายช่างฝีมือดี	เฉลียวฉลาด	

และเช่ียวชาญงานทองสมัฤทธิท์กุประเภท	เขาเขา้เฝ้ากษตัริยซ์าโลมอนและทำางานทุกอยา่งตามรบัส่ัง	

(1พกษ	7:1-40)

	 ขา้แตพ่ระเจา้...	กษตัรยิด์าวดิทรงลว่งลบัไปกอ่นท่ีจะไดท้รงสรา้งพระวหิารถวายแดพ่ระองค์

ดังที่ทรงตั้งพระทัยไว้	(2ซมอ	7:1-29)	แต่พระโอรสผู้สืบราชสมบัติคือกษัตริย์ซาโลมอน	ทรงกระทำา

ให้ความปรารถนาของพระราชบิดาสำาเร็จ	พระวิหารก็คือที่ประทับของพระเจ้า	 ได้รับการสร้างอย่าง

งดงามและล้ำาคา่	สมเปน็พระนเิวศนข์องพระเจา้	ขอพระองคโ์ปรดสอนลกูใหรู้จ้กัประพฤตตินสมเปน็

ทีป่ระทบัของพระองคใ์นดวงใจของขา้พเจา้ทัง้หลาย	และโปรดใหข้า้พเจา้รูจ้กัถวายของดทีีส่ดุเมือ่ตอ้ง

ทูลถวายแด่พระองค์ด้วยเทอญ

ฝา

พ ร ะ วิ ห า รพ ร ะ วิ ห า ร
1	พกษ	5:1-6:38
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ทั ก ท า ย

ระสงฆ์ฟิลิปปินส์ท่านนั้น	อายุบวช

ยังไม่เต็ม	2	ปีดี	ดูต่ืนเต้นกับตำาแหน่ง

ใหม่	 เขาบอกผมและท่ีประชุมว่า	 

เขาได้รับผิดชอบวัดเล็กๆ	แห่งหน่ึง	ซ่ึงมีสัตบุรุษแค่	

5,000	คน	ผมแทบอ้ึงเพราะจำานวนเท่านั้นสำาหรับ

ประเทศไทยนี่ ไม่ใช่วัดเล็กๆ	 แล้ว	 แถมบาง

สังฆมณฑลในประเทศเราก็มีกันแค่น้ีแหละ

	 ปีแห่งความเช่ือโหมโรงกันไปแล้วหน่ึงเดือน	

การประชุมสมัชชาสมัยสามัญครั้งที่	 13	 ของ 

พระสังฆราชทั่วโลกเพิ่งจบไปหมาดๆ	พร้อมกับ

การประกาศนกัปราชญ์ของพระศาสนจกัรใหมอี่ก

สององค์	การมอบรางวัลทางเทววิทยา	การประกาศ

ทำาละครเวที	หรือแม้กระทั่งในประเทศต่างๆ	ทั้ง

ประเทศทีเ่ปน็คาทอลกิอยูแ่ลว้	หรอืประเทศทีม่พีี่

น้องคาทอลิก	ดูเหมือนคึกคักเคล่ือนไหวกันท่ัวหน้า	

ไม่ว่าจะเป็นข่าวการที่ผู้นับถือคาทอลิกพยายาม

ตดิตามความเคลือ่นไหวของพระศาสนจกัรสากล

ในการเปิดปีแห่งความเช่ือ	พระศาสนจักรในอินเดีย	

พม่า	อินโดนีเซีย	เวียดนาม	การใช้สื่อใหม่ในการ

เผยแผพ่ระวาจา	นา่ตดิตามและเกาะกระแส	เพราะ

อย่างน้อยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็มี

หัวใจแต่เพียงหน่ึงเดียวคือ	การมองมายังหนทางที่

เราเจริญชีวิต	และให้ความเชื่อได้เผยแสดง

 คุณพ่ออันเดร	 ที่รับผิดชอบเรื่องงาน 

แพร่ธรรมในประเทศฟิลิปปินส์	 เคยมาแบ่งปัน

เก่ียวกับการแพร่ธรรมแนวใหม่ในเชิงท่ีว่า	เก่ียวกับ

อะไรบ้าง	 คุณพ่อพูดถึงวัฒนธรรมของชีวิตท่ีเปล่ียน	

ไปเป็นวัฒนธรรมที่เหมือนกับพระเจ้าตายแล้ว	 

ในส่วนของสังคม	ซึ่งมีผู้อพยพย้ายถิ่นมากมาย	

กระแสโลกาภิวัตน์	ในเชิงลบ	ในส่วนของธุรกิจที่

มชีอ่งวา่ง	มกีารละเมดิสทิธสิว่นบคุคลและการไม่

สนใจธรรมชาติ	ในส่วนของชีวิตคนท่ีรักอิสระและ

ตัดสินผู้อ่ืนจากส่ิงท่ีเขามีมากกว่าท่ีเขาเป็น	ในส่วน

ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีวิธีใหม่มากมาย	

แต่ก็สร้างความแตกแยก	มีอิทธิพลมากแต่ใช้ใน

ทางท่ีไม่ถูกต้อง	ในส่วนของส่ือสารมวลชน	มีรายได้

เข้ามามากมายแต่ไม่รับผิดชอบ	และคนรุ่นใหม่รู้

ไม่เท่าทันส่ือ	ฯลฯ	เราต้องนำาศาสนากลับมา	น่ันคือ

นำาความเชื่อของเรามาช่วยเยียวยาโลกด้วยความ

รักขององค์พระคริสตเจ้า

	 “อุดมศานต์”	 ร่วมเดินทางไปกับพระ-

ศาสนจักรและโลก	ในเดือนพฤศจิกายน	หลากหลาย

เรื่องราวแห่งความเชื่อเหมือนเคย	 แต่เพื่อช่วย 

คริสตชนและผู้สนใจได้เข้าใจปีแห่งความเชื่อ	ซึ่ง

เราคงจะได้ยินคำาซ้ำาๆ	 เหล่านี้	แต่จะรู้ความหมาย

แค่ไหนจะเข้าใจลึกซึ้งกันอย่างไร	 เช่น	สังคายนา

วาติกันคร้ังท่ี	2	การประกาศข่าวดีแบบใหม่	ครบรอบ

หนังสือคำาสอน	ฯลฯ	 จึงขอเสนอ	 “คู่มือปีแห่ง

ความเชือ่ฉบบัพกพา”	เพือ่ชว่ยกนัพาความเชือ่ใน

ชีวิตไปช่วยผู้อื่น

	 	เหลืออีกเดือนเดียวเราก็จบปีกันอีกแล้ว	

เวลาจะเร็วจะช้าไม่สำาคัญเท่ากับว่าเราใช้เวลาอย่างไร	

พบกันใหม่ในเดือนถัดไป	ไม่เร็วไม่ช้านะครับ	

บรรณาธิการบริหาร 

เราต้องนำ�ศาสนากลับมา�นั่นคือนำ�ความเชื่อของเรา
มาช่วยเยียวยาโลก�ด้วยความรักขององค์พระคริสตเจ้า. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

พ
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นิตยสารคาทอลิกรายเดือน า
ร
บั
ญ

ส
ประธานสืี่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

พระคุณเจ้าประธาน	ศรีดารุณศีล

คณะกรรมการที่ปรึกษา
ภราดาหลุยส์	ชาแนล

อ.ประคิณ	ชุมสาย	ณ	อยุธยา
อ.ชัยณรงค ์มนเทียรวิ เชียรฉาย

เจ้าของ
(ในนามสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย)

บรรณาธิการ ผู้พิมพ์-ผู้โฆษณา
คุณพ่อวรยุทธ	กิจบำารุง

บรรณาธิการบริหาร
คุณพ่ออนุชา	ไชยเดช

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
วัชรี	กิจสวัสด์ิ

กองบรรณาธิการ
เสกสรร	กองคำา	กิตติพงศ์	งามกิตติคุณ	สุพร	เล่าเรียนธรรม

อุดมศานต์
นิตยสารคาทอลิกรายเดือน

ค่าบำารุงปีละ	400	บาท	โอนเข้าบัญชี	ธนาคารกรุงเทพ
สาขาย่อยโอเรียนเต็ล	บัญชีสะสมทรัพย์

ชื่อบัญชี	การพิมพ์คาทอลิก	
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คุณพ่ออนุชา	ไชยเดช	ส กู๊ ป

1. จุดตั้งต้น
	 ปีแห่งความเชื่อ	ไม่ใช่คำาใหม่ของคริสต-

ชน	เพราะมกีารโหมโรงกนัมารว่มป	ีมกีารแตง่ตัง้

กระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องการประกาศข่าวดี

แบบใหม่ในปี	ค.ศ.	2010	และมีเอกสารเกี่ยวกับปี

แห่งความเช่ือท่ีช่ือว่าสมณลิขิตประตูแห่งความเช่ือ	

(Porta	Fidei)	ออกมาในปี	ค.ศ.	2011	และในที่สุด

ก็มาถึงวันที่	11	ตุลาคม	ค.ศ.		2012	เวลา	10.00	น.	

 มวลแสงสว่างจากชีวิตคริสตชน	 ถูกเรียกร้องให้จุดขึ้น 

พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งบนโลกใบนี้ในโอกาสปีแห่งความเชื่อ	มีการ

โหมโรงกนัมาพอสมควร	กอ่นปฏทิินของโลกจะหมนุมาจนถึงวนัท่ี	

11	ตุลาคม	ค.ศ.	 2012	 วันท่ีพระศาสนจักรเปิดศักราชใหม่สู่คำาว่า	 

“ปีแห่งความเชื่อ”	 นับรวมวาระครบ	 50	 ปีของการทำาสังคายนา

วาติกันครั้งที่	 2	 และ	 20	ปีของการจัดพิมพ์หนังสือคำาสอนของ 

พระศาสนจักร	 ยังมีอีกหลายคำาตามมา	 การประชุมสมัชชาพระ-

สังฆราชท่ัวโลก	ในหัวข้อ	“การประกาศข่าวดีแบบใหม่เพ่ือการถ่ายทอด

ความเช่ือคริสตชน”	นอกจากน้ันงานชุมนุมต่างๆ	ในระดับโลกปีนี้จึง

ขยับตัวเพื่อขานรับคำาว่าปีแห่งความเช่ือ	หน่วยงานกลาง	 เอกสาร

ต่างๆ	 ท้ังในระดับภาคพ้ืนทวีป	หรือในระดับท้องถ่ิน	 เหตุการณ์ 

เหล่านี้เหมือนห่วงโซ่คล้องกัน	 เพื่อสร้างเกลียวสัมพันธ์กระชับ 

ความเชื่อให้เข้มแข็งและเข้มข้น	ถ่วงดุลกับกระแสไม่สนใจศาสนา

ที่มีมากขึ้นของผู้คน	ถ่วงดุลกับการค้าแบบเอารัดเอาเปรียบ	ถ่วง

สมัพนัธภาพกบัผู้ท่ีถกูผลกัออกไปจากสงัคม	คริสตชนไทยเรายนือยู่

ตรงไหน?	 เราเข้าใจ	 เราติดตามความเคลื่อนไหว	 เราร่วมรับรู้และ 

เดินทางไปพร้อมกับพระศาสนจักรอย่างไร?	 ไม่ต้องกังวลครับ	วันนี้	

“อดุมศานต”์	ขอประมวลเรือ่งราวในระดบัพ้ืนฐาน	เหมอืนคู่มอืฉบับ

พกพา	เพือ่รว่มกา้วเดนิสูปี่แหง่ความเช่ือพรอ้มไปกบัพระศาสนจกัร

สากล	เราเริ่มกันเลยครับ

 แ ส ง จ า ก ห ล อ ด

ประหยัดไฟในห้อง  

มักให้แสงสว่างไม่พอ

ในยามค่ำาคืน 

 ผมมีโคมไฟตั้งโต๊ะอยู่

อันหนึ่ง หน้าที่หลายอย่างที่

โคมไฟดวงนี้ต้องทำา เช่น ให้

แสงสว่างส่องบนโต๊ะเวลา

ทำางาน ให้แสงสว่างส่องอยู่

ข้างเตียง เวลาเพื่อนที่พักด้วย

ต้องการการพักผ่อน

 แล้วบางที ผมก็รู้สึก

เหมือนว่า โคมไฟหลอดนั้น

คล้าย เพื่อน อาจเพราะผม 

เป็นโรคขาดแสงไม่ค่อยได้   

บางคนมองเรื่องนี้ เป็นเรื่อง 

ไม่ประหยัด แต่ใครจะรู้ได้ว่า 

เบ้ืองหลังความคิดของแต่ละคน 

เขาคิดอะไรอยู่?

คู่ มื อ ปี แ ห่ ง

ค ว า ม เ ชื่ อ
ฉ บั บ พ ก พ า
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หน้าลานมหาวิหารนักบุญเปโตร	 โดยมีผู้เข้าร่วม

ถวายมิสซาเปิดปีแห่งความเชื่ออย่างเป็นทางการ

ร่วม	 400	 คน	 ในที่นี้สามารถแบ่งได้เป็น	พระ-

คาร์ดินัล	 80	องค์	พระอัยกา	 (ผู้นำาศาสนาคริสต์

ของพระศาสนจักรตะวันออกเทียบได้กับสังฆราช 

...ผู้เขียน)	8	องค์	พระอัครสังฆราช	191	องค์	(ซึ่ง

แน่นอนหนึ่งในนั้นคือพระอัครสังฆราชฟรังซิส

เซเวียร์ เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช ผู้แทนสภา 

พระสงัฆราชคาทอลกิแหง่ประเทศไทย...ผูเ้ขยีน) 

พระสังฆราช	104	องค์	และบรรดาพระสงฆ์ประธาน

หน่วยงานต่างๆ	 ในระดับโลก	รวมทั้งพระอัยกา

บาร์โธโลมิว ที่ 1	 และพระอัครสังฆราชแห่ง 

แคนเทอเบอร์รี่ 	 และผู้นำาพระศาสนจักรของ 

แองกลีกัน Rowan Williams 

               	สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 

ได้ตรัสบางตอนในบทเทศน์ของพิธีบูชาขอบพระคุณ	

เปิดปีแห่งความเชื่อว่า	 “ปีแห่งความเชื่อที่เรา

ทำาการเปิดในครั้งนี้เป็นความเชื่อมโยงอันสำาคัญ

และยิ่งใหญ่	 จากเมื่อ	 50	ปีของสังคายนาวาติกัน

ครั้งที่	 2	 ของการประกาศปีแห่งความเชื่อของ

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเปาโล ที ่6	ในป	ีค.ศ.	1967	

และในโอกาสเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ในปี	 ค.ศ.	

2000	ในสมัยของบุญราศสีมเดจ็พระสนัตะปาปา

ยอห์น ปอล ที่ 2	เป็นการรื้อฟื้นพระประสงค์ของ

องค์พระคริสต์ต่อมวลมนุษย์	 ว่าพระองค์ยังคง

เปน็หนึง่ในผูช่้วยใหร้อดของเรา	วานนี	้	วนันีแ้ละ

ตลอดไป”

               	พระองค์ยังตรัสอีกว่า	“วันนี้มากไปกว่า

การแพรธ่รรมซึง่หมายถงึการเปน็พยานดว้ยชวีติ

ใหม่	โดยเผยแสดงองค์พระคริสต์ผ่านทุกย่างก้าว

ในชีวิตของเรา...และดังน้ัน

เราจึงสามารถมองภาพของ

ปีแห่งความเช่ือว่า	 เป็นการ

เดินทางในทะเลทรายของ

โลกในยุคปัจจุบัน	 เดินไปร่วมกับเรา	นำาสัมภาระ

ที่จำาเป็น	 ไม่มีทีมงาน	 ไม่มีกระเป๋าเดินทาง	 ไม่มี

อาหาร	 ไม่มีเงิน	 ไม่มีเสื้อผ้าไปสองชุด	 เหมือนท่ี

พระเยซูคริสตเจ้าได้ตรัสในการทำางานแพร่ธรรม	

พระวาจาของพระ	 และความเชื่อในศาสนา	ซึ่ง

ประมวลอยู่แล้วในเอกสารของสังคายนาวาติกัน

ครั้งที่	 2	 จะเป็นเหมือนดังขุมทรัพย์	 เพื่อบอกเล่า

คำาสอนในคริสตศาสนา”

 1.1 จุดเน้นของปีแห่งความเชื่อ 

	 ปีแห่งความเชื่อเริ่มวันที่	11	ตุลาคม	ค.ศ.	

2012	 และส้ินสุดในวันท่ี	 24	พฤศจิกายน	ค.ศ.	 

2013	ซึง่เปน็วนัสมโภชพระครสิตเจา้	กษตัรยิแ์หง่

สากลจักรวาล	มีจุดเน้นหลัก	2	ประการคือ	

	 1.	 ครบ	 50	ปีการเปิดประชุมสังคายนา

วาติกัน	 ท่ี	 2	 ซ่ึงประกาศโดยบุญราศีสมเด็จ 

พระสันตะปาปายอห์น ที่ 23	ในปี	ค.ศ.	1962

	 2.	ครบ	20	ปีการจัดพิมพ์หนังสือคำาสอน

ของพระศาสนจกัร	ซ่ึงประกาศใช้และดำาเนนิการ

ในสมยัของบญุราศสีมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน์	

ปอล	ที่	2	ในปี	ค.ศ.	1992 

	 ในโอกาสน้ีพระศาสนจักรจึงให้ความสำาคัญ

และเช่ือมโยงกบัปีแหง่ความเช่ือ	เพราะเช่ือวา่งาน

อันยิ่งใหญ่ทั้งสองประการ	 เป็นการทำางานของ

พระจิตในโลกปัจจุบัน	ซึ่งแน่นอนว่าเอกสารของ

พระศาสนจกัรจากการสงัคายนาฯ	นัน้	ครอบคลมุ

ทุกภาคส่วนของพระศาสนจักรและเอกสารคำาสอน

คู่มือปีแห่งความเช่ือฉบับพกพา

2012
2013YEAR OF FAITH
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ก็เป็นดังแนวทางการเจริญชีวิตของคริสตชน	       	

 1.2 หมายหมุดที่แท้จริงคืออะไรกันแน่?

	 ในหนงัสอืพมิพล์อสแซรว์าตอเร	โรมาโน		

(L’Osservatore	Romano)	ฉบบัวนัที	่16	พฤษภาคม	

ค.ศ.	2012	ได้ตอบคำาถามวา่	ทำาไมตอ้งปแีหง่ความ

เชื่อ	“องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์	ที่	16	

ไดใ้หแ้รงจงูใจแรกเมือ่พระองคท์รงประกาศวา่จะ

มีปีแห่งความเช่ือ	พระองค์ตรัสว่า	งานแพร่ธรรมของ

พระศาสนจกัรเหมอืนเปน็ขององคพ์ระครสิตเจา้	

เราทุกคนต้องตอกย้ำาองค์พระคริสต์	ซึ่งปัจจุบัน

เราสญูเสยีเอกลกัษณ์ของความเปน็ครสิตชน	งาน

แพร่ธรรมเหล่าน้ันต้องเผยแสดงให้พระศาสนจักร

ไดแ้สดงออกวา่ไดน้ำาสิง่สรา้งของพระออกมาจาก

ความว่างเปล่า	ซึ่งบ่อยครั้งเราพบผู้คนในสถานที่

ตา่งไป	นำามาสูค่วามสมัพนัธก์บัพระ	เพือ่ใหเ้ขาได้

เตมิเตม็ในองคพ์ระครสิตเจา้”	สรปุงา่ยๆ	คอืวา่ให้

ครสิตชนไมล่มืหนา้ทีข่องตน	และยงัสามารถทีจ่ะ

ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องให้คืนกลับมาสู่ชีวิตที่มี

พระเจา้	ทกุวนันีพ้ระศาสนจกัรตอ้งเผชญิหนา้กบั

สิง่ทา้ทายมากมาย	บรรดาครสิตชนยงัสามารถเผย

แสดงพระพักตร์ขององค์พระคริสตเจ้าได้อยู่ 

หรือไม่?

	 ปีแห่งความเชื่อจึงเป็นปีของพวกเรา 

คริสตชนทุกคน	 ในการเป็นพยาน	 ในการเข้าใจ

ความออ่นแอของชวิีตของตน	เพราะบางทเีราอาจ

สูญเสียความหมายของชีวิตหมู่คณะ	 จากสังคม

สมัยใหม่	ที่ทำาให้เราสาละวนอยู่กับตนเอง	

	 ผมคดิวา่ถา้พดูโดยสรปุแลว้	ปแีหง่ความ

เช่ือ	เป็นช่วงเวลาท่ีเราคืนกลับมาสู่ความเช่ือน่ันเอง		

มันเป็นจุดต้ังต้น	เพ่ือทำาให้เราเข้มแข็งข้ึนท่ามกลาง

ยุคสมัยที่ปลี่ยนไป		

 2. จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในปีนี้

	 จากการสังเกตสิ่งท่ีผมพบเสมอเกี่ยวกับ

การทำางานของพระศาสนจกัรคาทอลกิ	คอื	เริม่จาก

การพยายามกลบัไปทีค่ำาสอนของพระเยซเูจา้เปน็

แกน	ตอ่จากนัน้กว็างแผนหาแนวทางทีเ่หมาะสม	

สอดคล้องและเป็นไปได้	 ด้วยทีมงานในอวัยวะ

ทั้งหมดของพระศาสนจักร	ซึ่งผมกำาลังหมายถึง	

บรรดาพระสังฆราช	พระสงฆ์	นักบวช	และบรรดา	

ฆราวาส	ตอ่จากนัน้ดว้ยความรอบคอบและพรอ้ม

จริงๆ	 จึงเริ่มมีการประกาศออกไปอย่างเป็น

ทางการ	ลอ้มสิง่ตา่งๆ	ไวด้ว้ยสือ่ของตน	ทีม่คีวาม

ถึงพร้อมในระดับมืออาชีพ	 เพื่อรองรับความไม่

ชัดเจน	 อ้างอิงไม่ครบครันหรือพวกท่ีคอยเปลี่ยน

เป้าหมายของพระศาสนจักร	บิดเบ้ียวและทำาให้ผิด

เพ้ียน	 ผมว่าข้ันตอนแบบนี้พระศาสนจักร 

รอบคอบและชัดเจนเสมอ

 เราพอจะแบ่งประเด็นเก่ียวกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน

ดังนี้

 2.1  ตราสัญลักษณ์ปีแห่งความเชื่อ

	 สัญลักษณ์ของปีแห่งความเชื่อ	ภาพรวม

เป็นรูปเรืออันหมายถึงพระศาสนจักร	ซึ่งมีเสา

กระโดงเรือคือกางเขนพร้อมด้วยลำาเรือสีน้ำาตาล	

มตีวัอกัษร	IHS	ซึง่หมายถงึองคพ์ระครสิตเจา้	และ

ดา้นหลงัมวีงกลม	ซึง่เปรียบเหมอืนกบัดวงอาทิตย	์

เป็นสัญลักษณ์หมายถึงศีลมหาสนิท	

 2.2 เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

	 เราสามารถติดตามข้อมูลของปีแห่ง 

ความเช่ือจากเวบ็ไซตอ์ย่างเป็นทางการ	ซ่ึงมช่ืีอวา่	

 www.annus-fidei.va	ในเว็บไซต์จะประกอบด้วย

คู่มือปีแห่งความเชื่อฉบับพกพา
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ข้อมูลหลากหลาย	รวมท้ังมีภาษาให้เลือกหลากหลาย

เช่นกัน	 สามารถเข้าถึงได้ง่าย	 นอกจากน้ันยังมี 

ช่องทางที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือบรรดาเครื่อง

แท็บเล็ตต่างๆ	สามารถเข้าถึงได้เช่นกัน

 2.3 เพลงประจำางาน ไม่ใช่มาเพียงสร้าง 

 สีสัน แต่ยังให้เนื้อหาของความเชื่อเป็น 

 ท่วงทำานอง 

	 มีเพลงประจำางานชื่อว่า	Credo,	Domine	

adauge	nobis	fidem	อันน้ีผมไม่มีรายละเอียดมากนัก	

แต่ได้ยินว่ามีเวอร์ช่ันภาษาไทยด้วยเหมือนกัน	แผนก

ดนตรีศักด์ิสิทธ์ิ	ในสภาพระสังฆราชฯ	คงได้ติดตาม	

และพยายามจัดการอย่างเหมาะสมอยู่แล้ว

 2.4 ของแจก ของแถม

	 นอกจากนั้นยังมีหนังสือหลายภาษาชื่อ	

“Living	the	Year	of		Faith”	เพื่อแนะนำากิจกรรม

เกี่ยวกับปีแห่งความเชื่อ	 โดยออกมาในช่วงต้น

เดือนกันยายน	และผู้แสวงบุญจะได้รับภาพของ

พระเยซทูีม่าจากอาสนวหิารของ	Cefalu	ซึง่อยู่ใน

เมือง	Sicily	ประเทศอิตาลี	พร้อมกันนั้น	จะมีบท

ข้าพเจ้าเชื่อถึง	พิมพ์อยู่ด้านหลัง

 2.5 กิจกรรมเล็กใหญ่ ตลอดทั้งปี

	 กิจกรรมท่ีจะตามมาคือการประชุมสมัชชา

พระสังฆราชทั่วโลก	หลังจากการประกาศปีแห่ง

ความเช่ืออย่างเป็นทางการในวันท่ี	11	ตุลาคม	2012	

และช่วงที่มีการประชุมนั้นเองจะมีการตั้งศีล

อวยพรโดยบรรดาพระสังฆราชผู้เข้าร่วมสังคายนา

วาตกินัครัง้ที	่2	ทีย่งัมชีวีติอยู่	(ซึง่มทีัง้หมด	12	องค	์

และองค์ที่อาวุโสที่สุดมีอายุ	103	ปี)	

	 วนัที	่21	ตลุาคม	จะมกีารประกาศนกับญุ

มรณสักขีท้ัง	7	องค์	ได้แก่	บุญราศีจาร์ค เบอร์ทีเออ 

บุญราศีมาเรียนโคป แห่ง

โมโลกัน คุณพ่อยอห์น  

บัปติสต์ ปีอามาร์ตา บุญราศี 

การ์แมน ซัลเลส บารังเกรัส 

บุญราศีกาเตรี เตกาวิทา บุญราศีแอนนา ชัฟเฟอร์ 

บุญราศีเปโดร กาลุงสด 

	 วันท่ี	 25	 มกราคม	 ค.ศ.	 2013	 ในงาน

อธิษฐานภาวนาเพ่ือความเป็นเอกภาพ	ท่ีมหาวิหาร	

นกับุญเปาโลนอกกำาแพง	จะมกีารอธษิฐานเพ่ือให้

บรรดาผู้นำาของกลุ่มคริสตชนต่างๆ	ไม่ลืมถึงการ

มีส่วนร่วมในความเป็นหนึ่งเดียวกัน

	 วันที่	28	เมษายน	พระสันตะปาปาจะให้

ความรู้เกี่ยวกับศีลอภัยบาปเป็นพิเศษต่อบรรดา

เยาวชน	

	 วันที่	 5	 พฤษภาคม	 จะมีข้อกำาหนดที่ 

เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้องตามมา

	 วนัท่ี	19	พฤษภาคม	วนัสมโภชพระจติเจา้	

บรรดากลุ่มแพร่ธรรมต่างๆ	ท้ังท่ีเกิดข้ึนแล้วในอดีต	

กับท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนใหม่ๆ	 จะมารวมกันท่ีลานหน้า 

มหาวิหารนักบุญเปโตร	

	 วันที่	 2	มิถุนายน	วันสมโภชพระวรกาย

และพระโลหิตพระคริสตเจ้า	พระสันตะปาปาจะ

ทำาพิธีนมัสการศีลมหาสนิท	พระองค์ทรงขอให้

ทุกอาสนวิหาร	 และวัดทุกแห่งจัดพิธีเฝ้ารำาพึง

ภาวนาต่อศีลมหาสนิทในวันเวลาเดียวกัน	

	 วันที่	 16	มิถุนายน	พระสันตะปาปาจะ

ทรงเป็นประธานพิธีเฉลิมฉลองการเป็นสักขีพยาน

ของพระศาสนจกัรถงึศกัดิศ์รีและคณุคา่ของชีวติ

มนุษย์ทุกคน

 	 วนัท่ี	7	กรกฎาคม	พระสนัตะปาปาจะทรง
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พบปะกับสามเณรและนักบวชท่ีจาริกแสวงบุญ

มายังกรุงโรม	เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความช่ืนชมยินดี

แห่งการตัดสินใจติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามา

รับใช้พระศาสนจักรของพระองค์	 ที่ลานหน้า 

มหาวิหารนักบุญเปโตร	

	 วันที่	29	กันยายน	จะประกาศข้อคำาสอน

ต่างๆ	ในโอกาสท่ีเอกสารคำาสอนของพระศาสนจักร

ได้ถูกพิมพ์เผยแพร่ครบปีที่	20	

	 วันที่	 13	 ตุลาคม	 จะทรงทำาพิธีฉลอง

วันพระแมม่ารยี	์เนน้ไปทีแ่มพ่ระซึง่ยังดำารงอยู่ใน

พระศาสนจกัร	ทีส่ดุปแีหง่ความเชือ่จะเฉลมิฉลอง

และปิดอย่างเป็นทางการในวันที่	24	พฤศจิกายน	

ค.ศ.	2013

 2.6 นิทรรศการและคอนเสิร์ต

	 ในระหว่างปีแห่งความเชื่อนี้เอง	 งานใน

ส่วนของการแสดงทางวัฒนธรรมยังมีการจัด

นิทรรศการที่	Castel	 Sant’Angelo	ตั้งแต่วันที่	 7	

กมุภาพนัธ์	ถงึวันที	่1	พฤษภาคม		2013	มกีารแสดง

คอนเสิร์ตที่บริเวณลานหน้ามหาวิหารนักบุญ 

เปโตรในวันที่	22	มิถุนายน	2013

            นั่นคือภาพรวมๆ	ของกิจกรรมต่างๆ	ที่จะ

เกิดขึ้น	ผมคิดว่าโฉมหน้าของพระศาสนจักรใน

ช่วงรอยต่อน้ีมีความน่าสนใจ	และน่าติดตาม	เรายืน

อยูต่รงสว่นไหน	เราคงตอ้งทำาในสว่นของเราให้ดี

ที่สุด   	

 3. คำาสำาคัญที่ควรทำาความเข้าใจ

	 หนงัสือตดิมอือกีเล่มหนึง่ของผมตอนนี้

คือ	Exploring	the	Treasures	of	Vatican	II	เขียนโดย	

James H. Kroeger	คนน้ีเช่ียวชาญสังคายนาวาติกัน

มากๆ	ผมคิดว่าถ้าเราถาม

ตัวเองด้วยคำาถามว่า	“ฉันรู้

อะไร บ้าง เ ก่ียว กับการ

สังคายนาในคร้ังน้ัน	 เกิด

อะไรข้ึนกบัพระศาสนจกัร

หรือ	 ทำาไมเขาถึงบอกว่า

เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่”	

ถ้ าคำ าตอบเราคือความ 

วา่งเปลา่?	ผมวา่เราอยา่เสยีเวลา	รบีหาวธิทีำาความ

เขา้ใจ	นอกจากคำาแลว้	คอืความหมาย	และเอกสาร

ต่างๆ	ท้ัง	16	เล่มท่ีเกิดข้ึนจากการสังคายนาในคร้ังน้ี

 3.1 คำาที่หนึ่ง...สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 

(ครบ 50 ปี)

	 บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	 

ที	่23	พระสนัตะปาปาองคท์ี่	261	ไดร้บัการแตง่ตัง้

ใหเ้ปน็พระสนัตะปาปาในเดอืนตลุาคมป	ี1958	ซึง่

ในขณะนัน้มพีระชนมายไุด	้77	พรรษา	เป็นผู้ริเร่ิม

การสังคายนาครั้งนี้ขึ้น	 และในวันที่	 11	ตุลาคม		

1962	 พระองค์ได้ทรงอ่านสาร	 Gaudet	Mater	 

Ecclesia;	Mother	Church	Rejoices	 เปิดประชุม 

เพ่ือสรปุความเหน็และความหวงัในการท่ีจะฟ้ืนฟู

พระศาสนจักร	 ในการทำางานขององค์พระจิตเจ้า

เหมือนดัง	“การเสด็จมาของพระจิตอีกครั้งหนึ่ง”	

“ฉันรู้อะไรบ้าง�เกี่ยวกับการสังคายนาในครั้งนั้น  

เกิดอะไรขึ้นกับพระศาสนจักรหรือ 

ทำ�ไมเขาถึงบอกว่า�เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่”  
ถ้าคำ�ตอบเรา�คือความว่างเปล่า?�

ผมว่าเราอย่าเสียเวลา รีบหาวิธีทำ�ความเข้าใจ

คู่มือปีแห่งความเชื่อฉบับพกพา
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และต่อจากนั้นการสังคายนาวาติกันครั้งที่	2	ก็ได้

เปิดอย่างเป็นทางการและดำาเนินต่อไป	

	 ในเดือนมิถุนายน	1963	หลังจากเปิดการ	

สังคายนาฯ	 ได้ไม่นาน	พระองค์ได้สิ้นพระชนม์	

และพระศาสนจักรได้เลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่

มีพระนามว่า	 เปาโล	 ท่ี	6	สมเด็จพระสันตะปาปา

เปาโล	ที่	 6	ดำารงตำาแหน่งพระสันตะปาปา	15	ปี	

(ค.ศ.	 1963-1978)	ที่พระองค์ทรงเลือกพระนาม

เปาโลเพราะต้องการจะเป็นดังท่านนักบุญที่ 

แพร่ธรรมสำาหรับคนต่างศาสนาและประกาศ 

พระวาจาสำาหรบัคนทัง้โลก	เมือ่ไดร้บัการเลอืกตัง้

แน่นอนพระองค์ต้องสานต่อการสังคายนานั้น 

ให้สำาเร็จ	และในที่สุดก็สำาเร็จจริงๆ        	

	 รางวัลแห่งชีวิตในสายตาของชาวโลก 

ดูเหมือนว่า	 ในปี	 2000	สมเด็จพระสันตะปาปา

ยอห์น	ที่	 23	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศี	ส่วน

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล	ท่ี	6	ได้มีการเดินเร่ือง

ให้ท่านเป็นบุญราศีตั้งแต่ปี	 1993	แต่ความสำาเร็จ

ที่มากกว่านั้นคือพระศาสนจักรคาทอลิก	 มีคู่มือ

ชีวิตที่ครอบคลุมและสามารถบอกกับโลกในยุค

นั้นได้ว่า	 พระศาสนจักรยังอยู่กับเขา	 พระเยซู 

คริสตเจ้ายังดำารงพระชนม์อยู่	โดยบรรดาคริสตชน

นัน่แหละทีจ่ะชว่ยกนัเผยแผค่วามรกัของพระองค	์

ปัดกวาด	ชำาระ	ด้วยท่าที	ความรู้	ความเข้าใจ	และ

ร่วมเดินทางไปกับโลกของเรา 	               	

 ก.  เอกสารทั้ง  16 ที่ เ กิดขึ้นในการ

สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 

	 มีทั้งสิ้น	16	ฉบับ	แบ่งเป็นพระธรรมนูญ	

4	ฉบับ	พระสมณกฤษฎีกา	9	ฉบับ	และคำาแถลง	

3	ฉบับ

	 1.	พระธรรมนูญ

ว่าด้วยพระธรรม	กล่าวถึง

พระศาสนจักร	 (Lumen	

Gentium)	

	 2 . 	 พระธรรมนูญเ ร่ืองการเผยของ 

พระเป็นเจ้าและพธิกีรรมศกัดิส์ทิธิ	์(Sacrosanctum	

Concilium)

	 3.	พระธรรมนูญเรื่องการเผยของพระ-

เป็นเจ้า	(Dei	Verbum)

	 4.	พระธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักรใน

โลกสมัยนี้	(Gaudium	et	Spes)

	 5.	พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยการแพร่ธรรม

ของฆราวาส	(Apostolicam	Actuositatem)

	 6.	พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยการปฏิบัติ

งานและชีวิตพระสงฆ์	(Presbyterorum	Ordinis)

	 7.	พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยการอบรม

พระสงฆ์	(Optatam	Totius)

	 8.	พระสมณกฤษฎกีาวา่ดว้ยการปรบัปรงุ

และฟื้นฟูชีวิตนักบวช	(Perfectae	Caritatis)

	 9.	พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยหน้าที่ของ

พระสังฆราชในการอภิบาลสัตบุรุษในพระศาสน-	

จักร	(Christus	Dominus)

	 10.	พระสมณกฤษฎกีาวา่ดว้ยสือ่มวลชน		

(Inter	Mirifica)

	 11.	 พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยสากล

สัมพันธภาพ		(Unitatis	Redintegratio)

	 12.	พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยบรรดาคริสต-

จักรคาทอลิกตะวันออก	(Orientalium	Ecclesiarum)

	 13.	พระสมณกฤษฎีกาว่าด้วยงานธรรมทูต

แห่งพระศาสนจักร	(Ad	Gentes)
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	 14.	คำาแถลงของสภาสงัคายนาเรือ่งความ

สัมพันธ์แห่งพระศาสนจักรกับบรรดาศาสนาที่ 

มิใช่คริสตศาสนา	(Nostra	Aetate)

	 15.	 คำาแถลงของสภาสังคายนาว่าด้วย

เสรีภาพในการถอืศาสนา	สทิธขิองบคุคลและของ

คณะบคุคลทีจ่ะมีเสรภีาพทางสงัคมและบา้นเมอืง 

ในเรื่องศาสนา	(Dignitatis	Humanae)

	 16.	คำาแถลงเร่ืองการอบรมตามหลักพระ-

คริสตธรรม	(Gravissimum	Educationis)

	 เอกสารเหล่านี้ในส่วนของภาษาไทย 

เมือ่จบสงัคายนาวาตกินั	เขา้ใจวา่ไดม้กีารแปลโดย

พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย	ส่วนจะมี 

ทมีงานหรือไม่อย่างไร	อันน้ีผมไม่แน่ใจ	แต่ทราบว่า

ในปีน้ีหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ของตนเอง	

ได้รับมอบหมายให้ช่วยกันขัดเกลา	 และชำาระ

สำานวนให้ถูกต้อง	ตามหลักภาษาศาสตร์ในปัจจุบัน	

คงต้องติดตามต่อไป	ถึงความคืบหน้าในไม่ช้านี้

 ข. แล้วสังคายนาเก่ียวอะไรกับการ 

ประกาศปีแห่งความเชื่อล่ะ?

	 ความเช่ือ	 เป็นหัวใจของการสังคายนา

วาติกันครั้งที่	 2	 ผมคิดว่าจริงๆ	 แล้วประโยคนี้ก็

เพียงพอที่จะสรุปประเด็นความต่อเนื่องนั้น	แต่

จรงิๆ	แลว้มหีลายประเดน็ความคดิทีเ่ราพบความ

เชื่อมโยงของความเชื่อกับการสังคายนา

	 จากประวัติศาสตร์การสังคายนาใน

หลายๆ	คร้ังท่ีผ่านมาของพระศาสนจักรคือการ

กลา่วโทษและตำาหนติเิตยีน	สงัคายนาวาตกินัครัง้

ท่ี	 2	 ได้เปลี่ยนจากการตัดสินมาเป็นการพยายาม

ทำาใหค้ำาสัญญาของพระเจา้เป็นจรงิ	และเป็นความ

หวัง	นอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์ต่างๆ	อันพลิก

โฉมหน้าของพระศาสนจักรคาทอลิกอีกหลาย

ประเด็น	อาทิ	

	 เป็นการสังคายนาที่

รวบรวมพี่น้องคริสตชน

ต่างนิกายเข้าร่วมกันเป็น

ค ร้ังแรก 	 ไ ม่ ว่ า จะ เ ป็น 

แองกลีกัน	 ออร์โธดอกซ์	

ลูเธอร์รัน	 เปนเตกอส	และ 

คริสตชนต่างนิกายอื่นๆ	

และยังเป็นคร้ังแรกเช่นกันท่ีในการสังคายนา	 

มีพ่ีน้องฆราวาสท้ังชายหญิง	 เข้ามามีส่วนร่วม	 

ท่ีเป็นความน่าท่ึงท้ังก่อนหน้าและหลังจากการ

สังคายนากับผลที่ตามมา	 เช่นการเปลี่ยนแปลง

พิธีกรรม	การกำาเนิดวันเยาวชนโลก	การเร่ิมวัน

สื่อมวลชนสากล	ฯลฯ	และเอกสารฉบับสุดท้าย

ของการสงัคายนาทีบ่อกกบัโลกถงึพระศาสนจกัร

ในโลกสมัยนี้	(Guadium	et	Spes)

	 ในท่ีสุดแล้วสังคายนาวาติกันครั้งท่ี	 2	

เกี่ยวกับความเชื่ออย่างไร?	

	 ประการท่ีหน่ึง	คือ	เป็นยาของความเมตตา

กรุณา	 ซ่ึงบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	 

ที	่23	ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความเชือ่ในพลงัของความ

“แม้ขวบปีจะผ่านเราไป�แต่พลังของการสังคายนา
วาติกันครั้งที่�2�ยังดำ�รงอยู่”  ผมว่าพลัง

ที่หมายถึงนี้�คือพลังของพระจิตเจ้า 

และพลังแห่งความเชื่อศรัทธาของมนุษย์ 
ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนโลกใบนี้ในหนทางที่ถูกต้อง

คู่มือปีแห่งความเชื่อฉบับพกพา
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รักของพระเจ้า	 และสืบทอดมาจนถึงสมัยของ

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล	ที	่6	ซึง่สงัคายนาได้

สำาเร็จลงด้วยความเมตตากรุณาเช่นกัน

	 ประการทีส่อง	ทา่ททีีเ่ปลีย่นไป	โดยทำาให้

เห็นว่าพระศาสนจักรเข้าใกล้พี่น้องที่ไม่ได้นับถือ

ความเชื่อเดียวกันมากยิ่งขึ้น	 ท่าทีของความเชื่อ 

ในความดี	ความต้ังใจ	และเคารพผู้ท่ีคิดแตกต่าง 

จากเรา	 พระเจ้าสามารถทำางานนอกกำาแพงของ 

พระศาสนจักร	 พระองค์

สามารถทำางานในทุกคนแม้

กระทั่งคนที่ไม่เชื่อในศาสนา

ด้วยซ้ำา	

	 ประการท่ีสาม	การ

ต้อนรับพ่ีน้องฆราวาส	เข้ามา

มีส่วนร่วมในพระศาสนจักร	

เชื่อว่าพวกเขาทั้งหมดก็เป็น

ประชากรของพระ

	 จริงๆ	 แล้วเหมือน

กับว่าเอกสารทุกหน้าของวาติกัน	ที่	 2	ทำาให้เรา

หยั่งลึกในความเชื่อ	พระอัครสังฆราชรีโน ฟิซิ- 

เชลลา	ประธานสมณสภาเพือ่สง่เสรมิการประกาศ

ข่าวดีใหม่	กับบรรดาพระสังฆราชก่อนวันที่จะมี

การสมัชชาถึงข้ันตอนและกิจกรรมต่างๆ	 ในปี

แห่งความเชื่อ	ท่านได้สรุปด้วยประโยคเด็ด	 “แม้

ขวบปีจะผ่านเราไป	 แต่พลังของการสังคายนา

วาติกันครั้งที่	2	ยังดำารงอยู่”	ผมว่าพลังที่หมายถึง

น้ีคือพลังของพระจิตเจ้า	 และพลังแห่งความเชื่อ

ศรทัธาของมนษุย	์ทีจ่ะรว่มกนัขบัเคลือ่นโลกใบนี้

ในหนทางที่ถูกต้อง

 3.2 คำาท่ีสอง...ความเช่ือ

	 ใ น ส ม ณ ลิ ขิ ต

ประตูแห่งความเช่ือ	ข้อ	10	

ได้ให้คำาอธิบายเก่ียวกับ

ความเช่ือว่า	 “ความเช่ือ”	 

คือการเลือกยืนอยู่พร้อมกับพระคริสตเจ้า	ดังนั้น

จึงหมายถึงการมีชีวิตอยู่พร้อมกับพระองค์

 ก. คำาว่าความเชื่อจากคำาสั่งสอนของ

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 

	 จากพระสมณสาส์นพระเจ้าคือความรัก	

(Deus	Caritas	Est	ข้อ	39)	ความเชื่อบอกกับเราว่า	

พระเจ้าประทานพระบุตรของพระองค์เพ่ือประโยชน์

ของเราและให้เราได้รับชัยชนะในความจริงเท่ียงแท้	

ว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรัก	ได้เปลี่ยนความสงสัย

ของเรา	ความไมอ่ดทนของเรา	เพือ่เราจะไดม้คีวาม

หวังอย่างเต็มเป่ียมต่อพระเจ้าท่ีพระองค์ทรงปกปัก

โลกของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์

	 จากพระสมณสาส์นรอดพ้นด้วยความหวัง	

(Spe	Salvi	ข้อ	7)	ความเชื่อมิใช่เป็นแค่เพียงการ

พยายามสว่นตวัทีมุ่ง่บรรลถุงึสิง่ทีจ่ะเปน็มา	ซึง่ยงั

ไมเ่ป็นอยูเ่ลยท้ังส้ิน	ความเช่ือให้บางส่ิงแกเ่รา	แม้

2012
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กระทั่งเวลานี้เอง	ความเชื่อก็ให้บางสิ่งของความ

เป็นจรงิทีเ่รากำาลงัรอคอยนัน้แกเ่รา	และความเปน็

จรงิทีเ่ปน็อยูน่ีก้อ่เกดิเปน็	“ขอ้พสิจูน”์	แก่เราถึงส่ิง

ท่ีเรายังมองไม่เห็น	ความเช่ือนำาอนาคตเขา้มาอยู่ใน

ปจัจบุนั	เพ่ือว่าจะไดไ้มเ่ปน็แคเ่พยีง	“สิง่ทีย่งัมาไม่

ถึง”	 อีกต่อไป	ข้อเท็จจริงที่ว่าอนาคตนี้เป็นอยู่ก็

เปลี่ยนปัจจุบัน	ปัจจุบันถูกสัมผัสโดยความเป็น

จริงอนาคต	และเช่นนี้สิ่งที่เป็นของอนาคตจึงล้น

ลงสู่ส่ิงท่ีเป็นของปัจจุบัน	และส่ิงท่ีเป็นของปัจจุบัน	

ก็เอ่อล้นสู่อนาคตด้วยเช่นกัน

 ข. ข้อแนะนำาสำาหรับการเจริญเติบโตใน

ความเชื่อทั้ง 4 ประการ ในปีแห่งความเชื่อ

	 พระอัครสังฆราชตาเกล	แห่งอัครสังฆ	-

มณฑลมะนิลา	ประเทศฟิลิปปินส์	 ได้เขียนสาร

แนะนำาพ่ีน้องคริสตชนของประเทศน้ีให้เจริญชีวิต

ในปีแห่งความเชื่อ	 และท่านได้สรุปถึงการเจริญ

เติบโตในความเชื่อไว้ได้น่าสนใจ	ผมขอนำามาให้ 

ผู้อ่านลองพิจารณากันดู

	 1.	ทำาความเขา้ใจใหล้กึซึง้วา่เราเชือ่อะไร?

	 2.	เฉลิมฉลองความเช่ือน้ันในศีลศักด์ิ	สิทธ์ิ

และกิจศรัทธาต่างๆ

	 3.	 เป็นพยานทางความเชื่อ	 โดยผ่านทาง	

การมอบชวีติของตน	และดำารงตนอยูใ่นคณุธรรม

ความดี

	 4.	 มีความชื่นชมยินดีที่จะประกาศองค์

พระคริสต์	 ในสังคมและเป็นพิเศษต่อบรรดา 

ผู้ยากไร้

 3.3 คำาที่สาม...หนังสือคำาสอนของ 

พระศาสนจักรคาทอลิก ครบ 20 ปี

	 หนังสือชุดนี้กำาเนิดขึ้นขณะที่บุญราศี

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	ปอล	ที่	2	ทรงเป็น

พระสันตะปาปา	ในปี	1992	เป็นการขัดเกลาและ

ชำาระคำาสอนให้เป็นหมวดหมู่	เข้าใจง่ายและติดตาม

ไดอ้ยา่งครบครนัในความเชือ่	ในสว่นของประเทศ	

ไทย	ได้จัดแปลและพิมพ์ครบทั้ง	4	เล่มแล้ว	

	 ในปีแห่งความเชื่อนี้เอง	 เป็นโอกาสที่

หนังสือชุดนี้ครบ	20	ปี	ซึ่งควรนำากลับมาเน้น	ให้

ความสำาคัญและควรหาวิธีปรับใช้ให้เหมาะกับ 

ยุคสมัยด้วย	 ยกตัวอย่างเช่น	 หนังสือคำาสอนที่ 

พระสันตะปาปาได้จัดพิมพ์ขึ้นโอกาสชุมนุม

เยาวชนโลก	โดยใช้ช่ือว่า	ยูแคท	(YOUCAT)	อันเป็น

ความพยายามอีกอย่างหน่ึงท่ีจะทำาให้เยาวชนสนใจ

คำาสอนทางศาสนา	และทำาใหเ้หน็วา่คำาสอนไมใ่ช่

เรื่องน่าเบื่อ	 แต่กลับเป็นสิ่งท้าทายและเป็นเรื่อง

ใกล้ตัว	นี่เป็นอีกภาระหนึ่งเลยทีเดียวของปีแห่ง

ความเชื่อและเจตนารมณ์ของการประกาศปีแห่ง

ความเชื่อนี้	

 4. สมัชชาพระสังฆราชทั่วโลก ในหัวข้อ

การประกาศข่าวดแีบบใหมเ่พือ่การถ่ายทอดความ

เชื่อคริสตชน  (New Evangelization)

               	การประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลก

ถอืวา่เปน็อกีเหตกุารณห์นึง่ทีย่ิง่ใหญท่เีดยีว	เพราะ

ก่อนประชุมได้มีการให้แต่ละประเทศได้เตรียม

ข้อมูลของตนเองมาตามหัวข้อที่ผู้จัดได้กำาหนด	

และในการประชุมได้มีเอกสารอีกชุดหน่ึงประมาณ	

90	หน้า	ชื่อเอกสารว่า	“The	New	Evangelization	

for	The	Transmission	of	Christian	Faith”	(การ

ประกาศข่าวดีแบบใหม่	 เพ่ือถ่ายทอดความเช่ือ 

ครสิตชน”	หรอืภาษาละตนิคอื	INSTUMENTUM	

LABORIS	ซ่ึงถือว่าการประชุมสมัชชาพระสังฆราช

คู่มือปีแห่งความเชื่อฉบับพกพา
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ครัง้นีเ้ปน็การประชมุสมัชชาสมัยสามัญ	ครัง้ที	่13	

ระหว่างวันที่	7-28	ตุลาคม		2012

 4.1 มีความคาดหวังอะไรบ้างจากการ

สมัชชาในครั้งนี้

	 จากเอกสารที่ใช้การประชุม	 INSTU-	

MENTUM	LABORIS	ขอ้	4-5	“เปน็โอกาสสำาหรับ

พิจารณาวิธีการท่ีพระศาสนจักรในปัจจุบันน้ี	 คือ	

ตอบสนองต่อการเรียกร้องพื้นฐานของพระ-

ศาสนจักรเพื่อประกาศข่าวดีและเพื่อประเมิน

แหลง่ขอ้มลูของพระศาสนจกัรในการเผชญิความ

ท้าทายในปัจจุบัน	 และหลีกเลี่ยงอันตรายอัน

เนื่องจากการกระจัดกระจายพลังงานหรือความ

พยายามที่แยกส่วน...รวมทั้งพิจารณาความคิด

ริเร่ิมมากมาย	การรับฟังรายงานของพระศาสนจักร

ทุกระดบัทัง้เชิงบวกและลบ	รวมทัง้กระตุน้ชมุชน

คริสตชน	ให้สามารถมีคำาตอบในเชิงรูปธรรมต่อ

ปัญหามากมายที่พระศาสนจักรกำาลังเผชิญอยู่	

ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งข้อมูลในงานประกาศ

ข่าวดี	 รวมทั้งแบ่งปันข้อปฏิบัติและแนวทางการ

ทำางานอันหลากหลายด้วย...”

 4.2 หัวข้อของสมัชชา และแนวทางที่จะ

ดำาเนินไป

	 จากเอกสารที่ใช้ในการประชุม	 INSTU-	

MENTUM	LABORIS	ข้อ	 9	 ได้ให้รายละเอียด 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อว่า	 “การเรียกประชุมของ

สมัชชาพระสังฆราชเกี่ยวกับการประกาศข่าวดี

แบบใหม่และการถ่ายทอดความเชื่อ”	ความเชื่อนี้

เปน็สว่นหนึง่ของความพยายามทีจ่ะมุง่มัน่ใหเ้กดิ

ความเลื่อมใสแก่กล้า	 ในความเชื่อและเพื่อจะได้

เป็นพยานชีวิตคริสตชน...นอกจากนั้นยังคาด

ว่าการสมัชชาจะกระตุ้น

ให้ ค้นพบการประกาศ

ข่าวดีแบบใหม่	ด้วยความ

ชื่นชมและมีความเชื่ อ	

เพราะไมใ่ชเ่พยีงแตม่สีิง่ใหมเ่ทา่นัน้	แตต่อ้งดำาเนนิ

ชีวิตด้วยจิตตารมณ์แห่งการประกาศองค์พระ- 

ครสิตเจา้ดว้ย	“พันธกิจการแพร่ธรรมเป็นการฟ้ืนฟู

พระศาสนจักรข้ึนใหม	่เพ่ิมพลงัความเช่ือและเนน้

เอกลักษณ์ของคริสตชน	 อันก่อให้เกิดความ

กระตือรือร้นและแรงกระตุ้นขึ้นมาอีกครั้ง	ความ

เชื่อย่อมมั่นคงเข้มแข็งขึ้น	 เมื่อเราดำาเนินชีวิตใน

ความเชื่อ”

	 (เอกสารเหล่านี้ที่ผมอ้างถึง	 สามารถ

โหลดอ่านต้นฉบับได้จากเว็บไซต์	Vatican.va)

	 การประกาศข่าวดีแบบใหม่นั้น	 มีพระ-

อัครสังฆราชรีโน	ฟิซิเชลลา	เป็นประธานสมณสภา	

เพ่ือส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่	โดยพระสันตะ-

ปาปาได้สถาปนาสมณสภานี้ข้ึนมาเมื่อวันท่ี	 21	

กนัยายน		2010	โอกาสวนัฉลองนกับุญมทัธวิ	โดย

เอกสารที่ประกาศมีชื่อว่า	MOTU	PROPRIO	

	 อนึง่การประชมุในครัง้นีม้คีนไทยเขา้รว่ม

เป็นผู้แทนของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย	คือพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์	

เกรยีงศกัดิ	์โกวทิวาณิช	และมเีหตกุารณ์อกีหลายๆ	

เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงของการสมัชชาน้ี	 

อาทิ	 การมอบรางวัลผลงานเทววิทยา	การแต่งต้ัง 

นักปราชญ์ของพระศาสนจักรองค์ใหม่ท้ังสอง		ฯลฯ	

อดุมสาร/อดุมศานต	์พยายามตดิตามและถา่ยทอด

เร่ืองราวของเหตุการณ์น้ีอย่างต่อเน่ือง	โดยได้รับความ

ร่วมมือจากหลายๆ	ฝ่าย	ลองติดตามกันนะครับ	

2012
2013YEAR OF FAITH

  w w w . a n n u s - f i d e i . v a
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	 “จุดเทียนสักเล่มหน่ึง	

ดีกว่าด่าแช่งความมืด” 	

ประโยคที่หลายคนมัก

ชอบพูดเพื่อให้คนหันมา

ร่วมกันทำาความดี	มากกว่าจะบ่นว่าความช่ัวร้ายที่

เกิดขึ้น	ผมคิดว่าบางทีการจะช่วยใครสักคน	หรือ

ทำาอะไรดีๆ	สักอย่างเพ่ือโลก	อาจไม่ต้องเร่ิมด้วยการ

จุดเทียนข้ึนมาใหม่ก็เป็นได้	บางทีการช่วยประคอง

แสงริบหรี่จากชีวิตของคนอื่น	ทำาให้เขามีกำาลังใจ	

ให้เขาม่ันใจในส่ิงท่ีเขาทำา	อาจเป็นเหมือนการร่วม

ประคับประคองแท่งเทียนเหล่าน้ันให้กลับมาให้

แสงสว่างได้อีกคร้ัง	หรืออีกมุมหน่ึง	คือไม่ไปดับเทียน

ของผูอ้ืน่	ดว้ยการพดูถึงแตใ่นแงล่บ	มองแต่ในมุม

ท่ีผดิพลาดบกพรอ่งแมม้เีพยีงนอ้ยกใ็ชว้ธิหีาเรือ่ง	

สาดโคลน

	 ผมเชื่อว่าเราทุกคนมีแท่งเทียนอยู่ในมือ

กันอยู่แล้ว	เพียงแต่จะให้แสงแค่ไหน	คงแตกต่าง

กันไป	พระเจ้าสร้างเราจากความดี	ดังนั้นคุณงาม

ความดี	ท่ีทุกคนพยายามสะท้อน	ย่อมหมายถึงแสง

ที่มีอานุภาพยิ่งใหญ่กว่า	 คือ	 องค์พระคริสตเจ้า	

นั่นเอง

	 ค่ำาแล้ว	 เสียงแมลงกลางคืนร้องมาจาก

ที่ไหนสักแห่ง	คืนนี้ฝนไม่ตก	อากาศกำาลังสบาย	

ลมพัดมาเป็นคร้ังคราว	แสงสว่างจากหลอดประหยัด

ในห้องยังทำาหน้าที่ของมัน	 โคมไฟตั้งโต๊ะให้แสง

เข้ม	คม	ส่องมายังคอมพิวเตอร์ข้างหน้า	หนังสือ

วางเรียงรายหลากหลายท่ีมา	 ข้อมูลอีกปึกใหญ่		 

ทีเ่กบ็ไวป้ระกอบงานเขยีนในเครือ่งแทบ็เลต็	บดันี้

หลอมรวมและแปรเปล่ียนลงเป็นบทความชุดหน่ึง	

เพ่ือส่งตอ่สำาหรับพ่ีนอ้งครสิตชนและผู้ท่ีสนใจใน

ปีแห่งความเชื่อ	บางทีอาจไม่สมบูรณ์และมีส่วน

ผิดพลาดบกพร่อง	แต่อย่างน้อย

คงเป็นข้อมูลบางส่วน	ที่ทำาให้

เราสามารถกา้วเดนิไปในปีแห่ง

ความเชื่อกับพระศาสนจักรได้

อย่างเข้าใจมากขึ้น	 หลังจาก

สร้างฐานของความเข้าใจแล้ว	

ก็ได้เวลาให้แสงสว่างจากชีวิต

สาดส่องไปข้างหน้า	ไปยังหนทาง

ท่ีรกรา้งและผู้คนท่ีส้ินหวงั	เพราะความเช่ือ	ทำาให้

เรามีความช่ืนชมยินดี	 และความเช่ือบันดาล 

ความหวัง	ไม่ต่างจากพระแม่มารีย์	พระนางมีบุญ	

นักบุญลูกาเขียนถึงพระนางว่า	 	“เธอเป็นสุขที่ได้

เช่ือว่า	พระวาจาท่ีพระเจ้าตรัสกับเธอไว้น้ัน	เป็นจริง”	

(ลก		1:45)

 ผมปิดโคมไฟตัง้โตะ๊ เพือ่จะหลบัพกัผอ่น 

และพร้อมที่จะตื่นขึ้นมาในตอนเช้า ซึ่งตอนนั้น  

เราไม่จำาเป็นต้องใช้โคมไฟแล้ว...

หลังจากสร้างฐานของความเข้าใจแล้ว ก็ได้
เวลาใหแ้สงสวา่งจากชวีติสาดส่องไปขา้งหน้า�
ไปยังหนทางที่รกร้างและผู้คนที่สิ้นหวัง�
เพราะความเชื่อ�ทำ�ให้เรามีความชื่นชมยินดี��
และความเชื่อบันดาลความหวัง

คู่มือปีแห่งความเชื่อฉบับพกพา
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ส กู๊ ป (พร	พิทยาพงศ์)

บนัทกึการเดนิ
ทางสูสิ่งคโป

ร์

และอินโดนีเซ
ีย

บนัทกึการเดนิ
ทางสูสิ่งคโป

ร์

และอินโดนีเซ
ีย

ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน  
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สวัสดี ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน

	 เนื่องจากผู้ เขียนได้รับเชิญให้ไปร่วม

ฉลองครบรอบการบวชพระสงฆ	์40	ปขีองคณุพอ่

ปีเตอร์ โรสตันดี	พระสงฆ์คณะภราดาน้อย	กาปูชิน	

(Fr.Peter	Rostandy,	OFM	Cap.)	ซึ่งเป็นญาติลูก 

ผู้พี่ที่ทำางานที่เมืองปอนตีอานัค	 (Pontianak)	 

เมืองหลวงของเขตกาลิมันตันบนเกาะบอเนียว	

ประเทศอนิโดนเีซยี		ผูเ้ขยีนไดต้อบรบัเพือ่ไปรว่ม

ขอบคุณพระเจ้าร่วมกับญาติพี่น้อง	 และเรียนรู้

เก่ียวกับชีวิตคริสตชนในพระศาสนจักรในประเทศ	

อินโดนี เซียและสิงคโปร์ 	 จึงขอเล่าแบ่งปัน

ประสบการณก์ารเดนิทางครัง้นีก้บัผูอ้า่นทกุทา่น

วันแรกของการเดินทางจากกรงุเทพฯ ถงึสงิคโปร์

	 บ่ายวันพฤหัสบดีที่	 26	กรกฎาคม	2012		

เวลา	 12.30	น.	 ผู้เขียนได้ออกเดินทางสนามบิน

สุวรรณภูมิด้วยเครื่องบินโบอ้ิง	 777-200	 ของ 

สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่	SG975	ระยะทาง

จากสนามบินสุวรรณภูมิถึงสนามบินชางงี 	

(Changi	Airport)	1,411	กโิลเมตร	ใชเ้วลาประมาณ	

2.20	ช่ัวโมง	แตเ่วลาทีส่งิคโปรเ์รว็กวา่กรงุเทพฯ	1	

ชั่วโมง	 จึงต้องบวกเวลาเพิ่ม	 1	 ชั่วโมง	 ผู้เขียน 

เดินทางไปถึงสนามบินชางงีเวลา	15.50	น.	หลัง

จากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของศุลกากร

สิงคโปร์แล้ว	คุณยอห์น เตียว	 (John	Teo)	และ 

ดาเนียลบุตรชายซึ่งเป็นญาติมารับที่สนามบิน	

แล้วได้พาไปชมสวนพฤกษชาติใหม่ที่อ่าวมารีน่า	

หลังจากรับประทานอาหารค่ำาแล้ว	 จึงพาผู้เขียน

ไปพักที่บ้านคุณแอนดรูว์ โซล (Andrew	Soew)	

ญาติอีกคนหนึ่งที่พักอยู่ในหมู่บ้านแถบสารันกูน	

การ์เด้น	 (Sarangoon	Garden)	คุณแอนดรูว์เป็น

ลกูชายของปา้อากาทาอัง ซนูเอง	ผูเ้ขยีนมาพกักบั

คุณแอนดรูว์ครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่แล้ว	ปี	 ค.ศ.1983	

พาคุณพ่อสมคิด เจริญนารถ มาพัก	ปี	ค.ศ.	1995	

พาคุณพ่อไชโย กิจสกุล มาพัก	ปี	ค.ศ.	2003	พาคุณพ่อ

วิทยา คู่วิรัตน์ มาเย่ียมครอบครัวคุณแอนดรูว์	 

คุณแอนดรวูยั์งคงทำางานกบับริษทั	SATS	FOOD	

ผูผ้ลติอาหารสำาหรบัสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์

เปน็เวลา	34	ป	ีหลงัจากจบการศกึษามหาวทิยาลยั

แห่งชาติของสิงคโปร์	 ปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่าย

ผลิตอาหาร	ต้องผลิตอาหารประมาณ	75,000	ชุด

ต่อวัน	เพ่ือส่งสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์	มีพ่อครัว

ประมาณ	300	คน		คุณแอนดรวูไ์ดข้อหยดุงานเพ่ือ

ไปร่วมฉลองครบรอบการบวชพระสงฆ	์40	ปขีอง

คุณพ่อปีเตอร์	 โรสตันดี	 และจะช่วยนำาผู้เขียน 

เยี่ยมชมประเทศสิงคโปร์ด้วย

 วั น ที่ ส อ ง

ของการเดินทางจาก

สงิคโปรถ์งึเมอืงปอน

ตีอานัค

	 เช้าวนัศกุรท่ี์	

27	กรกฎาคม	2012	ผูเ้ขยีนไดไ้ปวดันกับญุฟรงัซสิ

เซเวียร์ท่ีอยู่ในหมู่บ้านเพ่ือร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	

กับคุณพ่อไบรอัน เดอซูซ่า	เวลาประมาณ	06.30	น.	

มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณมากพอสมควร	

หลังจากนั้นเราไปรับประทานอาหารเช้ากันที่
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ตลาด	แลว้กลบัมาเตรยีมตวัเพือ่ไปสนามบนิชางงี

ประมาณ	12.00	น.	 เรานัดพบญาติจากสิงคโปร์

และประเทศไทยรวม	10	คน	จะร่วมเดินทางไป

ร่วมฉลองการครบรอบบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ

ปีเตอร์	โรสตันดีด้วยกัน	พวกเราใช้บริการสายการบิน

บาตาเวีย	 (Batavia)	หลังจากนำากระเป๋าเดินทาง 

ส่งขึ้นเครื่องบินแล้ว	 พวกเราไปรับประทาน

อาหารเทีย่งกนัทีร่า้นอาหารของสนามบนิซึง่ราคา

ไม่แพง		เวลาประมาณ	15.30	น.	เคร่ืองบินสายการบิน

บาตาเวียบินจากสนามบินชางงีไปถึงสนามบิน 

สุปาดิโอ	 (Supadio)	 เมืองปอนตีอานัคใช้เวลา

ประมาณ	 1	 ช่ัวโมง	 ระหว่างการเดินทางขอให้

ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียอย่างสังเขป

ดังนี้	

	 สาธารณรฐัอนิโดนเีซยีเปน็ประเทศใหญ่

มีพืน้ที	่5,193,250	ตารางกโิลเมตร	มพีืน้ทีใ่หญก่วา่

ประเทศไทย	10	เทา่	(ประเทศไทยมพีืน้ที	่513,115	

ตารางกิโลเมตร)	มี	17,508	เกาะ	แต่มีเกาะที่มีคน

อาศัยประมาณ	6,000	 เกาะ	 เมืองหลวงคือ	กรุง

จาการ์ตา	 มีประชากร	 245.5	 ล้านคน	 ใช้ภาษา

ทางการคอืบาฮาสาอนิโดนเีซยี	(Bahasa	Indonesia)	

ใชเ้งนิรเูปยีห	์ประชากรนบัถือศาสนาอสิลาม	88%	

โปรเตสแตนต์	5%	คาทอลิก	3%	(6,910,000	คน)	

ฮินดู	2%	พุทธ	1%	อื่นๆ	1%	มีประชากร	500	กว่า

เผ่าพันธุ์	 แต่เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	 สร้าง

ความเป็นหนึ่งเดียวในความหลากหลาย		

	 เกาะบอเนียวมีพ้ืนท่ี	 539,460	 ตาราง

กิโลเมตร	ซึ่งใหญ่กว่าประเทศไทยเล็กน้อย	 เกาะ

บอเนียวมีพื้นที่ของประเทศบรูไน	บางส่วนของ

ประเทศมาเลเซีย	 แต่พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นของ

ประเทศอนิโดนเีซีย	เรยีกกาลิมนัตนั	มกีาลิมนัตนั

ตะวันตก	 ตอนกลาง	 ใต้	 และตะวันออก	 เมือง

ปอนตีอานัคเป็นเมืองหลวงของเขตกาลิมันตัน

ตะวันตก		การประกาศข่าวดีใน	7	สังฆมณฑลของ

กาลิมันตันไดเ้กดิผลดมีคีวามเตบิโตกา้วหนา้	ในปี	

ค.ศ.	1950	มีคริสตชนคาทอลิกประมาณ	26,322	คน	

อีก	50	ปีตอ่มาในปี	ค.ศ.	2000	มคีรสิตชนประมาณ	

847,351	 คน	 ปัจจุบันมีคริสตชนประมาณ	

1,204,906	 คน	 อัครสังฆมณฑลปอนตีอานัค 

ในปี	ค.ศ.	 1950	มีคริสตชน	10,747	คน	 ปี	ค.ศ.	

2000	มีคริสตชน	201,807	คน	ในปี	2008	มีคริสตชน	

360,000	คน	คริสตชนส่วนใหญ่เป็น	ชาวดายัค	

ชาวจีน	ชาวชวา	ชาวปาปัว	ชาวตีมอร์	ชาวโตราจา	

ชาวฟลอเรส	ฯลฯ		

	 เวลาประมาณ	16.30	น.	เคร่ืองบินสายการ-

บินบาตาเวียนำาพวกเรามาถึงสนามบินสุปาตีโน 

ในเมืองปอนตีอานัคชาวจีนเรียก	คุนเตียง	(Khun	

Tien)	มีชาวจีนเชื้อสายแคะ	กวางตุ้ง	แต่ส่วนใหญ่

เป็นจีนแต้จิ๋วอาศัยอยู่ในเมืองประมาณ	30%	ของ

ประชากร	 550,304	 คน	 มีญาติพ่ีน้องมารับนำา 

พวกเราไปพักท่ีโรงแรมกีนีซึ่งอยู่กลางเมือง 

ปอนตีอานัค	 เวลาประมาณ	 19.00	น.	พวกเรา 

นัดหมายไปที่ร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหาร

ค่ำาร่วมกันเพ่ือพบปะกับญาติๆ	 ผู้เขียนยินดีได้

พบปะกับบรรดาญาติๆ	 อีกครั้งหนึ่ง	 ผู้เขียนได้ 

มาเยือนเมืองปอนตีอานัค	 ครั้งแรกในปี	 1995	 

คุณลุงตั้งเต็กฮงบิดาของคุณพ่อปีเตอร์โรสตันดี 
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ได้เชิญมาเยี่ยมญาติพี่น้องมากับคุณพ่อไชโย	 

ครั้งที่สองในปี	 ค.ศ.	 1999	 เป็นตัวแทนของ

ครอบครัวมาร่วมพิธีมิสซาปลงศพคุณลุงต้ังเต็กฮง	

ครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม	หลังอาหารค่ำาพวกเรานั่งรถ

ไปชมเมืองปอนตอีานคัยามค่ำาคนื	พวกเราแวะเดนิ

รมิฝัง่แมน่้ำาคาปอูสั	(Kapuas	River)	ซึง่เปน็แมน่้ำา

สายยาวที่สุดในอินโดนีเซียไหลผ่านกลางเมือง

ปอนตีอานัค	ก่อนกลับไปพักที่โรงแรมกีนี	(Hotel	

Kini)						

 วันที่สามร่วมฉลองครบรอบการ บวช

พระสงฆ ์40 ปีของ

คุณพ่อปีเตอร์ โรส

ตันดีในเมืองปอน

ตีอานัค

	 เช้าวันเสาร์ที่	

28	กรกฎาคม	2012	หลงัอาหารเชา้พวกเราเดนิทาง

ร่วมกันไปยังสุสานของวัดเพื่อไปสวดภาวนาให้

ญาติผู้ล่วงลับ	พวกเราสวดให้คุณลุงคอสมาโรส

ตนัดี ต้ังเต็กฮง (Cosmas	Rostandy	Tan	Tek	Hong)	

ซึ่งเป็นพี่ชายของบิดาของผู้เขียน	ครอบครัวของ

บิดาของผู้เขียนมาจากเมืองจีน	อยู่ที่ตำาบลงูเทาเก่	

อำาเภอฮยุไล	้จงัหวดัแตจ้ิว๋	เปน็ครอบครวัครสิตชน	

อาชีพเกษตรกรท่ีมีฐานะดี	มีพ่ีน้องเป็นชายท้ังหมด	

7	คน	 บิดาผู้เขียนเป็นลูกคนเล็กและลุงตั้งเต็กฮง

เป็นคนที่ห้าได้เข้าบ้านเณรเล็กด้วยกัน	ต่อมาทั้งคู่

ได้ออกจากบ้านเณร	 ด้วยเหตุผลความวุ่นวาย

ทางการเมอืงในประเทศจนีในสมยันัน้	บดิาผูเ้ขยีน

ได้มาอยู่เมืองไทย	 ส่วนลุงตั้งเต็กฮงเมื่อเรียนจบ

วทิยาลัยครแูล้ว	ไดร้บัเชิญจากพระสังฆราชให้ไป

สอนภาษาจีนท่ีเมืองปอนตีอานัค	 ลุงตั้งเต็กฮงได้

แต่งงานกับป้าลูซีอา อังฮุยคิม	ซึ่งเป็นครูด้วยกัน

มีบุตรชายทั้งหมด	

7	คน	คุณพ่อปีเตอร์	

โรสตันดีเป็นบุตร

คนท่ี	4	ลงุตัง้เตก็ฮง

เคยมาเ ย่ียมเมือง

ไทยห้าครั้ง	ท่านได้มาร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของ 

ผู้เขียนด้วย	ท่านเป็นนักเขียนได้เขียนบทความลง

หนังสือพิมพ์ของพระศาสนจักรเสมอ	และรวบรวม

เป็นหนังสือได้หลายเล่ม	หลังจากนั้นพวกเราไป

เยี่ยมบ้านของญาติทุกคนในเมืองปอนตีอานัค

	 เวลา	 17.00	 น.พวกเราเดินทางมาที่

มหาวิทยาลัยวิดยาดารมา(University	 of	Widya	

Dharma)	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกของอัคร-

สงัฆมณฑลปอนตอีานคั	เป็นสถานท่ีจดังานฉลอง

ครบรอบบวชพระสงฆ์	 40	 ปี	ของคุณพ่อปีเตอร์	
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โรสตันดี,	OFM	CAP	และคุณพ่อแพ็คตริก ฮาตาดี,	

OFM	CAP	ซ่ึงจัดโดยอัครสังฆมณฑลปอนตีอานัค	

พระอคัรสังฆราชกาปชูนิเยโรม เฮรลูนันสุ บมุบงั 

OFM	CAP.	เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ	มี

พระสงฆ์	 นักบวช	 และพี่น้องสัตบุรุษมาร่วม

จำานวนพอสมควร	พิธีเรียบง่าย	แต่น่าประทับใจ	

มีการเลี้ยงอาหารค่ำาสำาหรับทุกคน	 และมีการ

แสดงบนเวทีของคณะครู	 เยาวชน	และสมาชิก

คณะกิจกรรมคาทอลิกต่างๆ	 บรรยากาศดีเป็น

กันเอง	มีความยินดีร่วมขอบคุณพระเจ้าร่วมกัน	

พระสงฆ์ที่นี่ส่วนใหญ่มีชีวิตเรียบง่ายอุทิศตน 

รับใช้พระเจ้า	 และรับใช้เพื่อนมนุษย์เป็นพยาน

ด้วยชีวิต	นี่คงเป็นเหตุผลสำาคัญประการหนึ่งที่

ทำาให้การประกาศข่าวดีเกิดผลเติบโตก้าวหน้า	

	 ขอแนะนำาคุณพ่อปีเตอร์	 โรสตันดี	ท่าน

เกดิในเมืองปอนตอีานคั	เมือ่วนัที	่6	ธนัวาคม	ค.ศ.	

1942	ปี	ค.ศ.	1964	สมัครเข้าบ้านเณรกาปูชิน	ปี	

ค.ศ.	1972	ได้บวชเป็นพระสงฆ์	หลังจากนั้นทาง

คณะกาปูชินได้ส่งไปเรียนสังคมวิทยาท่ีมหาวิทยาลัย

เกรโกเรยีน	กรงุโรม	(1972-1975)	เมือ่จบการศกึษา

ได้กลับมาเป็นครูใหญ่และอธิการบ้านเณรเล็ก	

(1976-1979)	ตอ่มาเปน็เจา้อาวาสของอาสนวหิาร

นักบุญยอแซฟปอนตีอานัค	 (1979-2003,	 2009-

2012)	เป็นอุปสังฆราชของอัครสังฆมณฑลปอน

ตอีานคั	19	ป	ี(1987-2006)	ไดร้บัเลือกเปน็เจา้คณะ

กาปชิูน	2	สมัย	(2003-2009)	เปน็สมาชกิทีป่รกึษา

คณะ	1796-2003,	2006-2009	เปน็ผูร้ว่มกอ่ตัง้และ

ดำาเนินการมูลนิธิวิดยดารมาของมหาวิทยาลัย	

ตั้งแต่	ค.ศ.	1986-ปัจจุบัน	เป็นผู้อำานวยการมหา-

วทิยาลยัวดิยดรามา	(1987-1994)	นอกจากนัน้เปน็

จิตตาธิการคณะพลมารี	 ปี	 1982-ปัจจุบัน	 เป็น 

จิตตาธิการนักศึกษาคาทอลิก	 คณะสมาคมสตรี

อินโดนีเซีย	 ปี	 2012	 เป็นผู้นำามูลนิธิเซปาตูช่วย 

เด็กพิการในปอนตีอานัค	 ฯลฯ	ปัจจุบันท่านยัง

ทำางานด้านการศึกษา	 และเป็นสมาชิกที่คณะ

ปรึกษาของอัครสังฆมณฑลปอนตีอานัค	คุณพ่อ	

ปีเตอร์	 โรสตันดีเคยมาเยี่ยมครอบครัวผู้เขียน 

ที่เมืองไทยสามครั้ง		

	 เมื่อต้นปีที่แล้ว	ค.ศ.	2011	คุณพ่อปีเตอร์

เปน็แผลทีเ่ทา้	หมอตรวจพบวา่เปน็เบาหวานดว้ย

โดยคุณพ่อไม่รู้มาก่อน	หมอที่ปอนตีอานัคบอก

ตอ้งตดัเท้าเพ่ือรกัษาชีวติ	มหีมอบางคนแนะนำาให้

คุณพ่อไปรักษาท่ีสิงคโปร์	คุณพ่อได้ไปรักษาท่ีโรง-

พยาบาลท่ีสิงคโปร์อยู่สองเดือนกว่า	อาการจึงค่อยๆ	

ดขีึน้	จนหายเปน็ปรกต	ิสามารถกลบัมาทำางานได	้

คุณพ่อปีเตอร์จึงขอขอบคุณพระเจ้าเป็นพิเศษ 

ในโอกาสนี้ด้วย				
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 วนัทีส่ีร่ว่มฉลองครบรอบการบวชพระ-

สงฆ์ 40 ปีของคุณพ่อปีเตอร์ โรสตันดีท่ามกลาง

หมู่ญาติ

	 เช้าวันอาทิตย์ที่	29	กรกฎาคม	2012	เวลา	

07.45	 น.	 คุณพ่อปีเตอร์นำาพวกเราออกเดินไป 

สักการสถานถ้ำาแม่พระ	 (Marian	 shrine	 grotto:	

Gua	Maria	St.Bernadetha,Toho.)	อยู่หา่งจากเมือง

ปอนติอานัค	 77	 กิโลเมตร	ต้องใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ	2	ชั่วโมง	พวกเราหยุดพักแวะถ่ายรูปที่

อนสุาวรยีเ์สน้ศนูย์สตูรหา่งจากเมอืงปอนตอิานคั	

3	กิโลเมตร	เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปอนตีอานัค

ต้ังอยู่ตรงท่ีละติจุด	0	องศาหรือตรงกับเส้นศูนย์สูตร	

พอดี	พวกเราเดินทางตอ่ผา่นสวนและไรพ่รกิไทย	

ปาล์มน้ำามัน	ยางพารา	ใบยาสูบ	และอ้อย	ถนนนี้

เป็นเส้นทางไปเมืองกุชิง	 (Kuching)	ต้องใช้เวลา

ประมาณ	6-8	ชั่วโมง	เพราะสภาพถนนยังไม่ค่อย

ดีนัก	พวกเราแวะเมืองอันจุนกัน(Anjungan)	เพื่อ

รับประทานของว่างและซื้อของฝาก	ซึ่งส่วนมาก

เป็นอาหารจากทะเลราคาไม่แพง		

	 ประมาณ	10.30	น.	พวกเราเดินทางถึง

สักการสถานถ้ำาแม่พระ	ซึ่งสร้างในสถานที่เป็น

ธรรมชาติสวยงาม	 เป็นสถานที่แสวงบุญจะมีพิธี

บชูาขอบพระคณุในวนัอาทติย์ตลอดเดอืนแมพ่ระ	

ในประเทศอินโดนีเซียมีสักการสถานแม่พระถึง	

95	แห่ง	หลังจากพวก

เราสวดภาวนากันแล้ว	

พวกเราก็รับประทาน 

อาหารเทีย่งแบบปกินกิ

ในศาลากลางน้ำาบนบ่อ

เลี้ยงปลา	จากนั้นพวก

เราเดินทางกลับไปเมือง	

ปอนตีอานัคและไปพักผ่อนที่โรงแรมกีนี

	 เวลา	 17.30	น.	พวกเราญาติพี่น้องของ 

คุณพ่อปีเตอร์	 โรสตันดีประมาณ	60	คน	 ได้ไปที่

ร้านอาหารซึ่งเจ้าของเป็นคริสตชนคาทอลิกเป็น

สมาชิกสภาภิบาลของวัด	 ได้ให้ใช้ห้องพิเศษเพื่อ

ประกอบพธิบีชูาขอบพระคณุฉลองครบรอบบวช

พระสงฆ	์40	ปีท่ามกลางญาตพ่ีินอ้ง	หลังพิธมีสิซา

มีพิธีโปรดศีลล้างบาปกับลูกชายของหลานคนหน่ึง	

หลังจาก น้ันก็ เ ป็น

เวลาสังสรรค์ร่วมรับ

ประทานอาหารค่ำา

ด้วยกัน	มีการถ่ายรูป

เป็นครอบครัว	หลาน

คนหน่ึงช่ือ	 ทอมม่ี  

ทัมเพ็น 	 (Tommy	

Thom	pean)	 เป็นนัก

ว าดการ์ ตู นลง ใน

ห นั ง สื อ พิ ม พ์  

จากา ร์ตา โปสต์ มี  

เว็ปไซต์ของตนเอง	

(Thom	 dean.com)	

ได้วาดภาพการ์ตูนให้

คุณพ่อปีเตอร์	 โรสตันดีด้วย	 หลังจากน้ันมีการ 

ถ่ายรูปร่วมกัน	การพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน	 

ก่อนท่ีจะแยกย้ายกลับที่พัก	 เพราะวันรุ่งขึ้นญาติ 
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พี่น้องที่มาจากต่างถิ่นส่วนใหญ่จะเดินทางกลับ

กรุงจาการ์ตา	เมืองกุดชิง	หรือสิงคโปร์

 วนัทีห่า้เดนิทางจากเมอืงปอนตอีานคัไป

ยังสิงคโปร์

	 วันจันทร์ที่	 30	 กรกฎาคม	 2012	 เวลา	

05.30	น.	 ผู้เขียนได้ไป

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ที่อาสนวิหารนักบุญ 

ยอแซฟ	มีสัตบุรุษมาร่วม

พิธีมากพอสมควร	หลัง

พิธีมีโอกาสคุยกับคุณพ่อ

เจ้าอาวาส	 ท่านเล่าว่า	

อาสนวิหารได้สร้าง	 มา

ตั้งแต่	 ค.ศ.	 1909	 จะ

ป รับป รุ ง ให ม่ ร า ค า 

ใกล้เคียงกบัการสรา้งใหม	่ทางอคัรสงัฆมณฑลจงึ

ตัดสินใจสร้างใหม่ให้สามารถบรรจุคนได้ประมาณ	

2000	 คน	 มีชั้นสำาหรับจอดรถด้วย	 ค่าใช้จ่าย

ประมาณ	240	ลา้นบาท	มคีณะกรรมการจดัหาทนุ		

ผู้ว่าเขตกาลิมันตันคนปัจจุบันเป็นคริสตชน

คาทอลิก	รัฐบาลจึงได้ร่วมช่วยสนับสนุนการเงิน

ในการก่อสร้างด้วย	 การก่อสร้างอาสนวิหาร

นักบุญยอแซฟหลังใหม่จะเสร็จปลายปี	2012	นี้	

	 เวลาประมาณ	09.30	น.พวกเราเดินทาง

ไปสนามบนิสปุาตโีน	คณุพอ่ปเีตอร	์โรสตนัด	ีและ

ญาตบิางคนมาสง่พวกเราถึงสนามบนิ	พวกเราเขา้

สูส่นามบนิ	แตต่อ้งรออยู่ทีส่นามบนิหลายชัว่โมง	

เพราะเคร่ืองบินเล่ือนเวลา	เวลา	15.30	น.	เคร่ืองบิน

สายการบินบาตาเวียบินสู่สิงคโปร์ใช้เวลาประมาณ	

1	ช่ัวโมง	ก็ถึงสนามบินชางงีเวลาประมาณ	15.30	น.	

ตามเวลาในสิงคโปร์	 คุณแอนดูรว์นำาผู้เขียนไป

เยี่ยมบ้านของคุณยอห์นเตียว	(John	Teo)	ที่อยู่ใน

เขตใจกลางเมือง	บนถนนเดพอท	 (Depot	 road)	

เป็นบ้านห้องชุดอยู่ชั้นสิบ	 ที่พักตกแต่งอย่างดี	 

คุณยอห์นเตียวมีบริษัทรับปรับปรุงบ้านหรือ

อาคารใหม	่คุณยอหน์เตยีวไดแ้บ่งปันวธิกีารรกัษา

สขุภาพให้แข็งแรง	และนำาพวกเราไปรบัประทาน

อาหารค่ำาทีต่ลาดใกล้

บ้านพัก	หลังจากร่ำาลา

ครอบครัวของคุณ

ยอห์นเตียวแล้ว	 คุณ

แอนดรูว์นำาพวกเรา

ไปเข้าชมสวนสัตว์

เปิดไนท์ซาฟารีของ

สิงคโป ร์ 	 (N igh t	

Safari)	มีนักท่องเท่ียว

มาชมมากพอสมควร	

พวกเราได้เดินชมการแสดง	ชมสัตว์ต่างๆ	ในยาม

ค่ำาคืนใช้เวลาประมาณ	2	ชั่วโมง	ก่อนกลับไปพัก

ที่บ้านคุณแอนดรูว์		

 วันที่หกของการเดินทางเยี่ยมสิงคโปร์

	 วันอังคารที่	31	กรกฎาคม	2012	หลังจาก

รับประทานอาหารเช้าแล้ว	พวกเราไปเดินชมชุมชน

ใกล้บ้านของคุณแอนดรวู	์ดชีูวติชาวบ้านท่ีนี	่ท่ีอยู่

อาศยั	ตลาด	รา้นสรรพสนิคา้	ซือ้ของฝากบา้ง	และ

ไปเดินชมวงเวียนสารันกูนการ์เด้น	 (Sarangoon	

Garden)	ซ่ึงเป็นวงเวียนเก่าแก่ของสิงคโปร์	จากน้ัน

พวกเรากลับบ้านพักเพ่ือเตรียมตัว	ประมาณ	10.00	น.	

พวกเราเดินทางไปเกาะเซ็นโตซ่า	 (Santosa)	ซึ่ง

เป็นแหล่งท่องเท่ียวสำาคัญของสิงคโปร์	ซ่ึงรวบรวม

สถานบันเทิงต่างๆ	ไว้ด้วยกัน	เช่น	Universal	Studio,	

Resort	World	Santosa,สวนสนกุ	เปน็ตน้	เนือ่งจาก

คุณแอนดรูว์เป็นผู้ชำานาญเรื่องอาหาร	วันนี้จึงนำา

พวกเรามารับประทานอาหารกลางวันท่ีภัตตาคารท่ี
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มีชือ่	“Singapore	Seafood	Republic”	คณุแอนดรวู์

เล่าว่า	ประเทศสิงคโปร์ไม่ได้ผลิตวัตถุดิบสำาหรับ

การปรงุอาหาร	ตอ้งสัง่ซือ้มาจากประเทศตา่งๆ	แต่

ชาวสิงคโปร์มีวิธีการจัดการ	การปรุงท่ีดี	ให้มีรสชาติ

ดี	ให้เป็นอาหารดีมีประโยชน์ถูกอนามัย	จึงได้รับ

ความนยิม	บรษิทันีไ้ด้

ไปเปดิภตัตาคารแบบ

นี้ในหลายประเทศ

รวมทั้งที่กรุงเทพฯ	

ด้วย	

	 หลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนัแลว้	

พวกเราเดนิชมเมอรไ์ลออนหรอืสงิโตทะเลทีเ่ปน็

สัญลักษณ์ประจำาชาติของสิงคโปร์	 จากนั้นพวก

เราแวะไปเยีย่มบา้นของหลานคนหนึง่ชือ่	เบนนา

ซ่ึงแตง่งานกบัรบูนิมลีกูสาวชือ่โจเอล รบูนิทำางาน

กับองค์การโทรศัพท์ของสิงคโปร์ เบนนาเปิด

โรงเรยีนอนบุาลแบบมอนเตสเซอรี	่(Montessori)	

ที่บ้านเกิดในเมืองปอนตีอานัคได้	 5	ปีแล้วได้รับ

ความนยิมมาก	กำาลังเตรยีมจะขยายไปตัง้ในสถาน

ที่ใหม่ในปีการศึกษาหน้า	 จึงต้องเดินทางไปๆ	มาๆ	

ระหว่างสิงคโปร์	และเมืองปอนตีอานัค

	 หลังจากน้ันพวกเรารีบเดินทางไปวัด 

พระเยซคูรสิตเจา้ทรงกลับคนืชพี	(Church	of	The	

Risen	 Christ)	 เนื่องจากคุณแมร่ีอาคิ้มซ่ึงเป็น 

น้องสาวของคุณแอนดรูว์ได้บอกนัดให้ผู้เขียนไป

ร่วมประกอบพิธีขอบพระคุณกับคุณพ่อยอห์น 

ซมิ	เวลา	18.00	น.	มสัีตบุรุษมาร่วมพิธจีำานวนมาก	

ผู้เขียนเคยรู้จักคุณพ่อยอห์น	ซิม	เมื่อ	17	ปีที่แล้ว

คุณพ่อเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์	 

คุณพ่อบอกวา่	วดัเดมิมสัีตบุรษุ	5,000	คน	วดัใหม่

นีม้สัีตบุรุษ	8,000	คน	มภีารกจิมากข้ึน	ครอบครัว

ของคุณแมรี่	 สามีคือคุณวิลเลี่ยม	 และลูกชาย 

ฟรังซิสได้ถ่ายรูปร่วมกันหน้าวัด แอนน้องสาว 

คนเดียวของฟรังซิสติดธุระไม่ได้มา	จากนั้นพวก

เราไปรับประทานอาหารค่ำาด้วยกัน	 เมื่อ	 17	ปีที่

แล้วฟรังซิสซ่ึงเป็นหลานได้รับศีลมหาสนิท 

ครั้งแรก	ผู้เขียนและคุณพ่อไชโยได้มาร่วมพิธีใน

ครัง้นัน้ดว้ย	ปจัจบุนัฟรงัซสิทำางานเปน็ชา่งทหาร

อากาศ	ได้ไปรับการฝึกอบรมการซ่อมบำารุงเคร่ืองบิน

เฮลิคอปเตอร์สู้รบรุ่นใหม่	 จากประเทศสหรัฐ	

อเมริกาเป็นเวลา	3	ปี	เพิ่งกลับสิงคโปร์ได้ไม่นาน	

ฟรังซิสได้เล่าประสบการณ์ชีวิตในการฝึกอบรม

ที่อเมริกาให้ฟัง	หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ	

ฟรงัซสิไดข้อตวัเพือ่จะไดไ้ปรว่มแบง่ปนัพระวาจา

กับเพื่อนๆ	ที่วัด	เพราะไม่ได้พบกับเพื่อนๆ	หลาย

ปี	ผู้เขียนรู้สึกช่ืนชมยินดีท่ีเห็นฟรังซิสยังคงดำาเนิน

ชีวิตคริสตชนอย่างร้อนรนในสังคมสมัยใหม่ในยุค

ปัจจุบัน	จากนั้นคุณวิลเลี่ยมและแมรี่ได้นำาเราไป

เยี่ยมบ้านพักเป็นห้องชุดอยู่ชั้น16	ที่ถนนโฮงกัง	

(Hougang	Street)	คุณวิลเลี่ยมเคยทำางานธนาคาร	

ปัจจุบันทำางานบริษัทจัดการประชุมหรือสัมมนา	

คุณวิลเลี่ยมนำารูปภาพเก่าๆ	 เมื่อ	 17	ปีก่อน	และ

หนังสือพิมพ์อุดมสารที่ผู้เขียนเขียนเกี่ยวกับการ

เดินทางมาสิงคโปร์	 คุณวิลเลี่ยมให้เพ่ือนคนไทย

ช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษมาให้ชม	พวกเราได้
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สนทนากัน	และได้สวดภาวนาร่วมกันก่อนจะลา

จากกัน	กลับไปพักที่บ้านของคุณแอนดรูว์

 วันที่ เจ็ดวันสุดท้ายการเดินทางจาก

สิงคโปร์ถึงกรุงเทพฯ

	 วันพุธที่	 1	สิงหาคม	2012	ผู้เขียนไปวัด

นักบุญฟรังซิสเซเวียร์เพื่อร่วมถวายบูชาขอบ- 

พระคณุกบัคุณพอ่เจา้อาวาส	คณุพ่อยอหน์บอสโก 

เปเรียร่า	 (Fr.John	Bosco	 Pereira)	หลังจากนั้น 

พวกเราไปรบัประทานอาหารเชา้ทีช่มุชนใกล้เคยีง

อีกแห่งหนึ่ง	เพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศความเป็นอยู่

ของคนสิงคโปร์	คนหนุม่สาวจะตอ้งรบีไปทำางาน

แตเ่ช้า	ผู้สูงอายุและแม่บ้านจะมาออก

กำาลังกายด้วยกัน	 รับประทานอาหาร

เช้าตามร้านอาหารก่อนจะไปซื้อของ

หรืออาหารท่ีตลาดเพ่ือนำากลับบ้าน

พัก

	 เวลาประมาณ	09.30	น.	พวกเรา

ออกเดินทางไปสุสานวัดพระตรีเอกภาพ	

เพ่ือสวดภาวนาให้ป้าอากาทาอัง ซูนเอง

มารดาของแอนดรูว	์แวะเย่ียมโรงเรยีน

สอนภาษาจีนของวัดแม่พระบังเกิดที่

ป้าอากาทาอังซูนเองสอนอยู่	38	ปี	ป้า

อังซูนเองได้มาร่วมพิธีบวชพระสงฆ์

ของผู้เขียนในปี	 ค.ศ.	 1979	ด้วย	พวกเราแวะท่ี

สุสานอีกแห่งหนึ่งเพื่อสวดภาวนาให้กับโยเซฟ

โซลลีเชียงบิดาของคุณแอนดรูว์	 และแวะสวด

ภาวนาให้กับคุณลีลิส ลูซูฮาร์ภรรยาของคุณแอน

ดรูว์ท่ีจากไปเม่ือ	3	ปีท่ีแล้ว	 คุณแอนดูรว์มีบุตรสาว

ชือ่	เดอนสิปจัจบุนัทำางานฝา่ยประชาสัมพันธ์ของ

สนามบินชางงีได้เดินทางไปกรุงปักก่ิง	คณุแอนดรวู์

มีบุตรชายสองคนชื่อเดวิดเพิ่งเรียนจบวิศวะสิ่ง

แวดล้อมได้เดินทางไปพักผ่อนในยุโรป	และคน

เล็กชื่อดีอองกำาลังอยู่ช่วงการฝึกวิชาทหาร	พวก

เราแวะศูนย์สื่อมวลชนและหนังสือของอัคร-
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สงัฆมณฑลสงิคโปรท์ีอ่ยูค่อื	2	Highland	road.#01-

02,Singapore549102	News)	www.catholicnews.

sg	เจ้าหน้าที่ได้แนะหนังสือและส่ือท่ีน่าสนใจ	เช่น	

หนังสือประวัติพระศาสนจักร	ของสงิคโปร	์(Going	

Forth:The	Catholic	Church	in	Singapore	1819-

2004)	

	 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัประเทศสงิคโปร	์

สาธารณ	รัฐสิงคโปร์	เป็นประเทศเล็กมีพ้ืนท่ี	699.4	

ตารางกิโลเมตร	เล็กกว่ากรุงเทพฯ	ประมาณ	2.2	เท่า	

(กรุงเทพฯ	 มีพ้ืนท่ี	 1568.7	 ตารางกิโลเมตร)	 มี

ประชากร	 5	 ล้านคน	 ใช้ภาษาอังกฤษ	 มาเลย์	 

จีนกลางและทมิฬ	 ชาวสิงคโปร์	 100	คนจะเป็น	 

ชาวจีน	74	คน	มาเลย์	14	คน	อินเดีย	9	คน	อ่ืนๆ	3	คน	

ชาวสิงคโปร์นับถือ	ศาสนาพุทธ	42.5%	อิสลาม	

14.9%	ครสิต	์14.6%	(ครสิตค์าทอลิก	189,094	คน)	

มีชมุชนวดัคาทอลกิ	31	แหง่	สงิคโปรม์ทีรพัยากร	

ธรรมชาติไม่มาก	 ประเทศจึงเน้นการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์มาก	 ให้มีความรู้	 มีระเบียบวินัย	

มีความขยัน	 ซื่อสัตย์	 	 มีประสิทธิภาพในการ

ทำางาน	ทำาให้ประเทศสิงคโปร์มีความก้าวหน้าใน

ด้านเศรษฐกิจ	 รัฐบาลและข้าราชการมีความ

ซ่ือสัตย์	ทำางานเพ่ือประชาชน	และผลประโยชน์

ส่วนรวม	 สำาหรับคริสตชนคาทอลิกสิงคโปร์

สังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่มีความศรัทธา	ไปวัดกันมาก	

แม้ในวันธรรมดาหลายคนไปร่วมพิธีบูชาขอบ-	

พระคุณ	 หลายคนไปภาวนาในวัดน้อยซึ่งเปิด

ตลอดเวลากลางวนัเพือ่นมสัการพระเยซคูรสิตเจา้

ในศีลมหาสนิท

	 เวลาเที่ยงคุณแอนดรูว์ได้ไปส่งพวกเราที่

สนามบินชางงี	 พวกเราร่วมรับประทานอาหาร

กลางวนัดว้ยกนั	หลังจากนัน้พวกเราไปรอภายใน

สนามบิน	เวลา	16.00	น.	เครื่องบินโบอิ้ง	777-200	

ของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ท่ี	 SG976	นำา

พวกเราเดินทางจากสนามบินชางงี	 (Changi	

Airport)	กลับสู่กรุงเทพฯ	อย่างปลอดภัยถึงเวลา	

17.25	น.	

	 ขอขอบคุณพระเจ้า	 ขอขอบคุณทุกคน 

ท่ีมส่ีวนช่วยในการเดนิทางครัง้นีใ้ห้ดำาเนนิไปดว้ย

ดี	 ช่วยเพ่ิมความเช่ือศรัทธาในพระเจ้า	 ช่วยสร้าง

ความสัมพันธ์กับญาติพ่ีน้อง	และกับบรรดาคริสต-

ชนในพระศาสนจักรในประเทศอินโดนีเซียและ

สิงคโปร์มากยิ่งขึ้น	 ขอขอบคุณผู้อ่าน	 และขอ

พระเจ้าอวยพรทุกคน
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เปิดประตูวัดคาทอลิก คุณพ่ออนุชา	ไชยเดช	/	วัชรี	กิจสวัสด์ิ

 องข้างทางริมฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยา	

ที่อดีตเป็นเหมือนดังเส้นเลือดใหญ่

ของประเทศไทย	 มีตึกสูงสวยงาม

มากมาย	 มีสถานที่สำาคัญๆ	 ในอดีต	บ่งบอกถึง

วัฒนธรรม	 ความเจริญอันมีมาช้านาน	 ที่ริมฝั่ง

แม่น้ำาเจ้าพระยานี่เอง	ยังมีวัดคาทอลิกบางวัด	อยู่

ร่วมอวดความสวยงามริมฝั่งเจ้าพระยานั้นด้วย

	 วัดแม่พระลูกประคำา	หรือเรารู้จักในชื่อ

ว่า	 “วัดกาลหว่าร์”	 ปัจจุบันยังเป็นวัดคาทอลิก 

อันซีนบางกอกด้วย	คือวัดที่เราหมายถึง	 เพราะ

ไม่ใช่แต่เพียงความสวยงามที่ปรากฏเท่านั้น	 แต่

เรื่องราวความเป็นมาก็น่าสนใจมิใช่น้อย				

	 วดัแมพ่ระลกูประคำา	กาลหวา่ร	์กำาเนดิขึน้

โดยกลุ่มชนชาวโปรตุเกสที่นับถือศาสนาคริสต์

สส

จากกัลวารี โอ สู่ กาลหว่ าร์  และการมาถึงของชื่ อ

วัด...แม่พระลูกประคำ�
นิกายโรมันคาทอลิก	ท่ีหลังจากประเทศไทยได้เสีย-

กรงุศรีอยธุยาครัง้ที	่2	ให้แกป่ระเทศพมา่ในป	ีค.ศ.	

1767	/	พ.ศ.	2310	ชาวโปรตเุกสกลุม่นีไ้ดอ้พยพมา

ตั้งถิ่นฐานใหม่อีกครั้งที่บริเวณตลาดน้อยริมฝั่ง

เจ้าพระยาด้านทิศตะวันออก	หลังจากนั้นจึงได้

ร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นในปี	ค.ศ.	1786	/	พ.ศ.	2329	

และให้วัดนี้ว่า	 “วัดกัลวารีโอ”	 เนื่องจากว่าที่ด้าน

หลังวัดเป็นสุสานและมีหลักกางเขนตั้งอยู่	 ชวน

ให้นึกถึงช่ือภูเขาท่ีพระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนจึง

ใช้ชื่อเดียวกันว่า	“กัลวารีโอ”	

	 คนไทยเมือ่ออกเสยีงชือ่วดัแหง่นีจ้ะออก

เสียงเพี้ยนไปจนกลายเป็น	“วัดกาลหว่าร์”	แต่ชื่อ

ไทยอย่างเป็นทางการคือ	“วัดพระแม่ลูกประคำา”	

ซึ่งได้ชื่อนี้มา	หลังจากที่มีชาวจีนผู้หนึ่งที่นับถือ
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ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก	มาบูรณะวัด

แห่งนี้	 	หลังจากที่สร้างได้ประมาณ	60	ปี	ชื่อวัด

แม่พระลกูประคำากถู็กเรยีกใหเ้ปน็ชือ่ของวดันีไ้ป

โดยปริยาย

	 วดักาลหวา่ร	์หลงัปจัจบุนัถอืเปน็วดัหลงั

ทีส่ามตัง้อยูใ่นบรเิวณโรงเรยีนกหุลาบวิทยา	สรา้ง

ในปี	ค.ศ.	1891	/	พ.ศ.	2434	แล้วเสร็จในปี	ค.ศ.	

1898	 /	พ.ศ.	 2441	 ในสมัยรัชกาลที่	 5	มีลักษณะ

สถาปัตยกรรมเป็นแบบโกธิคเป็นอาคารสูงสง่า	

ซึ่งถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นจะเป็นศิลปะที่

นิยมมากที่สุด

	 ลักษณะวัดเป็นอาคารผนังก่ออิฐใช้ปูน

แบบโบราณ	 โดยไม่ใช้เหล็กและเสาเข็ม	ด้านใน	

ตรงสว่นทีเ่ปน็เพดานมดีาวประดบัอยู่บนทอ้งฟา้

เปน็สญัลกัษณแ์ตกตา่งกนัไป	มกีระจกสอียูร่อบๆ	

ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวในคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาเก่า

และพันธสัญญาใหม่

	 วัดกาลหว่าร์	 เป็นหนึ่งในไม่กี่วัดที่ยังคง

มมีสิซาภาษาจนีอยู	่และยังมมีสิซาวนัอาทติย์ทีค่น

สว่นใหญช่อบเรยีกวา่รอบเกบ็ตกคอืดกึทีส่ดุแล้ว	

ถ้าเทียบกับวัดอื่นๆ	 ในกรุงเทพฯ	คือ	 19.30	น.	

ความงามของวัดคาทอลิกคงไม่ปรากฏให้เห็นแต่

เพยีงภายนอกเทา่นัน้	เพราะเมือ่มโีอกาสไดไ้ปเยีย่ม

ชมแลว้มเีวลานิง่สงบ	คอ่ยๆ	มองความงาม	คอ่ยๆ	

ซึมซับร่องรอยของอดีตเหล่านั้น	 เราอาจจะกลับ

ออกมาพร้อมกับความเชื่อความศรัทธาที่มากขึ้น

ไปกว่าเดิม	

	 วัดกาลหว่าร์	 ตั้งอยู่ที่ริมน้ำาเจ้าพระยา	

ใกล้ๆ	 กับสำานักงานเขตสัมพันธวงศ์	 กรุงเทพ	

มหานคร		ปจัจบุนั	คุณพ่อไพฑรูย ์หอมจินดา	เปน็

เจ้าอาวาส	คุณพ่ออิทธิพล ศรีรัตนะ	 เป็นผู้ช่วย 

เจ้าอาวาส	 กำาหนดเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ	 

วันอาทิตย์	ภาษาไทย	 เวลา	 	 08.00	น.,	 19.30	น.	

ภาษาจีน	เวลา	10.00	น.			วันจันทร์ถึงวันเสาร์	พิธี

บูชาขอบพระคุณ	เวลา	19.30	น.	ผู้สนใจสามารถ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี	 โทร.	 0-2266-

4849,	0-2236-2727	หรือลองเข้าไปชมที่เว็บไซต์	

www.rosary.catholic.or.th	

 ครั้งหน้าเดือนธันวาคม พาไปชมวัดไหน

ดี ใครอยากให้แนะนำาวัดไหน ส่งจดหมายมาคุย

กัน พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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	 ขอล่องใต้ไปตามเสียงเพลง	 โรงเรียนธิดานุเคราะห์	ขอแนะนำาครู 

ผู้อาวุโส	ผู้รักอาชีพครูเหมือนรักชีวิตตน	“ครูวันเพ็ญ อุณหสูต”	อายุ	79	ปี	

นับถือศาสนาพุทธ	คนหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	บิดาช่ือ	หลวงชัยนรางค์  

ภักดี และมารดาชื่อ	อนงค์ อุณหสูต		เป็นลูกคนที่	4	ในจำานวน	9	คน	

	 เริ่มชีวิตครู	สอนเรียนอยู่ที่โรงเรียนธิดานุเคราะห์	มานาน	57	ปี!

	 “โอ้พระเจ้า!”	หลายคนยังไม่เกิด

	 ในโรงเรียนเป็นผู้อาวุโสที่สุดแล้ว	เป็น	“คุณครูยายแล้ว!”	

	 เคยสอนคณิตศาสตร์	 สังคม	ประวัติศาสตร์	ตั้งแต่อธิการคนแรก	 เป็นซิสเตอร์มาเรีย บันโด  

คณะซาเลเซียน	วันนี้เป็นคุณย่า	คุณยายของนักเรียน	สอนตั้งแต่รุ่นพ่อแม่	และรุ่นลูก	รุ่นหลานแล้ว	

ดูแลทั่วไป

	 เริ่มแรกโรงเรียนเปิดสอนถึงชั้น	ป.7	มีนักเรียน	700	คน	ผ่านมาถึงวันนี้	ถึงชั้น	ม.6	มีนักเรียน	

2,900	คน	เป็นโรงเรียนหญิงล้วน

	 ในฐานะท่ีอยู่กับโรงเรียนมาท้ังชีวิต	ได้เห็นการพัฒนาของโรงเรียนมาอย่างต่อเน่ือง	ในทุกๆ	ด้าน	

มาจนถงึปจัจบุนั	ความเจรญิกา้วหนา้	ทนัสมยั	ทนัตอ่เหตกุารณ	์ซ่ึงทำาใหชี้วติครูเอง	กต็อ้งปรับตวัดว้ย

เช่นกัน

	 ชีวิตครูที่ผ่านมารู้สึกอบอุ่น	ได้รับความรัก	ความเป็นกันเองจากผู้ใหญ่	และเพื่อนครูเสมอมา	

ดังนั้น	เมื่อถามว่า	มีอุปสรรคอะไรบ้าง	คำาตอบคือ	“ไม่มี”	

 สำาหรับเด็กเกเร หนีเรียนก็มีบ้าง เราก็เรียกพ่อแม่ ผู้ปกครองมาพูดคุยเพื่อช่วยเด็ก ส่วนใหญ่

ก็ไม่มีปัญหาอะไรหนักๆ ดื้อเกเรตามประสาเด็กวัยรุ่น 

 อยู่มาแห่งเดียวไม่เคยคิดย้ายไปไหน เพราะรู้สึกประทับใจซิสเตอร์ที่มาดูแล ท่านเป็นคน

ยุติธรรม เป็นคนมีใจดี มีเมตตาต่อครู ผู้ปกครอง คนไหนเจ็บป่วยก็คอยดูแล ไปเยี่ยมเยียน รวมท้ัง 

ผู้ปกครองด้วย ปัจจุบันซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ เป็นอธิการ

	 เมือ่มองดเูดก็รุน่ใหมก่บัสมยักอ่น	สิง่ทีแ่ตกตา่งอย่างเหน็ไดชั้ดคือ	นกัเรียนในปัจจบัุน	มคีวาม

สามารถใช้สือ่	เทคโนโลยีไดร้วดเรว็		เกง่มาก	แตน่า่เปน็หว่งในกรณทีีพ่วกเขาไมไ่ดเ้ลอืกใชส้ือ่เทคโนโลยี

อย่างมีวิจารณญาณ	เป็นเหมือนดาบสองคม	ที่นำาภัยมาสู่ชีวิตของตนเอง

	 แม้อายุจะมากแล้ว	 แต่ใจยังรักชีวิตครู	 เพราะอาชีพครู	 เป็นชีวิตของครู	 โดยส่วนตัวแล้ว	 

เป็นคนรักเด็ก	 เห็นเด็กสอนเขาเติบโตเจริญก้าวหน้า	ครูก็มีความสุข	 	ถ้าจะให้เป็นครูต่อไป	ก็จะยินดี

อยู่ไปเรื่อยๆ	จนทำาไม่ไหว		

 สิ่งที่ยึดถือประจำาใจคือ สอนเด็กเราก็ต้องรักเด็กๆ เหมือนลูกหลาน!

เ เสง เรืองๆ
กอง	บ.ก.

คุณครยูาย วนัเพญ็ อณุหสตู 
เคล็ดลับ คือรักเด็ก ทั้งชีวิตมอบให้ลูกศิษย์

ส่ิงทีย่ดึถอืประจำาใจคอื สอนเดก็เรากต็อ้งรกัเดก็ๆ เหมอืนลกูหลาน!
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 มิสชันนารีแต่ละองค์ที่ตัดสินใจเดินทาง

ไปประกาศข่าวดียังประเทศต่างๆ ต่างทำาใจไว้ว่า คง

ไม่มีวันได้กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนอีก ครึ่งหนึ่ง

เสียชีวิตระหว่างเดินทาง จากเรือเจอพายุ หรือเรือล่ม 

รวมท้ังภัยจากมนุษย์ คร้ังน้ีขอนำาเสนอเร่ืองราวท่ี 

เกิดข้ึนเม่ือ 350 ปีมาแล้ว เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดในโคชิน

จีน (ประเทศเวียดนาม)

	 มิสชันนารีอาจจะตายระหว่างทาง	 ถ้าใจ

ไม่กล้าก็คงไม่ได้มา	ครั้งนี้ขอนำาเรื่องราวที่เกิดขึ้น

กับมิสชันนารีด้วยน้ำามือของผู้ที่ปองร้ายต่อคณะ

มิสซังต่างประเทศรุ่นแรกๆ	ที่เดินทางมาทำางาน

ในเอเชีย	นอกจากจะต้องเผชิญกับอันตรายจาก

การเดินทาง	และความยากลำาบากในการดำารงชวีติ

แล้ว	 ยังจะต้องเสี่ยงชีวิตจากการถูกลอบทำาร้าย

ต่างๆ	นานา	ทำาให้การประกาศข่าวดีมีอุปสรรค

และต้องประสบปัญหามากมาย

	 เดือนธันวาคม	 ค.ศ.1670	 และเดือน

มกราคม	ค.ศ.1671	พระคณุเจา้ลงัแบรตไ์ดร้บัขา่ว

น่าเศร้าที่กรุงศรีอยุธยา	 คือการสูญเสียคุณพ่อ 

อังตวน แฮงก์ และคุณพ่อปิแอร์ แบรงโด อย่าง

กะทนัหนั	คณุพ่อทัง้สองเสยีชวีติในเวลาไลเ่ลีย่กนั	

ถึงแม้จดหมายเหตุมิสซังจะไม่ได้กล่าวถึง	แต่สภาพ-

แวดล้อมการตายของคุณพ่อทั้งสองมีพิรุธมาก	

คุณพ่อเบนีน วาเชต์ รายงานว่า

“ธรรมทูตทั้งสองมีสุขภาพดี มีชื่อเสียง

ด้านความศักดิ์สิทธิ์ ล้มป่วยในเวลาไล่เลี่ยกันจน

เกือบจะเป็นวันเดียวกันทั้งสองอยู่ห่างกันเพียง 5 

ลี้ (20 กิโลเมตร) แต่ไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ 

คุณพ่อวาเชต์และพวกคริสตังเชื่อว่าคุณพ่อทั้ง

สองถูกวางยาพิษ อาจจะเป็นคนรับใช้ของนาย

ยอห์นแห่งไม้กางเขนท่ีหลบหนีไปหลังจากทำา

เรื่องเลวร้ายนี้ ไม่มีใครสงสัยเรื่องการวางยาพิษ

เพราะหลังจากคุณพ่อท้ังสองตาย อาการท่ีแสดง

ว่าถูกยาพิษปรากฏตามร่างกายของท่าน มนุษย์

อาจหลงเข้าใจผิดได้  แต่พระเป็นเจ้าเพียงผู้เดียวที่

ทรงทราบความจริง”

	 ปีต่อมาคุณพ่อกียารต์ ซ่ึงพระคุณเจ้า 

ลังแบรต์พาไปโคชินจีนเพ่ือไปแทนธรรมทูตท่ี 

เสียชีวิต	ได้เป็นผู้รับรองข้อสงสัยเหล่าน้ี	ท่านเขียน

ไว้ว่า	

 “ข้าพเจ้าขอกล่าวคำาน้ีโดยไม่คำานึงถึงผู้สงสัย 

จำานวนมากที่เชื่อว่า การตายอย่างกะทันหันของ

คุณพ่อแฮงก์และคุณพ่อแบรงโดเป็นการมุ่งร้าย 

เราทราบว่ามีบางคนที่แสดงตัวเป็นปรปักษ์ต่อ

ธรรมทูตที่เสียชีวิต และพูดถึงพระสงฆ์โคชินจีน

ในทางไม่ดี ได้แสดงตัวว่าพวกเขาสามารถหักไม้

เปิดกรุเร่ืองเก่า
อรสา	ชาวจีน

มิ ส ชั น น า รี ถู ก ว า ง ย า พิ ษ

ภัยจากธรรมชาติยังไม่ร้ายเท่า

ภั ย ม นุ ษ ย์
ข้าพเจ้าขอกล่าวคำ�นี้�โดยไม่คำ�นึงถึงผู้สงสัยจำ�นวนมาก

ที่เชื่อว่า...การตายอย่างกะทันหันของคุณพ่อแฮงก์
และคุณพ่อแบรงโด�เป็นการมุ่งร้าย
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ตะบองได้ 2 อันแล้ว (หมายถึงธรรมทูตที่รักทั้ง

สองของเรา) ซึ่งเป็นผู้ค้ำาจุนพระสงฆ์โคชินจีน  

ตอ่มาพระสงฆเ์หลา่นัน้ไดไ้ปเชญิไมเ้ทา้ทีแ่ขง็แรง

กว่าจากสยามซ่ึงไมส่ามารถดดัไดง้า่ยๆ เหมอืนไม้

ตะบองอันอ่ืน ส่วนโยเซฟและลูกัส (พูดถึงพระสงฆ์

โคชินจีนสององค์อย่างดูหม่ินและไม่ให้เกียรติเลย) 

ได้วางท่านไว้ใต้ฝ่าเท้าและจะบดท่านเหมือนปูน

ที่ใช้ก่อสร้าง”

ค.ศ.1673	นาวาเอกชาวอังกฤษได้เป็น

พยานรับรองเรื่องการวางยาพิษนี้

	 ต้น	ค.ศ.1670	คุณพ่อหลุยส์ เชอเวรย ถูก

ลักพาตัวไปจากเขมร	หลังจากถูกขังคุกและถูก

ทรมานที่มาเก๊าเป็นเวลา		4	เดือน	ต่อมาถูกย้ายไป

เมืองกัว	ท่ีน่ันหัวหน้าศาลศาสนาส่ังให้ปล่อยตัวท่าน

โดยไม่ต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์	ตั้งแต่นั้นมาท่าน

ถูกกักบริเวณให้อยู่เฉพาะในอารามนักบวชคณะ	

“เทียน”	ตามคำาสั่งของอุปราช

เดือนมีนาคม	ค.ศ.1671	สองเดือนหลัง

จากคุณพ่อแบรงโดมรณภาพ	พระสงฆช์าวตงัเกีย๋	

2	องค์	คือคุณพ่อยอห์น เว้ และคุณพ่อฟิลิป ญาน 

ล้มป่วยหลังจากรับประทานอาหารในบ้านของ

ครสิตงัทีแ่ยกตวัออกจากพระศาสนจกัร	พระสงฆ์

องค์แรกเสียชีวิตอีก	 6	 วันหลังจากรับประทาน

อาหาร	ได้พบจุดน่าพิรุธบนคอและหน้าอก	ส่วน

องคท์ีส่องไดก้นิยากำาจดัพษิซึง่สามารถตา้นพษิได้

บา้งและมีชีวิตอยูอ่กีหนึง่ปกีอ่นจะมรณภาพวนัที	่

27	ตุลาคม	ค.ศ.1672

คุณพ่อลูกา เบน	และคุณพ่อโยแซฟ ตรัง 

พระสงฆ์โคชินจีน	ทราบดีถึงอันตรายท่ีเกิดข้ึนเม่ือ

ล้างบาปให้คนต่างศาสนาท่ีสมัครใจเป็นคริสตังแล้ว	

หลังจากคุณพ่อท้ังสองมรณภาพ	พระสงฆ์โคชินจีน

สององค์นี้ได้ตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจาก

พระคุณเจ้าลังแบรต์ที่กรุงศรีอยุธยา

	 เมือ่ทราบขา่ววา่พระศาสนจกัรโคชนิจนี

กำาลังตกอยู่ในอันตราย	 และคริสตังโคชินจีน

ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเน่ืองจากไม่มี	

พระสงฆ์คอยดูแล	พระคุณเจ้าลังแบรต์ในฐานะ

ประมุขมิสซังโคชินจีน	ได้ตัดสินใจเดินทางไปโคชิน

จีนพร้อมกับพระสงฆ์โคชินจีนและธรรมทูต	 

2	องค์	คือ	คุณพ่อกีโยม มาโฮต์ และคุณพ่อโคล้ด  

กียารต์

	 คุณพ่อมาโฮต์จะเดินทางไปกับพระคุณเจ้า

และเข้าประเทศอย่างลับๆ	ส่วนคุณพ่อกียารต์จะ

ไปแบบฆราวาสในฐานะผู้ช่วยเภสัชกรชาวฝร่ังเศส

ชื่อนายโมริยอง	ที่มากรุงศรีอยุธยาและพยายาม

เดินทางไปค้าขายในโคชินจีน

	 เมือ่ไดร้บัพระบรมราชานญุาตจากสมเดจ็

พระนารายณ์ให้เดินทางออกจากสยามได้	ซ่ึงไม่ใช่

เร่ืองง่าย	พระคุณเจ้าลังแบรต์	แตง่กายแบบฆราวาส	

ลงเรือที่ต่อโดย	“ไม่ใช้ตะปู	ไม่ใช้เชือก	ไม่ใช้เหล็ก	

ไม่มีใบเรือ	และไม่มีคนนำาร่อง”	ซ่ึงเกือบจะสูญหาย

ไปในพายุอันน่าสะพรึงกลัว

 คงตอ้งขอจบเพยีงเทา่นี ้แตเ่ร่ืองราวยังมี

ตอ่อกีในฉบบัหนา้ เป็นเร่ืองท่ีเกีย่วกบัพระคณุเจา้

ลังแบรต์ และเป็นเร่ืองที่ต้องบอกว่า “สวรรค์มี

ตา” พระเจ้าทรงมีวิธีการของพระองค์ คนทำาดี

ย่อมได้ดี คนไม่ดีต้องรับโทษ!

ข้อมูลอ้างอิง พระสังฆราชปิแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลา ม็อตต์  

 ผู้ร่วมก่อต้ังคณะมิสซังต่างประเทศ และผู้ 

 ก่อตั้งคณะภคินีรักกางเขน ค.ศ.1624-1679,  

 คุณพ่อโรแบรต์ โกสเต ถอดความจาก “Aux 

  sources des Missions Étrangères Pierre 

  Lambert de la Motte 1624-1679” เขียนโดย 

 มาดามฟรังซัวส์ โฟกองเนต์–บือเซอแลง, 

 กรุงเทพฯ, 2012
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จากซ้าย เรียงตามหมายเลข

1. คุณพ่อชุมพา คูรัตน์ 2. บุญช่วง แซ่ใช้ 3. อัสนีย์ ป่ินรัตน์ 4. ศิลา ตรีกูล 5. คุณพ่อคมทวน มุ่งสมหมาย 6. คุณพ่อจำาเนียร กิจเจริญ 

7. คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส 8. อุดม กิจสำาเร็จ

9. เซียะย้ง แซ่อ๋วม 10. วีระ ศรีประเสริฐ.11. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย (ฮั่วเซี้ยง) กิจบุญชู 12. คุณพ่อเทพศิริ (แหวน) ศิริโรจน์ 13. 

คุณพ่อบัณฑิตย์ ปรีชาวุฒิ

14. พระคุณเจ้ามงคล ประคองจิต 15. คุณพ่อชิ่น ไชยเจริญ 16. พระคุณเจ้าบรรจง อารีพรรค 17. ส่อง เจริญนารถ 18. คุณพ่อเสวียง 

ศุระศรางค์ 19. ประสิทธิ์ ยังนึก

20. พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต 21. กีรติ บุญเจือ 22. พระคุณเจ้าพเยาว์ มณีทรัพย์ 23. ไพรัช เศวตวิบูลย์ 24. คุณพ่อเมธี วรรณ

ชัยวงศ์ 25. ใช่กิจ ทองแดง 26. เลียม กอบโกย

27. คุณพ่อสง่า จันทรสมศักดิ์ 28. คุณพ่อศวง ศุระศรางค์ 29. สำาราญ ตระกูลเง็ก 30. อดินันต์ แสงหิรัญ 31. บุญช่วย สิงห์สา 32. 

ขาว ซื่อตรง 33. กมล เยี่ยะพิณ 34. บุญธรรม ธาราชัย

35. สนิท แก้วขจร 36. คุณพ่อวิโอลา วรศิลป์ 37. คุณพ่อวิชิต (ชุนตี่) ประสงค์ธรรม 38. คุณพ่อสมัคร พุฒตาลศรี 39. เสวียง ยั่งยืน 

40. คุณพ่อสมศักดิ์ นามกร 41. คุณพ่อบุญเลิศ เกตุพัตร์

42. สละ บุญคั้นผล 43. สำารวย อินทรประจักษ์ 44. จำาเนียร กิจสำาเร็จ 45. สมนึก ตรีถาวร 46. หลุยส์ ฮีมินกูล 47. ประเสริฐ 

กุศลส่ง 48. คุณพ่อวิศิษฎ์ หริพงษ์ 49. ประวิช กิจเจริญ

50. วิไล ชมสนิท 51. ถาวร วรศิลป์ 52. จินดา กิจนิชี 53. อันตน แซ่เจ็ง 54. เล็ก แสงทัพศร 55. ประยงค์ ธีรานุวัตน์ 56. 

บุญส่ง พูดเพราะ 57. ทองใบ ชูเกียรติ 58. สมพงษ์ กิจบำารุง

59. ประไพ ศรีประมงค์ 60. ประสิทธิ์ สมานจิต 61. จิรวัฒน์ เสวตวิทย์ 62. คุณพ่อยุทธิชัย ปัญจทรัพย์ 63. คุณพ่อบุญเลิญ ธารา

ฉัตร 64. ไพรัช สุภาษิต 65. เวทย์ ศรีสมพงษ์

ภาพเก่าเล่าเรื่อง
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	 เดือนนี้ขอแนะนำาให้

รูจ้กักบัเยาวชนทีเ่ปน็กำาลงั

สำาคัญ	เป็นคลื่นลูกใหม่	ที่

ไดเ้ขา้มาชว่ยเหลอืงานของ

พระศาสนจักรในระดับหน่ึง	

หญิงนุช (น้องนุช) อักแนส 

ปิยะนุช ทองทั่ว 

	 ปิยะนุช	ทองท่ัว	ช่ือเล่น	หญิงนุช เกิดวันท่ี	

23	ตุลาคม	2531	สัตบุรุษวัดแม่พระแห่งสายประคำา

ศักดิ์สิทธิ์	บุรีรัมย์

	 เริม่เรยีนระดบัชัน้อนบุาล	โรงเรยีนมารย์ี

อนุสรณ์บุรีรัมย์	 ระดับประถม	 โรงเรียนมารีย์

อนุสรณ์บุรีรัมย์	ระดับมัธยมต้น	โรงเรียนบุรีรัมย์

พทิยาคม	ระดบัปวช.	โรงเรยีนเบญจเทคโนบรุรีมัย	์

ระดับปวส.	โรงเรียนเบญจเทคโนบุรีรัมย์	และระดับ

ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน	

วิทยาเขตสุรินทร์

	 ปัจจุบันเป็นคุณครู	 วิชาคอมพิวเตอร์	

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์บุรีรัมย์

	 หญิงนุชเยาวชนตัวเล็กๆ	มีโอกาสได้เข้า

ค่ายเยาวชนครั้งแรกตื่นเต้นมาก	 ได้เจอเพื่อน

มากมาย	 เป็นเพ่ือนใหม่ทั้งหมด	มีประสบการณ์

เข้าค่ายและรู้จักกัน	 เพื่อนในกลุ่มชอบส่งให้ไป

เป็นตัวแทนกลุ่ม	การเข้าค่ายครั้งนี้ทำาให้รู้จักตัว

เองมากขึ้นกล้าแสดงออก	และมีความเป็นผู้นำา	

และเมื่อครั้งที่คุณพ่ออนุสรณ์ สุริยัพ จิตตาภิบาล	

เยาวชนโคราชในสมัยนั้น	 ได้ชวนไปค่ายเยาวชน

ระดบัชาตทิีส่งัฆมณฑลสรุาษฎรธ์าน	ีรูส้กึตืน่เตน้

และดีใจมาก	ทีไ่ด้เปน็ตวัแทนเยาวชนไปคา่ยระดบั

ชาติ	เพราะเพิ่งได้เข้าค่ายเป็นครั้งแรก	ทำาให้เราได้

ไปเจอเพื่อนๆ	จากหลากหลายสังฆมณฑล	ได้รับ

ประสบการณ์ใหม่ๆ	 และในปี	 2006	 ได้ร่วมงาน

เยาวชนเอเชีย	 ที่ฮ่องกง	 ต้องถือว่าเป็นอะไรที่ 

สุดยอดมาก	

	 หลังจากนั้นเริ่มมีบทบาทในงานด้าน

เยาวชน	งานของสังฆมณฑลมากขึ้นจากการเป็น

พี่เลี้ยงค่ายเยาวชนต่างๆ	กิจกรรมเล็กๆ	น้อยๆ	ที่

สังฆมณฑลจัดข้ึน	ค่ายเยาวชนส่ีอีสาน	ค่ายเยาวชน

ระดับชาติ	 เรียกได้ว่าไม่มีงานไหนท่ีไม่มีหญิงนุช	

ทำาให้กล้าแสดงออก	

	 และรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการทำางาน

ดา้นเยาวชนท่ีพระเจา้ไดอ้วยพร	จงึไดเ้ป็นหนึง่ใน

ตวัแทนเยาวชนไทย	ไปรว่มงานชมุนมุเยาวชนโลก	

ปี	2011	ท่ีกรุงมาดริด	ประเทศสเปน	เพราะวา่เป็น

งานเยาวชนที่พวกเราเยาวชนทั่วโลกรอคอยที่จะ

มางานนี้	

	 ปัจจบัุนเยาวชนเข้าวดันอ้ยมาก	เพราะเอา

เวลาส่วนใหญ่ไปเรียนพิเศษ	มีเวลาให้กับพระน้อยลง	

หรือไม่ก็อยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์	 อินเทอร์เน็ต	

โทรศัพท์มือถือ	ไม่ค่อยมีเวลาให้กับพระ	หญิงนุช

ก็เป็นเช่นเดียวกัน	 แต่ใช่ว่าจะไม่นึกถึงพระเจ้า 

ไมไ่ด	้อย่างเช่นในเฟซบุ้ค	มเีพจเกีย่วกบั

พระวาจา	ท่ีนำามาแบ่งปัน	บางคนกอ็า่น

บ้างไม่อ่านบ้าง	แต่สำาหรับหญิงนุช	ท่ีไม่

ค่อย	พกพระคัมภีร์	 หรือไม่ค่อยชอบ

อ่านหนังสือ	ก็ได้จากเพจนี้แหละที่ได้

อ่านพระวาจาประจำาวัน	หลายๆ	คน 

คงทำาเหมือนหญิงนุช	 ในโทรศัพท์ก็มี

แอพพลิเกชั่นที่ชื่อพระคำานำาชีวิต	 เป็น

บทพระวาจาสั้นๆ	 ที่คอยเตือนใจเรา	

เป็นข้อสำาหรับรำาพึง	

เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต์

อั ก แ น ส  ปิ ย ะ นุ ช  ท อ ง ท่ั ว
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ภรรยา

	 หลังจากเข้าร่วมใน												พิธีบูชาขอบพระคุณ	ชายคนหนึ่งรีบกลับไปที่บ้านและทันใดนั้น

เขาได้อุ้มภรรยาของเขาแบก													ไปรอบๆ	บ้าน	โดยไม่ทันต้ังตัวว่าจะได้รับการแสดงความรักท่ีสุด

แสนจะโรแมนติกแบบนี้	ภรรยาของเขาเขินจนหน้าแดง	พูดไม่ออก	จนกระทั่งตั้งสติได้	เธอจับมือของ

สามีและกระซิบที่ข้างหูว่า	

 “ที่รัก ฉันจำาได้ว่าครั้งสุดท้ายที่คุณทำาแบบนี้กับฉัน มันอยู่ในช่วงที่เราไปดื่มน้ำาผึ้งพระจันทร์

ด้วยกัน” เสียงของภรรยาหวานหยดปานน้ำาผึ้ง ขณะที่สายตาของเธอจ้องลึกลงไปในดวงตาของผู้เป็น

สามีด้วยความรักอย่างสุดซึ้ง “หรือว่า เราจะไปดื่มน้ำาผึ้งพระจันทร์กันอีกครั้งหนึ่ง”

 “ไม่หรอก”	สามีตอบ

 “แล้วทำาไมคุณถึงได้มาอุ้มฉันแบบนี้”

 “ก็เพราะฉันได้ยินบทเทศน์ของคุณพ่อ ท่านสอนฉันให้ทำาแบบนี้อย่างไรล่ะ”

 “คุณหมายความว่า บทเทศน์ของคุณพ่อให้คุณอุ้มภรรยา ให้ความสำาคัญกับภรรยาของคุณ 

 ใช่ไหมล่ะ”	ฝ่ายภรรยายิ้มอย่างดีใจ

 “มันก็ไม่เชิงนะ แต่ก็คล้ายๆ อย่างนั้นแหละ”	 เมื่อเห็นภรรยาทำาหน้าพิศวง	 สามีก็เลยรีบ 

ขยายความต่อไปว่า

  “คือคุณพ่อท่านเทศน์ว่า คริสตชนทุกคนควรแบกกางเขนของตนเอง ติดตามพระเยซูเจ้า”

ชวนรำาพึง :
 เป็นการดีที่จะแบกกางเขนติดตามพระเยซูเจ้า แต่ไม่เป็นการดีอย่างแน่นอนที่คุณจะคิดว่า 

คนอ่ืนเป็นภาระท่ีคุณจะต้องแบก เพราะบางทีในขณะท่ีคุณกำาลังคิดแบบน้ัน คุณอาจจะกำาลังอยู่บนบ่า

ของคนอีกหลายๆ คนก็ได้นะ

ท่วงทำานองแห่งรัก
ผงศิลา

แบก      ของคุณไว้
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บทความเตือนใจ
นายแพทย์คำานวณ	อึ้งชูศักดิ์

	 ใครไปปกัก่ิงเมืองหลวงของจนีแผ่นดนิใหญ่
ก็จะต้องแวะเยือนสถานที่สำาคัญอย่างน้อยสามแห่ง			
แห่งแรกคือพระราชวังต้องห้าม	 (Forbidden	 city)		
แห่งท่ีสองคือ	พระราชวังฤดูร้อน	 (Summer	Palace)	
แห่งท่ีสามท่ีทุกคนขอไปเหยียบให้ได้คือ	กำาแพงเมืองจีน	
ใครไดไ้ปครบทัง้สามแหง่กจ็ะมอีาการขากรรไกรคา้ง	
อา้ปากจนหบุไม่ลงเพราะทึง่ในความใหญโ่ตอลงัการ
ตามแบบฉบับจีนที่	“เล็กๆ	ไม่		ใหญ่ๆ	ทำา”		
	 พระราชวังต้องห้ามนั้นเริ่มสร้างในปี	ค.ศ.	
1406		หรือประมาณ	600		ปีมาแล้ว	โดยจักรพรรดิใน
ราชวงศห์มิง	(Ming	Dynasty)		มพ้ืีนทีใ่ชส้อยรวมกวา่	
720,000		ตารางเมตร	หรือประมาณ	90		สนามฟุตบอล		
ถ้าจะวิ่งรอบพระราชวังนี้ก็ประมาณ	3.4	กิโลเมตร	
แบ่งเป็นเขตพระราชฐานช้ันนอกสำาหรับให้เหล่าขุนนาง	
เข้าเฝ้าเหมือนท่ีเห็นในหนัง	และเขตพระราชฐานช้ันใน
ที่มีเฉพาะจักรพรรดิ	 มเหสีและเหล่านางสนมกำานัล
เป็นร้อยๆ	มีห้องหับ	หอ	และ	ศาลา	 เรียงตัวกันจาก
ทิศใตไ้ปสูท่ศิเหนอื	รวมเปน็พันๆ	ห้อง			ก่อนจะเขา้ไป
ถงึหอหรอืศาลาสำาคญัๆ	ก็จะมีซุ้มประตใูหญโ่ตให้คน
เดินผ่าน		
	 แต่ละซุ้มประตู	หอ	หรือ	ศาลา	ก็จะมีการต้ังช่ือ
ใหเ้ปน็สริมิงคล		ผมสังเกตวา่มคีำาทีใ่ชบ้อ่ยๆ	คอืคำาวา่		
(เหอ)	เช่น	“ไท๋	เหอ	เหมิน”		ที่แปลว่าประตูที่สุดของ
ความเป็นหนึ่งเดียว	คำาว่า	เหอ	นี้มีที่ใช้เหมือนคำาไทย

ว่า	“และ”			แต่มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเพราะหมาย
ถึงการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน		และยังหมายรวมไปถึง
ความมีสันติได้ด้วย		เพราะเมื่อมีความกลมเกลียวกัน
ก็เป็นบ่อเกิดแห่งสันติ	 เมื่อเป็นหนึ่งเดียวก็ไม่เกิด
ความแปลกแยก			
	 หากการต้ังช่ือท่ีดีแล้วทำาให้เกิดผลตามช่ือน้ัน
เราก็น่าจะแก้ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ง่ายๆ	
เช่นเปลี่ยนชื่อรัฐสภาของเราเป็น	 “สภาสมานฉันท์”		
หรือจะเอาคนเสื้อเหลืองเสือแดงมาเจรจากันที่ศาลา
สร้างใหม่ที่ตั้งชื่อว่า		“ศาลามหาสามัคคี”
	 ในพระราชวังต้องห้ามนั้นก็ไม่ได้มีความ
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันเกิดข้ึนตามช่ือท่ีต้ัง	ในวังหลวง
ตอ้งหา้มแหง่นีท้ีม่จีกัรพรรดสิบืสายกนัมา	2	ราชวงศ์
ตั้งแต่ราชวงศ์หมิงและต่อมาด้วยราชวงศ์ชิงรวม	24		
พระองค์	มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก	อิจฉาริษยา	 เกิด
ศึกสายเลือดระหว่างองค์ชายต่างๆ	 และแย่งชิงราช
บัลลังก์กันเป็นระยะๆ	แม้จะเพียรต้ังช่ือเพื่อเตือนใจ		
แต่อำานาจ	สมบัติ	 และความหลงใหลในโลกีย์ต่างๆ	
ทำาให้สันติที่แท้จริงเกิดขึ้นน้อยมาก			
	 เมื่อปี	 ค.ศ.	 1750	 เฉียนหลงฮ่องเต้ของ
ราชวงศช์งิ		กม็บีญัชาใหส้รา้งพระราชวงัฤดรูอ้นทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง	 เพื่อเป็นการ 
เฉลิมฉลอง	ใหพ้ระราชมารดา	ใครเคยไปดพูระราชวงั
ที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ในยุโรปแล้วมาดู

พระราชวังตอ้งหา้ม
พระราชวังต้องห้าม	กรุงปักกิ่ง เรือหนิออ่นในบรเิวณพระราชวงัฤดรู้อน
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พระราชวังฤดูร้อนของจีน	 ก็คงจะบอกว่าเป็นมวย
คนละรุ่น	พระราชวังฤดูร้อนของจีนนั้นเป็นการวาง
ภมูทิศัน์ท่ีลงตวัจรงิๆ		มฉีากหลงัเปน็ภูเขา			เบือ้งหนา้
เป็นทะเลสาบกว้างใหญ่	มีเจดีย์	วัด	เรือนนอน	เรือนพัก	
หอ้งอา่นหนงัสอื	ศาลา	เรียงราย	ลดหล่ันกนัลงมาตาม
เนนิ	มีตน้หลิวปลูกคลมุตามทางเดนิ	ลมพัดเย็นระร่ืน	
แค่จะเดินให้ครบ	ดูให้ถ้วน	ก็อาจต้องใช้เวลาเป็นวัน		
	 มสีิง่กอ่สร้างทีส่ำาคญัอยู่หนึง่อย่างทีเ่ราเรียก
ว่าเรือหินอ่อน	มีภาษิตเก่ียวกับเรือและน้ำาที่คนจีน
รู้จักกันดีสาระว่า	“น้ำาช่วยพยุงให้เรือลอยได้		ก็ทำาให้
เรอืจมไดเ้ชน่กัน”	คำาเตอืนนีม้าจากขนุนางซ่ือสัตยใ์น
สมัยโบราณกาล	ทีเ่ตือนใหจ้กัรพรรดใินสมยัราชวงศ์
ถังหมั่นดูแลทุกข์สุขของประชาชนที่เปรียบเสมือน
น้ำาที่พยุงราชวงศ์อันเปรียบเสมือนเรือ	การสร้างเรือ
หนิออ่นในป	ีค.ศ.	1755		ของราชวงศ์ชงิโดยเฉยีนหลง
ฮอ่งเตน้ัน้เปน็เสมือนการตดัไมข้ม่นาม	ถา้เปน็เรอืไม้
มนัอาจไม่หนกัแนน่แขง็แรง	แตถ่า้เรอืเปน็หนิออ่นมี
หรือท่ีจะเอนเอียงจนล่มได้	ฉันใดก็ฉันน้ัน	ราชวงศ์ชิง
จะต้องอยู่ชั่วฟ้าดินสลาย
	 พระราชวงัฤดรู้อนนีไ้ดใ้ชเ้ปน็ทีป่ระทบัของ
คนสำาคญัคนหนึง่ทีพ่วกเรารูจ้กักนัดใีนชือ่	ซสูไีทเฮา		
เป็นสัจธรรมว่าอาณาจักรต่างๆ	บนโลกนั้นมีเจริญ
แล้วก็มีเส่ือมไป	ราชวงศ์ชิงก็เช่นกันแต่ก่อนเคยเข้มแข็ง
แต่ต่อมาก็เริ่มอ่อนแอลง	ต่างชาติเข้ามารุมกินโต๊ะ
เมอืงจนีดว้ยวธิกีารต่างๆ	นานา	โดยเฉพาะผู้ดอีงักฤษ
ที่ใช้วิธีการแบบผู้ร้ายคือเอาฝิ่นมามอมเมาชาวบ้าน			
สาเหตหุนึง่ทีอ่งักฤษทำาแบบนีก้เ็พราะคนองักฤษตดิ
การด่ืมชา		ก็ต้องเอาเงินมาแลกชาจากจีน		แลกไปแลกมา	
อังกฤษก็ขาดดุลการค้ามหาศาล	 เลยต้องใช้วิชามาร
เอาฝิ่นมาขายแทน	อยู่ๆ	เอามาขายคงไม่สำาเร็จ	ก็ต้อง
สมรู้ร่วมคิดกับข้าราชการกังฉินของราชวงศ์ชิง	ประเทศ
ชาติอ่อนแอลงเรื่อยๆ	คนจีนที่รักประเทศก็ออกมา 
ต่อต้านและเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนการบริหาร
ประเทศ		แต่พระนางสูสีไทเฮาก็ไม่เอาด้วย	ขัดขวาง
การปฏิรูป		พระราชวังฤดูร้อนน้ีเคยถูกเผาทำาลายเสียหาย
มากในช่วงสงครามฝ่ินคร้ังท่ีสอง	ซูสีไทเฮาก็ใช้อำานาจ
ไปบีบเอางบประมาณของกองทัพเรือมาใช้บูรณะ
ซอ่มแซมพระราชวังฤดรู้อนแห่งนีเ้พ่ือเปน็ทีพั่กผ่อน

หย่อนใจของตนเองต่อไป			
กองทัพจีนนั้นพอไปรบกับ
ฝรั่งก็แพ้ทุกยก	 โดนบีบให้
ทำาสัญญาท่ีเสียเปรียบสารพัด		
สดุทา้ยแลว้ราชวงศช์งิกล็ม่
สลายด้วยการการปฏิวัติจาก	
ประชาชนจนได้		
	 วั น ที่ ผ ม แ ล ะ
ลูกสาวสองคนไปเที่ยวชม
พระราชวังต้องห้ามและ
พระราชวังฤดูร้อนนั้นเป็น
วันอาทิตย์	 ต้ังใจว่าจะชม
พระราชวังฤดูร้อนให้เสร็จ
บา่ยสองแลว้ไปรว่มมสิซาบา่ยสามโมงทีใ่นเมอืง		แต่
จนบ่ายสองแล้วก็ดูได้เพียงเล็กน้อย	ต้องเลือกเอาว่า
จะดตู่อหรอืไปรว่มมสิซา	ทกุคนเลอืกกลบัเขา้มารว่ม
มสิซา	นัง่รถไฟฟา้เขา้เมอืงมาลงทีป่า้ย	เซอวนีอเูหมนิ		
พอขึ้นมาที่ถนนก็เห็นยอดกางเขนของอาสนวิหาร				
มิสซาเป็นภาษาอังกฤษ	ที่ผมแปลกใจคือคิดว่าคงจะ
มแีตช่าวตา่งชาต	ิแตก่ลบัเปน็วา่มคีนหนุม่สาวชาวจนี
เป็นส่วนใหญ่	 ดูแล้วคงเป็นนักศึกษา	 นับว่าเป็น
สัญญาณที่ดี		
	 บทเทศน์ในมิสซาและเพลงที่ใช้ขับนั้น
เกีย่วขอ้งกบัการยดึพระเจา้เปน็หลกั		พระสอนใหเ้รา
ไม่ยึดติดในสมบัติ	วัตถุ	อำานาจ	และมายาต่างๆ	การ
อยากได้และหลงใหลในส่ิงของฝ่ายโลกเป็นมารร้าย
ที่ทำาให้เราห่างจากหนทางของพระองค์และทำาลาย
ตัวเราเอง	อาณาจักรท่ีมนุษย์สร้างจึงไม่สามารถยืนยาว
อยู่ได้	 ไม่ว่าจะมีกำาแพงยาว	 6,000	 กิโลเมตรอย่าง
กำาแพงเมืองจีนก็ไม่สามารถทำาให้ปลอดภัยมั่นคง 
ไดจ้รงิ	เพราะศตัรทูีแ่ทอ้ยูใ่นจติใจของผูค้น	กำาแพงไม่
สามารถป้องกันได้	แต่คนท่ีเดินในหนทางท่ีชอบธรรม		
พระองคจ์ะเปน็ปอ้มปราการปอ้งกนัเราจากอนัตราย
ต่างๆ	และนำาพาไปสู่สุขสันติที่แท้จริง	 เหมือนที่เรา
กลา่ววา่	“ขอพระเจา้และสนัติสขุของพระองคอ์ยูก่บั
ท่านตลอดไป”

วัดคาทอลิก	 (วัดใต้)	 กลางกรุง
ปกักิง่	ใกลส้ถานรีถไฟใต้ดนิ	เซอ
วีนอูเหมิน



40 พฤศจิกายน 2012

คนสภ าฯ

 เมืองจันทบุรีนอกจากมีชื่อเสียงเรื่องผลไม้		
ประวัติศาสตร์ของสมัยรัตนโกสินทร์	จันทบุรียังมีวัดเป็น
ชุมชนคริสตังดั้งเดิมที่ศรัทธามายาวนานกว่า	300	ปี		วันนี้
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล	กลายเป็นจุด
สนใจสำาหรับผู้คนไปแสวงบุญ	 บางคนอาจจะไปสวด
ภาวนา	สำาหรับคนที่ไม่ได้เป็นคริสต์	 ก็อาจจะไปเท่ียวชม
ความสายงามของวัด	 พระรูปแม่พระที่กล่าวว่าประดับ
พลอยอย่างสวยงาม
	 ครัง้นีข้อคยุกบัผูอ้ำานวยการอาสนวหิาร	ยอแซฟ	
ประดิษฐ์	พนาราม	อายุ	47	ปี	 “หนุ่มใหญ่ใจกว้าง”	 ได้รับ
เลือกตั้งเป็นผู้อำานวยการสภาภิบาล	ตั้งแต่วันที่	15	ตุลาคม	
ค.ศ.	2006			สภาฯ	นีถ้อืวา่มสีมาชกิมากทีส่ดุในประเทศไทย	
ถึง	160	คน	ถ้ามีวัดไหนมีมากกว่านี้	ช่วยบอกด้วยนะครับ
	 ภรรยาชื่อ	คาธารีนา สุภาณี  พนาราม	มีลูกสาว	
2	คน	คุณประดิษฐ์	เป็นลูกวัดจันท์	บิดาชื่อหลุยส์ กอบกิจ 
พนาราม	และมารดาชื่อเอลิซาเบท บุญเรือง พนาราม มีพี่
น้องทั้งหมด	5	คน	เป็นคนหัวปี	คนที่	2	 ยอแซฟ ประพันธ์ 
พนาราม คนที่	 3	ยอห์น บัปติสตา ประวิทย์  พนาราม  
คนที่	4 เทเรซา เสาวนีย์ พนาราม	คนที่	5	มารีอา อุษณีย์ 
พนาราม	(ถิระนันท์)
	 สถิตของวัด	ค.ศ.	2012	มีสัตบุรุษทั้งหมด	8,488	
คน	รับศีลสมรส	46	คู่	รับศีลล้างบาป	46	คน		
		 บริเวณโดยรอบๆ	อาสนวิหาร	 	มีแม่น้ำาจันทบุรี
ไหลผา่นบรเิวณดา้นหนา้	ทางทศิเหนอืของวดัมอีาคารทีใ่ช้
ประกอบกิจกรรมของวัด		ได้แก่	อาคารสันติสุข	(ศาลาพัก
ศพ)	 เนิร์สเซอรี่	 “ยอแซฟพิทักษ์”	 และหอประชุมนิรมล		
ทางด้านทิศใต้มีบ้านพักพระสงฆ์	 ถ้ำาจำาลองแม่พระ 
เมืองลรูด์	อาคารแพรธ่รรม	โรงเรยีนสตรมีารดาพทิกัษ	์และ
ศูนย์กลางภคินีรักไม้กางเขน	ห่างออกไปก็มีอารามคาร์เมไลท์	
(ชีลับ)	 โรงเรียนลาซาล	 จันทบุรี	 และคามิลเลียนโซเชียล	
เซนเตอร์	บ้านผู้อาวุโส
	 วัดนี้มีเจ้าอาวาสมากว่า	20	องค์	คุณพ่อประสาน 
พงศ์ศิริพัฒน์ เป็นเจ้าอาวาส	ตัวอาคารมีลักษณะรูปแบบ
สถาปัตยกรรมตะวันตกซึ่งเรียกว่า	“ศิลปะแบบโกธิค”	ตัว
อาคารยาว		60		เมตร	กว้าง	20		เมตร	ในตอนเริ่มแรกสร้าง
มีหอแหลมสูงเด่นทั้งสองด้าน	ค.ศ.	1940	(พ.ศ.	2483)	ใน
ชว่งสงครามโลกครัง้ที	่2	ทางการสัง่ใหร้ือ้ออก	เพราะเกรง
ว่าจะเป็นเป้าระเบิดของระเบิดทางอากาศ	หอสูงด้านขวา
มีนาฬิกาเรือนใหญ่ติดตั้งอยู่	 เส้นรอบหน้าปัดวัดได้	 	 4.70		
เมตร	 	 จากหอสูงนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมือง

จันทบุรีได้ไกลประมาณ	
2		กิโลเมตร
	 ศิลปะวัดหลังน้ีได้รับการประดับประดาตกแต่ง
ทั้งภายในและภายนอกด้วยศิลปะเก่าแก่อย่างสวยงาม	 มี
คุณค่าท้ังด้านศิลปะ	ด้านความสวยงาม	และด้านของโบราณ	
(antiques)	ประกอบด้วยภาพกระจกสีเป็นรูปของนักบุญ
หลายองค์	 ติดอยู่บริเวณเหนือพระแท่นบูชา	 และเหนือ
หน้าต่างทั้งทางด้านขวาและด้านซ้ายของสักการะสถาน	
กระจกสเีหลา่นีม้อีายรุว่ม	100	ป	ีแตส่สีนัยงัเดน่ชดั	ไมล่อก
ลบเลือนแต่อย่างใด	นับว่าเป็นสิ่งงดงามหาค่ามิได้
	 นอกจากนี้	 บริเวณพระแท่นได้รับการตกแต่ง
แบบโกธิค	พืน้ปดูว้ยหนิออ่น	บรเิวณเหนอืพระแทน่บชูามี
รูปกางเขน	และพระรูปพระนางมารีย์ปฏิสนธินิรมล	องค์
ประธานของวัด	 ต้ังตระหง่านอย่างงดงาม	รวมทั้งรูปปั้น
ของนักบุญยออากิม	 และนักบุญอันนา	บิดามารดาของ
พระนางมารีย์ด้วย
	 วัดหลังแรกสร้างเม่ือ	 	 ค.ศ.	 1712	 /	พ.ศ.	 2255		
สมัยคุณพ่อเฮิ้ต	 (Heutte)	 จัดให้สร้างขึ้นในบริเวณ	 ซ่ึง
ปัจจุบันเป็นที่ต้ังของวัดโบสถ์	 อยู่ด้านฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ำาจันทบุรี	หลังที่สอง	ค.ศ.	1753	/	พ.ศ.	2296	
	 สร้างสมัยคุณพ่อเดอกัวนา 	 ในสถานที่ เดิม	
เนือ่งจากหลงัเกา่ทรดุโทรม	และขนาดไมพ่อบรรจคุาทอลกิ
ที่มีจำานวนมากขึ้น	วัดหลังท	3	ค.ศ.	 1834	สร้าง	คุณพ่อ 
มัทเทียโด	เจ้าอาวาส	และคุณพ่อเคลมังโซ	ปลัดผู้ช่วย	ย้าย
สถานที่ต้ังจากฝั่งตะวันตกมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำา
จนัทบรุ	ีวดัหลงัที	่4	หลงัปจัจบุนัสรา้ง	ค.ศ.	1855/พ.ศ.	2398		
สร้างสมัยคุณพ่อรังแฟง	 เพื่อรองรับจำานวนคาทอลิกที่ 
ทวีจำานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว	มียอดโดม	2	ยอด	ศิลปะแบบ
โกธคิ	แมพ่ระประดบัพลอยทัง้องค	์อนสุาวรยีแ์มพ่ระน้ำาพุ
ด้านหน้าวัด	 ในฐานะที่เป็นผู้อำานวยการสภาภิบาล	สิ่งที่
คาดหวังที่อยากเห็นเรื่องวิถีชุมชนวัด	(BEC)	ได้เกิดผลใน
ระดับวัด	 อยากให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำาคัญ	 รู้ถึง
เหตุผลที่จะต้องมีความเชื่อ	และความเมตตารัก	อยากเห็น
ความรว่มมอืของครสิตชนทกุๆ	คน	โดยทีแ่ตล่ะคนรูว้า่ตวั
เรามีหน้าที่ประกาศข่าวดีด้วยวาจา	และการปฏิบัติโดยเริ่ม
จากครอบครัว	 และบุคคลรอบข้าง	 อยากเห็นการรวมตัว
ของคริสตชนในละแวกเดียวกัน	 เพื่อสร้างพลังในการ
ทำางานของพระพัฒนาชุมชนวัดของเราให้เจริญก้าวหน้า	
เป็นแบบอย่างความเชื่อ

สภาฯ จันท์ ผอ. อาสนวิหารจันทบุรี
ยอแซฟ ประดิษฐ์ พนาราม

ประกาศก
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กว่ าจะ เป็นนักบุญ
อันตรธาน

 (ศตวรรษที่ 1)

	 ฉลองวันที่	5	พฤศจิกายน

	 เรื่องราวของท่านทั้งสองปรากฏอยู่ในพระวรสาร 

บทแรกของนักบุญลูกา	ซึ่งกล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ

ทา่นทัง้สองไวอ้ยา่งยอ่ๆ	วา่	“ทัง้สองคนเปน็ผูช้อบธรรม

เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า	 ปฏิบัติตามบทบัญญัติและ 

ข้อกำาหนดทุกข้อของพระเจ้าโดยไม่มีข้อตำาหนิ”	

	 นางเอลีซาเบธเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระนางมารีย์	

และนางเอลีซาเบธยังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีบุญที่

บุตรในครรภ์ของนางจะเป็นผู้นำาหน้าพระเจ้า	เป็นเหตุการณ์

ที่เหลือเชื่อในระดับมนุษย์ที่จะมีบุตรหลังจากเป็นหมัน

มาจนอายุเข้าวัยชราแล้ว

	 ในบทเพลงถวายพระพร	“Benedictus”	ของเศคาริยาห์	

เป็นการทำานายครั้งสุดท้ายในพันธสัญญาเดิม	และเป็นครั้งแรกในพันธสัญญาใหม่	เป็นการถวายพระพรแด่

พระเจ้าที่ทรงรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับบรรพบุรุษถึงการเสด็จมาของพระผู้ไถ่	

	 หมู่บ้านอายน์คาริม	อยู่ในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย	ซึ่งไม่ไกลจากกรุงเยรูซาเล็มเท่าใดนัก	ประมาณ	6.5	

กิโลเมตร	 เป็นท่ีซ่ึงเอลีซาเบธและเศคาริยาห์ผู้เฒ่าท้ังสองกำาลังรอคอยการเกิดมาของผู้ท่ีจะนำาหน้าพระเยซูเจ้า	

เมื่อพระนางมารีย์เสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ	และเมื่อนางเอลีซาเบธ

ได้ยินคำาทักทายของพระนางมารีย์	บุตรในครรภ์ของนางก็ดิ้นด้วยความยินดี	นางเอลีซาเบธซ่ึงเปี่ยมไปด้วย

พระจติเจา้	ไดก้ลา่วทกัทายญาตขิองทา่นดว้ยความตืน่เตน้	ซึง่คำาทกัทายของนางนัน้ครสิตชนไดน้ำามาใชเ้ปน็

สว่นหนึง่ของบท	“วนัทามารีย์”		คอื	‘ผู้ไดรั้บพระพรกวา่สตรใีดๆ	และพระเยซโูอรสของทา่นทรงไดร้บัพระพร

ยิ่งนัก...

	 หลงัจากการเกดิมาของยอหน์บตุรของเศคารยิาหก์ไ็ดร้บัการยกยอ่งใหเ้ปน็ผูแ้ทนในการเตรยีมทาง

ให้กับพระผู้ไถ่	ให้วิญญาณท้ังหลายเตรียมรับการไถ่กู้	และท่านนักบุญท้ังสองก็ค่อยๆ	สลายไปในร่มเงา	เฉกเช่น

แสงนวลแหง่ดวงจนัทร์ทีค่อ่ยๆ	ลบัหลบสายตาไปในแสงอนัเจดิจา้แหง่ดวงอาทติยข์องพระเยซคูรสิตเจา้	และ

จากตามคำาบอกเล่าต่อๆ	กนัมาวา่	บตุรของทา่นกไ็ดเ้ปน็พยานและประกาศวา่	“จำาเปน็ทีพ่ระองค์	(พระครสิต)์	

จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น	ส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลง”	(ยอห์น	3:30)

 ข้าแตพ่ระผู้เปน็เจา้...วญิญาณขา้พเจา้ประกาศความยิง่ใหญข่องพระเจ้า จิตใจของขา้พเจ้าช่ืนชมยนิดี

ในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำาต้อยของพระองค์...

นักบุญเอลีซ�เบธ และเศค�ริย�ห์
(Sts.	Elizabeth	and	Zechariah)



42 พฤศจิกายน 2012

 พระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีในวัน

สับบาโต บรรดาศิษย์รู้สึกหิว	 จึงเด็ดรวงข้าวสาลี

มากิน	 เมื่อชาวฟาริสีสังเกตเห็นดังนั้น	 จึงทูล

พระองค์ว่า	“ดูซ	ิศษิย์ของทา่นกำาลังทำาสิง่ตอ้งหา้ม

ในวันสับบาโต”	(มธ	12:1-8)

 ชาวฟาริสี เป็นพวกถือกฎระเบียบ พิธี  

รีตองทางศาสนา	แม้ในข้อเล็กๆ	น้อยๆ	ภายนอก

อยา่งเครง่ครดั	และคอยจบัผดิคนอืน่เสมอ	แตเ่รือ่ง

ใหญ่ๆ	สำาคัญๆ	กลับไม่ถือ	ไม่ปฏิบัติ	พระเยซูทรง

ตำาหนิเขาหนักๆ	ต่อหน้าประชาชนด้วย	 เขาจึง 

จงเกลียดจงชัง	หาเรื่องจับผิดพระองค์ตลอดเวลา	

วันน้ีจับผิดพระเยซูไม่ได้	จับผิดศิษย์ของพระองค์ด้วย

 พวกฟาริสีคอยจับผิดพระเยซูมากมาย 

หลายคร้ังในพระคัมภีร์	จนกระท่ังใส่ร้าย	เอาพระองค์

ไปตรึงกางเขนจนได้	 พระองค์ก็ตำาหนิต่อว่าเขา

ตรงๆ	หนักๆ	ต่อหน้าประชาชนด้วย	 เขาก็ไม่ได้

สำานึกผิด	หรือกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเลย

 ในสังคมทัว่ไป ทกุยคุ ทกุสมัย มีคนแบบ

ฟาริสีเยอะเลย	 รวมทั้งตัวเราเองด้วย	คอยจับผิด

คนอื่น	ตำาหนิ	 ติเตียน	 ใส่ความเพื่อนบ้านบ่อยๆ	

ซุบซิบนินทากันทุกๆ	วันเป็นประจำา	 จนนักบุญ

ยากอบกล้าบอกว่า	 ใครไม่เคยทำาบาปประเภทนี้

เลย	คนนั้นเป็นนักบุญแล้ว	หมายความว่าอะไร?	

(จากพระคัมภีร์ตอนไหน	ผู้รู้ช่วยบอกด้วยครับ)

 ใครอยากจะรูว้า่ ใครพูดนนิทา วา่รา้ยใคร 

แม้กระท่ังตัวเราเองด้วย	ไม่ยากครับ	ติดต้ังวงจรปิด	

หรือเคร่ืองฟังไว้ในท่ีต่างๆ	หรือไปน่ังคอยในห้องน้ำา

สักพักหนึ่ง	จะได้รับฟังอะไรๆ	เยอะเลยครับ	แล้ว

เราจะแก้ตวักับพระเป็นเจ้าอย่างไร	เมือ่พระองค์รู้

สารพัดทุกอย่าง	แม้กระทั่งในใจของเราด้วย

 ใหเ้ราแตล่ะคนตัง้ใจแนว่แนไ่ดไ้หมวา่ ตอ่

ไปน้ี	ฉันจะไม่	บ่น	ด่า	ว่า	นินทา		หรือใส่ร้ายใครอีกเลย	

ถ้าคำาพูดต่างๆ	 เหล่านี้ไปถึงหูของคนที่เรานินทา

เขาเข้า	 ผลเสียหายจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองอย่าง

แน่นอน	 เมื่อเราจะพูดถึงคนอื่นให้พูดแต่ความดี

ของเขาเสมอ	 เราจะได้รับแต่ความดีตอบแทน

เสมอเช่นกันครับ

 นอกจากเราจะไม่ บ่น ด่า ว่าร้าย นินทา 

ใครแล้ว	 เราก็พยายามจะไม่รับฟังหรือสนับสนุน	

คำา	 บ่น	ด่า	 ว่า	นินทา	 ใส่ร้ายของใครๆ	อีกด้วย	

พยายามขัดขวาง	ต่อต้าน	เปลี่ยนเรื่องคุย	หรือลุก

หนีไปทำาธุระอื่น	ได้บุญสำาหรับตัวเราเอง	และคน

นินทาด้วยครับ

 เดือนพฤศจิกายน พระศาสนจักรเตือน

ใจให้เราระลึกถึงวิญญาณในไฟชำาระเป็นพิเศษ 

วิญญาณเหล่านั้นอาจจะเป็น	พ่อ	แม่	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	

พี่	ป้า	น้า	อา	ญาติมิตร	แม้กระทั่งศัตรูของเราด้วย	

รวมทัง้คนทีเ่ราไมรู่จ้กั	เขาเหลา่นัน้ทำาบญุทำาบาป

ไม่ได้แล้ว	ช่วยตัวเองก็ไม่ได้เลย	เขาจะดีใจสักแค่ไหน	

ถ้าเขาได้ไปสวรรค์เพราะบุญกุศลของเรา	 เท่ากับ

เรามีเพื่อนในสวรรค์แล้วครับ

	 วิธีช่วยวิญญาณในไฟชำาระ	สวดภาวนา	

ขอมสิซา	ทำาบุญทำาทานคนจน		หรอืช่วยสาธารณ-

กศุลตา่งๆ	และเปน็ตน้การทำาหนา้ทีป่ระจำาวนัของ

เราให้ดีที่สุด	ก็คือเราเป็นคนดีนั่นแหละ	ช่วยได้ดี

มากท้ังผู้ตาย	 ท้ังตัวเราเอง	ครอบครัว	ญาติมิตร	

และสังคมของเราด้วย	คิดดูซิ	 ถ้าทุกคนเป็นคนดี	

โลกนี้เป็นสวรรค์บนดินเลยครับ

ข้ า ง ธ ร รม า ส น์
ไก่นักบุญเปโตร

เ ข � ทำ � ง � น วั นพร ะเ ข � ทำ � ง � น วั นพร ะ
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บัญญัติศัพท์

ต่อจากเดือนที่แล้ว

อ่านต่อเดือนหน้า

bondage		 	 	 =			พันธนาการ		ข้อผูกมัด

Book	of	Common	Prayer,	the				 =			หนังสือศาสนพิธี	(แองกลีกัน)

Book	of	Hours,	the					 				 =			หนังสือทำาวัตร

branch	theory	 					 	 =	 	ทฤษฎีสาขา	 (เป็นความคิดของนักเทววิทยาแองกลีกันบางคนท่ี 

	 		 	 	 	 	 	 เสนอว่าพระคริสตจักรมี	3	สาขา	คือ	โรมันคาทอลิก	ออร์โธดอกซ์ 

		 	 	 	 	 	 	 และแองกลีกัน)

Breaking	of	Bread,	the	 	 =			พิธีบิปัง		

brethren		 	 	 =			พี่น้องทั้งหลาย

breviary,	the	 	 	 =			หนังสือทำาวัตร

brief	 													 	 	 =			1.	สาสน์		สมณสาสน์	2.	บทสรุป	เรื่องย่อ	หัวข้อสรุป	

	 	 	 	 							 	 	 หัวข้อพิจารณา

brother	 	 	 	 =			ภราดา	(นักพรตชาย)	

bull		(bulla)		 	 	 =			สารตรา		โองการ

bullarium	 		 	 =			หนังสือประมวลสารตรา

Apostolic		bull,	the	 	 =			สมณสารตรา			สมณโองการ

burn	offering		(holocaust)				 =				ยัญบูชา	เครื่องเผาบูชา

Byzantine	Rite,	the					 	 =				จารีตไบซันไทน์

Caeremoniarius	(ละติน)				 =			 ศาสนพิธีกร	นายจารีต	

Caesaropapism															 	 =		 ลัทธิอาณาจักรคุมพระศาสนจักร	การท่ีผู้ปกครองบ้านเมืองเข้ามา	

	 	 	 	 	 	 	 ก้าวก่ายในการปกรองพระศาสนจักร	จักรพรรดิเข้ามายุ่งเกี่ยว 

	 	 	 	 	 	 	 ในกิจการพระศาสนจักร

call			 	 	 	 =				1.	การเรียก		 2.	กระแสเรียก

calumny				 	 	 =					การใส่ความ

Calvinism	 	 	 =				ลัทธิแคลวิน

Candlemas		Day				 	 =			 วันเสกเทียน		(วันที่	2	กุมภาพันธ์)

Canon	 	 						 	 =			1.	สารบบ	(พระคัมภีร์)	2.	มาตรา		(กฎหมายพระศาสนจักร)		
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล

	 ในครัง้นัน้	ยอหน์	ผูท้ำาพธิล้ีาง	มาประกาศ	

สอนในถิ่นทุรกันดารแห่งยูเดีย	 ยอห์นกล่าวว่า	 

 “จงกลับใจเถิด อาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้

แล้ว” ยอห์นผู้นี้คือผู้ที่ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าว

ถึงว่า คนๆ หนึ่งร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดาร “จง

เตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงทำาทางเดิน

ของพระองค์ให้ตรงเถิด”

The	New	Evangelization	

การประกาศข่าวดีแบบใหม่

คำาบรรยายของ

พระคาร์ดินัลโยเซฟ รัตซิงเกอร์ 
สมณมนตรี	สมณกระทรวงพระสัจธรรม

แก่ครูคำาสอนในโอกาสสัมมนาฉลองปี	

“ปีติมหาการุญ ค.ศ. 2000” 

บทแปลนี้ได้รับการตรวจ	แก้ไข	

โดยคุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส

(ตอนที่	3/6)

	 III.	 เนื้อหาที่จำาเป็นสำาหรับการประกาศ 

	 	 ข่าวดีแบบใหม่

การกลับใจ (conversion)

	 เกี่ยวกับเนื้อหา	 (contents)	 ของการ

ประกาศข่าวดีแบบใหม่นี้	 เราต้องรำาลึกเสมอว่า 

พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม	และพันธสัญญาใหม่

แยกจากกันไมไ่ด้	เนือ้หาหลกัจากพันธสญัญาเดมิ

ถูกสรุปด้วยนักบุญยอห์น	 ผู้ทำาพิธีล้าง	 นั่นคือ	

การกลับใจ	(metanoeite)	เราไม่อาจเข้าหาพระเยซูเจ้า

ได้โดยไม่ผ่านนักบุญยอห์น	ผู้ทำาพิธีล้าง	 ไม่มีทาง

ที่จะเข้าถึงพระเยซูเจ้าได้ถ้าไม่ตอบเสียงเรียกของ

นกับญุองค์น้ีทีม่าเตรยีมทางกอ่น	พระเยซเูจา้ทรง

เชื่อมข่าวของยอห์นเข้ากับการเทศน์สอนของ 

พระองค	์“จงกลบัใจ	และเชือ่ขา่วดเีถดิ”	(มก	1:15)

	 รากศัพท์ภาษากรีกของคำาว่า	 “กลับใจ”	

หมายถึง	“คิดใหม่”	(to	rethink)	คิดใหม่อย่างไร?	

คิดใหม่โดย:

 - ถามถึงการดำาเนินชีวิตประจำาวันของ 

  ตนเอง

 - ยอมให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนสำาคัญใน 

  ชีวิตของเรา

 - ไม่ตัดสินใจคล้อยตามกระแสของ 

  สังคม 

เมื่อคิดใหม่เช่นนี้แล้ว การกลับใจจึงหมายถึง:

 - ไม่ดำาเนินชีวิตเหมือนคนทั่วไป

 - ไม่ปฏิบัติตามคนส่วนใหญ่

 - ไม่คิดเข้าข้างตนเองในกิจการที่น่า 

  สงสัย ท่ีกำากวมต่อความไม่ถูกต้อง 

  เพียงเพราะคนส่วนใหญ่เขาทำากัน

 - เริ่มมองชีวิตของตนเองด้วยสาย 

  พระเนตรของพระเจ้า

 - ทำาความดีถึงแม้จะลำาบาก

 - ไม่ปล่อยตัวตามเสียงส่วนใหญ่ท่ีไม่ 

  ยุติธรรม แต่ยึดความยุติธรรมของ 

  พระเจ้า

พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ :

 - ดำาเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ ฟื้นฟูชีวิต 

  ใหม่   

	 แต่แนวทางทั้งหมดนี้	มิได้หมายถึงเพียง

ให้ได้ชื่อว่าเป็นคนมีศีลธรรมเท่านั้น	 (moralism) 

	เพราะการทีจ่ะใหค้รสิตศาสนายนืหยดัเฉพาะดา้น

ศลีธรรมเท่านัน้	ทำาให้เรามองข้ามแกน่แท้ท่ีสำาคัญ	

ของคำาสอนของพระคริสต์	นั่นคือของขวัญแห่ง

มติรภาพใหม	่ของขวญัการเป็นหนึง่เดยีวกบัพระ

เยซูเจ้าและกับพระเจ้า	 ใครก็ตามที่กลับใจมา

พบพระคริสต์นัน้	ไมไ่ดห้มายความว่า	เขา/เธอ	อยู่

ในโลก

	 	 ศีลธรรมส่วนตัวเป็นเอกาธิปไตยกับ

มัทธิว 3:1-3
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ตนเอง	เพราะ	เขา/เธอ	ไมม่ทีางทีจ่ะประกอบความ

ดีด้วยพลังของตนเองได้

	 การกลับใจ	มีความหมายตรงกันข้าม	คือ	

ให้ออกจากความคิด	ความรู้สึกว่า	ฉันพึ่งตนเอง 

ได้แล้ว	ฉันดีพอแล้ว	 เราต้องนำาตนเองออกจาก

ความรูส้กึนีเ้พือ่พบและยอมรบัความขดัสน	ความ

ยากจนของตนเอง	 และของคนอื่นด้วย	 รวมทั้ง

ความจริงที่ว่าเราต้องการพระเจ้าด้วย	นั่นคือต้อง

การการอภัยโทษจากพระองค์	 รวมทั้งมิตรภาพ

ของพระองค์	ชีวิตท่ียังไม่ยอมกลับใจเปรียบเสมือน

กับการบอกกับตนเองว่า	ผม/ดิฉัน	 ไม่ได้เลวกว่า

คนอื่น	 เป็นการตัดสินเข้าข้างตนเอง	การกลับใจ	

เป็นความถ่อมตนโดยมอบตนเองให้อยู่ในความ

วางใจในความรกัของพระเจา้	ความรกัทีก่ลายเปน็

มาตรการและองคป์ระกอบสำาคญัของชวีติของเรา

เอง

	 ในเรื่องนี้	 เราก็อย่าลืมมิติด้านสังคมของ

การกลับใจ	แน่นอนว่า	 ก่อนอื่นการกลับใจเป็น

เร่ืองส่วนตัว	 เป็นการกระทำาของเราเอง	ข้าพเจ้า

เอง	 (พระคาร์ดินัลรัตซิงเกอร์)	 ไม่คล้อยตามสูตร

ที่ว่า	“ทำาตามคนอื่น”	 (ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการ

ให้คนอ่ืนทำาตามข้าพเจ้าด้วย)	เราแต่ละคนอยู่เฉพาะ

พระพักตร์พระเจ้า	และรับผิดชอบการกระทำาของตน

	 แต่ความเป็นส่วนตัว	 (personalization)	

ที่แท้จริง	 (ของการกลับใจ)	 นี้	 ก็สะท้อนความ	

สัมพันธ์กับผู้อื่น	(socialization)	ที่ลึกซึ้งไปในตัว

เสมอด้วย	ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะเราแต่ละคนท่ีกลับใจ	

	 เราก็จะเปิด	“ตัวกู”	(I)	อีกคร้ังให้แก่คนอ่ืน	

“ท่าน”	 (you)	 โดยสิ้นเชิงไม่ปกปิดอะไรเลย	และ	

“เรา”	 (we)	คนใหม่ก็จะเกิดขึ้น	 ถ้าแนวทางการ

ดำาเนินชีวิต	 (lifestyles)	 ที่แพร่กระจายในโลก

ปัจจบุนัช้ีบง่อนัตรายของการไมเ่ปน็ตวัของตวัเอง	

(de-personalization)	และการไม่ดำาเนินชีวิตตาม

กระแสเรยีกของตน	แตก่ลับไปเลียนแบบชวีติของ

คนอืน่	จงึยิง่จำาเปน็ทีจ่ะตอ้งกลบัใจเพือ่สรา้ง	“เรา” 

(we)	คนใหม่โดยเร็ว	 เพ่ือเดินทางในหนทางของ

พระเจ้าด้วยกัน

	 การกลับใจนี้	 เราต้องครอบคลุมชุมชน

แห่งชีวิตด้วย	เพราะชุมชนเป็นสถานที่	เป็นพื้นที่

ท่ีเราดำาเนินชีวิตแบบใหม่นี้	 เราไม่อาจประกาศ

ข่าวดีได้ด้วยคำาพูดแต่เพียงอย่างเดียว	พระวรสาร	

(ข่าวดี)	แสดงออกในชีวิต	จึงสร้างชีวิต	สร้างชุมชน

สู่ความก้าวหน้า	การกลับใจเฉพาะระดับปัจเจก	

บุคคลนั้นไม่จีรังยั่งยืน

(ยังมีต่อ)
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	 ประมาณชว่งครึง่ปทีีผ่า่นมา	ผูเ้ขยีนไดร้บั

เชิญให้เป็นวิทยากรสอนครูที่โรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์	หนองรี	จังหวัดนครนายก	ในวันอาทิตย์เช้า	

ซ่ึงเป็นวันที่	 2	ของการสอน	ครูใหญ่ชวนผู้เขียน

เข้ามิสซาเช้าที่วัด	 โดยมีคุณพ่อวิจิตต์ แสงหาญ 

เป็นผู้ถวายมิสซาในวันดังกล่าว	 ในช่วงต้นของ

การฟังเทศน์	คุณพ่อได้ถามคำาถามว่า	“ถ้าเราเก็บ

เงินวันละบาท และเก็บเพิ่มขึ้นวันละบาทในทุกๆ 

วัน เป็นเวลา 1 ปี เราจะมีเงินทั้งสิ้นเท่าใด?”

 อยากใหผู้อ้า่น...ลองคดิหรอืเดาตวัเลขกนั

เล่นๆ...ว่าเป็นเงินประมาณเท่าใด 

		 ฉับพลันที่คุณพ่อถามจบ	และให้หยุดคิด

ชั่วครู่	 หัวสมองของผู้เขียนได้เริ่มทำาการคำานวณ

อยา่งรวดเรว็	และคดิอยูใ่นใจวา่	“งา่ยจงัเลย	คำาถาม

ของคุณพ่อ...365	บาทไง”	

	 ผา่นไปไมถึ่ง	3	วนิาท	ีคณุพอ่วจิติตไ์ดเ้ฉลย

ว่า	 “ถ้าเราเก็บเงินเช่นนี้ เพียงเพิ่มเงินวันละบาท 

ปลายปี เราจะมีเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 60,000 

กว่าบาท”		เพียงได้ยินคำาตอบดังกล่าว	สมองผู้เขียน

โต้ตอบขึ้นมาว่า	 “อ้าว...ไม่ใช่เก็บวันละบาทไป

เรื่อยนี่...อ๋อ...เก็บเพิ่มทุกวัน วันละหนึ่งบาทเป็น

เวลาหนึง่ป.ี..แต.่..เอะ๊...เปน็ไปไดอ้ย่างไร...แคเ่พิม่

วันละบาท จะได้เงินครึ่งแสนเชียวหรือ”	 	 ด้วย

ความท่ียังไม่เช่ือสนิทใจ	ภายหลังจากการสอนเสร็จ

ในช่วงเย็น	จึงได้ลองคิดคำานวณดูด้วยเคร่ืองคิดเลข

 ...ตัวเลขที่ออก คือ...66,795...บาท

	 ไม่น่าเช่ือ!!!!!	ว่าจะได้ถึง	“หกหม่ืนหกพัน

เจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาท”

	 ผู้เขียนเร่ิมคิดถึงคำาถามท่ีคุณพ่อได้ถาม

อีกครั้ง	และได้ตั้งคำาถามต่อกับตัวเองว่า	ชีวิตของ

คนเราในหลายครัง้	และหลายเร่ือง	เราเองมองข้าม

เรื่องเล็กๆ	น้อยๆ	อย่างนี้ไปหรือไม่	

	 เราคิดง่ายๆ	แบบท่ีผู้เขียนคิดในตอนแรก

ของการคิดหาคำาตอบหรือไม่	?	

		 ตัวเลข	365	กับ	66,795	มันช่างแตกต่าง

กันราวกับฟ้าและดินกัน

	 นั่นเร่ิมจากจุดเร่ิมตั้งแต่ว่า...เราเคยมอง

เห็นคุณค่าของเงินบาทแตล่ะบาทหรือไม.่..เราเคย

คดิถงึ	หรอื	คดิไมถ่งึ	วา่	หากไดเ้ริม่เพยีงเพิม่อกีแค่

วันละบาท	ทีดูเหมือนไม่มีค่า	ราคา	อะไรมากมาย	

แตก่ลบัสรา้งคา่มหาศาลใหอ้ยา่งทีเ่ราอาจนกึไมถ่งึ	

	 แคเ่ศษเหรยีญทีเ่ราโยนใสก่ลอ่ง	ทิง้ใสใ่น

ลิน้ชกัแตล่ะวนั	ทกุๆ	วนั	ถา้ไมไ่ดใ้สใ่จอะไรกบัมนั

มากมายนัก	วันหนึ่งเมื่อเอาออกมานับ	 ไม่น่าเชื่อ

ว่าจะได้เป็นร้อย	เป็นพัน	หรือเป็นหมื่น...

 คนโบราณ จึงให้ลูกหลาน ท่องให้ขึ้นใจ

กนัตัง้แตเ่ลก็วา่ “มสีลงึพงึบรรจบใหค้รบบาท...” 

	 เพียง	1	บาท	ไม่พอที่จะซื้อะไรได้เป็นชิ้น

เป็นอันนอกจากท็อฟฟี่	2	เม็ด	ในยุคปัจจุบันนี้	แต่

เพยีงไมม่องขา้ม	หากเกบ็เพยีงวนัละบาท	เงนิ	365	

บาทที่เก็บได้	 ใช้ซื้อสิ่งของได้มากมาย	 แต่หาก

อึดใจเก็บเพ่ิมให้ได้วันละบาทในแต่ละวันท่ีผ่าน

ไป	 เราจะได้เงินออมท่ีสามารถไปเท่ียวต่างประเทศ 

พร้อมพ็อคเก็ตมันนี่แบบไร้กังวล	 หรือทำาทาน	

บรจิาคทำาบุญ	เป็นทุนสนบัสนนุไดอ้ย่างไมน่า่เช่ือ	

	 ผูอ้า่นไดเ้รยีนรู้อะไร	จากการเปรียบเทยีบ

คริสต ์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา	ดุษฎีเมธา

อั น เ น่ื อ ง ม า จ า ก . . . สิ่ ง
เล็กๆ 
น้อยๆ
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ตัวเลขดังกล่าวในข้างต้นบ้าง

	 สำาหรับผู้เขียนเอง	 ได้เรียนรู้	 และคิดต่อ

ในหลายๆ	มุมมอง	แต่ขอยกมาให้เห็น	2	มุมมอง

	 มุมมองแรก	หากเปรียบเทียบการเก็บ

ออมกบัการเริม่ตน้ทำาอะไรสกัอยา่งหนึง่	การทีเ่รา

เริม่ฝกึเริม่ทำา	อะไรไปทลีะนดิ	ทลีะหนอ่ย	หากฝกึ

ได้อย่างสม่ำาเสมอและมีความต่อเนื่อง	 เมื่อเวลา

ผ่านไปช่วงจังหวะหนึ่ง	แล้วมองย้อนกลับไป	เรา

จะเห็นพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก

การฝึกฝนของตนเอง

	 ยกตัวอย่างเช่น	การเขียนหนังสือ	ทุกวัน

น้ี	 เราเขียนหนังสือได้เร็วและไวกว่าสมัยประถม

หรือไม่	ทั้งที่สมัยเด็กๆ	กว่าจะคัดลายมือได้	เขียน

หนังสือได้แต่ละคำา	 แต่ละประโยค	 ต้องใช้เวลา

นานมาก

	 เปน็เพราะ...เราถกูใหฝ้กึเขยีนทกุวนั	ผา่น

ทางการเรียน	การทำาการบ้าน	จนมาวันนี้	 เราจึง

เขียนได้เร็วและคล่องขึ้นเรื่อยๆ...แต่หากเราเพียง

เปลี่ยนปากกาหรือดินสอไปยังข้างที่ไม่ถนัด	 เรา

จะควบคุมการเขียนยากกว่ามือข้างที่ถนัด	

	 ความถนัดในความหมายตรงนี้	 จึงไม่ใช่

หมายถึงความถนัดที่เป็นพรสวรรค์	 แต่หมายถึง

ความถนดัทีเ่กดิจากความพยายามทีจ่ะฝกึฝนอยา่ง

ต่อเนื่องในทุกๆ	วัน	

	 นั่นคือ...หากอยากลองหัดเขียนใหม่ใน

มือด้านไม่ถนัด	ถ้าเริ่มจากการเขียนเพียงวันละ	1	

บรรทดั	และคอ่ยๆ	ฝกึเพิม่ขึน้ทกุๆวนั	อกีวนัละ	1	

บรรทัด	ความเร็วในการเขียน	ก็ย่อมเพิ่มขึ้น	อัน

เนื่องมาจากประสบการณ์ฝึกเขียนเพิ่มขึ้นอย่าง

สม่ำาเสมอในทุกๆ	วัน

	 ขอ้คดิทีไ่ดส้ำาหรบัมมุมองแรกนี	้คอื	เรือ่ง

ความสม่ำาเสมอ	ความต่อเนื่อง	และความอดทน	

การค่อยๆ	 เพิ่มแรง	หรือความยากขี้นที่ละนิดไป

เรื่อยๆ	สามารถสร้างนิสัยและพฤติกรรมใหม่ที่

ต้องการได้มุมมองที่สอง	การใส่ใจกับเรื่องเล็กๆ	

น้อยๆ	ที่คนอื่นอาจมองว่าไม่มีค่าใดๆ	สามารถ

สร้างมูลค่าให้กับเราได้อย่างไม่น่าเชื่อในวันหนึ่ง	

และในขณะเดียวกัน	 การลืมใส่ใจกับเรื่องเล็กๆ	

น้อยๆ	 ท่ีเราเองคิดว่าคงไม่เป็นไร	 เมื่อสะสมมาก

เข้า	อาจจะทำาใหก้ลายเป็นอะไร	ตอ่มอิะไรอยา่งไม่

คาดคิดมาก่อนก็ได้	

	 ยกตวัอยา่งเชน่	การเจบ็ปว่ยดว้ยโรคตา่งๆ	

ไม่ว่าจะเป็นโรคไต	 โรคเบาหวาน	 โรคกระเพาะ	

สาเหตุหลัก	ล้วนเกิดจากพฤติกรรมการกินท่ีไม่

เหมาะสมที่สะสมมาเป็นแรมเดือน	แรมปี	โรคไต

คู่กับคนชอบกินเค็มจัด	 โรคเบาหวานถ้าไม่นับ

เรื่องกรรมพันธุ์จะคู่กับคนที่กินหวานจัด	 โรค

กระเพาะคู่กับคนกินเผ็ดจัด	กินไม่เป็นเวลาอย่าง

ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน	 โดยช่วงวัยที่อายุน้อยๆ	

อาจยังไม่เห็นผล	 หรือไม่มีความผิดปกติใดๆ	 

เกิดขึ้นกับร่างกาย	แต่เมื่ออายุย่างขึ้นเลข	3	เลข	4	

หรือ	เลข	5	นำาหน้าเมื่อใดสัญญาณและอาการโรค	

จะเริ่มเข้ามาถามหาได้ง่ายๆ	ต่างจากคนท่ีรักษา

สุขภาพ	บริหารเวลาเป็น	กินอาหารท่ีเป็นประโยชน์	

ออกกำาลังกาย	เมื่ออายุมากขึ้น	แนวโน้มที่จะเป็น

คนท่ีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	ภูมิต้านทานร่างกาย

ยงัทำาหนา้ทีไ่ดด้อียา่งตอ่เนือ่ง	อนัเนือ่งมาจากการ

รักษาสุขภาพกายไว้ตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาว	

	 ข้อคิดท่ีได้จากมุมมองท่ีสองนี้	 คือ	 การ

เริม่ใสใ่จ	และสนใจกบัรายละเอยีดเลก็ๆ	นอ้ยๆ	ใน

ความคดิ	อารมณ	์ความรูส้กึ	และการกระทำาตา่งๆ	

ในชีวิต	หากส่ิงใดเร่ิมต้นผิด	เคยทำาพลาด	แล้วหยุดได้	

ชีวิตอนาคต	ก็จะเปล่ียนไปจากการกระทำาในส่ิงใหม่

ที่จะสร้างอนาคตใหม่ในระยะยาวที่ดีได้ด้วย 

 มุมมองท่ีสาม ส่ี ห้า ผู้อ่านลองนึกเล่นๆ ต่อ

กันดวูา่...อนัเนือ่งมาจาก...ส่ิงเล็กๆ นอ้ยๆ นี ้“ได”้ 

ข้อคิดหรือเรียนรู้อะไรเพ่ิมขึ้นมาอีกบ้าง เพื่อจะ

เกิดเป็น สิ่งเล็กๆ น้อยๆ...ที่เติบใหญ่
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	 ผมค่อยๆ	กรีดกีตาร์ไล่ผ่าทุกสายอย่างเช่ืองช้า
ในคอร์ด	 อีเมเจอร์	 อันเป็นคอร์ดจบของบทเพลงที่
กำาลังเล่นอยู่	 เสียงปรบมือกึกก้อง	ดังไปรอบๆ	ห้อง
ประชมุเล็ก	ค่ำานัน้มผีูเ้ขา้รว่มจากบา้นตา่งๆ	ของศูนย์
โฟโคลาเรน่าจะร่วมๆ	100	คน 	ผมส่งกีตาร์ให้พิธีกร	
กว่าจะรู้ตัวว่าส่งไปทำาไม	 ก็เดินกลับไปดึงมาไม่ทัน
แล้ว	อาการทรงตัวไม่อยู่จากอาการเขินและยังไม่พร้อม
จะรบัเสยีงตำาหน	ิหรอืชืน่ชมในค่ำาคนืนัน้	บรรยากาศ
สมัยวัยรุ่นหวนกลับมา	นึกภาพตัวเองบนเวที	 เสียง
ปรบมือโห่ฮา	วันที่ความคิดเราตกผลึกมากขึ้น	และ
ในที่สุดผมเชื่อว่า	 คนที่มีความเชื่อในพระ	บางครั้ง
การเขยีนเพลงไม่ไดเ้ขยีนเพ่ือชือ่เสียง	การยอมรบั	แต่
คนเขียนเพลงก็เหมือนกับประตูที่เปิดออกให้พระ-
เป็นเจ้ามาไขแสดงเร่ืองราวของพระองค์	 ผ่านทาง
พรสวรรค์พิเศษจากพระองค์เช่นกัน	ผมเช่ือว่าบทเพลง
ล่าสุดที่ผมเขียนและเล่นในวันนั้นเป็นเช่นนี้	
	 ผมเข้าร่วมสมัชชาพระสงฆ์ที่เป็นสมาชิก
ของกลุ่มโฟโคลาเรชาวฟิลิปปินส์	จะโดยสังกัดอะไร	
ฐานะไหน	คงไมใ่ชเ่ร่ืองสำาคญั	แตเ่พราะโอกาสอำานวย	
บวกกับประเดน็ของการประกาศขา่วดแีบบใหมท่ีอ่ยู่
ในความสนใจของผมอยู่แล้ว	 จึงตอบรับได้อย่าง
เตม็อกเตม็ใจ	เงือ่นไขตอ่มาคอื	ตอ้งไปคา้งในสถานที่
ที่จัดประชุม	
	 เมื่อวันประชุมมาถึงผมในฐานะที่อยู่บ้าน
เดียวกับผู้จัดประชุม	การขอร้องให้ช่วยทำาอะไรบ้าง
จึงไม่ใช่เรื่องเหลือบ่ากว่าแรง	ผมถูกขอร้องให้ช่วย
เลน่กตีารส์รา้งบรรยากาศในการขบัร้องบทเพลงก่อน
ประชมุในชว่งเบรค	ในวนันัน้ผู้มาตดิตอ่ให้ผมเลน่มา
ดว้ยความยำาเกรง	ผมบอกวา่อย่าไดเ้กรงใจ	แทจ้ริงแล้ว
คือหน้าที่เก่าสมัยผมเป็นเณร	
	 เมือ่ตอ้งพกัทีพั่กทีไ่ม่คุน้ชนิ	เม่ือตอ้งเขา้ร่วม

ประชุมทั้ง	4	วัน	ความว่างก็เกิดขึ้น	เมื่อได้เล่นกีตาร์
เข้าไปบ่อยๆ	ท่วงทำานองก็ไหลผ่านเข้ามาในหัวเช่นกัน	
และเมือ่ทกุอยา่งลงตัว	เวลา	ทำานอง	ผมกเ็ริม่นัง่ลงใน
วันที่	 2	 ของการสัมมนา	ประโยคแรกของบทเพลง
ภาษาอังกฤษเพลงแรกในชีวิตก็เกิดขึ้นพร้อมกับ
พระอาทิตย์ที่ค่อยๆ	ลาลับขอบฟ้าไป
  “When the sun goes down and the moon 
is not so bright When my life isn’t going on the way 
Everything will pass and the Love of God remains
Follow You in the way You want from me”
  “ยามเมื่อดวงอาทิตย์ลับลา และดวงจันทร์
กไ็มส่อ่งแสง เมือ่ชวีติของฉนั ไมไ่ปตามทางทีม่นัควร
จะเปน็ทกุๆ สิง่ดเูหมอืนจะผา่นพน้ไปสกัวนั แตค่วาม
รักของพระนั่นแหละที่คงอยู่ ติดตามพระองค์ไป ใน
ทางที่พระองค์ปรารถนาจากเรา”
	 	 นั่นคือนัยที่ซ่อนไว้ระหว่างบรรทัดใน
บทเพลง	แต่จะทำาอย่างไร?	ผมภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง	
พระเจ้าทรงสง่เยาวชนชายคนหนึง่	ตำาแหนง่มอืกลอง
ในวงเวลามีประชุมสัมมนา	เขาช่วยเกลาคำาศัพท์บางคำา	
และเมือ่ผมอธบิายวา่บรรทดัเหลา่นัน้ตอ้งการจะบอก
อะไร	 ดูเหมือนบทเพลงมาและก็จากไป	 ข้อเดียว
เทา่นัน้ทีผ่มทิง้ไว	้โดยไมรู่ว้า่จะกลบัมาเขยีนต่อเมือ่ไร	
การประชุมยังดำาเนินต่อไป	จนผมเร่ิมอยากจะไปต่อ
กับบทเพลง
	 เผอญิเหลอืเกนิทีผู่จ้ดังานไดย้นิบทเพลงของ
ผม	“ทำาไมคุณไม่เขียนเพลงน้ีให้จบล่ะ	พวกเราพระสงฆ์
ที่มาร่วมสมัชชา	 ยังไม่มีอะไรจะไปแสดงเลยในงาน
ค่ำาคืนสุดท้าย”	เมื่อถูกท้าทาย	แบบระยะเผาขนแบบ
นั้น	 ผมไม่มั่นใจและไม่กล้ารับปาก	 เวลาที่มีน้อย	
บทเพลงภาษาองักฤษ	และถา้จำาเปน็ตอ้งแสดง	งานนี้
ตอ้งลยุเดีย่วอยูแ่ลว้ใครจะมารว่มดว้ยชว่ยแจม	ผมคดิ

ซ่อนไว้ ในจังหวะชีวิต
คุณพ่ออนุชา	ไชยเดช

เมื่อบทเพลงแห่งความเช่ือ ถูกขานขับ 
“Your Love for me will show…That I follow You That I follow You…

With  all my heart”
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ว่างานนี้ถ้าผมทำาคนเดียวคงไม่เสร็จและในที่สุด....
	 ในท่ีสุดบทเพลงในท่อนท่ีสอง	ก็เดินทางมาถึง	
 “When the wind blows down and sometimes 
with heavy rain We never knew  where it has  began
Everything is in His Hands and aways in God’s Will
Follow Him in the way where He lead me”
  “ยามเม่ือลมพัด และบางทีก็มีสายลม
กระหน่ำา เราไม่เคยรู้เลยว่า มันต้ังต้นมาจากท่ีใด ทุกๆ 
สิ่งล้วนอยู่ในพระหัตถ์และน้ำาพระทัยของพระเสมอ
ติดตามพระองค์ไป ในหนทางที่พระองค์ทรงนำา”
               	ในค่ำาคืนสุดท้ายของการสัมมนา	พิธีกรในงาน
มากระซิบว่า	การแสดงของคุณพ่อเป็นชุดท่ี	3	ผมเร่ิมรู้สึก
ตื่นเต้นเล็กน้อย	 เดินไปหยิบกีตาร์คลาสสิกที่จะใช้
ประกอบการแสดง	ไปยืนเกากีตาร์อยู่ด้านหลัง	เรียก
ความม่ันใจ	พรอ้มทัง้นดัแนะกบัผู้จดัเวทวีา่จะใชไ้มค์
ตัวไหนจ่อกีตาร์	ไมค์ตัวไหนสำาหรับร้อง	และแท่นวางเน้ือ	
เม่ือการแสดงในชุดท่ี	2	จบ	ผมเดินก้าวออกมาพร้อมกับ
กีตาร์และเน้ือเพลง	 ส่วนท่ีจอโปรเจ็กเตอร์ปรากฏ 
เป็นชื่อเพลงอยู่ก่อนแล้ว	พิธีกรบอกให้ผมพูดอะไร
เกี่ยวกับบทเพลง	
	 ผมเล่าวา่	“เพลงบางเพลงเหมอืนมนัมอียูใ่น
ธรรมชาติแล้ว	และในวันเวลาที่เหมาะสม	บทเพลง
นั้นก็ไหลผ่านมาทางเรา	ซึ่งเหมือนที่เราเรียกว่าการ
ทำางานของพระจติ	โดยมนษุยเ์ปน็เครือ่งมอื	บทเพลง
นี้ก็คล้ายๆ	อย่างนั้น	พวกคุณอาจจะคิดว่าผมเขียน
เพยีงนี	้แตเ่พยีงคนเดยีว	มันไม่ถูกนกัเพราะผมมีผู้ชว่ย
หลายคนทเีดยีว	เจนบอยจากตาไกไต	ชว่ยขดัเกลาเนือ้
ในขอ้หน่ึง	อลันเยาวชนทีเ่ตรยีมตวัไปอติาลใีนปหีนา้	
คณุพ่อฟทิีใ่หผ้มไดถ้ามศพัทบ์างคำาเวลาทีน่กึไมอ่อก	
และบราเดอร์ริชาร์ดสามเณรชาวฟิลิปปินส์	 เพ่ือน
ร่วมบ้านและผู้มาประสานงานเรื่องเครื่องเสียงและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตลอดการสัมมนา	บทเพลงนี้

จึงเป็นบทเพลงของพวกเรา	พวกเราที่ได้ชื่อเหมือน
ดังช่ือของเพลงนี้	 ผู้ท่ีจะติดตามพระองค์	จนหมดใจ	
(To	follow	You	with	all	my	heart)
	 เสียงปรบมือยังก้องดังอยู่ในใจผม	มันเป็น
ทางท่ีเปิดเล็กๆ	สู่กันและกัน	ผมแทบไม่เช่ือว่าคร้ังหน่ึง
ไดเ้ขยีนเพลงทีไ่มใ่ช่ภาษาพอ่แมข่องตนเองเพือ่สือ่กบั
คนอีกกลุ่มหน่ึง	ไม่ใช่ให้รู้ว่าน่ีคือผม	แต่ให้รู้ว่า	พระสงฆ์
ไทยคนหนึ่งที่อยู่ที่นี่	 เขาพร้อมจะเป็นหนึ่งเดียวกับ
พวกคณุแคไ่หน	เขาเอาชือ่เสยีง	และความรบัผดิชอบ
ของสังฆมณฑลและของประเทศชาติมากับตัวเขา	 
ยิง่ความชืน่ชมยนิดเีกดิขึน้กบัผมแคไ่หน	ผมกส็ง่มอบ
ไปยังต้นสังกัดของผมแค่นั้น	
 “With all my heart With allmy life I do 
everything  for them to come wth us With all my 
past  With all my soul The Love of God with show…
That I follow You”
 “ทัง้หมดของหวัใจ ทัง้หมดของชวีติ ฉนัจะ
ทำาทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนได้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียว
ท้ังหมดของอดีตท่ีผ่านมาและจิตวิญญาณของฉัน 
ท้ังส้ิน ความรักของพระได้แสดงให้เห็นว่า ฉันจะ
ติดตามพระองค์” 
	 ผมนั่งรำาพึงในเช้าวันที่กลับมาสู่ชีวิตปกติ	
วนัทีก่ารอบรมสิน้สดุลงแลว้	มนัเปน็พระวรสารจาก
คำาบอกเลา่ของนกับญุลกูา	บทที	่10	มนัคอืคำาเดยีวกนั
นี้นี่เอง	 “การมอบให้พระองค์ทั้งหมดของชีวิตของ
เรา”	บางทีบทเพลงบทหนึ่งเมื่อย้อนกลับไปยังจุด 
ตั้งต้น	 เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า	นี่แหละคือการทำางาน
ของพระ	ผมเช่ือว่าในชีวิตของคริสตชนแต่ละคนมี
เรือ่งแบบนีอ้กีมาก	ลองพยายามตดิตามพระองคแ์บบ
หมดหัวใจดูสิ

“การมอบให้พระองค์ทั้งหมดของชีวิตของเรา”�
บางทีบทเพลงบทหนึ่ง�เมื่อย้อนกลับไปยัง  . . .
จุดตั้งต้น��เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า  . . .
นี่แหละคือการทำ�งานของพระ. . . . . . . . . . . . . . . . .

เมื่อบทเพลงแห่งความเชื่อ ถูกขานขับ 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร	พงษ์พิศ

	 สถานการณ์สงัคมปจัจบุนักำาลังสง่กระแสโลกให้เข้ามากระทบกบักระแสธรรมกนัอยา่งรนุแรง		

เราในฐานะสมาชกิของสงัคมโลกใบเดยีวกนันีไ้มว่า่นบัถือศาสนาใด	พึงหนัมาปลุกจติสำานกึผนกึกำาลัง	

และฝึกฝนบำาเพ็ญตนทำาหน้าที่อันพึงมีพึงเป็นอย่างสำาคัญเร่งด่วนและร่วมมือร่วมใจทำางานเป็นทีม

แบบร่วมด้วยช่วยกันให้ทันต่อเหตุการณ์	ทีมแรกที่น่าจะถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปได้ที่สุดก็คงหนี

ไม่พ้นทีมครอบครัวนั่นเอง

 ครอบครวัถอืเปน็แหลง่กำาเนดิฐานครอบครวัและหนว่ยสงัคมทีเ่ลก็ทีส่ดุแตม่อีทิธพิลทรงพลงั

ท่ีสุดของมนุษย์เรา	เพราะเป็นท่ีบ่มเพาะความเช่ือศรัทธา	ทัศนคติและค่านิยม	อีกท้ังเป็นท่ีอบรมบ่มนิสัย

ใจคออันก่อเกิดเป็นบุคลิกภาพและคุณสมบัติที่จำาเป็นพื้นฐาน	 เพื่อพัฒนาการให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า 

ขึ้นไปในทุกมิติ	 สิ่งนี้จะชี้แววของคุณค่า	คุณภาพและคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ตั้งแต่เมื่อยัง 

แรกเริ่มเยาว์วัย

	 สังคมโลกทุกระดับจะอยู่ดีมีสุขและมั่นคง	ก็ตรงท่ีสมาชิกในสังคมเหล่านั้นมีคุณภาพและ

คุณธรรม	ที่กล่าวมานี้	 	ซึ่งแน่นอนสิ่งนี้ย่อมมีที่มา	ที่อยู่และที่ไปจากรากฐานแวดวงของครอบครัว

อย่างมีสาเหตุเป็นไป	 ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ชั่วเดือนชั่วปี	 แต่ต้องมีใจฝึกหัดฝึกฝนจนเกิดทักษะและอุปนิสัย

ได้มาติดตัว

 ครอบครัวจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นคนท่ีเป็นปัจเจกชนและพหุชนในสังคม หากท้ัง

สองอย่างเสริมสร้างกันอย่างสมดุล ดำาเนินไปอย่างเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกลมกลืนระหว่าง

พัฒนาการและบูรณาการของปัจเจกชน ก็จะส่งผลนำาไปสู่ความสมบูรณ์พูนสุขให้กับสมาชิกของ

ครอบครัว จากครอบครัวสู่ครอบครัวส่งต่อไปยังสมาชิกสังคมในความเป็นพหุชนทุกระดับท่ัวทุกมุมโลก

 ทุกครอบครัวจึงมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสูงร่วมกันในเรื่องดังกล่าว	 แต่ละ

ครอบครวัเมือ่ทำาสว่นของตัวเองเต็มที	่	ทกุครอบครวัในสว่นประกอบของสงัคมนัน้ๆ		กจ็ะบรรลคุวาม

สำาเร็จไปเป็น	ทีละขั้นทีละตอน		จนกระทั่งจากระดับสังคมต่อสังคมไปสู่ภูมิภาคระดับทวีปก็จะได้รับ

ครอบครัว
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อานิสงส์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไปสู่ระดับโลกใบเดียวกันของเรานี้	

	 ทศันะหรือการมองอย่างเขา้อกเขา้ใจจากภายในบรบิทวถิชีวีติมนษุย	์	จงึมคีวามสำาคญัตอ่การ

มีทัศนคติร่วมกันในการสร้างสรรค์จรรโลงโลกให้เป็นท่ีอยู่ท่ีอาศัยและท่ีพักอย่างร่มเย็นเป็นสุขโดย 

ทั่วหน้าตั้งแต่ระดับเล็กที่สุดจนถึงระดับที่กว้างใหญ่ไพศาล	บนฐานความเป็นคนที่สังกัดเป็นสมาชิก

ในครอบครัวและสังคมทุกระดับร่วมกันในโลก

	 ในทศันะของครสิตชน	กระแสเรยีกเปน็คำาทีส่ือ่สารถงึเสยีงเรียกของพระจากภายในจติใจของ

มนษุยท์กุคน	ในฐานะทีเ่ปน็พระฉายาลักษณ์และบตุรของพระเจา้	กอ่ใหเ้กดิความตระหนกัรูถ้งึบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบที่พระมอบให้เราดำาเนินการบนโลกนี้	 ว่าเราเกิดมาจะทำาอะไร	อย่างไรและ

ประเภทไหนเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำาพระทัยของพระองค์

	 ส่วนในทัศนะของพุทธศาสนิกชนถือว่ากระแสธรรมนั้นจะต้องนำามากำากับพฤติกรรมของ

มนุษย์	เพื่อไม่ให้เป็นไปตามการกำากับของกระแสโลกอันประกอบด้วยกิเลส	(ความโลภ	โกรธ	หลงซึ่ง

ทำาให้จิตใจมัวหมอง)	ตัณหา	(ความอยากได้ใคร่มี)	และอุปาทาน	(ความติดยึด)	นานาประการ

	 ถึงเวลาแล้วหรือยังท่ีเราจะร่วมด้วยช่วยกันทำาให้กระแสธรรมและกระแสเรียกของพระปลุกเร้า

ดังกังวานอยู่ในจิตใจของมนุษย์	เป็นต้น	ในอนุชนรุ่นหลังซึ่งเป็นลูกหลานของเรา	ซึ่งกำาลังผจญเผชิญ

กบักระแสโลกทีเ่ชีย่วกรากดว้ยวตัถุนยิม		บรโิภคนยิม	แฟชัน่นยิม		เทคโนโลยนียิมและเสพสขุนยิมจน

แทบจะกลบเสียงพระเสียงธรรมะอยู่แล้ว

	 กระแสธรรมกระแสเรยีกทีส่ะทอ้นเสยีงธรรมะเสียงพระดงักล่าวจะไดร้บัการเร่งเรา้รกุเร้าเข้า

สูห่วัจติหวัใจของบคุคลเปา้หมายทีก่ลา่วนี้	กอ็ยูท่ีบ่ทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอนัสูงสุดของทีม

หรือทัพของครอบครัวร่วมกัน	ในสังคมโลกยุคปัจจุบัน.		

ถึงเวลาแล้วหรือยัง�ที่เราจะร่วมด้วยช่วยกัน

ทำ�ให้กระแสธรรมและกระแสเรียกของพระ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ปลุกเร้า...ดังกังวาน...อยู่ในจิตใจของมนุษย์
=
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โรงเรียนตั้งอยู่ที่ ตำ�บลพันท้�ยนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรส�คร 

ผู้สนใจติดต่อขอทร�บข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรก�ร 

อ�ค�ร The Trinity โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภ�ษ�อังกฤษ จ.สมุทรส�คร 

โทร 08-0101-2552 หรือที่ http://www.assumption.ac.th/rama2/

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภ�ษ�อังกฤษ 

เป็นโรงเรียนเปิดใหม่ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์ค�เบรียลแห่งประเทศไทย 

เปิดสอนต�มหลักสูตรกระทรวงศึกษ�ธิก�รเป็นภ�ษ�อังกฤษ (English Program: EP)

ในปีก�รศึกษ� 2555 จัดก�รเรียนก�รสอนเป็นปีก�รศึกษ�แรก 

มีนักเรียนทั้งหมด 4 ระดับชั้น คือ ประถมศึกษ�ปีที่ 1 ประถมศึกษ�ปีที่ 4 

มัธยมศึกษ�ปีที่ 1 และมัธยมศึกษ�ปีที่ 4

เรียนกับทีมครูต่�งช�ติเจ้�ของภ�ษ�ในหล�ยร�ยวิช� 

“เรียนอย่างมีความสุข ประสบความสำาเร็จในชีวิต”

ASSUMPTION COLLEGE
English Program (EP) at Rama II Campus
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภ�ษ�อังกฤษ (แคมปัสพระร�ม 2)

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม    
90/1 ซ.ส�ทร 11 เขตย�นน�ว� กรุงเทพฯ 10120

โทร 0-2675-6970-84 โทรส�ร 0-2212-2310

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
26 ซ.เจริญกรุง 40 เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร 0-2630-7111-25 โทรส�ร 0-2237-7769

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภ�ษ�อังกฤษ 
52 ถ.เจษฎ�วิถี ต.พันท้�ยนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรส�คร 74000

โทร. 08-0101-2552
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ไ ต่ ต า ม โ ค้ ง ต ะ วั น
นริศ	มณีขาว

“ฉันจะพบพระเจ้าได้ที่ไหน”

	 คริสตชนจำานวนไม่น้อยมีคำาถามในใจว่า	
“ฉันจะพบพระเจ้าได้ที่ไหน”	คำาตอบที่ตรงไปตรง
มาคำาตอบหนึง่ก็คอื	“คณุกม็องหาพระเจา้รอบๆ ตวั
คณุ แลว้คณุจะพบพระองคเ์อง”	คำาตอบเรยีบงา่ยนี้
นำาความประหลาดใจตามมาด้วย...	“แล้วจะพบพระเจ้า
ได้ง่ายขนาดนี้เลยหรือ?”

เรามาติดตามต่อไปวา่เรือ่งการพบพระเจา้ในทกุสิง่
เปน็จรงิไดห้รอืไม ่และอย่างไรกนัสกัหน่อยนะครบั
 คุณพ่อโทมัส เมอร์ตัน	 ผู้เชี่ยวชาญและ 
นักเขียนด้านชีวิตจิตคาทอลิก	 ท่านเขียนไว้ว่า	 
“ทางเขา้สวรรคอ์ยูใ่นทกุหนแหง่”...	คณุพอ่เจอราล	
แมนเลย่	์ฮอบกิน้	กลา่วไวว้า่	“พระครสิตเจา้ทรงเลน่
อยู่ในสถานที่	10,000	แห่ง”	ซึ่งกลายมาเป็นชื่อของ
หนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนโดยยูยีน เอช ปีเตอร์สัน

เราพบพระเจ้าได้ในทุกสิ่ง เพราะว่าพระเจ้า 

อยู่ในทุกหนแห่ง

	 นีค่อืมมุมองและประสบการณข์องนกับญุ
อิกญาซิโอ	เราอาจสงสัยว่าท่านหมายความว่าอย่างไร
กันแน่?นักบุญอิกญาซิโอให้ความชัดเจนว่า	 “เรา
สามารถพบพระเจ้าได้ในทุกสิ่ง	เพราะทุกสรรพสิ่ง
นั้นมาจากพระองค์	พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา...”
	 ดังนั้น	 เราสามารถพบพระเจ้าได้ในการ
สนทนากับใครบางคน	ในการเดิน	การมอง	การได้ยิน
ได้ลิ้มรส	 ในความคิด	 และในทุกๆสิ่งที่เราทำา	 เรา
สามารถพบพระสิริมงคลของพระเจ้าอยู่ในทุกสิ่ง	
ที่นี่	เดี๋ยวนี้	ในปัจจุบันขณะนี้เอง
	 ตัง้แตอ่ดตีกาล	เรามจีนิตนาการถงึพระเจา้
ทีย่ิง่ใหญ	่พระองคท์รงกระทำาสิง่ทีย่ิง่ใหญ	่อยา่งเชน่
ทำาอัศจรรย์ต่างๆ	 การมาประจักษ์ของพระองค์
ประสบการณ์พิเศษที่ช่วยเราให้พ้นภัยอันตราย	
	 นักบุญอิกญาซิโอช่วยให้เราตระหนักถึง
ความลับของการพบพระในทุกๆวันของชีวิตว่า	
พระเจ้าทรงทำาส่ิงท่ียิ่งใหญ่ผ่านทางชีวิตประจำาวัน
อย่างนุ่มนวล	อย่างเงียบๆ	และเรียบง่ายด้วยพระ

“ พ บ      ใ น ทุ ก สิ่ ง ”พระ เจ้ �
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กรุณาของพระองค์ในการสนทนา	 ในเรื่องราว
เปรียบเทียบ	 ในการให้ความช่วยเหลือ	 การดูแล
ความทุกข์ยากลำาบากของผู้คน	และในความร่าเริง
ยินดี
	 การอยูเ่คยีงขา้งของพระเจา้นัน้เปน็สิง่ทีม่ี
ความลึกซึ้งเป็นอย่างมาก	พระองค์อยู่และทำางาน
ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอย่างเงียบๆ	เหมือน	
กับว่าพระองค์ซ่อนพระองค์เองอยู่ท่ามกลางพวกเรา
ในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเรา...	
	 เมื่อพระเยซู เ จ้ามาเกิดและมีชีวิตอยู่
ทา่มกลางเรา	พระองค์กไ็มไ่ดร้บัการยอมรบัจากผูม้ี
อำานาจในสังคมสมัยน้ัน	หรือแม้แต่ศิษย์ของพระองค์
เองกจ็ำาพระองคไ์มไ่ดเ้มือ่พระองค์กลบัคืนชพี	แมว้า่
พระองค์จะเดินเคียงข้างเขา	และสนทนากับเขา...	
อย่างเช่นกรณีของศิษย์	 2	 คนที่เดินทางไปเมือง 
เอมมาอูสร่วมกับพระองค์...เขามาจำาพระองค์ได้
ตอนที่พระองค์หยิบขนมปัง	ขอบคุณพระเจ้า	และ 
หักขนมปังส่งให้เขา
	 เมื่อพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์	 มาเกิดเป็น
องค์พระเยซูเจ้า	พระองค์เข้ามาในโลก	มีประสบการณ์	
ต่างๆ	 ท้ังร่าเริงยินดี	 มีความหวัง	 ความเจ็บปวด	 
ความตาย	และการคืนชีพ...พระองค์ทำางาน	มีมิตรภาพ	
มีความใกล้ชิดสนิทสนมพระองค์เดินมอง	 ได้ยิน	 
ล้ิมรส	ทรงคิด	 และทำาทุกๆส่ิงเหมือนที่เราทำา... 
นักบุญอิกญาซิโอกล่าวเสริมว่า	 “ทุกส่ิงเป็นของ
พระเจา้	และในทกุสิง่น้ัน	เราสามารถพบพระเจ้าได้
เช่นกัน”
	 การพบพระเจ้าในทุกส่ิงเชิญชวนให้เรา
เปิดมุมมองชีวิตของเราท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม
นักบุญอิกญาซิโอเชื่อว่า	 พระเจ้าได้แสดงพระ
ประสงค์ของพระองค์ผ่านความต้องการ	ความอดทน	
ความตั้งใจของเรา	การพบพระในทุกสิ่งเป็นสิ่งที่มี
คณุคา่	มคีวามหมายตอ่ชวีติแตกตา่งจากการมมุมอง
ที่เราคิดจะนำาพระเจ้าไปใส่ไว้ในสรรพสิ่งต่างๆ

แล้วเราจะพบพระเจ้าในทุกสิ่งได้ที่ไหน?
	 คำาตอบก็คือ	 เราพบพระเจ้าได้ที่นี่	 เมื่อเรา
เริ่มจากชีวิตและความรัก	 ดังที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า	
“เรา	ได้มา	เพ่ือ	เขา	ทั้ง	หลาย	จะ	ได้	ชีวิตและ	จะ	ได้	อย่าง	

ครบ	บริบูรณ์”	(ยน	10:10)	และในบทจดหมายของ
นักบุญยอห์นเขียนไว้ว่า	 “ไม่	มี	ผู้ใด	เคย	เห็น	พระ	เจ้า
ถ้า	เรา	ท้ัง	หลาย	รัก	ซ่ึง	กัน	และ	กัน	พระ	เจ้า	ก็	ทรง	สถิต	
อยู่	ใน	เรา	ท้ัง	หลายและ	ความ	รัก	ของ	พระ	องค์	ก็	สมบูรณ์	
อยู่	ใน	เรา”(1ยน	4:12)

พบพระเจ้าได้ในชีวิตและความรัก
	 เม่ือเรามองชีวิตและความรักของผู้คน 
รอบข้างเราสามารถมองเห็นพระเจ้าในผู้คนได้	
เหมือนกันคุณแม่เทเรซาท่ีกล่าวว่า	 เม่ือท่านมองดู
คนยากจน	 และคนท่ีกำาลังจะตาย	 ท่านมองเห็น
ใบหน้าของพระเยซูเจ้าในผู้คนเหล่านั้น...

พบพระเจ้าได้ในธรรมชาติ
	 เราสามารถพบพระเจ้าได้ในธรรมชาติ	
“ใครเล่าจะเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าในท้องทุ่ง	
ชายหาด	ปลาในน้ำา	 นกในอากาศ”	ทุกวันนี้การ
พฒันาของเรากระทบตอ่ธรรมชาต	ิตอ่สิง่แวดลอ้ม
มากมาย...เมื่อเรามีมุมมองที่เคารพต่อธรรมชาติ	
ดูแลธรรมชาติ	 ก็เท่ากับว่าเราร่วมงานกับพระเจ้า
ด้วย...พระองค์เป็นผู้สร้างสรรพส่ิงและทรงดูแล
สรรพสิง่ทีพ่ระองคท์รงสรา้ง...ใชห่รอืไมท่ีว่า่...	การ
ทำาลายสิง่แวดลอ้มทัง้ทางตรงและทางออ้มนัน้เปน็
อุปสรรคขัดขวางต่อการดูแลส่ิงสร้างของพระเจ้า???

พบพระเจ้าได้ในการตัดสินใจ
	 นกับญุอกิญาซโิอชว่ยทำาใหเ้ราตระหนกัวา่	
เราพบพระเจ้าได้ในการตัดสินใจของเรา...และเรา
สามารถขอพระเจ้าทรงนำาการตัดสินใจเรื่องราว
ต่างๆในชีวิตของเรา...	ท้ังเร่ืองการเรียน	อาชีพ	การงาน	
ความรัก	คู่ชีวิต	การเป็นนักบวช	หรือฆราวาส	ฯลฯ
เพราะการตัดสินใจของเราน้ันเป็นหนทางการ 
ตอบสนองคำาเชิญชวนของพระเจ้าท่ีจะรักและรับใช้	 
นั่นเป็นรหัสธรรมเกี่ยวกับการมีประสบการณ์ใน
พระเจ้า...ผ่านทางการรับใช้คนอ่ืนน่ันเอง...การพบพระ
ในทุกส่ิงไม่ใช่เพียงเพ่ือตัวเราเองเท่าน้ัน...เราถูกเรียก
และเชิญชวนให้ทำางานร่วมกับพระเยซูคริสตเจ้า
เพื่อช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นสำาหรับคนทุกคน

พบพระเจ้าได้ในความเจ็บปวดและความทุกข์
	 เราพบพระได้ในความเจบ็ปวดของเราด้วย	
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สิ่งที่เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้	 ความรุนแรงที่ผู้คน
กระทำาต่อกัน	ข้อจำากัดต่างๆในชีวิต	ความไม่สามารถ
ตา่งๆ	ความรู้สกึผิดพลาดในอดตีท่ีผา่นมาของเรา...
นอกนัน้เราอาจพบพระเจ้าไดใ้นความทุกข์ยากของ
เรา	ความทกุขท์ีอ่าจทำาใหห้วัใจของเราแตกสลาย...
ขณะเดียวกันพระองค์ทรงนำาส่ิงท่ีงดงามมาให้โลก
ของเราด้วย	การไถ่กู้มนุษยชาติท่ีเกิดข้ึนด้วยความ
กรุณาของพระองค์	การยกโทษบาปเกิดขึ้นในวันที่
พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ...

เคล็ดลับในการพบพระเจ้าในทุกสิ่ง
	 นักบุญอิกญาซิโอแนะนำาเคล็บลับ	 2	
ประการที่ช่วยให้เราพัฒนาความไว้ในการรับรู้ถึง
การเคลือ่นไหวของพระเจ้าในชวีติและจิตใจของเรา	
เคล็ดลับประการแรกก็คือ	การใช้เวลาในแต่ละวัน
มองเห็นการประทับอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของเรา	
“การพจิารณาการตระหนกัรูใ้นพระเจา้”	โดยใชช้ว่ง
เวลาราว	15	นาทีในแต่ละวันมองย้อนกลับมาในชีวิต	
ของเรา	5	ขั้นตอน	กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้	
	 1)	ขอพระเจ้าช่วยให้เราตระหนักรู้ถึงการ
สถิตอยู่ของพระเจ้าในทุกสิ่งในวันนี้	
	 2)	 ย้อนมองส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนต้ังแต่เช้าจรด 
ค่ำา	 และขอบคุณพระเจ้าในส่ิงท่ีพระองค์ทรงดูแล
เอาใจใส่เรา
	 3)	ใสใ่จในความรูส้กึเดน่ๆของเราในวนันี	้
ไตร่ตรองว่าความรู้สึกเด่นๆ	ในใจขอเรามาจากเร่ืองใด
และนำาเราไปในทศิทางใด	เชน่	นำาเราไปสูค่วามเชือ่	
ความหวัง	 และความรัก	หรือนำาเราห่างจากความ
เชื่อ	ความหวัง	ความรัก	
	 4)	ถ้าจิตใจเราเข้าไปสู่ความเชื่อ	ความหวัง	
ความรักก็ขอบพระคุณพระองค์	 และถ้าจิตใจเรา
เคล่ือนห่างจากความเช่ือ	ความหวัง	ความรัก	ก็แสดง
ความเสียใจ	 และขอพระองค์ช่วยให้เรากลับใจสู่
ทิศทางของความเชื่อ	ความหวัง	ความรัก
	 5)	ขอพระเจา้นำาทางเราในวนัพรุง่น้ี	ใหเ้รา
ได้พบพระองค์ในทุกสิ่ง
	 เคล็ดลับประการท่ี	 2	 คือ	การภาวนาด้วย
ประสาทสัมผัสทั้งกายใจ...ด้วยการขอพระเจ้าช่วย
ให้เราสัมผัสถึงชีวิตของพระเยซูเจ้า	ติดตามพระองค์	

ไดย้นิเสยีงของพระองค	์มองเหน็สิง่ทีพ่ระองคท์รง
กระทำา	 มองเห็นสิ่งที่เราตอบสนองต่อพระองค์	 
สิง่สำาคญัคอืรูจ้กัพระเยซเูจา้อยา่งใกลช้ดิสนทิสนม	
เป็นความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นการส่วนตัวใน
ชีวิตประจำาวันของเรา

พระองค์ทรงอยู่ที่นี่ อยู่กับเราเสมอ...
	 การพบพระเจ้าในทุกสิ่งอาจเกิดขึ้นได้ใน
ทุกสถานการณ์	ทุกความเคลื่อนไหวในชีวิตประจำา
วัน...ในการสนทนาของเรากับคนอื่นในจราจรท่ี
ติดขัด	ระหว่างการทานข้าวเที่ยง	ช่วงที่เราเดินบน
ทางเดนิขณะทีเ่ราเรยีนในหอ้งเรยีน	ในทีท่ำางาน	ใน
การประชุม	 ในการปลูกข้าว	ทำาไร่	ทำานา...รวมทั้ง
ในความสัมพันธ์ที่ยากลำาบาก	ในความล้มเหลว	ใน
ความกดดัน	 ในความเหงาว้าเหว่	 การปรับความ
เข้าใจ	การช่วยเหลือคนอื่น	การให้ความเข้าใจ	 ให้
กำาลังใจ...ฯลฯ...เราสามารถพบพระได้ทุกสิ่ง	ทุก
เวลา	เราพบวา่พระเจา้ทำางานอยา่งหนกัเพือ่ใหช้วีติ
และให้ความมั่นใจกับมนุษย์เราทุกคนว่า...	

 “พระองค์ทรงอยู่ที่นี่ อยู่กับเราเสมอ”
	 อย่างที่พระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่า	

 “จง รู้ เถิด ว่า เรา อยู่ กับ ท่าน ทุก วัน ตลอดไป

  ตราบ จน สิ้น พิภพ”	(มธ	28:20)

	 ขออวยพรให้ทุกท่านพบพระเจ้าในทุกสิ่ง 
	 นะครับ

______________________________________ 
ถ อ ด ค ว า ม แ ล ะ ร้ อ ย เ รี ย ง

	 “Finding	God	in	All	Things”	

	 จากเว็บไซต์	www.ignatianspirituality.com

	 						 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	www.loyolapress.com

	 เชิญชมเว็บไซต์บ้านใส่ใจ	www.carefor.org

	 	 เพื่อชีวิต	ความรัก	มิตรภาพ	กำาลังใจ	

	 	 สื่อสารอย่างสันติ	ปันน้ำาใจ	

	 ถามตอบปัญหาชีวิตบ้านใส่ใจ

	 บนเฟซบุ้ค	www.facebook.com/carefor.org
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คุ ย กั บ เ ภ สั ช ก ร

	 ข้อแนะนำาสำาหรับ	พ่อแม่	ผู้ปกครอง		ที่

มีลูกหลานใช้แท็บเล็ต	 ซึ่งมีประโยชน์มากมาย

มหาศาล	แตอ่าจกลายเปน็พษิ	สำาหรบัลกูหลานได	้	

หากไมม่กีารดแูลกำากบัการใช	้เดก็อาจถูกบัน่ทอน

สขุภาพ	ใช้แทบ็เลต็เพลินจนไมก่นิ	ไมน่อน	นิว้-คอ

เคล็ด	ไม่อยากว่ิงเล่น	เขียนหนังสือหรือทำากิจกรรม

สร้างสรรค์อื่นๆ	ที่สำาคัญ	อาจเกิดโรคติดแท็บเล็ต	

ซึง่การปฏเิสธเทคโนโลย	ีไมใ่หเ้ดก็เขา้ไปเกีย่วขอ้ง

โดยเด็ดขาดเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำาและเป็นไปได้ยาก

มากในยุคที่เด็กต้องเติบโตท่ามกลางกระแสการ

ไหลบ่าของเทคโนโลยี	ดังน้ัน	ส่ิงท่ีพ่อแม่	ผู้ปกครอง	

จะทำาได้	 คือ	ต้องติดอาวุธทางความคิด	 (ปัญญา)	

และสรา้งภมูคิุม้กนัใหล้กูหลานใหส้ามารถอยูก่บั

เทคโนโลยีได้อย่างฉลาดรู้	(รู้เท่าทัน)	ดังนี้

1. ใกล้ชิด
	 นับว่ามีความสำาคัญเป็นอันดับแรกสุด	

พ่อแม่ต้องแบ่งเวลาเลี้ยงดูลูกเล่นกับลูก	สอนลูก

ตัง้แตว่ยัแบเบาะ	สรา้งความรกั	ความอบอุน่	ความ

ผูกพันซึ่งจะเป็นรากฐานแห่งสายสัมพันธ์ใน

ครอบครัวอันยาวไกล	ทั้งนี้หากลูกได้รับแท็บเล็ต		

ควรเริม่ตัง้แตว่นัแรกทีจ่ะเขา้ไปมสีว่นรว่มในการ

ใช้ประโยชน์ทำากิจกรรมร่วมกัน	 ร่วมพูดคุย 

แลกเปล่ียนการรับรู	้การให้เหตผุล	ในมมุมองของ

พ่อแมต่ลอดจนสอบถามเร่ืองงานท่ีครูมอบหมาย

ผา่นแทบ็เลต็รวมทัง้สงัเกตและตดิตามความรูส้กึ

ของลูกจากการใช้แท็บเล็ตอยู่เสมอ

2. ฝึกคิดและทักษะชีวิต
	 จดัประสบการณก์ารเรยีนรูใ้หล้กู	เชน่	เลา่

นิทาน	อ่านหนังสือ	 เล่นของเล่น	 เล่นเกม	พาไป

ทัศนาจร	 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเร่ืองราว

เหตกุารณใ์นชวีติประจำาวนั	ฝกึให้ชว่ยทำางานบา้น	

ฝกึแกป้ญัหาและชว่ยเหลอืผูอ้ืน่โดยเฉพาะอยา่งยิง่

จะต้องสอนให้ฝึกคิดเป็นและรู้หลักการดำาเนิน

ชวีติทีด่งีามทัง้นี	้ในการใชป้ระโยชนจ์ากแทบ็เลต็	

พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างท่ีดีในการใช้ให้กับลูก

ตลอดจนหาประเดน็แงม่มุการเรยีนรูด้า้นบวกจาก

การใช้งาน	รวมทั้งควรสอนให้ลูกมีหลักคิด	อย่าง

น้อย	2	เรื่อง	ได้แก่

	 2.1	หลักคิด	เร่ือง	“	คุณ-โทษ”		คือ	สรรพส่ิง

ในโลกนีย้อ่มมทีัง้คณุ	(ด)ี	และโทษ	(เลว)	ในตวัมนั

เองเสมอ	เปน็ดาบสองคมทีค่วรเลอืกใชป้ระโยชน์

ให้ถูกและป้องกันโทษที่จะเกิดขึ้น

 

แท็บเล็ต	 (Tablet)แท็บเล็ต	 (Tablet)
ผศ.ดร.	มนต์ชุลี	นิติพน	ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
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	 2.2	 หลักคิด	 เรื่อง	 “คุณค่าแท้-คุณค่า 

เทียม”	คือ	มอง	แยกแยะสิ่งต่างๆ	ให้ออกว่า	อะไร

คือคุณค่า	 (ประโยชน์)	 แท้จริง	 อะไรคือคุณค่า	

(ประโยชน์)	 ที่มากกว่าประโยชน์แท้จริง	 เช่น	

นาฬิกามีคุณค่าแท้คือ	บอกเวลา	 	คุณค่าเทียมคือ	

เป็นของประดับ	ซึ่งควรให้ความสำาคัญต่อคุณค่า

แท้มากกว่าคุณค่าเทียม	ที่จะช่วยให้ลูกมีความ

ฉลาดมเีหตมุผีลและมคีวามพอเพยีงในการบรโิภค

3. ปลูกจิตสำ นึกแห่งความรับผิดชอบ
	 ฝึกให้รู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง	พ่อแม่	

ครอบครัว	เพื่อน	ครู	และสังคม

4. สร้างกรอบวินัย
	 -	 ฝึกลูกให้รู้จักมีระเบียบวินัยและกติกา

เพื่อไม่ให้ทำาอะไรตามใจตัวเองจนมีผลเสียต่อ

หน้าที่	การงาน	การพัฒนาตนและบุคลิกภาพที่ดี	

มีวุฒิภาวะ	ทั้งนี้	ควรหาอุบายให้รางวัลเมื่อลูกทำา

ดีและลงโทษเมื่อลูกทำาผิด

	 -	 ต้ังกฎเกณฑ์กติกาในการใช้งานตั้งแต่

แรก	เช่น	การจำากัดเวลาและเงื่อนไขทั้งนี้	ควรใช้

แทบ็เลต็ไมเ่กนิวนัละ	ครึง่ถงึหนึง่ชัว่โมง	โดยสรา้ง

กจิกรรมอืน่ของครอบครวัรว่มดว้ย	โดยต้องชีแ้จง

ถึงเหตุผลจนลูกเข้าใจและยอมรับ

หากทำาผิดกติกาจะต้องหาอุบาย

ลงโทษ

	 -	 ส่งเสริมให้ลูกใช้ไอทีในการ

ค้นคว้าเรียนรู้ 	 ทำารายงานส่งครู	 

วาดภาพ	เล่นดนตรี	มากกว่าเล่นเกม	

อย่างไรก็ตาม	หากลูกต้องการเล่น

เกม	พอ่แมไ่มค่วรหา้ม	แตค่วรดเูกม

ทีล่กูเลน่วา่มคีวามเหมาะสมตามวยั

ของลกูเพยีงใด	ซึง่ทัง้	4ขอ้นี	้จะเปน็

ภูมิคุ้มกันโรคติดการใช้แท็บเล็ตหรือไอที	 ได้เป็น

อย่างดี

	 นอกจากนี้	 กรมสุขภาพจิตยังได้ร่วมมือ

กับแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตสำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	

พฒันาสือ่เรยีนรูส้ำาหรบัเดก็และพอ่แมซ่ึง่สามารถ

นำามาใช้ประโยชน์ในโครงการ	แท็บเล็ตของรัฐบาล

ไดป้ระกอบดว้ย	การต์นูพฒันาทกัษะชวีติ	สำาหรบั

นักเรียนป.1-3	สำาหรับการเรียนรู้ทักษะชีวิตใน

ประเดน็สำาคัญของวยั	และ	ละครเสียงสำาหรบัพ่อ

แม่	 ในช่ือ	 “พ่อแม่เลี้ยงบวก”	 เพ่ือพัฒนาความ

สมัพันธแ์ละพัฒนาทักษะการเลีย้งลกูใหก้บัพ่อแม	่

การเขา้ถงึแทบ็เลต็	เปรยีบเสมอืนการไดเ้ครือ่งมอื

การเรียนรู้มาหนึ่งชิ้น	ฝ่ายต่างๆ	จึงควรเร่งพัฒนา

เนื้อหาและสิ่งสนับสนุนเพื่อให้โครงการนี้เกิด

ประโยชน์อย่างเต็มที่	 ทั้งนี้	 สามารถดาวน์โหลด

ได้ที่	www.jitdee.com
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บั นทึ กธรรมทู ต
มิสช่ัน

	 	กอ่นใหค้ำาสญัญาเปน็ธรรมทตูตลอดชพี	

ในคณะธรรมทูตไทย	 ผมได้เข้าเงียบตรียมตัว	

เตรยีมใจกบัคณุพอ่อาดรอีาโน เปโลซนิ	เมือ่ปลาย

เดือนกันยายน	 2012	ซึ่งเป็นช่วงอาทิตย์ที่กลุ่ม 

พระสงฆ์นักบวชที่เข้าอบรมจิตตารมณ์ธรรมทูต

กำาลังมาอยู่ท่ีบ้านคริสติน่า	ปากเกร็ด	นนทบุรี	พอดี

	 คุณพ่อได้ให้พระวาจาเกี่ยวกับ	 “ผู้รับใช้

ของพระเจ้า”	ในอิสยาห	์บทที	่42-43	เปน็แนวการ

รำาพึง	คำาของอิสยาห์ที่ว่า	“เจ้าทั้งหลายเป็นพยาน

ของเราและเป็นผู้รับใช้ของเรา	ซึ่งเราได้เลือกไว้

แลว้	เพ่ือเจา้จะรูจ้กัและเชือ่ถือเรา…”	(อสย	43,10)	

ทำาให้ผมต้องมองย้อนไปถึงกระแสเรียกการเป็น

ธรรมทตู	เพราะเปน็กระแสเรยีกซอ้นกระแสเรยีก

ธรรมทูตแต่ละคน	ไม่ใช่จะเป็นคนดีเลิศ	(perfect)

กว่าคนอื่น	 ทั้งในบุคลิกหรือการทำางานเผยแผ่ 

พระวรสาร	 หลายครั้งบางคนก็ยังมีผิดพลาด	

บกพร่อง	 ถูกหลอก	ถูกว่า	 บางครั้งก็มีอัตตาสูง	

ใจนอ้ย	ทอ้ถอย	หมดแรงบางครัง้กม็กีระตอืรอืรน้	

มีความหวัง	มีกำาลังใจ	คละปะปนกันไป	เพียงเพื่อ

ให้รู้ตัวว่า	พระเป็นเจ้าได้เรียกพวกเขามาทำางาน

เพื่อรับใช้พระองค์	 ในรูปแบบหนึ่ง	ที่ไม่ใช่เพียง

แค่การเป็นพระสงฆ์หรือเป็นนักบวชธรรมดา

เท่าน้ัน	“แต่ว่าท่านคือใคร	คือมนุษย์	คนหน่ึงเท่าน้ัน

เอง	ทา่นจะโตต้อบกบัพระเจา้ไดอ้ยา่งไร	สิง่ซึง่ถกู

ป้ันจะกล่าวแก่ผู้ป้ันได้หรือว่า	 ทำาไมท่านจึงป้ัน 

ข้าพเจ้าอย่างนี้”(รม	9,20)	

	 ผมเดินทางมากหน่อย	เพ่ือไปเย่ียมสมาชิก

ท่ีทำางานธรรมทูตทางภาคเหนือ		เย่ียมงานฆราวาส

ของครูด้า	ที่ศูนย์เด็ก	ใกล้	อ.เทิง	ผมได้พบสมาชิก

บางคนในโอกาสฉลองวดัที	่จ.เชยีงราย	ไดม้โีอกาส

ไปเสกวดัใหมก่บั	คณุพอ่พงษศ์กัดิ ์(C.Ss.R.)	และ

พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ แต่ละคนพยายาม

ทำางานกนัตามกระแสเรยีกทีพ่ระเปน็เจา้ทรงเรยีก

พวกเขามา	ตามสไตล์ของแต่ละคน	เพ่ือพระเยซูเจ้า

องค์เดียวกัน	 แต่กระแสสังคมทางภาคเหนือ	

ยอมรับว่า	มันมาแรงจริงๆ	คือ	การค้ายาเสพติด	

และการเตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมรับประชาคม

อาเซียน	 มีการพัฒนาต่างๆ	 มากมาย	 กระแสที่ 

เช่ียวกรากเหล่านั้น	มันมีผลกระทบต่อความเชื่อ

และการปฏิบัติตนเป็นคริสตชนอย่างหลีกเล่ียง 

ไม่ได้	มันเป็นเร่ืองผลประโยชน์	ความโลภ	พระคุณเจ้า

ได้เทศน์เน้นว่า	เราคริสตชน	ต้องยืนหยัด	เป็นผู้มีี

ความเช่ือมัน่คง	เราถึงจะอยู่รอดได	้ไมไ่หลไปกลับ

กระแสเหล่านี้	 “เหตุฉะนั้น	 เมื่อเราได้เป็นคน 

ชอบธรรมเพราะ	ความเชื่อแล้ว	 เราจึงมีสันติสุข

ในพระเจา้	ทางพระเยซคูรสิตเจา้ของเรา”	(รม	5,1)

ไตร่ตรองชีวิตธรรมทูต
กลุ่มเด็กและเยาวชนจากศูนย์คาทอลิก อ.เชียงของ
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	 ผมยงัไดมี้โอกาสไปเย่ียมสมาชกิทีท่ำางาน

ในประเทศกัมพูชา	ก็เห็นว่า	กำาลังอยู่ในช่วงการ

เปลี่ยนแปลงในคณะธรรมทูตแขวงทางโน้น

เหมือนกัน	คือ	คุณพ่อวีระชัย	 ย้ายไปอยู่วัดใหม่	

ศูนย์อภิบาลฝั่งแม่น้ำาโขงต้องเน้น	การฟื้นฟูกลุ่ม 

คริสตชน	ซ่ึงมีปัญหายาบ้าคุกคามด้วย	โดย	มีคุณพ่อ

นกิร	เปน็ผูช้ว่ยชัว่คราวชว่ยงานอยู่ทีน่ั่นดว้ย	สว่น

กลุ่มสมาชิกร่วมงานของคณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ	 

ท่ีอยู่	จ.กัมปงทม	ก็กำาลังเปิดบ้านใหม่	ท่ี	จ.เสียมเรียบ	

เนื่องจากมีสมาชิกมากขึ้น	คือมี	ซ.จิรนันท์ และ	

ซ.สุขริน	(กัมพูชา)	จึงสามารถขยายไปช่วยงานที่

เขตวัดเสียมเรียบได้	 และที่จะไปอยู่ที่ใหม่คือ	 

ซ.พรทิพย์ และ	ซ.สุขริน	จะไปอยู่ที่นั่น

	 นอก น้ัน คุณ พ่อ ซัน เ ด ย์  ( หัต ถ ชัย  

วงศ์มาแสน)	ก็จะย้ายไปอยู่เขตมิสซังกัมปงจาม 

ในเดือนหน้า	 ซ่ึงภาษาเขมรของคุณพ่อก้าวหน้า

เรว็มาก	ซสิเตอรพ์ระหฤทยัฯ	กช็ว่ยงานอภบิาลได้

อยา่งมาก	โดยเฉพาะในชว่งทีพ่ระสงฆข์าดแคลน	

ซิสเตอร์รักกางเขนแห่งอุบลฯ	แม้จะอายุมากขึ้น

แต่ด้วยแรงของพระเจ้า	ซิสเตอร์ยังคงทำางานรับใช้

ทีม่สิซงักมัปงจาม	อยา่งซือ่สตัยม์ัน่คง	“ยิง่กวา่นัน้

เราช่ืนชมยนิดใีนความทกุขย์ากของเราดว้ย	เพราะ

เรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้น	ทำาให้เกิดความอดทน	

และความอดทนทำาใหเ้หน็วา่	เราเปน็คนทีพ่ระเจา้

ทรงใช้ได้	 และการที่เราเห็นเช่นนั้น	ทำาให้เกิดมี

ความหวงัใจ	และความหวงัใจมไิดท้ำาใหเ้กดิความ

เสียใจเพราะผิดหวัง	 เพราะเหตุว่าความรักของ

พระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา…”	(รม	5,3-5)

	 เดือนตุลาคมที่ผ่านมาพระศาสนจักร

คาทอลิกทั่วโลกจะประกาศเป็นปีแห่งความเชื่อ		

พระสันตะปาปาตรัสถึงว่า	 วิกฤติต่างๆ	 ในโลก	

และในพระศาสนจักรนั้นเป็นผลจากที่เราขาด

ความเชื่อ	 ซึ่งแต่ละศาสนาพยายามชี้นำาศาสนิก

ของตน		เพื่อบรรลุความหลุดพ้นฝ่ายจิตวิญญาณ	

จากความลุ่มหลงต่างๆ	ในโลก	ในพระศาสนจักร

คาทอลิกของเราเอง	ก็พยายามสอนและปรับตัว	

เพราะเราเองก็ถูกกระแสทางโลกซัดเข้ามาอยู่

เสมอ	หลายคนก็ไหลไปตามคล่ืนเหล่าน้ัน	แสวงหา	

เกียรติ	 อำานาจ	การยอมรับ	ชื่อเสียง	อย่างพี่น้อง

ทางพุทธว่า	กิน	กาม	เกียรติ	ล้วนแต่มีผลกระทบ

ต่อความเชื่อของเราทั้งสิ้น

	 คนทำางานธรรมทูตเองกย็อมรบัวา่การนำา	

ความเชือ่ไปสูผู่อ้ืน่	กต็อ้งมจีดุยนืในความเชือ่ของ

ตนอย่างลึกซ้ึง	ทำาอย่างท่ีพระเยซูเจ้าทรงกระทำา	

ปฏิบัติตนอย่างที่พระองค์ทรงปฏิบัติ	 แต่เม่ือทำาๆ	

ไป	 ก็เห็นว่า	บางคร้ังก็คาบเก่ียวกันระหว่างความ

เห็นทางโลกและทางธรรม	จากประสบการณ์	ผม

ยอมรับว่า	ผมต้องหันกลับไปยังความเช่ือท่ีเรามี

ตั้งแต่เดิมเสมอ	 หันกลับไปพึ่งพระวาจาชี้นำา	 

หันกลับไปยังคำาสอนของพระศาสนจักร	มันถึง

ทำาให้ชีวติและอดุมการณ์ของการเป็นธรรมทูตยัง

คงอยู่ได้

	 ผมช่ืนชมยินดีอย่างลึกๆ	ถึงการมีส่วนร่วม

ของกลุ่มฆราวาสหลายคนสนับสนุน	คณะธรรมทูต

อยู่เบ้ืองหลังแบบเงียบๆ	 โดยเฉพาะหลายคนใน

กลุ่มพีเอ็มจี(กลุ่มประกาศข่าวดีตามวัด)	ซ่ึงนอกจาก

ต้องทำางานหาเล้ียงปากท้องของตนแล้ว	อยู่ท่ามกลาง

การแข่งขันของสังคม	แต่พวกเขา	ก็ยังใช้พระพร	

ซ.รุ่งทิพย์ กับเด็กๆกว่า 50 ชีวิต
ที่ศูนย์ในเขต อ.เชียงแสน

สอนคำาสอนเด็กที่ศูนย์ 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เด็กๆ ของครูด้า วันฉลอง
วัดแม่พระบังเกิดที่เชียงราย
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หนา้ทีก่ารงาน	และความสามารถทีแ่ตล่ะคนม	ีมา	

สนับสนุนการทำางานของคณะธรรมทูตไทยอีกด้วย	

	 นอกจากนี้ผมเชื่อแน่ว่า	 ในกลุ่มเยาวชน	

ยงัมหีลายคนทีม่น้ีำาใจด	ีอยากเรยีนรูแ้ละ	รูจ้กัการ

ทำางานรบัใชพ้ระเจา้ในคนตา่งศาสนา	ทางคณะจงึ

ได้สนับสนุนเยาวชนเหล่านี้	 โดยจัดโครงการ

สัมผัสงานธรรมทูตขึ้น	เราเรียกว่า	“ค่ายกิเดโอน”	

ซึ่งจัดไประหว่างวันที่	 8-12	ตุลาคม	 2012	ที่วัด 

แมพ่ระลกูประคำา	ขนุยวม	จ.แมฮ่อ่งสอน	“เจา้บรุษุ

ผู้กล้าหาญเอ๋ย	 พระเจ้าทรงสถิตกับเจ้า”  (วนฉ	

6:12)	ส่วนกลุ่ม	“กลุ่มประกาศข่าวดีตามวัด”	จะ

จดัครัง้ตอ่ไปในวนัศกุร-์อาทติย	์ของ	3	อาทติยแ์รก	

ในเดือนกุมภาพันธ์	 และอีกสองอาทิตย์แรกของ

เดือนเมษายน	2013	 เราจัดวัน

สุดสัปดาห์เพื่อไม่ให้มีผลกระ

ทบ	ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้นะครับ	ที่	08-4613-1125

	 ในโอกาสน้ี	 ขอคำา

ภาวนาและการสนับสนุนใน

ด้านต่างๆ	 เพื่อการประกาศ 

พระวรสาร	 ในโอกาสวัน 

แพร่ธรรมปีน้ีด้วย	 ผ่านทาง

คณะธรรมทูตไทยและขอ 

คำาภาวนาสำาหรับสมาชิกใหม่ของธรรมทูตอีก 

สองท่านคือ	สังฆานุกรรชตะ ประทุมตรี	 และ 

บราเดอรบ์ญุธรรม แหวนฉมิพล ีสมาชกิ	คนที	่12	

และ	13	ของคณะ	เพื่อพวกเราจะได้เป็นแสงสว่าง

ของพระคริสต์แก่คนที่ยังไม่รู้จักพระต่อๆ	ไป

การต้อนรับของ
ชาวอาข่าที่หมู่บ้าน
แม่ห้วยซ้าย จ.เชียงราย

คพ.วีระชัย กับถ้ำาแม่พระในหมู่บ้านที่ดูแล
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ดู ห นั ง ภูมินทร์	พงษ์	ไกรกิตติ

	 เห็นช่ือหนังเร่ืองน้ีคร้ังแรกในรายช่ือหนัง

เปิดตัวฉายสัปดาห์แรกในอเมริกาของเว็บ	 imdb.

com	ก็ต้องประหลาดใจที่หนังจากฝรั่งเศสเรื่องนี้

ทำาไมถึงได้คะแนนโหวตจากผู้ชมทั่วโลกสูงมาก	

(ข้อมูลถึงต้นเดือนต.ค.	หนังได้	 8.6/10	จากผู้ลง

คะแนนให้	9	หมื่นกว่าคน	และติดอันดับ	70	 ใน	

Top	250)	ทั้งที่ดูจากตัวอย่างหนังและโปสเตอร์ก็

เรียบง่ายมาก	 เป็นภาพรอยยิ้มของชายสองวัย	 

ชายผิวขาวกับหนุ่มผิวดำา	 จนเมื่อหนังเรื่องนี้เข้า

ฉายในโรงหนงับา้นเรา	(นา่เสยีดายทีเ่ขา้เพยีงสาม

โรงเท่าน้ัน)	ก็ไม่รีรอท่ีจะไปพิสูจน์ว่าเพราะอะไรกัน	

หนังเรื่องนี้จึงเป็นขวัญใจมหาชนของชาวเมือง

น้ำาหอมและทัว่ยโุรป	จนทำาสถติหินงัฝรัง่เศสทีท่ำา

เงนิสงูสดุในประเทศ	และตดิอนัดบัหนงัทีข่ายตัว๋

ไดม้ากทีส่ดุอนัดบัสองของประเทศ	(19.3	ลา้นใบ)	

เป็นรองเพียงแค่	Titanic	(21.7	ล้านใบ)

	 ความสำาเร็จของ	The	Intouchables	มาจาก

สัดส่วนที่สมดุลระหว่างความเป็นดราม่าและ 

คอเมดี้ของหนัง	 ท้ังโดยเรื่องราวแล้วก็เอื้อให้ทำา

ออกมาบีบค้ันอารมณ์ได้มากกว่านั้น	 แต่ผู้กำากับ

ร่วมท้ังสองคนคือ	 โอลิวิเยร์	นาคาเช	และ	 เอริค	 

โทเลดาโน	 เลือกจะนำาเสนอในด้านที่สดใสให้

ความหวงักบัผู้ชมมากกวา่	ท้ังยงัไดค้วามแข็งแกรง่

และแสดงเข้าคู่กันได้อย่างดีของนักแสดงนำาท้ังสอง	

ตลอดจนงานด้านถ่ายภาพ	 ตัดต่อ	 และดนตรี

ประกอบ	หนังเรื่องนี้จึงได้หัวใจของผู้ชมไปอย่าง

ไม่ยากเย็น

	 เรื่องราวของหนังคือมิตรภาพของคู่ที่

แตกต่างแต่มาช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน	ฟิลิปป์	

(ฟรังซัวส์	คลูเซท์)	แม้จะเป็นเศรษฐีร่ำารวยเงินทอง	

มีบ้านหลังใหญ่และสิ่งอำานวยความสะดวก 

ทกุอยา่ง	แตต่อ้งมาประสบอบุตัเิหตจุนไมส่ามารถ

เคลื่อนไหวร่างกายตั้งแต่คอลงไป	นอกจากจะมี

แพทย์พยาบาลมาตรวจรักษาเขาเป็นประจำาแล้ว	

ซึ่งจำาเป็นต้องมีคือคนที่จะต้องคอยอยู่ช่วยเหลือ

ตลอด	24	ช่ัวโมง	งานดแูลเศรษฐเีช่นนีค่้าตอบแทน

ต้องไม่น้อยแน่	จึงมีคนมารอคิวสัมภาษณ์หลายคน	

แตฟิ่ลิปป์กลับเลือกหนุม่รา่งใหญเ่ช้ือสายเซเนกลั

ชื่อ	 ดริสส์	 (โอมาร์	 ซี)	 ทั้งที่จุดประสงค์การมา 

สมัครงานครั้งนี้ของหนุ่มคนนี้เพียงแค่ต้องการ

ลายเซ็นตว์า่เขาไดม้าสมคัรงานจริง	(จะไดห้รอืไม่

กไ็มส่ำาคญั)	เพือ่ไปรับเงนิชว่ยเหลอืคนตกงานจาก

ทางการ	

	 ฟิลิปป์เลือกดรสิส์คงเพราะถูกชะตาอะไร

บางอย่าง	 แม้เพ่ือนท่ีหวังดีจะมาเตือนให้ระวัง

เพราะตรวจสอบประวัติของดริสส์แล้วพบว่าเขา

เคยติดคุกเพราะขโมยของมาแล้ว	(วันท่ีมาสัมภาษณ์

งานเขาก็แอบหยิบของไปหนึ่งอย่าง)	 แต่ด้วย 

พื้นฐานที่ต่างกันนี้เอง	ทำาให้ดริสส์ได้เข้ามาช่วย

มิตรภาพในความแตกต่าง
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สร้างสีสันเพิ่มชีวิตชีวาให้กับตัวเขาที่ได้แต่อยู่ 

บนเตียง	บนรถเข็นหรือที่นั่งในรถ	ทั้งที่ก่อนจะ

ประสบอุบัติเหตุ	 เขาเป็นคนรักความต่ืนเต้นผจญภัย	

ชอบเล่น	 ร่มร่อน	 (Paragliding)	 ที่เสมือนได้ 

เหาะเหินไปในอากาศดังวิหกเหินลม	

	 คูแ่ตกตา่งทัง้สองตา่งไดเ้รยีนรูซ้ึง่กนัและ

กนั	เปดิใจกวา้ง	เรยีนรูโ้ลกของอกีคน	เพือ่เตมิเตม็

ในส่วนที่ตัวเองพร่อง	 เช่นเดียวกับคำาโปรยของ

หนังเรื่องนี้ที่ว่า	“Sometimes	you	have	 to	reach	

into	 someone	 else’s	world	 to	 find	 out	what’s	

missing	in	your	own”	ฟลิิปปเ์องเปน็เชน่คนร่ำารวย

ทั้งหลายที่ชื่นชอบสะสมงานศิลปะ	 โดยเฉพาะ

งานแนวนามธรรม	Abstract	ที่ราคาแสนแพง	แต่

คนธรรมดาหวัไม่ถงึเชน่ชาวบา้นอย่างเรา	ดเูทา่ไร

นอกจากจะไม่เหน็ความงามแลว้ยงัมองไมอ่อกวา่

เปน็รปูอะไร	แตด่รสิสเ์องกไ็ดแ้รงบนัดาลใจ	ลงมอื

วาดภาพแอ็บสแตรกส์เอง	ทั้งฟิลิปป์ยังช่วยขาย

ภาพให้ด้วย	

	 ความแตกต่างอีกอย่างของทั้ งคู่คือ

รสนยิมการฟงัเพลง	พืน้ฐานของชาวยุโรปผวิขาว

คอืการฟงัเพลงคลาสสกิทีฟ่ลิปิปเ์ชือ้เชญิใหด้รสิส์

ฟัง	 เขาก็บอกว่าเคยได้ยินเป็นเพลงประกอบหนัง

โฆษณา	หรอืเปน็เพลงรอสายของสำานกัจดัหางาน

ของรัฐ	ท่ีไม่ค่อยจะมีคนรับสาย	หรือตอนไปดูละคร

โอโปร่าเรื่อง	Der	Freischutz	ดริสส์ก็หัวเราะล่ัน

เม่ือเห็นนักแสดงที่ประดับตัวด้วยใบไม้	ออกมา

ร้องเพลงภาษาเยอรมัน	 จนผู้ดีคนอื่นต้องจุ๊ปาก

บอกใหเ้ขาเงยีบๆ	หนอ่ย		สว่นดรสิสเ์องกแ็นะนำา

ให้ฟิลิปป์ได้รู้จักเพลงป๊อปเพราะๆ	 ที่ให้ความ

รื่นรมย์กับชีวิต	 โดยเฉพาะในวันเกิดของฟิลิปป์	

หลงัจากมนิคิอนเสริต์เพลงคลาสสกิอยา่งทีน่า่จะ

จัดกันทุกปีผ่านไปด้วยบรรยากาศแบบเนือยๆ	

ดริสส์ก็เปิดเพลง	Boogie	Wonderland	 ของวง	

Earth,	Wind	&	Fire	พร้อมกบัวาดลลีาเตน้โชวแ์ละ

เชิญชวนให้ทุกคนเตน้ดว้ย	โดยบอกวา่วนัเกดิของ

ฟิลิปป์ทั้งที่	มาสนุกเพื่อเขากันเถอะ	

	 นอกจากนีค้วามตรงไปตรงมาของดรสิส์

เองก็เป็นแบบอย่างให้กับฟิลิปป์ในเรื่องความรัก

ด้วย	ขณะที่ดริสส์ถ้าจะจีบผู้หญิงเขาก็แสดงออก

แบบลกูทุ่งๆ	ไมต่อ้งหลบซอ่น	แตฟิ่ลปิป์กลบัอาย

ที่จะมีสัมพันธ์ครั้งใหม่กับผู้หญิงที่คุยกันถูกใจ

ทางจดหมาย	ด้วยอาจกลัวว่าเธอคนนั้นจะรับเขา

ในสภาพนี้ไม่ได้	 	ส่วนฟิลิปป์เองก็ได้นำาดริสส์ไป

สัมผัสประสบการณ์ตื่นเต้นในการเล่นร่มร่อน	

ทั้งๆ	ที่ตอนแรกเขากลัวแทบตาย

	 จากงานท่ีไดม้าโดยไมต่ัง้ใจและบางอยา่ง

ก็ไม่อยากที่จะทำาด้วยซ้ำา	 เช่นต้องใส่ถุงน่องให้ 

ฟลิปิป	์แตด่ว้ยความรกั	ความผกูพนั	และมติรภาพ

ที่ก่อเกิดมากขึ้นทุกวัน	 เขาจึงทำาหน้าที่มากกว่า

เพ่ือเงิน	แตด่ว้ยความรกัในเพ่ือนมนษุย์	โดยเฉพาะ

รู้สึกเห็นใจฟิลิปป์	ในบางคืนท่ีต้องทนทุกข์ทรมาน

จากความเจบ็ปว่ยของรา่งกาย	ดา้นฟลิปิปแ์มจ้ะมี

ขอ้จำากดัทางรา่งกายแตเ่ขากไ็ดพ้บความสขุในวนั

เวลาของชีวิตที่ยังมีเรื่องดีๆ	เกิดขึ้นอีกได้มากมาย	

และในฉากจบของหนังเราได้เห็นภาพช่วงสั้นๆ	

ของฟิลิปป์	และ	อับเดล	ตัวจริง	ตอกย้ำาให้เรารู้ซึ้ง

วา่มติรภาพจากพ้ืนฐานท่ีแตกตา่งกนัเช่นนีเ้กดิข้ึน

จริง		แม้ในโลกปัจจุบันท่ีเต็มไปด้วยความเหล่ือมล้ำา

และความหวาดระแวงต่อกัน
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55 ผ่านมา 55 ปี
พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา	กาญจนบัตร

	 ดิฉันได้คุยโทรศัพท์กับ	คุณหน่อย	ซึ่งเป็นเพ่ือนรักท่ีเรียนมาด้วยกันตั้งแต่ช้ันอนุบาล	ความ

ผกูพนัและเขา้ใจกนัทำาใหเ้รารกักนัมาก	แมจ้ะไมไ่ดต้ดิตอ่กนับอ่ยนกัในระยะหลงัๆ		เพราะดว้ยภารกจิ

รัดตัว	แต่เราก็จะไต่ถามถึงทุกข์สุขของกันและกัน

	 โชคดีท่ีมีเพ่ือนแท้ท่ีมีคุณภาพหลงเหลืออยู่อีกหลายคน	บางคนคุยสนุก	บางคนเป็นผู้รับฟังท่ีดี	

บางคนชอบปรึกษาเมื่อมีปัญหา	 เราจึงมีเพื่อนหลายประเภท	และคุณหน่อยก็เป็นเพื่อนแท้	ที่ทุกครั้ง

เมื่อคุยด้วยแล้วรู้สึกสบายใจ

	 จากการมองโลกในแง่ดี	มีอารมณ์ขัน	จิตใจเบิกบาน	จะได้ยินแต่เสียงหัวเราะ	และอารมณ์ดี	ทำาให้

ดิฉันมคีวามสขุเมือ่ไดค้ยุกบัเพือ่นคนนี	้ทา่นผูอ้า่นกค็งจะเหมอืนดฉินัท่ีชอบคบกบัคนร่าเริง	เบิกบาน	

และมองโลกสดใส

	 ชีวิตในวัยเด็กเราก็มีหน้าที่เรียน	 และใช้ชีวิตผ่านไปวันๆ	 ไม่ต้องกังวลกับสิ่งใดมากเหมือน

ปัจจุบันไม่ต้องแย่งกันเรียนพิเศษ	ดิฉันเลยไม่เครียดเรื่องการเรียน	ไม่เหมือนกับเด็กสมัยนี้ที่พ่อแม่พา

ไปเรยีนพเิศษตัง้แตต่วัเล็กๆ	ตอ้งแขง่ขนักนัทกุเรือ่ง	ทัง้พอ่	แม	่	ลกู	เครยีดกนัไปหมด	เพราะพอ่แมก่ลวั

ลูกเรียนสู้คนอื่นไม่ได้	จะน้อยหน้าผู้เป็นพ่อแม่	เลยไม่รู้ว่า	ทำาเพื่อตนเองหรือเพื่อลูกกันแน่	

	 ดฉินัจงึมทีศันคตทิีแ่ตกตา่งจากคนรอบขา้งคือ	อยากให้หลานๆ	เรยีนแบบสบายๆ	เหมอืนการ

ศกึษาของตา่งประเทศทีใ่หเ้ดก็รูจ้กัคดิและรูจ้กัแกไ้ขปญัหา	เรียนอยา่งมคีวามสขุ	ไมต่อ้งไปเปรยีบเทยีบ

กับใคร	ให้เขาเป็นคนดี	มีความรับผิดชอบ	รู้หน้าที่	และมีวินัยก็เพียงพอแล้ว

	 สำาหรบัชวีติของคณุหนอ่ยในสายตาของดฉินัๆ	รู้สึกดใีจกบัโชตชะตาของเพ่ือนรักคนนี	้ท่ีโรย

ด้วยกลีบกุหลาบ	เธอมีทุกอย่างที่ผู้หญิงทั่วไปโหยหา	คือ	มีครอบครัวที่อบอุ่นท่ามกลางความรักของ

สามีและลกูๆ	ฐานะกร็่ำารวย	แตเ่มือ่มคีวามสขุจนลน้ความทกุขก์ค็อ่ยๆ	คลานเขา้มา	เมือ่ลกูสาวคนเลก็

ป่วยมีไข้สูงและเกิดอาการชักจึงส่งผลทำาให้การพัฒนาการทางสมองของลูกคนเล็กช้าลง	 ไม่เหมือน

เด็กในวัยเดียวกัน	เธอและสามียอมรับความผิดปกติของลูก	พยายามเลี้ยงลูกคนเล็กอย่างดี	ให้โอกาส

ทกุอยา่ง	ใหใ้ชช้วีติเหมือนเดก็ทัว่ไป	และลูกสามารถเลา่เรยีนในโรงเรยีนชัน้นำาได	้เพยีงแตต่อ้งประคอง

ให้เด็กน้อยได้เรียนตามทันเพื่อนๆ	แม้จะลำาบากในการเลื่อนชั้นในแต่ละปี	ที่สุดเธอก็ทำาสำาเร็จจนลูก

จบชั้นมัธยม

	 ทั้งสามีและเธอตัดสินใจส่งลูกไปเรียนต่อต่างประเทศโดยหาโรงเรียนพิเศษสำาหรับเด็กท่ีมี

ปัญหาทางสมอง	ซึ่งจะมีครูผู้ชำานาญในแต่ละด้านของวิชา	รวมทั้งกีฬาการขี่ม้า	ซึ่งจำาเป็นสำาหรับเด็ก

พิเศษเหล่านี้

	 เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ	จนเขาสามารถเดินทางบินกลับมาหาพ่อแม่ได้	ช่วยตนเองได้	

บทบาทของความเป็นคนดี



พฤศจิกายน 2012 65

จนขณะนี้ลูกสาวของเธอมีพรสวรรค์ในการทำาอาหาร	และเบเกอรี	เธอจึงเปิดร้านให้ลูกรู้จักการดำารง

ชีวิต	หากในอนาคตเขาขาดพ่อแม่ไปก็จะยืนได้ด้วยตนเอง	 ดิฉันขอปรบมือในการสรรค์สร้างสิ่งดีๆ	

มอบให้ลูก	 เธอยอมทำาทุกอย่างเพื่อเตรียมลูกให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าและท่ีสุด	 ลูกก็ใช้ชีวิตอย่างมี

ความสุข	เขาสามารถขับรถไปไหนๆ	ได้	แม้จะเป็นคนที่มีปัญหาทางสมอง	ถ้ามีการกระตุ้นให้กำาลังใจ

ในทิศทางที่ถูกต้อง	ทุกอย่างย่อมดีขึ้น	ถ้าพ่อแม่ผู้ใดมีปัญหาเช่นเดียวกับคุณหน่อย	ขอให้ลองลุกขึ้นสู้

อย่าท้อแท้สิ้นหวัง	ลูกของท่านก็อาจจะกลายเป็นคนใหม่ที่ช่วยเหลือตนเองได้ค่ะ

	 หลังจากมรสุมผ่านไปแล้ว	ความทุกข์ใหม่ก็เข้ามาแทนท่ีอีกเม่ือสามีเกิดอาการเจ็บปวดกล้ามเน้ือ 

ทีแ่ผน่หลงั	จงึไปตรวจกลบัพบวา่เปน็มะเรง็ทีป่อดในขัน้สดุทา้ย	ซึง่สามเีธอไมเ่คยสบูบหุร่ีมากอ่น	และ

รักษาสุขภาพมาก	ในที่สุดสามีของคุณหน่อยก็ตายจากเธอไปแบบไม่ได้ตั้งตัว	จากคนร่าเริงกลายเป็น

ซึมเศร้า	ขาดร่มโพธิ์ร่มไทร	เพื่อนคู่ทุกข์คู่ยาก	เธอหลบหน้าเพื่อนๆ	และสังคม	มุ่งเข้าหาวัดเพื่อคลาย

ความทุกข์

	 แตแ่ลว้ดว้ยจติใจทีเ่ขม้แขง็	เธอเริม่ปรบัเปลีย่นชีวติใหม	่เธอเร่ิมปลงไดก้บัเร่ืองการพลดัพราก	

เพราะเราทุกคนหนีความตายไม่ได้	ต้องดิ้นรนต่อไปตราบที่ยังมีลมหายใจ

	 คุณหน่อยกลับมาเป็นคนเดิมอย่างมีสติ	เธอกลับมาหาเพื่อนและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย	สมถะ	

และที่สำาคัญที่สุดคือ	การมองโลกในแง่ดี	

	 ทุกคร้ังท่ีได้คุยกัน	เราจะคุยนานก็เพ่ือได้แลกเปล่ียนแนวคิดมุมมอง	ดิฉันคิดว่าหากเราได้ใกล้ชิด

คนดีๆ	สักคน	 เราก็จะซึมซับสิ่งดีของเขาและอยากเลียนแบบ	แต่ถ้าเราเข้าไปคลุกคลีกับคนที่มีจิตใจ

แข็งกระด้าง	อิจฉาริษยา	เราจะเห็นดีเห็นงามตามไปด้วยโดยไม่ตั้งใจ	จึงควรหลีกเลี่ยงคนไม่ดีจะดีกว่า	

ใครได้พบเห็นจะเข้าใจว่าเราก็คงมีนิสัยเช่นเดียวกันกับคนที่เราคบหา

	 คุณหน่อยบอกดิฉันว่า	เขาพอใจกับสิ่งที่มีอยู่	ไม่ทะเยอทะยาน	ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	

ลองดูซิว่าคนรวยมากๆ	หาเงินมาได้มากมาย	แต่ก็สามารถกินได้เพียงเท่าที่กระเพาะจะรับได้เท่านั้น	

เธอหลีกเลี่ยงการขัดแย้ง	 ไม่คาดหวังสิ่งใดจากลูกและคนรอบข้าง	พยายามเข้าใจผู้อื่น	 และทำาส่ิงใด

ก็ตามให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นให้มากที่สุด	เธอจะเสนอความช่วยเหลือให้ทุกคน	แม้แต่ดิฉันเมื่อเธอรู้

ว่าดิฉันมีปัญหาหรือมีความทุกข์	เธอก็พยายามยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ	แม้แต่จะมารับไปเรียนวาดภาพ	

เพราะการวาดภาพต้องใช้สมาธิและจิตใจที่สงบ	ไม่พลุกพล่าน	จากคนไม่มีพรสวรรค์ทางศิลปะ	เธอก็

กลายเป็นจิตรกรที่สามารถวาดภาพได้สวยงาม	ด้วยการฝึกฝน	ชีวิตก็เปลี่ยนไปในทางที่ดี	มีความสุข

	 แม้แต่ลูกสาวคนโตเธอก็สนับสนุนให้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ	 แต่ลูกสาวอยากเรียนด้าน 

ทำาอาหารเธอก็ตามใจ	 เมื่อลูกจบกลับมาแล้ว	แต่กลับตัดสินใจไม่ไปทำางานตามสายวิชาที่ร่ำาเรียนมา	

เธอยอมรับการตัดสินใจ	เพียงพูดว่า	‘สิ่งใดที่ลูกมีความสุข	และไม่ทำาให้ใครเดือดร้อนก็ทำาไปเถิด’	เธอ

ไม่หวังสิ่งใดจากลูกๆ	ขอให้ลูกมีความสุขเธอก็พอใจแล้ว	 ในบ้านของเธอจึงอบอวลไปด้วยความรัก	

ความเข้าใจ	และเป็นแบบฉบับที่ดีให้ลูกได้เลียนแบบจากตัวอย่างที่ดีของแม่

	 ถา้ทกุบา้นยดึหลกัความสงบสขุ	สนัตภิาพกจ็ะเกดิข้ึนในครอบครวั	ซ่ึงตอ้งอาศยัความอดทน	

ความเขา้ใจ	และความรกั	ทกุคนกจ็ะพบแตค่วามสุขท่ีตา่งกโ็หยหา	เพียงเราพอใจกบัส่ิงท่ีตนมอียู่	และ

ทำาตนเป็นลูกที่ดีของพระ	มีความเชื่อ	ความศรัทธา	เราก็จะมีความสุขตลอดไปค่ะ
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น า น า อ า ชี พ ก.	ท่าข้าม	ณ	สามพราน

	 เดือนน้ีจะพาท่านน่ังรถไปจังหวัดเพชรบูรณ์	

มีไก่ย่างขึ้นชื่อ	ไก่ย่างเพชรบูรณ์อร่อยจริงหรือ?

	 เพชรบูรณ์เป็นจังหวัดทางภาคเหนือ 

ตอนล่าง	ตั้งอยู่ระหว่างภาคเหนือ	ภาคกลาง	และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เมืองแห่งพืชพันธ์ุ

ธัญญาหาร	หา่งจากกรงุเทพฯ	346	กโิลเมตร	เนือ้ที	่

12,668.416	ตารางกโิลเมตร	สงูจากระดบัน้ำาทะเล	

114	เมตร	คำาขวัญประจำาจังหวัด	

 “เมืองมะขามหวาน 

 อุทยานน้ำาหนาว 

 ศรีเทพเมืองเก่า 

 เขาค้ออนุสรณ์ 

 นครพ่อขุนผาเมือง” 

	 มารู้จักผู้ประกอบอาชีพย่างไก่ขายกันดี

กว่าครับ	 เขาคนนี้ชื่อว่า	ยวง บัปติสต์ โชคชัย 

มิง่ขวัญ	อาย	ุ53	ป	ีคตปิระจำาใจ	คอื	มไีวพ้รอ้ม	กอ่น

การให้	เป็นบุตรคนที่	7	ในพี่น้อง	10	คน	บิดาคือ	

เปโตร เพง็ มิง่ขวัญ มารดาคือ	มารีอา เกิง่ มิง่ขวัญ 

ซ่ึงท้ังสองเสียชีวติแล้ว	คุณโชคแตง่งานกบันางไว้ 

เพ็งสุกผ่อง มีบุตรธิดารวม	5	คน	เป็นสัตบุรุษวัด

นักบุญอัครเทวดาคาเบรียล	อยู่ที่หมู่บ้านสันติสุข	

ตำาบลน้ำาร้อน	อำาเภอวิเชียรบุรี	จังหวัดเพชรบูรณ์	

ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขท่ี	 109	 หมู่	 1	 ตำาบล

ดงมูลเหล็ก	อำาเภอเมือง	จังหวัดเพชรบูรณ์	 โทร.	

08-0514-3361

	 ชีวิตช่วงเด็กได้เข้าเรียนหนังสือท่ีโรงเรียน

สันติพัฒนาปัจจุบันคือ	 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

สันติพัฒนา	จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่	7	ซึ่งเป็น

ชัน้สงูสดุของโรงเรยีนในสมยันัน้	เมือ่ป	ีพ.ศ.	2516	

ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2517	คุณพ่อโกเช เจ้าอาวาส	 

ได้ส่งเข้าบ้านเณรเล็กสามพราน	 เป็นเณรรุ่น

เดียวกันกับคุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต	 (พ่อป้อม)	

คุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา (พ่อหนู)	ฯลฯ	อยู่บ้าน

ไก่ย่างวิเชียรบุรี
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เณรเล็ก	5	ปี	แล้วไปต่อบ้านเณรกลางที่โคราชอีก	

2	ปี	หลังจากจบจากบ้านเณรกลางแล้วได้ลาออก	

โดยไปเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนศรีเพชรบูรณ์	

ปัจจุบันคือ	 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์	

จังหวัดเพชรบูรณ์	 เมื่อปี	พ.ศ.	2523	ต่อมาได้ย้าย

ไปสอนที่โรงเรียนเดิมที่เริ่มเข้าเรียน	คือ	โรงเรียน

เซนต์คาเบรียลสันติพัฒนา	 เป็นศิษย์เก่ารุ่นแรก

ของโรงเรียนนี้ด้วย	สอนไปด้วยสอบเพิ่มวุฒิไป

ด้วย	ตั้งแต่	พ.กศ.	และ	พม.	สอนอยู่	2	โรงเรียนนี้

รวม	10	ปี	หลังจากนั้นได้เข้ามาสอนในกรุงเทพฯ	

เริ่มที่โรงเรียนในเครือสารสาสน์ของอาจารย์

พิบูลย์ ยงค์กมล เมื่อปี	พ.ศ.	2535	และเรียนต่อจน

จบปริญญาตรีสอนที่นี้ได้	 5	 ปี	 ก็ยายไปสอนที่ 

โรงเรยีนอสัสมัชญัคอนแวนตส์ลีม	สอนทีน่ีไ่ดอ้กี	 

5	ปี	 ก็ลาออก	 ในปี	พ.ศ.	 2546	 เนื่องจากปัญหา 

ทางสุขภาพไม่ค่อยดี	ระหว่างเป็นครู	ชีวิตภายใน

ก็ยังได้ชิดกับพระอยู่ตลอดเวลามีโอกาสได้สอน 

คำาสอนและแพร่ธรรม	เป็นต้นท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญ

คอนแวนต์	มีโอกาสได้แพร่ธรรมในฐานะพลมารีย์

ด้วย

	 หลังจากนั้นชีวิตผันผวนได้หันมายึด

อาชีพทำาไกย่า่งวิเชยีรขายอยูแ่ถวๆ	หนา้ดอนเมอืง	

รายได้ก็พอจุนเจือครอบครัว	 พอปลายปี	 2549	

พ่อตาซึ่งอยู่ต่างจังหวัด	 ได้ป่วยหนักเข้ารักษาตัว

ในโรงพยาบาล	ทีส่ดุทา่นกไ็ดเ้สยีชวีติ	จำาเปน็ตอ้ง

ย้ายกลับบ้านเพราะแม่ยายก็แก่และมีโรคประจำา

ตัว	ทั้งเบาหวาน	ความดัน	และ	หัวใจ	มีป้า	(พี่สาว

ของภรรยา)	 (ลุง)	พี่ชายอีกคนก็พิการตาบอดทั้ง

สองข้าง	ข้าพเจ้าได้ร่วมใช้ชีวิตกับพวกเขาเพียง	2	ปี	

ท้ังป้าและลุง	 ก็เสียชีวิตไปอีกปีละคน	 เหลือแต่

แม่ยาย

	 ชีวิตในชนบทกับในเมือง	 มันต่างกัน

มากๆ	 สิ่งที่ไม่เคยทำาเลยก็ต้องได้ทำา	 เครื่องไม้ 

เคร่ืองมือในการขายไก่ย่าง	ต้องถูกเก็บเอาไว้	เพราะ

สภาพแวดล้อมดูเหมือนกับจะไม่อำานวย	ต้องหัน

ไปจับจอบจับไถ	(ควายเหล็ก)	คุณโชคและภรรยา

ก็หันไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ทำาสวนพริก

และสวนหอม	 (หอมต้น)	อยู่	 4	ปี	 ก็ไม่ดีขึ้นมีแต่

หนีสิ้นเพ่ิมรุงรังปีท่ี	5	คือ	ปี	พ.ศ.	2554	กเ็ลยตดัสิน

ใจทำาไรข้่าวโพด	โดยเช่าท่ีเขาท้ังหมด	30	ไร	่อาการ

ดเูหมอืนกบัจะด	ีกม็หีวงับ้างวา่จะไดเ้งินใช้หนีสิ้น

บ้าง	แต่แล้วก็เช่นเคย	กลางเดือนสิงหาคม	2554	

ฝนเริ่มตกและตกเกือบทุกวันข้าวโพด	ซึ่งกำาลัง

เป็นฝักออกไหมแล้ว	 เจอน้ำามากๆ	 เข้าก็เห่ียวเฉา	

สุดท้ายได้ข้าวโพดเพียง	 100	 กระสอบ	 (ฝัก)	 

หนีสิ้นแทนท่ีจะลดนอ้ยลงกลับเพ่ิมข้ึนอกี	ฝนใน

ครั้งนั้นก็มีผลทำาให้น้ำาท่วมประเทศไทยด้วย
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	 จะอย่างไรก็ตามคุณโชคก็มีความภูมิใจ 

ในตัวเอง	 เพราะถือว่าได้ทำาดีที่สุดแล้ว	 ที่เหลือ 

ก็ขอยกให้พระเป็นผู้จัดการให้	ตอนนี้ได้กลับมา

ประกอบอาชีพเดิม	คือ	ขายไก่ย่างวิเชียรอีกคร้ังหน่ึง	

การลงทนุกแ็บง่ออกเปน็	2	ประเภทคอื	การลงทุน

คร้ังเดียวแล้วใช้ได้ตลอดไปก็คือ	 พวกอุปกรณ์	

เครื่องมือ	 เช่น	 เตาย่าง	 ตู้ส้มตำาซึ่งเป็นของคู่กับ 

ไก่ยา่ง	โตะ๊พับ	เกา้อี	้ฯลฯ	กป็ระมาณสกัหนึง่หมืน่

บาท	 ท่ีเหลือก็เป็นการลงทุนรายวัน	 ก็ประมาณ 

วนัละหนึง่พันถงึสองพนับาท	กำาไรกอ็ยู่ประมาณ	

30-50%	ทกุวันน้ีกข็ายไดว้นัละ	ประมาณ	5-15	ตวั	

พอได้จุนเจือครอบครัว	ก็ได้แต่หวังว่าต่อไปคงจะ

มีลูกค้ามาอุดหนุนเพ่ิมมากข้ึน	คิดว่าถ้าเราไม่ท้ิงพระ	

พระก็คงจะไม่ทอดทิ้งเราให้อยู่เดียวดาย

	 คุณโชคเล่ามาให้ฟังพอสมควร	ขอพระเจ้า

อวยพรผู้อ่านทุกๆ	ท่าน	 ให้สุขภาพกายและใจดี 

ทั่วหน้านะครับ	แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับ	
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พจนม าล า ภัศม์

สวัสดีครับ

	 พจนมาลา	ฉบับเดือนพฤศจิกายน	มีโอกาสได้ต้อนรับบทกลอน	

“เปน็นกับญุทนัทเีถดิ” ผลงานประพันธข์องคณุพอ่ประยูร พงษพ์ศิ ฉบับ

นี้	ขอนำาเสนอภาคต่อของคุณพ่อนักประพันธ์ท่านเดิม	 	ในบท		“ยอห์น

ปอลสองครองสมณะ”

	 ท่านผู้อ่านท่านใดปรารถนาจะส่งบทกลอนของท่าน	เพื่อให้เรา

นำาเสนอในเนื้อที่เล็กๆ	ของพจนมาลา	อย่าได้รอช้าเลยนะครับ	ขอเชิญ 

ทุกท่านมีส่วนร่วม	ด้วยความยินดียิ่ง.

ยอห์นปอลสองครองสมณะ

  ยอห์นปอลสอง  ครองสมณะ	 	 ประจักษ์ชัด

	 ช่วยดับโศก	 	 	 โลกจรัส		 	 ดั่งมุ่งหมาย

	 สบสมัย		 	 	 สร้างสาน	 	 งานมากมาย

	 มุ่งทำาลาย	 	 	 อบายชั่ว		 	 กลั้วปฐพี

  ยอห์นปอลสอง  ครองสมณะ	 	 สมถะแท้

	 ทรงแน่วแน่	 	 	 เผยแผ่ธรรม	 	 นำาวิถี

	 ก่อประโยชน์	 	 	 โปรดประชา	 	 พาเปรมปรีดิ์

	 สร้างไมตรี	 	 	 ศรีสง่า	 	 	 ทั่วสากล

  ยอห์นปอลสอง  ครองสมณะ	 	 สละสุข

	 ช่วยดับทุกข์	 	 	 ชนทุกแหล่ง	 	 ทุกแห่งหน

	 อภัยแท้	 	 	 	 แม้ตัวการ	 	 สังหารตน

	 เปี่ยมกุศล	 	 	 สื่อความดี	 	 พลีเป็นพยาน

  ยอห์นปอลสอง  ครองสมณะ	 	 เห็นประจักษ์

	 ทรงมอบรัก	 	 	 แก่ประชา	 	 พาสุขศานต์

	 ทรงเที่ยงธรรม	 	 	 นำาสัจจะ	 	 ประกอบการ

	 อภิบาล	 	 	 	 ชนทั่วแคว้น	 	 แดนแผ่นดิน

       คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

       ผู้ประพันธ์
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ภาพเคียงคำา
วีรพันธ์	เอกอักษราภรณ์

	  	 ย่างเข้าสู่ฤดูกาลบานสะพรั่ง	 	 มาแอบนั่งริมคลองมองภาพถ่าย

	 ให้คิดถึงสิ่งดีเมื่อปีกลาย	 	 	 	 วสันต์คลายปลายฝนค้นเรื่องราว

 	 	 	 	 ต้นไม้ชุ่มพุ่มแพรกแตกใบอ่อน	 	 เมื่อฝนผ่อนก่อนสู่ฤดูหนาว

	 เย็นลมแผ่วแอ่วเหนือเมื่อถึงคราว		 	 วันหยุดยาวเราล่องท่องเที่ยวไป

 	 	 	 	 ถึงเวลาให้รางวัลกันสักนิด 	 	 เพื่อชีวิตน้องพี่ที่สดใส

	 ในหนึ่งปีมีเวลาหากำาไร	 	 	 	 ผ่านพ้นวัยใครเล่าพาเราเดิน

 	 	 	 	 ยังมีแรงแข็งใจไปซะก่อน	 	 ขาเริ่มอ่อนตอนแก่แย่เหาะเหิน

	 อย่าวางแผนโครงการให้นานเกิน	 	 	 พร้อมก็เดินเผชิญหน้าสิ่งท้าทาย

 	 		  	 หาโอกาสดีดีที่พอเหมาะ		 	 ออกสืบเสาะเจาะจงตรงจุดหมาย

	 เลือกสถานสมานจิตชีวิตคลาย	 	 	 พักใจกายสบายตาพารื่นรมย์

 	 	 	 	 ทิ้งเรื่องจุ้นวุ่นวายไว้ให้หมด	 	 โลกสวยสดยังมีที่เหมาะสม

	 หลบมุมบ้างสร้างสุขลืมทุกข์ตรม		 	 อย่าปล่อยจมสิ่งไม่ดีที่เดิมเดิม.

“ในยามที่...ยังมีแรง”



-	 “ศิลปิน”	คือผู้หลับตามองเห็นในสิ่งที่คนอื่นลืมตาแต่มองไม่เห็น	

	 แล้วบรรยายออกมาให้เรารับรู้ได้อย่างซาบซึ้ง

-	 พวกเขาเอ่ยเอื้อนเป็นคำาพูด

	 บางทีก็เขียนเป็นบทประพันธ์

	 บางท่านวาดเป็นรูปสีและขาวดำา

	 แต่บางท่านแสดงละครให้เราติดตามเรื่อราวจนจบ

-	 “ความรู้”	พวกหนึ่งว่าพิสูจน์ได้จึงเชื่อ

	 อีกพวกหนึ่งว่าแม้คุณไม่รู้จัก	มันก็มีอยู่

	 อีกพวกหนึ่งว่าแม้มีอยู่	แต่ถ้าไม่มีใครรู้จักรับรู้	มันก็เหมือนไม่มีอยู่ดี

	 ความรู้จึงเป็นอนิจจัง

-	 เมื่อคุณอวดอ้างความรู้

	 และทุ่มเทพูดสอนอย่างมากมาย

	 คุณจึงควรหวนกลับไปคิดถึงเรื่องความรัก

-	 ผู้คนจะลืมทุกอย่างที่เราพูด

	 แต่พวกเขาจะไม่มีวันลืม

	 สิ่งที่เราทำาให้พวกเขารู้สึก

         14 ต.ค. 2012

         ภาพ;คำา:  พงศ์  ประมวล

“ผู้คนจะลืมทุกอย่างที่เราพูด”



ส โ ม ส รส โ ม ส ร ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

Junior PhotoJunior Photo

1
2

3
น้องอรรถพล ชัยอาภร จ.นครปฐม

น้องอรรถพล ชัยอาภร จ.นครปฐม

น้องอนุรักษ์ เส่อเกเก จ.นครปฐม

ชื่อภาพ แป๊ะยิ้มแฉ่ง (น้องไบเบิ้ล) อายุ 1 ขวบ
ผู้ส่ง ยายชุติมา ตั้งสัจจธรรม 

ชือ่ภาพ ยิม้หลอ่ๆ ของนอ้ง BOSS อาย ุ2 ขวบ
ผู้ส่ง ย่าชุติมา ตั้งสัจจธรรม
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8	 พี่ป๋องหยิบข้อแนะนำา	 -	 เอกสารประชาสัมพันธ์ของ	 กระทรวงศึกษาธิการ	ที่เร่งรัดการปฏิรูป 

การศึกษา	 โดยยึดคุณธรรมนำาความรู้	 สร้างความตระหนัก	สำานึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 

ความสมานฉนัท	์สนัตวิธิ	ีวถิปีระชาธปิไตย	พฒันาคนโดยใช	้คณุธรรมพืน้ฐานของการกระบวนการเรยีนรู.้..

ดังน้ัน	 เพ่ือบรรลุเป้าหมายและนำาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	“8	 คุณธรรมพ้ืนฐาน”	 ท่ีควรเร่งปลูกฝัง 

พี่ป๋องเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ	บ้างไม่มากก็น้อย	ลองอ่านดู...อยากเห็นน้องเป็นเด็กดี	มีความรู้	และ

อยู่ดีมีสุข	มีอนาคตที่ดี...ถ้าพี่เจออะไรดีๆ	ก็จะนำามาฝากอีกนะครับ

“8 คุณธรรมพื้นฐาน”

 1. ขยัน	 ผู้ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามทำาหน้าที่การงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องในเร่ืองที่ถูก 

	 ที่ควร	สู้งาน	มีความพยายาม	ไม่ท้อถอย	กล้าเผชิญอุปสรรค	รักงานที่ทำา	ตั้งใจทำาหน้าที่อย่างจริงจัง

 2. ประหยัด	 ผู้ที่ดำาเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย	 รู้จักฐานะการเงินของตน	 คิดก่อนใช้	 

	 คิดก่อนซื้อ	เก็บออม	ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า	ไม่ฟุ่มเฟือย	ฟุ้งเฟ้อ	รู้จักทำาบัญชีรายรับ- 

	 รายจ่าย	ของตนเองอยู่เสมอ

 3. ซื่อสัตย์	 ผู้ทีม่คีวามประพฤตติรงทัง้ตอ่เวลา	ตอ่หนา้ที	่และตอ่วชิาชพี	มคีวามจรงิใจ	ปลอดจาก 

	 ความรูส้กึลำาเอียง	หรืออคต	ิไม่ใชเ้ล่ห์กลคดโกงทัง้ทางตรงและทางออ้ม	รบัรูห้นา้ทีข่องตนเอง	ปฏบิติั 

	 อย่างเต็มที่และถูกต้อง

 4. มีวินัย	 ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต	กฎ	ระเบียบของสถานศึกษา	สถาบัน	องค์กร	สังคมและ 

	 ประเทศ	โดยทีต่นเองยนิดปีฏบิตัติามอยา่งเต็มใจและต้ังใจ	ยดึมัน่ในระเบยีบแบบแผนขอ้บงัคบัและ 

	 ข้อปฏิบัติ	รวมถึงการมีวินัยทั้งต่อตนเองและสังคม

 5. สุภาพ 	 ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะมีสัมมาคารวะ	 เรียบร้อย	 

	 ไม่ก้าวร้าว	รุนแรง	หรือวางอำานาจ	ข่มผู้อ่ืนท้ังโดยวาจาและท่าทางเป็นผู้ท่ีมีมารยาทดีงามวางตนเหมาะสม 

	 ตามวัฒนธรรมไทย

 6. สะอาด		 ผู้ที่รักษาร่างกาย	ที่อยู่อาศัย	และส่ิงแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ	ฝึกฝน 

	 จิตใจมิให้ขุ่นมัว	มีความแจ่มใสอยู่เสมอ	ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย	 ใจ	และสภาพแวดล้อม	 

	 มีความผ่องใส่เป็นที่เจริญตาทำาให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น

 7. สามัคคี 	 ผู้ที่เปิดใจกว้าง	รับฟังความคิดของผู้อื่น	รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้นำาและผู้ตาม 

	 ทีด่	ีมีความมุง่มัน่ตอ่การรวมพลงั	ชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั	เพือ่ใหก้ารงานสำาเรจ็ลลุว่งสามารถแกป้ญัหา 

	 และขจัดความขัดแย้งได้	เป็นผู้มีเหตุผล	ยอมรับความแตกต่าง	ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ความคิด 

	 ความเชื่อ	พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่าสันติและสมานฉันท์

 8. มีน้ำาใจ	 ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม	 รู้จักแบ่งปัน	 เสียสละความสุขส่วนตน	 เพื่อทำา 

	 ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น	เห็นอกเห็นใจและเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์และผู้ที่มีความเดือดร้อน	มีความ 

	 เอื้ออาทรเอาใจใส่	อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายและสติปัญญา	ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทา 

	 ปัญหา	หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน

ส โ ม ส ร“คุณธรรมพื้นฐาน”8
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 ช วนน้ องคุย

ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม . . . 

 สวัสดีครับ น้องๆ เด็กๆ และเพื่อนๆ สมาชิกสโมสรอุดมศานต์ ที่น่ารักทุกคน 

	 พี่ป๋องเชื่อว่าน้องๆ	 เด็กๆ	คงเปิดเทอมภาคเรียนท่ี	 2	กันแล้ว	หวังว่าทุกคนคงสบายดี	

กระปรี้กระเปร่า	 แคล่วงคล่องว่องไว	 เพราะได้พักผ่อนกันมานาน	 คงจะมีกำาลังวังชาและ 

พร้อมเรียนรู้ในเทอมท่ีสอง	อย่างไรก็ดีพ่ีป๋องขอส่งกำาลังใจให้น้องๆ	ทุกคน	สู	้สู	้“ตั้งใจเรียนดีๆ” 

นะครับ

	 เมื่อเดือนที่แล้ว	 เซอร์เอมมานุแอล	จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์	สีลม	ได้กรุณา

ตอ่สโมสรอุดมศานต์	ท่านได้คัดเลือกและสนับสนุนให้น้องๆ	เด็กๆ	ได้ส่งผลงาน	“มุมเด็กศิลป์”	เข้า

มาร่วมสนุกด้วย	พี่ป๋องขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณมาเซอร์เป็นอย่างสูง	ครับผม

	 สำาหรบันอ้งๆ	เดก็ๆ	ทีส่นใจและยงัไมเ่คยสมคัรเปน็สมาชกิสโมสรอดุมศานต์	กส็ามารถ

สมัครกันเข้ามาได้	“สมัครฟรี”	ยินดีต้อนรับน้องๆ	เด็กๆ	ทุกคนเลยครับผม

น้องศิลดา	รุจิเรขรังสิมา	น้องรัตติ	รุจิเรขรังสิมา	น้องพัชฎาพร	ศิริจันทร์	และน้องๆ	จาก

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์	นครปฐม	อีก	36	ชิ้น

น้องๆ	คนใดมีภาพสวยๆ	ก็รีบส่งภาพ	 “ยิ้ม...ยิ้ม...ยิ้ม...”	 เข้ามาร่วมสนุกกับทางสโมสรอุดมศานต์ 

ได้เลย	เอาแบบเห็นรอยยิ้มชัดๆ	นะครับ

	 พี่ป๋อง	ขอขอบคุณอีกครั้งที่บรรดาคุณพ่อ	คุณแม่	ผู้ปกครอง	และน้องๆ	คอยสนับสนุนกิจกรรมนี้	

ขอแสดงความชื่นชมมา	ณ	 โอกาสนี้ด้วยครับ	 และขอเชิญชวนให้ส่งภาพ	 “ยิ้ม...ยิ้ม...ยิ้ม...”  

ในปี 2012 เข้ามาร่วมกันอีกนะครับ...

	 เมื่อส่งภาพมาร่วมสนุก	อย่าลืมเขียนชื่อ	ที่อยู่	และตั้งชื่อภาพมาด้วยก็จะดีมากครับ

	 ส่งมาที่	 พี่ป๋อง สโมสรอุดมศานต์ ชั้น 8 
 อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นาคสุวรรณ (นนทรี 14) ถ.นนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา 

 กทม. 10120 หรือส่งทาง E-mail: udomsarn@gmail.com นะครับ

จูเนียร์โฟโต้ โครงการ 2012

ร า ง ว ัล ช ม เ ช ย
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	 พีป่อ๋งและทมีงานถงึกบั	“งง”	เพราะเมือ่เดอืนทีแ่ลว้ไมม่นีอ้งๆ	คนใดไดร้บัรางวลัจากคอลมัน	์

‘ไบเบิ้ล	วาไรตี้’	เลย...สงสัยว่าคงจะยากเกินไป	“อย่ายอมแพ้”		สู้	สู้	นะครับ

	 ครั้งนี้	 เรามาเริ่มกันใหม่	ช่วยกันค้นหาคำาตอบ	จาก	 “บทเทศน์บนภูเขา	ความสุขท่ีแท้จริง”	

(บญุลาภ	8	ประการ)	โดยเตมิคำาลงบนเสน้ประใหค้รบสมบูรณ	์พ่ีป๋องใบ้คำาตอบใหห้นอ่ยกไ็ดว้า่	อยู่ใน

พระวรสารนักบุญมัทธิว	บทที่	5	ข้อ3-10	ใครค้นพบครบแล้วรีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกัน	นะครับ	

 บทเทศน์บนภูเขา ความสุขที่แท้จริง (บุญลาภ 8 ประการ) 
 

	 1.ผู้มีใจยากจน	ย่อมเป็นสุข

		 	 เพราะ............................................................................................................

	 2.ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า	ย่อมเป็นสุข

	 	 เพราะ............................................................................................................

	 3.ผู้มีใจอ่อนโยน	ย่อมเป็นสุข

	 	 เพราะ............................................................................................................

	 4.ผู้หิวกระหายความชอบธรรม	ย่อมเป็นสุข

	 	 เพราะ............................................................................................................

	 5.ผู้มีใจเมตตา	ย่อมเป็นสุข

	 	 เพราะ............................................................................................................

	 6.ผู้มีใจบริสุทธิ์	ย่อมเป็นสุข

	 	 เพราะ............................................................................................................

	 7.ผู้สร้างสันติ	ย่อมเป็นสุข

	 	 เพราะ............................................................................................................

	 8.ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเห่งเพราะความชอบธรรม	ย่อมเป็นสุข

	 	 เพราะ............................................................................................................
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รักพระคัมภีร์;

ก า ร์ ตู น . . . คำ า ส อ น

 พี่ป๋องเชื่อว่า 	 น้องๆ	 เด็กๆ	 ทุกคน

ชอบอาหาร	เธอล่ะชอบอาหารแบบไหน?	

เธอเคยภาวนาขออาหารจากพระผู้เป็นเจ้า

บ้ าง ไหม? 	 ถ้ า เธอสวดภาวนาบท 

 “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย”	 เธอก็ขออาหาร

จากพระองค์และเธอคงไม่หวังให้อาหารนี้หล่นมาจาก

ฟากฟ้า	 แต่ขอพระองค์ช่วยเธอให้พบอาหารประจำาวัน	

ขอข้าว	ขอปลา	แต่แน่ๆ	 เธอจะขออาหารสำาหรับเลี้ยง

ร่างกาย	ความรู้สำาหรับสมอง	ความหวังและความยินดี

สำาหรับจิตใจ	 แต่เธอรู้ไหมว่า	 บทภาวนาบทนี้มาจาก

ไหน?...ใช่แล้ว!!!	 จากพระคัมภีร์	 พระเยซูเจ้าทรงสอนมนุษย์ให้สวดบทภาวนาบทนี้เมื่อ

พระองค์อยู่ในโลก

	 ดังนั้น	อย่าเกียจคร้านในการภาวนานะครับ	วันนี้จงภาวนา	

 “บทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย” 

	 และคิดถึงแต่ละคำาอย่างช้าๆ

	 น้องๆ	เด็กๆ	ควรอ่านเพิ่มเติมในพระวรสารนักบุญมัทธิว	6	ข้อ	9-15		นะครับ
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สส มม าา ชิชิ กก ใใ หห ม่ม่
	 สวัสดีครับ...มาถึงช่วงของ	 “สมาชิกใหม่”…จุดประสงค์ของสโมสรฯ	 เพื่อให้น้องๆ	 ได้รู้จัก	

“เพื่อนใหม่”	สโมสรฯ	แต่หากต้องการรู้จักกันมากขึ้น	แลกเปลี่ยนความคิด	แบ่งปันประสบการณ์	 

ก็ขอให้ติดต่อผ่านทางโรงเรียนหรือสถาบันที่เพื่อนใหม่สังกัด	นะครับ

น้องปพนธีร์ เกื้อกูล (น้องตังค์) *3174*
 เกิด :	17	ตุลาคม	2548

 การศึกษา :	โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์	จ.หนองคาย

 วิชาที่ชอบ :	เลข	เพราะทำาให้ฉลาด

 อนาคตอยากเป็น :	ตำารวจ	เพราะอยากจับคนร้าย

 เป็นคนมีนิสัย :	ร่าเริง	มีจินตนาการดี	

 สัตว์เลี้ยง :	สุนัข

 ชอบใช้เวลาว่าง :	ดูการ์ตูน	วาดรูป

 กีฬาที่ชอบ :	วิ่ง

 อาหารที่ชอบ :	ไข่ต้ม

 ความสามารถพิเศษ :	เล่นเมโลเดียน

 อื่นๆ :	อยากใช้คอมพิวเตอร์เก่งๆ

น้องพิมพ์ชนก ประสงค์เสรีนนท์ (หนูพิมพ์) *3175*
 เกิด :	1	กรกฎาคม	2548

 การศึกษา : โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์	จ.หนองคาย

 วิชาที่ชอบ :	ดนตรี	นาฏศิลป์	เพราะชอบเสียงเพลง	ชอบรำา

 อนาคตอยากเป็น :	นางพยาบาล	เพราะจะได้ดูแลคนไข้

 เป็นคนมีนิสัย :	ร่าเริง		

 สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : สุนัข

 ชอบใช้เวลาว่าง :	เล่นดนตรี

 กีฬาที่ชอบ : ว่ายน้ำา

 อาหารที่ชอบ :	ไก่ทอด	ไข่เจียว

 ความสามารถพิเศษ :	เล่นเปียโน

 อื่นๆ :	รำาไทย



82 พฤศจิกายน 2012

อิตาเลียน	โปลิช	โปรตุเกส	สเปน	และเยอรมนี	ในเนื้อหาประกอบด้วย	อารัมภบท	บทนำา	เนื้อหา	3	บท		

และบทสรุป

	 -		 “แนวทาง”	 น้ีมีคำาถามท่ีผู้ตอบจะส่งกลับคืนมายังเลขาธิการฯ	ภายในวันท่ี	 1	พฤศจิกายน	 

	 	 ค.ศ.	 2011	 อันเป็นวันสมโภชนักบุญทั้งหลายเมื่อปีที่แล้ว	 จากนั้นจะทำาสรุปคำาตอบที่ 

	 	 ได้รับมา		อันจะนำามาเป็น	“เอกสารปฏิบัติการ”	ระหว่างประชุมสมัชชาฯ

	 -		 ใน	 “อารัมภบท”	อธิบายถึงความแตกต่างว่าการประกาศพระวรสารท่ีเคยทำามานั้นมุ่งไป 

	 	 ยังคนต่างศาสนา	“อัด	แยนแตส”	คือบรรดาผู้ท่ียังไม่รู้จักพระเยซูเจ้า	แต่	“การประกาศข่าวดี 

	 	 แบบใหม่”	มุ่งไปยังผู้ท่ีถอยห่างจากพระศาสนจักร	คือคนที่ได้รับศีลล้างบาป	แต่ไม่ได้รับรู ้

	 	 ข่าวดีของพระเยซูเจ้าอย่างเพียงพอ	

	 -		 ในบทนำายังชีว้า่	“การประชมุสมชัชาครัง้ท่ี	13”	นี	้เกดิข้ึนในบรรยากาศของ	“ศาสนสมัพันธ”์ 

		 	 อันเป็นการประกาศข่าวดีตามแนวทางของพระสังคายนาวาติกัน	ที่2	

	 -		 ใน	“บทที	่1”	ชือ่วา่	“เวลาแหง่การประกาศข่าวดแีบบใหม”่ อธบิายกำาเนดิความคิดวา่	ทำาไม 

	 	 ต้องประกาศข่าวดีครั้งใหม่	 และแนวคิดนี้มีท่ีมาตั้งแต่สมัยปกครองของบุญราศีสมเด็จ 

	 	 พระสันตะปาปายอห์น	 ปอล	ที่	 2	 จนมาถึงสมัยปกครองของสมเด็จพระสันตะปาปา 

	 	 เบเนดิกต์	 ที่	 16	บทนี้แบ่งเป็น	 6	 ภาคส่วนซึ่งพระศาสนจักรจะต้องเผชิญการท้าทาย 

	 	 ต่อความเชื่อคริสตชน	ซึ่งสิ่งท้าทายเหล่านี้ปัจจุบันกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่และสังคม 

	 	 รูปแบบใหม่ในยุคปัจจุบันนั่นเอง

	 -	 6	ภาคสว่นนีค้อื	1.	ชวีติฝา่ยโลกยีะ	2.	การอพยพยา้ยถิน่ฐาน	3.	การสือ่สาร	4.	ภาคเศรษฐกจิ 

	 		 5.วิทยาศาสตร์	6.	การค้นคว้าวิจัยทางเทคโนโลยีใหม่ๆ	

	 -	 บทที่	 2	ชื่อ “การประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า”	 ซ่ึงเน้นเป้าหมายประกาศพระวรสาร 

	 	 ครั้งใหม่ว่าเป็นการส่งผ่านความเชื่อ	 มิใช่พระวรสารที่เป็นเพียงเทววิทยาหรือแค่หนังสือ 

	 	 ที่เราอ่าน	แต่ต้องเป็นพระบุคคล	คือพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นพระวจนาตถ์	เสด็จมาบังเกิด 

	 	 รับสภาพมนุษย์

	 -	 บทที่	 3 “การเข้าสู่ประสบการณ์การดำาเนินชีวิตคริสตชน”	 เลขาธิการที่ประชุมสมัชชาฯ 

	 	 อธบิายวา่	คอื	“การเช้ือเชิญอีกคร้ังหน่ึง” ให้ได้ไตร่ตรองถึงเคร่ืองมือต่างๆ	ของพระศาสนจักร 

	 	 ท่ีจะนำาผู้คนเข้าสู่ความเช่ือโดยเฉพาะการเข้าสู่ศีลล้างบาป		ศีลกำาลัง	ศีลมหาสนิท

	 -	 และ	“บทสรุป”	ย้ำาว่า	“การประกาศข่าวดีแบบใหม่”	จะต้องมุ่งทำาอย่างมีชีวิตชีวาเหมือน 

	 	 ครสิตชนดัง้เดมิทีม่คีวามกระตอืรอืรน้	และพันธกจิใหมน่ี	้จะตอ้งเกีย่วเนือ่งกบัมวลสมาชิก 

	 	 ทุกคนในชุมชนของพระเจ้า

	 สว่นผลการประชมุสมชัชาพระสงัฆราชท่ัวโลก	ออกมาจะเป็นเช่นไร	จะนำามาเสนอใหท้ราบ

กันต่อไปครับ

จดหมายจากผู้อ่าน@
ต่อจากหน้า 91
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ผ่อนคลายสไตล์พ่ีอ้อย

 

 สวัสดีค่ะน้องๆ ทุกคน 

 เปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมคะ? ฉบับนี้พี่อ้อยมี

นิทานมาฝากชื่อเรื่อง “ก้อนหินมีค่า” เรื่องมีอยู่ว่า

	 ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวยิปซีที่เดินทางเร่ร่อน

ไปแต่ละที่เพื่อแสวงหาเงินทองและโชคลาภ	จนเขาไป

ถงึสถานท่ีแห่งหนึง่	มชีายชราผู้ชาญฉลาดของหมูบ้่าน

บอกชาวยิปซีว่าให้เก็บก้อนหินแถวหมู่บ้านนี้ไปด้วย	

ถ้าเก็บไปได้ก็น่าจะดี

	 ชาวยิปซีหลายๆ	คนก็คิดว่าชายชราคงเพ้ียนไปแล้ว	

การเดินทางไปเรื่อยๆ	นั้นก็มีของต้องขนมากมาย	และ

ควรจะขนของที่จำาเป็นในการใช้สิถึงจะมีประโยชน์	 จะขนก้อนหินไปทำาไม	แต่ก็มีชาวยิปซีบางคน 

ไม่คิดอะไรมาก	คิดว่าชายชราผู้ชาญฉลาดคงมีเหตุผลที่ดีก็เลยว่าจะทำาตาม

	 ชาวยิปซีบางคนก็เก็บก้อนหินไปหลายก้อนระหว่างทาง	 บางคนก็เก็บไปไม่กี่ก้อนเพราะ 

ขี้เกียจขน	พอไปถึงอีกเมืองหนึ่งซึ่งใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะไปถึง	ชาวยิปซีก็พบว่าเมืองนั้นมีคน

ทำาเครื่องประดับจากก้อนหินกันมากมาย	หินแปลกๆ	ที่เขาเก็บกันมาสามารถนำาไปขายได้	 เพราะที่

เมืองนั้นสามารถใช้ทำาเป็นเครื่องประดับ	 หลายๆ	 คนก็นึกเสียดายที่ไม่ได้เก็บก้อนหินมามากพอ	 

จะย้อนกลับไปก็เห็นว่ามาไกลเหลือเกินแล้ว

	 จากนัน้ชาวยิปซกีเ็ริม่เกบ็กอ้นหนิระหวา่งทาง	คนทีไ่มเ่คยเกบ็กอ้นหนิกเ็ริม่เกบ็กอ้นหนิดว้ย	

จนไปถึงเมืองถัดไป	ก็พบว่าเมืองนั้นชาวเมืองเขาเอาก้อนหินหน้าตาแปลกๆ	มาระบายสีเป็นรูปต่างๆ	

และเอามาทำาทีท่บักระดาษ	ทีเ่มอืงนัน้กอ้นหนิธรรมดาๆ	กส็ามารถมคีา่ได้	หลงัจากนัน้ชาวยปิซกีเ็กบ็

กอ้นหนิไปเรือ่ยๆ	เกบ็ของตา่งๆ	ทีเ่ขาพบระหวา่งทางเพือ่นำาไปขายยงัเมอืงทีเ่ขาไปถดัไป	สิง่ทีพ่วกเขา

ค้นพบจากการเดินทางก็คือ	ของหลายๆ	อย่างท่ีเขาไม่คิดว่าจะมีค่าก็กลับมีค่ากับคนอ่ืนในสถานท่ีอ่ืนๆ	ได้

 เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สิ่งของต่างๆ ที่เราคิดว่าไม่มีค่า จริงๆ มันอาจจะมีคุณค่าในตัวของมันเอง 

และเราก็ไม่ควรมองข้ามคุณค่าของสิ่งต่างๆ และของบางอย่างที่เราคิดว่าไม่มีค่าสำาหรับเราก็อาจจะมี

ค่าสำาหรับคนอื่นๆ ก็ได้ น้องๆ ควรจะต้องหัดแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนอื่นๆ ด้วยนะคะ แล้วพบกัน

ใหม่ฉบับหน้าค่ะ   

ก้อนหินมีค่า
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กำ ลังใจ...
จากเพื่อนถึงฉันเพื่อน

	 ครั้งนี้พี่ป๋อง	ขอนำากำาลังใจจากเพื่อนๆ	อีก	3	คน	มาแบ่งปัน	มาเสริมสร้าง

กำาลังใจให้เพื่อนๆ	สมาชิกสโมสรอุดมศานต์ทุกๆ	 คน	 โดยเฉพาะคนที่สนใจใน 

การวาดภาพระบายสี	“มุมเด็กศิลป์”	

	 โอกาสนี้ก็ขอเชิญชวน	น้องๆ	 เด็กๆ	ส่งผลงาน	“มุมเด็กศิลป์”	 เข้ามาร่วม

สนกุชงิรางวลักนัเยอะๆ	คอ่ยๆ	วาด	คอ่ยๆ	แตง่เตมิ	คอ่ยๆ	เสรมิจนิตนาการ	นะครบั

 

น้องศิริขวัญ  สิทธิโชค (ปูนิ่ม)
“อยากฝากถึงเพื่อนๆ	ว่า	 ‘ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำาเร็จอยู่ที่นั่น’	อยากให้ 

ทุกคนมีความพยายามผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามถึงแม้ไม่

ประสบความสำาเร็จในวันนี้	 วันหน้าอาจจะเป็นโอกาสของเรา	

พยายามอีกหน่อยนะคะ	สู้	สู้”

       

น้องเทพธิดา แสงหิน (ลูกปลา)
“อยากฝากและส่งกำาลังใจให้เพื่อนๆ	สโมสรอุดมศานต์ทุกคน

ว่า	 การที่เราทำาอะไรด้วยใจรักจริงและเอาใจใส่ต่อส่ิงท่ีเราทำา

อย่างดี	แน่นอนว่าผลที่ออกมาจะไม่ทำาให้เราผิดหวังเลยคะ

       

 

น้องจารุณี แซ่ม้า (กระเป๋า)
“อยากบอกเพื่อนๆ	ว่า	บางครั้งชีวิตของคนเราวุ่นวายเกินไปทั้งการงาน	

การเรียน	และอื่นๆ	อีกมากมาย	แต่โดยการอ่านหนังสือ	อุดมศานต์	และ

ร่วมกิจกรรมในหนังสือเล่มนี้	ทุกอย่างฝากไว้กับพระเจ้า	หนูขอพระเจ้า

อวยพรเพื่อนๆ	ทุกคนค่ะ
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มุมเด็กศิลป์
	 มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ	“ดาวของพระเยซู”

	 ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

	 	(หมดเขตรับผลงานวันที่	5	ธันวาคม	2012)
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เ พี ย ง เ ธ อ ห่ ว ง ใ ย
ใ ส่ ใ จ วั ย เ ย า ว์
นู๋	ฉวย

	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน	คุณเคยเจอกับคำาถามนี้หรือไม่	“ฉันคือใคร”	 ฟังแล้วเหมือนจะ

ง่ายๆ	แต่ขอบอกว่าคำาตอบนั้นยากเกินจะหยั่งถึง	จริงหรือไม่คะ

	 เราจะมาตอบโจทย์นี้ด้วยกันค่ะ	“ฉันคือใคร” 

	 `ฉันเป็นคนอ้วน	 เตี้ย	 เรียนก็ไม่เก่ง	 ทำาอะไรก็ไม่ค่อยเป็น	 ไม่ค่อยมีความสามารถมากนัก	 

	 และยังไม่ประสบความสำาเร็จในชีวิตเลย

	 ฉันเป็นคนขี้อาย	ไม่กล้าแสดงออก	พูดน้อย	แต่ฉันก็เป็นผู้ฟังที่ดีนะ

	 ฉนัเปน็...	สารพดัอยา่งในคำาพดูทีถ่ลม่ตวัเอง	คนไทยเรานีแ่ปลกอยา่งนะคะ	คือ	ไมก่ล้าช่ืนชม

ตัวเอง	หรืออาจจะมีความคิดว่า	 ไม่อยากให้ตัวเด่น	 ไม่อยากทำาให้ตัวดัง	 กลัวเพ่ือนจะหาว่าโม้บ้าง	 

เวอร์บ้าง	ฯลฯ	มากมาย	

	 และถ้าใครมาชื่นชมบอกว่า	 “คุณนุ้ย คุณรู้ไหมว่าคุณนิสัยดีมากเลย คุณเป็นคนขยันนะ  

ตรงต่อเวลาด้วย มีความรับผิดชอบสูง มีความเป็นผู้นำาอย่างมาก คุณมีพรสวรรค์เยอะนะ ใช้มันเถิด  

ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพระศาสนจักร ถ้าคุณนุ้ยฟังแล้วเป็นไงค่ะ “โอ้ย... ไม่หรอก ชมเกินไปแล้ว 

หรือบางทีก็เหลิงไปเลย 555 อาจเป็นได้”

	 แต่ถ้ามีใครมาเตือนหรือต่อว่าเรา	“คุณนุ้ย	คุณรู้ไหมคุณเป็นคนโผงผาง	พูดโดยไม่คิดถึงจิตใจ

ผู้อื่น	คุณชอบทำาให้เพื่อนเสียน้ำาตา	เพราะคำาพูดของคุณอยู่บ่อย	ๆ	และคุณต้องปรับปรุงเรื่องมารยาท

ดว้ย”	กบัประโยคเหลา่นีเ้ปน็ไงคะ	คณุนุย้จะตัง้ใจฟงัเปน็พเิศษ	และนำาคำาพดูของเพือ่นกลบัไปทบทวน

ตัวเอง	หรือต่อว่าตัวเอง	กลับคิดได้ถึงภาพควาทรงจำาเก่า	ๆ	ที่เราเคยทำา	เป็นความฝังใจลึกๆ”	

 จึงมีผู้นิยามทฤษฎีนี้ขึ้นคือ  ฉันรู้ว่าฉันรู้

     ไม่รู้ว่าฉันรู้

     รู้ว่าฉันไม่รู้

     ไม่รู้ว่าฉันไม่รู้  แปลว่าไรคะ

	 ดังนั้นเราต้องค่อยๆ	ขยับตัวเองไปสู่ “รู้ว่ารู้”	ให้ได้	ค่อยๆ	ไปทีละ	Step	เหมือนกับเวลาเราไป

เที่ยวทะเล	เหนือน้ำาทะเล	ฟ้าใส	เราก็ว่าสวยงามมากแล้ว	แต่มีผู้กล้าอีกจำานวนไม่น้อย	ที่ดำาลึกลงไปดู

ใต้ท้องทะเล	เพื่อไปดูและพิสูจน์สิ่งที่สวยงามกว่านั้นอีก	

	 ตัวเราก็เช่นกัน	สิ่งที่ผู้อื่นเห็นก็ว่าสวย	ว่าดีแล้ว	แต่ยังมีพระพร	พระหรรษทานอีกมากมาย	 

ท่ีพระเจ้าทรงสร้างเรา	และทรงมอบให้แก่เราเป็นพิเศษ	ท่ีอยู่ภายในลึกๆ	ของเรา	บางคร้ังเราแทบไม่รู้ตัว	

และยังไม่เคยนำามาใช้ด้วยซ้ำา	“อ้าว...เราทำาได้ด้วยเหรอ”	โอ้..	ไม่น่าเช่ือเลย	เราสามารถอ่ะ	ประโยคเหล่าน้ี

มักพบบ่อยๆ	เมื่อคุณเห็นศักยภาพที่เหนือคำาบรรยายของตัวคุณเองและเพื่อนๆ	รอบข้าง

	 วันนี้นู๋ฉวยจึงขอท้าทายท่านผู้อ่านทุกท่าน	ลองดำาดิ่งลึกลงไปในตัวเอง	จากนั้นหยิบกระดาษ

ออกมาและเขียนเลข	1-	50	ไว้	จากนั้นลงมือเขียนดูสิว่า	เรารู้จักตัวเรามากน้อยแค่ไหนกับคำาถามที่ว่า	

    “ฉันคือใคร”
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เ ก ม ส โ ม ส รเ ก ม ส โ ม ส ร

	 โมเสส	ผู้	“รอดชีวิตขึ้นมาจากน้ำา”	จากเด็กน้อยในตะกร้า	กลายเป็นผู้นำาชนชาติ

ทีย่ิง่ใหญ	่โดยอาศัยความเชือ่	และมัน่ใจในพระผู้เป็นเจา้	พระองค์ทรงช่วยท่านในการข้าม

ทะเลแดง	มานาอาหารจากฟ้า	นกกระทา	และน้ำาดื่ม	พระองค์ทรงช่วยผู้ที่เชื่อและวางใจ

ในพระองค์	

	 สำาหรับเกมฯ	ครั้งนี้อยากให้น้องๆ	ช่วยกันหาจุดต่างที่มีอยู่ใน	2	ภาพนี้	รวม	10	

แห่ง	ใครค้นพบครบแล้ว	รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลนะครับ

A

B
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ชวนคิดชวนอ่าน

ECCLESIASTES : ปัญญ�จ�รย์
Sor	Assadong

; ;

Chapter 11 
I want to be alone!
Jill: “Tom, do you think to be alone is good? 
Francis told me some days ago that he loved 
to be alone and liked to be as free as the wind 
and he continued, I saw many poor people were 
oppressed; others suffered from injustice and 
no one to help them.” He then quoted the 
Ecclesiastes,chapter 4: 2-3:-
 (2) I envy those who are dead and  
 gone; they are better off than those 
 who are still alive. (3) But better off  
 than either are those who have never 
  been born, who have never seen the 
  injustice that goes on in this world.
Tom: “Oh, this is quite common, some of 
my friends said like Francis. To be alone 
sometimes is good, but not all the time. If 
someone would like to isolate himself entirely 
from others, I’d say that person is out of his 
mind. Jill, there are more reasons than one to 
support what I’ve said.” Here they are:- 
Ecclesiastes, chapter 4: 9-12
 No.9 Two are better off than one, 
 because together they can work more  
 effectively.
 No.10 If one of them falls down, the 
 other can help him up.
 No.11 If it is cold, two can sleep together  
 and stay warm, but how can you keep 
 worm by yourself?
 No.12 Two men can resist an attack 
 that would defeat one man alone. A 
  rope made of three cords is hard to 
  break.
Jill: “Amazing indeed! If Francis and others 
have thoughtfully read the Ecclesiastes, chapter 
4: 9-12, would certainly change their minds”

บทที่ 11
คนรักสันโดษดีหรือ !

จิล	 “ทอมคุณว่าอยู่แบบเอกเทศดีไหม?	คุณฟรังซิส 

บอกผมวา่เขาชอบมากกบัการอยูแ่บบสนัโดษ	อสิระ

เหมือนลมพัด	ไปไหนมาไหนได้ตามใจชอบ	เขาเสริมต่อ

อีกในทำานองที่ว่า	ผมเห็นคนจนและคนอื่นหลายคน

ถูกข่มเหงรังแกต่างๆ	นานา	แต่ไม่มีใครสักคนยื่นมือ

มาช่วย	และคุณฟรังซิสยังอ้าง	ปัญญาจารย์	บทที่	 4	

ข้อ	2	และ3	มีดังนี้

	 	(2)	ขา้พเจา้อจิฉาคนทีต่ายไปแลว้	คนเหลา่นัน้ 

	 ก็ดีกว่าผู้ท่ียังมีชีวิตอยู่	 (3)	 ดีกว่าผู้ท่ียังไม่เกิดมา 

 	ซึง่ไมเ่คยเหน็ความอยตุธิรรมทีเ่ปน็ไปในโลก”

ทอม	 “โธ่เอ่ย	น่ีเป็นเร่ืองธรรมดา	เพ่ือนๆ	ของผมก็พูด

แบบคณุฟรงัซสินีแ่หละ	อยูต่ามลำาพงัชัว่ครัง้ชัว่คราว

ก็ดี	แต่ถ้าแยกตัวไปอยู่ตามลำาพังตลอดเวลา	ผมว่าคนๆ 

นั้นคงสติไม่สมประกอบ	 คุณจิลครับผมมีเหตุผล

สนับสนุนเยอะแยะจาก	ปัญญาจารย์	บทที่	4	ข้อ	9	ถึง	

12	คุณฟังให้ดีนะ”

	 ขอ้	9	สองหวัดกีวา่หวัเดยีว	เพราะสองคนชว่ย 

	 กันก็ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

	 ข้อ	10	ถ้าคนหนึ่งล้มอีกคนก็จะได้พยุงขึ้น	แต่ 

	 ถ้าอยู่คนเดียวล้มลงก็คงแย่	 เพราะไม่มีผู้ใดจะ 

	 ช่วยพยุงเขาขึ้น

	 ข้อ	11	ถ้าอากาศหนาว	สองคนนอนด้วยกันก็ 

	 อบอุน่	แตถ่า้นอนคนเดยีวจะอุน่ไดอ้ยา่งไรเลา่

	 ขอ้	12	สองคนยอ่มตา้นทานกำาลงัทีใ่ชโ้จมตไีด ้

	 กว่าคนเดียว	 เชื่อกสามเกลียวขาดไม่ได้ง่ายๆ 

	 	หรอก

จิล	 “นา่ทึง่จรงิๆ		ถา้คณุฟรงัซสิและคนอืน่ไดอ้า่น

ปัญญาจารย์	บทที่	4	ข้อ	9	ถึง	12	พวกเขาคงเปลี่ยนใจ	

ไม่คิดจะอยู่เดียวดาย”
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จดหมายจากผู้อ่าน@
นาย	ป.ณ.	สาธุฯ

เรียนคุณ ป.ณ.สาธุ ที่นับถือ

     คำาถามอาจจะเชยๆ นะคะ แต่สงสัยเพราะเห็นมีข่าวว่าพระศาสนจักรคาทอลิก มีการเรียกประชุม

สมัชชาพระสังฆราชทั่วโลก ดิฉันอยากรู้ว่าพวกพระสังฆราชในศาสนาของเราเขาประชุมเร่ืองอะไร

กันคะ

                                                                      ขอบคุณค่ะ

                                                                  สัตบุรุษแต่เป็นสตรี

ตอบ คุณสัตบุรุษที่เป็นสตรี

						 นามแฝงของคุณ	“ฮา”	มากเลยครับ	เดี๋ยวสักวันคงมีคนที่ใช้นามแฝงว่า	“สตรีที่เป็นสัตบุรุษ”	

คงมีสีสันน่าดู		คำาถามไมเ่ชยเลยครบั	แมก้วา่หนงัสอื	“อดุมศานต”์	เลม่เดอืนพฤศจกิายนนี	้จะวางตลาด	

การประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลกจะจบลงแล้วแต่เชื่อว่าคริสตังอีกหลายๆ	 ท่านก็ไม่รู้ว่า 

พระสงัฆราชทัว่โลกไปประชมุกนัทีก่รงุโรมรว่มเดือน	(7-28	ตลุาคม	ไค.ศ.	2012)	พวกท่านคุยกนัเรือ่ง

อะไร	จงึขอนำาขา่วอธบิายการประชมุครัง้นี	้ซึง่ชีแ้จงโดย	พระอคัรสงัฆราชนโิคไล เอแตโรวิค	เลขาธกิาร

ประชุมสมัชชาพระสังฆราชฯ	ครั้งนี้	ซึ่งแปลโดยสื่อมวลชนคาทอลิกกรุงเทพฯ		เชิญอ่านได้เลยครับ

สำานักวาติกันแนะนำาบรรดาพระสังฆราชทั่วโลกเรื่อง “การประกาศข่าวดีครั้งใหม่”

 ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 2011

	 -	 สำานักวาติกันได้เรียกร้องให้พระสังฆราชทั่วโลกได้นำาข่าวสารของพระคริสตเจ้าไปยัง 

	 	 คนทีย่งัไมเ่คยไดยิ้นพระวาจาของพระเจา้มากอ่นและรวมทัง้ผูท้ีล่ะทิง้ความเชือ่ในพระเจา้ 

	 	 ของเขาไปเสีย

	 -		 มงซินญอร์นิโคไล	 เอแตโรวิค	 เลขาธิการท่ีการท่ีประชุมสมัชชาพระสังฆราชท่ัวโลก 

	 	 กล่าวว่า	“การประกาศข่าวดีครั้งใหม่ เป้าหมายมุ่งไปยังผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปและเป็น 

	 	 สมาชิกของพระศาสนจักรอย่างถูกต้องแต่จะด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ถอยหนีไปจากการ 

	 	 ปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อ	 ขณะนี้เป็นระยะแรกของการสมัชชาเบ้ืองต้น	 ร่างการ 

	 	 ประชุมสมัชชาได้ส่งไปยังสภาพระสังราชทั่วโลกเรียบร้อยแล้วและจะถูกส่งกลับคืนมา 

	 	 พร้อมบันทึกและข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมร่างฉบับสุดท้ายที่จะใช้ในการประชุมสมัชชา 

	 	 พระสังฆราช		ต่อไป”

	 -		 มงซินญอร์นิโคไล	 เอแตโรวิค	 เลขาธิการท่ีประชุมสมัชชาพระสังฆราชท่ัวโลกคร้ังน้ี 

	 	 กล่าวต่อว่า	 “เอกสารอื่นๆ	 จะสำาเร็จเป็นเนื้อหาจากคำาตอบที่ส่งกลับมาของบรรดา 

	 	 พระสงัฆราชซึง่จะกลายเปน็	เอกสารฉบบัปฏบิตักิารทีจ่ะใชใ้นระหวา่งการประชมุสมชัชา 

	 	 พระสังฆราชทั่วโลกที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม	ค.ศ.	2012	

	 -		 เป้าหมายประการแรกของที่ประชุมสมัชชามิใช่เพื่อเพิ่มจำานวนคริสตชนแต่เพื่อยกระดับ 

	 	 ความเชื่อของบรรดาคริสตชนที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพสูงขึ้น”

	 -		 การเตรยีมประชมุสมชัชาพระสงัฆราชท่ัวโลกครัง้นี	้ไดท้ำางานอยา่งใกลชิ้ดกบัสมณมนตร ี
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	 	 ว่าด้วยการประกาศข่าวดีคร้ังใหม่ของสันตะสำานัก	 ซ่ึงสำานักวาติกันก่อต้ังข้ึนให้เป็น 

	 	 หน่วยงานใหม่เมื่อเดือนกันยายน	ค.ศ.	2010	2	ปีก่อนจะมีการประชุมสมัชชาพระสังฆราช 

	 	 ทั่วโลกครั้งนี้

	 -		 บรรดาหัวข้อท่ีจะพิจารณาในท่ีประชุมสมัชชา	เช่น	การจะเพ่ิมจำานวนคริสตชนในโลกตะวันตก 

		 	 นโยบายเกี่ยวกับผู้อพยพพลัดถ่ิน	ภาคเศรษฐกิจ	 วิทยาศาสตร์	 การค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ	 

	 	 ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารมวลชน

	 -		 มงซินญอร์นิโคไล	 เอแตโรวิค	 เลขาธิการที่ประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลกกล่าว 

	 	 ต่อไปว่า	 “สื่อสารมวลชนเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ท้าทายต่อการประกาศข่าวดีอย่างมาก	 

	 	 พระศาสนจักรจะต้องพัฒนาให้ก้าวทันด้านเทคนิคและทันโลกดิจิทัลในการส่ืสารมวลชน 

	 	 ดังท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสแก่สมณมนตรี	สมณสภาส่ือสารสังคม	 สันตะสำานักว่า	 

	 	 เป็นพ้ืนท่ีใหม่ท่ีพระศาสนจักรจะต้องก้าวเดินไปเพ่ือประกาศข่วดี”

	 -		 ยังมีปัญหาใหญ่คือเร่ืองการเปล่ียนไปของวัฒนธรรมในสังคม	และเร่ืองศาสนา	การประชุม 

	 	 สมัชชาคร้ังน้ียังเรียกเตือนคริสตชนชาวยุโรปให้ตระหนักถึงความสำาคัญแห่งความเชื่อ 

	 	 อันเป็นรากฐานแห่งชีวิตของชาวยุโรป

	 วันที่	4	มีนาคม	ค.ศ.	2011		ณ	กรุงวาติกัน	พระอัครสังฆราชนิโคไล	เอแตโรวิค	เลขาธิการที่

ประชุมสมัชชาพระสงัฆราชทัว่โลกไดแ้ถลง	ณ	หอ้งขา่วของสนัตะสำานกัถงึ	“แนวทาง”	ของการประชมุ

สมัชชาพระสังฆราชทั่วโลก	ครั้งที่	13	ที่จะมีขึ้น	ณ	กรุงวาติกัน	ตั้งแต่วันที่	7-28	ตุลาคม	ค.ศ.	2012	ใน

หวัขอ้	“การประกาศขา่วดแีบบใหม”่	เพือ่ถา่ยทอดความเช่ือคริสตชนสู่ผู้คน	โดย	“แนวทาง”		หรือ	“ร่าง

ฉบับแรก”	 อันเป็นเนื้อหาของการประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลกจะตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ		
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ภัศม์
เขียนชี วิ ต

บทกวี

“เรามี” 
(We have..)
 

	 เรามี		 ความดีงาม	และความรัก

	 เรามี	 ความตระหนัก	รู้ถูก-ผิด

	 เรามี		 ความห่วงใย	ให้หมู่มิตร

	 เรามี		 ชีวิต	เพื่อวันใหม่

 

	 เรามี		 ความหวัง	ถึงวารหวาน

	 เรามี		 วิกฤตการณ์	ผ่านมาได้

	 เรามี		 บกพร่อง	พลั้งพลาดไป

	 เรามี		 พระผู้ให้	อภัยเรา...

หมายเหตุ  :     พายุ  “แกมี”   มาแล้วก็ไป

                     แต่  “เรามี”  อยู่ในหัวใจ นานนิรันดร์



	 พระสังฆราชโยเซฟ	ประธาน	ศรีดารุณศีล	ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี	เป็นประธานพิธี
บูชาขอบพระคุณถวายอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล	สุราษฎร์ธานี	พร้อมด้วยคณะพระสังฆราช	 
คุณพ่ออิกญาซีโอ	 เชฟฟาเลีย	อุปทูต	ผู้แทนพระสันตะปาปา	โดยมีพระภิกษุ	พระสงฆ์	นักบวช	และ
สัตบุรุษ	มาร่วมพิธีประมาณ	4,000	คน	เมื่อวันเสาร์ที่	29	กันยายน	2012
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