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พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 

ประจำาปี 2013 เดือนธันวาคม

เพื่อให้เด็กที่ตกเป็นเหยื่อที่ถูกทอดทิ้ง และความรุนแรงทุกรูปแบบ  

จะได้รับความรักและปกป้องคุ้มครอง  

พระเยซูเจ้าตรัสว่า  
“เรามาเพื่อให้เขามีชีวิตและมีชีวิตอย่างเต็มเปี่ยม”  

นี่คือสถานที่ที่เราพบสมบัติแท้จริง ไม่ใช่แค่สิ่งที่เป็นวัตถุ

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  

8 พฤษภาคม 2013 

crist 1-92 december.indd   1 12/4/56 BE   11:16 PM



ขมุทรัพย์ 
พระคัมภีร์ 2013 
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ชาวยิวสมัยโบราณก็ตั้งค�าถามกับชีวิต
เช่นเราในสมัยนี้ “ท�ำไมคนดีจึงไม่ได้ดี และ 
คนชัว่ดเูหมอืนจะเจริญรุ่งเรือง?” พวกเขาได้รบั 
การดลใจจากพระเป็นเจ้า และเขียนหนังสือ
เรื่อง “โทบิต” ขึ้นเพื่อตอบค�าถามนี้ พวกเขา
เพียรพยายามตอบค�าถามนี้อย่างยากล�าบาก 
เพราะพวกเขาไม่รู ้จักโลกหน้าของการกลับ
คืนชีพที่พวกเขายังไม่ประจักษ์

“โลกนี้คับแคบเกินกว่ำจะคืนควำม
ยุติธรรมให้แก่เรำอย่ำงพอเพียง เรำยังมีโลก
หน้ำแห่งกำรคนืชพี และบ�ำเหนจ็รำงวลัสวรรค์
รอเรำอยู่” 

หนังสือ “โทบิต” เล่าเรื่องของ โตเบีย 
(จะเรยีกว่า โทบติ กไ็ด้) ผูใ้จบญุสนุทาน และ
ใจกว้างกับสังคม แต่ต้องกลับมาตาบอด และ
เพราะท่านเป็นคนดี พระเป็นเจ้าทรงส่งอัคร- 
เทวดาราฟาเอลมาเป็นชายหนุ่ม รับอาสาเป็น
เพือ่นร่วมเดนิทางไปกบัโทบยีาห์ “โตเบยีน้อย” 
ลกูชายของโทบติ เพือ่ไปทวงทรพัย์สนิทีฝ่ากไว้
กับญาติ น�ากลับมาประทังชีวิต 

ชายหนุ่มเพื่อนร่วมทางได้สอนโทบียาห์ 
ให้จับปลา เอาดีปลากลับไปรักษาดวงตา 

ของบิดา และเอาตับกับหัวใจปลามาโรย 
ใส่ถ่านไฟก�ายานขับไล่ปีศาจ มิให้ท�าอันตราย
ในคืนแรกที่โทบียาห์นอนกับภรรยา วัน
แต่งงาน

ชายหนุ่มเพ่ือนร่วมทางได้เผยตนเอง
ว่าคือ อัครเทวดาราฟาเอล ทูตสวรรค์ของ 
พระเป็นเจ้าให้แก่ โทบิต และโทบียาห์ ได้รู้
ความจริงว่าพระเป็นเจ้าทรงช่วยท่าน เพราะ
กิจการกุศลและคุณธรรมความดีของท่านที่
ได้ท�าอย่างซือ่สตัย์ในชวีติ ทัง้สองพ่อลกูตกใจ
มาก ก้มกราบลงใบหน้าจรดพื้น อัครเทวดา 
ราฟาเอลพูดว่า “อย่ำกลัวเลย สันติสุขจงอยู่
กบัท่ำน จงถวำยพระพรแด่พระเจ้ำตลอดไป...”

...ข้าแต่พระเป็นเจ้า พวกเขาไม่รู ้จัก
การกลับคืนชีพ แต่พระองค์ก็ดลใจเขาให้รู้
ว่า พระองค์ย่อมไม่ทอดทิ้งผู้กระท�าความดี 
มาบัดนี้ข้าพระองค์ยังทราบอีกว่า มีการกลับ
คืนชีพหลังความตาย ข้าพเจ้าทั้งหลายหวังพึ่ง
พระบารมีของพระเยซูคริสตเจ้า พระองค์จะ
เป็นผู้คืนทุกสิ่งแก่ทุกคนที่ได้กระท�าไว้อย่าง
ครบถ้วน ไม่ติดอะไรเราไว้แม้แต่นิดเดียว...
อาแมน 

โทบียาห์ กับ “ตับ ดี และหัวใจปลา”
(ทบต 6:2-10)
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

สุขสันต์วันคริสต์มาส 2013 แด่ผู้อ่านทุก
ท่าน เรานึกถึงบทเพลงที่ร้องในพิธีกรรม “จง
ช่ืนชมยินดีพระเป็นเจ้าอยู่ใกล้เราแล้ว จงช่ืนชม
ยินดี พระเป็นเจ้าอยู่ใกล้เรา พี่น้องทั้งหลายจง
ช่ืนชม เกษมเปรมปรีด์ิเถิด...ฯลฯ“ แล้วเราก ็
เตือนตัวเราว่าถ้าพระเป็นเจ้าทรงอยู ่ใกล้แล้ว
ก็ต้องเตรียมที่ประทับให้พระบุตรเมื่อพระองค์
จะเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้ เพื่อใกล้เราจริงๆ ก็
เตรียมดวงใจของเราให้สะอาด ปราศจากบาป 
เพื่อพระองค์จะบังเกิดในดวงใจของเราเลย  

ถ�้าพระกุมารยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบสันติ บางทีความสุขไม่มาถึงชีวิตสักทีเพราะเราไม่มี
ความสงบและสันติ พระกุมาร แม่พระและนักบุญยอแซฟ เหล่าชุมพาบาลและฝูงสัตว์ ก่อเกิดความสงบ
ในจิตใจได้อย่างดี ท�าไมเป็นเช่นนี้ หรือนี่คือค�าสอนเรื่องการพอเพียง ค�าสอนเรื่องความสุภาพถ่อมตน  
ค�าสอนเรือ่งพระเป็นเจ้าทรงยนือยูข้่างคนยากจน ทางทีด่ ีลองท�าถ�า้พระกมุารจ�าลองในบ้านสกัหลงัหนึง่ส ิบางที
เราอาจจะตอบค�าถามนี้ได้เป็นครั้งแรก

ปกหน้าใน

ตั้งแต ่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา ภาพลักษณ์ของ
พระสันตะปาปาที่เราเคยรู้จักก็เปลี่ยนไปอย่าง
มากมาย เราไม่เคยเห็นพระสันตะปาปาทรงสวม
กอดเด็กๆ อย่างใกล้ชิดขนาดนี้ บางทีเราเห็นเด็ก
ทีเ่ดนิวนอยูร่อบพระองค์ขณะตรสัเรือ่งส�าคญักบั
ผู้เข้าเฝ้าโดยไม่ทรงเบื่อหน่ายหรือโกรธเด็กเหล่า
นั้นเลย แม้จะทรงเสียสมาธิไปหลายตอน  เรา
ยงัเหน็พระองค์ทรงเอือ้มมอืไปรบัเสือ้ สายประค�า 
หมวก ที่บรรดาผู้เข้าเฝ้าที่อยู่ห่างจากพระองค์
ขว้างโยนเข้ามา ที่ส�าคัญ พระองค์ทรงท�าแล้ว 
ดูดีอย่างเป็นธรรมชาติไม่เสแสร้ง ก่อเกิดความ
ศรทัธาเลือ่มใสจนกลายเป็นพระบคุลกิทีด่งึดดูคน
ห่างไกลพระศาสนาให้หวนกลบัมาใกล้ชดิพระอกี 
ครั้งหนึ่ง ที่สุดเราเชื่อว่าพระเป็นเจ้าประทาน 

พระสนัตะปาปาพระองค์นีม้าให้แก่พระศาสนจกัรและแก่โลกอย่างถกูทีถ่กูเวลา แล้วทกุอย่างในพระศาสนจกัรก็ 
ด�าเนนิไปอย่างราบร่ืน ในบรรดาเดก็ๆ ทีพ่ระองค์ทรงกอด คงไม่มภีาพใดสะเทอืนใจเท่าภาพทีพ่ระองค์ทรงกอด
และจุมพิตที่ศีรษะของผู้ป่วยโรคเท้าแสนปมของคนนี้ ผมไม่มีอะไรจะบรรยาย บางครั้งมองดูแล้วน�้าตาจะไหล...
ขอเชิญอ่านค�าบรรยายในหน้าสีของ พงศ์ ประมวล หน้า 71
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แต่ละวันคือพระพร

มีคนเคยบอกว่า ชีวิตของเราอยู่บนโลกนี้
ประมาณ 20,000 กว่าวัน น่าตกใจ เอ๊ะ หรือน่า
ดีใจ ผมใช้ไปประมาณ 16,192 วันแล้ว แต่ละวัน
ของเราแต่ละคนยืนอยู่บนอะไร?

ในช่วงปลายปีแบบนีปี้ทีแ่ล้วผมอยูท่ีต่าไกไต  
ประเทศฟิลิปปินส์ บริเวณที่ถูกจัดให้เป็นพื้นที่
สวยงามอนัดบัต้น ๆ  ของฟิลปิปินส์ เป็นทัง้ทีท่่องเทีย่ว  
เป็นบ้านหลงัทีส่องของบรรดาผูม้อีนัจะกนิ ผมยงัจ�า
บรรยากาศของค�า่คืนพระคริสตสมภพได้ เรามมีสิซา 
พระคริสตสมภพกันที่บ้านของโฟโคลาเรฝั่งหญิง 
มิสซาดึกหน่อย ผมจึงออกตระเวนดูกิจกรรมใน 
วันครสิต์มาสของวดัในท้องถิน่นัน้ 2 แห่ง สสีนัของ
คริสต์มาสที่ไหนก็เหมือนกัน ผมเคยเปิดประเด็น
กับบางคนว่า มันจะเป็นคริสต์มาสที่มีความสุขจริง
หรอื เพราะเราไม่อยูก่บัครอบครวัของเรา ในวนันัน้ 
ผมตอบอย่างม่ันใจว่า ดีออกเพราะเราจะได้เห็น
สิ่งที่ต่างไปจากชีวิตปกติ ความจริงก็เป็นเช่นนั้น  
แต่ความจริงที่แอบไว้ใต้จิตส�านึกของคนเราก็
คือ คริสต์มาสน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะอยู่ที่บ้าน  
ที่ครอบครัว ในประเทศที่เราอบอุ่นและคุ้นเคย 
บ้านเกิดเมืองนอนของเรา

ผมยงัจ�าได้ว่า หลงัจากมิสซาแล้ว เรากลบัมา
ฉลองต่อกันทีบ้่าน ในวนันัน้มีสมาชกิในคณะโฟโค- 
ลาเรมาจากที่ต่าง ๆ หลายคนเป็นชาวต่างชาติ  
ผมถูกเชิญให้ขึ้นไปร้องเพลงคริสต์มาสภาษาไทย 
ผมหยิบเพลง “กุมารน้อยจอมราชา” ขึ้นมาร้อง ยิ่ง
ร้องยิง่คดิถึงบ้าน มากไปกว่านัน้ผมคิดว่าในถ�า้พระ- 
กุมาร ความอบอุน่ทีแ่ท้จรงิและการต้อนรบัทีม่คีวามสขุ 
อาจจะไม่ใช่ผู ้คนมากมายต่างพากันมานมัสการ

พระองค์ ความสขุจากอ้อมกอดของคนในครอบครวั
เดียวกัน มันไม่เพียงค�าว่าอบอุ่น 

ในที่สุดเราก็มาถึงเดือนสุดท้ายของปี ตามที่
ได้สญัญากบัท่านผูอ่้านไว้ว่า อดุมศานต์จะพยายาม
ที่จะพัฒนาตัวตนทั้งในด้านศิลปกรรม เนื้อหา 
การน�าเสนอต่าง ๆ มันคงถูกพิสูจน์ด้วยตัวตนใน
ระดบัหนึง่แล้ว แต่ผมคดิว่าเราคงไม่หยดุเพยีงแค่นี้  
หน้าสีที่เพิ่มขึ้น คอลัมน์บางคอลัมน์ที่เพิ่มเข้ามา  
เช่น พระวาจาเป็นดงัประทปีส่องทาง สือ่ศกึษา หรอื
นักเขียนหน้าใหม่ที่มารับไม้ผลัด มุมเล็กๆ ของนัก
เดินทาง ชีวิตมันส์ ๆ ของพี่แป้ง ฯลฯ ติชมกันมา
ได้ เพราะเรายงัไม่หยดุคดิทีจ่ะเดนิหน้า เพือ่พฒันา 
และท�าให้อดุมศานต์นติยสารคาทอลกิไทย ได้รบัใช้
ทุกคนในโลกของสื่อมวลชน

ปีหน้าเตรยีมพบกบัสกูป๊อาเซยีน เริม่กนัด้วย 
“กมัพูชา ในทศันะของข้าพเจ้า” และกจิกรรมออกร้าน
หนังสือคาทอลิก แบบไม่ใช่ที่ไปร่วมออกบูธที่ศูนย์
สิริกิติ์ หนังสืออีกหลายเล่มรอเข้าโรงพิมพ์ ผลงาน 
แปลหนังสือเล่มหนาของนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 
เอกสารสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ฉบับขัดเกลา
ส�านวน และหนังสือส่งท้ายปีที่ชื่อ “แต่ละวันคือ
พระพร” ผลงานแปลเล่มล่าสุดของพระคุณเจ้า
กติตคิณุยอร์ช ยอด พิมพิสาร นกัเขยีนคนเก่งของเรา  
แบบว่าให้ร�าพึงข้ามปีกันเลย 

ถ้าการมีชีวิตของคน มีเวลาเพียง 20,000 
วนั หมดไปกีว่นักนัแล้ว จ�านวนวนัอาจเป็นตวัเลขที ่
น่าตกใจ หรือน่าดีใจ แต่การใช้แต่ละวันให้เป็น
พระพรทั้งส�าหรับตนเองและผู ้อื่น ก็เป็นความ 
น่าชื่นชมของชีวิตหนึ่งที่ได้จุติมาบนโลกใบนี้

บรรณาธิการบริหาร
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พระวาจาเป็นดังประทีปส่องทาง 
คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล

อำทิตย์ที่ 1 เทศกำลเตรียมรับเสด็จพระคริสต- 
เจ้ำ ปี A

วันที่ 1 ธันวำคม 2013 

จุดร่วม : จงปรับเปลี่ยนความประพฤติให้
เหมาะสมกับการเป็นบุตรของพระเจ้า

บทอ่านที่ 1 “...มาเถิด ให้เราขึ้นไปยังภูเขา
ของพระเจ้า ...เพื่อพระองค์จะทรงสอนวิถีของ
พระองค์ให้เรา...”

บทอ่านท่ี 2 “...ให้เราละท้ิงกจิการแห่งความ
มืดมนเสีย ...แต่จงสวมใส่พระเยซูคริสตเจ้า...”

บทพระวรสาร “...จงเตรียมพร้อมไว้ เหตุ
ว่าบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในเวลาท่ีท่านไม่ได้
นึกฝัน”

“ชีวิตมนุษย์ท่ีปราศจากพระเจ้า ก็เท่ากับ 
ชีวิตของเขาปราศจากความสุขทุกประการ” 

พระศาสนจักรให้เรามีเวลาส�าหรับการ 
“เตรียมตัว” ถึงสี่สัปดาห์ เพื่อพร้อมที่จะรับเสด็จ
พระคริสตเจ้าที่ก�าลังจะเสด็จมาบังเกิดในวันที่ 25 
ธันวาคม 

ท�าไมพระศาสนจักรจึงให้เราต้องเตรียมตัว
โดยใช้เวลามากถึง 4 สัปดาห์ เพราะ 1. เพื่อเรา
จะได้มีเป้าหมายของการทีเ่ราต้องปรบัปรงุตวัจนถงึ
วันนั้น วันที่พระทรงบังเกิด 2. หันมามองถึงความ
เหมาะสมและความพร้อมของตนเอง ที่จะรับเสด็จ
พระเยซูที่ก�าลังจะมาบังเกิด ซึ่งเป้าหมายของการ
บงัเกดิของพระองค์มใิช่ในถ�า้เลีย้งสตัว์ แต่ในหวัใจ
ของเรานั่นเอง

การเตรียมรับเสด็จพระเยซูเจ้าในแต่ละปีที่
มีวันที่แน่นอนในการฉลองการบังเกิด การเตรียม
ตนแบบนี้ยังเป็นการฝึกชีวิตของเราให้พร้อมที่จะ
รับเสด็จพระเยซูคริสตเจ้าในวันที่พระองค์จะเสด็จ
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มาครั้งที่สอง ซึ่งไม่มีใครจะรู้วันและเวลานอกจาก
พระบิดาแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนั้นยังเป็นการ
เตรียมตัวเราให้พบกับพระองค์หลังจากที่เวลาใน
โลกนี้ของเราได้จบลงแล้วด้วย

ต้นครสิต์มาสทีเ่ราได้เหน็ทกุปี จงึเป็นภาพที่
ดีของชีวิตคริสตชนที่ชีวิตหมุนวนจนไปบรรจบพบ
กับพระคริสต์ในชีวิตหน้า นั่นคือคริสต์มาสแต่ละ
ปี อายุเราจะเพิ่มขึ้น 1 ปี มันจึงไม่ใช่ลักษณะของ
วงกลมวงเดยีว แต่เป็นวงทีห่มุนวนขึน้เรือ่ย ๆ  และ
จะเป็นวงที่เล็กลงไปเรื่อย ๆ เช่นกัน จนในที่สุด 
วงนีก้จ็ะไปบรรจบกบัแกนของต้น นัน่หมายความว่า 
ครสิต์มาสบนโลกของเรานีไ้ด้สิน้สดุลงแล้ว และเรา
ได้พบกับพระองค์จริง ๆ หลังจากที่เราได้ฝึกและ
เตรียมพร้อมที่จะเจอพระองค์มาตลอดชีวิต

ดังนั้น จะมีประโยชน์อะไร ที่เราต้องท�างาน
อย่างหนัก อย่างทุ่มเท อย่างเหนื่อยยาก แล้วเรา
ไม่ได้ไปสวรรค์

แล้วจะมีประโยชน์อะไร ที่เรามีเงินทอง
มากมาย แต่เงินทองนั้นไม่ช่วยให้เราไปสวรรค์
แล้วจะมีประโยชน์อะไร ท่ีเราด�าเนนิชวีติในโลกจน
กระทั่งจากไป แล้วพบว่า ชีวิตที่เราด�าเนินมาไม่พา
ให้เราเป็นสุขนิรันดร์

ดังนั้น ในแต่ละปีที่มีโอกาสเตรียมรับเสด็จ 
ขอให้เราใช้เวลานี้ที่จะฝึกฝนและปรับปรุงชีวิต ให้
พร้อมที่จะรับพระองค์มาพ�านักในหัวใจของเรา 

เพราะไม่มใีครรูว่้า ปีหน้าจะมเีวลาให้เตรยีม
ตัวหรือเปล่า...

อำทิตย์ที่ 2 เทศกำลเตรียมรับเสด็จพระคริสต-
เจ้ำ ปี A
วันที่ 8 ธันวำคม 2013
จุดร่วม : ชีวิตแท้ที่ซ่อนอยู่ในตัวเรำ 

บทอ่านที ่1 “...ในวันนัน้ จะมีหน่อแตกออก 
มาจากตอแห่งเจสซี จะมีกิ่งงอกออกมาจากราก 
ทั้งหลายของเขา”

บทอ่านที่ 2 “...เหตุฉะนั้น ท่านจงต้อนรับ
กนัและกนั เช่นเดียวกบัทีพ่ระครสิตเจ้าทรงต้อนรบั
ท่าน...”

บทพระวรสาร “...จงกลบัใจเถดิ เหตวุ่าเมอืง
สวรรค์มาใกล้แล้ว”

ในประวัติศาสตร์ของชาวยิว ชีวิตของพวก
เขาพบกับความย�่าแย่มากกว่าความสุขสบาย และ
นั่นเป็นสิ่งที่ท�าให้ชาวอิสราเอลเรียกร้องหา “พระ
เมสสิยาห์” เสมอมา เพื่อช่วยปลดปล่อยพวกเขา
ออกจากความทุกข์ระทม และในความสิ้นหวังของ
ชาวอิสราเอลในสมัยของประกาศกอิสยาห์ สบืเนือ่ง 
มาจากกษัตริย์อาหัสผู้อ่อนแอ จากตระกูลของ 
ดาวิดบุตรของเจสซีได้น�าประชากรทั้งหมดไปสู่
ความพนิาศ จนอสิยาห์เปรยีบส่วนทีเ่หลอืว่าเหมอืน
กับ “เศษตอ” แต่จากเศษตอที่เหมือนกับหมดสิ้น
แล้วนี้ จะมี “หน่อ” แทงขึ้นมา และเป็นหน่อแห่ง
ความหวัง หน่อแห่งความยุติธรรม หน่อแห่งความ
สมบรูณ์ เป็นค�าท�านายทีห่ล่อเลีย้งหวัใจทีก่�าลงัอ่อน
เปลีย้ของชาวอิสราเอล ให้มกี�าลงัขึน้มาอีกครัง้หนึง่

ในความเป็นจรงิ “หน่อ” นีอ้ยูใ่นตวัของพวก
เราแล้วทุกคน หน่อนี้คือ ความเป็นพระเจ้าในชีวิต
ของเรามนษุย์ พระเจ้าผูเ้ป็นองค์ความรกั และจรงิ ๆ   
แล้วเราก็ก�าลังพัฒนาชีวิตของเราให้เป็นเหมือนกับ
พระองค์เช่นเดียวกัน

แต่เพราะความอ่อนแอของเรา ท�าให้เรา
ด�าเนินชีวิตตามใจของตนเอง ตามความอยากของ
ตนเอง จนน�้าพระทัยของพระเจ้าไม่สามารถที่จะ
งอกขึ้นมาสู่ปัญญาและส่งผลให้เกิดการกระท�าได้ 
นั่นคือ พระพรของพระมีในตัว แต่ถูกท�าให้แคระ
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แกร็นด้วยความเอาแต่ใจของตัวเราเอง

 แล้วจะท�าอย่างไรที่จะท�าให้พระพรของ
พระเติบโตในตัวเราได้ นั่นคือเริ่มจากการมีเวลา
ให้กับพระ เม่ือเราเริ่มที่จะอยู่ต่อหน้าพระ ตรง
ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ ถ้าเราคิดถึงพระแล้วอยู่
กับพระองค์สักครู่หนึ่ง เราก็อยู่ต่อหน้าพระแล้ว 
และเมื่อเราอยู่ต่อหน้าพระ รังสีแห่งความรักของ
พระองค์ก็จะสาดส่องลงไปในวิญญาณของเรา 
เปรียบเหมือนกับพืชที่มีหัวหมกตัวอยู่ในดิน เมื่อ
เจ้าของที่ดินให้โอกาสมันได้รับแสงแดด มีน�้ารด
ให้ชุ่มชื่น มันก็จะเริ่มแตกหน่อออกใบชูช่อ 

ฉันใดก็ฉันนั้น พระพรของพระในตัวเรามี
อยู่แล้ว เพยีงเรามีเวลาให้กบัพระเจ้า พระองค์กจ็ะ
ส่องสว่างในดวงใจเรา และเมื่อเราได้ภาวนา ร่วม
มิสซา ท�ากิจการดีใด ๆ ก็ตาม ก็เปรียบเหมือน
กับสายฝนทีห่ลัง่ลงในวญิญาณของเรา พระพรของ
พระก็จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ก�าลังของวิญญาณก็
จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ความคิดดี ๆ ก็จะเริ่มทยอย
ขึ้นมา และที่ส�าคัญก�าลังในการที่จะท�าดีก็จะมีมาก
ขึ้น ชีวิตก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ผลที่
ตามมาคนรอบข้างที่อยู่รอบตัวเราก็จะได้รับผลดี
จากพระพร ท่ีเคยซ่อนตัวอยู่ในวิญญาณของเรา
นั่นเองขอให้ “หน่อ” แห่งพระเจ้า จงแตกออกมา
จาก “ตอ” ท่ีบาปของพวกเราได้ท�าลายไปด้วยเทอญ

อำทิตย์ที่ 3 เทศกำลเตรียมรับเสด็จพระคริสต-
เจ้ำ ปี A

วันที่ 15 ธันวำคม 2013 

จุดร่วม : จงมีความหวัง 

บทอ่านที่ 1 “ถิ่นทุรกันดารและที่แห้งแล้ว
จะยินดี ทะเลทรายจะเปรมปรีดิ์และผลิดอกอย่าง
ต้นดอกฝรั่น...”

บทอ่านที่ 2 “...พวกท่านจงเพียรรอเช่น
เดียวกัน ท�าจิตใจให้เข้มแข็ง เพราะพระองค์จวน
จะเสด็จมาแล้ว...”

บทพระวรสาร “...จงไปบอกยอห์น ถึงสิ่งที่
ท่านได้ยินและได้เห็น คนตาบอดกลับแลเห็น คน
ง่อยเดินได้...”

บทกวีของอิสยาห์ (ที่สอง) เจิดจ้าออกมา
ในยามที่ชาวอิสราเอลซึ่งถูกปกครองโดยบาบิโลน 
เห็นว่าบาบิโลนก�าลังจะถูกกษัตริย์ไซรัสแห่งซีเรีย
โค่นล้มและจะปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระ มัน
ส่งผลให้ชีวิตของพวกเขาที่ก�าลังหมดหวัง เศร้า
สร้อย ท้อถอย และอ่อนแรง กลับรู้สึกว่าชีวิตนี้
ยังมีค่าที่จะสู้ต่อ 

“ความหวัง” คือแรงผลักดันที่ท�าให้ชีวิต
ของเราตื่นตัว และปรารถนาที่จะก้าวหน้าอยู่เสมอ 
ปราศจากซึ่งความหวัง พลังที่ เคยมีก็หดหาย 
ไร้ความหมายส�าหรับชีวิตของเขาทันที

ในบทพระวรสาร นักบุญยอห์น บัปติสต์ 
ความล�าบากในคุกคงส่งผลให้ท่านรู ้สึกเหนื่อย
อ่อน ท่านจึงใช้ศิษย์ไปถามพระเยซูเจ้าว่าใช่ผู้ที่เขา
ก�าลงัรอคอยอยูห่รอืเปล่า แต่สิง่ทีพ่ระเยซตูอบกลบั
มา กลับเป็นชีวิตใหม่ของคนที่ไร้ความหวังคือ คน
ตาบอด คนง่อย คนโรคเรื้อน คนหูหนวก คนตาย 
และคนยากจน แต่ทั้งหมดที่พระเยซูได้กระท�า คือ
ความสมหวัง ของนักบุญยอห์น บัปติสต์ ภารกิจ
ของท่านส�าเร็จแล้ว

ในสมัยของพระเยซคูนเหล่านัน้ คือบคุคลที่
ถือว่าถูกสาปแช่งจากพระเจ้า และพวกเขารออย่าง
เดยีวคอืรอวันทีจ่ะลงไปอยูแ่ดนนรกเทา่นัน้ ดงันัน้ 
ชีวิตที่ด�าเนินไปของพวกเขาช่างเป็นวันที่สิ้นหวัง 
จรงิ ๆ  แต่เมือ่เขาได้พบพระเยซ ูชวีติเขากเ็ปลีย่นไป  
และนี่คือ “ข่าวดี”
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“ข่าวดี” มิใช่เรื่องราวของพระเจ้าหรือของ
พระเยซูอย่างเดียว แต่ข่าวดีคือ เร่ืองราวของ
พระเจ้าท่ีกระท�ากจิการท่ีดีกบัประชากรของพระองค์ 

ชีวิตของเราก็คงไม่ต่างกันคือพบกับความ
ยากล�าบาก ท้อแท้ เหนื่อยอ่อนและสิ้นหวัง แต่
ลองมองไปท่ีกางเขนแล้วจะพบว่า ส่ิงท่ีเราได้ประสบ
มาพระองค์ผูน้ีไ้ด้ประสบมาก่อนเราแล้ว ดงันัน้ใคร
จะเข้าใจเรามากไปกว่าพระองค์คงไม่ม ีและคงไม่มี
อะไรอีกแล้วที่พระองค์จะให้เราไม่ได้ เพราะชีวิต
ของพระองค์กใ็ห้เราจนหมดแล้วเช่นเดยีวกนั เพยีง
แต่บางครั้งความทุกข์ยากในชีวิตก็เป็นพระพรที่จะ
ช่วยให้วิญญาณของเราบริสุทธิ์และสะอาดขึ้น ส่ง
ผลให้ชีวิตของเราเข้มแข็งขึ้นด้วย ดังน้ัน ข่าวดี 
ก็คือการที่เรารับรู ้ว่าในทุกขณะของชีวิตของเรา 
พระเจ้าเข้ามาเกีย่วข้องและช่วยเหลอืเราเสมอทัง้ใน
ยามสุขหรือในยามทุกข์

มีหลายคนท่ีประสบความทุกข์ยากล�าบาก
อย่างมากมาย แต่กลับมีรอยยิ้มบนใบหน้าของ
เขา ซึ่งถ้าเราไม่ถามหรือเขาไม่บอก เราอาจจะคิด
ว่าชีวิตเขาคงมีความสุขมาก แต่เมื่อเขาได้แบ่งปัน
ประสบการณ์ให้ฟังจึงพบว่า ถ้าเป็นเรา เราคงยิ้ม 
ไม่ออกหรืออาจจะตายไปแล้วก็ได้ เคล็ดลับก็คือ  
เมือ่เขาพบกบัความยากล�าบากเขาจะมองไปทีก่างเขน 
แล้วถวายความล�าบากทีพ่บร่วมกบัพระมหาทรมาน
ของพระเยซูเจ้าทุกครั้ง เพื่อใช้โทษบาปของตัวเอง 
เพื่ออุทิศให้กับวิญญาณท่ีล่วงลับไปแล้ว เพื่อการ 
กลบัใจของคนในครอบครวั หรอืแม้กระทัง่เพือ่ความ 
สงบสขุของประเทศชาติ ส่งผลให้ความยากล�าบากที่
เขาเผชญิกลบักลายเป็นความชืน่ชมยนิดทีนัททีีเ่ขา
ได้ถวายมันร่วมกับพระทรมานของพระเยซู

ชีวิตของพวกเราก็เช่นกัน จงเป็นข่าวดีให้
แก่กันและกัน จงเป็นความหวังให้กันเสมอ เพราะ 

บางคนอาจรอดพ้นจากการเสียชีวิตเหตุจากความ
หดหู่สิ้นหวัง ด้วยค�าที่ว่า “คุณรู้ไหม คุณเป็นลูก
สดุทีร่กัของพระเจ้า พ่อคนนีไ้ด้มอบชวีติให้คณุแล้ว 
เพื่อคุณจะได้มีชีวิต ดังนั้น คุณอย่าท้อแท้เลย”

ดังนั้น กางเขนที่แขวนอยู่ในทุกบ้านของ 
คริสตชน คือ ข่าวดี และความหวัง ที่ประจักษ์อยู่
ต่อหน้าต่อตาของเราตลอดเวลานั่นเอง

อำทิตย์ที่ 4 เทศกำลเตรียมรับเสด็จพระคริสต-
เจ้ำ ปี A

วันที่ 22 ธันวำคม 2013 

จุดร่วม : ค�าสัญญาที่เป็นจริง

บทอ่านที่ 1 “...พระเจ้าเองจะประทาน
เครือ่งหมายให้ท่านเหน็ หญงิสาวผูห้นึง่จะตัง้ครรภ์
และบังเกิดบุตรชายคนหนึ่ง”

บทอ่านที่ 2 “...เพื่อประกาศข่าวดีของ 
พระเป็นเจ้า...คือพระเยซูคริสต์ ซึ่งบังเกิดเป็น
มนุษย์จากเชื้อสายของดาวิด”

บทพระวรสาร “...ที่นางตั้งครรภ์นั้นเพราะ
พระจิตเจ้าทรงบันดาลให้เป็นไป”

ค�าสัญญาที่เป็นจริงนี้ เริ่มตั้งแต่เม่ืออาดัม 
และเอวาได้ผิดพลาดไปจนส่งผลให้ทั้งสองต้อง
พลัดพรากจากพระเจ้าผู้เป็นพ่อของพวกเขา แต่
พระเจ้าหรืออีกนัยหนึ่งคือองค์แห่งความรัก ก็ได้
สัญญาว่า “สักวันหนึ่ง พ่อจะเอาลูกกลับมาบ้านให้
ได้” โดยค�าสัญญานี้ซ่อนอยู่ในค�าที่พระเจ้าได้ตรัส
ผ่านทาง “ง”ู ว่า “พงศ์พนัธุข์องหญงิจะท�าให้หวัของ
เจ้าแหลกและเจ้าจะท�าให้ส้นเท้าของเขาฟกช�้า...”

แม้ว่าทั้งสองและมนุษย์ทั้งหลายจะออกมา
จากสวนเอเดนนานขนาดไหน แต่พระเจ้ากด็แูลและ
อยูเ่คยีงคูก่บัเขาเสมอ ผ่านทางผูว้นิจิฉยัและบรรดา
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ประกาศกทัง้หลาย และในท่ีสดุองค์พระเจ้าได้ลงมา
เกิดเป็นมนุษย์เองในครรภ์ของพระแม่มารีอา

แค่ในครรภ์ของแม่พระหรอื? โดยความจรงิ
พระองค์ปรารถนาท่ีจะมาบังเกิดในหัวใจในชีวิต
ของพวกเราด้วย เราพร้อมไหมท่ีจะต้อนรับพระองค์

ในทุกเทศกาลคริสต์มาส เราจะสร้างถ�้า
จ�าลองการเกิดของพระเยซู แต่เราเคยคิดไหมว่า 
ถ�้าน้ีมันแสดงสัญลักษณ์อย่างหนึ่งคือ ความแข็ง 
ความเย็น การไร้ซึ่งความอบอุ่นใด ๆ ทั้งสิ้น มัน
แสดงถึงหัวใจของมนุษย์นั่นเอง

จริงๆ แล้วครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ไม่ปรารถนา
ที่จะไปพักท่ีถ�้าแห่งนี้ พระองค์ปรารถนาท่ีจะพัก
ในบ้านของมนุษย์ท่ีอบอุ่น แต่ทุกคนล้วนผลักไส
พระองค์ให้ออกไป เพราะสภาพหัวใจของมนุษย์ที่
แข็งกระด้าง เย็นชืดชา จึงท�าให้ที่พักของพระองค์
มีสภาพเดียวกับหัวใจของมนุษย์นั่นเอง

แต่ถึงแม้จะเย็นชืดชาและใจแข็งกระด้าง
ขนาดไหนก็ตาม พระองค์ก็ยังยินดีที่จะมาพ�านัก
อยู่ด้วย เหตุผลง่ายมาก เพราะพระองค์รู้นั่นเองว่า 
มนษุย์คอืลกูของพระองค์ ความส�าคัญมันไม่ได้อยู่
ทีล่กูจะต้อนรับหรือไม่ แต่มันอยูท่ี่พระองค์ดีใจทีไ่ด้
อยู่ใกล้ลูกนัน่เอง เหมือนแม่บางคนทีแ่ม้ว่าจะมลีกู
ที่เกเรที่เคยทุบตีแม่เพราะขอเงินแล้วไม่ให้ แต่ถ้า
ถามความสมัครใจของแม่ว่าจะย้ายหนีไปจากลูก
ไหม ส่วนใหญ่จะตอบว่า “ไม่” เหตุผลคือ สงสาร
ลูกและมีความหวังเสมอว่า สักวันลูกจะเป็นคนดี

 หวัอกของแม่ท่ีเป็นมนษุย์คนบาปยงัรกัลกู
ขนาดนี ้แล้วหัวใจของพระเจ้าผูเ้ป็นพ่อและแม่ของ
เราเช่นกันซึ่งไม่มีบาปเลย พระองค์จะรักเราที่เป็น
ลูกขนาดไหน ดังนั้นต่อให้ล�าบากกว่านี้พระองค์ก็
จะลงมาอย่างแน่นอน 

ดังนั้น ขอให้เราได้เตรียมหัวใจให้อบอุ่น 
พร้อมที่จะต้อนรับพระองค์ผู้เป็นพ่อที่จะมาอยู่ใน
หัวใจของเรา เมื่อใดก็ตามที่เราได้ยื่นมือช่วยเหลือ
ผู้อื่นหรือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ไม่ว่าจะด้วยปัจจัย ค�า
พูดให้ก�าลังใจ หรือแม้แต่ค�าภาวนาที่ออกมาจาก
ใจ สิ่งเหล่านี้ล้วนท�าให้หัวใจของเราอบอุ่นทั้งสิ้น 

จงรีบท�าเถิด เพราะพระองค์ก�าลังจะลง 
มาแล้ว

อำทิตย์หลังสมโภชพระคริสตสมภพ (ฉลอง
ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้ำ)

วันที่ 29 ธันวำคม 2013 

จดุร่วม : ครอบครวัศักด์ิสทิธ์ิคือการให้ชวิีต
พระอยู่ในครอบครัว

บทอ่านที่ 1 : “...เขาจะรับใช้บิดามารดาดัง
รับใช้พระเจ้า...”

บทอ่านที่ 2 : “...สิ่งที่ส�าคัญกว่าหมด
คือ “ความรัก” อันเป็นสายสัมพันธ์ของความดี
บริบูรณ์...”

บทพระวรสาร : “...จงลกุขึน้พาพระกมุารกบั
พระมารดากลับไปประเทศอิสราเอลเถิด...”

ศาสนาคริสต์ เป็น ศาสนาแบบครอบครัว 
เรามีพระเจ้าเป็นทั้งพ่อและแม่ และเราเป็นลูกของ
พระองค์ เพราะชีวิตของมนุษย์มาจากแหล่งก�าเนิด 
2 แหล่งด้วยกันคือ กายมาจากมนุษย์คือพ่อแม่
บนโลกใบนี้ซึ่งไม่ถาวรและจะเสื่อมสลายไป ส่วน
วิญญาณมาจากพระเจ้าซึ่งธรรมชาติของวิญญาณ
จะเป็นอมตะและไม่เสื่อมสลาย ดังนั้นเราจึงมีผู้ให้
ก�าเนิดทั้งบนโลกนี้และบนสวรรค์

ครอบครัวจึงไม่ใช่เพียงแค่คนไม่กี่คนมา
อยู่ร่วมกัน แต่ค�าว่า “ครอบครัว” คือคนต่างกัน
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แต่ “หัวใจ” ดวงเดียวกัน เป็นหัวใจที่เข้าใจอีก
ฝ่าย แม้ว่าบางครั้งคนในครอบครัวของเราอาจจะ
พลาดผิด แต่ก็มีความเข้าใจ มีการให้อภัย และ
ช่วยเหลือกันให้ยืนหยัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

ดังนั้นในศาสนาคริสต์ ค�าว่า ครอบครัว 
จึงมีความหมายต้ังแต่ ครอบครัวแบบสามคน
พ่อแม่ลูก ครอบครัวคริสตชนในเขตวัดเดียวกัน 
ครอบครัวระดับชุมชน จนถึงความหมายที่ว่า เมื่อ
พบว่ามีใครสักคนท่ีเป็นมนุษย์เขาก็คือพี่น้องของ
เรา เป็นลูกของพระเจ้า เป็นคนในครอบครัวของ
เรานั่นเอง

แต ่ในประเทศของเราที่ มีการแบ ่งฝ ัก 
แบ่งฝ่าย จนกระทั่งกลายเป็นว่าเราเป็นศัตรูกัน ... 
วิถแีบบนีเ้ราจะมองว่าเราเป็นครอบครวัเดยีวกนัได้
อย่างไร เพราะในความเป็นจรงิมนษุย์ทกุคนคอืลกู
ของพระเจ้า พระเยซเูจ้าบอกว่า  “ ถ้าท่านรกัเฉพาะ
ผู้ที่รักท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้
อย่างไร คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วย ถ้าท่านท�าดี
เฉพาะต่อผู้ที่ท�าดีต่อท่าน ท่านจะเป็นที่พอพระทัย
ของพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ยังท�าเช่นนั้นด้วย 
ถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืน ท่านจะเป็นที่
พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไร คนบาปก็ให้คนบาป

แต่ครอบครัวจะศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร ค�า
ว่า “ศักดิ์สิทธิ์” ใช้ได้กับพระเจ้าเท่านั้น เมื่อคุณ
ศักดิ์สิทธิ์ ก็คือ คุณมีพระเจ้าในชีวิต ศักดิ์สิทธิ์
มากก็คือการที่มนุษย์อนุญาตให้พระเจ้ามีบทบาท
ในชีวิตมาก ตรงกันข้ามศักด์ิสิทธิ์น้อยก็คือการ
ที่เราให้พระเจ้ามีบทบาทในชีวิตเราน้อยนั่นเอง 
ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ก็คือครอบครัวที่น�าพระเจ้า 
เข้ามาอยูท่่ามกลางพวกเขาผ่านทางการภาวนาร่วมกัน  
หรือภาวนาให้กัน การมามิสซาร่วมกัน การท�าดี
ร่วมกัน การท�าเช่นนี้จะส่งผลให้หัวใจของคนใน
ครอบครัวหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ท�าให้ไม่
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในครอบครัว ทั้งหมดก็จะฝ่าฟัน
ปัญหาและอุปสรรคไปได้ในที่สุด

ด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจ�านวนเท่ากัน แต่
ท่านจงรักศัตรู จงท�าดีต่อเขา จงให้ยืมโดยไม่หวัง
อะไรกลับคืน แล้วบ�าเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่
ยิง่ ท่านจะเป็นบตุรของพระผูส้งูสดุ เพราะพระองค์
ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้าย 
(ลก 6:32-35)

ทั้งหมดนั่นเป็นเพราะ เราเป็นครอบครัว
เดียวกัน และสิ่งที่ส�าคัญคือ เราไม่สามารถจะไป
สวรรค์ซึ่งเป็นครอบครัวถาวรได้ โดยยังมีความ
เกลียดชังเพื่อนมนุษย์อยู่ในหัวใจ 
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สัมภาษณ์
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช  

ช่วยแนะน�ำตัวหน่อยครับ 
ผมล้างบาปที่วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ 

บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตอนนั้นพ่อตั้งชื่อให้ 
สมพงศ์ ดำวพิเศษ สมัยนั้นวัดพระแม่สกล-
สงเคราะห์ เป็นวัดไม้เล็กๆ ซึ่งตอนนี้จะเห็น
รูปลักษณ์ของวัดได้ เพราะเขาได้ยกส่วนหนึ่ง
ของวัดเอาไปไว้ใกล้ๆ กับสุสาน ซึ่งยังคงสภาพ
นั้นอยู่ ที่นั่นเป็นหมู่บ้านยากจน มีชาวญวน กับ
ชาวจีน ซึ่งชาวจีนส่วนใหญ่ท�าสวนผัก ชาวญวน
ก็จับปลา เลี้ยงหมู ท�างานกันประเภทอย่างนี้ ก็
อยู่ในครอบครัวที่ยากจนมากๆ 

สมัยนั้นคุณพ่อฝรั่งเป็นเจ้ำอำวำสไหมครับ?
มท้ัีงคณุพ่อฝรัง่ และคณุพ่อไทย มคีณุพ่อ

หลุยส์ คุณพ่อกิมฮั้ง ปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้ว

ช่วงชีวิตวัยเด็ก เป็นอยำ่งไรบ้ำง
สมยันัน้ทุกเช้าผมต้องนัง่เรอืจากบ้านข้าม

คลอง พอจอดเสร็จก็ถือไม้อันหนึ่งเดินตามทาง
เดิน เพื่อไปวัด เดินผ่านป่าช้า ถ้าถามว่ากลัว
ไหม? ก็กลัว และที่ถือไม้เอาไว้ก็เพื่อเอาไว้ไล่
สุนัข เพราะแถวนั้นสุนัขเยอะ เขาก็เลี้ยงกันเอา
ไว้อย่างนัน้ จนผลสดุท้ายเราไม่รูจ้ะท�าอย่างไร ก็

เปโตร สมพงศ์ ดาวพิเศษ
“อยา่ทิง้พระ” คณุสมพงศ ์ดาวพเิศษ ครสิตชนผูพ้ดูคำานีด้ว้ยชวิีต
 ถ้ามีใครบางคนมาบอกกับเราว่า “อย่าทิ้งพระ” เราอาจรับฟังด้วยความรู้สึก

หลากหลาย ถูกตำาหนิ เชิญชวนให้มีศรัทธา หรือบอกกล่าวเล่าความ แต่ถ้าคน ๆ นั้น

ได้พิสูจน์ด้วยชีวิตทั้งหมดของเขา กว่า 70 ปี จากเด็กช่วยมิสซา สู่ชีวิตการเรียนรู้ 

กระแสเรียกเพื่อรับใช้พระในหน้าที่สงฆ์ ชีวิตพาไปสู่จุดหักเห ทั้งล้ม ทั้งลุก ทั้งประสบ

ความสำาเร็จ และล้มครืนพร้อมกับคลื่นสึนามิชั่วพริบตา 

 “อย่าทิ้งพระ” ลองพิสูจน์ไปพร้อมกันกับคุณสมพงศ์ ดาวพิเศษ คริสตชน 

ผู้พูดคำานี้ด้วยชีวิต
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เลยเอาข้าวทีเ่ราใช้เลีย้งหม ูเพราะทีบ้่านผมเลีย้ง
หมู ห่อไปด้วย พอเดินไปเจอสุนัขเราก็โยนให้ 
วนัหลงัเราเดนิกไ็ม่ต้องถอืไม้อกีแล้ว และเราต้อง
ไปให้ทันคุณพ่อถวายมิสซาเช้า ผมเป็นเด็กช่วย
มิสซา ก็ต้องท่องภาษาละติน สมัยก่อนต้องท่อง
ให้ได้ เพราะมีผมอยูค่นเดียว ทีจ่ริงจะต้องมเีดก็
ช่วยมิสซาสองคน แต่ตอนนัน้มคีนเดยีว เททัง้น�า้ 
ทั้งเหล้าองุ่น ผมไปทุกวัน 

สุดท้ายคุณพ่อท่านถามผมว่า อยากบวช
ไหม? คณุพ่อท่านกใ็ห้ผมเรยีนทีว่ดัพระแม่สกล
สงเคราะห์ แต่ผมไม่ได้อยู่ที่วัดนะครับ ผมกลับ
บ้านผม และทุกเช้าผมต้องมาช่วยมิสซาอย่างนี้
ท�าเป็นกจิวตัรไป และถ้าผมจ�าไม่ผดิ ตอนนัน้ผม
อายปุระมาณ 8-9 ขวบ เพราะว่าสมยัก่อนจะเข้า
เรยีน ป.1 ต้องมอีาย ุ7 ขวบ ไม่มอีนบุาล และท่ี
วัดกแ็ค่ ป.4 เท่านัน้ พอจบ ป.4 พ่อกเ็หน็ว่าต้อง
ไปเรียนโรงเรียนไทย เราเรียนได้ปีหนึ่ง มีภาษา
อังกฤษเราก็เริ่มเรียน A B C ในตอนมัธยม 1  
สมัยนั้นไม่มี ม.ศ. มีแต่ มัธยม 1 - มัธยม 6 
แล้วต้องเรียนต่อ ม.7 ม.8 ถงึจะเข้ามหาวทิยาลยั
ได้ พ่อผมก็กลัวเร่ืองภาษาเหมือนกัน เขาเลย
บอกว่า “ถ้าอยากจะไปเป็นเณรก็ไป” ผมก็เลย
ไปเข้าบ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา ซึ่งตอนนั้น
รับคนที่จะเป็นเณรทั่วประเทศ ไม่ใช่เฉพาะ
จากสังฆมณฑลจันทบุรีหรืออัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ท�าให้ผมได้รู้จักคนเยอะ

คุณสมพงศ์ไปเขำ้บ้ำนเณรรุ่นเดียวกับใครบ้ำงครับ
ผมรุน่เดยีวกบั คณุพ่อเพิม่ศกัดิ ์เสรรีกัษ์ 

คณุพอ่ประวทิย์ พงษ์วริชัไชย ซึ่งสมยันัน้ตอนที่
ไปบ้านเณรรุ่นเดยีวกนักบัผมมด้ีวยกนัประมาณ 
10 คน แต่จากวัดบางบวัทองมีผมคนเดยีว เวลา
ที่พระคุณเจ้ำพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ท่านได้รับ

การอภิเษกเป็นพระสังฆราช ท่านก็เอ่ยชื่อผม
ในหนังสือชีวประวัติของท่าน บอกว่าที่อยากมา
เป็นเณรเพราะผม เหมือนมีผมเป็นแรงบันดาล
ใจ ท่านก็ว่าไป ที่จริงผมก็ไม่ได้เป็นอะไรขนาด
นั้นนะครับ 

ตอนนั้นตื่นเต้นไหม?
ตอนนั้นผมอายุประมาณ 12 ขวบ ผมจ�า

ได้ว่าเวลาเราเดนิเข้าบ้านเณรนัน้ เราตวัแดงหมด
เลย เพราะถนนเป็นถนนลูกรัง ฝุ่นเต็มไปหมด 
และผมไปวันนัน้เป็นวันเดยีวกบัคณุพ่อเคยีมสนู 
(พระคุณเจ้ำยวง นิตโย) ซึ่งท่านไปเป็นอธิการ 
วันนั้นพอดี เพราะว่าพระคุณเจ้ำมีแชล อ่อน
ประคองจิต ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช 
พระคุณเจ้ายวงจึงไปเป็นอธิการแทน 

ชีวิตที่บ้ำนเณรสอนอะไรบ้ำง?
สอนเราเยอะมาก เพราะว่าเณรสมัยก่อน

ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนปัจจุบัน สมัยก่อนเรา
ล�าบากมาก เราต้องปลกูผกั ปลกูผลไม้ เวลาทีจ่ะ
ได้ทานอาหารดีๆ  กเ็ฉพาะโอกาสส�าคญัๆ เท่านัน้ 
กถ็อืว่าเป็นการฝึกความอดทน และกต้็องท�างาน 
ต้องเรียน ต้องท�าการบ้าน ต้องสวด ทุกอย่าง
หนักหมด หนักครับ แต่ก็เป็นบทสอนที่ดี และ
เวลาท่ีออกมา เราไม่ได้อยูใ่นโลกข้างนอกมานาน 
เราก็เสียเปรียบคนอื่นเขาบ้าง และผมเองช่วง 
ชัน้ ม.5 สขุภาพของผมไม่ค่อยด ีคณุพ่อวญิญาณ
จึงบอกและแนะน�าผมว่า กลับไปรักษาตัว 
ก่อนดีกว่า พอออกมา ผมก็ไปอยู่ท่ีโรงเรียน
เซนต์คาเบรียล 

กำรเรียนที่บ้ำนเณรยำกไหมครับ?
โอ้...ยากมาก เพราะว่า ใครต�่ากว่า 70 

เปอร์เซ็นต์ คุณพ่ออธิการก็มองๆ แล้ว และเรา
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กต้็องเรยีนภาษาละตนิไปด้วย มนัยากตรงภาษา
ละติน และผมเองก็ไม่ได้เรียน A B C มาเลย 
คือที่จริงเราก็เริ่มๆ เรียนในชั้น ม.1 มาบ้าง แต่
พอมาเรยีน เราต้องมาซ�า้ชัน้อกีทีโ่รงเรียนดารา-
สมุทร และพอ ม.4 เราต้องไปต่อที่โรงเรียน 
อสัสมัชญั การเรยีนทัง้สองแห่งพอๆ กนั ในช่วง
นัน้เรากไ็ด้รูจ้กัคนภายนอกมากขึน้ เพราะว่ามนั
มาจากท่ัวประเทศเหมือนกัน และมีเด็กประจ�า
ด้วย จึงมีคนรู้จักเยอะ 

แสดงว่ำเปลีย่นกระแสเรียกเพรำะเร่ืองของสขุภำพ?
ครับ ยังเสียดายมากๆ มีอยู่ในใจตลอด 

เพราะเมื่อกลับมาอยู่ที่เซนต์คาเบรียล ต่อ ม.7 
ผมมาคิดว่า ผมอายมุากแล้ว ผมคงต้องเรยีนลดั 
แล้ว จงึไปสอบเทยีบทีว่ดัสทุธิวนาราม พอบราเดอร์ 
ท่านรู้ ท่านก็โมโหใหญ่ ตอนนั้นเป็นบรำเดอร์ 
ฮิวเบิร ์ตท่านบอกผมว่า พรุ ่งนี้ใส ่เสื้อขาว  
ผูกเน็กไท ใส่กางเกงขายาว ผมเลยถามท่านว่า 
จะให้ผมท�าอะไร ท่านบอกว่า มาเป็นมาสเตอร์
ที่เซนต์คาเบรียล คือท่านก็หวังในตัวผม เพราะ
ผมสอบได้ที่ 1 มาตลอด ผมคิดว่า เอาก็เอา  
หลังจากนั้นผมบอกกับบราเดอร์ว่าจะสอนให้  
2 ปี นะ แต่พอสอนจริงๆ ก็ประมาณ 7 ปี 

จากนัน้กม็าตัง้โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบรุี  
แต่เนือ่งจากว่าผมเป็นคร ูเป็นเณรมา ฉะนัน้โลก
ภายนอกผมไม่รู้เรื่องเลย เขาบอกให้เซ็นสัญญา
เช่าที่ดิน 3 ปี เราก็เซ็นไป พอสร้างโรงเรียน
เสรจ็เรยีบร้อย ตอนนัน้คณุพ่อตำปี ทีว่ดันกับญุ 
ฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน ท่านก็เป็นห่วงไปดูแล 
คุณพ่อท่านรักผม

พอครบ 3 ปี เจ้าของทีดิ่นไม่ต่อสญัญาให้ 
เป็นอันว่าจบกับ ชีวิตก็หักเหไป ชีวิตครอบครัว
ย�่าแย่มาก ตกระก�าล�าบาก

ผมเข้าไปท�างานอยู่กับกองทัพอเมริกัน 
พกัหนึง่ แล้วกก็ลบัมา เมือ่ผมได้เงนิมาก้อนหนึง่ 
ผมก็เจอพรรคพวกเขาก็มาแนะน�าให้เรามาขาย
เคม ีซึง่เรากไ็ม่เคยรูเ้รือ่งเคม ีไม่ได้เรยีนมาเลย ผม
กล็อง ตอนกลางคนืผมกค็ยุกนักบัเพือ่น ดืม่กนั
ไปคุยกันไปสอนกันไปจนถึงเที่ยงคืน ประมาณ  
1 สัปดาห์ เขาก็บอกว่า คุณออกไปขายเคมี
ได้แล้ว ผมก็ไปขายให้ โรงงานสีของญี่ปุ่นบ้าง  
ของฝรั่งบ้าง ไทยบ้าง ซึ่งผมก็ขายได้ ตอนนั้น
เริ่มพอจะตั้งตัวได้ แต่เนื่องจากว่าการขายเคมี
นั้น ต้องให้เครดิตกับโรงงานพวกนี้นาน 3-6 
เดือน ซึ่งผมก็ไม่นานและก็เลยเปลี่ยนจากขาย
เคมีมาขายสุขภัณฑ์

แต่ก่อนหน้านั้นประมาณ 2 ปี ได้ลงทุน 
ร่วมกับบริษัทพีคิว อเมริกา ตั้งโรงงานผลิต
ลูกแก ้วสะท ้อนแสงส�าหรับใช ้ผสมในสีทา 
ป้ายจราจร ตั้งอยู่ที่กม. 29 บางนาตราด และ
อีกโรงงานหนึ่งคือโรงงานพีคิวประเทศไทย  
ต้ังอยู ่ ท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผลิต
คิว-เซลล์ ส�าหรับใช้เป็นตัวไบเดอร์ซึ่งใช้ในการ
ผลิตผงซักฟอก หลังจากนั้น วันหนึ่งผมก็คุย
กับลูกค้าคนหนึ่งของผม ว่าเราท�าธุรกิจเหมือน
ต่างประเทศดีกว่า ก็เลยตัดสินใจร่วมกันก่อตั้ง
บุญถาวร คือท�าธุรกิจขายสุขภัณฑ์ ซึ่งสมัยก่อน
ร้านสขุภณัฑ์ส่วนใหญ่วางขายกนัอย่างไม่มรีะบบ 
เช่นพวกระบบโลจิสติกส์หรือการเก็บสต๊อก ก็ 
ไม่เคยมีใครเคยท�า อีกท้ังเราก็พากันไปดูวิธี
การบริหารจัดการที่อเมริกา อังกฤษ เยอรมนี  
แล้วก็น�ามาปรับใช้ในการท�าธุรกิจของผม

แสดงว่ำพวกธุรกิจช่วงแรก อย่ำงกำรขำยเคมี  
ก็สำมำรถท�ำให้ตั้งตัวได้

ใช่ครับ ส�าหรับธุรกิจสุขภัณฑ์ พอเราไป 
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โรคปวดบวมไอพีดี
ภัยร้ายใกล้ตัว...ของผู้สูงอายุ
ฉีดเข็มเดียวป้องกันได้นานกว่า 10 ปี

กลุ่มเสี่ยงทีค่วรฉดี :
• อายุ 50 ปีขึ้นไป
• ผู้ป่วยโรคหัวใจ
• ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง
• ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่่า เช่น โรคไตวาย   

        ตับแข็ง  เบาหวาน
• ผู้ติดเช้ือ เอช ไอ วี

สร้างภูมิคุ้มกนัใหม้ีระดบัสูงในการป้องกนัโรคไอ พี ดี
และโรคปอดบวม ส่าหรับผูใ้หญ่ตัง้แต่อาย ุ50 ปีขึน้ไป

สอบถามได้ที่ : ศูนย์ตรวจสุขภาพ  แผนกอายุรกรรม 
                        และสถาบันหัวใจ รพ.เซนต์หลุยส์
โทรศัพท์. 02-675-5000   www.saintlouis.or.th

12 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2556

*ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลฯ*

พร้อมรับของสมนาคุณ
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ดูงานแล้ว เราก็ได้ชวนชาวเยอรมันให้มาร่วม
ลงทุน และตั้งโรงงานด้วยกัน ในขณะนั้นเรา
ต้องการให้มีระบบธรุกจิอย่างครบวงจร ต้องการ
ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า ซึ่งก็ได้ด�าเนิน
ธุรกิจมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งโรงงานที่กล่าวถึงนั้น
คือโรงงานโกรเฮ่สยาม ตั้งอยู ่ที่อ�าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ผลิตก๊อกน�้ายี่ห้อโกรเฮ่มาเกือบ 
20 ปีแล้ว  

ปรัชญำกำรท�ำธุรกิจในลักษณะนี้ เรำใช้ปรัชญำ
อะไร

มันเหมือนกันเลย เหมือนกับอยู่เป็นเณร 
เณรหรือพระสงฆ์ก็ดี เราต้องรู้จักเนื้อหาราย- 
ละเอียด ท�าลวกๆ ไม่ได้ ท�าไมธุรกิจเดียวกัน 
หรือการใช้ชีวิตเดียวกัน แต่ท�าไมเราเป็นไม่
เหมือนเขา เพราะว่าเราไม่ใส่ใจเรื่องรายละเอียด 
จะท�าให้เราแย่ถ้าเราใส่ใจไม่ถึง ท�าให้เราดีถ้าเรา
ใส่ใจถึง มันก็ย้อนกลับมาที่ชีวิตที่เราผกผัน มี
ภรรยาไม่ถูกต้อง อะไรพวกนี้ เสร็จแล้วถามใน
ใจยังอยู่ไหม? ในใจนั้นยังอยู่ ความเป็นเณร
มันยังฝังอยู่ 

ในฐานะที่เปน็ครสิตชน ผมบอกได้เลยว่า  
เราทิ้งพระไม่ได้ ถึงเราจะเดินทางผิดอย่างไร 
ก็อย่าทิ้งพระ เคยมีพระสงฆ์หลายองค์คิดว่า 
สมพงศ์ไปแล้ว กูไ่ม่กลบั แต่อย่าลมืว่า เรามรีุน่พี่ 
รุ่นน้องเป็นพระสงฆ์ที่สามารถปรึกษาได้ตลอด  
รับศีลไม่ได้ไม่เป็นไร ขอให้เข้าวัด เดี๋ยววันหนึ่ง
ก็ได้เอง แล้ววันนั้นก็มาถึงครับ 

มำถึงอย่ำงไรครับ
ทกุอย่างมนัเริม่ถกูต้องโดย คณุพ่ออดลุย์ 

ครูตัน์ ท่านกม็าจดัแจงให้มนัถกูต้อง นีข่นาดผม
เคยเป็นเณรมาแล้ว ผมต้องมาเริ่มใหม่หมดเลย 

บอกได้เลยว่ากส็วดแบบเก่าๆ เช่นบทอาเวมารอีา 
เพราะฉะนัน้ผมกอ็ยากจะบอกว่า ตวัอย่างผมไม่
ค่อยดี แต่ว่าผลสุดท้าย ถ้าเราไม่ขาดตอน พระ
อยู่ในใจเราซะอย่าง เราเก็บรายละเอียดตรงนั้น
เอาไว้ในใจเรา วันหนึ่งก็ต้องกลับมา ทุกอย่างก็
กลับเข้ามาหมด เพื่อนฝูงก็ดีใจ พระสงฆ์รุ่นพี่ 
รุน่น้องก็ดใีจ ว่าผมไม่ได้เป็นอย่างทีเ่ขาคาดกันไว้ 

ช่วงหลังจำกบุญถำวรแล้วเป็นอย่ำงไรต่อไปครับ 
หลงัจากท�าธรุกจิมาอกีไม่นาน กไ็ม่รูว่้าจะ

ท�าอะไร ทีแรกคิดว่าอยากมีบ้านพักตากอากาศ 
ซึง่ภรรยาได้ไปซือ้ทีร่มิชายหาดทีเ่ขาหลกั จงัหวดั
พังงาไว้ แต่เมื่อมองบริเวณรอบข้างซ้ายขวาเป็น
โรงแรมหมด ก็เลยคิดว่าจะไปอยู่อย่างไร จน
ในที่สุดก็ตัดสินใจท�าโรงแรม แต่กระนั้นเมื่อ
โรงแรมเปิดด�าเนินธุรกิจได้3เดือนก็ได้เจอกับ 
ภัยภิบัติสึนามิที่เขาหลัก ซึ่งในช่วงที่สึนามิเข้ามา
นั้น ผมก็ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย 

ย้อนกลับมาเมื่อประมาณ 30 กว่าปี  
ก่อนด�าเนินธุรกิจบุญถาวร ผมก็มาท�าร้านเสวย 
(ร้านอาหาร) ที่ป่าตองร่วมกับหุ้นส่วน และมี
โรงแรมเล็กๆ ชื่อโรงแรมซาฟารี ท�าแบบไม่ได้
มีอะไรมาก เป็นโรงแรมธรรมดา ไม่ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์อะไร ท้ังนี้เป็นเพราะผมต้ังใจท่ี
จะเน้นการขายอาหารทะเลมากกว่า 

ณ ขณะนั้นผมก็มีธุรกิจอยู่ประมาณ 2-3 
ประเภท และผมก็คิดว่าเวลาเราท�าธุรกิจอะไร  
เราก็ต้องมีบุคคลในบริษัทนั้นเป็นจุดหลัก เช่น  
ผูจ้ดัการ ฝ่ายการเงนิ ฝ่ายขายหรอืฝ่ายการตลาด 
เราต้องเอาใจเขาให้อยู่ เราต้องให้มีรายได้ที่ 
พอสมควร เขาถึงจะไม่ไปไหน เพราะฉะนั้น 
อย่างบุญถาวร คุณวิวัฒน์ซ่ึงเป็นหุ้นส่วนใหญ่
ก็ท�าไป ที่ป่าตองที่ผมได้หุ้นกับคุณทวีศักดิ์ ก็
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ให้คุณทวีศักด์ิท�าไป ส่วนที่เขาหลักเราก็ให้ลูก
ไปแบ่งกันท�า เพราะในใจผมคิดเสมอว่า ชีวิต
บั้นปลายที่ผมประสบความส�าเร็จมาจนทุกวันนี้  
ชวีติในบ้านเณรนัน้ได้เป็นหลกัให้เราเกาะ เหมอืน
เอากาวไปทาตดิเอาไว้มนัไม่หลดุ ไม่อย่างนัน้ผม
คงไม่กลบัมา บางทผีมกรู้็จกัคนเก่าๆ ผมอายเขา
เหมือนกัน แต่เนื่องจากผมมีกาวอยู่ มันก็เลย
ติดมา หลังจากนี้ไป ผมก็มาคิดต่อไปว่าผมจะ
ท�าอะไรเพื่อช่วยพระศาสนจักรในทางใดได้บ้าง 
และผมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าปีนี้
ผมก็มีอายุ 74 ปีแล้ว

เวลำที่ เรำมองเข้ำมำในพระศำสนจักรในยุคนี้  
ศตวรรษที่ 21 คิดอย ่ำงไรกับกำรประกำศ 
พระวรสำรใหม่ (New Evangelization)

ผมก็แปลกใจนะ เพราะว่าตอนบวช 
สงัฆานกุรทีส่ามพราน ทีผ่่านมา ทีอ่าคารบญุราศี 
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 คน
มาร่วมพิธีจ�านวนมาก ผมแปลกใจมากมีการ
ประกาศในพธินีัน้ว่า มคีรสิตชนใหม่ 200 กว่าคน  
เข้ามาร่วมด้วยอยู่ทางด้านขวามือ ก็มีการดลใจ

ว่า เป็นไปได้อย่างไร ตั้ง 200 กว่าคน ผมอยาก 
จะถามว่าเขาท�าอย่างไร กลับใจด้วยวิธีการ
แต่งงานหรือเปล่า เขาบอกน้อยไม่เยอะ ผมก็
คิดว่า โลกสมัยใหม่สามารถที่จะท�าให้เขากลับ
ใจได้มากขนาดนั้น อันนี้เป็นความรู้สึกนะครับ 
เพราะว่า ตอนผมเป็นเณรก็คิดว่า ถ้าผมเป็น 
พระสงฆ์แล้วมีคนกลับใจได้คนหนึ่งเราก็ดีใจ 
หรือคนที่ทิ้งวัดไปแล้วกลับมาเราก็ดีใจ แต่นี่
ไม่ใช่ นี่เขาใช้วิธีการกันอย่างไร อยากรู้ และ 
ได้ข่าวว่า อาสนวหิารอสัสมัชญัมถีงึ 20 คน อย่างนี ้
ขอให้ท�าต่อไป จะด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่ อาจจะ 
เป็นเพราะสื่อส่วนหนึ่งที่มีส่วนก็ได้ หรืออย่างที่
เมื่อสักครู่ได้คุยกับคุณพ่อว่า เวลาออกอากาศ
เกี่ยวกับรายการของศาสนาเรามันไม่เหมือนกับ
ของคนอื่นเขา มันเช้าไปหน่อย พอจะเลื่อนเวลา
มาอีกสักหน่อยได้ไหม ขออาทิตย์เว้นอาทิตย์ 
หรอืครัง้เว้นครัง้กย็งัด ีให้เราได้บ้าง ไม่อย่างนัน้ 
เราต้องต่ืนต้ังแต่ตี 4 นี่คือวิธีการใช้สื่อ หรือ
การใช้ระบบไอที ที่เรามีอยู่ ผมเชื่อว่าเราคงจะ
มเีครือ่งไม้เครือ่งมอื แต่วธิทีีเ่ราจะให้คนตดิตาม
คงจะต้องมีอะไรอีกสักอย่าง 

20   อุดมศานต์  ธันวาคม 2013 

crist 1-92 december.indd   20 12/6/56 BE   11:45 PM



สมัยก่อนผมอยู่บ้านนอก พอได้ยินว่า  
คนนัน้ คนนีก้ลบัใจ ผมกร้็องโอ้โฮ มคีนกลบัใจ 
มาขอเรียนค�าสอน ผมดีใจมาก ผมเองไม่ค่อย
มีเวลา มีพรรคพวกอยากให้ไปร่วมกับชมรม 
นกัธรุกิจคาทอลกิ (นธค.) อกีบ้าง กบักลุม่คาทอลกิ 
ต่างๆ บ้าง คงจะต้องช่วยด้วยวิธีอื่น 

ขอย้อนกลับไปนิดหน่อย คือเท่ำท่ีฟังดูเหมือน 
บำงช่วงมันแย่ลงนะครับ

โอ้ย!!! ตกต�่ามาก ช่วงนั้นผมไปอยู ่
ที่นครพนม รับจ้างอยู ่ตามแคมป์ของทหาร
อเมริกัน ในสงครามเวียดนาม พยายามท�า 
ทุกอย่าง มแีม้กระทัง่มเีพยีงบาทเดยีวในกระเป๋า 
แต่คิดว่าเราไม่อดตาย บางวันผมไม่มีอะไรเลย  
ก็ไปหาพี่สาวเขาเปิดร้านอาหารเรือนแพ ท่ี 
เชิงสะพานซังฮี้ เขาก็อยากให้อยู่ช่วยเขา เรา
ก็ช่วย แล้วเขาก็มาท�าร้านอาหารใหญ่ๆ ที่ 
เชิงสะพานพระปิ ่นเกล้าใกล้กับโรงพยาบาล
ศิริราช ผมก็ช่วยเขาเขาก็ให้เงินผมบ้าง ต่อมา
ผมก็มีความคิดว่า ผมอยากจะท�าอะไรของเรา
เองบ้าง ผมก็ฝันไว้อย่างนั้น แต่ความฝันของ
เรามันเป็นจริงได้

ที่เชื่อว่ำ ไม่อดตำย เพรำะว่ำเรำมีอะไรเป็นหลักยึด
ผมเช่ือว่า ถ้าเราไม่ท�าสิ่งที่ผิดจริยธรรม 

เราไม่อดตายหรอก ถ้าเมือ่ไหร่คณุคดิว่าจะเรยีน
ลัด อยากรวยทางลัด ไปขายยาบ้า ท�าอะไรที่ผิด
จรยิธรรม ถ้าอย่างนัน้กูไ่ม่กลบัแล้ว อยูเ่มอืงไทย
ผมเชือ่ว่าอย่างไรกไ็ม่อดตาย ถ้าคุณขยัน คณุจะ
ค่อยๆ หาหนทางที่คุณจะไปได้

ควำมคิดอย่ำงนี้ เป็นควำมคิดส่วนตัวนะครับ มัน
เหมือนบ้ำนเณรไม่ได้สอน เรื่องกำรท�ำธุรกิจ 

สิ่งนี้บ้านเณรไม่สอนหรอกครับ แต่มันมี

ความคดิพืน้ฐาน ผมว่าเณรทกุคน และพระสงฆ์ 
ทุกองค์มีหมด สิ่งนี้เราน�ามาประยุกต์ให้เข้ากับ
ชีวิตประจ�าวันของเราได้ ไม่อย่างนั้นออกมาจาก 
บ้านเณรก็โดนเขาหลอกหมดเพราะคิดว่าทุกคน 
เป็นคนดีหมด นี่แหละถูกหลอกหมด เราก็เริ่ม 
ระวังตัว แต่ในขณะเดียวกันการเรียนรู้มันมี 
สมัยนั้นเครื่องบิน บินจากกรุงเทพฯ ไปฮ่องกง 
ไปกลับ 1,200 บาท ไปสิงคโปร์ประมาณ 1,000 
บาท มีการแสดงสินค้าท่ีไหนเราไปดูว ่าเขา 
มีสินค้าอะไรบ้าง เขาคงไม่เอาของเก่ามาแสดง 
คงเอาแต่ของใหม่ ของล�้าหน้าของเขามาแข่งกัน
ในงานแสดงสินค้า มีงานแสดงสินค้าที่ไหน ก็
พยายามจะไป เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา เยอรมนี 
ผมไปหมด ถ้าอย่างประเทศเยอรมนหีรอือเมรกิา 
เวลานัน้เขาถามเราว่ามาจากไหน ผมบอกมาจาก
ประเทศไทย เขาถามว่าไทยไหน ไทเป หรือ
ไต้หวัน เขายังไม่รู้จักประเทศไทย เพราะฉะนั้น
เราสามารถที่จะเลือกสินค้าที่เราเป็นตัวแทนได้
อย่างดีเลย เราก็เลือกมาอยู่ในมือ และเราก็
ประคองไว้ จนถึงทุกวันนี้ ผมก็มาท�าสุขภัณฑ์  
มาท�าโรงงาน และมาท�าโรงแรมจริงๆ จังๆ เมื่อ 
9 ปีที่แล้ว โรงแรมตอนนี้ที่อยู่ในสังกัด 5 แห่ง  
และก�าลังจะมีโรงแรมที่ 6 ก�าลังจะสร้างขึ้นอีกที่
เขาหลัก จังหวัดพังงา

นี่ก็เรื่องที่พระให้เรา อายุเจ็ดสิบกว่าเราก็ 
รับใช้พระไป คิดว่าจะเกษียณไหม ต้องตอบ 
คุณพ่อว่าไม่ มันมีงานต้องท�าอีกเยอะ แต่ว่า 
แบ่งเบาภาระไปบ้าง กระจายไปบ้าง

คิดวำ่มีอะไรที่ยังต้องท�ำอีก
เราล้าหลังเขามาก ถ้าเราเทียบกับใน

อาเซียน ถ้าถามผมว่ารักประเทศไทยไหม เรา
รักประเทศไทย เคยมีครั้งหนึ่งคิดจะขายทุกสิ่ง
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ทุกอย่างและย้ายครอบครวัไปอยูอ่อสเตรเลยีบ้าง 
ย้ายไปอยู่อเมริกาบ้าง สิงคโปร์บ้าง แต่ผมก็คง
ไปไม่ได้ เพราะผมยังรักที่นี่ ทรัพย์สินก็ยังมีอยู่
ที่นี่ เราก็คงต้องให้เจเนเรชั่นข้างหน้าเขาท�าต่อ
ไป ส่วนเราเป็นคนให้ความคิด ถ้าเราอยู่อย่างนี้
วนัหนึง่เราก็แพ้ชาวบ้านเขา คิดว่าควรจะใช้ก�าลงั
คนให้น้อยที่สุด เพราะตอนนี้หรือต่อไปนี้เราจะ
หาพนักงานได้ยากขึ้น เราจึงน�าเทคโนโลยีเข้า
มาแทน ผมอยู่คนเดียวล�าบาก คงต้องมีธุรกิจ
อย่างอืน่เข้ามา ผมคดิว่า เรามอียู ่3 จดุ จดุหนึง่ 
ในเรื่องของโรงแรม จุดที่สองในเรื่องตลาด 
คือ บุญถาวร จุดที่สามในเรื่องของการผลิต 
คือโรงงาน

ในฐำนะทีเ่รำเป็นครสิตชนทีท่�ำธรุกจิ เรำมอีะไรทีจ่ะ
พูดส่งเสริมควำมเชื่อของกันและกันบ้ำง

ผมคงจะพดูเรือ่งความเชือ่อะไรมากไม่ได้ 
แต่เท่าท่ีผมอ่านอดุมสารและอดุมศานต์ เรียกว่า 
แทบจะทกุฉบบัทีอ่อกมา ตามวดัเขาวางเรากห็ยบิ
มาอ่าน ตัวของหน้าตาไม่ได้เปลี่ยน หน้าตาของ
หนังสือก็เหมือนเดิม บทความก็ไม่ได้เปลี่ยน 
ครั้งหนึ่งเมื่อผมตกต�่า ผมไปเป็นบรรณาธิการ
ข่าวต่างประเทศ ตอนนัน้กอ็าศยัเรือ่งแปลหนงัสอื 
และเราก็รู้ว่าวิธีการท�าหนังสือพิมพ์นั้นเขาท�ากัน
อย่างไร การเขียนข่าว เขาท�ากันอย่างไร หรือ
การเข้าเล่มท�าอย่างไร สมัยนั้นมีนักเขียนของ
คาทอลิกคนหนึ่งใช้นามปากกาว่า สีเสียดหรือ
กระแช่ ซึ่งถ้าเป็นคนสมัยเก่าๆ จะต้องรู้จัก  
นำยประสำน มีเฟื่องศำสตร์เป็นแน่ ซึ่งเขามีวิธี
การเขียนที่ไม่เหมือนใครมีสไตล์การเขียนเป็น
ตัวของเขาเอง

ผู้อ่ำนอุดมสำร รำยสัปดำห์ ประมำณ 7,800 คน 
รำยเดือนอยู่ที่ 5,000 กับอีกนิดหน่อย หลักๆ  

จะเป็นครสิตชน ผูส้งูอำย ุตำมอำรำม ตำมโรงเรยีน 
ฯลฯ

พวกนักบวช คนสูงอายุ และคนที่ไปวัด 
อาจจะอ่าน แต่คนที่อ่านมีจ�านวนหนึ่งคือ ผู้ที่
จะติดตามว่ามีฉลองวัดที่ไหน หรือมีกิจศรัทธา
ตรงไหนบ้าง และอาจจะเพิ่มด้วยการโฆษณา
ให้มากขึ้น

เรำตดิอยูท่ีป่ระเดน็ในเรือ่งของลกูเก่ำๆ ลกูค้ำหลกั 
พอเรำจะขยับ เขำก็ต้องสร้ำงฐำนใหม่ ในโรงเรียน 
ในวัด และยังมีอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของบุคลำกร 
เจ้ำหน้ำที่ ค่ำตอบแทน บำงทีเรำก็ไม่สำมำรถรักษำ
ให้เขำอยู่กับเรำได้นำน

จ�านวนคนอ่าน เรายงัไม่เคยท�าการส�ารวจ
ว่า เขาชอบอ่านอะไร อายเุท่าไหร่ อ่านอะไร อ่าน
คอลัมน์ไหนมากที่สุด 

เรำก็มีสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และในปัจจุบัน
เรื่องของไอที และยังมีเรื่องของกำรท�ำทีวีดิจิตอล
ในช่องอนำคตที่จะเกิดขึ้น ซึ่งไม่แน่ใจว่ำเรำจะได้ 
หรือไม่ได้ และเรำยังมีในเชิงวิชำกำร ควำมรู ้  
เรำยังมีในเรื่องของสื่อศึกษำด้วย 

ผมดูของ Rai บ่อยๆ เขาก็มีเรื่องวิทยุ  
มีอะไรต่างๆ อันนั้นเราอาจจะแทรกเข้าไปบ้าง  
เราไม่ควรเป็นเรื่องศาสนามากเกินไปแต่ควรอิง 
และควรแทรกเรือ่งพระคมัภร์ีเข้าไปด้วย และควร 
มีการติดต่อ มีการเชื่อมถึงการให้ผู้ชม ผู้อ่านได้
ติดต่อ อย่างรายการข่าว เขายงัมกีารให้ติดต่อ ให้
ตอบค�าถาม ทัง้ๆ ทีเ่ขามคีนดเูป็นล้าน แต่เขาต้องท�า  
เขาต้องมี ไม่อย่างนั้นเขาตาย คนเริ่มเบื่อ ต้อง
มีความแปลกใหม่ เราต้องพยายามหาสิ่งใหม่ๆ 
ขึ้นมา ผมว่าการส�ารวจเป็นสิ่งจ�าเป็น เหมือน
โพลล์ เราได้เห็นการตอบรับ มีการเจาะลึก มี
การมุง่ความสนใจ ต้องจบัตลาดให้เจอ และเพิม่
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ผมนั่งพูดคุยกับคุณสมพงศ์ ในเช้าก่อนที่จะมี
การเสกโรงแรมหลังใหม่ ที่ จังหวัดภูเก็ต โดยมี 
พระคาร์ดนิลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญช ูเป็นประธาน 
และมีพระสงฆ์อีกหลาย ๆ องค์ มาร่วมแสดง
ความยินดีด้วย 

การแต่งตัวท่ีเรียบง่าย บุคลิกการพูดคุย 
ท่ีเป็นกันเอง ประสบการณ์และค�าแนะน�าที่ 
น่าสนใจ ใครจะดอูอกว่า  นีค่อืผู้ท่ีประสบความ
ส�าเร็จในชีวิต เป็นเจ้าของกิจการมากมาย มี 
หุ้นส่วนอยู่ในหลายบริษัท มีลูกน้อง เจ้าหน้าที่
หลกัพนั มงีบประกอบการตวัเลขเจด็หลกั ตลอด
เส้นทางชีวิตที่ไม่ทิ้งพระคือค�าตอบและบทสรุป
ของเรื่องราวทั้งหมด 

คลื่นยามสายของวันนั้น ไม่แรงเท่าใดนัก  
สายลมเย็นๆ ชโลมผิวกายเหมือนฤดูหนาว 
ก�าลังมา บางคนก�าลังน�าเรือเข้าฝั ่ง บางคน
เพิ่งเริ่มออกเดินทาง อย่าลืมน�าพระไปใน 
ทุกเส้นทางเดิน 

ความน่าเชื่อถือ เพิ่มความน่าอ่าน เป็นรูปแบบที่
เราต้องปรับใช้กับอุดมสาร เราต้องดูว่าอุดมสาร
มีจุดประสงค์อะไร เราเป็นหนังสือคาทอลิก เรา
ควรเล่นเรื่องอะไร

ช่วยมอบข้อคิดถึงทำ่นผู้อ่ำนด้วยครับ
จริงๆ แล้วชีวิตถ้าถามว่าผมเป็นอย่างไร 

คงไม่อยากจะพูดอะไร อยากให้ทุกคนมีพระ
อยู่ในใจตลอดเวลา มันเพียงพอแล้ว เราจะดี
หรือจะอะไรต่างๆ แวบหนึ่งต้องกลับมาคิดถึง
พระ และคิดว่านี่เป็นผลพลอยได้ท�าให้เราเดิน
ไม่ผิดทาง และท�าให้เราเจริญจริงๆ ถ้าเราอยู่ใน
หนทาง ใครจะไปจ�าพระคัมภีร์ได้หมด มันเป็น
ไปไม่ได้หรอกครับ แต่ว่าโดยรวมเราสรุปพระ
อยู่กับเราจริงๆ ผมว่านี่แหละจะท�าให้เราเจริญ
ทั้งทางจิตใจและทางร่างกาย ผมมีบุญได้กลับ
มาเข้าวัดเข้าวาอีกครั้ง

ชีวิต เริ่มต้นและจบลง เรียนรู้และพิสูจน์ 
ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่รัก แต่สิ่งที่ตนเองเชื่อมั่นด้วย 
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Scoop

จิตตารมณ์คริสต์มาส
ข้าพเจ้าจะเทดิเกยีรตคิรสิต์มาสในใจ และ

จะพยายามรักษาไว้ตลอดปี
ข้าพเจ้าจะเจริญชีวิตในอดีต ปัจจบุนั และ

อนาคต
จิตตารมณ์แห่งห้วงเวลาทั้งหมดดังกล่าว

จะคงอยู่ในจิตใจข้าพเจ้าเสมอไป
ข้าพเจ้าจะไม่ลืมบทเรียนต่างๆ ที่ข้าพเจ้า

ได้รับ
ข้าพเจ้าอาจลบข้อความเหล่านีอ้อกไปจาก

ก้อนหินนี้!

อีเบนเนเซอร์ สกรูจ ในเพลงคริสต์มาส 
คารอล

อีเบนเนเซอร์ สกรูจ มีชีวิตที่น่าสงสาร
มาก เขาสร้างคุกแห่งความสันโดษให้กับตัวเอง
ทีละเล็กทีละน้อย อันท่ีจริงอีเบนเนเซอร์ไม่ใช่
คนท่ีเห็นแก่ตัวหรือเป็นคนน่าชัง แต่ทีละเล็ก 
ทีละน้อยเขาค่อยๆ กลายเป็นคนที่ไม่สนใจใคร
เลยนอกจากตัวเอง ก่อนหน้านั้นเขาเป็นคนมี
เพือ่นมาก จนกระท่ังเคยพบรกัครัง้หนึง่ด้วย แต่
หลงัจากนัน้ไม่นานอเีบนเนเซอร์กไ็ด้พบกบัอะไร
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อันหาขอบเขตมิได้ของพระเจ้าที่ทรงประทาน 
พระบุตรให้ทรงมาบังเกดิท่ีเบธเลเฮม ความรูส้กึ 
ชื่นชมยินดีในโอกาสคริสต์มาสไม่ควรหยุด 
ตอนสิ้นปีเก่าในขณะท่ีย่างเข้าสู่เดือนมกราคม 
ความชืน่ชมยนิดแีห่งครสิต์มาสควรเป็นส่วนหนึง่
ท่ีคงอยูต่ลอดไปในวถิแีห่งการด�าเนนิชวีติของเรา  
ความรู้สึกของเราต้องผนึกเอาความเชื่อที่เป็น 
รปูธรรมเข้าไปด้วยเพือ่ทีเ่ราจะได้สามารถน�าสาส์น 
แห่งคริสต์มาสมาด�าเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ 
ขณะท่ีเทศกาลของการเตรียมรับเสด็จเริ่มต้น
ด้วยจารีตพิธี มันควรที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เรา 
ต้องกลบัใจ เราควรใช้เวลานีเ้พือ่ปรบัเปลีย่นชวีติ
ของเรา เราจะเปลี่ยนได้อย่างไรบ้างในขณะที่เรา
ย่างก้าวเข้าสู่ปีใหม่?

ขอให้เรามองไปที่ความเรียบง่ายของ 
คอกสัตว์ พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้โดยไม่มี
อะไรติดตัวมาเลย ส่วนเรานั้นหวังพึ่งโลกที่มี
พร้อมทุกอย่างและมีอย่างบริบูรณ์ จงปล่อย
วางสิ่งท่ีไม่มีความหมายในชีวิตแล้วหันกลับ
ไปยอมรับสิ่งที่เป็นความจ�าเป็นแท้จริงเท่านั้น 
เรื่องราวของคริสต์มาสแสดงให้เราเห็นถึงความ
ส�าคัญที่จะต้องพบกับความชื่นชมยินดีในความ
สุภาพที่แท้จริง พระบุตรของพระเจ้ามิได้ลังเล
ที่จะเสด็จมาประสูติในถ�้าเลี้ยงสัตว์ พระองค์
ทรงพอพระทัยท่ีจะเสด็จมาอย่างเงียบๆ แม้ว่า
ชีวิตของพระองค์ในอนาคตต้องสัมผัสกับทุก
ชีวิตมนุษย์ ขอให้ด�าเนินชีวิตตามแบบฉบับ
ของครอบครัวศักดิ์สิทธ์ิท้ังท่ีเบธเลเฮมและท่ี 
นาซาเร็ธ แล้วเราจะมีความชื่นชมยินดีกับความ
เรียบง่ายในการเดินทางแห่งความเชื่อในชีวิต
ของท่าน

บางสิง่ทีเ่ขารกัเทดิทนูยิง่กว่าสิง่ใด มนัคอืเงนิตรา 
เขาก้มหน้าก้มตาท�างานอย่างไม่รูจ้กัพกัผ่อนเพือ่ 
หาเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถ เงิน
เปล่ียนเป็นศูนย์กลางชีวิตจนกลายเป็นพระเจ้า 
ของเขา เขาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนอกจากก้มหน้า 
ก้มตาหาเงินแต่อย่างเดียว ตอนที่เราพบอีเบน- 
เนเซอร์ยุครุ่งเรืองทางธุรกิจของเขาจบลงหมด
แล้ว ยาโกบ มาร์ลี่ย์ หุ้นส่วนของเขาตายจากไป
ตั้งหลายปีแล้ว เขาและบ๊อบ แครตชิต ท�างาน
ในห้องที่ชื้น หนาว และมีไฟสลัว อีเบนเนเซอร์
ไม่ยอมใช้เงนิเปลีย่นไฟให้สว่างและตดิต้ังเครือ่ง
ท�าความร้อน

คนเราแต่ละคนใช้เงินไม่เหมือนกัน บาง
คนพอร�่ารวยก็ใจกว้างปานมหาสมุทร แต่บาง
คนกต็ระหนีไ่ม่ยอมควกักระเปา๋แม้แต่แดงเดยีว 
การบูชาเงินทองของอีเบนเนเซอร์ท�าให้เขามอง 
ไม่เหน็ความยากจนของคนอืน่ และทีร้่ายกว่านัน้
คือ จติใจของเขากพ็ลอยยากจนไปด้วย เขาเป็น
คนที่ไม่ชอบคริสต์มาสเอามากๆ เขากลายเป็น
ศัตรูกับ “สันติจงมีแด่มนุษย์ผู้มีน�้าใจดี”

เขาพูดอย่างเย้ยหยันว่า “หากข้าพเจ้าท�า
ตามใจได้ ทุกคนที่ไปไหนมาไหนพบใครก็พูด
ว่า ‘เมอร์รี่ คริสต์มาส’ ควรที่จะถูกเอาไม้เสียบ
แล้วเอาไปปิ้งไฟให้หมด”

คริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิม
ฉลองการมีน�้าใจและความรัก จิตตารมณ์ของ
เทศกาลนี้ท�าให้เราต้องทบทวนไตร่ตรองชีวิต 
เราอาจไม่โชคดีเหมือนเบนเนเซอร์ที่มีทูตสวรรค์
มาเยือนในคืนวันก่อนคริสต์มาส แต่ภาพและ
เสียงในวันเหล่านี้ที่เตรียมเราเข้าสู่วันคริสต์มาส
ควรที่จะเป็นสิ่งเตือนใจเราให้คิดถึงความรัก
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มอบตนเองแด่พระคริสตเจ้าและมอบชีวิตไว้ใน
พระองค์ ขอให้ระลึกถึงความกระตือรือร้นใน
วัยเด็กของตน อย่าไปสนใจว่าคนอื่นเขาจะคิด
อย่างไรกับเรา ขอให้มองโลกด้วยสายตาใหม่
และด�าเนินชีวิตราวกับว่ามันเป็นประสบการณ์
ครั้งแรกของเรา

ขอให้ท�าการเฉลิมฉลองพระคริสตเจ้า 
ทกุวนั การบงัเกดิของพระเยซเูตอืนใจเราว่าพระองค์ 
ทรงเป็นจุดศนูย์กลางของมนษุยชาติและโลกของ
เราต้องหมุนไปรอบพระองค์ จงท�าการนมัสการ
พระองค์ไปตลอดปี จงไปร่วมมิสซาเสมือนกับ
เป็นการถวายของขวัญแด่พระองค์ ขอให้ช่วย
กันเผยแพร่ความชื่นชมยินดีของพระองค์ไป
ยังผู้อื่นและหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความรักของ
พระองค์ไปตลอดเส้นทางที่ท่านเดินไป จงแสดง
ให้โลกเห็นว่าสันติและความชื่นชมยินดีของ
คริสต์มาสนั้นทุกคนสามารถสัมผัสได้ทุกเวลา 
จงเป็นผู้ประกาศข่าวดีโดยการน�าพระเยซูเข้าไป
สู่วัฒนธรรมท่ีดูเหมือนว่าจะลืมพระองค์ไปแล้ว 
หากพระเยซูเป็นล�าต้นองุ่น เราในฐานะที่เป็น
เถาไม่สามารถที่จะด�าเนินชีวิตโดยตัดขาดจาก
พระองค์ได้ จงผนกึตนเองและผูอ้ืน่ตดิกบัพระ- 
เยซูและจงมปีระสบการณ์กบัอศัจรรย์ในจิตใจท่ี
ไม่รู้จักจบสิ้น

เมื่อเกิดมีความสงสัยอะไร ก็ขอให้รักเอา
ไว้ก่อน! ผูค้นดจูะใจกว้างกว่าปกตใินการท�าบญุ
ให้ทานในโอกาสคริสต์มาส ในความสัมพันธ์
ของท่านกับผู้อื่น จงปฏิบัติความรักทุกวัน เมื่อ
สงสัยว่าจะปฏิบัติตนอย่างไร ก็ขอให้ท�าให้ผู้อื่น
มีความสุขไว้ก่อนเป็นอันดับแรก ความมีน�้าใจ
ดีท่ีหยั่งรากลึกในตัวมนุษย์อาจอันตรธารระเหย
ไปตอนที่ได้รับบิลหนึ่งสัปดาห์หลังวันคริสต์มาส 

ขอให้พยายามเห็นความส�าคัญของผู้อื่น  
คุณสมบัติที่สวยงามที่สุดของคริสต์มาสคือ มัน
ท�าให้มนุษย์ที่มีแนวโน้มรังแต่จะเอาตนเองเป็น
หลักหันกลับไปมองผู้อื่นด้วย เรามัวกังวลแต่
จะหาซื้อของขวัญที่สวยงามที่สุดส�าหรับคนท่ี
เรารัก เราให้ความส�าคัญกับอาหารที่เราเตรียม
เพื่อครอบครัว ขอให้เปลี่ยนการให้ความส�าคัญ
ดังกล่าวในชีวิตของเราด้วย ขอให้ถือว่าความ
สัมพันธ์กับผู้อื่นต้องมาเป็นอันดับแรก จงร่วม 
รับประทานอาหารด้วยกันเพื่อเฉลิมฉลองทุก
โอกาสที่ท ่านอยู ่พร้อมหน้ากัน เมื่อไฟแห่ง
คริสต์มาสเริ่มมอดลง พยายามจุดประกายให้
มันลุกโชนขึ้นมาใหม่กับคู่ชีวิตหรือเพื่อรื้อฟื้น
มิตรภาพกับเพื่อนเก่า เมื่องานเลี้ยงจบแล้วและ
เก็บอุปกรณ์ตกแต่งแล้ว พยายามที่จะหาทาง
เสวนากนัต่อไป เสนอตวัเป็นมติรกบัผูท้ีด่เูหมอืน
ได้รับค�าเชิญให้ไปทานเลี้ยงเพียงปีละครั้ง จงท�า 
อย่างที่พระเยซูเคยปฏิบัติเม่ือพระองค์ทรงดึง
ผู ้คนที่อยู ่ตามชายขอบสังคมให้เข้าไปอยู ่ใน
แวดวงมิตรสหายของพระองค์

ใช้ชีวิตให้เหมือนกับเด็กๆ เราเกิดความ
เบื่อหน่ายและไม่มีความแน่ใจเพราะเรา

เคยผิดหวังมาหลายครั้ง เมื่อเรามองตา
เด็กๆ ในช่วงคริสต์มาส ท่านจะเห็นความเชื่อ
และความไว้วางใจซึ่งเราจะควรที่จะรื้อฟื้นมัน
ขึ้นมาใหม่ในขณะที่เราก�าลังเติบโตขึ้น จงฟื้นฟู
ความวางใจของท่านในความสัมพันธ์ของท่าน
กับพระเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ขอให้

“สันติจงมีแด่มนุษย์ 
ผู้มีน�้าใจดี”
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แต่เราไม่อาจทีจ่ะปล่อยให้ความสวยงามแห่งการ
ประสูตขิองพระองค์อนัตรธารไปได้ ความรกัต้อง
เจริญเติบโตขึ้นทุกวันเพื่อที่เราจะได้ประสบกับ
ความส�าเร็จในความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น จง
ยอมให้ความรักแห่งคริสต์มาสเปลี่ยนวิธีที่ท่าน 
มีความสัมพันธ์กับผู้อื่น

คริสต์มาสสามารถที่จะท�าให้ดวงใจท่ีแข็ง
ท่ีสุดอ่อนลงได้ อีเบนเนเซอร์ตื่นขึ้นในตอนเช้า
ของวันคริสต์มาสโดยเปลี่ยนไปเป็นคนละคน 
มันเป็นไปได้ทีพ่อพ้นครสิต์มาสแล้วเราสามารถที่
จะกลายเป็นคนทีเ่ข้าใจดขีึน้ต่อคนยากจน ความ
ท้าทายมันอยู่ที่เราต้องหม่ันให้ความช่วยเหลือ
พวกเขา เบนเนเซอร์ตอนนี้เข้าใจดีแล้วว่า การ
มีชีวิตอยู่อย่างสันโดษได้ฆ่าชีวิตฝ่ายจิตของเขา 
พระเจ้าทรงสร้างเรามาเพือ่ให้ทกุคนมปีฏสิมัพนัธ์
ซึ่งกันและกัน หากเราต้องการที่จะรักผู ้อื่น 
เฉกเช่นที่พระคริสตเจ้าทรงรักพวกเขา เราต้อง
เปิดประตูดวงใจของเราออก ความรักไม่อาจที่
จะหลั่งไหลออกมาในช่วงคริสต์มาสแล้วหยุด
ไหลเมื่อคริสต์มาสสิ้นสุดลง น�้าพุแห่งความรัก
ควรที่จะไหลลึกในดวงใจของเราตลอดเวลา 
เรามีความประหลาดใจในการเปลี่ยนแปลงของ 
เบนเนเซอร์อย่างไร เราก็จะมีความแปลกใจถึง
การเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองด้วย

ขอให้ตรวจสอบชีวิตของท่านแล้วดูซิ
ว่าท่านยืนอยู่ตรงไหน ท่านพบว่าตนเองก�าลัง
เลียนแบบฉบับของพระเยซูและเบนเนเซอร์หรือ
เปล่า? เราอาจใกล้เคียงกับเบนเนเซอร์มากกว่า
ที่เราคิดก็ได้ ลองส�ารวจดูซิว่าท่านจับจ่ายใช้
เงินของท่านอย่างไร? ท่านใช้มันอย่างดีหรือว่า
เงินกลายเป็นพระเจ้าของท่าน? ท่านช่วยแบ่ง
เบาภาระของคนที่อยู ่รอบข้างหรือว่าท่านเพิ่ม
ภาระให้กับพวกเขา? พวกเราหลายคนต้องทน
ทุกข์เพราะความตาบอดอย่างที่เบนเนเซอร์เคย
เป็นมาก่อน เรารู้สึกเย็นชากับการอิจฉา ความ
เกียจคร้าน ความละโมภ และการไม่รู้จักเห็นใจ
ผู้อื่นที่เกาะติดกับดวงวิญญาณของเราจนเราไม่
สามารถที่จะรู้สึกได้กับผลของมัน เรามีความ
เชื่อว่าเราจะสามารถพัฒนาตนขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรา
ส�านึกว่าเราเป็นคนที่เสื่อมลงจนไม่มีราคา จง
ยอมให้พระเจ้าแห่งความรักปลุกท่านให้ตื่นขึ้น
สู่วันใหม่และสู่วิธีใหม่ของการเจริญชีวิต จง
สร้างความสมัพนัธ์ทีเ่ริม่ด้วยการพศิเพ่งไปทีค่อก
สัตว์เพื่อที่จะได้มีความชื่นชมยินดีกับพระองค์
ในวันที่พระองค์เสด็จกลับฟื้นพระชนมชีพ จง
แสวงหาสันติภายในของคริสต์มาสซ่ึงจะท�าให้
ชีวิตของท่านเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี ขอให้
ท่านเจริญเติบโตขึ้นพร้อมกับพระเยซูดุจตอนที่
พระองค์ทรงเจริญเติบโตจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ 
จงแหงนหน้าไปหาพระองค์แล้ววอนขอความกล้า
หาญที่จะเป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระองค์ จงเป็น
เสียงแห่งความหวังในเวลาที่มีความสิ้นหวัง จง
น�าความอบอุน่แห่งครสิต์มาสไปสูโ่ลกทีห่นาวเยน็
และไม่สนใจไยดีต่อสิ่งใด จงเปลี่ยนตัวท่านเอง
ในโอกาสคริสต์มาสนี้เถิด!

ความรักต้องเจริญเติบโตขึ้นทุกวัน 
เพื่อที่เราจะได้ประสบกับความส�าเร็จ

ในความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น  
จงยอมให้ความรักแห่งคริสต์มาส 
เปลี่ยนวิธีที่ท่านมีความสัมพันธ์ 

กับผู้อื่น
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จงฟังบทเพลงของเทวทูตน�าสาร
ผู้ร้องเพลงขจัดสิ่งเลวร้อย 

ของตนออกไป
    

ทันทีที่คุณตาของข้าพเจ้าเดินผ่านประตู
เข้าสู่ Ellis Island เขาสมัครใจเป็นทหารบก
ในกองทัพของสหรัฐอเมริกา แม้เขาจะเป็นคน
ใหม่คนหนึ่งในฐานะที่เป็นคนที่ได้รับสัญชาติ
อเมริกัน ท่านซึ่งเป็นคุณตาของผมก็รู้สึกว่ามัน
เป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องช่วยปกป้องประเทศ
ชาติ ทหารจ�านวนเกือบ 10 ล้านคนต้องสังเวย
ชีวิตใน “สงครามเพื่อยุติสงคราม” เพราะทหาร
เยอรมนีใช้แก๊สมัสตาร์ด คุณปู่ของผมเกือบ 
เสียชีวิตไปในสงคราม

แม้สงครามโลกครั้งที่ 1 จะถูกถือว่าเป็น
สงครามที่เหี้ยมโหดที่สุดในประวัติศาสตร์ ก็
ยังมีเหตุการณ์น่าทึ่งเกิดขึ้นในระหว่างสงคราม 
ดงักล่าว ในช่วงระหว่างท่ีมสีญัญาการหยดุยงิกนั 
ในปี 1914 ทหารเบลเยี่ยม ฝรั่งเศส อังกฤษ 
และเยอรมนีต่างพากันวางอาวุธเพื่อท�าการเฉลิม
ฉลองครสิต์มาสด้วยกนั นกัประวติัศาสตร์หลาย
คนบอกว่าสนัตภิาพเกดิขึน้ทนัทีทีม่กีารร้องเพลง
คริสต์มาสคารอล คู่อริทั้งสองฝ่ายตามทหาร 
บางคนท่ีมคีวามกล้ามากกว่าเข้าไปจบัมอืเป็นมติร 
กับฝ่ายศัตรู พวกเขามีปฏิกิริยาร่วมกันโดยการ
ช่วยกันฝังคนตาย ถัดจากนั้นพวกเขาก็มีการ
แลกเปลี่ยนอาหาร บุหรี่ และเหล้าระหว่างกัน 
พวกเขาต่างพากนัเล่าเรือ่งและเอารปูภาพของคน
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ทีต่นรกัมาอวดกนั ทหารส่วนหนึง่ยงัมกีารจดัการ
แข่งขันฟุตบอลเชื่อมสามัคคีกันด้วย พวกเขา 
ตระหนักดีว่า ศัตรูบางคนเป็นบิดา พี่ น้อง บุตร 
และเพือ่น พวกเขาด�าเนนิชวีติเช่นเดยีวกนักบัเรา  
เขาคดิถงึครอบครัวเหมือนกนักบัทกุคน อศัจรรย์นี ้
ท�าให้บรรดาทหารมีความเข้าใจดีว่า ข้างหลงัศตัรู
มีอีกคนหนึ่งที่เหมือนพวกเขา มีมนุษย์อีกคน
หนึ่ง มีคนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนอย่างแท้จริง ใน
บทความที่เขียนโดย David Brown ส�าหรับ
หนังสือพิมพ์ Washington Post เขาอ้างถึง
นกัประวตัศิาสตร์ Modric Eksteins ทีบ่นัทกึ
ไว้ว่า “มันเป็นการแสดงออกครั้งสุดท้ายของ
ศตวรรษที่ 19 ถึงมารยาทและคุณธรรมที่แสดง
ให้เห็นว่าศัตรูเป็นสุภาพบุรุษ”

ดนตรีสามารถที่จะผนึกโลกให้เป็นหนึ่ง
เดียวกันได้ ข้าพเจ้ารู ้จักบางคนที่พูดภาษา
อังกฤษได้นิดหน่อยหรือพูดไม่ได้เลย แต่
สามารถร้องเพลงของ Elvis Presley หรือ 
Frank Sinatra ได้อย่างน่าฟัง ส�าหรับบรรดา
ทหารในคืนวันก่อนคริสต์มาสในปี 1914 ท�านอง
เพลงที่ก้องกังวานในยามราตรีท�าลายก�าแพงที่
กั้นขวางพวกเขา ดนตรีช่วยสร้างมิตรภาพให้
แม้กับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพราะท่วงที
และจังหวะของดนตรีบางตอนสร้างผลกระทบ
ให้กับจิตใจ เรายังจ�าได้ดีว่าเราอยู่ที่ไหนตอนท่ี

เราได้ยนิเสยีงเพลงเป็นครัง้แรก พวกทหารคงจะ
ร�าลกึถงึวนัครสิต์มาสในอดตี และคดิถงึคนรกัที่
ก�าลงัรอคอยพวกเขาอยูท่ีบ้่าน ดนตรมีพีลงัสร้าง
ผลกระทบให้กับอารมณ์และพฤติกรรมของคน 
นักวิทยาศาสตร์พบว่า ดนตรีสามารถลดอาการ
เครียดและท�าให้เกิดการพักผ่อนหย่อนใจ ได้
ด้วย William Congreve บอกว่า “ดนตรี
มีเสน่ห์สามารถลดความดุร้ายของสัตว์ป่าได้”  
เราอาจอ้างเอาสัญญาหยุดยิงในปี 1914 มาเป็น
ข้อพิสูจน์ข้อนี้ได้

ดนตรีของคริสต์มาสมีบทบาทส�าคัญใน
การเฉลิมฉลองวันหยุดของเรา ไม่ว่าจะใช้เป็น
ดนตรีเบาๆ หลังฉากในที่ท�างาน หรือในห้าง
สรรพสินค้า หรือเปิดเสียงดังลั่นในขณะที่เรา
ก�าลังตกแต่งต้นคริสต์มาส ดนตรีสามารถท�าให้
เราเกิดอารมณ์สุนทรีย์ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ดนตรีที่เราได้ยินกันอยู ่
ทุกวันนี้มีการพัฒนากันในช่วงหลายร้อยปีท่ี 
ผ่านมา นกัประวติัศาสตร์บางคนบอกว่าจุดเริม่ต้น 
ของเพลงคริสต์มาสคารอลเริ่มที่นักบุญฟรังซิส  
ท่านนักบุญเอาท�านองเพลงมาจากบทเพลงของ
พวกที่ไม่นับถือศาสนาแล้วเอามาปรับให้เข้า
กับจิตตารมณ์แห่งการเฉลิมฉลองคริสต์มาส 
อาศัยความช่วยเหลือของนักบวชคณะโดมินิกัน  
ฟรังซิสและบรรดาภราดาของเขาเผยแพร่ดนตรี

เรามีความเชื่อว่าเราจะสามารถพัฒนาตนขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อเราส�านึกว่าเราเป็นคนที่เสื่อมลง
จนไม่มีราคา
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ประเภทนี้ไปทั่วยุโรป เนื่องจากการแสดงละคร 
การบังเกิดของพระกุมารเป็นที่นิยมกัน เพลง
คริสต์มาสคารอลของท่านจึงดังไปด้วย ดนตรี
ประเภทน้ีเป ็นเคร่ืองมือส�าคัญในการสอน 
ความเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับผู้ท่ีไม่มี 
การศกึษา ต้องขอบคณุส�าหรบัการค้นพบเครือ่ง-
พิมพ์ เพลงคริสต์มาสคารอลแพร่สะพัดไปสู่ 
ปวงชนในศตวรรษที ่15 และ 16 อย่างกว้างขวาง

ในประเทศเยอรมน ี
ช่วงศตวรรษที่ 16 ความ
นิยมของมาร์ติน ลูเธอร์ 
ต่อเพลงครสิต์มาสคารอล
ท�าให้มันดังถึงขีดสูงสุด 
ลูเธอร์แต่งเพลง “Von 
Himmel Hoch” แล้ว
แปลเพลงครสิต์มาสต่างๆ 
จากภาษาละติน แม้การ
ร ้ อ ง เพลงคริ สต ์ ม าส 
คารอลจะถูกห ้ามมิให ้
ร้องกันในโบสถ์ ผู้คนก็ 
จับกลุ ่มเดินจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ง
ท�าการประกาศข่าวดีของคริสต์มาสด้วยการ 
ร้องเพลง พวกเคร่งศาสนาในประเทศอังกฤษ
รู้สึกว่าเพลงคริสต์มาคารอลท�าให้ผู้ที่ก�าลังท�า 
การนมัสการในพิธีวักแวก ตราบจนกระทั่ง 
มาถึงตอนพิธีสมรสของเจ้าชายอัลเบิร์ตแห่ง
เยอรมนีและพระราชินีวิกตอเรียแห่งอังกฤษ
ในปี 1840 เพลงคริสต์มาสคารอลจึงได้รับ
อนญุาตให้มกีารขบัร้องกนัได้ในประเทศองักฤษ 
อัลเบิร์ตเป็นคนชอบดนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เพลงคริสต์มาสคารอล ประชาชนชาวลอนดอน
ต้องการท�าให้คูบ่่าวสาวทีพ่ึง่จะแต่งงานกนัใหม่ๆ

พอใจ พวกเขาก็เลยพากันเอาอกเอาใจเจ้านาย
ด้วยการร้องเพลงคริสต์มาสคารอล พวกเขาพา
กนัขบัร้องไปทัว่เมอืง จนคนจ�านวนมากสามารถ
ร้องเพลงดังกล่าวได้ และบัดดลนั้นเองดนตรี
ท่ีเคยห้ามใช้ก็ถูกน�ามาขับร้องในจารีตพิธีกรรม
อีกครั้งหนึ่ง

เพลงคริสต์มาสคารอลท่ีดังท่ีสุดได้แก่
เพลง “Silent Night” บาทหลวงหนุ่มชาว 

ออสเตรียท่านหนึ่งที่ชื่อ  
Joseph Mohr เป็น 
ผู้แต่งท�านอง ในคืนก่อน 
วันคริสต์มาสของปี 1818 
Mohr เอาท�านองท่ีเขาแต่ง 
ไปให้ครูดนตรีท ้องถิ่น
คนหนึ่ ง ท่ีชื่ อ Franz 
Gruber ดู บาทหลวง 
ผู้นั้นขอให้ครูดนตรีแต่ง
บทประสานเสยีง แล้วท่าน
บาทหลวงก็แต่งค�าร ้อง 
เข้าไป และในคืนนั้นเอง

พวกนักร้องก็ขับร้องเพลงประสานเสียงท่ีโบสถ์ 
St. Nicholas เพลงนี้ยังคงเป็นท่ีชื่นชมและ 
มีการขับร้องกันอยู่จนแม้กระทั่งทุกวันนี้

หากท่านอยากรวบรวมเพลงคริสต์มาส
ดีๆ เราใคร่เสนออัลบั้มต่างๆ ต่อไปนี้ ซึ่งอาจ
ช่วยท�าให้การเฉลิมฉลองคริสต์มาสของท่านมี
รสชาติเพิ่มขึ้นได้

Classic crooners:
Noel - Josh Groban
White Christmas - Bing Crosby
James Taylor at Christmas - James 
Taylor
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The Sinatra Christmas Album - Frank 
Sinatra
The Christmas Music of Johnny 
Mathis - Johnny Mathis
The Christmas Song - Nat King Cole
A Christmas Portrait - The Carpenters
These are Special Days - Celine Dion

Classical:
O Holy Night - Luciano Pavaarottii
Christmas with Kiri - Kiri Te Kanawa
A Christmas Carol - James Galway

Folk:
On Christmas Night - Cherish the 
Ladies
A Christmas to Remember - Amy 
Grant

Country:
Let It Be Christmas - Alan Jackson
Let There Be Peace on Earth - Vince Gill
A Fresh Cut Christmas - George 
Strait

ขอให ้ เสียงดนตรีในโอกาสเทศกาล
คริสต์มาสได้จรรโลงหัวใจของท่านและน�า 
ความสุขมายังครอบครัวของท่าน ขอให้ใช ้
เพลงคริสต์มาสคารอลมาช่วยร�าพึง

ไตร่ตรองในวันประสูติพระกุมารแห่ง
เบธเลเฮม มีบทเพลงคริสต์มาสใหม่ๆ มากมาย
ท่ีเรารบัฟังได้จากแผ่นซีดหีรอืจากวทิยใุนรถยนต์ 
ในช่วงเทศกาลพระคริสตสมภพบางคนเลิก
เปิดเพลงทางโลก เด็กพากันชื่นชมและสนุก 
กับการที่ได้ฟังเรื่องเล่าของ Santa, Rudolph 
และ Frosty เราอาจจะอดยิ้มไม่ได้เมื่อได้
ฟัง Chipmunks ร้องเพลงคริสต์มาส เพลง 
เหล่านีล้้วนไม่มพีษิมภียัถ้ามนัไม่ท�าให้เราวกัแวก
ในพิธีที่ส�าคัญ นักบุญเอากุสติโนกล่าวว่า “ผู้ที่ 
ขับร้องเพลงอย่างศรัทธา เท่ากับการสวดภาวนา
สองเท่า” มันเป็นไปไม่ได้ท่ีจะรู ้สึกเศร้าใน
ขณะท่ีร้องเพลง จงร่วมใจกับบรรดาเทวทูตซ่ึง
ประกาศการบังเกิดของกษัตริย์ จงชื่นชมยินดี
ในพระพรแห่งความรักของพระองค์ แล้วจง 
ขับร้องบทเพลง! 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

ความเชื่อในวิถีชีวิต
เราน�าความเชื่อของเราเข ้าสู ่วิถีชี วิต 

ประจ�าวันได ้มากน้อยและชัดแจ ้งเพียงใด  
เพยีงพอท่ีจะจดุประกายฉายแสงสว่างส่องให้เหน็
พระเจ้าในวิถีชีวิตของเรา ครอบครัวและสังคม
รอบข้างหรือไม่ ในเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2013/2556 ครบก�าหนดการฟื้นฟูและฝึกฝน
บ�าเพ็ญตนในการด�าเนินชีวิตความเช่ือของเรา
เป็นพิเศษในปีแห่งความเชื่อนี้แล้ว

ชีวิตมนุษย์เราจะบังเกิดผลดีมีประสิทธิ-
ภาพได้ ก็ต่อเมื่อเรามีการประพฤติดีปฏิบัติชอบ
ในวิถีชีวิตประจ�าวันอย่างจริงจัง ส�าหรับในเรื่อง
ความเชื่อในวิถีชีวิตของเรานี้ก็เป็นเช่นเดียวกัน

ประสบการณ์ความเชื่อตลอดระยะเวลา
หนึ่งปีแห่งความเชื่อ (วันที่ 11 ตุลาคม 2012 - 
24 พฤศจิกายน 2013) จะต้องให้แรงบันดาล
ใจน�าไปสู่การแสวงหาประสบการณ์ความเชื่อใน
ล�าดับต่อๆ ไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง

ชีวิตมนุษย์เราจะบังเกิดผลดีมีประสิทธิภาพได้  
ก็ต่อเมื่อเรามีการประพฤติดีปฏิบัติชอบ 
ในวิถีชีวิตประจ�าวันอย่างจริงจัง

โอกาสวันปิดปีแห่งความเชื่อ เราต้อง 
ปลกุจิตส�านกึและผนกึพลงัความเชือ่ศรทัธาท่ีเรา
ได้บ�าเพญ็สะสมมาระหว่างปี เพือ่จะได้เดนิเครือ่ง 
ขับเคลื่อนออกจากชีวิตโลกส่วนตัวเข้าไปสู่โลก
ชีวิตครอบครัววิถีชุมชนวัด(ชีวิตกลุ่มคริสตชน) 
และโลกกว้างในลักษณะและขนาดโครงสร้าง
สังคมแห่งความหลากหลายต่างๆ นานาตาม
ล�าดับต่อไป

เราสามารถมองความเชื่อของเราได้เป็น
มิติแง่คิดมุมมองหลายหลากมากด้าน จาก
ประสบการณ์ชีวิตคริสตชนของเราที่ผ่านมามิใช่
หรือ ควรที่เราจะต้องน�ามาไตร่ตรอง กลั่นกรอง
ให้ได้ข้อสรุปและข้อเสนอ เพื่อแต่ละก้าวเดินจะ
ได้ด�ารงความเชือ่มัน่คงในจติใจและด�าเนนิไปใน
ชีวิตประจ�าวันอย่างสง่างาม

พูดโดยรวม ความเชื่อของเราน่าจะท�าให้
เราเข้าถึงพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระผู้สร้างสูงสุด
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และเข้าถึงเพื่อนมนุษย์ บุตรของพระองค์และ 
พี่น้องของเรา พร้อมทั้งสิ่งแวดล้อมสรรพสิ่ง
สรรพสัตว์ทั่วทั้งจักรวาล

โดยที่ทุกขั้นตอนกระบวนการในวิถี 
ชีวิตคริสตชนควรเร่ิมต้นจากภายในจิตใจ-จิต
วิญญาณของเรา และประพฤติแสดงออกมาต่อ
พระเจ้าเบื้องบนเป็นเบื้องต้น(แบบเส้นแนวตั้ง
ในมิติสูง-ลึก) แล้วในทันทีต่อมาก็ประพฤติ
แสดงออกต่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อมร่วม
โลก ดังกล่าวมา(แบบเส้นแนวนอนในมิติกว้าง
ขวาง-ยาวไกลรอบด้าน)

 ด้วยเหตุนี้ หลังจากได้นับการฟื้นฟู
จิตใจแล้ว ความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าของเรา
จะต้องท�าให้เราลุกขึ้นมาท�าหน้าที่บริกรรม(สวด

ภาวนาและร�าพึงเพื่อรักพระองค์อย่างสูงสุดและ
ถึงที่สุด) แล้วต่อมาจึงบริการ-บริหาร เพื่อรับใช ้
ในพันธกิจด้วยพลังและแสงสว่างจากพระ 
เบื้องบน โดยปฏิสัมพันธ์และปฏิบัติความรักแท้
แก่กันและผู้อื่น ผู้เป็นเพื่อนมนุษย์อย่างเสมอ
ภาคและสอดคล้องต้องกนัในวถิคีวามเชือ่ครสิต
ชนด้วยการบูรณาการที่เป็นประจักษ์พยานใน
บริบทที่เป็นอยู่

ถึ ง เวลาและวาระของความเชื่อตาม 
จุดประสงค์และกุศโลบายของพระศาสนจักร 
สากลที่เราจะพากันมาปิดปีแห่งความเชื่อตาม 
ก�าหนดการร่วมกัน แล้วย่างก้าวเข้าสู่วิถีชีวิต 
ความเชื่อคริสต์อย่างทรนงองอาจและกล้าหาญ
มั่นคงท่ามกลางกระแสวัตถุ-ทุน-บริโภค-เสพ
สุข-สนุก-สะดวกสบายนิยมในโลกยุคโลกาภิ
วัตน์ร่วมสมัยของเราทุกวันนี้ 

นับต้ังแต่นี้ไป เราจึงควรน�าเอาผลสรุป
บทเรียน บทสอนและบทเตือนเหตุสัญญาณไฟ
ในอดีตจากบรรพชนไปปรับประยุกต์ประพฤติ
ใช้ด้วยความไม่ประมาท เพื่อต่อยอดให้เข้ากับ
บริบทที่เป็นจริงในชีวิตประจ�าวันของปัจจุบัน 
พร้อมทั้งสร้างสะสมประสบการณ์ความเชื่อไว้ 
เพือ่ประกนัชวีติความเชือ่ในวถิชีวีติอนาคตให้กบั
ทายาท ลกู หลาน เหลน โหลนของเราสบืไป. 

ถึงเวลาและวาระของความเชื่อ
ตามจุดประสงค์และกุศโลบาย
ของพระศาสนจักรสากลที่เรา
จะพากันมาปิดปีแห่งความเชื่อ
ตามก�าหนดการร่วมกัน แล้ว
ย่างก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตความเชื่อ
คริสต์อย่างทรนงองอาจและ

กล้าหาญมั่นคง
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วนัละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

ข้อ 12. : เจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองมีความรับผิดชอบ
พเิศษในเรือ่งนี ้เพราะเกีย่วกบัสาธารณประโยชน์..... 
เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีบ้านเมือง ท่ีจะปกป้อง
คุ้มครองเสรีภาพอันแท้จริงและยุติธรรมของการ
หาข่าว...... นอกจากนี้เจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองยังต้อง
ค�้าจุนช่วยเหลือการริเร่ิมท่ีเป็นประโยชน์แก่พวก
เยาวชนมาก........ เจ้าหน้าที่บ้านเมืองซึ่งเป็นผู้ดูแล
สวัสดิภาพของพลเมือง มีหน้าที่ต้องตรากฎหมาย
และปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเพื่อระแวดระวัง 
สอดส่อง มิให้มีการใช้สื่อมวลชนเหล่านี้ไปใน 
ทางทีผ่ดิ ซึง่จะเป็นอนัตรายร้ายแรงแก่ศีลธรรมของ
ประชาชนและความก้าวหน้าของสังคม....... ต้องมี
การควบคมุดูแลเป็นพเิศษเพือ่ป้องกนัมิให้เยาวชน
อ่านหนังสือและดูการแสดงอันมีพิษต่อวัยของเขา

ข้อ 13.  : .....ฉะนัน้ ให้บรรดาชมุพาบาลมใีจร้อนรน 
ปฏิบัติหน้าที่ของตนในด้านนี้ซึ่งเกี่ยวโยงกับหน้าที่
เทศน์ตามปรกติอย่างใกล้ชิด ฆราวาสที่มีหน้า
ที่ใช้สื่อมวลชนเหล่านี้ ก็ต้องพยายามเป็นสักขี
พยานประกาศองค์พระคริสตเจ้าด้วย โดยปฏิบัติ
หน้าที่เฉพาะของแต่ละคนด้วยความสามารถ และ
มีจิตใจอย่างอัครสาวกก่อนแล้วต่อไปก็ใช้ความ
สามารถทางวิชาการ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ
ศิลปะ ท�าการช่วยเหลืองานอภิบาลสัตบุรุษของ 
พระศาสนจักรโดยตรง เท่าที่สามารถจะท�าได้

ข้อ 17. : ลูกๆ แห่งพระศาสนจักรมีหน้าที่ต้อง
บ�ารุงและช่วยเหลือหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร

และกิจการภาพยนตร์ สถานแีละการส่งวิทยุโทรทศัน์
คาทอลิก กิจการเหล่านี้ล้วนมีจุดประสงค์ข้อใหญ่
ที่จะแพร่และป้องกันความจริง อีกทั้งให้การอบรม
พระคริสตธรรมแก่สังคมมนษุย์

หมำยเหตุ : เนื้อหาส�าคัญข้างต้นคัดลอกจาก
เอกสารแห่งสภาสงัคายนาวาตกินัทีส่อง ทีแ่ปลเป็น
ภาษาไทยเมื่อปี ค.ศ. 1968 ขณะที่พิมพ์หนังสือ
ปลายปี/ต้นปี เล่มนี ้เอกสารสงัคายนาวาตกินัทีส่อง
ชดุปรบัปรงุแก้ไขค�าศพัท์ไทยตลอดจนส�านวนใหม่
ยงัไม่เสรจ็ จงึจ�าต้องอ้างอิงค�าศพัท์และส�านวนจาก
ฉบับเดิมไปก่อน 

 ( ii ) ความเข้าใจส�าคัญจากเนื้อหาของ
กฤษฎีกาว่าด้วยสื่อมวลชน:
 • โลกสือ่สารมวลชนในปัจจุบนันี ้(หลงัจาก 
สังคายนาวาติกันที่สอง 50 ปีมาแล้ว) เป็นโลกที่ 
ต้องการปรชีาญาณ แนวทางการปฏบิตัจิากกฤษฎกีา 
ฉบับนี้มากขึ้นในทุกแง่มุม
 • ข่าว เนื้อหา ถ้อยค�า ข้อความที่พระ-
ศาสนจักรต้องการสื่อสารให้แก่ประชากรโลกก็ยัง
คงเป็น “ข่าวดี” (The Gospel) “ข่าวดีแห่งความ
รอด” เสมอไปและตลอดไป
 • สารที่สื่อออกไป ต้อง “เป็นความจริง 
เทีย่งตรง..... ไม่ผดิต่อความยตุธิรรม.... ด้วยความ
รัก...... อย่างสุจริต..... เคารพศีลธรรม..... สิทธ ิ
อันชอบธรรม..... ศักดิ์ศรีของมนุษย์ (ข้อ 5)
 • การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิด-

ชีวิตคริสตชนที่ตื่นตัวเติบโต 
อย่างต่อเนื่องจากวาติกันที่สอง
(The on-going growing Christian Life from  

Vatican II’s aggiornamento) 
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ชอบอย่างเที่ยงธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสาร
มวลชนและเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองในระดับต่างๆ มี
ความจ�าเป็นและส�าคัญมากที่จะให้สื่อสารมวลชน
เป็นผู้รับใช้มนุษยชาติตามธรรมชาติของมัน นั่น
คือ การให้ข้อมูลความจริง ความรู้ ความเป็น
หนึ่งเดียว (solidarity) ความเชื่อมสัมพันธ์กัน  
แบ่งปันกนั (subsidiarity) ความรกัและความชืน่ชม 
ยินดี
 • สื่อมวลชนมีบทบาท อิทธิพล หน้าที่
รับผิดชอบต่อการด�าเนินชีวิตทางกาย และต่อ
สถานภาพด้านจิตใจของประชาชนทุกคนด้วย นั่น
คือ ความส�านึกต่อศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
ความยุติธรรม และความรัก

 ( iii ) ศึกษา ขยายความ สัมมนา สรุป
แนวทางปฏิบัติเรื่องสื่อมวลชนในบริบทข้อเสนอ
ต่างๆ จากการประชุมสมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 
13 :  การประกาศข่าวดีแบบใหม่ วันฉลองครบ
ปีที่ 50 ของการเปิดสังคายนาวาติกันที่สองเมื่อวัน
ที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 2012 เป็นช่วงเวลาระหว่าง
การประชุมสมัชชาพระสังฆราชครั้งที่ 13 พอดี (7 
ถึง 28 ตุลาคม ค.ศ. 2012) ภายใต้หัวข้อ “การ
ประกาศข่าวดีแบบใหม่ เพื่อถ่ายทอดความเชื่อ 
คริสตชน” การประชุมสมัชชานี้ได้สรุปข้อเสนอ 
(propositiones) จ�านวน 58 หัวข้อ ในจ�านวน
นี้มีหลายข้อที่ท ้าทายบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  
ส่วนร่วม การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปรับตัวให้
ทันสมัย (aggiornamento) ของ “สื่อมวลชน” 
ในประเด็นต่อไปนี้:-

ข้อเสนอที่ 5 : การประกาศข่าวดีแบบใหม่ และ
การน�าความเชื่อสู่วัฒนธรรม ประเพณี
 • ท�าอย่างไรจึงจะสามารถเชื้อเชิญให้ฟัง
พระวาจาของพระเจ้า เพือ่เผชญิ/พบปะกบัพระเยซู

 • การน�าความเชื่อสู่วัฒนธรรมประเพณี 
เป็นการเชิญข่าวดีสู่ศาสนิกชนอื่น ท�าให้เขาเห็น 
ส�านึกถึงคุณค่าของชีวิต

ข้อเสนอที่ 6 : การประกาศข่าวดี 
 • ข่าวดขีองพระเยซคูรสิต์เป็นการประกาศ
ถงึชวีติความล�า้ลกึของปัสกา (ความทรมาน ถกูตรงึ
กางเขน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพ)
 • ข่าวดีนี้จ�าเป็นส�าหรับความรอดของ 
ทกุคน - แล้วสือ่มวลชนจะช่วยประกาศข่าวดแีบบ
ใหม่นี้อย่างไร?

ข้อเสนอที่ 10 : สิทธิการประกาศและการฟังข่าวดี
 • มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับข่าวดี
 • ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะท�าความรู้จักพระเยซู
คริสต์
 • ด้วยสื่ออะไร? อย่างไร?

ข้อเสนอที่ 12 : เอกสารสังคายนาวาติกันที่สอง
 • ข้อค�าสอนต่างๆ ในเอกสารสังคายนา
วาติกันที่สอง เป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะเผยและ
ประกาศความเชื่อในการประกาศข่าวดีแบบใหม่ 
 • แผนการและแผนงานของสื่อมวลชน
ในการประกาศนี้เป็นอย่างไร? เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประกาศข่าวดีแบบใหม่

ข้อเสนอที่ 14 : การประกาศข่าวดีแบบใหม่ กับ 
การปรองดองคืนดีกัน
 • โลกปัจจุบันนี้ (รวมทั้งประเทศไทย
ด้วย) เต็มไปด้วยภัยสงคราม การสู้รบ การใช้
ความรนุแรง ความแตกแยก ฯลฯ สภาพนีต้้องการ 
“ข่าวดี” ในการสมานฉันท์ในการคืนดี ในการ
ปรองดอง 
 • สื่อมวลชนจะท�าการประกาศ “ข่าวดี” 
ของพระเยซูคริสต์สู่ประชากรโลก (ประชาชนคน
ไทย) อย่างไร?  ด้วยวิธีใดเพือ่ “.......ท�าลายก�าแพง
ที่แบ่งแยก  คือการเป็นศัตรูกัน” (เอเฟซัส 2:14)
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ขา้งธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร

สุขสันต์วันพระคริสตสมภพ
 ค�่าคืนดีแสนสุดที่เบิกบาน  ด้วยพระกุมารได้ทรงบังเกิดมา
ค�่าคืนดีแสนสุดที่เบิกบาน  ทั่วทุกถิ่นฐานสุขส�าราญพร้อมหน้า

 1.ตั้งแต่กาลนานในดึกด�าบรรพ์ เรารอวันมาก็นานนักหนา
ตั้งแต่กาลนานในดึกด�าบรรพ์  ที่ใฝ่ฝันถึงองค์ท่านลงมา

ทกุปีตัง้แต่ก่อนวนัครสิต์มาสแล้ว เราได้ยนิเพลงครสิต์มาสทัง้ในวทิย ุโทรทศัน์ และทัว่ๆ 
ไป ทั่วโลกดังกระหึ่มอย่างครื้นเครง เราได้เห็นตามห้างสรรพสินค้าบ้านเรือน ที่สาธารณะ ชุมชน
หมู่บ้าน ตามวัดวาอาราม โรงเรียน แต่งด้วยต้นคริสต์มาส ประดับธงทิวกันอย่างสวยงามน่าดู มี
การไปมาคบหากันระหว่างญาติมิตร อวยพร อวยชัย ให้ศีลให้พรกันเอิกเกริก มีการเฉลิมฉลอง 
กินดื่มกันอย่างครื้นเครง สรุปว่าทุกคนสนุกสนาน รื่นเริง เบิกบาน ยินดีกันเต็มที่ ก็ดีปีละครั้ง

แต่แก่นแท้ของวันฉลองรื่นเริงทั้งหมดนี้ คือการระลึกถึง การบังเกิดมาของพระบุตรของ
พระเจ้า คือ พระกุมารเยซู ผู้ไถ่บาปมนุษย์โลก แม้จะเป็นเวลา 2 พันกว่าปีมาแล้ว แต่ผลของการ
ไถ่บาปยังมีความส�าคัญ และจ�าเป็นส�าหรับทุกคน ทุกยุค ทุกสมัย ทั่วทุกมุมโลก

แต่หลายคนอาจจะลืมแก่นแท้หรือความส�าคัญของงานฉลองยิ่งใหญ่นี้ไป คือ ไม่ได ้
เตรยีมตัวเตรยีมใจให้พระกมุารเยซมูาบงัเกิดในดวงใจของเรา ในวญิญาณของเรา ท่ีจะต้องสะอาด
บริสุทธิ์ พ้นจากบาป มลทิน ความชั่วช้าต่างๆ และประดับด้วยฤทธิ์กุศลคุณงามความดีต่างๆ  
เพื่อพระองค์จะได้พอพระทัย และยินดีน�าพระพรต่างๆ มาให้ตัวเราแต่ละคน ครอบครัว ญาติมิตร 
และทุกคนในโลกนีด้้วย...อย่าปล่อยให้ดวงใจ และวญิญาณของเราเป็นหญ้าแห้งในรางหญ้าเหมอืน
เมื่อพระองค์มาบังเกิด 2 พันกว่าปีนั้นนะครับ หรือยิ่งกว่านั้นจิตใจ วิญญาณของเรายังมีบาป  
ความผิด ชั่วช้าต่างๆ อีกมากมาย พระองค์คงจะต้องผิดหวัง เศร้าพระทัยเป็นที่สุดทีเดียว

 ดาราประกายแจ่มฟ้า  เป็นสัญญาแน่นอน
ทูตสวรรค์ร้องอวยพร   ประชากรเอ๋ยจงยินดี
กุมารน้อยประสูติแล้ว   งามเพริศแพร้วไรราคี
เชิญประทับในชีวี   เพื่อข้าฯ นี้ พ้นบาปเอย

คริสต์มาสปีนี้ ต้องช่วยให้ชีวิต จิตวิญญาณของเรา รักพระมากขึ้น รักทุกคน เป็นต้น
ในครอบครัว บ้านใกล้เรือนเคียง หมู่บ้าน ชุมชน วัดของเราให้มากขึ้นด้วยนะครับ แล้วเราเองและ
ทุกๆ คนจะมีความสุขสันติอย่างแท้จริงตลอดไปด้วยครับ 
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ทว่งทำานองแห่งรัก
ผงศิลา 

ไร้หัวใจก็ไร้ประโยชน์

เวลามาถึงแล้วเม่ือพระเยซูเจ้าทรงตัดสิน
พระทัยเลือกสาวก 12 คน ส�าหรับวิธีในการเลือก
นั้น พระองค์ทรงจัดในรูปแบบของการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิก ผู้ที่พระองค์เห็นสมควรเท่านั้นจึงจะได้
เป็นอัครสาวกของพระองค์ มีผู้เดินทางมาแข่งขัน
มากมาย และการแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือด

การแข่งขนัเริม่ด้วยการแข่งขนัสวดภาวนา 
ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันพยายามแสดงความสามารถใน
การสวดภาวนา บางคนกแ็สดงให้เหน็ว่าเขาสามารถ
สวดบทภาวนาได้มากมายในเวลาท่ีจ�ากดั บางคนใช้
ถ้อยค�าที่ไพเราะจับใจในการสวดภาวนา บางคน
แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถสวดภาวนาได้ด้วยค�า
พูดที่หลากหลาย แต่เมื่อการตัดสินมาถึง พระเยซู
เจ้าไม่ทรงเลือกใครเลย ดูเหมือนว่าการภาวนาที่
พวกเขาพยายามแสดงกันอยู่นั้น เป็นเพียงถ้อยค�า
ที่ไร้หัวใจ

การแข่งขันต่อไปเป็นการแข่งขันการ
ประกอบพิธีกรรม ดูเหมือนว่าผู้แข่งขันเตรียมตัว
กันมาอย่างดี บางคนสวมอาภรณ์ในพิธีกรรมที่
สวยงาม บางคนใช้ก�ายานที่มีกลิ่นหอมและราคา
แพงในการสร้างบรรยากาศในพธิกีรรม บางคนเน้น
ไปทีค่วามหลากหลายของเครือ่งดนตรแีละการร้อง

เพลงอันไพเราะ บางคนเน้นที่อิริยาบถอันสง่างาม 
แต่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูเจ้าไม่ทรงเลือกใคร 
พระองค์บอกว่าสิ่งที่พวกเขาท�ามันเป็นพิธีกรรมที่
ไร้หัวใจ ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการแสดง

การแข่งขันสุดท้ายเป็นการแข่งขันเทศนา 
ผู ้แข่งขันต่างเตรียมตัวมาอย่างดีเช่นกัน บาง
คนเทศน์สอนโดยมีภาพประกอบ บางคนใช้
วาทศลิป์ทีเ่ยีย่มยอด บางคนน�าเสนอด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อีกครั้งหนึ่งที่ไม่มีใครชนะในการ
แข่งขนัครัง้นี ้พระองค์ให้เหตผุลว่า พระองค์ไม่เหน็
หัวใจของพวกเขาในการเทศน์สอน สิ่งที่พระองค์
เห็นคือวิธีการน�าเสนอที่ดีเท่านั้น

เม่ือการแข่งขันสิ้นสุดโดยไม่มีใครได้รับ
เลือกเป็นอัครสาวก พระเยซูเจ้าทรงเหน็ดเหนื่อย 
อย่างมาก พระองค์จงึทรงพระด�าเนนิไปยงัทะเลสาบ
เพื่อที่จะผ่อนคลายและพักผ่อน พระองค์ทรงเห็น
ชาวประมงบางคนก�าลังจับปลา พระองค์ทรงรู้สึก
พอพระทยัพวกเขา เพราะสิง่ทีพ่ระองค์เหน็กคื็อเขา
ทุม่เทสดุหวัใจและใส่ใจในสิง่ทีเ่ขาก�าลงักระท�า ดงั
นัน้พระองค์จึงทรงเลอืกพวกเขาเป็นอัครสาวกกลุม่
แรกที่ติดตามพระองค ์

ชวนรำาพึง :
มนุษย์มักมองและตัดสินที่สิ่งภายนอก แต่พระเจ้าทรงมองที่จิตใจ 
เพราะ “คนดีย่อมนำาสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตน”  
(ลก 6:45)
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สือ่ศึกษา
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

บ่อยครั้งมากที่เรามักจะกล่าวว่า “มี
โทรทัศน์เป็นร้อยๆ ช่อง แต่ก็ไม่เห็นมีรายการ
ไหนน่าดูสักช่อง!” เรากดหาช่องไปเรื่อยๆ เพื่อหา
รายการที่เราชอบ ในขณะที่วันคริสต์มาสใกล้เข้า
มา เราพยายามหาว่ารายการไหนมีความคุ้มค่ากับ
เวลาอันมีค่าของเรา เราต้องการหารายการที่เอ้ือ
ต่อการเตรยีมตวัเพือ่ฉลองเทศกาลศกัดิส์ทิธิป์ระจ�า
ปี ข้าพเจ้าขอแนะน�าบางอย่างท่ีมันกลายเป็นส่วน
หนึง่แห่งขนบธรรมเนยีมประเพณคีรอบครวัของเรา 
ภาพยนตร์แต่ละเรื่องต่อไปนี้กลายเป็นภาพยนตร์
คลาสสิค เพราะมันสื่อเนื้อหาอมตะให้กับชน 
ทุกชาติศาสนา

It’s A Wonderful Life ดาราน�าแสดง
คือ James Stuart และ Donna Reed. 
George Bailey ผู้มีใจโอบอ้อมอารีถือว่าคน
อื่นมีความส�าคัญกว่าตนเองเสมอ ความที่เป็นคน
มีใจกว้างท�าให้ตนฝันสลายในอาชีพที่สร้างรายได้
ให้อย่างงามรวมถึงความหวังท่ีจะจาก Bedford 
Falls ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ไปด้วย George 
เป็นคนจัดการเรื่องเงินๆ ทองๆ เกี่ยวกับธุรกิจ
ของครอบครัว และต้องเผชิญกับความเป็นไปได้ที่
จะต้องตดิคุกเพราะการตรวจสอบบัญชกีารเงินจาก
ธนาคาร George คิดที่จะฆ่าตัวตายเมื่อคิดว่า
ชวีติของเขาไม่มปีระโยชน์ล่ะมนัคงจะเป็นการดกีว่า
หากเขาตายไป พระเจ้าทรงส่งเทวทูต Clarence 

มาแสดงให้ George เห็นว่า โลกจะเดือดร้อน 
หากไม่มีเขา นานๆ ครั้งเราจึงจะเห็นผลแห่งการ 
กระท�าความดีเพียงเล็กน้อยของเรา การแสดง
ความรักเพียงเล็กน้อยที่สุดสามารถเปลี่ยนโลกได้ 
George Barley ท�าให้เราตระหนักดีถึงความ
ส�าคัญของการไม่เห็นแก่ตัว ความม่ังค่ังแห่งชีวิต
สามารถสั่งสมได้โดยอาศัยความสัมพันธ์ของเรา
กับผู้อื่น

The Nativity การเล่าเรื่องคริสต์มาส
แนวใหม่นีช้ีใ้ห้เหน็ถงึความพยายามด้ินรนต่อสูข้อง
มนษุย์ในการประสตูขิองพระผูไ้ถ่ของเรา บ่อยครัง้
เราลมืนกึถงึอารมณ์ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัเรือ่งทีส่วยงามนี้  
ภาพยนตร์เรื่องการประสูติของพระเยซูเผยให้เรา
เห็นถึงความต�่าต้อยแห่งนาซาเร็ธที่สงบเงียบและ
ความวุ่นวายของนครเยรูซาเล็มในยุคนั้น การ 
เดินทางสู่นาซาเร็ธถูกน�ามาแสดงให้เราเห็นมิใช่
เพยีงแค่ผ่านสายตาของมารย์ีและโยเซฟเท่านัน้ แต่
ยังผ่านสายตาของพญาสามองค์ด้วย ภาพยนตร์
เรื่องนี้ท�าให้ผู้ชมร�าพึงไตร่ตรองได้เป็นอย่างดีใน
เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ มันเป็นภาพยนตร์ที่ทุก
ครอบครัวควรไปชม

ภาพยนตร์อื่นที่กล่าวถึงการประสูติของ
พระเยซูคือ The Greatest Story ever Told 
และ Jesus of Nazareth แม้ภาพยนตร์ 
เหล่านีจ้ะเล่าถงึชวิีตทัง้หมดของพระเยซ ูมันกท็�าให้ 

ติดจอ
โทรทัศน์พิสูจน์ให้เห็นว่า
ผู้คนจะชมรายการอะไร
ก็ได้ยกเว้นรับชมกันเอง

แอน แลนเดอร์
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เราเหน็ภาพสวยงามแท้จรงิในการประสตูขิองพระองค์
Miracle on 34th Street ดาราน�าแสดง

ได้แก่ Edmund Gwenn และ Maureen 
O’Hara ส�าหรบัคนทีเ่ชือ่ ปัญหาเรือ่งซานตาคลอส
อาจเป็นเร่ืองธรรมดา แต่หากหลกัฐานมันปรากฏไป 
อกีอย่างหนึง่ อะไรมนัจะเกดิขึน้? ท่านจะว่าอย่างไร
เมื่อมีคนอ้างว่าเขาเป็น “ซานตาคลอส” ตัวจริง? 
เมือ่ Kris Kringle รับบทเป็นซานตาของ Macy’s 
หลายคนกเ็กดิความสงสยัเกีย่วกบัความเชือ่ของตน 
ภาพยนตร์ Miracle on 34th Street ท�าให้ทั้ง
เด็กและผู้ใหญ่เกิดเชื่อขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

The Little Drummer Boy (animated) 
Aaron เด็กน้อยกลายเป็นเด็กก�าพร้าเมื่อมีโจร
มาปล้นบ้านและฆ่าบิดามารดาของเขา เพราะ
เหตุการณ์นี้ เขามีความเกลียดชังทุกคน เพื่อเอา
ตัวรอดเขาเป็นเด็กตีกลองในคณะแสดงที่เดินทาง
ไปทัว่ทกุหนแห่ง อาศยัการทีไ่ด้สมัผสักบัพระกมุาร
เยซู จิตใจของเขาก็อ่อนลง เขาเข้าใจว่าเขาต้องรัก
คนอื่นเพื่อที่เขาจะได้มีความสุข พวกเราหลายคน
ปล่อยให้ความเกลียดชังและความไม่เข้าใจกันเป็น
ตวัถ่วงทีท่�าให้เราหนกัใจ จงไปหาพระกมุารเจ้าเพือ่
ดวงใจของท่านจะได้รู้สึกเบาใจขึ้น

The Bells of St. Mary’s ดารา
น�าแสดงได้แก่ Bing Crosby และ Ingid 
Bergman ภาพยนตร์เรื่องนี้ท�าต่อเนื่องกับ
ภาพยนตร์คลาสสิคอันเป็นที่นิยมกันที่ชื่อ Going 
My Way เล่าถึงชีวิตของบาทหลวง Charles 
O”Malley ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของ St. Mary’s 
วิธีการบริหารจัดการโบสถ์และโรงเรียนของเขา 
ขัดแย้งกับคุณแม่อธิการิณีซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของ
โรงเรียน เร่ืองราวพาเราให้ย้อนกลับไปยังยุคที ่
พระศาสนจักรมีกระแสเรียกชีวิตนักบวชมากมาย 
เราเห็นการเสียสละและความรักที่บรรดานักบวช

ชายหญงิมส่ีวนร่วมด้วยช่วยกนัในการรบัใช้พระเจ้า 
ในยุคสมัยที่สังคมของเราขาดกระแสเรียกชีวิต
นักบวช ภาพยนตร์ที่ชวนให้คิดถึงกระแสเรียก
เป็นสิ่งจ�าเป็น

A Charlie Brown Christmas 
(animated) ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้จะปรากฏ
บนจอโทรทัศน์เครือข่ายเป็นประจ�าทุกปีและยัง
ได้รับความนิยมในระดับสูงจากประชาชน เม่ือ 
Charles Schultz สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ในปี 
1960 ช่วงนี้ปรากฏว่ามีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง
ในการน�าเอาความหมายของคริสต์มาสมาใช้ในเชงิ
ธุรกิจ ส�าหรับทุกวันนี้สาส์นดังกล่าวที่อยู่เบื้องหลัง
ของภาพยนตร์เรื่องนี้มีความจริงยิ่งกว่าเดิม นี่เป็น
ภาพยนตร์ที่ดีมากที่เด็กๆ ทุกคนควรชมในขณะที่ 
เราก�าลังเตรียมตัวฉลองคริสต์มาส โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่การหยบิเอาข้อความในพระคมัภร์ีที ่Linus 
ยกมาอ้าง

เนือ่งจากภาพยนตร์ต่างๆ เหล่านีจ้ะน�ามา
ฉายตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม ท่านสามารถเลือกชม
เรื่องที่จะจุดประกายให้ท่านเกิดมีจิตตารมณ์ของ
คริสต์มาสภายในครอบครัวและในจิตใจของลูก
หลานของตนได้ เทศกาลนี้จะผ่านไปอย่างรวดเร็ว 
ขอให้ท่านสร้างหลักประกันว่าท่านจะฉวยโอกาส
นี้หล่อเลี้ยงชีวิตจิตของท่านเองและของผู้อ่ืนด้วย 
เรามักจะไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องเหลวไหลที่โทรทัศน์
น�ามาเสนอ ขอให้ฉวยโอกาสดูรายการดีๆ ที่เป็น
อาหารจิตแฝงอยู่ในรายการที่ดีๆ เหล่านั้น มีการ
แสดง ภาพยนตร์ และคอนเสิร์ตหลายรายการที่
น�าความชื่นชมยินดีแห่งการบังเกิดของพระผู้ไถ่
มาให้เราชม รายการบนจอบางรายการอาจน�าไปสู่
การสนทนาซึง่จะก่อให้เกดิอะไรบางอย่างทีย่ิง่ใหญ่
กว่ากไ็ด้ ขอให้ใช้เครือ่งมอืทกุอย่างมาช่วยส่งเสรมิ 
ชีวิตจิตของประชาชน พลิกไปดูภาพยนตร์อันจะ 
น�าท่านเข้าสู่ถนนที่มุ่งไปยังเบธเลเฮม 
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ecumenical =  สากล
ecumenical council =  สภาสังคายนาสากล
ecumenical movement =  ขบวนการฟื้นฟูเอกภาพคริสตศาสนจักร
Ecumenical Patriarch =  สกลสังฆบิดร
Edict of Milan =  กฤษฎีกาแห่งกรุงมิลาน   
  (กฎหมายให้เสรีภาพศาสนาคริสต์ ในจักรวรรดิโรมัน   
  สมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ค.ศ.313)
edification =  การเสริมศรัทธา
egoism =  อัตตานิยม, ความเห็นแก่ตัว
ejaculation =  ค�าภาวนาสั้นๆ จากใจ
election =  การเลือกสรร
elect, the =  ผู้รับเลือกสรร
Ember days =  วันอนุพรต (วันต้นฤดูทั้ง 4 ฤดู ซึ่งก�าหนดให้จ�าศีลอดอาหาร  
  เพื่อขอพรส�าหรับการเพาะปลูกและผลผลิต)
Emmanuel = “พระเจ้าประทับอยู่กับเรา” (บางครั้งใช้ Immanuel)
emotivism =  เพทนาการนิยม
empathy =  อารมณ์ร่วม
enclosure  = เขตพรต
enculturation = การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
Encyclical = สมณสาสน์ ,สมณสาส์น สมณสาร
  สมณสาร (ข้อแนะน�าที่ไม่ใช่ค�าสอน)
end of the world =  วันสิ้นพิภพ
engagement =  การรับพันธะ การหมั้น พิธีหมั้น
enlightenment =  1. การรู้แจ้ง, ตรัสรู้ 2. พุทธิปัญญา
enthusiasm =  ความกระตือรือร้น
entity  =  ภวันต์ สิ่งเป็นอยู่ (ตรงกับภาษาละตินว่า ens)
eon =  1. เอโอน 2. กัลป์
ephapax  =  ครั้งเดียวก็พอ
epiclesis =  บทภาวนาอัญเชิญพระจิตเจ้า (ก่อนเสกศีล)
epikeia =  การตีความกฎหมายแบบขยายความ
Epiphany =  วันฉลองพระคริสต์ส�าแดงองค์
episcopacy =  สถานภาพพระสังฆราช
episcopate = 1. ต�าแหน่งพระสังฆราช
  2. ช่วงระยะเวลาที่พระสังฆราชอยู่ในต�าแหน่ง 
  3. สถาบันพระสังฆราช

E

บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์ค�านวณ อึ้งชูศักดิ ์

ระยะสองเดือนนี้ผมได้มีโอกาสพบกับ
นักศึกษาไทยในอังกฤษและญี่ปุ่นที่ได้รับทุน ก.พ. 
(ทุนข้าราชการพลเรือน) ทุนจากเจ้าของประเทศ 
ทุนบริษัทห้างร้านต่างๆ และทุน พ.ก. (ทุนพ่อกู) 
หากเป็นนักเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกก็ต้อง
ท�าวทิยานพินธ์เจาะลึกในด้านต่างๆ บางคนท�าเรือ่ง
เชือ้ราทีท่�าลายพชืผลทางการเกษตร บางคนท�าเรือ่ง
การหาวัสดุผสมใหม่ๆ ท่ีเพิ่มความแข็งแรงให้กับ 
สิ่งก่อสร้างต่างๆ บางคนท�าเร่ืองแขนหุ ่นยนต์  
(ลืมถามไปว่าแขนซ้ายหรือแขนขวา) มีหัวข้อหนึ่ง 
ที่ได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจไม่น้อย คือการวัด
อย่างแม่นย�า (Precision measurement) 

ในสมยัก่อนทีย่งัไม่มธีนาคารไม่มีธนบตัร
หรือบัตรเครดิต มนุษย์ก็อยู่กันแบบถ้อยทีถ้อย
อาศัย คนท่ีเล้ียงไก่แต่ไม่มีหมู วันไหนอยากกิน
สเต็กหมู ก็ไปที่ตลาดอุ้มไก่ไปหนึ่งตัว แล้วก็ไปดู 
ว่ามีใครท่ีเล้ียงหมูแต่อยากกินไก่ ถ้าเจอก็เจรจา
กันว่าไก่ของฉันจะแลกซี่โครงหมูของเธอได้กี่ชิ้น 
พอตกลงกันได้ทุกคนก็ดีใจ ขาไปอุ้มไก่ไปหนึ่งตัว  
ขากลับห้ิวซีโ่ครงหมูกลบับ้าน 5 ชิน้ แต่กม็บ่ีอยครัง้ 
ที่คนเกิดความคิดว่าท�าไมวันนี้ไก่ตัวใหญ่แต่ได้
ซี่โครงหมูน้อยกว่าเดิม ก็เลยมีคนประดิษฐ์ตาชั่ง
ขึ้นมา ตอนนี้ก็ใช้น�้าหนักเป็นตัวก�าหนดการแลก
ซึ่งแม่นย�ากว่า

การเอาของมาแลกกับของนั้นก็เหมาะ
ในชุมชนเล็กๆ ที่รู้จักมักคุ้นกัน แต่หากสิ่งที่เรา
ต้องการนั้นมันแลกกันยาก เช่นอยากได้ม้าดีๆ  
สักตัว คงต้องขนไก่ไปสักพันตัว ก็เลยใช้วัตถุมีค่า 
ที่หายากเช่นทองค�าเป็นมาตรฐานและตัวกลางใน
การแลกเปลี่ยน จะแลกอะไรก็แปลงสินค้าต่างๆ  

ให้มาเทียบเคียงกับน�้าหนักทอง เจ้าผู้ครองนคร
ต่างๆ ก็เอาทองค�าออกมาหล่อเป็นเหรียญแล้ว
ก�าหนดมูลค่าไว้ คนกแ็ลกเปลีย่นกนัโดยใช้เหรยีญ
ที่ท�าจากทองค�าหรือเงินหรือทองแดงแทน 

ต่อมารฐับาลสมยัใหม่กฉ็ลาดขึน้แทนทีจ่ะ
ต้องหล่อโลหะ ก็เอากระดาษมาพิมพ์เป็นธนบัตร
ที่เราใช้กันอยู่ ประเทศไหนมีฐานะมั่นคง ธนบัตร
ของประเทศนั้นก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก เช่นเงิน
ดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกา ที่รัฐบาลรับประกันว่า
มีค่ามาตรฐานเทียบกับทองค�าแน่นอนไม่ผันแปร  
เคยมีคนตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลอเมริกาที่พิมพ์
แบงค์ก็ยังเกรงๆ กันว่าประชาชนไม่เชื่อมั่น เลย
ต้องพิมพ์ค�าว่า “เรำเชื่อในพระเจ้ำ” (In God, 
we trust) ไว้บนธนบัตร เพื่อบอกคนที่ถือแบงค์
ว่า คุณสามารถเชื่อในคุณค่าของกระดาษใบนี้ได้
เหมือนเชื่อในพระเจ้า ไปๆ มาๆ คนก็เลยเห็น
ธนบัตรเห็นเงินเป็นพระเจ้าไป

หากจะดูว ่าสังคมไหนมีประสิทธิภาพ
มากกว่ากัน เขาบอกว่าให้ดูเรื่องการใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประเทศที่เจริญทางเศรษฐกิจมัก
จะถือเวลาเป็นเรื่องส�าคัญ เพราะคนอาจจะมีเงิน
แตกต่างกัน แต่คนมีเวลาในหนึ่งวันเท่ากันคือ 
24 ชั่วโมง เขาจึงตรงต่อเวลามาก และการจะตรง
เวลาได้กต้็องมีนาฬิกาทีแ่ม่นย�าและทกุคนใช้อ้างอิง
เหมือนกัน แต่ความส�าคัญไม่ได้อยู ่ที่ยี่ห้อของ
นาฬิกา อยู่ที่ทัศนคติของคนใส่ คนไทยใส่นาฬิกา
จากสวิสเรือนละหลายแสนหลายล้านบาท แต่ใส่
เพื่อเป็นเครื่องประดับ พอนัดกันก็มาช้าสิบห้านาที
หรือครึ่งชั่วโมง มาช้าแล้วก็ใส่ร้ายความผิดให้คน
อื่นเหมือนกันหมดคือโทษ “รถติด”

เที่ยงตรงและถูกต้อง
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ญ่ีปุ่นนับเป็นประเทศท่ีถือว่ามีประสิทธิ-
ภาพสูง มีเครือข่ายรถไฟท่ีดีท่ีสุดในโลกก็ว่าได้ 
โยงใยกันเหมือนใยแมงมุมท�าให้คนไม่ต้องใช้
รถยนต์ ไปไหนมาไหนก็ใช้รถไฟเป็นหลัก ระบบ
รถไฟในญี่ปุ่นรองรับผู้โดยสารถึง 22 พันล้านคน
ต่อปี มากกว่าในเยอรมันถึง 10 เท่า รถยนต์ญี่ปุ่น
นั้นผลิตมาขายประเทศอื่นๆ สถานีรถไฟใต้ดินที่
ยุ่งและวุ่นวายที่สุดน่าจะเป็นที่กรุงโตเกียว เฉพาะ
ที่สถานีชินจูกุมีรถไฟบนดินและใต้ดินวิ่งเข้าออก
พร้อมกันทุกขณะประมาณ 25 สาย ใช้ชานชาลา
แยกกันบ้าง ร่วมกันบ้าง รถไฟจึงต้องเข้าตรงเวลา 
ออกตรงเวลาอย่างแม่นย�า 

ผมเคยจะไปสถานที่แห่งหนึ่ง ยืนงง
เป็นไก่ตาแตกว่ารถไฟที่มันวิ่งเข้ามานั้น เราจะขึ้น
ขบวนไหน สอบถามซามูไรเจ้าถิ่นเขาบอกว่าให้ดู
ตามตาราง ของคุณนั้นอยู่ที่ชานชาลาหมายเลข 3 
ไปยืนในต�าแหน่งที่เขาเขียนว่ารถตู้ที่ 4 เที่ยวถัด
ไปเป็น เวลา 5 โมง 6 นาที พอรถมาก็ขึ้นได้เลย 
ผมก็ท�าตามอย่างดี ท่องไว้ตลอดเวลา 3-4-5-6 
พอไปยืนต�าแหน่งท่ีระบุสกัห้าโมงสามนาทีกมี็รถเข้า
มาแล้ว ผมก็เตรียมจะขึ้น ถามคนข้างๆ เขาบอก
ไม่ใช่ รออีก 3 นาที พอ 5 โมง 6 นาที เท่านั้น 
รถคันที่จะขึ้นก็มาจอดตรงหน้าเราพอดี การจะ
ควบคุมให้รถไฟเป็นร้อยเป็นพันขบวนวิ่งตาม
ก�าหนดเวลาท่ีแน่นอนนั้น เขาคงต้องใช้ท้ังเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และคนท�างานร่วมกัน ให้เกิดความ
แม่นย�าที่สุด คลาดเคลื่อนเล็กน้อยก็เท่ากับท�าให้
ทั้งระบบรวนหมด

เด๋ียวนี้เขามีเครื่องจีพีเอส (GPS) เอา
ไว้ช่วยคนขับรถต่างถิ่น ขับรถในอเมริกานั้น 
ไม่ยุง่ยาก มแีผนทีก่พ็อเดาได้ว่าจะไปอย่างไร เพราะ
มีป้ายบอกตลอดทางเป็นภาษาอังกฤษ แต่ตอนไป
เย่ียมลูกสาวท่ีญีปุ่่น เราเช่ารถขบัในเกาะฮอ็กไกโด 
ถ้าไม่ได้จพีเีอส นีส่งสยัจะแย่ เพราะส่วนใหญ่ป้าย

และข้อมูลต่างๆเป็นภาษาญ่ีปุ่น อาศัยเจ้าจีพีเอส 
ท�าให้ง่ายขึน้ ใส่ข้อมลูหรอืเบอร์โทรศพัท์ของสถานที ่
ที่เราจะไป เครื่องตัวนี้ก็จะท�าหน้าที่เป็นคนน�าทาง
อย่างด ีพอออกรถกม็ข้ีอมลูเป็นรปูแผนทีบ่อกว่าขบั
ไป 230 เมตรให้เลี้ยวขวา พอใกล้จะถึงต�าแหน่ง
เลี้ยว ก็จะมีเสียงเตือนว่าอีกกี่เมตรให้เลี้ยว พอ
เลี้ยวเสร็จก็มีข้อมูลใหม่ขึ้นมาอีกว่าขับไปอีก 570 
เมตรให้เลี้ยวซ้าย พร้อมกับมีแผนที่เส้นถนนและ
แยกต่างๆ ปรากฏบนจอให้เหน็ มอียูค่รัง้หนึง่ทีเ่ขา
บอกว่าอีก 20 เมตรให้เลี้ยว ผมก็กะคร่าวๆ เห็น
ถนนใหญ่อยู่ข้างหน้าสัก 10 เมตรข้างหน้า ก็คิดว่า
เครื่องมันคงคลาดเคลื่อน เราเลี้ยวเถิด ปรากฏว่า
กลายเป็นถนนคนละเส้น เส้นที่ควรจะเลี้ยวนั้นอยู่
ถัดไปจริงๆ เจ้าเครื่องจีพีเอสนี้ดีอีกอย่างคือ มัน 
ไม่ด่าและไม่บ่น ไม่อย่างนั้นอาจได้ยินค�าว่า “บอก
แล้วไม่เชื่อ โสน�า้หน้า” มันก็ยังท�าหน้าที่ของมันคือ
รีบก�าหนดต�าแหน่งใหม่ และบอกเราว่าจะแก้เกม
และวิ่งไปสู่จุดหมายเดิมอย่างไร 

เทคโนโลยีสมัยใหม่จึงพยายามประดิษฐ์
เรื่องการวัดให้มีความแม่นย�าและละเอียดมากขึ้น 
เรื่อยๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความ
ยุติธรรม ที่เมืองไทยเราเวลาไปซื้อของที่ตลาดสด 
ภรรยาผมจะบ่นว่าราคาต่อกิโลกรัมอาจจะดูว่า 
ถูกกว่า แต่ตาชั่งของแม่ค้านั้นมันจะหายไปขีดหรือ
ขดีกว่าเสมอ หากเป็นสนิค้าทีร่าคาต่อกโิลกรมัแพง 
เราก็เสียเงินเพราะโดนตาชั่งโกงไปมากอยู่ ตาชั่ง
สมัยใหม่ก็จะเป็นระบบตัวเลขให้เห็นกันชัดๆ ว่า 
กี่กิโลกรัมกี่ขีด ไม่ต้องคาดประมาณด้วยสายตา  
ในกีฬาโอลิมปิกนั้นแพ้ชนะกันเพียงเสี้ยวของเศษ
ของวินาที เครื่องจับเวลานั้นจึงต้องเที่ยงและตรง
มากๆ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย

สัญลักษณ์ของศาลในประเทศต่างๆ  
มักใช ้รูปตาชั่ งสองแขนแทนความเที่ยงและ 
ความตรง 
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หากในระบบกระบวนการยุติธรรม
สามารถประดิษฐ์เครื่องวัดความผิดและตวงออก
มาเป็นน�้าหนักหรือเป็นปริมาณได้ก็คงจะดี แต่ก็
ท�าไม่ได้ ที่ท�าได้คือเอาข้อมูลของผู้กล่าวหาและ 
ผู้ถูกกล่าวหามาพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เสมือนหนึ่ง
วางไว้บนแขนของตาชั่งคนละข้าง และดูว่าน�า้หนัก 
ฝ่ายไหนน่าเชื่อถือมากกว่ากัน สุดท้ายแล้วผู ้
พิพากษาหรือคณะลูกขุนซึ่งก็เป็นมนุษย์ธรรมดานี้
แหละทีม่รีกัโลภโกรธและหลงทีเ่ป็นคนตดัสนิ หาก
ฝ่ายคนท�าผิดสามารถติดสินบนหรือสร้างอิทธิพล
เหนือคนตัดสินได้ ผิดก็อาจกลายเป็นถูก ถูกก็
อาจกลบัเป็นผดิ นอกจากนีแ้ล้วยงัมศีาลชัน้ต้น ชัน้ 
อุทธรณ์ และศาลสูงสุด บางเรื่องบางคดีลากยาว
ไปเป็นสิบปี ค�าตัดสินยังไม่ออก จนโจทย์หรือ
จ�าเลยตายกันไปก่อน หรือคดีหมดอายุความ เช่น
กรณกีลุม่เขมรแดงทีท่�าให้ประชาชนเสยีชวีติไปร่วม
สองล้านคน หัวหน้าเขมรแดงท่ีชื่อนายพอลพต 
นั้นเสียชีวิตไปก่อนท่ีจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
อาชญากรสงครามท้ังหลายท่ีท�าให ้ประชาชน 
เสยีชีวติไปมากมายจากการก่อสงครามของตน บางคน 
โดนตัดสิน แต่บางคนก็แก่เฒ่าเสียชีวิตไปเอง 

สังคมไทยเรากเ็ผชญิกบัวกิฤตการณ์ต่างๆ 
ตลอดมา เดือนตุลาคมนีก้ค็รบสีส่บิปีของเหตกุารณ์ 
14 ตุลาคม 2516 แล้วเราก็มีเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 
2518 ในช่วงสิบปีท่ีผ่านมาเราก็มีเหตุการณ์ความ
รุนแรงทางการเมือง มีข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต
ต่างๆ มีการขับไล่รัฐบาล มีการชุมนุมประท้วง มี
การสญูเสยีชวีติไปจ�านวนมาก ฝ่ายต่างๆ กอ็อกมา
โยนความผดิให้ฝ่ายตรงข้าม กระบวนการยตุธิรรม
ในประเทศก็ต้องเดินหน้าพิจารณาเรื่องต่างๆ ไป 
แต่สุดท้ายเราอาจไม่สามารถได้คนท�าผิดตัวจริง
เสียงจริงมาลงโทษได้ 

หลายคนทีผ่มรูจ้กัไม่ว่าจะเป็นเสือ้สไีหนก็
ฝันอยากให้มีเปาบุ้นจิ้นมาเกิดในเมืองไทย ตัดสิน

คดีแบบตรงไปตรงมา ใครผิดไม่ว่าจะใหญ่โต 
เพียงใด อยู่ที่ไหน ก็จะลากตัวเอามาลงโทษด้วย
เครื่องประหารหัวสุนัข หัวพยัคฆ์ หัวมังกร ตาม
ที่เราได้ชมในภาพยนตร์ เปาบุ้นจิ้นมักพูดเสมอว่า
สวรรค์มีตา คนท�าชัว่ไม่สามารถหลดุพ้นจากตาข่าย
ของสวรรค์ได้ ฯลฯ ดังนั้นหากเราไม่สามารถได้
ความเที่ยง ความตรงและความยุติธรรมในโลกนี้
ทั้งหมด ก็ให้วางใจว่าสักวันหนึ่งเมื่อผ่านพ้นโลกนี้
ไปแล้ว ในโลกหน้าคนที่ก่อกรรมท�าเข็ญไว้ย่อมไม่
สามารถพ้นจากความผดิทีต่วัเองปกปิดในโลกนีไ้ด้

ตอนไปถึงเมืองซัปโปโรที่ฮ็อกไกโดเป็น
วันเสาร์ ลงจากเครื่องบินก็เป็นเวลา 5 โมงเย็น
เศษ กว่าจะนั่งรถเข้ามาในเมืองก็เกือบหกโมงเย็น 
ลูกสาวชวนคุณพ่อคุณแม่ให้ไปเข้าวัดเซนต์ฟรังซิส
เวลา 6 โมงครึ่ง ไปถึงมิสซาเพิ่งเริ่มพอดี รีบๆ
หยิบแผ่นผับที่มีบทอ่านประจ�าสัปดาห์ พอเขาเริ่ม
บทอ่านที่หนึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่น ผมก็ดูภาษาอังกฤษ
ในใบปลิวที่หยิบมา แต่เจ้ากรรมตอนไปหยิบ 
ไม่ได้ดูว่าเป็นของสัปดาห์ก่อน เลยไม่รู้ว่าที่เขาอ่าน
อยู่ส�าหรับสัปดาห์นี้นั้นเป็นเรื่องอะไร แต่ดูเหมือน
พระเจ้าคงพยายามให้ค�าตอบเรือ่งของการวัดความ
เทีย่ง และความถกูต้องผ่านบทอ่านในสปัดาห์ก่อน 
เป็นบทจากหนังสือประกาศกอาโมส บทที่ 8:4-7 
เขียนไว้ว่า

.......จงฟังให้ดี ท่านผู้ท�าลายคนยากจน
แห่งแผ่นดิน ท่านคอยพูดว่า “เมื่อไรหนอวันขึ้นค�า่
จะหมดไป เราจะได้ขายข้าวของของเรา เมือ่ไรหนอ
วันศักดิ์สิทธิ์ (วันสะบาโต)จะพ้นไป เราจะได้เอา
ข้าวสาลอีอกขาย เราจะท�าให้ทะนานตวงข้าวเลก็ลง 
แต่ขายให้แพงขึ้น และหลอกค้าด้วยตาชั่งขี้ฉ้อ  
เราจะซื้อคนจนด้วยเงิน และซื้อคนขัดสนด้วย
รองเท้าสานคู่หนึง่ เราจะเอากากข้าวปนกบัข้าวสาล”ี 
......จงฟังให้ดี พระเจ้าจะไม่มีวันลืมความคดโกง
และความชั่วร้ายของท่าน 
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คยุกับเภสัชกร
ผศ.ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 

สิ่งที่ใกล้ตัวมากที่สุด อวัยวะที่ใช้มากที่สุด 
แต่ส่วนใหญ่มักจะลืม ไม่ให้ความสนใจ เหมือน
เป็นสิง่ทีไ่กลตัว ต่ืนเช้าขึน้มา ลกุขึน้จากท่ีนอน เรา
ก็ยืนบนเท้า แต่เรามักจะไม่ค่อยเอาใจใส่เท้าเท่าใด
นัก จนเกิดปัญหาขึ้น ได้รับความทุกข์ทรมาน ถึง
แม้จะไม่แสนสาหัส แต่ก็ท�าให้ชีวิตของเราไม่ได้รับ
ความสุขสบายเหมือนเคย

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อยกับเท้าของเรานั้นมี
หลายอย่าง 

โรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ โรครองช�า้ โรค
ปวดส้นเท้า Plantar Fasciitis พังผืดใต้ฝ่าเท้า
อักเสบหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือโรครองช�้า เป็น
โรคที่พบเจอบ่อยมาก และมักจะพบในผู้ที่มีอายุ
ในช่วงระหว่าง 40-70 ปี มีอาการปวดเท้า ปวด
ส้นเท้า มีจุดกดเจ็บและปวดในบริเวณส้นเท้า 
ฝั่งด้านในใกล้ๆ อุ้งเท้า ไม่สามารถลงน�้าหนัก
ที่ส้นเท้าและเท้าได้เต็มท่ีในระหว่างเดิน อาการ

ปวดส้นเท้าจะเป็นในมากในช่วงตื่นนอนตอนเช้า  
เมื่อลงจากเตียงก้าวแรกก็จะมีอาการปวดมาก  
แต่เมือ่เดนิสกัระยะอาการปวดจะดขีึน้ มอีาการบวม
หรอืแดงของผวิหนงัใต้ฝ่าเท้า มีอาการปวดร้าวตาม
แนวพังผืดใต้ฝ่าเท้าไปจนถึงจุดกดเจ็บและส้นเท้า
เมื่อกระดกนิ้วเท้าขึ้น

สาเหตุ อาการอักเสบของพังผืดใต้ฝ่าเท้า 
(Plantar Fascia) สืบเนื่องมาจากการบาดเจ็บ 
ทลีะเลก็ทลีะน้อยของพงัผดืบรเิวณจดุเกาะทีก่ระดกู 
ส้นเท้า 

กลุม่เสีย่ง ผูท้ีมี่อุ้งเท้าโก่งมากเป็นพเิศษ  ผู้
ที่มีอุ้งเท้าแบนมากเกินไป ผู้ที่มีน�้าหนักตัวมากกว่า
ปกติ ผู้ที่ใส่รองเท้าไม่เหมาะสม ใส่รองเท้าส้นสูง
เป็นประจ�า ใส่รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าแข็งมากจน
เกินไป ใส่รองเท้าแบนราบเรียบ ใส่รองเท้าเล็ก
มากจนเกินไป

ใกล้เหมือนไกล
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การรกัษา  การรักษาสามารถท�าได้ 2 แบบคอื

1. การรกัษาเบือ้งต้นเพือ่บรรเทาอาการปวด
ในทนัท ีการแช่เท้าในน�า้อุน่ การรบัประทานยาต้าน
การอกัเสบ (NSAIDs) การฉดียาแก้ปวดทีบ่รเิวณ
ส้นเท้าตรงจุดกดเจ็บ วิธีนี้สามารถลดอาการปวด
ได้ดี แต่ไม่ควรท�ามากกว่า 2-3 ครั้งต่อปี ซึ่งเป็น
ความเสีย่งทีจ่ะท�าให้เอน็ขาด การท�ากายภาพบ�าบดั
เพือ่ลดอาการปวดและการอกัเสบ ด้วยการใช้ความ
เย็นประคบ การท�าอัลตราซาวด์

2. การรักษาที่ต้นเหตุถาวรในระยะยาว 
เป็นการรักษาที่จ�าเป็นและแนะน�า การลดน�้าหนัก
ตัวในคนที่มีน�้าหนักตัวมาก การท�ากายภาพบ�าบัด 
ด้วยวิธีการยืดกล้ามเนื้อน่อง เอ็นร้อยหวาย และ
เท้า โดยท�าวันละ 2 รอบ รอบละ 10-15 ครั้ง

การใส่รองเท้าสุขภาพที่มีโครงสร้างรองเท้า 
ช่วยในการถ่ายน�้าหนักการเดินที่เหมาะสมและ 
ไม ่แข็งเพื่อรองรับแรงกระแทกท่ีส ้นเท ้าได ้ดี  

การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม คือ พื้นนุ่ม มีส้นเล็ก
น้อย สูงประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร เพื่อถ่ายเท
น�้าหนักจากส้นเท้าไปยังฝ่าเท้าส่วนหน้า

ผู้เขียนเองประสบกับปัญหาดังกล่าวนี้ วิธี 
ที่ดีที่สุดที่ท�าคือ ท�ากายภาพ แต่ใช้เวลามาก ได้ 
ผลด ีและอกีอย่างหนึง่คอื รองเท้า การเลอืกรองเท้า 
ที่ดี เหมาะสมช่วยได้มาก

สิ่งที่ใกล้ตัว ท�าให้เรามีคุณภาพชีวิตที่
ย�่าแย่โดยไม่รู้ตัว ท�าให้นึกกลับมาว่า เรามักจะ
นึกถึงความสุขฝ่ายกาย แต่ลืมนึกถึงสิ่งที่ใกล้ตัว
แต่เหมือนไกลตัว คือ ความสุขฝ่ายจิต หากเกิด
อาการเจบ็เท้าต้องท�าการยดืเท้าทกุวนั เราลมืภาวนา 
ทุกวันหรือเปล่า ใกล้เทศกาลคริสตสมภพแล้ว 
เตรียมรับเสด็จพระกุมารเยซูกันหรือยัง วัน
เวลาผ่านไปเร็ว เร็วเหมือนติดปีกบิน รีบเสียแต่ 
วันนี้ เดี๋ยวนี้ จะท�าอะไรเป็นพิเศษเพื่อรับเสด็จ 
พระกุมารเยซู 
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แสงเรืองๆ
กอง บ.ก.

ส�าหรับเดือนนี้คอลัมน์ “แสงเรืองๆ” ขอ
แนะน�าให้เราได้รู้จกักบั “ครูค�าสอนแบบอย่าง” อีก
ท่านหนึ่งคือ คุณครูมารีอา รัตนา สารสุข คุณครู 
เป็นสตับรุษุวดัพระครสิตหฤทยั (วดัเพลง) จ.ราชบรุี  
ปัจจุบันคุณครูรัตนาเป ็นครูสอนค�าสอนอยู ่ที่
โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย เป็นเวลา 25 ปีแล้ว

คุณครูรัตนา ได้รับการอบรมด้านคริสต-
ศาสนธรรม ในเร่ืองท่ีเกีย่วกบัพระคัมภีร์ พธิกีรรม 
และศาสนสัมพันธ์ คุณครูผ่านการอบรมศาสน-
สัมพันธ์ การอบรมเป็นหนึ่งในพระคริสต์ชีวิต
เพ่ือพระองค์ การอบรมชีวิตและจิตตารมณ์ท่าน
นักบุญเปาโล การอบรมการสร้างจิตตารมณ ์
ธรรมทูตในงานอภิบาลเด็กและเยาวชน การอบรม
การใช้กจิกรรมในการสอนพระวรสารนกับุญมทัธิว 
และอื่นๆ 

คุณครูรัตนา ยึดหลักในการท�างานว่า “เป็น
นายชุมพาบาลตามแบบอย่างพระเยซู” และส�าหรับ
งานที่คุณครูได้รับมอบหมายจากสถาบันคือ เป็น 
ครูค�าสอน ครูสอนคริสตศาสนา และรับผิดชอบ
พลศีล

คุณครูได้บอกถึงแรงบันดาลใจในการเป็น
ครคู�าสอนว่า มคีวามรกั ความเชือ่ และศรทัธาไว้ใจ 
ในพระเจ้า

“การที่จะมีความเชื่อ ความศรัทธา และความซื่อสัตย์ที่สมบูรณ์  
ต้องเริ่มต้นจากการปลูกฝังให้รักการอ่านพระคัมภีร์ โดยต้องให้เด็กๆ  

รู้จักอ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่เล็กๆ”

คุณครูรัตนาได้น�าเสนอแง่คิด และมุมมอง
ในการสอนค�าสอนว่า ปัจจุบันโลกออนไลน์เป็น 
กระแสน�าด้านฝ่ายกาย เราควรน�าโลกออนไลน ์
กลับมาน�าด้านฝ่ายจิต เช่น เด็กชอบเล่นเกม  
เราก็ท�าเกมเกี่ยวกับพระให้เด็กเล่น

คณุครรูตันาได้ฝากข้อคดิให้กบัเดก็นกัเรยีน
ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความเชือ่ ความศรทัธา และความ
ซื่อสัตย์ว่า “การที่จะมีความเชื่อ ความศรัทธา และ
ความซือ่สตัย์ทีส่มบรูณ์ ต้องเริม่ต้นจากการปลกูฝัง 
ให้รักการอ่านพระคัมภีร์ โดยต้องให้รู ้จักอ่าน 
พระคัมภีร์ตั้งแต่เล็กๆ”

ทมีงานกราบขอบคณุ คณุครคู�าสอนทกุท่าน 
ที่ได้ทุ่มเทในการเป็นประจักษ์พยาน และประกาศ
ข่าวด ีเพราะเราเชือ่ว่าเมือ่เดก็ๆ ได้สมัผสัพระคมัภร์ี 
และพระวาจาของพระเยซูเจ้า เขาจะมีภูมิคุ้มกัน 
และรู ้ เท ่าทันสื่อออนไลน์ และสื่อเทคโนโลย ี
สมัยใหม่ที่ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี เพื่อเขาจะสามารถ
แยกแยะว่าอะไรถูก - ผิด หรืออะไรเหมาะสม - 
ไม่เหมาะสมกับชีวิตของเขา 

คุณครูมารีอา รัตนา สารสุข

ครูคำาสอนแบบอย่าง : 
สังฆมณฑลราชบุรี
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คุณครูมารีอา รัตนา สารสุข

ครูคำาสอนแบบอย่าง : 
สังฆมณฑลราชบุรี

เดือนตุลาคม 2013  เป็นเดือนที่ผมกลับมา 
เริ่มต้นงานธรรมทูตอีกคร้ัง หลังจากหายหน้า 
หายตา ไปสามปี ที่กรุงโรม กลับมาพร้อมวัยวุฒิ 
และคุณวุฒิ ที่เพิ่มขึ้น แม้หน้าตาจะไม่เปลี่ยนไป
มาก แต่เส้นผมก็มีสีดอกเลามากขึ้น และความรู้ที่
ได้ร�่าเรียน ซึ่งบวกเพิ่มกับความต้ังใจอีกครั้งที่จะ
รับใช้พระศาสนจักร ที่เพิ่งเกิดใหม่นี้ ซึ่งเมื่อหลาย
อย่างเปลี่ยน ช่วงนี้ จึงเป็นช่วงที่ผมต้องอัพเกรด
ข้อมลูอะไร ต่อมิอะไรหลายๆ อย่าง รวมทัง้รปูแบบ 
การด�าเนินชีวิตและการท�างานด้วย

มีเร่ืองราวมากมายตลอดสามปีที่ผ่านจาก
ปากของคนท่ีรู้จักมักคุ้น ท้ังเพื่อนพี่น้องธรรมทูต

บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

ไทยทีท่�างานบากบัน่ต่อสูต้ลอดมา กบัเพือ่นธรรมทตู 
ที่เป็นฆราวาส นักบวช และพระสงฆ์ ที่แบ่งปัน 
ประสบการณ์ และเรือ่งราวความเปลีย่นแปลงต่างๆ 
ให้ผมได้ฟังอย่างต่อเนื่อง

ถ้าดูจากภายนอก เขตสังฆรักษ์พนมเปญ 
(Vicariate of Phnom Penh) ซึ่งผมท�างาน
อยู ่มกีารเปลีย่นแปลงไปพอสมควรทัง้ทางกายภาพ 
ผู้คน และพระศาสนจักร ที่พนมเปญ เริ่มมีถนน
ลอยฟ้า ตามที่เขาเข้าใจคือ “ถนนบนอากาศ” ก็คือ 
สะพานข้ามทางแยกต่างระดับเพิ่มขึ้นสองสามแห่ง 
แก้ปัญหา รถติดซึ่งนับวันจะวุ่นวายมากขึ้น มีตึก
ใหม่ๆ พุ่งสูงขึ้น ทั้งในใจกลางเมืองและชานเมือง 
มีสะพานข้าม แม่น�้าเพิ่มขึ้น ถนนกว้างขึ้น แต่ยัง
ขรุขระเหมือนเดิม  คนในเมืองหลวงเพิ่มมากขึ้น 
ระบบเศรษฐกจิต่างๆ กด็จูะว่ิงขึน้อย่างต่อเนือ่ง ถ้า
ไม่มีปัญหาการเมืองเข้ามาสะดุด

กัมพูชา 2013
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ในส่วนของพระศาสนจักร มีการจัดเขตวัด 
หรือศูนย์อภิบาลใหม่ เขตโรงเรียนอาชีวะดอน-
บอสโก ซึ่งแต่ก่อนอยู่กลางทุ่งนา ตอนนี้หนาแน่น 
ไปด้วยบ้านจัดสรร และมีที่ดินแห่งใหม่ของ 
มิสซัง ซ่ึงก�าลังก่อสร้างอย่างค่อยเป็นค่อยไปใน
เขตเดียวกัน แม้จะอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลาง แต่
เป็นการแลกมากับความกว้างใหญ่ของพื้นที่ซึ่งจะ
สามารถรองรับส�านักงานและกิจกรรมต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้นอีกมากมายได้ในอนาคต นี่เป็นการ
มองการณ์ไกลของพระสังฆราชและผู ้ มีส ่วน 
รับผิดชอบ ผู้สนับสนุนรายใหญ่ ยังคงเป็นคณะ
มิสซังต่างประเทศกรุงปารีส กระทรวงประกาศ 
พระวรสาร และจากคณะธรรมทูตต่างๆ ที่ต่างหา
ทุนมาพัฒนา ทั้งบุคลากร การอบรม กิจกรรม  
และการก่อสร้างต่างๆ 

ปัจจบุนัคณะธรรมทูตไทย มีพระสงฆ์ท�างาน
กับมิสซังพนมเปญอยู่ 5 องค์ คุณพ่อไตรรงค์ 
มุลตรี ดูแลเขตวัดทางใต้ ก�าลังระดมทุนก่อสร้าง
ศูนย์เข้าเงียบอบรม ท่ีจังหวัดตาแก้ว ซึ่งจะเป็น 
ประโยชน์ส�าหรับการเข้าเงียบอบรมอีกมากมาย 

ในอนาคต มีพระสังฆราชและพระสงฆ์ จากไทย
ไปเยี่ยมให้ก�าลังใจมากมาย คุณพ่อวีระชัย กับ 
คุณพ่อนิกร ช่วยกันดูแลวัด ในเขตลุ่มน�้าโขง  
ตอนล่าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ ่มคริสตชนชาว
เวียดนาม คุณพ่อหตัถชยั ก�าลงัจบปีสดุท้ายในการ
เรยีน ภาษาทีม่สิซงักมัปงจาม ซึง่ได้รบัประสบการณ์
มากมาย จากชาวบ้าน ความยากจน และการ
ท�างานของ พระศาสนจักร ส่วนคุณพ่อชัชชัย  
หลังกลับจากโรม ก็ได้ชื่อเขมรว่า “ฉัตรสิริ” ได้
รับมอบหมายดูแล กลุ่มคริสตชนทางเหนือของ
พนมเปญ จนสุดเขตมิสซัง รวมทั้งหน้าที่ใน
ส�านักงานบริหารส่วนกลาง (Chancellor) และ
หน้าที่ตามโอกาสที่พระสังฆราชจะมอบหมาย

ในส่วนของคณะซิสเตอร์ผู้ร่วมงาน ในเขต
มสิซงับดัต�าบอง ซสิเตอร์ผูร้บัใช้ฯ ได้แบ่งบ้านใหม่ 
อีกแห่งในเขตจังหวัดเสยีมเรยีบ จงัหวัดทีม่จี�านวน
นักท่องเที่ยวสูงสุดตลอดปีเพราะเป็นที่ตั้งนครวัด 
และซิสเตอร์คณะรักกางเขนอุบลฯ ก็คงอยู่ในเขต
มิสซงักมัปงจาม กลบัมาทีมิ่สซงัพนมเปญ ซสิเตอร์ 
คณะพระหฤทัยฯ คลองเตย ช่วยงานธรรมทูตใน
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เขตวัดอย่างกระตือรือร้น ซิสเตอร์จันทนา รับดูแล
ศูนย์เด็กเล็กที่วัดใหญ่นักบุญยอแซฟ พนมเปญ 
ซึ่งเพิ่งเปิดเป็นปีแรก ส่วนซิสเตอร์สุพัตรา ช่วย 
ดูแลกลุ่มคริสตชน และงานประกาศพระวรสาร
ทางเหนือของพนมเปญ ซึ่งปนกันท้ังเวียดนาม
และกัมพูชา

พระศาสนจักรพยายามสร้างความกระตือ-
รือร้น ให้กับคริสตชน ให้พยายามช่วยกันเป็น
พยานถึงความเชื่อ ด้วยกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี  
การพยายามสร้างความเป็นหน่ึงระหว่างกลุ่มครสิตชน 
ที่เป็นเวียดนามและกัมพูชา ซึ่งมีภูมิหลังต่างกัน
มากและบางครั้งบางคน ก็ยังติดกับประวัติศาสตร์
อันเจ็บปวด 

ส่วนสถานการณ์ล ่าสุดระหว่างไทยกับ
กัมพูชา ทางส่ือทางรัฐพยายามเสนอสื่อทั้งสอง
ทาง คือทั้งทางบวกและทางลบ แต่ความรู ้สึก
ของประชาชน คือ พวกเขาต้องการความสงบสุข
มากกว่า ไม่ว่าทางรัฐจะจัดการอย่างไรก็ตาม ก็ 
ไม่อยากให้มกีารใช้ความรนุแรง เพราะนัน่หมายถงึ
ความกระทบต่อความเป็นอยู่ และการท�ามาหากิน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะตามแนวชายแดน 
ในส่วนของพระศาสนจักร เรามีหน้าที่คือช่วย 
สร้างสันติ เราไม่พูดหรือออกความเห็นที่เกี่ยวกับ
การเมอืงใดๆ และพยายามกระตุ้นสัตบุรุษให้ยดึถอื
เรื่องนี้เสมอด้วย 

เม่ืออาเซียนก�าลังจะเปิด ไม่ใช่แค่ทาง 
บ้านเมือง แต่พระศาสนจักรเอง ก็ก�าลังเปิดตัวเอง  
ให้เข้าสู่ความเป็นนานาชาติเช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่อง
ท้าทายอย่างมาก ที่พระศาสนจักรในกัมพูชานี้ จะ
รักษา เอกลักษณ์ และธรรมประเพณีของพระ
ศาสนจักร ให้เข้ากันได้อย่างไร? และยังมีเรื่อง
ท้าทายอีกมากครับ ส�าหรับการประกาศพระวรสาร 
ในที่ น่ี ซึ่งยังต้องการการสนับสนุนจากพี่น้อง 
ชาวไทยเสมอ...ภาวนาให้กนัและกนัด้วยนะครบั 
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มุมเล็กๆ ของนักเดินทาง
คุณพ่อปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธุ์

ขณะที่ภาพของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป
ถูกย่นขนาดลงบนแผนที่กระดาษในมือของผม ภาพ
ของเกมทอยลกูเต๋าเข้าเส้นชยัในสมยัเป็นเดก็กว็ิง่เข้ามา
ในความคดิ ด้วยจดุหมายต่อไปของคณะแสวงบญุอยู่
ห่างออกไปทางซ้ายของแผนที่ไม่น่าเกินสิบเซนติเมตร 
แต่ในความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะเรายัง
ต้องเดินทางกันต่อไปจนกว่าจะถึงหมุดตัวที่สองด้วย
ระยะทางไม่ต�า่กว่าแปดร้อยกิโลเมตรจากมหานครลร์ูด 
รถไฟสองต่อพาเราเดินทางมาถึง Saint Jean Pied 
de Port (ภาษาฝรัง่เศส..ผมอ่านออกเสยีงไม่แตกฉาน
ต้องขออภยั) หมูบ้่านอนัแสนสงบตดิชายแดนประเทศ
ฝรั่งเศสและสเปน ป้ายแรกของการเดินทางแสวงบุญ
ไปบนเส้นทางแห่งนกับญุยากอบอยูท่ีน่ี ่เพือ่นร่วมทาง
ของเรามาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งคนเอเชีย
ไม่กีค่นทีล่กัษณะทางกายภาพบ่งบอกว่าเรามาจากทวปี
เดียวกัน ความแปลกใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ผมเก็บมา
สักพักใหญ่ ๆ แล้วก็คือเหตุใดการเดินทางแสวงบุญ
บนเส้นทางนกับญุยากอบยังไม่เป็นทีรู้่จักมากนกัในหมู่
ครสิตชนไทย ในขณะทีช่าวยโุรปให้ความสนใจมาเป็น
เวลายาวนาน ด้วยความเชื่อที่สืบทอดกันมาตามธรรม
ประเพณีโบราณของคริสตศาสนาเล่าว่า หลังจากที่
พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ เหล่าอัครสาวกต่าง
แยกย้ายกนัออกไปเผยแผ่ค�าสอนของพระอาจารย์ตาม 
ค�าสั่งของพระองค์ที่ตรัสกับพวกเขาว่า “ท่านทั้งหลาย
จงออกไปท่ัวโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง.....” 
(มาระโก บทที่ 16 ข้อที่ 15) นักบุญยากอบได ้

ซานติอาโก...บนเส้นทางจาริก 
แห่งนักบุญยากอบ (ภาคแรก)

เดนิทางมาประกาศความเชือ่ทีป่ระเทศสเปนก่อนทีท่่าน
จะได้รบัเสยีงเรยีกจากพระนางมารย์ีให้เดนิทางกลบัไป
ยังอิสราเอล และที่กรุงเยรูซาเล็ม ท่านได้ถวายชีวิต
เป็นมรณสักขีองค์แรกในบรรดาอัครสาวก (กิจการ 
อคัรสาวก บทที ่12 ข้อที ่1-2) ธรรมประเพณโีบราณเล่าว่า
บรรดาศษิย์ของท่านได้น�าศพของนกับญุยากอบลงเรอื
ด้วยการน�าทางของทูตสวรรค์จนมาถึงบริเวณที่ฝังร่าง
ของท่านในปัจจบุนัซึง่เรยีกกนัว่า Compostela ตอน
เหนือของประเทศสเปน และนี่คือจุดหมายปลายทาง 
ของเราในครั้งนี้ “Santiago de Compostela” 
เรื่องราวเหนือธรรมชาติเก่ียวกับการค้นพบสถานที่
ฝั ่งร่างของท่านนักบุญยังมีอีกมาก ใครที่สนใจน่า
จะสามารถสืบค้นได้จากอินเตอร์เน็ทนะ..ผมม่ันใจ 
เช่นนัน้ (เพราะหากต้องเล่าทัง้หมดในตอนนีค้งต้องยก
อุดมศานต์ทั้งเล่มให้ผมคนเดียว)

ณ หมู่บ้าน Saint Jean Pied de Port  
คณะแสวงบุญของเราแฝงตัวเข ้าไปในแถวของ 
นกัแสวงบุญอืน่ ๆ  เพ่ือลงทะเบียนการเป็นนกัแสวงบญุ 
บนเส ้นทางนักบุญยากอบ ณ ส�านักงานของ 
นกัแสวงบญุประจ�าหมู่บ้าน (บอกแล้วว่าไม่ธรรมดา) เรา
กรอกข้อมูลส่วนตัว รับเอกสารและท�าความเข้าใจกับ 
เส้นทางที่เราจะต้องไปต่อในวันรุ ่งขึ้น แล้วจึงเดิน
ตามหาโรงแรมที่เราต้องพักในคืนนี้ ความรู้สึกของ
ผมในขณะนี้คงไม่ต ่างไปจากสมาชิกอีกสามคน  
ผมเข้าใจว่าเราต่างเก็บซ่อนความตื่นเต้นเอาไว้ภายใน
ลึก ๆ และมั่นใจมากไปกว่านั้นว่าต้องมีเศษเสี้ยวของ
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ความภูมิใจชิ้นเล็ก ๆ ที่ปะปนร่วมอยู่ในนั้นด้วยแน่ๆ 
ค�่าคืนแห่งการชาร์จแบตเตอรี่สิ้นสุดลง เช้าแล้วแต่ 
ก็แค่หกนาฬิกาเท่านั้น เสียงพุดคุยของนักเดินทางดัง
มาจากหน้าประตูโรงแรม บ่งบอกว่ากลุ่มนักเดินทาง
บางกลุ่มก�าลังจะออกเดินทางกันแต่เช้าตรู่ในขณะที่
กลุ่มของเรายังหลับไหลไม่ได้สติกันอยู่บนที่นอนอุ่น
สบาย สิบโมงเช้าแล้ว เราเผาผลาญเวลาเช้าด้วยการ
ตามหาร้านเช่าจกัรยานเพือ่จะไปให้ถงึ Santiago de  
Compostela จนมาเข้าใจในภายหลงัว่าไม่มสีถานที่ 
ให้เช่าจกัรยานในหมูบ้่านน้ีเพือ่จะป่ันไปจนถงึจดุหมาย
ของเรา ดังนั้น คณะแสวงบุญของเราจึงต้องจ�าใจ
เปลีย่นวธิกีารเดนิทางจากป่ันจกัรยานเป็นเดนิเท้าด้วย
ระยะทางแปดร้อยกโิลเมตรในเวลาสบิวนั แต่ก็เอาเถอะ  
เวลาเป็นของเราและวิธีการเดินทางบนโลกใบนี้ก็ไม่ได ้
ถกูจ�ากดัไว้เพยีงการเดนิเท้าเท่าน้ัน รถไฟ เครือ่งบนิ เรอื 
ก็มีนี่นา เราจ�าต้องเลือกซื้อไม้เท้าเพื่อช่วยผ่อนแรงใน 
การเดนิพร้อมกบัเปลอืกหอยทีม่กีางเขนสแีดงสญัลกัษณ์ 
ของนักเดินทางแสวงบุญก่อนที่ก้าวแรกของเราจะโผล่
พ้นธรณีประตูของหมู่บ้านออกไปโลดแล่นอยู่บนทาง
เส้นนั้น 

เส้นทางเดินค่อย ๆ พาเราขึ้นสู่ภูเขา ผ่านวิว
ทวิทศัน์ทีส่วยงามหลากหลาย หากแต่สายหมอกค่อย ๆ  
หย่อนตวัลงปกคลมุรอบอาณาบรเิวณ อากาศเย็นสบาย 
แต่เส้นทางที่ทอดสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ก็ท�าให้หลังของเรา
เปียกชื้น จนในที่สุด เราแวะรับประทานอาหารเที่ยง
ในหมู่บ้านแรกที่พบแต่ก็ปาเข้าไปบ่ายสองโมงแล้ว 
นักเดินทางหลายกลุ่มพากันแบกเป้ออกไปก่อน หลัง
เสร็จจากอาหารมื้อประคองชีวิต เราออกเดินทางกัน
ต่อไปในขณะที่สายหมอกค่อย ๆ ปกคลุมหนาขึ้นจน
บดบงัสภาพเส้นทางและภมูทิศัน์รอบทศิ เราเดนิต่อไป 
ทั้ง ๆ ที่มองเห็นเส้นทางข้างหน้าเพียงระยะสองเมตร 
เส้นทางสายน้ีกลายเป็นเส้นทางแห่งความเชื่อไปโดย
ปรยิาย นกัเดนิทางค่อย ๆ  ย่างเท้าต่อไปเรือ่ย ๆ  แต่เพยีง 
ไม่นานสายฝนก็พร�าลงมาทักทาย ผมค่อย ๆ จัดแจง
เอาเส้ือกันฝนที่แสนบางเบาขึ้นมาคลุมร่างแต่กระเป๋า
เป้บนหลังยังเปลือยเปล่า สายฟ้าที่แลบแปลบปลาบ
ปล่อยแสงรายล้อมนักเดินทางอยู่รอบ ๆ ระคนกับ
เสียงฟ้าผ่าที่ดังกึกก้องอยู่ห่าง ๆ  และทุกวินาทีนับจาก
นีไ้ป คณะของเรากก็ลายสภาพไม่ผดิกบัเป้าล่อสายฟ้า
ซึง่ เคล่ือนไหวอย่างเชือ่งช้าอยู่กลางสมรภมูทิีป่ราศจาก

เกาะก�าบังใด ๆ ทั้งสิ้น มองไปสองข้างทางกลับเห็น
แต่ท้องทุ่งเวิ้งว้างว่างเปล่า สายฝนหลั่งไหลจากเสื้อ
กันฝนที่ก�าบังศีรษะหยดเป็นสายลงสู่เบื้องล่างอย่างไร้
จุดจบ ผมท�าได้เพียงก้มหน้าเดินต่อไปเรื่อย ๆ  พร้อม
กับพร�่าบทวันทามารีย์เรื่อยไปอย่างไม่รู ้เวลาจบสิ้น 
เช่นเดียวกัน เราทั้งสี่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น กาลเวลา 
ผ่านไปนานแค่ไหนยากเกนิกว่าจะคาดเดา รูเ้พยีงนีค่อื 
ช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายที่แสนนานเนิ่นแต่
ความเชือ่ศรทัธากลบัทวขีึน้ในทกุก้าวทีย่่างต่อไป ทีส่ดุ 
เราเดนิฝ่าพายคุวามเลวร้ายจนมาพบเครือ่งหมายกางเขน 
ของนกัเดนิทาง มาถงึตรงนีส้ารภาพว่าหยาดน�า้ตาแห่ง
ความเชื่อของผมก�าลังเนืองนองอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง 
ข้างในลึก ๆ “ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าโปรดช่วยให้ 
ลูกวางใจในพระองค์” เราพากันเดินต่อไป ตาสองข้าง 
ช่วยกนัมองหาทีห่ลบพายฝุนทีย่งักระหน�า่หนกั ไม่นาน 
เสียงร้องของใครคนหนึ่งก็ดังขึ้น “ที่นั่นมีเพิงหิน  
เราเข้าไปหลบฝนข้างในกันก่อนดีกว่า” ผมขอบคุณ
พระองค์และเดินตามสมาชิกเข้าไปหลบฝนด้านใน
เพิงหินเล็ก ๆ ที่คนใจดีได้สร้างเอาไว้ส�าหรับนัก
เดินทางหรืออาจส�าหรับแพะแกะได้หลบฝน ส�ารวจ
เห็นลายเซ็นของนักเดินทางหลายคนเขียนขอบคุณ
เอาไว้ เราน�าขนมที่ติดมาในกระเป๋าออกมาแบ่งกัน
กินพร้อมกับความรู้สึกหลายหลากซึ่งคงประดังกัน
อยู่ภายในใจของเราแต่ละคน ผมส�ารวจและพบว่า
เสื้อผ้าในกระเป๋าเปียกท้ังหมด สายฝนเบาบางลง
มากแล้ว เรามุดออกมาจากเพิงหินแล้วเดินทางต่อ
ไป ความหวังเดียวคือไปให้ถึงหมู่บ้านข้างหน้าก่อนที่
ท้องฟ้าจะมืดมิดจนมองไม่เห็นทางเดิน แต่อุปสรรค
มีไว้ส�าหรับนักสู้เสมอ เราจึงต้องฝ่าความมืดมิดในป่า
ด้วยไฟฉายเล็ก ๆ สองกระบอก เกาะกลุ่มกันต่อไป 
ด้วยความไว้วางใจในความช่วยเหลือของพระ เวลา
ด�าเนินเรื่อยมาจนเกือบสี่ทุ ่ม แสงไฟจากหมู ่บ้าน 
ข้างหน้าก็โผล่โพ้นทิวไม้สูงใหญ่มาถึงเรา น�าย่างเท้า
ที่อ ่อนล้ามาถึงที่พักนักเดินทางในค�่าคืนของวันที่ 
ดูเหมือนมอบบททดสอบแสนสาหสัให้กบัเรา แสงนอีอน 
ในห้องพักท่ีมีเตียงนอนสองชั้นวางติดกันยาวเหยียด
ดับลงแล้ว และเราต้องฝืนหลับตาลงทั้งที่เสื้อผ้า 
ยังเป ียกชื้น แต่หัวใจของผมกระซิบขึ้นมาว ่า. . 
”ขอบคุณครับพระองค์ ขอบคุณส�าหรับวันนี้ที่ผ่านไป” 
...แล้วพบกันใหม่ครับ 
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ผา่นมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

“สองวาระ สองสมัย”

สุขสันต์วันพระคริสตสมภพ และสวัสด ี
ปีใหม่ แด่ท่านผู้อ่าน และบรรดาแฟนคลับของ
คอลัมน์ “ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง” 
ที่รักทุกท่านค่ะ... เดือนนี้ดิฉันของแบ่งปันถึงเรื่อง 
“สองวาระ สองสมัย” ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจ 
ทั้งสองช่วง แต่ต่างช่วงเวลา และต่างวาระกัน...

ค�่าคืนนั้นดิฉันขึ้นรถกลับบ้านด้วยความ 
เบิกบานใจ อิม่เอิบ มคีวามสขุ เพราะดิฉันไดไ้ปร่วม
งาน “วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 12” (9-11-2013) ที่
โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

ก่อนวันงานดิฉันติดภารกิจที่ส�าคัญ แต่
ลูกชายแนะน�าว่า “แม่เป็นคอลัมนิสต์ของอุดมศานต์  
แม่ควรจะไปร่วมงานนี้ ดิฉันจึงทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง 
และตอบตกลงกับเจ้าหน้าที่จัดงานว่า ดิฉันยินดีจะ
ไปร่วมงานด้วย

งาน “วันเพื่อนอุดมสาร” ครั้งนี้จัดได้ดีมาก 
คนมาร่วมงานมากมาย โดยมีพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล 
มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม 
พระสมณทูต บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และ
นักบวชมากันหลายองค์ ท�าให้งานดูมีชีวิตชีวา 
มากขึ้น ทุกคนให ้ความส�าคัญในการจัดงาน

ครั้ ง น้ี และอยากบอกว ่า เป ็นโชคดีของดิฉัน
สามารถเดินขึ้นบนเวทีของโรงเรียนได้ เพราะ
หลายเดือนก่อนเกิดปัญหาที่เส้นเอ็นที่ขาของดิฉัน
อักเสบ ขยับตัวไม่ได้ต้องนั่งบนรถเข็น พระ- 
ผู ้เป็นเจ้าคงทดลองให้อยู ่ในสภาพที่ช ่วยตัวเอง
ไม่ได้ เพ่ือจะได้เข้าใจความรู ้สึกของคนท่ีเป็น
อัมพาต อัมพฤกษ์... ดิฉันรักษาตัวอยู ่หลาย
เดือน ซึ่งเพ่ิงจะหายก่อนงาน “วันเพ่ือนอุดมสาร”  
ไม่กี่วัน ดิฉันได้วอนขอนักบุญยูดาห์ (St. Jude) 
โปรดให้ดิฉันสามารถเดินทางไปไหนๆ ได้เหมือน
เดิม แล้วก็เป็นเช่นน้ัน ดิฉันสามารถเดินได้อีก  
วันนั้นได้ร่วมโต๊ะอาหารกับบรรดานักเขียน เราได้มี 
โอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต ่างๆ  
เพิม่ความเชือ่ เป็นก�าลงัใจและกนัและกนั ท�าให้เกดิ
มิตรภาพแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

คืนนั้นดิฉันได้รับรางวัลจากพระสังฆราช
ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย ดิฉันได้เขียนบทความ “ผ่านมา 55 ปี  
พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง” มาเป็นเวลา 13 ปีเศษ 
ด้วยความซาบซึ้งในความเมตตาของพระที่ช่วยให้
ดิฉันได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของหนังสืออุดมศานต์ 
จากผู้หญิงธรรมดาๆ คนหนึ่งที่ได้รับโอกาส เพื่อ
จะแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต ถ่ายทอดความรู้สึกให้
กับผู้อ่าน ได้เกิดแง่คิดมุมมองจากสิ่งที่พบเห็น ลง
เป็นตัวอักษรทุกตัวอย่างตั้งใจ เน้นการส่งก�าลังใจ 
แรงบันดาลใจ มุ่งที่จะเพิ่มคนดีให้กับสังคมมาก
ขึ้นเท่าที่จะท�าได้ ดิฉันกราบขอบคุณพระเจ้าที่มอบ
งานน้ีให้แก่ดิฉัน ได้มีส่วนช่วยพระศาสนจักรอีก 
รูปแบบหนึ่ง เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มาก 
ก็น้อย
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เมื่อมองรอบๆ  
หอประชุมใหญ่ ย่อม 
แตกต่างจากหอประชุม
เดิม ท่ีคร้ังหนึ่ง เมื่อ
ประมาณ 20 ปีเศษ 
ดิฉันได้ รับเชิญให้ขึ้น
ไปพูดแบ ่งป ันให ้กับ 
ผู้ปกครองและนักเรียน 
ของโรงเรียนอัสสัมชัญ  
ในหัวข ้อ “ เลี้ ยงลูก 
อย่างไรให้เป็นคนด ีและ
เป็นคนเก่ง” ในวาระทีโ่รงเรียนท�าการฉลองครบ 100 
ปี... ครัง้นัน้ดฉินักต็ดัสนิใจอยูน่าน เพราะไม่ใช่นกัพดู 
ไม่ใช่นกัเขยีน และไม่เคยขึน้เวทพีดูมาก่อน แต่ด้วย 
ความมุ่งมั่นว่า เมื่อเขาให้เกียรติและโอกาสเราจึง 
ควรจะกล้าพูด อย่างน้อยเพื่อแบ่งปันประสบการณ์
ให้แก่ผู้ปกครองท่านอื่นๆ ได้น�าไปวิเคราะห์ ซึ่ง 
ในวันนัน้ ดฉินัยอมรับว่าตืน่เต้นมาก ต้องระงบัความ
ประหม่า และวอนขอพระจิตเจ้าโปรดเปิดสมองให้
สามารถพูดได้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้

บรรยากาศโดยปกติในหอประชุม พวกผู้
ปกครองและนักเรียนจะไม่ค่อยมีสมาธิในการฟัง 
เท่าไหร่นัก ดิฉันยิ่งประหม่า เพราะเราเป็นแม่บ้าน 
ธรรมดาๆ คนหนึง่ และจะพดูในหวัข้อทีว่่า “ประโยชน์ 
ของรถตดิมด้ีวยหรอื” ซึง่อาจารย์ทีเ่ป็นพธิกีรเขากง็ง
เหมอืนกนั เพราะทกุคนจะเบือ่และอารมณ์เสยี เวลา
รถติด แต่เรากลับมองบวก มองโลกในแง่ดี

ดิฉันเล่าแบ่งปันว่า ยอมรับว่า เบ่ือ แต่เรา
ได้ฉวยโอกาสขณะที่นั่งอยู่ในรถช่วงจะไปส่งลูกที่
โรงเรียน มีพ่อเป็นคนขับรถ ไม่มีใครใช้อารมณ ์
ต่อกัน บรรยากาศในรถต้องด ีเปิดแอร์เยน็ๆ เพ่ือช่วย 
ให้ไม่หงุดหงิด แล้วเราก็เริ่มคุยกัน ถามทุกข์สุขของ
ลูก เราต้องยอมรับว่าเวลาที่พ่อแม่ลูกอยู่ร่วมกัน
หายากมาก เราจึงใช้ช่วงเวลานี้ในการเพิ่มความรัก 
ความเข้าใจ และความอบอุน่ให้แก่กนัและกนั เพราะ

ตอนเย็นลูกมีการบ้าน
เยอะ และต้องรีบเข้า
นอน ดังนั้นเช้าก่อนไป
โรงเรียนจึงเหมาะท่ีสุด 
เพราะทุกคนยังสดชื่น 
เบิกบานใจ

เราได้รับรู้ความ
เป็นไปของลกู ได้ช่วยแก้
ปัญหาทนัท ีก่อนจะสาย
เกินไป ได้ใกล้ชิดลูก
ดูความเรียบร้อยตั้งแต่

ทรงผมถึงรองเท้า ฝึกให้มีระเบียบวินัยต้ังแต่เล็กๆ 
ช่วยดูการบ้าน และการท่องศัพท์ทุกเช้า และเมื่อ
พบเหน็สิง่ผดิปกตบินท้องถนน กจ็ะชีใ้ห้เหน็ อธบิาย 
ให้ฟัง เราสอนลกูให้ตัง้ใจเรยีน ขยนั อย่าเกยีจคร้าน 
เรียนให้สูงๆ จะได้ท�างานดี มีอนาคตและครอบครัว
ที่มั่นคง

พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่าง เป็นก�าลงัใจ ให้ลกู 
เป็นคนด ีเราเน้นให้เขาเป็นคนดมีากกว่าคนเก่ง ทกุเช้า 
จึงเป็นเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตั้งแต่
ลกูยงัเลก็ๆ จนโตเป็นหนุม่ เรากอ็าศยัช่วงเวลาทีร่ถตดิ 
อยู ่บนท้องถนน เราได้ใช ้เวลาทุกนาทีให้เกิด
ประโยชน์...มาถึงวันนี้วันท่ีลูกๆ โตขึ้นเป็นผู ้น�า
ครอบครัว เขาก็ไม่หงุดหงิดเวลารถติดในท้องถนน  
เขาจะเปิดวิทยุฟังข่าว ฟังเพลงเพราะๆ บ่อยครั้ง
ที่เราเปิดซีดีฟังเพลงพระในรถ ซึ่งช่วยให้เขามี
ความสุขใจ สุขภาพจิตดี ดิฉันเชื่อว่า เพียงพ่อแม่ 
หล่อหลอมเขาตั้งแต่ยังเล็กๆ ค่อยๆ สะสมไปย่อม
ได้ผลสักวันหนึ่งค่ะ

 ดิฉันอยากบอกว่า การขึ้นไปบนเวที “สอง
วาระ สองสมัย” ย่อมแตกต่างกัน ช่วงชีวิตที่ดิฉันได้
ผ่านพ้นมาก็ยาวนาน เม่ืออายุมากขึ้นประสบการณ์
มากมาย วันเวลาผ่านไปไม่หวนกลับ แต่ความ 
ทรงจ�ายังคงฝังแน่นอยู่ในจิตใจ และตราบเท่าที่ยังมี
ลมหายใจ ขอให้รีบท�าความดีให้มากๆ ในช่วงเวลา
ที่เรายังอยู่บนโลกใบนี้ 

จากผู้หญิงธรรมดาๆ คน

หนึ่งที่ได้รับโอกาส เพื่อจะ

แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต 

ถ่ายทอดความรู้สึกให้กับ 

ผู้อ่าน ได้เกิดแง่คิดมุมมอง

จากสิ่งที่พบเห็น ลงเป็น 

ตัวอักษรทุกตัวอย่างตั้งใจ
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กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

คุณพ ่อยอห ์น เกิดที่ เมืองเคนตี้ ใน
สังฆมณฑลคราคูฟ (Krakow) ประเทศโปแลนด์ 
ในปี ค.ศ.1390 และหลังจากที่ท่านได้บวชเป็น
พระสงฆ์แล้ว ท่านได้เป็นอาจารย์สอนปรัชญาและ
เทววทิยาให้แก่บรรดาสามเณรในมหาวทิยาลยัของ
เมืองคราคูฟ เป็นเวลาหลายปี ท่านมีชื่อเสียงใน
ฐานะเป็นอาจารย์สอนความเชื่ออย่างลึกซึ้ง และ
เป็นแบบอย่างชีวิตส�าหรับบรรดาเพื่อนพระสงฆ์ 
ผู้ร่วมงานและพวกนักศึกษา โดยเฉพาะพวกเณร
เหล่านี้ก็ชื่นชอบการด�าเนินชีวิตพระสงฆ์ของท่าน 
และยึดถือท่านเป็นแบบอย่าง 

นอกจากจะเป็นอาจารย์สอนแล้ว คุณพ่อ
ยอห์นยังเป็นเจ้าอาวาสวัดที่โอลคูสซ์ (Olkusz) 
และธรรมทูตอีกด้วย คุณพ่อยอห์นมีชื่อเสียง
มากในเรื่องการด�าเนินชีวิต สมถะมีความเป็นอยู ่
เรยีบง่าย คณุพ่อยดึหลกัการรกัและรบัใช้ มุง่เน้นงาน 
เมตตาจติ งานสงัคมสงเคราะห์ และให้ความส�าคัญ

ต่อผูย้ากไร้ และส�าหรับชาวโปแลนด์ถือว่าทา่นเปน็ 
“นักบุญเกียรติยศ” ของพวกเขา คุณพ่อยอห์น
ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ.1473 
รวมอายุ 83 ปี

ในการแสวงหา “รูปแบบใหม่ของพระสงฆ์” 
พระสงฆ์ทุกองค์ในสมัยนี้จะสามารถพบรูปแบบ
อย่างนี้ได้จากองค์พระเยซูคริสตเจ้า ผู้เป็นสงฆ์
นิรันดร ซึ่งพระองค์ได้ทรงมอบพระองค์เองในพิธี
บูชาขอบพระคุณ และบรรดาพระสงฆ์ทุกองค์ต้อง
ถือว่า พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นศูนย์กลางของชีวิต
พระสงฆ์

ข้าแต่พระผูเ้ป็นเจ้าโปรดให้ลกูได้มส่ีวนช่วย 
สนับสนุนกิจการต่างๆ ของบ้านเณร อันเป็น 
สถานที่อบรมบ่มเพาะเพื่อเตรียมพระสงฆ์ส�าหรับ
อนาคต และขอโปรดให้ลกูกล้าทีจ่ะน�าข่าวด ีการรกั
และรบัใช้ ไปสูพ่ีน้่องผูย้ากไร้ทกุคนด้วยเทอญ  

นักบุญยอห์น
แห่งเคนตี้
St. John of Kanty  
(1390-1473)
พระสงฆ์  
ฉลองวันที่  
23 ธันวาคม
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คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา 

คุณรู้ไหม.... ว่าคุณมีคู่แฝด

ประมาณ ห้าปีที่แล้ว ผู้เขียนได้เปิดฟัง
วิทยุ และได้ยินโฆษณาชิ้นหนึ่งในรายการวิทยุ 
เป็นโฆษณาบริษัทเฟอร์นิเจอร์แห่งนี้ จับใจความ
โฆษณาได้ว่า 

คุณรู้ไหมว่า.... คุณมีคู่แฝด

ระหว่างที่คุณพัก เขาตั้งใจ

ขณะทีคุ่ณบ่นกบังาน เขาท�าอย่างมีความสขุ 

ขณะที่คุณเป็นพนักงานออฟฟิศ เขา... เป็น
ซีอีโอ (CEO)

แฝดที่ว่ามา เขาอยู่ในตัวคุณ

เขามีชื่อว่า .....ศักยภาพ 

ครั้งแรกที่ได้ฟัง ผู้เขียนเองรู้สึกชอบและ
ประทับใจมาก พยายามหาโอกาสฟังและจดจ�าค�า
โฆษณาไว้ เพื่อมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ให้แง่คิดเมื่อมีโอกาสได้สอนเกี่ยวกับเร่ืองของการ
พัฒนาตนเอง หรือการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ
ในตนเอง

เราเคยคิดไหมว่า ตัวเราเองมีคู่แฝดในตัว

ลองกลับไปอ่านข้อความข้างต้นอีกครั้งหนึ่ง  
แล้วลองประเมินตัวเองดูว ่า เราเองเป็นแฝด 
ด้านซ้าย หรือแฝดด้านขวามากกว่ากัน

ส่วนใหญ่ของคน จะบอกว่า..... ดูเหมือนจะ
เบนไปด้านซ้ายมากกว่าด้านขวา 

หากเรา “ลืม” ตัวเราไป น�า้หนักในการใช้
ชีวิต อาจไปปรากฏอยู่ด้านซ้าย หากเรา “เริ่ม” 

ท�าตัวเราใหม่ ชีวิตเราก็อาจปรากฏไปด้านขวา
มากกว่า 

นั่นหมายถึง ในการด�าเนินชีวิต คนเรามี
พลังที่ถูกแสดงออกมาให้เห็น กับพลังที่ถูกเก็บ
ซ่อน หรือกดเอาไว้

ใครทีเ่สยีเวลาให้ชวิีตจมปลกัอยูก่บัแต่อดตี
ที่ผิดหวัง ปัจจุบันที่ด�าเนินอยู่ ก็ย่อมเศร้าสร้อย 
เมื่อไม่ได้เริ่มที่จะ “ซ่อม” หรือหาทางแก้ไข การ 
“สร้าง” อนาคต ย่อมห่างไกลที่จะเกิด 

หากเรามัวแต่จมย�า่ พร�า่อยูแ่ต่กบัความทกุข์
ใจ การให้เวลากบัการสร้างใจของเราให้เกดิสขุกจ็ะ
เขยิบไกลไปจากตัว

ช่วงเวลาที่ผ่านมา เรามัวแต่โอดโอย โทษ
แต่คนอื่น ว่าแต่สิ่งแวดล้อม โยนปัญหาให้แก่ 
ภายนอก ปัดความผิด รับแต่ความชอบ เวลาที่จะ 
ใช้คิดหาวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเดินไป 
ข้างหน้าก็จะห่างหายไป

ชีวิตที่ผ่านมา เราเสียเวลาไปกับการบ่น 
มากกว่าการพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์กว่าหรือไม่

เมือ่ใดทีเ่ราระเรงิสขุ หลงตดิกบัวัตถหุรอืสิง่
สนกุเพยีงเปลอืกๆ การให้เวลากบัชวิีตภายใน การหา 
เวลาสงบ เพื่อทบทวนตนเอง ย่อมน้อยลงเมื่อนั้น

คนหลายคน เสียเวลากับไปกับการพา 
ตัวเองหลงทาง ปล่อยให้ชีวิตตัวเองใช้พลังลบ 
ในตัวมากกว่าพลังบวกที่มีอยู่

พลังบวก จึงเป็นสิ่งที่ถูกกด ถูกซ่อนเอาไว้  
ไม่ใช่ว่า ไม่มี เพียงแต่ ไม่ถูกกระตุ้นหรือน�ามา
ใช้บ่อยๆ 
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เราควรทบทวนดูชวีติกนัดูหน่อยไหมว่า ทกุ
วันนี้ เราท�าสิ่งใด “บ่อย” และท�าสิ่งใด “บ้าง”

หลกัคดิง่ายๆ คอื สิง่ทีด่ ีสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ 
จงหนนุ จงสร้าง จงฝึก จงแสดงออกให้ปรากฏออก
มา ฝึกซ�้าๆ ท�าบ่อยๆ พฤติกรรมนั้น ย่อมเกิดและ
ติดตัวเรามาขึ้นเท่านั้น

เมื่อท�าบ่อยขื้นมากเท่าใด สิ่งที่ท�าบ่อย ก็จะ
ฉายปรากฏมากขึ้นชัดเจนเท่านั้น

คนหลายคน คิดท�าในทางตรงข้าม คือ 
พยายามเตือนให้ตนเองนั้น “ลด” “ละ” “เลิก” ใน
สิ่งที่ไม่ชอบ ไม่อยากได้ ไม่อยากเป็น ไม่อยากท�า 
เพราะรู้ว่า เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี 

เผลอปั๊บ ก็กลับมาท�าพฤติกรรมเดิมซ�้าอีก 

หากใจไม่หนักแน่นพอ.... สภาวะของความ
รู้สึกอยากถอดใจ รู้สึกท้อ รู้สึกแย่ รู้สึกหงุดหงิด
ตนเอง ว่าท�าอย่างไร ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนตัวเอง
ได้ ย่อมเกิดขึ้น

ความคิดท่ียอมจ�านน จะเร่ิมเข้ามาแทรกแซง
ว่า “เฮ้อ.... ช่างมันแล้ว ....” “โอ้ย... ท�าไมมันยาก
อย่างนี้” “มันคงเปลี่ยนไม่ได้หรอก.... อายุขนาดนี้
แล้ว คงเปลี่ยนยาก” “เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว 
จะมาให้เปลี่ยนตอนนี้ มันคงไม่ไหวแล้ว” 

สุดท้าย เมื่อแพ้ใจที่อ่อนแอของตนเอง ...... 
เราก็จะเลิกท�า แล้วกลับมาเป็นตัวเองในลักษณะ
ของพฤติกรรมแบบเก่าๆ นสัิยแบบเดิมๆ ทีเ่รารูส้กึ
คุ้นชิน รู้สึกว่าไม่ต้องฝืน

ไหนๆ หากอยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคน
ใหม่แล้ว 

การได้เริ่มคิด“อยาก” เปลี่ยนตัวเองใหม่ 
“อยาก” ให้ตวัเองได้เจอในสิง่ใหม่ๆ เกดิความรูส้กึ

ใหม่ๆ เป็นจดุเริม่ต้นทีด่ ีซึง่เราสามารถเริม่การเริม่
ต้นนี ้เริม่จากสิง่ทีเ่ราอยากจะเป็น อยากจะมี อยาก
จะท�าเลย ลองท�าวันละนิด วันละหน่อย ค่อยๆ 
ซ้อม ค่อยๆ ฝึก หรือ สร้างสภาพแวดล้อม พาตัว
เองออกจากสิ่งแวดล้อมเดิม ไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ 

การปรับเปลี่ยนตัวเอง จะเริ่มต้นได้อย่าง
สร้างสรรค์ เพราะหากเมือ่ใด ท�าในสิง่ “บ่อย” เพิม่
มากขึน้ในแตล่ะวนั แตล่ะวนั วนัหนึง่ข้างหน้า เมือ่
หนักลบัมามองพฤตกิรรมใหม่ทีส่ร้างขึน้มาอันเนือ่ง
มาจากความต้องการจะ “เปลี่ยน” หรือ “ปฏิรูป” 
ตัวเองใหม่ เปรียบเทียบกับพฤติกรรมเก่า ที่ไม่
ต้องการ ไม่ชอบ ไม่อยากให้มีในตัวเองอีก

ครั้งนี้..... เราอาจจะรู ้สึกกับตัวเองได้ว่า 
ความ “บ่อย” เกิดขึ้นกับพฤติกรรมใหม่ ที่เรา
ต้องการ ส่วนพฤติกรรมเก่า จะเริ่มกลายเป็นเพียง
พฤติกรรมที่ท�าอยู่“บ้าง” เท่านั้น 

ในวันนั้น ...... เมื่อได้กลับมากดูทบทวนอีก
ครั้ง เราอาจจะพบว่าแฝดฝั่งซ้ายที่เคยเป็น แปร
เปลี่ยนมาเป็นแฝดฝั่งขวากันแล้ว..... 
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(ต่อจากหน้า 91)

กันว่าเป็นสังคมชาวคริสต์....มาร์ตินมิได้ปลีกแยก 
ตัวเองออกไปจากบาปประจ�ายุคสมัยของท่านแต่ 
อย่างใดเลย และท่านก็เลยต้องลงโทษตัวท่านเอง 
ไปตามบาปที่เป็นเหตุเหล่านั้น

มีหลายส่ิงหลายอย่างที่ดูจะแปลกประหลาด
และสุดโต ่งในชีวิตของมาร ์ติน เดอ พอร์แรส 
ท่านเหมือนกับท่านนักบุญฟรังซิสที่เป็นตัวนิทาน 
เปรียบ เ ทียบเรื่ อ งพระอาณาจักรของพระ เจ ้ า  
ความจริงที่เราแน่ใจแล้วกับต�านานที่เล่ากันอย่าง 
น่าพิศวงอันมาจากชีวิตจริงของท่านล้วนแล้วแต่
สามารถเป็นประจักษ์พยานในสิ่งที่พระเป็นเจ้าได้ตรัส
สอนล่วงหน้าแล้วถึงเรื่อง “ผู้ที่เล็กน้อย” แห่งโลกนี้ 
คนยากไร้ คนอ่อนแอ คนที่ไร้ซึ่งอ�านาจใดๆ ล้วน
เป็นการช่วยขัดเกลาสังคมคาทอลิกท่ีชอบโม้ชอบอวด
ทั้งหลายในทุกยุคได้เป็นอย่างดี

มาร ์ตินเดอ พอร ์แรสสิ้นลมในวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๑๖๓๙ เมืองลิมาทั้งเมืองตั้งแต่ท่าน
อุปราชในวังไปถึงคนขอทานตามท้องถนนพากันร�่าไห้
ต่อการจากไปของนกับญุองค์หนึง่ การประกาศให้เป็น
นักบุญกลับเป็นไปอย่างล่าช้า ในงานประกาศท่านเป็น
นกับญุในปี ๑๙๖๒ นัน้ พระสนัตะปาปายอห์น ที ่๒๓  
ยังได้ประกาศให้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ส�าหรับทุกคนที่
ท�างานเพื่อความยุติธรรมในสังคมด้วย

(See: Stanilas Fumet, Life of St. Martin  
de Porres(Garden City, N.Y.: Doubleday, 
1964); GiulianaCavalini, St. Martin de Porres 
(St. Louis: B. Herder, 1963).

(จากหนังสือ ออล เซ็นต์ส หน้า ๔๗๘-๔๘๐ 
เขยีนโดย โรเบร์ิต เอลสเบร์ิก แปลโดย ป.จนัทร์. ๒๘ 
ตุลาคม ๒๐๑๓ ทุ่งสีกัน) 

 ๒๙ พฤศจิกายน
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ภาพเคียงคำา
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ ์

 “แบ่งปันความรัก จากลมเล...สู่ลมดอย”
ผมได้พบกบัซสิเตอร์รุ่งทิพย์ พฒันภริมย์ เมือ่เดอืนเมษายน 2013 ในวันปฏญิาณตนของคณะรกั

กางเขนแห่งจนัทบุร ีมีโอกาสพดูคุยกนัอยูพ่กัหนึง่ ซสิเตอร์เลา่ให้ฟังว่า ได้เข้ามาช่วยงานทางสงัฆมณฑล
เชียงใหม่ โดยดูแลบ้านมารีย์พิทักษ์ศูนย์คาทอลิกแม่จัน ได้ฟังเรื่องราวความเป็นอยู่ของเด็กๆ จึงเกิด
ความรู้สึกดีๆ วันนั้นพอกลับถึงบ้าน จึงชักชวนเพื่อนๆ แล้วโทรคุยติดต่อกับซิสเตอร์ว่าทางบ้านมารีย์ฯ 
ขาดอะไรบ้างที่พวกเราพอจะช่วยได้ จึงได้ความว่า ซิสเตอร์ต้องดูแลเด็กๆ ประมาณ 60 คน ที่รับเข้า
มาไว้ในบ้าน ให้การศึกษาอบรมฯ รวมทั้งเด็กๆ ในหมู่บ้านอีกส่วนหนึ่ง สภาพอากาศทางภาคเหนือเรา
ก็คงพอทราบกันดีอยู่แล้ว ซิสเตอร์เล่าให้ฟังว่า เคยมีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านหลายคณะ น�าของมามอบให้
แก่เด็กๆ ใหม่บ้างมือสองบ้าง ก็จัดแบ่งๆกันไป พวกเราจึงรวบรวมระดมความคิดระดมทุนทรัพย์ตาม
ก�าลัง จัดซื้อผ้าห่มใหม่ ได้ประมาณ 300 ผืน มีเสื้อผ้า+อุปกรณ์กีฬา และที่พอจะเป็นหน้าเป็นตาหน่อย
ก็คือ คอมพิวเตอร์ที่ใครเก็บไว้ไม่ได้ใช้ เราขอน�ามาซ่อมจนใช้การได้ สเปคแรงบ้างไม่แรงบ้าง แต่ก็เพื่อ
เด็กๆจะได้น�าไปใช้ประโยชน์ รวบรวมกันได้ 7 ชุด โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง วันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะ
เรา 8 คันรถ บรรทุกสิ่งของที่จะน�าไปให้เด็กๆ เต็ม 3 รถกระบะ แวะพักผ่อนที่แม่จัน 1 คืน รุ่งเช้า
คณะเราออกเดินทางจากที่พักมุ่งตรงไปตามเส้นทางสายแม่จัน-เชียงแสน ประมาณ 10 กม. เมื่อขบวน
รถวิ่งมาถึง ซิสเตอร์และเด็กๆ มายืนเข้าแถวโบกมือต้อนรับ ประทับใจตั้งแต่วินาทีแรก เมื่อน�าสัมภาระ
ลงจากรถเราก็เรียกเด็กๆ มาถ่ายภาพร่วมกัน มอบของพร้อมเงินค่าน�า้ค่าไฟอีกนิดหน่อย เห็นรอยยิ้ม
แห่งความสุขและความน่ารักของเด็กๆ วันนั้นคณะเราก็เปี่ยมไปด้วยความสุขในพระพรแห่งความรัก  
เราพากนัเทีย่วชมพชืผกัสวนครวัหลงับ้านทีเ่ด็กๆ ช่วยกนัปลกู ไว้กนิเอง หากเหลอืพอขายกมี็พ่อค้าแม่ค้า
มารับซื้อไป ได้เวลาอันสมควรเราร�่าลาซิสเตอร์และเด็กๆ บทเพลงขอบคุณอันไพเราะที่เด็กๆ มอบให้
กับคณะเรา ท�าให้บังเกิดความประทับใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ภาพเด็กๆและซิสเตอร์ยืนโบกมือส่งพวกเรา  
ยังประทับอยู่ในใจไม่รู้ลืม

ขอขอบพระคุณค�าภาวนาตลอดการเดนิทางทัง้ไปและกลบัทีซ่สิเตอร์และเดก็ๆ ส่งให้ เราแวะเทีย่ว
และเดินทางกลับถึงบ้านในวันที่ 17 ตุลาคม อย่างปลอดภัย ผมขอถือโอกาสนี้ผ่านทางอุดมศานต์ เชิญ
ชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน หาโอกาสไปเยี่ยมเยียนเด็กๆที่บ้าน “มารีย์พิทักษ์” ตามที่อยู่บนแผ่นป้ายใน
รูปข้างบนนี้ ขอขอบคุณ ซิสเตอร์รุ่งทิพย์ พัฒนภิรมย์และเด็กๆที่น่ารักทุกคน พวกเราสัญญาว่า จะไป
เยี่ยมเด็กๆอีกครั้งในปีหน้า และจะไปท�ากิจกรรมและพักในหมู่บ้านด้วยครับ  
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ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ

แผ่นดินของแม่ธรรมชาติ

หลังความส�าเร็จของหนังเรื่อง Good Will Hunting (1997) ผู้ก�ากับ  
กัส แวน แซนต์ กับ แมตต์ เดมอน ในฐานะคนเขียนบทและนักแสดงน�าต้อง
ใช้เวลานานทีเดียวกว่าจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในหนังเรื่องนี้ที่เดมอนร่วม 
เขียนบทกับ จอห์น คราซินสกี้ และทั้งคู่แสดงในหนังเรื่องนี้ด้วย ตอนแรกเดมอน
เองตั้งใจจะก�ากับหนังเรื่องนี้เอง หลังจากปล่อยให้เพื่อนรัก เบน แอฟเฟล็ก ที่เคย
คว้ารางวลัออสก้าร์บทยอดเย่ียมมาด้วยกัน ก�ากับหนงัไปแล้วถึงสามเรือ่ง โดยเฉพาะ 
เรื่องล่าสุด Argo คว้าออสก้าร์หนังยอดเย่ียมมาได้ แต่เดมอนเองมีงานแสดง 
ติดต่อกันจนเวลาว่างไม่พอ จึงส่งไม้ต่อให้แวน แซนต์

หนังมีชื่อภาษาไทยว่า “สวรรค์แห่งนี้…ไม่สิ้นหวัง” อาจไม่ใช่หนังที่มุ่งความ
สนุกสนานบันเทิงอย่างเดียว หรือมีภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจเต็มไปด้วยสเปเชี่ยล 
เอ็ฟเฟกส์ เพราะเป็นหนังที่สะท้อนภาพความเป็นจริงของสังคม ช่วยเปิดโลกทัศน์ 
และตั้งค�าถามให้เราคิดต่อ แม้เม่ือดูจากเรื่องย่อหรือตัวอย่างหนังอาจจะไม่ดึงดูด
ความสนใจนัก แต่ด้วยประสบการณ์การเล่าเรื่องของผู้ก�ากับมือเก๋า บทที่มีชั้นเชิง
และฝีมือของนักแสดงมืออาชีพ ท�าให้หนังที่มีเนื้อหาสาระเรื่องนี้ไม่ได้ดูยากจนเกิน
ไปนัก ทั้งยังสอดแทรกอารมณ์ขัน เรื่องราวความรักเพื่อไม่ให้หนังจริงจังจนเกินไป

เดมอนรบับท สตพี บทัเลอร์ พนกังานบรษิทัผลติก๊าซยกัษ์ใหญ่ของสหรฐัฯ 
Gross Crosspower ทีก่�าลงัก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานจนได้ต�าแหน่งรองประธาน
ฝ่ายจดัการทีด่นิ เขาได้รบัมอบหมายให้เดินทางไปยังเมืองเลก็ๆ แห่งหนึง่ชือ่แม็คคิน
ลีย์ รัฐเพนซิลเวเนีย พร้อมกับเพื่อนร่วมงานที่อายุมากกว่า ซู (ฟรานเซส แม็คด
อร์แมนด์) ซึ่งบริษัทส�ารวจแล้วว่าเมืองแห่งนี้มีก๊าซธรรมชาติอยู่ใต้ดินคุ้มค่าในการ
ลงทุน หน้าที่ของพวกเขาคือเดินไปตามบ้าน น�าข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธไปให้กับ 
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ชาวบ้าน และจดัประชมุเพือ่ให้ชาวเมอืงโหวตว่าจะยอม
ให้บริษัทเข้ามาขุดเจาะก๊าซธรรมชาติหรือไม่ งานนี้ไม่
น่าจะยากล�าบากอะไรในช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจตกต�า่เช่น
นี้และผู้คนในเมืองนี้ก็ไม่ใช่คนที่ร�่ารวย 

แต่ภารกิจครั้งนี้ใช่ว่าจะราบรื่น เขาต้องพบ
กับนักการเมืองท้องถิ่นที่หวังได้ผลประโยชน์เป็นเงิน
ก้อนโต และเพียงประชุมชาวบ้านครั้งแรก เขาก็ถูก
ต้ังค�าถามถงึผลกระทบทางสิง่แวดล้อมทีจ่ะเกดิขึน้โดย
เฉพาะในขัน้ตอนทีต้่องขดุเจาะลงไปในชัน้หนิ ซึง่จะส่ง
ผลให้แหล่งน�า้ของเมอืงมสีารพษิปนเป้ือนได้ นอกจาก
จะไม่มีน�้าสะอาดดื่มแล้วยังท�าให้สัตว์เลี้ยงเสียชีวิต 
และพื้นดินท่ีเคยอุดมสมบูรณ์ก็ไม่สามารถปลูกพืช
อะไรได้อีกเลย ผู้น�าในการคัดค้านบริษัทก๊าซครั้งนี้
คือ แฟรงค์ เยทส์ (ฮาล ฮาลบรูค) เป็นคนท้องถิ่นที่
นี่ จบด็อกเตอร์จากคอร์เนลล์ หลังเกษียณจากบริษัท
โบวอิง้แล้ว จึงมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรยีนของ
เมือง นอกจากนี้ก็ยังมีนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อ้างว่า
มาจากองค์กรเล็กๆ ที่ชื่อ ATHENA เข้ามาให้ข้อมูล
ด้านลบของบริษัทผลิตก๊าซ ทั้งยังบอกว่าบ้านเกิดของ
เขาที่เนบราสก้าถึงกับล่มสลายเมื่อชาวเมืองคิดผิดให้
บริษัทเข้ามาเจาะก๊าซ 

ส่วนด้านโรแมนติกของหนังก็คือสตีพได้รู้จัก
กับ อลิส (โรสมารี เดอวิทท์) ครูสาวโสดของเมืองที่
เขาชอบตั้งแต่แรกพบ และทราบต่อมาว่าแต่ก่อนเธอ
เคยท�างานในเมือง แต่เมื่อพ่อเสียชีวิตเธอก็ตัดสินใจ
กลับคนืสูบ้่านเกดิเพราะไม่ต้องการขายผนืดนิอนัอดุม
สมบูรณ์และมีทิวทัศน์ที่งดงาม ตลอดจนวิถีชีวิตที่อยู่
กนัอย่างเรยีบง่าย ผูค้นรูจ้กักนั มคีวามเป็นพีเ่ป็นน้อง
กัน และเป็นบ้านและที่ดินซ่ึงตกทอดต่อกันมาหลาย
ชั่วอายุคนแล้ว ส่วนซูแม่ม่ายลูกหน่ึงก็เร่ิมสนิทสนม
กับเจ้าของร้านของช�าในเมือง

ความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้อยู ่ที่มองโลก
อย่างค่อนข้างเป็นกลาง ไม่ได้ตัดสินหรือมีอคติกับ

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เช่นเดียวกับภาพในหนังหลายครั้งที่
มองจากมุมสูงลงมาเพื่อให้เห็นรอบด้าน ทั้งเจ้าหน้าที่
ทัง้สองของบรษิทัก๊าซทีม่าท�าหน้าทีข่องตวัเอง ชาวบ้าน
ทีอ่ยากให้มกีารขดุเจาะก๊าซเพือ่ชวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้
ส�าหรบัตวัเองและลกูๆ กบัชาวบ้านกลุม่รกับ้านเกดิ ไม่
อยากให้สิ่งแวดล้อมถูกท�าลาย และเห็นว่าเงินไม่ใช ่
ค�าตอบของทุกสิ่ง แม้จะมีจุดยืนความคิดเห็นที่แตก
ต่างกัน แต่หนังก็มีภาพแห่งความสวยงามในวันที่
แฟรงค์ชวนสตีพและซูมากินข้าวเย็นด้วยกันและพัก
ค้างคืนที่บ้านด้วย และพูดคุยกับเขาด้วยความห่วงใย
ไม่ต่างจากพ่อที่เป็นห่วงลูก ซึ่งชีวิตวัยเด็กของสตีพ
ในบ้านเกิดที่ไอโอว่าก็ไม่ต่างจากเมืองแห่งนี้ เขายัง 
บอกด้วยว่าปู่ของเขาก็เป็นชาวนา

ข้อมลูส�าคญัทีห่นงับอกกบัเราคอืก๊าซธรรมชาติ
แม้จะได้ชื่อวา่เปน็พลังงานสะอาดเมือ่เทียบกบัถ่านหิน
หรอืน�า้มนั แต่ทีน่่าเป็นห่วงคอืขัน้ตอนการขดุเจาะอย่าง
ที่แฟรงค์บอกว่าเป็น “ธุรกิจสกปรก” ท�าให้สารพิษ 
ปนเป้ือนในแหล่งน�า้ บางทีร่นุแรงถงึขนาดทีน่�า้จดุไฟตดิ  
หนังเองก็เน้นย�้าความส�าคัญของน�้าอยู่เป็นระยะว่าน�้า
คือชีวิตจริงๆ ตั้งแต่ฉากแรกคือน�้าในอ่างล้างหน้าที่
สตีพใช้ และเราเห็นน�้าปรากฏอีกหลายครั้งในหนัง 
ไม่ว ่าจะรูปแบบของน�้าด่ืม,ไวน์,เหล้า,ฝนที่ตกลง
มา หรือน�้ามะนาวที่หนูน้อยมาขายในตอนที่ชาวบ้าน 
มาประชุมกันที่สนามบาสเป ็นน�้ามะนาวที่คั้นให ้ 
เห็นกันสดๆ แก้วละ 25 เซนต์ รสชาติดีเยี่ยมที่ 
ตอนแรกสตพีไม่สนใจจะดืม่แต่เมือ่ได้ดืม่ในตอนท้าย 
เรื่องก็ติดใจ เขาให้เงินเกินราคาค่าน�้า แต่หนูน้อย
ยืนยันว ่าเธอขายอย่างตรงไปตรงมาตามราคาที่ 
ติดไว้ และเรียกเขามาเอาเงินทอน แตกต่างจาก
ผูใ้หญ่บางคนในหนงัทีท่�าทกุวถิทีางโดยไม่สนใจความ 
ถูกผิดเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน และที่น่ากลัว
คือ ความเห็นแก่ได้บางครั้งก็มาในรูปแบบของบริษัท
ที่ถูกกฎหมายเสียด้วย. 
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ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

ผมสังเกตเห็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยเราใน
ขณะนี ้ท�าให้ผมเกดิความห่วงใยเป็นพเิศษอยู ่2 เรือ่ง
ด้วยกันคือ 

ความห่วงใยเรือ่งที ่1 ความรนุแรงในครอบครวั
และในโรงเรียน

“ประเทศไทยตดิอนัดบั 2 จาก 49 ประเทศทีม่ี
ความเช่ือว่าสามตีภีรรยาเป็นเรือ่งทีย่อมรบัได้ (อนัดับ 1  
คือประเทศแซมเบีย และอันดับ 3 คือประเทศมาลี) 
ประเทศไทยติดอันดับ 7 จาก 71 ประเทศในเรื่อง
ความรุนแรงทางเพศต่อคู่ของตัวเอง และประเทศไทย
ติดอันดับ 36 จาก 75 ประเทศที่มีการกระท�าความ
รุนแรงทางกายต่อคู่ของตัวเอง... 

ในครอบครัวไทยมีการกระท�าความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรี นับเฉพาะที่เข้ารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ใน
โรงพยาบาลเฉลี่ยปีละ 23,501 ราย หรือมีการก่อเหตุ
ความรุนแรงในครอบครัวทุกๆ 20 นาที1 หลังจาก
ที่เคยมีข่าวว่านักเรียนไทยชอบรังแกเพื่อนติดอันดับ 
2 ของโลกรองจากนักเรียนญี่ปุ่น โดยนักเรียนไทย 
ร้อยละ 40 เคยถูกรังแกเดือนละ 2-3 ครั้ง หรือบ่อย
กว่านั้น2 ตามด้วยข่าวจากการส�ารวจพบว่า เยาวชนที่
ก�าลงัศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาทัง้ตอนต้น ตอนปลาย 
และอาชีวศึกษา อายุระหว่าง 15-24 ปี เป็นกลุ่มที่มี
พฤตกิรรมการรงัแกผ่านโลกไซเบอร์สงูทีส่ดุ อาท ิการ
ด่ากันผ่านสื่อออนไลน์3

ความห่วงใยเรื่องที่ 2 ความขัดแย้งและความ
เกลียดชังในสังคมไทย

ในสังคมที่เป็นประชาธิปไตย การแสดงความ
เห็น การชุมนมุทางสงัคม หรอืชมุนมุทางการเมอืงโดย
สันตินับเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งเพื่อช่วยสะท้อนเสียง
ของความเดือดร้อนหรือความห่วงใยท่ีประชาชนมีต่อ
สังคมให้ได้รับการพิจารณาเพิ่มมากขึ้น... สิ่งที่เกิดขึ้น
ในขณะนี้ก็คือ การใช้ท่าทีและถ้อยค�าที่รุนแรงต่อฝ่าย
ที่คิดต่าง อาทิ “ไอ้...” “เลว” “ชั่ว” การกล่าวโทษ การ
ตั้งฉายาต่างๆ ซึ่งมีทั้งในพื้นที่ชุมนุม สื่อต่างๆ จนถึง
พื้นที่สังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดีย

นักวิจัยที่ ศึกษาเรื่องถ ้อยค�าที่สร ้างความ 
เกลียดชัง ในภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า “เฮตสปีช” (hate 
speech) ซึ่งหมายถึง “การแสดงความเกลียดชังต่อ
อีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ผู้ที่แสดงความเกลียดชังไม่จ�าเป็น
ต้องรูจ้กัผูท้ีถ่กูแสดงความเกลยีดชงั เป็นความเกลยีด
ชังต่อกลุ่มก้อนที่ผู้ถูกเกลียดชังสังกัด เช่น ศาสนา สี
ผิว ชาติพันธุ์ เพศ หรืออุดมการณ์ทางการเมืองดังที่
เกิดขึ้นในเมืองไทยขณะนี้” “ปกติคนที่ใช้ ‘เฮตสปีช’ 
ก็มีวิธีการในการพูดหรือมีลูกเล่นหลากหลายวิธี เช่น 
การปลุกเร้าความเกลียดชังให้มากขึ้นเรื่อย ๆ แม้ไม่
ได้ปลุกเร้าให้เกิดการท�าลาย แค่บอกว่าอีกฝ่ายเลว
แบบนั้นแบบนี้ คล้ายการปรุงยาพิษทีละนิด ๆ แต่ละ
วันไม่เหมือนกัน แต่ละวันไม่เกินมาตรฐาน แต่เม่ือ
รวมกันแล้วเป็นพิษ”4 

จากหัวใจที่ห่วงใยสู่เคล็ดลับ 5 ประการเพ่ือ
รบัมอืกบัความขดัแย้ง ความรนุแรง และความเกลยีด
ชังอย่างสร้างสรรค์

ท่านผู้อ่านคงจินตนาการได้ว่า อะไรจะเกิดขึ้น
ถ้าเราปล่อยให้ความรุนแรงในครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชนและสังคมของเราด�าเนินต่อไปเรื่อยๆ...!?!  ใน
ขณะท่ีเราให้คุณค่ากับการปกป้องชีวิต ความเมตตา
กรุณาต่อกัน ความเข้าใจกัน ความเป็นธรรมในสังคม 
ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ... เราจะเริ่ม
จากตัวเราเองก่อนได้อย่างไร เราจะขยายออกไปสู่คน
รอบข้างได้อย่างไร...

เราจะรบัมือหรอือยู่กับสถานการณ์ความขดัแย้ง 
ความรุนแรง หรือความเกลียดชังได้อย่างสันติและ
สร้างสรรค์ได้อย่างไร... เราจะสร้างสนัตใินสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมได้
อย่างไร??? ...  

1) การปรับท่าทีหรือทัศนะต่อความขัดแย้ง
ของเรา 

การตระหนักรู้ว่าเรามีท่าทีหรือทัศนะต่อความ
ขดัแย้งแบบใดใน 2 แนวทางนี้5 ช่วยให้เราเลอืกจัดการ
กับความขัดแย้งได้อย่างสันติ แนวทางที่ 1 มองหาว่า
ใครเป็นคนผดิ ใครเปน็คนหรอืเปน็พวกทีส่ร้างปัญหา 

“ด้วยหัวใจที่ห่วงใย...”
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ถ้าปล่อยไว้จะขยายตัวและ
รับมือได้ยาก การเพิกเฉย
หรอืการหยุดความขดัแย้งจึง
เป็นการแก้ไขความขัดแย้ง
ตามทัศนะของแนวทางที่ 1

แนวทางที่ 2 มองว่า 
ความขั ดแย ้ ง เ ป ็ น เ รื่ อ ง
ธ ร รมช า ติ แล ะส าม า รถ
จัดการได้ด้วยการรับฟังกัน  
เปิดใจอย่างใส่ใจต่อความ
ต้องการของกันและกัน การจัดการกับความขัดแย้ง
แต่เนิ่นๆอย่างเปิดเผย ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเติบโต
และความคิดสร้างสรรค์... 

สิ่งที่ท้าทายก็คือ “เราจะเลือกแนวทางไหนเป็น
แนวทางที่จะช่วยให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ
สังคมของเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติไร้ความรุนแรง มี
ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความเป็น
ธรรมต่อกันและกัน?”

2) การหยุดความรุนแรง การท�าร้ายกัน และ
เพิ่มพื้นที่รับฟังกัน 

การให้ความส�าคัญกับการหยุดความรุนแรง 
หยดุการท�าร้ายกนัทัง้ทางกาย วาจา อาท ิหยดุการตีกัน
หรอืใช้ค�าพดูทีร่นุแรงต่อกนัในครอบครวั ในโรงเรยีน 
ชุมชน และสังคม ตามด้วยการท�าให้เกิดความแน่ใจ
ว่า มพีื้นทีส่�าหรบัการรบัฟงักนัและกนั เมือ่ผูค้นทีรู่ส้ึก
โกรธ คบัแค้น หรอืเกลยีดชงัมพีืน้ทีส่ือ่สารความในใจ 
ย่อมลดการแสดงออกทางอื่น เช่น การเขียนข้อความ
ตอบโต้อย่างรุนแรงทางสื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ไม่
ว่าจะเป็นเฟสบุค๊ อนิสตาแกรม จนถงึการท�าลายสิง่ของ
หรอืทรพัย์สิน การข่มขูค่กุคาม การลอบท�าร้าย การฆ่า 
หรอืการจ้างวานฆ่า การไปท�าร้ายคนอืน่ซึง่ไม่เกีย่วข้อง

3) การหาความต้องการหรือคุณค่าที่อยู ่
เบื้องหลังความรุนแรงที่เกิดขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางกายหรือถ้อยค�า 
การรับฟังและให้ความเข้าใจทุกฝ่ายอย่างชัดเจน
ย่อมน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้ง
ยังช่วยลดความรุนแรงลง จนสามารถจะอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติในที่สุด...  อาทิ ความเคารพในความ

เป็นมนุษย์ของคนทุกคน 
โปร่งใสตรวจสอบได้ ความ
ซื่อสัตย์ หาความชัดเจนใน
สิ่งที่เกิดขึ้น  มีความเป็น
ธรรมกับทุกคนเท่าเทียมกัน  
การปกป้องชีวิต ปกป้อง
ชุมชน ปกป้องสังคม... ใน
ขณะที่การติดยึดกับวิธีการ
หรือบุคคลโดยไม่ใส่ใจกับ
ความต้องการของฝ่ายต่างๆ

นั้นท�าให้เกิดผลที่ตามมาคือความรุนแรง

4) การให้การศึกษาเพื่อวัฒนธรรมแห่ง
สันติภาพในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม 

การจัดการศึกษาเพื่อให้สร้างสันติภาพและ
การเพิม่ความสามารถในการเข้าใจและรบัมอืกบัความ 
ขัดแย้ง ป้องกันความรุนแรง เข้าใจผู้มีความเห็น
ต่าง การให้การศึกษาเพื่อวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ 
ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมนับเป็น 
ความจ�าเป็นเร่งด่วนต่อสถานการณ์บ้านเมืองของเรา
ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตตามแนวทางทีพ่ระศาสนจกัร
ได้กล่าวไว้ในสารวนัสนัตภิาพสากลฉบบัล่าสดุปี 2556 
นี้ว่า

“ความจ�าเป ็นในการน�าเสนอและส่งเสริม 
การเรียนการสอนเพื่อสันติภาพซึ่งเรียกร้องให้มี
ชีวิตภายในที่อิ่มเอม ชัดเจน มีหลักอ้างอิงทางศีล
ธรรม รวมทั้งมีทัศนคติและการด�าเนินชีวิตที่เหมาะ
สม กิจการสร้างสันติภาพที่มุ่งบรรลุถึงความดีส่วน
รวม ช่วยสร้างความสนใจในสันติภาพ และบ่มเพาะ
สันติภาพ ความคิด วาจา และการแสดงออกด้าน
สันติภาพ ซื่อสัตย์และไมตรีจิต ดังนั้นจึงมีความ
จ�าเป็นที่จะสอนประชาชนให้รักซึ่งกันและกัน บ่มเพาะ
สันติภาพและด�าเนินชีวิตด้วยน�า้ใจดี” 6

ในช่วงระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมานี้ ความ
ต้องการและการให้ความส�าคัญกับการจัดการศึกษา
และฝึกอบรมเพื่อสร้างสันติมีสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด... 
ทัง้ในหน่วยงาน องค์กร สถาบนัต่างๆ อาท ิครอบครวั 
โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย คณะนักบวช 
หน่วยงานพระศาสนจักร ศูนย์สังคมพัฒนา องค์กร
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พัฒนาเอกชน ราชการ... คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ความยุติธรรมและสันติ (ยส.) ได้รับการติดต่ออย่าง
ต่อเนื่อง มีการพัฒนาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษาในโรงเรียนและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง มี
โรงเรียนต้นแบบหลายโรงเรียน... ถ้านับเฉพาะที่ผมมี
ส่วนร่วมแบ่งปันการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างสันติ ก็มีผู้คน
เข้าร่วมกว่า 6,300 คน

5) การไตร่ตรองและภาวนา การเติมเต็มสันติ
ภายในจิตใจของเราเพื่อร่วมสร้างสันติในโลกนี้

การไตร่ตรองและภาวนาเพื่อเติมเต็มสันติ
ภายในจติใจของเราเพือ่เราจะได้ร่วมสร้างสนัตใินโลก
นีโ้ดยตระหนกัว่า “พระเจ้าทรงกระท�าได้ทกุอย่าง และ
พระองค์ทรงแสดงความเมตตาของพระองค์ผ่านทางเรา  
พระองค์เชิญชวนเราให้มีส่วนร่วมสร้างพระอาณาจักร
ของพระองค์บนโลกนี้” ตามที่นักบุญเปาโลเขียนไว้ใน
บทจดหมายว่า “พระอาณาจักรพระเจ้าไม่ใช่เรื่องการ
กินการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรม สันติ และ
ความชื่นชมยินดีในพระจิตเจ้า” (โรม 14:17) 

“ขอพระองค์ท�าให้เราเป็นเครื่องมือแห่ง
สันติภาพของพระองค์ ให้สามารถน�าความรัก
ของพระองค์ไปสู่ทุกแห่งหนที่มีความเกลียดชัง 
น�าพระเมตตาของพระองค์ไปสู่ทุกแห่งหนที่มี
ความเจ็บปวด”7 

สุดท้ายนี้หวังว่าท่านผู้อ่านทุกท่านคง
มีก�าลังใจและมีความสุขนะครับ... ในโอกาส
วันพระคริสตสมภพ ผมขอพระกุมารเยซูทรง
อวยพรและหนุนใจทุกท่านให้เกิดสันติ แบ่ง
ปันสันติและความรักกับทุกคนที่ท่านพบ... ขอ 
แม่พระ และนักบุญยอแซฟ ช่วยวิงวอนเพื่อ
เรา เพื่อครอบครัวของเรา ครอบครัวประเทศ 
ครอบครัวโลกด้วยนะครับ... ถ้าท่านอยาก
สะท้อนความคิดเห็นต่างๆต่อบทความคอลัมน์
ไต่ตามโค้งตะวัน ท่านสามารถติดต่อได้ทาง
เว็บไซต์ อีเมล์ หรือเฟสบุ๊คด้านล่างนี้นะครับ

1) เชิญชมเว็บไซต์บ้านใส่ใจ www.carefor.
org  เพื่อชีวิต ความรัก มิตรภาพ ก�าลังใจ สื่อสาร
อย่างสันติ ปันน�้าใจ ถามตอบปัญหาชีวิต บ้านใส่ใจ 
บนเฟสบุ๊ค  www.facebook.com/carefor.
org หรือ นริศ มณีขาว บ้านใส่ใจ หรือ Email : 
riscarefor@gmail.com

2) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทางคุณพ่อคณะเยสุอิตใน
ประเทศไทยประสานความร่วมมือกับคุณพ่อคณะ 
เยสอุติในประเทศฟิลปิปินส์ เพือ่ท่านจะวางใจว่าความ
ช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัย... ส�าหรับท่านที่สนใจ
ช่วยเหลือ สามารถติดต่อคุณพ่อเยสุอิตได้โดยตรง
ที่  คุณพ่อมหาร์โซโน โปรโบ, S.J. 08-4728-4137  
(Facebook : Maharsono Agus)
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สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน ในเดือนนี้ 
คอลัมน์เยาวชนของเรา ได้รับเกียรติ 
จากน้องเติ้ล ลูกา สิทธิชัย เหล่านรสิงห์ 
เป็นเยาวชนวัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง 
และกำาลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์

นู ๋ฉวยได้มีโอกาสพบกับน้องเติ้ลในค่าย
เยาวชนหลายครั้ง และล่าสุดที่ค่ายเยาวชน 4 
สังฆมณฑลอีสาน และมีโอกาสได้พูดคุยกับน้อง
ถึงกิจกรรมเยาวชนอะไรบ้างที่น้องได้มีส่วนร่วม
กบัทางวดั? “ผมช่วยดแูลวดัในเวลาทีซ่สิเตอร์และ 
ครูค�าสอนไม่อยู ่ครับ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียม
พิธีกรรม การอ่านบทอ่าน การท�าความสะอาดวัด 
ผมก็จะไปช่วย และก็จะไปอบรมพระคัมภีร์บ้าง 
เพื่อท่ีจะน�ามาปรับและเป็นแบบอย่างแก่เพ่ือน ๆ 
เยาวชน” 

จากน้ันก็ถามน ้องต ่อไปว ่ า อะไรคือ 
แรงบันดาลใจให้น้องอุทิศตนเพื่องานอภิบาล 
เด็กและเยาวชนในวัด “แรงบันดาลใจของผมก็
คือ พระครสิต์และแม่พระ เวลาทีผ่มพบกบัปัญหา 
พระองค์จะให้ค�าตอบและทางออกของปัญหา 
ของผม โดยการภาวนา และการถอืปฏบิตัติามทาง
ของพระคริสต์เสมอ” 

เมื่อเราเริ่มคุยกันถูกคอมากขึ้น ก็ท�าให้กล้า
ถามค�าถามลึกลงไปถึงด้านกระแสเรียก การเรียก
ของพระว่า จากการท�างานเยาวชนส่งเสริมให้น้อง
ค้นพบกระแสเรียกของตนเองอย่างไร? “ค้นพบ 
การเป็นเยาวชน และเป็นแบบอย่างที่ดี การ
ด�าเนินชีวิตและการภาวนา เพื่อรับใช้เพื่อนพี่น้อง
และผู้อื่น” นี่ถือว่าเป็นค�าตอบที่ดีมาก เพราะ
เมื่อพูดถึงกระแสเรียก เยาวชนหลายคนยังมี
ความคิดว่า กระแสเรียกนั้น หมายถึงการเรียก

ของพระในหนทาง
ของการเป็นพระ-
สงฆ ์และนักบวช
เท ่ านั้ น จริ ง ๆ  
แล้วมีความหมาย
มากกว่านัน้ กระแส- 
เรียกเป็นการเรียก
ของพระให้เยาวชน
เป็นคริสตชนที่ดี ตามหนทางสิ่งที่เราเลือกจะเป็น 
แต่การเลือกของเรานั้น ไม่ว่าจะประกอบอาชีพ
อะไร เราคริสตชนถอืว่าเป็นลกูสดุทีรั่กของพระเจ้า 
เราจงึตอ้งด�าเนนิชวีติเหมอืนกบัทีน้่องเติล้บอกคอื 
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนพี่น้อง และด�าเนินชีวิต
เพื่อรักและรับใช้ผู้อื่น การให้นั้นเป็นสิ่งที่ดี ยิ่ง
เราให้ ยิ่งเราแบ่งปัน และใช้พระพรมากเท่าไหร่ 
พระพรนั้นก็จะเกิดการทวีคูณ เกิดการเรียนรู้...

ถามลึกลงไปอีกในด้านความเชื่อ น้องเต้ิล
คิดว่า “อะไร” ที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีความ
เชื่อต่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้น? “การภาวนา ภาวนา
คือสิ่งที่ทุกคนสามารถท�าได้ และเป็นสิ่งที่ส�าคัญ
มาก ในการด�าเนนิชวีติของครสิตชน และเป็นการ
สื่อสารระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

ท้ายสุด สุดท้าย อยากฝากข้อคิดและความ
ปรารถนาดีต่อเพื่อน ๆ เยาวชน “การที่เราพี่น้อง
เยาวชนจะเป็นคริสตชนที่ดีได้นั้น จะต้องรู้จัก
ฟังเสียงของพระเจ้า ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากให้
เพื่อนพี่น้องก็คือ การฟังเสียงของพระและการ
ภาวนา” 
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แบ่งปันความอิ่ม...ยิ้มสุขด้วยบุญ 

 

โครงการ “แบ่งปันความอิ่ม...ยิ้มสุขด้วยบุญ”  เพ่ือช่วยเหลือเด็กในสถ�นรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก

ชุมชนวัดมห�วงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6  ซึ่งมีเด็กอ�ยุระหว่�ง 2.5 - 6 ขวบ จำ�นวน 200 คน  จ�กครอบครัวที่มี

ฐ�นะย�กจน ถกูทอดทิง้ บ�้งกำ�พร�้ บ�้งมพีฒัน�ก�รไมเ่หม�ะสมกบัต�มวยั อนึง่ศูนยฯ์ แหง่นี ้ไดร้บัเงนิอดุหนนุ

จ�กภ�ครัฐเพื่อโครงก�รอ�ห�รกล�งวัน เพียงปีละ 20,000 บ�ท และอัตร�ครูพี่เลี้ยงเพียง 1 อัตร� เท่�นั้น และ

อยู่ในภ�วะที่ข�ดแคลนเสมอ    

 เพียงบริจ�คเงินจำ�นวน 3,000 บ�ท ท่�นจะส�ม�รถสนับสนุนกิจกรรม “นม...เพื่อน้องที่ร้องหิว และ 

อ�ห�รกล�งวัน : มื้อเที่ยงนี้...พี่เลี้ยงน้อง”  ให้น้องท้องอิ่มและแบ่งเบ�ภ�ระของมูลนิธิฯ ได้  ท่�นส�ม�รถบริจ�ค

ในน�มบุคคล ครอบครัว กลุ่ม/ชมรม หน่วยง�น/องค์กร  เนื่องในโอก�สต่�ง ๆ  เช่น วันเกิด วันครบรอบสถ�ปน�

หน่วยง�น วันบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม วันทำ�บุญ กิจกรรม CSR.  หรือ วันคริสม�ส/ปีใหม่ นี้  เป็นต้น   เชิญ

ชวนเข�้รว่มแบง่ปนั ไดท้ี ่มลูนธิเิพือ่ก�รฟืน้ฟพูฒัน�เดก็และครอบครวั (ฟอรเ์ดก็)   1035/7-10 ถนนศรนีครนิทร ์

35 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2721-2983 โทรส�ร 02-721-2985 ,  www.fordecthai.

org

 Email: info@fordecthai.org หรือ โอนเงินบริจ�ค ผ่�นบัญชีออมทรัพย์   

ธนาคารกรุงเทพ         สาขาซีคอนสแควร ์  เลขที่   232-0-29388-5   

ธนาคารไทยพาณิชย์    สาขาศรีนครินทร์-อ่อนนุช เลขที่   104-2-08068-0

หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส – เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา (นาม มูลนิธิ ฟอร์เด็ก)

 ห�กโอนเงินบริจ�คแล้ว กรุณ�แจ้งให้มูลนิธิฯ ทร�บด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง ทั้งนี้เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

บริจ�ค  และท่�นส�ม�รถนำ�ไปหักลดหย่อนภ�ษีเงินได้ประจำ�ปีต่อไป 
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ความเชื่อที่สัมผัสได้ทุกวัน; ความหวังที่กล้าฝันถึงทุกคืน

●	 ก็เหมือนวันนั้นแหละ
 วันที่พระเยซูเจ้าทรงสัมผัสผู้ป่วย
 ลูกแค่มาให้พระองค์สัมผัส
 พระองค์กลับก้มลงจูบลูกที่ศีรษะ

●	 ลูกไม่ได้ต้องการมาขอให้หายจากอาการป่วย
 ลูกแค่ขอพระองค์ทรงยอมรับลูก
 พระองค์กลับทรงให้ลูกหมดหัวใจ
 ทุกคนจึงยอมรับลูก

22 พฤศจิกายน 2013
พงศ์ ประมวล

ภาพ:จากเว็บไวต์ต่างประเทศ

●	  นอกจากพ่อแม่แล้ว
 ไม่เคยมีใครท�าเช่นนี้กับลูก
 ลูกจึงเชื่อว่าพระองค์เป็นพ่อ
 พวกเขาบอกว่าให้ลูกมาหาพระองค์สิ
	 จะไม่ผิดหวัง...ไม่ว่าลูกหวังอะไรอยู่

●	 ความรักหมดหัวใจของพระองค์ที่ลูกสัมผัสได้
 เป็นจุดเริ่มต้นความสมหวังทั้งปวงของลูก
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

1 2 3ด.ญ.ญาดา สารกาญจน์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 
กรุงเทพฯ

ด.ช.วิรุฬห์ ชูเกียรติวนา
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
สามพราน

ด.ญ.อภิญญา วิศัยยางกูร
โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนล เกวลี

1 2 3ด.ญ.ปรียาภา ไทรนิ่มนวล
โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์

ด.ญ.ณัฐนนท์ นาคหล่อ
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
สามพราน

ด.ญ.ชุติมน เต็มกลม
โรงเรียนวัดนักบุญเบเนดิ๊กโต

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี
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ชวนน้องคุย

น้องจีรศักดิ์ เต็มนุช น้องบุษยา ใจจัน น้องฐิติกร อยู่อ้น น้องธนดล เพชรศรี น้องอาตี๊ แดงแท้  
น้องศิวกร อยู่อ้น น้องกิจเจริญ ข�ำเจริญ น้องฐิตำภำ อยู่อ้น น้องแหน (ป.2) น้องอดิรุจ เมอะเคอะ  
น้องทักษิณ สมแสน อ�ำพล ปะทะกิ น้องภูมินทร์ อินธิแสง น้องสุเทพ เฉลิมโชคไพศำล น้องภูสิทธิ์ สุดเสรี  
น้องวิทวัส ประมำศไพบูลย์ น้องภคณัฐ แก้วมณี น้องรัตติ รุจิเรขรังสิมำ และน้องศิลดำ รุจิเรขรังสิมำ

ชวนน้องคุย

“Merry Christmas and Happy New 
Year” “สุขสันต์วันคริสต์มำส และสวัสดีปีใหม่ ค.ศ.
2014”  พีป๋่องและทมีงำนสโมสรอดุมศำนต์ วงิวอนขอ
องค์พระเยซเูจ้ำ พระมหำไถ่แห่งมวลมนษุยชำต ิโปรด
อวยพระพรมำยังน้องๆ เด็กๆ ทุกคน และให้ทุกๆ 
ครอบครวัได้มชีว่งวนัแวลำแหง่ควำมสุข สันติ รกัและ
เข้ำใจซึง่กนัและกนั ขอให้ทกุคนและทกุครอบครวัมแีต่
รอยยิม้ จงึขอส่งค�ำภำวนำ ควำมปรำรถนำด ีและก�ำลงั
ใจไปถึงน้องๆ เด็กๆ ทั่วประเทศไทย ขอให้เป็นเด็กดี 
ตั้งใจเรียนหนังสือ เป็นลูกที่นำ่รักของคุณพ่อคุณแม่

กำรบังเกิดของพระเยซูเจ้ำเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ำ 
พระบิดำเจ้ำทรงปฏิบัติตำมสัญญำเสมอ ฉะนั้นเรำจึง
วำงใจในพระองค์ในทุกๆ กรณี และกำรฉลองพระ
คริสตสมภพที่ชำวคริสต์ทั่วโลกกระท�ำกันทุกปี มิได้
เพือ่ระลกึถงึกำรบงัเกดิของพระเยซเูจ้ำทีเ่มอืงเบธเลเฮม
เท่ำนั้น แต่เพื่อฉลองกำรที่พระเยซูเจ้ำเสด็จมำบังเกิด
ในจิตใจของมนุษย์ในปัจจุบันนี้ด้วย

* พี่ป๋อง ขออภัยที่ ใส่ชื่อน้องๆ ทั้ง 3 คน ใน 
“ผลกำรประกวดภำพวำดระบำยส”ี ผดิพลำดไป จึงขอ
น�ำมำลงตีพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง ครับ

จูเนียร์โฟโต้ โครงการ 2014

น้องๆ คนไหนมีภำพสวยๆ ก็รีบส่งภำพ “ยิ้ม...ยิ้ม...

ยิ้ม...” เขำ้มำร่วมสนุกกับทำงสโมสรอุดมศ
ำนต์ได้เลย เอำแบบ

เห็นรอยยิ้มชัดๆ นะครับ

พี่ป๋อง ขอขอบคุณอีกครั้งที่บรรดำคุณพ่อ คุณแม่ ผู้

ปกครอง และน้อง ๆ  คอยสนับสนุนกิจกรรมนี้ ขอแสดงควำม

ชืน่ชมมำ ณ โอกำสนีด้้วยครบั และขอเชิญชวนให้ส่งภำพ “ยิม้...

ยิ้ม...ยิ้ม...” ในปี 2013 เข้ำมำร่วมกันอีกน
ะครับ...

เมือ่ส่งภาพมาร่วมสนกุ อย่าลมืเขยีนชือ่ ทีอ่
ยู ่และตัง้ชือ่

ภำพมำด้วยก็จะดีมำกครับ

ส่งมาที่ พี่ป๋อง สโมสรอุดมศานต์ ชั้น 8 

อาคารเลขที ่122/11 ซ.นาคสุวรรณ (นนทร ี14) ถ.นนทรี 

ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120 หรือส่งทาง E-mail: 

udomsarn@gmail.com นะครับ

ยิ้ม...ยิ้ม...ยิ้ม...

*รางวัลชม
เชย*
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เก็บมาเล่า - เอามาฝาก
Children 

การทำาถำ้าพระกุมาร 
พีป๋่องของแบ่งปันเกรด็เลก็ๆ น้อยๆ เกีย่วกบั  

ประเพณีกำรท�ำถ�้ำ ซึ่งมำจำกอิตำลีโดยนักบุญ
ฟรังซิสอัสซีซี เป็นผู้เร่ิม เม่ือท่ำนออกจำกกรุง
โรม ท่ำนใฝ่ฝันจะอยู่อย่ำงสงบสุขสงบใกล้ชิดกับ 
พระคริสตเจ้ำ และเนื่องจำกวันสมโภชพระคริสต- 
สมภพใกล้เข้ำมำ สองสัปดำห์ก่อนวันฉลองใน
ปี ค.ศ.1223 นักบุญฟรังซิสได้เชิญ ยอห์น เว
ลีตำ เพื่อนของท่ำนและชำวบ้ำนเมืองเกรซโช 
(Greccio) ร่วมระลึกถึงและแสดงละคร กำร
บังเกิดของพระเยซูเจ้ำ ที่นั้นมีภูเขำสูง มีถ�้ำ และมี
ป่ำไม้อยู่รอบๆ ทำ่นเห็นว่ำ สถำนที่นี้เหมำะที่จะท�ำ
เป็นฉำกแสดงละครตำมที่ทำ่นคิดไว้ 

ในค�่ำคืนวันฉลองนั้น คนในท้องถิ่นได้ร่วม
สมทบกับพวกฤำษี เขำตั้งขบวนแห่ จุดไต้ และ
เทียนเพื่อส่องสว่ำง ขบวนเริ่มแห่ไปตำมทำงที ่
คดเคี้ยวบนภูเขำและมำหยุดยังสถำนที่มีรำงหญ้ำ 
ตั้งอยู่ มีวัวและลาอยู่ด้วย เสียงขับร้องของพวก

ฤาษีก้อง สอดประสานกับเสียงร้องขับรับอย่าง
ศรัทธำของฝูงชน นักบุญฟรังซิสยืนอยู ่หน ้ำ 
รำงหญ้ำ เปี่ยมไปด้วยควำมเมตตำสงสำร และ 
ปลื้มปีติสุดที่จะกล่ำวได้...

คืนนั้นเป็นคืนที่วิเศษยิ่งกว่ำคืนใดๆ พระ-
เป็นเจ้ำทรงโปรยปรำยพระคุณนำนำเหนือสถำนที่
แห่งนั้น กล่ำวคือ ผู้ป่วยหลำยคนกลับมีสุขภำพดี  
และสัตว์เลี้ยงหลำยตัวหำยจำกโรคภัย เม่ือกิน
หญ้ำแห้งในรำงหญ้ำ เพรำะพระผู้ไถ่โลกได้เสด็จ
มำบรรทมพักผ่อนบนหญ้ำแห้ง และอัศจรรย์เหล่ำ
นี้ ถือเป็นรำงวัลตอบแทนแก่ผู้มีใจศรัทธำร้อนรน 
เป็นสัญลักษณ์หมำยถึงงำนอันน่ำพิศวงที่นักบุญ 
ฟรังซิสได้ท�ำในโลกนี้ ท่ำนเป็นผู้ปลุกควำมเชื่อ 
ที่ก�ำลังง่วงหงอยให้ตื่นขึ้นมีควำมเชื่อถึงพระเยซ ู
คริสตเจ้ำ พระเจ้ำของเรำ ผู้ทรงด�ำรงพระชนม์ 
และครองรำชย์กับพระบิดำ ร่วมกับพระจิตตลอด 
ชั่วนิรันดร อาแมน! อัลเลลูยา! อัลเลลูยา! 

78   อุดมศานต์  ธันวาคม 2013 

crist 1-92 december.indd   78 12/4/56 BE   11:20 PM



รกัพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...
คำาสอน 

โหราจารย์มาเฝ้าพระกุมาร
(มัทธิว 2 : 1-12)

ในรัชสมัยกษัตริย ์เฮโรด พระเยซูเจ ้ำ
ประสตูทิีเ่มืองเบธเลเฮม ในแคว้นยเูดีย โหรำจำรย์
บางท่านจากทิศตะวันออก เดินทางมายังกรุง
เยรซูำเลม็ สบืถำมว่ำ “กษัตรย์ิชำวยวิทีเ่พิง่ประสตูิ
อยู่ที่ใด พวกเรำได้เห็นดวงประจ�ำพระองค์ขึ้น”

เมือ่กษตัรย์ิเฮโรดทรงทรำบข่ำวนี ้พระองค์
ทรงวุน่วำยพระทยั ชำวกรงุเยรซูำเลม็ทกุคนต่ำงก็
วุน่วำยใจไปด้วย พระองค์ทรงเรยีกประชมุบรรดำ
หัวหน้ำสมณะและธรรมำจำรย์ ตรัสถำมว่ำ “พระ
คริสต์จะประสูติที่ใด” เขำจึงทูลตอบว่ำ “ในเมือง
เบธเลเฮม แคว้นยูเดีย” เพรำะประกำศกเขียนไว้
ว่ำ “เมืองเบธเลเฮม ดินแดนยูดำห์ เจ้ำมิใช่เล็ก
ที่สุดในบรรดำหัวเมืองแห่งยูดำห์ เพรำะผู้น�ำคน
หนึ่งจะออกมำจำกเจ้ำ ซึ่งจะเป็นผู้น�ำอิสรำเอล

ประชำกรของเรำ” .....เมื่อเห็นดำวอีกครั้งหนึ่ง 
บรรดำโหรำจำรย์มีควำมยินดียิ่งนัก เขำเข้ำไปใน
บ้ำน พบพระกุมำรกับพระนำงมำรีย์พระมำรดำ 
จึงคุกเข่ำลงนมัสกำรพระองค์ แล้วเปิดหีบสมบัติ
น�ำทองค�ำ ก�ำยำน และมดยอบ ออกมำถวำย
พระองค์ แต่พระเจ้ำทรงเตอืนเขำในควำมฝันมใิห้
กลับไปหำกษัตริย์เฮโรด เขำจึงกลับไปบ้ำนเมือง
ของตนโดยทำงอื่น...

อนึ่ง เหตุกำรณ์นี้มีควำมหมำยว่ำ พระ
คริสต์ทรงปรำกฏพระองค์ต ่อนำนำชำติเป ็น 
คร้ังแรก สู่ทุกแว่นแคว้น สู่คนทุกชำติ และ
ตำมต�ำนำนระบุนำมทั้งสำมท่ำนว่ำ แคสปำร์ 
(Caspar) เมลคิออร์ (Melchior) และ บัลทำ
ซำร์ (Balthasar) 
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น้องพรรษชล  มีระหันนอก  (อะตอม) *3200*
เกิด : 23 พฤษภำคม 2548
การศึกษา : โรงเรียนมำรีย์รักษ์ นครรำชสีมำ
วิชาที่ชอบ : ภำษำอังกฤษ เพรำะได้รู้ค�ำศัพท์
อนาคตอยากเป็น : หมอ เพรำะได้รักษำคนด้อยโอกำส
เป็นคนมีนิสัย : ร่าเริง แจ่มใส
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : หนูแฮมสเตอร์
ชอบใช้เวลาว่าง : อ่านหนังสือ ว่ายน�้า
กีฬาที่ชอบ : ว่ายน�้า
อาหารที่ชอบ : ข้าวผัดกุ้ง
ความสามารถพิเศษ : ว่ายน�้า
อื่นๆ : เป็นนักกีฬำว่ำยน�้ำ

น้องศาสตรา สุขวาณิชวิชัย  (ไอคิว) *3201*
เกิด : 16 สิงหำคม 2550
การศึกษา : โรงเรียนอนุบำลนิจจำนุเครำะห์ จ.หนองคำย
วิชาที่ชอบ : เลขคณิต เพรำะท�ำได้
อนาคตอยากเป็น : นักดนตรี เพราะชอบสนุก
เป็นคนมีนิสัย : ร่าเริง 
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : แมว
ชอบใช้เวลาว่าง : วาดรูป
กีฬาที่ชอบ : วิ่ง
อาหารที่ชอบ : ข้ำวมันไก่ ,ไข่พะโล้
ความสามารถพิเศษ : ตีกลอง  , นักแต่งนิทำน
อื่นๆ : ร้องเพลง

สมาชิกใหม่

สวัสดีครับ...มาถึงช่วงของ “สมาชิกใหม่” จุดประสงค์ของสโมสรฯ เพื่อให้น้องๆ ได้รู้จัก “เพื่อน
ใหม่” สโมสรฯ แต่หากต้องการรู้จักกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันประสบการณ์ ก็ขอ
ให้ติดต่อผ่านทางโรงเรียนหรือสถาบันที่เพื่อนใหม่สังกัด นะครับ
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ผอ่นคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 

“สิ่งสำาคัญ”
สวสัดคีะน้องๆ ทีน่่ารกัทกุคน “สขุสนัต์วนัพระ
คริสตสมภพและเทศกาลคริสต์มาส” นะคะ 
และขอให้ “ปีใหม่” ที่ก�าลังจะเข้ามาเป็นอีกปีที่
พระคุ้มครอง ฉบับนี้พี่อ้อยมีเรื่องเล่ามาฝาก 

ชื่อเรื่อง “สิ่งส�าคัญ” เรื่องมีอยู่ว่า

ในค�่ำคืนที่จะเปลี่ยนผ่ำนไปยังปีใหม่ ชำย
คนหนึ่งได้ครุ่นคิดถึงสิ่งที่ผ่ำนมำในปีน้ีและคิดว่ำ
อะไรคือสิ่งที่ส�ำคัญ และปีหน้ำเขำควรจะปฏิบัติ
ตัวอย่ำงไร จะท�ำทุกอย่ำงเหมือนเดิมกับปีที่ผ่ำน
มำ หรือจะเริ่มต้นท�ำสิ่งใหม่ๆ เรื่องใด คือ เรื่องที่
ส�ำคัญส�ำหรับเขำ

 เขำได้ออกไปพบปะกับเพื่อนๆ และพูด
คุย และได้สรุปกับว่ำสิ่งที่อยำกจะรู้มี 3 เรื่อง คือ 
“เวลำไหนที่ส�ำคัญ” “ใครคือคนที่ส�ำคัญ” และ  
“สิ่งใดเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ” แต่เขำก็ยังหำค�ำตอบกัน
ไม่ได้ว่ำตกลงแล้วคืออะไร คิดกันไปคิดกันมำก็ยัง
ไม่มีข้อสรุป

ชำยคนนั้นกลับบ้ำน และคุยกับพ่อของเขำ
ในวันรุ่งขึ้น พ่อของชำยคนนั้นท�ำสวน และต้องใช้ 
แรงงำนในกำรท�ำสวน พ่อของเขำฟังเรื่องส่ิงที่ 
อยำกรู้ 3 เรื่อง แล้วก็ไม่ได้พูดอะไร ไม่ได้ตอบ สัก
พักพ่อก็เริ่มเหนื่อย ชำยคนนั้นจึงบอกให้พ่อไปพัก
ในที่ร่ม และเขำก็ช่วยพ่อท�ำงำนต่อ เวลำผำ่นไปจน
พลบค�ำ่ พ่อกไ็ม่ได้ให้ตอบอะไรเร่ืองสิง่ทีส่�ำคัญ ชำย
หนุ่มก็ท�ำสวนต่อไปเรื่อยๆ ขณะนั้นเองก็มีเสียงคน
เดนิมำในสวน ปรำกฏว่ำเป็นชำยอกีคนหนึง่มีท่ำทำง 
ไม่สบำยและบำดเจบ็เขำเดนิผ่ำนมำทีส่วน ชำยหนุม่ 
จึงช่วยท�ำแผลและแบ่งน�้ำให้ดื่มเพื่อให้เขำรู ้สึก
สดชื่นขึ้นและได้พักผ่อน

ชำยผู้บำดเจ็บพอได้พักผ่อนสักพักก็กล่ำว
ค�ำขอโทษต่อสองพ่อลูก ทั้งสองก็รู้สึกงงว่ำด้วย 

เหตุใดชำยผู้บำดเจ็บจะต้องขอโทษ ชำยผู้บำดเจ็บ
บอกว่ำ เขำรู ้สึกตลอดมำว่ำสองพ่อลูกเป็นศัตรู
ทำงกำรค้ำ เนื่องจำกท�ำสวนเหมือนกันและขำยแข่ง
กนั ท�ำให้เขำขำยของได้รำคำไม่ดใีนหลำยๆ โอกำส 
และเขำคิดตลอดมำว่ำจะท�ำอย่ำงไรเพ่ือให้ผลผลิต
ของสวนพ่อลูกคู่นี้ออกมำไม่ดี เพื่อตัวเขำเองจะได้
ขำยพืชผลของตนได้รำคำดีขึ้น

แต่วันนี้ชำยผู้บำดเจ็บบอกว่ำเขำได้เปลี่ยน
ควำมคิด ในตอนแรกเขำตั้งใจเข้ำมำในสวนนี้เพ่ือ
ท�ำลำยพืชผล และระหว่ำงทำง เขำได้รับบำดเจ็บ 
แต่ว่ำสองพ่อลูกนี้ได้ช่วยเหลือเขำ ดังนั้นเขำจึง
เปลี่ยนควำมคิด

ค�่ำคืนนั้นเมื่อกลับมำบ้ำนกินข้ำวเย็นพร้อม
หน้ำกนัทัง้ครอบครวั พ่อบอกกบัชำยหนุม่ว่ำ ค�ำถำม
ของเขำได้รับค�ำตอบหมดแล้ว ชำยหนุ่มก็งงอีก ว่ำ
เขำยงัไม่รูส้กึว่ำเขำได้รบัค�ำตอบอะไรเลย พ่อจงึบอก
ว่ำ ตอนที่ท�ำงำนในสวน ถ้ำทั้งสองคนไม่ได้ช่วยคน
ชำยแปลกหน้ำผู้บำดเจ็บ ก็คงไม่เกิดมิตรภำพขึ้น 
ดังนั้นเวลำที่ส�ำคัญก็คือ ปัจจุบัน คือกำรตัดสินใจ
ในขณะนั้นว่ำจะท�ำตัวอย่ำงไร คนที่ส�ำคัญก็คือ คน
ที่เรำติดต่อด้วย ซึ่งในขณะนั้นก็คือ พ่อกับชำยผู้
บำดเจบ็ และสิง่ทีส่�ำคญัในตอนนัน้กค็อื กำรบรรเทำ
อาการบาดเจ็บของเขา

ดังนั้นส่ิงที่ส�ำคัญในแต่ละช่วงก็อยู ่ที่กำร
ตัดสินใจในขณะนั้นๆ โดยน�ำค�ำสอนของพระเจ้ำ
มาใช้ในการตัดสินใจและน�าทางของเรา ดังนั้นใน
ปีหน้ำนี้ หำกในทุกๆ ขณะเรำก็มีพระเจำ้อยู่ในใจ 
เรำได้ท�ำตำมค�ำสอนของพระองค์ สิง่ทีเ่รำท�ำกจ็ะเป็น
สิ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับเรำในช่วงเวลำนั้นๆ ต่อไป ชำย
หนุ่มนึกตำมและก็น�ำเร่ืองที่คุยกับครอบครัวไปเล่ำ
ต่อให้กับเพื่อนๆ ฟัง...จบแล้วคะ แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้ำนะคะ 
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ไขกล่องคำาถาม
พี่ป๋อง 

ต้องบอกว่ำ จำกเนือ้ควำมในจดหมำยนัน้
ได้เสริมสร้ำงก�ำลังใจให้กับทีมงำน “อุดมสำร  
อุดมศำนต์” และ “สโมสรอุดมศำนต์” เป็น
อย่ำงมำก พวกเรำทีมงำนทุกคนเช่ือและหวังว่ำ 
ผูอ่้ำนทกุท่ำน พีน้่องคริสตชน โรงเรียนคำทอลกิ
ทกุแห่ง และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ครอบครวัครสิต- 
ชน คงจะได้ข้อคิด สิ่งดีๆ และได้รบัแรงบันดำล
ใจในการด�าเนินชีวิต จากนิตยสาร “อุดมสาร - 
อุดมศำนต์”...

พวกเรำทีมงำนทุกคนวอนขอพระเป็นเจ้ำ
โดยอวยพระพรให้ผู้อำ่น “อุดมสำร - อุดม-
ศำนต์” ทุกท่ำนได้สำมำรถพบพระพร ควำมเชื่อ 
และควำมรักของพระยิ่งวันยิ่งมำกขึ้นครับ

ขอขอบพระคุณอีกคร้ังส�ำหรับ จดหมำย
ทุกฉบับ และข้อควำมทุกชิ้น ที่ส่งถึงกัน อ้อ...
เขียนส่งมำเยอะๆ เขียนส่งมำบ่อยๆ ก็ได้ครับ 
ยินดีรับทุกๆ ข้อควำมครับผม

สวัสดีครับ ช่วงของ “ไขกล่องค�าถาม” ครั้งนี้พี่ป๋อง ขออนุญาตหยิบจดหมาย ซึ่งพี่ป๋องเข้าใจ

ว่าผู้เขียนคงเป็นของ คุณแม่น้องไมทกาญจน์ จอกทอง หรือน้องเอพริล...มาลงตีพิมพ์ 

ผลงานระบายสีโดย  
เด็กหญิงไมทกำญจน์ จอกทอง (น้องเอพริล)
14/48 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110 ค่ะ

เรียน ผู้รับผิดชอบ มุมเด็กศิลป์

ชอบกิจกรรมระบำยสีรูปภำพมำกๆ เพรำะเป็นกำรส่งเสริมควำมเชื่อผ่ำนทำงกิจกรรม 

ซึ่งตัวเอง ก็ได้ใช้ภำพพวกนี้ให้ลูกได้ระบำยสีกันอย่ำงสนุกสนำน เลอะเทอะน่ำดู และตัวเอง 
ก็ทนดูไม่ได้ ก็ช่วยๆ บ้ำง ที่ส่งมำนี้ เพื่อต้องกำรให้ลูกได้มีสวนร่วมสนุก และเป็นก�ำลังใจกับ 
ทีมงำนนะคะ ว่ำมีผู้ติดตำมกิจกรรมและสนใจในกิจกรรมอยู่อีกมำกนะคะ เพียงแต่บำงรำยก็อำจ
ไม่กลำ้ส่งก็ได้ค่ะ

ขอพระอวยพรนะคะ ส�ำหรบักำรผลติงำนดีๆ  ทัง้ในเรือ่งส�ำหรบัเดก็ๆ และส�ำหรบัทกุวยัด้วยค่ะ
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มมุเด็กศิลป์
Art มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

    “พระทรงบังเกิดโลกยินดี”
  ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
   (หมดเขตรับผลงานวันที่ 5 มกราคม 2014)
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ไบเบิ้ล วาไรตี้
พี่ป๋อง 

พีป๋่องน�าเรือ่งราว “การประสูติ

ของเยซเูจ้า” มาลงตพีมิพ์ เพ่ือ

ให้น้องๆ ได้รู้ถึงข่าวดี และจะได้

น�าข่าวดีนี้ไปบอกกับเพื่อนๆ 

แถวบ้าน และเพ่ือนๆ ทีโ่รงเรยีน 

เพื่อให ้ เขาเหล่านั้นจะได ้รับ

ข่าวดี ความรัก และสันติสุข 

ในพระเจ้าด้วย... 

ครั้งนั้น พระจักรพรรดิออกัสตัสทรงออกพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรส�ำรวจส�ำมะโนประชำกร
ทั่วจักรวรรดิโรมัน กำรส�ำรวจส�ำมะโนประชำกรครั้งแรกนี้มีขึ้นเมื่อคีรีอัสเป็นผู้ว่ำรำชกำรแคว้นซีเรีย  
ทุกคนต่ำงไปลงทะเบียนในเมืองของตน โยเซฟออกเดินทำงจำกเมืองนำซำเร็ธในแคว้นกำลิลีไปยังเมือง
ของกษัตริย์ดำวิด ชื่อเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย เพรำะโยเซฟสืบเชื้อสำยมำจำกรำชวงศ์กษัตริย์ดำวิด  
ท่ำนไปลงทะเบียนพร้อมกับพระนำงมำรีย์ ซึ่งก�ำลังทรงพระครรภ์ ขณะที่อยู่ที่นั้นก็ถึงก�ำหนดเวลำที่
พระนำงมำรย์ีจะมพีระประสตูกิำล พระนำงประสตูพิระโอรสองค์แรก ทรงใช้ผ้ำพนัพระวรกำยพระกมุำนัน้  
แล้วทรงวำงไว้ในรำงหญ้ำ เนื่องจำกไม่มีที่ในห้องพักแรมเลย

ในบริเวณนั้นมีคนเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่งอยู่กลำงแจ้ง ก�ำลังเฝ้ำฝูงแกะในยำมกลำงคืน ทูตสวรรค์
องค์หนึ่งของพระเจ้ำ ปรำกฏองค์ต่อหน้ำเขำและพระสิริของพระเจ้ำก็ส่องแสงรอบตัวเขำ คนเล้ียงแกะมี
ควำมกลัวอย่ำงยิ่ง แต่ทูตสวรรค์กล่ำวแก่เขำว่ำ “อย่ำกลัวเลย เพรำะเรำน�ำข่ำวดีมำบอกท่ำนทั้งหลำย เป็น
ข่ำวดทีีจ่ะท�ำให้ประชำชนทกุคนยนิดอีย่ำงยิง่ วนันีใ้นเมอืงของกษตัรย์ิดำวดิ พระผูไ้ถ่ประสตูเิพือ่ท่ำนแล้ว 
พระองค์คอืพระคริสต์องค์พระผูเ้ป็นเจ้ำ ท่ำนจะรูจ้กัพระองค์ได้จำกเครือ่งหมำยนี ้ท่ำนจะพบกมุำรคนหนึง่ 
มีผ้าพันกายนอนอยู่ในรางหญ้า”

ทันใดนั้น ทูตสวรรค์อีกจ�ำนวนมำกปรำกฏมำสมทบกับทูตสวรรค์องค์นั้นร้องสรรเสริญพระเจ้ำว่ำ 
“พระสริริุง่โรจน์จงมแีด่พระเจ้ำในสวรรค์สงูสดุ และบนแผ่นดนิ สนัตจิงมแีก่มนษุย์ทีพ่ระองค์โปรดปรำน”

เมื่อบรรดำทูตสวรรค์จำกเขำกลับสู่สวรรค์แล้ว คนเลี้ยงแกะเหล่ำนั้นจึงพูดกันว่ำ “เรำจงไปเมือง
เบธเลเฮมกนัเกดิจะได้เหน็เหตกุำรณ์นีท้ีพ่ระเจ้ำทรงแจ้งให้เรำรู”้ เขำจงึรบีไปและพบพระนำงมำรย์ี โยเซฟ 
และพระกุมำรซึ่งบรรทมอยู่ในรำงหญ้ำ เมื่อคนเล้ียงแกะเห็น ก็เล่ำเร่ืองที่เขำได้ยินมำเก่ียวกับพระกุมำร  
ทุกคนที่ได้ยินต่ำงประหลำดใจในเรื่องที่คนเลี้ยงแกะเล่ำให้ฟังส่วนพระนำงมำรีย์ทรงเก็บเรื่องทั้งหมด 
เหล่ำนี้ไว้ในพระทัยและยังทรงค�ำนึงถึงอยู่

คนเลี้ยงแกะกลับไปโดยถวำยพระพรและสรรเสริญพระเจ้ำในเรื่องต่ำงๆ ที่พวกเขำได้ยินและ 
ได้เห็นตำมที่ทูตสวรรค์บอกไว้  

การประสูติของพระเยซูเจ้า  (ลูกา 2:1-20)
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เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นู๋ฉวย 

สวัสดีค่ะท่ำนผู้อ่ำนทุกท่ำน หันมำมอง
ปฏทินิอกีครัง้กแ็อบตกใจเลก็น้อย นีเ่ดอืนสดุท้ำย
ของปีแล้วหรือ?? เดือนที่เรำจะมำสรุป ประเมิน
ผลและทบทวนการท�างานอภบิาลเดก็และเยาวชน
ตลอดปี ค.ศ.2013 ทีผ่่ำนมำ ทัง้ในเชงิปรมิำณและ
เชิงคุณภำพ ว่ำเรำก�ำลังเน้นหนักไปในด้ำนไหน
บ้ำง และยังอ่อนในด้ำนใดบ้ำง โดยอ้ำงอิงจำก
แผนอภิบำลเด็กและเยำวชน ฉบับที่ 10 ที่ใช้เป็น
นโยบำยในกำรท�ำงำนอภิบำล ตลอด 5 ปีนี้ ค.ศ. 
2011 - 2015 และเมื่อเดือนพฤศจิกำยนที่ผ่ำนมำ 
มกีำรประชมุใหญ่ประจ�ำปี เรำทัง้หลำยคอืผูท้�ำงำน
อภิบาลเด็กและเยาวชน จาก 10 สังฆมณฑลและ  
9 องค์กรสมำชกิ ได้มโีอกำสทบทวนถงึแนวทำงงำน
อภิบาลเด็กและเยาวชน ท�าให้เราเห็นว่า เราก�าลัง
เน้นหนักไปในด้ำนกำรพัฒนำควำมสนิทสัมพันธ์
และควำมเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้ำ โดยอำศัย 
พระวำจำ ศีลศักด์ิสิทธิ์ กำรเรียนคริสตศำสน-
ธรรม และกำรอธษิฐำนภำวนำ รวมถงึกำรประกำศ
และแบ่งปันขำ่วดี ดำ้นศำสนสัมพันธ์ และร่วมท�ำ
กจิกรรมสร้ำงสรรค์กบัผูม้คีวำมเชือ่และวัฒนธรรม
อื่น นี่เป็นยุทธศำสตร์ส�ำคัญยิ่งที่ผู้ท�ำงำนเยำวชน 
ให้ควำมส�ำคัญในด้ำนควำมเชื่อกับเยำวชน 
ค่อนข้ำงมำกเป็นพเิศษ ท้ังด้ำนกำรส่งเสริม กำรฟ้ืนฟู 
จิตใจ และยังมุ่งเน้นกำรค้นพบ กำรตอบสนอง  
กำรอุทิศตนต่อกระแสเรียกกำรเป็นฆรำวำส  
พระสงฆ์ และนักบวช ด้วยจิตตำรมณ์คริสตชน

กำรท�ำงำนแบบประสำนสัมพันธ์และแบบ
เครือข่ำยทั้งภำยในพระศำสนจักร และองค์กรที่
ท�ำงำนกบัเด็กและเยำวชนนัน้มีสถติิในเชงิปรมิำณ
ค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกกำรท�ำงำนอภิบำลเด็กและ
เยำวชนนั้น ต้องเน้นกำรท�ำงำนแบบเครือข่ำย 
เพือ่นชวนเพือ่น เพือ่นช่วยเพือ่น เพราะการท�างาน
อภิบำลเยำวชนนั้นต้องมุ่งเน้นด้ำนควำมสัมพันธ์
และมิตรภาพ 

งำนอภิบำลที่ เน ้นกำรให ้ คุณค ่ ำและ 
ควำมหมำยแห่งควำมรกั กำรเคำรพศกัดิศ์รคีวำม

เป็นมนุษย์และเพศ ครอบครัวและกำรแต่งงำน
นั้นเป็นอีกหนึ่งนโยบำย ที่เรำมีโครงกำรส่งเสริม
ชีวิต (Pro Life) อยำ่งต่อเนื่อง 5 ปี เพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตเยำวชนให้เขำตระหนักถึงศักด์ิศรีที่
พิเศษ ในกำรที่เขำเป็นลูก เป็นฉำยำลักษณ์ของ
พระเจ้ำ และกำรเคำรพให้เกียรติซึ่งกันและกัน

กำรศึกษำแบบบูรณำกำรเพ่ือให้ควำมเชื่อ
และกำรด�ำเนินชีวิตสอดคล้องกัน ก็เป็นอีกหนึ่ง
ด้ำนทีเ่รำมุง่เน้นให้เยำวชนได้มโีอกำสปฏบิตัพัินธ- 
กิจแห่งรักและรับใช้สังคมโลก และกำรดูแล 
สิ่งแวดล้อม 

กำรเสริมสร้ำงควำมรู ้เพ่ือให้เท่ำทันและ
สำมำรถใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำง-
สรรค์ตำมแนวทำงคริสตชนนั้น มีส่วนส�ำคัญยิ่ง 
เพือ่เยำวชนจะได้รูจ้กักำรใช้สือ่สร้ำงสรรค์และเกดิ 
ประโยชน์ต่อตนเอง รู้จักแยกแยะและไม่ตกเป็น
เครื่องมือ

ด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกร กำร 
ส่งเสรมิเยาวชน การสร้างผูน้�าเยาวชน ผู้ประสานงาน  
และทีมประสำนงำนเยำวชนนั้น เป็นนโยบำยงำน
อภิบาลที่ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างพวกเขาให้ม ี
วฒุภิำวะสมวยั และพฒันำตนเอง กลบัมำอทุศิตน
รับใช้พระศำสนจักรตำมควำมสำมำรถ

การเสริมสร้างทักษะในการสร้างสันติ ลด
ควำมขัดแย้งและควำมรุนแรง ในครอบครัว 
ชุมชน และสังคม เรำผู้ท�ำงำนเยำวชนคุยกันว่ำ 
เรำยังอ่อนในด้ำนนี้มำก และปรึกษำหำรือกันว่ำ 
เรำจะส่งเสรมิทกัษะเหล่ำนีใ้นกิจกรรมอะไรได้บ้ำง

ทั้งหมดนี้ เป็นกำรทบทวนงำนอภิบำล
เด็กและเยาวชน ที่เราผู ้ท�างานจะต้องมาร่วม
กันวำงแผนงำนอภิบำลให้ตรงกับเยำวชนในยุค
ปัจจุบันและอยู่บนแนวทำงงำนอภิบำลของพระ
ศำสนจกัรด้วย ขอค�ำภำวนำเป็นพิเศษ ส�ำหรบังำน
อภิบำลเด็กและเยำวชนด้วยนะคะ... 
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A.)

(B.)

 “เราจงไปเมืองเบธเลเฮมกันเถิด จะได้เห็นเหตุการณ์น้ีท่ีพระเจ้าทรงแจ้งให้เรารู้” (ลูกา 2:10-20  
น้องๆ เด็กๆ คงทรำบกันแล้ววำ่ คนเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่ง คือคนกลุ่มแรกที่มีโอกำสได้พบ และนมัสกำรพระกุมำร
เยซู...“โอ้!!!...มีบุญเหลือเกิน”
 ส�ำหรับเกมฯ ครั้งนี้อยำกให้น้องๆ ช่วยกันค้นหำจุดต่ำงที่มีอยู่ใน 2 ภำพนี้ รวม 10 แห่ง ใครค้นพบ
ครบแล้ว รีบส่งมำร่วมสนุกชิงรำงวัลกันนะครับ
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ชวีิต มันส์ๆ ของพี่แป้ง
พี่แป้ง-มันส ์

เทศกาลเตรยีมรบัเสดจ็
พระคริสตสมภพใกล้เข้ำมำ
แล้วนะคะ ทุกๆ ประเทศที่
แป้งบินมำท�ำงำน ไม่ว่ำจะ
เดินผ่ำนไปทำงไหนก็จะเห็น
ตำมห้ำงร้ำนและสถำนทีส่�ำคญั
ต่ำงๆ ประดับประดำไปด้วย
ต้นคริสต์มำส ซำนตำคลอส 
กวำงเรนเดียร ์ และกล่อง 
ของขวัญต ่ างๆ มากมาย  
ช่ำงเป็นเทศกำลท่ีน่ำรื่นรมย์
มากเลยทีเดียว

หวนนึกถึงเหตุกำรณ์ตอนเด็กๆ ในช่วง
ค�่ำคืนวันคริสต์มำส หนูแป้งก็จะเอำถุงเทำ้ใหญ่ๆ
แขวนไว้ที่หน้ำต่ำง เฝ้ำรอซำนตำคลอสขี่กวำง 
เรนเดียร์มำแจกของขวัญ ตื่นเช้ำมำก็จะเห็น
ของขวัญอยู ่ข้ำงหมอนทุกคร้ังไป มีอยู ่ปีหนึ่ง
ซำนตำคลอสผู้ใจดี นอกจำกจะให้ตุ๊กตำบำร์บี้ 
เป็นของขวัญหนูแป้งแล้ว ยังแถมหนังสือนิทำน
หนึ่งเล่มชื่อว่ำ “เทวดำจิ๋ว...”

หนูแป้งตัวจิ๋วเฉกเช่นเทวดำที่หน้ำปก เปิด
หนังสืออ่ำนช้ำๆ ควำมวำ่ “...เทวดำจิ๋วผู้ซึ่งมีอำยุ 
4 ขวบกว่ำๆ เดินทำงมำแสดงตัวกับผู้เฝ้ำประตู
สวรรค์ ด้วยควำมที่เทวดำจิ๋วนั้นจำกบ้ำนมำทั้งๆ 
ที่องค์เล็กมำก จึงต้องใช้เวลำมำกกวำ่เทวดำองค์
อื่นในการสวดภาวนา หรือการร้องเพลง รัศมี
รอบศีรษะของเทวดำก็ดูไม่เปล่งประกำยเท่ำที่
ควร และมักจะอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ ตกมำทำง
ซ้ำยบ้ำงขวำบ้ำง มิหน�ำซ�้ำ ปีกของเทวดำจ๋ิวก็ไม่

ได้มปีระโยชน์หรอืเป็นเครือ่ง
ประดับที่สวยงามแต่อย่าง
ใด ทูตสวรรค์องค์อื่นๆ มัก
จะปิดตำทุกครั้งที่เทวดำจิ๋ว
พยายามบิน เพราะเทวดา
จิ๋วมักลืมขยับปีกเสมอ จน
ท�ำให้เธอตกสวรรค์อยู่บ่อยๆ 
วันหนึ่ง เทวดำจิ๋วได้พบกับ
เทวดำแห่งควำมเข้ำใจ เธอ
ได้เล่ำถึงควำมอึดอัดใจให้
เทวดำผูใ้หญ่ท่ำนนีฟั้ง พร้อม
ทั้งบอกกับเทวดำแห่งควำม

เข้ำใจว่ำ หำกเธอได้กล่องที่อยู่ข้ำงเตียงของเธอ 
เธอจะมีควำมสุขในสรวงสวรรค์มำกกวำ่นี้ เทวดำ
แห่งควำมเข้ำใจได้วำนให้เทวดำผู้น�ำข่ำวไปน�ำ
กล่องใบนั้นมำ ตั้งแต่นั้นเทวดำจิ๋วก็มีควำมสุข
แบบที่เทวดำองค์อื่นๆไม่เคยเห็นมำก่อน และ
แล้วก็ถึงเวลำที่พระเยซูจะทรงบังเกิด กระแสข่ำว
แพร่ไปทัว่สรวงสวรรค์ เทวดำ อคัรเทวดำเซรำฟิม
และเครูบิม แม้แต่กระทั่งผู้ท�ำรัศมี ต่ำงละทิ้งงำน
ประจ�ำของตนมำเตรียมของขวัญถวำยพระกุมำร 
ยกเว้นเทวดำจิ๋วที่กระวนกระวำยไม่รู้จะหำสิ่งใด
มำถวำยพระกุมำร เพรำะเธอนั้นร้องเพลงก็ไม่
เก่ง เขียนหนังสือก็ไม่ได้ เวลำมหัศจรรย์ใกล้เขำ้
มำทุกที เทวดำจิ๋วจึงตัดสินใจน�ำสิ่งที่เธอซ่อนไว ้
ใต้เมฆออกมำ กล่องหยำบๆใบเล็กๆ เมื่อน�ำไป
รวมกับกล่องของขวญัของเทวดำองค์อืน่ มนัช่ำงดู
ไร้ค่ำเสียจริง เธอปรำรถนำที่จะดึงมันกลับมำ แต่
ช้ำไปเสียแล้ว พระหัตถ์ของพระเป็นเจ้ำเคลื่อนที่ 

ของขวัญจากเทวดาจิ๋ว
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มำหยดุหน้ำกล่องของขวญัของเทวดำจิว๋ เทวดำจิว๋
ตวัสัน่ในขณะท่ีกล่องของขวัญของเธอถกูเปิดออก 
และสิ่งที่อยู่ในนั้นปรากฏต่อสายพระเนตรของ
พระเป็นเจ้ำ และต่อสำยตำทุกคู่บนสรวงสวรรค์  
ของขวญัในกล่องนัน้ มีผเีส้ือปีกทอง 1 ตัว เธอจบัได้ 
บนทวิเขำเหนอืกรุงเยรูซำเล็ม มีไข่สฟ้ีำทีไ่ด้มำจำก
รงันกบนต้นมะกอกบรเิวณครวัของแม่เทวดำจิว๋ มี
หินสีขำวสองก้อน และปลอกคอสุนัขลูกผสมที่ได้
ตำยไปขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่บนโลก 

เทวดำจิว๋ปิดหน้ำ ร้องไห้อย่ำงขมขืน่ ทนัใด
นั้น พระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสว่า “ในบรรดา
ของขวัญทั้งปวงของเหล่าเทวดา กล่องเล็กๆ นี้
ท�ำให้เรำพอใจมำกกว่ำอะไรทัง้หมด พระบตุรของ
พระเจ้ำจะบังเกิดเป็นกษัตริย์ของมนุษย์ สิ่งตำ่งๆ 
ในกล่องนี้จะเป็นส่ิงที่บุตรของเรำได้รู้จักและรัก 
เรำขอรับของขวัญชิ้นนี้ ในนำมของพระกุมำรเยซู
ผู้ทรงบังเกิดจำกพระนำงมำรีย์ ณ คืนนี้ที่เบธเล-
เฮม กล่องของขวัญกล่องนี้ค่อยๆ ลอยขึ้นอยำ่ง
ช้ำๆ ลอยไปเหนือถ�้ำเลี้ยงสัตว์ที่พระกุมำรทรง

บงัเกดิ ของขวญัทีต่�ำ่ต้องของเทวดำจิว๋  
ได้ชื่อตลอดกำลนิรันดร์ว่ำ “ดำวสุกใส
แห่งเบธเลเฮม”...”

ทุกครั้งที่แป้งอ่ำนนิทำนเรื่อง
นี้จบ ท�ำให้คิดเสมอว่ำ ควำมรักที่มี
คุณค่ำเกิดจำกควำมรักที่รู้จักให้และ
เสียสละจำกก้นบึ้งของหัวใจที่แท้จริง
เช่นเดียวกับเทวดำจิ๋วที่ได้มอบสิ่งที่
เธอรักและหวงแหนมำกที่สุดเพื่อเป็น 
ของขวัญแด่พระกุมำรเจ้ำ แป้งเองได้
เห็นภาพของการให้และการเสียสละ
แบบนี้อยู ่บ่อยๆ เหตุกำรณ์ที่จ�ำได้ 
ไม่ลมืคอื สมยัทีเ่รยีนสงัคมสงเครำะห์
ศำสตร์ มีกำรออกเยี่ยมผู ้สูงอำยุ
ตำมชุมชนแออัด คุณยำยท่ำนหนึ่ง 

ประกอบอำชีพขำยข้ำวแกงรถเข็นเพ่ือเลี้ยงหลำน
ที่พิกำรทำงสมอง เมื่อกำรสนทนำสิ้นสุด คุณยำย
ทำ่นนั้นได้น�ำมะพร้ำว 4 ลูก ซึ่งแป้งและเพื่อนๆ 
ทรำบดีว่ำคุณยำยตัง้ใจซ้ือมะพร้ำวเพ่ือเป็นวตัถุดิบ
ในกำรท�ำขำ้วแกงขำย แต่คุณยำยก็น�ำมำแจกจำ่ย 
โดยที่ยังไม่รู ้ว ่ำ จะเอำอะไรไปท�ำแกงขำยใน 
วันรุ่งขึ้น คุณยำยรู้เพียงแต่ว่ำ มะพร้ำว 4 ลูกคือ
ทัง้หมดทีค่ณุยำยม ีและสิง่นีเ้พือ่ตอบแทนน�ำ้ใจที่
นักศึกษำมำเยี่ยมคุณยำยถึงบำ้น 

เรำนี้หนอ โชคดีกว่ำคุณยำย และโตกว่ำ
เทวดำจิ๋วเป็นไหนๆ แต่ควำมเป็นเรำในทุกวันนี้
เรากลับร้องขอ มากกว่าที่จะให้ กลับแก่งแย่ง 
มำกกว่ำที่จะเสียสละ กลับหวังเป็นใหญ่ มำกกวำ่
รับใช้ ถึงเวลำฉุกคิดเตรียมของขวัญที่มีค่ำจำกใจ
ของเรำ เพื่อร่วมถวำยของขวัญแด่พระกุมำร ใน
เทศกำลพระคริสตสมภพกันแล้วนะคะ คุณค่ำใน
ควำมดีแม้เพียงเล็กน้อยก็ย่ิงใหญ่ในสำยตำพระ 
ผู้เป็นเจ้ำเสมอค่ะ สุขสันต์วันคริสตสมภพและ
สวัสดีปีใหม่ค่ะ 
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จดหมายจากผู้อ่าน
นายปณ.สาธุฯ

ผมเคยได้ยนิชือ่นกับญุมาร์ตนิ เดอ พอร์แรส 
ว่าเป็นทาสผิวด�า คุณปณ.สาธุ มีรูปของท่านพร้อม
ประวัติไหมครับ?

ตอบ  นักบุญมำร์ติน เดอ พอร์แรส ระลึกถึง 
ท่ำนในวนัที ่3 พฤศจกิำยนของทกุปี ผมมทีัง้ภำพและ
ประวัติครบเลยครับเชิญชมและอ่ำนได้เลย

นักบุญมำร์ติน เดอ พอร์แรส (St. Martin 
de Porres) ภรำดำฆรำวำสคณะโดมินิกัน 
(Dominican Lay Brother) (ค.ศ. ๑๕๗๙-
๑๖๓๙) อำยุ ๖๐ ปี

“ท่ำนเป็นบุรุษแห่งควำมรักเมตตำผู้ยิ่งใหญ่ 
ถูกแต่งตั้งให้ท�ำหน้ำที่ที่ห้องพยำบำล มิใช่แค่เพียง
รักษำเยียวยำเพื่อนพี่น้องนักบวชเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย
เท่ำนั้น แต่ยังช่วยท�ำหน้ำที่ที่ใหญ่กว่ำนั้นด้วย คือ 
ท่ำนแจกจ่ำยควำมรักอันยิ่งใหญ่แก่โลกทั้งใบ เพรำะ
สิ่งนี้เองที่ทุกคนได้รู้จักท่ำนในฐำนะเสมือนเป็นพ่อ
และเป็นควำมบรรเทำใจ จึงพำกันขนำนนำมให้ท่ำน
ว่ำ บิดำของผู้ยำกไร้ค�ำจำกพยำนร่วมสมัย

มำร์ตนิ เดอ พอร์แรสเกดิในเมอืงลมิำ ประเทศ
เปรู ในปี ๑๕๗๙ บิดำของท่ำนเป็นชำวสเปนผู้สูงศักดิ์ 
ซึ่งต่อมำได้เป็นผู้ส�ำเร็จรำชกำรประจ�ำประเทศปำนำมำ 

แต่แม่ของท่ำนเป็นหญิงผิวด�ำที่มิใช่ทำส มีนำมว่ำ 
อันนำ เห็นได้ชัดว่ำรูปลักษณ์ภำยนอกของมำร์ตินนั้น 
รับเอำมำจำกแม่เต็มๆ และบิดำก็ปฏิเสธไม่รับรู้เรื่อง
ลูกชำยผู้เป็น “มูแล้ตโต้”(mulatto)คนนี้อยู่เป็นเวลำ
หลำยปีทีเดียว มำร์ตินไปฝึกงำนกับช่ำงตัดผมคน
หนึ่ง ซึ่งเป็นอำชีพที่ในยุคนั้นต้องผนวกเอำทักษะทำง 
กำรแพทย์และกำรผ่ำตัดเข้ำไปกับกำรตัดผมด้วย มำร์ติน 
เชี่ยวชำญสิ่งเหล่ำนี้อย่ำงรวดเร็ว แต่พออำยุได้ ๑๕ ปี 
ท่ำนก็ขอสมัครเข้ำอำรำมคณะโดมินิกัน แต่แทนที่จะ
สมัครเข้ำไปในฐำนะเป็นบรำเดอร์แบบฆรำวำส ท่ำน
กลับขอสมัครเขำไปในหน้ำที่ที่ต�่ำต้อยที่สุดคือเป็น  
“โดนำโด” (donado) หรือฆรำวำสผู้รับใช้ มีหน้ำที ่
ท�ำงำนมือต่ำงๆเช่น กวำดพ้ืนอำรำมและท�ำควำมสะอำด 
ส้วม อำรำมยอมรบัเขำให้เข้ำคณะได้ จงึได้สวมเครือ่งแบบ 
ผ้ำลินินสีขำว ผ้ำคลุมไหล่สีด�ำกับชุดยำวสีด�ำ

ทัง้ๆ ทีท่่ำนมคีวำมถ่อมตวัอย่ำงสดุๆแล้วกต็ำม 
แต่มำร์ตินไม่อำจซ่อนพรสวรรค์กับควำมสำมำรถ
ของตนได้นำนนัก โดยเฉพำะควำมเชี่ยวชำญในเรื่อง
ยำ ไม่นำนนักก็ได้รับหนำ้ที่ให้อยู่ประจ�ำห้องพยำบำล
ของอำรำม อำศัยควำมรู้พ้ืนบ้ำนในกำรรักษำเยียวยำ
ด้วยสมุนไพรและยำที่ปรุงขึ้นเอง ท�ำให้มำร์ตินม ี
ชือ่เสยีงแพร่ออกไปในฐำนะเป็นผูเ้ยยีวยำรกัษำทีเ่ป่ียม
ด้วยพรสวรรค์ แต่เป็นที่เล่ำลือกันว่ำตัวยำของท่ำนยัง
ประกอบไปด้วยอ�ำนำจของอัศจรรย์ มีเรือ่งรำวมำกมำย
ที่เล่ำลือกันถึงควำมสำมำรถในกำรวินิจฉัยโรคอย่ำง
เหนือธรรมชำติของท่ำน และยังเล่ำถึงพลังในกำร
รักษำควำมเจ็บไข้ต่ำงๆด้วยเพียงกำรสัมผัสจำกท่ำน
หรือเพียงแค่ทำ่นอยู่ตรงนั้นเท่ำนั้น

มำร์ตินมิได้เก็บง�ำหน้ำที่นักบวชในกำรรักษำ
โรคไว้เพยีงในรัว้ของอำรำม ท่ำนเอำใจใส่คนป่วยและ
ผู้บำดเจ็บในทุกที่ที่ทำ่นไปพบเห็นเข้ำด้วย โดยเฉพำะ
บรรดำคนท่ียำกจนแสนเขญ็ท่ีอำศัยอยู่ในท้องถนนของ
เมืองลิมำโดยไม่มีใครเอำใจใส่พวกเขำเลย มำร์ติน 
มกัจะพำคนเหล่ำนีเ้ข้ำมำในห้องของตนและให้นอนใน
เตียงของตน ถึงกับว่ำอธิกำรของท่ำนต้องสั่งให้ท่ำน
เลิกกำรกระท�ำดังกล่ำว เมื่อพบว่ำท่ำนยังละเมิดค�ำ
สั่งอยู่ ท่ำนก็ถูกดุถูกวำ่กล่ำวอย่ำงแรง แต่ท่ำนก็ตอบ
อย่ำงอ่อนหวำนวำ่ “โปรดยกโทษควำมผิดของผมเถิด
ครับ ผมไม่ทรำบวำ่กฎวินัยของควำมนบนอบนั้นต้อง
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มำก่อนควำมรักเมตตำ” ดังนั้นเองท�ำให้มำร์ตินได้รับ
สทิธิท์ีจ่ะกระท�ำตำมแสงแห่งควำมคดิของท่ำนได้ แต่นี ่
ก็มิใช่เพียงครั้งเดียวที่ควำมซื่อใสอันศักดิ์สิทธิ์ของ 
มำร์ตินไปท�ำให้บรรดำผูใ้หญ่ของท่ำนต้องอบัอำย ครัง้
หนึ่งเมื่ออำรำมก�ำลังมีหนี้สิน ท่ำนก็เสนอตัวท่ำนเอง 
ให้อำรำมขำยทำ่นไปเป็นทำสก็ได้ อธิกำรได้ยินแล้วก็
แทบสะอื้นไห้ “กลับไปที่อำรำมเลย” ทำ่นบอกมำร์ติน 
“เธอไม่ได้มีไว้ขำยนะ”

ควำมรักเมตตำของมำร์ตินเทหลั่งออกสู่ทุกคน
ท่ีถือว่ำเป็นคนไร้ค่ำ เช่น พวกชำวอินเดียนพ้ืนเมือง 
คนยำกไร้ และคนเจบ็ป่วย ท่ำนรูส้กึถงึหน้ำทีท่ีจ่ะต้อง
ดูแลพวกทำสชำวแอฟริกันเป็นพิเศษ ท่ำนจะเอำของ
ขวญัจ�ำพวกอำหำรและเคร่ืองดืม่ไปให้เสมอ และรกัษำ
ควำมเจ็บไข้ให้ และบรรเทำใจพวกเขำที่ต้องมำถูก
พันธนำกำรอยู่อย่ำงนี้ แม้กระทั่งบรรดำสัตว์ก็ยังเป็น
เป้ำหมำยในกำรรับใช้ด้วยใจรักของท่ำนต่อพวกมัน 
ท่ำนปฏิบัติต่อสัตว์ที่ป่วยด้วยควำมทุ่มเทอันเดียวกัน
กับที่หยิบยื่นให้มนุษย์ สุนัขที่ป่วยและหิวโซ พวกลำ
และไก่งวงล้วนอยู่ในหมู่คนป่วยของท่ำนทั้งนั้น และ
เลำ่กันด้วยวำ่ทำ่นสำมำรถสื่อสำรกับพวกสัตว์ได้ ครั้ง
หนึ่ง ตอนที่อำรำมถูกเล่นงำนจำกพวกหนูที่ทวีจ�ำนวน
ยั้วเยี้ยขึ้นทุกวันนั้น มำร์ตินจึงจับหนูมำตัวหนึ่ง แล้ว
พยำยำมเกลี้ยกล่อมมันด้วยควำมเคำรพให้มันไปพำ
พรรคพวกให้ออกไปจำกอำรำมเสีย และให้เข้ำไปใน
สวนเพือ่ท่ำนจะได้ไปจดัหำเป็นกำรส่วนตวัให้สิง่ทีพ่วก
มนัต้องกำร ภำยในเวลำไม่กีน่ำท ีกองทพัหนพูำกนัละ
จำกอำรำมไปหมดอย่ำงทีท่่ำนขอร้องจำกพวกมนั หลงั
จำกนัน้เป็นต้นไป ท่ำนกร็กัษำค�ำทีต่่อรองเอำไว้ คอืหำ
อำหำรไปทิ้งไว้ให้พวกมัน ครั้งหนึ่งในครัว นักบวช 
คนหนึ่งต้องแปลกใจที่มำเจอภำพที่มีสุนัข แมว และ
หนอูย่างละตวั ต่างกก็�าลงักนิอาหารจากชามเดยีวกนัที่
มำร์ตินจดัให้อยูอ่ย่ำงพร้อมเพรยีง อนัเป็นภำพลกัษณ์
ของ “อำณำจักรแห่งสันติ” ที่ก�ำลังเป็นไปอยู่ต่อหนำ้
ต่อตำนักบวชองค์นั้น

ในทีส่ดุ หลงัจำก ๙ ปีผ่ำนไป คณะผูใ้หญ่ของ 
มำร์ตินก็เกลี้ยกล่อมให้มำร์ตินเป็นภรำดำฆำรวำส 
อย่างเตม็ตวัเตม็ขัน้เสยีท ีบรรดาเพือ่นพีน้่องในอาราม
ท้ังหมด และไม่นำนนักก็ทั้งเมืองลิมำด้วย ต่ำงก็
ยอมรับกันโดยถ้วนหน้ำว่ำมำร์ตินนั้นเป็นเพื่อนพิเศษ

ของพระผู้เป็นเจำ้ ควำมสุภำพถ่อมตน ควำมศรัทธำ
และควำมรักเมตตำมหำศำลของท่ำนล้วนเป็นเนื้อหำ
หลักในเรื่องรำวท่ีเกิดขึ้นสำรพัดจนนับครั้งไม่ได้แล้ว 
เรื่องจ�านวนมากเล่ากันปากต่อปากแม้กระทั่งตอนที่
ท่ำนยงัไม่ตำยด้วยซ�ำ้ มพียำนจ�ำนวนมำกจนนบัไม่ไหว
เช่นกนัทีอ่อกมายนืยนัพระพรเหนอืธรรมชาตมิากมาย
ของท่านในกาลต่อๆมาด้วย รวมทัง้เรือ่งทีท่่านลอยตวั
ขึ้นจำกพื้นระหว่ำงที่ท่ำนก�ำลังสวดภำวนำ พระพรแห่ง
กำรรักษำโรค พรแห่งกำรเรียนรู้อยำ่งอัศจรรย์ กำรมี
ตำทิพย์ของท่ำนและเห็นเหตุกำรณ์ในอนำคตได้ พลัง
แห่งกำรผ่ำนประตูที่ลงกลอนเอำไว้ และยังสำมำรถ
หำยตัวไปได้ตำมที่ต้องกำร ดูรำวกับว่ำสมรรถนะ
ที่กล่ำวมำยังไม่เพียงพอกระมัง เพรำะยังมีผู้อ้ำงว่ำ 
มำร์ตินได้รับพระพรพิเศษให้ปรำกฏตัวได้มำกกว่ำ
หนึ่งสถำนท่ีในเวลำเดียวกันอีกด้วย และยังมีพยำน
จ�ำนวนมำกอ้ำงอยู่ประจ�ำว่ำได้พบกับท่ำนในสถำนที่
ห่ำงไกลลิบออกในหลำยๆมุมของโลก เช่นที่ประเทศ
จีน เม็กซิโก แอฟริกำเหนือ ในขณะที่ตลอดเวลำนั้น
ท่ำนไม่เคยจำกเมืองลิมำไปไหนเลย

ดเูหมอืนว่ำมำร์ตนิจะอยูเ่ลยขอบเขตของควำม
เป็นไปได้ในหลำยๆเรื่องทั้งในระดับธรรมชำติและ
ระดับศีลธรรม ควำมศรัทธำร้อนรนของท่ำนได้รับ
เชื้อไฟมำจำกกำรเข้ำญำนอันสุดยอด ท่ำนด�ำรงชีวิต
อยู่ด้วยเพียงขนมปังกับน�้ำเปลำ่เท่ำนั้นจริงๆ นอนบน
พื้นห้อง สวมใส่เสื้อผ้ำที่เป็นขนทิ่มแทงผิวและปฏิบัติ
ต่อร่ำงกำยของท่ำนอย่ำงไม่บ�ำรุงบ�ำเรอ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ข้อมลูเรือ่งกำรทีท่่ำนทรมำนตวัเองทกุคนืยิง่จะ 
ไม่น่ำอ่ำนสกัเท่ำไหร่ เมือ่ถกูถำมว่ำท�ำไมท่ำนจงึปฏบิตัิ
ตัวเยี่ยงนั้น ซึ่งต้องถือว่ำเป็นกำรเกินเลยโหดร้ำยกับ
ตัวเองยิ่งกว่ำกำรทรมำนกำยที่ท�ำกันทั่วๆไปในอำรำม
สมัยศตวรรษที่ ๑๖

มำร์ตินก็จะพึมพ�ำถึงอะไรบำงอย่ำงที่เกี่ยวกับ 
บำปจ�ำนวนมหึมำที่ท ่ำนต้องท�ำกำรใช้โทษชดเชย
ให้ บำปอะไรเล่ำหนอจะมำเบียดเบียนมโนธรรมของ
ภรำดำผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้ได้? ก็ได้แก่ ระบบกำรมีทำส 
ในสมัยนั้น การเหยียบย�่าที่กระท�าสะสมมายาวนาน
ต่อคนยำกจนและชำวอินเดียนพื้นเมือง กำรล่วง
ละเมิดควำมยุติธรรมกันอย่ำงมโหฬำรในสังคมที่ถือ

(อ่านต่อที่หน้า 62)
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

...หว่ำนอะไร ได้อย่ำงนั้น
ดินดีพลัน เพิ่มผลผลิต
หว่านดี ให้ชีวิต
คิดพูดท�ำ ตำมครรลอง

...หว่ำนรำ้ย ก็ได้ร้ำย
อีกท�าลาย ให้ดินหมอง
หน�ำซ�้ำ พำล�ำพอง
ผยองชั่ว มิกลัวใด

...บ้านเมือง ก็เหมือนดิน
จะพังสิ้น ทรุดโทรมได้
ปล่อยร้ำย ท�ำลำยไทย
คือปล่อยใจ ให้ร้ำยน�ำ

...ถึงกำล ต้องหำญสู้
หรือจะอยู่ อย่างตกต�า่
ฟื้นฟู มโนธรรม
ท�ำดินดี กลับคืนเดิม

ภัศม์

หว่านความดีในดวงใจ
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