


พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ประจ�าปี ค.ศ. 2015 เดือนมกราคม

เพื่อบรรดาศาสนิกชนที่มีประเพณีทางศาสนาต่างกัน รวมทั้งบรรดาผู้มีน�้าใจดีทั้งหลาย  

จะได้ร่วมมือกันท�างาน เพื่อส่งเสริมสันติภาพ

เพื่อให้ปีแห่งชีวิตนักบวช เป็นโอกาสให้บรรดานักบวชชายหญิงได้ค้นพบความชื่นชมยินดี 

แห่งการติดตามพระคริสตเจ้า และกระท�าหน้าที่ของตนด้วยความกระตือรือร้น เพื่อรับใช้คนยากจน

จงเป็นผู้ปกปักรักษาของขวัญที่พระเจ้าทรงมอบให้ เมื่อมนุษย์ล้มเหลวต่อการปกป้อง
และเคารพต่อสิ่งสร้างของพระเจ้า เมื่อมนุษย์เมินเฉยต่อแผนการของพระเจ้า  
และเมื่อมนุษย์ดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้าแบบทิ้งขว้าง ประตูแห่งการท�าลายล้าง 

ก็ถูกเปิดออกและหัวใจของเราก็จะกลายเป็นพวกใจกระด้าง

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  
19 มีนาคม 2013 
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เร่ืองราวของประกาศกโยนาห์น้ัน พระ 
ผู้เป็นเจ้าทรงดลใจให้มนุษย์เขียนขึ้น เพื่อสอน 
ชาวยิวว่าพระเป็นเจ้าทรงรักและมีเมตตาต่อ 
ชาติอื่นเช่นเดียวกัน โดยส่งโยนาห์ ซึ่งเป็น 
ชาวยวิไปเทศน์เตอืนชาวนีนะเวห์ให้กลบัใจ พ้นจาก 
พระพิโรธของพระเป็นเจ้า การปฏิเสธไม่ยอม
ไป และหนีพระเป็นเจ้าไม่ยอมรับภารกิจน้ีของ 
โยนาห์ เป็นเคร่ืองหมายถึงทัศนะของชาวยิวที่
เชื่อว่า ชาวยิวเท่านั้นเป็นประชากรเลือกสรรของ
พระเป็นเจ้าที่จะได้เข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ 
ส่วนชนต่างชาติ (GENTILE) เป็นคนนอก
ไม่ใช่พวกเรา 

แต่หนังสือประกาศกโยนาห์สอนชาวยิว 
ว่าไม่ใช่ พระเมตตาแลพระกรุณาของพระเป็นเจ้า 
ต่อมนุษย์ผู้ซึ่งเป็นลูกของพระองค์น้ันไม่เลือก
ที่รักมักที่ชัง และอาศัยชาวยิวนี้เองเป็นทางผ่าน
แห่งพระพรไปยังชนต่างชาติ และจะพัฒนา
ความคิดว่า “เป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ”  
ในภายหลังต่อมา

สาระส�าคัญข้อน้ีถูกบดบังไปก็เพราะเร่ือง
อันน่าตื่นเต้นที่โยนาห์หนีพระเป็นเจ้าไปขึ้นเรือ 
และพระเป็นเจ้าทรงให้เกิดพายุจนเรือใกล้จะ
อับปาง คนบนเรือจับสลากว่าใครเป็นต้นเหตุ 
สลากก็ตกแก่โยนาห์ ท่านจึงถูกจับโยนลงทะเล 
พระเป็นเจ้าทรงจัดให้ปลาใหญ่ตัวหน่ึงกลืน 

โยนาห์เข้าไป โยนาห์อยู่ในท้องปลาเป็นเวลา 
สามวันสามคืน แล้วไปคายท่านที่ชายฝังทะเล
เมืองนีนะเวห์ ประกาศกโยนาห์หนีพระเป็นเจ้า 
ไม่พ้น ท่านโกรธมาก แล้วก็เร่ิมเทศน์อย่าง 
เสียมิได้ แต่ที่ไหนได้ค�าเทศน์อันไม่เต็มใจ 
ของท่านกลับท�าให้ชาวเมืองนีนะเวห์กลับใจ ใช้
โทษบาป และพ้นจากพระพิโรธของพระเป็นเจ้า

...ข้าแต่พระผูเ้ป็นเจ้า เมือ่คร้ังชาวยวิปิดตา 
ไม่ยอมมองการอัศจรรย์ขององค์พระเยซูเจ้า 
แต่ก็มาร้องของเคร่ืองหมายจากฟ้าเพื่อพิสูจน์ว่า
พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรพระเจ้า (ลก 11:2-32 
/11:14-26) พระเยซูเจ้าตรัสว่า พวกเขาจะไม่
ได้เห็นเครื่องหมายอะไร นอกจากเครื่องหมายที่ 
โยนาห์อยูใ่นท้องปลาใหญ่สามวนั...น่ีหมายความว่า  
ชาวยิวจะเข้าใจและยอมรับพระองค์ก็ต้องรอ
วันน้ัน วันที่พระองค์สิ้นพระชนม์ และถูกฝัง
ไว้สามวัน และเสด็จคืนพระชนมชีพ นั่นแหละ
พวกเขาถึงจะเชื่อ...อัศจรรย์ที่พระองค์ทรงท�า 
ทุกวันมากมายพวกเขายังปิดตาไม่ยอมรับ...
ความใจแคบของชาวยิวในเร่ืองของประกาศก
โยนาห์ยังแฝงอยู่ในเร่ืองการมืดบอด ปิดตา  
ไม่ยอมมองดูอัศจรรย์ในพระชนมชีพขององค์
พระเยซูเจ้าอีกด้วย ขอพระองค์โปรดช่วยเหลือ
ให้เราสังเกตเห็นอัศจรรย์ในชีวิตประจ�าวันของ
เราด้วยเทอญ 

โยนาห์ กับปลาใหญ่
ยนา 2:1-11
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

วนัที ่1 มกราคม สมโภชพระนางมารย์ีพระชนนขีองพระเป็นเจ้า  

ปีนี้อุดมศานต์ ขอเสนอภาพวาดร่วมสมัยชื่อภาพ “Mother Virgin  

Mary of Puebla” เข้าใจว่าเป็นภาพวาดของศิลปินยุคใหม่ที่

ต้องการแสดงให้เห็นว่าพระมารดาและพระบุตรมีเลือดเนื้อเป็น

มนุษย์แบบเรามนุษย์ทุกคนอย่างแท้จริงแต่ในขณะเดียวกันพระบุตร 

ก็ทรงมีพระธรรมชาติของพระเจ้าและพระมารดาก็เป็นมนุษย์ผู้ได้

รับการเลือกสรรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพิเศษ พระศาสนจักร

โรมนัคาทอลกิเริม่ต้นปีใหม่ด้วยวนัสมโภชอนัเป็นมงคลอย่างยิง่เช่นนี้ 

ทุกปี น่ันคือ พระเป็นเจ้าทรงรักมนุษย์และเลือกสรรมนุษย์ให้มา 

ร่วมงานกบัองค์พระบตุรฉนัใด พระเป็นเจ้าจะทรงอวยพระพรทุกท่าน 

ให้ท�าหน้าที่การงานในโลกให้ส�าเร็จเป็นไปสอดคล้องกับแผนการ 

และพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าฉันนั้น

E
d
it

or
’s

 N
ot

e

ปกหน้าใน

ปีใหม่นี้ขอให้เรารู้ว่าของขวัญอันประเสริฐที่สุดที่เราได้รับ 

คอืศลีมหาสนทิในพธิมีสิซา อดุมศานต์ขอน�าเอาพระลิขติของสมเดจ็ 

พระสันตะปาปาฟรังซิสมาเตือนใจเราด้านล่างของภาพ ส่วนด้านบน

เป็นค�าพูดของนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ว่า “หากเราเข้าใจพิธ ี

มิสซาอย่างซาบซ้ึงถ่องแท้แล้วเราก็จะสิ้นใจไปอย่างชื่นชมยินดี” 

สขุสนัต์วันปีใหม่ ค.ศ. 2015 แด่ท่านผูอ่้านผู้พยายามจะเข้าใจพธิมิีสซา 

อันเป็นชีวิตของเราคริสตังอย่างถ่องแท้ตลอดปีใหม่นี้และตลอดไป

ทุกท่านครับ
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ทักทาย
editor’s note 
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เวลาแห่งความสุขมักสั้น  
แต่มันจะอยู่กับเราตลอดไป

ส�านักงานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ปิดท�าการตั้งแต่เช้าของวันที่ 25 ธันวาคม 2014 ผม
มีคิวให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะประเด็นร้อน ของช่องเมโทรทีวี ช่องในสังกัดส�านักงานกรุงเทพมหานคร 
ในประเด็นความส�าคัญและความหมายของวันคริสต์มาส พร้อมกับได้รับข่าวการจากไปของญาติผู้ใหญ่
คนหนึ่ง ก่อนจะไปสวดในค�า่คืนถัดไป พร้อมกับบินข้ามขอบฟ้ากรุงเทพฯ ไปใช้ชีวิตสงบๆ ทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย ได้อ่านหนังสือที่อยากอ่าน เสพงานศิลป์ให้สมองได้จินตนาการ ได้ไปยังสถานที่สงบ ๆ 
ผู้คนมากบ้างน้อยบ้างตามแต่กิจกรรมที่จัดหรือช่วงเวลาของชีวิต ได้เป็นผู้ฟังมากขึ้น พร้อมกับเร่ืองราว
ของเพื่อนมากมาย มิตรภาพรายทางที่เราตามเก็บในวันเวลาที่ชีวิตถูกใช้มากขึ้น แต่หัวใจกลับถูกท�าให้
รู้สึกน้อยลง พบเห็นการสูญเสียจากไป และการได้มาก่อเกิดของสรรพสิ่ง จนวันสุดท้ายของปี พร้อมกับ
เสียงประทัด ไฟประดับสวยงาม โคมลอย และค�าพรมากมายที่รับและส่งต่อกัน ที่ผมชอบมาก ๆ มีอยู่ 
2 ค�าอวยพร อันแรกคือ บทภาวนาวันสิ้นปี และอันที่สองคือ A New Year Prayer ทั้งสองผมไม่รู้
ว่าใครเป็นคนแต่ง แต่มีที่มาที่ไปคือการส่งต่อ ผมเชื่อแน่ว่าดีที่สุดส�าหรับทุกคนคือ การฝากชีวิตไว้ใน 
ศีลในพรของพระเป็นเจ้า คิดดี รู้สึกดี มอบและรับส่งสิ่งดีสู่กัน

“เวลาแห่งความสขุมกัสัน้ แต่มนัจะอยูก่บัเราตลอดไป” ไม่มปีระโยชน์ทีเ่ราจะบอกว่า ปีใหม่อกีแล้ว 
เหน่ือยกันอีก ต้องเผชิญรถติด ต้องต่อสู้ ฯลฯ เพราะอย่างไรชีวิตก็ต้องพาเราไปพบปะเจอะเจอจนได้  
สู้เอาพลังแห่งความสุขที่ต่อเติมไว้ แม้เป็นช่วงเวลาสั้นหรือยาว ร้ายหรือดี เมื่อมันอยู่กับเราไปแล้ว มัน
ก็อยู่กับเราตลอดไป เพียงแต่เราเชื่อมั่นในพลังความดีกันแค่ไหน ให้ปีใหม่อีกสักกี่รอบ แดดจะออก  
ฝนจะตก หรือจะเหน็บหนาวในชีวิตเรา ถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ก็ไม่ต้องทวงถามความสุข
กันหรอก ความสุขอยู่ในใจของเราอยู่แล้ว อยู่ในคนที่เห็นค่าและรู้จักว่า เขาควรส่งความสุขให้ผู้อื่นก่อน 
ไม่ใช่ร้องขออยู่ถ่ายเดียว หรือด่าทอวันเวลาและผู้คนที่ไม่ให้เขาตามใจประสงค์

อดุมศานต์จะเดนิคูไ่ปกบัคริสตชนไทยและท่านผู้อ่านทกุท่านในปีศักดิส์ทิธิห์รือปี “ปีตแิห่งพระคุณ
การุณย์” ของพระศาสนจักรไทยปีนี้ เราจะค่อย ๆ มอบช่วงสั้น ๆ แห่งความสุขที่จะอยู่ในใจของผู้คน 
ไปตราบนานเท่านาน เหมือนที่พระเยซูเจ้าเคยตรัสไว้ว่า “เราน�าความสุขแท้จริงมามอบให้กับโลก และ 
ความสุขนี้จะไม่มีใครเอาไปจากท่านได้เลย” 

ปีที่ 2015 เริ่มขึ้นแล้ว ไปส่งมอบช่วงเวลาดี ๆ ในแก่กันและกันครับ

บรรณาธิการบริหาร
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ปฏิทิน
เดือนมกราคม
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16-18 

12-16 

วันที่ 10 มกราคม

วันที่ 16-18 มกราคม

วันที่ 12-16 มกราคม

คณะพลมารีย์ประเทศไทย จัดสัมมนา 

เจ้าหน้าที่สภาต่างๆ ทั่วประเทศ ที่วัดแม่พระ 

แห่งเหรียญอัศจรรย์ ท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทรา 

สัมมนาข้อเชื่อ  ศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท์   

ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน

วันที่ 12 มกราคม

วันที่ 16 มกราคม

วันที่ 18 มกราคม วันที่ 24 มกราคม

เสกสุสานศานติคาม 

อ.สามพราน จ.นครปฐม  

พิธีมิสซาเวลา 10.00 น.  

ที่หอประชุมนักบุญสมเด็จ 

พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 

คณะนักบวชซาเลเซียนแห่ง

ประเทศไทย  

บวชพระสงฆ์ 2 องค์ เวลา 10.00 น.  

ที่วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน 

ฉลองสักการสถาน

บุญราศี 

นิโคลาส บุญเกิด 

กฤษบ�ารุง 

วันเกิด พระคาร์ดินัล 

ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 

วันอธิษฐานภาวนา 

เพื่อเอกภาพคริสตชน  

ที่วัดแม่พระฟาติมา

1

วันครู

สัมมนาพระสงฆ์

สังฆมณฑลอีสาน  

ครั้งที่ 24  

ที่สังฆมณฑล

นครราชสีมา

วันขึ้นปีใหม่ 

วันที่ 1 มกราคม
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คณะผู้จัดท�า
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วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2015 
ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง 

ขณะน้ันประชาชนทั้งหมดก�าลังรับพิธีล้าง 
พระเยซูเจ้าก็ทรงรับพิธีล้างด้วย และขณะที่ทรง
อธษิฐานภาวนาอยูน้ั่น ท้องฟ้ากเ็ปิดออก และพระ
จิตเจ้าเสดจ็ลงมาเหนือพระองค์ มีรูปร่างทีเ่หน็ได้ 
ดุจนกพริาบ แล้วมีเสยีงจากสวรรค์ว่า “ท่านเป็น 
บุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” 
(ลก 3:21-22) พิธีล้างของพระเยซูเจ้าในแม่น�้า
จอร์แดน เป็นเคร่ืองหมายการเร่ิมพันธกิจต่อ
สาธารณะของพระองค์ เพื่อเผยแสดงความจริง
เกีย่วกบัพระเจ้า พระบดิาของมนุษย์ และเชญิชวน 
เราให้ยอมรับวถิชีวีติทีจ่ะคงอยูนิ่รันดร ศีลล้างบาป 
ที่เราได้รับจะต้องช่วยเราให้ตระหนักในการเป็น
บุตรของพระเจ้า ซึ่งร่วมส่วนในการสิ้นพระชนม์
และการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า (รม 6:3) 
การเป็นบุตรและความเป็นหน่ึงเดียวกับพระ 
คริสตเจ้าผ่านทางศลีล้างบาป ท�าให้เราเป็นส่วนหน่ึง 
แห่งอวัยวะในพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า 
ดังน้ัน เราจึงได้รับมอบหน้าที่ในการสานต่อ
พันธกิจของพระองค์ในโลก ด้วยการออกจาก
ตัวเอง เจริญชีวิตเพื่อคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในความรักและการรับใช้ซึ่งกันและกันเหมือน
อย่างที่พระคริสตเจ้าทรงกระท�า ทุกวันนี้เราไม่มี
ความสุขในฐานะเป็นคริสตชน เพราะเรามัวแต่
ใหค้วามส�าคญัต่อร่างกายของเรา มากกวา่จติใจ 
จงจ�าไว้ว่า:

เราไม่ได้มคีวามทกุข์ เพราะไม่มีบ้านหลงัใหญ่  
แต่เราทุกข์ เพราะเรามีร่างกายไม่ยั่งยืน

เราไม่ได้มีความทุกข์ เพราะอาหารรสชาติ
ไม่อร่อย แต่เราทุกข์ เพราะร่างกายที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้

เราไม่ได้มีความทุกข์ เพราะช่างท�าผมยืด
ผมให้ไม่ดี แต่เราทุกข์ เพราะพยายามรักษา
เส้นผมซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของร่างกายให้คงอยู่ใน
สภาพดี และแน่นอนว่ามันไม่มีวันท�าได้

ผู้แต่งหนังสือปัญญาจารย์จึงได้เตือนสติ
เร่ืองความสงบและการทะเลาะวิวาทว่า “กิน
ขนมปังแห้งชิ้นหนึ่ง แต่มีความสงบ ย่อมดีกว่า
บ้านทีมี่การกนิเลีย้งเตม็ที ่แต่มีการทะเลาะววิาท” 
(ปญจ 17:1)

คนมี “ความสุข” มักจะเดินไปข้างหน้า  
หา “อนาคต” ที่ดี เราสามารถ “เปลี่ยนอนาคต
ได้ โดยกระท�าปัจจุบัน” ให้ดีที่สุด แต่คนมี  
“ความทกุข์” มักจะจมปลกักบั “อดีต” ทีล้่มเหลว  
ใครที่มัวแต่ “คิดมาก” ในเรื่องที่ผ่านไปแล้ว ก็
จะท�าให้ “คิดถอยหลัง” และไม่สามารถก้าวไป
ข้างหน้าได้

หากเราต้องการที่จะเดินหน้า อย่างมี
ความสุข เราก็ต้องหาเป้าหมายของชีวิตเราเอง
สิ เราจะได้ไม่เดินหลงทาง เราอาจไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลง “อดีต” ได้ คนที่มัวแต่จมกับ 
“อดีต” มักจะมีแต่ “ความทุกข์”

“ลกูเอ๋ย อย่ากลวัทีจ่ะแตกต่างจากคนอืน่ๆ  
หนทางที่เราเรียกเจ้าให้เดินไปน้ันถูกต้องและ
เหมาะส�าหรับเจ้า ยิ่งเจ้าติดตามการน�าของเรา
อย่างใกล้ชิดเท่าใด เราก็จะยิ่งเพิ่มพูนพระพร
ของเราให้แก่เจ้ามากขึ้นแค่น้ัน เมื่อเจ้ามีความ
สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเรา เจ้าก็จะเป็นพระพรที่
หลั่งไหลสู่ผู้อื่น และเป็นแสงสว่างให้แก่โลกที่
มืดมิด”

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา (วันสันติภาพสากล) 
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พระเยซเูจ้าตรัสตอบว่า “มาดซู”ิ (ยน 1:39)  
เมื่อตั้งคณะกรรมการยุติธรรมและสันติใน 
สนัตะส�านกัแล้ว สมเดจ็พระสนัตะปาปาเปาโล ที ่6  
ก็ยังทรงก�าหนดเอาวันที่ 1 มกราคมของทุกป ี 
เป็นวัน “สันติภาพสากล” ทรงเช้ือเชิญบรรดา 
คริสตชนทั่วโลกให้พร้อมใจกันภาวนาร�าพึง
ไตร่ตรอง และศึกษาเร่ืองความยุติธรรมและ
สันติภาพ ที่โลกเราต้องการ เพื่อแสดงถึง 
ความตั้งใจแน่วแน่ของพระศาสนจักรที่จะ 
ร ่วมมือกับผู ้ มีน�้ าใจดีทั้ งหลายในอันที่ จะ 
เสริมสร้างความยุติธรรมและสันติภาพขึ้นใน 
สังคมประเทศชาติทั่วโลก พระสันตะปาปายังมี 
สาส ์นพิเศษในวันสันติภาพสากลของทุกป ี 
เน้ือหาสาระของสาส์นแต่ละฉบับน้ัน ส่วนใหญ่ 
จะสอดคล้องกับประเด็นที่สหประชาชาติเสนอ 
ให้ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสนใจและร่วม 
รณรงค์ในปีน้ันๆ ทัง้น้ีเพือ่ยนืยนัว่าพระศาสนจักร 
พร้อมใจและยินดีร ่วมมือกับองค์การสห-
ประชาชาติและมวลมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างความ
ยุติธรรมและสันติขึ้นในโลก สาส์นวันสันติภาพ
สากลของทุกปีน้ัน พระสันตะปาปาทรงมีถึง
มนุษย์ผู้มีน�้าใจดีทุกคน มิใช่เฉพาะแต่คริสตชน
เท่านัน้ และเน่ืองจากการสนับสนุนและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนการเสริมสร้างความ
ยุติธรรมและสันติในสังคมน้ัน จ�าเป็นต้องได้
รับความร่วมมืออย่างแข็งขันและต่อเน่ืองจากผู้
มีอ�านาจในสังคม พระองค์จึงมีพระประสงค์ให้
ส่งสาส์นดังกล่าวไปยังผู้น�าประเทศทั่วโลกด้วย 

“สนัตภิาพ” เป็นค�าทีถ่กูใช้อย่างมากในสงัคม  
เพื่อการรณรงค์ให้ยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้น 
บนโลก แต่จะมีใครสักกี่คนที่ให้ความหมาย
ของค�าว่า “สันติภาพ” ได้เหมือนกันหรือตรงกัน 

อย่างเหมาะเจาะ ไม่มีใครสามารถอธิบายได้
อย่างชัดแจ้งว่า “สันติภาพ” คืออะไรหรือมี 
อยู่จริงหรือไม่?

พระมารดาแห่งสันติภาพ ในพระนาม
ของพระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้าและมารดา
ของปวงมนุษย์ ที่ทั่วโลกท�าการฉลอง “วันแห่ง
สันติภาพ” เป็นสันติภาพที่พระนางได้ค้นพบ 
ในความรักต่อองค์พระเจ้า เป็นสันติภาพที่ 
พระเยซเูจ้าได้น�ามาให้กบัมนุษย์ทกุคนทีมี่ความเชือ่ 
ในพลังแห่งความรัก

สันติภาพในความหมายของพระคัมภีร์
คือ พระคุณสุดวิเศษของพระเมสสิยาห์ซึ่ง 
หมายถงึการช่วยให้รอดทีพ่ระเยซเูจ้าได้น�ามาให้  
และการที่ เราได้คืนดีและมีสันติกับพระเจ้า  
นอกน้ันสันติภาพยังเป็นค่านิยมสูงส่งที่มนุษย ์
ทุกคนจะต้องพยายามช่วยกันสร้างสรรค์ขึ้นมา
ให้ได้ เป็นต้นในระดับนานาชาติ

ความเชื่อในพระคริสตเจ้า สันติภาพ 
ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ และสันติภาพระหว่าง 
มนุษย์ด้วยกนั เป็นภาระหน้าทีท่ีค่ริสตชนทัง้หลาย 
จะต้องมีบทบาทอย่างเต็มที่เสียก่อน เพราะว่า 
เป็นส่วนหน่ึงที่ส�าคัญมากๆ ที่จะก่อให้เกิด
สันติภาพในโลก โดยทั่วๆ ไป สันติภาพของ
พระคริสตเจ้ามไิด้แตกต่างอะไรไปจากสนัตภิาพ
ที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาอยากได้ จึงควรที่เรา
ทุกคนจะได้อุทิศชีวิตเพื่อจะได้มาซึ่งสันติภาพ
ดังกล่าวนี้

พระศาสนจักรไม่เคยหยุดทีจ่ะให้ความสนใจ 
ถงึความจ�าเป็น ทีเ่ราทกุคนจะต้องมส่ีวนช่วยกนั 
สร้างสนัตภิาพทีแ่ท้จริง สนัตภิาพทีแ่ท้จริงน้ีต้อง
ตัง้อยูบ่นความจริง ความยุตธิรรม ความรัก และ
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เสรีภาพ ซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลัก 4 ต้นของ
บ้านแห่งสันติภาพ ที่เปิดกว้างต้อนรับทุกๆ คน  
(นักบุญยอห ์น ที่ 23 พระสันตะปาปา,  
11-4-1963) 

วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา 

พระเยซูเจ้าตรัสสั่งว่า “จงตามเรามาเถิด  
เราจะท�าให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์” (มก 1:17)  
ท�าไมพระเยซูเจ้าต้องเรียกคนมาร่วมงานกับ
พระองค์ พระเยซูต้องการให้มีคนมาร่วมงาน
กับพระองค์ มีส่วนร่วมในการประกาศข่าวดี 
พระองค์ให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน งานชักชวนคน
มาท�าความดีนั้นเป็นงานของทุกคน พระองค์
ต้องการคนมาร่วมงานมาก ๆ เพื่อจะได้มีคน
ท�าความดีมาก ๆ พระองค์ทรงสั่งไว้ว่า “ท่าน 
ทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์
ของเรา” ถ้ามีคนน้อย การประกาศข่าวดีก็จะ
ไม่ทั่วถึง

พระเยซคูริสตเจ้าได้ทรงส่งสาวกให้ออกไป 
ช่วยพระองค์เก็บเกี่ยวข้าวในนา หลายๆ คน
อยากจะคิดว่างานน้ีน่าจะเป็นของผู้ช�านาญการ
พิเศษ เช่น พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และ
บรรดามิสชันนารี แต่ว่าคนที่พระเยซูเจ้าทรงส่ง
ออกไปนั้น ส่วนใหญ่แล้วกลับเป็นคนธรรมดาๆ 
ไม่มีความรู้ ไม่มีความสามารถอะไรเป็นพิเศษ 
ถึงกระน้ันพวกเขาก็ได้กลายเป็นเคร่ืองมือที่ทรง
คุณค่าของพระองค์ เพราะพวกเขารู้ว่าพระองค์
ทรงไว้ใจพวกเขาให้ท�างานเพื่อพระองค์

 เงือ่นไขในการตดิตามพระคริสตเจ้า พระ
เยซเูจ้าตรัสแก่บรรดาศษิย์ว่า “ถ้าผู้ใดอยากตาม
เรา ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของ

ตนและติดตามเรา ผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตน
ให้รอดพ้น ก็จะสูญเสียชีวิตนิรันดร แต่ถ้าผู้ใด 
เสียชีวิตของตนเพราะเรา ก็จะพบชีวิตนิรันดร 
มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่ได้โลกทั้งโลก
เป็นก�าไร แต่ต้องเสียชีวิต มนุษย์จะต้องให ้
สิ่งใดเพื่อแลกกับชีวิตที่สูญเสียไปให้กลับคืนมา  
“บุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จกลับมาในพระสิริ
รุ่งโรจน์ของพระบิดาพร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ 
เมื่อน้ันพระองค์จะประทานรางวัลแก่ทุกคนตาม
ความประพฤตขิองเขา เราบอกความจริงแก่ท่าน 
ทั้งหลายว่า บางท่านที่ยืนอยู่ที่น่ีจะยังไม่ตาย 
จนกว่าจะได้เห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จกลับมา
ในพระอาณาจักรของพระองค์” (มธ 16:24-28)  
พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าทรงยืนยันกับเราว่า 
พระองค์เป็นผู้เลีย้งทีดี่ ทรงรักและรู้จักแกะทกุตวั  
ทรงดูแลเอาใจใส่แกะแต่ละตัวเป็นอย่างดี และ
ทรงปกป้องฝูงแกะจากสนัุขป่าและอนัตรายต่างๆ 
ด้วยชีวิตของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทิ้งฝูงแกะ
แล้วหนีไป ปล่อยให้แกะอยู่ตามยถากรรม หรือ
ทิง้ให้เผชญิกบัอนัตรายตามล�าพงัเหมอืนผู้รับจ้าง
ทั่วไป แต่พระองค์ยอมท�าทุกอย่างเพื่อให้แกะ 
ทกุตวัปลอดภยัและไม่กระจัดกระจายไป เพือ่ว่า  
“จะมีแกะเพยีงฝูงเดียว และผู้เลีย้งเพยีงคนเดยีว”  
(ยน 10:16) บรรดาผู้ประกาศข่าวดีทุกคนต้อง
เลยีนแบบพระองค์ ในฐานะเป็นผู้เลีย้งทีด่ ีทีรู้่จัก 
ทุกคนที่รับข่าวดี เอาใจใส่ดูแล ปกป้องพวกเขา 
ให้พ้นอันตรายต่างๆ เช่นเดียวกัน สมเด็จ 
พระสนัตะปาปาฟรังซสิได้ตรัสว่า “ลกูต้องออกไป 
สูโ่ลก อย่าพอใจกบัความสขุสบาย และอย่าพอใจ 
กับความคุ้นเคยในพระศาสนจักร และอย่ากลัว
การเปลี่ยนแปลงใหม่แม้ว่าเมื่อออกไปแล้ว เรา
อาจจะประสบอุบัติเหตุสัก 1,000 ครั้ง ก็ยังดี
กว่าอยู่ในพระศาสนจักรที่ป่วยอยู่แบบนี้”
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วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา 

“ค�าสั่งสอนของพระองค์ท�าให้ผู้ฟังรู้สึก
ประทับใจอย่างมาก เพราะทรงสอนเขาอย่าง
ทรงอ�านาจไม่เหมือนกับบรรดาธรรมาจารย์” 
(มก 1:22-23)

ปีศาจหมายถงึ สิง่ชัว่ร้ายทีมี่รูปลกัษณ์ต่างๆ  
อยู ่มากมายหลายแบบส่วนใหญ่จะเป็นแบบ  
น่าเกลียด น่ากลัว ตามหลักความเช่ือของเรา 
คริสตชน พระเจ้าและปีศาจมักจะต่อสู้กันเหนือ
วิญญาณของมนุษย์ โดยปีศาจที่หลอกล่อผู้คน
ให้ห่างออกจากพระเจ้าลงไปสูข่มุนรก แต่เมือ่เรา
น้อมรับฟังเสียงของพระเจ้า เวลานั้นจะเกิดการ
สัมผัสในจิตใจ เช่น ใน (กจ 2:7) เมื่อเปโตร  
เทศนาคร้ังแรกต่อพวกยิว ใน (ยรม 23:29) 
บอกเราว่า ถ้อยค�าของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์อ�านาจ 
“เป็นดั่งไฟ หรือดั่งค้อนที่ทุบหินให้แตกเป็น
ช้ินๆ” ใน (ฮบ 4:12) บอกว่า “พระวจนะ
ของพระเจ้าน้ันไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่
เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคม แทงทะลุกระทั่ง
จิตวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก 
และสามารถวินิจฉัยความคดิและความมุง่หมาย
ในใจได้ด้วย”

อ�านาจแห่งพระวาจานั้น ไม่ใช่แค่ท�าลาย
อ�านาจมืดเท่านั้นอย่างเดียว ค�าเทศนาสั่งสอน
น้ันไม่ใช่ใช้ในมุมของการท�าลายฟาดฟันคน 
แต่เป้าหมายแท้จริง เพื่อ “การเยียวยารักษา” 
แม้การรักษาน้ันจะเจ็บ? บางคร้ังอาจเจ็บมากๆ 
(ตวัอย่างที ่ชายคนน้ันถูกผีท�าให้เขาดิน้ และเขา
ร้องเสียงดังมากด้วยความเจ็บปวด) แค่เริ่มต้น 
เทศน์สอน ปีศาจก็ปั่นป่วนและพ่ายแพ้อย่าง
ราบคาบ เราไม่หวังพึ่งพระองค์บ้างหรือ?!? นั่น

หมายถึง ทุกคร้ังที่อ�านาจแห่งพระวาจาท�างาน 
มันอาจจะเจ็บและเจ็บมาก เพราะน่ันคอืการรักษา  
การรักษาโรคน้ันเจ็บแน่ ไม่มีการรักษาโรคร้าย
ใดๆ เลยทีไ่ม่เจ็บ ยิง่โรคร้ายแรงต้องผ่าตดั ต้อง
ฉายแสงฆ่ามะเร็งมันจะเจ็บปวดมากๆ แต่ทกุคน
ยอมเจ็บปวดจากการรักษาโรคร้ายน้ัน ก็เพราะ
เขารู้ว่าต่อมาภายหลงัเขาจะหายจากโรค หายเจ็บ 
หายปวด เขาจะกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง และ
เขาจะแข็งแรง ซึ่งคนป่วยทุกคนยอมจ่ายราคา
เงินทอง เวลา การเชือ่ฟังหมอ วนัิยในการทานยา  
และทนต่อความเจ็บปวด ทั้งหมดก็เพื่อเขาจะ
หายป่วยนั่นเอง

“ข้าแต่พระเยซผูู้พระทยัด ีพวกผู้คนพดูว่า  
โลกนี้สวยงามมาก แต่น่าเสียดาย ที่ลูกตาบอด
และมองไม่เหน็ พวกเขาบอกว่าสิง่ต่างๆ รอบตวั 
มสีสีนัทีง่ดงามหลากส ีสทีีท่�าให้ทกุคนมคีวามสขุ 
และท�าให้วันน้ีสุกใส พวกเขาได้ตะโกนว่า  
“ดวงอาทติย์ขึน้ช่างสวยงามจริงๆ” หรือ “ดวงอาทติย์ 
ตกช่างมหัศจรรย์จริงๆ” และพวกเขาบอกว่า 
พวกเขาต้องการจะแบ่งปันความสุขกับลูก และ
ลูกเช่ือว่าพวกเขาสามารถท�าเช่นนั้นได้จริงๆ 
พวกเขาสามารถแบ่งปันความสขุแก่ลกู แม้ว่าลกู 
เป็นคนตาบอด และลูกต้องขอบใจพวกเขา และ 
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ขอบคุณพระองค์ส�าหรับพระพรพิเศษ ที่พระองค ์
ได้ทรงประทานแก่โลกน้ี ลูกวอนขอพระองค์ 
ผู้ทรงจ�าเริญ และครองราชย์ตลอดนิรันดร อาแมน”

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2015 
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

พระองค์ตรัสตอบว่า “เราไปที่อื่นกันเถิด 
ไปตามต�าบลใกล้เคยีง เพือ่จะได้เทศน์สอนทีน่ั่น
ด้วย เพราะเรามาเพื่อจุดประสงค์นี้” (มก 1:38)  
พระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้คนทั้งโลกได้รับ
ความรอด โดยผ่านทางการเชื่อและวางใจใน
พระเยซคูริสต์ พระองค์มแีผนการทีด่สี�าหรับชวีติ 
ของเราทัง้หลาย แผนการของพระเจ้าล�า้เลศิและ
ประเสริฐยิ่งนัก เพราะเราไม่สามารถที่จะได้รับ 
ความรอดผ่านทางการกระท�า หรือผ่านทางคุณงาม 
ความดีของเราเอง และมนุษย์ทุกคนต้องการ 
รับความรอด มนุษย์ทุกคนไม่ต้องการที่จะได้
รับผลโทษของการกระท�าของตัวเอง ซึ่งข่าวดี
จะท�าให้มนุษย์พ้นจากสิ่งเหล่าน้ีได้ การที่เรา
จะได้รับความรอด เราจะต้องเชื่อและวางใจใน
พระเยซูคริสต์ ไม่มีใคร ยกเว้นองค์พระเยซูเจ้า  
ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร 
เฉกเช่นท่านอคัรสาวกเปาโล แม้กระทัง่ก่อนทีท่่าน 
จะได้กลับกลายมาเป็นผู้มีความเชื่อในองค์พระ
เยซูคริสตเจ้า พฤติกรรมต่างๆ ของท่านก็สื่อ 
ความหมายอย่างมาก การเบยีดเบยีนพวกคริสตชน 
อย่างบ้าคลั่งของท่านพร้อมกับความตายของ 
นักบญุสเทเฟน ได้ท�าให้พระศาสนจกัรได้เปิดตวั 
ขึน้มาด้วยการนอบน้อมเช่ือฟังพระบญัชาสดุท้าย
ของพระคริสตเจ้าที่ให้น�าพระวรสารหรือข่าวดี
ออกไปสู่โลกกว้าง การได้พบปะเป็นการส่วนตัว 
ของนักบุญเปาโลกับพระเยซู เจ ้า ได ้ช ่วย
เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน เพียงแต่ว่าจากน้ี 

เป ็นต ้นไปความเอาจริงเอาจังของท ่านได ้
เปลี่ยนแปลงไป ส�าหรับการประกาศพระวรสาร
หรือข่าวดีขององค์พระเยซูคริสตเจ้า “คนที่ 
ไม ่ เคยพบความยากล�าบาก ก็จะไม ่ รู ้ จัก 
ความแข็งแกร่งของตัวเอง”

เปาโลเป็นนักแพร่ธรรมทีไ่ม่เคยคิดถอยหลงั  
พวกเราคงอยากจะเลียนแบบนักแพร่ธรรม ซึ่ง
ท�างานอย่างทุ่มเท และไม่เคยคิดจะเลิกล้มหรือ
ถอยหลัง เมื่อประสบกับความยากล�าบาก และ
แม้แต่การถกูเบยีดเบยีน นักบญุเปาโล คอื บคุคล 
ตัวอย่างในเรื่องนี้ ไอคิว พรสวรรค์ การศึกษา 
ไม่ได้การันตีความส�าเร็จในชีวิต แต่ความมุ่งมั่น
และไมย่อมลม้เลิกส�าคัญทีสุ่ด”คุณบินไมไ่ด้ก็วิ่ง 
วิ่งไม่ได้ก็เดิน เดินไม่ได้ก็คลานท�าอย่างไรก็ได ้
ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า” “ถ้าคุณท�างานที่คุณรัก 
อย่างน้อยคุณกท็�าให้คนหนึง่คนมคีวามสขุ” คนที ่
ไม่สนุกกับงานที่ท�า ท�ายังไงก็ไม่ประสบความ
ส�าเรจ็ “การเป็นผู้น�าคอืการเป็นตัวอย่างทีด่ ีดงัน้ัน 
ถ้าต้องการเป็นผู้น�า ต้องเริ่มที่การพัฒนาตัวเอง
ให้ดีก่อน” ความเป็นผู้น�าที่แท้จริง ต้องเป็นเพื่อ
ผลประโยชน์ของผูต้าม ไม่ใช่เพือ่ความร�า่รวยของ
ผูน้�า ผูป้ระกาศข่าวดทีกุคนจะต้องมุ่งมัน่ อดทน 
เสียสละ รักงานแพร่ธรรม และต้องอุทิศตน 
ให้พระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง เปาโลมีเหตุผลเพียง
พอทีจ่ะท�าให้ท่านท้อถอย และมีความกลวั ต่อสิง่ที ่
จะเกดิขึน้กบัท่านในอนาคต แต่พระเยซเูจ้าทรงให้
ความมัน่ใจแก่ท่าน และทรงสัง่ท่านว่า “อย่ากลวั”  
พร้อมกับให้ค�ามั่นสัญญาว่า “เพราะเราจะอยู่กับ
ท่าน” ซึ่งเป็นค�าที่พระเป็นเจ้าตรัสแก่บุคคลที่ได้
รบัเลอืกให้มาท�าพนัธกิจให้พระองค์ (ปฐก 26:3 ;  
อพย 3:12 ; มธ 28:20 ; ลก 1:28) เราแต่ละคนล้วน
มีเหตุผลมากมายที่ท�าให้เราท้อถอยต่อพันธกิจ  
ทีเ่ราได้รับมอบหมาย แต่ถ้าพระเป็นเจ้าทรงอยูก่บั
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เราแล้ว เราต้องมีความกล้าหาญ ไม่กลัวสิ่งใดๆ  
และวางใจในพระเป็นเจ้าแต่ผู้เดียว

“คนทีห่ลดุจากพระหตัถ์ขวาของพระเยซเูจ้า 
พระองค์จะใช้พระหัตถ์ซ้ายอุ้มเราไว้”

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา 

“ถ้าพระองค์พอพระทัย พระองค์ย่อม
ทรงรักษาให้หายได้” (มก 1:40) โรคเรื้อนเป็น 
โรคติดต่อเร้ือรังชนิดหน่ึงเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ที่เรียกว่า ไมโคแบคทีเรียม เลแปร ซึ่งเมื่อเข้าสู่ 
ร่างกายแล้วเชื้อมักจะเข้าไปอาศัยอยู่ในบริเวณ
ใต้ผิวหนังและเส้นประสาทส่วนปลาย จากน้ัน
ประมาณ 3-5 ปี ผู้ทีไ่ม่มคีวามต้านทานต่อเชือ้โรค 
เร้ือนกจ็ะมีอาการแสดงทางผิวหนัง เช่นเป็นวงด่าง  
สจีาง หรือสเีข้มกว่าผิวหนังปกต ิหากไม่ได้รับการ
รักษาอาการจะลุกลามเป็นผ่ืนหรือตุ่มกระจาย
อยู่ทั่วตัว โรคเร้ือนเป็นโรคผิวหนังที่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้ ทั้งน้ีผู้ป่วยต้องได้รับการ
รักษาอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ หากท่านหรือ
ญาติพี่น้องสงสัย หรือเป็นโรคเรื้อน ตลอดจน 
ได้เห็นบุคคลอื่น ๆ น่าสงสัยหรือเป็นโรคเรื้อน 
ควรรีบไปพบแพทย์ หากพบว่าเป็นโรคเรื้อนจะ
ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง 

พระคมัภีร์มักจะใช้โรคเร้ือนเป็นสญัลกัษณ์ 
ถึงความบาป เพราะโรคเร้ือนกับความบาปมี
ลกัษณะคล้ายคลงึกนัมาก ความบาปเป็นโรคเร้ือน 
ฝ่ายวญิญาณ ท�าให้มนุษย์ไม่มีสนัตสิขุกบัพระเจ้า 
กับเพื่อนมนุษย์ และกับตัวเองด้วย ความบาป
ท�าลายชีวิตมนุษย์ทุกด้าน ทุกมุม ในที่สุด 
ท�าให้มนษุย์ต้องตาย และตกในนรก ซึง่มไีฟไหม้ 
อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ พระคัมภีร์กล่าวไว้อย่าง
ตรงไปตรงมาว่า “เพราะว่าทุกคนท�าบาป และ

เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” (โรม 3:23) ที่นี่
บอกว่า ทกุคนท�าบาป ดงัน้ันไม่ยกเว้น ทกุคนเลย  
บางคนคิดว่า คนผิวด�าเป็นคนที่ถูกแช่งสาป 
ต�า่ต้อย และคนผิวขาวเป็นคนชัน้สงู ได้รับพระพร 
บางคนยังคิดว่า ผู้ใหญ่เป็นมนุษย์สมบูรณ์
และเด็กๆ เป็นคนที่ยังไม่สมบูรณ์ จริงหรือ  
ไม่ใช่ ไม่เป็นอย่างน้ันเลย เพราะพระคัมภร์ีบอก
อย่างชัดเจนว่า ทุกคนท�าบาป และเสื่อมจาก 
พระสิริของพระเจ้า น่ีเป็นสภาพของเราในอดีต 
เมือ่เราค�านงึถงึสภาพของเราในอดตีเช่นน้ี เราจะ
พูดอะไรไม่ได้ แต่ขอบพระคุณพระเจ้าเท่านั้น... 
“จงวางใจในพระเป็นเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และ
อย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง จงยอมรับรู้
พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรง
กระท�าใหว้ถิขีองเจ้าราบรืน่” (สภษ 3:5,6) ..พระ
เยซจึูงตรัสแก่บดิาน้ันว่า “ถ้าท่านเชือ่ได้ ใครเชือ่ก็
ท�าให้ได้ทกุส่ิง” (มก 9:23)..”.เพราะว่าไม่มีสิง่หน่ึง
สิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระท�าไม่ได้” (ลก 1:37).. ”  
ถึงแม้พระองค์ทรงประหารข้าเสีย ข้าก็จะยัง
วางใจในพระองค์ แต่ข้าจะยังยนืยนัทางทัง้หลาย 
ของข้าจ�าเพาะพระพกัตร์พระองค์” (ยบ 13:15ก)...  
“ข้าแต่พระเป็นเจ้า ไม่มีสิ่งใดและไม่มีใคร
สามารถเปรียบกับพระองค์ ลูกขอคุกเข่าต่อหน้า
พระองค์ด้วยความสภุาพ โปรดแสวงหาวญิญาณ
ของลูก โปรดขจัดความกลัวและความคิดไม่ดี  
ที่ขัดขวางไม่ให้ลูกติดตามพระองค์ โปรดให้ลูก
ไว้วางใจในพระองค์ ในยามทีล่กูถกูทดลอง เพือ่
ลูกจะได้เปิดตาและเปิดใจ เพื่อมองหาและยก
จิตใจขึ้นหาพระองค์ ในฐานะเป็นพระเป็นเจ้า  
ข้าแต่พระเป็นเจ้าส�าหรับบคุคลมากมายต่อต้านลกู  
ขอพระองค์ได้ขจัดความโกรธของพระองค์ โปรด
อภัยโทษ และอวยพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่
พวกเขาด้วยเทอญ”. 
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บทความ
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

วันพระเจ้า  
อย่าลืมฉลองเป็นปีศักดิ์สิทธิ์

เส้นทางชีวิตของปี 2015 เริ่มขึ้นแล้ว พระศาสนจักรไทยปูทางให้ปีนี้เป็นศักดิ์สิทธิ์ หรือปี 
“ปีติแห่งพระคุณการุณย์” เดินทางตามกันมาเลยครับ เพื่อรับรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตในปีนี้อย่างไร

เส้นทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์ของปีศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักรไทย

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
เรื่อง “การเตรียมสมัชชาใหญ่ ค.ศ. 2015” และเพื่อการเฉลิมฉลองพระฐานานุกรม 8 เขต

ปกครองพระศาสนจักร ขึ้นเป็น “สังฆมณฑล” 
ครบรอบ 50 ปี ของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ในโอกาสเปิดปี “ปีติแห่งพระคุณการุณย์” (Jubilee Year)

วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2014

อวยพรมายังพี่น้องพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษที่รักทั้งหลาย

สืบเนื่องมาจากสาส์นอภิบาล ค.ศ. 2012 ภายใต้หัวข้อ “ฟื้นฟูชีวิตชุมชนศิษย์พระคริสต์” 
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ปรารถนาจะให้แผนการฟื้นฟูพระศาสนจักรท้องถิ่นใน
ประเทศของเรานี้เป็นรูปธรรม จึงออกสาส์นอภิบาลมายังทุกท่านดังนี้
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ความมุ่งหมายของสมัชชาใหญ่

บ ร ร ด าพ ร ะ สั ง ฆ ร า ช ค า ท อ ลิ ก ใ น
ประเทศไทยได้ไตร่ตรองสภาพความเป็นจริง
ของพระศาสนจักรในประเทศไทย ที่ต้องเป็น
ประจักษ์พยานต่อสังคมไทยร่วมสมัยซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเล็งเห็นความ
จ�าเป็นทีจ่ะให้บรรดาคริสตชนทกุคนได้ตระหนัก
และมองเห็นถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีการฟื้นฟู
ความเชื่อในการพบปะกับพระบุคคลของพระ 
คริสตเจ้า ทั้งในระดับส่วนตัว และในระดับ 
ส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ชุมชนวัดเพือ่พฒันา
ความเชื่อให้บรรลุวุฒิภาวะ ในการเปน็ครสิตชน
อย่างมีคุณภาพ ทั้งน้ี เพื่อสานต่อพันธกิจการ
ประกาศข่าวดีใหม่ จงึได้มีความเห็นร่วมกันเป็น
เอกฉันท์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2011 ที่จะ
ให้มีการจัดประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่หนึ่ง (The 
First Plenary Council) ในปี ค.ศ. 2015 
การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหา
แนวทางในการตอบสนองต่อสถานการณ์แห่งการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตและความเชื่อของประชากรของพระเจ้า
อย่างรุนแรงเพื่อมุ่งให้การประกาศข่าวดีใหม่
เป็นพลังแห่งแสงสว่างส่องโลกปัจจุบัน เพื่อให้
พระศาสนจักรได้เป็นหนทาง ความจริง ชีวิต 
และเป็นพุน�้าความชื่นชมยินดีในท่ามกลาง
กระแสโลกที่ก�าลังท้าทายบุคคลทุกระดับชั้น
และวัฒนธรรมในประเทศไทยตามทีส่มเดจ็พระ
สันตะปาปาฟรังซิสได้ท้าทายในพระสมณสาส์น
เตือนใจ “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” 
(EVANGELII GAUDIUM)

การประชุมสมัชชาใหญ่ปี ค.ศ. 2015 นี้ 
กระท�าขึ้นในโอกาสครบรอบ 350 ปี แห่ง “การ
ประชุมสมัชชาแห่งพระศาสนจักรในอาณาจักร
สยาม” (ประเทศไทยในปัจจุบัน) เมื่อปี ค.ศ. 
1664 อีกทั้งเป็นโอกาสครบ 50 ปีของการ
สถาปนาพระฐานานุกรมของ 8 สังฆมณฑลใน
ประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 1965

การประชุมสมัชชาใหญ่ (Plenary 
Council) มีลักษณะเฉพาะ คือเป็นประเภท
หน่ึงของ “สภาเฉพาะ” (Particular Councils) 
และเป ็น “การประชุมที่ จัดขึ้นส�าหรับพระ
ศาสนจักรเฉพาะถิ่นทั้งหมด ที่ขึ้นต่อสภาพระ
สังฆราชเดียวกัน ต้องจัดขึ้นบ่อยเท่าที่เห็นว่า
จ�าเป็นหรือมีประโยชน์ต่อสภาพระสังฆราช โดย
ได้รบัการรับรองจากสนัตะส�านกั” (กฎหมายพระ
ศาสนจักร มาตรา 439 มาตรา 1) 

กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 445 ยัง
บัญญัติไว้ว่า “ที่ประชุมสภาเฉพาะต้องเอาใจ
ใส่ดูแลถึงความจ�าเป็นด้านอภิบาลของประชากร
ของพระเป็นเจ้าในอาณาเขตของตนเอง และท่ี
ประชุมน้ียังมีอ�านาจปกครอง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอ�านาจนิติบัญญัติ ที่ประชุมน้ีสามารถออก
ข้อกฤษฎกีาทีเ่หน็ว่าเหมาะสม เพือ่เพิม่พนูความ
เชื่อ จัดกิจกรรมด้านอภิบาลร่วมกัน ชี้น�าด้าน
ศีลธรรมและรักษา ส่งเสริมหรือป้องกันระเบียบ
วินัยทั่วไปของพระศาสนจักร” ทั้งยังมีระบุอีกว่า 
กฤษฎีกาดังกล่าวที่ออกโดยที่ประชุม ต้องได้รับ
การรับรองจากสนัตะส�านกัก่อนแล้วเท่าน้ันจึงจะ
ประกาศใช้ได้ (เทียบ กฎหมายพระศาสนจักร 
มาตรา446)
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สาระส�าคัญของสมัชชาใหญ่คร้ังน้ี คือเพือ่
การประกาศข่าวดใีหม่ (New Evangelization) 
ทีค่รอบคลมุประเดน็ต่างๆ อาท ิการส่งเสริมและ
พัฒนาชุมชนศิษย์พระคริสต์ การพัฒนาคุณค่า
และชีวิตจิตแบบไทย ผลของโลกาภิวัตน์ที่มี
ผลกระทบ ความเชื่อ ชีวิต และพันธกิจของ 
พระศาสนจักร และกระทบระบบคุณค่าทาง
จริยธรรมศลีธรรม กระทบสงัคม ความดส่ีวนรวม  
และการอยู่ร่วมกับผู้มีความเชื่ออื่น ในบริบท
ประชาคมอาเซียน ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการปรับ
โครงสร้างของพระศาสนจักรในประเทศไทยให้
พร้อมเพื่อการอภิบาลและกล้าหาญที่จะออกไป
ประกาศข่าวดีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 

หัวข้อของการประชุมสมัชชาใหญ่ และ

การเตรียมการ

“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดี
ใหม่” เป็นหวัข้อของการประชมุสมชัชาใหญ่ ค.ศ. 
2015 โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 ช่วง คือ
สมัชชาระดับสงัฆมณฑลนคร (Metropolitans) 
ทั้งสองแห่ง ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2014 
และการประชุมสมัชชาใหญ่ร่วมกันในเดือน
เมษายน ค.ศ. 2015 

คณะกรรมการเตรียมสมชัชาได้ด�าเนนิงาน
เป็นสองข้ันตอนโดยให้สมาชกิในพระศาสนจักร
ได้ไตร่ตรองเอกสาร 2 ฉบับ คือ

1. “เอกสารเพือ่การไตร่ตรอง” (Lineamenta)  
เป็นเอกสารทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่ชีใ้ห้เหน็แนวทาง
สมัชชาฯ โดยน�าเสนอสภาพความเป็นจริงใน
สังคม ให้แนวทางค�าสอนของพระศาสนจักร 

ข้อคิด และประเด็นค�าถามเสนอให้กับสมาชิก
ของพระศาสนจักรในประเทศไทย เพื่อให้เกิด
การไตร่ตรอง การภาวนา และร่วมกนัตอบค�าถาม 
ในหัวข้อของสมัชชาใหญ่คือ “ศิษย์พระคริสต์
เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” จากน้ัน จึงน�า 
ค�าตอบและข้อเสนอแนะจ�านวนมากผนวกกับ
การศึกษาค�าสอนต่างๆ ของพระศาสนจักร
ที่ เกี่ยวข ้องมายกร ่างเป ็นเอกสารประกอบ
การประชุมสมัชชาใหญ่ (Instrumentum 
Laboris)

2. “เอกสารประกอบการประชมุสมัชชาใหญ่” 
(Instrumentum Laboris) มีเนื้อหา 4 บท 
คือ บทที่ 1 “พระเยซูคริสตเจ้า” บ่อเกิดและจุด
สงูสดุ (Source and Summit) ของความเชือ่ 
และคุณค่าแท้จริง ในชีวิตและพันธกิจของ 
คริสตชนคาทอลกิไทย บทที ่2 “ความเชือ่ในพระ
คริสตเจ้า” คอื “การพบปะและมีประสบการณ์กบั 
พระคริสตเจ้า” จนกระทัง่น�าไปสูก่ารเปล่ียนแปลง
ชีวิตให้เป็นเหมือนพระคริสตเจ้า เป็นจิตหนึ่งใจ
เดียวกัน (Spirituality of Communion) 
เพื่อพระอาณาจักรของพระเจ้าปรากฏชัด (Thy 
Kingdom come) บทที่ 3 บัดน้ีถึงเวลา 
“การประกาศข่าวดีใหม่” ในสังคมไทย บทที่ 4  
ความจ�าเป็นที่ต้องการสร้างสรรค์แนวคิดและวิธี
การเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่

การประชุมสมัชชาระดับสังฆมณฑล
นครทั้งสองแห่งกล่าวคือกรุงเทพฯ และท่าแร่- 
หนองแสงได้ศึกษาไตร่ตรองเอกสารประกอบ 
การประชมุสมชัชาใหญ่ (Instrumentum Laboris)  
เพื่อระดมความคิดจากการท�างานร ่วมกัน 
ในสมัชชาแห่งสังฆมณฑลนคร เพื่อน�าเสนอต่อ
การประชุมสมัชชาใหญ่ต่อไป
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ในการประชุมสมัชชาใหญ่ จะมีหัวหน้า
ผู้จัดเตรียมข้อเสนอ (General Relator) 
และคณะท�างานท�าหน้าที่รวบรวมประเด็น
ส�าคัญจากที่ประชุมใหญ่และการประชุมย่อย
ของทุกกลุ่ม เพื่อน�ามาจัดท�า “ร่างข้อเสนอ” 
(Relatio ante disceptationem) และ
ปรับแก้ฉบับร่างตามที่ที่ประชุมเสนอ เพื่อจัด
ท�า “ข้อเสนอฉบับสมบูรณ์” (Relatio post 
disceptationem) ที่จ�าเปน็และมคีวามส�าคัญ
อย่างยิ่งยวดต่อพระศาสนจักรในประเทศไทย 
เพื่อให้ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ลงคะแนนเสียง
เสนอแนะ (consultative vote) เป็นรายข้อ
ในวันประชุมสมัชชาวนัสดุท้าย เพือ่น�าเสนอสภา 
พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยมีมติและ
ประกาศรับรอง

ส�าหรบัเราครสิตชน ความเชือ่เป็นพระพร
ที่เราได้รับผ่านทางพระศาสนจักรเมื่อรับศีล
ล้างบาป ประวัติศาสตร์ระบุว่ามิสชันนารีคณะ
โดมินิกันชาวโปรตุเกสเดินทางเข้ามาประเทศ
สยาม เมื่อ ค.ศ. 1567 ต่อมา ค.ศ. 1582 เป็น
มิสชันนารีคณะฟรังซิสกันชาวสเปน และค.ศ. 
1607 เป็นมิสชันนารีคณะเยสุอิต เรามีข้อมูล
จากเอกสารของคณะโดมินิกันและคณะเยสุอิต 
ซึ่งท�าให้เราเข้าใจบทบาทของทั้งสองคณะน้ี 
พอสมควร แต่เรามีเอกสารของคณะฟรังซิส 
กนัน้อยมาก และในวันที ่22 สงิหาคม ค.ศ. 1662  
มิสชันนารีคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส 
จากประเทศฝร่ังเศสได้เดินทางมาถึงกรุงศรี 
อยุธยา การสืบทอดพระพรแห่งความเชื่อจึงเริ่ม
ต้นขึ้นในแผ่นดินสยามเป็นรูปร่างอย่างเด่นชัด 
ดังนั้น ในปี ค.ศ. 2012 จึงถือได้ว่าครบ 350 ปี  

ที่ มีการประกาศข่าวดีอย ่างเป ็นทางการใน
ประเทศไทย และตั้งแต่แรกเร่ิมพระศาสนจักร
ในประเทศไทยมสีถานะเป็น “มิสซงั” จนในทีส่ดุ 
ได้รับการยกระดับพระฐานานุกรมสถาปนาเป็น 
“สงัฆมณฑล” อย่างเป็นทางการ ในปี ค.ศ. 1965 
ฉะน้ัน ในปี ค.ศ. 2015 กจ็ะครบ 50 ปีทีไ่ด้รับการ
สถาปนาด้วย พระศาสนจักรคาทอลิกไทยจึงได้
ก�าหนดให้ช่วงเวลาแห่งพระพรในปี 2012-2015 
เป็นปี “การฟื้นฟูชีวิตชุมชนศิษย์พระคริสต์” 
เริ่มในวันที่ 15 สิงหาคม 2012 เป็นการฟื้นฟู 
ชีวิตคริสตชนในทุกระดับ และทางสันตะส�านัก
ได้ประกาศให้ปี 2012-2013 เป็น “ปีแห่ง 
ความเชื่อ” ซึ่งเป็นการฉลอง 2 เหตุการณ์ส�าคัญ
ในชวีติพระศาสนจักร คอื 50 ปี ทีนั่กบญุยอห์น 
ที ่23 พระสนัตะปาปา เปิดสภาสงัคายนาวาตกินั 
ที่ 2 (11 ตุลาคม 1962) และ 20 ปี ที่นักบุญ
ยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปาได้ประกาศ
รับรองหนังสือค�าสอนพระศาสนจักรคาทอลิก 
(11 ตุลาคม 1992) และพระศาสนจักรไทยจึง
เปิด “ปีศักดิ์สิทธิ์” หรือ ปี “ปีติแห่งพระคุณ
การุณย์” ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2014 
ถึงวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 2015

ในแผนอภิบาลพระศาสนจักรได้มีการ
ก�าหนดที่จะใช้กระบวนการวิถีชุมชนวัดเป็นวิธี
การหลักเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของพระศาสนจักร
ให้เป็นหนทางใหม่ เป็นรูปแบบใหม่ ชีวิตใหม่
ของคริสตชนไทย ความเชื่อเป็นประสบการณ์
ของคริสตชน คือ การพบพระคริสตเจ้าผู้กลับ
คนืพระชนมชพี เป็นความเชือ่ทีม่ชีวีติชวีา (แผน
ทิศทางฯ ข้อ 15) เป็นชุมชนที่มีชีวิต มีพระวาจา
ของพระเจ้าเป็นลมหายใจของชีวิต หล่อเลี้ยง

20   อุดมศานต์  มกราคม 2015



ด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์และการภาวนา จึงจ�าเป็นอย่าง
ย่ิงที่คริสตชนต้องสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้า
อาศัยศีลศักด์ิสทิธิ ์และมปีระสบการณ์กบัพระ มี
การพฒันาความเชือ่ซึง่เป็นรากฐานชวีติคริสตชน 
เพือ่มุ่งให้เกดิประสบการณ์กบัพระเจ้าจนเป็นแรง
ขบัเคลือ่นให้พัฒนาทุกมติขิองชวีติ และพร้อมที่
จะร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดีแก่ปวงชน

ส�าหรบักจิกรรมต่างๆ เพือ่การฟ้ืนฟชุูมชน 
ศษิย์พระคริสต์ตลอดปี “ปีตแิห่งพระคุณการุณย์”  
น้ัน (Jubilee Year) สภาพระสงัฆราชคาทอลกิ 
แห่งประเทศไทย และพระสังฆราชของแต่ละ 
สังฆมณฑลจะประกาศให้ทุกท่านทราบเพื่อเป็น
แนวปฏิบัติในโอกาสต่อไป

เวลาน้ีสภาพระสังฆราชฯ ขอเชิญชวน
สมาชิกทุกคนของพระศาสนจักร ทั้งในระดับ
ส่วนตัว หมู่คณะชุมชน สังฆมณฑล และระดับ
ชาติ ได้ร่วมกันทบทวนชีวิตความเชื่อประจ�าวัน
ของเราในการเป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์ ท�าให้
เราเป็นหน่ึงเดียวในความรักต่อพระเจ้า เป็น
ประจักษ์พยานชีวิตด้วยการแบ่งปันบุคคลที่รัก
ยิ่งของเรา คือ “พระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงบุกเบิก
ความเชื่อ และทรงท�าให้ความเชื่อน้ันสมบูรณ์” 
(ฮบ 12:2)

ขอพระแม่มารีย์พระมารดาพระศาสนจักร
และองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย โปรดเสนอวิงวอนเพื่อพระ
ศาสนจักรไทยได้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นในการเป็น
ชุมชนศิษย์พระคริสต์ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วย
พระวาจา การอธิษฐานภาวนาและศีลมหาสนิท 
หยั่งรากลึกในความเชื่อ ความหวังและความรัก  
สามารถประกาศข่าวดี เจริญชีวิตและปฏิบัติ 
พนัธกจิแห่งความรักและการรับใช้ เป็นเกลอืดอง
แผ่นดินและแสงสว่างแท้แก่สังคมไทยตลอดไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2014

(พระอัครสังฆราช หลุยส์ จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์)
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑล 

ท่าแร่-หนองแสง และ
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
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ซึ่งในพระธรรมเก่ากล่าวว่าจะเกิดขึ้นทุก 50 
ปี ซึ่งชีวิตของเราโดยส่วนใหญ่แล้วจะพบกับ
ปี “JUBILEE” 1 ครั้ง ถ้าพระโปรด ส�าหรับ 
บางคนโชคดีอาจจะพบ 2 ครั้ง 

ในการประกาศให้มีปีศักดิ์สิทธิ์ในพระ-
ธรรมเก่า หมายถงึปีทีน่่าเฉลมิฉลองจริงๆ เพราะ
ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปีศักดิ์สิทธิ์ในพระธรรมเก่า
คือ หน้ีสินของเราจะได้รับการยกทั้งหมด ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ใหญ่มากส�าหรับใครก็ตามที่มีหน้ีสิน 
และไม่รู้เลยว่าชาติน้ีทั้งชาติจะใช้หน้ีสินได้หมด
หรือเปล่า แต่มาถึงปีศักด์ิสิทธิ์จะได้รับการยก
หน้ีจากเจ้าหน้ีทั้งหมด และปีศักด์ิสิทธิ์ในพระ
ธรรมเก่าหมายถึงว่า ผืนดินที่ท�าการเพาะปลูก
ไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ตาม ปีน้ันจะไม่ท�าอะไร 
ทัง้สิน้ ปล่อยให้ผืนดนิได้ฟ้ืนตวั และปีต่อไปเร่ิม
ท�าการเพาะปลูกใหม่ 

พระศาสนจักรเร่ิมกันจริงๆ ประมาณ 
ค.ศ. 1300 ประมาณ 700 ปีที่แล้ว คือประมาณ

ปีศักดิ์สิทธิ์ ที่เราก�าลังท�าการฉลองกัน
อยู่นี้ ก่อนหน้าน้ันพระศาสนจักรประกาศให้ปี 
ค.ศ. 1975 เป็นปีศักดิ์สิทธิ์ หมายความว่า 25 
ปี จะมีการประกาศปีศักดิ์สิทธิ์ส�าหรับทั่วโลก 
ซึ่งแน่นอนรวมถึงประเทศไทยด้วย และคร้ัง 
ต่อไปก็คือ ค.ศ. 2025 อีก 11 ปี ข้างหน้าจะมี
ปีศักดิ์สิทธิ์ส�าหรับทุกประเทศทั่วโลก 

ค.ศ. 2015 เป็นปีศักดิ์สิทธิ์ หรือปี “ปีติ
แห่งพระคุณการุณย์” ส�าหรับพระศาสนจักรใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะ 

ค�าว่า “JUBILEE” มาจากภาษาฮีบรู
ว่า “Jobel” แล้วผันออกมาในภาษาอังกฤษว่า 
“JUBILEE” 

ค�าว่า Jobel หมายถึง เขาของแกะ 
เฉพาะตัวผู้ เพราะแกะตัวเมียไม่มีเขา และ
พยายามหาเขาของแกะตัวผู้ที่สวยๆ เหมือนกับ
งาช้าง เพื่อที่จะใช้เป่าในการเร่ิมปีศักดิ์สิทธิ์ ปี 
“JUBILEE” ประกาศว่าปีศักดิ์สิทธิ์เริ่มขึ้นแล้ว  

อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย “50 ปีแห่งพระพร”
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ทีเ่ราเร่ิมมีกรุงสโุขทยั ตอนน้ันเร่ิมมกีารประกาศ
ให้มปีีศกัดิส์ทิธิ ์แบบเดียวกบัพระธรรมเก่า และ
ก�าหนดว่า ทุก 50 ปี เราจะมีปีศักดิ์สิทธิ์ 1 ครั้ง 
แล้วเพิ่งมาในช่วงหลังๆ น้ีเอง พระศาสนจักร
บอกว่า 50 ปีนั้นนานไป ขอเป็น 25 ปี เราจึง
เริ่มที่จะมีปีศักดิ์สิทธิ์ ทุกๆ 25 ปี และจะมีอะไร
หลายอย่างที่พิเศษกว่าปีอื่นๆ ขึ้นมา

ส่วนของเรา ปีน้ีที่เราจะเร่ิมปีศักด์ิสิทธิ์ 
คือตั้งแต่ปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย ได้ขออนุญาตทางกรุงโรม และได้
รับอนุญาตจากสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรังซสิ ให้
ประกาศเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ได้ 

ส่วนปีศักด์ิสทิธิน้ี์จะมีอะไรพเิศษในแต่ละ
สังฆมณฑลน้ัน เป็นอ�านาจของพระสังฆราช
แต่ละสังฆมณฑล จะประกาศว่า เป็นอะไร 
แบบไหน

เราต้องมาทราบก่อนว่า แล้วนึกอย่างไร 
จึงให้มีปีศักดิ์สิทธิ์ ส�าหรับประเทศไทยของเรา 
และจากตราสัญลักษณ์ (โลโก้) อันนี้จะเห็นได้
ชัดว่า เป็นการครบรอบ 350 ปี สมัชชาอยุธยา 
1664-2014 และครบ 50 ปี การสถาปนาพระ
ฐานานุกรม 1965-2015

350 ปี สมัชชาอยุธยา 1664-2014 กรุง
สุโขทัยน้ันถ้าพูดเป็นคริสตศักราชเร่ิมใน ค.ศ. 
1238 เป็นเมืองหลวงของไทย ต่อมาเมืองหลวง
ของไทยเปลีย่นมาเป็นอยธุยา ในสมยัของอยธุยา
น้ันเร่ิม ค.ศ. 1351 แล้วจบด้วยการเสยีกรุง ในปี 
ค.ศ. 1767 ระหว่างชว่ง 300 กว่าปีนีเ้อง ในค.ศ. 
1664 ได้มีการประชุมสมัชชาพระศาสนจักร

อยุธยาขึ้น การประชุมที่เรียกว่า สมัชชา น้ี  
อยูดี่ๆ จะเรียกประชมุไม่ได้ ต้องขออนุญาตจาก
พระสันตะปาปา ในครั้งนั้นมิสชันนารีของคณะ
มิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) ได้ 
ขออนุญาตจากพระสันตะปาปาประชุมสมัชชา 

การประชุมสมัชชาต้องมีเหตุผลอะไรบ้าง  
พระศาสนจักรจะมองสัญญาณแห่งกาลเวลา 
คือสภาพการณ์ในเวลาน้ัน และเห็นว ่ามี 
บางสิ่งบางอย่างที่พระศาสนจักรจะต้องเข้าใจ
สถานการณ์ และจ�าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน 
เพื่อที่จะให้ทันสถานการณ์ส�าหรับอนาคต 

ในคร้ังน้ันที่มีการประชุมกัน ก็มีผล 
ออกมาหลายอย่าง แต่ขอยก 2 อย่าง คือ  
1. สมัชชาในคร้ังน้ันได้ส่งผลของสมัชชาไปที่ 
กรุงโรม บอกว่า เราจ�าเป็นต้องมีบ้านเณร เพื่อ
ท่ีจะได้มกีระแสเรียกท้องถิน่ เพราะว่ามิสชนันารี
ทีม่าจากต่างประเทศน้ันมอียูก่ด็ ีแต่ว่าไม่สามารถ
จะมอียูไ่ด้มากมาย และการเดนิทางสมยัก่อนไม่
เหมือนสมัยนี้ จากกรุงโรมเดินทางมาเมืองไทย 
จากฝร่ังเศสเดินทางมาเมืองไทย ถ้าเป็นสมัยน้ี
ประมาณ 10 ชั่วโมงเศษๆ ทางเครื่องบิน แต่ 
สมยัน้ันใช้ทางเรือ กป็ระมาณ 3 เดอืน และบ่อยคร้ัง 
เรือล่ม ดังน้ันมิสชันนารีก็อาจจะเสียชีวิตไปกับ
เรือ เพราะฉะน้ันจึงไม่สามารถมีมิสชันนารีมา
มากมาย หรือถ้ามีก็ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไป 
จึงจ�าเป็นต้องมีกระแสเรียกท้องถิ่น จ�าเป็นต้อง
มีพระสงฆ์ จ�าเป็นต้องมีนักบวชท้องถิ่น และ
เพื่อจะมีพระสงฆ์ นักบวช ท้องถิ่น จึงต้องมี
บา้นเณร และผลของสมชัชาคอื ขอเปดิบา้นเณร 
แต่ไม่ใช่บ้านเณรส�าหรับอยุธยาเท่าน้ัน แต่เป็น
บ้านเณรส�าหรับภูมิภาคน้ี เพราะฉะน้ันในการ

 อุดมศานต์  มกราคม 2015  23 



เปิดบ้านเณร เปิดโรงเรียน จึงมีการขออนุญาต
สมเด็จพระนารายณ์ ขอเปิดโรงเรียน และนี่คือ
โรงเรียนนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย ที่
เป็นโรงเรียนนานาชาติ เพราะ (1) ผู้ที่เรียน
ไม่ใช่คนไทยเท่านั้น มาจากหลายๆ ประเทศใน
ภูมิภาคนี้ (2) ไม่ได้ใช้ภาษาไทยสอน สอนด้วย
ภาษาละติน ด้วยมาตรฐานของนานาชาติ 

ได้มีบันทึกของมิสชันนารี ที่มาเยี่ยม
ที่อยุธยา แล้วกลับไป ท่านได้บันทึกเอาไว้ว่า  
“น่าแปลกใจจริงๆ เด็กพวกน้ีแม้กระทั่งเวลา
หยุดพัก เขายังเล่นลูกหินกันเป็นภาษาละติน” 
แสดงว่า สอนได้ดีมาก และยังมีเร่ืองของการ
ให้มีคณะนักบวชท้องถิ่นขึ้น และได้ตั้งคณะ
นักบวช ซึ่งชื่อว่า คณะรักกางเขน และมีคณะ
รักกางเขนในภูมิภาคน้ี ซึ่งส�าหรับเมืองไทยเรา
มีคณะรักกางเขน ที่จันทบุรี ที่ท่าแร่-หนองแสง 
ที่อุบลฯ และที่เวียดนาม อันเป็นผลจากสมัชชา
เมื่อ 350 ปี ที่แล้ว

คร้ังน้ีในปีน้ี ซึ่งเป็นปีศักด์ิสิทธิ์ พระ
ศาสนจักรในประเทศไทยได้ขออนุญาตกรุงโรม 
ประชมุสมชัชาด้วย นับเป็นการประชุมสมัชชาของ
ประเทศไทย เพราะครั้งนั้นถือว่า เป็นครั้งแรก 
ของอยุธยา (ประเทศสยาม) แต ่ค ร้ัง น้ี 
ในประเทศไทย จึงถือเป็นคร้ังแรก คร้ังต่อไป 
จะมีอีกเมื่อไหร่ไม่ทราบ แต่ในการประชุมครั้งนี้ 
ก็ เหมือนกับคร้ังน้ัน ต ้องขออนุญาตพระ
สันตะปาปา เพราะเหมือนกับพระสันตะปาปา
ประชุมเอง ดังน้ันจึงมีการตั้งประธานที่ประชุม
สมัชชา ซึ่งเป็นผู้แทนของพระสันตะปาปา ที่มา
นั่งประชุม 

การประชุมสมัชชาไม่เหมือนการประชุม
อืน่ใดทัง้สิน้ เมือ่มกีารเชญิให้เข้าร่วมประชมุ ไม่
ว่าจะเป็นอุปสังฆราช หัวหน้าคณะ เมื่อตอบรับ
ว่าจะมาประชุม ต้องไม่มีภารกิจใดๆ ที่ใหญ่กว่า
การประชมุสมชัชาเด็ดขาด วนัน้ันจะเกดิอะไรขึน้
ก็ตาม ต้องมาประชุมสมัชชา มีการก�าหนดที่นั่ง
ไว้ชัดเจน หากใครไม่มาต้องมีการท�าจดหมาย
ลาด้วย นี่คือความส�าคัญของการประชุมสมัชชา 

ประเทศไทยเราก็มีประชุมไปทั้งท่าแร่ ที่
สังฆมณฑลนครแห่งท่าแร่ มี 4 สังฆมณฑล 
(ท่าแร่-หนองแสง อุดรธานี นครราชสีมา 
อุบลราชธานี) วันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2014 
และอกี 6 สงัฆมณฑล ของสงัฆมณฑลนครแห่ง
กรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ จันทบุรี ราชบุรี เชียงใหม่ 
นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี) วันที่ 24-28  
พฤศจิกายน 2014 และจะมีการประชุมร่วมที่
กรุงเทพฯ เดือนเมษายน วันที่ 20-25 นี่คือ
การประชุมสมัชชา 

นับเป็นโอกาสการสถาปนาพระฐานานุกรม 
1965-2015 ก็ถือว่าเร่ิมแล้ว เมื่อก่อนเราไม่มี
สังฆมณฑล เราจะเรียกว่า มิสซัง อย่างมิสซัง 
กรุงเทพฯ มิสซังท่าแร่ แล้วต่อก็มีการแยกออก
เป็นสังฆมณฑลย่อย โดยมีกรุงเทพฯ ท่าแร่ 
เป็นพี่

ใน ค.ศ. 1965 ได้รับการยกฐานะจากมสิซงั  
ให้มีเป็นสงัฆมณฑล โดยมสีงัฆมณฑล พี ่อยู ่2 
สงัฆมณฑล คือ กรุงเทพฯ และท่าแร่-หนองแสง  
สังฆมณฑลพี่ 2 แห่งน้ี มีสถานะเป็นอัคร
สังฆมณฑล เป็นพี่ให้กับสังฆมณฑลอื่นๆ ที่จะ
แตกตัวออกไป คือ อีสาน มี 4 สังฆมณฑล 
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และอีก 6 สังฆมณฑล มีกรุงเทพฯ เป็นพี่ใหญ่ 
เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว

จากเหตุการณ์ทั้งสองน้ีมาร่วมกันท�าให้
พระศาสนจักรในประเทศไทย มองว่าเป็น
เหตุการณ์ที่ส�าคัญ 350 ปี ของกรุงศรีอยุธยา 
ส�าคัญมาก นั่นหมายถึง มี 50 ปี ถึง 7 ครั้ง 
และเราก็ทราบว่า หมายเลข 7 ในพระคัมภีร์ 
เป็นตัวเลขที่สมบูรณ์ 

50 ปี 7 ครั้ง คือ 350 เป็นจ�านวนปีที่
ส�าคัญมาก เราจึงมีการเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ 
เกิดขึ้น 

จุดประสงค์ของปีศักดิ์สิทธิ์ มีหลายข้อ
ด้วยกัน จะขอยกตัวอย่างให้ 3 ข้อ 

1. เราจะร่วมใจกนัในพธิบีชูาขอบพระคณุ 
ส�าหรบั 350 ปี ของพระศาสนจักรในประเทศไทย 
ส�าหรับ 50 ปี ของการที่เราได้รับสถานะจาก 
มิสซัง มาเป็น สังฆมณฑล 

2. เพื่อถือโอกาสนี้ คืนดีกับพระเจ้า และ
กับเพื่อนมนุษย์ ด้วยเหตุผลจากพระธรรมเก่า 
น้ีเป็นการคืนดี และถ้าคืนดีกับพระเจ้า โดย
ไม่คืนดีกับมนุษย์ มันไม่ครบสูตร การยก 
หน้ีสินให้เป็นบางสิ่งบางอย่างที่มีค่าสูงมาก ใน 
พระธรรมเก่า 

3. เพื่อการกลับใจ ด�าเนินชีวิตเยี่ยงศิษย์
ของพระคริสตเจ้า

ผมคดิว่า 3 ข้อน้ีคอื หวัใจของปีศกัดิส์ทิธิ์ 

การกลับใจ เราได้ยินบ่อยมาก คือการ
เปลีย่นแปลงชวีติฝ่ายจิตของเรา และการกลบัใจ  
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงน้ัน มีทั้งเปลี่ยนแปลง
มาก กับเปลี่ยนแปลงน้อย ผู้ที่ได้ท�าเช่นนี้แล้ว 
และพยายามด�าเนินชีวิตเยี่ยงศิษย์ของพระ 
คริสตเจ้าจริงๆ คงมอียูห่ลายคน แต่มผู้ีหน่ึงทีเ่รา
ได้ยนิได้ฟังอยูเ่สมอ คอื สมเดจ็พระสนัตะปาปา
ฟรังซิส พระองค์เป็นพระสันตะปาปา ยังไม่ครบ  
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2 ปี หนังสอืนิตยสารฟอร์จูน ซึง่เป็นหนังสอืของ
ส�าหรับนักธุรกิจ การค้า ตลาดหุ้น ได้น�ารูปพระ
สันตะปาปาขึ้นปกนิตยสาร เมื่อเดือนกันยายน 
2014 เขาเขียนเปรียบพระองค์ว่า เป็นนักปฏิรูป
ทีศั่กด์ิสทิธิ ์การปฏรูิปคอืการเปลีย่นแปลงทีใ่หญ่
กว่า ที่จริงแล้วพระสันตะปาปา พระองค์ไม่ได้
เปลีย่นอะไร พระองค์ทรงเป็นเช่นน้ีมานาน และ
เมื่อเป็นพระสันตะปาปา พระองค์ทรงเจริญชีวิต
แบบที่พระองค์เคยเป็น แต่ปรากฏว่า คนมองว่า  
สิ่งน้ีไม่เคยมีมาก่อน และดังน้ัน ชีวิตของ
พระองค์จึงเป็นชีวิตที่เราอยากรู้จัก น่ารู้ลงไป
ลึกๆ เพื่อให้ปีศักดิ์สิทธิ์จะได้มีคุณค่า และมี 
ความหมายส�าหรับพวกเรา

การเจริญชีวติเยีย่งพระคริสตเจ้า คือมองว่า  
พระคริสตเจ้าด�าเนินชวีติอย่างไร อย่าลมืว่า เมือ่
พระเยซูเจ้ามารับสภาพมนุษย์ พระเจ้าผู้ทรง
มีฤทธานุภาพ จะเลือกเกิดอย่างไร ที่ไหนได้
ทั้งหมด แต่พระองค์เลือกที่จะเกิดอย่างยากไร้ 

พระองค์ต้องมองว่า มันมีคุณค่า มัน
มีความหมายกับเรามาก และพระองค์ก็เจริญ
เติบโตในครอบครัวที่ยากไร้ เรียบง่าย และเมื่อ
ถึงเวลาที่ต้องออกเทศน์สอน พระองค์ก็เจริญ
ชีวิตเรียบง่าย ท่ามกลางผู้ยากไร้ทั้งหลาย 

ดังน้ัน ใครก็ตามที่มาเป็นศิษย์ของพระ 
คริสตเจ้า ในการตดิตามพระองค์ กจ็ะเจริญชีวิต
เยี่ยงพระองค์ 

พระองค์ทรงใช้ห้องนอนแบบเรียบง่าย 
พระองค์ตรัสว่า มีทุกอย่างพอแล้ว ตั้งแต่เป็น
พระสันตะปาปา พระองค์ทรงใช้ชีวิตเรียบง่าย 
เหมือนเดิม สมัยที่พระองค์เป ็นพระสงฆ์ 

พระองค์ชอบไปพบผู้คนทั่วไป พระองค์ขอท�า
อาหารเอง เพราะเวลาไปท�างานอภิบาลกับคน
อื่นๆ จึงไม่มีเวลาที่แน่นอน วันที่ได้รับเลือก
ให้เป็นพระสันตะปาปา พระองค์มีรถประจ�า
ต�าแหน่ง แต่ทรงขอขึ้นรถบัสเหมือนเดิม ตรัส
ว่าท�าไมเป็นพระสันตะปาปาจึงขึ้นรถบัสไม่ได้ 
ฉะนั้น ตั้งแต่วินาทีแรก พระองค์ขอเจริญชีวิต
เหมือนที่เคยเจริญชีวิตอยู่ พระองค์ไม่อยาก
ให้ต�าแหน่งพระสันตะปาปามาเปลี่ยนชีวิตของ
พระองค์ พระองค์ทรงเลือกรถยนต์คันเล็กๆ มี
คนถวายรถดีๆ ให้ แต่พระองค์ตรัสว่า รถนี้ก็
ยังใช้ได้ และเอารถคันนั้นไปออกสลาก เพื่อน�า
รายได้ไปช่วยคนยากจน คนยากไร้

มีการเตรียมห้องพักส�าหรับพระสันตะ-
ปาปา สวยงามมากๆ แต่สมเด็จพระสันตะ- 
ปาปาฟรังซิสเลือกขอพักที่เดิม ที่ซางตามาร์ธา  
ใครจะพักที่ น่ีได ้ แต ่ เมื่อใดก็ตามถ ้าพระ
สันตะปาปาสิ้นพระชนม์ ถ้าไม่ใช่พระคาร์ดินัล 
คุณต้องย้ายออก 

ในการมาอยู่ที่น่ี บรรดาพระคาร์ดินัลจะ
ต้องใช้วิธีการจับสลาก เหมือนกันหมดทุกห้อง 
แต่อาจจะด้านหน้า ด้านข้าง หรือชั้นล่าง ชั้นบน 
แต่ว่าจับสลากดีที่สุด

พระสนัตะปาปาเวลาน้ันเป็นพระคาร์ดนัิล
จับได้ห้อง 207 ชั้น 2 ห้อง 207 และเมื่อเป็น 
พระสันตะปาปา ทรงขอไม่ไปอยู ่ที่วังพระ
สันตะปาปา ทรงขออยู่ที่นี่ต่อ แต่ที่สุดก็ได้มีการ
ทูลขอย้ายเพื่อการรักษาความปลอดภัย และจะ
ได้ไม่มีใครเดินผ่านหน้าห้องพระองค์ 
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เมื่อเดือนกันยายน 2014 ผมได้รับเชิญ
ให้ไปเป็นวิทยากร และได้พกัทีซ่างตามาร์ธา ผม
ได้ห้อง 181 ก็ไม่ไกลจาก 201 ห้องประทับของ
พระสันตะปาปา เปิดประตูเข้าไปจะเจอห้องน่ัง
เล่น ด้านหน่ึงของห้องน่ังเล่นจะเป็นตูเ้สือ้ผ้า อกี
ด้านหน่ึงเป็นโต๊ะท�างาน และเราจะเห็นประต ูซึง่
ก็คือ ห้องนอน ก็เหมือนห้องโรงแรม มีห้องน�้า 
มีฝักบัว ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัส
ว่า “แค่นี้ก็เพียงพอส�าหรับเราแล้ว เท่านี้ดีแล้ว 
ขออยู่ที่น่ีเถิด” พระองค์ตรัสอย่างน้ี พระองค์
ขอแค่นี้ ซึ่งไม่เคยมีพระสันตะปาปาองค์ไหนมา
อยู่อย่างเรียบง่ายอย่างนี้

ผมไปใช้ wifi ผมเดินสวนกับพระองค์ 
พระองค์เดินสวนกับผม ผมก็พยายามสังเกต
พระองค์อยู่เร่ือยๆ พระองค์จะไปถวายมิสซาที่
วัดพระจิตเจ้า เวลามิสซา 06.30 น. พระองค์
จะไปสวดที่วัดน้อยตั้งแต่ประมาณ 05.30 น. 
และเวลา 06.30 น. ก็ไปถวายมิสซา ถวายมิสซา
เสร็จ จะมาทานข้าวที่ห้องอาหาร เราก็จะได้พบ
ได้เห็นพระองค์ในลักษณะอย่างน้ัน และผมจะ
สังเกตเจ้าหน้าที่ขอว่า กรุณาอย่าถ่ายรูป เพราะ
พระองค์จะได้สบายๆ 

สิ่งที่ผมอัศจรรย์ใจก็คือ พระองค์เดินไป
ขอกุญแจห้องที่แผนกต้อนรับ (reception) 
หมายถึงพระองค์ไม่ได้มีเลขาฯ ไม่มีผู ้ช่วย 
พระองค์จัดการด้วยพระองค์เอง ทรงน�ากุญแจ
ไปฝากไว้ทีแ่ผนกต้อนรับ พอพระองค์กลบัห้องก็
จะไปขอกญุแจ พระองค์ท�าเหมอืนปกต ิพระองค์
จับมือกบัเจ้าหน้าทีท่ีม่าคอยดแูล ราตรีสวสัด์ิกบั
ผู้ทีม่าดแูลพระองค์ แล้วพระองค์เดินไปกดลฟิท์ 
พระองค์ตั้งใจด�าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย เช่น

เดียวกับเมื่อพระเจ้ามารับสภาพมนุษย์ พระเจ้า
มีฤทธิ์ มีอ�านาจทุกอย่าง จะใช้ชีวิตอย่างหรูหรา 
แค่ไหนกไ็ด้ แต่พระองค์ทรงเลอืกทีจ่ะใช้ชวีติง่าย ๆ   
และเราทุกคนซึ่งเป็นศิษย์พระคริสตเจ้า ก็น่าจะ 
รับแบบอย่างในเร่ืองน้ีไปใช้ส�าหรับร�าพงึในโอกาส 
ปีศักดิ์สิทธิ์ 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ใช้วิธีเดิน
อยู่เป็นประจ�า ไม่ค่อยใช้รถ 

ผมสังเกตว่า เวลาที่พระองค์เดินผ่านรูป
แม่พระ เวลาที่เดินไปที่วัดน้อย พระองค์จะสวด
ภาวนาหน้ารูปแม่พระ ชีวิตของผู้ที่เป็นศิษย์พระ 
คริสตเจ้า กจ็ะเจริญชวีติภาวนาเยีย่งพระคริสตเจ้า  
เพราะพระเยซูเจ้าไม่ว่าจะยุ่งกับงานอภิบาล งาน
ประกาศความรักของพระเจ้า พระองค์จะมีเวลา
ส�าหรับภาวนาเสมอ ดังนั้น สมเด็จพระสันตะ- 
ปาปาฟรังซิส ทรงเจริญชีวิตภาวนาอย่างมาก 
และส�าหรับพระองค์ยิ่งยุ่งมากแค่ไหน ยิ่งต้องมี
เวลาภาวนามากขึ้นเท่านั้น 

พระองค์เพิง่เสด็จตรุก ีเป็นประเทศมสุลมิ 
ที่น่ันยังเป็นศูนย์กลางของออร์โธดอกซ์ พระ
ศาสนจักรจารีตตะวันออกด้วย และพระอัยกา 
(โป๊ป) ของออร์โธดอกซ์ ถึงเวลาฉลองนักบุญ 
เปโตร และเปาโล ซึง่ถอืว่าเป็นอคัรสาวกทีส่�าคญั 
มีพระวิหารนักบุญเปโตรที่นั่น พระอัยกามาร่วม
ฉลอง และสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรังซสิกเ็สดจ็
ไปด้วย พระองค์ไปเพื่อให้เกียรติ เพราะพระ
อยักาได้มาร่วมฉลองนักบญุเปโตร และเมือ่กลบั
จากตุรกี สิ่งแรกที่พระองค์ไปคือ ท่านไปที่พระ
วหิารซานตามาเรีย เดอ มาจอเร ซึง่เป็นพระวหิาร
แม่พระ เป็นพระวิหารที่เมื่อพระองค์ได้รับเลือก
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เป็นพระสนัตะปาปา พระองค์เสดจ็มาทีพ่ระวหิาร
น้ีเป็นที่แรก พระองค์ไปสวด และมอบทุกสิ่ง 
ทุกอย่างไว้กับแม่พระ ชีวิตของผู้ที่เป็นศิษย์ของ
พระคริสตเจ้า เป็นชีวิตภาวนา 

ท�าไมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จึง
เจริญชีวิตอย่างนี้ อะไรท�าให้พระองค์เจริญชีวิต
เช่นนี้ อะไรท�าให้พระองค์คิดเช่นนี้ตั้งแต่ในช่วง
แรกๆ มันไม่ใช่อยู่ดีๆ ก็มาเป็นอย่างน้ี และ
ผู้ที่ได้ตอบตรงน้ีได้ดีที่สุด เป็นพระสหายของ
พระองค์ คือ คุณพ่ออันโตนีโอ ซาพาดาโร, SJ 
เป็นบรรณาธกิารวารสารของคณะเยสอุติ คุณพ่อ 
องค์น้ีรู้จักกับพระสันตะปาปามานานมาก และ
เม่ือได้เป็นพระสันตะปาปาแล้ว คุณพ่อขอ
สัมภาษณ์พระสันตะปาปาในสิ่งซึ่งคนยังไม่รู้จัก 

ยังไม่เคยได้ยินมาก่อน เขาบอกว่า เมื่อได้เร่ิม
สัมภาษณ์ก็คุยตรงน้ันตรงน้ีกับพระสันตะปาปา 
พอถามพระองค์ว่า พระองค์พร้อมแล้วหรือยัง 
เมื่อพระองค์ตรัสว่าพร้อม เขาก็เร่ิมถามค�าถาม
แรก คือ ฮอร์เก มาริโอ แบร์โกลิโอ คือใคร?  
ถ้ามคีนมาถามเรา เรามคี�าตอบไหน? ในความยาว 
สักหนึ่งประโยค มีไหม? ที่มันจะบรรยายความ
เป็นตัวเราที่ชัดมาก เมื่อพระองค์ถูกถามอย่างนี้  
พระองค์มองหน้าเขาน่ิง อาจจะไม่ได้เตรียมที่
จะตอบเร่ืองน้ีมาก่อน หรือไม่เคยมีใครถาม
ค�าถามอย่างนี้มาก่อน แล้วพระองค์ก็ตอบช้าๆ 
ออกมาว่า “ข้าพเจ้าไม่ทราบว่า ใช้ค�าอะไรจะ
เหมาะสมที่จะบรรยายได้ ข้าพเจ้าเป็นคนบาป” 
น่ีคือค�าอธิบายว่าพระองค์คือใคร โดยไม่ต้อง
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ถามว่า พระองค์นึกอย่างไร จึงตอบแบบนี้ แต่
เราจะได้ยินว่า พวกพระสงฆ์ พวกเณร หรือ 
ผู้ฝึกหัดที่บอกว่า เราเป็นคนบาปนะ ในมิสซาก็
มีบทสารภาพบาป 

ค�าว่า “เป็นคนบาป จากไหน” ...ตั้งแต่
สมัยเป็นพระสงฆ์ พระสังฆราช เป็นพระ
คาร์ดินัล ซึ่งเมื่อคราวที่พระองค์มาที่กรุงโรม
หลายคร้ัง จะมีวดัอยูว่ดัหน่ึง ชือ่วดันักบญุหลยุส์ 
แห่งฝร่ังเศส หมายถงึให้ส�าหรับคนฝรัง่เศส เป็น
วัดแห่งแรก ไม่ได้มีอะไรส�าคัญนัก แต่สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า ข้าพเจ้าชอบไป
สวดภาวนา และร�าพึงที่วัด 

ที่วัดแห่งนี้ก็เหมือนวัดในสมัยก่อน คือมี
พระแท่นใหญ่แล้ว ยังมีพระแท่นน้อย ส�าหรับ
พระสงฆ์ต้องถวายมิสซาเอง จะมารอคิว พระ
สันตะปาปาชอบไปที่พระแท่นนี้ ซึ่งมีรูปวาดของ
ศิลปินคาราวัจโจ เป็นภาพที่พระเยซูเจ้าทรงชี้
ไปที่นักบุญมัทธิว เป็นภาพที่พระองค์ชอบร�าพึง
มากๆ กับภาพนี้ 

พระเยซูเจ้าตรัสกับมัทธิวว่า “จงตามเรา
มา” ...พระสันตะปาปาตรัสว่า ฉันรู้สึกเหมือน
มันเป็นตัวฉันเอง ฉันรู้สึกว่า... 

พระสนัตะปาปา อธบิายว่า อากปักริยา ของ 
มัทธิว เหมือนกับจะบอกว่า เขาเอามือกอบโกย
เอาไว้ และบอกว่าไม่นะ อย่ามาเรียกฉันนะ 
เหมือนว่า ฉันมีชีวิตที่สุขสบาย มีเงิน มีทองอยู่
แล้ว มาเรียก ฉันท�าไม 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสว่า 
ข้าพเจ้าเป็นคนบาปเหมอืนกบัมทัธวิ แต่พระองค์
หยุด มอง แล้วก็เรียก เรียกให้ติดตามพระองค์
ไป เชื่อว่าเขาคงคิด แล้วก็ติดตามพระองค์ไป 

จากตรงน้ีเอง ท�าให้คติพจน์ของพระ
สันตะปาปา ตั้งแต่สมัยเป็นพระสังฆราช ที่ว่า 
“ด้วยพระเมตตา และด้วยการเลือกพระองค์” 

ชีวิตของพระองค์เป็นอย่างน้ีเพราะพระ
เมตตาของพระเจ้า หยุด มอง แล้วเรียก

เกิดอะไรขึ้นเม่ือพระองค์เรียก ข้าพเจ้า
ต้องตัดสินใจ จะเลือกเอาชีวิตทางโลก หรือ
จะเลือกพระองค์ ข้าพเจ้าเลือกพระองค์ น่ีคือ 
คติพจน์ และมันเป็นชีวิตของพระองค์ทั้งหมด

เม่ือเวลาทีท่�าการเลอืกพระสนัตะปาปาน้ัน 
และเมื่อคะแนนเทมาท่ีพระองค์ และคนที่ท�า
หน้าที่ของประธานที่จะเดินมาถาม 2 ค�าถามคือ 
ค�าถามแรกคือ ท่านจะรับเป็นพระสันตะปาปา
หรือไม่ Yes หรือ No ส่วนใหญ่ก็ Yes 
และค�าถามที่ 2 คือ แล้วจะใช้ชื่ออะไร เพราะ
ฉะน้ันเมื่อคะแนนเทมาที่พระองค์ เขาก็มาถาม 
แทนที่พระองค์จะตอบ YES แต่น่ีคือค�าตอบ
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ของพระองค์ “ข้าพเจ้าเป็นคนบาป แต่ข้าพเจ้า
ไว้วางใจในพระเมตตา และความอดทนอย่าง
หาที่สุดมิได้ของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา และ 
ดังนั้น ข้าพเจ้าขอรับด้วยจิตใจแห่งการเป็นทุกข์
ถึงบาป” ให้พระเยซูเจ้ารอ พระองค์เรียก แต่
ไม่ตัดสินใจ เราใช้เวลาคิด แล้วพระองค์ต้อง
มีความอดทนที่จะรอ เพื่อจะได้ค�าตอบจากเรา 
และดังน้ัน จึงเสยีใจจริงๆ ท่านยงัคงต้องรอ การ
ตดัสนิใจเลอืกพระเยซเูจ้าจึงมีความหมาย ขอให้
ภาพ ๆ นี้ส�าหรับการร�าพึง ส�าหรับเหตุการณ์ใน
วันนี้ และส�าหรับวันต่อๆ ไป ส�าหรับปีศักดิ์สิทธิ์
ด้วย เพื่อว่าตัวอย่างของสมเด็จพระสันตะ- 
ปาปาฟรังซิส ที่จะพยายามด�าเนินชีวิตอย่างพระ
เยซูเจ้า ซึ่งจะเป็นบางสิ่งบางอย่าง ที่จะให้เรา
สามารถเปลี่ยนใจของเรา เจริญชีวิตเยี่ยงพระ
เยซูเจ้า หรือเยี่ยงสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
ก็ได้ และปีศักดิ์สิทธิ์ จะได้เป็นปีที่มีคุณค่าและ
มีความหมายต่อเราจริงๆ 

บทภาวนาเพื่อปีศักด์ิสิทธิ์ ส�าหรับ 
พระศาสนจักรคาทอลิกไทย

ข้าแต่พระบิดาเจ ้า ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอบพระคุณพระองค์ ที่มีบรรดามิสชันนารี 
ชาวโปรตุเกสและฝร่ังเศส เข้ามาประกาศข่าวดี
ของพระคริสตเจ้าในประเทศไทย เป็นระยะ
เวลาอันยาวนานเกือบ 450 ปี และในโอกาส
ครบ 350 ปี สมัชชาอยุธยา รวมทั้ง 50 ปี ที่
พระศาสนจักรคาทอลิกไทยได้รับการสถาปนา
เป็น “สังฆมณฑล” ซึ่งถือเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ เป็น
ช่วงเวลาแห่งพระพร ในการฟ้ืนฟชูวีติชมุชนศิษย์
พระคริสต์

โปรดทรงส่งพระจิตเจ ้าประทานพระ 
หรรษทาน ปรีชาญาณ และความกล้าหาญ แก่
บรรดาผู้อภบิาล นักบวช ครูค�าสอน และสัตบรุุษ
ผู้ร่วมอภิบาลทั้งหลาย ให้มุ่งอุทิศตนฟื้นฟูชีวิต
สนิทกับพระคริสตเจ้า โดยอาศัยพระวาจาและ
ศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งเดียว ร่วมมือและแบ่งปัน
ซึ่งกันและกัน เสวนาฉันพี่น้องกับผู้มีความเชื่อ
อืน่ ประกาศพระเยซคูริสตเจ้า และเป็นประจักษ์
พยานด้วยการด�าเนนิชวีติเรียบง่าย รักและรับใช้
ปวงชนโดยเน้นผู้ยากไร้ ให้มีวัฒนาธรรมแห่ง
ความรัก เพื่อการพัฒนาชีวิตเป็นศิษย์ที่แท้จริง
ของพระเยซเูจ้า และเพือ่สนัตสิขุในประเทศไทย

ขอให้เยาวชนคาทอลิกตอบสนองพระ
กระแสเรียกด้วยใจเสียสละมากยิ่งขึ้น

โปรดประทานพระพรแก่กิจการของพระ
ศาสนจักร เป็นต้นในด้านการศกึษา ด้านพฒันา 
และสงเคราะห์ ให้เป็นพยานถึงความรักแบบ 
คริสตชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า ของ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

“วันพระเจ ้ า อย ่ าลืมฉลองเป ็นวัน
ศักดิ์สิทธิ์” วันแต่ละวันในปีน้ี เรามุ่งหน้าไปสู่
ความศักด์ิสิทธิ์ เพราะทุกวันคือวันของพระเจ้า 
อย่าลมืฉลองในชีวติตลอดทัง้ปี เพราะเป็นปีแห่ง
ความศักดิ์สิทธิ์ 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

ทาง
ทันทีที่คนเราเกิดมาในโลกนี้ ชีวิตของเรา

เปรียบได้กบัการเดนิทาง ทางชวีติเร่ิมจากต้นทาง 
แล้วเข้าสู่ระหว่างทาง จากน้ันก็จะต้องพยายาม
ไปให้ถึงปลายทางอย่างปลอดภัย หรือพูดโดย 
นัยยะของครสิตชนได้อกีว่า ต้นทางเรามาจากพระ  
ระหว่างทางเราอยู่กับพระองค์ และปลายทาง 
เราจะอยู่กับพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์ความรักและ
ทางรอดของเราตลอดนิรันดร์

ในเทศกาลพระคริสตาคม (อาคม = การ
มาถึงหรือการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า) น้ี 
เราเน้นถึงความส�าคัญของ “ทาง” นักบุญยอห์น 
บัปติสต์ ได้ร้องในถิ่นทุรกันดารว่า “จงท�าทาง
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงเถิด” (ยน 1:23) 
ทางของพระ ณ ที่น้ี คือทางของจิตวิญญาณ 
ซึ่งเราจะต้องเอาใจใส่ช�าระสะสางให้สะอาด ซึ่ง
เปรียบได้กับการตัดถากถางทางส่วนที่คดเค้ียว 
ทั้งที่เป็นโขดเขาหรือหุบเหว เพื่อให้ตรงราบ
ส�าหรับต้อนรับพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่จะสามารถ
เข้ามาไถ่ถอนบาปผิดจากจิตใจของเราได้อย่าง
แท้จริง

แน่ล่ะ จะสร้างถนนหนทางภายนอกสัก
เส้นสายน้ันก็ยากล�าบากไม่ว่าด้านงบประมาณ
หรือวิธีการท�า ส่วนจะสร้างถนนหนทางด้าน
จิตใจภายใน ย่อมยากยิ่งกว่านัก อนึ่ง เมื่อได้
ทางแล้วยงัจะต้องใช้มันให้ถกูต้องตามกฎจราจร
และท�าให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางอย่าง
ปลอดภัยน้ันก็ยิ่งเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นโดย
สิทธิและหน้าที่ของเราทุกคน

สถิติของอุบัติเหตุ อันเป็นเหตุให้เกิดการ
บาดเจ็บเสียชีวิตมากมายในแต่ละปีของประเทศ
ของเรา คิดแล้วน่าสะเทือนขวัญราวกับเกิดขึ้น
ในสงครามหรือสมรภมูทิีป่ระหตัประหารกนัอย่าง 
ดุเดือดเลือดพล่าน

ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะ
ต้อง “หาทางป้องกันอย่างยั่งยืน” เพื่อรักษาชีวิต
ไว้อย่างมีศักดิ์ศรีและทรงคุณค่าในฐานะที่เป็น
มนุษย์ด้วยกัน เพราะไม่ว่าเขาหรือเรา ต่างก็เท่า
กันในฐานะบุตรของพระเจ้าเดียวกัน
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ค�าว่า “หาทางป้องกันอย่างยั่งยืน” ไม่ได้ 
หมายความว ่าทางหายจึงหาทาง หากแต ่ 
หมายถึงเราพึงต้องร่วมด้วยช่วยกันแสวงหา 
และสร้างสรรค์วิถีชี วิตและจิตส�านึก วินัย
และวิธีการที่จะยกระดับ เพื่อส่งเสริมคุณค่า
และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน น่ันคือให้ม่ันคง  
ซื่อตรง และสม�่าเสมอ ไม่ใช่ท�าชั่วครั้งชั่วคราว
หรืออย่างท่ีท�าเอาจริงเอาจังกันแค่ภายในช่วง 
เจ็ดวันอันตราย

การส่งเสริมความปลอดภยัในการใช้ถนน
หนทางภายนอก ยงัต้องใส่ใจใช้ความระมดัระวงั
และต ้องแก ้ไขพัฒนาให ้มากข้ึนกว ่า น้ี นัก  
นับประสาอะไรกับการที่เราจะต้อง “ตื่นเฝ้า” 
ให้ความระมัดระวังและเอาใจใส่อย่างจริงจัง
กับ “การท�าทางและใช้ทาง” แห่งชีวิต จิตใจ- 
จิตวิญญาณของเรา

การเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูเจ้า ม ี
สองนัยยะ หมายถึงทั้ง “การเดินทางของ
พระองค์” เพื่อน�าอารยธรรมแห่งความรักของ 

พระตรี เอกภาพจากสวรรค์มาสู ่ โลก และ 
“พระองค์ยังทรงเป็นทาง” น้ันด้วย “เราเป็น 
หนทาง ความจริง และชีวิต ไม่มีใครไปเฝ้า 
พระบิดาได้ นอกจากผ่านทางเรา” (ยน 14:6) 

ดั ง น้ัน ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ 
พระองค์น้ี เราจึงต้องเตรียมจิตใจของเราให้
เหมาะสมส�าหรับการต้อนรับพระผู้ช่วยให้รอด
ของชาวเราโดยยึดม่ันว่าหนทางแห่งความรอด
นั้นมีแต่ในพระองค์ผู้เดียว 

ในพระองค์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างส่องประตู
แห่งทางรอด ซึ่งสามารถช่วยกอบกู้ทุกชีวิตที่มี
ความมืดมิดมืดมนหรือพบแต่ทางตันแห่งบาป 
ได้กลับมาสู่ทางออกและทางรอดอันสว่างเจิดจ้า
ด้วยรัศมแีห่งสวรรค์ ซึง่พระองค์ได้ทรงน�ามาให้ 
ปรากฏในพระอาณาจักรของพระองค์บนโลกน้ี 
น่ีคือความหมายที่แท้จริงของการบังเกิดมาของ
พระเยซูเจ้าผู้ประทับอยู่ท่ามกลางเราในฐานะ 
พระผู้ไถ่ ผู้เป็นทางรอดนิรันดร์ของมนุษยชาติ
ทุกยุคทุกสมัยตลอดกาล 

สถิติของอุบัติเหตุ อันเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ

เสียชีวิตมากมายในแต่ละปีของประเทศของเรา 

คิดแล้วน่าสะเทือนขวัญราวกับเกิดขึ้น 

ในสงครามหรือสมรภูมิที่ประหัตประหารกัน

อย่างดุเดือดเลือดพล่าน
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

ลก 11:1-4

วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่ง เมื่อทรงอธิษฐานจบแล้ว ศิษย์คนหนึ่งทูล

พระองค์ว่า “พระเจ้าข้า โปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอห์นสอนศิษย์ของเขาเถิด” พระองค์จึง

ตรัสกับเขาว่า “เม่ือท่านทัง้หลายอธษิฐานภาวนา จงพดูว่า “ข้าแต่พระบดิา พระนามของพระองค์จงเป็นทีส่กัการะ  

พระอาณาจักรจงมาถึง โปรดประทานอาหารประจ�าวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวัน โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า

ทั้งหลาย เหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลาย ไม่แพ้การผจญ”

มนุษย์ทุกคนมีชีวิตกายและชีวิตจิต ชีวิตกายเราบ�ารุง 
เล้ียงชวีติด้วยอาหาร ด้วยวติามิน ด้วยเคร่ืองบ�ารงุด้วยยาต่างๆ  
ชีวิตจิตเราบ�ารุงเลี้ยงให้เจริญ พัฒนา เติบโต ด้วยการเรียนรู้  
รู้จัก และรักพระเจ้า ตามอายุของเรา........

แต่ไม่ว่าในช่วงใดของชีวิตจิตของเรา มนุษย์ทุกคน
แสวงหาพระเจ้าด้วยการร�าพึง (meditation) และด้วยการ
ภาวนา (prayer) และ “การร�าพึง” และ “การภาวนา” นี้คือ 
อะไร? ขอเสนอค�าอธบิายของพระสังฆราช Anthony Bloom 
เป็นค�าตอบของค�าถามนี้แก่พวกเรา ดังนี้:-

เรามักจะเข้าใจการร�าพึง (meditation) และการ
ภาวนา (prayer) อย่างสับสนแต่ในความสับสนนี้ ถ้าหาก
การร�าพึงจะพัฒนาเปลี่ยนเป็นการภาวนาก็ดีไปแต่ถ้าใน 
ทางกลับกัน การภาวนากลับกลายเป็นการร�าพึงก็เป ็น 
การถอยหลังเข้าคลอง

การร�าพึงคือการคิด/ครุ่นคิด/คิดถึงพระเจ้า จากการ 
ครุ่นคิดน้ี เราปล่อยให้ความคิดน้ีหยั่งรากลงลึกกลายเป็น 
การนมัสการ (worship) การเทดิทนูสรรเสริญ (adoration)  
และการโมทนาคณุ (thanks-giving) พระเป็นเจ้า ความส�านกึ 
ถึงการประทับอยู ่ของพระเจ้าเพิ่มพูนจนเราตระหนักว่า  
เราอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ และจากน้ันการร�าพึง
กลายสภาพเป็นการภาวนา 

จุดเป้าหมายของการร�าพึงนั้น มิใช ่การท�าแบบ
ฝึกหัดด้านวิชาการเกี่ยวกับความคิด การร�าพึงมิใช่หมายถึง
ผลทดสอบด้านความชาญฉลาดหรือความคิดดีงามที่ไม่มี 

“การร�าพึง”  และ  “การภาวนา”

ผลกระทบติดตามมา แต่เป็นการคิดถึงพระเจ้าอย่างตรง
ไปตรงมาภายใต้การน�าของพระเจ ้ามุ ่งสู ่พระเจ ้า และ 
ควรน�าเราสู ่ข้อสรุปว่าเราควรด�าเนินชีวิตของเราอย่างไร?  
การร�าพึงควรน�าให้เราด�าเนินชีวิตตามพระวรสารอย่างใกล้ชิด 
ยิ่งขึ้น และอย่างเที่ยงแท้ขึ้น

ความตั้งใจของการร�าพึง มิใช่การสร้างโครงสร้าง
จินตนาการของความจริง แต่เป็นการเข้าใจจริงความจริง
ได้อยู่ที่น่ันแล้ว ได้ถูกประทานมาให้แล้ว เป็นความจริง
ของพระเจ้า และการร�าพึงควรจะเป็นด่ังสะพานส�าหรับ 
ความไม่กระจ่างแจ้งในใจของเราได้ข้ามไปเพื่อพบความจริง 
ที่ ได ้ถูกเผยโดยพระเจ ้ าแล ้ว . . . น่ี เป ็นการเ รียนของ 
ปรีชาญาณของเราทีจ่ะค่อยๆ เรียนรู้ถงึ “ปัญญาจารย์ของพระ
คริสต์” (the mind of Christ) ตามที่นักบุญเปาโลได้กล่าว
กับชาวโครินธ์ว่า:

“ใครเล่าหยั่งรู้ความคิดขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อให้ 
ค� าแนะน� าแก ่พระองค ์ ได ้ เรานั่น เองที่มีความคิดของ 
พระคริสตเจ้า” (1 คร 2:16) ในขณะที่การร�าพึงเกี่ยวกับ
ความคิด การภาวนาเป็นการปฏิเสธความคิด การภาวนา
คือการยืนต่อหน้าพระพักตร์พระเป็นเจ้า และพยายาม
ส�านึกถึงการประทับของพระเจ้า โดยการส�ารวมนิ่งทั้งจิต  
ทั้งหัวใจ ทั้งอ�าเภอใจ ขจัดการวอกแวก ขจัดความคิด
ต่างๆ ตระหนักอย่างเดียวว่า พระเจ้าอยู่ข้างหน้าเรา...  
นี่มิใช่การปฏิบัติที่ง่ายเลย!
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การภาวนาขณะทีเ่รามคีวามทกุข์ร้อน เรามกัจะทุม่เท
จิตใจร่างกายต่อการภาวนาอย่างตั้งอกตั้งใจจนท�าให้เรามี
ความรู้สึกว่า การภาวนาของเรานัน้เปน็ค�าภาวนาที่ลกึซึ้ง แต่
ค�าภาวนาเช่นนีม้ใิช่เป็นการภาวนาทีแ่ท้จริง เพราะความตัง้ใจ
ของเรามุ่งอยู่กับความทุกข์ความกังวลนั้นไม่ใช่กับพระเจ้า

การภาวนาแบบใช้จินตนาการ (imagination) 
จินตภาพของเราน�าเราสู่การจินตนาการต่างๆ ได้มากมาย 
อาทิ เราก�าลังอยู่ต่อหน้าพระเยซูคริสตเจ้า จินตนาการถึง 
พระพกัตร์ของพระองค์ ถงึการรู้จักของเราต่อพระองค์ลกึซึง้
เพียงใด และพระองค์มีความหมายต่อชีวิตของเราอย่างไร? 
ฯลฯ แต่การจินตนาการน้ีถ้าหากยิ่งหลากหลาย ยิ่งสดใส
เพียงใด กลับท�าให้ความตระหนักถึงการประทับอยู่อย่าง
แท้จริงของพระองค์ลดหย่อนลงไป เพราะการจินตนาการ
ของเรากลับเป็น “วัตถุเคารพ” (idol) แทน “การประทับ
ที่แท้จริง” (real presence) ของพระองค์ St.John 
Climacus แนะน�าการภาวนาแบบเรียบง่ายดังนี้:-

เลือกค�าภาวนาหนึ่งบทหน่ึงประโยคหน่ึงวลี หรือ 
หนึ่งค�า

ส�านึกอยู่ต่อหน้าพระเจ้า

ส�านึกว่าตัวอยู่ที่ไหน และก�าลังท�าอะไร

และกล่าวค�าภาวนานั้นๆ อย่างตั้งใจ

ระหว่างนัน้ ความคดิ ความตัง้ใจของเราอาจวอกแวก 
มีความคิดอื่นเข้าแทรก

เริ่มค�าภาวนาใหม่

ภาวนาเช่นนี้ซ�้าแล้วซ�้าเล่าในช่วงเวลาที่ก�าหนดไว้
ส�าหรับตนเอง

การภาวนาจะเปลี่ยนชีวิตของเรา และท�าให้ชีวิต
ของเราบริบูรณ์ข้ึนเป็นรากฐานแห่งความสัมพันธ์ใหม่ และ
ที่แท้จริงกับพระเจ้า และกับทุกคนรอบข้างตัวเรา ผลของ
การภาวนามิใช่สถานภาพทางความรู้สึกอย่างน้ีอย่างน้ัน  
แต่เป็นการเปลีย่นแปลงถงึรากถงึโคนของบคุลกิภาพของเรา  
เป้าหมายของค�าภาวนาของเรากเ็พือ่เราจะสามารถยนืต่อหน้า
พระเจ้า และส�านึกเสมอต่อการประทับของพระองค์มอบ 
ทุกสิ่งให้แก่พระองค์ และวอนขอพลังและพระพรต่างๆ  
เพื่อน�้าพระทัยของพระองค์จะบรรลุในตัวเรา..... และสิ่งน้ี  

(ที่ “น�้าพระทัยพระเจ้าจงเป็นไปในตัวข้าพเจ้า”) ควรเป็น
จุดมุ่งหมายของค�าภาวนาของเรา และเป็นคุณสมบัติของ 
ค�าภาวนาที่ถูกต้อง ไม่ใช่ความรู้สึกที่ลึกลับ หรือสภาพ
อารมณ์ต่างๆ ที่เราอาจจะได้รับ ที่ท�าให้ค�าภาวนาของเรา
เป็นค�าภาวนาที่ดี

(สรุปเนื้อหาจากบทความ Meditation and Worship
โดย Metropolitan Bishop Anthony Bloom

จาก หนังสือ Modern Spirituality: An Anthology; 
edited by John Garvey

Templegate Publishers, Illinois; 1985)

23 มิติในบทภาวนา “ข้าแต่พระบิดา”

1. ความสัมพันธ ์ : ข้าแต่พระบดิาของข้าพเจ้าทัง้หลาย
2. ความตระหนัก : พระองค์สถิตในสวรรค์
3. สักการบูชา : พระนามพระองค์จงเป็นท่ีสกัการะ
4. การคาดหวัง : พระอาณาจักรจงมาถึง
5. การเสกให้ศักดิ์สิทธิ์ : พระประสงค์จงส�าเร็จ
6. ความเป็นเอกภพ : ในแผ่นดิน
7. การเจริญรอยตาม : ดังในสวรรค์
8. การวอนขอ : โปรดประทาน
9. ความเฉพาะเจาะจง : แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
10. ความจ�าเป็น : อาหารประจ�าวัน
11. การเป็นทุกข์ถึงบาป : โปรดประทานอภัย
12. ภาระหน้าที่ : แก่ข้าพเจ้า
13. การให้อภัย : เหมือนข้าพเจ้าให้อภัย
14. ความรักและเมตตา : แก่ผู้อื่น
15. การน�า : โปรดช่วยข้าพเจ้า
16. ความคุ้มครอง : ไม่ให้แพ้การผจญ
17. ความรอด : แต่โปรดช่วยให้
18. ความถูกต้อง : พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ
19. ความเชื่อ : เหตุว่า พระอาณาจักร
20. ความสุภาพ : พระอานุภาพ
21. ความเคารพ : และพระสิริรุ่งโรจน์
22. ความนิรันดร : เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
23. การยืนยัน : อาแมน
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ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร

สวัสดีปีใหม่ 2558
“ปีเก่าจากไป ปีใหม่แทนที่ ลืมเก่าเสียที ตั้งต้นกันใหม่”...เพลงปีใหม่ เมื่อ 80 ปีก่อน

โน้นครับ ทุกชาติ ทุกภาษา ทั่วโลกฉลองปีใหม่กันอย่างครึกครื้น เต็มเหนี่ยว กินดื่ม ตกแต่งร้าน  
บ้านเรือน เสียงเพลง เที่ยวเตร่ กราบไหว้พ่อแม่ ปู่ย่าตายายทั้งผู้เป็นและผู้ที่จากไปแล้วด้วย 
ขออภัยในความผิดพลาด ขอพร ให้ศีลให้พร มอบของขวัญแก่กันและกัน และอื่นๆ อีกมากมาย 
หลายอย่าง หลายวันด้วย

แต่ท่ีส�าคญั มพีธิทีางศาสนาส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ เพือ่ขออภยั ขอโทษในความ
บาปผิดต่างๆ ตลอดปีทีผ่่านไป ทัง้ต่อผู้อืน่และต่อพระเจ้า พร้อมทัง้ขอบพระคณุ โมทนาคณุพระเจ้า
ส�าหรับพระพรต่างๆ ที่พระองค์ประทานให้เราตลอดปีที่ผ่านไปด้วย และโดยเฉพาะเพื่อขอพรต่างๆ 
ส�าหรับตัวเราเอง ครอบครัว ญาติมิตร ประเทศชาติ และโลกเราด้วย

ทุกคนมีความหวังว่า ปีใหม่ต้องดีกว่าปีเก่า ในทุกอย่าง ทุกๆ เร่ือง อย่างแน่นอน  
พ่อขอเป็นก�าลังใจให้ทุกท่านได้สมความหวังและปรารถนาด้วยครับ

วนัเวลาผ่านไปแล้วไม่มวัีนหวนกลบัมาอกี ทกุคนมอีายเุพิม่ขึน้อกีคนละ 1 ปี ทกุคนใกล้
ความตายไปอีกคนละ 1 ปี ความดีความชั่วของปีที่ผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว แต่ปีใหม่นี้  
เราแต่ละคนจะเป็นคนดีขึ้นหรือเลวลง ก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริง และความเพียรพยายามของเรา
แต่ละคนด้วยเหมือนกันครับ

อย่าไปโทษฟ้าดิน หรือสิ่งแวดล้อม หรือคนน้ันคนน้ี ที่ตัวเราเป็นอย่างน้ันหรืออย่างน้ี  
สุดๆ แล้วมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองนั่นแหละครับ ถ้าเราต้องตกนรก แล้วเราไปโทษว่า ผมต้องตกนรก 
เพราะเพื่อน มันไม่ได้ท�าให้ท่านพ้นนรกได้ดอกครับ ฉะน้ัน ใครจะเป็นคนดีหรือคนเลวคนชั่ว  
มันขึ้นอยู่กับการกระท�าของเขาเองครับ

 โอกาสปีใหม่ เราก็ขอพรจากพระเจ้า และให้ศีลให้พรกันและกันด้วย จึงขอให้พี่น้อง 
ทุกท่านมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และเป็นคนดีมีคนรัก และรักทุกคนด้วย รวมทั้งมีเงินใช้ พอมี
พอกิน สวยหล่อ ตลอดไป สรุปขอค�าอวยพร เหมือนเทวดาน�าพรมาให้แม่พระด้วยว่า “ท่านเป็น
ผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน” (ลก 1:30)

สุดๆ ขอให้เพื่อนๆ อุดมสารและอุดมศานต์ และกิจการต่างๆ เจริญก้าวหน้า มั่นคง 
และสุขสันติตลอดปีใหม่ และตลอดไปด้วยครับ 
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ท่วงท�านองแห่งรัก
ผงศิลา 

ชวนร�าพึง

“ผู้ที่หว่านความดีในพระจิตเจ้า ก็จะเก็บเก่ียวชีวิตนิรันดร
จากพระจิตเจ้า อย่าท้อแท้ในการท�าความดี เพราะถ้าเรา 
ไม่หยุดท�าความดี เราก็จะได้เก็บเก่ียวเม่ือถึงเวลา ดังน้ัน 
ตราบใดทีย่งัมโีอกาส จงท�าความดแีก่ทกุคน โดยเฉพาะแก่
พี่น้องผู้ร่วมความเชื่อของเรา” (กท 6:8-10)

น�้าใจของนกพิราบน้อย

ในป่าใหญ่แห่งหน่ึงก�าลังเกิดไฟไหม้ป่า สรรพสัตว์ทั้งหลายก�าลังจะเสียชีวิตใน 
กองไฟ มเีจ้านกพริาบทีแ่สนดีตวัหน่ึง มนัพยายามจะช่วยให้บรรดาสรรพสตัว์พ้นจากอนัตราย
อันถึงแก่ชีวิตน้ี มันจึงทุ่มเทพลังของมันจุ่มตัวลงในแม่น�้า และพยายามที่จะโถมตัวของมัน
เพื่อดับไฟ มันพยายามคร้ังแล้วคร้ังเล่าแต่ไม่เป็นผลส�าเร็จ สรรพสัตว์ทั้งหลายต่างเห็นใจ
และขอให้มันรีบหนีไปเพราะมนัอาจจะโดนไฟคลอกตายไปด้วย เจ้านกพริาบน้อยไม่ยอมจาก
ไป มันยงัคงตัง้หน้าตัง้ตาใช้ความสามารถอนัน้อยนิดของมนัท�าความดต่ีอไป สตัว์บางตวัรู้สกึ
หมดหวังและเริ่มพูดไม่ดีกับเจ้านกพิราบน้อย มันกล่าวกับนกพิราบน้อยว่า อย่าบ้าไปหน่อย
เลยน่า เจ้าตัวแค่นิดเดียวจะดับไฟป่าได้อย่างไร รีบหนีไป เอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะ ไม่ว่า 
จะถูกว่า ถูกดูถูก ถูกเยาะเย้ยอย่างไร เจ้านกพิราบน้อยก็ยังตั้งหน้าตั้งตาเพียรท�าความดี 
เล็กน้อยเท่าที่มันสามารถท�าได้ต่อไป

เวลาผ่านไปสักพักพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอด และทรง
ช่ืนชมในความมีน�้าใจดีของนกพิราบน้อย พระองค์จึงโปรดให้เกิดฝนตกหนักดับเปลวเพลิง
ที่ร้อนแรงจนหมดสิ้น บรรดาสรรพสัตว์ต่างไชโยโห่ร้องอย่างยินดีที่พวกมันรอดชีวิตอย่าง
หวุดหวิด พร้อมทั้งการจากไปเงียบๆ ของเจ้านกพิราบน้อย
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สื่อศึกษา
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

โฉมใหม่

เ ว็ บ ไซต ์  “คลิ ก เพลย ์ ดอทคอม”  
(‘Qikplay.com’) เดินหน้ารับตลาดอี- 
คอมเมิร์ซโต พร้อมปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่เอาใจ
นักช็อปออนไลน์ เน้นรูปแบบที่เป็น User 
Friendly มากยิ่งข้ึน ต่างจากเดิมที่เป็นแบบ 
Function ซึง่จะท�าให้ใช้งานง่ายขึน้ และสามารถ
ใช้งานบนสมาร์ตดีไวซ์ทุกรูปแบบ ผนึกด้วย 
ความบันเทิงครบครันทั้งไทยและสากลเพื่อตอบ
สนองพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น

“อรวรรณ วิรัตนโภคิน” ผู้อ�านวยการ 
สายงานดิจิตอล บอีซี-ีเทโร มิวสคิ บริษัท บอีซี-ี 
เทโร เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน) กล่าวว่า  
จากพฤติกรรมและแนวโน้มของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันส่งผลให้กลุ่มธุรกิจที่ใช้ช่องทางการให้
บริการ จ�าหน่ายสินค้าในรูปแบบอี-คอมเมิร์ซ
ได้รับผลดีและเติบโตเช่นเดียวกับภาพรวม 
ส�าหรับอุตสาหกรรมเพลงน้ันมีการพัฒนาไปสู่
ยุคดิจิตอล

จากข้อมูลของส�านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ 
ETDA ระบุว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต

ของคนไทยมอีตัราเพิม่ขึน้ จากปี 2556 ทีใ่ช้เวลา
อยู่กับอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 32.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
เพิ่มขึ้นเป็น 50.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในปี 2557 
โดยเพิ่มขึ้นกว่า 56% เฉลี่ย 7.2 ชั่วโมงต่อวัน 
และยังพบว่าการซื้อสินค้าของผู้บริโภคมีมูลค่า
เฉลี่ยสูงสุดถึง 4,000 บาทต่อครั้ง

ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นพฤติกรรม
การซื้อที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค โดยมีความ
มั่นใจในการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น

นอกจากน้ีนักวิเคราะห์ยังคาดการณ์ว่า 
ภาพรวมของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในปีน้ีจะเติบโต
ขึน้อกี 10-20% จากทีเ่ตบิโตอยูแ่ล้วปีละ 20-25%  
คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 740,000 ล้านบาท

น.ส.อรวรรณ กล่าวว่า บีอซี-ีเทโรได้ปรับ
โฉมคลกิเพลย์ดอทคอม (Qikplay.com) เพือ่
รองรับตลาดอ-ีคอมเมร์ิซทีม่แีนวโน้มการเตบิโต
อย่างต่อเน่ือง จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นทั้ง
พฤติกรรมการใช้งานรวมถึงไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค
ยุคดิจิตอล Qikplay.com ถือเป็นอี-คอม
เมิร์ซของกลุ่มธุรกิจเพลงรายแรกๆ ที่น�าเสนอ 
“ออนไลน์ สโตร์” (Online Store) โดยเป็น
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ศูนย์รวมคอนเทนต์ทั้งแบบดิจิตอล (Digital) 
และแบบซีดี (Physical) และเพื่อการพัฒนา
ที่ต่อเน่ืองจึงได้ปรับรูปแบบของเว็บให้มีความ
เป็น User Friendly มากยิ่งขึ้นต่างจากเดิมที่
เป็นแบบ Function ซึ่งจะท�าให้ผู้ใช้งานง่ายขึ้น

นอกจากน้ียงัเพิม่ฟังก์ชนัการใช่งานใหม่ๆ 
อีกมากมาย อาทิ การฟังเพลงในหน้าเว็บไซต ์
ที่สามารถเล ่นเพลงอย่างต่อเน่ืองโดยไม่มี 
โฆษณาค่ัน การจัดหน้าเมนูตามประเภทสินค้า 
การจัดโปรโมชั่นที่หลากหลายขึ้น จากช่องทาง
ดังกล่าวท�าให้การเลือกซื้อสินค้ามีความสะดวก 
ง่ายยิ่งข้ึน เลือกซื้อสินค้าและบริการได้ทุกที่ 
ทกุเวลา ม่ันใจว่า Qikplay.com ในรูปโฉมใหม่ 
จะตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรักเสียงเพลงและ 
นักชอ็ปออนไลน์ในปัจจุบนัได้อย่างสมบรูณ์แบบ

“เราได้วางเป้าหมายที่จะเติบโตอย่าง 
ต่อเน่ืองในทุกๆ ปี จากปัจจัยของตลาดอี- 
คอมเมิร์ซในประเทศไทย มกีารเตบิโตอย่างมาก  

และยั งมองว ่ า  Q ikp lay .com เป ็ น 
Specialized e-Commerce ทีรุ่กตลาดเพลง 
อย่างครบวงจรและเต็มรูปแบบ เพราะเรามี
สินค้าและบริการเพลงทั้งในรูปแบบดิจิตอลและ
ซีดี รวมทั้งสินค้าพิเศษของศิลปินที่เอาใจแฟนๆ 
ที่ชื่นชอบศิลปินแต่ละคนมาจ�าหน่าย และที่
ส�าคัญที่สุด สินค้าทุกชิ้นทุกรายการเป็นสินค้า
ถูกลิขสิทธิ์ ส�าหรับการช�าระเงินบริษัทมีบริการ
ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการช็อปออนไลน์ โดยสามารถช�าระผ่าน 
บัตรเครดิตเคาน์เตอร์เซอร์วิส และอินเทอร์เน็ต
แบงกิ้ง”

การปรับโฉมเวบ็ไซต์ของ “Qikplay.com”  
ถือเป็นอีกหน่ึงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการเพื่อ 
ชิงพื้นที่ในสมรภูมิอี-คอมเมิร์ซที่แข่งขันกัน 
อย่างดุเดือด! 

ข้อมูล จากคอลัมน์ Market Guide
 รวีวรรณ เสมอตระกูล, โลกวันนี้วันสุข
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

J 
Jacobites  = ชาวยาโกไบต์ (คริสตชนนิกายหนึ่ง)
Jansenism  = ลัทธิยันเซ็น (ลัทธินอกรีตจากค�าสอนของพระสังฆราช 
    คอร์เนลีอุส ยันเซ็น ค.ศ. 1585-1638)
jealousy   = การอิจฉาริษยา การหึงหวง 
Jehovah   = พระยะโฮวาห์
Jehovah’s Witnesses = นิกายพยานพระยะโฮวาห์ (ซึ่งเชื่อว่าวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นในไม่ช้า)
Jesuit  = เยสุอิต (นักบวชคณะ The Society of Jesus)
Jew  = ชาวยิว
Jewish   = ของชาวยิว เกี่ยวกับชาวยิว
Jewish religion  = ศาสนายิว
Jewish Christians  = คริสตชนยิว (ยิวสมัยอัครสาวกที่ได้รับศีลล้างบาป แต่ยัง 
    ปฏิบัติตามศาสนกิจตามธรรมเนียมยิวต่อไป)
Joyful Mysteries = ข้อร�าพึงภาคโสมนัส
Jubilee   = วันฉลองพิเศษ (ทางศาสนาหรือธรรมเนียมปฏิบัติเป็นเฉพาะ 
    ตามรอบเวลาที่ก�าหนด) 
Jubilee year = 1) ปีมหกรรมการุญ (ฉลองครบรอบ50ปี หรือทุกรอบที่มีระยะ 
     เวลาเท่ากับ 7 ปีซับบาท sabbatical year)  
    2) ปีการุญครบบริบูรณ์ (ฉลองครบรอบ 25 ปี ตามประกาศ 
     ของพระศาสนจักรในปี ค.ศ.1450) 
 Great Jubilee 2000 = ปีปิติมหาการุญ ค.ศ.2000 (ฉลองครบรอบ 25 ปี ตามระยะ 
    เวลาที่ก�าหนดและผนวกกับครบรอบ 2 สหัสวรรษของพระ 
    ศาสนจักร ตามประกาศของพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2)
 Silver Jubilee  = หิรัญสมโภช (ฉลองครบรอบ 25 ปี ของบุคคลหรือองค์กร  
    อายุ  สถานะ ต�าแหน่งหน้าที่) 
Judah, Juda = ยูดาห์ (ชื่อบุตรคนที่ 4 ของยาโคบ (ปฐก 29:35) และเป็น 
    บรรพบุรุษของพระเยซูเจ้า (มธ 1:1-16 ; 3:26)
 Kingdom of Judah, the = อาณาจักรยูดาห์ (ระหว่าง 930-587 ก่อนคริสตกาล กล่าวคือ 
     ตั้งแต่ หลังกษัตริย์ซาโลมอน จนถึงกรุงเยรูซาเล็มถูกท�าลาย)
Judaism  = ศาสนายิว ศาสนายูดาย
Jadaizers   = ยูดายเซอร์ (คริสตชนชาวยิวที่ในสมัยแรกของพระศาสนจักร  
    พยายามผลักดันให้บรรดาคริสตชนปฏิบัติธรรมเนียมยิวด้วย)
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แบบฟอร์ม
สมัครสมาชิกใหม่ 

สมัครสมาชิกใหม่ ต่ออายุสมาชิก

ชื่อ................................................................นามสกุล.......................................................................
ที่อยู่..................................................................................................................................................
......................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์....................................

 อุดมสาร (รายสัปดาห์ 1 ปี 52 ฉบับ 400 บาท)
 อุดมศานต์ (รายเดือน 1 ปี 12 ฉบับ 400 บาท)
(ช�าระล่วงหน้า 5 ปี, 10 ปี มีของที่ระลึกมอบให้โดยได้ส่งเงินมาเป็นจ�านวน.........................บาท
โดยทาง เงินสด
 ธนาณัติ สั่งจ่าย ป.ณ.ยานนาวา 10120 ในนาม “ซิสเตอร์ศักดิ์ศรี งามวงศ์”
 เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย “การพิมพ์คาทอลิก”
 โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ล
 ในนาม “การพิมพ์คาทอลิก” บัญชีเลขที่ 226-0-006040

 * กรณีโอนเงินกรุณา FAX. ใบสลิป (Pay in) กลับไปยังการพิมพ์ฯ  
 หรือโทรศัพท์แจ้งให้ทราบด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการช�าระเงิน 
 และออกใบเสร็จรับเงิน



บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์ค�านวณ อึ้งชูศักดิ ์

มนุษย์สมยัโบราณคงไม่ค่อยมีอะไรท�าเวลา
ค�่าคืน ความสุขอย่างหน่ึงน่าจะเป็นการมองดู
ท้องฟ้าที่มืดมิด แต่ระยิบระยับด้วยดวงดาว 
นับไม่ถ้วน สิ่งที่โดดเด่นที่สุดบนท้องฟ้าคงไม่เกิน
ดวงจันทร์ คนชาติไหนๆ หากมองดูดวงจันทร์ก็
จะเห็นว่ามันมีวันที่เต็มดวง และค่อยๆ แหว่งเป็น
เสี้ยวจนเกือบหมด จากนั้นก็ค่อยสว่างขึ้นจนเต็ม
ดวงใหม่ หมุนเวียนกันไปเช่นน้ี หรือที่คนไทย 
เรียกกันว่าคืนข้างขึ้นคืนข้างแรม อันเป็นผลจาก
การที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกหน่ึงรอบใช้เวลา
ประมาณ 28 วัน 

เวลาหนุ่มสาวยุคโบราณนัดกันก็แล้วแต่ว่า
จะนัดเป็นวัน หรือเป็นเดือน หรือเป็นปี ถ้าเป็น
วันก็ง่ายหน่อย “เจอกันตอนดวงอาทิตย์อยู่กลาง
หัวนะน้อง” ถ้าเป็นเดือนคงต้องเอาดวงจันทร์เป็น
เกณฑ์ เอาดวงอาทิตย์ไม่ได้เพราะไม่มีเต็มดวง
หรือเป็นเสี้ยว ถ้าจะต้องจากกันไปเป็นปีก็อาจเอา
ฤดูกาลเป็นตัวตั้ง และตามด้วยข้างขึ้นข้างแรม 
เช่น “พี่จะไปท�างานจนถึงหนาวหน้า ครบ 12 
รอบวันเพ็ญเมื่อไรจะกลับมาสู่ขอ” ฝ่ายสาวเจ้าก็
คอยเฝ้านับว่าเมื่อไรฤดูหนาวจะมาถึงและผ่านไป
กี่วันเพ็ญแล้ว 

ฤดูกาลและดวงจันทร์จึงเป็นเคร่ืองมือท�า
ปฏิทิน ที่คนโบราณทั่วโลกใช้อ้างอิง และก็ยังคง
ใช้กนัจนถงึปัจจุบนัในหลายประเทศ ปีใหม่ของจีน
ก็เป็นการนับโดยใช้ฤดูกาลและดวงจันทร์ หรือที่
เราเรียกว่าปฏิทินจันทรคติคนรุ่นปัจจุบันดูปฏิทิน

จากมือถือ แต่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของพวกเราต้องมี
ปฏทินิตวัเลขโตๆ และมรูีปดวงจันทร์แสดงข้างขึน้
ข้างแรมติดไว้ข้างฝาให้เห็นชัดๆ ผ่านไปวันหนึ่งก็
กากบาทไว้ให้รู้ว่าวันนี้หมดไป รอวันใหม่ที่จะมา

ทางฝ่ายตะวันตกในยุคอาณาจักรโรมัน
เรืองอ�านาจนอกจากการดูดวงจันทร์แล้วก็ยังดู
เวลาดวงอาทิตย์ประกอบด้วย แล้วเอามาสัมพันธ์
กับฤดูกาลทั้งสี่ ชาวโรมันเอาความรู้เร่ืองปฏิทิน
ของชาวอียิปต์และชาวยิวมาดัดแปลง อาศัยการ
สังเกตว่า พอเข้าฤดูหนาวกลางคืนจะสั้นกลางวัน
จะยาว พอหมดฤดูหนาวเข้าฤดูใบไม้ผลิ กลางวัน 
จะเร่ิมยาวขึ้นและมีอยู ่วันหน่ึงที่กลางวันและ 
กลางคืนจะยาวเท่ากนัพอดถีอืเป็นเร่ิมฤดใูบไม้ผลิ 
(Spring Equinox) หลังจากน้ันกลางวนักจ็ะยาว
ขึ้นกลางคืนสั้นลงในฤดูร้อน พอเริ่มฤดูใบไม้ร่วง
กลางวนักจ็ะสัน้ลงและกลางคนืเริม่ยาวขึน้อกีเปน็
วงจรเช่นน้ีแน่นอน ท�าให้ก�าหนดกนัข้ึนมาว่าหน่ึงปี
มสีีฤ่ดกูาล มดีวงอาทติย์ขึน้และตกเฉลีย่ 365 คร้ัง
เศษ แล้วจึงแบ่งออกเป็น 12 เดือน บางเดือนมี 
30 วันบางเดือนมี 31 วันแต่เดือนกุมภาพันธ์ให้
มี 28 วัน และทุกสี่ปี (ปีที่หารด้วยสี่ลงตัว) ให้
เพิ่มวันกับเดือนกุมภาพันธ์อีกหนึ่งวันเป็น 29 วัน 
เรียกปฏิทินแบบนี้ว่า ปฏิทินจูเลียน เพราะก�าเนิด
สมัยที่จูเลียสซีซาร์ ยิ่งใหญ่คับฟ้าในอาณาจักร
โรมัน ประมาณ 45 ปีก่อนคริสตกาล

ชาวโรมันเอาชื่อเทพต่างๆ มาเรียกเป็น
ชื่อเดือน เช่นเดือนมีนาคมภาษาอังกฤษเรียก 

ปฏิทินนัดหมาย
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March มาจากเทพ มาร์ (Mar) หรือเทพแห่ง
สงคราม ส่วนเดือนกรกฎาคมหรือที่ภาษาอังกฤษ
เรียกว่า July น้ัน พวกลูกขุนพลอยพยักของ 
จูเลยีส ซซีาร์ คงอยากเอาใจนายจึงเสนอให้เอาชือ่
นายนีแ้หละมาเป็นช่ือเดือนจูเลยีสซซีาร์กไ็ด้แต่ยิม้
รับตอนที่พวกลิ่วล้อต่างเปล่งเสียงว่า “เหมาะสม 
อย่างยิ่งครับ ท่านแม่ทัพ”

คริสตชนในยุคแรกๆ ตกเป็นเหยื่อของ
การเบียดเบียนศาสนาตลอดสามร้อยปี เพราะไม่
ยอมเคารพเทพต่างๆ ของชาวโรมัน โดนจับไปให้
สูกั้บสงิโตในสนามกฬีาเหมอืนทีเ่หน็ในภาพยนตร์
หลายเร่ือง จนถงึ ค.ศ. 313 จักรพรรดคิอนสแตนตนิ  
ของโรมันก็ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา และ
กลบัใจมานบัถือศาสนาคริสต์ เพราะได้รับอทิธพิล
จากคณุแม่ (นักบญุเฮเลนา) ทีม่ศีรัทธาในพระเจ้า
พระองค์กลายมาเป็นองค์อุปถัมภ์ของศาสนา 
เลยมีชื่อเรียกกันว่าศาสนาโรมันคาทอลิก ต่อมา
ใน ค.ศ. 325 จักรพรรดิคอนสแตนติน ก็สั่งให้
มีการสังคายนาข้อค�าสอนต่างๆ คร้ังแรกอย่าง
เป็นทางการ เรียกว่าสังคายนาแห่งเมืองนาเซีย 
(Nacaea) ซึ่งเป็นเมืองที่ปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่
ของประเทศตุรกี 

การสังคายนาที่เมืองนาเซีย นอกจากช�าระ 
สะสางความไม่ลงรอยในข้อค�าสอนที่ส�าคัญ 
บางเรื่องแล้ว ยังมีข้อเสนอให้ก�าหนดวันฉลองวัน
อีสเตอร์หรือวันกลับคืนชีพของพระเยซูคริสตเจ้า
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอาณาจักรโรมันไม่ว่า
จะเป็นซีกตะวันออกหรือตะวันตก

วิธีก�าหนดวันอีสเตอร์น้ันก็มีสามขั้นโดย
ยึดเอาวันที่ 21 มีนาคมซึ่งเป็นวันที่กลางวันและ
กลางคืนยาวเท่ากันมาเป็นหลัก แล้วสังเกตว่า 
วนัเพญ็ต่อไปเป็นเม่ือไร จากน้ันจึงให้ใช้วนัอาทติย์
แรกที่ถัดจากวันเพ็ญน้ันเป็นวันฉลองอีสเตอร์ 

ด้วยความสลบัซบัซ้อนแบบน้ีเองอสีเตอร์ของแต่ละ 
ปีจึงแตกต่างกนัออกไปท�านองเดยีวกนักบัวนัตรุษจีน  
ไม่ตกเป็นวันที่แน่นอนเหมือนวันปีใหม่สากลที ่
ยึดเอาวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวันฉลอง
ตายตัว ส�าหรับปี 2015 นั้น อีสเตอร์จะตรงกับ
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน นะครับ

เวลาผ่านไปพนักว่าปีจนถงึปี 1582 ในสมยั 
สมเด็จพระสันตประปาเกรโกเรียน (Gregory) 
ที่ 13 พระองค์ก็หงุดหงิดที่เห็นว่าปฏิทินบอกวันที ่
กลางวันกลางคืนเท่ากันหรือวันที่ 21 มีนาคมนั้น 
มันไม่ถูกต้อง ต้องรอไปอีกกว่า 10 วันจึงเท่ากัน
มผีลท�าให้วนัอสีเตอร์ขยบัเร็วขึน้มาเร่ือยๆ แทนที่
อสีเตอร์จะอยูใ่นช่วงฤดใูบไม้ผล ิกลายเป็นต้องมา
ฉลองอสีเตอร์ในปลายฤดูหนาว เลยเกดิค�าถามว่า
ความผิดพลาดอยู่ที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เร็ว
ขึ้นหรือเพราะเรานับปฏิทินผิด 

พระสันตะปาปาท่านทรงเป็นนักวิชาการ
พอสมควร ก็สั่งให้ประชุมนักดาราศาสตร์ นัก
วทิยาศาสตร์ นักคณติศาสตร์ชัน้น�า จนพบสาเหตุ
ทีส่�าคญัว่าการนับวนัแบบปฏทินิจูเลยีนทีใ่ห้ปีหน่ึง
มี 365 วันและทุกสี่ปีให้มี 366 วันนั้นไม่ถูกต้อง 
เพราะนับแบบนี้ 400 ปีจะเกินไป 3 วัน ผ่านไป
พันกว่าปีก็เร็วไปรวม 10 วัน พอพบสาเหตุแล้ว
ก็ต้องหาทางแก้ ซึ่งต้องท�ากันอย่างน้อยสองเรื่อง 
ประการแรกเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตที่นับวัน
เร็วไป แทนที่ทุก 4 ปีจะมีเดือนกุมภาพันธ์ที่มี 
29 วัน ก็ต้องยอมให้มี 3 ครั้งในรอบ 400 ปีที ่
แม้ปีน้ันเดือนกุมภาพันธ์ควรจะมี 29 วันแต่ให้
เหลอื 28 วนัแทน ส่วนใหญ่จะเป็นปีทีล่งท้ายด้วย 
เลข 00 โดยถ้าหารด้วย 400 ไม่ลงตัวก็ให้มีแค่  
28 วนั เช่น ค.ศ. 1700, ค.ศ. 1800 และ ค.ศ. 1900 ปี 
เหล่านี้เดือนกุมภาพันธ์จะมีเพียง 28 วัน แต่พอ
ปี 2000 เดือนกุมภาพันธ์จะมี 29 วัน
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การแก้เรื่องแรกนั้นไม่ยุ่งยาก แต่การแก้
เร่ืองที่สองน้ันปวดหัวพอควร เน่ืองจากการนับ
ปฏิทินแบบเดิมเร็วไป 10 วัน ดังนั้นพอถึงวันที่ 4 
ตุลาคม ค.ศ. 1582 พระสันตะปาปาก็ก�าหนดให้
เป็นวันสุดท้ายของการใช้ปฏิทินแบบจูเลียน และ
เริ่มปฏิทินแบบเกรโกเรียน แต่แทนที่จะนับเป็น 
วนัที ่5 ตลุาคม ให้เรียกเป็นวนัที ่15 ตลุาคมแทน 
ผู้คนจึงรู้สึกว่าตัวเองโดนขโมยเวลาไป 10 วัน ใน
สมยัน้ันคนคงไม่บ่นกนัมากเท่าใดทีเ่วลาหายไปสบิ
วนั แต่ถ้าเป็นสมยัน้ีคงวุน่วายพลิกึเพราะเวลาเป็น
สิง่ทีม่ค่ีามาก ปฏทินิแบบเกรโกเรียนน้ีแรกๆ กใ็ช้
กันเฉพาะฝ่ายโรมันคาทอลิก ต่อมาก็มีประเทศ
ต่างๆ ทยอยกันใช้ กว่าทุกประเทศยอมรับใช้กัน
หมด ก็กินเวลาเกือบ 350 ปี จนปัจจุบันนี้ถือเป็น
ปฏิทินมาตรฐานของโลก

ถ้าอยากรู้ว่าเวลาหน่ึงปีมีค่าขนาดไหน
ให้ลองไปถามนักเรียนที่ตกซ�้าชั้น อยากรู้ว่าเวลา
หน่ึงวันมีค่าขนาดไหน ให้ลองไปถามคนรักที่ 
ไม่ได้เจอหน้ากัน อยากรู้ว่าเวลาหน่ึงนาทีมีความ
ส�าคัญขนาดไหนให้ไปถามทีมฟุตบอลที่ยิงประตู
กันนาทีสุดท้าย และอยากรู้ว่าเวลาหน่ึงวินาทีมี
ความส�าคัญขนาดไหนให้ไปถามนักกีฬาโอลิมปิก
ที่พลาดเหรียญทองเพราะช้ากว่าที่หน่ึงเพียงเสี้ยว
วินาที มนุษย์จึงพยายามประดิษฐ์เครื่องบอกเวลา
เช่นนาฬิกาที่เดินเที่ยงตรงมากที่สุด ใช้บอกเตือน
คนสวมว่ากี่โมงกี่ยามแล้ว นัดต่อไปเป็นเมื่อไร 
ได้ท�าสิ่งที่ตั้งใจท�าหรือยัง แต่มนุษย์กลับไปใช้
นาฬิกาผิดวัตถุประสงค์ น�ามาเป็นเคร่ืองประดับ 
พวกอวดร�่าอวดรวย ลงทุนสวมนาฬิกาเรือนละ
หลายแสนหลายล้าน แต่ก็มาสายปล่อยให้คนอื่น
รอ หรือปล่อยเวลาให้ผ่านไปกบัการท�าสิง่ทีไ่ม่เป็น
ประโยชน์ต่างๆ

อ่านเร่ืองปฏิทินเกรโกเรียนแล้ว ผมก็
สงสัยว่าท�าไมพระสันตะปาปาต้องเอาจริงเอาจัง
กับเรื่องนี้มาก อาจเป็นว่าสมัยนั้นเป็นยุคเรืองรอง
ทางวทิยาศาสตร์ ยคุฟ้ืนฟศิูลปวทิยาการ ประกอบ 
กับการที่คริสตชนถือว่าวันที่ส�าคัญที่สุดคือวัน 
อีสเตอร์ วันอื่นนัดหมายแล้วคลาดเคลื่อนไม่
เป็นไร แต่วันอีสเตอร์เป็นวันฉลองพระเยซูกลับ
ฟื้นคืนชีพและพวกเราทุกคนก็จะมีวันอีสเตอร์
เหมือนพระองค์ เมื่อเราสิ้นสุดภารกิจบนโลกนี้ 

ในบทพระวรสารมักจะมีเร่ืองที่พระเยซู
สอนโดยอุปมาเร่ืองของเวลาอยู่หลายตอน แต่
ตอนหนึ่งที่ผมจ�าได้แม่น เป็นเรื่องที่พระเยซูสอน 
เกี่ยวกับหญิงฉลาดห้าคนและหญิงโง่ห้าคนที่ 
อยู่เฝ้าเจ้าบา่วเพือ่ร่วมงานเลีย้งส�าคญั หญงิฉลาด
จะต่ืนตัวตลอดเวลา เตรียมน�้ามันตะเกียงให้
พร้อมไว้พอเห็นพร่องก็เติมใหม่ รอเวลาที่เจ้าบ่าว
มาถึง ส่วนหญิงโง่นั้นเอาแต่นอนหลับ ไม่สนใจ
เติมน�้ามันในตะเกียง พอเจ้าบ่าวมาปรากฏว่าไป
หาน�า้มันมาเติมตะเกียงไม่ทัน เลยไม่ได้เข้าไปใน
งานเลี้ยงเหมือนหญิงฉลาด 

ชีวิตในโลกน้ีก็เหมือนกัน พระให้เวลา
มาเฉพาะส�าหรับแต่ละคน แต่ไม่ได้บอกว่าเราจะ
ฉลองวันอีสเตอร์ของตัวเราเองร่วมกับพระองค์
เมื่อไร ไม่สามารถค�านวณว่าจะเป็นวันข้างขึ้นหรือ
ข้างแรม ฤดูไหน ปีใด เราจึงควรใช้เวลาที่พระให้
มาอย่างดี ไม่ปล่อยให้หล่นหายไปไหนโดยไม่ได้
ท�าความดใีห้ตนเองและผูอ้ืน่การท�าความดคีอืการ
เตมิน�า้มนัตะเกยีงชวีติ เมือ่ถงึเวลาทีต้่องจากโลกน้ี
ไป เรากจ็ะได้ก้าวไปในสวรรค์พร้อมพระเยซคูริสต์ 
ร่วมฉลองวันอีสเตอร์กับพระองค์ 
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แสงเรืองๆ
กอง บ.ก.

เน่ืองด้วย อุดมศานต์ ได้เล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญบทบาทหน้าที่ของครู ผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ 
และโดยเฉพาะผูท้ีเ่ป็น ครูค�าสอน และถือว่า ครูค�าสอน 
เป็นผู้ร่วมงานที่ส�าคัญมากๆ ของพระศาสนจักรใน
การด�าเนินงานตามแผนอภิบาลของพระศาสนจักร
คาทอลกิฯ ตามจุดประสงค์หลกัทีว่่า “อภบิาลชมุชน
ศิษย์พระคริสต์ ร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดี”... จึงขอ
แนะน�าให้รู้จักกับ คุณครูมารีอา อนงค์ ศรีสมพงษ์ 
อายุ 68 ปี เป็นสัตบุรุษวัด / รองอาสนวิหารนักบุญ
ยอห์น บอสโก ราชบุรี 

ส�าหรับงานที่คุณครูอนงค์ได้รับมอบหมาย 
คือ งานพยาบาล และสอนค�าสอนเด็กอนุบาล 
1-3 คุณครูได้บอกถงึแรงบนัดาลใจในการมาเป็น
ครูค�าสอนว่า “ประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากชวีติตวัเอง
มาเป็นสื่อให้กับเด็กๆ เป็นแรงบันดาลใจในการ
มาเป็นครูค�าสอน ผู้ใหญ่ในคณะให้ก�าลังใจเสมอ
ตลอดมา 25 ปี”

คณุครอูนงค์ได้บอกถงึหลกัในการท�างานว่า  
“รัก... ซื่อสัตย์... รู้หน้าที่... พระเจ้าเรียกเราให้มา
ท�างาน งานนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ส�าหรับชีวิต เรา  
“ต้องรกั” และ “ซือ่สตัย์” ต่องานน้ัน เรา “รู้หน้าที”่ 
ที่จะต้องท�างานนั้นให้ดีที่สุด”...

จากค�าถามทีว่่า คุณครูคิดว่าอะไรคอื อตัลกัษณ์ 
เด่นชัดที่สุดของการเป็นครูค�าสอน?... คุณครูอนงค์ 
ได้แบ่งปันว่า “พระองค์มีแผนการท่ีดีส�าหรับชีวิต 
ครูค�าสอน ดังน้ัน “ความรัก... เชื่อ... ศรัทธา...” 
เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม ความรักของพระเจ้าอยู่ในใจของคร ู
ค�าสอนเสมอ... “รัก... เชื่อ... ศรัทธา...” จะเป็นแรง
จูงใจของครูและเด็กไปพร้อมๆ กัน”

คุณครู ยงัได้ให้ข้อคดิและเสนอแนะ เกีย่วกบั 
มุมมอง : การสอนวิชาค�าสอนในปัจจุบันว่า “บาง

ครั้งรู้สึกเหนื่อย หมดแรง เพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เยอะ เด็กๆ จะไม่ค่อยเชือ่ฟัง ตามใจตวัเองและ 
เห็นแก่ตัวมาก ไม่ค่อยปฏิบัติตาม... ส�าหรับการสอน
เด็กเล็กจะมีนิทาน เพลง สื่อ สภาพแวดล้อม สอนให้
สนุกสนาน ให้เด็กๆ ได้ปฏิบัติจริง และเล่นประกอบ
เพลง ด้วยท่าทางต่างๆ ตามความเหมาะสม... ต้อง 
ดูเวลาด้วย”

คณุครูอนงค์ ได้ฝากข้อคิดให้กบัเด็กนักเรียน
ในเร่ือง “ความเชื่อ ความศรัทธา และการด�าเนิน
ชีวิต” ว่า “การเป็นผู้สอนผู้อ่ืนให้รู้เหมือนตัวเอง 
น้ันยาก พระเจ้ามแีผนการมากมาย บางคร้ังเรารับไม่ได้  
ท�าไม่ส�าเร็จ เราอาจจะใช้เวลานานหน่อย เราจะรอคอย 
ได้ไหม เหมือนเมล็ดพืช เพราะกว่าจะงอกงามเจริญ
เติบโต มีดอกบานและเกิดผลมาก เราจะต้องเชื่อ  
และศรัทธาในพระองค์อย่างเหมาะสม วันหนึ่งเราจะ
ได้พบกับความส�าเร็จนั้น”

โอกาสนี้ คุณครูอนงค์ ศรีสมพงษ์ ได้ส่งมอบ
ก�าลังใจให้เพื่อนๆ ครูค�าสอนไทยว่า “มีใครห่วงใย
เดก็ๆ เหล่าน้ันบ้าง? มีใครสนใจว่า เขาจะรู้จักพระเยซู 
ไหม? มีใครสนใจว่า เขาจะได้ยินพระค�าของพระเจ้า  
และบอกเรื่องความรักของพระเจ้าแก่เขาบ้าง? มีใคร 
สนใจว่า เขาจะพบพระเจ้าไหม? มีครูค�าสอนที่สนใจ 
เอาใจใส่พวกเด็กเหล่านั้นเป็นพิเศษ... ขอให้ครู 
ค�าสอนสู้ๆ  นะคะ เพือ่เดก็ๆ ของพวกเราจะได้เข้าใจ และ 
มคีวามเชือ่ ความรักต่อพระเจ้าอย่างแท้จริง สวดภาวนา 
ให้ครูค�าสอนทุกท่าน สู้ๆ ต่อไปนะคะ”

ทีมงาน “แสงเรืองๆ” ขอขอบพระคุณ 
คุณครูมารีอา อนงค์ ศรีสมพงษ์ เป็นอย่างสูง ที่
ท่านได้ทุ่มเทเสียสละ ท�างานด้านค�าสอน มาเป็น
ระยะเวลาอันยาวนาน เราขอวอนพระผู้เป็นเจ้า
โปรดอวยพระพรแด่ คุณครูอนงค์ ศรีสมพงษ์ 
และคุณครูค�าสอนทั่วแผ่นดินไทยด้วยเทอญ  

คุณครูมารีอา อนงค์ ศรีสมพงษ์

ครูคำาสอนผู้เป็น 
สะพานแห่งความเชื่อ
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คุยกับเภสัชกร
ผศ.ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 

ผู้เขียนได้พบค�าถามเกี่ยวกับการใช้ยา 
ยาแก้อักเสบ โดยที่หมายถึงยาฆ่าเชื้อ หรือ ยา
ปฏิชีวนะ ใช้ปะปนกันหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ป่วยที่หาซื้อยาเอง จากร้านขายยา โดยไม่ได้ 
ปรึกษาเภสัชกรให้เข้าใจตรงกัน ที่ร้ายกว่าน้ัน  
คือ ให้คนอื่นจัดหายาให้ โดยบอกสั้นเกินไป 
อาจท�าให้ได้ยาตรงข้ามกบัท่ีต้องการเลย ข้อด้อย 
ของเราคือ สามารถหาซื้อยาได้จากร้านขายยา
ทั่วไป ท�าให้หลายคนเข้าใจผิดและไปที่ร้านยา
เพื่อขอซื้อยาแก้อักเสบมาใช้ซึ่งใช้กับสาเหตุจาก
การติดเชื้อ โดยที่ไม่ทราบว่าแท้จริงแล้ว โรค

ติดเชื้อต้องรักษาด้วย “ยาฆ่าเชื้อ” หรือ “ยา
ปฏิชีวนะ” (ANTI-BIOTIC) ซึ่งมีผลช่วย
ท�าลายเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อ
นั้น วุ่นวาย สับสนกันจริงๆ 

อกัเสบ มคีวามหมายตรงกบัภาษาองักฤษ
ว่า Inflammation ซึ่งเป็นภาวะที่ท�าให้เกิด
อาการปวด บวม แดง รู้สึกร้อน ณ บริเวณ
ที่มีการอักเสบเกิดขึ้น ภาวะอักเสบที่รู้จักกันดี 
ได้แก่ ข้ออักเสบ เอ็นอักเสบ กล้ามเนื้ออักเสบ 
รวมทัง้อาการอกัเสบทีเ่กดิขึน้จากอบุตัเิหตใุนการ
ท�างานหรือเล่นกีฬา การใช้ยาเพื่อลดการอักเสบ 

ชื่อนั้นสำาคัญ
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ต้องใช้ยากลุ่มที่เรียกว่า “ยาแก้อักเสบ” เอ็นเซด  
NSAIDs คือ Non-Steroidal Anti-
Inflammatory Drug ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะ ซึ่งใช้
ในการฆ่าเชื้อบักเตรี ขอย�้าอีกครั้งคือ ใช้ฆ่าเชื้อ
บักเตรี หากท่านเป็นหวัด นั่นคือ ติดเชื้อไวรัส 
การใช้ยาแก้อักเสบ ยาปฏิชีวนะ เป็นการใช้ยาที่
ไม่ถกูต้อง ท�าให้เกดิภาวะเช้ือดือ้ยากนัอย่างมาก 
ยาแก้อกัเสบมหีลายรูปแบบ ยาเมด็ ยาฉีด ยาใช้ 
ภายนอกทั้งในรูปเจลหรือสเปรย์ ยาน้ันมี 
คุณอนันต์ แต่ต้องใช้อย่างถูกวิธี เน่ืองจากยา 
แก้อักเสบอาจมีผลตามมา คือ กัดกระเพาะได้ 
ดังน้ัน ควรรับประทานยาน้ันหลังอาหารทันที  
ยาแก้อกัเสบ ชนิดรับประทาน ควรใช้เฉพาะเมือ่
มีอาการเท่าน้ัน เม่ือหายจากอาการอักเสบและ
อาการปวดควรหยุดยา 

มีอกีค�าถามทีพ่บ คอื ควรใช้ยาแก้อกัเสบ
ร่วมกบัยาปฏชิวีนะหรือไม่ ขอย�า้ว่า ยาแก้อักเสบ
ใช้ลดการอกัเสบ ไม่ใช่การตดิเชือ้ ในเมือ่อาการ
คนละประเภทจึงไม่ควรใช้ยาต่างประเภทใน
อาการเดียวกัน อักเสบใช้ยาแก้อักเสบ ติดเชื้อ
ใช้ยาปฏิชีวนะ

อีกค�าถามหนึ่งคือยาคลายกล้ามเน้ือ มี
บางท่านไม่ประสงค์ใช้ยาแก้อกัเสบเพราะเกรงว่า
กล้ามเนื้อจะคลายตัว

ยาคลายกล้ามเนื้อ Muscle relaxant 
เป็นยาทีใ่ช้คลายกล้ามเน้ือทีห่ดเกร็งโดยฉับพลนั 
muscle spasm ยาแก้อักเสบ หรือเอ็นเซ็ด 
ไม่ใช้ยาคลายกล้ามเนื้อ 

การใช้ยาตัวใดน้ันให้ดูส่วนประกอบใน 
ตัวยาด้วย เพราะยาบางชนิดเป็นยาผสม คือ 

ใส่ยาพาราเซตามอลเข้าร่วมด้วย เพื่อให้รู้สึก 
ว่ายาออกฤทธิ์ดี รวดเร็ว ประสิทธิภาพสูง และ
เม่ือใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน อาจได้รับยาเกิน
ขนาด 

การจะใช้ยาใดควรเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อน 
มีปัญหาเร่ืองยา ปรึกษาเภสัชกร และใช้ชื่อยา
อย่างถูกต้องด้วย ยาแก้อักเสบ ยาปฏิชีวนะ 
ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวด อย่าใช้ปะปนกัน

มีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกร มีปัญหา
ทางใจ ปรึกษาคุณพ่อ ขอให้อยู่ในศีลในพรของ
พระตลอดปีใหม่นี้และตลอดไป 



บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

ปี 2014 นับเป็นปีแห่งความยินดีอีกปีหนึ่ง 
ส�าหรับพระศาสนจักรในกัมพูชา ที่เมื่อปลายเดือน 
ตุลาคม เราได้ท�าการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์
ระหว่างสันตะส�านักและประเทศกัมพูชาครบ 20 ปี  
ต่อมาอีกเดือน ก็ได้บวชพระสงฆ์พื้นเมืองใหม่ 
2 องค์ คือของมิสซังก�าปงจาม เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน องค์หน่ึง และอีกองค์หน่ึงของ 
มิสซังบัดด�าบอง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา 
ซึ่งทั้งสองเขตเป็นเขตการปกครองแบบมิสซัง ที่ม ี
ผู้แทนสันตะส�านักเป็นผู้ดูแล เรียกว่า Apostolic 
Prefect ดงันัน้ ลกัษณะการบวชพระสงฆ์ใหม่ของ
ทัง้สองเขตน้ี จะเป็นแบบทีเ่ราไม่เคยเหน็ทีเ่มืองไทย 
เพราะผู้แทนสนัตะส�านกันี ้ไม่มีอ�านาจบวชพระสงฆ์
ได้ ดงัน้ี จึงต้องให้พระสงัฆราชจากมสิซงัพนมเปญ
เป็นผู้บวชให้

การบวชพระสงฆ์ใหม่ในเขมร

พระสงฆ์ใหม่ทัง้สองท่าน ได้รับการอบรมใน
บ้านเณรใหญ่ นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ โดย 
เ ร่ิมเรียน ปรัชญาจากมหาวิทยาลัยภูมินทร ์ 
พนมเปญ ในปี 2006 และเรียนเทววิทยาใน 
บ้านเณรต่ออีก ได้รับการบวชเป็นสังฆานุกร 
พร้อมกัน เมื่อปลายปี 2013

พระสงฆ์ใหม่ของมิสซงัก�าปงจาม ชือ่คุณพ่อ
ยอห์น มารีย์ เวยีนเนย์ พาน โบเรย มาจาก หมู่บ้าน 
กดอนเลอ ริมฝั่งแม่น�้าโขงในจังหวัดก�าปงจาม 
หมูบ้่านนีเ้ป็นหมูบ้่านคาทอลกิเก่าแก่ และมพีระสงฆ์ 
มรณสักขีในสมัยเขมรแดงที่น่ีด้วย การบวชของ
คุณพ่อโบเรย ถือได้ว่าเป็นคร้ังประวัติศาสตร์ของ
มิสซังน้ี เพราะพระสงฆ์เขมรองค์แรกของมิสซัง
นี้คือ คุณพ่อโปล ลาย ได้รับการบวชพร้อมกับ
เพือ่นๆ ทีพ่นมเปญ ในปี 2001 ซึง่กห็มายถึง 13 ปี 
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มาแล้ว นับแต่พระสงฆ์เขมรองค์แรกของมิสซัง
น้ีได้บวชซึ่งสมัยน้ันพิธีบวชท�ากันที่กรุงพนมเปญ  
แต่คร้ังน้ี ถือว่าเป็นองค์แรก ที่บวชที่มิสซัง 
ก�าปงจามนี้

ครอบครัวถือว ่ า มีส ่ วนส� า คัญในการ
สนับสนุนกระแสเรียกคุณพ่อโบเรย แม้ว่าจะมี
อุปสรรคในช่วงแรกของกระแสเรียก เพราะบิดา
ของคุณพ่อไม่ได้เป็นคาทอลิก หลังจากได้เรียนรู้ 
เรียนค�าสอน จนในที่สุด ได้เข้าใจถึงการตัดสินใจ
ของบุตรชายคนโตน้ี ก็ได้ถวายคุณพ่อแด่พระเจ้า 
และตัวเองก็ตัดสินใจ รับศีลล้างบาปเป็นคาทอลิก
ด้วยอีกอุปสรรคอีกอย่างคือ ความยากจน เพราะ
ในสมัยก่อน การที่จะให้ลูกๆ ได้เรียนทุกคน 
นับว่าล�าบากมาก 

หลังจากบวชแล้ว พระคุณเจ้าแอนโทนี ได้
มอบหมายให้ช่วยคุณพ่อเจอร์ราล (MEP) ดูแล
กลุ่มคริสตชนในเขตรอบๆ ตัว จังหวัดก�าปงจาม 
ซึ่งมีหลายแห่งมาก

พระสงฆ์ใหม่ของมิสซงับดัด�าบอง ชือ่ คณุพ่อ 
ยอแซฟ มวง รัวะ บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดก�าปงทม  
กลางประเทศกมัพชูาพอด ีก่อนเร่ิมต้นกระแสเรียก  
ได้รบัการศึกษาอาชวีศึกษาจากโรงเรียนดอนบอสโก  
พนมเปญ เป็นช่วงเวลาส�าคัญ ที่ได้ตัดสินใจ 
มาเป็นเณร เพราะเป็นช่วงที่ก�าลังเรียนค�าสอน 
และไตร่ตรองกระแสเรียกอย่างมาก เนื่องจากบิดา 
เสียไปแล้ว และเป็นบุตรชายคนโต ที่มารดา 
หวังพึ่ งพาอย ่างมาก นอกจากน้ียังมีน ้องๆ  
อีก 3 คน แต่ที่สุดเมื่อความตั้งใจไม่เปลี่ยนแปลง  
มารดาของคุณพ่อก็ยกถวายคุณพ่อให้พระเป็นเจ้า



ที่นี่ ยังมีหน้าตาของชาวเวียดนามและชาวต่างชาติ
อย่างมาก เราจึงพยายามให้พระศาสนจักรเป็นของ
กัมพูชามากที่สุดเท่านี้จะท�าได้ โดยไม่ทิ้งคาทอลิก
เวยีดนาม ทีม่ากถงึ 70-80 เปอร์เซน็ต์ ของจ�านวน
คาทอลิกที่นี่

แม้การบวชจะต่างวาระ ต่างสถานที่กัน  
แต ่ เป ็น เค ร่ืองหมายของความหวั งส� าห รับ 
พระศาสนจักร ที่ก�าลังอ่อนวัยในประเทศนี้ สิ่งที่ 
บรรดาธรรมทูตได้หว่านไปน้ัน เร่ิมจะเกิดดอก
ออกผลบ้างแล้ว คือการมีกระแสเรียกของพระ
ศาสนจักรท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เรายังต้องเผชิญ
กับสิ่งท้าทายต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะขาดศาสน
บริกร เช่น ครูค�าสอน นักบวชและพระสงฆ์ ที่จะ
อุทิศตนไม่ใช่แค่เพื่อเพียงรักษา ความเชื่อที่มีอยู่
แล้วเท่านั้น แต่เพื่อประกาศพระวรสารแก่คนที่ยัง
ไม่รู้จักพระเป็นเจ้าอีกมากมายด้วย 

คุณพ่อรัวะ เป็นพระสงฆ์องค์ที่สองของ 
มิสซังบัดด�าบอง หลังจากพระสงฆ์องค์แรก คือ 
คุณพ่อสุพอล ได้บวชเม่ือปี 1995 นับเป็นการ 
รอคอยที่ยาวนาน เกือบ 20 ปีทีเดียว กว่าจะได้
องค์ใหม่นี้ และเป็นสิ่งที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นส�าหรับ 
มิสซังน้ี เพราะแม้จะมีเณรใหญ่ถึงแปดคนใน 
ปีการศึกษาน้ี แต่ไม่มีสักคนเดียว มาจากมิสซัง
บัดด�าบอง 

คุณพ่อได้รับการมอบหมาย ให้ดูแลกลุ่ม 
คริสตชนรอบตัวจังหวัดบัดด�าบอง และหน่วยงาน
ระดบัชาตคืิอ เร่ืองกระแสเรยีกและเยาวชน หลงัจาก 
ปีใหม่ไป ก็จะดูแลกลุ่มคริสตชนใหม่อีกที่หนึ่ง

การบวชของพระสงฆ์ใหม่ทัง้สององค์น้ี สร้าง
ความหวังให้กับพระศาสนจักรท้องถิ่นอย่างมาก  
เพราะทั้งสององค์เป็นพระสงฆ์ที่มีเชื้อสายทาง
กมัพชูามาก ทีก่ล่าวเช่นน้ี กเ็พราะว่าพระศาสนจักร 
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กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

นักบุญเกโกรี เกิดในครอบครัวคริสตชน 
ราวปี ค.ศ.330 ที่เมืองนาซีอันเซน ประเทศตุรกี  
ท่านเป็นเพื่อนสนิทกับนักบุญบาซิล 

ในวัยหนุ่มท่านออกเดินทางไปแสวงหา
ความรู้ ต่อมาได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ท่าน
ประกอบด้วยสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมและ
เต็มไปด้วยจินตนาการ ทั้งยังชอบความสันโดษ
และการเพ่งฌาณอีกด้วย

เพราะความมีใจร ้อนรนและความมี
วาทศิลป์ของท่านน้ีเองที่ได้ท�าให้ท่านต้องอยู่
ท่ามกลางประชาชน ทีแ่รกท่านได้เข้าเป็นฤาษี ได้
เข้าอารามนักบวช และต่อมาได้เป็นพระสังฆราช
ของเมืองนาซีอันเซน (ปัจจุบันคือ เมืองเนนีซี 
ในประเทศตุรกี) แล้วต่อมาได้เป็นพระสังฆราช
ของเมืองซาซิมา และที่สุดท่านได้รับเลือกให้
เป็นพระสังฆราชของกรุงคอนสแตนติโนเปิล  
ในปี ค.ศ.381

นักบุญเกโกรี เป็นคนที่มีจิตใจละเอียด
อ่อน ถ้ามีความขัดแย้งที่รุนแรงมากท่านมักจะ

หลบไปหาความสันโดษกับเพื่อนของท่านซึ่งก็
คือนักบุญบาซิล 

ท่านได้เป็นผู้ป้องกันความเชื่อของพวก
อัคราธรรมทูตอย่างแข่งขัน เป็นต้นท่านได้
ป้องกันพระเทวภาพของพระคริสตเจ้าและของ
พระจิตเจ้า ท่านเป็นมนุษยนิยม เป็นนักพูด 
นักกวี แต่ที่ส�าคัญที่สุดท่านได้รับสมญาว่าเป็น 
“นักปราชญ์ทางเทววิทยาผู้ส�าคัญยิ่ง” เนื่องจาก
ท่านมีค�าสอนและวาทศิลป์ที่เด่นมากและได้ทิ้ง
ผลงานทางเทวนิยมที่ลึกซึ้งไว้ให้พระศาสนจักร 
เช่นเดียวกับนักบุญบาซิล 

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบวอนพระองค์  
ได้ทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้ามีความถ่อมตน 
ที่จะเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับพระองค์ และ
ปฏิบัติตามความจริงน้ันอย่างซื่อสัตย์ด้วยเถิด 
ทั้งน้ี ขอพึ่งพระบารมีของพระเยซูคริสตเจ้า 
พระบุตรผู้ทรงจ�าเริญ และและครองราชย์ เป็น
พระเจ้าหน่ึงเดยีวกับพระองค์ และพระจิต ตลอด
นิรันดร 

นักบุญเกโกรี 

แห่งนาซีอันเซน

St. Gregory Nazianzen

ฉลอง  2 มกราคม
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ท้องทะเลยามบ่ายที่เปลวแดดส่องลงมากระ
ทบระลอกคลื่นสะท้อนเป็นประกายสีเงินยวง เรือใบ 
ล�าใหญ่ที่เพราะระยะห่างจากจุดสังเกตการณ์ลงไปสู่
พ้ืนน�า้เบือ้งล่างอยูไ่กลกนัมากจนบบีให้ขนาดของวตัถุ
ทีก่�าลงักางใบอย่างสง่างามในเงาแดดอยูน้ั่นกลายเป็น
ของเล่นช้ินกระจ้อยร่อยที่ก�าลังเคลื่อนไหวอย่างเดียว
ดายในอ่างน�้าขนาดมหึมา โดยมีภาพของภูเขาไฟ 
วิสุเวียสขึงเป็นฉากขนาดใหญ่อยู่เบื้องหลัง เสียง
เกากีต้าร์ท่อนน�าของบทเพลง Sailing ของ Rod 
Stewart กังวานแว่วมาตามสายลมยามบ่ายในห้วง
ค�านึง ก่อนที่เสียงร้องอย่างมีเอกลักษณ์จะดังขึ้นตาม
มา “I am sailing, I am sailing home again 
cross the sea, I am sailing stormy water 
to be near you, to be free.....” ผมก�าลังยืน
อยู่ริมระเบียงทางเดินของวัดที่ถูกสร้างบนภูเขาสูงติด
กับชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอิตาลี มองออกไป
ยังอีกโลกหนึ่งเบื้องหน้า จินตนาการว่าก�าลังแล่นเรือ
ใบออกจากฝั่ง เดินทางออกไปไกลจนสุดขอบโลก 
แล่นผ่านเส้นขอบฟ้าออกไปเรื่อย ๆ 

เมืองเนเปิลส์ (Naples) หรือที่เรียกเป็น
ภาษาอิตาเลียนว่า นาโปลี (Napoli) เป็นเมืองหลวง
ของแคว้นกัมปาเนีย(Campania) ทางทิศใต้ของ
ประเทศอิตาลี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมี
ความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การท�าอาหารทีไ่ด้รับ
การยอมรับจากทัว่โลก เมืองน้ีตัง้อยูช่ายฝ่ังด้านตะวนั
ตกของอิตาลตีดิกบัอ่าวเนเปิลส์ กึง่กลางระหว่างพืน้ที่
ภูเขาไฟสองแห่ง คือ ภูเขาไฟวิสุเวียส และภูเขาไฟ
กัมปีเฟลเกรย์ และเป็นเมืองที่มีบทบาทส�าคัญใน
คาบสมุทรอติาลมีาตลอด 2800 ปีนับตัง้แต่ก่อตัง้เมอืง
ขึ้นมา ด้วยเหตุน้ีเมืองเนเปิลส์จึงถือเป็นเมืองเก่าแก่
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะบริเวณใจกลางของ

เมอืงเนเปิลส์ยงัเป็นศนูย์กลางเมืองทางประวตัศิาสตร์
ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและได้รับการขึ้นทะเบียนจาก 
องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี 1995

ในวันที่แสงแดดเจิดจ้าและสายลมพัดมา
ทักทายนักเดินทางอยู่ตลอดทั้งวัน กลุ่มของเราจึง
เลือกเติมพลังงานที่เพิ่งสูญเสียไปจากการเดินทางมา
ถึงเมืองน้ีด้วยการลองชิมอาหารพื้นเมืองอันขึ้นชื่อ 
เรามีข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วว่าเมือง ๆ นี้เป็นต้นก�าเนิด
การท�าพิซซ่า ในช่วงเร่ิมแรกจะใช้วิธีการทอดก่อนที่
ภายหลังจะเปลี่ยนเป็นการอบในเตาไฟร้อนจัดเช่น
ในปัจจุบัน เดินหาร้านพิซซ่าอยู่ไม่นานเราก็พบ หน้า
พิซซ่ามีให้เลือกมากมาย เราจึงพยายามเลือกคนละ
อย่างไม่ให้ซ�้ากันเพ่ือจะได้แลกเปลี่ยนกันชิมอย่างไม่
นึกเกรงใจเจ้าของร้าน ผมอดแปลกใจไม่ได้ว่าชาว
อิตาเลียนท�าพิซซ่าส�าหรับหนึ่งคนด้วยขนาดที่ใหญ่
มาก แม้แต่หญิงสาว(ที่ดูบอบบาง)คนหน่ึงก็สามารถ
จัดการกับชิ้นพิซซ่าขนาดใหญ่น้ันได้อย่างไม่ยากเย็น
นัก เทคนิคการรับประทานพิซซ่าที่ผมสังเกตเห็น 
บ่อย ๆ  คือการพับพิซซ่าให้เล็กลงเท่า ๆ  กันสองครั้ง 
จากนั้นใช้มือประคองเข้าปากและเร่ิมต้นชิมจากตรง
กลาง ก่อนจะค่อย ๆ แทะเล็มไปเรื่อย ๆ (เอ๊ะ!! ยัง
ไง) จนถงึขอบพซิซ่าทีเ่กอืบไหม้แล้วกห็ยดุเพยีงเท่าน้ัน 
ที่ชาวอิตาเลียนท�าได้แบบนั้นเพราะพิซซ่าของเขามี
ขนาดบางกว่าพิซซ่าที่เราพบเห็นตามร้านขายพิซซ่าใน
ประเทศไทยซึง่มีทัง้แบบแป้งหนานุ่ม หนาพเิศษแถมมี
ขอบชีสอีกต่างหาก หากชาวเนเปิลส์ต้นต�ารับพิซซ่าได้
มโีอกาสมาชมิพซิซ่าของไทย คงได้ร้องตืน่เต้นตกใจที่
คนไทยสามารถดัดแปลงสูตรได้อย่างน่าอัศจรรย์

โปรแกรมเดินเท้าท่องเมืองเนเปิลส์ไม่ได้ถูก
ก�าหนดไว้ต้ังแต่ต้น เราจึงกางแผนที่ในอินเทอร์เน็ต
แล้วเดินชมไปเรื่อย ๆ  สุดแต่ก�าลังขาจะพาไป เริ่มต้น
จากสถานีรถไฟ เราลัดเลาะตามเส้นทางในเมืองผ่าน

เนเปิลส์..เส้นขอบฟ้าที่ไม่มีอยู่จริง

มุมเล็กๆ ของนักเดินทาง
คุณพ่อปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธุ์
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จัตุรัส เดล เพลบิสชิโต้ (Piazza del Plebiscito) 
หน่ึงในจัตรัุสขนาดใหญ่ทีส่ดุของเมืองเนเปิลส์ซึง่ล้อม
รอบไปด้วยอาคารสถานทีท่ีม่คีวามส�าคญัของเมอืงโดย
เฉพาะพระบรมมหาราชวัง 1 ใน 4 สถานที่พ�านัก
ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์บูร์บง (Bourbon Kings) 
หนึ่งในราชวงศ์ที่ส�าคัญที่สุดในทวีปยุโรป ผ่านโบสถ์
นักบุญฟรังซิสแห่งเปาลา ซึ่งตัวอาคารสร้างเลียนแบบ 
วิหารแพนทีออนในกรุงโรม ผ่านปราสาทนูโอโว่ 
(Castel Nuovo) ซึ่งหมายถึง “ปราสาทใหม่” 
แม้ว่าสภาพภายนอกจะดูห่างไกลจากค�าว่าใหม่โดย 
สิ้นเชิง แต่ปราสาทยุคกลางหลังน้ี ปัจจุบันได้ 
กลายเป็นหน่ึงในสถานที่ส�าคัญที่สุดและยังเป็น
สัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของเมือง เราเดินลัด
เลาะต่อไปเร่ือย ๆ  ผ่านโรงละครซานคาร์โล โรงละคร 
โอเปร่าที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่ึงในโรงละครที ่
เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในอิตาลีและในยุโรป 

หลังจากหนึ่งวันที่เราได้เผาผลาญพลังงาน
ทั้งหมดที่เคยได้รับมาในชีวิตด้วยการเดิน เดิน และ
ก็เดิน อีกหนึ่งวันที่เหลือ เราจึงเรียนรู้ในที่สุดว่าการ
ใช้บริการรถไฟใต้ดินมีความสะดวกกว่านั้นมาก และ
เราตั้งใจว่าวันน้ีจะต้องไปเยือนพิพิธภัณฑ์โบราณคดี
แห่งชาติ (Naples National Archaeological 
Museum)ให้จงได้ รถไฟใต้ดินน�ากลุ่มของเราไป
ถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัย การมาชมพิพิธภัณฑ์
แห่งน้ีเป็นโปรแกรมส�าคัญสืบเน่ืองต่อจากการไป
เย่ียมเมืองโบราณปอมเปอี บางคนเรียกเมืองน้ีว่า 
“เมืองแห่งความลับ” บางคนก็เรียกว่า “นครแห่ง
ความตาย” ฟังชื่อแล้วดูน่าขนพองสยองเกล้า การ
ได้มาเยือนพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติจึงเสมือน
การมาตามหาจิกซอว์อีกหลายชิ้นที่หายไป เน่ืองจาก
ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีจัดแสดงโบราณวัตถุจากยุค
กรีกโบราณ ยุคโรมัน ยุคเรอเนซองซ์ รวมทั้งวัตถุ
โบราณจากอียิปต์ แต่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือการจัด
แสดงภาพวาด ภาพโมเสก และงานประติมากรรมที่
ขุดค้นพบจากซากอาคารปรักหักพังของเมืองปอมเปอี
และเมืองใกล้เคียงซึ่งถูกเถ้าลาวาจากภูเขาไฟวิสุเวียส

ท�าลายในปี ค.ศ. 79 เมื่อน�าชิ้นจิกซอว์ทั้งหลายมา
ประกอบเข้าด้วยกัน ภาพของเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่
และงดงามกฉ็ายชดัขึน้มาในห้วงความคดิ ขอไว้อาลยั
ให้กบัทกุเร่ืองราวและชวีติผู้คนทีปิ่ดฉากลง ณ สถานที่ 
แห่งน้ัน และแน่นอน เราขอบคณุพระผู้สร้างทีบ่นัดาล
ให้ทุกเรื่องราวได้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ 

ท้องฟ้าและท้องทะเลยามเย็นท่ีดวงตะวัน
ก�าลังจะลับหายไปจากสายตาสะท้อนความงดงาม
แห่งธรรมชาติได้เกินจินตนาการของมนุษย์ สายลม
ที่พัดวูบไหวส่งก�าลังให้เรือใบล�าน้อยค่อย ๆ เคลื่อน
ตัวไปข้างหน้ากลางเวิ้งน�้าที่ก�าลังกลายสภาพเป็นสีด�า
ทะมึน ภูเขาไฟวิสุเวียสยังคงตั้งตระหง่านอยู่เบื้อง
หน้าคอยย�้าเตือนถึงสัจธรรมของโลกที่ว่า “แม้มนุษย์
จะหลงคิดว่าตนเองยิ่งใหญ่เพียงใด แต่ในที่สุดก็ไม่
อาจเอาชนะธรรมชาต”ิ ความเคลือ่นไหวของธรรมชาติ
หยบิยืน่ความรู้สกึทีห่ลากหลายส่งมาให้ แต่หน่ึงสาระ
ทีม่าพร้อมกนัคือมนัสะท้อนความจริงภายในหวัใจของ
มนุษย์..ลึกลับ ซับซ้อนและสุดจะคาดเดา บางเวลา
เหมือนทะเลยามที่ลมสงบ บางเวลาเป็นเช่นท้องฟ้า
หลังอาทิตย์ลับหายที่แดงฉานเหมือนเลือด บางเวลา
คลับคล้ายภูเขาไฟที่อัดแน่นไปด้วยแรงดันรอวันปะทุ
หรือบางเวลากลับกลายเสมือนเส้นขอบฟ้าที่ไม่มีอยู่
จริง แสงจากหลอดไฟเบื้องล่างค่อย ๆ สว่างไสวขึ้น
อกีครัง้ปลกุให้อ่าวเนเปิลส์ทัว่ทัง้อ่าวกลบัมีชวีติชวีาใน
ยามทีแ่สงตะวนัจางหายไป ความสวยงามแบบใหม่เข้า
มาแทนที่ในทุก ๆ คืน สายลมยามค�า่จากท้องทะเล
ยังคงพัดโชยให้ความรู้สึกเย็นสบายทั้งภายนอกและ
ภายใน ทุก ๆ สัมผัสของมนุษย์เปิดรับความเป็น
ไปของธรรมชาติที่ยังคงเคลื่อนไหวต่อไปอย่างไม่มี
วันจบสิ้น เสมือนสหายรักผู้ก�าลังกระซิบบอกเราว่า
ในท่ามกลางความผันแปรของสรรพสิ่งบนโลกใบน้ี..
สิ่งใดจริงแท้แม้ไม่ต้องสัมผัสด้วยตาและสิ่งใดเป็น
เพียงภาพลวงตาที่ไม่เคยมีอยู่จริง แสงไฟเบื้องล่าง
แม้จะสว่างจนพร่าตาหากแต่แสงดาวตรงฝั่งทะเลยาม
ค�่าคืนกลับกะพริบลงมาทักทาย..ขอให้โชคดีในการ
เดินทางต่อไป 
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

กลยุทธ์ในการเลือก

“สวัสดีปีใหม่...ขอให้ท่านผู้อ่านและแฟน
คลับทุกท่าน มีความสุขตลอดปีใหม่และตลอด
ไป” นะคะ...

ดิฉันถือว่าเป็นโชคดีได้รับสิ่งดีๆ และข้อมูล 
ข่าวสาร รวมทั้งเกร็ดความรู้ต่างๆ จากเพื่อน 
ร่วมรุ่นทีเ่ล่นไลน์กันด้วย พวกเราส่งกนัไปส่งกนัมา 
มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ ให้ข้อคิด และมี
มุมมองซึ่งสามารถน�าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ทั้งต่อตัวของท่านผู้อ่านและต่อสายงานที่กระท�า 
น้ันด้วย และแน่นอนที่สุดดิฉันเห็นว่ามีคลิปและ
เรือ่งราวอยูเ่ร่ืองหน่ึงทีน่่าสนใจ และอยากจะแบ่งปัน 
ให้ท่านผู้อ่านได้วิเคราะห์ดูนะคะ

เรื่องเกิดจากชายหนุ ่มคนหน่ึงที่จบจาก
มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงด้วยคะแนนยอดเยี่ยม
หมดทุกวิชา เมื่อเขาไปสมัครงาน เขาสามารถ 
สอบสัมภาษณ์และข้อเขียนผ่านมาได้หมด จนถึง
ขั้นสุดท้ายต้องให้ท่านประธานบริษัทสัมภาษณ์
เอง ซึ่งมีค�าถามมากมายที่เขาต้องตอบ เขาท�าได้ดี  
และดูเหมือนท่านประธานบริษัทสนใจชายหนุ่ม 
คนน้ีมาก เพราะเขามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
บริษัทต้องการ

สุดท้ายท่านประธานบริษัทถามว่า “คุณ 
เรียนจนจบและได้เกียรตินิยมอันดับ 1 คุณได้รับ 
ทุนหรือคุณพ่อส่งให้เรียน” ชายหนุ่มตอบว่า  
“คุณพ่อผมเสียไปตั้งแต่ผมยังเด็ก... คุณแม่เป็น 
ผู้ส่งให้ผมเรียนจนจบมหาวิทยาลัยครับ”

ท่านประธานขอดูมือทั้ง 2 มือของเขา และ
บอกว่า “มือคุณนุ่มมาก ไม่กร้านเลย คุณไม่เคย
ท�างานหนักเลยใช่ไหม?” ชายหนุ่มตอบด้วยความ
ภูมิใจว่า “แม่ขอให้ผมสนใจเรียนอย่างเดียว...เท่า
น้ีแม่ก็พอใจแล้ว” ชายผู้สูงอายุยิ้ม และถามเขา
ว่า “แม่คุณท�างานอะไร?” ชายหนุ่มตอบ “แม่ผม
รับจ้างซักและรีดผ้า” ท่านประธานพยักหน้ารับ
ทราบ พร้อมทั้งมอบงานให้เขาไปท�า และให้กลับ
มาหาท่านใหม่อีกคร้ัง โดยบอกกบัเขาว่า “คณุกลบั
ไปบ้านเย็นนี้ และไปล้างมือแม่ของคุณ แล้วกลับ
มาหาผมใหม่”

ชายหนุ่มรีบกลับไปบ้าน และปฏิบัติตาม
ที่ท่านประธานบอกไว้ เขาล้างมือแม่ด้วยสบู่ แม่
ค่อยๆ ดึงมือกลับ และบอกลูกว่า สบู่มันท�าให้
แม่รู้สึกแสบที่แผลบริเวณฝ่ามือ... แม่สงสัยมากว่า
ลูกชายท�าอย่างนี้ท�าไม ลูกไม่เคยท�าแบบนี้มาก่อน 
เม่ือทราบว่า ท่านประธานบริษัทขอให้เขากลับไป
ที่บ้านและล้างมือให้แม่ แม่ของเขาก็ประหลาดใจ

ลูกชายก ้มดูแผลที่ฝ ่ามือของแม ่อย ่าง
วิเคราะห์อีกคร้ังก็เห็นรอยแผลสดๆ หลายแห่งที่
ฝ่ามือสองข้างของแม่...น�้าตาของชายหนุ่มเริ่มไหล
อาบแก้ม เขาไม่เคยคิดว่ามาก่อนเลยว่า แม่เลี้ยง
เขามาด้วย 2 มือ แม่ไปไม่เคยบ่น แม่ไม่เคยว่า
ให้เขาเจ็บปวดหรือต้องกังวล แม่ยอมเจ็บปวด แม่
ยอมทน เพื่อให้ลูกได้เรียนสูงๆ เพียงแค่นี้ ผู้เป็น
แม่กพ็อใจแล้ว ตลอดเวลาทีผ่่านมาแม่ไม่เคยเรียก
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ร้องสิง่ใดๆ และไม่แม่เคยเรียกร้องความสนใจจาก
ลูกเลย แม่สุภาพ อ่อนโยน แม้แม่จะเหนื่อยขนาด
ไหน ลูกก็ยังเห็นรอยยิ้มอย่างภาคภูมิใจในตัวลูก 
ที่ลูกกินข้าวปลาอาหารจากฝีมือของแม่ และชมว่า 
กับข้าวอร่อย

แม่ผู้ประเสริฐ แม่ยอมทกุอยา่งเพยีงเพือ่ค�า
ว่า “รัก” ลูกคือดวงใจของแม่ที่เหลือเพียงสิ่งเดียว
ในโลก แม่มีความหวังเพียงอย่างเดียวคือให้ลูก
ประสบความส�าเร็จในชีวิต...ลูกชายปาดน�้าตาและ
โผเข้ากอดแม่ เขารู้ซึ้งถึงความรัก ความเสียสละ 
ไม่มีใครที่รักเขาเท่าแม่อีกแล้ว เขาไม่เคยมองดูแม่
ได้ชัดเจนเท่าคร้ังน้ี และเขาขอซักผ้าทั้งหมดและ
รีดผ้าให้แม่ดู แม่จ้องมองดูลูกท�างานด้วยความ
ปลาบปลื้มที่ลูกยังรักและห่วงใยแม่...ลูกชายบอก
กับแม่ว่า ถ้าเขาได้ท�างานเขาจะเลีย้งดูแม่ให้อยูอ่ย่าง
สุขสบาย ไม่ต้องท�างานหนักอีกแล้ว

 วันรุ่งขึ้นเขากลับเข้าไปพบท่านประธาน
บริษัทอีกครั้ง ท่านประธานถามเขาว่า “คุณล้างมือ
ให้แม่แล้ว?...คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง? ลองเล่าให้ผม
ฟังอย่างละเอียดในความรู้สึกของคุณที่มีต่อแม่
หน่อยซิ” ชายหนุ่มบอกเป็นข้อๆ ว่า (1) เป็นการ
สังเกตว่ามือแม่เป็นอย่างไร หยาบ แข็งกระด้าง 
ต่างจากมือของเขา ทั้งยังมีบาดแผล แม่ต้องเจ็บ
ปวดเพื่อให้เขาได้เรียนสูงๆ (2) ท�าให้เขาได้รู้ว่า 
การจะท�าสิ่งใดส�าเร็จต้องใช้เวลา และความมานะ 
มุ่งมั่น (3) ท�าให้เขารักแม่มากขึ้น อยากจะ
ตอบแทนบุญคุณแม่ ท�าให้เขารู้จักค�าว่า “กตัญญู” 
(4) ท�าอะไรก็ต้องรู้จักช่วยกัน มีความห่วงใยและ
อาทรต่อคนรอบข้าง (5) รู้จักสังเกตทุกอย่างรอบ
ข้าง เพื่อรู้ว่า มีสิ่งใดผิดปกติ ซึ่งอดีตเขาไม่เคย
ใส่ใจกับใครทั้งสิ้น

ชายหนุ่มพูดด้วยความรู้สึกซาบซึ้งถึงความ
ผูกพันระหว่างแม่และเขาว่า เขาจะไม่มองข้ามแม่
ที่รักเขาที่สุด... ไม่มีสิ่งใดส�าคัญ หรือยิ่งใหญ่และ
มีค่ามากกว่า “แม่” อีกแล้ว... “แม่ ส�าคัญที่สุด” 
“แม่ ยิ่งใหญ่ที่สุด” และ “แม่ มีค่ามากที่สุด” ชาย
หนุ่มบอกกับท่านประธาน

ท่านประธานลุกขึ้นเอื้อมมือไปตบหัวไหล่
ของเขาเบาๆ ด้วยความพอใจและเอ็นดู เข้าไปบอก 
ชายหนุ่มว่า “คุณจะได้เป็นผู้จัดการ และจะได้
ดูแลบริษัทในเครือของผม” และท่านยังบอกอีกว่า  
ต่อไป...ขอให้ตั้งใจท�างาน และขอให้ข้อคิดดีๆ ที่
ได้รับจากการทดสอบและสัมภาษณ์ภาคปฏิบัติน้ี
อยู่ในใจของคุณตลอดไป 

ชายหนุ่มกลับกลายเป็นคนใหม่ที่มีความ
เพรียบพร้อมทกุด้าน กด้็วยกลยทุธ์ของท่านประธาน 
ประหน่ึงผู้สูงอายุที่ผ่านร้อนผ่านหนาว พบเจอ 
อปุสรรค และประสบการณ์มาอย่างมากมายในชวีติ  
จนประสบความส�าเร็จในธุรกิจของทุกบริษัท 
ในเครือ ชายหนุ่มได้รับโอกาสจากคนที่เห็นคุณค่า 
ในตวัของเขาๆ ตัง้ใจท�างานอย่างมุง่มัน่ ขยนั หม่ัน
เรียนรู้ และเข้าใจผู้ร่วมงานทุกคน บรรดาลูกน้อง
ต่างรกัหวัหน้าและทุม่เทท�างานให้บรษัิท และท�าให้
บริษัทประสบชัยชนะจากคู่แข่ง...น้ีแหละผู้สูงอายุ 
แม้สังขารจะล่วงโรย แต่ก็มีวิสัยทัศน์ที่จะคัดเลือก
บุคคลที่จะมาช่วยกอบกู้และต่อยอดให้กับบริษัท
ของเขา

อย่างมองข้ามสิง่ดีๆ  ทีอ่ยูร่อบตวั โดยเฉพาะ
บุคคลที่อยู่เคียงข้างคุณนะคะ... จึงวอนขอพระ 
ผูเ้ปน็เจ้าโปรดช่วยให้ทกุทา่นได้มโีอกาสท�าความด ี
ตามศักยภาพของแต่ละท่าน เพื่อสร้างคนให้เป็น
คนด ีให้เป็นคนทีมี่คุณค่าต่อสงัคมส่วนรวมให้มาก
ยิ่งๆ ขึ้นนะคะ 
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คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา 

ปัจจัยหน่ึงที่ท�าให้คนประสบความส�าเร็จ
ต่างจากคนล้มเหลว คือ วิธีคิดที่เขาเลือกใช้ใน
การด�าเนินชีวิต หากเคยอ่านหนังสือที่เล่าเรื่องราว 
หรือสัมภาษณ์อัตชีวประวัติของบุคคลที่มีช่ือเสียง 
จะพบว่า บุคคลเหล่านี้ มีวิธีคิดต่างจากคนทั่วไป 
และพลังความคิดที่ต่างของเขาน้ัน มีความเข้มใน
ระดับที่มากพอจะท�าให้เกิดพลังการกระท�า จนน�า
ไปสู่การสร้างผลผลิตในทางบวก ทางสร้างสรรค์ 
หรือเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมา 

หากเราคลี่วิธีคิดของบุคคลเหล่าน้ันออก
มาเป็นส่วนๆ จะพบว่า ประโยคค�าพูดของคนท่ี
ประสบความส�าเร็จจะสื่อสารออกมาเป็นประโยค
ที่ทรงพลังในการใช้ชีวิต หรือมีทางออกในการแก้
ปัญหาเป็นส่วนใหญ่ 

มันไม่ใช่เป็นเร่ืองของพรสวรรค์ มันไม่ใช่
ว่าบุคคลเหล่านี้ เกิดมาพร้อมกับการคิดบวก แต่
เป็นเพราะ เขา “เลือก” ที่จะ “คิดทบทวนตนเอง” 
กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิต โดยเฉพาะเร่ืองราวที่เป็น
ลบ และกลับมา “ฝืน” ทวนกระแสความคิดเก่าที่
ไม่ได้ท�าให้อะไรใดๆ ดีขึ้น ด้วยการ “ฝึก” การคิด
ใหม่ให้กับตนเอง และ “คิดดังๆ” ให้ตนเองได้ยิน
เสียงนั้นจริงๆ จนเกิดพลังขับเคลื่อนในการท�างาน
และการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่แบบ “รู้ตัว”

ในขณะที่คนที่ล้มเหลว เขา “เลือก” แบบ 
“ไม่รู้ตัว”ปล่อยให้ความคิดจมปลักอยู่กับสิ่งลบ 
จินตนาการอนาคตไปในทางที่มืดมิด จนท�าให้
จิตใจของตนเองแห้งแล้ง อับเฉา จนหมดเร่ียว
หมดแรง ประโยคที่สื่อออกมา จึงเป็นแต่ประโยค
ที่คอยบ่น คอยตัดพ้อ ตัดความหวัง ตัดพลังใจให้
เหอืดแห้งลงไปเร่ือยๆ จนความคดิเหล่าน้ัน น�าไปสู่
จุดอับ จุดอับที่ท�าให้ตนเองจนมุม เชิง “ทางพาไป”  
ไหลไปในทางที่แคบ บีบคั้นตนเองให้แย่ลงเรื่อยๆ 
จนกลายเป็น ภาพร้าย ภาพหลอน ตามติด 
ความคิดไปเป็นช่วงๆ 

หลายคน ในวัยเด็ก ได้รับการพร�่าสอน
ความคดิทีดี่ มทีางออก แต่เมือ่โตขึน้มา กลบั “ลมื”  
ย�้าค�าพูดที่ดี ความคิดที่บวก โดยไม่รู้ตัว เมื่อต้อง 
เจอกับสถานการณ์ต่างที่เป็นปัญหา หรือเกิด 
บททดสอบในการใช้ชีวิต ค�าพูดเก่า ๆ ที่มี “ค่า” 
กลายเป็น ถูก “ฆ่า” ถูก “กลืนกิน” หรือเกิดการ 
“ซึมซับ” ค�าพูดด้านลบที่กรอกหูเข้าบ่อยๆ ในการ
ด�าเนินชีวิต ท�าให้เกิดการ “เสียศูนย์” จนเกิดการ 
“สญูเสยี” ความเชือ่ ความศรัทธาในตนเองไป รู้สกึ
ท้อแท้ หมดหวัง หดหู่ขึ้น และความคิดด้านลบ
อย่าง “ไม่รู้ตัว” ที่คอยย�้าตนเองอยู่บ่อยครั้ง ที่สุด
ท�าให้ชีวิตเกิดกลายเปลี่ยนเปลงคร้ังใหญ่ได้ แต่
เป็นในทางที่ดิ่งลงไปเรื่อย

เตรียมชีวิตใหม่  

ด้วยใจที่เป็นบวก
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ลองกลับมาทบทวนตนเองดีๆ ว่าวลี หรือ
ประโยคค�าพูดท่ีเรามักใช้ในชีวิตประจ�าวัน เรามี
ประโยคท�าลายตนเองมากน้อยเพียงใด 

“เบื่อ...เซ็ง....” 
“อะไรกันนักกันหนานี่.....” 
“เมื่อไหร่จะจบจะสิ้นกันเสียที.... ” 
“ท�าไมพระเจ้า ไม่ช่วยฉัน ไม่เข้าข้างฉัน

บ้างเลย” 
ลองคดิดูต่อว่า เมือ่เกดิวลเีหล่าน้ีขึน้ อารมณ์

ของเราจะเป็นอย่างไร... และ........อารมณ์ดังกล่าว 
จะส่งผลต่อพฤติกรรมที่ตามมาต่อการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์อย่างไรบ้าง เป็นไปในทางบวกหรือ
ในทางลบมากกว่า 

ไม่ใช่ว่าคนที่ประสบความส�าเร็จหรือคนที่
อยู่ในแถวหน้า จะไม่เกิดค�าพูดเหล่าน้ีขึ้นมาใน
สมอง แต่พวกเขาจะจัดการที่จะเปลี่ยนค�าพูดใหม่
เข้ามาแทนที่ให้ไวที่สุด จนสุดท้าย ประโยคเหล่า
น้ัน จะปรากฏเพียงความคิดวูบๆ แวบๆ เข้ามา 
แต่ประโยคใหม่ด้านบวกที่ดีกว่าจะโดดเด่นและ
อยู่ได้ยาวนานกว่า เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์

แล้วตัวเราล่ะ..... มีประโยคท�าลายอารมณ์ 
ท�าลายศักยภาพที่เรา “ติดปาก” พูดอย่างซ�้าๆ ใน
แต่ละวัน มากน้อยแค่ไหน และประโยคใดที่เราใช้
ซ�้าอยู่บ่อยๆ และ.... มีบ้างไหม.... ประโยคที่ใช้นั้น 
ไม่เพยีงแต่ท�าลายตวัเอง แต่ชกัชวนให้คนอืน่คล้อย
ตาม จนจมอยูแ่ต่ในความคดิแย่ๆ อารมณ์ขุน่ๆ ไม่
อยากท�าอะไรใดๆ หรือเป็นตัวถ่วง ตัวกันสิ่งต่าง
ไปได้มีแต่คอยวิจารณ์จับผิด แต่ไม่เคยมีทางออก
ว่าต้องท�าอย่างไร เป็นการพูดเพยีงเพือ่ให้ได้สมัคร
พรรคพวก เพื่อเดินชนกับทางตัน 

“เชื่อฉันสิ..... พนันกันก็ได้ว่า ...... ยาก”
“เดี๋ยวดูละกัน.... ว่าไม่รอดแน่ ฉันว่าไว้ ไม่

ผิดหรอก” 
“เอาหัวเป็นประกันเลย ไม่มีทางท�าได้หรอก 

เสียแรงเปล่า อย่าได้คิดท�าอะไรเลย”
“ว่าไหม.... ที่เขาว่ามานี่ ไม่เห็นได้เรื่องเลย”

เร่ิมลองฝึกค�าพูดใหม่กับตนเองในแต่ละ
วันอย่างรู้ตัว แทนที่ค�าพูดเก่าที่คุ้นเคยและเคยชิน 
ด้วยการปรับค�าพูดในลักษณะต่อไปนี้ว่า 

“เอ้า.... ลองดู..... ไม่ลองไม่รู้” 
“เดี๋ยวก็เสร็จ ค่อยๆ ท�าไป” 

“ถือเป็นบททดสอบชีวิต ถ้าผ่านไปได้ เรา
จะแกร่งขึ้นอีกหนึ่งวัน” 

“วันนี้เธอเป็นราชสีห์ช่วยฉัน.... วันหน้าฉัน
อาจเป็นหนูที่ช่วยราชสีห์ก็ได้”

“ขอบคณุพระทีใ่ห้เราได้มช่ีวงเวลาแห่งความ
ทุกข์ เพราะวันใดที่เราผ่านมันได้ เราจะสัมผัสได้
ถงึการเตบิโตและจะเรียนรู้ว่า พระเจ้าต้องการบอก
หรือสอนอะไรเรา พระองค์ทรงเคียงข้างเราและอุ้ม
เรายามล้มเสมอ”

ทีละเล็ก ทีละน้อยในทุกๆ วัน เพียงเท่านี้  
เราจะรู้ว่า เราเองเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง 
ปรับเพื่อเปลี่ยน ต้อนรับปีหน้า ฟ้าใหม่ที่ก�าลังมา
เยือน

Merry Christmas ทุกๆ ท่าน..... ขอ
พระพรขอพระเจ้าโปรดประทานพระหรรษทาน
และสติปัญญาแก่ทุกท่าน ในการปรับเปลี่ยนและ
ขอสวัสดีปีใหม่ ด้วยใจที่เป็นบวกทุกท่านค่ะ 

 อุดมศานต์  มกราคม 2015  61 



ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ

หลังจากเดือนเมษายนปี 2014 ฮอลลวีู้ดน�า
เรือ่งราวชวีติของโนอาห์จากพระคมัภร์ีพนัธสญัญา
เก่ามาให้เราได้ดูในหนังชือ่ตรงตวัว่า Noah ผลงาน 
ของดาร์เรน อาโรนอฟสก้ีท�าให้ได้เหน็ภาพโลดแล่น 
บนแผ่นฟิล ์มของโนอาห์ทั้งที่ เรารับรู ้กันดีใน 
พระคัมภีร์รวมทั้งตัวละครและเร่ืองราวที่ขยาย
เพ่ิมเติมออกไปที่อิงจากเ ร่ืองเล ่าและสื่ออื่น 
เดือนธันวาคมที่ผ่านมาเป็นเวลาของโมเสส ใน 
Exodus: Gods and Kings ผลงานผู้ก�ากับ
รุ่นใหญ่ ริดลีย์ สก็อตต์ วัย 77 ปีซึ่งท�าหนังมา
แทบทุกแนวส่วนใหญ่เป็นหนังสนุกและแฝงสาระ
เช่น Gladiator และ Thelma & Louise 

Exodus เล่าเร่ืองราวที่ทั้งเหมือนและ 
แตกต่างจากในพระคัมภีร์โดยเฉพาะให้เราได้เห็น
อีกด้านของโมเสสที่ต่างไปจากที่เรียนค�าสอนมา
หรอืผิดแผกไปจาก The Ten Commandments 
(1956) ที่มีชาร์ลตัน เฮสตันรับบทโมเสสซึ่งเป็น
หนังทีผู้่คนทัว่โลกยังจดจ�าได้ดีในอลงัการงานสร้าง
โดยเฉพาะฉากทีพ่ระเจ้าท�าอศัจรรย์ผ่านทางโมเสส
ให้แยกทะเลแดง รวมไปถงึอนิเมชัน่ The Prince 
of Egypt (1998) 

ส่วนเร่ืองราวของโมเสสฉบับล่าสุดเล่า
ผ่านผู้ก�ากับที่ประกาศว่าตนไม่ได้เชื่อในพระเจ้า 
(agnostic) โดยเน้นความเคร่งครึมจริงจังให้ราย
ละเอียดของฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ 
เนรมติความสมจริงด้วยเทคนิคพเิศษและพยายาม
อธบิายถงึเหตผุลของเหตกุารณ์ต่างๆ มากกว่าทีจ่ะ
บอกว่าเป็นปาฏหิาริย์จากพระเจ้าเท่าน้ัน โดยเฉพาะ
ช่วงแรกของหนังทีน่�าเสนอโมเสส (ครสิเตยีน เบล) 
ในภาพของแม่ทัพคนส�าคัญของอียิปต์ได้รับการ
ยกย่องในฝีไม้ลายมือ ได้รับความเคารพจากผู้ใต้
บงัคบับญัชาและประชาชน เขาเป็นทีรั่กของฟาโรห์
มากกว่าพระราชโอรส รามเสส (โจเอล เอ็ดเกอร์
ตัน) ที่เป็นองค์รัชทายาทเสียอีก 

หนังฉายภาพของโมโสสว่าเป็นคนที่เชื่อใน
เหตุผลมากกว่าเร่ืองราวเหนือธรรมชาติหรือจาก
การก�าหนดของพระเจ้าหรือเทพเจ้า เขาเป็นคน 
ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ เช่นเห็นค�าท�านายของหัวหน้า 
พระสงฆ์ (อินทิรา วาร์มา) เกี่ยวกับการออกรบที่
รามเสสกับโมเสสต้องน�าทัพไปด้วยกันว่าเป็นเร่ือง
ไร้สาระ รวมถงึตอนที ่นัน (เบน คิงส์ลย์ี) ผู้อาวโุส
ชาวฮบีรูเผยให้ทราบว่าจริงๆ แล้วเขาไม่ได้เป็นชาว
อียปิต์เขากไ็ม่ได้เชือ่ในทนัท ีส่วนพระเจ้าทีป่รากฏ

Exodus : Gods and Kings  
ปลดปล่อยสู่เสรีภาพ
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กับโมเสสและมอบหมายภารกิจให้เขาก็มาใน 
รูปแบบของเด็กชายที่บ ่อยคร้ังเขาก็โต ้แย ้ง 
ไม่เห็นด้วย

หนังให้เวลาในการค้นพบตวัเองและภารกจิ
การเป็นผู้น�าชาวฮีบรูให้หลุดพ้นจากการเป็นทาส
ในอยิีปต์ทีต้่องใช้เวลาหลายปีนับจากทีเ่ขาทราบว่า 
แท้จริงแล้วตอนที่เป็นทารกเขารอดตายมาจาก 
ค�าสัง่ของฟาโรห์ทีใ่ห้ฆ่าทารกชาวฮบีรูให้หมดเพราะ
พี่สาวน�ามาลอยน�้าโดยจงใจให้เจ้าหญิงอียิปต์พบ
และน�าไปเล้ียงเป็นลกูบญุธรรม เมือ่รามเสสขึน้เป็น
กษัตริย์ทราบความจรงิของโมเสสเขาจึงถกูเนรเทศ
ออกจากอียิปต์ต้องผจญความยากล�าบากในถิ่น
ทุรกันดารจนได้มาพบกับชนเผ่าเลี้ยงสัตว์และได้
พบรักกับ ซิปโปราห์ (มาเรีย วัลเวอร์เด) และมี
ลูกชายด้วยกันคนหนึ่ง 

แต่หลงัจากเขาประสบอบุตัเิหตบุนภเูขาและ
ได้รับเสียงเรียกจากพระเจ้าให้กลับไปเป็นแม่ทัพ
อีกคร้ังแม้จะต้องจากครอบครัวอันเป็นที่รักไป 
คราวน้ีเขาต้องเป็นผู้น�าทาสชาวฮบีรอูอกจากอยีปิต์
ไปยงัดนิแดนคานาอนั เร่ิมต้นด้วยการจัดตัง้ฝึกฝน
กองทัพลับชาวฮีบรูรบแบบกองโจรเพื่อกดดันให้
รามเสสยอมปล่อยชาวฮีบรูไป แต่พระเจ้าเกรงว่า
จะไม่ทนัการจึงยืน่มอืมาช่วยด้วยการลงโทษอยีปิต์
ด้วยภัยพิบัติ 10 ประการซึ่งหนังน�าเสนอได้น่า
สนใจ มีความเป็นมาและเชื่อมโยงกันระหว่างภัย
พบิตัแิต่ละประการ เร่ิมจากฝูงจระเข้ลงไปกนิผู้คน
และปลาจนท�าให้แม่น�้าไนล์กลายเป็นสีเลือด ไป
จนถึงประการสุดท้ายที่บุตรหัวปีชาวอียิปต์ต้องมา
จบชีวิตลงในคืนเดียว ท�าให้ทั้งเมืองเต็มไปด้วย
เสียงร�่าไห้ ส่วนตัวละครในหนังตั้งค�าถามเช่นกัน
ว่าท�าไมพระเจ้าจึงช่างโหดร้ายนัก

โมเสสที่ เบลถ ่ายทอดออกมาอาจจะดู
ก้าวร้าวเป็นชายชาตินักรบในช่วงที่เป็นเจ้าชายแต่
เขาก็เป็นคนที่เคารพรักฟาโรห์และเป็นลูกผู้ชาย

ที่ปกป้องผู้หญิงเช่นในตอนที่รามเสสบีบคั้นเพื่อ
ต้องการรู้ความจริงของชาติตระกูลโมเสส และได้
เห็นความน่ารักของผู้เป็นสามีและพ่อเมื่อเขามาใช้
ชวีติกบัชนเผ่าเลีย้งสตัว์ จนเมือ่มาเป็นผู้น�ากบฏชาว
ฮีบรูที่ต้องเข้มแข็งกล้าหาญเพื่อต่อกรกับรามเสส 
และกองทัพที่ยิ่งใหญ่ พร้อมไปกับความสับสน
และกังวลที่จะต ้องเป ็นผู ้น� าคนจ�านวนมาก  
พากองเกวียนผู้อพยพไปสู่ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์
และมสีทิธเิสรีภาพ ไม่ถกูกดขีข่่มเหงถกูใช้แรงงาน
และลงโทษราวกับไม่ได้เป็นมนุษย์ 

ในช่วงอพยพของชาวฮีบรูที่เต็มไปด้วย
ความไม่แน่นอนและมีภัยอันตรายอยู่รอบกาย 
ขณะเดียวกันกับต้องรักษาความสงบสุขให้กับ
สังคมที่อยู่ร่วมกันเป็นจ�านวนมาก เราจึงได้รับ
แนวทางการด�าเนินชีวิตเป็นบัญญัติ 10 ประการ
ที่ตกทอดมายังคริสตชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ในหนัง
เรื่องนี้เราเห็นเขาเป็นคนสลักแต่ละตัวอักษรลงบน 
แผ่นหินพระบัญญัติด้วยตัวเอง 

เรื่องเล่าของโมเสสในหนังเรื่องน้ีท�าให้เรา
ได้สัมผัสถึงคุณค่าของอิสรภาพและเสรีภาพใน
ชีวิตที่หลุดพ้นจากการเป็นทาส ปลดปล่อยจาก
พันธนาการไม่ต้องถูกกดขี่บังคับ ให้ท�าในสิ่งที่ไม่
อยากท�า คิดพูดท�าไปทุกที่อย่างเสรีชนโดยที่ไม่
คุกคามหรือละเมิดสิทธิ์ของคนอื่น 

และตามธรรมเนียมขอเลือก 5 หนังชอบ
ของปี 2014 ดังน้ี 1.Begin Again 2.The 
Book Thief 3.Boyhood 4.How to Train 
Your Dragon 2 และ 5.X-Men : Days of 
Future Past. 
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“อย่าปล่อยให้จิตป่วย”

 ......คนป่วยกายใช้ยาว่ามีสิทธิ์ หากป่วยจิตคิดมากยากจะหาย 

คอยจับผิดคิดครุ่นให้วุ่นวาย มิตรมากมายถดถอยเริ่มน้อยลง 

 ......คนอิจฉาตาร้อนนอนไม่หลับ กระส่ายกระสับนับแกะและก็หลง 

ปล่อยเรื่องราวรกจิตไม่คิดปลง ยังเดินงงวงกว้างอย่างขลาดกลัว 

 ......คนคิดดีชีวีมีแต่สุข ยังสนุกยิ้มได้ไม่ปวดหัว 

เพียงไม่เก็บเรื่องร้ายใส่ใจตัว ที่มืดมัวก็สว่างกระจ่างตา 

 ......ดูแลมิตรที่มีให้ดีเถิด แล้วจะเกิดสุขสันต์ด้วยหรรษา 

ใช้กระจกส่องใจให้โสภา ดีกว่าพล่ามพรรณนาไปวันวัน

ภาพเคียงคำา 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์
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ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

ความโกรธ ... 
พลังแห่งความรัก

เม่ือก่อนน้ีผมไม่ชอบความโกรธหรอก
ครับ คิดว่าความโกรธเป็นสิ่งที่น่ากลัว ท�าให้
เกิดความรุนแรง ไม่อยากเข้าใกล้เพราะกลัวว่า
จะท�าให้เกิดความเสียหายกับความสัมพันธ์...  
แต่มาวันน้ี ผมกลับมีใจชอบความโกรธขึ้นมา
บ้างแล้วละครับ เร่ืองราวเป็นอย่างไรหรือครับ 
ผมจะเล่าให้ฟังครับ

เร่ืองแรก เป็นเร่ืองของน้องหมาตัวหน่ึง 
น้องหมาตัวนี้ แต่เดิมนั้นเจ้าของปล่อยให้วิ่งเป็น
อิสระอยู่หลายปี จนเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมา 
เจ้าของได้ผูกหมาตัวนี้ไว้กับโซ่เพราะไม่อยากให้
มาออกไปวิ่งเล่น ผลปรากฏว่าน้องหมาตัวนี้กัด
โซ่จนขาดปากและคอเป็นแผลเลือดไหล แล้ว
วิ่งมาหาผู้หญิงคนหน่ึง ผู้หญิงคนน้ีเห็นแผลที่
ปากน้องหมามีเลือดออกมา ก็เกิดความสงสาร
และหายาใส่ให้... 

เม่ือเจ้าของตามมาพบ เจ้าของบอกว่าหมา
ตัวน้ีมันร้ายมาก... ผู้หญิงรู้สึกโกรธจึงพูดกับ
เจ้าของน้องหมาว่า เจ้าของน้องหมาตัวนี้ยิ่งร้าย 
กว่าอีก... เจ้าของน้องหมาตกใจ ถามว่าท�าไมจึง 
พูดกับเขาเช่นน้ี... ผู้หญิงตอบว่า เจ้าของหมา
เลี้ยงหมาปล่อยให้อิสระมาตั้งแต่น้องหมายัง
เล็กๆ จนอายุ 3 ปีแล้ว อยู่ดีๆ ก็มาผูกมัดไว้ 
แบบน้ี น้องหมาไม่สามารถปรับตวัได้ ต้องดิน้รน 

กัดโซ่จนเป็นแผลเลือดไหลที่ปากและที่คอ... 
ที่สุดผู้ชายเจ้าของน้องหมารู้สึกผิด และปรึกษา
ว่ากบัผู้หญงิว่าเขาจะดูแลน้องหมาของเขาอย่างไร
ดี... เมื่อเขาได้รับค�าแนะน�าว่าให้น�าน้องหมาไป
เลี้ยงในสวนของเขา... น้องหมาก็จะมีอิสระและ
ปลอดภัย

น่ีก็เป็นผลของความโกรธของผู้หญิงที่
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปกป้องดูแลน้อง
หมาตัวนี้

เรื่องที่สอง เป็นเรื่องของชาวบ้านหญิงสูง
วัยคนหน่ึงลื่นล้มในห้องน�้า เคลื่อนไหวไม่ได้ 
ญาติรีบน�าส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แต่เนื่องจาก
ในหมู่บ้านน้ีไม่มีรถกระบะ ญาติจึงไปขอความ
ช่วยเหลือจากหญิงสาวคนหน่ึงที่มีรถกระบะ... 
พอไปถงึโรงพยาบาล พยาบาลถามซกัประวตัเิพือ่
ท�าทะเบียนคนไข้... คนไข้ตอบค�าถามไม่ค่อยได้ 
เพราะอยู่ในภาวะมึนงง ตาลอย... หญิงสาวที่พา
คนไข้มาส่งเห็นพยาบาลท�าเช่นนั้นแล้วรู้สึกโกรธ
มาก และบอกกับพยาบาลว่า ให้ผู้หญิงสูงวัย 
ผู้ป่วยคนน้ีเข้าห้องฉุกเฉินดอูาการก่อนไม่ได้หรือ 
เพราะอาการหนักมาก... ทางพยาบาลบอกว่า ไม่ได้  
ต้องซกัประวตั ิเพราะอาจจะเป็นคนต่างด้าวซึง่มี
สทิธิใ์นการรกัษาแตกต่างกนั... หญงิสาวยิง่โกรธ
มากขึ้นบอกว่า จะขอคุยกับผู้อ�านวยการของ 
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โรงพยาบาลในเร่ืองน้ี เพราะผู้ป่วยก�าลงัมีอาการ
หนัก ให้เข้ารับการรักษาก่อน ส่วนประวัติค่อย
ให้ถามจากญาติของผู้ป่วยก็ได้...

บัง เอิญแพทย ์ ผู ้อ� านวยโรงพยาบาล 
การเดินผ่านมาพอดีและถามว่าเกิดอะไรขึ้น... 
หญิงสาวที่ขับรถมาส่งเลยพูดกับผู้อ�านวยการ
ว่า ขอให้รีบน�าตัวผู้ป่วยหญิงสูงวัยคนน้ีเข้ารับ
การรักษาโดยด่วนไม่ได้หรือ อาการหนักมาก... 
แพทย์ผู้อ�านวยการจึงเข้ามาดูอาการผู้ป่วยแล้ว
พูดว่า โอ๊ะ! อาการหนักมากแบบนี้ ให้พนักงาน
รีบน�าเข้าห้องฉุกเฉินทันที... เม่ือพนักงานน�า 
หญิงสูงวัยเข้าห้องฉุกเฉินแล้ว... หญิงสาวจึง 
พูดกับผู้อ�านวยการโรงพยาบาลอีกหลายอย่าง
เกีย่วกบัการบริการของโรงพยาบาลทีม่ผีลกระทบ
ต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้อ�านวยการรับปากจะ
ปรับปรุงบริการของโรงพยาบาลให้ดีขึ้น 

นี่เป็นอีกคร้ังหน่ึงที่ความโกรธก่อให้เกิด
ผลในการรักษาชีวิตของผู้คนได้อย่างทันท่วงที…

ผมยังจ�าได้ว่าคุณพ่อโมลิ่งซึ่งเป็นคุณพ่อ 
คณะเยสุอิตที่ผมนับถือ ซึ่งท่านได้เสียชีวิตไป
แล้วน้ัน... ท่านใดเคยบอกผมว่า ความโกรธ
ท�าให้เรากล้าหาญ ท�าให้เรามีความกล้าที่จะ
ปกป้องดูแลและรักคนอืน่... ความโกรธเช่นน้ีเป็น
ความโกรธที่เต็มไปด้วยความกรุณา... หรืออาจ
กล่าวได้ว่า เป็นเพราะความรัก ความกรุณาน่ีเอง
ทีท่�าให้เราโกรธเพราะทนไม่ได้ทีจ่ะเหน็ผู้คนหรือ
สัตว์ต่างๆที่ประสบความเจ็บป่วยทุกข์ยากน้ัน 
ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับ 
ความเป็นมนุษย์ ลูกของพระเจ้า หรือเหมาะสม 
กับความเป็นสรรพสัตว์ซึ่งเป ็นสิ่งสร้างของ
พระเจ้า...

ภายใต้ความโกรธมคีวามงดงามซ่อนอยู ่...  
การสัมผัสใจอย่างเต็มที่ลงไปในส่วนลึกของ
ความโกรธ จะช่วยให้เราค้นพบความต้องการ

ส�าคญัทีซ่่อนอยูใ่ต้ความโกรธ... และเราสามารถ
ผ่อนคลายได้ด้วยตัวเราเอง... 

เราสามารถแสดงความโกรธของเราอย่าง
เต็มที่และเข้มข้นในขณะที่เรายังมีความรับผิด-
ชอบต่อความรู้สกึและความต้องการทีส่�าคญัของ
เราได้... อย่างในเร่ืองราวทั้งสองเร่ืองข้างต้น... 
กรณีของผู้หญิงที่โกรธเจ้าของน้องหมา ความ
งดงามที่ซ่อนอยู่ใต้ความโกรธของเธอคือ เธอ
อยากเห็นความกรุณาต่อสัตว์น่ันเอง... และใน
กรณีของหญิงสาวที่โกรธพยาบาล ก็เพราะเธอ
ให้ความส�าคัญกับการช่วยชีวิตของผู้ป่วย... น่ี
คือความงดงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความโกรธของ
เธอ... เป็นความโกรธเพื่อช่วยชีวิต !!!

ในพระคัมภีร์ บทจดหมายของนักบุญ
เปาโลถึงชาวเอเฟสซัสกล่าวว่า “จะ โกรธ ก็ โกรธ 
ได้ แต่ อย่า ท�า บาป อย่า ให้ ถึง ตะวันตก ท่าน ยัง 
โกรธ อยู่”  (อฟ 4:26) และ “อย่า ให้ ค�า หยาบ คาย  
ออกมา จาก ปาก ท่าน เลย แต่ จง กล่าว ค�า ที่ ดี และ 
เป็น ประโยชน์ ให้ เหมาะสม กับ ความ ต้อง การ  
เพื่อ จะ ได้ เป็น คุณ แก่ คน ที่ ได้ ยิน ได้ ฟัง” (อฟ 
4:29)  ช่วยให้ข้อคิดกับเราว่า ความรู้สึกโกรธนัน้
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เป็นเรื่องธรรมชาติ ทุกคน 
มีอารมณ์โกรธได้ แต่ขอให้ความโกรธที่เกิดขึ้น
นั้นผ่อนคลายลงไปโดยไม่ท�าให้เกิดบาปหรือ
ความรุนแรงต่อตนเองหรือคนอื่น สิ่งส�าคัญคือ
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ความมีใจกรุณาต่อกัน แม้ในเวลาที่มีอารมณ์
โกรธก็ยังคงใช้ถ้อยค�าที่เป็นประโยชน์ ตรงกับ
ความต้องการ และมีคุณค่าแก่คนอื่นแทนการ
ใช้ถ้อยค�าหยาบคาย

ผมขอต บ ท้าย ด้ วย แ น วทางการฝึกฝน
ตนเอง เ พื่อ ค้ นพ บ ค วามงดงามที่ซ่อนอยู่ใต้
ความโ ก รธ ท่ า นอ า จ ลองท�าได้ด้วยตนเอง  
เมื่อฉันย้อนมองประสบการณ์ชีวิตของฉัน ฉัน
เรียนรู้ และค้นพบความงดงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้
ความโกรธของฉันอย่างไรบ้าง?

1) คิดถึงความโกรธครั้งล่าสุดหรือความ
โกรธครั้งส�าคัญในชีวิตของฉัน.... เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นเป็นอย่างไร?............................................ 
............................................................................ 
.............................................................................

2) ค�า พูดอะไร ที่ ฉั นได้ยิน หรือการก
ระท�าใด ที่ฉันเ ห็น . . . ระบุสิ่งที่กระตุ้นให้ฉัน
เกิดควา ม โกรธ.. . .. . . ..................................... 
............................................................................ 
.............................................................................

3) อะไรเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้ฉันโกรธ... 
ความต้องการอะไรของฉันที่ไม่ได้รับการตอบ
สนองในสถานการณ์นั้น (เพื่อเชื่อมโยงกับราก
ของความ โ กรธ).. . . . . . . .................................... 
............................................................................ 
.............................................................................

4) เมื่ อฉันเน้นความใส่ใจของฉันไปที่
ความต้อ ง การเหล่ า นั้ น แล้ว ให้ฉันสังเกตว่า
ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นภายในตัวฉันในขณะนี้... 
(สังเกตเห็นความซับซ้อนของอารมณ์ที่ซ่อนอยู่
ภายใต้ความโกรธ)............................................ 
............................................................................ 
.............................................................................

5) จินต น าการคว า ม รู้ สึกและความ
ต้องการ ข องคนอื่ น ที่ แ สดงในการกระท�าหรือ 
ค�าพูดขอ ง เขาที่ มี ส่ ว น กระตุ้นความโกรธของ 
ฉัน และเขียนบันทึกไว้... (การจินตนาการแบบ 
นี้ จะช่วยให้ฉันเข้ าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้น)......... 
........ . ...... . . . . . . ................................................ 
.............................................................................

6) มุ่งความสนใจไปที่ความต้องการของ 
ฉัน และความต้องการของคนอืน่ในสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้นนั้น . . .  สั งเกตว่าฉันก�าลังรู้สึกอย่างไร 
ในขณะนี้ . .. ฉัน ยั ง โ ก ร ธอยู่หรือไม่... ถ้ายัง 
โกรธอยู่  ให้กลั บ ไ ป เ ริ่มที่ข้อ 3 อีกครั้งหนึ่ง 
............................................................................ 
.............................................................................

7) ใช้เวลาสักครู่หนึ่งเขียนสิ่งที่ฉันค้นพบ  
สิ่งที่เ กิดขึ้น ม า ใ น ใ จ  สิ่งที่เรียนรู้ ความคิด  
ความรู้สึก และความต้องการที่เกิดขึ้นในตัวฉัน 
ในขณะที่ ค้นหาตน เ อ ง ใ น ข้อ 1-6............. 
............................................................................ 
............................................................................. 

หวงัว่าทกุท่านคงมีความสขุกบัการค้นพบ
ความงดงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความโกรธ ... ค้น
พบพลังแห่งความรัก... พลังแห่งความกรุณาที่
ซ่อนอยู่ภายใต้ความโกรธนะครับ... ขอให้ทุก
ท่านและทุกคนในครอบครัวของท่านมีความสุข
ในความรักความเมตตาของพระเจ้า ... ขอพระ
เยซูเจ้าอยู่เคียงข้างท่าน ... ขอแม่พระวิงวอนขอ
เพื่อชีวิต ความเป็นอยู่ของท่านเสมอ 

_______________________________
• เชิญชมเว็บไซต์บ้านใส่ใจ www.carefor.

org เพื่อชีวิต ความรัก มิตรภาพ ก�าลังใจ  

สื่อสารด้วยหัวใจ ถามตอบปัญหาชีวิต 

Email: riscarefor@gmail.comLine 

ID : narislove
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์

กิจกรรมเยาวชนที่ผมได้รับมอบหมาย
คอื ช่วยงานอยูท่ีศ่นูย์ประสานงานนิสตินักศกึษา
คาทอลกิแห่งประเทศไทย ซึง่ศนูย์ของเราจะคอย
ประสานงาน และจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมนิสิต
นักศกึษาคาทอลกิทีอ่ยูท่ัว่ประเทศ เราจะมค่ีายที่
รับสมัครนิสิตนักศึกษาคาทอลิกระดับปริญญา
ตรีทั่วประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดตาม
หัวข้อที่จัดในแต่ละค่าย เช่น ค่ายล่าสุดเราท�า
ในหัวข้อ “Disconnect to Connect: แค่
ปิดชีวิตก็เปลี่ยน” ซึ่งเชิญชวนให้นิสิตนักศึกษา
ร่วมกันปิดโทรศพัท์มือถอืเพือ่เชือ่มความสมัพนัธ์
กับบุคคลรอบข้างในสังคม ท�าให้เราตระหนัก
ถึงความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดกันโดยไม่ต้องพึ่ง 
Social network ครับ

เสียดายจังที่ผมมีพื้นที่การแบ่งปันไม่มาก  
ก่อนจบน้ีผมขอกล่าวความในใจอีกสักเล็กน้อย
แก่เพื่อนๆ นะครับ สิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้
เยาวชนมีความเชื่อต่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้นก็คือ 
“ตัวอย่างที่ดีจากผู้ใหญ่” เราทุกคนอาจจะเคย
ได้ยินประโยคที่ว่า “ตัวอย่างที่ดี มีค่ายิ่งกว่า

สวสัดีปีใหม่ครับเพือ่น ๆ  เยาวชนทกุคน ผม 
หลยุส์ ธญันันท์ พลศรี ก่อนอืน่ผมขอบคณุพี ่ๆ   
แผนกเยาวชนฯ และพี ่ๆ  กองบรรณาธกิารอดุมศานต์  
ที่ให้ผมมีโอกาสได้แบ่งปันเร่ืองราวเล็ก ๆ  
ในคอลัมน์ “เยาวชนของเรา” 

ผมสังกัดศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษา
คาทอลกิแห่งประเทศไทย เป็นสตับรุุษวดัแม่พระ 
ฟาติมา ดินแดง และก�าลังศึกษาที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยครับ แรงบันดาลใจที่ท�าให้ผม
อุทิศตนเพื่องานของนิสิตนักศึกษาคาทอลิก 
คือ การมีรุ่นพี่หลายคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การท�างานเพื่อนักศึกษาคาทอลิก รุ่นพี่เหล่านั้น 
ได้สร ้างแรงบันดาลใจให้ผมมีความสุขกับ 
งานนักศึกษา อีกทั้งงานของนิสิตนักศึกษา
คาทอลิกต้องการก�าลังคนอีกเป็นจ�านวนมากใน
การสร้างสรรค์นิสิตนักศึกษาคาทอลิกให้ใช้ชีวิต 
อย่างคริสตชนที่ดี ผมต้องการท�างานเพื่อพระ 
อยูแ่ล้ว และการท�างานในศูนย์คือ การได้ท�าเพือ่
พระทีม่คีวามเหมาะสมในด้านเวลาและศักยภาพ 
ผมจึงสมัครเป็นกรรมการศูนย์นิสิตนักศึกษา
คาทอลิกแห่งประเทศไทยครับ

หลุยส์ 
 ธัญนันท์ พลศรี
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ค�าสอน” ซึ่งผมคิดว่าประโยคน้ียังคงใช้ได้ใน
ปัจจบุนั หากผู้ใหญ่น้ันสามารถเป็นแบบอย่างทีด่ ี
ในด้านความเชื่อได้ ผมเช่ือว่าเยาวชนจะค่อยๆ 
ซึมซับความเชื่อต่อพระเจ้ามากขึ้น และหากวัด
หรือกลุ่มงานต่างๆ ของคาทอลิกสามารถจัด
กิจกรรมที่น่าสนใจ เหมาะสมกับวัย และเปิด
ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
ผมเชื่อว่าเยาวชนจะหันมาเข้าวัดและท�ากิจกรรม
ร่วมกับพระศาสนจักรมากขึ้นครับ

จากการท�างานกับศูนย์นิสิตนักศึกษา
คาทอลกิแห่งประเทศไทยท�าให้ผมรูว่้า พระเจ้าน้ัน 
อยู่กับเราทุกหนแห่ง และพระวาจาของพระเจ้า
สามารถน�ามาปรับใช ้ได ้กับคนทุกคน ทุก

สถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ร้ายๆ หรือ
เหตุการณ์ที่เราให้ปลื้มปีติ พระวาจายังคงคอย
น�าทางเสมือนโคมท่ีคอยส่องทางแก่เรา ท�าให้
ข้าพเจ้ามีกระแสเรียกที่จะน�าโคมเหล่านั้นส่ง
ต่อให้พี่น้องคริสตชนน�าไปส่องทางตามวิถีของ 
ทุกคนต่อไปครับ

เราคือปัจจุบันของพระศาสนจักรครับ 
เราสามารถอุทิศตนท�างานเพื่อพระได้แม้เราจะ
เป็นเด็ก เป็นวัยรุ่น เป็นเยาวชน แต่แรงเล็ก ๆ 
น้อย ๆ เหล่านี้แหละครับ ที่จะร่วมรวมกันเป็น
หนึ่งเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อสังคมต่อไป ถ้า
เราเยาวชนทกุคนมาร่วมกนัท�างานเพือ่กนัและกนั 
เราจะมีความสุขขึ้นอีกสิบเท่าเลยครับ 
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• เธอเจ็บใจที่เอาชนะทุกคนได้
 แต่ต้องกลายเป็นคนใจด�าต่อหน้าสังคม
• เวลาท�าผิด เธออย่าหาแพะรับบาป
 การโทษคนอื่นเพื่อตัวเองจะได้สบายใจ
 เป็นการซ�้าเติมมโนธรรมให้หลับยากยิ่งขึ้น
• มนุษย์โกรธเคืองที่เอาชนะทุกคนได้
 แต่ไม่มีคนรัก
 สิ่งที่ยึดมาแม้เป็นของมีค่าส�าหรับคนอื่น
 เมื่อมาอยู่กับตนก็ไร้ค่า
 เพราะไม่มีใครอยากจะเข้าหาและทวงคืน
• พระเป็นเจ้าสิยิ่งใหญ่ 
 พระองค์ทรงมีที่ทางให้ทุกคนได้เดินหน้า
 ต่อไปอย่างสงบพบคุณค่าความหมาย
 นั่งพักสูดลมหายใจสะอาดหอม
 ณ ที่ที่พระองค์ประทานแก่เขา
 เป็นรางวัลการรู้จักยอมต่อพระองค์

เวลาทำาผิดเธออย่าหาแพะรับบาป
• เธอตื่นขึ้นแล้วสาละวนว่า
 วันนี้จะไปเอาอะไรในชีวิตคนอื่น
 ในขณะที่พระผู้เป็นเจ้า
 ทรงคิดว่าจะเอาอะไรไปเพิ่มเติม
 ให้แก่ลูกของเรา

• เธอนอนไม่หลับ
 และหลงไปโทษหมอนว่าไม่สะอาด
 เธอไม่รู้ว่าที่เธอได้กลิ่นนั้น
 เป็นลมหายใจเน่าเหม็น
 จากที่ลึกสุดในดวงใจของตน
 เอ่อล้นออกมา

 8 ธันวาคม 2014
พงศ์ ประมวล
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 เชอหมือ   ด.ช.อัครพล เชอกอง

ชวนน้องคุย

“สวัสดีปีใหม่-สวัสดีปีศักดิ์สิทธิ์”....สวัสดีครับ
น้องๆ เด็กๆ ที่น่ารักทุกคน พี่เชื่อว่าน้องๆ คงมีความ
สุขกับช่วงเวลาของการเฉลิมฉลอง “ปีใหม่” ... หลาย
คนคงมี “ข้อคิด” และ “ข้อตั้งใจที่ดีๆ” เพื่อจะน�าไป
ปฏิบัติหรือน�ามาใช้ใน “ปีใหม่ 2558/2015” นี้... พี่
เชื่อว่าน้องๆ ทุกคนต้องท�าได้ และจะท�าได้ดีด้วย...การ
ท�าความด.ี..เพ่ือตวัเรา เพ่ือครอบครัว เพือ่โรงเรียน และ
เพื่อสังคม... อย่าลืม! เตือนตัวเองว่า “ฉันต้องท�าดี...
เพราะท�าดี...จะได้ดี” ครับผม

น้องๆ คงทราบแล้วว่า ในปี 2558/2015 นี้เอง 
พระศาสนจักรคาทอลกิไทย ได้ยกให้เป็น “ปีศกัดิส์ทิธิ”์ 
เป็นช่วงเวลาแห่งพระพร ในการฟื้นฟูชีวิตให้ชิดสนิท
กับพระคริสตเจ้า โดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ 
เป็นหนึ่งเดียว ร่วมมือ แบ่งปันซึ่งกันและกัน เสวนา
ฉันพีน้่องกบัผู้มีความเชือ่อืน่ ประกาศพระเยซคูริสตเจ้า 
และเป็นประจักษ์พยานด้วยการด�าเนนิชวีติเรียบง่าย รัก
และรับใช้ปวงชน โดยเน้นผู้ยากไร้ และเพื่อสันติสุข
ในประเทศไทย...ขอพวกเราทุกคนช่วยกันออกแรงท�า 
ความด ีให้มากยิง่ขึน้นะครับ ...และท้ายทีส่ดุน้ีพวกพี่ๆ  
ทีมงาน ขอส่งมอบความรัก ความสุข สันติ แด่น้องๆ 
เด็กๆ ทุกคน...สวัสดีครับ

จูเนียร์โฟโต้ โครงการ 2015

น้องๆ คนไหนมีภาพสวยๆ (ยิ้มๆ) ก็รีบส่งภาพ 

“ยิ้ม... ย้ิม... ย้ิม... 2015” เข้ามาร่วมสนุกกับทางสโมสร

อุดมศานต์ คอลัมน์ “จูเนียร์โฟโต้”ได้เลย เอาแบบเห็น 

รอยยิ้มชัดๆ นะครับ

พี่ป๋อง ขอขอบคุณอีกคร้ังที่บรรดาคุณพ่อ คุณแม่  

ผู้ปกครอง ที่คอยสนับสนุนกิจกรรมนี้ ขอแสดงความ
ชื่นชม

มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ และขอเชิญชวนให้ส่งภาพ จูเนียร์

โฟโต้ โครงการ“ยิ้ม... ยิ้ม... ยิ้ม...2015” เข้ามาร่วมส
นุกกัน

เยอะนะครับ

เมื่อส่งภาพไปร่วมสนุก...อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ และ

ตั้งชื่อภาพมาด้วยก็จะดีมากๆ ครับ

ส่งมาที่ พี่ป๋อง สโมสรอุดมศานต์ ชั้น 8 ช่องนนทรี 

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรือส่งทาง E-mail: 

udomsarn@gmail.com นะครับ

ยิ้ม...ยิ้ม...ยิ้ม...

*รางวัลชม
เชย*



เก็บมาเล่าเอามาฝาก
 

ช่วยไขเมื่อขัดข้อง 
(HELP IN TIME OF NEED)

*ทางแห่งความรอด - The Way of SALVATION
ยอห์น บทที่ 316 “...เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร”
โรม บทที่ 10:10 “การเชื่อด้วยใจจะบันดาลความชอบธรรม การประกาศด้วยปากจะบันดาลความรอดพ้น”

*ความสงบในยามกระวนกระวาย - PEACE in Time of Anxiety
ยอห์น บทที่ 14:1 “ใจของท่านทั้งหลายจงอย่าหวั่นไหวเลย จงเชื่อในพระเจ้าและเชื่อในเราด้วย”
อิสิยาห์ บทที่ 42:6 “เราจับมือของท่านและรักษาท่านไว้”

*กล้าหาญในยามคร้ามกลัว - COURAGE in Time of Fear
เพลงสดุดี บทที่ 121:2 “ความช่วยเหลือของข้าพเจ้าย่อมมาจากพระยาห์เวห์”
ฮีบรู บทที่ 13:6 “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะท�าอะไรข้าพเจ้าได้”

*ความทุเลาในยามทนทุกข์ - RELIEF in Time of Suffering
เพลงสดุดี บทที่ 118:8 “ลี้ภัยมาพึ่งพระยาห์เวห์ ย่อมดีกว่าวางใจในอยู่ในมนุษย์”
ฮีบรู บทที่ 12:2 “จงเพ่งมองไปยังพระเยซูเจ้าผู้ทรงบุกเบิกความเชื่อ และทรงท�าให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์...”

*แนวแนะในคราวตัดสินใจ - GUIDANCE in Time of Decision
ยากอบ บทที่ 1:6 “แต่เขาต้องขอด้วยความเชื่อโดยไม่สงสัย”
ฮีบรู บทที่ 4:16 “...เราจงเข้าไปสู่พระบัลลังก์แห่งพระหรรษทานด้วความมั่นใจเพื่อรับพระกรุณา”

*หยุดพักในยามเหน็ดเหนื่อย - REST in Time of Weariness
มัทธิว บทที่ 11:28-30 “ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน...”
โรม บทที่ 8:39 “ไม่มีสรรพสิ่งใดๆ จะพรากเราได้จากความรักของพระเจ้า ซึ่งปรากฏในพระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็น

เจ้าของเรา”
*การปลอบโยนในยามเศร้าโศก - COMFORT in Time of Sorrow

2 โครินธ์ บทที่ 1:5 “เราได้รับการทรมานร่วมกับพระคริสตเจ้ามากฉันใด เราก็ได้รับรางวัลในเดชะพระคริสตเจ้ามากฉันนั้น”
โรม บทที่ 8:26 “พระจิตเจ้าเสด็จมาช่วยเหลือเราผู้อ่อนแอ เพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องอธิษฐานภาวนาขอสิ่งใดที่เหมาะสม 

แต่พระจิตเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาวอนขอแทนเราด้วยค�าที่ไม่อาจบรรยาย”
*พลังในยามถูกผจญ - STRENGTH in Time of Temptation

ยากอบ บทที่ 1:12 “ผู้ที่มีมานะอดทนต่อการถูกผจญย่อมเป็นสุข เพราะเมื่อเขาผ่านการผจญนั้น เขาจะได้รับมงกุฎแห่ง
ชีวิตซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้ผู้ที่รักพระองค์”

1 โครินธ ์ บทที่ 10:13 “...แต่เมื่อถูกผจญ พระองค์จะประทานความสามารถให้ท่านยืนหยัดมั่นคงและหาทางออกได้”
*สรรเสริญในเวลาขอบพระคุณ - PRAISE in Time of Thanksgiving

1 เธสะโลนกิา บทที ่5:18 “จงขอบพระคณุพระเจ้าในทกุกรณ ีเพราะพระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านท�าสิง่เหล่าน้ีในพระครสิตเยซ”ู
ฮีบรู บทที่ 13:15 “เดชะพระคริสสเจ้าเราจงถวายค�าสรรเสริญเป็นบูชาแด่พระเจ้าเสมอไป เป็นถ้อยค�าจากปากถวายพระ

เกียรติแด่พระนามของพระองค์”
*ปลื้มปีติเมื่อได้รับการอภัย - REJOICING in Time of Forgiveness

1 ยอห์น  บทที่ 1:9 “ถ้าเราสารภาพบาป พระองค์จะทรงอภัยบาปของเรา และจะทรงช�าระเราให้สะอาดจากความอธรรม 
ทั้งปวง”
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...คนดี 

ของเหลือ
น้องๆ ชอบทานอาหารเหลือบ้างไหม? ถ้าเธอ

ชอบล่ะก้อ เธออาจจะได้พบอาหารเหลือจากการที ่
พระเยซูเจ้าท�าอัศจรรย์ครั้งส�าคัญๆ เธอคงจ�าได้นะว่า 
ครัง้หน่ึงมีผู้คนมากมายพยายามตดิตามพระเยซเูจ้าไป
เพื่อฟังพระองค์เทศน์อยู่หลายวัน อาหารที่เตรียมมา 
ก็หมด เผอิญเพื่อนของพระเยซูเจ้าคนหน่ึงเขามี
ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว พระเยซูเจ้าอธิษฐาน
ขอบพระคุณ ถวายพรพระเจ้า แล้วทรงบิขนมปัง 
และปลาน้ันแล้วสั่งให้สานุศิษย์เอาไปแจกให้ฝูงชน 
ช่างแปลกเหลือเกินที่มีอาหารเลี้ยง 5,000 คน ทุกคน
ทานจนอิ่มหน�าแล้ว และยังเหลืออีก เธอทราบไหมว่า
ยังเหลืออีกเท่าไร?... ยังเหลืออีกตั้ง 12 กระบุง แน่!

ถ้าอาหารที่เหลือเป็นพิซซ่าล่ะก้อคงน่าดู แต่
เธอรู้ไหม? เมื่อเธอหิวเหมือนกับฝูงชนที่ติดตาม 

พระเยซเูจ้าจนลมืทานอาหารตัง้ 3 วนัละก้อ เธอกอ็าจจะ 
ทานอาหารทกุอย่างทีข่วางหน้า และส�าหรับคนจนแล้ว 
อาหารท่ีเหลอืตัง้ 12 กระบงุ กถ็อืเป็นโชคมหาศาล ดงัน้ัน 
เธอควรขอบคณุทีม่อีาหารทาน แม้จะเหลอืมากต็าม แต่ 
วันน้ีให้เราพูดถึงอาหารที่เหลือกัน... เมื่อเธอเลือก
เพื่อนร่วมทีมกีฬา เธอท�าให้เพื่อนคนใดคนหนึ่งรู้สึก
เป็นส่วนเกินหรือเปล่า? ...แล้วตัวเธอเองล่ะเคยเป็น
คนสุดท้ายที่เขาเลือกหรือเหลือไว้หรือเปล่า? ดังน้ัน  
จงคิดถึงคนอื่นให้มาก เพื่อให้เขาเห็นว่าเขามีความ
ส�าคัญบ้าง และถ้าเขาเหลือเธอไว้ ก็จงอย่าท้อแท้ 
เพราะเธอมีความส�าคัญต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าเสมอ

น้องๆ เด็กๆ ควรอ่านพระวรสารของ นักบุญ
มัทธิว 14:13-21 นักบุญมาระโก 8:44 นักบุญลูกา  
9:10-17 และนักบุญยอห์น 6:1-15 ด้วยนะครับ

จากการ์ตูน Saints...are...ของไมค์
ถอดความโดย : ครูบ้านนอก

“มองโลกในแง่ดีเสมอ”

...think positively
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ไขกล่องคำาถาม
พี่ป๋อง 

ค�าว่า “ความซื่อตรง” ตรงกับภาษาอังกฤษ
ว่า “Integrity” ค�านี้มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน
ว่า Integer ซึ่งแปลว่า “ความครบถ้วนสมบูรณ์ 
ความเป็นจ�านวนเต็ม”

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง สรุป
ได้ว่า “ความซื่อตรง” หมายถึง การประพฤติตรง 
ไม่เอนเอียง ไร้เล่ห์เหลี่ยม ไม่คดโกง การกระท�า
ที่ซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ประพฤติปฏิบัติตน
สม�่าเสมอทั้งต่อหน้าและลับหลัง การยึดมั่นในสิ่งที่
ถูกต้องชอบธรรม

ท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์ธานินท์  
กรัยวิเชียร ได้อธิบายไว้ว่า “คนที่จะเป็นคนเต็ม 
คนนั้นต้องมี “Integrity” เป็นคุณธรรมประจ�าตัว 
และให้ความหมายของ “Integrity” ไว้ว่า “การยดึม่ัน 
ในสิง่ทีถู่กต้องชอบธรรม โดยต้องมคีวามหนักแน่น  
ความน่าเชื่อถือ ยึดม่ันในหลักการและความ 
ถูกต้อง”

“National Integrity Plan” หรือแผน
ความซื่อตรงแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย ได้ให้
ความหมายของค�าว่า “Integrity” ไว้ว่า หมายถึง  
“การบ่งบอกถงึคุณภาพเชงิประจักษ์ของความดีแบบ
องค์รวม และพฤติกรรมที่มีความส�าคัญของบุคคล
และองค์กร ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม ชุด
ของคุณค่าที่ดีงาม และแสดงความเป็นอันหน่ึง  
อันเดียวของการปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน” ขณะ
เดียวกันก็ได้ให้ความหมาย Integrity ส�าหรับตัว
บุคคลว่า หมายถึง “ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของการพูดและการกระท�าของบุคคล ซึ่งการ 
กระท�าดงักล่าวของบคุคลน้ันจะเป็นไปตามศลีธรรม 
คุณธรรม กฏหมาย และไม่เป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม”

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึง Integrity ในมิติ
ขององค์กรว่า หมายถงึ “สิง่ทีจ่ะชีใ้ห้เหน็ถงึแนวทาง

การหล่อหลอมและปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติต่างๆ 
ตามกระบวนการและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งองค์กรน้ันจะต้องปลูกฝังสั่งสอนให้สมาชิกใน
องค์กรปฏิบัติตามแนวทางน้ันจนเป็นธรรมชาติ  
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กรในระยะต่อไป”...

การสร้างความซื่อตรง ในสังคมนานาชาติ... 
หลายประเทศให้ความส�าคัญกับเร่ืองความซื่อตรง 
โดยจัดท�าเป็นแผนความซื่อตรงแห่งชาติ...ส�าหรับ
ประเทศไทย ความซือ่ตรงถอืเป็นหลกัคณุธรรมของ
ชาติ ที่ได้รับการกล่าวถึงในทศพิธราชธรรม ซึ่งเป็น
ธรรมของผู้ปกครองและในหลกัราชการ ซึง่เป็นหลกั
ปฏิบัติของข้าราชการไทย

พอสรุปได้ว่า “ความซื่อตรง” เป็นคุณค่าที่
ควรสร้างให้กับคนในสังคมเพื่อให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบูรณ์” เช่นเดียวกับ “Integrity” ของสังคม
ตะวันตก โดยก�าหนดลักษณะของคนซื่อตรงได้
ว่า... “มคีวามรับผิดชอบในการปฏบิตังิานตามหน้าที่
ให้ส�าเร็จตามภารกิจอย่างงดงาม ด้วยความมุ่งมั่น  
ขยัน อดทน และยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต 
ความถูกต้อง ชอบธรรม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง”

ส�าหรับค่านิยมที่พึงปรารถนานั้น ควรมีการ
ปลุกจิตส�านึกใน คุณค่า 5 ประการ คือ (1) ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต (2) ความวิริยะอุตสาหะ (3) ความ
มุง่ม่ันในผลสมัฤทธิข์องงาน (4) การรักษาวาจาสตัย์ 
และค�ามั่นสัญญา (5) ท�าตนให้เป็นที่ เชื่อถือ
ศรัทธาของบุคคลทั่วไป (โดยประการที่ 1-3 เป็น 
ความซื่อตรงต่อตนเอง และประการที่ 4-5 เป็น
ความซื่อตรงต่อบุคคลทั่วไป) 

* อ้างอิงข้อมูลจาก ส�านักวิจัยและพัฒนา 
สถาบันพระปกเกล้า : www.kpi.ac.th

“ความซื่อตรง”
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*น้องนันทพงษ์  สามงามเหล็ก ( ทาม ) *3222*

เกิด : 14 ธันวาคม 2550
การศึกษา : โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
วิชาที่ชอบ :  สังคม
อนาคตอยากเป็น : ทหาร / ได้ปกป้องประเทศชาติ
เป็นคนมีนิสัย : ขี้เล่น พูดเก่ง 
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : แมว
ชอบใช้เวลาว่าง : เล่มเกม
กีฬาที่ชอบ : วิ่งเปรี้ยว
อาหารที่ชอบ : ไข่ทอดชะอม / พะแนงหมู
ความสามารถพิเศษ : วิ่งได้เร็ว
อื่นๆ : มีพี่น้อง 3 คน เป็นชาย 3 คน เป็นคนที่ 2 (แฝดพี่)

*น้องนันทภพ  สามงามเหล็ก ( ทอย) *3223*

เกิด : 14 ธันวาคม 2550
การศึกษา : โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 
วิชาที่ชอบ :  ภาษาอังกฤษ เพราะอยากพูดกับชาวต่างชาติได้
อนาคตอยากเป็น : คุณครู เพราะอยากสอนเด็กๆ 
เป็นคนมีนิสัย : ขี้เล่น คุยเก่ง
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : นกแก้ว 
ชอบใช้เวลาว่าง : เล่นเกม
กีฬาที่ชอบ : ฟุตบอล
อาหารที่ชอบ : ไข่เจียว
ความสามารถพิเศษ : นวดให้แม่ (เวลาที่แม่เมื่อยล้าอ่อนแรง)
อื่นๆ : มี่พี่น้อง 3 คน เป็น 3 คน เป็นคนที่ 3 (แฝดน้อง)

สวัสดีครับ...มาถึงช่วงของ “สมาชิกใหม่” จุดประสงค์ของสโมสรฯ เพื่อให้น้องๆ ได้รู้จัก  
“เพื่อนใหม่” สโมสรฯ แต่หากต้องการรู้จักกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันประสบการณ์ 
ก็ขอให้ติดต่อผ่านทางโรงเรียนหรือสถาบันที่เพื่อนใหม่สังกัด นะครับ

สมาชิกใหม่
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ผักสวนครัว

ค ร้ั ง ห น่ึ ง มี หญิ ง คนห น่ึ ง เ ป ็ น คน
เกียจคร้าน ที่บ้านของเธอมีพื้นที่เล็กๆ อยู่
หลังบ้านจึงท�าการปลูกผักสวนครัว แต่เธอก็
ไม่ได้ใส่ใจผักสวนครัวของเธอเท่าไหร่นัก เม่ือ 
ซื้อเมล็ดพืชมาก็หว่านลงไป แล้วก็ไม่ได้รดน�้า 
ไม่ได้ท�าอะไรกับผักสวนครัวนั้นๆ

เวลาผ่านไปเธอก็เดินไปดูผักบ้าง เมล็ด
พืชทีห่ว่านไปเร่ิมงอก มกีารเจริญเตบิโตขึน้มา
เองบ้างเพราะได้น�า้ฝน แต่ส่วนหน่ึงกเ็หีย่วแห้ง
ตายไป เพราะไม่ได้รับการดแูลเอาใจใส่ ยงัไงๆ  
หญิงคนน้ีก็ขี้เกียจเกินกว่าจะรดน�้าพรวนดิน 
เวลาผ่านไปผักที่ได้หว่านก็ถึงเวลาเก็บไปกิน
ได้...หญงิคนน้ีพบว่าผักของเธอโดนหนอนกนิ 
แคระแกร็น ไม่น่ากนิเลย เธอรู้สกึหงุดหงิดใจ
และสงสยัว่าท�าไมผักสวนครัวของเพือ่นบ้านจึง
เติบโตดี เธอจึงตัดสินใจไปถามเพื่อนบ้านว่า 
เขาท�าอย่างไร เพื่อนบ้านบอกเธอว่า เธอควร
จะหมั่นดูแลผักสวนครัว จะได้เติบโตดี หญิง 
คนน้ีก็ไม่ได้ถามต่อว่า “หมั่นดูแล” แปลว่า
อะไร เธอกลับไปบ้าน เธอก็หว่านเมล็ดพืช
ไปอีกครั้ง 

หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา เธอก็ออกไป 
ดผัูกสวนครัวทกุวนั แต่กข็ีเ้กยีจเกนิกว่าจะท�า
อะไรอีก ไม่ได้รดน�า้หรือพรวนดิน เธอเพียง 
แต่ยืนดูผักสวนครัวทุกวัน พอเวลาผ่านไป
ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิม ผักสวนครัวของเธอ

เหี่ยวเฉาเกือบทั้งหมด เพราะหน้าฝนหมดไป
แล้ว เข้าหน้าร้อนและผักก็ทนความร้อนจาก
แสงแดดไม่ไหวจึงเฉาตายหมด

หญงิสาวกไ็ปหาเพือ่นบ้านอกี ไปถามว่า 
ท�าไมเธอดูผักทุกวัน แต่มันก็ยังตายทั้งหมด
อกีเล่า เพือ่นบ้านกถ็ามว่าเธอท�าอย่างไร เธอก็
ตอบว่าเธอดผัูกทกุวนั เพือ่นบ้านจึงถามต่อไป 
ว่าเธอได้รดน�า้ พรวนดนิ และดแูลไม่ให้หนอน
มากินผักหรือเปล่า เธอก็สงสัยว่า อ้าว! ต้อง
ท�าขนาดน้ันเลยหรือ เปลืองแรงจริงๆ เธอ
ขอบคุณเพื่อนบ้านแล้วก็กลับไป หลังจากนั้น
หญิงเกียจคร้านก็ไม่ปลูกผักสวนครัวอีกเลย 
เพราะเธอไม่อยากรดน�้าพรวนดิน เพราะรู้สึก
ว่ายุ่งยาก ส่วนเพื่อนบ้านของเธอก็ยังคงปลูก
ผักไว้กินเองตลอด หญิงสาวมีชีวิตอยู่อย่าง
ยากจนต่อไป เพราะเธอเกียจคร้านไปเสีย 
ทุกอย่าง ไม่ท�างานบ้าน เลิกปลูกผัก ในขณะ
ที่เพ่ือนบ้านของเธอมีความก้าวหน้า เพราะมี
ความขยันหม่ันเพียร ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองปลูก
พืชผัก หรือเรื่องอื่นๆ ในชีวิต

น้องๆ คะ โอกาสปีใหม่...นี้ พี่อ้อยขอ
ให้น้องๆ ทุกคนมีความขยันหมั่นเพียรนะคะ 
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเรียน การท�างานบ้าน 
หรือเรื่องการท�าความดี เพื่อว่าชีวิตของน้องๆ 
ท้ังฝ่ายร่างกายและจิตใจจะได้เจริญเติบโต
งอกงาม... แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ น้องๆ ที่น่ารักทุกคน ขอพระเจ้าอวยพรน้องๆ ทุกคนในวาระปีใหม่น้ีนะคะ  

ฉบับนี้พี่อ้อยมีนิทานมาฝากชื่อเรื่อง “ผักสวนครัว” เรื่องมีอยู่ว่า

ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 
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มุมเด็กศิลป์
Art 

มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

“พระประสงค์ของพระเจ้า”
ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

 (หมดเขตรับผลงานวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2015)
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ไบเบิ้ล วาไรตี้
พี่ป๋อง 

ทูตสวรรค์ : THE ANGELS

“ทตูสวรรค์อยูใ่นเหตกุารณ์ทีส่�าคัญทกุเหตกุารณ์ ในชวีติของพระคริสต์ ทัง้ยงัเป็นเพือ่นและ
ผู้อารักขาของเราด้วย”

เราทราบจากพระคมัภร์ีว่า บรรดาทตูสวรรค์... เป็นผู้มีส่วนร่วมในประวตัศิาสตร์แห่งความรอด  
เป็นผู้สื่อสารของพระเป็นเจ้า และเป็นเพื่อนของมนุษย์ ในภาษากรีกค�าว่า ทูตสวรรค์ หมายถึง  
“ทตู” หรือ “ผู้ส่งข่าว” ทตูสวรรค์เป็นพยานถงึความสนพระทยัทีน่่ารักของพระเป็นเจ้าทีท่รงมต่ีอเรา 
มนษุย ์...ทูตสวรรค์ผูคุ้้มครองเรา... น้องๆ ทุกคนมทีูตสวรรค์ หรอืมเีทวดารกัษาตัว ที่คอยปกป้อง
คุ้มครอง...น้องๆ สวดภาวนาและระลึกถึงท่านซิ พวกท่านรักและชอบอยู่ใกล้ๆ กับน้องๆ นะ

(1) มีทตูสวรรค์กีอ่งค์มาช่วยครอบครัวของโลทในเมอืงโสโดมให้ปลอดภยั? (ปฐก 19:1-22) 
(2) ในหนังสือวิวรณ์ ทูตสวรรค์องค์ใดที่ต่อสู้กับซาตาน? (วว 12:7) (3) ทูตสวรรค์องค์หนึ่งมา
ช่วยศิษย์คนหนึ่งให้ออกจากคุก? (กจ 12:1-19) (4) พระวรสารเล่มใดที่บอกว่า ทูตสวรรค์กลิ้ง
หินออกจากพระคูหาของพระเยซูเจ้า? (มธ 28:2) (5) ทูตสวรรค์คีบถ่านที่ลุกเป็นไฟมาสัมผัสปาก
ของประกาศกท่านใด? (อสย 6:5-7) (6) พระเจ้าทรงให้ ทูตสวรรค์แบบใดเฝ้าทางเข้าสวนเอเดน? 
(ปฐก 3:24) (7) นายร้อยชาวโรมนัคนใดทีท่ตูสวรรค์มาเยีย่ม และบอกให้เขาไปเชญิเปโตรมา? (กจ 
10:1-8,30-33) (8) ตามที่พระเยซูเจ้าตรัสไว้ ทูตสวรรค์จะมีความยินดีเพราะอะไร? (ลก 15:10) 
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เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นู๋ฉวย 

ส่งความสุขปีใหม่แด่ทุกท่าน  ปีเก่าผ่าน พ้นไป ไม่หวนคืน
เริ่มชีวิตใหม่ เริ่มวันใหม่ สุขสดชื่น ขอจงตื่น Weak up ตลอดกาล
ตลอดปีมีพระวาจาน�าชีวิต  โป๊บฟรานซิส ทรงมอบให้ลูกหลาน
เพื่อทรงช่วยให้รอดพ้นดวงวิญญาณ รอดพ้นพาล รอดพ้นบาป นิรันดร
ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข   พ้นจากทุกข์ พบพระเจ้าเนาสวรรค์ (มธ5 : 8)
ใจบริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ทุกวารวัน  วอนทรงธรรม์ โปรดช่วย อ�านวยพร

นู๋ฉวยขอฝากกลอนส่งความสุขปีใหม่แด่พี่น้องเพื่อนอุดมสารทุกท่านนะคะ (มือใหม่หัด
แต่งจ้า... อิอิ) ในค�ากลอนนั้นได้กล่าวถึงพระวาจาของพระเจ้าตอนหนึ่ง ที่สมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรังซิส ทรงมอบหัวข้อไตร่ตรองให้แก่ลูก ๆ เยาวชนส�าหรับ 3 ปีต่อเนื่อง เกี่ยวกับมหาบุญลาภ
ในพระวรสารของนักบุญมัทธิว (5 : 1-12) โดยเริ่มต้น...

ปีค.ศ.2014 ด้วยมหาบุญลาภประการแรก คือ “ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักร
สวรรค์เป็นของเขา” (มธ 5:3) 

ส�าหรบัปี ค.ศ. 2015 บญุลาภ “ผู้มใีจบริสทุธิย่์อมเป็นสขุ เพราะเขาจะได้เหน็พระเจ้า” (มธ 5:8)
และในปี 2016 หวัข้อไตร่ตรองของเราจะเป็น “ผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสขุ เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา”  
(มธ. 5 : 7) และในวนัเสาร์ที ่2 ของเดือนมกราคม ปีน้ีตรงกบัวนัเสาร์ที ่10 มกราคม ยงัเป็นวนัเดก็ 
แห่งชาติอีกด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบค�าขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2558 คือ “ความรู ้
คู่คุณธรรม น�าสู่อนาคต” น่ีเป็นข้อยืนยันชัดเจนแก่เด็กและเยาวชนว่าเราน้ันมีความรู้อย่างเดียว
ไม่พอ เราทุกคนจ�าเป็นต้องมีคุณธรรมเคียงคู่กันไปด้วย คุณธรรมจะเป็นเคร่ืองมือที่จะให้เราใช้ 
ความรู้อย่างเกิดคุณค่า และคุณธรรมที่ดีที่สุดคือใจบริสุทธิ์ หรือบริสุทธิ์ใจนั่นเอง 

“ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (มธ 5:8) การมีใจบริสุทธิ์ ใน 
การด�าเนินชีวิตเป็นข้อเรียกร้องที่พระเจ้าทรงประสงค์จากเรา ท�าให้เราเข้าใจว่า เพื่อที่เราจะพบกับ
พระเจ้าได้น้ัน เราต้องมีใจบริสุทธิ์และบริสุทธิ์ใจ ไม่ใช่หมายถึงเพียงการไม่คิดหรือท�าเรื่องลามก 
ผิดศีลธรรมเท่านั้น แต่หมายถึง การมีใจอิสระ ด�าเนินชีวิตด้วยความจริงใจต่อพระเจ้าและเพื่อน
มนุษย์นั่นเอง... 
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A.)

(B.)

 “...ดาวที่เขาเห็นทางทิศตะวันออกปรากฏอีกคร้ังหน่ึงน�าทางให้ และมาหยุดน่ิงอยู่เหนือสถานที่ประทับ
ของพระกุมาร เมื่อเห็นดาวอีกครั้งหนึ่งบรรดาโหราจารย์มีความยินดียิ่งนัก...”(มธ 2:10)
 ส�าหรับเกมฯ ครั้งนี้อยากให้น้องๆ ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน 2 ภาพนี้ รวม 10 แห่ง ใครค้นพบ
ครบแล้ว รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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ชีวิต มันส์ๆ ของพี่แป้ง
พี่แป้ง-มันส ์

สุภาษิตแอฟริกันกล่าวไว้ว่า “ในแอฟริกา 
ทุกๆ เช้าเมื่อสิงโตตื่นนอน มันรู้ว่ามันจะต้องวิ่ง
ให้เร็วกว่ากวาง มิฉะน้ัน มันก็จะต้องอดตาย  
ในแอฟริกา ทุกๆ เช้าเมื่อกวางตื่นนอน มันรู้ว่า
มนัจะต้องว่ิงให้เร็วกว่าสงิโต มฉิะน้ันมนักจ็ะต้อง
ถูกฆ่าตาย ทุกๆ เช้าเมื่อเจ้าตื่นนอน อย่าถามว่า
เจ้าเป็นสิงโตหรือกวางแต่จงออกวิ่งเถิด”

เม่ือไม่นานมาน้ีผมมีโอกาสได้ชมคลิป
บางส่วนจากการแสดงของวงออร์เคสตร้าวงหน่ึง 
การแสดงคร้ังน้ีเป็นการแสดงคร้ังแรกของพวก
เขาหลังจากที่ได้มีการฝึกซ้อมกันมาประมาณ  
5 เดือน แท้จริงแล้วผมเป็นแฟนคลับของวงน้ี
มาได้หลายเดือนแล้ว และติดตามข่าวสารของ
วงนี้มาโดยตลอด หลังจากผมดูจบ ผมก็ไปน�า
ไวโอลินของผมมา หลับตาลงและลองสีไวโอลิน
โดย“ไม่ใช้ตามองทีโ่น้ตหรือไวโอลนิเลย” ปรากฏ
ว่าผมเล่นผิดไปหลายโน้ตเพราะว่าผมจ�าเพลงที่
ผมเล่นไม่ได้ และพบว่าหลายคร้ังในช่วงที่ต้อง
ใช้คันชักสีข้ามสายหรือช่วงที่มือซ้ายต้องก้าว
กระโดดจากต�าแหน่งโน้ตต�่าไปเล่นที่ต�าแหน่ง
โน้ตสูงนั้นเกิดความผิดพลาดอยู่เสมอ เหตุผล
ทีผ่มลองหลบัตาเล่นไวโอลนิเพราะว่าผมต้องการ
จะเลียนแบบนักดนตรีในคลิปที่ผมเพิ่งดูจบไป 
เพราะ “พวกเขาทุกคนล้วนตาบอด” 

วงออร์เคสตร้าวงน้ีชื่อ Thai Blind 
Orchestra เป็นวงออร์เคสตร้าทีม่ผู้ีเล่นทัง้หมด

เป็นคนตาบอดและนักดนตรีทุกคนยังอยู ่ใน 
วัยเรียน พวกเขาเรียนรู้จากการฟังและอ่านโน้ต
ในรูปอักษรเบรลล์ (Braille) ผมได้ติดตาม
ข่าวสารจากแฟนเพจของพวกเขาทางเฟสบุ๊คมา
ตัง้แต่เขาเร่ิมซ้อมคร้ังแรกๆ เมือ่หลายเดอืนก่อน  
และหวังอยู่เสมอว่าจะมีโอกาสได้ฟังเสียงเพลง
จากพวกเขาสกัคร้ัง และในทีส่ดุหลงัจากรอคอย 
ทีไ่ม่ยาวนานจนเกนิไป พวกเขากไ็ด้จัดการแสดง
คร้ังแรกขึน้ทีใ่ช้ชือ่ว่า “Music from the Blind”  
ณ โรงละครไมล ์ไฮ เขาใหญ่ เมื่อวันที่  
15 พฤศจิกายน 2014

ผมอดใจไม่ได้ที่จะดูคลิปการซ้อมแต่ละ
คลิปซ�้าไปมาอยู่หลายรอบ ผมสังเกตท่าทาง
และเสียงดนตรีที่บรรเลงออกมาผ่านทางเครื่อง
ดนตรีหลากหลายชนิดแตกต่างกนัไปด้วยมอืของ 
นักดนตรีที่ไม่สามารถมองเห็นเคร่ืองดนตรีและ
โน้ตดนตรีทีเ่ขาก�าลงัเล่นได้ เสยีงดนตรีทีบ่รรเลง
ออกมาน้ันไม่ได้ด้อยไปกว่าเสียงดนตรีที่ถูก
บรรเลงโดยนักดนตรีปกติทั่วไปแม้แต่นิดเดียว 
หลังจากน้ันไม่นานผมได้มีโอกาสพูดคุยกับครู
ดนตรีท่านหน่ึงที่ได้เข้าไปร่วมสอนน้องๆเหล่าน้ี 
ครูท่านน้ีถึงกับเอ่ยปากชมด้วยความแปลกใจว่า 
“ถึงแม้เด็กๆ เหล่าน้ีจะตาบอด แต่ทักษะทาง
ด้านการฟัง และสมาธิในการเรียนรู้ของพวกเขา
นั้นดีเยี่ยม ดีกว่าเด็กทั่วไปเสียอีก” 

เรื่องเล่าจากนักดนตรีโดย  
โจเซฟ กอล์ฟ ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์
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แพ้ต่อความบกพร่องทางด้านร่างกายของตัวเอง
เลยแม้แต่น้อย ต่อมาเขาได้เล่นดนตรีในมิสซา
และในพิธีอื่นๆ ท�าให้หลายคนเกิดความสนใจ
ในตัวเขา และเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น 
ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนนครลอสแองเจลิส ในปี 
ค.ศ. 1987 โทนี่ซึ่งขณะนั้นอายุ 25 ปี ก็ได้รับ
เลือกให้เล่นดนตรีและขับร้องต่อพระพักตร์พระ
สนัตะปาปา บนเวทวีนัน้ันโทนีเล่นกต้ีาร์และร้อง
เพลง “Never Be the Same” เมื่อเขาแสดง
จบพระสันตะปาปาได้ก้าวลงจากเวทีไปหาเขา 
พระองค์สวมกอดเขาและแสดงความยนิดีกบัเขา 
หลงัจากน้ันพระองค์ได้ตรัสกบัโทน่ีว่า “โทน่ี เธอ
เป็นเด็กหนุ่มที่กล้าหาญ เธอได้ให้ความหวังกับ
พวกเรา พรของเราส�าหรับเธอคือ จงมอบความ
หวังนี้ให้แก่ทุกคนต่อไป”

ผมนกึขอบคุณเร่ืองราวของคุณครูและนัก
ดนตรีทุกคนในวง Thai Blind Orchestra 
ผมประทบัใจเร่ืองราวและความสามารถของโทน่ี  
เมเลนเดส ทุกคนท�าให้หัวใจผมพองโตและ 
กล้าหาญ “กล้าที่จะเชื่อและรักษาความเชื่อน้ีไว้
จนวันสุดท้ายของชีวิต” 

พระเจ้าข้าฯ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต
ของลูก ขออย่าให้ลูกละทิ้งความเชื่อและปล่อย
มือไปจากพระองค์ เพื่อว่าเมื่อชีพลูกสิ้น ลูกจะ
ได้พบพระองค์ในสวรรค์ 

ดูคลิปวง Thai Blind Orchestra 
จาก https://www.facebook.com/

musicforblindchildren 
ดูคลิปการแสดงของโทนี่ จาก https://

www.youtube.com/watch?v=zlZPYGBXQ44

อะไรที่ท�าให้พวกเขามีความสามารถเก่ง
ได้ถึงเพียงนี้ . ..ผมมั่นใจว่าสิ่งน้ันต้องไม่ใช่ 
“พรสวรรค์” เป็นแน่ แต่สิ่งที่ท�าให้พวกเขาก้าว
มาถึงจุดน้ี จุดที่ตัวพวกเขาเองก็คาดไม่ถึงก็คือ  
“ความเชื่อ” มันเป็นความเชื่อที่เต็มไปด้วยพลัง
และความกล้าหาญ เชื่อว่าความบกพร่องใน
การมองเห็นไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเลยต่อการ
สร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามต่อตัวเขาเองและต่อ 
เพือ่นมนุษย์ผ่านทางเสยีงดนตรีทีพ่วกเขาบรรเลง 
แล้วความเชือ่น้ีเร่ิมต้นจากทีไ่หนกนั...ความเชือ่น้ี
เร่ิมต้นจากบรรดาครูทีส่อนพวกเขา โดยเร่ิมจาก
เชื่อในตัวเองก่อนว่าเขาสามารถท�าสิ่งที่ยิ่งใหญ่
ได้ เช่ือว่าเขาจะสามารถสอนนักดนตรีตาบอด
เหล่าน้ีให้เล่นดนตรีได้ เขายังเชื่อม่ันในตัวเด็ก
นักเรียนของเขา และเด็กนักเรียนเองก็เชื่อว่า 
“เขาจะสามารถท�าได้” การแสดงในค�่าคืนนั้น
ไพเราะ งดงามและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ 
ครูท่านหนึ่งแบ่งปันว่า “เวลาเจอโน้ตยากๆ แล้ว
รู้สกึท้อ แต่พอเจอโน้ตของน้องๆเขาเท่าน้ันแหละ 
ผมนี่เลิกท้อเลย” 

เร่ืองราวของวง Thai Blind Orchestra 
ท�าให้ผมนึกถึงนักดนตรีในดวงใจผมอีกคน
หนึ่งที่ชื่อ โทนี่ เมเลนเดส (José Antonio 
Meléndez RodrÍguez) เมื่อแม่ของโทนี่ตั้ง
ท้องเขาได้หนึ่งเดือนก็ได้เกิดอาการแพ้ยาทาลิโด
มาย (Thalidomide: เป็นยาแก้อาการคลื่นไส้
อาเจียน) ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นท�าให้เขาเกิดมา
ไม่มีแขนทั้ง 2 ข้าง และเท้าผิดรูปผิดร่าง ซึ่ง
ต่อมายาชนิดน้ีถกูห้ามใช้เพราะเป็นผลท�าให้เดก็
จ�านวนมากทัว่โลกพกิาร โทน่ีฝึกเล่นกต้ีาร์ตัง้แต่
ยังเด็กจากคุณพ่อของเขาเอง เขาไม่เคยยอม
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จดหมายจากผู้อ่าน
นายปณ.สาธ ุ

สวัสดีปีใหม่ 2558 ค่ะ คุณ ปณ.สาธุ ที่นับถือ

ดิฉันเป็นครูค�าสอนในโรงเรียนคาทอลิก มีความสับสนอยู่หลายข้อ ถ้าคุณ ปณ.สาธุช่วยคลายความ
สงสัยได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและเด็กๆ ที่ดิฉันต้องสอนค�าสอนอยู่มากเลยค่ะ

เวลาเราเข้าไปรับศีลอภยับาป การสวดบทแสดงความทกุข์ ณ ทีแ่ก้บาปจ�าเป็นหรอืไม่ เหน็คุณพ่อหลาย
คนให้เด็กนักเรียนไปสวดนอกที่แก้บาป?

ตอบ : สาระส�าคัญของการรับศีลอภัยบาป คือ ต้อง
เป็นทุกข์เสียใจที่ท�าบาปผิดต่อพระเป็นเจ้า เพราะ
พระองค์เป็นผู้ที่รักเราเราไม่ควรท�าผิดต่อพระองค์
และต้ังใจว่าจะไม่กลับไปท�าบาปอีกเลย เรียกสั้นๆ 
ว่า “เป็นทกุข์ถงึบาปอย่างสมบรูณ์” ซึง่ผู้เข้ามาแก้บาป
ต้องมี “ความทุกข์ถึงบาปอย่างสมบูรณ์” “น้ีตั้งแต่ 
ก่อนเข้ามาคุกเข่าแก้บาปกับคุณพ่อแล้ว ดังน้ัน  
การสวดบทแสดงความทุกข์ก็เป็นการแสดงออก
ภายนอกว่าผู้มารับศีลอภัยบาป มีความทุกข์ถึงบาป
อย่างสมบูรณ์ เราอาจไปสวดบทแสดงความทุกข์
ภายนอก ทีแ่ก้บาปกไ็ด้ครับ ในกรณีทีมี่นักเรียนแก้บาป 
จ�านวนมากและคุณพ่อมีท่านเดียวซึ่งจะช่วยลด
ทอนเวลาให้การฟังแก้บาปของคุณพ่อจบลงในหน่ึง 
พีเรียดตามตารางเรียนค�าสอน เพราะนักเรียนได ้
เป ็นทุกข ์ถึงบาปอย่างสมบูรณ์ตั้งแต ่เดินเข ้าไป 
แก้บาปแล้ว

แต่หากมีเวลา คุณพ่อควรให้เด็กนักเรียนสวด
บทแสดงความทุกข์ในที่แก้บาปนั้นเลย เพราะคุณพ่อ 
จะต้องสวดบทยกบาปพร้อมใช้มือท�าเครื่องหมาย
ภายนอกเป็นรูปกางเขนเพื่อยกบาปในนามของพระ
เยซูเจ้าให้แก่เขาถ้าเขายังคุกเข่าอยู่รับเคร่ืองหมาย
ภายนอกนี้ก็จะดีมากกว่า แต่ถ้าเป็นกรณีเดินออกไป
สวดบทแสดงความทุกข์ข้างนอก เด็กนักเรียนไม่ได้
รับการท�าเครื่องหมายยกบาปของคุณพ่อก็ไม่เป็นไร
ครับเพราะคุณพ่อมีความตั้งใจสวดบทยกบาปและ
ท�าเครื่องหมายกางเขนให้แก่เด็กคนน้ันในใจอยู่แล้ว 
เพียงแต่อย่าท�าอะไรให้เร็วจนศีลศักด์ิสิทธิ์กลายเป็น
ท�าแบบเครื่องจักรผ่านๆ ไปเท่าน้ัน อีกอย่างการให้
เด็กไปสวดบทแสดงความทุกข์ข้างนอก เด็กบางคน
ไม่สวด เพราะสวดไม่ได้อนัเป็นสาเหตใุห้เด็กนักเรียน
ทกุวนัน้ีสวดบทแสดงความทกุข์ไม่ค่อยได้ รวมทัง้บท
สวดอื่นๆ ด้วยซึ่งเป็นปัญหามาก
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คุณจะเห็นว่าเวลาอยู่ที่วัดปกติ ผู้มาแก้บาปมี
เวลาสวดบทแสดงความทุกข์ให้พระสงฆ์ได้ยินและ
ระหว่างน้ันคุณพ่อก็มีเวลาสวดบทยกบาปและท�า
เครื่องหมายภายนอกเป็นรูปกางเขนด้วยมือของท่าน
อย่างช้าๆ ก็ท�าให้บรรยากาศการมารับศีลอภัยบาป
เป็นพิธีกรรมที่ส่งผลต่อจิตใจก่อเกิดความศรัทธา
อย่างแท้จริง ดังนั้น คุณครูและคุณพ่อตามโรงเรียน
ควรยึดหลกัทีจ่ะไม่ท�าให้ศลีอภยับาปเป็นเร่ืองท�าแบบ
เครือ่งจักรแต่มคีวามหมายกจ็ะเกดิผลทางการอภิบาล
อย่างแท้จริง หากเด็กนักเรียนมมีากควรเพิม่วนัรับศลี
อภัยบาป หรือแบ่งกลุ่มเด็กมาครั้งละพอสมควร หาก

เราอดักนัมาในวนัเดยีว ชัว่โมงเดียวกอ็าจจะท�าให้ผล
ทางการอภิบาลด้อยประสิทธิผลลง

อยากถามว่าเดก็นกัเรียนไม่ออกเสยีงร้องเพลง 
ไม่ค่อยออกเสียงตอบรับในพิธีมิสซา ชอบไปนั่งแถว
หลังๆ จะแก้ไขอย่างไรดีคะ ขอถามคุณ ปณ.สาธุ 
เท่านี้แหละค่ะ

ขอพระเป็นเจ้าประทานพระพรแก่คุณปณ.สาธุ
และอุดมศานต์ตลอดปีใหม่ 2558 นี้ให้ก้าวหน้าและ
ท�าหนังสือดีๆ ให้เราอ่านตลอดไป...

ครูค�าสอนเขต 1

ตอบ : ปัจจุบันเป็นกันมากเลยครับ นักเรียนไม่ค่อยตอบรับพระสงฆ์ในพิธีมิสซา แต่ผมอยากให้ข้อสังเกต
ดูนะครับ ผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยตอบเหมือนกัน ถ้าพ่อแม่เขาไปวัดไม่ตอบ ลูกๆ ก็ไม่ตอบครับ ถ้าคุณครูอยู่ในวัด
กับพวกเขาไม่ร้องเพลง เด็กก็ไม่ร้องเพลงหรอกครับ ถ้าผู้บริหารเวลาพิธีมิสซาไม่มาร่วมกับเด็กๆ และครู พิธี
มสิซากไ็ม่อาจเป็นเร่ืองทีเ่ดก็ๆ และคุณครูให้ความส�าคญัด้วยเช่นกนั ถ้าครูชอบไปน่ังข้างหลงั เดก็ๆ กช็อบไป
นั่งข้างหลัง ครูควรนั่งกระจายกันไปตามแถวในวัดเพื่อน�าร้องเพลงและตอบรับพระสงฆ์ในพิธีมิสซา ผู้บริหาร
ควรมานั่งข้างหน้าเป็นแบบอย่างแก่ครูและนักเรียน ที่สุดเวลาพิธีมิสซาก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายเพราะจ�านวนเด็ก
นักเรียนมีมาก ในห้องเรียนตราบใดที่ไม่มีระเบียบก็ไม่มีการเรียนการสอนฉันใด พิธีมิสซาถ้าไม่มีความสงบ
และส�ารวม การยกจิตใจขึ้นหาพระก็เป็นไปยากล�าบากฉันนั้น เดี๋ยวนี้การกลัวเด็กไม่รักก็ท�าให้ครูหย่อนยาน
ในการสอนสิ่งที่ถกูต้องแก่เดก็ๆ ได้เช่นกัน ความไม่มีระเบียบบางครัง้กม็าจากการตอ้งการเอาใจเด็กๆ เพราะ
กลัวไม่เป็นที่นิยมในหมู่เด็กๆ เราอาจไม่ใช่ขวัญใจเด็กๆ แต่เราเป็นครูที่รักพวกเขาอย่างจริงใจและให้สิ่งที่ 
ถูกต้องดีงามที่สุดแก่พวกเขาครับ 

 อุดมศานต์  มกราคม 2015  89 



เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

ความสุข สันติสุข
“ความสุข” ใครๆ ก็ปรารถนา ใครๆ ก็อยากมี

และก็มีความสุขอยู่หลายประเภท 

มีที่มาของความสุขหลากหลายวิธี

แต่ความสุขที่เราควรมุ่งแสวงหา

ไม่ใช่ความสุขที่มุ่งแต่สุขเพียงล�าพัง

แต่เบียดบังสุขของคนอื่น

ไม่ใช่ความสุขที่ได้มาง่ายๆ 

แล้วก็ลาลับหายง่ายๆ เช่นกัน

หากแต่เป็นความสุขที่มาพร้อมกับความสงบ

เป็นความสุขที่ท�าให้คนใกล้ๆ 

ได้สุขไปพร้อมกับเราด้วย

เป็นความสุขที่ได้มาแล้วเราอิ่มใจ

และจะอยู่กับเราไปนานๆ

สุขที่กล่าวถึง

จึงจะเรียกว่า “สันติสุข” 

ภัศม์
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