


พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ประจ�าปี ค.ศ. 2015 เดือนกุมภาพันธ์

เพื่อบรรดาผู้ต้องขัง โดยเฉพาะบรรดาเยาวชน ได้มีโอกาสร้างชีวิตที่สมศักดิ์ศรีของตนขึ้นใหม่อีกครั้ง

เพื่อให้บรรดาคู่สมรสที่หย่าร้างกัน ได้รับการต้อนรับและค�้าจุนในชุมชนคริสตชน

โดยอาศัยพระเยซู เราจะได้รับการผ่าตัดและรักษา  
ขอให้พระเยซูทรงเตรียมดวงตาและหัวใจของเราให้พร้อม  

เพื่อจะได้เห็นความงดงามของพระองค์และอาณาจักรสวรรค์ด้วย

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
26 เมษายน 2013



ขุมทรัพย์ 
พระคัมภีร์ 2015
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น�้ำท่วมเป็นปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติที่มี
มำแต่โบรำณกำลแม้จนทุกวันน้ี เหตุกำรณ ์
น�้ำท่วมคร้ังใหญ่ทุกยุคทุกสมัยยังคงเป็นเร่ือง
น่ำกลัว และเล่ำขำนสืบต่อกันมำอยู่เสมอ แต่
กำรเล่ำเร่ืองน�ำ้ท่วมโลกเร่ืองใดๆ กไ็ม่น่ำสนใจ
เท่ำเร่ืองของ “โนอำห์สร้ำงเรือ” ในหนังสือ 
“ปฐมกำล” พระเป็นเจ้ำทรงดลใจมนุษย์ให้
เขียนพระคัมภีร์ลงไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร  
ผู้บนัทกึจึงใช้เร่ืองเล่ำต�ำนำน เร่ืองเล่ำก�ำเนิดชือ่
สถำนที ่ต�ำบล นิทำนพืน้บ้ำน บ้ำงกข็อยมืเร่ืองเล่ำ 
ของประเทศเพือ่นบ้ำน ฯลฯ น�ำมำเขยีนเป็นพระ
คมัภร์ี เพือ่สอนควำมจริงทีแ่ฝงอยูใ่นเหตกุำรณ์ 
นั้นๆ อันเป็นน�้ำพระทัยของพระเป็นเจ้ำ

โนอำห์ได้รับพระบัญชำจำกพระเป็นเจ้ำ
ให้สร้ำงเรือใหญ่ มีลักษณะดังน้ี ล�ำเรือยำว 
สำมร้อยศอก กว้ำงห้ำสบิศอก สงูสำมสบิศอก...  
ส�ำหรับควำมคิดของผู้บันทึกพระคัมภีร์เมื่อ
หลำยพนัปีก่อนนับว่ำเป็นเรือทีใ่หญ่มำก เพรำะ
สำมำรถน�ำเอำสัตว์ใหญ่น้อยเข้ำไปในเรือ 
อย่ำงละคู่ได้หมดทุกชนิด โดยเฉพำะสัตว์บก 
และนกในอำกำศ และพร้อมกับสมำชิก 
ทุกคนในครัวเรือนของโนอำห์เองด้วย (ปฐก 
6:13-16)

หนังสือ “ปฐมกำล” 11 บทแรก เป็น
เหมือนบทน�ำของพระคัมภีร์ที่ต้องกำรเล่ำถึง
สำเหตุควำมตกต�่ำลงถึงขีดสุดของมนุษย์ที่
ท�ำบำป แล้วผลร้ำยของมันก็ส่งผลต่อมนุษย์
เช่นน้ัน กำรตกต�่ำจนถึงขีดสุดบรรยำยว่ำ 

“พระเจ้ำทอดพระเนตรแผ่นดิน ทรงเห็นว่ำ
แผ่นดินชั่วร้ำยเพรำะมนุษย์ทุกคนด�ำเนินชีวิต
ชั่วร้ำยบนแผ่นดิน” (ปฐก 6:12) และจะทรง
เริ่มต้นโลกที่ดีอีกครั้งหนึ่ง โดยให้น�้ำท่วมโลก
ล้ำงคนชั่วจมน�้ำตำยสิ้น ยกเว้นครอบครัวของ
โนอำห์ที่ซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้ำ

ใครทีช่อบตัง้ค�ำถำมแบบเดก็ๆ เมือ่เหน็
คนชั่วยังมีชีวิตดีอยู่ว่ำ “ท�ำไมพระเป็นเจ้ำไม่
ทรงท�ำลำยคนชัว่ให้ตำยจำกโลกไปให้หมดและ
เหลือแต่คนดีๆ เท่ำนั้น?” พระเป็นเจำ้ทรงท�ำ
แล้วในเรื่องน�้ำท่วมโลก และมนุษย์ก็ยังคงใช้
เสรีภำพ ท�ำชัว่กนัอกีน่ันแหละ วธิน้ีีไม่ได้ผลยงั
ไม่พอ ยงัไม่ใช่วถิแีห่งควำมรักของพระเป็นเจ้ำ

ข้ำแต่พระเป็นเจ้ำ... เมือ่น�ำ้ลดแล้วโนอำห์ 
ได้ถวำยเคร่ืองบูชำแด่พระองค์ ท่ำนได้เห็น
รุ้งกนิน�ำ้ขึน้มำบนท้องฟ้ำพร้อมพระสญัญำทีว่่ำ 
ตรำบเท่ำที่มนุษย์ยังคงเห็นรุ้งกินน�้ำ พระองค์
จะไม่ทรงล้ำงโลกด้วยน�้ำท่วมอีก...ลูกทรำบ
แล้วว่ำควำมรักของพระองค์ทั้งต่อคนชั่วและ
คนดีน้ันยิ่งใหญ่ พระองค์ไม่อำจท�ำลำยคน
รักของพระองค์ได้ เรือโนอำห์จึงกลำยเป็น
เคร่ืองหมำยถึงพระศำสนจักร ที่จะพำเรำ
รอดพ้นจำกควำมหำยนะที่มนุษย์เรียกร้องให้
ตกลงมำดังฝน 40 วัน 40 คืน ท่วมพวกเขำ
ตำยสิ้น ยกเว้นครอบครัวของโนอำห์ พร้อม
สัตว์ที่อยู่บนเรือน้ัน ขอพระองค์ให้ลูกได้อยู่
บนเรือควำมรอด... ทกุวนัน้ีลกูมองหำรุง้กนิน�ำ้
หลงัฝนตก และดีใจทียั่งคงเหน็มันอยูเ่สมอ 

เรือ โนอาห์ และรุ้งกินน�า้
ปฐก 6-9
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

พระสันตะปาปาแต่งตั้งพระคาร์ดินัลไทย 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2015 พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

ได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล โดยสมเด็จพระสันตะ

ปาปาฟรังซิส ซึ่งจะมีพิธีสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ ในวันเสาร์ที่ 

14 กุมภาพันธ์ ส่วนวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พระสันตะปาปา 

จะถวายมิสซาพร้อมพระคาร์ดินัลใหม่ ซ่ึงนอกจากประเทศไทยแล้ว 

เมียนมาร์และเวียดนาม มีพระคาร์ดินัลใหม่เช่นกัน โดยเมียนมาร ์

จะมีพระคาร์ดินัลองค์แรกของประเทศด้วย นับเป็นความชื่นชมยินดี

ของพระศาสนจักรไทย
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ปกหน้าใน

ศิลปินหญิงชาวเกาหลีปั ้นแม่พระรับพระศพพระเยซูเจ้า 

ลงจากกางเขนมาพิจารณา (รูปปิเอตา) แบบวัฒนธรรมเกาหลี  

มีชีวิตชีวามาก  ในรูปขาว-ด�า เราจะเห็นพระพักตร์แม่พระและ 

พระเยซูเจ้าได้อย่างชัดเจนว่า ศิลปินให้รายละเอียดอย่างงดงามและ

มีเลือดเนื้ออย่างเต็มเปี่ยม ยังมีภาพผลงานอื่นๆ ของเธอมาให้ท่าน 

ผูอ่้านได้ชมกนัด้วย หากท่านผูอ่้านมรีายละเอยีดเกีย่วกบัเธอจะเขียน 

มาแบ่งปันกับผู้อ่านท่านอื่นบ้างก็ได้นะครับ น�ามาตีพิมพ์เพื่อเตรียม

ต้อนรับเทศกาลส�าคัญในวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ นี้ ซ่ึงจะเป็น 

วันพุธรับเถ้า เข ้าสู ่ เทศกาลมหาพรต ขอท่านผู ้อ ่านติดตาม 

พระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าตลอด 40 วันอย่างมีความสุขและ 

มีความหมายจนพบกันในชัยชนะปัสกาของพระองค์ 
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ดอกไม้ไม่ได้บาน 
เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์

“14 กุมภำพันธ์ วันวำเลนไทน์ “จริง ๆ แล้วเป็นประโยคขึ้นต้นของบทเพลงลูกทุ่งเพลงหน่ึง  
ผมติดปำกเสมอ ๆ เมื่อนึกถึงวันนี้ที่เวียนมำอีกครั้ง กิจกรรมมำกมำยได้จัดเตรียม เพื่อให้บรรยำกำศ
แห่งควำมรักเบิกบำน พรั่งพรู หรือจะพูดค�ำสมัยนี้ก็ต้องฟรุ้งฟริ้งกันไป จนไม่เฉพำะวันที่ 14 บำงคน 
อำจเรียกเดือนนี้เป็นเดือนแห่งควำมรักกันซะเลย 

อดุมศำนต์รำยสปัดำห์ปิดต้นฉบบัพร้อมกบัสกูป๊ชดุใหญ่ เมือ่พระสนัตะปำปำเลอืกพระอคัรสงัฆรำช
แห่งกรุงเทพฯ เป็นพระคำร์ดินัลอีกองค์หนึ่ง หรือใครจะเรียกตำมอันดับจ�ำนวนคือองค์ที่ 2 ก็วำ่กันไป มี 
สิง่ทีน่่ำอ่ำนอย่ำงย่ิงในสกู๊ปชดุน้ี เพรำะเรำเด็ดประเดน็และเร่ืองรำวทีร่วบรวม เรียบเรียงมำอย่ำงไม่ให้ตกหล่น 
กันเลย คัดเฟ้นนักแปลเบอร์ต้น ๆ ส�ำหรับสิ่งที่ต้องแปล จัดหำบทสัมภำษณ์หลำกหลำย ส�ำหรับ
บุคคลส�ำคัญที่ควรจะบันทึกเป็นประวัติศำสตร์ส�ำหรับเหตุกำรณ์ นำน ๆ ทีแบบนี้ ทั้งจำกพระคำร์ดินัล 
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระสังฆรำชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย และพระสังฆรำชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ 
อำภรณ์รัตน์ ต้นสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เดียวกัน ร่วมส่งสำส์นมำให้ก�ำลังใจ และช่วยเรำเข้ำใจ
และทบทวนบทบำทของพระคำร์ดินัลใหม่และงำนต่ำง ๆ ร่วมกัน มีบำงบทสัมภำษณ์จำกกองทัพสื่อ  
มำกเป็นประวัติกำรณ์ในควำมสนใจและในค�ำถำมที่หลำกหลำยที่เรำตัดตอนมำให้อ่ำนกันบำงส่วน  
นอกจำกน้ันคงต้องประชำสมัพนัธ์กนัว่ำ ในพธิสีถำปนำพระคำร์ดินัลใหม่วนัที ่14 กมุภำพนัธ์ และพธิมีสิซำ 
พระคำร์ดินัลใหม่ วันที่ 15 กุมภำพันธ์ สื่อมวลชนคำทอลิกประเทศไทย ในนำมสภำพระสังฆรำชฯ  
จัดถ่ำยทอดสดทัง้สองพธิเีวลำเดียวกบัทำงวำตกินั ให้ชมกนัเตม็อิม่ พร้อมวทิยำกรผู้ทรงคณุวฒุใิห้เกยีรติ
บรรยำยเรื่องรำว ที่ช่อง TNN 24 งำนนี้ต้องห้ำมพลำดกันเลย

ช่วงนี้ส�ำนักงำนสื่อมวลชนก�ำลังเร่งท�ำสกู๊ปชุดใหญ่ ส�ำหรับ 10 เดือนต่อจำกนี้คือ “40 เรื่องรำว  
10 สังฆมณฑล ในปีศักด์ิสิทธิ์” ของดีมีอยู่ทั่วประเทศ แต่ของดีที่เรำหมำยถึง คือควำมรักที่มอบให้
กับผู้คน เป็นพลัง เป็นแรงบันดำลใจ เป็นตัวอย่ำงส�ำหรับเรำคริสตชนและบุคคลทั่วไป สื่อมวลชน 
คำทอลิกฯ ยินดีออกแรง พร้อมกับได้รับกำรสนับสนุนจำกพระสังฆรำช พระสงฆ์ และหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ในสังฆมณฑลนั้น ๆ เป็นอย่ำงดี เพื่อให้ได้เรื่องที่ดีที่สุด ภำพที่สวยงำม เป็นประวัติศำสตร์อีกหนำ้หนึ่ง 
ของพระศำสนจักรในประเทศไทย สือ่มวลชนคำทอลกิฯ ขออำสำพำไปสมัผัสควำมเชือ่ เพือ่ต่อเตมิควำมเชือ่ 
ศรัทธำกันต่อไป เดือนหน้ำเร่ิมกนัทีเ่มอืงล้ำนนำ เชยีงใหม่ จะเป็นอย่ำงไรน้ัน ต้องบอกว่ำ อกีไม่นำนเกนิรอ

ผมเชือ่แล้วดอกไม้แห่งควำมรักและควำมสขุ ไม่ได้บำนเฉพำะวนัแห่งควำมรัก มนับำนทกุวนั เพรำะ
ทุกวันเรำสำมำรถให้ควำมรักและสรำ้งควำมสุขสู่กัน

บรรณาธิการบริหาร
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ปฏิทิน
เดือนกุมภาพันธ์
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วันที่ 7 กุมภาพันธ์

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์

วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์

วันวาเลนไทน์ 

พิธีสถาปนาพระคาร์ดินัล 

พระอัครสังฆราช 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  

โกวิทวาณิช

เวลา 15.45-18.00 น.  

ชมการถ่ายทอดสดพิธีสถาปนา

โดยสื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย ทางช่อง TNN 24  

ทรูวิชั่นส์ 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์

พิธีมิสซาแรกของพระคาร์ดินัลใหม่  

ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป  

ชมการถ่ายทอดสดพิธีสถาปนา

โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

ทางช่อง TNN 24 ทรูวิชั่นส์ 

สหพันธ์อธิการเจ้าคณะ 

นักบวชในประเทศไทย  

เปิดปีแห่งชีวิตนักบวช 

ในประเทศไทย  

เวลา 09.30-15.30 น.  

ที่หอประชุมทรินีตี้  

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 

กรุงเทพมหานคร

วันเกิด พระสังฆราช

โยเซฟ ประธาน  

ศรีดารุณศีล 

วันพุธรับเถ้า จ�าศีล  
อดอาหารและอดเนื้อ  

เข้าสู่เทศกาลมหาพรต

6-8
ประชุมกรรมาธิการ 

ฝ่าย สภาพระ

สังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ 1/2015  

ที่บ้านผู้หว่าน 

รายการโทรทัศน์ Power of Love  

ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

ถ่ายท�า 40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑล  

ในปีศักดิ์สิทธิ์ ที่สังฆมณฑลอุดรธานี 

และน�าเสนอทุกสื่อของสื่อมวลชนคาทอลิกฯ 

รายการโทรทัศน์ Power  

of Love ของสื่อมวลชน

คาทอลิกประเทศไทย  

ถ่ายท�า 40 เรื่องราว 10 

สังฆมณฑล ในปีศักดิ์สิทธิ์  

ที่สังฆมณฑลนครสวรรค์ 

และน�าเสนอทุกสื่อของ

สื่อมวลชนคาทอลิกฯ

วันตรุษจีน 

วันเกิด  

พระสังฆราชยอแซฟ  

ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์

วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์
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ร�าพึงพระวาจาของพระเจ้า ...  
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015

.... “ถำ้พระองค์พอพระทัย พระองค์ย่อม
ทรงรักษำข้ำพเจ้ำให้หำยได้”เรำทุกคนยอมรับ 
“ความจริง” ประกำรหนึ่งที่เหมือนกันเสมอ “คน
เรามีบาดแผลทีรั่กษาไม่หายกนัทัง้น้ัน” เรำทกุคน
ตำ่งเป็นโรคเรื้อน ... เรำทุกคนเป็นคนบำป มี
ควำมผิดพลำดบกพร่อง แต่น้อยคนทีจ่ะยอมรับ
วำ่ตนเองป่วย เรำไปหำหมอ เพื่อให้หมอรักษำ 
หมอจะรักษำเรำได้ ต้องยินยอมให้หมอวินิจฉัย 
และเรำเองต้องยอมรับว่ำเป็นคนป่วย ... หมอถงึ
จะช่วยเรำได้ ทำ่ทีประกำรส�ำคัญคือ “ยอมรับ” 
ควำมป่วยไข้ที่เรำมี บำงทีกำรยอมรับในสิ่งที่เรำ 
รู้ เหน็ และ เป็นอยู ่... ไม่ใช่เร่ืองง่ำยดำยทีใ่ครๆ 
จะท�ำได้เพรำะ คนเรำมี “ควำมคิด” ที่เขำ้ข้ำง
ตนเอง และไม่ยอมรับอะไรง่ำยคนเรำย่ิงยอมรับ
ได้ง่ำย กเ็ปลีย่นแปลงจิตใจได้ไม่ยำกเรำยอมรับ
ควำมจริงทีเ่รำมีควำมผิดพลำด มีควำมบกพร่อง 
ยอมรับว่ำเรำป่วย เพื่อให้พระเจำ้ “พอใจ” และ
รักษำ “จิตใจ” ของเรำให้บริสุทธิ์จำกบำป ปลด
ปล่อยเรำให้เป็นอิสระจำกบำป เรำเห็นท่ำทีของ 
“ผู้ป่วย” ในพระวรสำร กำร “คุกเข่ำ” อ้อนวอน 
.... เรำเห็น “ควำมสุภำพ” ที่ยอมรับว่ำตนเอง
ไม่สำมำรถด�ำเนินชีวิตอยู่ได้หำกขำด “ควำม
เชื่อวำงใจในพระเจำ้” วำงใจในควำมช่วยเหลือ
ที่พระเจ้ำจะน�ำเรำไปสู่หนทำงแห่งควำมรอดพ้น
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ร�าพึงพระวาจาของพระเจ้า ...  
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2015

เวลำทีก่�ำหนดไว้มำถงึแล้ว พระอำณำจักร
ของพระเจ้ำอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจ และเชื่อใน
ขำ่วดี

ข้อควำมเตือนใจ ... ที่มำกกว่ำหมดเป็น  
“ควำมห่วงใย” เรำอยูใ่นยคุทีเ่ตม็ไปด้วย “ซำตำน”  
รอบด้ำน ... และบำงทีเรำเองก็เป็น “ซำตำน” 
เองด้วย

ซำตำน... ที่เป็นสำรพัดควำมคิดที่ขัดแย้ง
กับควำมรักที่มีต่อพระเจำ้และเพื่อนพี่น้อง

ซำตำน... ที่ขัดขวำงไม่ให้เรำท�ำสิ่งดี 

ซำตำน... ที่วุ ่นวำยกับสิ่งไร ้แก่นสำร  
ไร้สำระ ....สีส่บิวัน ในพระวรสำร ดแูล้วเป็นช่วง
ที่ยำวนำนพอสมควรยำวนำนที่เรำต้องเผชิญกับ
อ�ำนำจของควำมชั่วร้ำยเรำจะด�ำเนินชีวิตอยำ่งไร
ในโลกใบน้ี ที่ดูแยกไม่ค่อยออกระหว่ำงควำม
ดีกับสิ่งร้ำยๆ

เรำจะด�ำเนินชีวิตอย่ำงไรในโลก ที่ยัง
สนใจ “เป้ำหมำย” ไม่ใส่ใจกับ “วิธีกำร” ที่
บำงทีก็วิ่งไปสู่วิธีกำรของซำตำน อยำกได้ อยำก
มี อยำกรู้ เห็น จนไม่ใส่ใจว่ำอะไรคือคุณธรรม
เรำจะด�ำเนินอยู่ในโลกที่สนใจ “ควำมสุข” ไม่
เที่ยงแท้ มำกกว่ำ “สันติสุข” จำกกำรมีชีวิตพระ

“เวลำทีก่�ำหนดไว้มำถึงแล้ว พระอำณำจักร
ของพระเจ้ำอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจ และเชื่อใน
ขำ่วดี”

ถ้อยค�ำอ่อนหวำน ที่ตักเตือนให้เรำเชื่อ
ว่ำ หนทำงที่จะน�ำไปสู่สันติสุขบ้ำนแท้ หนทำงที่
ร่วมเคียงข้ำงกับพระบิดำ คือหนทำงแห่งควำม
รักของพระเจ้ำ

หนทำงที่เรำหยิบยื่นควำมรักต่อเพื่อนพี่
น้อง “กลับใจ” จึงควรเป็นท่ำทีส�ำคัญ ไม่ใช่
เพียงสี่สิบวันเท่ำนั้น แต่ตลอดไปในชีวิตของเรำ
กลับใจแล้วเชื่อในขำ่วดีเสมอ

ร�าพึงพระวาจาของพระเจ้า ...  
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2015

ที่ น่ีน ่ำอยู ่สบำยจริงๆ... ศิษย์ทั้งสำม 
พร้อมกับพระเยซเูจ้ำ ขึน้ไปบนภูเขำเพือ่อธษิฐำน
ภำวนำกำรอยู่กับพระเยซูเจ้ำเป็นสิ่งที่ท�ำให้เกิด
ควำมสบำยในชีวิต

เรำเผชิญ “ควำมจริง” เสมอๆ ในทุกวัน  
.... ศิษย์พระเยซูเจำ้ก็ล�ำบำกไม่แพ้พระองค์ด้วย
เช่นกนั กำรเป็นศษิย์ของพระเยซเูจ้ำ กม็กีำงเขน
ในชีวิตไม่น้อยด้วยเหมือนกัน เรำเผชิญกำงเขน 
และยินดีที่จะแบกไปร่วมกับพระองค์เสมอ และ
นี่เป็นควำมจริงของกำรเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้ำ

ชีวิตเรำไม่ได้สบำยเสมอไป ... ยิ่งติดตำม
พระองค์ใกล้ชดิกย็ิง่ล�ำบำก แต่ควำมยำกล�ำบำก 
ก็เพียงแค่ควำมยำกล�ำบำก กำรได้รู้ว่ำมีคนร่วม
ไปกับควำมทุกข์ของเรำเสมอ.... ท�ำให้ควำมยำก
ล�ำบำก ปัญหำอุปสรรค เป็นเรื่องเล็กน้อย และ
น่ีเป็นควำมมหัศจรรย์ของกำรเป็นศิษย์ติดตำม
พระเยซูเจ้ำ
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ที่เรำรับรู้ได้เสมอๆ ในชีวิตของเรำว่ำ  
“เรำไม่เดินเดียวดำย แต่พระเจ้ำอยูก่บัเรำเสมอ” 
เรำยำกล�ำบำก มีควำมทุกข์ แต่ก็สุขใจ “ที่น่ี 
นำ่อยู่สบำยจริงๆ” คือที่ที่เรำกับพระเจ้ำอยู่ด้วย
กัน ต่อให้ควำมทุกข์จะหนักเท่ำไร เรำก็ผ่ำนพ้น
ไปได้ เพรำะเรำอยู่กับพระเจำ้

เรำวำงใจใน “ควำมรัก” ของพระองค์
เสมออยู่กับพระเจ้ำจึงช่วยให้คนธรรมดำที่อำจ
จะพ่ำยแพ้มำสำรพัดกลำยเป็นผู้ชนะ และเรำ
จะผ่ำนอุปสรรคไปได้เสมอ เพรำะเรำวำงใจใน 
ควำมดูแลของพระเจ้ำพระองค์ผู้ทรงช่วยให้เรำ
รอดพ้นเสมอและเรำจะบอกกับตัวเองทุกคร้ังที่
ต้องพบเจอปัญหำในชวีติของเรำ ทีน่ี่น่ำอยูส่บำย
จริงๆ ที่ที่ได้อยู่กับพระเจำ้ ...

ร�าพึงพระวาจาของพระเจ้า ...  
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2015

หรือว่ำเรำมีใจตลำด... เรำมองพระวรสำร
ในวันน้ี ... พระเยซูเจ้ำทรงขับไล่บรรดำพ่อค้ำ 
ที่ท�ำให้พระวิหำรกลำยเป็นตลำด เขำน�ำของมำ
ขำย มีบำงคนก็เป็นได้ที่อำจขำยของโกงรำคำ  
มีบำงคนก็ได้ เพื่อจะขำยของให้หมดๆ ไป  
ถึงกับยอมแลกศักดิ์ศรีของตน

ยอมท�ำทุกวิธีกำรเพื่อให้ขำยของได้ อำจ
ต้องโกหก และบำงทกีข็ำยของทีไ่ร้คณุภำพ และ 
น่ันคือตลำดแต่พระเยซูเจ้ำสอนเรำเสมอว่ำ  
“ตัวเรำเป็นวิหำรของพระเจ้ำ” เป็นที่ประทับของ
พระองค์
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เรำท�ำให้ใจของเรำ วิหำรที่ประทับของ
พระเจ้ำ เป็นจิตใจตลำดหรือไม่

เรำเลือกที่จะด�ำเนินชีวิตแบบคดโกง ไม่
ยุติธรรมต่อเพื่อนพี่น้องหรือไม่

เรำเลือกไม่ฟังพระวำจำของพระเจ้ำ 

เรำมัวฟังเพือ่นพีน้่องพดูใส่ควำมนินทำกนั 
โกหกต่อกนั ไม่สตัย์ซือ่ถอืตำมพระประสงค์ของ
พระเจ้ำหรือไม่

เรำอำจต้องมำเช็คชีวิตของเรำ

เรำท�ำให้วิหำรของพระเจ้ำ ที่ประทับของ
พระองค์ในตัวเรำเป็นมลทิน และมีแต่ใจตลำด
หรือไม่

ลองถำมตัวเองชัดๆ ว่ำเรำเป็นแบบน้ัน
จริงๆ หรือไม่ ถึงเวลำแล้วที่เรำจะปัดเป่ำ ขับไล่ 
ท�ำควำมสะอำดหวัใจของเรำให้สะอำด และเป็นที่
ประทบัของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงมำกกว่ำให้หวัใจ
ของเรำเป็นหัวใจตลำด ...

เรำมำท�ำให้หัวใจเรำสะอำดดีกวำ่.......

ร�าพึงพระวาจาของพระเจ้า ...  
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2015

เรำกลัวควำมสว่ำงหรือไม่....

มคีนเคยกล่ำวว่ำ “ทีเ่รำไม่อยำกนอนหลบั 
เพรำะเรำกลัวควำมฝัน และที่เรำไม่อยำกจะตื่น
ขึ้นมำ ก็เพรำะเรำกลัวควำมจริง” ... บำงทีควำม
สว่ำง ... กเ็ป็นสิง่ทีเ่รำกลวัเรำกลวัว่ำเม่ือใครรับรู้
ว่ำสิ่งที่เรำท�ำไปเป็นควำมบกพร่องมำกมำย 

เรำก็กลัว ปิดบัง และไม่กล้ำเผชิญหน้ำ
กับควำมจริง มำกกว่ำกำรต้องเผชิญหน้ำกับ
ควำมจริงที่เกิดขึ้น ยังกลบกลืนควำมจริงด้วย
กำรพอกพูนกำรโกหกไปเรื่อยๆ

แทนที่จะยอมรับควำมจริงที่เกิดขึ้น และ
เริ่มต้นชีวิตใหม่ ก็กลำยเป็นกำรสะสมควำมเท็จ
ไปเร่ือยๆ เรำเหน็ค�ำแนะน�ำงดงำมจำกพระวรสำร
ในวันน้ี  “ประเด็นของกำรตัดสินลงโทษก็คือ
ควำมสว่ำงเข้ำมำในโลกแล้ว แต่มนุษย์รักควำม
มืดมำกกว่ำควำมสว่ำง เพรำะกำรกระท�ำของเขำ
นั้นชั่วร้ำย ทุกคนที่ท�ำควำมชั่วย่อมเกลียดควำม
สว่ำง และไม่เข้ำใกล้ควำมสว่ำง”

เรำเกลียดควำมสว่ำงหรือไม่.... ค�ำถำม
ชวนคิดที่ต้องคิดอย่ำงจริงใจ ให้เผชิญหน้ำกับ
ควำมจริงแห่งยคุทีเ่รำหลกีหนีควำมจรงิของชวีติ
ไม่ได้ว่ำ “เรำต่ำงมีควำมมืดในตัวเองเสมอและ
บ่อยครั้งเรำก็ไม่ชอบแสงสว่ำง ไม่อยำกเข้ำใกล้
ควำมสว่ำง” แต่พระเจ้ำก็ไม่สอนให้เรำปิดบัง ... 
พระสอนให้เรำเปิดเผยตนเอง เปิดเผย ยอมรับ 
และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรำเสมอ 
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บทความ
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปา  
เลือกพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์  
เป็นพระคาร์ดินัล

             

ในปี 2009 ผมได้รับควำมไว้วำงใจจำกอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้เป็นบรรณำธกิำรหนังสอื
ที่ระลึกกำรขึ้นเป็นพระอัครสังฆรำชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของพระคุณเจ้ำเกรียงศักดิ์  
โกวิทวำณิช ผมให้หัวข้อในบทบันทึกในนำมคณะผู้จัดท�ำว่ำ “เมื่ออำนุภำพแห่งควำมรักปรำกฏ” 
และให้ชื่อหนังสือว่ำ “อำนุภำพแห่งกำงเขน อำนุภำพแห่งควำมรัก” ทั้งนี้เพื่อให้เป็นค�ำที่ไปในทำง
เดียวกันกับคติพจน์ของพระคุณเจำ้ “ค�ำสอนเรื่องกำงเขน เป็นอำนุภำพของพระเจ้ำ”

ในปี 2015 ตอนต้นปี อำนุภำพของควำมรักของพระได้ส�ำแดงกับคน ๆ เดียวกันนี้ และ 
นี่คือเรื่องรำว “เมื่อสมเด็จพระสันตะปำปำ เลือกพระอัครสังฆรำชเกรียงศักดิ์ เป็นพระคำร์ดินัล”  
มันไม่ใช่เร่ืองของคนเพียงหน่ึงคน หรือพระศำสนจักรท้องถิ่น ท้องถ่ินเดียว แต่เป็นเร่ืองของ 
ควำมยนิดร่ีวมกนัของพระศำสนจักรไทย และเร่ืองรำวทัง้หมดน้ี เรำปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำ ไม่ได้มำจำก 
อำนุภำพแห่งควำมเชื่อที่หยั่งรำกลงในแผ่นดินไทย ผืนน้ีแล้ว และสนิทแนบแน่นเป็นอันหน่ึง 
อันเดียวกันกับกำรก้ำวเดินในสังคมไทย

จดหมายแต่งตั้งจาก  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ถึง พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ภรำดรที่รัก

ในวันน้ีท ่ำนได ้ รับกำรประกำศอย่ำง
สำธำรณะ มีสมณศักดิ์พระคำร์ดินัลแห่งพระ
ศำสนจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ข้ำพเจ้ำขอส่งค�ำ
อวยพรและค�ำภำวนำของข้ำพเจ้ำมำยังท่ำน ขอ
พระเป็นเจ้ำทรงค�้ำจุนท่ำนในศำสนบริกำรใหม่
น้ี เป็นกำรช่วยเหลือ สนับสนุนและมีควำม
ใกล้ชิดกับพระสันตะปำปำ เพื่อควำมดีของพระ
ศำสนจักร

ในควำมหมำยของกำรปฏิบัติหน้ำที่อัน
พเิศษน้ี สมณศกัดิพ์ระคำร์ดนัิลเป็นกระแสเรียก 
โดยผ่ำนทำงพระศำสนจักรพระเป็นเจ้ำทรงเรียก
ท่ำนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำรรับใช้ เพื่อที่จะยังคงไว้
ซึง่ควำมสภุำพถ่อมตน ท่ำนพงึพจิำรณำไตร่ตรอง
ในค�ำภำวนำถึงพระวำจำของพระเยซูคริสตเจ้ำที่
ตรัสกบัสำนุศษิย์ของพระองค์ว่ำ “ฉันเป็นผู้รับใช้ 
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ที่ไร้ประโยชน์” (ลก 17:10) นี่มิได้เป็นเพียงค�ำ
เอ่ยที่สุภำพ แต่เป็นควำมจริงที่จะถูกเก็บไว้ใน
จิตใจเมื่อพันธกิจของท่ำนส�ำเร็จลง “เมื่อท่ำนได้
ท�ำตำมค�ำสั่งทุกประกำรแล้ว” (ลก 17:10)

กำรด�ำรงไว้ซึ่งควำมสุภำพถ่อมตนใน
ศำสนบริกำรเป็นสิ่งที่ไม่ง่ำยหำกสมณศักด์ิพระ
คำร์ดินัลถูกมองว่ำเป็นเหมือนรำงวัล หรือจุด
สูงสุดของหน้ำที่กำรงำน หรือต�ำแหน่งอันทรง
อ�ำนำจ หรือเครื่องหมำยแห่งเกียรติยศ ดังนั้น
ในแต่ละวันท่ำนพงึขจัดควำมคดิดงักล่ำวทัง้หมด 
จงระลกึว่ำกำรเป็นพระคำร์ดนัิลหมำยถงึกำรร่วม
ผูกสมัพนัธ์กบัสงัฆมณฑลแห่งกรุงโรม และเป็น
พยำนของกำรกลับคืนพระชนมชีพของพระเจ้ำ 
และปฏิบัติอย่ำงสมบูรณ์แม้กระทั่งด้วยกำรหลั่ง
โลหิตของทำ่นหำกมีควำมจ�ำเป็น

ผู้คนมำกมำยจะมีควำมยินดีกับกระแส
เรียกใหม่ของท่ำน และด้วยกำรเป็นคริสตชน 
ที่ดี พวกเขำจะจัดกำรเฉลิมฉลองให้ (ด้วยเป็น
สิง่ทีเ่หมำะสมทีค่ริสตชนจะชืน่ชมยนิดแีละเฉลมิ
ฉลอง) ขอท่ำนได้น้อมรับสิ่งเหล่ำน้ีด้วยควำม
สภุำพ เพยีงแต่ต้องแน่ใจว่ำ จิตตำรมณ์แบบโลก
จะไม่มีแทรกเข้ำมำในกำรเฉลิมฉลองดังกล่ำว  
จิตตำรมณ์โลกที่สำมำรถท�ำให้เรำมึนเมำได้
มำกกว่ำแอลกอฮอล์ในขณะท้องว่ำง สิ่งน้ันจะ
บั่นทอนเรำและแยกเรำให้ห่ำงไกลจำกกำงเขน
ของพระคริสตเจำ้

เรำจะได้พบกันในวันที่ 14 กุมภำพันธ์ ที่
จะถึงนี้ ขอทำ่นได้เตรียมตัวด้วยกำรภำวนำและ
กำรพลีกรรมเล็กๆ น้อยๆ ขอท่ำนจงด�ำรงใน
สันติสุขและชื่นชมยินดี ขำ้พเจ้ำขอท่ำนได้โปรด
ภำวนำเพื่อข้ำพเจ้ำด้วย

ขอองค์พระเยซเูจ้ำประทำนพรท่ำนและขอ
พระนำงพรหมจำรีปกป้องคุ้มครองท่ำน

ด้วยควำมรักแห่งภรำดรภำพ
วำติกัน 4 มกรำคม 2015

เสียงของคนกันเอง

-   ร่วมชื่นชมและเป็นก�าลังจาก 

พระคาร์ดินัลไทยองค์แรก  

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

ในโอกาสที่พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์  

ได้รับเลือกเป็นพระคาร์ดินัลองค์ที่ 2 

พระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไร 

บ้างครับ?

ในโอกำสทีส่มเดจ็พระสนัตะปำปำฟรังซสิ  
พระประมุขแห่งพระศำสนจักรสำกล ได้ประกำศ 
แต่งตั้งพระคุณเจ้ำฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ 
โกวิทวำณิช เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระคำร์ดินัล 
ของพระศำสนจักรอีกองค์หน่ึง นับว่ำเป็น
ข่ำวที่มีควำมหมำย เป็นข่ำวที่มีควำมส�ำคัญ  
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เป็นเคร่ืองหมำยบ่งบอกให้ทรำบว่ำ พระศำสนจักร 
สำกล โดยองค์สมเดจ็พระสนัตะปำปำพระองค์น้ี 
ได้ให้ควำมส�ำคัญแก่พระศำสนจักรในประเทศ 
รวมทั้งในภูมิภำค รวมทั้งทวีปเอเชีย เป็นพิเศษ 

ประการที่สอง นอกจำกให้ควำมส�ำคัญ  
ให้ควำมหมำยดงักล่ำวแล้ว ยังเหน็ว่ำ พระองค์มี
ควำมสนพระทยัในกจิกำรต่ำงๆ ของประเทศไทย  
ยิง่ๆ ข้ึน และเชือ่ว่ำ ควำมสนพระทยัควำมใส่ใจ 
ของพระองค์น้ี จะมส่ีวนช่วยท�ำให้พระศำสนจักร 
ในประเทศไทยและในภูมิภำคน้ี ได้ด�ำเนินไปอย่ำง 
มีคณุภำพ มคีวำมเข้มแขง็และมปีระสทิธภิำพยิง่ๆ ขึน้ 

แล้วเมื่อคราวที่พระคุณเจ้าเป็น 

พระคาร์ดินัลองค์แรก ได้ด�าเนินงาน และ

มีส่วนช่วยงานหลักๆ นั้น ตอนนี้ผลของ

การด�าเนินงานนั้นเป็นอย่างไรบ้าง?

เมื่อ 30 กว่ำปีเศษ มำน้ี องค์สมเด็จ 
พระสนัตะปำปำยอห์น ปอล ที ่2 ได้ทรงพระกรุณำ  
แต่งตั้งให้พระอัครสังฆรำชแห่งกรุงเทพฯ ได้
เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระคำร์ดินัลองค์แรกของ
ประเทศไทย เป็นข่ำวที่น�ำมำซึ่งควำมชืน่ชมยินดี 
ไม่ใช่เฉพำะของบรรดำคริสตชนในประเทศไทย
เท่ำน้ัน แต่ว่ำเป็นควำมหมำยพิเศษ ส�ำหรับ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นสัมพันธไมตรี ซึ่งมีต่อกัน 
เป็นระยะเวลำอันยำวนำน ตั้งแต่สมัยกรุงศรี 
อยุธยำนั้นน�ำมำซึ่งควำมปลำบปลื้ม น�ำควำมปีติ
ยนิดี มำสูพ่ระศำสนจักรคำทอลกิในประเทศไทย
โดยทั่วไป 

และกำรที่องค์สมเด็จพระสันตะปำปำ
หรือพระศำสนจักรสำกล ได้แต่งตั้งให้คนไทย
คนหน่ึงได้รับสมณศักด์ิสูงในพระศำสนจักร
น้ัน เป็นเคร่ืองหมำยว่ำ พระศำสนจักรสำกล 
จะมีควำมร่วมมือร่วมใจในกิจกำรต่ำงๆ ของ 
พระศำสนจักร และสังคมไทยมำกยิ่งๆ ขึ้นด้วย 

ตอนนั้นทุกคนให้ความสนใจในการที่ 

พระคุณเจ้าได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล

ในกำรที่ได ้ รับแต่งตั้งให้มีสมณศักด์ิ
เป็นพระคำร์ดินัลในพระศำสนจักรน้ัน เป็น
ต�ำแหน่งที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงหน่ึง แต่ในฐำนะ
ที่ยังด�ำรงต�ำแหน่งเป็นพระอัครสังฆรำชแห่ง 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ น้ี ก็ปฏิบัติหน้ำที่
ควำมรบัผิดชอบต่อกิจกำรงำนของพระศำสนจักร 
ท้องถิ่นแห่งน้ี และของประเทศไทยน้ีตำมปกติ 
แต่ว่ำนอกจำกงำนด้ำนศำสนำแล้ว ยังต้อง 
พึงค�ำนึงถึงควำมส�ำคัญ และควำมจ�ำเป็นของ 
สังคมไทยที่มีอยู่ในขณะนั้น และในขณะนี้ด้วย 

พระศำสนจักรคำทอลิกได ้ เข ้ำมำใน
ประเทศไทยเป็นเวลำนำนกว่ำ 300 ปี ในด้ำน
กำรศกึษำ พระศำสนจักรพยำยำมอย่ำงยิง่ยวดที่
จะได้ให้มีกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ เพื่อ
ให้เยำวชนไทยทั่วไปไม่เลือกว่ำจะนับถือศำสนำ
ใด ให้มีควำมรู้ และให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดี  
ร่วมกันพัฒนำประเทศชำติ น่ีเป็นงำนหน่ึงที่ให้
ควำมส�ำคัญ 

อนัทีส่อง ประชำชนชำวไทย ในด้ำนสขุภำพ 
จึงพยำยำมพัฒนำและเน้นงำนด้ำนกำรศึกษำ 
และงำนด้ำนบริกำรสำธำรณสุข โดยจัดให้มี 
โรงพยำบำล และสถำนีอนำมยั และศนูย์อนำมัย
ทั่วๆ ไปในประเทศของเรำ 

อันที่สาม ในดำ้นของสังคม ไม่ว่ำในด้ำน 
เยำวชนก็ดี ในด้ำนอำชีพก็ดี พยำยำมที่จะ
รวมและส่งเสริมให้ประชำชนในถิ่นกันดำร 
ในภำคต่ำงๆ ได้รับกำรส่งเสริม ได้รับโอกำส  
ให้ได้มีอำชีพ มีกิจกำรงำนต่ำงๆ เพื่อคุณภำพ
ของชีวิตเป็นหน้ำที่ที่เรำท�ำอยู ่ รวมทั้งควำม
สัมพันธ์ในประเทศเพื่อนบ้ำน และระหว่ำง
ประเทศไทย และในระหว่ำงเอเชีย เพรำะพระ
ศำสนจักรในประเทศไทยก็เป็นสมำชิกส่วนหน่ึง 
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ของพระศำสนจักรแห่งเอเชีย เรำจึงเป็นสมำชิก
หน่ึงในสหพันธ์สภำพระสังฆรำชแห่งเอเชีย เรำ
จึงมีส่วนร่วมมือร่วมใจกันในทุกบทบำทไม่ว่ำ 
จะเป็นเรื่องของศีลธรรม เร่ืองของสังคม และ
เร่ืองอ่ืนๆ เรำร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อที่จะให้ 
กิจกำรงำนของสังคมน้ันๆ ได้ด�ำเนินต่อไป 
อยำ่งดี

เมื่อมีพระคาร์ดินัลอีกท่านหนึ่ง ที่จะท�า

หน้าที่ต่อไป และท�าหน้าที่สืบทอดนี้ จะมี

ปัญหาอะไรไหม?

ก่อนที่เรำจะตอบค�ำถำมน้ี เรำอยำกจะ
เพิ่มเติมว่ำ ในฐำนะด�ำรงต�ำแหน่งพระอัคร
สังฆรำชแห่งกรุงเทพฯ ในฐำนะพระคำร์ดินัล 
จึงมส่ีวนและมบีทบำทในกำรด�ำเนินงำนของพระ
ศำสนจักรสำกลได้อย่ำงใกล้ชิดมำกยิ่งขึ้น โดย
มีส่วนร่วมในฐำนะที่เป็นสมำชิกของเขำ จึงเป็น
กรรมกำร ของคณะกรรมกำรบำงอย่ำง ซึ่งเรำ
จะได้พิจำรณำ และปรึกษำ ร่วมมือกันวำงแผน
งำนต่ำงๆ โดยส่วนรวม ไม่ใช่เฉพำะประเทศไทย 
ไม่ใช่เฉพำะเอเชีย แต่ในส่วนรวมของประชำคม
โลกด้วย 

และที่ถำมว่ำ เม่ือมีพระคำร์ดินัลอีกท่ำน
หน่ึงทีจ่ะท�ำหน้ำทีต่่อไป กเ็พรำะโดยส่วนตวัแล้ว 
เนื่องจำกตำมกรอบ ระเบียบ และอำยุ เรำได้รับ
อนุญำตให้พ้นจำกหน้ำที่ที่ได้รับผิดชอบ 

ที่ถำมวำ่ มีพระคำร์ดินัลองค์ใหม่และท�ำ
หน้ำที่สืบทอดนี้ จะมีปัญหำอะไรไหม? ตอบว่ำ  
“ไม่มปัีญหำ” เรำจะร่วมมอืร่วมใจให้กำรสนับสนุน  
ในกิจกำรงำนทั้งหลำยทั้งปวง ให้เดินหน้ำต่อไป 

อยากให้พระคุณเจ้าได้พูด หรือกล่าว

เป็นก�าลังใจสักเล็กน้อย

สมเด็จพระสันตะปำปำฟรังซิส ท่ำนได้
แต่งตัง้พระคณุเจ้ำเกรยีงศักดิ ์พระอัครสังฆรำช

แห่งกรุงเทพฯ ให้รับต�ำแหน่งนี้ โดยส่วนตัวเรำ
ขอแสดงควำมยินดีอย่ำงจริงใจ ในโอกำสที่ทำ่น
ได้รับต�ำแหน่งอันสูงส่งนี้ 

ประการทีส่อง นอกจำกแสดงควำมชืน่ชม
ยินดี ในควำมสำมำรถ และในกิจกำรงำนที่
ทำ่นได้กระท�ำมำ เรำจะขอเป็นก�ำลังใจ และขอ
สนับสนุนกิจกำรต่ำงๆ ที่ทำ่นจะด�ำเนินต่อไป 

เป็นที่ทรำบกันดีโดยทั่วไปแล้วว่ำ วัน
สถำปนำอย่ำงเป็นทำงกำรของพระคำร์ดินัลรุ่นน้ี  
ตำมที่ปฏิบัติมำน้ันคือในภำคเช้ำบรรดำพระ
คำร์ดินัล และผู้ใหญ่ของพระศำสนจักร จะได้
รับเชิญ และจำกน้ันพระองค์ท่ำนจะประกำศ
ให้ทรำบว่ำ พระองค์มีพระประสงค์แต่งตั้งพระ
คำร์ดินัล 

จำกน้ัน พระคำร ์ดิ นัลรุ ่น น้ีก็ ได ้ รับ
สมณศักดิ์อย่ำงเป็นทำงกำร มีพิธีมอบหมวก 
สแีดงแก่พระคำร์ดนัิลองค์ใหม่ แต่ละท่ำน ๆ  ใน
เวลำนั้นก็จะมอบวัดใดวัดหนึ่ง 

ในยุคปัจจุบันน้ี ปัญหำผู้ลี้ภัย อันเน่ือง
มำจำกสังคม อันเนื่องมำจำกทำงกำรเมือง ก็มี
อยู่ทั่วโลก ซึ่งบุคคลเหล่ำน้ี เป็นบุคคลที่ควร
ได้รับกำรใส่ใจ และพระศำสนจักรได้ให้ควำม
ใส่ใจเป็นอย่ำงยิ่ง จึงได้ตั้งองค์กรขึ้นเป็นพิเศษ 
เพื่อให้กำรดูแลเอำใจใส่ผู้ลี้ภัยในทุกๆ ประเทศ 

ส�ำหรับประเทศไทย ในสมัยที่เรำเรียกว่ำ 
สงครำมอนิโดจีน เป็นทีท่รำบแล้วว่ำมีเพือ่นบ้ำน
ของเรำ อพยพลี้ภัยทำงกำรเมือง จำกประเทศ
เวยีดนำม ประเทศลำว ประเทศกมัพชูำ ได้หลัง่ไหล 
เข้ำมำพึ่งพระบรมโพธิสมภำร และประเทศไทย
ได้ให้ควำมใส่ใจ ให้ที่อยู่ชั่วครำว แก่บุคคล
เหล่ำน้ี ซึง่มีจ�ำนวนหลำยแสน และถงึล้ำนคนใน
ขณะนั้น 

พระศำสนจักรในประเทศไทย มีควำม
กงัวลใจเป็นอย่ำงยิง่ และแม้รัฐบำลไทยกม็คีวำม
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ใส่ใจเป็นอย่ำงมำก ทำงฝ่ำยพระศำสนจักรใน
ประเทศไทยจึงได้ตั้งองค์กรขึ้นมำองค์กรหน่ึง 
ซึ่งเรียกเป็นภำษำอังกฤษ ตัวย่อๆ ว่ำ โคเออร์ 
(COERR) มีหน้ำทีเ่อำใจใส่ ให้ควำมช่วยเหลอื 
ผู้ลี้ภัยเป็นระยะเวลำหลำยปี ทั้งน้ีด้วยกำร
สนับสนุนของพระศำสนจักรสำกล โดยเฉพำะ
องค์สมเด็จพระสันตะปำปำยอห์น ปอล ที่ 2  
ได้เรียกร้องนำนำชำติให้ใส่ใจ และให้กำร
สนับสนุนกิจกำรช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเป็นอย่ำงดียิ่ง  
ร ่ วม กับองค ์ก ำ รสหประชำชำติ เ ก่ี ยวกับ 
ผู้ลี้ภัย UNHCR

กำรด�ำเนินงำน ที่ผ่ำนมำประสบผลส�ำเร็จ 
พร้อมทั้งองค์กรตำ่งประเทศ ที่ได้จัดกำรให้ผู้ลี้
ภัยได้รับควำมช่วยเหลือตำมควำมสำมำรถ

เรำพระศำสนจักร ด้วยควำมร่วมมือของ
องค์กรดังกล่ำวนี้ ที่เรียกว่ำ องค์กรคำริตัส เรำ
ต้องมีค่ำใช้จ่ำยต่อปีประมำณ 100 ล้ำนบำท เป็น
ระยะเวลำประมำณเกือบ 20 ปี 

ในค่ำยผู้ลี้ภัยน้ีโดยควำมเห็นชอบของ
กระทรวงมหำดไทย โดยควำมเห็นชอบของ
องค์กำร UNHCR เรำได้รับหน้ำทีใ่นเร่ืองแบ่งปัน 
อำหำร เสื้อผ้ำ ที่อยู่ และอำชีพ ที่ส�ำคัญเป็น
พิเศษก็คือให้กำรศึกษำกับเยำวชนที่พลัดพรำก
มำอยูใ่นค่ำยผู้ลีภั้ย ซึง่มจี�ำนวนหลำยหมืน่ หรือ
มีจ�ำนวนเป็นแสนคน สิ่งเหล่ำน้ีเป็นสิ่งหน่ึงที่
ประเทศไทย ได้รับค�ำชมเชยจำกนำนำชำติ และ
เป็นสิง่หน่ึงทีเ่รำรู้สกึขอบพระคณุพระเจ้ำ ทีไ่ด้ให้
เรำมีส่วนได้ช่วยเหลอืผู้ลีภ้ยั และผู้ลีภ้ยัเหล่ำน้ีก็
ยังมีกำรติดต่อกันอยู่ 

และปัจจุบนัน้ี เรำสบืทอดงำนน้ีไม่ใช่เฉพำะ
แต่ผู้ลี้ภัย แต่ผู้ซึ่งเพรำะเหตุกำรณ์ต่ำงๆ จำก
ประเทศเพือ่นบ้ำน โดยเฉพำะประเทศเมยีนมำร์  

ซึ่งได้เข้ำมำอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีจ�ำนวนมำก 
และจ�ำนวนหน่ึงที่อยู่ตำมชำยแดน เรำก็ได้มี
บทบำท มีส่วนร่วมที่จะให้กำรช่วยเหลือเขำ 
อยู่จนปัจจุบันนี้ 

คนเหล ่ ำ น้ีที่ อพยพเข ้ ำมำพักพิ งใน
ประเทศไทย เป็นต้นตำมแนวชำยแดนน้ัน 
มีจ�ำนวนเป็นหมื่น และเรำก็พยำยำมเต็มที่ 
ที่จะให้สนับสนุน เทำ่ที่เรำสำมำรถจะท�ำได้

ทุกวันนี้ แม้แต่ 10 ปีที่แล้ว เหตุกำรณ์
ที่ประเทศไทยไม่เคยมีมำก่อนน่ันคือ สึนำมิ 
ซึ่งเกิดเหตุทำงด้ำนอันดำมัน มีผู้ที่ได้รับควำม 
เสียหำย และสูญเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมำก เป็นที่
ทรำบกันโดยทั่วไป 

และเมือ่วนัที ่26 ธนัวำคม 2014 ทำงภำค
รฐับำลกไ็ด้จัดร�ำลกึ 10 ปีสนึำม ิซึง่เรำกม็บีทบำท 
ที่น่ันเรำก็ได้ให้ควำมช่วยเหลือ และเรำได้ช่วย
เหลือผู้ที่ได้รับภัยจำกเหตุกำรณ์นี้ เป็นบ้ำนเด็ก
ก�ำพร้ำ กำรให้กำรศึกษำ มีศูนย์ฝึกอำชีพ และ
เคร่ืองไม้เคร่ืองมือในกำรประกอบอำชีพ ของ
ประชำชนทีรั่บกำรลีภั้ยในขณะน้ัน เรำกย็งัให้กำร
ช่วยเหลือจนถึงทุกวันนี้ 
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แต่สิ่งหน่ึงคือ บรรดำผู ้ที่หลงผิดใน 
เรื่องยำเสพติด เรำมีควำมห่วงใย และเรำก็ให้
ควำมช่วยเหลอืพวกเขำเหล่ำน้ีจ�ำนวนหน่ึง จนถึง
ทุกวันน้ี และเรำจะพยำยำมช่วยเหลือบุคคล 
เหล่ำน้ีต่อไป รวมทัง้ผู้ทีน่่ำสงสำร หรือผู้ทีต่ดิเชือ้  
หรือเป็นโรคเอดส์ ตั้งแต่เกิด รวมทั้งบุคคลอื่น  
ที่เกี่ยวข้องเร่ืองโรคน้ี เรำก็พยำยำมที่จะให ้
ควำมช่วยเหลือ ให้กำรสนับสนุน ให้เขำมี 
ควำมหวังในชีวิตต่อๆ ไป

- เสียงจากเพื่อน พี่น้อง ร่วมสังฆภาพ 

เรำสองคนกับท่ำนวีระ ขอแสดงควำม
ยินดีกับท่ำนคำร์ดินัลคนใหม่ของประเทศไทย 
โดยเหตุที่สันตะส�ำนักได้ทรำบเกียรติศัพท ์
ควำมร้อนรนของท่ำนในกำรประกำศข่ำวดีของ 
พระคริสตเจ้ำทีป่ระเทศไทย เป็นต้น เร่ืองควำมรัก 
และควำมห่วงใยต่อบุคลำกรของพระศำสนจักร 
กำรจัดระบบของกำรอภิบำลสัตบุ รุษอย ่ำง 
ต่อเน่ืองกำรท�ำศำสนสมัพนัธ์  กำรสือ่สำรมวลชน 
และระยะหลังได้เห็นท่ำนในควำมพยำยำมม ี
ส่วนร่วมช่วยเหลอืคนแรงงำนต่ำงด้ำวทีม่มีำกขึน้
ในโลกที่เจริญแล้ว รวมทั้งกิจกำรอื่นๆ ที่โรม  
ซึ่งต้องท�ำให้ท่ำนเดินทำงเข้ำศูนย์กลำงพระ
ศำสนจักรเป็นประจ�ำ

1 ทิโมธี 3:1 สอนว่ำ ผู้ปรำรถนำปกครอง
ดูแลพระศำสนจักร ผู้นั้นก็ปรำรถนำกิจกำรงำน
ประเสริฐ...จึงขอเป็นก�ำลังใจให้ท่ำน  เพรำะ
ที่ผ่ำนมำแม้จะได้ทุ ่มเทร่ำงกำยตื่นตีสี่ท�ำงำน
สำรพดัจนภพค�ำ่ กย็งัถกูวจิำรณ์จำกคนรอบด้ำน 
ต่อไปนี้เมื่อยิ่งเข้ำใกล้พระสันตะปำปำ  พระเจ้ำ
คงต้องประทำนควำมกล้ำหำญและควำมอดทน
ให้มำกยิ่งขึ้น

ผลดีจำกกำรเป็นคำร์ดินัล จะมีอะไรบ้ำง  
คงต้องไปถำมคำร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 
ที่ส�ำคัญกว่ำคือ ทำ่นยอห์น บัปติสต์ ได้กล่ำว
ให้สติว่ำ “มนุษย์มีสิ่งใดไม่ได้ นอกจำกสิ่งที่
ได้รับจำกสวรรค์” (ยน 3:27)...ต้องยอมรับ
ว่ำที่ผำ่นมำ พระบิดำเจ้ำได้ทรงประทำนพระพร
ให้ท่ำนมำกมำยแล้วทีเดียว เรำทั้งสองขอร่วม
ขอขอบพระคุณพระเจ้ำในสิ่งที่พระองค์โปรด
ประทำนให้ท่ำนน้ัน  ก็เป็นประโยชน์ต่อพระ
ศำสนจักรไทยโดยรวมด้วยเช่นกัน

ขอเป็นก�ำลังใจ ขอพระจิตเจ้ำโปรดทรง
น�ำทำงท่ำน 

จากท่านสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ 
อาภรณ์รัตน์ และท่านสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ 
วิสิฐนนทชัย
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-ฟังความข้างเก้าอี้พระคาร์ดินัล

พระคุณเจ้าได้ทราบข่าวมาก่อนไหมครับ 

ว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระคาร์ดินัล

ต้องบอกตรงๆ ว่ำ ไม่รู้มำก่อน แม้ว่ำเท่ำที ่
เคยได้ยินมำจำกพระคำร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  
กิจบุญชู ของเรำนี้ ทำ่นเคยเลำ่ว่ำสมัยที่ท่ำนได้
รับกำรประกำศแต่งตัง้ มกีำรสอบถำมก่อน หลงั
จำกน้ันท่ำนก็คิดว่ำ ท่ำนจะต้องมีกำรตัดสินใจ 
ตอบรับ อันทีจ่ริงแล้วเป็นกำรแจ้งให้ทรำบ เพรำะว่ำ  
เป็นสมณศักดิ์ที่พระสันตะปำปำเป็นผู้แต่งตั้ง 

ดังน้ันเมื่อเรำไม่รู้ตัวก่อนน้ี จึงท�ำให้งง
เหมือนกนั พ่อกง็ง และไม่เคยคดิว่ำ จะเป็นผู้ทีม่ี
ควำมเหมำะสมหรือว่ำสมควรทีจ่ะเป็นหรือได้รับ
ต�ำแหน่งน้ี เพรำะฉะน้ันกมี็คนโทรศพัท์มำแสดง
ควำมยนิดีด้วย ก็งง ๆ  นิดหน่ึง แล้วเรำกต็อบไปว่ำ  
ไม่น่ำจะใช่นะ เพรำะว่ำไม่รู้เร่ืองเลย ไม่รู้มำก่อน
เลย เมื่อวำนนี้วันอำทิตย์ที่ 4 มกรำคม 2015  
เวลำประมำณ 18.00 น. ของบ้ำนเรำ ซึ่งตรงกับ 
เวลำเที่ยงวันที่กรุงโรม พระสันตะปำปำทรงสวด
ทูตสวรรค์แจ้งข่ำว และทรงประกำศแต่งตั้งพระ
คำร์ดนัิลใหม่ จำกนัน้เวลำ 18.40 น. กม็คีนโทรศพัท์
มำแสดงควำมยินดีกับพ่อ พ่อบอกให้ไปเช็คขำ่ว
ดูก่อนนะ เพรำะเท่ำที่เคยรู้ ต้องมีกำรแจ้งให ้
ทรำบล่วงหน้ำก่อน เพรำะฉะน้ันพ่อจึงคิดว่ำ
น่ีเป็นข่ำวลือหรือเปล่ำ เดี๋ยวก็ยุ่งกันใหญ่ แต่
แท้จริงแล้วผู้ที่มำแสดงควำมยินดีน้ัน ข่ำวของ
เขำชัดเจนกวำ่ แต่เนื่องจำกเรำเองไม่รู้ 

สดุท้ำย สกัพกัพอวำงหไูปแล้ว กม็พีระคณุ
เจ้ำอีกท่ำนหน่ึงเป็นเพื่อนกันจำกประเทศเกำหลี 
ซึ่งก็มักจะติดต่อกันทำงสไกป์ ทำ่นสไกป์เขำ้มำ 
เรำกต็อบคุยกนั ท่ำนก็แสดงควำมยนิด ีพ่อกบ็อก
กับทำ่นว่ำ เช็คแล้วหรือยัง ใช่หรือเปลำ่ เพรำะ
ว่ำ เรำไม่รู้ ไม่รู้มำก่อน และไม่คิดว่ำจะใช่ด้วย 

เสร็จแล้วท่ำนก็บอกว่ำ เขำเพิ่งจะน่ังดูถ่ำยทอด
กำรสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่ำว ณ ลำนหน้ำ 
มหำวิหำรนักบุญเปโตร ที่กรุงโรม และมีกำร
ถ่ำยทอดมำที่ประเทศเกำหลี แล้วสมเด็จพระ
สันตะปำปำทรงประกำศหลังจำกที่สวดภำวนำ
จบ ซึ่งก็มีชื่ออยู่ในนั้นด้วย เมื่อท่ำนพูดอย่ำงนี้
ก็เลยคิดว่ำ คงจะจริง แต่วำ่โดยที่ไม่คำดคิดว่ำ 
จะเป็นตัวเรำ 

หลังจากทราบข่าวนี้แล้ว สิ่งแรกที่

พระคุณเจ้าท�าคืออะไร

ตอนน้ันฟังด้วยควำมงงๆ ก่อนนะ และพ่อ 
ก็ออกจำกห้องท�ำงำนทันที แล้วเข้ำไปที่วัดน้อย 
ซึง่อยูใ่กล้ๆ ห้องท�ำงำน พ่อเข้ำไปสวดภำวนำโดย
เปิดใจกบัพระเป็นเจ้ำว่ำหำกพระองค์ทรงต้องกำร
โดยผ่ำนทำงของพระศำสนจักรให้รับหน้ำที่น้ี  
จะพยำยำมท�ำให้สุดควำมสำมำรถ เทำ่ที่มีก�ำลัง 
มีทุกอย่ำงที่จะท�ำได้ เพื่อควำมดีของสังคม เพื่อ
ควำมดีของพระศำสนจักร

ในรายละเอียดของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

เป็นใครบ้าง และในทวีปเอเชียมีใครบ้างครับ

เท่ำที่ทรำบ มี 15 ท่ำน ซึ่งเป็นบรรดำพระ
สังฆรำชที่ยังประจ�ำในต�ำแหน่งหน้ำที่ และอีก 
5 ท่ำนที่เป็นพระสังฆรำชกิตติคุณอยู่ในคูเรียที่
ปฏิบัติหนำ้ที่อยู่ที่กรุงโรม รวมทั้งหมด 20 ท่ำน 

และส�ำหรับทวีปเอเชียนั้น มี 3 ทำ่น คือ 
จำกเวียดนำม เมียนมำร์ และประเทศไทย จำก
ประเทศเมียนมำร์ถือเป็นพระคำร์ดินัลองค์แรก 
เขำยังไม่เคยมีพระคำร์ดินัล แต่ที่เวียดนำมเคย
มีแล้ว 
ขอเรียนถามพระคุณเจ้าเพื่อเป็นความรู้ 
นะครับ ในแง่ของการบริหารสังฆมณฑล  
จะเป็นไปตามเดิม หรือจะมีปรับเปลี่ยนอะไร

บ้างไหม?
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อันดับแรก เรำต้องเขำ้ใจก่อนว่ำ บทบำท
ของพระสังฆรำช และพระอัครสังฆรำช น้ัน 
เป็นบทบำทที่มำจำกศีลบวช คือบรรดำผู้ที่สืบ
ต�ำแหน่งจำกบรรดำอคัรสำวก ดงัน้ันเป็นประมขุ
ของพระศำสนจักรท้องถิ่น ประกำรแรก 

ส่วนต�ำแหน่งพระคำร์ดินัลนั้น ในแง่หนึ่ง
เป็นต�ำแหน่งเกยีรตยิศ ทีพ่ระสนัตะปำปำผู้เดียว
เป็นผู้ตัดสินใจ แล้วก็มอบให้แก่บุคคลบำงท่ำน 

บทบำทหน้ำที่ของพระคำร์ดินัล เท่ำที่พอ
ทรำบมีหลักๆ 2 ประกำร คือ

หน้าทีป่ระการแรก เป็นเหมอืนกบัทีป่รึกษำ 
ของพระสนัตะปำปำ ทีพ่ระองค์จะถำมควำมเหน็
ต่ำงๆ หรือถำมถงึสถำนกำรณ์ในโลก ในสิง่ต่ำงๆ 
ว่ำมันน่ำจะเป็นอย่ำงไร ในแนวควำมเชื่อ ควำม
คิดตำ่งๆ ที่เกี่ยวกับพระศำสนจักรโดยตรง 

หน้าที่ประการที่สอง หน้ำที่ในฐำนะที่เป็น 
คณะของพระคำร์ดินัล ซึง่โดยปกตจิะมีประมำณ 
120 องค์ ซึ่งจะมีหนำ้ที่ในฐำนะที่เป็นคณะพระ
คำร์ดินัลน้ี 2 ประกำร คอืเป็นผู้รับเลอืกเป็นพระ
สันตะปำปำ และเป็นผู้เลือกพระสันตะปำปำเมื่อ
ต�ำแหน่งพระสันตะปำปำวำ่งลง จะมีกำรประชุม 
คอนเคลฟ ซึ่งหมำยถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพระ
สันตะปำปำ น่ันคือพระคำร์ดินัลที่มีอำยุไม่เกิน 
80 ปีจำกทัว่โลก ซึง่ไม่เกนิ 120 องค์ กจ็ะเดนิทำง 
ไปร่วมประชุมกันเพื่อเลือกพระสันตะปำปำ 
องค์ใหม่

เมือ่อำย ุ80 ปีแล้ว หมำยควำมว่ำ บรรดำ
พระคำร์ดินัลเหล่ำน้ีจะไม่เข้ำร่วมในกำรประชุม
คอนเคลฟ หรือกำรประชมุเลอืกพระสนัตะปำปำ 
แต่ท่ำนสำมำรถรับกำรถูกเลือกได้ อันน้ีมำจำก
เหตุผลที่จะค่อยๆ ลดอำยุของพระสันตะปำปำ
ให้น้อยลง เพรำะเนื่องจำกบำงครั้งงำนที่มีควำม
หนักมำก แล้วก็ยิ่งสังคมมีควำมซับซ้อนต่ำงๆ 

แล้วพระสนัตะปำปำเมือ่ขึน้มำท่ำนมอีำย ุ80 กว่ำ 
ก็ถือว่ำค่อนข้ำงจะหนัก 

แล้วจะมีพิธีสถาปนาเมื่อไหร่ครับพระคุณเจ้า

เท่ำที่ทรำบคือพิธีสถำปนำจะจัดในวัน
เสำร์ที่ 14 กุมภำพันธ์ 2015 ซึ่งก่อนหน้ำนั้นคือ 
วันที ่12-13 กมุภำพนัธ์ พระสนัตะปำปำจะประชมุ 
คณะพระคำร์ดินัล หลังจำกน้ันแล้ว คือวันที่ 
15 กุมภำพันธ์ พระสันตะปำปำจะถวำยมิสซำ
ร่วมกับบรรดำพระคำร์ดินัลใหม่ ณ มหำวิหำร
นักบุญเปโตร 

ในฐานะที่พระคุณเจ้าอยู่ในรายชื่อที่ได้รับการ

ประกาศแต่งตั้ง และมีผู้ได้รับแต่งตั้งมาจาก

เอเชีย แอฟริกา ดูเหมือนมีจ�านวนมากขึ้น 

ตรงนี้พระคุณเจ้ามองว่าอย่างไรครับ

เท่ำที่ดูแล้ว คือกำรเป็นพระคำร์ดินัล
ของพระศำสนจักรคำทอลิกนั้น เป็นสัญลักษณ์
อย่ำงหนึ่งของควำมเป็นสำกลจำกทั่วโลก โดยที่
ในปัจจุบันนี้ จะมีควำมหลำกหลำยมำก ดังนั้น
พระสนัตะปำปำทรงพยำยำมแต่งตัง้พระคำร์ดนัิล
ที่มำจำกตัวแทนของทุกทวีป และก็จำกประเทศ
ต่ำงๆ ลักษณะน้ัน แม้ว่ำอำจจะมีบ้ำงที่อยู่ใน
ต�ำแหน่งของผู้มีส่วนร่วมในงำนบริหำรของงำน
ต่ำงๆ ของพระศำสนจักรในกรุงโรม ในต�ำแหน่ง
ของสมณกระทรวง สมณสภำต่ำงๆ ก็มี แต่โดย
ทั่วไปแล้วก็จะมีบรรดำพระสังฆรำชต่ำงๆ ที่ขึ้น
มำเป็นพระคำร์ดินัลจำกประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก
มำกขึ้น เพื่อคงไว้ซึ่งควำมเป็นสำกลของพระ
ศำสนจักรคำทอลิก 

ลักษณะของชุดพระคาร์ดินัล พระคุณเจ้า

ช่วยแนะน�าว่าเป็นอย่างไรหน่อยครับ 

โดยปกติแล้ว เร่ืองเสื้อเร่ืองอำภรณ์ ซึ่ง
ถ้ำอยู่ในเมืองไทยของเรำเป็นประเทศร้อน เรำก็
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จะใส่สีขำว แต่ถ้ำในยุโรป เครื่องแบบปกติของ
บรรดำพระสงัฆรำชกจ็ะเป็นสดี�ำ แล้วขลบิสต่ีำงๆ 
เป็นสัญลักษณ์ เช่น สีแดงเข้ม หรือสีม่วง 

ในขณะที่ชุดของพระคำร์ดินัลจะเป็นสี
แดง แต่เวลำที่เรำใส่เป็นชุดทำงกำร ชุดทำงกำร
ของบรรดำพระสังฆรำชจะเป็นสีม่วงแดงทั้งชุด 
แต่เรำไม่ค่อยใช้กันเท่ำไหร่ เรำจะใช้เฉพำะใน
พิธีที่ใหญ่จริงๆ แล้วส�ำหรับพระคำร์ดินัลก็จะ
เป็นสีแดงทั้งชุด 

ตราประจ�าต�าแหน่งล่ะครับ

ตรำนั้นมีมำตั้งแต่ดั้งเดิม เป็นสัญลักษณ์
ตำ่งๆ ต�ำแหน่งพระสังฆรำชพู่ห้อยสำมชั้น แต่
ถ้ำเป็นพระอัครสังฆรำชพู่ห้อยสี่ชั้น สีเขียว แต่
พอเป็นพระคำร์ดินัลพู่จะเป็นสีแดง แล้วจะเป็น
ห้ำช้ัน ซึง่ทัง้หมดน้ีเป็นเพยีงสญัลกัษณ์ภำยนอก
เท่ำนั้น 

ในอีกไม่นานเราจะเรียกพระคุณเจ้า  

เป็นพระคาร์ดินัลแล้ว อยากทราบว่า

พระคุณเจ้ามีแนวทาง มีนโยบาย หรือ 

มีวิธีคิดอะไรต่างๆ ที่เมื่อก้าวขึ้นมาอีก

ต�าแหน่งหนึ่งแล้ว มีความคาดหวังกับ 

พระศาสนจักรไทยอย่างไร หรืออยาก 

จะฝากอะไรกับสัตบุรุษบ้าง 

อันดับแรกทีเดียวน้ัน อย่ำงที่กล่ำวไว้
ต้ังแต่ตอนต้นว่ำ ไม่ได้คำดคิดว่ำ จะได้รับ
กำรแต่งตั้ง หรือได้รับกำรสถำปนำเป็นพระ
คำร์ดินัล เพรำะคิดว่ำไม่ได้มีควำมส�ำคัญพิเศษ
อะไร แต่พ่อถือว่ำเป็นพระคุณของพระเจ้ำ เป็น
พระพรโดยผ่ำนทำงสมเดจ็พระสนัตะปำปำ และ
แน่นอนกำรเป็นประมขุของสงัฆมณฑล เป็นพระ
สังฆรำชของสังฆมณฑล เรำก็ยังคงท�ำหน้ำที่นั้น
เป็นปกติต่อไป และเชื่อว่ำพระศำสนจักรของ
ประเทศไทยมีควำมชัดเจนอยู่ เรำก็จะด�ำเนิน 
ต่อไปในลักษณะนี้ จะพยำยำมขอควำมร่วมมือ
จำกบรรดำพี่น้องพระสงฆ์ นักบวช คริสตชน
ฆรำวำส รวมทัง้จำกทกุๆ องค์กรในสงัคมไทยน้ี
ด้วย ในฐำนะที่เรำก็เป็นพระศำสนจักรคำทอลิก 
ในสังคมที่มีควำมเป็นไทย 100 เปอร์เซ็นต์ 

แต่วำ่บทบำทของพระคำร์ดินัลนั้น ที่บอก
ไปว่ำมีบทบำทเป็นที่ปรึกษำของพระสันตะปำปำ
นั้น ก็คือหมำยควำมว่ำ จะต้องมีส�ำนึก แม้
จะเป็นพระสังฆรำชธรรมดำก็จะมีส�ำนึก หรือ
ไม่ใช่เฉพำะสังฆมณฑลของตนเอง ไม่ใช่เฉพำะ
ประเทศไทยของเรำเท่ำน้ัน ประเทศเพื่อนบ้ำน 
ที่ไหนที่มีควำมทุกข์เดือดร้อน เรำก็ต้องขยำย
หัวใจของเรำไปถึงส่วนนั้นด้วย 

แต่เมื่อมีสถำนภำพเป็นพระคำร์ดินัล ก็
จะต้องมองสังคมที่กว้ำงขึ้น สังคมระดับทวีป 
สังคมระดับโลก ที่เรำจะสำมำรถที่จะมีส่วนร่วม 
พยำยำมทีจ่ะท�ำให้สิง่ต่ำงๆ เหล่ำน้ีให้ขยำยในมมุ
กว้ำงขึน้ได้อย่ำงไร รวมทัง้ส�ำหรับพระศำสนจักร
ในสังคมไทยด้วย และในเวลำเดียวกันที่จะมี
ส่วนร่วมในระดับเอเชยี และระดับพระศำสนจักร
สำกล พ่อขอค�ำภำวนำเป็นพิเศษเพื่อตัวของพ่อ
ด้วย 
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พระคาร์ดินัลคือใคร? 

ต�ำแหน่ง “พระคำร์ดินัล” เป็นสมณศักดิ์
สงูสดุในพระศำสนจักร (โรมัน) คำทอลกิ รองจำก 
สมเด็จพระสันตะปำปำ พระคำร์ดินัลมีหน้ำท่ี 
ช่วยเหลอืให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำแก่พระสนัตะปำปำ 
ในงำนปกครองพระศำสนจักร เปรียบเสมือน 
วุฒิสมำชิกหรือองคมนตรีของพระสันตะ- 
ปำปำ นอกจำกน้ันยังเป็นหัวหน้ำบริหำรสมณ- 
กระทรวง สมณองค์กร และหน่วยงำนอื่นๆ 
ของพระศำสนจักร เปรียบเสมือนรัฐมนตรี 
ของพระศำสนจักรและของรัฐวำติกันบำงคร้ัง 
พระคำร์ดินัลอำจรับแต่งตั้งเป็นผู้แทนองค์พระ
สันตะปำปำ ไปต่ำงประเทศในโอกำสส�ำคัญ
พิเศษได้อีกด้วย“คณะพระคำร์ดินัล” ซึ่งรวมกัน 
เรียกว่ำ “The Sacred College of 
Cardinals” ยงัมหีน้ำทีบ่ริหำรพระศำสนจักรใน
ระหว่ำงทีต่�ำแหน่งพระสนัตะปำปำว่ำงลง (Sede 

Vacante) อีกด้วย หลังจำกที่พระสันตะปำปำ
สิน้พระชนม์ คณะพระคำร์ดินัลจะต้องมำประชมุ
กันเพื่อท�ำกำรเลือกตั้งพระคำร์ดินัลองค์หน่ึง  
ขึ้นเป็นพระสันตะปำปำแทนต่อไป

ค�ำว่ำ “คำร์ดนัิล” (ภำษองักฤษ“Cardinal” 
ภำษำละตนิ “Cardinalis”) มำจำกค�ำภำษำละตนิ
ว่ำ “cardo” ซึ่งแปลว่ำ “บำนพับ” “แกนหมุน 
อยู่กับที่” “เดือยประดู” ต�ำแหน่งคำร์ดินัล จึง 
หมำยถึง “บุคคลหลัก” ของงำนบริหำรในพระ
ศำสนจักรแต่ละแห่ง หรือทีด่�ำรงต�ำแหน่งบริหำร
งำนส�ำคัญในพระศำสนจักรเป็นกำรถำวร

สถำบัน “คำร์ดินัล” ไม่มีกลำ่วถึงเลยใน
พระคัมภีร์ ทั้งในพันธสัญญำเดิมและในพันธ
สัญญำใหม่ เพรำะเป็นสถำบันที่เกิดขึ้นภำยใน
พระศำสนจักรกรุงโรมเอง หลักฐำนกล่ำวถึง 
“คำร์ดนัิล” มีปรำกฏอยูต่ัง้แต่ปลำยศตวรรษท่ี 5  
ตั้งแต่แรกต�ำแหน่งน้ี หมำยถึง พระสงฆ์ ซึ่ง
ประจ�ำอยู่กับเขตวัด (tituli) ตำ่งๆ ของกรุงโรม  
ในอำณัติของพระสันตะปำปำ (ในใจควำมน้ี
ต�ำแหน่งคำร์ดินัล จึงยังใช้กับพระสงฆ์ประจ�ำ
ในอำสนวหิำรส�ำคญับำงแห่งนอกกรุงโรมอกีด้วย 
เช่น ทีค่อนสแตนตโินเปิล มลิำน รำเวนนำ ฯลฯ 
แต่ในทีส่ดุต�ำแหน่งดังกล่ำวนอกกรุงโรมกเ็ลกิไป  
สมเด็จพระสันตะปำปำปีโอ ที่ 5 ในปี ค.ศ. 
1567 ได้ทรงจ�ำกัดต�ำแหน่งคำร์ดินัล ไว้ส�ำหรับ
กรุงโรมเท่ำน้ัน) แต่ผู้ที่มีต�ำแหน่ง คำร์ดินัล 
คือ หัวหนำ้คณะสงฆ์ในเขตวัดแต่ละแห่งเท่ำนั้น  
(ดังน้ัน ค�ำว่ำ คำร์ดนัิล จึงมคีวำมหมำยว่ำ “ประมขุ”  
“หัวหน้ำ” ด้วย) คำร์ดินัลหัวหน้ำสงฆ์ในเขตวัด
ของกรุงโรมเช่นน้ีจึงได้ชือ่ว่ำ “พระคำร์ดนัิล-สงฆ์”  
(Cardinal Priests) จ�ำนวนเขตวัดที่มี 
คำร์ดินัลประจ�ำนี้ แต่เดิมมีจ�ำนวน 25 เขต ใน
ศตวรรษที่ 6 และต่อมำได้เพิ่มเป็น 28 โดย
แบ่งขึ้นกับมหำวิหำรทั้งสี่ คือ มหำวิหำรนักบุญ 
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เปโตร มหำวิหำรนักบุญเปำโล มหำวิหำรนักบุญ 
ลอเรนซ์ และมหำวิหำรสันตะมำรีอำ มำเจอเร  
มหำวิหำรละ 7 เขต โดยที่คำร์ดินัลเหล่ำน้ี 
มีหน้ำที่มำร่วมศำสนพิธีในมหำวิหำรดังกล่ำว 
ตำมที่มีก�ำหนดไว้อีกด้วย

นอกจำก พระคำร์ดนัิล-สงฆ์ แล้ว ต�ำแหน่ง  
คำร์ดินัล ยังเป็นต�ำแหน่งที่ให้กับสังฆำนุกร  
(Deacons) ผู้มีหนำ้ที่เอำใจใส่ดูแลคนยำกจน
ในเขตต่ำงๆ ทัง้ 7 เขตของกรุงโรมอกีด้วย ต่อมำ 
ในสมยักลำง (Middle Age) กำรแบ่งเขตดังกล่ำว 
ได ้ยกเลิกไป แต่ต�ำแหน่งพระคำร ์ดิ นัล- 
สังฆำนุกร ยังคงมีอยู่ต่อมำ แต่เปลี่ยนไปเป็น
ต�ำแหน่งประจ�ำวัดที่เคยเป็น “Diaconia” 
หรือ “ส�ำนักงำนเมตตำสงเครำะห์” ที่สังฆำนุกร 
แต่ละท่ำนเคยปฏิบัติงำนอยู่แต่เดิม วัดหรือ 
Diaconia ดงักล่ำวมจี�ำนวน 7 แห่ง ตำมจ�ำนวน 
เขต ต่อมำจ�ำนวน “พระคำร์ดินัล-สังฆำนุกร” 
เพิม่ขึน้เป็น 16 ในศตวรรษที ่8 และเป็น 18 ใน 
ศตวรรษที่ 12 ในจ�ำนวนนี้ 6 ทำ่น มีหน้ำที่
ช่วยศำสนพิธีของพระสันตะปำปำที่มหำวิหำร
ลำเตรันและได้ชื่อว่ำ “palatine deacons” 
(สงัฆำนุกรประจ�ำวงั) แยกจำกสงัฆำนุกรอืน่ๆ ที่
เรียกวำ่ “regionary deacons” (สังฆำนุกร 
ประจ�ำเขต) ประมุขของพระคำร์ดินัล-สงัฆำนุกร  
เรียกว่ำ “Archdeacon” (อัครสังฆำนุกร) 
มีหน้ำที่รักษำควำมเรียบร้อยในกรุงโรม และ
ดูแลทรัพย์สินของพระสันตะปำปำ จึงนับเป็น
บุคคลส�ำคัญที่สุดในพระศำสนจักรกรุงโรมรอง
จำกพระสันตะปำปำในสมัยกลำง

ในศตวรรษที่ 8 สมัยสมเด็จพระสันตะ 
ปำปำสเตฟำน ที่ 3 (ค.ศ.768-772) เป็นอย่ำงชำ้  
พระสังฆรำชประจ�ำสังฆมณฑล 7 แห่งที่อยู่
รอบๆ กรุงโรม คือ ออสตีอำ, ปอร์โต, ซันตำ- 
รูฟีนำ (ซิลวำ-กันดิดำ), อัลบำโน, ซำบีนำ,  

ตุสกุลุม (ฟรัสกำตี) และปำเลสตรีนำ ต้องมี 
หน้ำที่ผลัดกันมำประกอบศำสนพิธีที่พระมหำ
วิหำรลำเตรัน แทนองค์พระสันตะปำปำ พระ
สังฆรำชเหล่ำน้ีจึงได้ชื่อว ่ำ พระคำร์ดินัล- 
สงัฆรำช (Cardinal- Bishops) เพรำะท�ำหน้ำที่ 
นอกเขตสังฆมณฑลของตน

จึงเหน็ได้ว่ำในสมยัแรกต�ำแหน่งคำร์ดินัล 
เป็นต�ำแหน่งเฉพำะของคณะสงฆ์แห่งกรุงโรม 
(ประกอบด้วยพระสงฆ์ สังฆำนุกร และพระ
สังฆรำช) ซึ่งเป็นผู ้ร ่วมงำนใกล้ชิดกับพระ
สันตะปำปำ ทั้งในกำรบริหำรและศำสนพิธี  
ต่อมำในสมัยสมเด็จพระสันตะปำปำเลโอ ที่ 9  
(ค.ศ.1048-1054) ที่ป รึกษำใกล ้ชิดของ 
พระสันตะปำปำ ในงำนปฏิรูปพระศำสนจักร
ที่พระสันตะปำปำทรงเรียกมำจำกที่อื่นนอก 
กรุงโรม (เยอรมนั) กไ็ด้รับต�ำแหน่งคำร์ดนัิลด้วย 
บุคคลที่รับต�ำแหน่งน้ีจึงไม่จ�ำกัดอยู่แต่แวดวง
คณะสงฆ์ชำวโรมเท่ำน้ัน นอกจำกน้ันอ�ำนำจ
หน้ำที่ของพระคำร์ดินัลยังแผ่กว้ำงออกไปนอก
กรุงโรมและคำบสมุทรอิตำลีอีกด้วย ในเมื่อ 
พระสันตะปำปำทรงใช้พระคำร์ดินัลเหล่ำน้ีให้
เดินทำงแทนพระองค์ไปปฏิบัติภำรกิจในที่ต่ำงๆ 
ทั่วยุโรป แม้วำ่พระคำร์ดินัลชำติอื่นๆ ได้รับกำร
แต่งตั้ง แต่จ�ำนวนพระคำร์ดินัลชำวอิตำเลียน ก็
ยังมีจ�ำนวนมำกกว่ำชำติอื่นๆ ตลอดมำ ยกเว้น
ในสมัยที่พระสันตะปำปำทรงย้ำยส�ำนักไปอยู่ที่
เมืองอำวญีอง ประเทศฝร่ังเศสตอนใต้ ในระยะ
นั้นพระคำร์ดินัลส่วนใหญ่เป็นชำวฝรั่งเศส เช่น
เดียวกับพระสันตะปำปำ

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1150 คณะพระคำร์ดินัล 
(Sacred college of Cardinals) กลำย
เป็นองค์กำรหลัก ในกำรบริหำรงำนของพระ
ศำสนจักรในฐำนะที่ปรึกษำของพระสันตะปำปำ 
และมีพระคำร์ดินัล-สังฆรำชแห่งออสตีอำเป็น

26   อุดมศานต์  กุมภาพันธ์ 2015



หัวหน้ำ (Dean) คณะพระคำร์ดินัลประกอบ
ด้วยพระคำร์ดินัลทั้ง 3 ขั้นคือ พระคำร์ดินัล-
สงัฆรำช, พระคำร์ดนัิล-สงฆ์ และพระคำร์ดินัล-
สังฆำนุกร นอกจำกพระคำร์ดินัล-สังฆรำชแห่ง
ออสตีอำที่เป็นหัวหน้ำคณะแล้ว พระคำร์ดินัล
อีกองค์หน่ึงยังมีต�ำแหน่ง “Carmerlengo” 
มีหน้ำที่บริหำรงำนเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระ
ศำสนจักรอีกด้วย

ขัน้ทัง้สำมของคณะพระคำร์ดนัิลแต่แรกก็
ตรงกบัขัน้ศลีบวชทีพ่ระคำร์ดนัิลแต่ละท่ำนได้รับ
นัน่เอง แต่ต่อมำขั้นดังกล่ำวอำจไม่ตรงกับควำม
จริงเสมอไป เพรำะมีกำรแต่งตั้งพระสังฆรำช
ประจ�ำสังฆมณฑลอื่นๆ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง “พระ
คำร์ดินัล-สงฆ์” ประจ�ำวัดในกรุงโรมเป็นเพียง
เกียรตินำมเท่ำน้ัน จ�ำนวนวัดประจ�ำต�ำแหน่ง
จึงเพิ่มจ�ำนวนขึ้นด้วย ส่วนต�ำแหน่ง “พระ
คำร์ดินัล-สังฆำนุกร” ก็มักจะได้แก่พระสงฆ์ที่
มีต�ำแหน่งหน้ำที่ในส�ำนักงำนบริหำรต่ำงๆ ของ
พระศำสนจักร

จ�ำนวนพระคำร์ดินัลในสมัยกลำงมีไม่เกนิ 
53 แบ่งตำมขัน้ได้ ดังน้ี พระคำร์ดินัล-สงัฆรำช 7 
(ภำยหลังลดเหลือเพียง 6), พระคำร์ดินัล-สงฆ์ 
28, พระคำร์ดินัล-สังฆำนุกร 18, แต่ควำมเป็น
จริงแล้วจ�ำนวนพระคำร์ดินัลมีน้อยกว่ำก�ำหนด
มำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหลังศตวรรษที่ 13 เช่น 
ในสมยัสมเด็จพระสันตะปำปำอเล็กซำนเดอร์ ที่ 
4 (ค.ศ. 1254-1261) จ�ำนวนพระคำร์ดนัิลลดลง
เหลือเพียง 7 องค์เทำ่นั้น พระสังคำยนำที่เมือง
คอนสแตนส์ (ค.ศ. 1418) ก�ำหนดจ�ำนวนพระ
คำร์ดินัลไว้เพียง 24 องค์ ในที่สุดเมื่อปี ค.ศ. 
1586 สมเด็จพระสันตะปำปำซิกตุส ที่ 5 (ค.ศ. 
1585-1590) ได้ทรงก�ำหนดจ�ำนวนพระคำร์ดนัิล
ไว้ให้เพียง 70 ท่ำน ที่ท่ำนโมเสสตั้งให้เป็นผู้
ช่วยปกครองประชำกรอสิรำเอลในถิน่ทรุกนัดำร 

(เทียบ กดว 11:16-30) โดยแบ่งจ�ำนวนตำม 
ขัน้ต่ำงๆ ดงัน้ีคอื พระคำร์ดินัล-สงัฆรำช 6 องค์ 
(ประจ�ำสงัฆมณฑลออสตอีำ, อลับำโนล, ฟรัสกำต,ี  
ปอร์โต-ซนัตำรูฟีนำ, เวลเล ตรี และปำเลสตรีนำ)  
พระคำร์ดินัล-สงฆ์ จ�ำนวน 50 องค์ ส่วนมำก 
เป็นพระอัครสังฆรำชหรือพระสังฆรำชจำก
สังฆมณฑลต่ำงๆ ทั่วโลก และพระคำร์ดินัล-
สังฆำนุกร จ�ำนวน 14 องค์ แต่นักบุญยอห์น 
ที ่23 พระสนัตะปำปำ ได้ทรงยกเลกิกฎเกณฑ์น้ี 
จ�ำนวนพระคำร์ดินัลในสมัยของพระองค์ ท่ำนมี
มำกกว่ำ 80 องค์ สมเด็จพระสันตะปำปำเปำโล 
ที่ 6 ทรงแต่งตั้งพระคำร์ดินัลถึง 27 องค์ ท�ำให้
จ�ำนวนพระคำร์ดินัลเพิ่มถึง 103 องค์ จ�ำนวน
พระคำร์ดินัลเมื่อปี ค.ศ. 1969 มีถึง 134 องค์ 
นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปำปำ ทรง
แต่งตั้งพระคำร์ดินัลใหม่ครำวนี้ (2 กุมภำพันธ์ 
ค.ศ. 1983) ถึง 18 องค์ ท�ำให้จ�ำนวนพระ
คำร์ดินัลเพิ่มขึ้นไปถึง 138 องค์ จำกชำติต่ำงๆ 
ทกุทวปี น่ำสงัเกตว่ำต�ำแหน่งพระคำร์ดนัิลซึง่แต่
เดิมเป็นเพียงต�ำแหน่งโดยเฉพำะของคณะสงฆ์
ชำวโรม ได้กลำยเป็น คณะบคุคลทีม่สีมำชกิจำก
ทุกทวีปในโลก เป็นกำรแสดงออกถึงสำกลของ
พระศำสนจักรคำทอลิกอย่ำงแท้จริง ถึงกระนั้น
สำกลภำพนี้ค่อยๆ แสดงออกทีละน้อย แต่แรก
คณะพระคำร์ดินัลประกอบด้วยสมำชิก จำก
คณะสงฆ์ชำวโรมน้ัน ต่อมำก็มีสมำชิกจำกชำติ
ตำ่งๆ ในทวีปยุโรป แต่พระคำร์ดินัลส่วนใหญ่ 
ก็ยังเป็นชำวอิตำเลี่ยนอยู ่น่ันเอง จนกระทั่ง
ปี ค.ศ. 1875 จึงมีพระคำร์ดินัลองค์แรกของ
สหรัฐอเมริกำคือ พระคำร์ดินัลยอห์น แมคคลอ
สกี ้(John McCloskey) แห่งนิวยอร์ก และต้อง
รอจนถึงปี ค.ศ. 1946 จึงมีพระคำร์ดินัลชำวจีน 
องค์แรกคือ พระคำร์ดินัลเตียน (Thomas 
Tien) ต่อมำในปีค.ศ.1953 ก็มีพระคำร์ดินัล
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ชำวอินเดียองค์แรกคือ พระคำร์ดินัลกรำชีอัส  
(Valcrian Gracias) และในค.ศ. 1960 
จึงมีพระคำร์ดินัลชำวแอฟริกำผิวด�ำองค์แรก
คือพระคำร์ดินัลลอเรียนรูกัมวำ (Laurean 
Rugambwa)

กำรเลือกผู้หน่ึงผู้ใดให้รับต�ำแหน่งพระ
คำร์ดินัล ขึน้อยูก่บัพระสนัตะปำปำโดยตรง พระ
คำร์ดินัล-สงัฆรำชจะต้องเป็นสงัฆรำชประจ�ำสงัฆ
มณฑลรอบๆ กรุงโรม ดังที่ได้กล่ำวแล้ว แต่
ในปัจจุบันต�ำแหน่งสังฆรำชประจ�ำสังฆมณฑล
ดังกล่ำวก็เป็นเพียงเกียรตินำมเท่ำน้ัน เพรำะ
ผู้ที่บริหำรสังฆมณฑลดังกล่ำวจริงๆเป็นพระ
สังฆรำชอีกองค์หนึ่ง พระคำร์ดินัล-สงฆ์ และ
พระคำร์ดินัล-สังฆำนุกรซึ่งแต่แรกเลือกมำจำก 
พระสงฆ์และสังฆำนุกรน้ันอำจจะเป็นพระ
สังฆรำชอยู่ก่อนแล้วก็ได้ นอกจำกน้ันตลอด
เวลำหลำยศตวรรษที่แล้วมำ คณะพระคำร์ดินัล
มกัจะมผู้ีทีเ่ป็นฆรำวำส (คือ ยงัไม่ได้รับศีลบวช) 
รวมอยู ่ด้วยจ�ำนวนหน่ึงอยู ่เสมอโดยเฉพำะ 
ในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยำ (Renaissance) ซึ่ง
พวกเจำ้นำย หรือพระสันตะปำปำมักจะแต่งตั้ง
ญำตพิีน้่องหรือพรรคพวกของตน ให้มตี�ำแหน่ง
คำร์ดินัล เอำไว้ช่วยตัดสินสนับสนุนนโยบำยใน
กำรบริหำรโดยผู้ที่รับต�ำแหน่งคำร์ดินัล เหล่ำน้ี
มีเพียงแต่เจตนำ จะรับศีลบวช “สักวันหนึ่งใน
อนำคต” เทำ่นั้น ในสมัยนั้นคณะพระคำร์ดินัล
จึงมีหลำยท่ำนที่ยังไม่ได้รับศีลบวชเพรำะไม่มี
เจตนำ หรือเพรำะอำยุไม่ถึงก�ำหนดคือเป็นเด็ก
อำยุเพียง 10 ขวบ หรือน้อยกว่ำนั้น นับเป็น
เร่ืองที่น�ำควำมเสื่อมเสียมำให้พระศำสนจักร
อยู่ไม่น้อย สังคำยนำที่เมืองเตรนต์ ได้ล้มเลิก
ธรรมเนียมที่ไม่ถูกต้องเหล่ำน้ี และข้อก�ำหนด
ของสมเดจ็พระสนัตะปำปำซกิตสุที ่5 ได้ก�ำหนด
คุณสมบัติของผู้ที่จะรับเลือกเป็นพระคำร์ดินัล

ว่ำ ต้องมคีวำมรู้ควำมสำมำรถ มคุีณธรรมควำม
ศักดิ์สิทธิ์และด�ำเนินชีวิต น่ำเคำรพนับถือ อำยุ 
(อย่ำงน้อยทีส่ดุ) ของพระคำร์ดนัิลแต่ละขัน้ ต้อง
ถอืตำมกฎเกณฑ์ทีก่�ำหนดไว้ส�ำหรับผู้รับศลีบวช
ขัน้น้ันๆ คอื 22 ปีส�ำหรับสงัฆำนุกร, 23 ปีส�ำหรับ
พระสงฆ์ และ 30 ปี พระสังฆรำช นอกจำกนั้น
ถ้ำผู้รับเลือกยังไม่ได้รับศีลบวชเมื่อรับแต่งตั้ง
เป็นพระคำร์ดินัล จะต้องได้รับศีลบวชตำมขั้น
พระสงฆ์เป็นอย่ำงน้อย และนักบุญยอห์น ที่ 23 
พระสนัตะปำปำก�ำหนดให้ พระคำร์ดนัิลทกุองค์
ทีย่งัไม่ได้เป็นพระสงัฆรำชเมือ่รับแต่งตัง้ ต้องรับ
ศีลบวชเป็นพระสังฆรำชเสียก่อน (15 เมษำยน 
ค.ศ. 1962)

ต�ำแหน่งพระคำร์ดินัลไม่ใช่ศีลบวช กำร
แต่งตั้งจึงไม่ใช่พิธีบวชอย่ำงที่บำงท่ำนอำจ
จะเข้ำใจ แต่เป็นเพียงกำรเลื่อนสมณศักดิ์
เท่ำน้ัน พิธีแต่งตั้งกระท�ำในกำรประชุมคณะ
พระคำร์ดินัลกับพระสันตะปำปำ ที่เรียกว่ำ 
“Consistory” ซึง่แยกเป็น “กำรประชมุภำยใน” 
(Secret Consistory) ที่พระสันตะปำปำทรง
แจ้งรำยชื่อผู้ที่จะรับต�ำแหน่งพระคำร์ดินัลให้
คณะพระคำร์ดินัลทรำบ กำรแจ้งน้ีท�ำให้พระ
คำร์ดินัลใหม่ได้รับสทิธิท์ีจ่ะเข้ำประชมุเลอืกพระ
สันตะปำปำได้ทันที รวมทั้งอภิสิทธิ์อื่นๆ ของ
พระคำร์ดนัิล หลงัจำกน้ันจะมพีธิมีอบหมวกแดง 
(biretta) ซึ่งเป็นเครื่องหมำยของพระคำร์ดินัล
ในกำรประชมุภำยนอก (Public Consistory) 
และหลังจำกน้ันพระคำร์ดินัล-สงฆ์ (เช่นพระ
คำร์ดินัลมีชัยของเรำ) และพระคำร์ดินัล-สังฆำ
นุกร ก็จะไปกระท�ำพิธีเข้ำครอบครองวัดประจ�ำ
ต�ำแหน่งในกรุงโรมตำมโอกำส

เคร่ืองหมำยประจ�ำต�ำแหน่งของพระ
คำร์ดนัิล โดยเฉพำะคอื หมวกปีกกว้ำง (galero, 
ซึ่งในปัจจุบันเลิกใช้แล้ว) และหมวก “บีเร็ตตำ้” 
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(biretta หมวกทรงสีเ่หลีย่ม สนัด้ำนบนเป็นสำม
แฉก) สีแดง (เลือดนก) ซึ่งเป็นสีของอำภรณ์
อื่นๆ ของพระคำร์ดินัลด้วย (สีอำภรณ์ของ
พระสังฆรำชคือ สีม่วง) สีแดงนี้เป็นสัญลักษณ์ 
หมำยถึงโลหิตที่พระคำร์ดินัลจะต้องมีควำม
กล้ำหำญถึงกับยอมสละได้ เพื่อป้องกันและ
เทิดทูนค�ำสอนที่พระศำสนจักรสั่งสอน เพื่อ
เสริมสร้ำงสันติภำพ และควำมสงบสุขของ 
ประชำกรคริสตชน เพื่อควำมเจริญมั่นคงของ 
พระศำสนจักร ฉะน้ันในพิธีแต่งตั้งพระสันตะ 
ปำปำจะกล่ำวกับพระคำร์ดินัลใหม่ ขณะที่ทรง
มอบหมวกแดงประจ�ำต�ำแหน่งน้ีว่ำ “เพื่อเป็น
เกยีรตแิด่พระเป็นเจ้ำผู้ทรงสรรพำนุภำพและเป็น
อำภรณ์ประดบัสนัตะส�ำนัก ท่ำนจงรับหมวกแดง
อันเป็นเคร่ืองหมำยต�ำแหน่งคำร์ดินัลอันสูงส่ง 
หมวกแดงน้ีหมำยควำมว่ำ ท่ำนจะต้องแสดง
ตนกล้ำหำญ แม้กระทั่งจะต้องหลั่งโลหิตถึง 
แก่ชวีติ เพือ่ยกย่องเทดิทนูควำมเชือ่อนัศกัด์ิสทิธิ์ 
เพื่อสันติภำพและควำมสงบสุขของประชำกร 
คริสตชน เพื่อควำมเจริญมั่นคงของพระ
ศำสนจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เดชะพระนำมพระ
บิดำและพระบุตร และพระจิต”

เนื่องจำกต�ำแหน่งคำร์ดินัลเป็นสมณศักดิ์
สิทธิ์ สู งสุดในพระศำสนจักรรองจำกพระ
สันตะปำปำ พระคำร์ดินัลแต่ละท่ำนจึงมีศักดิ์
เทียบได้กับ“เจ้ำชำย” ในรำชวงศ์ สมเด็จพระ
สันตะปำปำอูรบัน ที่ 8 (ค.ศ.1630) ทรงอนุญำต 
ให้พระคำร์ดินัลใช้ค�ำน�ำหน้ำ ชือ่ว่ำ “Eminence” 
(พระสันตะปำปำใช้ค�ำน�ำหน้ำชื่อว่ำ Holiness 
เช่น “His Holiness Pope John-Paul 
II” ส่วนพระสังฆรำชใช้ว่ำ “ Excellency”) 
นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 พระคำร์ดินัลมีศักดิ์
เหนือบรรดำพระสังฆรำชและอัครสังฆรำช
และในศตวรรษที่ 15 ยังมีศักดิ์เหนือบรรดำ 

พระอยักำด้วย (Patriarch เป็นต�ำแหน่งประมุข
ของพระศำสนจักรส�ำคัญแต่โบรำณ โดยเฉพำะ
จำกพระศำสนจักรทำงตะวนัออก (กลำง) เช่น อ
เล็กซำนเดรีย, เยรูซำเล็ม, คอนสแตนติโนเปิล, 
เวนิส, ลิสบอน ฯลฯ) นอกจำกนั้นพระคำร์ดินัล
แม้เป็นเพียงพระสงฆ์ ยังมีสิทธิลงคะแนนเสียง
ในกำรประชุมสังคำยนำได้ด้วย สิทธิ์ลงคะแนน
เสียงในกำรประชุมสังคำยนำน้ีเป็นสิทธิ์ของพระ
สังฆรำชเทำ่นั้น

ในบรรดำหน้ำทีแ่ละอภิสทิธิต่์ำงๆ ของพระ
คำร์ดินัลตำมที่ก�ำหนดไว้ในประมวลกฎหมำย
ของพระศำสนจักรน้ัน หน้ำทีท่ีเ่หน็ได้ชดัเจนกว่ำ
เพื่อนก็คือ กำรเลือกตั้งและรับเลือกตั้งเป็นพระ
สันตะปำปำ แต่เดิมทีเดียวพระสันตะปำปำ ใน
ฐำนะที่เป็นพระสังฆรำชแห่งกรุงโรม ได้รับเลือก 
จำกบรรดำสัตบุรุษและคณะสงฆ์ของกรุงโรม
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อมำ บรรดำพระสังฆรำช
ของสังฆมณฑลรอบๆ กรุงโรมก็มีสิทธิ์ในกำร
เลือกตั้งพระสันตะปำปำด้วย และเม่ือต�ำแหน่ง
คำร์ดินัลเพิ่มควำมส�ำคัญขึ้นในฐำนะที่ปรึกษำ
พิเศษของพระสันตะปำปำ พระคำร์ดินัลก็มี
สิทธิ์มำกขึ้นในกำรเลือกพระสันตะปำปำ ในปี  
ค.ศ. 1059 สมเด็จพระสันตะปำปำนิโคลัส ที่ 2  
ทรงก�ำหนดให้พระคำร์ดินัลเท่ำน้ันมีสิทธิ์ลง
คะแนนเลือกตั้งพระสันตะปำปำได้ ทั้งน้ีก็เพื่อ
ขจัดกำรแทรกแซงของผู้ปกครองบ้ำนเมือง และ
พระจักรพรรดิในกำรก�ำหนดตัวผู้ที่จะขึ้นเป็น
พระสันตะปำปำ ตำมกฎนี้ทีแรกพระคำร์ดินัล-
สังฆรำชทั้ง 6 องค์ จะต้องเลือกและเสนอชื่อ
พระคำร์ดินัลจ�ำนวนหน่ึง ทีเ่หน็ว่ำเหมำะสมน่ำจะ 
เป็นพระสันตะปำปำได้ ให้คณะคำร์ดินัลลง
คะแนนตัดสินเลือกท่ำนหน่ึงจำกรำยชื่อน้ี แต่ 
ต่อมำในปีค.ศ. 1139 สังคำยนำลำเตรันที่ 2  
ได้ยกเลิกกำรเสนอรำยชื่อผู้ควรที่รับเลือกน้ีเสีย 
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ติดต่อกับภำยนอก จนกว่ำจะท�ำกำรเลือกตั้ง
ส�ำเร็จแล้ว ผลกำรลงคะแนนเลือกตั้งได้รับกำร
ประกำศให้ประชำชนที่มำชุมนุม รอคอยทรำบ 
ที่บริเวณลำนมหำวิหำรนักบุญเปโตร โดยใช ้
สัญญำณควันทำงปล่องไฟ ถำ้กำรลงคะแนนยัง
ไม่ได้ 2 ใน 3 ทีต้่องกำร ควนัจะออกมำเป็นสดี�ำ 
แสดงว่ำยังไม่มีพระสันตะปำปำ สัญญำณควันนี้
จะปรำกฏให้เห็นวันละ 2 ครั้ง แต่ถ้ำควันออก
มำเป็นสีขำว ประชำชนก็จะทรำบวำ่กำรเลือกตั้ง
ส�ำเร็จได้พระสนัตะปำปำองค์ใหม่แล้วบรรยำกำศ
ในลำนมหำวหิำรนักบญุเปโตร ระหว่ำงกำรเลอืก
ตั้งพระสันตะปำปำนับว่ำเป็นบรรยำกำศที่น่ำ 
ตื่นเต้นระทึกใจอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน

ข้อมูลจาก คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส

และในปี ค.ศ. 1179 สังคำยนำลำเตรันที่ 3 ก็
ก�ำหนดให้ผู้รับคะแนนเสยีง 2 ใน 3 ของจ�ำนวน
พระคำร์ดินัลที่ออกเสียงได้เป็นพระสันตะปำปำ
ทันที กฎนี้ยังใช้อยู่จนทุกวันนี้ แต่สมเด็จพระ
สนัตะปำปำเปำโล ที ่6 ยงัก�ำหนดไว้เมือ่วนัที ่21 
พฤศจิกำยน ค.ศ. 1970 ด้วยว่ำ พระคำร์ดินัล
ที่มีอำยุเกิน 80 ปีแล้วไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนและ
รับเลือกตั้งเป็นพระสันตะปำปำอีก และจะต้อง
พ้นจำกต�ำแหน่งหน้ำที่ต่ำงๆ ของพระศำสนจักร
และของรัฐวำติกันด้วย

กำรลงคะแนนเลือกตั้งพระสันตะปำปำ
กระท�ำที่กรุงโรมเป็นกำรภำยใน ระหว่ำงพระ
คำร์ดินัลเรียกว่ำ “Conclave” (ค�ำว่ำภำษำ
ละตินแปลว่ำ “ห้อง” ที่ปิดกุญแจ) ไม่มีกำร
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เสียงรอบทิศ / มติชนทีวี 

ว่าที่พระคาร์ดินัลชาวไทยแถลงข่าวครั้งแรก หลังได้รับแต่งตั้ง 

เมื่อวำนน้ี มุขนำยกฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ โกวิทวำณิช ประมุขปกครองเขตมิสซัง 
กรุงเทพฯ ร่วมแถลงข่ำวต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังได้รับกำรแต่งตั้งจำกสมเด็จพระสันตะปำปำ 
ฟรังซิส 

ในกำรแถลงข่ำว มุขนำยกเกรียงศักด์ิ โกวิทวำณิช ซึ่งก�ำลังจะเป็นพระคำร์ดินัลชำวไทย 
องค์ที ่2 ในประวัตศิำสตร์แสดงควำมคิดเหน็ถงึกำรแต่งตัง้คร้ังน้ี  โดยมองว่ำ สมเด็จพระสนัตะปำปำ 
พยำยำมกระจำยสมำชกิพระคำร์ดนัิล  ไปยงัภมูภิำคต่ำงๆให้มำกขึน้จำกที ่ ท่ำนเป็น 1 ใน 3 มขุนำยก 
จำกเอเชียซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพระคำร์ดินัลใหม่ จำกรำยชื่อกำรแต่งตั้งทั้งหมด 20 ท่ำนในครั้งนี้ 

และเช่ือว่ำพระสนัตะปำปำ เหน็ควำมส�ำคญัของภมูภิำคเอเชยีจำกทีป่ระชำชนในเอเชยีให้ควำม
ส�ำคัญกบัศำสนำ ซึง่จะเป็นปัจจัยทีช่่วยยกระดบักำรร่วมมือกนัระหว่ำงพีน้่องศำสนำต่ำงๆในภมูภิำค
นี้เพื่อให้เป็นสังคมที่ดีขึ้น โดยกำรท�ำหน้ำที่หลังจำกนี้จะยึดมั่นในแก่นค�ำสอนเรื่อง “ควำมรัก” เพื่อ
ให้สังคมอยู่ร่วมกันแบบสันติวิธี

มุขนำยกเกรียงศกัดิ ์ยงัอธบิำยหน้ำทีข่องพระคำร์ดินัลว่ำม ี2 ส่วนหลกัคอื หน้ำทีแ่รกจะเป็น
ทีป่รึกษำให้พระสนัตะปำปำ ผ่ำนกระบวนกำรประชมุจำกสมณกระทรวง และสมณสภำทีรั่บผิดชอบ 
ด้ำนตำ่งๆ ซึ่งมุขนำยกเกรียงศักดิ์ ระบุวำ่ตัวท่ำนเองคงเข้ำร่วมประชุมและท�ำหน้ำที่ตำมบทบำทโดย
รวม  โดยไม่ได้เจำะจงแนะน�ำด้ำนใดด้ำนหนึ่งโดยเฉพำะ และหน้ำที่หลักอันดับต่อมำ คือร่วมท�ำ
หน้ำที่ในสมำชิกคณะพระคำร์ดินัล ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมำณ 120 ท่ำน 

มุขนำยกเกรียงศกัดิ ์ยงัเปิดเผยว่ำสิง่ทีท้่ำทำยในกำรท�ำหน้ำทีค่อืเร่ืองกำรเข้ำไปรับมอืกบัเรือ่ง
ทำงโลกต่ำงๆ โดยมุขนำยกเกรียงศักดิ ์มองว่ำ ศำสนำต่ำงๆมบีทบำท ทีจ่ะต้องร่วมมือกนัให้ศำสนิกชน 
ยึดมั่นต่อคุณค่ำทำงศำสนำเพื่อด�ำเนินชีวิตโดยไม่ตกเป็นทำสของกระแสต่ำงๆ ที่ผิดศีลธรรม

ส�ำหรับในเร่ืองขั้นตอนและพิธีกำรหลังจำกน้ี มุขนำยกเกรียงศักดิ์ จะเข้ำพิธีสถำปนำอย่ำง
เป็นทำงกำรในวันที่ 14 กุมภำพันธ์ เวลำประมำณ 16.00 น. ตำมเวลำประเทศไทย และจะมีกำร
ถ่ำยทอดสดให้ชำวไทยได้ชมกันด้วย ผำ่นช่อง TNN 24

อุชเชนี กวีคาทอลิก ศิลปินแห่งชาติ ได้ประพันธ์ในหนังสือ “อานุภาพแห่งกางเขน อานุภาพ
แห่งความรัก” เพื่อถวายและร่วมชื่นชม รวมทั้งเป็นเหมือนบทภาวนาขอพรเพื่อต�าแหน่งส�าคัญของ
พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ วันนี้ยังใช้ได้ พร้อมกับความหมายที่ครบครัน

 “ขอพระเจ้าโปรดปรานี อาศัยพระบารมี
ให้ท่านเปี่ยมด้วยปรีชาญาณ
 ปกครองสัตบุรุษเนิ่นนาน เมตตาเป็นฐาน
หว่านรักเจือจานแจกไป
 ให้สัตบุรุษในอ้อมหฤทัย ได้ซาบซึ้งใน-
ความรักจากใจนายชุมพา”
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

จากปีเก่าสู่ปีใหม่
ควำมเคลื่อนไหวและกำรเปลี่ยนแปลง

เป็นส่ิงที่คู่ขนำนไปกับวิถีชีวิตมนุษย์ จากปีเก่า 
สูปี่ใหม่ กจ็ะเป็นเช่นน้ี ส�ำคัญอยูท่ีว่่ำ เรำจะด�ำรง
คงอยู่และเจริญก้ำวหน้ำยิ่งๆ ขึ้นไปได้อย่ำงไร
ในปีใหม่นี้

คงมบีำงอย่ำงทีต้่อง “ตดัเพือ่ทิง้” อย่ำงเช่น 
อบำยมุขทุกประเภท กิเลสทุกประกำรและพยศ
ช่ัวทุกชนิดเท่ำที่เรำจะสำมำรถท�ำได้แต่ละข้อๆ 
ตำมล�ำดับ

ส่วนอีกบำงอย่ำงก็ต้อง “ตัดเพื่อต่อ” 
อย่ำงเช ่นกำรยุติเ ร่ืองรำวที่ รังแต่จะยุให ้ร�ำ 
ต�ำให้ร่ัว หรือก่อให้เกิดกำรทะเลำะเบำะแว้ง
และควำมเสียหำยบำนปลำยออกไป ทั้งนี้ทั้งนั้น  
เพื่อรักษำไมตรีจิตมิตรภำพกันไว้ให้ยั่งยืน

หลำยคร้ังหลำยกรณี เรำต้องเสียเวลำ 
หน้ำที่ ไมตรีและควำมเป็นพี่น้องกัน ก็เพรำะ 
ไม่รู้จัก “ตัดเพื่อต่อ” นี่เองแหละมิใช่หรือ

คติโบรำณจึงมักจะเตือนสติเรำเอำไว้ว่ำ  
“รักยำว (มิตรภำพ-ภรำดรภำพ) ให้บั่น” (สิ่งที่ 
จะบั่นทอนต่ำงๆ นำนำ) เพื่อจะได้รักษำ
สถำนกำรณ์และสัมพันธภำพให้เป็นปกติสุข 
ต่อกัน

ส่วน “รักสั้นให้ต่อ” น้ัน หมำยถึงถ้ำ 
ไม่หวังให้ไมตรีจิตมิตรภำพและภรำดรภำพ
มั่นคงยืนยง ก็ต่อควำมยำวสำวควำมยืดน้ัน 
ต่อไป เดี๋ยวเยื่อใยสำยสัมพันธ์อันดีที่เคยม ี
ต่อกัน ก็อำจจะขำดสะบั้นลงไปได้
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ดังน้ัน เรำต้องกำรตัดทิ้งหรือต้องกำร 
ต่อเติม อยำกรักสั้นหรือรักยำวด้วยสิ่งไหน 
เหตใุด กเ็ป็นเร่ืองทีจ่ะต้องพจิำรณำและกล้ำทีจ่ะ
ตดัสนิใจลงมือท�ำ เพือ่ด�ำเนินกำรให้บงัเกดิผลดี
ที่น่ำพึงปรำรถนำตำมมำ

ในทัศนะคริสตชน วำระส่งท้ำยปีเก่ำเข้ำ
สู่ปีใหม่ จึงเป็นโอกำสที่เรำคริสตชนจะได้ขอ
ขมำโทษพระเจ้ำส�ำหรับบำปผิดที่จะต้องตัดไม่
กระท�ำอกีหรือหลกีไปให้พ้นจำกมนั พร้อมๆ ไป
กับขอพรนำนำประกำรอันจ�ำเป็นส�ำหรับต่อด้วย
กำรท�ำบุญท�ำควำมดีต่อไป โดยเฉพำะควำมดีที่ 
ตรงข้ำมควำมไม่ดีที่เรำได้ท�ำมำอย่ำงต่อเน่ือง 
หรือหมักหมมมำช้ำนำน

ด้วยเหตุนี้ ในโอกำสขึ้นต้นปีใหม่นี้ เรำ
จึงควรแสดงควำมปรำรถนำดีขอพรจำกพระ
และอวยชัยให้พรกันอย่ำงสร้ำงสรรค์ น่ันคือ 
ขอให้ได้ตดัในสิง่ทีต้่องตดัและต่อในสิง่ทีต้่องต่อ 
ทั้งน้ี เพื่อเพิ่มพูนควำมดีให้ทวีขึ้นและสำมำรถ
บ�ำรำบปรำบปรำมควำมชัว่เลวทรำมให้ละลดเลกิ
ได้ในที่สุด

หำกเรำ “ร่วมด้วยช่วยทวีควำมดี” ต่อกัน
และกันเช่นน้ี ก็เชื่อได้แน่นอนว่ำสัมพันธภำพ 
อันดีงำมระหว่ำงพระกับมนุษย์และมนุษย์ 
ด้วยกันก็จะดีขึ้นได้อย่ำงทั่วถึงในทุกระดับ 
อย่ำงน่ำประทับใจ สมเป็นวำระอันเป็นมงคล
ของปีใหม่ตลอดทั้งปี และอีกทั้งยังเป็นที่มำของ
สันติสุข-สันติภำพที่แท้จริงโดยทั่วกัน 

สิ่งที่ด ี ในปีเก่า เรา “ต่อ” ยอด

เพื่อตลอด ในปีใหม่ ใจสุขสันต์

สิ่งไม่ดี มีวิบัติ ต้อง “ตัด” พลัน

เพื่อทุกวัน ในปีใหม่ พระให้พร.
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

มธ 1:23

......หญิงพรหมจำรีจะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชำย ซึ่งจะได้รับนำมว่ำ “อิมมำนูเอล” 

แปลวำ่ “พระเจ้ำทรงสถิตกับเรำ”

มธ 16:26-27

......มนุษย์จะได้ประโยชน์อนัใดในกำรทีไ่ด้ทัง้โลกเป็นก�ำไร แต่ต้องสญูเสยีชวีติ มนุษย์จะต้อง 

ให้สิ่งใดเพื่อแลกกับชีวิตที่สูญเสียไปนั้นให้กลับคืนมำ บุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จกลับมำในพระสิริ

รุ่งโรจน์ของพระบิดำพร้อมกับบรรดำทูตสวรรค์ เมื่อนั้นพระองค์จะประทำนรำงวัลแก่ทุกคนตำม

ควำมประพฤติของเขำ

กษัตริย์องค์ใหม่ของอำณำจักรแห่งหน่ึง 
ต้องกำรที่จะแสดงให้เห็นว่ำพระองค์สนใจใน 
ควำมเป็นอยูข่องประชำชนของตน จึงให้เสนำบดี
ไปค้นหำผู้ที่ยำกจนที่สุด เพื่อพระองค์เองจะไป 
รับประทำนอำหำรที่บ้ำนครอบครัวนั้นด้วย

เสนำบดกีส็ำมำรถค้นหำครอบครัวทีย่ำกจน 
ที่สุดได้ไม่ยำกนัก จึงกรำบทูลพระมหำกษัตริย์ 
และแจ้งแก่ครอบครัวทีย่ำกจนน้ันถงึพระประสงค์ 
ของกษัตริย์ของตน... เม่ือได้รับแจ้งถึงวันที่
กษตัริย์จะเสด็จเยีย่ม ครอบครัวน้ันกข็อเสนำบดี
ให้กรำบทูลให้พระองค์ชะลอไว้ก่อน เพรำะ
ตนเองต้องกำรเตรียมบ้ำน เตรียมห้อง เตรียม
ทุกอย่ำงให้ดีขึ้นเพื่อสมศักดิ์ศรีของกษัตริย์

“อิมมานูเอล” –  
“พระเจ้าทรงสถิตกับเรา”

เวลำผ่ำนไป กษัตริย์ก็ร้อนพระทัยให้
เสนำบดไีปตดิตำมเร่งทีจ่ะเสด็จเยีย่ม แต่ทกุคร้ัง
ก็จะได้รับค�ำตอบขอชะลอไว้ก่อน เพรำะบรรดำ
สมำชิกของครอบครัวยำกจนน้ันต่ำงยังขยัน
ขันแข็งเตรียมบ้ำนของตน พวกเขำยังได้ขอให้
เพือ่นบ้ำนของเขำมำช่วยด้วย จัดห้องโน้น ห้องน้ี  
ขยำยโน่น ขยำยนี่ ขอยืมเงินจำกเพื่อนบ้ำนที่จะ
ไปซือ้ของตกแต่งบ้ำนซือ้เฟอร์นิเจอร์ ตดิผ้ำม่ำน 
ปูพรม ฯลฯ เพื่อให้สมเกียรติแก่กษัตริย์ที่จะ
เสด็จมำเยี่ยม...... จนบำ้นที่ซอมซ่อของตนบัดนี้
กลำยเป็นคฤหำสน์ย่อมๆ หลังหนึ่ง.....

ส่วนกษัตริย์ก็ได้แต่เฝ้ำรอ และเมื่อได้
รับรำยงำนถึงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นพระองค์ก็เศร้ำ

34   อุดมศานต์  กุมภาพันธ์ 2015



พระทัย เพรำะควำมปรำรถนำที่พระองค์จะ
สมัผัสกับควำมยำกจนของประชำกรของพระองค์
นั้น ไม่สำมำรถบรรลุพระประสงค์ของ

พระองค์ได้พบครอบครัวทีย่ำกจนทีส่ดุของ 
อำณำจักรรำยน้ี บัดน้ีกลำยเป็นครอบครัวที่ถูก
วัตถุนิยม บริโภคนิยมครอบง�ำแล้วองค์พระเยซู 
คริสตเจ้ำทรงต้องกำรเป็น “อมิมำนูเอล” - “พระเจ้ำ
ทรงสถิตกับเรำ” จริงๆ ทุกคน ทุกวัน กำรตั้ง
ศีลมหำสนิทและมอบพระองค์เองทั้งกำย โลหิต 
จิตวิญญำณแก่เรำเป็นพยำนแห่งควำมรักน้ีเป็น
อย่ำงดี พระองค์ต้องกำร “เสด็จมำสถิตกับเรำ”  
อย่ำงที่เรำ “เป็น” (being) โดยไมค่�ำนงึถึงเรือ่ง  
“มี” (having) ถงึแม้เรำจะต�ำ่ต้อย อนำถำ ยำกจน 
อดอยำก สิ้นเนื้อประดำตัวเพียงใดก็ตำม...

เปรียบเสมือนห้องรับแขกในบ้ำน ทีม่ห้ีอง
รับแขกก็เพื่อไว้รับแขก จึงจ�ำเป็นต้องมีที่ว่ำง
พอที่จะให้แขกเดินเข้ำมำได้ มีเฟอร์นิเจอร์เท่ำที่ 
จ�ำเป็นส�ำหรับให้แขกน่ัง... แต่ถ้ำห้องรับแขกน้ี
กลับเต็มไปด้วยเก้ำอี้นั่ง โต๊ะกลำง โต๊ะชำ โต๊ะ
กำแฟ โต๊ะขำ้ง เตียงนั่งเล่น ตู้โชว์ของ เครื่อง
วิทยุ ทีวี และ เฟอร์นิเจอร์ต่ำงๆ จนเต็มห้อง...
และเรำยงัจะเรียกห้องน้ีว่ำเป็นห้องรับแขกหรือ...  
คงเป็นห้องเก็บของมำกกว่ำ...

เช่นกนั องค์พระเยซคูริสตเจ้ำทรงต้องกำร
มำเยี่ยมเรำอย่ำงที่เรำ “เป็น” (being) โดยไม่
ค�ำนึงถึงเรื่องที่เรำ “มี” (having)... พวกเรำจง
ต้อนรับพระองค์ทุกวันเถิด โดยเฉพำะทำงศีล
มหำสนิท (Eucharist) 
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ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร

ผมอยากเป็นคนดี
 “ท่านเริ่มต้นเป็นคนดี เป็นนักบุญแล้วครับ” นักบุญออกัสตินได้บอกไว้แล้ว และสุภำษิต

จีนยังมีกล่ำวไว้วำ่ “ทำงไกลหมื่นลี้ เริ่มจำกก้ำวแรก” ...ดีกวำ่จะพูดว่ำ “ผมเป็นคนดีกับเขำไม่ได้” 
หรือร้ำยกว่ำนั้นอีก “ผมไม่อยำกเป็นคนดีแล้ว” จะพูดจริงหรือประชดใครก็ตำม

 “ผมอยากเป็นคนดี” เป็นจุดเริ่มต้น แต่ถำ้ท่ำนไม่พยำยำมท�ำดีจริงๆ อย่ำงที่บอก ทำ่นก็
ไม่ถึงจุดหมำยปลำยทำงของคนดีนะครับ และเครื่องมือที่ช่วยให้ทำ่นเป็นคนดีได้จริงๆ มีเยอะเลย
ครับ คือ

 1) หลักธรรมในทุกศาสนา สอนให้เรำท�ำดี หลีกหนีควำมชั่วครับ ใครพยำยำมท�ำตำม
หลักธรรมอย่ำงดี สม�่ำเสมอ แม้จะมีข้อผิดพลำดไปบำ้ง แต่ก็พยำยำมแก้ไขเสมอ เขำก็เป็นคนดี 
เป็นนักบุญได้ ครับ

 2) ค�าสั่งสอนของพ่อ-แม่ ครูบาอาจารย์ ญาติ มิตร และผู้ที่มีความหวังดีต่อเรา ให้เรำ
ท�ำตำมอยำ่งซื่อสัตย์เสมอ เรำเป็นคนดีได้แน่ๆ ครับ

 3) ตัวอย่างดีๆ ทั้งหลำย ที่เรำพบเห็นในชีวิต เป็นแรงผลักดันให้เรำเป็นคนดีได้เยอะ
เลยครับ “เขำ้ฝูงหงส์เป็นหงส์ เข้ำฝูงกำเป็นกำ” ครับ

4) แม้ตัวอย่างไม่ดีต่างๆ หรือค�าสบประมาท ด่าแช่งต่างๆ ส�ำหรับคนฉลำดก็สำมำรถ 
น�ำมำเป็นประโยชน์ ช่วยให้เรำเป็นคนดีได้ครับ

5) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความช่วยเหลือ และก�าลังใจจากพระผู้เป็นเจ้าที่เรำเรียกว่ำ  
พระหรรษทาน จะช่วยให้เรำเป็นคนดี เป็นนักบุญได้อย่ำงแน่นอนเลยครับ ต้องสวดภำวนำขอ
พระองค์เสมอๆ นะครับ

 สุดๆ อยู่ที่ความตั้งใจจริง และควำมเพียรพยำยำมของเรำแต่ละคนครับ ควำมช่วยเหลือ
ตำ่งๆ ช่วยให้ทุกคนเป็นคนดีได้ แต่ถ้ำใครไม่ใช้เครื่องมือต่ำงๆ ที่พระให้ แต่กลับไปท�ำตำมใจชอบ 
ตำมกิเลสตัณหำของเขำเอง เขำก็กลำยเป็นคนชั่ว เป็นคนเลวไปเองครับ

ทุกคนเป็นคนดีได้ครับ แต่หลำยคนก็ไม่ได้เป็นคนดี จะไปโทษใครก็คงไม่มีประโยชน์
อะไรดอกครับ ปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีจะดีกว่ำครับ ทุกคนท�ำได้ครับ

ถ้าผมเป็นคนดี ผลดีก็เป็นของผมเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และรางวัล 
ในสวรรค์นิรันดรด้วยครับ 
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ท่วงท�านองแห่งรัก
ผงศิลา 

ชวนร�าพึง

เมื่อเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นในบ้านแล้ว สมาชิกทุกคนในบ้าน ต่างช่วยกันรับผิดชอบ ต่างยอมรับ 
ความผิดของตน ส่วนหนึ่งไม่มีใครโยนความผิดให้ผู้อื่น กล่าวโทษผู้อื่นเพ่ือเอาตัวรอดเลย ดังน้ัน
ปัญหาความขัดแย้งจึงแก้ตกไปอย่างนุ่มนวล และมีข้อสรุปเพ่ือมิให้ผิดพลาดซ�้าแล้วซ�้าเล่า ในชีวิต
ของเรานัน้ เรามนัจะหลกีเลีย่งการกระทบกระทัง่กบัคนอืน่ได้ยาก การเกดิความขดัแย้งกบัผูอ้ืน่ ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ จึงมิใช่เรื่องแปลก แต่เราควรสนใจท่าทีในการจัดการปัญหา ถ้าหากมี
ปัญหาแล้ว ต่างฝ่ายต่างมีความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ยอมลดราวาศอกแก่กัน ยอมส�ารวจ
ตรวจสอบตัวเองเหมือนคนในครอบครัวนี้ ก็ย่อมไม่มีความขัดแย้งที่ต้องพัวพันกันอย่างแก้ไม่ตก

ยาบ�ารุงชามหนึ่ง
นำนมำแล้ว ยังมีครอบครัว ๆ หน่ึง 

อยูด้่วยกนัสีค่น พ่อแม่และลกูสะใภ้ ครอบครัวน้ี
เป็นครอบครัวทีรั่กใคร่สำมัคคีปรองดองกนัมำก 
สมำชิกในครอบครัวต่ำงเคำรพยกย่องซึ่งกัน 
และกัน ดูแลเอำใจใส่รักใคร่ซึ่งกันและกัน

ครั้งหนึ่ง ผู้เป็นแม่ป่วยลง ลูกชำยก็น�ำ
เงินจ�ำนวนมำก ไปซื้อโสมมำต้นหนึ่ง ซื้อไก่อีก
ตัวหนึ่ง เพื่อให้ภรรยำของตนตุ๋นเป็นยำบ�ำรุงให้
แม่กิน ลูกสะใภ้ตุ๋นซุปโสมชำมใหญ่ ยกเข้ำมำ
ในห้องนอนของแม่ พอดีแม่นอนหลับเสียแล้ว 
ลกูสะใภ้ไม่อยำกรบกวนท่ำนผู้เฒ่ำ ซึง่ก�ำลงัหลบั
สนิท จึงวำงยำบ�ำรุงชำมนั้นไว้บนโต๊ะ แล้วเดิน
ออกไปเลี้ยงไก่หลังบ้ำน

เวลำน้ันเอง สนัุขเฝ้ำบ้ำนตวัใหญ่กห็ลดุ
เข้ำมำในห้อง มันได้กลิน่หอมชวนกนิของซปุชำม
นั้น จึงจัดกำรเลียกินเสียหมดเกลี้ยง

ลกูสะใภ้เลีย้งไก่เสร็จเรียบร้อย กเ็ข้ำมำ
ในห้อง เห็นซุปยำบ�ำรุงรำคำแพงถูกสุนัขขโมย
กินจนเกลี้ยง ก็ร้อนใจ จนร้องไห้โฮออกมำ 
พลำงกล่ำวโทษตัวเองว่ำ

“เป็นความผิดของฉันเองที่ไม่ได้คิด
ระวังเจ้าหมาตัวน้ัน ปล่อยให้มันหลุดเข้ามาใน
ห้องนี้ได้...”

ผู้เป็นแม่กต็ืน่ขึน้เช่นกนั เมือ่รู้เร่ืองน้ีเข้ำ
ก็ปลอบสะใภ้ว่ำ “อย่าต�าหนิตัวเองเลย ลูกแม่  
เร่ืองน้ีจะว่าไปแล้วต้องว่าแม่ถึงจะถูก มัวแต ่
นอนหลับอุตุ สุนัขเข้าในห้องก็ยังไม่รู้เรื่อง...”

ผู้เป็นพ่อก็กล่ำวว่ำ “อย่าเถียงกันเลย 
เร่ืองน้ีข้าเองกผิ็ดเหมือนกนั ทัง้ๆ ทีเ่หน็ลกูสะใภ้ 
เลี้ยงไก่อยู่ แทนที่จะช่วยเขาบ้าง กลับมัวแต่
ท�างานของตัวเอง เขาก็เลยไม่มีเวลาเข้ามา 
ปลุกเจ้าให้ลุกขึ้นมาทานซุป...”

ขณะน้ัน ลกูชำยกลบัจำกบ้ำนเพือ่นบ้ำน 
เมื่อรู้เหตุกำรณ์เช่นนี้ก็ปลอบทุกคนว่ำ “ท่านพ่อ 
ท่านแม่ ไม่ต้องพูดอีกแล้ว เร่ืองน้ีจะโทษท่าน 
ทั้งสองไม่ได้ ควรโทษข้ามากกว่า ความจริง 
ถ้าข้าเอาเจ้าหมาตัวใหญ่น้ันไปล่าสัตว์ตั้งแต่เช้า  
ป่านน้ีก็ไม่เกิดเร่ืองเช่นน้ีแล้ว แต่ข้ามัวแต่นึก
สนุก ไปเล่นหมากรุกกบัพวกเพือ่น ๆ  เสยีเพลนิ 
ท่านแม่ก็เลยอดทานซุปยาบ�ารุงชามนี้” 
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สื่อศึกษา
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

1. www.medialteracy.net

ข้อมลูกำรรู้เท่ำทนัสือ่ กำรคิดเชงิวเิครำะห์ 
กำรคิดได้ด้วยตนเอง เน้นเร่ืองกำรป้องกันเด็ก
จำกแอลกอฮอล์ ตัวอยำ่งสื่อ ภำพยนตร์ กำร
ประชุมและหัวข้อกำรบรรยำย ตลอดจนงำน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง

2. www.medialit.org

ศนูย์กำรรู้เท่ำทนัสือ่ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ข้อมูลเชิงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรรู้เท่ำทันสื่อ รู้เท่ำ
ทันสื่อคืออะไร มีควำมส�ำคัญอยำ่งไร สอนรู้เทำ่
ทันสื่อได้อย่ำงไร และตัวอย่ำงกรณีศึกษำที่ดี

เบญจทัศน์ : การรู้เท่าทันสื่อ
เว็บไซต์ที่สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้

3. www.nmmlp.org 

โครงกำรกำรรู ้ เท ่ำทันสื่อของ New 
Mexico ข้อมูลหลักกำรเบื้องต้นของกำรรู้เท่ำ
ทันสื่อ กำรศึกษำ กำรคิดวิเครำะห์ กำรผลิตสื่อ
ด้วยตนเอง สื่อวัฒนธรรมในกำรสร้ำงสุขภำพ
ส่วนตัวและสุขภำพชุมชน

4. www.aml.ca

สมำคมกำรรู้เท่ำทันสื่อ ข้อมูลกำรรู้เท่ำ
ทันสื่อ ข่ำวและกิจกรรมของสมำคมสนับสนุน
ข้อมูลกำรรู้เท่ำทนัสือ่แก่ครูอำจำรย์ บรรณำรกัษ์ 
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนวัฒนธรรมผู้เชี่ยวชำญด้ำน
สื่อ ผู้สนใจทั่วไปโดยเฉพำะด้ำนผลกระทบของ
สื่อมวลชนต่อวัฒนธรรม
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5. www.kidsplay.org

โครงกำรกำรรู้เท่ำทันสื่อส�ำหรับเยำวชน 
Project Literacy Among Youth 
(PLAY) เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ ข้อมูลข่ำวสำร กำรรู้เท่ำทันสื่อ 
แหล่งควำมรู้ กำรพัฒนำหลักสูตร กำรสอนและ
กำรวิจัยรู้เท่ำทันสื่อ

6. www.frankwbakwer.com

แหล่งข้อมูลกำรเรียนรู้สื่อ หลักสูตรและ
กำรสอนกำรเรียนรู้สื่อ รวมถึงทักษะกำรวิจัย
กำรเรียนรู้สื่อ

7. www.media-awareness.ca

องค์กรผู้ริเร่ิมพัฒนำโปรแกรมกำรรู้เท่ำ
ทันสือ่ทำงอนิเทอร์เน็ต เป็นแหล่งรวบรวมข้อมลู
กำรรู ้เท่ำทันสื่อ พัฒนำให้เด็กและเยำวชนมี
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ได้ด้วยตนเอง

8. http://interract.uoregon.edu/ 
medialit/CAMEO/

โครงกำรกำรรู้เท่ำทันสื่อออนไลน์ แหล่ง
รวบรวมเอกสำร บทควำม บรรณำนุกรม ดำ้น
กำรรู้เท่ำทันสื่อ เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสื่อเพื่อกำรศึกษำส�ำหรับ
เด็กและเยำวชน

9. www.pbskids.org

แหล่งรวบรวมข้อมูลที่สนับสนุนด้ำน
วิชำกำร กำรเรียนกำรสอนสื่อตำ่งๆ วิดีโอคลิป  
เกมคอมพิวเตอร์ที่ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรที่ดี
ส�ำหรับเด็ก โดยกำรศึกษำและกำรเรียนรู้จำก
คอมพิวเตอร์

10. www.reneehobbs.org

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรกำรสื่อสำร กำร
เรียนรู้สื่อ กำรรู้เท่ำทันสื่อ ผลกระทบจำกสื่อ 
กำรวิจัยและควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง 
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

J 
Judge   = ผู้พิพำกษำ 
Judge instructor (หรือ auditor) = ผู้รับและท�ำส�ำนวนคดี อัยกำร
 the Judge  = 1) พระเจ้ำ (ผู้พิพำกษำมวลมนุษย์)
      2) ผู้วินิจฉัย (วีรบุรุษ ผู้ปกครองชนชำวฮีบรูบำงเผ่ำในยุค  
     ก่อนมีกษัตริย์)
 The Book of Judges   =  หนังสือผู้วินิจฉัย (ชื่อพระคัมภีร์ฉบับหนึ่ง)
Judgement   = กำรพิพำกษำ
 general judgement,  = กำรพิพำกษำรวม กำรพิพำกษำประมวลพร้อม
 moral judgement,  = กำรตัดสินทำงศีลธรรม
 particular judgement,  = กำรพิพำกษำรำยบุคคล
judicial   = เกี่ยวกับกำรพิพำกษำ วินิจฉัย ตัดสิน
 judicial act   = กำรวินิจฉัยคดี
 juridical fault   = ควำมผิดพลำดในกำรวินิจฉัย
 juridical goof faith   = ควำมสุจริตใจในกำรวินิจฉัย
 judicial power   = อ�ำนำจตัดสินคดี
 judicial process   = กระบวนกำรด�ำเนินคดี 
 judicial proof   = ข้อพิสูจน์ทำงศำล
 judicial vicar  = ผู้ช่วยพระสังฆรำชในงำนวินิจฉัยคดี 
judiciary   = เกี่ยวกับกำรพิจำรณำตัดสินคดี
 the judiciary   = 1) คณะผู้พิพำกษำ 2) อ�ำนำจพิจำรณำตัดสินคดี
      3) ระบบกำรพิจำรณำตัดสินคดี
junior   = 1) ผู้เยำว์ 
      2) ยุวภรำดำ หรือยุวภคินี (ผู้เตรียมปฏิญำณตนตลอดชีวิต)
juridic person  = นิติบุคคล 
 public juridic person  = 1) นิติบุคคลภำครัฐ 
     2) นิติบุคคลภำคพระศำสนจักร (นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นโดย 
     อ�ำนำจของพระศำสนจักร)
 private juridic person  = 1) นิติบุคคลภำคเอกชน 
      2) นิติบุคคลภำคคริสตชน (นิติบุคคลที่คริสตชนจัดตั้งขึ้น
     ตำมกฎเกณฑ์ของพระ ศำสนจักร)
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์ค�านวณ อึ้งชูศักดิ ์

สิงหำคม ค.ศ. 1492 นักเดินเรือหัวด้ือ 
ชำวเจนัว อิตำลี ชื่อ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ออก 
เดินทำงจำกท่ำเรือในประเทศสเปน เพื่อจะไปยัง
อินเดีย แทนที่จะลงใต้อ้อมแอฟริกำและมุ่งไปทำง 
ตะวนัออกเหมอืนทีท่กุคนท�ำกนัมำ โคลมับสัยนืยนั 
ว่ำจะไปทำงตะวันตก โดยข้ำมมหำสมทุรแอตแลนตกิ 
แทน เพรำะเขำเชือ่ว่ำโลกกลม ไม่ว่ำจะไปทำงตะวนั
ออกหรือตะวันตก ก็ต้องมำเจอกันแน่นอน แถม
ยังจะย่นระยะทำงอีกมำกด้วย นับเป็นสิ่งที่ท้ำท้ำย
สุดๆ ผู้คนต่ำงติดตำมอย่ำงใจจดจ่อว่ำโคลัมบัสจะ
เจออินเดียหรือเดินเรือหลุดขอบโลกกันแน่ 

สองเดือนถัดมำ โคลัมบัสประสบกับ 
ควำมส�ำเร็จในเดอืนตลุำคม เขำพร้อมลกูเรือซำนตำ  
มำรีอำ มำขึ้นฝั ่งของหมู่เกำะบำฮำมำในทะเล
แคริบเบียน ดินแดนที่ปัจจุบันเรียกว่ำประเทศ 
ซำนซัลวำดอร์ โดยที่ตัวเองยังเข้ำใจว่ำมำถึงทวีป
เอเชียแล้ว ซึ่งต่อมำภำยหลังจึงได้รู้ว่ำเป็นดินแดน
ใหม่หรือโลกใหม่ 

โคลัมบัสได ้ เป ิดศักรำชใหญ ่ของกำร 
เดินทำง กำรค้นพบดินแดนใหม่นับเป็นเหตุกำรณ์
ทำงประวัติศำสตร์ เป็นกำ้วกระโดดของควำมเจริญ
รุ่งเรืองตำ่งๆ ตำมมำอีกมำกมำย รวมถึงกำรก�ำเนิด
ประเทศอย่ำงอเมริกำ เมื่อมีสิ่งดีก็ย่อมมีสิ่งที่ไม่ดี
ปะปนมำด้วยกันอย่ำงแน่นอน ประเทศมหำอ�ำนำจ
อยำ่งสเปน โปรตุเกส อังกฤษ ฝรั่งเศส ก็เริ่มขยำย
กำรล่ำอำณำนิคมมำทำงทวีปอเมริกำ เอำดินแดน
เหล่ำน้ีมำเป็นเมืองขึ้น ขนเอำทรัพยำกรมีค่ำเช่น
ทองค�ำ กลับไปยังเมืองแม่ในยุโรป 

ชนเผ่ำพื้นเมืองดังเดิมในดินแดนอเมริกำ
เช่นชำวมำยำ และที่เรียกว่ำอินเดียแดงนั้น รู้จักต้น
ยำสบู (Tobacco) มำนำนแล้ว และใช้ใบยำสบูมำ
เคี้ยวหรือสูบในช่วงมีกำรเฉลิมฉลองพิธีกรรมหรือ
เทศกำลร่ืนเริง ส่วนคนยุโรปที่ตำมหลังโคลัมบัส 
มำน้ัน กท็ดลองสบูดบู้ำง ใหม่ๆ กไ็ม่ชอบ แต่ยำสบู
นั้นมีสำรนิโคติน ที่เขำ้ข่ำยเป็นยำเสพติด พอใช้ไป
ใช้มำสักพัก พวกลูกเรือก็ชอบและเร่ิมติด เวลำ
เรือกลับไปยุโรป นอกจำกขนทองที่กอบโกยมำจำก
อำณำนิคมแล้ว ก็เอำยำสูบกลับไปด้วย 

ใหม่ๆ ยำสูบก็ใช้กันเฉพำะในกลุ่มลูกเรือ
ของสเปน โปรตุเกส แต่ท่ำเรือสมัยน้ันเป็นแหล่ง
ชมุนุมของกะลำสเีรือจำกทกุชำต ิยำสบูกเ็ร่ิมกระจำย
ไปยังลูกเรืออังกฤษ ฝรั่งเศส ฮอลันดำ จนมำถึง
เอเชีย ยำสูบน้ันใช้แล้วติดแน่นอน เมื่อติดก็มี
ควำมต้องกำรมำกขึน้ รำชวงศ์บำงประเทศกเ็หน็เป็น
โอกำสเก็บภำษีเพื่อเอำเป็นรำยได้ ค�้ำจุนกำรขยำย
อำณำนิคมหรือท�ำสงครำมต่ำงๆ สเปนที่ประเทศ
ที่เป็นมหำอ�ำนำจทำงทะเล ถึงกับประกำศให้เมือง
ท่ำบำงแห่งเป็นศูนย์กลำงของกำรคำ้ขำยยำสูบโลก 

พอคนสูบกันมำกขึ้น ก็เกิดควำมคิดในกำร
ท�ำไร่ยำสูบ ตัวตั้งตัวตีคืออังกฤษ ที่ไปยึดครอง 
บำงส่วนของอเมริกำแถบตะวันออก โดยเฉพำะ
รัฐเวอร์จิเนีย ถือเป็นแหล่งปลูกยำสูบส�ำคัญ  
เพื่อป้อนควำมต้องกำรของตลำดในยุโรป คนชั้น
แรงงำนในอังกฤษหรือในยุโรป ก็หลั่งไหลเข้ำไป
บุกเบิก ตั้งหลักแหล่งท�ำนำท�ำไร่ยำสูบ บำงส่วนไป
เป็นครอบครัว บำงส่วนไปแต่ผู้ชำย ก็ต้องมีกำร

สงครามบุหรี่
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หำผู้หญิงเพื่อไปเป็นภรรยำให้ วิธีกำรง่ำยๆ คือ
ก�ำหนดค่ำตัวผู้หญิงเทียบเป็นมูลค่ำเท่ำกับปริมำณ
ยำสูบหนัก 120 ปอนด์ หรือประมำณ 50 กิโลกรัม

ตอนน้ียำสูบก็กลำยเป็นพืชเศรษฐกิจที่
ท�ำรำยได้มหำศำล หำแรงงำนคนผิวขำวไม่พอ  
ก็มีกำรเอำแรงงำนชำวแอฟริกำมำเป็นทำสด้วย 
หลำยประเทศเห็นโอกำสได้เงินมำแบบง่ำยๆ ก็
ท�ำกำรผูกขำดกำรค้ำขำยยำสูบเป็นเจ้ำมือเสียมือ 
ประเทศไทยเรำก็ลอกเลียนแบบ โรงงำนยำสูบใน
ไทยก็เป็นของรัฐบำล ขึ้นกับกระทรวงกำรคลัง

กำรต่อสู้ระหว่ำงอเมริกำและเจ้ำอำณำนิคม
เดิมอย่ำงอังกฤษก็มีส่วนหน่ึงมำจำกเร่ืองยำสูบ มี
กำรเก็บภำษีแพง ท�ำให้ผู้ปลูกยำสูบเป็นหน้ีพ่อค้ำ
ชำวอังกฤษ เหมือนชำวนำไทยเป็นหน้ีพ่อค้ำคนกลำง 
เม่ือกำรเอำรัดเอำเปรียบของเจ้ำอำณำนิคมอย่ำง
อังกฤษมำถึงขีดสุด ก็เกิดกำรลุกฮือต่อสู้ปฏิวัติ 
ปฏิเสธอ�ำนำจของกษัตริย์อังกฤษ ประกำศตนเอง
เป็นประเทศเสรีที่เรียกว่ำอเมริกำ 

เวลำผ่ำนไปพร้อมกับกำรขยำยตัวของกำร
สูบบุหรี่ในประเทศต่ำงๆ จำกเดิมที่มวนด้วยมือ ก็
เปลี่ยนมำเป็นใช้เครื่องจักร จำกรูปแบบซิกำร์มวน
โตๆ มำเป็นบุหร่ีมวนธรรมดำบรรจุซองสะดุดตำ 
ผลิตบหุร่ีออกมำขำยกนัได้ทลีะมำกๆ จำกหลกัล้ำน 
มวนเป็นหลำยพันล้ำนมวน จำกเดิมที่รัฐผูกขำด 
พ่อค้ำรุ ่นใหม่ก็เข ้ำมำมีบทบำทขอสัมปทำนไป  
เกิดเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในฝั่งอังกฤษเช่นฟิลิปส์  
มอริส ส่วนอเมริกำก็มีบริษัทดุกค์ และอำร์ เจ  
เรย์โนล์ เป็นต้น

ควำมนิยมของบุห ร่ีที่ท� ำให ้ เ กิดคนสูบ 
มำกมำยมหำศำลจนผลิตกันไม่ทัน มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับสงครำมโลก เ ม่ืออเมริกำกระโจนเข ้ ำสู ่
สงครำมโลกคร้ังทีห่น่ึง ต้องส่งเด็กหนุ่มๆ เป็นทหำร 
ไปรบหลำยแสนคน ทหำรหนุ่มจำกบ้ำนจำกครอบครัว  
และคนรัก ต้องมำเผชญิกบัควำมกดดนัต่ำงๆ วนัๆ
กอ็ยู่ในสนำมเพลำะ ยงิกนัไปยงิกนัมำ พอเหน่ือยก็

หยุด กองทัพบกอเมริกำก็ท�ำกำรแจกบุหรี่ให้ทหำร
เอำไว้สูบ นำยพลจอห์น เจ เปอร์ชิงที่เป็นแม่ทัพ
ถึงกับประกำศว่ำ สงครำมโลกคร้ังน้ีแพ้ชนะกัน 
ด้วยกระสนุและบหุร่ี และเร่งเร้ำให้สร้ำงกระสนุและ
บุหร่ีให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของทหำรทุกคน 
จึงไม่แปลกใจทีท่หำรทกุคนสบูบหุร่ีจัด สงครำมโลก
คร้ังทีห่น่ึงจบลงด้วยชยัชนะของอเมริกำ ทหำรหนุ่ม
ที่ส่งไปรบน้ันพอกลับมำทุกคนก็ติดบุหร่ีกันหมด 
คนเหล่ำน้ีถอืเป็นฮโีรของประเทศ กำรสบูบหุร่ีกเ็ลย
กลำยเป็นสัญลักษณ์อยำ่งหนึ่งของผู้ชำย 

กระแสกำรสูบบุห ร่ีมำระ เบิด เถิด เทิ ง
หลังสงครำมโลกคร้ังที่หน่ึง ธุรกิจโทรทัศน์และ
ภำพยนตร์เ ร่ิมขยำยตัว บริษัทบุหร่ีอำศัยกำร
โฆษณำสร้ำงภำพลักษณ์ตำ่งๆ วำ่สูบบุหรี่แล้วโก้เก ๋
ขนำดไหน มกีำรเอำดำรำทัง้หญงิและชำย มำเป็นคน
โฆษณำน�ำ แทรกบททีพ่ระเอกนำงเอกสบูบหุร่ีเข้ำไป
ในหนัง จนบุหร่ีกลำยเป็นพระเอกของทุกวงกำร  
ไม่วำ่จะเป็นวงกำรผู้หญิง ผู้ชำย เยำวชน เศรษฐี 
และนักกำรเมือง ยอดคนสูบบุหร่ีพุ่งกระฉูด จน
บริษัทผลิตกันแทบไม่ทัน บริษัทบุหร่ีกลำยเป็น
บริษัทที่มีอิทธิพลมำกมำยมหำศำล ใช้เงินที่ได้มำ
อดุหนุน (ซือ้) นักกำรเมอืง วงกำรภำพยนตร์ วงกำร
โฆษณำ วงกำรกีฬำ วงกำรทหำรต�ำรวจ วงกำร
ศึกษำ ฯลฯ 

สมัยก่อนกำรวิจัยทำงกำรแพทย์ยังไม่ค่อย
เจริญ แพทย์บำงกลุ่มก็หลงผิดเข้ำข้ำงบุหรี่ เห็นว่ำ
บหุร่ีช่วยให้สดชืน่ ลดควำมเครียด สมองเเล่น แก้ง่วง  
ถงึกบัเชยีร์ให้คนสบูเลยกม็ ีพวกเรำกค็งไม่แปลกใจ 
ที่เห็นหมอจ�ำนวนมำกที่สูบบุหร่ี แต่ก็มีหมอหลำย
คนที่เร่ิมสงสัยในพิษภัยที่แท้จริงของบุหร่ี แต่
ดั้งเดิมก็มีหมอสังเกตว่ำคนงำนท�ำควำมสะอำด
ปล่องเตำพิง มักจะเป็นมะเร็งและเสียชีวิตมำกกว่ำ
คนธรรมดำ เคยมีบำงท่ำนเสนอว่ำคนสูบบุหร่ีก็จะ
เป็นโรคมะเร็งเช่นกัน และเตือนให้มีกำรควบคุม
บุหร่ี แต่ก็ไม่มีหลักฐำนทำงวิทยำศำสตร์ชัดเจนที่
จะมำโน้มน้ำวผู้คน 
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การหาหลักฐานมายืนยันว่าบุหร่ีเป็นพิษภัย
ที่ร้ายแรงนั้นมาประสบความส�าเร็จเอาในช่วง ค.ศ. 
1950-1960 เมื่อวงการแพทย์อังกฤษพบว่าคน 
ที่สูบบุหร่ีมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนไม่สูบ
ถึง 50 เท่า และมีการติดตามแพทย์หลายพันคน 
เปรียบเทียบอัตราตายของแพทย์ที่สูบบุหร่ี และ
ไม่สูบบุหร่ี ข้อค้นพบที่ส�าคัญคือแพทย์ที่สูบบุหร่ี 
ตายเร็วกว่า โดยเฉลีย่ประมาณ 10 ปี แพทย์ทีส่บูบหุร่ี 
นั้นตายจากมะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง โรคหัวใจ 
โรคปอดอุดกันเร้ือรัง หลังจากน้ันก็มีการศึกษา
วิจัยทยอยออกมาเป็นร้อยๆ เร่ือง และสรุปตรง
กันว่าบุหร่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งคนสูบและคน
รอบข้าง คนที่แม้ไม่สูบแต่ต้องหายใจเอาควันบุหรี่
เข้าไปก็ป่วยและเป็นมะเร็งได้ ทีเ่ราเรียกว่า “สบูบหุร่ี 
มือสอง” หลักฐานเหล่านี้น�าไปสู่การฟ้องร้องบริษัท
บุหร่ีว่าเป็นต้นเหตุแห่งการตายของประชาชน และ
ศาลในอเมริกาก็ประทับรับฟ้องให้บริษัทบุหร่ีจ่าย
ค่าเสียหาย 

ปัจจุบันน้ีไม่มีข้อถกเถียงอีกแล้วว่าบุหรี่
เป็นยาพิษที่ฆ่าคนในระยะยาว ตอนผมเป็นเด็ก
นักเรียนมัธยมที่โรงเรียนอัสสัมชัญ นักเรียนที่สูบ
บุหร่ีถือเป็นความผิดร้ายแรง มีเพื่อนหลายคนติด
บุหร่ี พอพักเรียนระหว่างคาบ ก็จะต้องรีบวิ่งไป
แอบสูบที่ห้องน�้าหรือมุมตึกต่างๆ เคราะห์ร้ายถูก
จับได้ก็จะโดนท�าโทษรุนแรง น�ามาตีก้นประจาน
บนหอประชุม แต่พอเลิกเรียนหรือมีงานเฮฮาปาร์ตี้
ตามบ้านเพื่อน ก็มีการน�าบุหรี่มาแจกให้ทดลองสูบ
กัน เด็กนักเรียนสามารถหาซื้อบุหรี่ได้ง่าย ไม่ต้อง
ดูอายุ เดินออกมานอกโรงเรียนก็ซื้อได้แล้ว ผมเอง 
ก็ยังเคยลองสูบดูคร้ังสองคร้ัง ตามเพื่อนชวน  
แต่รู้สกึมนัทรมาน และทีบ้่านกไ็ม่มคีนสบูกนั กเ็ลย
ไม่ลองต่อ นับว่าโชคดีไป 

ปัจจุบันมีคนไทยสูบบุหร่ีประมาณ 11 
ล้านคน ในแต่ละปีมีคนตายจากโรคที่มีบุหร่ีเป็น
สาเหตุรวมประมาณ 50,000 คน เรามีเด็กเยาวชน

อายุ 15-24 ปีที่สูบบุหรี่ 1.6 ล้านคน เยาวชนเป็น 
จุดแตกหักของการควบคุมบุหร่ี เพราะในเยาวชน 
ที่ลองสูบ 10 คน จะมีคนติดบุหรี่ 7 คน และจะ
สูบไปเร่ือยๆ แล้วสุดท้ายก็จะป่วยเป็นโรคมะเร็ง 
โรคหัวใจ โรคปอด ฯลฯ เมืองไทยมีความก้าวหน้า
ในเร่ืองการควบคุมพิษภัยของบุหร่ีมากพอควร  
มีกฎหมายห้ามการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน ์  
ห้ามขายในเด็กอายุต�า่กว่า 18 แต่กฎหมายที่ว่านี้ก็
ใช้กันมา 20 ปีแล้ว ไม่ได้ครอบคลุมบุหรี่แอบแฝง
รูปแบบใหม่ๆ เช่น บหุร่ีไฟฟ้า บารากู ่ฯลฯ แถมยงั 
ตามการโฆษณารูปแบบใหม่ๆ ไม่ทันเช่นการใช้ 
พริตตี้ การโฆษณาแอบแฝงผ่านภาพลักษณ์เพื่อ
สังคม และยังไม่เคร่งครัดกับการแยกขายบุหรี่ 
เป็นม้วน กระทรวงสาธารณสุขก�าลังผลักดัน
กฎหมายฉบับใหม่ ที่ขยับอายุผู้ซื้อจาก 18 ปีขึ้น
ไปเป็น 20 ปี และแก้ไขจุดอ่อนต่างๆ มาตรการ
น้ีจะช่วยลดการสูบในเด็กเยาวชน แต่ก็ได้รับ 
แรงต้านจากบริษัทบุหร่ีที่ไปชักชวนให้ชาวไร่ยาสูบ
หรือร้านขายปลีกออกมาต้าน 

ศาสนจักรคาทอลิกมีประวัติการต่อต้าน
เร่ืองบุหร่ีตั้งแต่ในสมัยแรกๆ พระสันตะปาปา
หลายองค์เช่น Urban ที่แปด เคยออกกฎห้าม
การสูบบุหร่ี ในสถานที่ประกอบพิธี หรือพื้นที่
ของศาสนจักร ในคัมภีร์ไบเบิ้ลไม่ปรากฏค�าว่าการ 
สูบบุหร่ี คริสตชนจึงอาจสงสัยว่าเราควรมีท่าที
อย่างไร บางท่านอาจมองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล 
ที่ใครจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้ แต่ในความเชื่อของ 
คริสตชน ชีวิตและร่างกายไม่ได้เป็นของเรา แต่
เป็นของประทานจากพระเจ้า พระองค์มอบให้เรามา
ดแูลร่างกายและจิตใจให้เป็นพระวหิารของพระองค์  
การฆ่าตัวตายหรือการฆ่าผู้อื่นถือเป็นบาปที่รุนแรง 
ถ้าเช่นน้ันเราก็ไม่มีสิทธิฆ่าตัวตายผ่อนส่งด้วย
การสูบบุหร่ี และมีหน้าที่ในการปกป้องลูกหลาน  
ขัดขวางมิให้ธุรกิจชักน�าให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้ามา 
สู่วงจรการสูบบุหรี่ ทั้งทางตรงทางอ้อม 
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แสงเรืองๆ
กอง บ.ก.

“ครูคือผู ้ เข ้าใจในตัวศิษย์. . . รู ้ จักคิดอบรม 
บ่มนิสัย... มีความรู้น�าทางได้กว้างไกล... มีหัวใจเป็นครู
เพราะรู้จริง...”

มาพบกบัคอลมัน์ “แสงเรืองๆ” อกีคร้ัง และส�าหรับ
คร้ังน้ีขอแนะน�าให้รู้จัก คุณครูดอมินิกซาวีโอ ศักด์ิชัย  
วิชญพันธ์ อายุ 70 ปี ครูค�าสอนสังกัดสังฆมณฑล 
เชยีงใหม่ คุณครูเป็นสตับรุุษวดันักบญุเซซลีอีา ห้วยต้นนุ่น  
จ.แม่ฮ่องสอน

ส�าหรับงานที่คุณครูศักดิ์ชัยได้รับมอบหมายคือ 
“สอนค�าสอนตามเขตที่ได้รับมอบหมาย มี 10 หมู่บ้าน  
ซึ่งมีจ�านวนคริสตชนสองพันกว่าคน”

คุณครูได้บอกแรงบันดาลใจในการมาเป็นครู 
ค�าสอนว่า “เม่ือสมัยที่ยังเป็นเด็กได้เห็นคุณพ่อมิสชัน 
นารีมาที่หมู ่บ ้ านโดยเข ้ามากับครูค�าสอน จึงเกิด 
ความสนใจ และเมื่อพอได้เรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้  
คุณพ่อเจ้าวัดก็บอกว่าที่ประชุมพระคุณเจ้าต้องการครู  
จึงได้มาสอน และมาได้ 40 ปีแล้ว”

ครูศักดิ์ชัย ได้แบ่งปันถึงหลักในการท�างานว่า 
“สวดภาวนาพึ่งพระ และอ่านพระวาจาทุกวัน แก้บาป 
รับศีลบ่อยๆ นบนอบเชื่อฟังผู้ใหญ่ สอนสิ่งที่เชื่อ ปฏิบัติ
สิ่งที่สอน สอนด้วยใจรัก อ่านหนังสือเสริมศรัทธาบ่อยๆ 
เราต้องท�างานเพื่อเป็นความยินดีของคนอื่น”

คณุครูได้แสดงความคิดว่า อตัลกัษณ์ เด่นชดัทีส่ดุ
ของการเป็นครูค�าสอนคือ “สวดทุกวัน อ่านพระคัมภีร ์
ทุกวัน สวดขอความช่วยเหลืออจากพระ อย่าพึ่งตนเอง
หรือความรู้ - การศึกษา - ความสามารถของตน เวลา
สอนค�าสอนอย่าพูดแบบลอยๆ เหมอืนกบัเราพดูกบัตนเอง 
แต่การสอนต้องสอนด้วยเนื้อหาสาระ เช่น เราสอนเรื่อง
พระตรีเอกภาพ เราต้องหาเนื้อหาให้ชัดเจนถูกต้อง”

ส�าหรับ มุมมองการสอนวิชาค�าสอนในปัจจุบัน  
ครูศกัดิชั์ยมีข้อเสนอแนะว่า “การสอนค�าสอนในปัจจุบนัมี
สิง่อ�านวยความสะดวกและมสีือ่การสอนต่างๆ มากมาย... 

ผมคิดว่าสื่อนั้นมีประโยชน์ แต่ผู้สอนต้องเข้าใจว่าสื่อนั้น
ไม่มีชีวิต จะให้สื่อสอนแทนทุกอย่างคงไม่ได้ เพราะคน
เป็นผู้ป้อนข้อมูล ถ้าคนไม่ป้อนข้อมูลสื่อจะสอนแทนคน
ไม่ได้ ซึง่สือ่ทีด่ทีีส่ดุคอืตวัของครูค�าสอนเอง และอกีอย่าง
หน่ึงคือผมขอเสนอว่าการสอนค�าสอนแบบท่องขึ้นใจน้ัน
ยังจ�าเป็นอยู่”

คุณครูได้ฝากข้อคิดให้กับเด็กนักเรียนในเร่ือง 
ความเชื่อ ความศรัทธา และการด�าเนินชีวิต ว่า “อยากจะ
ฝากข้อคิดกับน้องๆ เด็กๆ ว่า ชั่วโมงเรียนค�าสอนนั้นให้
เดก็ๆ ตัง้ใจเรียนให้ด ีให้จ�าสิง่ทีค่รูสอนน้ันได้อย่างขึน้ใจ 
และอย่าภูมิใจที่ได้เก่งแต่วิชา... แต่จงดีใจและภูมิใจใน
วชิาค�าสอน พระเป็นเจ้าทรงเก่งมาก สร้างทกุสิง่ สร้างทะเล  
ท้องฟ้า และแผ่นดิน พระองค์เก่งมาก ใหญ่มาก ผู้ที่เก่ง 
ผู้น้ี พระเยซูเจ้าทรงบอกว่า ทรงเป็นบิดา ทรงเป็นพ่อ 
ของเรา และทรงรักเราทุกคน”

โอกาสนี้ คุณครูศักดิ์ชัย ได้ส่งก�าลังใจให้เพื่อนๆ 
ครูค�าสอนไทยว่า “งานชุมนุมครูค�าสอนระดับชาติ  
เมื่อปี ค.ศ.2012 ได้เห็นพวกครูมากันจากทุกสังฆมณฑล 
ก็ดีใจและขอให้ครูทุกคนมีความสุข สอนด้วยใจรัก  
คิดว่าการสอนของครูนั้นคงไม่เหมือนกัน บางคนจะสอน
ในชั้นเรียน บางคนบางเขต บางสังฆมณฑล มีลักษณะ
การสอนไม่เหมือนกัน อาจจะสอนตามหมู่บ้าน สอนตาม
วัด แต่แม้ว่าเราจะแตกต่างกันด้านการสอน ด้านสถานที่  
และวิธีการสอน แต่เราสอนถึงความเชื่อในพระเจ้าองค์
เดียวกัน ขอให้ครูค�าสอนมีความสุขกับงานของครู  
ขอพระเจ้าอวยทุกคน”

“โลกน้ีกว้างใหญ่ไพศาล...อาจต้องแหลกลาญ
เป็นผง... หากครูไม่ช่วยธ�ารง...โลกคงย่อยยับอับปาง...” 
และท้ายที่สุดน้ี ทีมงาน “แสงเรืองๆ” วอนขอองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าโปรดอวยพระพรแด่ครูค�าสอนไทยทุกท่าน 
ด้วยเทอญ...  

คุณครูดอมินิกซาวีโอ ศักดิ์ชัย วิชญพันธ์ 

ครูคำาสอนผู้เป็น 
สะพานแห่งความเชื่อ
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คุยกับเภสัชกร
ผศ.ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 

หมู่น้ีรู ้สึกว่าตัวเองลืมโน่นลืมน่ี อายุก็ 
เลยวัยท�างานมาแล้ว เลยรู้สึกว่าเป็นห่วงตนเอง 
ไม่ทราบว่าท่านอื่นๆ เป็นเหมือนกันหรือเปล่า 
เมื่อวานน้ีมีเหตุการณ์ที่จะต้องรีบท�าภารกิจให้
เสร็จสิ้นในเวลาอันจ�ากัด ได้บอกกับตนเองว่า  
ใจเยน็ๆ ยิง่ลนจะยิง่ผิดพลาด และจะยิง่เสยีเวลา 
ยิ่งขึ้น บอกตัวเองตลอดเวลาว่า ใจเย็นๆ ตลอด
เวลาจะเสร็จสิน้ภารกจิ เลยมคีวามรู้สกึว่าสาเหตุ
หน่ึงของการลืม อาจจะมาจากการเอาใจใส่ใน
เวลาน้ันๆ บางทเีราต้องท�าอะไรพร้อมๆ กนัหลาย
อย่าง ท�าให้ลมืโน่น ลมืน่ี ถ้าตัง้สต ิค่อยๆ ท�าไป 
เรื่อยๆ อาจจะไม่ลืม พูดไปแล้ว ตัวผู้เขียนเอง
ก็ลืมบ่อยๆ ต้องมีโน้ตเล็กๆ เพื่อเตือนความจ�า

ภาวะสมองเสือ่ม เป็นภาวะทีส่ญูเสยีความ
สามารถในการรู้คิด ในการท�างานของสมอง
หลายๆ ด้าน ซึ่งส่งผลให้สูญเสียความสามารถ
ในการท�างานและการประกอบกจิวตัรประจ�าวัน  
ภาวะนี้ท�าให้เกิดผลกระทบต่อทั้งตัวผู้ป่วยเอง 
และผู้ดูแลในครอบครัว โดยส่งผลกระทบทัง้ต่อ
ด้านทางกาย ทางจิตใจ อารมณ์และเศรษฐานะ

ภาวะสมองเสื่อม เป็นปัญหาที่พบได้ 
เพิ่มข้ึนตามอายุ โดยความชุกเพิ่มขึ้นสองเท่า 
ทกุ ๆ  อายทุีเ่พิม่ขึน้ 5 ปี ในผู้ทีอ่ายเุกิน 65 ปีขึน้ไป  
ในประเทศไทยพบความชกุของภาวะสมองเสือ่ม
ประมาณร้อยละ 2-10 และพบมากข้ึนตาม

อายุ ผู้สูงอายุไทยมีช่วงอายุขัยที่ยังปลอดจาก
ปัญหาความผิดปกติของการรู้คิด (Cognitive 
impairment free life expectancy: 
CIFLE) ที่แตกต่างกัน โดยผู้สูงอายุหญิงจะ
มี CIFLE ที่สั้นกว่าผู้สูงอายุชาย โดยปัจจัยที่
ส�าคัญที่เป็นผลให้ผู้สูงอายุอายุหญิงมี CIFLE 
ที่สั้นกว่า คือ ระดับการศึกษาและเศรษฐานะที่
ผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชาย

การสงสัยว ่ าสมองเสื่อมคือมีอาการ 
ดังต่อไปนี้ว่าอาจมีภาวะสมองเสื่อม

1. ความจ�าระยะสั้นไม่ดี เช่น ลืมวันนัด 
ลืมสิ่งของบ่อยๆ พูดซ�้า ถามซ�้า

2. มปัีญหาด้านการใช้ภาษา เช่น เรียกชือ่ 
สิ่งของและชื่อคนที่คุ้นเคยไม่ถูก หรือสูญเสีย
ความเข้าใจภาษา

3. มปัีญหาในด้านทศิทางและสิง่แวดล้อม 
เช่น ขับรถแล้วหลงทางในที่ๆ เคยขับได้ หรือ
หลงทางเวลาเดินทางออกนอกบ้านคนเดียว

4. มคีวามผิดปกตใินการท�างานทีซ่บัซ้อน 
เช่น วางแผนการท�างาน การเดินทาง การใช้
อุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ การใช้จ่ายและเก็บเงิน 
หรือการไปธนาคาร

5. มีความผิดปกติของอารมณ์และ
บุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ซึมเศร้า 

สมองเสื่อม
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หงุดหงิดก้าวร้าว มีพฤตกิรรมแปลกไม่เหมาะสม
กับสถานการณ์แวดล้อม มีความเชื่อที่ผิดแปลก 
เห็นภาพหลอน

 การประเมนิความสามารถในการท�างาน
และการช่วยเหลอืตนเองเป็นสิง่ส�าคญั เน่ืองจาก
การที่มีภาวะสมองเสื่อมต้องมีความสามารถ 
เหล่าน้ีลดลงจากระดับเดิม เคร่ืองมือที่ใช้ใน 
การประเมนิได้แก่ ความสามารถในการท�ากจิวัตร 
ชนิดพื้นฐาน (basic activities of daily 
living: basic ADL) เช่น การรับประทาน
อาหาร การอาบน�า้ การใส่เสือ้ผ้า การเคลือ่นย้าย 
ร่างกาย การควบคุมการขับถ่าย การใช้ห้องสุขา  
การล้างหน้าแต่งตัว และความสามารถใน
การท�ากิจวัตรชนิดอุปกรณ์ (instrumental 
activities of daily living: instrumental 
ADL) เช่น การใช้โทรศัพท์ การจับจ่ายซื้อของ 
การจัดเตรียมอาหาร การท�างานบ้าน การเดนิทาง 
ออกนอกบ้าน การจัดยา และการใช้เงิน โดย
ต้องเปรียบเทยีบกับระดับความสามารถเดิมด้วย
เสมอ และต้องซักถามถึงเหตุผลที่ผู้ไม่สามารถ 
ท�าสิง่เหล่าน้ีได้ด้วย เน่ืองจากบ่อยคร้ังทีเ่กดิจาก
การที่มีปัญหาด้านร่างกายไม่ใช่จากภาวะสมอง 
เสื่อม ที่ท�าให้ญาติหรือผู้ดูแลจ�ากัดกิจกรรม 
ของผู้ป่วยเอง เช่น ในกรณีทีป่วดข้อ สายตาไม่ดี 
หรือแขนขาอ่อนแรง เป็นต้น

 ดังน้ันขอแนะน�าให้สวดภาวนาอย่าง
สม�่าเสมอ หากเร่ิมต้นภาวนาไม่ได้ แนะน�าให ้
พบแพทย์ มีการแนะน�าให้รับประทานวติามนิ เช่น 
วิตามินบี ช่วยบ�ารุงประสาท ส�าหรับตัวผู้เขียน 
เองไม่ชอบ เพราะท�าให้มีความอยากอาหารมาก

ขึ้น ท�าให้น�้าหนักเพิ่มมากขึ้น มีการพูดกันว่า 
ให้รับประทานแปะก๊วย เลยซื้อเม็ดแปะก๊วยมา
รับประทานกันใหญ่ แต่ความเป็นจริง คือ การ
รับประทานน้ันคอืใบ ไม่ใช่เมด็ ยงัมกีารบอกเล่า
วธิป้ีองกนัสมองเสือ่มมากมาย ขอให้รับประทาน
อาหารครบ 5 หมู่ ออกก�าลังกายเป็นประจ�า  
ท�างานเล็กๆ น้อยตลอด อย่าคิดว่าอายุมากแล้ว 
เอาแต่นั่งๆ นอนๆ หาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ท�าตลอด 
สวดภาวนา ขอพระอวยพระพรให้มีสุขภาพ 
ที่ดี สุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้ต้องท�าเอง ขอพระ 
อวยพระพร 



บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

การประชุมและการเข้าเงียบประจ�าปีของ
คณะธรรมทูตไทย ในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-
22 มกราคม 2015 ที่บ้านพักสแตลลา มารีส มี
สมาชกิจากทกุเขตมาชมุนุมกนัประจ�าปี เพือ่รายงาน
และประเมนิผลสิง่ต่างๆ ทีท่กุคนได้ท�า ตลอดมาทัง้
ปี สิ่งใหม่ๆ ที่เห็นในปีนี้คือ การแบ่งปันของแต่ละ
เขต มีการใช้สื่อมัลติมีเดีย มาช่วยในการรายงาน 
รวมทัง้การพดูถึงสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในพระ
ศาสนจักรและสังคมโดยรวมด้วย

การรายงานการเงิน โดยเฉพาะจากกลุม่ทีไ่ด้
รับการสนับสนุนทางการเงินจากคณะ ได้ประเมินสิง่
ทีแ่ต่ละเขตได้รับไป และได้ใช้ประโยชน์อะไรไปบ้าง 
อย่างไรก็ตาม เราก็แสดงน�้าใจในการมีส่วนร่วม 

คณะธรรมทูตไทยเตรียม
ฉลอง 25 ปีคณะ

โดยตัดรายได้ของศูนย์ต่างๆ 2 เปอร์เซ็นต์ เพื่อ
เข้าเงินทุนส่วนกลางด้วย 

ตอนกลางคืนทุกคืน เรามีเฝ้าศีลฯ และใน
ระหว่างน้ัน กมี็การแบ่งปันประสบการณ์ของสมาชกิ
ในช่วงปีทีผ่่านมา ทัง้เร่ืองราวประทบัใจ ความทกุข์
ยากล�าบาก ความเจ็บปวด ความส�าเร็จ โดยม ี
พระเป็นเจ้า อยูเ่คยีงข้างพวกเรา ในทกุประสบการณ์  
เราได้เรียนรู้จักและเหน็พระองค์มากขึน้ จากการงาน 
ต่างๆ ที่เราได้ท�าและประสบการณ์แห่งความเชื่อ
ที่เรามี

เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เราตัดสินใจ จะถือเป็น
โอกาสส�าคญัส�าหรับคณะและส�าหรับพระศาสนจักร 
ไทยคือ เราจะเฉลิมฉลองการก่อตั้งคณะธรรมทูต
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ครบ 25 ปี ซึ่งเรายังได้มีการตั้งคณะกรรมการ
พิเศษ เพื่อพูดคุยถึงเร่ืองน้ี โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ฟื ้นฟูจิตตารมณ์ของสมาชิกและช่วยเผยแพร่ 
จิตตารมณ์ธรรมทูต ให้กับพระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย นอกจากน้ี เราได้เตรียมท�ากจิกรรม 
ต่างๆ มากมาย ผ่านทางคณะอนุกรรมการที่ได ้
จัดตั้งขึ้น นอกจากนี้ เราได้คิดถึงเรื่องงานพันธกิจ
อื่นๆ เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าของคณะอีกคือ

1. การขยายกองทุนเพื่องานประกาศพระ 
วรสาร ผ่านทางคณะธรรมทูตไทย เพื่อให้กิจการ
นี้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เราได้มีการจัดตั้งคณะ
อนุกรรมการ เพือ่ขยบัขยายกองทนุน้ี โดยมฆีราวาส 
เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิด ก่อนที่จะ
เสนอให้กับทางสภาพระสังฆราชฯ ต่อไป อันที่จริง  
เร่ืองกองทนุน้ีเราไม่ได้เร่ิมจากศูนย์ เพราะปัจจุบนัน้ี  
เรามีกองทุนแล้วแต่ยังเป็นกองทุนเล็กๆ อยู ่  
ซึ่งริเร่ิมทั้งความคิดและเงินก้อนแรกจากคุณพ่อ 
วิบูรณ์ ลิขิตธรรม โดยคุณพ่อเสียสละได้ตัดเงิน
ช่วยเหลือส่วนหนึ่งจากงบประมาณ และเงินท�าบุญ
ทีไ่ด้รับ เก็บสะสมไว้ตลอดช่วงหลายปีทีผ่่านมาเม่ือ
ตอนท�างานอยู่ที่เชียงแสน

2. เรื่องการตั้งบ้านเณรของคณะ ซึ่งเรื่องนี้
เป็นตวัชีว้ดัความก้าวหน้าของคณะตวัหน่ึง ปัจจุบนั
นี้ เรามีเณรใหญ่ของคณะในบ้านเณรใหญ่ 10 คน  
และบ้านเณรเล็ก 1 คน แม้จะไม่มาก แต่ก็เป็น
เคร่ืองหมายของการขยายบุคลากรของคณะธรรม
ทูตของพระศาสนจักรไทย ที่จะอุทิศตนเพื่อท�างาน
กับคนต่างศาสนาที่ยังไม่รู ้จักพระเยซูคริสต์ใน
อนาคต ตอนน้ีเราก�าลังคิดถึงว่า เราจะการหล่อ
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โกวิทวาณิช พระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริญ และ
พระคุณเจ้าสริิพงษ์ จรัสศรี ทีม่าแวะเยีย่มเยยีน มา
ร่วมถวายมิสซาและพดูคยุกบัพวกเรา อนัทีจ่ริงพระ
สังฆราชทุกองค์ต่างให้การสนับสนุนเต็มที่ส�าหรับ
งานธรรมทูตเสมอ มากน้อยตามก�าลัง

ในปีน้ีเราจะเร่ิมโครงการร้ือฟื้นจิตตารมณ์
ธรรมทตูกนั โดยจะพยายามออกไปตามมสิซงัและ 
เขตวัดต่างๆ เพื่อเข้าไปเทศน์ฟื ้นฟูจิตตารมณ ์
ธรรมทูต โดยจะเร่ิมกันตั้งแต่บัดน้ี แต่ส�าหรับ 
วันเร่ิมต้นการฉลองของคณะจริงๆ เราตกลงกัน
นับวันบวชของคุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ 
คือวันที่ 3 มิถุนายน 1990 เป็นวันก�าเนิดคณะ
ธรรมทูตไทย เพราะถือว่าคุณพ่อเป็นสมาชิกคน
แรกของคณะใหม่น้ีท�าให้องค์ประกอบของคณะ
ครบสมบูรณ์ ดังนั้นการฉลอง 25 ปี ของคณะนี้ 
จะอยู่ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2015 ถึง 30 
พฤษภาคม 2016 และนอกจากจะฉลองครบรอบ
การบวชเป็นพระสงฆ์ของคุณพ่ออนุรักษ์แล้ว ในอกี 
หกเดือนต่อมา ก็เป็นการฉลองครบรอบการบวช
เป็นพระสงฆ์ ของสมาชิกองค์ที่สองของคณะด้วย
คอื คณุพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ (30 มกราคม 
1991)

โอกาสน้ี พวกเราสมาชิกคณะธรรมทูต
ไทยทุกคน ขอปวารณาอุทิศตนเป็นแนวหน้าใน
การประกาศพระวรสารแก่คนต่างศาสนา ขอให้พี่
น้องได้มีส่วนในพันธกิจของพระเยซูเจ้านี้ ด้วยค�า
ภาวนา และการบริจาคปัจจัย หรือเป็นพยานด้วย
การด�าเนินชวิีต หรือเป็นอาสาสมคัรตามความถนัด
และความเหมาะสม ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทาน
ให้พี่น้องมีจิตใจเร่าร้อน ที่จะน�าข่าวดีไปสู่ทุกคน
เสมอ 

เลี้ยงกระแสเรียกของบรรดาเยาวชนที่ได้รับการ
ดลใจจากพระจิตเจ้าเหล่าน้ีได้อย่างไร? ซึ่งในอีก
สองปีข้างหน้า เราจะมีสมัชชาใหญ่โดยพิจารณา
ธรรมนูญของคณะ ซึ่งข้อหน่ึงที่จะพิจารณาคือ  
การรับเณรจากชาติอื่น มาเป็นเณรของคณะ 
ธรรมทูตไทยด้วย

3. บ้านศูนย์กลางของคณะธรรมทูตไทย 
เร่ืองน้ีต้องขอบคุณพระเป็นเจ้า ที่มีสัตบุรุษผู้มี 
น�้าใจดี ได้บริจาคที่ดินอยู่ที่จ.ปทุมธานี เพื่อเป็น
บ้านศูนย์กลางของคณะธรรมทูต ซึ่งเราก�าลัง
วางแผนกันว่า ถ้าเราจะมีบ้าน เราจะใช้ประโยชน์
อย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดกับงานประกาศพระวรสาร 
ซึ่งบ้านน้ีจะไม่ใช่แค่ศูนย์กลางคณะธรรมทูตไทย
เท่านั้น แต่จะช่วยอ�านวยประโยชน์ในงานของพระ
ศาสนจักรด้วย

นอกจากน้ี เราสมาชิกและสมาชิกร่วมงาน 
รวมทัง้สามเณร ยังได้มีโอกาสเข้าเงียบด้วยกนัด้วย 
โดยมีคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน ช่วยไตร่ตรอง
จากพระวรสารนักบุญยอห์น ช่วยน�าพวกเราร�าพึง
ถึงกิจการไถ่กู ้ของพระเยซูเจ้า ที่ท�างานกับคน 
ต่างศาสนา เราได้มีการอภิปรายพดูคุยบางประเด็น
ในพระวรสารเพื่อประยุกต์ปรับใช้ในงานธรรมทูต

การเข้าเงียบและประชุมประจ�าปีนี้ เราได้ใช้
บริการบ้านพักชายทะเลสแตลลา มารีส (Stella 
Marist) จ.ระยอง เป็นโอกาสพักผ่อนและใช้ชีวิต
กลุม่ด้วยกันซึง่ปีหน่ึงเรามีโอกาสพบกนัทัง้หมดแค่
คร้ังเดียว เราต้องขอขอบคุณสัตบุรุษที่มีน�้าใจดี
ทุกท่านที่ช่วยเหลือค่าอาหาร และทางสังฆมณฑล 
จันทบุรี ที่ลดราคาค่าใช้บริการส่วนหน่ึง ขอ
ขอบคุณพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ 
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กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

นักบุญอังสการ์ เกิดที่เมืองปิคคาร์เดีย 
ในประเทศฝร่ังเศส ท่านได้สมัครเข้ามาเป็น 
ฤาษีคณะเบเนดิกติน ท่านได้แสดงให้เห็นว่า 
ตัวท่านเองเป็นผู ้มีความสามารถและได้รับ 
การเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีในงานแพร่ธรรม 
ท่านอังสการ์ได้ตอบรับค�าเชื้อเชิญของกษัตริย์
ฮาราลด์ แห่งเดนมาร์ก หลังจากที่พระองค์ 
ได้กลับใจมาเป็นคาทอลิกแล้ว

นักบุญอังสการ ์ได ้ออกเดินทางไปสู ่
ประเทศเดนมาร์กอย่างธรรมทูต ท่านได้รับ 
การขนานนามว่าเป็น “ธรรมทูตของทวีปยุโรป
ตอนเหนือ” และได้เป็นพระสังฆราชองค์แรก 
ของเมืองฮมับร์ูก ท่านได้ท�างานเผยแผ่ความเชือ่
ในบริเวณภาคกลางของประเทศเยอรมนีด้วย

ต ่อจากน้ัน สมเด็จพระสันตะปาปา 
เกรโกรี ที ่4 ได้ส่งท่านให้ไปประกาศพระศาสนา 

ในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย การเทศนาสั่งสอน
ของท่านแม้ว ่าจะพบกับอุปสรรคนานัปการ  
แต่ก็ได้ผลยิ่งใหญ่อันเป็นที่บรรเทาใจและให้
ก�าลังใจแก่ท่าน คือการกลับใจของกษัตริย ์
โอลาฟ แห่งประเทศสวีเดน และการกลับใจของ
กษัตริย์เอริด แห่งจัตแลนด์ ท่านนักบญุองัสการ์ 
นับได้ว่า เป็นธรรมทตูทีเ่ข้าไปเผยแผ่พระศาสนา 
ในสแกนดิเนเวยีเป็นคนแรกและท่านได้มรณภาพ 
ที่เบรเมน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 865

ข้าแต่พระผู้เป้นเจ้า ในยามที่ใจของลูก 
ป่ันป่วน ถกูรบกวนด้วยความผิดหวงั ดังเหมอืน
มีมีดบาดเฉือนใจ ให้ระทมฤทัยแสนเศร้า...  
แต่พระองค์คือชีวิต แสงอาทิตย์ แสงจันทร์  
คอยส่องน�าหนทางกลางชีวันของลูก...และ 
ขอพระองค์อยู่ท่ามกลางใจลูกทุกวันและทุกคืน
จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ด้วยเทอญ 

นักบุญอังสการ์
(St. Ansgar)
(801 – 865)
ฉลอง 3 กุมภาพันธ์
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บนเส้นทางผ่านตรอกแคบ ๆ ที่น�าสองเท้าของผม
ไปสู่สถานทีพ่เิศษหน่ึงในหลายๆ แห่งของกรุงโรมทีอ่ดัแน่น 
ไปด้วยโบราณศาสนสถาน ไม่น่าแปลกใจเลยในเมือ่กรุงโรม 
ได้กลายเป็นหน่ึงในสัญลักษณ์แห่งคริสตศาสนาอย่าง
ชดัเจนมาเป็นเวลายาวนาน จึงนับเป็นเร่ืองปกตทิีจ่ะคลาคล�า่ 
ไปด้วยโบสถ์วหิาร อารามนักบวชนักพรต รวมทัง้มหาวหิาร 
น้อยใหญ่ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งกรุงโรมรอให้ศาสนิกชน
เดินทางไปตักตวงคุณค่าทางจิตวิญญาณ รวมทั้งบรรดา
นักท่องเที่ยวที่พิสมัยการเยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ซึ่งผนวกเข้ากับศิลปกรรมชั้นครูที่ดารดาษ 
อยู่ทั่วทั้งเมือง เป้าหมายการเดินทางของเราในวันน้ีอยู่ที ่
มหาวิหารหลังงามซึ่งซ่อนตัวอยู ่ในชุมชนโรมันดั้งเดิม  
อาคารและก�าแพงเก่าซึง่ตัง้อยูส่องข้างทางบ่งบอกถงึร่องรอย
แห่งประวตัศิาสตร์ทีผ่่านมายาวนานในอดีต ด้วยระยะทาง 
จากป้ายรถเมล์ต่อที่สองไม่น่าเกินสิบนาที ผมและเพื่อน
ร่วมทางซึ่งท�าหน้าที่ไกด์อย่างสมบูรณ์แบบจึงได้มายืนอยู่
เบื้องหน้ามหาวิหารงามหลังน้ี...มหาวิหารนักบุญเซซีลีอา  
องค์อุปถัมภ์ของนักดนตรี นักประพันธ์ดนตรีและนัก 
ขับร้อง นึกย้อนกลับไปในห้องเรียนวิชาค�าสอน (อีกแล้ว) 
ผมเคยได้รับรู้เพียงแค่ว่า นักบุญเซซีลีอาเป็นองค์อุปถัมภ์
ของนักดนตรีและเป็นมรณสักขีในศตวรรษที่ 2-3 ซึ่งใน 
ประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ผ่านมาได้มีการเบียดเบียน 
คริสตศาสนาที่ค่อนข้างโหดร้ายทารุณ โลหิตของบรรดา
มรณสักขีเหล่าน้ีเป็นเสมือนหน่ึงในรากฐานความเชื่อ 
ความศรัทธาของคริสตชนในอดตีเร่ือยมาจนถงึปัจจุบนั และ 
ชื่อของนักบุญเซซีลีอาก็เป็นหน่ึงในบรรดามรณสักขีแห่ง
ยุคแรกเริ่มของการเบียดเบียนศาสนาในจักรวรรดิโรมัน 

เมื่อก้าวเข้ามาภายในมหาวิหาร ศิลปกรรมชั้นครู
หลากหลายรูปแบบต่างสะท้อนความงดงามอยู่ตามมุม
ต่าง ๆ ไม่เว้นแม้แต่เพดานซึ่งถูกวาดภาพไว้อย่างประณีต
สวยงาม แต่ดูเหมือนทกุคนทีก้่าวเข้ามาภายในมหาวหิารน้ี 
ได้ถูกดึงดูดความสนใจแรกไปที่รูปปั ้นมรณกรรมของ 
นักบุญเซซีลีอาซึ่งประดับอยู่บริเวณส่วนหน้าของพระแท่น

บูชา และขณะน้ีมีสัตบุรุษหลายคนก�าลังสวดภาวนาอยู่ 
ณ บริเวณน้ัน ผมเดินผ่านเสาหินแต่ละต้นเข้าไปคุกเข่า
บริเวณที่น่ังแถวหน้าสุด พลางสายตาจับจ้องอยู่ที่ภาพ 
ตรงหน้า ประติมากรรมหินอ่อนรูปหญิงสาวในชุดยาว 
เธอนอนตะแคงหันศีรษะคว�่าหน้าลงกับพื้น ศีรษะโพก
ด้วยผ้าพันรวบผมทั้งหมดไว้เผยให้เห็นล�าคอที่มีบาดแผล
ฉกรรจ์จากการถกูเพชฌฆาตใช้ดาบบัน่ศรีษะ แต่สิง่ทีท่�าให้
ประติกรรมชิ้นน้ีมีความพิเศษมากขึ้นไปอีกกลับอยู่ที่มือ 
ทั้งสองข้างที่รวบเข้าหากันพร้อมกับแสดงสัญลักษณ์พิเศษ 
มือขวาแสดงสัญลักษณ์น้ิวสามน้ิวส่วนมือซ้ายแสดงน้ิวชี้ 
น้ิวเดยีว การถอดความหมายจากสญัลกัษณ์มอืของประตกิรรม 
ตรงหน้าส่งผ่านไปยงัทกุดวงตาทีจั่บจ้อง ทกุดวงใจทีเ่ปิดรับ 
และทุกจิตวิญญาณที่แสวงหาซึ่งรหัสธรรมล�้าลึกของพระ
เป็นเจ้า ค�าสอนทีไ่ม่เคยเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา ภาพ
ตรงหน้าท�าให้ผมรู้สึกเสมือนว่ามรณกรรมของท่านนักบุญ
ก�าลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ณ ขณะน้ัน และตรงน้ัน... 
เบื้องหน้าผม หญิงสาว ความตาย รอยแผลลึกที่ล�าคอ  
มือทั้งสองข้างกับสัญลักษณ์ “สามและหนึ่ง” บ่งบอกรหัส
นัยอะไรแก่เรา ส�าหรับผม ภาพตรงหน้าให้ความหมาย
มากกว่า “ข้อความเชื่อเร่ืองพระตรีเอกภาพ...สามพระ
บคุคลรวมเป็นหน่ึงเดียว” ผมก�าลงัร�าพงึถงึบทชวีติบทหน่ึง 
ซึง่ก่อก�าเนิดขึน้มาบนโลกในช่วงเวลาสัน้ๆ เส้นทางแห่งการ 
เป็นมรณสักขี ท่านเลือกที่จะเดินบนเส้นทางแห่งการ
ติดตามความเชื่อคริสตชนและถ่ายทอดความเชื่อน้ัน 
ผ่านทางการช่วยเหลือคนยากจนและผู้ถูกเบียดเบียน 
ทางศาสนาในช่วงเวลาน้ัน แม้จะแต่งงานแต่ท่านกลบัเลอืก 
ที่จะถือพรหมจรรย์เพื่อถวายความบริสุทธิ์ทั้งครบแด่
พระเจ้า ท่านอุทิศตนในการยืนยันความเชื่อคริสตชนจน
กระทั่งถูกจับ ถูกทรมานด้วยไอน�้าเดือด และสุดท้ายถูก
ดาบบัน่ทีล่�าคอถงึสามคร้ัง ดเูหมอืนชวีติน่าจะจบลงตรงน้ัน  
แต่ความทรมานกลบัยงัไม่สิน้สดุ ท่านจึงประคองลมหายใจ
ต่อมาอกีถงึสามวนัก่อนจะสิน้ใจและถวายชวีติทัง้ครบเป็น
เคร่ืองบูชาแด่พระเจ้า...พระตรีเอกภาพหน่ึงเดียวซึ่งท่าน
ยืนยันความเชื่อนี้มาตลอดชีวิต 

 เซซีลีอา..มนต์เพลงแห่งมรณสักขี

มุมเล็กๆ ของนักเดินทาง
คุณพ่อปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธุ์

54   อุดมศานต์  กุมภาพันธ์ 2015



ภายใต ้มหาวิห ารหลั ง ง ามในป ั จ จุบันกลับ
มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมโบราณบ่งชี้ว ่าที่ น่ีคือบ้าน 
ของชนช้ันสงู ภายใต้ความลกึลงไปเบือ้งล่าง พบห้องต่าง ๆ   
พื้นทางเดิน เสาหินและซากวัตถุโบราณแบบโรมัน รวมทั้ง
ห้องที่มีหลุมส�าหรับเก็บสะสมอาหาร ซึ่งเป็นไปได้มากว่า
ที่น่ีคือบ้านของท่านนักบุญเซซีลีอาและมหาวิหารหลังน้ี 
น่าจะถูกสร้างข้ึนตามความปรารถนาของท่านเองก่อน 
สิ้นลมหายใจ ผมนึกในใจอย่างติดตลกว่าเราน่าจะได้พบ
เคร่ืองดนตรีอะไรบ้างในบ้านหลงัน้ีเพือ่จะสามารถเชือ่มโยง 
โลกของนักบญุเซซลีอีาเข้ากบัโลกของดนตรีในฐานะทีท่่าน 
เป็นองค์อปุถมัภ์ของนักดนตรี นึกแปลกใจต่อไปอกีว่าชวีติ 
ของท่านนักบุญจะมีแง่มุมใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับดนตรี 
หรือเคร่ืองดนตรีหรือการขบัร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า 
ในฐานะนักเขียนเพลงวัดคนหน่ึง ผมเคยแอบคาดหวัง
ให้ท่านเป็นนักดนตรีหรือนักขับร้องที่มีพรสวรรค์ชั้น
เลิศ ภาพวาดที่ศิลปินถ่ายทอดให้ท่านเป็นนักออร์แกน
ท�าให้ผมม่ันใจว่าการได้รับเกียรติให้เป็นองค์อุปถัมภ ์
นักดนตรีน้ันเหมาะสมที่สุดแล้วส�าหรับท่าน และถ้ามีการ
ขุดค้นพบออร์แกนของท่านตัวน้ันก็คงถือเป็นสมบัติชิ้น
พิเศษของมนุษยชาติและโลกดนตรีเลยทีเดียว แต่แล้ว
ในวันหน่ึงผมกลับได้รับรู้ว่า ไม่มีหลักฐานใด ๆ เลย
ที่บ่งชี้ว่าท่านมีความสามารถในการเล่นดนตรี เป็นไป
ได้ไหมว่าท่านชอบร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่เป็นนิจ 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าท่านจะไม่ใช่นักดนตรีผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ประดิษฐ์ออร์แกนเพื่อเลียนเสียงทูตสวรรค์อย่าง
ที่บางต�านานได้กล่าวอ้างไว้ แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าการ
ที่ท่านด�าเนินชีวิตอย่างศักด์ิสิทธิ์และมีความศรัทธาใน
พระเจ้าจนได้ยินเสียงเพลงแห่งทูตสวรรค์น้ันก็น่าจะ
เป็นจริงได้ ด้วยบทเพลงแห่งทูตสวรรค์จะสามารถขับ
กล่อมในหัวใจของผู้ที่พระเจ้าทรงครอบครองไว้ทั้งครบ 
หน่ึงในค�าอธิษฐานเบื้องหน้าประติมากรรมรูปน้ันจึงมี 
นัยยะแห่งดนตรีแฝงไว้ด้วย แน่นอนว่าผมไม่ได้ปรารถนา
จะได้ยินเสียงเพลงจากทูตสวรรค์เช่นเดียวกับท่าน

ภายใต้พระแท่นบูชาเป็นส่วนเก็บพระธาตุหรือ
ศพของท่านนักบุญซึ่งแต่เดิมถูกฝังไว้ในสุสานใต้ดินของ
นักบุญการิสโต พระสันตะปาปา แต่ภายหลังได้ย้ายมา
บรรจุไว้ใต้พระแท่นบูชา ณ มหาวิหารหลังนี้ เสียงเพลง

สรรเสริญพระเจ้าซึ่งนักขับร้องก�าลังขับขานอย่างไพเราะ 
ดังก้องกังวานเสริมให้บรรยากาศแห่งความศรัทธาบังเกิด
ขึ้นอย่างพิเศษกว่าเดิม ผมเดินส�ารวจในบริเวณใกล้เคียง
ซึง่ถกูตกแต่งอย่างสวยงามด้วยภาพโมเสก มรูีปป้ันนักบญุ
เซซลีอีาซึง่มอืขวาถอืป้ายกระดาษสลกัประโยคภาษาละตนิ
ว่า “Erunt Sicut Angeli Dei” พวกเขาจะเป็นเหมือน
ทูตสวรรค์ของพระเจ้า (มธ 22:30) แน่นอนว่าชีวิตในโลก
หน้าจะเปลี่ยนสัมพันธภาพของมนุษย์ในโลกน้ีไปสู่ความ
พิเศษรูปแบบใหม่ พวกเขาจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ของ
พระเจ้า ผมแน่ใจว่าประโยคนี้มีความหมายพิเศษมากกว่า
น้ันแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง เพียงแต่ 
ใช้เวลาส่วนตัวในการสวดภาวนา ร�าพึงและเก็บภาพ
ความประทับใจเล็กน้อยก่อนจะตัดสินใจกลับขึ้นด้านบน 
มหาวิหาร ขอบคุณช่วงเวลาหน่ึงชั่วโมงที่ค�าสอนแห่งชีวิต 
คริสตชนจากมรณสกัขอีงค์หน่ึงได้สะท้อนคณุค่าอนังดงาม
ลงสู่หวัใจของคริสตชนคนน้ี ความตายไม่ได้หมายถึงเพยีง
การสูญเสียหรือจบสิ้นของชีวิตบนโลก แต่ความตายแบบ
มรณสักขีกลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีและรหัสธรรม
ประเสริฐแห่งชวีตินิรนัดร เป็นแบบอย่างให้เราเพยีรด�าเนิน
ชีวิตโดยตายต่อบาปในทุก ๆ วัน ตายจากความเห็นแก่
ตัว จากกิเลสตัณหาที่ปิดกั้นหัวใจของเราเพื่อจะได้ยลยิน
เสยีงขบัขานบทเพลงแห่งทตูสวรรค์เช่นเดยีวกบัท่านนักบญุ 
เซซีลีอา ถึงเวลาที่ผมต้องออกจากมหาวิหารแล้ว ภาระ
หน้าทีอ่กีหลากหลายก�าลงัรอคอยอยูภ่ายนอกประตบูานน้ัน  
น่าคิดนะ เพียงแค่ประตูกั้นแต่เราจะท�าให้โลกภายในกับ
โลกภายนอกนั้นเป็นโลกใบเดียวกันได้อย่างไร เม่ือเรา
สามารถร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าได้ภายในวัด เรายัง
จะสามารถท�าเช่นเดียวกันที่ด้านนอกประตูวัดน้ันได้หรือ
ไม่ ในเมื่อการเบียดเบียนทางความเชื่อยังไม่เคยจางหาย
ไปจากโลกแห่งความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม แม้บทเพลง
แห่งชีวิตของเราจะถูกเขียนและถูกขับร้องไปตามจังหวะ 
ท่วงท�านองและวิถีทางของแต่ละคน แต่ขอท่านนักบุญเซ
ซีลีอาโปรดเสนอวิงวอนเพื่อให้ชีวิตของเรากลับกลายเป็น
บทเพลงสรรเสริญความรักของพระเจ้าที่ถูกขับขานแม้ใน
ท่ามกลางหุบเขาแห่งความตายเช่นเดียวกับท่าน เพื่อสัก
วันหน่ึง พวกเราจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ของพระเจ้าและ 
ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ร่วมกบัท่านนักบญุในสวรรค์ 
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

สร้างมิตร
สวัสดีท่านผู้อ่านและบรรดาแฟนคลับทุก

ท่าน ส�าหรับเดือนนี้ ดิฉันมีเรื่องราวที่อยากจะเล่า
แบ่งปันให้ทุกท่านได้น�าไปไตร่ตรอง และเชื่อว่าจะ
มีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย มีอยู่ด้วยกัน 2 เรื่อง 
แต่ละเร่ืองกม็แีง่คดิเลก็ๆ ส�าหรับการสร้างมิตรภาพ 
แฝงอยู่ด้วยนะคะ

ส�าหรับเร่ืองแรก... มีลูกชายตัวเล็กๆ คน
หนึ่งเขาวิ่งไปหาพ่อแล้วฟ้องว่า “พ่อครับ ผมเห็น
ลุงบ้านโน้นเขาแอบมาขโมยมะม่วงที่บ้านของเรา
ทุกวัน พ่อไปเอาเรื่องเขาเลย เขาจะได้ไม่มาขโมย
อีก” ผู้เป็นพ่อมองหน้าลูกชาย และบอกกับลูก
ว่า “ไปเอาตะกร้าในครัวแล้วใส่ไข่ไก่มาให้พ่อ 15 
ฟองนะ” ลูกชายท�าตามโดยไม่ปริปากถามอะไร ผู้
เป็นพ่อจูงมือลูกและหิ้วตะกร้าที่ไข่เดินไปที่บ้าน
ของลุงคนนั้น

ลูกชายมั่นใจว่าพ่อของตนต้องไปต่อว่าลุง
คนนั้นแน่ๆ เมื่อไปถึงที่บ้านของเขา พ่อก็ตะโกน
เรียกหาลุงคนน้ัน แล้วลุงก็เดินออกมายกมือไหว้
พ่อของเด็กน้อย พร้อมทักทายกัน แล้วผู้เป็นพ่อก็
พูดขึ้นว่า “ผมหาเวลามาเยี่ยมลุงครับ วันนี้ผมน�า
ไข่ไก่จากแม่ไก่ท่ีบ้านมาฝาก เห็นว่าไข่เพิ่งออกมา
ใหม่ๆ สดๆ เลยน�ามาฝากครับ และทราบว่า ลุง
ชอบมะม่วงเขียวเสวยที่บ้านของผมๆ ก็เลยเอามา
ฝากด้วย เมื่อไหร่ลุงมีเวลาว่างๆ ก็ขอเชิญไปสอย
มะม่วงได้ทุกเวลานะ ผมยินดีครับ”

ลงุคนน้ันมองหน้าชายหนุ่มด้วยความซาบซึง้
ในไมตรีจิตทีม่ต่ีอเขา ลงุยืน่มอืของเขามาจับมอืชาย
หนุ่มแล้วบีบเบาๆ และบอกว่า “ลุงรู้สึกดีใจที่ได้
รู้จักกบัพ่อหนุ่ม และถ้ามสีิง่ใดทีต้่องการความช่วย
เหลือก็บอกลุงได้นะ ลุงพร้อมที่จะช่วยเธอเสมอ”

ชายหนุ่มพาลูกชายกลับบ้านด้วยความอิ่ม
อกอิ่มใจที่ชนะใจเพื่อนบ้านได้ และเขาได้มิตรเพิ่ม
ขึน้อีกคน แล้วพ่อกส็อนลกูว่า “ลกูเหน็ไหม แทนที่
เราจะมีศัตรูเพิม่ขึน้ เรากลบัได้มิตรได้เพือ่นบ้านทีดี่
เพิม่ขึน้ ลกูเหน็ไหมลงุเขากใ็จดีนะ ดูสแิก่ใส่ไข่เค็ม
มาในตะกร้ามาตั้งหลายฟองเป็นการตอบแทนเรา
ด้วย ลกูรู้แล้วหรือยงัว่า ท�าดีย่อมได้ด ีจากตวัอย่าง
นี้ลูกคงเข้าใจ และเป็นบทเรียนที่ดีที่จะน�าไปใช้ได้
ตลอดชีวิต และพ่ออยากให้ลูกมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีกับทุกคน ลูกก็จะมีเพื่อน หรือหากเม่ือลูก 
เดือดร้อนเร่ืองใด พ่อเชื่อว่าลุงคนน้ันจะช่วยลูก
แน่นอน และเขาจะไม่กล้ามาขโมยมะม่วงอีกแล้ว” 
ลูกชายฟังค�าสั่งสอนของพ่อด้วยความภาคภูมิใจ 
พ่อของเขาได้ให้ประสบการณ์ที่จะเตือนใจและ 
นับเป็นความทรงจ�าที่ดีจากบทเรียนที่เขาคาดไม่ถึง 

ผูเ้ป็นพ่อรู้จักใช้วธิ ี“หนามยอกเอาหนามบ่ง” 
พ่อไม่ได้ใช้วิธรุีนแรง แต่สามารถเอาชนะใจทัง้ 2 ฝ่าย  
เขาเหน็ว่าเวลาพ่อของเขาไปไหนๆ กมี็แต่คนรักและ
นับถือ... เม่ือลูกชายโตขึ้นก็จะท�าตามแบบอย่าง 
ของพ่อ เขามีพ่อผู้เป็นต้นแบบที่ดี
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ส�าหรับเร่ืองทีส่องน้ี ดฉัินอยากจะเล่าแบ่งปัน 
ให้ฟังคือ ที่โรงงานของครอบครัวเรามีพนักงาน 
ทีด่ีๆ  เป็นส่วนใหญ่ แต่กมี็บางคนท�าตวัเป็นแกะด�า
ผสมอยู่บ้าง ซึ่งไม่ใช่ง่ายที่จะป้องปรามด้วยวิธีที่
รุนแรงหรือน่ิมนวล และเมือ่ไม่นานมาน้ี ผู้จัดการได้
รายงานให้ผู้บริหารทราบว่า มพีนักงานคนหน่ึงชอบ
ขโมยเหลก็ของโรงงานไปขาย เขาตดิหน้ีสนิเพือ่นๆ 
พนักงาน และคนอื่นๆ มากมาย ชอบด่ืมเหล้า  
เล่นการพนัน เมื่อลูกชายดิฉันทราบเรื่องจึงปรึกษา
กับผู้เป็นพ่อว่า เขาควรจะไล่พนักงานคนน้ีออก 
ดีไหม เพื่อจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างกับพนักงาน 
คนอืน่ๆ พวกเขาจะได้ไม่กล้าขโมยของในโรงงานอกี

พ่อแนะน�าลูกชายว่า เราควรใช้การประนี-
ประนอมในขั้นแรก เพื่อให้เขาส�านึกผิด และให้
โอกาสเขาได้กลับตัวเป็นคนดี และพนักงานคนน้ี 
ยังได้หยิบยืมเงินชาวบ้านรอบๆ โรงงานอีกด้วย 
หากเราไล่เขาออกไปจะท�าให้ชาวบ้านในละแวกน้ี
มองเราในแง่ไม่ดี และอาจหมดความศรัทธาต่อ
โรงงานของเรา หรืออาจจะเป็นการเพิม่ศัตรู เราต้อง 
อย่าลืมว่า เพียงคนๆ เดียวอาจจะท�าให้โรงงาน 
เสียชื่อเสีย และอาจส่งผลเสียหายได้ในอนาคต

ลูกชายจึงท�าตามค�าแนะน�าของพ่อผู ้ซึ่ง
มีประสบการณ์มากมาย โดยที่ลูกชายได้เรียก
พนักงานคนนั้นมาพบ ได้พูดคุยซักถามถึงทุกข์สุข 
ถามถึงความเป็นอยู่ของครอบครัว และได้ถามถึง
หนี้สินที่เขาได้ก่อขึ้นด้วย 

ลูกชายได้บอกว่ากับพนักงานคนนั้นว่า ทาง
บริษัทเราทราบมาว่า มีพนักงานบางคนชอบขโมย
ของๆ โรงงานไปขาย ทางบริษัทไม่อยากลงโทษ 
และไม่ต้องการให้เรื่องใหญ่โตถึงขั้นด�าเนินคดี 
ตามกฏหมาย แต่ต้องการให้คนที่ท�าผิดส�านึก

ได้ด้วยตัวเอง เราเปิดโอกาสให้เขากลับใจใหม่ 
ทางบริษัทให้ความเมตตาและความยุติธรรมต่อ
พนักงานทุกคนอยู่แล้ว และถ้าพนักงานคนใด
เดือดร้อนหรือมีปัญหาเรื่องใดๆ ก็ตามเขาสามารถ
มาปรึกษาได้ บริษัทเรามเีงินกองกลาง ซึง่พนักงาน
ทุกคนสามารถยืมไปใช้หน้ีหรือใช้ในสิ่งจ�าเป็นได้ 
เราไม่อยากให้พนักงานไปกู้ยืมเงินนอกระบบหรือ
ไปยมืคนอืน่เพราะอาจจะโดนเรียกเกบ็ดอกเบีย้สงูๆ 
เป็นการเพิ่มหนี้สินเข้าไปอีก

ลูกชายเห็นพนักงานคนนั้นก้มหน้า เขารู้สึก
เสยีใจ แต่ไม่กล้ารับว่าตวัเขาเองเป็นผู้ทีข่โมยเหลก็
เหล่าน้ันไปขาย ลูกชายใช้วิธีประนีประนอมตาม
ที่พ่อสอนเขา ซึ่งนับจากวันนั้นเป็นต้นมาพนักงาน
คนน้ันก็กลับตัวกลับใจ เขากลายเป็นคนใหม่ที่
ตั้งใจท�างาน ไม่ท�าผิดในเรื่องใดๆ อีก เพราะเขา 
รู้ว่า บริษัทของเราให้โอกาสเขา ช่วยเหลือเขา  
หวังดีต่อเขาและครอบครัว 

ลูกชายดีใจมากที่เขาเชื่อค�าแนะน�าของพ่อ 
และท�าได้ส�าเร็จ เขามีประสบการณ์มากขึ้นทุกวัน 
เขาได้ช่วยให้พนักงานคนหน่ึงกลบัตวัเป็นคนด ีรัก
โรงงาน รักองค์กร และกลายเป็นตวัอย่างทีดี่ให้กบั
เพื่อนๆ พนักงานคนอื่นๆ ด้วย

ดิฉันเชื่อว่าการพูดจาและการกระท�าด้วย
ความอ่อนโยน และมีความปรารถนาดีอย่างจริงใจ
น้ัน กช่็วยให้คนเปลีย่นนิสยัได้ไม่ยาก หากท่านผู้อ่าน 
พบเจอเหตุการณ์เช่นนี้ ขอให้ลองใช้วิธีการแบบนี้
ด้วยความเมตตา ให้อภัย ไม่โกรธ ไม่เคียดแค้น 
หรืออาฆาตมาดร้าย แม้แรกๆ อาจจะยากต่อ
ความรู้สึก แต่ก็คุ้มค่า และต้องใช้วาทศิลป์ใน 
การพูด ท่านก็จะได้เพื่อน ได้มิตรภาพที่ดี และ 
ชนะใจตนเองด้วยคะ 
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คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา 

การเดนิทางของเวลาหลงัจากปีใหม่ พ้นผ่าน
ไปสู่เดือนที่สองของปี เดือนกุมภาพันธ์.... บางคน
รอคอยการฉลองปีใหม่อกีครัง้ ในวนัตรุษจีน ตาม
ธรรมเนียมประเพณขีองผู้ทีส่บืเชือ้สาย มีเลอืดเน้ือ
เชือ้ไขมาจากประเทศจีน และบางคน อาจจะรอคอย  
เดือนเมษายน อีกรอบ เพื่อคอยวันปีใหม่ไทย 

ชีวิตใหม่ไม่ได้เริ่มต้น เมื่อปีเปลี่ยน เดือน
เปลี่ยน ชีวิตใหม่ หนทางใหม่ ในสิ่งที่ดีกว่า 
เริ่มต้นได้ในทุกๆ วัน 

อยากให้ได้ลองอ่านบทกลอนน้ี แล้วลอง
ทบทวนชีวิตตาม ว่ามันมีความหมายอะไรแก่ชีวิต
เราบ้างหรือไม่

ฉากหนึ่ง
ฉันเดินอยู่บนถนนสายหนึ่ง
มันมีหลุมใหญ่อยู่บนทางเดิน
ฉันมองไม่เห็นมัน
ฉันตกลงไปในหลุมนั้น 
ฉันตระหนก ตกใจ กลัว
กว่าจะขึน้จากหลมุน้ันได้ มันระบมไปทัง้ตวั

ฉากที่สอง
ฉันเดิมอยู่บนถนนสายเก่า
มันมีหลุมใหญ่อยู่บนทางเดิน
ฉันแสร้งมองไม่เห็นมัน
สุดท้าย.... ฉันพลัดตกลงไปในหลุมนั้น
ฉันเจ็บ ฉันปวด ฉันช�้า
กว่าจะออกจากหลุมน้ันได้ ฉันใช้เวลา 

นานยิ่ง

เมือ่อ่านจบสองฉากแรก หลายคนอาจคิดว่า
เกิดอะไรขึ้น กับคนๆ นี้ เดินอย่างไร ไม่มองทาง
ให้ดี ซุ่มซ่ามจริง บางคนอ่านแล้ว อาจให้โอกาส
คนๆ นี้ว่า พอเข้าใจนะว่าฉากแรกที่ตกหลุมลงไป 
เพราะเผลอ เพราะมองไม่เหน็ เพราะคนเราน้ัน มัน
พลาดกันได้ ..... แต่ ฉากสองนี่สิ .. ไม่น่าพลาด 
ไม่น่าตกไปเลย 

“ทั้งๆ ที่รู้ ทั้งๆ ที่มีประสบการณ์มาแล้ว 
.... เจ็บแล้วกลับไม่จ�า....” ถ้าจ�าก็คงไม่ตก ถ้าไม่
ซุม่ซ่ามซ�า้ ก็คงไม่ต้องมาเจ็บตวั ไม่ต้องมาโอดโอย 
ไม่ต้องมาระทมทุกข์ 

ฉากชีวิต
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ผู้เขียนอยากถามผู้อ่านว่า .... หากเป็น 
ผู้อ่าน จะก�ากับฉากให้เกิดขึ้นอย่างไร.....จะใช่ตาม
ฉากที่สามนี้หรือไม่

ฉากที่สาม
ฉันเดินอยู่บนถนนสายเดิม
มันมีหลุมใหญ่อยู่บนทางเดิน
ฉันมองเห็นหลุมใหญ่อยู่ที่ด้านหน้า
ฉันตัดสินใจเดินอ้อมจากหลุมนั้น
............ 

ผู้เขียนเชื่อว่า หลายคน เห็นด้วย กับฉากที่
สาม มนัควรจะเป็นเช่นน้ีแล... เหน็หลมุ กค็วรเดนิ
เลี่ยง จะเดินตกลงไปท�าไมอีก ถ้าตกอีกคราวนี้จะ
สมน�้าหน้าให้ จะหัวเราะใส่ให้ฟันหักเลย

ฉากทัง้สามฉากทีส่มมตขิึน้น้ี ผู้เขยีน อยาก
กระตุก ปลุกความคิด ให้ฉุกคิดว่า ชีวิตของเรา
เป็นแบบสองฉากแรกหรือไม่ หน่ึงเดือนที่ผ่านมา 
ที่เชื่อว่าเป็นปีใหม่ ควรมีสิ่งที่ดีขึ้น.... พัฒนาขึ้น 
กับตัวเอง.... 

แต่..... เรากลับอยู่กับสิ่งเก่าๆ ที่ท�าให้เราแย่ 
เรากังวล เราเครียด เราวิตก กังวล วกวนไปซ�้าไป
ซ�้ามา เหมือนกับฉากชีวิตในสองฉากแรกหรือไม่

คล้ายกับ...... “รู้ทั้งรู้ว่าไม่ดี... แต่ก็ยังท�า
อยู่ได้”

ทางเดินชีวิตของคนเรา จะประสบกับ
อุปสรรค มีหลุมบ่อใหญ่ที่เป็นหลุมใหม่ๆ เป็น

ปัญหาที่ต้องเผชิญ มีคนจ�านวนไม่น้อย ที่ยังคง
ใช้วิธีการแบบเดิมๆ ภายใต้สถานการณ์แบบเก่าๆ 
แต่ต้องการผลลัพธ์ใหม่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปได้ยาก

การเร่ิมต้นชวิีตทีดี่ เมือ่มองเหน็ทางข้างหน้า
ว่าเป็นปัญหา จงกล้าเผชญิและหาทางเดินใหม่ เพือ่
จะได้ไม่ได้ชอกช�า้ เหมือนแบบเก่า

เปลี่ยนค�าพูดใหม่ เปลี่ยนอารมณ์ใหม่ 
เปลี่ยนความคิดใหม่ เปลี่ยนการกระท�าใหม่ 

แม้สถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไร แต่
สิ่งเหล่านี้ จะไม่มีผลกับตัวเรา เพราะเรา “เลือก” 
ทีจ่ะ “เปลีย่นกระบวนการ” “ปรบัวิธกีาร” ทีจ่ะตอบ
สนองต่อสิ่งเร้า หรือสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้

ฉากที่สาม จึงเป็นการใช้ “วิธีการใหม่”  
ภายใต้สถานการณ์เก่า แต่ได้ผลลพัธ์ใหม่ ซึง่ผลลพัธ์ 
ที่ได้ อาจจะกลายเป็น ฉากที่สี่คือ

“ฉันเดินอยู่บนถนนสายใหม่”

นั่นคือ.... เราจะได้สู่ประสบการณ์ของชีวิต
ใหม่.... ซึ่งทางเดินใหม่ ชีวิตใหม่ อาจมีอะไรให้ได้
ประสบอีก ตั้งสติ ตั้งตัว ทบทวน เรียนรู้ ขอบคุณ 
และปรับพัฒนาตนเองอยู ่ เสมอ และชีวิตเรา  
จะเป็นชวิีตทีพ่ร้อมรับ พร้อมท�าพร้อมเผชญิ พร้อม
กระท�าได้อยู่มีสติ รู้ตัว

ตอนนี้ ท่านอยู่ “ฉาก” ที่เท่าใดแล้ว ใน
สี่ฉากที่กล่าวมา.....แล้ว อยากปรับให้อยู่ฉากไหน 
ลองท�าดู 
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ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ

หลงัจากทีช่่วงปลายปี 2001 เราได้รู้จักกบัโลก 
ของมิดเดิลเอิร์ธที่รังสรรค์ขึ้นของ เจ.อาร์.อาร์.  
โทลคนี ผ่านการดดัแปลงเป็นภาพยนตร์โดย ปีเตอร์  
แจ็คสัน ใน The Lord of the Rings : The 
Fellowship of the Ring ที่มีภาค 2 และ 3 
ออกฉายช่วงเวลาเดียวกันในปีล�าดับถัดมา และ
เมือ่แจ็คสนัและทมีงานเข้ามารับไม้ต่อจากกิลเลอร์ 
โมเดล โตโร ทีถ่อนตวัไปจากการก�ากบั The Hobbit  
แต่ยังมีชื่อร่วมเขียนบทอยู่ เร่ืองราวที่มาก่อน
ลอร์ดออฟเดอะริงส์จากหนังสือเล่มน้ีแม้จะเป็น
บทประพนัธ์ของโทลคีนเช่นกันแต่เขาเขยีนออกมา 
เพียงเล่มเดียว ด้วยลีลาการเล่าเร่ืองทีเล่นทีจริง 
ที่หลายคร้ังผู้เขียนชวนผู้อ่านพูดคุยเหมือนก�าลัง 
ฟังคุณลุงใจดีเล่านิทาน และโทนของเร่ืองไม่ได้
ซีเรียสจริงจังเหมือนลอร์ดฯ แต่แจ็คสันขยาย
เร่ืองราว เพิม่ตวัละครขึน้มาและน�าตวัละครทีค่นด ู
คุน้เคยดีอยูแ่ล้วจากลอร์ดฯ เข้ามาผสมผสานด้วย 
จนกลายเป็นหนังไตรภาคเช่นเดียวกับลอร์ดฯ และ
เข้าฉายช่วงเดือนธนัวาคมเช่นกัน จนมาถึงบทสรุป  
The Hobbit : The Battle of The Five Armies  
ที่เข้าฉายในบ้านเรากลางธันวาคมที่ผ่านมา

หนังด�าเนินเร่ืองต่อจากภาค 2 Desolation 
of Smaug เมื่อมังกรยักษ์สม็อกโกรธแค้นบิน
จากเมืองเอเรบอร์ที่เต็มไปด้วยขุมสมบัติมากมาย
เพื่อไปท�าลายเมืองทะเลสาบ หน้าที่ส�าคัญใน 
การรับมอืกบัสม็อกจึงตกอยู่กบั บาร์ด (ลคุ อแีวนส์)  

ตัวละครส�าคัญในภาค 2 ที่เหล่าคนแคราะไป 
ขอความช่วยเหลอื และในภาคน้ีเราได้เหน็กษตัริย์
คนแคระ ธอริน โอเคนชีลด์ (ริชาร์ด อาร์มิเทจ) 
ซึ่งไม่เห็นด้วยแต่แรกที่พ่อมด แกนดัล์ฟ (เอียน 
แม็คเคลเลน) พาฮอบบิทที่ชื่อ บิลโบ แบ๊กกิ้นส์  
(มาร์ติน ฟรีแมน) ร่วมเดินทางในภารกิจทวงคืน
อาณาจกัรเอเรบอร์ ในภาคน้ีจึงแสดงด้านมดืออกมา 
เต็มที่เม่ืออยู่ท่ามกลางทรัพย์สมบัติมากมายกอง
เป็นภูเขา อย่างที่คนแคราะคนหน่ึงบอกว่าธอริน
ติดเชื้อโรคติดต่อจากมังกรเสียแล้ว เขาต้องการ
ครอบครองทรัพย์สมบตัทิัง้หมดไม่แบ่งให้ใครหน้า
ไหนทัง้ทีใ่นภาค 2 ให้สญัญากบัชาวเมืองทะเลสาบ
ว่าถ้าร่วมกันพิชิตสม็อกได้จะแบ่งสมบัติให้ เหล่า
คนแคระจึงต้องเผชิญกับกองทัพของเอล์ฟที่ 
อ้างสิทธิ์ในสมบัติเช่นกัน โดยมีบาร์ดว่าที่เจ้าเมือง
ริมทะเลสาบร่วมทัพมาด้วย นอกจากน้ียังมีทัพ
ของเหล่าผีร้ายออร์ค ส่วนตวัช่วยของคนเคราะคือ
กองทัพที่เป็นญาติพี่น้องของเขา

ขณะที่ตัวละครด้านสว่างของหนังเป็น 
ผู้สร้างสันติคือบิลโบที่พยายามเป็นคนกลางเพื่อ
ไม่ให้ทั้งสองฝ่ายต้องรบทัพจับศึกกัน เพราะใน
ภาค 2 เขาเป็นผู้พบเพชรสมบัติล�้าค่าอาร์เคน 
สโตน สมบัติตกทอดประดับบนบัลลังก์กษัตริย์ 
คนแคระ บลิโบไม่คิดจะเกบ็ของล�า้ค่าน้ีกลบัไป แต่
สิ่งที่บิลโบเก็บคือเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ที่ตั้งใจไปปลูก
ในบ้านเกิดที่แบ๊กเอนด์และเฝ้าดูต้นไม้เติบโต แม้ 

The Hobbit : The Battle 
of The Five Armies
คนเล็กๆ เปลี่ยนแปลงโลก 
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สิ่งเดียวที่เขาครอบครองไว้ด้วยความบังเอิญคือ
แหวนวิเศษวงน้ันที่ช ่วยให้เขาหายตัวรอดพ้น
อนัตรายมาได้หลายคร้ัง ต่อมาแหวนวงน้ีก่อให้เกดิ
เร่ืองผจญภัยมากมายและส่งผลกระทบอย่างยิ่ง 
ต่อผู้ถือครองมัน ซึ่งบิลโบก็ส่งต่อหน้าที่ท�าลาย
แหวนให้กับโฟรโดหลานของเขา 

หนังมีฉากสอนใจเราได้เป็นอย่างดีเมื่อ 
ธอรินในช่วงที่กลับตัวกลับใจแล้ว กล่าวลาบิลโบ
บอกให้เขากลบับ้าน ไปอยูห่น้าเตาผิง อ่านหนังสอื 
ปลูกต้นไม้ และยังบอกว่าโลกเราจะน่าอยู่กว่าน้ี
มากถ้าคนเราเห็นคุณค่าของบ้านมากกว่าทองค�า

หนังสะท้อนการแบ่งแยกชนชัน้ ถือเขาถือเรา 
คิดว่าเผ่าพันธุ์หรือชาติของตนย่ิงใหญ่สูงศักด์ิอยู่
เหนือกว่าชาติอื่นเช่นที่กษัตริย์เอล์ฟ ธรันดูอิล  
(ล ีเพซ) รังเกยีจเหล่าคนแคระและรับไม่ได้ทีเ่อล์ฟ
นักรบหญิงเช่น ทอเรียล (อีวานเจลิน ลิลลี) จะ
ไปรักกับคนแคระอย่าง คิลี (ไอแดน เทอร์เนอร์) 
อย่างที่ปูเร่ืองตั้งแต่ภาค 2 แต่เอล์ฟก็มีตัวละคร
เช่น เลโกลัส (ออแลนโด้ บลูม แม้ในภาคก่อน
จะมอีคตกิบัชาตพินัธุอ์ืน่โดยเฉพาะกบัคนแคระแต่

ด้วยความรักที่เขามีต่อทอเรียลและประสบการณ์
หลายอย่างที่พบท�าให้เขาตัดสินใจออกผจญภัย
โลกกว้างและเป็นนักรบส�าคัญคนหน่ึงในพนัธมิตร
แห่งเดอะริงส์ ส่วนในภาคนี้เราได้เห็นเอล์ฟระดับ
สูงอีกคนคือ เอลรอนด์ (ฮิวโก วีฟวิ่ง) ที่เดินทาง
ร่วมกับ กาลาเดรียล (เคท แบลนเช็ตตส์) และ 
ซารูแมน (คริสโตเฟอร์ ลี) ไปช่วยเหลือแกนดัล์ฟ
ที่ถูกกักขังอยู่ในเวทมนตร์ด�า

จากเดอะลอร์ดฯ มาถึงเดอะฮอบบิทรวม 
ทั้งสิ้นหกภาค ดินแดนมิดเดิลเอิร ์ธสุขสงบมี
สันติสุขอีกคร้ังด้วยธรรมะที่ชนะอธรรม ความดี 
ชนะความชั่ว ความสว่างขับไล่ความมืดและ 
ภารกิจในการกอบกู้โลกไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่นักรบ
ผู้เก่งกล้าเท่าน้ัน แต่ฮอบบิททั้งสองรุ่น ชนเผ่า 
ตัวเล็กๆ ที่ ไม ่ใส ่รองเท ้าและชอบชีวิตสงบ  
กินอาหารอร่อยๆ จิบชาอยู่ในโพรงซึ่งเป็นบ้าน 
ที่อบอุ่นแวดล้อมด้วยต้นไม้เขียวขจี แต่เม่ือถึง 
เวลาจ�าเป็นพวกเขาก็ออกผจญภัยด้วยความ 
กล้าหาญ มุ่งมั่นอดทนเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
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ภาพเคียงคำา 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์
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ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

ด้วยลมหายใจของหัวใจ : 
มหัศจรรย์แห่งการเชื่อมโยงหัวใจกัน

ชีวิตในช่วงสองปีที่ผ ่านมาน้ี ผมพบ 
เรื่องราว ได้เรียนรู้ และแบ่งปันความมหัศจรรย์
ของชีวิตมากมายหลายอย่าง หน่ึงในเร่ืองราว
เหล่าน้ันคือเร่ือง “ความมหัศจรรย์ของหัวใจ” 
เร่ืองน้ีสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจ
ให้ผมเป็นอย่างมาก เมื่อน�ามาฝึกฝนตนเองและ 
แบ่งปันกับผู้คนแล้วท�าให้ผมรู้สึกอัศจรรย์ใจ 
กับการสร้างสรรค์สรรพสิ่งของพระเจ้า ... 
พระองค์ท�าสิ่งอัศจรรย์มากมาย ... และสิ่งหนึ่ง 
ก็อยู่ในตัวเราและผู้คนรอบข้างเรานี่เอง ... อยู่
ใน “หัวใจ” ของเราเอง ...

“เพราะ พระ เจ้า ทรง ให้ หัวใจ ของ เขา มีแต่ 
ความ ยินดี” (ปัญญาจารย์ 5:20)

ความลึก ลับข องหัว ใจเป็นเว ลากว่า 20 
ปีแล้ วที่มี งานวิ จัยม ากมายที่แสดงให้เราเห็นว่า
หัวใจ ขอ งเรา มีพลั งและ บทบา ทพิเศษต่อชีวิต
ของเราอย่างทีเ่ราไม่เคยได้ตระหนักมาก่อน อาทิ 

พัฒนา กา รของ ทารกใ นครร ภ์นั้น การ
ก่อตัวขึ้นของหัวใจและการเต้นของหัวใจมนุษย์
จะเริ่ม เต้น ก่อนที่สม องขอ งทารกจะเริ่มพัฒนา
ขึ้น และหัวใจของมนุษย์มี “สนามแม่เหล็กของ
หัวใจ” ที่แผ่ขยายออกจากร่างกายและสามารถ
วัดได้ สนามแม่เหล็กเหล่านี้กว้างหลายฟุตออก
จากร่ าง กายและที่ มหัศ จรรย์ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ 
“หัวใจมีสมองของมันเอง”

หัวใจมี ความซับซ้ อนขอ งระบบประสาท
หัวใจ น้ันมี คุณสม บัติ เป็นเหมือน “สมอง
เล็กๆ ” เรียกได้ว่าเป็น “สมองหัวใจ” (Heart 
Brain) นั่น เอง (Dr.J . Andrew Armour 
1991) สมองหัวใจท�างานเป็นอิสระจากสมองใน 
กะโหล กศีรษะ ของมนุษย์ และยังมีขีดความ
สามารถท างปร ะสาทสัมผัสที่กว้างขวางอีกด้วย 
สญัญาณทีห่วัใจส่งไปยงัสมองจะมผีลต่ออารมณ์
ของเรา
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“หัวใ จจะส่งข้อมูลไปยังสมองมากกว่าที่
สมองส่งไปยังหัวใจ”

จังหวะหัวใจที่เต้นสอดคล้องกัน ช่วยให้
สมองเ กิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
การแก้ปัญหา

หัวใจของเราปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่
มีการ เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ของเรา และ
คนอื่ นยังสามารถสัมผัสถึงอารมณ์ของเราผ่าน
ทางพลงังานแม่เหลก็ไฟฟ้าทีแ่ผ่ออกมาจากหวัใจ
ของเราด้วย (และเราก็สามารถสัมผัสถึงอารมณ์
ของคน อื่นที่ผ่านทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหัวใจ
ของเขาเช่นเดียวกัน) 

มหัศจรรย์ของหัวใจ ... การค้นพบเรื่อง
มหัศจ รรย์ของหัวใจน้ีสามารถน�ามาใช้อะไรได้
บ้าง

มีงานวิจัยเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ของหัวใจ 
อีกมากมาย อาทิ สถาบันฮาร์ทแมท (Heart 
Math) ได้ท�าวิจัยทางวทิยาศาสตร์ของหวัใจเพือ่
น�าเสนอมุมมองใหม่และเคร่ืองมือที่ทรงพลังใน
การเชือ่มโยงคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าหวัใจของมนุษย์
ให้เชือ่มโยงกนัน้ันทัง้ระดบับคุคล ความสมัพนัธ์
กบัคนรอบข้าง สงัคม และโลก โดยอยูบ่นพืน้ฐาน 
ของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งให้ประโยชน์
ต่างๆ มากมาย อย่างเช่น

ช่วยยกระดับบุคคลในการดูแลสุขภาพ 
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพิ่มพลังชีวิต พลังความรู้ 
ความเข้าใจ ตัดสินใจได้อย่างมีพลัง และมี
ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ จิตใจ (ซึ่งสามารถ
ฟื้นคืนสู่ธรรมชาติที่สงบ ผ่อนคลาย ม่ันคงได้
อย่างรวดเร็ว)

ยกระดับความเช่ือมโยงทางสงัคม การร่วม 
สร้างสรรค์ในชุมชน ที่ท�างาน ครอบครัว ท�าให้

ความสัมพันธ์ราบร่ืนขึ้น รวมถึงความสามารถ
ในการแก้ปัญหาร่วมกัน การตัดสินใจร่วมกัน 
ท�างานร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน ตลอดจนการ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน

ยกระดับการเชื่อมโยงกันทั่วโลก การท�า
ประโยชน์ การใช้ชวีติอย่างมคีวามหมาย การเป็น 
ส่วนหน่ึงของการสร้างสรรค์เพื่อโลกที่ดีกว่า 
ความร่วมมือไร้พรมแดน การเอื้ออ�านวยให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่และการใช้ชีวิต
บนพื้นฐานของพลังจากหัวใจ ไปพร้อมกับการ
เพิม่ความเมตตากรุณาและความใส่ใจ...ดแูลกนั
และดแูลโลกของเราร่วมกนั อนัน�าไปสูส่นัตภิาพ
ที่ยั่งยืน

เพื่อให้ท่านผู ้อ ่านมีประสบการณ์ตรง
กับพลังในหัวใจของท่านและคนอื่น ผมจึงน�า
วิธีการหน่ึงที่ทางสถาบันฮาร์ทแมทได้จัดท�า
ขึ้นจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ... วิธีการน้ี 
ช ่วยปรับเปลี่ยนจิตใจ อารมณ์ ร ่างกาย 
จิตวิญญาณ ความเป็นอยู ่ของท่านให้เห็น
คุณค่าของตนเองและคนอื่น ... คนที่ท่านรัก  
คนรอบข้าง เพื่อน สัตว์เลี้ยง ฯลฯ ...พลัง 
แห่งความชื่นชมในคุณค่าของตนเองและคนอื่น 
- ด้วยลมหายใจของหัวใจ 3 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1 หายใจด้วยหัวใจ

หายใจลึกลึกแต่คงความเป็นปกติตาม
ธรรมชาตขิองท่าน และให้รู้สกึราวกบัว่าลมหายใจ 
ของท่านเข้าและออกผ่านบริเวณหวัใจของท่าน... 
ใช้เวลาสั้นๆ หายใจเข้าเพียง 5 หรือ 6 วินาที 
หายใจออกเพียง 5 หรือ 6 วินาที .... ให้หายใจ
ต่อเน่ือง สบายๆ จนกระทั่งท่านพบจังหวะ 
การหายใจที่เป็นธรรมชาติ และรู้สึกผ่อนคลาย 
สบายตัว
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ขั้นที่ 2 จุดรวมที่หัวใจ

ให้เน้นความสนใจของท่านมาที่บริเวณ
รอบๆหัวใจ ช่วงใจกลางหน้าอกของท่านนั่นเอง 
ถ้าท่านชอบ ท่านอาจใช้มือวางลงบนหน้าอกก็
จะช่วยให้ท่านมุ่งความสนใจรวมจุดไปที่หัวใจ
ได้ง่ายขึ้น 

ขั้นที่ 3 ความรู้สึกของหัวใจ

ในขณะที่ท่านหายใจเข้าออกด้วยหัวใจ 
และรวมจุดทีห่วัใจแล้ว ให้ท่านกระตุน้ความรู้สกึ 
ทางบวก โดยคดิถงึความรู้สกึทางบวก เช่น คดิถึง 
เวลาที่ท่านรู้สึกดีในใจของท่าน และลองคิดถึง
ประสบการณ์ของความรู้สึกที่ดีนั้น

วิธีการหน่ึงที่ง ่ายที่สุดที่จะช่วยให้ท่าน
สร้างความรู้สกึทางบวกบนพืน้ฐานของหวัใจ คอื  
การคิดถึงสถานที่พิเศษที่ท ่านเคยอยู ่ หรือ  
คิดถึงความรักที่ท่านมีอยู่กับเพื่อนสนิทของท่าน 
กับสมาชิกในครอบครัว หรือสัตว์เลี้ยงที่ท่านรัก

ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญที่สุด ... 
ท่านรู้สึกอย่างไรบ้าง? ท่านสัมผัสถึงความสุข 
สงบ ความรู้สกึทีดี่หรือ ความผ่อนคลายหรือไม่?

ถ้าท ่านสนใจอยากน�าไปปฏิบัติอย่าง 
ต่อเนื่องในชีวิตประจ�าวัน ท่านอาจท�าได้โดยใช้
เวลาเพียง 30 วินาที ถึง 2 นาทีเพื่อชื่นชม และ
เห็นคุณค่าของบุคคลหรือสิ่งต่างๆในชีวิตด้วย
พลังแห่งความชื่นชมด้วยลมหายใจของหัวใจ  
3 ขั้นตอน ดังที่กล่าวแล้ว นอกน้ันท่านอาจ
เขียนรายช่ือคนที่ท่านชื่นชม และให้เวลาสั้นๆ 
ในแต่ละช่วงของวันเพื่อชื่นชม และเห็นคุณค่า
ด้วยหัวใจ

ของฝากจากหัวใจ - การค้นพบพลังแห่ง
การเชื่อมโยงกันด้วยหัวใจเม่ืออ่านบทความน้ี 
แล้ว อะไรที่ท่านผู้อ่านได้รับจากบทความนี้ .... 

อาจจะเป็นความประทับใจ สะกิดใจ สนใจ 
แรงบันดาลใจ ประโยชน์ หรือข้อสังเกตที่ 
เกิดขึ้นในหัวใจของท่าน..................................
.........................................................................
.........................................................................
........................................................................ 
..................................................

 
ท่านอยากจะน�าสิ่งที่ท ่านได้รับไปใช้ในชีวิต
ของท่านอย่างไรบ้าง.......................................
.......................................................................
.......................................................................
....................................................................... 
............................................................................
..................................................

หวังว่าท่านผู้อ่านทุกท่านคงมีความสุข 
สงบ มีแรงบันดาลใจ มีพลังที่จะดูแลชีวิตจิตใจ
ของท่านเอง และเช่ือมโยงพลังของหัวใจเพื่อ
สนับสนุนชีวิตของคนรอบข้างในครอบครัว หมู่
คณะ ทีท่�างาน ชมุชน และสงัคมต่อไปด้วยหวัใจ
ที่เป็นสุขและเชื่อมโยงกับความรักความเมตตา
ของพระบิดาเจ้าผู้ใจดี พระเยซูเจ้า พระจิตเจ้า 
และแม่พระนะครับ 

________________________________
• 1) เนื้อหาและรูปภาพในบทความนี้อ้างอิง

จาก www.heartmath.org
• 2) เชิญชมเว็บไซต์บ้านใส่ใจ  

www.carefor.org เพื่อชีวิต ความรัก 
มิตรภาพ ก�าลังใจ สื่อสารด้วยหัวใจ  
ถามตอบปัญหาชีวิต

• 3) ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาคน
ตามแนวทางในบทความนี้ได้ที่  
Email: riscarefor@gmail.com  

Line ID : narislove 
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์

สิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีความเชื่อ
ต่อพระเจ้ามากยิง่ชึน้ เร่ิมต้นจากการเรียนค�าสอน  
การช่วยมิสซา อ่านบทอ่าน จะส่งเสริมให้เด็ก
กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น 

สิง่ทีส่่งเสริมให้หนูค้นพบกระแสเรียกของ
ตนเอง ถ้าไม่มกีารชกัจูงจากคุณพ่อเจ้าอาวาสวดั
หรอืผู้ใหญ่ กจ็ะไม่มกีระแสเรียกเกดิขึน้ การช่วย
มิสซา อ่านบทอ่าน การเป็นผู้น�า 

หนูขอฝากข้อคิด ความปรารถนาดีต่อ
พี่น้องเยาวชน “โลกใบน้ีเปรียบเหมือนหนังสือ
เล่มใหญ่ แต่ส�าหรับคนที่ไม่เคยออกเดินทางคง
ไม่ต่างอะไรกบัคนทีอ่่านหนังสอืไปแค่หน้าเดียว” 
และพิเศษในเดือนแห่งความรักน้ี หนูขอฝาก
ข้อความความรักสั้น ๆ แด่เพื่อน ๆ

“ความรัก”ไม่ได้มีค่าที่สุดในชีวิต แต่ 
“ความรัก” ท�าให้ชีวิตมีค่าที่สุด 

สวัสดีค่ะในเดือนแห่งความรักน้ี ขอ
แนะน�าเยาวชนวัยใส ที่มีหัวใจเสียสละ เพื่อ
งานเยาวชนวัดนักบุญเปโตร บ้านโนนแฝก 
สังฆมณฑลนครราชสีมา น้องแคทรีน สุภธิดา 
วาปีเน เกดิวนัที ่26  เมษายน พ.ศ. 2542  อยู่
ที่ 89 ม.5 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 
30240 ปัจจุบนัยงัศกึษาอยูค่่ะ และช่วยงานทีว่ดั
โนนแฝกด้วย 

แรงบันดาลใจท�าให้หนูอุทิศตนเพื่องาน
อภิบาลเด็กและเยาวชนในวัด คือการพร้อมที่
จะท�าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ต้องเร่ิมต้นจาก
จุดเล็กๆโดยการอบรมสั่งสอนตั้งแต่เด็กๆ โดย
คุณครู ผู้ปกครอง เพื่ออนาคตของเราจะได้
เติบโตเป็นเยาวชนที่ดีในวันข้างหน้า

กิจกรรมเยาวชนที่หนูได้รับมอบหมาย 
เป็นรองประธานเยาวชนในสังกัดวัดนักบุญ 
เปโตร โนนแฝกค่ะ 

แคทรีน  
สุภธิดา วาปีเน 

เยาวชนสังฆมณฑล
นครราชสีมา
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มา “อ่านพระคัมภีร์” กันเถอะ 

“การอ่าน การฟัง:  
    พระคัมภีร์”

สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซสิ ได้ตรัสในพระสมณสาส์นเตอืนใจ “ความชืน่ชมยนิดแีห่งพระ
วรสาร” (Evangelii Gaudium) บทที่ 3 เรื่องการประกาศพระวรสาร กล่าวถึง พระวาจาของ
พระเจ้าว่า “มิใช่เพียงบทเทศน์เท่าน้ันที่ต้องหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจาของพระเจ้า การประกาศพระ 
วรสารก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของพระวาจาด้วยเช่นกัน เป็นพระวาจาที่ได้รับฟัง ร�าพึงภาวนา ด�าเนิน
ชีวิต เฉลิมฉลอง และเป็นประจักษ์พยาน พระคัมภีร์เป็นต้นธารแห่งการประกาศพระวรสาร ด้วย
เหตุน้ี จึงจ�าเป็นต้องมีการอบรมตนเองอย่างต่อเน่ืองในการฟังพระวาจา หากพระศาสนจักรไม่ได้
รับการประกาศพระวรสารอย่างต่อเนื่อง พระศาสนจักรก็จะไม่สามารถประกาศพระวรสารได้ เป็น
สิง่ส�าคัญทีพ่ระวาจาของพระเจ้าต้อง “กลายเป็นหวัใจของกจิกรรมทกุประการในพระศาสนจักรมาก
ยิ่งขึ้นเสมอ” (ข้อ 174)  

และดังนั้น... “การอ่าน” พระคัมภีร์ คือ “การฟัง” พระวาจาของพระเจ้า เพราะพระองค์พูด
กับเราอาศัยเรื่องราวที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ พระคัมภีร์จึงเป็นสื่อกลางที่ส�าคัญในการฟังพระวาจา

พระคัมภีร์เขียนข้ึนเพือ่ประชากรของพระเจ้า ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสามญัชน หรือคริสตชนฆราวาส 
เป้าหมายของการใช้พระคมัภร์ีกเ็พือ่ตคีวามชวีติทีพ่วกเขาก�าลงัเป็นอยู ่โดยมีพระวาจาเป็นแสงสว่าง
ส่องทาง เราจึงอ่านพระคัมภีร์เพื่อรู้ความหมายของชีวิต

สถานที่ที่เหมาะส�าหรับอ่านพระคัมภีร์ คือ กลุ่มคริสตชน เรามิได้อ่านพระคัมภีร์ เพื่อ
ความอยากรู้อยากเห็น หรือหาความหมายเท่าน้ัน แต่ได้รับผลส�าหรับชีวิตเราที่มาจากพระจิตเจ้า 
บรรยากาศของการมีส่วนร่วม ความเชื่อ การภาวนา และการเฉลิมฉลอง จึงจ�าเป็นในการเปิดใจ
ให้พระจิตเจ้าท�างานในตัวเรา (ในจิตใจเรา) 

เป้าหมายส�าคัญอย่างหน่ึงของการอ่านพระคมัภร์ีคอื เพือ่น�าไปปฏบิตั ิเรามพีนัธะกบัผู้ทีพ่ระเจ้า
ได้อุทิศพระองค์ให้พวกเขาคือ ผู้ยากไร้ ซึ่งพระเจ้าเองทรงเป็นผู้ปกป้อง การอ่านโดยมีพันธะกับ
คนยากจนและซื่อสัตย์ต่อแผนการของพระเจ้า ส�าหรับพวกเขาจะมีมิติทางการเมือง (หรือการใช้
อ�านาจการตัดสินใจ) ด้วยผลที่ตามมานั้น มิใช่แต่การกลับใจส่วนบุคคลเท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยน
โครงสร้างในหมู่คณะและทางสังคมด้วย 

เร่ืองราวในพระคมัภร์ีช่วยให้เราเหน็ว่า พระเจ้าได้เสดจ็มาเพือ่ฟังเสยีงร�า่ร้องของผู้ถกูกดขี ่มา
เป็นเพื่อนร่วมทางกับพวกเขาไปสู่การปลดปล่อย และท�าให้ชีวิตพวกเขาเต็มเปี่ยม 

 อุดมศานต์  กุมภาพันธ์ 2015  69 





         

• เมื่อสวดภาวนา ไม่มีค�าว่าถูกหรือผิด
 มีแต่เชื่อ หรือไม่เชื่อในพระเจ้า
 เมื่อสวดภาวนา ไม่ต้องเรียกร้องว่าไม่มีใครสอน
 มีแต่ความจริงใจที่ปล่อยให้จิตวิญญาณเปล่งเสียง
 ดังนั้นจงสวดภาวนาง่ายๆ แบบที่ครูค�าสอน
 สอนคุณมา
• เมื่อสวดภาวนา ไม่มีค�าว่าต้องได้ทันที
 มีแต่ความเชื่อมั่นคงและรอคอยผล
 ที่อาจไม่ตรงกับที่มนุษย์คิด
 แต่ดีเลิศกว่าเสมอจากพระเจ้า
• เมื่อสวดภาวนา ไม่จ�ากัดเวลาว่าสวดแค่ไหนจึงพอ
 มีแต่ไม่หยุดหย่อนในการสวดภาวนา
 เพราะเป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงรักเรา

เมื่อสวดภาวนา
• เมื่อสวดภาวนา ไม่มีค�าว่าเบื่อหน่าย
 นี่เป็นเวลาที่เราถวายเป็นของพระเจ้า
 ไม่เกี่ยวกับความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของเรา
• เมื่อสวดภาวนา จงอ่านพระคัมภีร์
 เพราะเป็นการพัฒนาค�าสวดที่เปล่งเสียงออกมา
 ได้ไพเราะแบบนักบุญ
• เมื่อสวดภาวนา จงไปร่วมพิธีมิสซา
 เพราะพระเยซูเจ้าประทับบนพระแท่น
 ทรงอ้อนวอนพระบิดาร่วมกับเรา

    กุมภาพันธ์ 2015                                       
พงศ์ ประมวล
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1 2 3ด.ช.เกษมสัณห์ สารพงษ์
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  
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วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2015 ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน 

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 
ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก หลังได้รับการแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล  
จากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 
เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี ปีที่ 138  

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2015 
และได้ร่วมฉลอง 90 ปีของคุณพ่อปีแอร์ ลาบอรี่ 

พระสงฆ์มิสชันนารีคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส





ชวนน้องคุย

ด.ช.ภูบดินทร์ ปราโมกข์ ด.ช.อภิชาติ ปั้นทอง ด.ช.ศรัทธา เจริญศิลป์ ด.ช.สุทธิชัย โสดา ด.ช.อภิวัฒน์ เชื้อสา 
น้องจูเนียร์ ชัยวิเชียร น้องสรรเสริญ บัวสิงห์ น้องสมชาย ทองกว้าง น้องจันทราทิพย์ ก้องสมุทร น้องภาวนา  
ด่านปราการ น้องสันติสุข แก้วการุณย์

ชวนน้องคุย

สวัสดีน้องๆ เด็กๆ และมวลสมาชิกสโมสรอุดม
ศานต์ที่น่ารักทุกคน พี่ป๋องขอเน้นถึงค�าขวัญ “วันเด็ก
แห่งชาต”ิ ในปีน้ีทีว่่า “ความรู้ คูคุ่ณธรรม น�าสูอ่นาคต” 
ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบ 
ให้แก่น้องๆ เด็กๆ ทุกคนโอกาสวันเด็กแห่งชาติปีน้ี  
... น้องๆ เด็กๆ คงทราบแล้วว่า คุณธรรมความดี...
ไม่ได้อยู่ที่ค�าพูด แต่อยู่ที่ “จิตใจและการกระท�า”  
ขอให้น้องๆ ทุกคนขยันท�าความดี และต้องท�าด้วย
ความบริสุทธิ์ใจด้วยนะครับ

อ้อ..ขอฝากไว้อีกนิดหน่ึงว่า อีกไม่นานก็จะมี
การ สอบใหญ่ “สอบปลายภาค”... ขอให้น้องๆ ทุก
คนรีบเตรียมตัวอ่านหนังสือ ขยันทบทวนบทเรียน 
และทดสอบท�าแบบฝึกหัดบ่อยๆ เพราะเม่ือการสอบ
มาถึง น้องๆ จะได้สามารถท�าได้และได้คะแนนดีๆ มี
เกรดเฉลี่ยสูงๆ เรียกว่า “สมหวังดังใจ” ซึ่งคุณพ่อ 
คณุแม่ผู้ปกครอง และตวัของน้องๆ เองกจ็ะมคีวามสขุ  
ปลิ้มใจ กันทั่วหน้านะครับ 

ส�าหรับน้องๆ ทีส่นใจ อยากจะสมัครเป็นสมาชกิ
ของสโมสรอุดมศานต์ “สมัครฟรี” รีบกรอก “แบบ
ฟอร์มใบสมัคร” แล้วส่งกลับไปหาพี่ป๋องตามที่อยู่ของ
สโมสรฯ ! “ยินดีต้อนรับทุกคน” ครับผม

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
 

เมื่อไม่นานมานี้ พี่ป๋องและเพื่อนๆ ร่วมงานได้ช่วยกันเก็บกวาดห้องท�างาน (ต้อนรับปีใหม่) เราช่วยกัน 
คัดแยกเอกสารต่างๆ มีบางอย่างก็ควรจะน�าไปรีไซเคิล และบางอย่างก็เคลียร์ทิ้ง...แต่ก็มีอยู่หลายๆ ชิ้น 
ที่พี่เลือกเก็บเอาไว้ อย่างเช่น ส.ค.ส. การ์ด-บัตรอวยพร รูปภาพ รูปพระต่างๆ และที่สุดก็มีอยู ่
ชิ้นหนึ่งเป็นบัตรอวยพร “ค�าภาวนาที่ได้รับค�าตอบ” พี่รีบเก็บทันที และน�ามาแบ่งปันให้กับน้องๆ ได้ 
อ่าน ไตร่ตรอง เชื่อว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยครับผม

คำาภาวนาที่ได้รับคำาตอบ
* ฉันวอนขอ ก�าลัง เพื่อฉันจะได้ประสบ ความส�าเร็จ
- แต่พระองค์ทรงโปรดให้ฉัน อ่อนแอ เพื่อฉันจะได้รู้จัก ถ่อมตนยอมนบนอบ

* ฉันวอนขอ สุขภาพที่ดี เพื่อฉันจะได้กระท�า สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
- แต่พระองค์ทรงโปรดให้ฉัน เจ็บป่วย เพื่อฉันจะได้กระท�า สิ่งที่ดีกว่า

* ฉันวอนขอ ความร�่ารวย เพื่อฉันจะได้ มีความสุข
- แต่พระองค์ทรงโปรดให้ฉัน ยากจน เพื่อฉันจะได้เป็น คนฉลาด

* ฉันวอนขอ อ�านาจ เพื่อมนุษย์จะได้ ชมเชยฉัน
- แต่พระองค์ทรง ประทานความอ่อนแอ 
 เพื่อฉันจะได้ส�านึกว่า ฉันต้องการพระเป็นเจ้า

* ฉันวอนขอ ทุกสิ่ง เพื่อฉันจะได้มี ความสุขในชีวิต
- แต่พระองค์ทรง ประทานชีวิต เพื่อให้ฉัน มีความสุขในทุกสิ่ง

* ฉันไม่เคยได้รับสิ่งใดที่ฉันขอ 
- แต่กลับได้รับ ทุกสิ่งที่ฉันปรารถนา

 ค�าภาวนาของฉัน ได้รับค�าตอบ แม้ตัวฉันจะเป็นอุปสรรค
แต่ฉันก็เป็นหนึ่งในจ�านวนมนุษย์ ที่ได้รับพระพรมากที่สุด
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...คนดี 

อธิษฐานภาวนา
เธอเคยค้างแรม ตั้งแคมป์ หรือนอนในเต็นท์

นอกบ้าน หรือเคยใช้เวลาตอนกลางคืนในสถานที ่
บางแห่งนอกบ้าน และใช้เวลาตลอดคร่ึงคืนในการ 
พูดคุยและหัวเราะในเร่ืองไร้สาระต่างๆ หรือไม่ 
และเธอเคยสวดภาวนาตลอดคืนหรือไม่ น่ีคือสิ่งที ่
พระเยซูเจ้าทรงกระท�าก่อนที่พระองค์จะทรงเลือก 
อัครสาวกทั้งสิบสองคน...คร้ังน้ันพระองค์เสด็จขึ้นไป
บนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาและทรงอธิษฐานภาวนา
ต่อพระเจ้าตลอดทัง้คนื คร้ันรุ่งเช้า พระองค์ทรงเรยีก
บรรดาศิษย์เข้ามาแล้วทรงคัดเลือกไว้สอบสองคน...

เมื่อถึงเวลาที่จะต้องท�าการตัดสินใจเร่ือง
ส�าคัญ สิ่งแรกที่พระเยซูเจ้าทรงกระท�าคือ อธิษฐาน
ภาวนา และยังคงเป็นความคิดที่ดีส�าหรับทุกคนใน
ปัจจุบนั...มองให้แน่ใจก่อนจะข้ามไป... จงคดิก่อนพดู  

และอธิษฐานภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า 
ก่อนที่ท่านจะกระท�าสิ่งส�าคัญประการใดๆ ก็ตาม  
เพื่อวอนขอความช่วยเหลือและฝากกิจการน้ันๆ  
ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์

เธอคิดว่าพระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้เธอ 
อยู่เพื่ออธิษฐานภาวนาตลอดทั้งคืนหรือ ไม่หรอก  
พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้เธอนอนหลับอย่างเพียง
พอ เพื่อเธอจะได้มีดวงตาที่สดใสในตอนเช้า และ
พร้อมที่จะไปโรงเรียน แต่เธอควรภาวนาก่อนนอน
ทุกคืน และจงขอบคุณพระเจ้าส�าหรับเช้าวันใหม่ที่
พระองค์มอบให้เธอด้วยนะ

น้องๆ เด็กๆ ควรอ่านพระวรสารนักบุญ  
ลูกา บทที่ 6 ข้อ 12-13

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

“ไม่หยุดอยู่กับที่”
(...keep on going on)
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ไขกล่องคำาถาม
พี่ป๋อง 

 ...แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์และ
ของทูตสวรรค์ได้ ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็เป็น
แต่เพียงฉาบหรือฉิ่งที่ส่งเสียงอึกทึก แม้ข้าพเจ้า
จะประกาศพระวาจา เข้าใจธรรมล�้าลึกทุกข้อ 
และมีความรู้ทุกอย่าง หรือมีความเชื่อพอที่จะ
เคลื่อนภูเขาได้ ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มี
ความส�าคัญแต่อย่างใด แม้ข้าพเจ้าจะแจกจ่าย
ทรัพย์สิน้ทัง้ปวงให้แก่คนยากจน หรือยอมมอบ
ตนเองให้น�าไปเผาไฟ ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็
มิได้รับประโยชน์ใด

 ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่
อจิฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย 
ไม่เหน็แก่ตวั ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจ�าความ
ผิดที่ได้รับ ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีใน
ความถกูกต้อง ความรักให้อภยัทกุอย่าง เชือ่ทกุ
อย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง

 ความรักไม่มีสิ้นสุด แม้การประกาศ
พระวาจาจะถูกยกเลิก แม้การพูดภาษาที่ไม่มี
ใครเข้าใจจะยุติ แม้ความรู้จะหมดสิ้น เพราะ
เรารู้อย่างไม่สมบรูณ์ และประกาศพระวาจาอย่าง
ไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อสิ่งที่สมบูรณ์มาถึง ความไม่
สมบูรณ์จะสูญสิ้นไป.....

 ขณะนี้ยังมีความเชื่อ ความหวัง และ
ความรักอยู่ทั้งสามประการ แต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่ง
ใดทั้งหมดคือ ความรัก

1 โครินธ์ 13:1-13 

“รักพระเจ้า : รักเพื่อนมนุษย์”

หลายคร้ังเวลาที่เราคริสตชนจะพูดหรือ
จะอธิบายแบ่งปันเร่ือง ความรัก...เรามักจะเปิด
พระคัมภีร์ ไปที่บทจดหมายของนักบุญเปาโล
ถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง แล้วอ่านในบทที่ 13 
ข้อที่ 1-13 ซึ่งตรงน้ันจะเราจะพบค�าตอบของ 
ค�าว่า ความรัก ครับผม   

พระพรพิเศษของพระจิตเจ้าตามล�าดับ
ความส�าคัญ

บทเพลงสรรเสริญความรัก
                  

(1 โครินธ์ 13:1-13)
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*น้องณัฎฐริการ์ สาระโภค (แบม แบม ) *3224*

เกิด : 4 กันยายน 2548
การศึกษา : โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
วิชาที่ชอบ :  คณิตศาสตร์ เพราะเรียนง่าย เข้าใจง่าย
อนาคตอยากเป็น : แพทย์ / นักข่าว เพราะจะได้รักษาคนป่วย
เป็นคนมีนิสัย : ร่าเริง แจ่มใส ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : สุนัข (กล้วยแห้ง)
ชอบใช้เวลาว่าง : วาดรูป
กีฬาที่ชอบ : บาสเก็ตบอล
อาหารที่ชอบ : ข้าวผัดกุนเชียง (ไส้กรอกอย่างจีน)
ความสามารถพิเศษ : วาดรูป
อื่นๆ : มีพี่น้อง 3 คน เป็นชาย 1 คน เป็นหญิง 2 คน  
น้องแบม แบม เป็นคนที่ 2

สวสัดคีรับ...มาถงึช่วงของ “สมาชิกใหม่” จุดประสงค์ของสโมสรฯ เพือ่ให้น้องๆ ได้รู้จัก “เพือ่นใหม่”  
สโมสรฯ แต่หากต้องการรู้จักกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันประสบการณ์ ก็ขอให้ติดต่อ
ผ่านทางโรงเรียนหรือสถาบันที่เพื่อนใหม่สังกัด นะครับ

สมาชิกใหม่

บันทึกในความทรงจำา

วันเด็กแห่งชาติ 2015)
“ความรู้ คู่คุณธรรม น�าสู่อนาคต”

 อุดมศานต์  กุมภาพันธ์ 2015  79 



บ้านสุนัขจรจัด

คร้ังหน่ึงมีเด็กน้อยคนหน่ึง เป็นเด็ก
ที่ไม่มีความสุขเอาเสียเลย ไม่ว่าพ่อแม่ ปู่ย่า 
ตายายจะซื้อของอะไรให้ ก็ไม่ได้รู้สึกเลยว่า 
ตนเองโชคดีกว่าคนทั่วไปที่มีครอบครัวที่รัก 
และอยากได้อะไรกมี็คนซือ้ให้ เธอจะบ่นตลอด 
ไม่ว่าเรื่องอะไร เช่น อาหารไม่อร่อย โรงเรียน
น่าเบือ่ คณุครูสอนน่าเบือ่ ของเล่นไม่สนุกเลย

พ่อกับแม่คิดว่าควรสอนให้เด็กน้อย
รู้จักความรักและการแบ่งปัน จึงพาเด็กไปดู
บ้านสุนัข (หมา) จรจัด ที่นั่นเธอได้เจอหมา
มากมาย มีหลายๆ ตัวผอมมากๆ บางตัว 
ก็ป่วย บางตัวก็เป็นโรคผิวหนัง เมื่อไปถึงพ่อ
แม่ให้เธอเดนิดรูอบๆ และได้ให้อาหารแก่หมา 
อาบน�้าให้หมา ซึ่งพวกหมาก็ดีใจมากและมา 
รุมล้อมเธอเพื่อขอของกินเพิ่มอีก

เด็กน้อยสังเกตหมาตัวหน่ึง มันเดิน
วนไปวนมา มันเห่าเรื่อยๆ สักพักหมาตัวนั้น 
ก็นอนลงไป มันรู้สึกไม่สบายตัวก็เลยเห่าๆ 
แล้วก็เดินไปหาที่ร่มๆ ที่อื่นแล้วนอน เสร็จ
แล้วมันก็ไม่สบายตัวมันก็เห่าอีก เหมือน 
จะบ่น แล้วก็เขยิบไปนอนที่อื่นอีก เด็กน้อย 
ชี้ให้พ่อกับแม่ดู พ่อกับแม่ก็บอกว่า จริงๆ  

แล้วที่หมามันไม่สบายตัวไม่ใช่เป็นเพราะ
ท่ีนอนไม่สบาย แต่มันเปลี่ยนที่นอนเพราะ 
ตัวของมันเองเป็นโรคผิวหนัง ไม่ว่าจะนอน 
ท่าไหน มันก็จะนอนไม่สบาย เหมือนกับที่
ลูกไม่เคยมีความสุขเลย ไม่ว่าจะเร่ืองการ
เรียน เรื่องของเล่น หรือเรื่องของกิน ไม่ใช่
เพราะวชิาทีเ่รียนไม่สนุก ของเล่นไม่ด ีแต่เป็น 
เพราะความคิดของลูกเอง

เด็กน้อยมองไปที่หมา ตัวที่เดินวนไป
วนมาและเห่านั้น แล้วก็นึกไปตามค�าที่พ่อแม่
พูด ซึ่งมันเป็นเร่ืองจริง นอกจากน้ียังพบว่า
พวกหมานั้นช่างน่าสงสารจริงๆ ที่มีอาหารกิน
ไม่เพียงพอและเป็นโรค เธอจึงขอพ่อกับแม่ 
ให้รับเลี้ยงหมาตัวที่เธอมัวเฝ้าสังเกตนั้น 

วันเวลาผ่านไป เด็กน้อยได้ดูแลหมา 
น้ันอย่างดี และหมาตัวน้ันก็ค่อยๆ มีขน
สวยงาม ตัวโตข้ึนและมีความสุข มันจะเห่า 
เมื่อเด็กกลับบ้านด้วยความดีใจ ไม่ใช่เห่า
เพราะไม่มีความสุข เด็กน้อยเองก็กลายเป็น
คนที่มีความสุข รู้จักรักและแบ่งปันให้กับ 
ผู ้อื่น และแน่นอนเขาเลิกบ ่นอีกด้วย... 
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 

สวสัดค่ีะน้องๆ ในเดอืนกมุภาพนัธ์ (เดอืนแห่งความรกั) น้ี พ่ีอ้อยมีนิทานมาฝาก ชือ่เรือ่ง “บ้าน

สุนัขจรจัด” เรื่องมีอยู่ว่า 

ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 
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มุมเด็กศิลป์
Art 

มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

“อัศจรรย์ครั้งแรก”
ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

(หมดเขตรับผลงานวันที่ 5 มีนาคม 2015)
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ไบเบิ้ล วาไรตี้
พี่ป๋อง 

สัตว์ต่างๆ : ANIMALS!

ใน พระคัมภีร์ หนังสือปฐมกาล พระผู้เป็นเจ้าทรงสิ่งที่มีชีวิต...ปลาในทะเล นกในอากาศ 
และสัตว์ต่างๆ บนแผ่นดิน และทรงอวยให้สัตว์เหล่าน้ี “จงมีลูกมาก และเพิ่มจ�านวนขึ้น...”  
(เทียบ ปฐก 1:20-24)

น้องๆ ครับ พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นว่าสิ่งสร้างของพระองค์นั้นดี และทรงให้เรามนุษย์ทุกคน
ปกป้องดูแลรักษาสตัว์ต่างๆน้ัน เพราะมนักอ็ยูร่วมโลกเดยีวกนักบัเราด้วย และแน่นอนว่าในบรรดา
สัตว์ต่างๆ เหล่าน้ี ก็มีบทบาท มีเร่ืองเล่า หรือมีความหมายในพระคัมภีร์ด้วย....ถ้าใครทราบว่า  
มีสัตว์อะไรบ้างที่ถูกกล่าวถึงก็รีบส่งค�าตอบไปร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

(1.) ท�าไมชาวอียิปต์จึงไม่ชอบฉัน? (อพย 8:2-4) (2.) พระวรสารเล่มใดที่กล่าถึงพระเยซู
เจ้าทรงประทับบนหลังลา? (มธ 21:1-9) (3.) ประกาศกท่านหนึ่งในพันธสัญญาเดิม ถูกหนอนกิน
ต้นละหุ่งที่ท่านใช้เป็นร่มบังศีรษะ? (ยนา 4:6-7) (4.) จงบอกชื่อชายคนหนึ่งในพันธสัญญาใหม่
ที่นุ่งห่มด้วยขนอูฐ? (มธ 3:4) (5.) จงบอกชื่อประกาศกมีนกกาน�าอาหารมาให้ที่ล�าธาร “เครีท”? 
(1พกษ 17:1-5) (6.) ประกาศกท่านใดในพันธสัญญาเดิมที่ถูกโยนลงไปในถ�้าสิงโต? (ดนล 6:16) 
(7.) ผู้เลี้ยงแกะที่ดีคือใคร? (ยน 10:11) (8.) ในหนังสือกิจการอัครสาวก, ศิษย์คนใดถูกงูพิษกัด
ที่มือ? (กจ 28:3-6) (9.) ในช่วงเวลาที่ประเทศอียิปต์เกิดกันดารอาหารเป็นเวลา 7 ปี ผู้ที่ให้อาหาร
แลกเปลี่ยนกับม้าคือใคร? (ปฐก 47:17) 
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เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นู๋ฉวย 

14 กุมภาพันธ์ “วันวาเลนไทน์” เดือนกุมภาพันธ์ หนุ่มสาวส่วนใหญ่มักจะมอบให้เดือนนี้ 
เป็นเดือนแห่งความรัก วันที่คู่รักจะแสดงออกเป็นพิเศษถึงความรัก โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น  
จะพดูว่าเป็นกระแสหรือค่านิยม กอ็าจจะกล่าวเช่นน้ันได้ แต่กมี็การสร้างค่านิยมใหม่ ๆ  ทีผิ่ดเพีย้น 
ไม่เหมาะสมมากมายให้เกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์นี้

ในฉบับน้ีนู๋ขอเป็นคนหน่ึง ที่ขอมอบความปรารถนาดีแก่คู่รักที่ก�าลังตัดสินใจผิด คิดจะ
มอบตัวเองเพื่อแลกกับความรักในวันวาเลนไทน์ อย่าคิดเช่นนั้นเลยนะคะ แม้ “ความรัก” ไม่ได้ 
มีค่าที่สุดในชีวิต แต่ “ความรัก” ท�าให้ชีวิตมีค่าที่สุด ขอให้จงทนุถนอมความรักของคุณให้ยั่งยืน... 

ในวันวาเลนไทน์ วัยรุ่นส่วนใหญ่จะนึกถึง ดอกกุหลาบอันเป็นสัญลักษณ์ของความรัก และ
เป็นความรักในเชงิชู้สาว หรือความรักจากเพศตรงข้าม มากกว่าทีจ่ะเป็นคนรักในครอบครัว “สดัส่วน
ผู้ที่จะยอมมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักในวันวาเลนไทน์” มีค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงใน 
สังคมไทย การมอบตัวเองเพื่อแลกกับ “ความรัก” ยังคงเป็นปัญหาหนึ่งที่น่าเป็นห่วง และผู้ใหญ่
ก็ห่วงลูกหลานของตนเองในเรื่องนี้เป็นอันดับต้น ๆ ด้วย คู่รักร้อยละ 85 เลือกวันวาเลนไทน์เป็น
วันที่จะมีการเสียตัวให้กับคนรักเพียงหวังเพื่อแลกกับ “ความรัก ข้ามคืน”

การยอมเสียตัว การลืมตัวปล่อยตัว เพราะความสนุกและดื่มสุรา จึงเป็นสิ่งหน่ึงที่ท�าให ้
เกิดการล่วงละเมิดทางเพศได้เช่นกัน และยังเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อจากโรคทางเพศสัมพันธ์ เพราะ
ไม่มีการป้องกันตนเองอีกด้วย ซ�า้ร้ายไปกว่านั้นบางคนเกิดปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม เพราะ
การที่เยาวชนเหล่าน้ีเร่ิมมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยโดยไม่ป้องกัน จะส่งผลให้เกิดปัญหา  
“แม่วัยรุ่น... แม่เลี้ยงเดี่ยว” ตามมาได ้เกิดการสนับสนุนให้มีการท�าแท้ง 

วัยรุ่น เป็นวัยแห่งการอยากรู้อยากเห็นและอยากลอง 
แต่ด้วยขาดประสบการณ์หรือการเรียนรู้ ผู้ใหญ่จึงควรเข้ามามี
บทบาทในการช่วยอบรมสั่งสอนและชี้แนะแนวทางที่ถูกที่ ควร
ให้แก่เด็กในวัยน้ีเร่ืองของวันวาเลนไทน์ ผู้ใหญ่ควรให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ลูกหลานในวัยรุ่นถึงการแสดงออกซึ่งความ รัก
อย่างเหมาะสมตามวยัและวุฒภิาวะ ทีไ่ม่ใช่เพยีงการแสดงความ
รักต่อคนรักเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงความรักต่อพ่อแม่พี่น้องและ
บุคคลอื่นๆ ซึ่งจะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันปัญหาทางสังคมที่อาจจะเกิดตามมาได้ด้วย

มาช่วยกันเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อวันวาเลนไทน์เสียใหม่ โดยชี้แนะแนวทางให้วัยรุ่นหันมา
แสดงความรักต่อกันอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับวัย หรืออย่างน้อยก็มาร่วมรณรงค์ให้คู่รักแสดง
ความรักโดยการถอืเอาวนัน้ีเป็นวนัของการเร่ิมต้นแห่งการสร้าง “ครอบครัว” ทีอ่บอุน่กนัดกีว่าค่ะ 
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A.)

(B.)

 “งานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานา”(อัศจรรย์คร้ังแรก) ...พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงมาทูลพระองค์ว่า 
“เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “แม่ครับ แม่ต้องการอะไรจากลูก เวลาของลูกยังมาไม่ถึง”... “จงตัก
น�้าใส่โอ่งให้เต็ม”... (ยอห์น 2:3-5)
 ส�าหรับเกมฯ ครั้งนี้อยากให้น้องๆ ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน 2 ภาพนี้  
รวม 10 แห่ง ใครค้นพบครบแล้ว รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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ชีวิต มันส์ๆ ของพี่แป้ง
พี่แป้ง-มันส ์

เทศกาลปีใหม่ได้จบลงอย่างสวยงาม 
ภายใต้บรรยากาศอบอุ ่นของครอบครัว เรา 
มีโอกาสได้ทานอาหารแลกเปลี่ยนความคิด 
เร่ืองราวตลอดทั้งปีที่ผ่านมาที่มีทั้งเสียงหัวเราะ
และน�้าตาคละเคล้ากันไป

แม่ของสามีแป้ง ได้กล่าวในการสนทนา
เพื่อให้ข้อคิดลูกๆ ในช่วงของการรับประทาน
อาหารว่า “น่าแปลกที่เด๋ียวน้ีคนเรามีเวลาให้
กันน้อยลง ทั้งๆ ที่เทคโนโลยีก็เอ้ืออ�านวย 
ให้เราติดต่อกันได้ง่ายขึ้น ไม่เหมือนสมัยก่อน 
โทรศัพท์ก็ไม่มีแต่ลูกๆ ได้กลับมาทานข้าวเย็น
พร้อมกนัทกุวนั... แม่นะ รอลกูๆ กลบัมากนิข้าว 
ด้วยกันบ่อยๆ วันไหนอยู ่ กันครบวันน้ันมี 
ความสุขมาก” แม่กล่าวทิ้งท้ายสั้นๆ ชวนให้
พวกเราคิดต่อว่า “เวลาของคนที่รอย่อมนาน
กว่าเสมอ...”

กลับมาน่ังคิดถึงค�าแม ่สอน “เวลา”  
ถอืเป็นสิง่เดียวในโลกทีท่กุคนมีเท่ากนั ไม่มใีคร
ได้เปรียบหรือเสียเปรียบ แต่ละคนใช้เวลาไป 
ต่างกัน ดังน้ันจึงอยู่ที่ว่าใครแต่ละคนใช้เวลา
ที่ผ่านไปอย่างมีค่าและคุ้มค่ากว่ากัน ค�าถาม 
ขณะนี้ก็อยู่ที่ว่า คุณใช้เวลาที่ผ่านไปอย่างไร

เราควรใช้เวลาของชีวิตไปกับสิ่งเพียง 
สามสิ่งคือ หน่ึงใช้กับการมีความสุข สองใช้
กับการสร้างประโยชน์และสิ่งดีๆ ให้กับชีวิต 
และสามท�าอย่างไรให้คนรอบข้างและสังคมมี 
ความสุข โดยเริ่มต้นกับการ “ปฏิวัติตนเอง”

มีคนบอกเกี่ยวกับเรื่องเวลาว่า “เวลาเป็น
สมบัติที่มีค่า” ที่พระเจ้าให้ทุกคนเท่ากัน คือ  
24 ชั่วโมง หรือ 1,440 นาที หรือ 86,400 
วินาที ต่อวัน ทุกวันเราทุกคนจะได้รับมีสมบัติที่ 
เรียกว่า เวลา คนละ 86,400 วนิาท ีซึง่เราแต่ละคน 
ก็ใช้ไม่เท่ากัน บ้างรู้คุณ บ้างปล่อยผ่านโดย 
คิดว่า “พรุ่งนี้ค่อยท�าก็ได้” ท�าให้หลายครั้ง เรา
สูญเสียเวลาไปโดยไม่เกิดประโยชน์ 

คนหนุ่มสาวก็มักคิดว่าเรามีเวลาเหลือ 
อีกมาก แต่บางวัน แป้งกลับรู้สึกว่าในหน่ึง 
วันนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ท�าให้เรารู้สึกว่า
เวลาของเราน้อยลงเพราะมีสิ่งที่ต้องท�ามากขึ้น 
แล้วถ้าวันน้ีพระเจ้าให้เรามีเวลาเป็นวันสุดท้าย 
เราจะท�าอะไรกันดีคะ???

พี่น้องหลายคน คงเคยอ่านพบข้อเขียน 
ที่เปรียบเทียบเร่ืองของเวลา ท�าให้เราเห็นถึง 
คุณค่าของเวลาได้ชัดเจนมากขึ้น แป้งจึง 
ขออนุญาตน�ามาแบ่งปันอีกครั้งนะคะ

เวลาเป็นของมีค่า
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เร่งให้เราต้องเปลี่ยน แปลงหรือเพื่อท�าอะไร 
บางอย่าง แต่คิดเสมอว่าเราจะด�าเนินชีวิต 
อย่างไรเพื่อสู ่ความเปลี่ยนแปลงและมีชีวิตที่  
เกิดผลเมื่อระยะเวลาผ่านไป เพราะยิ่งนานยิ่ง
ต้องดีขึ้น เหมือนไวน์ยิ่งนานยิ่งรสชาติดีและ
ราคาแพง

เวลาเราทุกคนเท่ากัน ด้วยเหตุน้ีคนที่
บอกว่า “ไม่มีเวลา” ก็ไม่สามารถมีเวลาเพิ่ม แต่
เพียงเป็นข้อแก้ตัวมากกว่า เป็นข้อแก้ตัวเพื่อ
ปกปิดความล้มเหลวเร่ืองของการบริหารเวลาของ
ตนเอง ผู้ที่ฉลาดและจะประสบความส�าเร็จเกิด
ผลดีในชีวิตเป็นผู้ที่รู้จักแบ่งสัดส่วนเวลาวันละ 
24 ชั่วโมงของตนเองได้อย่างลงตัว

การใช้เวลาน่ังจมกับทุกข์และความเศร้า 
ถือเป็นการสิ้นเปลืองเวลา เพราะความรู้สึกใน
ด้านมืดจะท�าร้ายจิตใจและร่างกายเราให้ต�่าลง 
เราเป็นผู้ก�าหนดว่าจะสรรค์สร้างหรือท�าลาย  
ท�าประโยชน์หรือสร้างปัญหา เราให้อะไรกบัใจเรา  
ใจเราก็ให้สิ่งน้ันกับเรา เราให้อะไรกับชีวิตเรา 
ชีวิตก็จะให้สิ่งนั้นคืนกลับแก่เรา

ปีใหม่น้ี เร่ิมต้นปฏิวัติตนเองกันเถอะ
ค่ะ อย่าลืมใช้เวลาไปกับความสุขในชีวิต สร้าง
ประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม มิเช ่นน้ันในวัน
พิพากษา เราคงไม่อยากได้ยินพระเจ้าปฏิเสธว่า 
“ความดขีองเจ้า คร้ังหน่ึงเราอยากจะพจิารณาให้ 
แต่...ไม่มีเวลา” ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่
น้องทุกท่านใช้เวลาในปี 2015 นี้เป็นไปเพื่อกิจ
ที่ดีและเป็นประโยชน์สุขแก่คนรอบข้างนะคะ 

* นักเรียนที่ต้องเรียนซ�้าชั้น รู้ค่าของ 
เวลาใน 1 ปี 

* คุณแม่ที่เลี้ยงดูเด็กทารก รู้ค่าของ 
เวลาใน 1 เดือน 

* กองบรรณาธิ ก า รห นั งสื อพิ มพ ์ 
รายสัปดาห์ รู้ค่าของเวลาใน 1 สัปดาห์ 

* คู่รักที่รอคอยเวลานัด รู้ค่าของเวลา
ใน 1 ชั่วโมง 

*  ผู้ทีพ่ลาดรถไฟ รู้ค่าของเวลาใน 1 นาที 

* ผู้ที่พึ่งรอดพ้นจากอุบัติเหตุ รู้ค่าของ
เวลาใน 1 วินาที 

* ผู้ที่ชนะเหรียญทองโอลิมปิก รู้ค่า 
ของเวลาใน เสี้ยววินาทีในสายพระเนตรของ
พระเจ้า มนุษย์มีเวลาน้อยมาก ใน สดุดี 144:4  
“มนุษย์เหมือนลมหายใจ วันเวลาของเขา 
เหมือนเงาที่ผ่านไป” เวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
เพราะมีน้อย เราจึงควรใช้ทุกวินาทีที่ผ่านไปให้
เกิดประโยชน์มากที่สุดทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  
ให้สมกับที่พระเจ้าทรงเรียกเรามา

เวลาเป็นตัวก�าหนดวาระและความเป็นไป  
เวลาท�าให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นและท�าให้ทุกสิ่งพังลง  
เวลาเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงสภาพ  
ในปัญญาจารย์ 3:1 “มฤีดกูาลส�าหรับทกุสิง่ และ
มวีาระส�าหรับเร่ืองราวทกุอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์” 

เมื่อเป็นอย่างน้ัน ปัญหาไม่ใช่ที่เวลา 
และความเปลี่ยนแปลง แต่อยู่ที่เราจะผ่านเวลา
เพื่อไปถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างไร จึงจะมี
คุณภาพและเกิดผลมากที่สุด อย่ารอให้เวลา
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จดหมายจากผู้อ่าน
นายปณ.สาธ ุ

เรียนคุณ ปณ.สาธุ ที่นับถือ

ผมมีรอยสักที่ร่างกาย เพราะไปสักตามกระแสนิยมในหมู่วัยรุ่น ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นรอยสักคาถา
อาคมอะไรหรอกครับ สกัตามแฟชัน่ แต่กมี็เพือ่นๆ ทีเ่ชือ่ทางไสยศาสตร์ว่าสกัคาถาแล้วจะมจิีตใจฮกึเหมิ หรือ
แคล้วคลาดจากกระสนุปืนของมีคมต่างๆ ผมเลยอยากทราบว่า ในศาสนาคริสต์ของเรา สอนเร่ืองการสกัยนัต์
ตามร่างกายว่าอย่างไรบ้างครับ? และถ้าคนที่มีรอยสักจะไปบวชเป็นพระสงฆ์ได้ไหมครับ?

                         จาก วัยรุ่นภาคกลาง

ตอบ คุณวัยรุ่นภาคกลาง

พระศาสนจักรไม่มีข้อมูล รายละเอียดที่จะ
ตัดสินให้ค�าตอบเด็ดขาดต่อกรณีการสักบนร่างกาย มี
ข้อความบางตอนจากพระคัมภีร์พูดพาดพิงมาถึงเร่ือง
น้ีอยู่บ้างในหนังสือเลวีนิติ “ท่านต้องไม่กรีดร่างกาย
เป็นการไว้ทุกข์ให้ผู้ตาย ท่านต้องไม่สักตามเนื้อตัว เรา
คือพระยาห์เวห์” (ลนต 19:28) 

พระศาสนจักรยังสอนว่าเราควรหลีกเลี่ยง
การตัดฟันหรือท�าร้ายร่างกายตนเอง ตามบันทึกใน 
“หนังสือค�าสอนพระศาสนจักร” ข้อที่ 2296

การสักบางอย่างอาจเป็นที่ยอมรับได้ทาง 
ศีลธรรม แต่มีข้อสังเกตหลายประการเพื่อการพิจารณา
ในเรื่องนี้

1. มีแรงจูงใจสิ่งใดที่ไปท�าการสักบนร่างกาย 
หากท�าไปเพราะเป ็นการอวดดีไร ้สาระหรือจะได้ 
ภาคภูมใิจ กอ็าจจะเป็นสิง่ทีไ่ม่น่าได้รับการชืน่ชมยกย่อง

2. ยังมีการสักค�าพูดหรือรูปภาพที่เป็นการ
ประกาศฉลองผีปีศาจ ไม่สะอาดบริสุทธิ์ หรือเป็นการ
ต่อต้านกิจการกุศล ซึง่สิง่เหล่าน้ีไม่สามารถรับได้ในทาง
ศีลธรรม

3. ยังมีเหตุผลเร่ืองสุขอนามัยที่ต้องพิจารณา
ในเร่ืองน้ี หากเข็มหรืออุปกรณ์การสักไม่สะอาด 

เพียงพออาจเป็นสาเหตุของการติดเชื้อตับอักเสบ ซี  
ซึ่งเป็นโรคร้ายแรง

4. ควรท�าการสกัตามร่างกายด้วยวธิปีกตอิย่าง
ระมัดระวังว่าจะต้องไม่ไปท�าร้ายหรือขัดขวางให้อวัยวะ
ต่างๆ ท�างานได้อย่างปกติ เพราะเร่ืองน้ีจะเกี่ยวข้อง
กับการถล�าเข้าไปเจาะทะลุตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ในรูปแบบต่างๆ

5. พจิารณาว่าการสกัแบ่งแยกเราจากครอบครัว  
เพื่อน เพื่อนบ้าน หมู่คณะและเป็นที่สะดุดต่อผู้อื่น 
บ้างหรือเปล่า?

6. ค่าใช้จ่ายที่เอาไปใช้สักเมื่อพิจารณาตาม
ความยตุธิรรมเป็นส่วนทีจ่�าเป็นต้องใช้ไม่ว่าส่วนตวัหรือ
ของผู้ที่เราต้องดูแล หรือเป็นส่วนที่เราต้องมีให้ต่อผู้
ยากไร้ขัดสนหรือไม่?

7. ถ้าการสักเกดิจากแรงจูงใจทีเ่ชือ่ว่าจะท�าให้
หนังเหนียว แคล้วคลาดจากอาวุธของมีคม หรือความ
เชื่อแบบไสยศาสตร์ หวังพึ่งอ�านาจอื่นใด นั่นย่อมแปล
ว่าเราได้ท�าบาปผิดต่อพระบัญญัติประการที่ 1 ที่จะ
นมัสการพระเจ้าผู้เดียวเป็นพระเจ้า 

ส ่วนคนที่ เคยมีรอยสักแล ้วจะบวชเป ็น 
พระสงฆ์ได้หรือไม่ กข็ึน้กบักรณแีวดล้อม สภาพครอบครัว  
วัฒนธรรมของชายคนน้ัน บางทีเขาอาจเติบโตขึ้นมา
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ในวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชาวเกาะ ชาวเขา ที่นิยมการสัก 
ตามร่างกายตั้งแต่วัยรุ ่น แล้วจึงมากลับใจรับศีล 
ล้างบาปเป็นคริสตัง แล้วปรารถนาจะเข้าบ้านเณรบวช
เป็นพระสงฆ์ ทางบ้านเณรก็จะพิจารณาสภาพชีวิตของ
เขาอย่างรอบคอบ

ดังน้ันจึงไม่มีข ้อปฏิบัติกฎเกณฑ์เด็ดขาด
ในเร่ืองน้ี แต่ละคนต้องใช้วิจารณญาณตีคุณค่าให ้
เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนและน�าไปปรับใช้ให้
เข้ากับความเข้าใจศีลธรรมขั้นพื้นฐานที่ให้น้ีเพื่อให้ค�า
แนะน�าแก่ทุกคน

 ปณ.สาธุ

เรียนคุณ ปณ.สาธุ ที่นับถือ

หนูเป็นนักเรียน คุณพ่อที่มาสอนค�าสอน 
เล่าว่าพระเยซูเจ้าทรงขับไล่ปีศาจออกจากคนไข้ ท�าให้
เขาหายป่วย ก่อนปีศาจจะออกจากชายคนป่วยยงัท�าให้
เขาชัก และร้องเสียงดัง

ชายที่ปีศาจสิงยังพูดตะโกนใส่พระเยซูเจ้าว่า 
“ท่านมายุ่งกับเราท�าไม เยซ ูชาวนาซาเร็ธ ท่านมาท�าลาย
เราใช่ไหม เรารู้ว่าท่านเป็นใคร ท่านคือองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์
ของพระเจ้า” หนูอยากถามว่า ในโลกนี้มีผีปีศาจจริงๆ
ใช่ไหมคะ?

ขอคุณปณ.สาธุมีความสุขตลอดไป
เด็กหญิงศศิพร พูนธรรม

ตอบ เด็กหญิงศศิพร พูนธรรม

ถามว่าในโลกน้ีมผีีปีศาจจริงหรือไม่? หนูค่อยๆ 
อ่านค�าอธิบายนี้นะ แล้วจะรู้ได้เอง

พระเป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างโลก จักรวาล 
ทะเล ภูเขา แม่น�้าและสรรพสิ่งทั้งปวง สิ่งสร้างที่

ประเสริฐที่สุดที่พระองค์ทรงสร้างมาคือมนุษย์ เพราะ
มนุษย์มีร่างกายและวิญญาณ แต่พระเป็นเจ้าก็ทรง
สร้างทูตสวรรค์มาด้วยให้มีวิญญาณแต่ไม่มีร่างกาย  
ทั้งมนุษย์และทูตสวรรค์มีสิ่งหน่ึงที่ เหมือนกันคือ 
“อ�าเภอใจ” เลือกจะท�าอะไรก็ได้ไม่ท�าอะไรก็ได้  
พระเป็นเจ้าทรงให้มนุษย์เลอืกจะรักพระหรือไม่รักพระ
ก็เลือกได้ และมนุษย์ก็เลือกไม่รักพระโดยเอวาเอา 
ผลไม้ที่พระห้ามรับประทานมากินด้วยความคิดว่า  
ถ้ากินแล้วรู้ดีรู ้ชั่วใหญ่เท่าพระได้ก็จะท�า แล้วก็กิน  
จึงมีบาปก�าเนิดตัดตัวเองออกจากพระเป็นเจ้า ฝ่าย
ทูตสวรรค์ก็มีพวกหน่ึงใช้อ�าเภอใจเลือกที่จะไม่รัก
พระอยากใหญ่เท่าพระเป็นเจ้า หัวหน้าทูตสวรรค์ที่ดี 
ชื่อมีคาเอลจึงขับไล่ทูตสวรรค์ที่อยากใหญ่เท่าพระเป็น
เจ้าปีศาจและซาตานลงมาบนแผ่นดิน (วว11:9) เวลา
คนเราท�าผิด บาปหน่ึงที่ติดตามมาด้วยเสมอก็คือ  
อิจฉา ปีศาจและซาตานที่ลงมาบนโลกและอยู่รวมกัน
ในนรกวันๆ ท�าอะไร พวกมันก็อิจฉามนุษย์ที่พระเป็น
เจ้าทรงไถ่บาปเขาให้รอดพ้น จึงคอยหลอกลวงผจญ
มนุษย์ให้ถอยห่างออกจากพระเป็นเจ้าไปอยู่กับมันใน
นรก บางทีมันอาจล่อลวงเราให้ด�าเนินชีวิตไม่เก่งจน
เจ็บไข้ได้ป่วยและโทษพระเป็นเจ้าว่าท�าไมท�ากับเรา 
เช่นน้ี บางทมัีนกผ็จญเราท�าให้เราแขง็แรง ไม่มอีปุสรรค 
ใดๆ และหยิ่งจองหองไม่ต้องพึ่งใครแม้แต่พระเป็นเจ้า 
ทั้งยามป่วยและยามสบายเราต่างก็ต้องระวังตัว เพราะ
ปีศาจใช้ทั้งสองทางท�าให้เราถอยห่างออกจากพระเจ้า 
แต่พระเยซูเจ้ายิ่งใหญ่ พระองค์คือพระเจ้าที่ทรง 
ขับไล่ปีศาจออกไปจากชีวิตเราให้หายเป็นปกติ เพราะ
พระองค์เสด็จมาไถ่บาปมนุษย์ให้รอดพ้นกลับมา 
เป็นบุตรของพระเจ้า ทีนี้เราคงรู้ว่าในโลกนี้มีปีศาจจริง
หรือไม่ แต่ที่แน่ๆ เรารู้ว่าในโลกและบนสวรรค์มีองค์
พระเยซูเจ้าที่ทรงคอยขับไล่ปีศาจให้ออกไปจากชีวิต 
เราได้อย่างแน่นอน 
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

...แบบอย่างของการ “อยู่”

 ...มากกว่าการเสด็จ “เยี่ยม”
แต่คือการประทับ “อยู่”
หมายถึงทรงเคียงคู่
อยู่ในใจในชีวิต
 ...แม้เพียงช่วงสั้นสั้น
จารึกพลันลงพื้นจิต
ผู้แทนองค์พระคริสต์
มาชิดใกล้ในใจแล้ว
 ...“พระเจ้าสถิตกับท่าน”
ถ้อยค�านั้นก็พลันแว่ว
ยืนเรียงเป็นรอยแนว
รับเสด็จปีติฤดี
 ...แบบอย่างของการ “อยู่”
พาทุกผู้ทุกแหล่งที่
พบพระในชีวี
มีสันติเติมรักเต็ม

ภัศม์
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