




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ประจ�าปี ค.ศ. 2015 เดือนเมษายน

เพื่อให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะเคารพและดูแลรักษาสรรพสิ่งสร้าง เสมือนเป็นพระพรจากพระเจ้า

เพื่อบรรดาคริสตชนที่ถูกเบียดเบียน ได้สัมผัสถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า ผู้เสด็จกลับคืนพระชนมชีพ 

เพื่อเสริมสร้างพลัง และตระหนักถึงความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของพระศาสนจักร

การไปรับศีลอภัยบาปไม่ใช่การเดินไปรับการช�าระตัวเองจากสิ่งสกปรก  
แต่เป็นการไปเพื่อสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงช่วยเรา 

ให้อภัยเราด้วยความอ่อนโยน 

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
29 เมษายน 2013
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ขมุทรัพย์ 
พระคัมภีร์ 2015

2   อุดมศานต์  เมษายน 2015

crist 1-100 Apirl 58.indd   2 4/4/58 BE   12:01 AM



หากดจูากภาพวาด ศลิปินคงวาดแสง 
ให้เป็นยามบ่ายหรือไม่กย็ามเยน็ ขณะทีพ่ระ
เยซเูจ้าเสดจ็ไปเยีย่มมารธาและมารย์ี ซ่ึงท้ัง
สองเป็นน้องสาวของลาซารัส ที่หมู่บ้าน 
เบธานี ซึ่งอยู่ไกลจากกรุงเยรูซาเล็ม 

ทุกคร้ังที่พระเยซูเจ้าเสด็จไปฉลอง
พระวิหารที่เมืองหลวง (กรุงเยรูซาเล็ม) 
หรอืท�าธรุะทีน่ัน่ กจ็ะแวะพกัผ่อน หรอืหาก
หนทางไกลไม่อาจเดินเท้าไปกลบัได้ภายใน
วันเดียว พระองค์ก็จะค้างแรมที่บ้านของ
พวกเขาแห่งนี้

โชคดีอะไรเช่นนี้ หรืออาจพูดว่า  
ช่างเป็นอภิสิทธิ์ของ 3 พี่น้อง แห่งหมู่บ้าน 
เบธานีนี้จริงหนอ ที่พระอาจารย์ทรงมา
ประทับกับพวกเขาบ่อยๆ แต่บ่ายวันนั้น
วันเดียวที่มีเรื่องเกิดขึ้นและได้บันทึกไว้
ในพระคัมภีร์ วันที่มารธาก�าลังวุ่นวายกับ
การจัดเตรียมอาหารเย็นเพื่อต้อนรับพระ
เยซูเจ้า ส่วนมารีย์นั่งแทบเท้า และสนทนา

กับพระเยซูเจ้ายามบ่ายท่ามกลางแสงแดด
อ่อนๆ พระวรสารไม่ต้องการจะบอกเราว่า  
ให้เป็นเหมือนมารีย์ และอย่าเป็นเหมือน 
มารธา หรือเป็นมารธา และอย่าเอาอย่าง 
มารีย์ พระวรสารเพียงแต่ชี้ให้เราเห็นว่า 
การท�างานเหนื่อยกังวลวุ ่นวายจนลืมว่า 
มีสิ่งท่ีส�าคัญกว่านั้นในชีวิต นั่นคือ องค์
พระเยซูเจ้าประทับอยู่ใกล้ๆ นี่แหละท่ี
ส�าคัญที่สุด

พระเยซูเจ้าข้า... บางครั้งลูกท�างาน
จนเหนื่อยสายตัวแทบขาด แต่ท�าไมลูก
ไม่เอะใจว่าพระองค์ประทับอยู่ใกล้ๆ? ... 
ท�าไมลูกไม่หยุดสนทนากับพระองค์บ้าง? 
ลูกจะได้มีก�าลังใจ ลูกไต่ภูเขาแห่งความ
ส�าเร็จอย่างยากล�าบาก ลูกไปถึงยอดเขา
แล้ว แต่กลับอ้างว้างเหลือเกิน ไม่มีใคร
อยู่เคียงข้างลูกเลย ท�าไมลูกคิดไม่ได้ว่า 
การได้อยูก่บัพระองค์และครอบครวัส�าคญั
กว่าความส�าเรจ็ท่ีลกูได้มาแล้ว แต่ไม่มใีคร 
ข้างกายร่วมชื่นชมมันเลย 

มารีย์ นั่งแทบเท้าพระอาจารย์
(ลก 10:38-42)
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

เดือนที่ 2 ของการเยือนสังฆมณฑลต่างๆ เพ่ือ 

ท�าสกู๊ป 40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑลในปีศักดิ์สิทธิ์ เดือนนี้

ขอน�าท่านผูอ่้านมารูจั้กกับสงัฆมณฑลนครสวรรค์ ซึง่มพ้ืีนที่

มากที่สุด ครอบคลุม 13 จังหวัด ประชากรส่วนใหญ่เป็น 

กลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีความหลากหลายแต่มีความเป็นหนึ่ง

เดียวกัน มีเส้นทางกว้างและห่างกัน หลากหลายทั้งใน 

ความเป็นเมอืงและชนบท ร�า่รวยและยากจน สงูสดุเสยีดฟ้า 

และลาดเตี้ยบนพื้นราบ ไปค้นหาค�าตอบที่แท้จริงจากคน 

ในพื้นที่

ปกหน้าใน

สุขสันต์วันปัสกา 2015 แด่ท่านผู้อ่าน 

อุดมศานต์ทุกท่าน ธรรมเนียมการแจก 

ไข่ปัสกาของวัดต่างๆ อันเป็นการแสดงออก

ภายนอกของความสุขภายในจิตใจยิ่งปีก็ยิ่ง 

สร้างสรรค์ มีสีสันกัน ขอผลแห่งปัสกา

การเสด็จคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า 

น�าความสุขและพระหรรษทานมาสู่ผู ้อ่าน

ทุกท่าน
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ประสบการณ์ 5 ปีทีเ่คยอยูส่งัฆมณฑลนครสวรรค์ วดับ้านแป้ง ทีจ่งัหวดัสงิห์บรุ ีจะว่าใช้งาน 
ได้ในระดบัหนึง่กไ็ม่ผดิ แต่อกีหลาย ๆ  มมุกใ็ช้แทบไม่ได้ เพราะตลอดระยะเวลา 5 ปี ผมแทบไม่ค่อย 
ได้เยือ้งกายไปยงัแถบตามเขาตามดอยของปรมิณฑลทีส่งัฆมณฑลนครสวรรค์แบ่งเป็นเขตปกครอง
ที่ 3 ผมกลับไปอีกครั้งเมื่อ 13 ปีให้หลังเพื่อท�าสกู๊ป ชุดที่ 2 ของสกู๊ปชุดใหญ่นี้ 40 เรื่องราว  
10 สังฆมณฑล เราให้ชื่อตอนของสังฆมณฑลนครสวรรค์ว่า สังฆมณฑลนครสวรรค์ ดินแดนแห่ง
ความหลากหลายสู่หัวใจหนึ่งเดียว อ่านกันได้อย่างจุใจเช่นเคยในอุดมศานต์ฉบับนี้

อดุมศานต์รายเดอืนฉบบันีม้าพร้อมกบัปิดเทอม เทศกาลส�าคญัทางศาสนา สปัดาห์ศกัดิส์ทิธิ์ 
ปัสกา การสัมมนาพระสงฆ์ และตามมาด้วยการปรับเปลี่ยนโยกย้าย สลับหน้าที่กันทั้งในระดับ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เขตปกครองสังฆมณฑล และคณะนักบวชต่าง ๆ การ
เปล่ียนแปลงยงัคงเป็นเรือ่งทีเ่ราต้องปรบัตวัปรบัใจ ไม่เฉพาะคนทีไ่ด้รบัการมอบหมายหน้าทีเ่ท่านัน้ 
ผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจก็เช่นกัน การเปลี่ยนแปลงมักอยู่กับเราเสมอ โดยไม่รู้ตัวจริง ๆ แล้วชีวิตเราก็
ค่อย ๆ เปลี่ยนทุกวัน ในส่วนของรายละเอียดการปรับเปลี่ยนหน้าที่ต่าง ๆ อุดมสารรายสัปดาห์
คงท�าหน้าที่ของเขาอย่างเกาะติดสถานการณ์ ส่วนอุดมศานต์รายเดือนขอเป็นก�าลังใจ และร่วมเดิน
ไปบนเส้นทางการติดตามการแสวงหาน�า้พระทัยของพระกันต่อไป

อีกงานใหญ่งานหนึ่งที่จะไม่พูดถึงคงไม่ได้ สมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย 
20-24 เมษายนนี้เช่นกัน การเดินทางมาของบรรดามิสชันนารี เมื่อ 400 กว่าปี การจัดสมัชชา
ที่พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 350 กว่าปี การมีนักบวชท้องถิ่น การสร้างโรงเรียนคาทอลิกแห่งแรก  
โรงพยาบาล งานสังคม การน�าวิวัฒนาการต่าง ๆ เข้ามา และในที่สุดการตั้งพระฐานานุกรมเมื่อ  
50 ปีทีแ่ล้ว การมพีระคาร์ดนิลัชาวไทยถงึ 2 องค์ การมโีรงเรยีนคาทอลกิ หรอืสถานศกึษาคาทอลกิ
ถึง 300 กว่าแห่ง และที่ส�าคัญบุคลากรและพี่น้องคริสตชน ณ พ.ศ.นี้เรื่องราวของการเป็นพยาน
แห่งศิษย์พระคริสต์จะถูกร้ือฟื้น พูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนคติและก�าหนดเป็นเส้นทางการก้าวเดิน
อย่างมีแบบแผนในรูปของสมัชชา สื่อคาทอลิกแห่งประเทศไทยทุกสื่อ คงเกาะติดทุกสถานการณ์
บันทึกและน�ามารายงานกันอย่างรอบด้าน ที่สุดคงต้องขอค�าภาวนาจากพี่น้องและท่านผู้อ่านใน
โอกาสส�าคัญยิ่งนี้เช่นกัน

ฉบับหน้าพาท่านไปพบกับเรื่องราวของดินแดนสังฆมณฑลอุดรธานี แซบอีหลีแน่นอน

บรรณาธิการบริหาร
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เดือนเมษายน
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3 4 5
วันที่ 2 เมษายน

วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 13 เมษายน
วันสงกรานต์  

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

วันที่ 23 เมษายน
ฉลองศาสนนาม 

นักบุญยอร์ช พระคุณเจ้า
ยอด พิมพิสาร

วันที่ 14 เมษายน
วันสงกรานต์  

วันครอบครัวไทย

วันที่ 15 เมษายน
วันสงกรานต์ 

วันที่ 12 เมษายน

ฉลองพระเมตตา

วันที่ 9-11 เมษายน

วันที่ 6 เมษายน

วันจักรี

วันที่ 11 เมษายน

วันที่ 4-7 เมษายน

วันที่ 25-28 เมษายน วันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม

วันที่ 20-24 เมษายน
สภาพระสังฆราชคาทอลิก 
แห่งประเทศไทย จัดประชุม
สมัชชาใหญ่ ที่บ้านผู้หว่าน

วันที่ 3 เมษายน

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 4 เมษายน

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 5 เมษายน

สมโภชปัสกา

คณะพระมหาไถ่แขวง

ประเทศไทย ฉลอง 50 ปี  

และ 25 ปี สมาชิกคณะ  

ที่วัดพระมหาไถ่  

ซอยร่วมฤดี  

เวลา 17.00 น. 

สักการสถานบุญราศี 
นิโคลาส จัดพิธีมิสซา 
เทิดเกียรติบุญราศี 
นิโคลาส บุญเกิด  
กฤษบ�ารุง เวลา 19.00 น.  
คุณพ่อวีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม  
คณะวินเซนเชียน  
เป็นประธาน 

สื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย ถ่ายท�ารายการ

โทรทัศน์ Power of Love 

(พลังรัก) 40 เรื่องราว 10 

สังฆมณฑล ในปีศักดิ์สิทธิ์  

ที่สังฆมณฑลนครราชสีมา

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  

ถ่ายท�ารายการโทรทัศน์ Power of Love  

(พลังรัก) 40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑล  

ในปีศักดิ์สิทธิ์ ที่สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ถ่ายท�า

รายการโทรทัศน์ Power of Love (พลังรัก)  

40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑล ในปีศักดิ์สิทธิ์ 

ที่อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

ชมรมนักธุรกิจ

คาทอลิก จัดชุมนุม

นักธุรกิจเอเชีย 

หัวข้อ “กระแสเรียก

ธุรกิจสู่การประกาศ

ข่าวดีแบบใหม่”  

ที่โรงแรมอโนมา
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สารบัญ
Contentอุดมศานต์

คณะผู้จัดท�า
ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  
พระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
ภราดาหลุยส์ ชาแนล  
อ.ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา  
อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย

เจ้าของ 
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ผู้อ�านวยการ 
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

บรรณาธิการบริหาร 
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

หัวหน้ากองบรรณาธิการ 
วัชรี กิจสวัสดิ์

กองบรรณาธิการ 
เสกสรร กองค�า 
สุพร เล่าเรียนธรรม

อุดมศานต์ นิตยสารรายเดือน
ค่าบ�ารุงปีละ 400 บาท  
โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ  
สาขาย่อยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย์  
ชื่อบัญชี การพิมพ์คาทอลิก เลขที่ 226-0-006040  
เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย การพิมพ์คาทอลิก  
ธนาณัติในนามซิสเตอร์ศักดิ์ศรี งามวงศ์  
สั่งจ่าย ป.ณ. ยานนาวา 10120 
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วิสัยทัศน์ 

ประชากรของพระเจ้าร่วมเป็น

หนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา 

ติดตามและประกาศพระเยซู 

คริสตเจ้า

พันธกิจ 

พระศาสนจักรในประเทศไทยมุ่งอุทิศตนฟื้นฟู

ชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้าโดยอาศัยพระ

วาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งเดียวร่วมมือ

และแบ่งปันซ่ึงกันและกัน แสวงหาคุณค่าพระ

อาณาจักรในบริบทสังคม เสวนาฉันพี่น้องกับ

ผูม้คีวามเชือ่อืน่ ประกาศพระเยซคูรสิตเจา้ และ

เปน็ประจกัษพ์ยาน ดว้ยการด�าเนนิชวีติเรยีบงา่ย  

รักและรับใช้ปวงชน โดยเน้นผู้ยากไร้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ 

นักบวช และฆราวาสทั่วไป

2. เพื่อเสนอข่าวสาร บทความ สารคดี 

บันเทิงคดี บทวิจารณ์ที่มีคุณค่าต่อชีวิต

ตามจิตตารมณ์พระวรสาร

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ

อันดีระหว่างประชาชนในด้านศาสนา 

สังคม และวัฒนธรรม

สกู๊ป/บทความพิเศษ/สัมภาษณ์
6 ปฏิทินคาทอลิก
18 สกู๊ป 40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑล  
 ตอนที่ 2 สังฆมณฑลนครสวรรค์ 
 ดินแดนแห่งความหลากหลายสู่หัวใจหนึ่งเดียว

ชีวิตคริสตชน
42 ระหว่างเดือน 
44 วันละก้าวกับพระเยซู
46 ข้างธรรมาสน์
48 คุยกับเภสัชกร
50 บันทึกธรรมทูต 
53 บทความเตือนใจตนเอง 
 ระฆังและผักกาดขาว
56 สื่อศึกษา
58 บัญญัติศัพท์
61 ท่วงท�านองแห่งรัก
62 กว่าจะเป็นนักบุญ 
64 มุมเล็กๆ ของนักเดินทาง
66 ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง 
70 คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
72 ดูหนัง
75 ไต่ตามโค้งตะวัน
78 เยาวชนของเรา

เด็กและเยาวชน
82 สโมสรอุดมศานต์
85 ชวนน้องคุย
86 เก็บมาเล่า
88 ไขกล่องค�าถาม
90 ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
92 มุมเด็กศิลป์
96 ชีวิต มันส์ๆ ของพี่แป้ง

กวี-ศิลป์
81 พงศ์ ประมวล
98 จดหมายจากผู้อ่าน
100 เขียนบทกวี เขียนชีวิต
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พระวาจาเป็นดังประทีปส่องทาง 
คุณพ่อวัยพรต พุฒสา, OMI
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วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2015
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา (ยน 10:11-18) 
“เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ผู้เลี้ยงแกะย่อมสละชีวิต
เพื่อแกะของตน”

องค์พระเยซูคริสตเจ้า ชี้ให้เห็นถึง
คุณลักษณะของผู้เลี้ยงแกะ หรือการเป็นนาย
ชุมพาบาลที่ดี ในหนังสือพันธสัญญาเก่าได้อ้าง
ถึงพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเหมือนกัน ค�าว่า 
“นายชุมพาบาลที่ดี” เป็นการเปรียบเทียบให้
ภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่เผยแสดงในองค์พระ
เยซูคริสตเจ้ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
มนุษยชาติทุกคนได้เห็นความรักของพระเจ้า
ที่มีต่อมนุษย์นั้น มีค่ามากเพียงไร “เราเป็น 
ผู้เลี้ยงแกะที่ดี ผู้เลี้ยงแกะย่อมสละชีวิตเพื่อ 
แกะของตน”

องค์พระเยซคูรสิตเจ้า ไม่ได้เป็นแค่นาย
ชุมพาบาลที่ดีเท่านั้น แต่องค์พระเยซูคริสตเจ้า 
ยงัเป็นเคร่ืองหมาย ของประตคูอกแกะ ทีน่�าพระ
หรรษทานต่างๆ ความรัก คุณงามความดี หลัก
ศีลธรรม ค�าสอนต่างๆ และการให้ชีวิตนิรันดร
แก่มนุษย์ เพราะมนุษย์เราที่เปรียบเสมือน 
ลูกแกะ ต้องผ่านชีวิตขององค์พระเยซูคริสตเจ้า 
ที่เป็นคนกลางเพื่อน�าเราไปสู่พระบิดาเจ้า

เป็นค�ายนืยนัขององค์พระเยซคูรสิตเจ้า  
ท่ีบอกกับเราทุกคนว่า พระองค์ทรงยอมสละ
ชีวิตเพื่อแกะของพระองค์เอง การเสียสละของ
พระองค์คือ การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน  
เพือ่ไถ่เราให้รอดพ้นจากบาปนัน้ เป็นความรกัอนั 
ยิง่ใหญ่ของพระองค์ทีม่ต่ีอเราทกุคน การมอบชวีติ 
ของพระองค์จึงเป็นเครื่องหมายของการเป็น 
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ู้เลี้ยงแกะที่ดี ที่เป็นแบบอย่างส�าหรับเรา และ
พระองค์เองไม่เหมือนกับคนเลี้ยงแกะอื่นๆ ที่
เขาท�าตามหน้าที่ที่ต้องท�า เมื่อมีภยันตรายต่างๆ 
มาถงึ เขาเหล่านัน้ได้ละทิง้ลกูแกะ และหนีเอาตัว
รอดนั้น ไม่ใช่ท่าทีของผู้เลี้ยงแกะที่ดี

ค�าสัญญาของพระองค์ได้ให้กับเราคือ 
พระองค์ทรงแสวงหาลูกแกะที่ไม่ได้อยู่ในคอก 
หรือลูกแกะที่พลัดหลง เพื่อน�ามารวมเป็นฝูง
เดียวกัน จึงเป็นท่าทีของผู้เลี้ยงแกะที่ดี เพราะ
พระองค์ทรงให้ความส�าคัญ และสนใจ เอาใจ

ใส่ต่อทุกคน มีความเมตตา และให้อภัยในสิ่ง
ที่เราท�าลงไป ที่ไม่ถูกตามครรลองของศีลธรรม 
หรือขัดต่อความรักที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรา 
แม้ในหลายครัง้ มนษุย์เรามคีวามบกพร่อง และ
มีความโน้มเอียงในการท�าบาป และแพ้ต่อการ
ผจญต่อสิ่งเร้าทั้งหลาย ตามธรรมชาติของความ
เป็นมนุษย์เรา 

ดงันัน้ ท่าททีีเ่ราควรตอบสนองต่อเสยีง
เรียกของผู้เลี้ยงแกะที่ดี คือ การเชื่อฟังด้วย
หัวใจท่ีเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก และเดินตาม
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เสียงเรยีกของมโนธรรมของความถกูต้องในการ
แยกแยะถงึความด ีและความชัว่ ในชวีติของเรา  
มองถึงคุณค่าของพระวรสารน�ามาปฏิบัติให้ 
เกิดผลต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของเรา 
ในแต่ละวัน

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2015 
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา (ยน 15:1-8) 
“ท่านทั้งหลายจงด�ารงอยู่ในเราเถิด ดังที่เรา
ด�ารงอยู่ในท่าน”

ชีวิตของการเป็นคริสตชนของเรานั้น 
ทุกอย่างเริ่มต้นในพระเจ้า แล้วก็จบลงใน
พระเจ้าเช่นกัน จึงไม่แปลกกับค�ากล่าวขององค์

พระเยซูคริสตเจ้าที่บอกกับเราว่า “ท่านทั้งหลาย
จงด�ารงอยู่ในเราเถิด ดังที่เราด�ารงอยู่ในท่าน” 
เพราะพระเจ้าได้ทรงสร้างมนษุย์มาด้วยความรกั 
เพราะพระองค์ทรงเป็นองค์แห่งความรัก และ 
เป็นพระองค์เองที่ต้องการสานต่อสัมพันธ์แห่ง
ความรักที่มีต่อมนุษย์เราเสมอมา โดยผ่านชีวิต
ขององค์พระบุตรคือ องค์พระเยซูคริสตเจ้า 
นั้นเอง

ดังนั้น การสร้างมนุษย์มาของพระเจ้า 
ไม่ใช่ความบังเอิญที่หลายๆ คนเข้าใจ แต่เป็น
ความตัง้ใจจรงิของพระเจ้า ทีเ่ชือ้เชญิมนษุย์มาสู่
ความรกัของพระองค์ “เราได้อุม้ท่านมาตัง้แต่ใน
ครรภ์ ได้ปกป้องมาแต่ก�าเนิด..........เราจะค�า้จุน
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ท่านไว้อย่างเคยท�า เราจะอุ้มท่านไว้อย่างเคยท�า 
เราจะอุ้มและช่วยให้รอดพ้น” (อสย 46:3-4)

“ท่านทั้งหลายจงด�ารงอยู ่ในเราเถิด  
ดังที่เราด�ารงอยู่ในท่าน” นักบุญยอห์น ผู้นิพนธ ์
พระวรสาร ชีใ้ห้เหน็ถงึการให้ก�าลงัใจแก่บรรดาศษิย์  
และผู้ติดตามองค์พระเยซูคริสตเจ้า ในช่วงเวลา
ของการเบียดเบียนต่อกลุ่มคริสตชน เพราะ 
มีคนบางกลุม่ทีต่่อต้านองค์พระคริสต์ และค�าสอน 
ของพระองค์ นักบุญยอห์นจึงช่วยเตือนให้
บรรดาศิษย์มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ม ี

ความเชื่อในพระเจ้าอย่างมั่นคง เป็นที่น่าสังเกต
ว่า นักบุญยอห์น ได้อ้างถึงเราทุกคนเป็นกิ่งก้าน
ของต้นองุ่นท่ีจะต้องติดกับล�าต้น มากกว่าท่ีจะ
พูดถึงการไม่เกิดผลของต้นองุ่น หรือการไม่เกิด
ผลใดๆของต้นองุ่นเลย

นั่นหมายความว่า ชีวิตคริสตชนของ 
เรา ควรได้รบัการเอาใจใส่โดยอาศยัพระวาจาของ
พระเจ้า เมื่อองค์พระเยซูคริสตเจ้า เป็นผู้หว่าน 
และปลกูพระวาจา บรรดาอคัรสาวก เป็นผูพ้รวนดนิ  
ให้น�า้ เพือ่ท�าให้ต้นองุน่นัน้เตบิโต ชวีติครสิตชน 
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จงึเป็นการส�านกึถงึการสร้างมติรภาพกบัพระเจ้า
โดยการน�าพระวาจาพระเจ้า และพระธรรมค�าสอน 
ขององค์พระเยซคูรสิตเจ้าน�ามาปฏบิตั ิหล่อเลีย้ง 
ชีวิตของตนเองทั้งฝ่ายจิตใจ และฝ่ายกาย  
เพื่อท�าให้ชีวิตฝ่ายความเชื่อของเราในพระเจ้า 
มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และเกิดผลในชีวิต
ของเรา สามารถยนืหยดัต่อสูก้บัอ�านาจของกเิลส
ฝ่ายโลกได้

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2015
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา (ยน 15:9-17) 
“ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เรารักท่าน”

ชีวิตเป็นความรัก เพราะองค์พระเจ้า 
คือ องค์ความรัก และชีวิตของเราในโลกใบนี้  
คือ การเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นอย่างไร ความรัก 
เป ็นพื้นฐานของธรรมบัญญัติของพระเจ ้า  
ที่ประทานให้กับเราทุกคน “เพราะธรรมบัญญัติ
ทัง้หมดสรุปได้เป็นข้อเดียวว่า จงรักเพ่ือนมนษุย์
เหมือนรักตนเอง” (กท 5:14) 

องค์พระเจ้าไม่ได้สอนให้เรารัก เฉพาะ
บุคคลที่อยู่ในครอบครัวของเราเท่านั้น แต่เรา
เป็นคริสตชน เป็นศิษย์ของพระองค์ จ�าเป็นต้อง
รักเพื่อนบ้านของเราด้วย แม้กระทั่งผู้ที่เป็นศัตรู
ของเรา คือ การให้อภัยต่อเขา และการให้อภัย
เกิดจากใจที่มีความรักของพระเจ้า เป็นตัวขับ
เคลื่อน “ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่า 
ท่านเป็นศิษย์ของเรา” (ยน 13:35)

ท�าไมพระเจ้าจึงสอนให้เรารักคนอื่น 
เพราะความรักไม่สามารถที่จะเก็บไว้คนเดียว 
หรือให้ความรักนั้น นิ่งอยู่เฉยๆ เมื่อคนเรา

มีความรัก เราก็พร้อมท่ีจะแบ่งปัน และมอบ 
ความรกัให้แก่กนั เหมอืนดงัองค์พระเจ้า ทีไ่ด้เป็น 
แบบอย่างให้กับเรา ยอมที่จะรักมนุษย์เรา  
แม้มนุษย์ได้ปฏิเสธความรักของพระองค์ คือ  
การท�าบาป และหันหลังให้กับพระเจ้า

ชวีติของมนษุย์เรา ถ้าปราศจากความรกั  
ก็ไม่มีค่าใดๆ ทั้งสิ้น ดังที่นักบุญเปาโลได้เตือน
เราทุกคน “แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์และ 
ทูตสวรรค์ได้ ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็เป็นแต่
เพยีงฉาบหรอืฉิง่ท่ีส่งเสยีงอกึทึก”(1คร 13:1) จึง
มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ยวด เมือ่เราท�ากจิการต่างๆ 
ลงไป จะต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่เรามี 
คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา ที่ได้ท�างานด้านกิจ
เมตตา ต่อคนยากจน คนไร้บ้าน และคนชายขอบ 
ของสังคม ได้พูดเสมอว่า “ไม่ส�าคัญหรอกว่า 
เราได้ท�าอะไรลงไปมากน้อยเพียงไร แต่การก
ระท�าของเรานัน้ ได้ใส่ความรกัลงไปมากน้อยแค่
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ไหน เพราะความรกัคอืท่อธารแห่งชวีติของเราทีม่ี 
ต่อพระเจ้า และเพื่อนมนุษย์” 

ความรัก เป็นธรรมบัญญัติเอกส�าหรับ
ชีวิตคริสตชนของเรา หรือเป็นกฎทองแห่งชีวิต
ก็ว่าได้ “ขณะนี้ยังมีความเชื่อ ความหวัง และ
ความรักอยู่ทั้งสามประการ แต่ที่ยิ่งใหญ่กว่า 
สิง่ใดท้ังหมด คอื ความรกั” (1คร 13:13) ความรกั 
จึงเป็นประตูบานแรกที่ช่วยให้เราเปิดใจต้อนรับ
พระเจ้า และเพือ่นมนษุย์ด้วยกนั มานัง่อยูห่วัใจ
ของเราเสมอ

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2015
สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ (มก 16:15-20) 
“ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดี
ให้มนุษย์ทั้งปวง”

คริสตชนบางคนยังมีความเข้าใจผิดว่า  
การประกาศข่าวดีของพระเจ้า เป็นหน้าที่ของ
พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และครูค�าสอน 
เป็นต้น แต่ค�าสอนของพระศาสนจักรสากล 
หรือเอกสารของสภาพระสังฆราชแห่งเอเชียใน
หลายปีท่ีผ่านมา ได้ย�า้ถงึการแพร่ธรรม หรอืการ 
ประกาศข่าวดขีองพระเจ้า เป็นหน้าทีข่องครสิตชน 
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ทุกคน ควรเอาใจใส่ และควรกระท�าเป็นอย่าง
ยิง่ในชวีติของการเปน็ครสิตชน ซึ่งได้ชือ่ว่า เปน็
ศิษย์ขององค์พระเยซูคริสตเจ้า

การประกาศข่าวดขีองพระเจ้านัน้ ไม่ใช่
การท�าในสิ่งที่ใหญ่โตที่เกินก�าลังของเรา แต่การ
ประกาศข่าวดี คือ การอยูร่่วมกบับคุคลอืน่ หรอื
ผูท่ี้มีความเชือ่ต่างจากเรา อยูด้่วยกนัอย่างมสีนัติ 
ตอบสนองในความต้องการที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน
ของชีวิต เช่น การแบ่งปันที่อยู่อาศัย อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม รวมไปถึงการเคารพรักให้เกียรต ิ
ซึง่กนัและกนั มองเหน็คณุค่าของขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงาม ที่เขาปฏิบัติกันมา ไม่ยกตน 
ข่มท่าน เพราะเขาต่างจากเรา ในด้านความเชื่อ 
และการปฏิบัติศาสนกิจ เป็นต้น

ส�าหรับคริสตชนแล้ว ตัวเราเองเป็น
ข่าวดีของพระเจ้า เราไม่ได้ประกาศตัวของเรา
เอง แต่เราประกาศถึงการเป็นพยานของความ
รกัของพระเจ้า ในชวีติของเรา เพราะเป็นพระเจ้า
ที่ด�าเนินชีวิตในตัวของเรา ตัวเราเองเป็นถึง 
พระวิหารของพระเจ้า การกระท�าของเราไม่ว่า 

การพูดจา มารยาท อากัปกริยาต่างๆ การท�ากิจ
เมตตาต่างๆ ต่อเพือ่นพีน้่อง การช่วยเหลอืซึง่กนั
และกัน จึงเป็นข่าวดีของพระเจ้า ที่ได้ประกาศ
ออกไปด้วยชีวิตของการเป็นคริสตชนของเรา

ความเมตตา ความเอื้ออาทร การ
เห็นอกเห็นใจกันในความทุกข์ยาก ความสุข  
ที่คริสตชนมี และร่วมแบ่งปันกับเพื่อนพี่น้อง 
คอื การร่วมในการแบ่งปันในพระพรของพระเจ้า 
มองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ มีศักดิ์ศรี 
เสรีภาพท่ีเท่าเทียมกัน เพราะมนุษย์ทุกคนคือ 
บุตรของพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2015
สมโภชพระจิตเจ้า (ยน 20:19-23) 
“สันติสุขจงสถิตกับท่านทั้งหลายเถิด”

“สันติสุขจงสถิตกับท่านทั้งหลาย” เป็น
ค�าทักทายขององค์พระเยซูคริสตเจ้าต่อบรรดา
ศษิย์ของพระองค์ สนัติสขุท่ีก่อให้เกดิความหวงั 
และพลงัแห่งการท�าพนัธกจิ ขององค์พระเจ้าเมือ่
บรรดาศิษย์ได้พบกับองค์พระเยซูคริสตเจ้า
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วันสมโภชพระจิตเจ้า เป็นการย�้าเตือน
ชีวิตของคริสตชนเรา ได้มองถึงรหัสธรรมของ
การสานต่อพันธกิจขององค์พระเยซูคริสตเจ้า 
ในการประกาศข่าวดีของพระองค์ และองค์พระ
ผูจ้ะเสดจ็มา ตามท่ีองค์พระเยซูครสิตเจ้าได้ทรง
สัญญาไว้ คือ องค์พระจิตเจ้า

องค์พระจิตเจ้าไม่เพียงแต่ท�าให้บรรดา
อัครสาวกมีความกระตือรือร้น และกล้าหาญ 
ในการประกาศข่าวดีเท่านั้น แต่ท�าให้บรรดา 
อัครสาวกมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น เขาพร้อม
ที่จะน้อมรับการประกาศข่าวดีของพระเจ้าด้วย 
ชีวิตของตนเอง

ดังที่เราเข้าใจว่า ชีวิตของคริสตชนของ
เรา ได้รับองค์พระจิตเจ้า และผลของพระเจ้า
ในชีวิต ในวันที่เรารับศีลล้างบาป และในวันที่
เรารับศีลก�าลัง ไม่เพียงท�าให้เราได้รับพระพร
ต่างๆ ในการใช้ชีวิตประจ�าวันเท่านั้น เพื่อให้
ชีวิตคริสตชนของเรา มีความซื่อสัตย์ต่อเสียง
มโนธรรม สามารถแยกแยะความดี ความ 
ถูกต้อง และความชั่วได้ภายในจิตใจของเรา  
ผลของพระจติเจ้าท�าให้เรา เข้าใจถงึเครือ่งหมาย
ของกาลเวลาต่างๆ ได้

จึงเป็นความโชคดีของเราคริสตชน ที่
ไม่ได้ต่อสู้กับความบาป และปีศาจที่แฝงตัวมา
ในรูปแบบต่างๆ ตามล�าพัง เช่น การพนันต่างๆ 
กามารมณ์ หรือความโลภในชีวิต การมีกิเลส 
แต่มีองค์พระจิตเจ้าที่ท�างานในพระศาสนจักร 
และในตัวของเรา ไม่ให้แพ้ต่อการผจญต่างๆ 
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สกู๊ป 40 เรื่องราว 10 สังฆมณฑล  

สังฆมณฑลนครสวรรค์
ดินแดนแห่งความหลากหลายสู่หัวใจหนึ่งเดียว

สกู๊ป
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

โรงเรียนใหญ่ในสังคมเมือง ศูนย์ช่วยเหลือเด็กดูแลโดยซิสเตอร์คณะนักบวชหญิงชาว 
ต่างชาติ การท�างานอภิบาลโดยการเข้าไปท�างานเหมือนพยาบาลปกติ ท�าหน้าที่ทุกอย่างที่พยาบาล 
คนหนึ่งท�า หรือฆราวาสผู้มีส่วนส�าคัญในการให้ก�าเนิดวัดคาทอลิก ศูนย์ให้โอกาสเด็กตามดอย  
ตามเขา เพือ่ได้เรยีน และท�ากจิกรรมร่วมกนั ฝรัง่ต่างชาติอาสาสมคัรจากประเทศฝรัง่เศส ผูม้าพร้อม
กบัพืน้ทีแ่พร่ธรรมของคณะมสิซงัต่างประเทศแห่งกรงุปารสี วนันกับวชโดยแยกการจดัออกเป็นเขต 
อาสนวิหารที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ บริเวณวัดที่มีบ้านอบรมสวยงาม อารามชีลับ ฯลฯ ที่เขียน
มาทัง้หมดคอืเรือ่งราวทีเ่ราไปพบเจอยังพืน้ท่ีเขตงานแพร่ธรรมของสงัฆมณฑลนครสวรรค์ ผมสงสยั
ว่าเขาจะจัดการกับความหลากหลายเหล่านี้อย่างไร เราค่อยๆ ไปดูกันเหมือนการเข้าคลี่ภาพจิ๊กซอว์
ที่ต่อกันทีละภาพทีละภาพ ผมว่าเราอาจจะสามารถพบอะไรบางอย่างที่สวยงามรออยู่

สวัสดีครับ   
คุณพ่อประจวบโชค ตรีโสภา   

ช่วยเล่าชีวิตกว่า 30 ปีที่นี่หน่อยครับ

ผมบวชแล ้ วก็ ม า อยู ่ ที่ สั งฆมณฑล
นครสวรรค์ ค.ศ. 1981 ตอนนีเ้ป็นหัวหน้าเขต 3  
เป็นเจ้าอาวาสวัด 2 แห่ง คือวัดคาทอลิกตาก 
วัดนักบุญเทเรซา แม่สอด และเป็นท่ีปรึกษา 
พระสังฆราชในด้านการบริหาร

ภาพรวมๆ ของเขต 3 สงัฆมณฑลนครสวรรค์ 

เป็นอย่างไรบ้างครับ?

เขต 3 นครสวรรค์ เป็นเขตที่มีจังหวัด
ตากเพียงจังหวัดเดียว ไม่มีจังหวัดอื่นเลย  
และกม็กีจิกรรมเยอะ เนือ่งจากว่า มชีนเผ่าเยอะ 
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มีผู้ลี้ภัยเมียนมาร์ และมีโรงเรียน เพราะฉะนั้น
มีคณะนักบวช เช่น เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 
คามิลเลียน โดมินิกัน ธิดาเมตตาธรรม มีคณะ 
นักบวชชายคณะซาเวเรียน อยู่ที่กิโลเมตร 48 
พบพระ และมีคณะมิสซังต่างประเทศแห่ง 
กรุงปารีส (MEP) รวมทั้งคณะซิสเตอร์ที่มา
จากการเชื้อเชิญของคณะมิสซังต่างประเทศ 
แห่งกรงุปารสีด้วย รวมแล้วมพีระสงฆ์ มนีกับวช 
เกือบ 40 ท่าน ที่ท�างานอยู่ในเขตนี้ คือเมื่อ
เทียบกับจ�านวนพระสงฆ์ในสังฆมณฑลก็เกือบ
จะพอๆ กัน 

งานในเขตของเรามีความหลากหลายมาก 
แต่เราจะเน้นเรื่องการศึกษามาก ในรูปแบบของ
หอพัก เปิดโรงเรียนเอง และอีกส่วนหนึ่งก็ไป
เรียนโรงเรียนรัฐบาล 

งานสงเคราะห์คนป่วยของคณะคามลิเลยีน  
งานดแูลเดก็ทีด้่อยโอกาส เดก็ก�าพร้าชาวเมยีนมาร์  
คณะโดมินิกัน และคณะธิดาเมตตาธรรมที ่
ดูแลด้วย รวมทั้งช่วยดูแลผู้อพยพตามแนว
ชายแดน และผู้ลี้ภัย

ส่วนเรื่องโรงเรียน เรามีโรงเรียนที่ตาก 
คือ โรงเรียนมัธโนทัย และโรงเรียนภัทรวิทยา 
ที่แม่สอด มีนักเรียนประมาณ 3,000 คน 

ในเขต 3 มีคาทอลิกประมาณเท่าไหร่ครับ?

ส�าหรบัเขต 3 ของสงัฆมณฑลนครสวรรค์ 
เป็นเขตที่มีคาทอลิกมากที่สุด ประมาณ 6,000 
คน จากจ�านวนคาทอลกิทัง้หมดของสงัฆมณฑล 
16,463 คน ถือเป็น 50 เปอร์เซ็นต์อยู่ในเขต 3 
ซ่ึงมีจังหวัดเดียวคือจังหวัดตาก ประกอบด้วย 
5 อ�าเภอ คือ แม่สอด แม่ระมาด พบพระ 
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ท่าสองยาง อุ้งผาง แล้วในเขต 3 นี้คนที่นับถือ
คาทอลิก 95 เปอร์เซ็นต์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ส่วน
อกี 5 เปอร์เซน็ต์เป็นคนไทยและมเีมยีนมาร์บ้าง 

วัดในสังฆมณฑลมี 40-50 วัด คุณพ่อ
องค์หนึ่งดูแล 10-15 วัด ก็เป็นวัดเล็ก บางวัด
มีสัตบุรุษประมาณ 15-20 คน มันเป็นเรื่องของ
ระยะทางมากกว่า

ในฐานะที่คุณพ่อก็ เป ็นที่ปรึกษา เป ็น

หัวหน้าเขต และมาอยู่ช่วยงานสังฆมณฑล

นครสวรรค์กว่า 30 กว่าปีนี้ คุณพ่อคิดว่า

งานอภิบาลควรจะไปในทิศทางใด?

ถ้าเราดูความต้องการของคน ในปัจจบัุนนี ้
เขาต้องการทางด้านฝ่ายวญิญาณ ฝ่ายงานศาสนา 
ส่วนการศึกษานัน้รัฐบาลดูแลเรียบร้อย โรงเรยีน
เลก็ๆ น้อยๆ มเียอะไปหมด เราไม่ต้องไปลงทุน
มากก็ได้ 

แต่สิง่ทีเ่ราต้องการผลติบคุลากร เพือ่ดแูล
สิ่งที่บรรดามิสชันนารีได้หว่านไว้ ซึ่งเราขาดคน 
ทั้งพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ตรงนี้มาก 
ซึ่งไม่ใช่ขาดคนอย่างเดียว แต่ยังขาดความรู้ 
ความสามารถด้วย และนอกจากความรู้ ความ
สามารถแล้ว หัวจิตหัวใจ จิตตารมณ์ด้วย ที่เรา
ต้องฟื้นฟูกันมากๆ 

ถ้าเราเป็นคนอื่นที่มองเข้ามาและอยากจะ

ร่วมมือกับสังฆมณฑลนครสวรรค์ เราควร

จะท�าอย่างไร?

ค ว า ม เ ป ็ น ตั ว ต น ข อ ง สั ง ฆมณฑล
นครสวรรค์นั้น คุณพ่อทุกองค์ที่เข้ามาเขาได้น�า
สิง่ทีด่ีๆ  มา ชาวบ้านอยูบ่นพืน้ฐานทีม่ัน่คง มชีวีติ
ทีม่คีวามสขุทางด้านชวิีตฝ่ายจติใจกบัการท�างาน 

ในชวีติประจ�าแบบชาวครสิต์ ส�าหรบัชาวบ้านกม็ี
ชีวิตเรียบง่าย ไม่ได้หวังเรื่องเงินทอง ไม่ได้หวัง
เรื่องเศรษฐกิจว่าต้องดีเลิศ

สิ่งที่เราให้อาจจะใหม่ แต่ในเวลาเดียวกัน
มนักอ็าจจะท�าลายตัวเขาเองด้วย เพราะสิง่ท่ีใหม่
กเ็ป็นสิง่ทีไ่ม่เคยมใีนอดตีของเขา มนัเป็นสิง่ใหม่
ที่มาจากเมือง จากความเจริญ หรือการพัฒนา 
ถ้าเราคิดว่านี่คือการพัฒนา คนช่วยคน เราก็
ต้องยอมรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิในหมูบ้่าน ใน
สงัคม ความคดิใหม่ๆ วิถชีวิีตใหม่ๆ กนิอยูแ่บบ
ใหม่ ใช้ชีวิตแบบคนเมือง ถ้าคิดว่านี่เป็นการ
พัฒนาของหมู่บ้านนั้น เราก็ต้องยอม แต่ถ้าคิด
ว่าของดีเก่าๆ วัฒนธรรมของเขาถูกท�าลาย มัน
เป็นไปในเชิงลบหรือเปล่า 

การใช้ชวีติในสงัฆมณฑลนครสวรรค์ 30 กว่าปี 

ของคุณพ่อ กับรัฐบาล 3-4 ยุคที่ผ่านมาน้ี 

คุณพ่อมีหลักการใช้ชีวิตอย่างไร?

เราต้องยึดแนวทางพระคัมภีร์ ใช้พระ
คัมภีร์ให้มาก คือ BEC เป็นวิถีที่ดีที่ถูกทาง 
เพราะว่า ตัวเบรคที่ดีที่สุดในการที่จะไม่ให ้
ชาวบ้าน หรือคน หรือพระสงฆ์ หรือนักบวช ไป
ไกลเกนิไปโดยไม่มทิีศทาง เราต้องใช้พระวรสาร  
เราเอาค�าสอนของพระเยซูเจ ้ามาเป็นตัวตั้ง  
ซึ่งจะช่วยได้มากกับชีวิตส่วนตัว แต่สมมุติว่า  
ใช้ชีวิตแบบชาวบ้านทั่วไปตามกระแสก็ไม่รอด 
เป็นทุนนิยม เป็นวัตถุนิยม เป็นอัตนิยม ดูแล
ไม่รอด 

แล้วตวัคณุพ่อเองใช้หลกัคดิจากพระคมัภร์ี

ตอนไหน เป็นพิเศษไหมครับ?
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ก็ใช้ตลอดเวลา ทุกครั้งที่มีประชุมหรือ 
อบรมเดก็ๆ ตอนเช้าวนัจนัทร์ เราซ่อนพระคมัภร์ี
ในค�าพูดของเราด้วย และที่ส�าคัญตัวเราก็ไม่ได้
เป็นตัวขัดแย้งกับพระคัมภีร์ที่เราสอนด้วย

มัธโนทัย แปลว่าอะไรครับ? 

พระอาทิตย์เที่ยงวัน หรือความสว่างเที่ยง
วัน หมายถึงพระเป็นเจ้า เป็นความแสงสว่าง 
ชื่อมัธโนทัย เป็นชื่อท่ีมิสชันนารีต้ังเอาไว้ และ
วันนี้ครบ 50 ปี 

เราก�าลังจะข้ึนไปเยี่ยมเยือนการแพร่ธรรม

ในเขต 3 เป็นพิเศษกับกลุ่มชาติพันธุ์ สมมุติ

ถ้าคณุพ่อมโีอกาสได้เชญิชวนพีน้่องให้ได้ดู

การท�างานหรืออภิบาลในเขต คุณพ่ออยาก

จะพูดอะไรบ้าง?

เชิญชวนไปดูสิ่งที่เป็นก็แล้วกัน มันเป็น
เขตที่ไม่ได้มีผลงานโชว์อะไรมากมาย ยังพูดไม่
ได้เต็มปาก แต่ก็ไปดูว่าเราก�าลังพัฒนา คุณพ่อ
หลายองค์พยายามท�างานหนกั ซสิเตอร์พยายาม
ท�างานเยอะ และเราช่วยเหลอืคนยากคนจนตาม
เป้าหมายของแต่ละคณะ 

อนันีย้งับอกไม่ได้ว่ามนัส�าเรจ็เป็นตวัอย่าง
ได้แล้วหรือยัง ยังบอกไม่ได้เหมือนกัน แต่ก็
น่าชื่นชมหลายแห่ง มีอยู่หลายแห่งที่พ่อเคยอยู่ 
ไม่ได้เป็นการอวดตัวนะ เราเคยอยู่คือที่ กม.
48 ทางพบพระ ตรงนั้นน่าจะไปดู เป็นหมู่บ้าน
ชาวอาข่า ที่ดูเหมือนจะเป็นวัดที่เป็นรูปแบบที่ดี  
มีพระสงฆ์ มีฆราวาส ก็มีความสุขท่ีอยู่ท่ีนั่น  
มีพระสงฆ์หลายองค์ก็อยากจะตายที่นั่น เขา
บอกอย่างนั้น แต่ก็ไม่ได้ตายท่ีนั่น ท่ีวัดนั้น 
เป็นโมเดลที่ดีน่าไปดู 
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ผมสนใจชือ่พบพระ มนัเป็นชือ่นีอ้ยูแ่ล้วหรือ

ครับ?

ใช่ๆ

เพราะว่าคาทอลิกเราหรือว่ามันเป็นชื่อ 

พื้นฐานอยู่แล้วครับ?

เป็นชือ่ปกาเกอะญอ ทีอ่อกเสยีงว่า “พรอ พะ”  
แต่คนไทยเรียกไม่ได้ ก็เรียกว่า พบพระ 

แล้วในเขต 3 มฆีราวาสทีร่่วมงานกบัเราไหม?

ฆราวาสมีครูค�าสอนนี่แหละ แต่คุณภาพ
เราก็ยอมรับว่าเราต้องการด้วยในระยะยาว 
เนื่องจากเราเปลี่ยนคนบ่อย นโยบายก็เปลี่ยน 
เรากเ็ข้าใจว่ายคุนีเ้ศรษฐกจิเป็นตวัส�าคญั เพราะ
ฆราวาสที่เขามากับเรา เขาก็ไม่อยากอยู่กับเรา
ถ้าเขาอยู่ไม่ได้ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เขาก็
อยากมีรถ มีเสื้อผ้า มีบ้านดีๆ ทานอาหารดีๆ 
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีวิธีการที่ดีที่จะช่วยเขา  
เขาก็คงอยู่กับเรายาก 

ผมมีความคิดว่า เวลาเราพูดถึงสังฆมณฑล

นัน้นี ้ใน 10 สงัฆมณฑล เรากจ็ะนกึภาพออก

อย่างชัดเจน เชียงใหม่ จันทบุรี สุราษฎร์ธานี 

แต่ส�าหรับสังฆมณฑลนครสวรรค์ เรา

นึกภาพไม่ออก ว่าเน้นเรื่องอะไร หรือท�า

อะไรหลากหลาย ถ้าจะนิยามสังฆมณฑล

นครสวรรค์

นครสวรรค์มคีวามหลากหลาย เพราะเป็น
สงัฆมณฑลใหญ่ยาวทีส่ดุสงัฆมณฑลหนึง่ พอๆ 
กับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เพราะฉะนั้นก็มี
หลายหลาก และที่ส�าคัญคือนโยบายต่างๆ มัน
ยังไม่เป็นหนึ่ง นโยบายแบบที่ชัดเจน ทุกคน
เลือกทางเดียวกันหมดนั้นไม่มี ต่างคนต่างคิด

ว่างานอะไรดีก็ท�า ถามว่าผิดไหม? เหมือนอย่าง
สมัยที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์แล้ว ใครอยาก
ไปไหนก็ไป ไปคนละทาง เปาโลไปทาง เปโตร 
ก็ไปทาง เป็นสังฆมณฑลพิเศษ คือไม่ได้ท�า
ระบบการปกครอง การเมือง ที่รัฐบาลกลางสั่ง
แล้วก็ไป แต่นี่ท�าเหมือนสมัยพระเยซูเจ้า คือ 
ใครมีกระแสเรียกตรงไหน พระจิตเจ้าน�าทางเรา
อย่างไร เราก็ไป เปาโลก็เดินทางไปทั่ว เปโตร 
บอกไม่ได้ชอบเป็นพ่อเจ้าวัด ส่วนเปาโลก็บอก
ว่าชอบเป็นผู้หว่าน เพราะฉะนั้นการแพร่ธรรมที่
นี่มี 2 แบบ 1. แบบเปโตร ปลูกต้นไม้ อย่าง
ท่ีพระเยซูเจ้าตรัสว่า จงสร้างต้นไม้ใหญ่ แล้ว
ก็ให้มันออกดอกออกผล เดี๋ยวนกมันก็มาคาบ
เมล็ดไปใส่ที่อื่นเอง 2. แบบเปาโล เป็นผู้หว่าน 
ท่านหว่านไปเรื่อยๆ ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้าง มันก็ดูว่า
หลากหลาย แต่ส�าหรบัพ่อกพ็ยายามไปในทศิทาง
ที่พระจิตทรงน�า 

ซิสเตอร์โดมินิกัน 
ณ บ้าน Holy Infant Orphanage 

เราเดินทางจากจังหวัดตาก ขึ้นมาที่อ�าเภอ
แม่สอด ที่นี่เรานัดพิธีกรภาคสนาม หลังจากนั้น
เราพบซิสเตอร์คณะโดมนิกินั ฟังเรือ่งราวการเข้า
มาแพร่ธรรมกับเด็ก ๆ น่ารักกลุ่มนี้ 

 อุดมศานต์  เมษายน 2015  23 
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ซิสเตอร์มาแชลลา ชาวเม็กซิโก ผู้ดูแลบ้าน

แห่งนี้ 

บ้านหลังนี้ได้สงเคราะห์เด็กก�าพร้า ดูแล
ให้ที่พักให้การศึกษาแก่เด็กๆ ชาวปกาเกอะญอ 
และเด็กเมียนมาร์ที่ยากจน ตั้งแต่เด็กจนถึงชั้น 
ม.3 จ�านวน 42 คน และส่งไปเรียนที่โรงเรียน
รัฐบาล ซิสเตอร์ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ อาหาร
การกิน รวมทั้งให้การฝึกอาชีพ เช่น การทอผ้า 
และท�าขนม และมีซิสเตอร์คณะคามิลเลียนมา
ช่วยอบรมเรื่องมิสซา ปัญหาที่นี่คือเด็กพูดภาษา
ไทยได้ แต่ซิสเตอร์พูดไม่ได้ เด็กที่นี่เป็นเด็กดี 
มมีารยาท ซิสเตอร์พยายามรกัษาวฒันธรรมของ
พวกเขาไว้ ไม่ให้เขาลืมบ้านเกิด 
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พาเราไปสืบพยาน

คุณทิพย์ ชนเผ่าผู้ได้รับการยอมรับท้ัง
ความสามารถและประสบการณ์การท�างาน เขา
มีรากอย่างไร เราต้องไปฟังกัน 

คณุทพิย์ ฤาชยัตระกลู ท�างานกบัเดก็ชนเผ่า  

ดูแลบริเวณชายแดน

ผมเป็นคนพืน้ทีอ่�าเภอพบพระ อยูห่มูบ้่าน
ลือชัย จังหวัดตาก 

ชีวิตวัยเด็กเป็นอย่างไรบ้าง?

ผมเป็นคนกลุม่ชาตพินัธุ ์ปกาเกอะญอ ผม
มสีญัชาติไทย เปน็พลเมอืงไทย 100 เปอร์เซน็ต์ 
ผ่านการเกณฑ์ทหารมาเรยีบร้อย ในวัยเดก็เรยีน
ในหมู่บ้านจนถึงชั้น ป.4 เป็นคนที่อยากจะเรียน 
และได้ข่าวว่ามิสชันนารีคาทอลิก เขาเปิดพอพัก 
เพือ่เปิดโอกาสให้เด็กบนดอยได้เรียนหนงัสอืกนั 
ผมเลยเดนิทางใช้เวลา 2 วนั เพือ่ทีจ่ะมาเข้าเรยีน
กบัคณะมสิชนันารทีีโ่รงเรยีนภทัรวทิยา ผมเรยีน

ที่นั่นจนถึงชั้น ม.ศ.3 พอจบชั้น ม.ศ.3 ก็กลับ
ไปเป็นครูที่หมู่บ้านปกาเกอะญอ ปัจจุบัน เรียก
ว่า หมู่บ้านขุนห้วยช่องแคบ

จากการทีเ่ราได้มาเรยีนทีโ่รงเรยีนของมสิชนั

นารี ก็พาเราไปสู่อะไรอีกมากมาย อยากให้

เล่าให้ฟังหน่อยครับ?

สิ่งที่ได้รับจากมิสชันนารี มีอยู่ 2 ประเด็น
ในชีวิต คือ 1. ความรู้ 2. ความเชื่อ

ความเชื่อของความเป็นคาทอลิก ซึ่งสมัย
ท่ีผมอยู ่หอพักนั้น คุณพ่อก็ไม่ได้สอนอะไร
มากมาย แต่ว่าเป็นชีวิตท่ีเราอยู่กับคุณพ่อท้ัง 
24 ชั่วโมง อย่างเช่นบางทีท่านก็ไปเยี่ยมคนเจ็บ
คนป่วย หรือเวลาที่ท่านไปดอยกลับมา สิ่งที่เรา
ได้รบัมนัสิง่ทีเ่ราได้รบัจากการปฏบิตัทิีเ่ราพบเหน็
โดยผ่านทางคุณพ่อ สิ่งเหล่านี้ก็เลยท�าให้เรา
มีความเชื่อว่า สิ่งที่เราได้รับนี้ มันควรจะต้อง
สืบสานต่อไป 
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ส�าหรับผมหลังจากที่เรียนจบ ก็ได้ท�างาน
ในฐานะที่ เป ็นพนักงานของพระศาสนจักร
คาทอลิก ผมท�าจนถึงอายุ 39 ปี หลังจากนั้นก็
ออกมาท�างานนอกพระศาสนจกัร แต่ว่าความเชือ่ 
แบบอย่างของการเป็นคริสตชน และความเชื่อ 
ในการท่ีจะเป็นพยานของค�าสอนที่ว่า เราต้อง 
รักพระเจ้า และต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรัก 
ตัวเราเอง คือไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับ เพราะ
เพื่อนๆ ที่จบจากหอพักทั้งหลายเราก็มาช่วยกัน
สร้างมูลนิธิขึ้นมามูลนิธิหนึ่ง เราตั้งชื่อว่ามูลนิธิ 
เพื่อช่วยเหลือเด็กชายแดน จังหวัดตาก มูลนิธิ 
ของเราสืบทอดเจตนารมณ์ที่ เราเคยได้รับ 
จากมิสชันนารี คือเปิดโอกาสให้กับเด็กท่ี 
ด้อยโอกาสแต่ว่ามีความตั้งใจที่อยากจะเรียน  
เหมือนกับเราตอนเป็นเด็กครับ ก็เลยอยากให้
ความเชื่อ ความรัก การกระท�าที่อยู่บนพื้นฐาน
ของความเชื่อได้ด�าเนินชีวิตต่อไป เหมือนกับ
พระวาจาทรงชีวิต 

ความรู ้ และความ

เชื่ อ  ที่ ได ้ รับจาก 

มิสชันนารี จนท�าให้

ป ัจจุบันเรามีหน ้า

ที่การงาน มันเป็น

อย่างไรบ้างครับ?

เรื่องความรู้นั้น
ต ้องถือว ่าผมโชคดี
ที่มีความรู ้ด้านภาษา 
อย่างน้อย 3 ภาษา 
ภาษาปกาเกอะญอ 
ภ าษ า ไทย ภ าษ า

อังกฤษ เพราะการที่ผมรู้ 3 ภาษานี้เองที่ท�าให้
ผมได้มีโอกาสท่ีจะท�างานร่วมกับสถาบันระดับ
ประเทศหรือจะว่าเป็นระดับโลกก็ว่าได้ ซ่ึงเมื่อ
ก่อนนัน้เวลาทีฝ่รัง่มา แล้วเขาจะถามว่า ผูจ้ดัการ
เป็นใคร เขาจะคดิว่า เป็นคนหน้าตาแบบฝรัง่ แต่
เขามาเห็นผมหน้าตาไทยๆ หน้าตากะเหรี่ยง เขา
ก็ทึ่ง อันนี้ไม่ได้อวดตัวนะ คือต�าแหน่งนี้ผมอยู่ 
20 ปีแล้ว มันก็ท�าให้เราไปกระทบไหล่กับผู้ที่อยู่
ในสถาบันดังๆ ในโลก 

แล้วคิดว่าในฐานะที่เป็นชาวปกาเกอะญอ 

หรือกลุม่ชาติพนัธ์ุ เรามองว่า ในปัจจบัุนกลุม่

ชาติพันธุ์เป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหาอะไรไหม 

หรือต้องการการช่วยเหลือดูแลในด้านใด

บ้างไหม? หรือเรามองว่าเป็นอย่างไร?

เมื่อกล่าวถึงชาติพันธุ์ มันก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงสร้างใหญ่ ของสังคมใหญ่ เพราะ
ฉะนั้น ผมจะให้บทบาทของตัวเองในมิติต่างๆ 
เท่าที่ผมจะท�าได้นะครับ เช่น ขณะเดียวกัน 
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ผมก็เป็นตัวจักรในกลไกที่เราเรียกว่า เครือข่าย 
ปกาเกอะญอ เพื่อวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม นี่เป็น 
เครือข่ายระดับชาติ และในทางที่แคบลงมา
หน่อยเราก็มีมูลนิธิเพื่อช่วยเด็ก เพราะฉะนั้น 
ในฐานะที่เป็นชาติพันธุ์ ผมคิดว่าเราต้องการ
ให้ชาติพันธุ ์ของเราได้เข้าใจตนเอง และใน
เวลาเดียวกันให้พี่น้องร่วมโลกจะได้เข้าใจกลุ่ม
ชาตพินัธุ ์และเราจะได้อยูร่่วมกนัอย่างพีน้่อง อยู่
กันอย่างเกื้อกูล อย่างเคารพซึ่งกันและกัน 

การใช้ชีวิตจนประสบความส�าเร็จอย่างนี้  

เราใช้หลักการด�าเนินชีวิตอย่างไรครับ?

ค�าถามข้อนี้ เป็นค�าถามที่สุดยอดเลย 
เพราะว่าสมัยที่ผมเป็นเด็ก ผมเคยถามคุณพ่อ
ที่ดูแลผมว่า คุณพ่อครับคุณพ่อใช้หลักอะไรใน
การด�าเนนิชวิีตครับ คุณพ่อแกงตาร์ดท่านกต็อบ
ผมว่า เราก็จะถามตัวเองว่า ถ้าพระเยซูอยู่ตรงนี้ 
อยูท่ี่นี ่พระเยซจูะคดิ พระเยซจูะท�าอะไร ฉนัใด
ก็ฉันนั้น ผมเองก็ยึดค�าถามนี้ และทุกวันนี้ก็
พยายามด�าเนนิชวิีตตามแนวนี ้อย่างเช่น ณ วนันี้ 
วันท่ีผมยังมีลมหายใจอยู่นี้ ถ้าพระเยซูอยู่ที่นี่ 
พระเยซูจะท�าอะไร เห็นคนด้อยโอกาส พระเยซู
จะคิดหรือจะท�าอะไร หรืออย่างที่ผมถามผมว่า 
ปัจจบุนันีก้ย็งัมกีารดหูมิน่ดแูคลนกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
หรอืว่าการจ�ากดัสทิธิอ์ะไรต่างๆ นัน้ พระเยซูอยู่
เฉยๆ หรือ ผมคิดว่าคงไม่ใช่ เพราะฉะนั้นใน
เมื่อไม่ใช่ พระเยซูจะท�าอะไร พระเยซูก็คงต้อง
เข้าไปเกี่ยวข้อง สัมผัส และก็เดินหน้า เพราะ
ฉะนั้น ก็อย่างที่เราเปิดโอกาสให้เด็กๆ แล้วผม
กถ็ามว่า แล้วมนัตรงกบัพระคมัภร์ีบทไหน? เช่น 
“...ท�าคนตาบอดให้มองเหน็” “ท�าคนพกิารให้เดนิ
ได้” หรือ “หูหนวกได้ยิน” ก็ในเมื่อเด็กของเรามี

โอกาสได้มาฝึกอาชีพ มือที่เคยง่อยก็จะมีทักษะ 
หรือหนังสือที่อ่านไม่ได้เขาก็สามารถอ่านได้ ฟัง
ภาษาอื่นไม่ได้เขาก็จะฟังแล้วเข้าใจ” 

เฮยีตี ๋หรอืคณุสมจติร ลิม้ลอืชา เราได้ยนิ
ชื่อนี้มานานแล้ว วันนี้เรามาเจอตัวจริงเสียงจริง 
จะมีอะไรน่าสนใจเท่า เปิดใจนั่งคุยกัน 

ช่วยแนะน�าตัวด้วยครับ

ผมชื่อ ยอแซฟ สมจิตร ลิ้มลือชา เดิมที
นั้นผมเป็นคนตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ วัด 
กาลหว่าร์ ผมล้างบาปที่นั่นแล้วก็ย้ายมาอยู ่
คลองเตยได้ระยะหนึ่ง ได้รับการศึกษาถึงชั้น  
ป.4 ที่โรงเรียนคลองเตย 

สมัยก่อนตอนอายุ 5 ขวบ ตอนที่ผมอยู่
ที่ตลาดน้อยนั้น ผมเป็นโรคปอด เมื่อสมัย 70 
กว่าก่อนนั้น เต่ียผมขายของอยู่ท่ีข้างโรงเรียน 
กุหลาบฯ ก็ขายของให้นักเรียน หาเช้ากินค�่า 
ตอนนัน้ ผมป่วย ยารกัษากไ็ม่ม ีเผอญิมคีณุพ่อ 
ฝรั่งท่ีวัดตลาดน้อยนั้น เขาไปเกี่ยวข้องกับ 
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โรงพยาบาลของพวกฝรั่ง เตี่ยผมก็ไปถามว่า  
ลูกเป็นโรคปอด วันนี้ไม่ตังค์ คุณพ่อจะท�า
อย่างไรช่วยได้ไหม? คณุพ่อบอกไม่เป็นไรไปเลย 
เพราะว่าโรงพยาบาลนี้เขาเปิดเพื่อช่วยคาทอลิก
เรา ไปเถอะเด๋ียวพ่อรับผิดชอบเอง คุณพ่อกเ็ลย
เขียนหนังสือ แล้วก็พาไป ผมไปที่นั่นเดือนกว่า 

จับพลัดจับผลูจากต๋ีกาลหว่าร ์ มาเป ็น 

ตี๋แม่น�้าเมย ได้อย่างไรครับ?

สมัยก่อนตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ มีคนจีนมาอยู่
ประมาณ 37 ครอบครัว และที่นี่คนที่เป็นเด็กๆ 
เขาก็จะเรียกว่า “ตี๋” ทั้งหมด เราก็เลยมีชื่อเล่น
ที่ใครๆ ก็เรียกตี๋ บางคนก็เรียกตี๋เมย เพราะว่า
ผมขายกระเพาะปลาอยู่ที่ริมแม่น�้าเมย ผมขาย
เป็นเจ้าแรก เขากเ็ลยเรียกตีเ๋มย แต่กย็งัม ีตีห๋มู  
ตี๋มิตร ตี๋อารี ตี๋โน่นตี๋นี่ ท่านนายอ�าเภอไปที่ร้าน
ก็เรียกตี๋ ปรากฏว่าตอบครับทั้ง 3 คนเลย ท่าน
กบ็อกว่าจะเรยีกสัง่อาหาร ท่านบอกว่าเอาอย่างนี้  
เอ็งอยู่ที่เมยก็เรียกชื่อตี๋เมย ก็แล้วกัน ต้ังแต่
นั้นมา ประมาณ 50 ปี เขาก็เรียกกันมา เลย
กลายเป็นตี๋เมย ริมแม่น�้าเมย ผมเป็นคนจีน
มาขายกระเพาะปลาเป็นเจ้าแรก ผมมาเป็น 37 
ครอบครัวของเมืองแม่สอด เรียกว่าเป็นรุ่นที่ 3 
หรือรุ่นที่ 2 ก็ได้

ในแม่สอดเวลานัน้มแีค่ 37 ครอบครวั แล้ว
ต่อมามันก็หลั่งไหลมากันเยอะแยะ ส่วนใหญ ่
ก็มาจากกรุงเทพฯ แต่ก็มีมาจังหวัดอื่นๆ ด้วย 
ช่วงท่ีผมมาท่ีนี่ มันเกี่ยวกับเศรษฐกิจทาง
กรงุเทพฯ หรอืทางเมอืงไทยเราท่ีเพิง่เปิดประเทศ 
หรอืหลงัสงครามแล้วกไ็ม่มอีะไร เต่ียของผมเป็น
คนทีค่่อนข้างขยนัอยากจะค้าขาย กเ็ลยปรากฏว่า
เพราะการจับปลาหลายมือ ทางนี้ก็หลุด ทางนั้น
ก็หลุด ทางนั้นก็เสียหาย เตี่ยผมชอบท�าการค้า 
สมยันัน้อายปุระมาณ 14-15 ปี ผมจบ ป.4 แล้ว
พอดีการค้ามาเยอะ เช่น ท�าโคนใส่ไอศกรีม เรา
ก็เป็นเจ้าแรกๆ ที่ผลิตออกมาในประเทศ ผมมา
อยู่ที่นี่ได้ 55 ปีแล้ว เรามีร้านกระเพาะปลาแห่ง
แรกของแม่สอด ตอนนั้นมีอยู่เจ้าเดียวนะครับ 
แต่เดี๋ยวนี้ได้ยกให้ลุงท�าต่อไปแล้ว แล้วต่อมา
ก็ท�าโรงสีใหญ่ หลังจากนั้นก็มาแต่งงานกับแม่
บ้าน ซึ่งเขาเป็นคนจังหวัดพิษณุโลก ชื่อเยาวพา  
รจิตรังสรรค์ มีบุตร 3 คน 

ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเรามีอยู่ทุกวันนี้มันเป็น
เพราะพระจัดให้ เราก็พิสูจน์ด้วยตัวเองว่า การ
ที่เราเลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้า เพราะว่าจาก
ไม่มีอะไร แต่วันนี้พระให้เรามาเยอะแยะ ทรัพย์
สมบัติก็ดี อะไรก็ดี และในด้านสังคมก็ดี เป็น
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พระที่จัดให้ ในปัจจุบันนี้มีคนยกย่องให้เราเป็น
ดอกเตอร์ อันนี้ก็เป็นพระที่จัดให้ ความเชื่อ
ตรงนี้ท�าให้รุ่งเรืองเจริญถึงปานนี้ เราก็พยายาม 
ตอบสนองความต้องการของพระศาสนจักร 

ส�าหรับชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้ ยังอยากท�าอะไร

หรือต้องการอะไรอีกไหมครับ หรืออยากจะ

เชิญชวนให้ผู้คนได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิต

จากประสบการณ์ของเราอย่างไร?

สิ่งแรกที่เราจะต้องมีคืออย่าลืมพระ เมื่อ
มีก็ดี ไม่มีก็ดี พระเท่านั้นที่จะจัดให้ สิ่งส�าคัญ
ที่สุด คือ ต้องขยันก่อน ถ้าพระให้แล้วเราไม่ไป
เอาเรากไ็ม่ได้ เมือ่พระให้เรากต้็องไปเอาหมายถงึ 
เรากต้็องไปท�า จะส�าเรจ็หรอืไม่ส�าเรจ็กค็อืพระให้ 
อันนี้คือความคิดที่ทุกคนควรจะต้องตระหนัก 
และปฏิบัติ ถ้าจิตใจเราไม่มีพระอยู่ทุกอย่าง 
มันก็จะไม่ราบร่ืน นี่เป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องมี
ความเชื่อครับ

วันนี้เราจะไปนอนบนดอยกัน 

รถตู้ของเราและรถน�าจากผู้ประสานงาน
ของสังฆมณฑลนครสวรรค์ พาเรามายังวัด
พระมารดาและศนูย์พระมารดา ขนุห้วยช่องแคบ 
อ�าเภอพบพระ จังหวัดตาก เด็กๆ ของศูนย์มา
ต้อนรับเรา ที่นี่นอกจากครูปกติแล้ว ยังมีอาสา
สมัครชาวต่างชาติด้วย ศูนย์เหล่านี้คงมีเรื่องราว
อีกมากที่รอโอกาสถูกน�าเสนอ

ครเูปาโล สญัญา ครคู�าสอนศนูย์พระมารดา 

ห้วยช่องแคบ อ�าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ผมไม ่ใช ่คนที่นี่  ผมเป ็นคนจังหวัด
เชียงใหม่ ผมอยู่กับพวกมิสชันนารี ผมเรียน
จบแค่ชั้นประถม พอผมเรียนจบ ผมก็กลับไป
สอนที่หมู่บ้านได้ 1 ปี แล้วพอดีทางแม่สอด
ต้องการครูท่ีสามารถพูดภาษาปกาเกอะญอได้ 
ผมก็มาช่วยสอนค�าสอนเล็กๆ น้อยๆ แก่เด็กๆ 
ผมไม่ใช่ครูค�าสอนโดยตรงนะครับ ผมไม่ได้จบ
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ครูค�าสอน แต่ก็ได้เรียนจากคุณพ่อมิสชันนารี 
เป็นผู้สั่งสอนผมนั่นแหละ 

ปกติแล้วครูสัญญา มีหน้าที่อะไรบ้างครับที่

ศูนย์แห่งนี้?

ทีแรกจริงๆ ผมจะเน้นเกี่ยวกับการศึกษา

มากกว่า ด้านค�าสอนนั้นผมไม่มีความถนัด 
เท่าไหร่นัก 

แล้วคุณพ่อเรียกให้มาช่วยงานที่ได้อย่างไร

ครับ?

ช ่วงนั้นยังไม ่มีคนปกาเกอะญอที่พูด 
ภาษาไทยได้ ฉะนั้นเขาจึงเรียกผมให้มาที่นี่ ผม
ก็ไม่ได้มาช่วยที่นี่ทุกวัน สมัยคุณพ่อองค์ก่อน
คือ คุณพ่อกาเบรียล ตรีเกรอัต (คุณพ่ออ้วน)  
ผมมาอยู ่กับเขา จะอยู ่ประจ�าท่ีนี่ สอนท่ีนี่  
ช่วยงานท่ีนี่ตลอด ผมอยู่กับคุณพ่อ 22 ปี 
แล้วหลังจากนั้น ผมก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ต่อ เพราะว่า
คุณพ่ออ้วนก็กลับไปท่านไม่สบาย ไปรักษาตัว  
ผมรักษาการแค่ประมาณ 6 เดือน ช่วย คุณพ่อ
โอลิเวียร์ โปรดอมม์ ที่มาแทน ผมก็ไปใช้ชีวิต
ธรรมดา ๆ  ในหมูบ้่าน ช่วงนัน้ผมคดิว่าจะไม่เข้า
วัดแล้ว และชาวบ้านก็แตกกระจายกันไปหมด
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แล้ว คุณพ่อโอลิเวียร์สร้างรั้วบ้าน สร้างหอพัก
ต่างๆ ให้ดีข้ึน ศูนย์แห่งนี้เปิดมาได้ประมาณ 
43 ปีแล้วครับ 

แล้วศูนย์นี้ผลิตคนออกไปท�าอะไรบ้าง มี

อาชีพอะไรกันบ้าง ?

บางคนไปรับราชการ บางคนไปเป็นครู 
ส่วนมากจะไปเป็นอบต. 

ครูสัญญามีประสบการณ์ในการอยู ่ช่วย 

คุณพ่อ แล้วตอนนี้ถูกเรียกมาให้มาดูแล

ศูนย์ค�าสอนบ้างคือ คุณพ่อพรชัย วิลาลัย 

คุณพ่อให้ครูสัญญาท�าอะไรบ้างครับ?

ส่วนมากผมจะเน้นกบัพวกผูใ้หญ่มากกว่า 
คอื ผูใ้หญ่ทีจ่ะเริม่รบัศลีล้างบาป รบัศลีมหาสนทิ  
หรือเรื่องการแต่งงานไม่เรียบร้อย จะติดตาม
เรื่องเหล่านี้มากกว่า เพราะว่าตอนนี้ทางศูนย์นี้ 
ก็มีครูที่เรียนจบจากศูนย์ซีซี แล้วเขาก็กลับมา 
เขากจ็ะสอนเดก็เวลากลางคนืทีค่ณุพ่อมอบหมาย
ให้ ส่วนมากบางครั้ง ผมจะสอนค�าสอนผู้ใหญ่ 
สอนเฉพาะวันอาทิตย์ ประมาณ 2 ชั่วโมง 2-3 
อาทิตย์ครั้ง เราไม่ได้เน้นจ�านวน แต่เราจะเน้น
คนที่เขาสนใจ ผมถึงจะสอนให้เขา บางครั้ง 
ก็มี 7-8 คน 

สิ่งที่สอนคือ ผมจะเน้นการสอนเรื่อง 
การรือ้ฟ้ืน สิง่ทีเ่ขาเคยสญัญา ตอนทีเ่ขาล้างบาป 
หรือวิธีการแก้บาป บางครั้งผู้ใหญ่ก็ลืม 

ชีวิตเราในเรื่องความเชื่อในศาสนา หรือการ

ได้สัมผัสความรักของพระคืออะไร?

เรื่องความไว้ใจในพระนั้น ผมไม่ละท้ิง
เลยนะ ผมมอียูป่ระจ�าในตวัผม ผมทิง้ไม่ได้เลย 
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เพราะว่าเป็นคริสตงัตัง้แต่เลก็ๆ ตัง้แต่เกดิมา ผม
ขอให้เราทุกคนมีความไว้วางใจในพระ 

ซิสเตอร์พัทธยาพร สังขรัตน์ คณะภคินี

ผูร้บัใช้คนป่วยแห่งนกับญุคามลิโล (ซสิเตอร์

คามิลเลียน) ซิสเตอร์คณะคามิลเลียนได้เข้า

มาร่วมงานในสงัฆมณฑลนครสวรรค์ ทีเ่ขต 3 

ตั้งแต่เมื่อไหร่?

ซิสเตอร ์กลุ ่มแรก โดยการเชิญของ 
พระคุณเจ้าจ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ มาท�างาน
ที่โรงพยาบาลแม่สอด พวกเราท�างานอยู่แผนก
อายุรกรรม ศัลยกรรม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
ค.ศ. 2005 โดยเห็นว่าเป็นงานเร่งด่วน และ
ตรงกับจิตตารมณ์ของเรา คือการท�างานใน 
โรงพยาบาลของรัฐบาล เพราะตรงนี้เป็นเขต
ชายแดน ก็จะมีผู้ป่วยที่เป็นชาวเมียนมาร์ ซึ่ง
กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่จะเป็นปกาเกอะญอที่
ยากจนไม่มีสัญชาติ และไม่สามารถเข้าถึงการ
รักษา  

คณะคามิลเลียนเข้ามาและมีบ้านคณะอยู่

ที่ไหนครับ?

บ้านของคณะที่แรกอยู่ที่บ้านโป่ง ราชบุรี 
เป็นบ้านศูนย์กลาง แล้วก็มีบ้านเบธานี และเปิด
ทีแ่ม่สรวย จ.เชยีงราย เรากม็บ้ีานทีช่่วยเหลอืเดก็
ที่ก�าพร้า หรือเด็กที่ติดเชื้อ HIV ด้วย

เป้าหมายหลักของคณะ คืออะไรครับ?

เรารับใช้ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่ยากจนตาม
จิตตารมณ์ของบุญราศีมารีอา โดเมนิกา บรุน 
บาร์บันตินี คุณแม่ผู้ตั้งคณะ เราจะเข้าไปท�างาน
รักษาพยาบาล แต่ในการท�างานของเราก็จะเป็น
พยาน เพราะว่าการเป็นผู้รับใช้คนป่วยนั้น เรา
ก็จะให้ความส�าคัญกับผู้ป่วยที่ยากจนเป็นพิเศษ 
นอกจากท�างานทั่วไป และเป็นโอกาสที่เราได้เข้า
ในสนามงานแบบนี ้เรากจ็ะขอทางโรงพยาบาลว่า 
วนัอาทติย์เราจะไม่ขึน้เวร เพราะว่าเป็นวนัส�าคญั
ที่เราจะต้องไปวัด อีกอย่างคือ เราจะไม่ขึ้นเวร
กลางคืน และเราก็จะไม่รับหน้าที่หัวหน้า เพราะ
ว่าการเป็นหัวหน้านั้น คนทั้งหลายก็แข่งขันกัน 
ส�าหรับเราเราเป็นผู้รับใช้คนป่วย คือ มันเป็น
โอกาสทีเ่ราจะรบัใช้คนป่วยมนักเ็พยีงพอแล้วนะ 
และเรากไ็ม่เน้นเรือ่งบรหิาร เราเน้นการอยูก่บัคน
ป่วยโดยตรง และจากที่นี่เอง ก็เป็นที่มาของการ
ช่วยเหลือ ในกรณีพิเศษที่คนป่วย 

มีประสบการณ์ มีเรื่องรู้สึกประทับใจ? 
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มีอยู่คราวหนึ่ง ซิสเตอร์เขามีโอกาสนั่งรถ
ไปกรุงเทพฯ แล้วมีผู้หญิงเมียนมาร์คนหนึ่งร้อง 
พวกเราฟังภาษาพม่าไม่เข้าใจ ก็เลยถามว่าเขา
เป็นอะไร เขาก็บอกว่า เขาเจ็บท้อง จะคลอด
ลูก ซิสเตอร์เขาก็บอกให้รถจอด ตอนนั้นอยู่
ก�าแพงเพชร หลงัจากนัน้ กบ็อกกบัผูโ้ดยสารให้
อยู่ในความสงบ บางคนก็ลงไปข้างล่าง ซิสเตอร์ 
เขาก็ท�าการช ่วยคลอดเด็ก คลอดออกมา 
เป็นผู ้ชาย แล้วเราก็โทรเรียกรถฉุกเฉินของ 
โรงพยาบาลก�าแพงเพชร มารับไปคลอดรกต่อ
ที่โรงพยาบาล หลังจากนั้น 1 ปี ผู้หญิงคนนี้ก็
ย้อนกลับมาที่โรงพยาบาลแม่สอดกับเด็กผู้ชาย
คนหนึ่ง หน้าตาน่ารักมาก เขาบอกว่ามาหา 
ซสิเตอร์คนหนึง่ ทีม่กีางเขนสแีดง แล้วเขากบ็อก
ว่า เด็กคนนี้อายุขวบกว่าๆ เขาตั้งชื่อเป็นภาษา
ปกาเกอะญอะที่แปลว่า “ผู้ให้ชีวิต” อันนี้เป็น
อะไรที่น่ารักมากๆ และเด็กคนนี้ก็กอดซิสเตอร์
อย่างสนิทสัมพันธ์กัน 

วันนักบวช กับพระสังฆราช  
ท้องถิ่น

พระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 
เตรียมพร้อมแล้วส�าหรับการขึ้นมาร่วมงานวัน
นักบวชสากลของเขต 3 และการให้สัมภาษณ์
ครั้งล่าสุด ที่เกี่ยวกับพันธกิจงานในสังฆมณฑล

พระคณุเจ้าปกครองสงัฆมณฑลนครสวรรค์ 

มาได้กี่ปีแล้วครับ?

ประมาณ 5 ปีกับอีกสัก 2 เดือน 

การที่พระคุณเจ้าสังกัดอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ แต่ต้องมาท�างานต่างสังฆมณฑล 

ต้องเตรียมตัวอย่างไร หรือว่ามีความยาก

ง่ายอย่างไร?

 ก่อนทีจ่ะมาท�าหน้าทีน่ี ้กม็หีน้าทีท่ีม่นัเป็น
สาธารณะ ค่อนข้างจะกว้างใหญ่มาก พ่อก็เคย
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มาท�าฝ่ายสังคมของคาริตัส (Caritas) มาก่อน 
และงานคาริตัสก็ไปทั่วทั้งประเทศ ไปที่นั่นที่นี่ 
ทีโ่น่น ชาวนา คนแก่ เยาวชน เรียกว่าทกุประเภท  
ในการติดต่อกับคนระดับกว้างได้นั้น เราต้อง
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ต้องคดิว่าเขาคดิอะไร และ
เราจะสามารถเป็นเพื่อนกับเขาได้อย่างไร อัน
นี้เป็นหลักพื้นฐาน ในการที่จะไปทุกแห่ง แล้ว
ไม่ท�าให้เขาร�าคาญ ไม่ท�าให้เขาวุ่นวาย อันนี้ที่
ส�าคัญ และเรื่องที่สองก็คือในการที่จะท�าอะไร
ก็แล้วแต่ เราจะต้องคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์
ตอ่เขาได้อย่างไร? โดยไม่หวงัว่าเขาจะมาบรกิาร
เรา หรอืจะต้องมาช่วยเหลอืเรา อนันีเ้ป็นแนวคดิ 
พืน้ฐาน ในการทีจ่ะเป็นบคุคลสาธารณะ ต�าแหน่งนี้  
ไม่ใช่เป็นต�าแหน่งทีเ่ป็นเกยีรตนิะ แต่ว่าเป็นการ
รับใช้ เป็นการช่วยเหลือคน เพราะฉะนั้นเราก็
ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่า เด็กๆ เขาจะต้องท�า
อย่างไร เยาวชนเป็นอย่างไร คนท�างานเป็น

อย่างไร ผู้สูงอายุ คนเจ็บป่วย คนใกล้จะตาย 
เราต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่า เราจะสื่อสัมพันธ์
กับเขาได้อย่างไร การที่จะท�าหน้าที่ในรูปแบบนี้ 
มันคล้ายๆ ว่า ฝึกมาก่อนแล้ว โดยหน้าที่ที่เขา 
มอบหมายให้ ก็ท�ามาก่อนแล้ว และเวลาท่ีมา
เป็นพระสงัฆราช มนักไ็ม่ได้รูส้กึหนกัใจอะไรนะ

พระคุณเจ้าครับ ความรู้สึกแรกๆ เวลาที่เรา

ได้ยินประกาศให้มารับหน้าท่ีน้ีเป็นอย่างไร

บ้างครับ? 

ถ้าย้อนกลับไป เราก็ไปทบทวนกับพระ
คมัภร์ี เวลามคีนมาบอกแม่พระว่า เธอจะต้องเป็น 
แม่ของพระเป็นเจ้า เพราะว่าแม่พระกไ็ม่เคยเป็น 
มนักอ็ึง้นะ จะท�าอย่างไรด ีจะต้องวางตวัอย่างไร 
มองไปข้าหน้า จะต้องท�าอะไร มนัมหีลายความคดิ  
ในการที่จะตอบเสียงเรียกของพระเจ้า ในการที่
จะเข้าไปในสงัฆมณฑล ให้เป็นทีย่อมรบั ในการ
ทีจ่ะเรยีนรูว่้า เขามงีานอะไรบ้าง มเีรือ่งอะไรบ้าง
ท่ีเราจะต้องไปศกึษา ท้ังหมดนีป้ระดงัเข้ามา แล้ว
ก็ถามตัวเองว่า มันเป็นอะไรนี่ รู้สึกว่าชะงักงัน  
แล้วท่ีสดุมนัต้องใช้เวลาสกัพกัหนึง่ เพือ่ต้ังสติว่า
จะต้องท�าอย่างไร

ขอให้พระคุณเจ้า ช่วยสรุปภาพรวมๆ ของ

นครสวรรค์ให้พวกเราฟังหน่อยครับ
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อันที่ 1 เป็นเมือง เช่น เมืองนครสวรรค์ 
เมืองพษิณโุลก เมอืงสงิห์บรุ ีคอื ชมุชนทีเ่ป็นวดั
มมีานานแล้วหลายสบิปี เป็นร้อยปีแล้ว กเ็หมอืน
กับภาพของกรุงเทพฯ 

อันที่ 2 เป็นชุมชนที่ผสมผสาน มีทั้งเมือง
มีทั้งดอย และเป็นต้นในเขต 2 เขตพิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ หล่มสัก มีทั้งคนเมือง มีทั้งคนดอย 
ผสมผสานกัน และมาทางเขตนี้ที่เขาเรียกว่า  
เขต 3 ชายแดนไทย - เมยีนมาร์ เป็นเขตชาวเขา 
ปกาเกอะญอ เป็นต้น เวลานี้ก็มีพม่าอพยพ มี
พม่าที่อยู่ในเมือง ที่เขาเรียกว่า แรงงานต่างด้าว 
หรือที่เรียกว่าแรงงานข้ามชาติ อันนี้ก็เป็นอีก 
รูปแบบหนึ่ง เป็นโซนของคนยากจน 

ฉะนั้น การที่จะท�าอะไรก็แล้วแต่ อย่าใช้
ภาคเดียวไม่ได้ มันจะไม่ได้เรื่องเลย มันจะต้อง

สอดคล้องกับแต่ละภูมิภาค ให้เขารู้สึกว่า เขา
อยากจะท�า จะเป็นประชาชนกด็ ีจะเป็นพระสงฆ์ 
ก็ดี ไม่ใช่เป็นเพราะว่าพระสังฆราชอยากจะท�า 
อันนี้คงจะไม่ใช่ แต่ต้องเป็นสัตบุรุษ พระสงฆ์ 
นักบวช ที่อยากจะท�า เพราะว่าพวกเขาอยู่กับ
พืน้ที ่และแต่ละพืน้ที ่มนัแตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ  
ทัง้วฒันธรรม ทัง้สงัคม ทัง้เศรษฐกจิ ต้องให้ชมุชน
เป็นเจ้าของด้วย และคนที่อยู่ศูนย์กลางคอย
สนับสนุน แล้วอย่างนี้เราก็จะลดความขัดแย้ง  
แล้วก็สามารถท่ีจะช่วยได้ตรงประเด็น ตรงจุด 
เพราะว่าแต่ละแห่งกจ็ะพดูเรือ่งหนึง่ ทัง้นีก้จ็ะอยู่
ในเกณฑ์ของคนยากจน ว่าจะท�าอย่างไรให้เขามี
ฐานะดขีึน้ ส่วนในเมอืง เขากเ็ป็นพวกทีเ่ขาเรยีก
ว่าทุนนิยม จะท�าอย่างไรให้ร�่ารวยขึ้น 
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แล้วอย่างนี้มันจะมีจุดอ่อน จุดแข็ง ในการ

อภิบาล อย่างไรครับ?

แน่นอนในเมืองสิ่งที่ดีอยู ่แล้ว จะเป็น
พิธีกรรม พ่อก็จะไม่ไปวุ่นวาย เพราะว่า เขาก็จะ
รักษา เราพูดถึงในเมือง อย่างวัดที่เก่าแก่ ที่เขา
รกัษาไว้เป็นร้อยปีแล้ว เขากจ็ะมวีฒันธรรม เรือ่ง
ของความศรทัธาของเขา แต่ว่าในเมอืงจะอภบิาล
ให้ครสิตชนเลก็ลง จากคนเตม็วดักจ็ะค่อยๆ ลด
ลงไปเรือ่ยๆ แล้วกจ็ะเหลอืแต่พธิกีรรม เพราะว่า
ทุกอย่างมันเป็นวัฒนธรรมที่แข็งตัวแล้ว เพราะ
ฉะนั้น พระสงฆ์ก็จะต้องท�าตามกฎระเบียบ ถ้า
ผิดอะไรไปหน่อยหนึ่ง ชาวบ้านก็จะไม่ค่อยจะ
พอใจ แต่ในเวลาเดียวกัน ชาวบ้านก็อพยพ ไป
ตามท่ีต่างๆ จ�านวนคนก็ลดน้อยลง นี่คือการ
อภิบาล จะเป็นในเมือง หรือในชนบทที่วัดสร้าง
มานานแล้ว จะสังเกตได้ว่า คนค่อยๆ ลดลง 
แต่ว่าเรื่องพิธีกรรมไม่มีที่ติ ทุกอย่างเป็นปกติ
ไปหมด อันนี้ถ้าเราจะวิเคราะห์ว่า แล้วควรจะ
เดินอย่างไร ถ้าขืนปล่อยไว้อย่างนี้ ต่อไปก็จะ
เป็นวัดท่องเที่ยวเหมือนวัดในยุโรป แต่ถ้าวัดที่
จะเป็นศูนย์กลางของชุมชนคงจะอ่อนล้าลง นี่
เป็นประเด็นหนึ่ง 

อีกประเด็นหนึ่ง ถ้าทางแถบนี้ (เขต 3)  
มันเป็นวัดที่ขยายตัวออก แล้วก็ประชาชนสนใจ 
ในศาสนามากขึน้ กจ็ะต้องมกีารอภบิาล อกีรปูแบบ 
หนึ่ง เสร็จแล้วอีกรูปหนึ่ง คือ ที่สังฆมณฑล
นครสวรรค์ มี 13 จังหวัด แต่วัดจริงๆ ในเมือง
มไีม่มาก มันเป็นพืน้ทีท่ีย่งัว่างเปล่า ถ้าจะบอกว่า
มนัเป็นดนิแดนแห่งพนัธสญัญา พระได้เตรยีมท่ี
เอาไว้มากมาย ถ้าเราจะเข้าไปครอบครองในการ
บรกิาร หรอืการให้ความช่วยเหลอื พืน้ทีย่งัมอีกี
มากมาย เราจะท�าอย่างไร เพราะว่าพระสงฆ์มี

ความคุน้เคยกบัการอภบิาลวดั อภบิาลครสิตชน  
ไม่คุ้นเคยกับการอภิบาลมวลชน อภิบาลชุมชน 
เพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของสังคม เพราะฉะนั้น 
การอภิบาลจึงเป็น 2 อย่างที่ท้าทายอยู่ในพื้นที่
ที่ต้องการจะเป็นคริสตชน กับในพื้นที่ที่ต้องการ
จะลดลงแล้ว พ่อเองก็พยายามที่จะทดลอง  
แล้วก็เริ่มเห็นว่า มันน่าจะเป็นโมเดลอันใหม่  
ที่จะใช ้ส�าหรับในสังฆมณฑลนี้ หรือว ่าใน 
สังฆมณฑลอื่นๆ 

อาสนวิหาร รออยู่

คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุข พร้อมกับ
กระดาษข้อมูลอยู่ข้างกายท่าน เล่ามาเลยครับ 
พวกเราอยากรูเ้หมอืนกนัว่า อาสนวหิารท่ีนี ่เป็น
อย่างไร?

คณุพ่อศริชิาญ เป็นพระสงฆ์ของสงัฆมณฑล

นครสวรรค์ใช่ไหมครับ?

ใช่ครับ ผมบวชพร้อมกับคุณพ่อพิทักษ์ 
ศิลาโคตร เราบวชพร้อมกันที่แสงธรรม ผมบวช
มาปีนีเ้ข้าปีที ่25 แล้ว และถ้าจะเทยีบกบัพระสงฆ์ 
กรุงเทพฯ ผมก็รุ ่นเดียวกับคุณพ่อวิทยา  
ลัดลอย คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ 
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ก่อนที่คุณพ่อจะมาอยู่ที่นี่ คุณพ่ออยู่ไหน

หรือท�างานตรงส่วนไหนมาก่อนครับ?

หลงัจากทีไ่ปเรยีนจากกรงุโรมกลบัมาแล้ว 
ก็มาอยู่ที่บ้านเณร สามเณราลัยจอห์น ปอล 
นครสวรรค์ ช่วงนั้นก�าลังเริ่มก่อสร้างพอดี และ
ในฐานะที่เป็นอุปสังฆราชด้วยก็ต้องท�างานทั้งที่
บ้านเณร และที่ส�านักมิสซังด้วย

แล้วหลงัจากนัน้ เมือ่ย้ายจากบ้านเณร ผม
กไ็ปอยูท่ีวั่ดนกับญุเปโตร ท่าซงุ จงัหวดัอทุยัธานี 
ช่วงส้ันๆ ระยะหนึ่ง พระคุณเจ้าก็ให้ท�างาน 
อยู่ตรงนี้ด้วย คือ วันธรรมดาให้มาท�างานท่ี
ส�านักมิสซัง ก็ท�าอย่างนี้ตั้งแต่อยู่บ้านเณรแล้ว 
คือตอนกลางวันก็มาท�างานที่ส�านัก พอตอนเย็น
ก็กลับไปที่บ้านเณร เท่านั้นเอง 
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คุณพ่อมาอยู่ที่อาสนวิหารได้กี่ปีแล้วครับ?

ผมอยูท่ีน่ีไ่ด้ 10 ปีแล้ว เริม่ประมาณ 2005 

อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ ตัววัด

หลังนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ?

วัดหลงันีน้บัเป็นหลงัที ่4 แล้ว ซึง่ตวัวดั 2 
หลังแรกเป็นวัดไม้ จะอยู่ที่ปากน�้าโพ ซึ่งเขามัก
เรยีกว่า ต้นน�า้เจ้าพระยา ซึง่เป็นทีร่วมของแม่น�า้ 
4 สาย ที่มาบรรจบของแม่น�้าเจ้าพระยา ปิง วัง 
ยม น่าน จะอยูต่รงนัน้ คณุพ่อมสิชนันารใีนอดตี
ได้ซื้อที่ดินบริเวณนั้น ซึ่งสมัยก่อนนั้น เขาเรียก
บรเิวณนัน้ว่า เกาะญวน เพราะมชีาวญวนอพยพ
มาอยู่ด้วย เขาจึงเรียกว่า เกาะญวน ตรงนั้น  
ซึ่งเป็นท่ีดั้งเดิมของชุมชนแห่งความเชื่อที่นี่
แหละ คือ วัดสองหลังถูกสร้างที่นั้น บริเวณนั้น  
แล้วน�้ามันกัดเซาะ คือเวลานั้นยังไม่ได้เป็น 
อาสนวิหาร ตอนนั้นเป็นวัดก่อน คือเราใช้
ตรงนั้นเป็นฐาน พูดง ่ายๆ คือชุมชนแห่ง
ความเชื่อมันเร่ิมจากตรงนั้น และหลังจากนั้น 
ตลิ่งก็พังอีกเช่นเคย หลังจากที่มีวัดที่สองแล้ว  
เพราะโดนน�้ากัดเซาะมาก คุณพ่อในสมัยนั้น 
จึงย้ายมาอยู่บริเวณนี้ เพราะว่า วัดและบริเวณ 
ริมตลิ่งพื้นดินฝั ่งแม่น�้ ามันพังหมด ดังนั้น
จึงย้ายวัดมาอยู ่บริเวณนี้ จึงย้ายมาเป็นวัด
หลั งที่  3 จากนั้ นแล ้ ว เมื่ อพระคุณ เจ ้ า 
ลังเยร์ บวชเป็นพระสังฆราชองค์แรกของ
สังฆมณฑล จงึมกีารสร้างวดัหลงันี ้หลงัที ่4 แต่
ถ้าเป็นอาสนวิหาร ต้องถือว่าหลังนี้เป็นหลังแรก  
ท่ีเป็นอาสนวหิาร เพราะสมยันัน้ยงัไม่ได้เป็นมสิซัง  
แล้วพอหลงันีแ้หละจงึเป็นมิสซงั แล้วกส็ร้างหลงั
นั้นเป็นอาสนวิหาร ในสมัยพระคุณเจ้าลังเยร์ 

หลังนี้สร้างมากี่ปีแล้วครับ?

45 ปีแล้ว ครับ

แล้วตั้งแต่สร้างมาน้ี มีการบูรณะมาเร่ือยๆ 

หรือเปล่าครับ?

ตามวันเวลา เท่าที่ผมจ�าได้ เมื่อสมัยของ
คุณพ่อประจวบโชค ตรีโสภา ท่านก็ได้มีการ
ซ่อมแซมบ้าง ณ เวลานี้เรื่องของหลังคาเป็น
ปัญหาใหญ่ คอืหลงัคาใช้กระเบือ้งลอนคูธ่รรมดา 
กระเบือ้งอายงุาน 45 ปี เริม่แตกร้าว และหลายๆ 
จุดเริ่มรั่ว เราก็ซ่อมแซมกันไปตามสภาพ 

เคยมีโครงการจะปรับปรุงไหม?

เคยมีโครงการจะปรับปรุงใหญ่ ไม่ใช่จะ
สร้างใหม่นะ เมื่อสมัยท่ีพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ 
โกวิทวาณิช ท่านอยู่ที่นี่ ตอนนั้นมีโครงการ
จะปรับปรุงใหญ่ ผังหรือว่ารูปแบบก็ออกมา
เรียบร้อยแล้ว มีการเตรียมจะปรับปรุง แต่พอดี
พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ย้าย สมัยพระคุณเจ้า 
พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ท่านมา พอมาเห็นโครงการ 
ใหญ่ๆ อย่างนี้ พระคุณเจ้าบอกว่าให้ซ่อมไป
ใช้ไป 

วัดหลังน้ีมีรูปแบบ โครงสร้าง หรือมีแนว

ศิลปะ เป็นแบบไหนอย่างไรครับ?

ในอดีตนั้น ท่ีตู้ศีลมหาสนิทกับกางเขนนี้ 
ถือว่าเป็นต�านานของวัดหลังนี้เหมือนกัน เพราะ
ในอดีตนั้นชาวบ้านเล่าว่าเกิดไฟไหม้อาสนวิหาร
หลังนี้ ไหม้ในส่วนด้านหลังพระแท่น ไฟไหม้
หมดเลย คงเหลอืแต่ตูศ้ลีและไม้กางเขนทีไ่ม่ถกู
ไฟไหม้ เพราะเป็นความเชื่อของชาวบ้าน อันนี้ก็
เป็นต�านานอันหนึ่ง  
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นอกนั้นที่อาสนวิหารหลังนี้ก็มีธรรมาสน์
ของพระสังฆราช ซึ่งเป็นบัลลังก์ (หรือเก้าอี้ 
ของพระสังฆราช) อันนี้เป็นต�านานอีกเช่นกัน 
เพราะเราใช้อาสน์นี้ ในพิธีบวชพระสังฆราชถึง 
2 องค์มาแล้ว คร้ังแรกคือใช้สมัยพระคุณเจ้า
เกรียงศักดิ์ และต่อมาสมัยพระคุณเจ้าพิบูลย์ 
ใช้เก้าอีต้วัเดยีวกนันี ้มนัเป็นเหมอืนเก้าอีต้�านาน
ที่มีพระสังฆราชนั่งมาแล้ว 2 องค์ ในพิธีบวช 

อาสนวิหารนี้จุสัตบุรุษได้เท่าไหร่?

ประมาณ 500 คน

แล้วเรื่องกลุ่มกิจกรรมวัดต่างๆ ล่ะครับ?

ส�าหรับกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ  นั้น เนื่องจาก
วัดของเราเป็นวัดของชุมชนเมือง ฉะนั้นงาน
อภิบาล หรอืกลุม่กจิกรรมต่างๆ กค็งมโีครงสร้าง
เหมือนวดัในเมอืงทัว่ๆ ไป และเนือ่งจากเราไม่มี
โรงเรียน เราที่มีองค์กรต่างๆ มีสภาอภิบาล มี

กลุ่มต่างๆ แต่สิ่งที่ผมเน้นคือ เน้นที่สภาอภิบาล
เป็นหลัก เพราะกลุ่มกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นจะ
อยู่ภายใต้สภาอภิบาล ต้องประสานกันในสภา
อภิบาล 

กลุ่มหลักๆ มีอะไรบ้าง?

วินเซนเดอปอล เครดิตยูเนียน เยาวชน 
นักขับร้อง (เป็นพวกเด็กทุนต่างๆ) 

ดูเหมือนในสังฆมณฑลนครสวรรค์ จะมีเด็ก

ทุนอยู่หลายกลุ่ม?

ใช่ๆ แต่ว่าเด็กไม่ได้อยู่กับเรา เด็กเหล่า
นี้จะอยู่ในการดูแลของโรงเรียน เช่น โรงเรียน
เซนต์โยเซฟ ที่เขาอุปการะอยู่แล้วเขาก็เอาเด็ก
เหล่านี้มาช่วยวัด ช่วยท�าความสะอาดวัด เพราะ
ที่นี่เราไม่มีซิสเตอร์ เราก็อาศัยเขา ช่วยก่อสวด 
ช่วยขับร้องเพลง ซึ่งจะเป็นเด็กของมาเซอร์
ทั้งหมด 
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มีจ�านวนประมาณเท่าไหร่?

มีเด็กอยู่ประมาณ 30 กว่าคน

ขอให้คุณพ่อฝากข้อคิดถึงคริสตชนโอกาส

ปีศักดิ์สิทธิ์

ในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์นี้ ขอให้ทุกท่านเข้าสู่ 
บรรยากาศของปีศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหมายถึงว่าเรา 
ทุกคนก็ต้องรื้อฟื้นชีวิตคริสตชนของเรา อันนี้
ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ส�าคัญในปีศักดิ์สิทธ์ิ เรา
ทุกคนน่าจะได้เอาจริงเอาจังกับชีวิตของเรา เพื่อ
ชีวิตของเรายิ่งวันยิ่งจะได้ใกล้ชิดสนิทกับพระ
เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้น ก็คิดว่า ปีศักดิ์สิทธิ์ คงจะมี
ความหมายส�าหรับชีวิตคริสตชนของเราอย่างดี

ที่สุดแล้วความหลากหลายคือหัวใจของ 
สั งฆมณฑลนี้ นี่ เ อง หรือที่ แท ้หั วใจของ
สังฆมณฑลคือจุดเล็ก ๆ ที่แตกต่าง หลอม
รวม และประสานไปสู่ทิศทางเดียว

เส้นทางกว้างและห่างกัน หลากหลายท้ัง
ในความเป็นเมืองและชนบท ร�า่รวยและยากจน 
สงูสดุฟ้าเสยีดดอยและลาดเตีย้บนพืน้ราบ ไม่ง่าย
ที่จะรวมใจให้เป็นหนึ่ง หรือว่าความหลากหลาย 
คือเสน่ห์ เพื่อคืนความชัดเจนส�าหรับค�าตอบ
เดียวกันคือพระอาณาจักรของพระองค์บน
สวรรค์อยูบ่นโลกนีแ้ล้ว อยูใ่นนครสวรรค์แห่งนี้

ขอบคุณคุณพ่อพรชัย สิงห์สา ผู้ประสาน
งานสือ่มวลชนคาทอลกิ สงัฆมณฑลนครสวรรค์ 
คุณพ่อพรชัย วิลาลัย ซิสเตอร์พัทธยาพร  
สังขรัตน์ และอีกหลายๆ ท่านที่ท�าให้เราได้พบ
เรื่องราวดีๆ รวมทั้งคนต้นเรื่องทุกๆ ท่าน รวม
ท้ังพิธีภาคสนามจากโรงเรียนภัทรวิทยา และ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

ชีวิต : เกิด-ตาย

เมื่อชีวิตคนเราเกิดมาก็น่าจะเข้าใจได ้
ทันทีว่า วันหนึ่งเราจะต้องตายไปแน่ๆ มรนุสติ 
ข้อนี้ไม่ควรท�าให้เรารู ้สึกเศร้าอย่างไร้คุณค่า  
แต่น่าจะท�าให้เรามีสติมั่นคง เพื่อเผชิญความ 
เป็นจริงของชีวิตอย่างองอาจโดยไม่ประมาท

ชีวิตของคนเราบนโลกนี้ ว่าที่จริงก็อยู่
ระหว่างการเกิดกับการตายนั่นแหละ ส่วนจะ
อยู่ได้นานสักแค่ไหนเราไม่อาจทราบ จึงได้แต่
พยายามบ�ารุง ประคับประคองและป้องกันชีวิต 
เพื่อให้ได้มีอายุยืนยาวที่สุดเท่าที่จะท�าได้

เรามักสรรหาโอกาสและเทศกาลฉลอง 
เพื่อให้เป็นงานมงคลดลบันดาลใจเราให้สดชื่น
ฟ้ืนฟขูึน้มา พร้อมทัง้อวยชยัให้พรกนั ให้มีอายมุัน่ 
ขวัญยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเกิด ปีใหม่ 
และในแต่ละช่วงวันอายุครบรอบ 12 ปี ดังนี้
เป็นต้น

การผ่านชีวิตไปได้ในแต่ละวันเดือนป ี
มาได้ ย่อมถือเป็นพระคุณและพระพรของพระ 
ท่ีประสิทธิ์ประสาทให้เราสามารถด�าเนินไป 
ให้เกิดคุณค่าและให้อยู่รอดปลอดภัยไปได้

ส่วนเวลาที่ผ่านมาในอดีตเกิดอะไรขึ้น
บ้างกับเรา หรือกระทบถึงผู้อื่นทั้งแง่บวกและ
แง่ลบ ก็เป็นสิ่งที่เราต้องน�ามาคิดทบทวนและ
ปรับปรุงต่อไป

เราควรมองอดีตให้เป็นบทเรียนบทสอน
และข้อเตือนใจ พร้อมท้ังฝากไว้ในพระเมตตาของ
พระแล้วหันมาด�าเนินบทบาทปัจจุบันให้เต็มที่  
เต็มเวลาและเต็มใจ จึงจะเป็นทัศนคติที่ดีและ
ท่าทีที่ถูกต้อง ซึ่งต้องท�าอย่างสมดุล เพื่อน�าไป
สู่ความสมบูรณ์ในทุกมิติของชีวิต โดยไม่ต้อง 
ห่วงหน้าพะวงหลัง มัวแต่เศร้ารันทดกับอดีต 
หรือเพ้อฝันกับอนาคตจนวิมานล่ม

ขอแต่ให้เราลงมอืทุม่เทใจท�าทนัท ีโอกาส
ดีๆ  สิง่ดีๆ  มกัจะเกดิขึน้มาให้เราได้ใช้ได้ฉวยใน
ระหว่างหนทางที่เราก้าวเดินอย่างเต็มฝีเท้า และ
สร้างสรรค์ความก้าวหน้าอย่างเตม็ฝีมอื เพือ่เชดิชู
ศักดิ์ศรีและพัฒนาศักยภาพของเราเอง

แน่ล่ะ โลกกจ็ะก้าวหน้าตามไปด้วย เพราะ
เป็นมนุษย์ผู ้มีสติปัญญาและน�้าใจท�าให้โลก
เจริญก้าวหน้าขึ้นมาได้
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ขณะที่เราด�าเนินชีวิตอยู่ในระหว่างการ
เกิดมาและการตาไม่วันใดก็วันหนึ่งน้ี เราจะท�า
ดีอะไรบ้างให้กับเพื่อมนุษย์ของเราในครอบครัว 
ชุมชนและสังคมทุกระดับ ทั้งนี้ เพ่ือเราจะได้
ประดับโลกให้งดงามเจริญใจด้วยบุญกุศลจาก
ความดทีีเ่ราได้ท�าไว้นัน้ อกีทัง้ยงัจะได้น�าไปเสนอ
ต่อพระเจ้าในสวรรค์ด้วย

การมีชีวิต การเกิดและการตายนี้ จึงควร
เป็นวิถีร่วมท่ีสนับสนุนกันให้เกิดความหมาย 
คุณค่าและคุณภาพ อันจะบูรณาการน�าพาเราไป
สู่สุคติในสันติตราบชั่วนิรันดร์ 

การผ่านชีวิตไปได้ในแต่ละวันเดือนปีมาได้  

ย่อมถือเป็นพระคุณและพระพรของพระ 

ที่ประสิทธิ์ประสาทให้เราสามารถด�าเนินไป 

ให้เกิดคุณค่าและให้อยู่รอดปลอดภัยไปได้
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วนัละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

 โรม 6:3-7, 13

...ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่า เราทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปเดชะพระคริสตเยซู ก็ได้รับศีล

ล้างบาปเข้าร่วมกับการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ด้วย ดังนั้น เราถูกฝังไว้ในความตายพร้อมกับ

พระองค์ อาศัยศีลล้างบาป เพื่อว่าพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเดชะ

พระสริรุ่ิงโรจน์ของพระบดิาฉนัใด เรากจ็ะด�าเนนิชวีติแบบใหม่ด้วยฉนันัน้ ถ้าเรารวมเป็นหนึง่เดยีว

กับพระองค์ในการสิ้นพระชนม์ เราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการกลับคืนพระชนมชีพ

ด้วยเช่นเดยีวกนั เรารูว่้า สภาพเดมิของความเป็นมนษุย์ของเราถกูตรงึกางเขนไว้กบัพระองค์แล้ว 

เพื่อว่าร่างกายที่ใช้ท�าบาปของเราจะถูกท�าลาย และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป เพราะคน

ที่ตายแล้ว ก็ย่อมพ้นจากบาป

มาระโก 1:9-11

...ครัง้นัน้ พระเยซเูจ้าเสดจ็จากเมอืงนาซาเรธ็ แคว้นกาลลิ ีและทรงรบัพธิล้ีางจากยอห์นใน

แม่น�้าจอร์แดน ทันทีที่พระองค์เสด็จขึ้นจากน�้า ก็ทรงเห็นท้องฟ้าถูกแหวกออก พระจิตเจ้าเสด็จ

ลงมาเหนือพระองค์ดุจนกพิราบ และมีเสียงมาจากฟากฟ้าว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่

โปรดปรานของเรา”

การภาวนาร�าพึงแบบเล็กซีโอ (Lectio) 
เป็นการเปิด (ใจเรา) ต่อการฟัง ที่น�าเรา 
เหนือการรับรู้ทางประสาทสู่ประสบการณ์แห่ง 
“ความจริง” (พระเจ้า)

ในเลก็ซโีอทีแ่ท้จรงิ เราปล่อยให้ “พระวาจา 
ของพระเจ้า” เข้ามาในตวัเรา (ใจเรา) ให้พระวาจา 
นั้นท�างานในตัวเรา และน�าเราสู ่ความส�านึก 
ต่อพระเป็นเจ้า

การภาวนาแบบเล็กซีโอ ดีวีนา
(Lectio Divina)

(ข้อแนะน�าบางประการ โดยคุณพ่อ M.Basil Pennington OCSO)

... . . .(ควรจัด) เวลาให้พอเพียงเพื่อ 
ผู้อ่าน (ร�าพึง) จะได้เปิดตัวเองต่อพระวาจา 
ของพระเจ้า และน�าสติปัญญาสู่หัวใจ (ภาวนา
ร�าพึง) และเปิดตัวสู่ประสบการณ์แห่งความ
รักต่อพระบุตร (พิศเพ่งร�าพึง) เป็นการพบ 
ประสบพระวาจา พระเจ้าอย่างเป็นหนึ่งเดียว
กลมเกลียว
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ในการร�าพึงเล็กซีโอ ตามความหมาย
แท้จริงของค�านี้ ซึ่งหมายถึง การอ่าน การฟัง 
พระวาจาพระเจ้า เราจึงต้องจัดช่วงว่างแห่งวัน 
(จัดเวลา) ให้แก่การภาวนาร�าพึงนี้ (ให้ได้) ตาม
ท่ีเราจะสามารถจดัได้ เราควรสานกระบวนการนี้
ให้เข้าไปในชีวิตของเรา

ในขณะที่เราด�าเนินชีวิตแต่ละวัน เรา
ต้องการให้พระวาจาอยู่กับเราตลอด ท�างานใน
ตัวเราโดยตลอด ภาวนา ร�าพึง และบางครั้ง 
เราก็ปล่อยละวางทุกอย่าง ปล่อยให้พระวาจา
น�าเราไปอย่างอิสระเสรีในประสบการณ์ต่อ 
พระเป็นเจ้า 

ด้วยวิธีนี้ แม้ผู้ที่มีชีวิตการท�างานอย่าง 
ไม่หยุดหย่อนเพียงใดก็ตาม ก็สามารถที่จะลิ้ม
รสประสบการณ์ภาวนาเพ่งพิศด้วยเราควรเข้าสู่ 
การร�าพึงเล็กซีโอ ด้วยความเชื่อว่า นี่เป็น 
พระบุตร (พระวาจา) ของพระเป็นเจ้า พระเป็น
เจ้าอยู่ที่นี่

ในพระบุตรของพระองค์ ข้าพเจ้าร�าพึง 
ไม่ใช่เพื่อสะสมค�าพูด (พระวาจา) ไม่ใช่เพื่อ
เป็นเจ้าของพระบุตร (พระวาจา) แต่เพื่อรับ 
พระวาจา (พระบุตร) เพื่อจะได้ถูกเป็นเจ้าของ 
ถูกปั้นแต่ง ถูกฟื้นฟู เปลี่ยนแปลงโดยพระบุตร 
(พระวาจา) โดยดุษฎี

เราควรตระหนักอย่างลึกซึ้งว่า นี่เป็นงาน
ของพระเป็นเจ้า เป็นงานของพระจติของพระองค์ 
เป็นพระจิตเจ้าที่ดลใจผู้ประพันธ์ (พระวาจา) 
ให้บันทึกพระวาจานี้บนกระดาษส�าหรับพระ

ศาสนจักร เป็นพระจิตเจ้าที่ทรงชีพในชีวิตเรา  
ที่ทรงสั่งสอนเราทุกสิ่งทุกอย่าง และทรงน�าเรา 
ให้ซ้ึงในค�าสอนของพระเยซูเจ้า เราแสวงหา 
ความช่วยเหลือของพระจิตเจ้าอย่างสุภาพและ
ด้วยใจร้อนรน และพึ่งพระจิตเจ้าตลอดการ
ภาวนาเล็กซีโอและตลอดไปขณะที่เราให้พระ
วาจา (พระบุตร) น�าการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
ของเรา

ในเลก็ซีโอ เราไม่ได้แสวงหาท่ีจะเกบ็สะสม 
หรือสร้างความเข้าใจของเราต่อพระเป็นเจ้า  
เราต้องการพระเจ้า ในองค์พระเป็นเจ้าเอง 
เราไม่ต้องการสวมกอดความคิด (เกี่ยวกับ 
พระเป็นเจ้า) เราต้องการถูกสวมกอดโดย
พระองค์ต่างหาก และถูกน�าเข้าสู่ความรู้ (ความ
เข้าใจ) ในระดับใหม่ ระดับที่อยู่เหนือเหตุผล 
สู่ระดับความรัก (ประสบการณ์) ความรู้ที่น�าสู่  
“ความรู้ของพระเป็นเจ้า” ประสบการณ์แห่ง 
ความจริง นั่นคือ พระเป็นเจ้าเอง

เล็กซีโอไม่อยู่นิ่งเฉย เล็กซีโอในความ 
เต็มเปี ่ยมเป็นการร�าพึงพิศเพ่ง และเช่นนี้  
(เล็กซีโอ) น�าเราสู่การเปลี่ยนแปลงจิตส�านึก
ของเรา...... เล็กซีโอ ก็คือการ “เป็นอยู ่”  
(ในพระเจ้า) 

จาก True Self/ False Self 
Unmasking the Spirit Within

โดย Fr. M. Basil Pennington OCSO 

; The Crossroad Publishing Co., 
New York; 2000) 
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ขา้งธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร

โยเซฟเป็นผู้ชอบธรรม
“โยเซฟคู่หมั้นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรม ไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผย  

จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบๆ” (มธ 1:19)
โยเซฟเป็นคนดี คนดีเราไม่ได้วัดกันที่หน้าตา ต�าแหน่ง ชื่อเสียง ฐานะ เครื่องแบบ ฯลฯ 

ภายในใจของแต่ละคนเราไม่รู้ เราตดัสนิไม่ได้ เราพอจะตดัสนิกนัได้จากการกระท�าภายนอกเท่านัน้
ทั้งๆ ที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “อย่าตัดสินเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่าน” (มธ 7:1) 

หลายคนท�าดีแต่ก็ยังไม่ใช่คนดี เช่น สวดภาวนา ท�าสมาธิ ฯลฯ เป็นสิ่งดี แต่เขาสวดภาวนา ท�า
สมาธิ ทั้งวันไม่ไปท�างานไม่ท�าหน้าที่ เขาไม่ใช่คนดีนะครับ

ฉะนัน้ คนดี คือ คนทีท่�าหน้าทีข่องตนอย่างด ีแม้จะมข้ีอบกพร่อง ผดิพลาดบ้าง กพ็ยายาม 
แก้ไข ปรับปรุง ดัดแปลงให้ดีขึ้นเสมอ ยกเว้นคนที่ท�าผิดแล้วไม่ยอมรับผิด หรือยอมรับผิด 
แต่ไม่ยอมแก้ไข หรือร้ายกว่านั้น รู้ดีว่าตัวท�าผิดแล้ว ยังจงใจท�าผิดต่อไปอีก นั่นแหละเป็นคน 
ไม่ดีแน่ๆ คนชั่ว คนเลว โดยแท้ ตรงกับสุภาษิตละตินที่ว่า “มนุษย์ผิดพลาดได้ แต่ดื้อรั้นใน 
ความผิดเป็นสันดานปีศาจ”

หน้าที่ที่แต่ละคนได้รับมามีหลายแบบดังนี้ คือ
1. หน้าทีต่ามธรรมชาต ิเช่น ใครเกดิมากม็หีน้าทีล่กู ผูใ้ห้ก�าเนดิกเ็ป็นพ่อและแม่ หนุม่สาว 

แต่งงานกันก็เป็นสามีและภรรยา ฯลฯ
2. หน้าที่โดยการแต่งตั้ง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ ครูใหญ่ ฯลฯ
3. หน้าที่โดยการเลือกตั้ง เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

ประธานสมาคม ฯลฯ
4. หน้าที่ผู้น�าโดยความสามารถ เช่น หัวหน้าทีมฟุตบอล หัวหน้าทีมตะกร้อ ฯลฯ
5. หน้าทีท่ีต่กทอดมาจากพ่อแม่โดยปรยิาย เช่น ต�าแหน่งพระมหากษตัรย์ิ หวัหน้าเผ่า ฯลฯ
6. หน้าทีโ่ดยการปฏวิตั,ิ ปฏรูิป จรงิๆ การปฏวิตัมินัผดิ แต่เมือ่ประชาชนยอมรบัโดยปรยิาย 

แล้วเขาก็ต้องท�าหน้าที่ปฏิวัติให้ดีด้วย
ฉะนั้น ใครมีต�าแหน่งอะไรก็ต้องท�าหน้าที่ในต�าแหน่งของตนให้ดี บางคนมีหลายต�าแหน่ง  

กต้็องท�าหน้าทีท่ีจ่�าเป็นและส�าคญัก่อนหลงัตามความเหมาะสม แบบชนดิท่ีเรยีกว่า “บัวไม่ช�า้ น�า้ไม่ขุน่”  
อะไรท�านองนั้นแหละครับ

ทกุคนอยากเป็นคนด ีทุกคนชอบคนด ีและอยากให้ทกุคนเปน็คนดีด้วย ฉะนั้น เราทกุคน 
กต้็องช่วยกนัและกนัให้เป็นคนดด้ีวยนะครบั โลกเราจงึจะอยูด่มีสีขุ และสนัตอิย่างทีท่กุคนต้องการ
ได้ครับ 
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แสงเรืองๆ
กอง บ.ก.

“หัวใจของความเชื่อ จงมีความเชื่อใน
พระองค์ ความเชื่อท�าให้เรารอด...หัวใจของ
ความศรทัธา สวดภาวนา และพดูคยุพระองค์ได้ 
ทุกเวลา...การด�าเนินชีวิต หมั่นไปวัด แก้บาป  
รับศีลฯ อย่าท้อแท้แม้ล�าบาก”

สวัสดี บรรดาสมาชิกผู้อ่าน “อุดมศานต์” 
ทกุท่าน เดอืนนี ้“แสงเรอืงๆ” ขอแนะน�าให้ทกุท่าน 
ได้รู ้จักคุณครูค�าสอนอีกท่านหนึ่ง... คุณคร ู
มารอีา ธาร ีเจยีจวบศลิป์ อาย ุ63 ปี เป็นสตับรุษุ 
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน สอนอยู่ที่
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

คุณครูธารี ได้รับมอบหมายให้ช่วยงาน
อภิบาล สอนเด็กๆ สอนค�าสอนเตรียมรับศีล
มหาสนิท ระดับชั้นประถมปีที่ 3 

ส�าหรับแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้มาเป็น
ครคู�าสอนนัน้ คณุครธูาร ีบอกว่า “เพราะรกัเดก็  
และชอบการสอน ซึ่งแรกเร่ิมนั้นได้รับหน้าที ่
ให้สอนค�าสอนเด็กๆ ชั้น ป.2 คู่กับคุณพ่อ 
เรอเน บริสซอง (MEP) เพื่อเผยแพร่ค�าสอน  
แล้วจากนั้นก็สอนมาเรื่อยๆ”

คุณครูธารี ยังได้แบ่งปันถึงหลักในการ
ท�างานอภิบาลและการสอนค�าสอนว่า “ท�างาน
ของพระให้ดีที่สุด เช่น ได้รับมอบหมายให้สอน
ชั้น ป.1 - ป.6 เราก็ต้องเตรียมค้นคว้า หาภาพ 
หาเกม หาบทเรียนให้พร้อม”

เ ม่ือถูกถามว ่ า คุณครูคิดว ่ าอะไรคือ  
อัตลักษณ์ เด่นชัดที่สุดของการเป็นครูค�าสอน  
คุณครูธารีตอบว่า “มองโลกในแง่ดี อดทน 

เสียสละ มองคนอื่นๆ ว่าเขามีความดี ซื่อสัตย์ 
ศรัทธา และคอยปรับปรุงตัวเองอยู ่ เสมอ  
หมั่นสร้างมิตร มีน�้าใจช่วยเหลือกันและกัน”

คุณครูธารี มีแนวคิด มุมมองเกี่ยวกับ 
การสอนวิชาค�าสอนว่า “ปัจจุบันสังคมมอง 
เรื่องเงิน เรื่องการเรียนเป็นใหญ่ ท�าให้เด็กๆ  
ห่างไกลจากศาสนา วันอาทิตย์ก็ไปเรียนเสริม
พิเศษตามสถานท่ีต่างๆ จึงอยากให้คุณพ่อ 
คุณแม่ และครู เอาใจใส่เด็กๆ ให้มากขึ้น โดย
เฉพาะโรงเรยีนของคาทอลกิ ควรเชญิผู้ปกครอง
มาพบและแนะน�าบ้าง...”

คุณครูได้ฝากข้อคิดถึงเด็กนักเรียนใน
เรื่อง “ความเชื่อ ความศรัทธา และการด�าเนิน
ชีวิต” ว่า 

- หัวใจของความเชื่อ จงมีความเชื่อใน
พระองค์ ความเชื่อท�าให้เรารอด

- หัวใจของความศรทัธา สวดภาวนา และ
พูดคุยกับพระองค์ได้ทุกเวลา

- การด�าเนินชีวิต หมั่นไปวัด แก้บาป  
รับศีล อย่าท้อแท้แม้ล�าบาก

คุณครูธารี ได้ส่งก�าลังใจให้เพื่อนๆ ครู
ค�าสอนไทยว่า “พระเจ้าคือองค์แห่งความรัก 
พระองค์รักเรา ...พระองค์มอบอาณาจักรให้เรา 
พระองค์ทรงช่วยเหลือดูแล รักษา ทั้งเพื่อน
มนุษย์และเด็กๆ จึงอยากวอนขอให้พวกเราครู
ค�าสอนได้ช่วยกันจนสุดความสามารถ พระองค์
จะไม่ทิ้งเรา เมื่อเราขอให้พระองค์ช่วย ...เราครู
ค�าสอนเราต้องอดทน และเสียสละด้วย 

คุณครูมารีอา ธารี เจียจวบศิลป์ 

ครูค�าสอนผู้เป็นสะพาน 
แห่งความเชื่อ
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คยุกับเภสัชกร
ผศ.ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 

วันก่อนนี้ น้องติดต่อมาหา เล่าว่า มีคน
รูจั้กกนัเป็นหวดัตาย มด้ีวยหรอื อย่าเพิง่ตืน่ตกใจ 
ไป จะขอเล่าถึงไข้หูดับสักหน่อย 

ไข้หดูบั หรือโรคตดิเชือ้ สเตรฟโตคอกคสั  
ซูอิส (Streptococcus suis) เชื้อนี้จะท�าให้
สุกรป่วย และตายได้บ่อย ซึ่งในโรคนี้เป็นการ
ติดต่อจากหมูสู่คน ไข้หูดับในคนมีการรายงาน
ครั้งแรกในโลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในปี 

พ.ศ. 2511 หลังจากนั้นมีการรายงานประปราย

ทั่วโลก ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 พบมีการระบาด

ครั้งใหญ่ในประเทศจีน มีผู ้ติดเชื้อทั้งหมด

ประมาณ 215 ราย และเสียชีวิตถึง 38 ราย 

(ร้อยละ 18) คาดว่าท่ัวโลกมีผู้ป่วยมากกว่า 

800 ราย ผู้ป่วยจ�านวนหนึ่งมาจากประเทศใน

แถบเอเชียอาคเนย์โดยเฉพาะประเทศไทย และ

ประเทศเวียดนาม

ไข้หูดับ
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เชื้อจากหมูสู่คนได้กี่ทางการติดเชื้อไข้หูดับ

เชื้อนี้ผ่านทางบาดแผลตามร่างกาย หรือ
เข้าทางเยื่อบุตา ผู้ที่ติดเชื้อมักมีอาชีพเก่ียวกับ
การเลี้ยงหมู ท�างานในโรงงานช�าแหละหมู หรือ 
ผู้สัมผัสกับสารคัดหลั่งของหมู เช่น น�้ามูก 
น�้าลาย และผู้ที่มีความเสี่ยง หมายรวมถึงผู้
จ�าหน่าย หรือผู้ที่รับประทานเนื้อหมูดิบ หรือ
ดิบๆ สุกๆ เช่น ลาบหม ูโรคนีร้ะบาดอยูใ่นหลาย
ประเทศที่มีการเลี้ยงหมูรวมทั้งประเทศไทย มัก
พบในชุมชนที่มีการเลี้ยงหมู เช่น ในภาคเหนือ 
เช่น เชียงใหม่ แพร่ และน่านการติดเชื้อในคน
เกิดได้สองวิธี คือจากการรับประทาน หรือการ
สัมผัสเนื้อ และเลือดดิบ หรือสุก ๆ  ดิบ ๆ  ของ
สุกรที่ป่วย

ยังไม่มีรายงานการติดต่อของไข้หูดับจาก 

คนสู่หมู 

ผู้ที่ป่วยมักเป็นกลุ่มชายวัยกลางคน และ
ผูส้งูอาย ุกว่าครึง่ของผูป่้วยมปีระวตัดิืม่สุราเป็น
ประจ�า มักพบว่ามีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ไต 
มะเร็ง มักจะมีประวัติการรับประทานลาบ หลู้  
ส้าดิบ เฉลี่ย 3 วันก่อนป่วย และส่วนใหญ่
ป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เลือดเป็นพิษ  
และเยื่ออ่อนแอบุหัวใจอักเสบผู้ที่เสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อนี้ได้แก่ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของ
ร่างกาย

ผูป่้วยมกัมอีาการไข้สงู ปวดศรีษะรนุแรง 
ปวดเมือ่กล้ามเนือ้ ถ่ายเหลวร่วมกบัอาการแสดง
เฉพาะของโรค เช่น ซึม คอแข็ง อาเจียน ซ็อก 
หอบ หัวใจล้มเหลว ฯลฯ อัตราเสียชีวิตพบได้
ร้อยละ 5-20 เนื่องจากเชื้อโรคนี้ท�าให้เกิดโรค

ได้หลายระบบทีส่�าคญัได้แก่ เยือ่หุม้สมองอกัเสบ  
หูดับ อาการทางผิวหนัง ลิ้นหัวใจอักเสบ

ดังนั้นสิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ รับประทาน
อาหารทีป่รงุสกุเสมอ กนิร้อน ช้อนกลาง ล้างมอื  
ให้เป็นนสิยั หน้าร้อน สิง่ทีต้่องระวงัอกีอย่างหนึง่ 
คือ ท้องเสีย ไม่ควรรับประทานอาหารไม่สุก

นอกจากระวังร่างกายแล้ว สิ่งส�าคัญที่สุด 
คือ จิตใจ ต้องระวังจิตใจเราเสมอ ฝากไว้ 
กับพระ ปีนี้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
ประเทศไทย พี่น้องสามารถรับพระการุณย์ได้ 
ทุกวัน ตามเงื่อนไขของพระศาสนจักร พระเยซู
เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ อัลเลลูยา 
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บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

“อปอลโลเป็นใคร เปาโลเป็นใคร ทัง้สองคน
เป็นผู้รับใช้ที่น�าความเชื่อมาให้ท่าน ต่างก็ท�าตามที่
องค์พระผู้เป็นเจ้าก�าหนดให้ท�าเท่านั้น ข้าพเจ้าเป็น
ผู้ปลูก อปอลโลเป็นผู้รดน�้า แต่พระเจ้าทรงเป็น 
ผู้บันดาลให้เติบโตขึ้น” (1คร 3:5-6) 

โดยปกติแต่ละวัด จะมีการสอนค�าสอน  
ทัง้เดก็และผูใ้หญ่ ในประเทศกมัพชูา เรามีโรงเรยีน 
คาทอลิกน้อยมาก ดังนั้นการสอนค�าสอน จึงเป็น 
การอบรมในวัดเสียส่วนใหญ่ ไม่ได้เรียนค�าสอน
ในโรงเรียน และโดยปกติถ้าเป็นค�าสอนผู้ใหญ่นั้น  
เราก็จะเรียนกันเป็นปีๆ เพราะอาทิตย์หนึ่งเรา 
พบกันประมาณชั่วโมงหนึ่งเท่านั้น และเมื่อใดที่วัด 

เปิดให้ผู ้ใหญ่มาเรียนค�าสอน ปกติก็จะมีคน 
มาเสมอ แม้บางคนมาได้ระยะหนึ่ง เพราะเมื่อ
ย้ายที่ท�างาน พวกเขาก็ต้องย้ายออกไป แต่เมื่อเรา
เปิด...ก็มีคนมา

เวลาทีผ่มมาเริม่งานต่อจากคณุพ่อองค์ก่อน 
ผมมีผูส้มัครเรยีนค�าสอนผูใ้หญ่ 2-3 คน อุปสรรค 
ของการสอนค�าสอนที่นี่มีมากมาย ตั้งแต่ขาด 
ครูค�าสอนโดยเฉพาะส�าหรับเด็กๆ และเยาวชน 
ปัญหา ภาษา โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เรียนภาษา
เขมร ก็จะพูดแต่ภาษาเวียดนาม เรื่องเวลาของ 
ผู้เรียน ที่มาบ้าง ขาดบ้าง เพราะมีธุระ รวมถึงตัว 
ผู้สอนเอง บางครั้งก็มีหน้าที่การงานอื่นๆ ที่ท�าให้

ออกไปเพื่อเพาะปลูก 

ความเชื่อ
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ไม่สามารถ จะอยู่สอนได้ แต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ทั้ง 
ผู้เรียนผู้สอนมีคือ การพยายามหาเวลามาพบกัน 
เพื่อร่วมกันแสวงหาพระเป็นเจ้า 

ในปีนี้ผมมีผู้เรียนค�าสอนผู้ใหญ่ 6 คน 
จาก 3 กลุ่มคริสตชนที่ผมสอนพวกเขา ได้เข้า
พิธีเลือกสรรเป็นทางการ เพื่อเป็นผู้เตรียมรับศีล 
ล้างบาปในวันปัสกาข้างหน้านี้ ส่วนใหญ่เป็นผล
จากคุณพ่อเจ้าอาวาสองค์ก่อนที่สอนพวกเขา และ
ผมก็รับช่วงต่อมา ในขณะเดียวกัน มีอีกบางคน
ที่ผมก็เตรียมส�าหรับส่งต่อให้พระสงฆ์ใหม่ต่อไป  
ถ้าหากผมจะต้องย้ายออกไปจากการดูแลกลุ ่ม 
คริสตชนเหล่านี้

ดังนัน้ทุกคนท่ีสอนค�าสอน กคื็อผูเ้พาะปลกู 
ผู้รดน�้า แต่ความเชื่อของพวกเขาเป็นพระเจ้าที่ทรง

ท�าให้เตบิโตขึน้ ซึง่เป็นหน้าทีท่ีพ่ระเป็นเจ้าเรยีกและ
เลือกสรรพวกเราให้เป็นคนงานของพระองค์

ในปีนีเ้ขตวดัของผมกจ็ะขาดคนสอนค�าสอน
ไปอีกหนึ่งคน คือ ซิสเตอร์สุพัตรา โสภณ จาก
คณะพระหฤทยัของพระเยซเูจ้าแห่งกรงุเทพฯ ทีม่า 
ร่วมงานกับคณะธรรมทูต เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ซิสเตอร์
ได้เข้ามาช่วยสอนค�าสอน ช่วยวัดช่วยชาวบ้าน ช่วย
อบรมเด็กและเยาวชน 5 ปีที่แล้ว เด็กๆ ตัวเล็กๆ 
ซนเหมอืนลงิ แต่ตอนนีพ้วกเขาเตบิโตขึน้ ซสิเตอร์
ช่วยเขาเตรยีมรบัศลีมหาสนทิ และศลีก�าลงั บางคน 
ก็ได้รับทุนการศึกษาที่ทางคณะฯ ช่วย ได้เรียนต่อ 
ในระดับสูงขึ้น เพื่อต่อสู ้กับแนวโน้มออกจาก
โรงเรียนก่อนวัย เพราะเยาวชนที่นี่ ถ้าพอท�างาน
หาเงินได้ ก็จะหยุดเรียนและท�างาน และเห็นว่า 
การศกึษาต่อในระดบัสงู มแีต่รายจ่าย พ่อแม่เองก็
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พึ่งมโนไปเองครับ จนกว่าเราจะได้ท�า เพราะที่จริง 
เราไม ่ได ้ประกาศศาสนา เพราะศาสนาเป ็น
โครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่สิ่งที่เราประกาศ 
คือ พระเยซูเจ้า รวมทั้งสารหรือข่าวดีเกี่ยวกับ
พระองค์ ที่ทรงมาลบเวรกรรมต่างๆ ให้ออกจาก 
เราไป และประทานชีวิตใหม่ให้แก่เราในการ
ด�าเนินชีวิตด้วยสันติในพระเจ้า กับเพื่อนมนุษย์
และสิ่งสร้างต่างๆ และการสอนค�าสอน ก็คือ 
วิธีการที่จะน�าพวกเขาไปถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้

ถ้าเราเชื่อตามที่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2  
พระสันตะปาปา ในพระสมณสาส์นพันธกิจ 
พระผู ้ไถ่ที่ว ่า“เราไม่อาจพึงพอใจได้ เมื่อเรา
พิจารณาถึงพี่น้องชายหญิงของเราอีกเป็นล้านๆ 
ที่เหมือนกับเราที่ได้รับการไถ่ด้วยพระโลหิตของ 
พระคริสตเจ้า แต่พวกเขาด�าเนินชีวิตแบบไม่ใส่ใจ
ความรักของพระเจ้าเลย” (ข้อ 86) และพระองค์ 
ก็กระตุ ้นใจเราให้เราสนใจและท�าให้พวกเขา 
เหล ่านั้นตอบรับแผนในพระธรรมล�้ าลึกและ 
พระเมตตาของพระเจ้า ในสาส์นของสมเด็จ 
พระสันตะปาปาฟรังซิสโอกาสเทศกาลมหาพรต 
2015 ก็เร ่งเร ้าเราเช่นกันว่า “กลุ ่มคริสตชน 
ถูกเรียกให้ออกจากตัวเอง และติดต่อกับสังคม
โลก” เพราะโดยธรรมชาติของพระศาสนจักร 
คือธรรมทูต 

ดังนั้น ผมเชื่อว่าถ้าเราบางคนมีน�้าใจเริ่มไป
สู่ที่ใหม่ๆ เพื่อแบ่งปันความเชื่อ ออกจากสังคม
และสิ่งแวดล้อมของตนเอง พวกเขาก็อาจจะเป็น
ผู้ปลูกผู้รดน�้าที่ดีได้เช่นกัน และพระเจ้าจะท�าให้
ความเชื่อนั้นเติบโตเอง และพระองค์ก็พร้อมจะ 
ส่งเราไปเสมอผ่านทางผู้ใหญ่ของพระศาสนจักร...
คุณพร้อมหรือยัง? 

คิดว่า แค่อ่านออกเขียนได้บวกลบเลขได้ก็พอแล้ว 
ดงันัน้เพือ่มองอนาคตท่ีไกลขึน้ ซสิเตอร์กพ็ยายาม
สนับสนุนเด็กๆ เหล่านั้นได้เรียนหนังสือ และ 
โดยเฉพาะมาเรียนค�าสอนด้วย

ผมพยายามเตรียมคนในพื้นท่ีเพื่อมาเป็น 
ครูค�าสอน แต่ดูเหมือนว่าไม่ง่ายเลย การหาครู 
อาสาสมัคร ก็ต้องเริ่มตั้งแต่เป็นเยาวชน สอน
และเตรียมบทเรียนให้กับพวกเขา การจะเอา 
ธรรมทูตต่างชาติมาช่วยก็สามารถเป็นไปได้ แต่
พวกเขาก็ต้องชนะอุปสรรคเรื่องภาษาให้ได้ คือ
ต้องเรยีนและมีทกัษะการใช้ภาษาอย่างด ีโชคดขีอง
คนไทยที่มาช่วยงานที่นี่คือ เรามีพื้นฐานทางภาษา 
ใกล้เคียงกับภาษาเขมร ก็สามารถใช้ได้อย่าง
รวดเร็ว แต่เมื่อลงพื้นที่งานก็พบว่าภาษาเขมร
อาจไม่เพียงพอ เพราะหลายคร้ังเราต้องอบรม
ชาวเวียดนาม ที่มาขอเรียนค�าสอนกับเราด้วย 
และยังไม่รวมถึงภาษายุโรปสักหนึ่งภาษา ที่ใช้
ส�าหรับสื่อสารกับคนหลายชาติที่มาติดต่อกับ 
พระศาสนจักรแห่งนี้

“ฉะนั้น ชาวอิสราเอลจะเรียกขานพระองค์
ได้อย่างไรถ้าพวกเขาไม่เชื่อ จะเชื่อได้อย่างไร ถ้า 
ไม่เคยได้ยิน จะได้ยินได้อย่างไรถ้าไม่มีใคร
ประกาศสอน จะมีผู ้ประกาศสอนได้อย่างไร 
ถ้าไม่มีใครส่งไป ตามท่ีมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์
ว่า เท้าของผู้ประกาศข่าวดีช่างงดงามจริงหนอ” 
(รม10:14-15) พี่น้องท่ีรักครับ พระวาจานี้เป็น
อมตะเสมอ พระองค์เคยดลใจผมด้วยพระวาจา
ตอนนี้ โดยเฉพาะในโรมบทที่ 10 ข้อที่ 15 ซึ่ง 
เอามาจากหนงัสอืประกาศกอสิยาห์ บทที ่52 ข้อที ่7  
ผมก็หวังว่า พระวาจานี้ คงจะดลใจพี่น้องผู้อ่าน 
ด้วยเช่นเดียวกัน บางครั้งเราคิดว่าเขาคงไม่อยาก
ฟังอะไรมากนักหรอก ถ้าจะพูดเรื่องศาสนา อย่า
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์ค�านวณ อึ้งชูศักดิ ์

ใครไปจีนแผ่นดินใหญ่ต้องไม่พลาดที่
จะไปดูพระราชวังต้องห้าม ดูในภาพยนตร์ว่า
ยิ่งใหญ่ตระการตา ไปดูของจริงต้องอ้าปากค้าง
เหมือนต้องมนต์หมูพ่ระราชวงัทีเ่ป็นเรอืนไม้ใหญ่
น้อยแต่ละหลังนั้นมีความวิจิตรพิสดาร ลงตัว
และสมดุล แค่เห็นบันไดที่ใช้หินทั้งแท่งมาแกะ
สลักเป็นรูปมังกรส�าหรับให้จักรพรรดิเดินผ่าน
ก็ขนลุกแล้ว

แต่คนที่เคยไปดูพระราชวังในประเทศ
อื่น จะเห็นข้อแตกต่างที่ส�าคัญคือ ที่อื่นมีสมบัติ
เก่าแก่ของชาติเก็บอยู ่หรือประดับประดาไว้
มากมาย เช่นที่พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส 
หรอืพระราชวงัของกษตัรย์ิเตร์ิกในกรงุอสิตันบูล 
ตรงข้ามทีพ่ระราชวงัต้องห้ามของจนีนัน้ เกอืบไม่
เห็นของเก่าแก่ต่างๆ ในตัวอาคารเลย

เมื่อจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
สาธารณรัฐเมื่อปี ค.ศ. 1912 จักรพรรดิปูยี 
(Puyi) ซ่ึงเป็นองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชิง ก็
ถูกถอดถอนมาเป็นสามัญชน บรรดาสมบัติเก่า
แก่ในท้องพระโรงท่ีกล่าวกันว่ามีมากมายเหลือ
คณานับ ก็ถูกโอนมาเป็นของคณะปฏิวัติ มีการ
จัดต้ังพพิธิภณัฑ์พระราชวงัแห่งชาติ (National 
Palace Museum) ขึน้ในกรงุปักกิง่ในปี 1925 
เพื่อให้ประชาชนได้ชมสมบัติทางประวัติศาสตร์

สองปีต่อมาใน ค.ศ. 1927 สงคราม 
กลางเมอืงของจนีระหว่างฝ่ายรฐับาลโดยนายพล
เจียงไคเช็ค และฝ่ายคอมมิวนิสต์โดยนายเหมา
เจอตุ๋งก็เริ่มขึ้น ทั้งสองฝ่ายรบราฆ่ากันอยู่ 23 ปี 
มีประชาชนล้มตายไปประมาณ 2 ถึง 3 ล้านคน 

ระฆังและผักกาดขาว
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แม้ว่าจะต้องเจอศึกภายนอกที่จักรวรรดิญี่ปุ่น 
เข้ามายดึครองดนิแดนของจนีตัง้แต่ปี 1931 แต่คน 
จีนกย็งัไม่ยอมเลกิทะเลาะกนั เหน็พีน้่องร่วมชาติ
เป็นศัตรูมากกว่าต่างชาติ ญี่ปุ่นก็รุกมังกรง่อย
อย่างจีน กินเมืองแล้วเมืองเล่านายพลเจียงไค
เชค็ เห็นท่าไม่ด ีเกดิกงัวลว่าสมบตัใินพพิธิภณัฑ์
คงจะโดนทหารญี่ปุ่นยึดแน่จึงท�าการย้ายสมบัติ
เหล่านีร้วม 3 เดอืน ใช้รถขนหลายพนัเทีย่ว ออก
จากกรงุปักกิง่เอาไปหลบซ่อนทีเ่ซีย่งไฮ้ และเมอืง
นานจิง และสุดท้ายไปหลบในหุบเขา

จนกระทัง่เกดิสงครามโลกครัง้ทีส่อง ฝ่าย
เจียงไคเช็คและพรรคคอมมิวนิสต์ จึงยอมหยุด
ยิงชั่วคราวมาต่อสู้กับญี่ปุ่นมีคนจีนที่ตายเพราะ
สงครามกับจักรวรรดิญี่ปุ่น 4 ล้านคน และ
อีก 60 ล้านคนต้องไร้ที่อยู่อาศัย ภายหลังสิ้น
สุดสงครามโลกและญี่ปุ่นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ จึง
เปิดพิพิธภัณฑ์ขึ้นใหม่ ขณะเดียวกันก็หันมารบ
กันเองอีก จนถึงปี 1949 รัฐบาลจีนของนายพล
เจียงไคเช็คกพ่็ายแพ้ต่อกองทพัคอมมวินสิต์ ช่วง
สองสามเดือนสุดท้ายก่อนหนีจากแผ่นดินใหญ่
จนี เจยีงไคเชค็กว็างแผนขนสิง่ของในพพิธิภณัฑ์
ลงเรือไปไต้หวันเสียก่อน

การตัดสินใจขนย้ายสมบัติเก่าแก่ของ
ประเทศจากจีนแผ่นดินใหญ่มาไต้หวันนั้น ว่า
กันว่าเอามาได้เพียงร้อยละ 22 ยังเหลือตกหล่น
อีกมากมาย แต่ที่เอามาได้นั้นถือเป็นชิ้นที่ส�าคัญ
สุดยอด เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเอาแต่เส้นเอา 
ลูกชิ้นไป เหลือแต่น�้าและถั่วงอกทิ้งไว้พอมีการ
ปฏิวัติวัฒนธรรมในสมัยยุคเหมาเจ๋อตุงในช่วง
ทศวรรษ 1960-1970 สมบตัทิีย่งัอยูใ่นจนีกโ็ดน
ท�าลาย ขโมย และหายสาปสูญไปหมด เพราะ
ถูกมองว่าเป็นสิ่งของนายทุนศักดินา

ตอนนี้ใครอยากดูของเก่าแก่ของจีนต้อง
ไปดูที่เกาะไต้หวัน มีสมบัติตั้งแต่ยุคแรกๆ ของ
ประเทศจีนจนมาถึงราชวงศ์สุดท้าย ทั้งหมด
เกือบ 700,000 ชิ้น ทั้งที่เป็นทอง เงิน ทองแดง 
หยก ไม้สลกั เครือ่งป้ันดนิเผา ภาพวาด หนงัสอื 
เอกสาร ฯลฯ ในขณะทีอ่าคารของพพิธิภณัฑ์นัน้
ต้ังแสดงสิง่ต่างๆ ได้เพยีง 3,000 ชิน้ ถ้าจะแสดง
ทุกชิน้พร้อมกนัต้องสร้างอาคารเพิม่อกีหลายสบิ
อาคาร หรอืหากจะจดัแสดงแบบให้เหน็ทกุชิน้ใน
หนึ่งปีก็ต้องเปลี่ยนทุก 3 วัน

ผมเคยเข้าไปดูสองครั้ง ใช้เวลาเป็นวันๆ 
ก็ยังดูไม่หมด แต่ละชิ้นนั้นมีประวัติศาสตร์ มี
ความหมายและมีความงดงาม ดูรู้เรื่องบ้างไม่รู้
เรื่องบ้าง แต่ในบรรดาของที่แสดงนั้น มีสองชิ้น
ที่ห้ามพลาด

ชิ้นแรกเป็นระฆังท�าจากทองแดง สูง 
65 เซนติเมตร กว้าง 35 เซนติเมตร สลักเป็น
รูปมังกรใหญ่สองตัวท่ีฐานล่างและมังกรเล็กๆ 
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หลายตัวที่ส่วนบน มีตัวหนังสือจีนโบราณอยู่ 
122 ตัว ดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นระฆังไฮโซ ถ้า
ดูเฉยๆ ก็ไม่รู้หรอกว่ามันส�าคัญอย่างไร แต่เขา
อธิบายเพิ่มเติมว่าระฆังใบนี้อายุเก่าแก่ถึง 3000 
ปี เป็นระฆังหลวง สร้างในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์
โจว (Zhou) เป็นทีร่ะลกึว่าพระองค์ยกทัพไปเพือ่
ปราบปรามเจ้าเมืองที่แข็งข้อกระด้างกระเดื่อง  
ต่างฝ่ายต่างเตรียมสู้ตาย รบกันจริงคงมีคน
ตายเพียบ แต่โชคดีที่คงมีการเจรจาหย่าศึก 
เจ ้าเมืองที่แข็งข ้อและขุนศึกพร้อมเจ ้าชาย 
น้อยใหญ่ 26 คน เกดิเปลีย่นใจไม่ท�าศกึ ท�าให้ไม่
ต้องหลั่งเลือดและสร้างความล�าบากยากแค้นให ้
ชาวบ้าน เวลาจะท�าสงครามกันเขาจะลั่นกลอง
รบดังไปถึงนรก แต่เวลาสงบศึกมักจะใช้ระฆัง
เป็นสัญลักษณ์ นัยว่าตีระฆังเพื่อให้เสียงดังไป
ถึงสวรรค์ว่าความสงบสุขได้กลับคืนมาแล้ว

ส่วนอีกชิ้นนั้นตรงข้าม ไม่ต้องการค�า 
อธิบายใดๆ เป็นก้อนหยกที่แกะสลักเป็นรูป 
ต้นผักกาดขาวขนาดเท่าของจริง ความยาว
ประมาณ 18 เซนติเมตร มีตัวตั๊กแตนตัวใหญ่
และตัวเล็กเกาะอยู่ที่ปลายใบ เป็นผลงานใน 
สมัยราชวงศ์ชิงประมาณสัก 300 ปีมาแล้ว 

เหตุผลที่ศิลปะชิ้นนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น
สุดยอด คงเป็นเพราะความลงตัวของสีหยก 
ท่ีโปร่งแสง เมื่อแกะสลักออกมาแล้ว เหมือน 
ผักกาดขาวตัวจริง มีสีขาว สีเขียว สีเข้ม สีอ่อน 
มีก้านใบและรอยหยิกหยัก เห็นแล้วก็น�้าลาย
สอไปตามๆ กัน และที่ส�าคัญคือเข้าถึงชาวบ้าน
ธรรมดาแบบไม่ต้องมีค�าอธิบาย ไม่ว่าจะยากดี
มีจน เรียนมากเรียนน้อย จีน แขก ฝรั่ง ฯลฯ 
เห็นปุ๊บรู้ปั๊บ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ในน�้า
มีปลา ในนามีข้าว ในสวนมีผัก

ถ้าให้ประชาชนเลือกระหว่างกลองศึก
หรือระฆังสันติภาพ ชาวบ้านท่ีรักสันติก็จะ
เลือกระฆัง ให้เลือกระหว่างผักกาดขาวกับ 
หอกดาบ ก็ต้องเลือกผักกาดขาวแน่ แต่ส�าหรับ
คนที่กระหายอ�านาจ ก็มักจะเลือกลั่นกลองรบ
และสะสมอาวุธยุทธปัจจัย ไม่สนใจว่าสงคราม
จะน�าความยากล�าบากมาให้ใคร ผู ้คนต้อง 
ล้มตายบาดเจ็บแค่ไหน

การสร ้างประเทศชาติให ้มั่นคงอุดม
สมบูรณ์นั้น ต้องเริ่มด้วยการสร้างสันติ ยุติ
ความรุนแรง ในหนังสือพระธรรมเก่า อิสยาห์ 
บทที่ 2 พูดถึงสันติภาพถาวร มีข้อความส�าคัญ
ว่า “พระเจ้าจะทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติ 
และจะทรง วินิจฉัยประชากรจ� านวนมาก  
เขาทั้งหลายจะตีดาบให้เป็นผาลไถนา ตีหอก 
ให้เป ็นเคียว ชาติต่างๆ จะไม่ยกดาบข้ึน 
ต่อสู้กันอีก จะไม่ฝึกฝนยุทธวิธีอีกต่อไป” 
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สือ่ศึกษา
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

การรู้เท่าทันสื่อ คือการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ส่ือโดยวิเคราะห์เนื้อหาและภาษาของสื่อ 
รวมถึงประเมินสื่อใน 5 ด้าน ดังนี้

1. เนือ้หาสาระของสือ่เป็นสิง่ทีส่ร้างขึน้มา
เนือ้หาของสือ่ เช่น ข่าว รายการโทรทัศน์ 

แผ่นป้ายโฆษณา เกม การ์ตูน เว็บไซต์ มีส่วน
ที่ผู้ประกอบการสื่อสร้างขึ้น มีความหลากหลาย
แตกต่างกันตามลักษณะของสื่อ อาจสร้างโดย
คนหนึง่คนหรอืหลายคน ภาพทีน่�ามาใช้อาจเป็น
ภาพถ่ายจริงๆ หรือภาพตัดต่อแต่งเติม อาจใช้
มมุกล้องและแสงสใีนการถ่ายท�า การจดัวางภาพ  
เนื้อหา ดนตรีต่างๆ ถูกร้อยเรียงตามแต่ผู้สร้าง
จะจัดการ

การอ่านสือ่ในประเด็นนีจึ้งต้องตอบค�าถาม 
ต่อไปนี้ให้ได้

● ใครเป็นผู้สร้างสื่อนี้
● มีผู้สร้าง/เกี่ยวข้องกี่คน แต่ละคนมี

บทบาทหน้าที่อย่างไร
● สาระของสื่อคืออะไร
● ในการน�าเสนอรปูแบบเดยีวกนัแต่ละ

รายการมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
● ใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างในการผลิต
● มีอะไรขาดหายไปบ้าง
2. สื่อแต่ละสื่อใช้กฎเกณฑ์เฉพาะตัวใน

การสร้างเนื้อหาสาระขึ้นมา
รปูแบบของการสือ่สารแต่ละแบบไม่ว่าจะ

เป็น หนังสือพิมพ์ เกมโชว์ ภาพยนตร์ เป็นต้น  

เมื่อเราอยากตั้งค�าถามง่ายๆ 
เกี่ยวกับการศึกษาสื่อ 
ในหน่วยงานของเรา

มีภาษาที่ใช้ในรูปแบบของตัวเอง ภาพและเสียง 
ดนตรีที่น ่ากลัวจะช่วยเพิ่มระดับความกลัว 
ภาพถ่ายแบบใกล้ (zoom) ท�าให้รู ้สึกถึง 
ความใกล้ชิด การพาดหัวข่าวขนาดใหญ่บอกว่า
คือเรื่องส�าคัญ ความเข้าใจเหล่านี้ท�าให้ผู้รับสื่อ
เข้าใจความหมายและเห็นคุณค่าของสื่อมากขึ้น

การอ่านสื่อในประเด็นนี้ต้องตอบค�าถาม
ว่าสื่อใช้เทคนิคต่างๆ ต่อไปนี้ อย่างไรบ้าง

● ใช้สีและรูปลักษณ์อย่างไร
● อุปกรณ์ประกอบ การจัดฉาก เสื้อผ้า 

มีลักษณะอย่างไร
● มกีารใช้สญัลกัษณ์หรอืไม่ สือ่ถงึอะไร
● มุมกล้องต่างกันให้อารมณ์ความรู้สึก

ต่างกันหรือไม่ อย่างไร
● เสียงเพลง เสียงประกอบ ค�าพูด  

การเล่าเรื่อง ความเงียบ
● ใช้เทคนิคอะไรบ้าง
3. แต่ละคนตีความเนื้อหาสาระของสื่อ

ตามประสบการณ์ของตน
ผู้รับสื่อเป็นผู้ตีความเนื้อหาของสื่อ ดังนั้น  

ต ่ างคนก็ต ่ า งตีความแตกต ่ างกันไปตาม
ประสบการณ์ อายุ เพศ การศึกษา และ
วัฒนธรรม เช่น พ่อแม่ลูกนั่งดูละครเรื่อง
เดยีวกนั กไ็ม่ได้เข้าใจ หรอืได้รบัผลกระทบของ
ละครเหมือนกัน

การอ่านสื่อในประเด็นนี้ต้องตอบค�าถาม
ต่อไปนี้ให้ได้
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● เน้ือหาสาระของสือ่เข้ากบัประสบการณ์ 
ของเราอย่างไร

● เราเรยีนรู้อะไรจากเนือ้หาสาระสือ่บ้าง
● เราเรียนรูอ้ะไรบ้างเกีย่วกบัตัวเองจาก

เนื้อหาสาระของสื่อ
● เราเรียนรูอ้ะไรบ้างจากการตอบสนอง

ของคนอื่นต่อเนื้อหาสาระของสื่อ
● การตคีวามสาระของสือ่อาจเกดิขึน้ได้

กี่แบบ อะไรบ้าง
● เราจะอธบิายการตอบสนองท่ีแตกต่าง

กันนี้อย่างไร
4. สื่อท�าหน้าที่สะท้อนสังคมและปลูกฝัง

ค่านิยม
สื่อเล่าเรื่องราว เช่น ละครเล่าเรื่องผ่าน 

ตัวแสดง การจัดฉาก เลือกสถานที่ บทพูด มี 
โครงเร่ือง ซึง่ล้วนแล้วแต่มีส่วนในการการปลกูฝัง 
ค่านิยมต่างๆ ให้กับผู้รับสื่อได้ การเรียนรู้ว่า
จะอ่านข้อความในสื่อต่างๆ อย่างไรนั้นเป็น 
ส่ิงส�าคัญ เพราะจะได้ค้นพบมุมมองที่แฝงอยู่
ในส่ือ และประเมนิได้ว่าจะรับหรือปฏเิสธเนือ้หา
สาระที่สื่อน�าเสนอ

การอ่านสื่อในประเด็นนี้ต้องตอบค�าถาม
ต่อไปนี้ให้ได้

● เกิดค�าถามอะไรขึ้นในใจเราบ้างขณะ
ที่เรารับสื่อ

● ส่ือน�าเสนอค่านยิมทางสงัคม การเมอืง 
หรือเศรษฐกิจ ใดบ้าง

● ความคิดเหน็ใดๆ ทีส่ือ่สร้างขึน้สะท้อน 
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลหรือทางสังคมใดบ้าง

● บริบททางวัฒนธรรมหรือสังคมของ
สื่อคืออะไร

● สือ่น�าเสนอความคดิหรอืค่านยิมใดบ้าง
● สื่อสร้างบุคลิกลักษณะของตัวแสดง

ต่างๆ อย่างไร

● เป้าหมายของสื่อคือ ผู้อ่าน ผู้ชม  
ผู้ฟัง กลุ่มใด

● เมือ่รบัสือ่แล้วน่าจะมพีฤติกรรม หรอื
ผลสืบเนื่องใด

● ใครหรืออะไรบ้างท่ีสื่อไม่ได้น�าเสนอ 
(ทั้งที่ควรน�าเสนอ)

5. ผลประโยชน ์ทางเศรษฐกิจและ
การเมืองเป็นตัวขับเคลื่อนสื่อ

สือ่สร้างสาระขึน้ด้วยเหตผุลหลายประการ 
ประการหนึ่งก็คือท�าเพื่อธุรกิจ หนังสือพิมพ์และ
นติยสารจดัหน้าด้วยโฆษณาเป็นอนัดบัแรกก่อน
การจัดพื้นที่ข่าว ในท�านองเดียวกันโฆษณาเป็น
ส่วนหนึ่งของรายการโทรทัศน์ สิ่งที่หลายๆ คน
ไม่รู ้ก็คือโฆษณาไม่ได้ขายเพียงผลิตภัณฑ์ใน
โฆษณานั้นๆ เท่านั้น แต่ยังขายผู้รับสื่อให้กับผู้
โฆษณาอกีด้วย จุดประสงค์ท่ีแท้จรงิของรายการ
โทรทัศน์หรือหัวเรื่องในนิตยสาร คือ เพื่อที่จะ
สร้างกลุ่มเป้าหมายของตนเองขึ้น ดังนั้น สถานี
หรือผู้ท่ีตีพิมพ์จะสามารถขายเวลาหรือพื้นท่ีให้
กบัผูส้นบัสนนุเพือ่โฆษณาสนิค้า โดยผูส้นบัสนนุ
จะจ่ายค่าเวลาตามจ�านวนคนซึ่งสถานีคาดว่า
ก�าลังดูโทรทัศน์อยู่ในช่วงเวลานั้น ซ่ึงจะน�ามา
ก�าหนดอัตราลงโฆษณาที่สูงต�่ากันตามล�าดับ

การอ่านสื่อในประเด็นนี้จึงเป็นการตอบ
ค�าถามต่อไปนี้

● ใครเป็นผู้ควบคุมการสร้างสรรค์และ
การถ่ายทอดเนื้อหาสาระของสื่อ

● สื่อก�าลังขายอะไร
● ใครเป็นผู ้ตัดสินใจที่ท�าให้เกิดผล

ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ขึ้น
● การน�าเสนอของสื่อในครั้งนี้น�ามาซ่ึง

ผลประโยชน์ใดบ้าง
● อะไรที่มีอิทธิพลต่อการสร้างหรือ

การน�าเสนอของสื่อ
● ใครที่ได้รับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 

หรือประชาชน 
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

L 
lacuna in law  = ช่องโหว่ของกฎหมาย (Canon 19) 
laity, the   = สถาบันฆราวาส สถานภาพฆราวาส 
     (NB ค�าเคียงคู่ clergy) 
laic หรือ lay (laicus ละติน)   = ผู้เป็นฆราวาส (NB ค�าคู่เคียงคือ cleric   
(clericus ละติน))
laicism    = ระบอบฆราวาสเป็นใหญ่ (NB ค�าคู่เคียง  
     คือ clericism)
lacization    = การท�าให้เข้าสู่สถานะฆราวาส 
lay apostolate  = การธรรมทูต (ของพระศาสนจักร) ส่วนที่เป็นของฆราวาส  
     หรือหน้าที่ ฆราวาสในพันธกิจของพระศาสนจักร
lay association  = สมาคม (ชมรม) ฆราวาส
lay institute   = สถาบันนักพรต (NB หมายถึง lay religious institute  
     ที่ตั้งขึ้นโดยก�าหนดให้ มีการปกครอง โดยสมาชิกที่ใช่พระ 
     สงฆ์ (non clerical) และสมาชกิส่วนใหญ่ไม่ได้รบัศลีบวช)
lay ministry   = ศาสนบริการโดยฆราวาส (เช่น หน้าที่เป็น lector, acolyte 
     และอื่น ๆ ที่สภาพระสังฆราชก�าหนด) 
lay man    = ฆราวาส (คริสตชนที่ไม่เป็นพระสงฆ์หรือนักพรต)
lay people   = ฆราวาส (ทั้งชายและหญิง)
lay person   = ฆราวาส (ทั้งชายและหญิง)
lay woman   = สตรีฆราวาส
Lamb, the   = พระผู้เป็นลูกแกะ (หมายถึงพระเยซูเจ้า)
  Lamb of God, the  = พระผู้เป็นลูกแกะของพระเจ้า
 paschal lamb, the  = พระผู้เป็นลูกแกะปัสกา
Lamentations  = เพลงคร�่าครวญ 
lapse    = ช่วงเวลาที่ผ่านไปโดยไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 the lapsi (ละติน) หรือ the lapsed Catholics = คาทอลิกผู้ละทิ้งความเชื่อ
Last Judgement  = การพิพากษาสุดท้าย
Last Supper  = อาหารค�่ามื้อสุดท้าย
last things   = สิ่งสุดท้าย (มี 4 อย่าง คือ ความตาย การพิพากษา 
     สวรรค์ และนรก)
Latae sententiae penalty  = การลงโทษโดยอัตโนติ 
     (ตามความผิดที่กฎหมายบางข้อก�าหนดไว้)
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ทว่งท�านองแห่งรัก
ผงศิลา 

ประโยชน์ของมิสชันนารี
พ่อค้าผู้ร�่ารวยคนหนึ่งได้ไปเท่ียวเกาะ 

แห่งหนึ่งซึ่งสวยมาก คนพื้นเมืองได้มารับจ้าง
แบกสัมภาระให้กับเขา ระหว่างทางไปโรงแรม 
ซึง่มีระยะทางไกลพอสมควร พ่อค้าได้คยุกบัคน
พืน้เมอืงหลายเรือ่ง คนพืน้เมอืงได้เล่าถงึคณุพ่อ
มสิชนันารทีีเ่ข้ามาแพร่ธรรมทีเ่กาะนี ้และชาวเกาะ 
ได้กลับใจมานับถือศาสนาคริสต์ พ่อค้ายิ้มเยาะ
กล่าวกับคนพื้นเมืองว่า “ฉันไม่เห็นว่ามิสชันนารี
พวกนี้จะท�าประโยชน์อะไร นอกจากจะโน้มน้าว
ให้คนเปลี่ยนศาสนา”

คนพื้นเมืองเงียบเสียงในทันทีเขาก้ม
หน้าแบกสัมภาระและเดินต่อไป จนมาถึงหลัก
หินใหญ่สองสามก้อนที่วางอยู ่กลางเกาะนั้น 
ด้วยความแปลกใจพ่อค้าจึงถามคนพ้ืนเมืองว่า  
“ท่านหยุดท�าไม?” “เพราะฉันอยากให้ท่าน 
ทราบบางเร่ืองที่เคยเกิดขึ้นที่นี่” คนพื้นเมือง
ตอบ “ไหนลองเล่าให้ฉันฟังซิ” พ่อค้ากล่าวด้วย
สีหน้าสงสัย

“ท่านทราบไหมว่าก่อนที่คุณพ่อมิสชัน
นารจีะมาแพร่ธรรมทีน่ี ่พวกเราเป็นเผ่าท่ีกนิเนือ้

มนษุย์ ทนัททีีเ่ราพบคนแปลกหน้าทีเ่กาะของเรา 
เราจะจับเขา มัดมือ มัดเท้า และน�ามาที่กองหิน
สามก้อนท่ีท่านเห็นนี ้เราจะถลกหนงัเขา และต้ม
เขาถวายเทพเจ้า และเราจะกนิเนือ้ของเขา แต่เมือ่ 
คุณพ่อมิสชันนารีมาที่ เกาะของเรา คุณพ่อ 
ได้สอนเราให้เข้าใจถึงค�าสอนแห่งความรักของ
พระเยซูเจ้า และช่วยให้เราเลิกประเพณีท่ีโหด
ร้ายและป่าเถื่อนต่าง ๆ ท่านสอนให้เรารัก
พระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์ ถ้าไม่มีพวกท่านที่
สอนเรา เชื่อได้เลยว่าป่านนี้คุณคงจะถูกต้มใน
หม้อเรียบร้อยแล้ว”

โลกเราอยูร่อดจนถงึทกุวนันีก้เ็พราะความ
รักของพระเจ้า และมีชายหญิงผู้ด�าเนินชีวิตที่ดี
งามประคับประคองโลกใบนี้ไว้ ลองคิดเล่น ๆ 
ดูก็ได้ ถ้าหากทุกคนในโลกนี้เป็นคนเห็นแก่ตัว 
กอบโกย เห็นแก่ได้ และคิดถึงแต่ตนเอง โลก
ใบนี้จะอยู่ได้อย่างไร? 

ผู้เขียนมั่นใจว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ท�าให้
โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ด้วยความรักและความ
เมตตากรุณาที่เรามีให้แก่กัน 
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กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

มาระโก หรือ ยอห์น มาระโก ถือก�าเนิด
จากครอบครัวที่มีเชื้อสายเป็นชาวกรีกแต่อาศัย
อยู ่ที่กรุงเยรูซาเล็ม และท่านเองได้ให้พวก 
คริสตชนรุ่นแรกๆ ได้ใช้บ้านของท่านเป็นท่ี
ชุมนุมอธิษฐานภาวนาร่วมกัน (กจ 12:12-16)  
และอาจจะเป็นไปได้ที่พระเยซูเจ้าและบรรดา
สานุศิษย ์ของพระองค ์ได ้ใช ้บ ้ านนี้ เป ็น ท่ี 
รับประทานอาหารค�่ามื้อสุดท้ายด้วย

มาระโกได้เป็นเพื่อนร่วมทางของนักบุญ
เปาโล ในการเดินทางไปแพร่ธรรมครั้งแรก แต่
ท่านรู้สึกว่าตัวท่านเองไม่สู้มีความกระตือรือร้น
กบัการเดินทาง ท่านจงึได้กลบัมาทีก่รงุเยรซูาเลม็
เพียงล�าพัง

อีกไม่นานมาระโกได้มาติดตามนักบุญเปโตร  
ท่านมาที่กรุงโรมและคอยรับใช้ให้ความช่วยเหลือ 
ต่างๆ โดยเฉพาะในขณะที่นักบุญเปโตรโดน 
ขงัคกุ นกับญุเปโตรเรยีกท่านมาระโกว่า “ลกูทีร่กั”  
...ต่อมาภายหลงัมาระโกกย็งัได้คอยรับใช้นกับญุ
เปาโล ในเวลาที่ถูกขังคุกด้วยเช่นเดียวกัน

ประชาชนชาวโรมันได้ขอร้องให้มาระโก
ช่วยเขียนบันทึกข้อความต่างๆ ที่ท่านเปโตร
เทศน์สอนไว้เกี่ยวกับชีวประวัติของพระเยซ ู

คริสตเจ้า... มาระโกได้เขียนพระวรสารใน
ช่วงเวลาประมาณก่อนปี ค.ศ.60 ...และเขียน 
พระวรสารฉบับภาษากรีกเป็นฉบับที่สองส�าหรับ
คนต ่างศาสนาท่ีกลับใจมาเชื่อถือพระเยซู 
คริสตเจ้า

มาระโกได้ตั้งโรงเรียนคาทอลิกแห่งหนึ่ง
ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก และที่สุดเพราะความ 
โดดเด่น ท่านมาระโกถูกพวกคนต่างศาสนา 
ต่อต้าน ฉุดกระชาก ลากร่างของท่านไปตาม
ถนนท่ีเต็มไปด้วยก้อนหิน ขรุขระแหลมคม 
แล้วโยนท่านเข้าไปในคุก ท่านได้รับบาดแผล 
ทั่วร่างกาย เลือดไหลไม่หยุด แล้วที่สุดท่าน 
สิ้นใจในคุกนั้นเอง

ยอห์น มาระโก จะถูกกล่าวถึงใน (กจ 
12:25,13:5,15:37) ท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องกับ 
บารนาบัส (คส 4:10) มาระโกอยู่กับเปาโล
ระหว่างที่เปาโลถูกจองจ�าที่กรุงโรม (คส 4:10,  
ฟม 24) และเปาโลก่อนตายไม่นานได้ขอให้ 
มาระโกมาช่วยเหลือ (2 ทธ 4:11) เปโตรยัง
กล่าวถึงมาระโกในฐานะผู้ช่วยของตนอีกด้วย 
(1ปต 5:13) และธรรมประเพณีบอกว่าเขา 
เป็นผู้นิพนธ์พระวรสารฉบับที่สอง 

นักบุญมาระโก
(ผู้นิพนธ์พระวรสาร)
(St. Mark)

(Evangelist * First Century)

ฉลอง 25 เมษายน
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แบบฟอร์ม
สมัครสมาชิกใหม ่

สมัครสมาชิกใหม่ ต่ออายุสมาชิก

ชื่อ................................................................นามสกุล.......................................................................

ที่อยู่..................................................................................................................................................

......................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์....................................

 อุดมสาร (รายสัปดาห์ 1 ปี 52 ฉบับ 400 บาท)

 อุดมศานต์ (รายเดือน 1 ปี 12 ฉบับ 400 บาท)

(ช�าระล่วงหน้า 5 ปี, 10 ปี มีของที่ระลึกมอบให้โดยได้ส่งเงินมาเป็นจ�านวน.........................บาท

โดยทาง เงินสด

 ธนาณัติ สั่งจ่าย ป.ณ.ยานนาวา 10120 ในนาม “ซิสเตอร์ศักดิ์ศรี งามวงศ์”

 เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย “การพิมพ์คาทอลิก”

 โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยโอเรียนเต็ล

 ในนาม “การพิมพ์คาทอลิก” บัญชีเลขที่ 226-0-006040

 * กรณีโอนเงินกรุณา FAX. ใบสลิป (Pay in) กลับไปยังการพิมพ์ฯ  

 หรือโทรศัพท์แจ้งให้ทราบด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการช�าระเงิน 

 และออกใบเสร็จรับเงิน
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“...วนัที ่24 สงิหาคม ค.ศ. 79 ภเูขาไฟวสิเุวยีส  
(Vesuvius) ได้เกิดปะทขุึน้อย่างรุนแรง ทัง้ฝุน่ควนั 
และก๊าซพิษได้ปกคลุมเมืองจนท้องฟ้ามืดมิดดังอยู่
ในยามราตรี หินพัมมิซจากปล่องภูเขาไฟร่วงหล่น
จากท้องฟ้าเข้าถล่มเมอืงดงัห่าฝน ท้องทะเลป่ันป่วน
เพราะแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดอย่างรุนแรง 
ชาวเมืองที่ไร้หนทางในการหลบหนีต้องถูกฝังทั้ง
เป็นอยู่ภายใต้การทับถมของเถ้าถ่านภูเขาไฟและ
ลาวา แล้วเมืองก็ล่มสลายลงเพียงข้ามคืน ปอมเปอี
ถูกลบออกจากหน้าประวัติศาสตร์ จนเวลาผ่านไป
เกือบ 1700 ปี เมืองแห่งนี้จึงถูกค้นพบและมีการ
ขุดค้นทางโบราณคดี ซากเมืองที่อยู่ภายใต้เถ้าถ่าน
นั้นยังอยู่ในสภาพเดิม ซากศพของชาวเมืองต่าง
บ่งบอกถึงความทุกข์ทรมานที่ได้รับ บางคนนั่ง 
ซบหน้า บางคนอยู่ในสภาพดิ้นรนครั้งสุดท้ายก่อน 
ความตายจะมาเยือน..” คือเร่ืองราวเล่าขานที่เรา 
พบในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ของโลกและ 
ในหนังสือท่องเที่ยวประเทศอิตาลี ซึ่งดึงดูดให้ 
นักเดินทางอย่างเราต้องหาโอกาสไปเยือนสัก 
ครั้งหนึ่งในชีวิต และเพราะปอมเปอีเป็นสถานที่ 
ที่มีส�าคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลกซึ่งบรรดากรุ๊ปทัวร์ไทยไม่มีทางเลือกให้เป็น 
หนึ่งในโปรแกรมทัวร์แบบปกติอย่างแน่นอน การ
เดินทางมาพิสูจน์ปริศนานี้ด้วยสายตาของตนเอง 
จึงถูกวางแผนขึ้นอย่างมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจง

หลังจากการโดยสารรถไฟจากโรมมาลงที่
เมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งใกล้ ๆ เมืองเนเปิลส์ทาง
ตอนใต้ เราได้รับน�้าใจจากคุณพ่อนักบวชคณะ 
ฟรังซิสกัน ภราดาน้อย กาปูชิน ชาวไทยท่านหนึ่ง
ซึ่งได้มาท�างานในแขวงนี้เป็นเวลาถึงสามสิบปี โดย
จดัหาทีพ่กัในวดัของท่านให้กลุม่ของเราตลอดระยะ
เวลาสัน้ ๆ  ทีเ่ราตดัสนิใจจะใช้ช่วงเวลาพิเศษทีเ่มอืง
นี้ และในเช้าวันถัดมาซึ่งอากาศแจ่มใสเป็นพิเศษ 
คณะของเราก็ได้เดินทางไปเยือนเมืองปอมเปอีซึ่ง 
ตัง้อยูไ่ม่ห่างจากเมอืงเนเปิลส์เท่าใดนกั ก่อนเดนิทาง 
เข้าไปส�ารวจเมืองโบราณปอมเปอี คุณพ่อน�าเรา
ไปเยี่ยมชมมหาวิหารแม่พระราชินีแห่งสายประค�า
ศักดิ์สิทธิ์แห่งปอมเปอีที่ใหญ่โต สง่างามและ
ศกัดิส์ทิธิส์มนาม เราทึง่ในความสวยงามของผลงาน 
ทางศิลปะทั้งภายนอกและภายในมหาวิหารตลอด
จนความศรัทธาของมวลสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีมิสซา
อยู ่ในขณะนี้ ภายหลังมิสซาเรายังมีโอกาสได้
เยี่ยมชมสักการสถานชั้นในและซื้อของที่ระลึกก่อน 
เดินเท้าต่อไปยังประตูทางเข้าเมืองโบราณปอมเปอี 
สิง่หนึง่ทีเ่ราต้องท�าความเข้าใจคอืชือ่ Pompeii กบั 
Pompei เพราะแม้จะอ่านเหมอืนกนั แต่ Pompei 
หมายถึงปอมเปอีที่เป็นเมืองใหม่ ส่วน Pompeii 
หมายถึงซากเมืองโบราณที่นักโบราณคดีเชื่อกันว่า 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อราว 600-800 ปีก่อนคริสตกาล  
โดยพฒันาจากหมูบ้่านชนบทไร่นาของชาวอทีรสักนั
มาเป็นชมุชนเมอืงแบบโรมนั จนกระทัง่ในปี ค.ศ.79  
ได ้ถูกลาวาและเถ ้าถ ่านของภู เขาไฟวิสุ เวียส 
ท�าลายล้าง

คณะเดินทางกลุ่มเล็ก ๆ ของเราเข้าไปต่อ
คิวเพ่ือซื้อบัตรเข้าชมเมืองโบราณ มีแผนที่น�าทาง
แนบมาให้สามสี่ชุดเราจึงแบ่ง ๆ กันดู ผมปล่อย
ให้เพื่อนร่วมทางได้ท�าหน้าที่ผู้น�า อ่านแผนที่และ
ตดัสนิใจแทนว่าจะเลอืกไปชมอะไรในอาณาบรเิวณ

Pompeii..ปริศนาธรรมแห่งความตาย

มุมเล็กๆ ของนักเดินทาง
คุณพ่อปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธุ์
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ที่กว้างใหญ่ของเมืองโบราณแห่งนี้ กลุ่มของเรา
พุ่งเป้าไปที่สนามกีฬาเป็นแห่งแรก เมื่อเดินผ่าน
ประตูทางเข้าไปยืนอยู่ตรงใจกลางสนามกีฬา ภาพ
ของนักรบกัลดิเอเตอร์ก็ฉายขึ้นมาเหมือนที่ได้ชม
ภาพยนตร์ยังไงยังงั้น สมาชิกของเราเดินปะปนไป
กับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ๆ จนในที่สุดก็แยกย้าย
กันไปคนละทิศละทาง เอาเป็นว่าใกล้ถึงเวลากลับ
แล้วค่อยโทรศัพท์ตามตัวกันก็ได้ ผมเดินเก็บภาพ
ไปเรื่อย ๆ ตามถนนที่ปูด้วยก้อนหินพร้อมกับ 
นักเดินทางมากมายหลายกลุ ่ม แสงแดดแผด
จ้ามากขึ้นแล้ว เห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวแถบเอเชีย
หลายคนเดินกางร่มเป็นที่น่าประหลาดใจส�าหรับ 
นกัท่องเทีย่วโซนยุโรปทีพ่สิมัยแสงแดด เดนิตามกนั
ไปเรื่อย ๆ จนผ่านซากอาคารบ้านเรือน ซึ่งภายใน 
มีร่องรอยของภาพจิตรกรรมฝาผนัง ห้องนอน  
ห้องนัง่เล่น มทีางเดนิ สวนและลานกลางบ้าน มองเหน็
บ่อน�า้พทุีไ่ม่มนี�า้ไหลมาแล้วนานเกอืบสองพนัปี ถดัมา 
อีกเป็นตลาด มีร้านขายอาหารริมถนน (เห็นมีเตา
หลมุเรียง ๆ  กัน) ภาพวาดคนขายขนมปัง หนิโม่แป้ง
และเตาอบในโรงงานที่ยังหลงเหลืออยู่ให้พอมอง
เหน็ ผมเดนิต่อไปจนมาหยดุอกีททีีโ่รงอาบน�า้โรมนั
ขนาดใหญ่ เดินเข้าไปส�ารวจเห็นบ่อน�้า สระว่ายน�้า
และระบบท่อส่งน�้าแบบโบราณ ซากรูปปั้นที่ตกแต่ง
ตามจุดต่าง ๆ และเห็นมีโลงกระจกที่บรรจุร่าง
ของผู้เสียชีวิตในลักษณาการดิ้นรนเมื่อเผชิญหน้า 
กับความตาย ผมรู้จักเศร้าใจอยู่บ้างเมื่อนึกว่าถ้า
เป็นตัวเราที่ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เช่นนั้นจะ
รูส้กึอกสัน่ขวญักระเจงิขนาดไหน ออกจากโรงอาบน�า้ 
ก็มาโผล่เอาที่ฟอรัมซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชน มีวิหาร
เทพีวีนัส วิหารเทพอะพอลโล เทพจูปีเตอร์ เดิน
ผ่านโรงเก็บเคร่ืองปั้นดินเผาจ�านวนมากมายที่ขุด
พบ และร่างของผูเ้สยีชวีติทีน่ัง่พนมมือวอนขอความ
ช่วยเหลือจากเทพเจ้า ข้าง ๆ ร่างนั้นตั้งภาชนะหิน
ที่เหรียญเงินจ�านวนหนึ่งต่างถูกนักท่องเที่ยวโยน
เข้าไปให้ ผมหยุดทักทายเขาในใจก่อนเดินเลยไป
ตามเส้นทางที่ทอดเชื่อมซากอาคารซ่ึงถูกแบ่งซอย

เป็นห้องเล็กห้องน้อยในลักษณะของร้านขายของ 
ก่อนจะไปถงึคฤหาสน์ของบรรดาเศรษฐ ีว่ากนัว่า ที่
คฤหาสน์แห่งเทพฟอน(Faun) ซึง่เป็นเทพผูพ้ทิกัษ์
สัตว์ นักโบราณคดีตั้งชื่อคฤหาสน์นี้ตามรูปปั้น 
เทพฟอนก�าลังเต้นระบ�าเริงร่าซึ่งพบอยู่กลางสวน  
มีการค้นพบโครงกระดูกผู้หญิงที่ก�าลังจะส้ินลม 
หอบเครื่องเพชรเครื่องทองขณะพยายามหนีตาย

ความเมื่อยล้าจากการเดินที่เท้าต้องสัมผัส
กับก้อนหินปูถนนเป็นเวลาหลายชั่วโมงบวกกับ
แสงแดดที่แผดก�าลังมากขึ้นกว่าเดิมท�าให้ความ
รู้สึกอยากรู้อยากเห็นแบบเด็ก ๆ ของผมหายไป
แล้วมากกว่าครึ่ง จุดสุดท้ายที่ผมตัดสินใจเข้าไป
เยีย่มชมคอืโรงละครกลางแจ้งทีไ่ด้ยนิมาว่าสวยงาม
นกัหนา โรงละครทีพ่บเป็นลกัษณะของโคลอสเซยีม  
การบูรณะซ่อมแซมเผยแสดงความสวยงามของ 
โรงละครกลางแจ้งแห่งนีอ้ย่างหมดเปลอืกและกลาย
เป็นเครือ่งยนืยนัว่าชาวเมอืงปอมเปอคีลัง่ไคล้ความ
บันเทิงเริงรมย์ ผมสรุปเอาเองว่าสถานที่แห่งนี้มี
สภาพสวยงามทีส่ดุในบรรดาสิง่สร้างทีข่ดุค้นพบใน
เมืองโบราณปอมเปอี ถึงเวลาต้องโบกมือลาสถานที ่
แห่งนี้แล้ว ความรู้สึกทั้งมวลที่เกิดขึ้นคงไม่ใช่
เพียงความเศร้าสลดใจกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น
กับเมืองนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีต หากแต่ยัง
เป็นความประหลาดใจเมื่อได้มาพบเห็นกลุ่มชนผู้
มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองแม้เกือบสองพันปีที่ผ่าน
มา เมืองที่เคยย่ิงใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่งดงาม
ริมอ่าวเนเปิลส์เชิงภูเขาไฟวิสุเวียส แต่แล้วความ
ย่ิงใหญ่สมบูรณ์พร้อมก็มิอาจต้านทานภัยพิบัติทาง
ธรรมชาตไิด้ ทรพัย์สมบตัมิากมายทีส่ะสมไว้ในคลงั 
เมื่อถึงเวลาต้องเผชิญหน้ากับความตาย แม้เหรียญ
เงินเล็ก ๆ สักเหรียญก็น�าติดตัวไปไม่ได้ นึกถึง
พระวาจาตอนนี้ขึ้นมาทันใด “คนโง่เอ๋ย คืนนี้เขา
จะเรียกเอาชีวิตเจ้าไป แล้วส่ิงที่เจ้าได้เตรียมไว้จะ
เป็นของใครเล่า คนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ส�าหรับ
ตนเองแต่ไม่เป็นคนมั่งมีส�าหรับพระเจ้าก็จะเป็น 
เช่นนี้” (ลก 12:20-21) 
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ผา่นมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

เตือนสติ
ดิฉันมีเ ร่ืองเล ่าอีกเ ร่ืองหนึ่ง ท่ีอยากจะ 

แบ่งปันให้กับท่านผู้อ่าน“อุดมศานต์” ได้ลองน�า 
ไปวิเคราะห์ไตร่ตรอง...ท่านได้พบเห็นสิ่งต่างๆ  
รอบตัว ท่ีอาจเกิดจากตัวท่านเองหรือจากบุคคล
รอบข้าง ท้ังท่ีต้ังใจและไม่ได้ต้ังใจให้เกิดขึ้น  
ที่กระท�าต่อกันโดยขาดจิตใต้ส�านึก...

วันหนึ่ง มีพ่อและลูกชายคนหนึ่ง เขา 
ทั้งสองนั่งพักผ่อนอยู ่หน้าบ้าน ผู ้ เป ็นพ่อนั้น 
ค่อนข้างชรามากแล้ว ก�าลังนั่งมองดูธรรมชาติ 
รอบตัวอย่างสนอกสนใจ ส่วนลูกชายกลับสนใจ
อ่านแต่หนังสือพิมพ์ที่อยู่ในมือ

สักครู่ พ่อก็เรียกลูกชายให้ดูนกที่บินไปมา
บนต้นไม้ พ่อถามลูกว่า “นั่นนกอะไร?” ลูกชาย
หันมามองและตอบว่า “นกกระจอก” พ่อนั่งมอง...
แล้วสักครู ่ก็เอ่ยถามลูกอีกว่า “นกอะไรอยู ่บน 
กิ่งไม้?” ลูกชายช�าเลืองด้วยหางตาและบอกว่า  
“นกกระจอกไงล่ะ ผมบอกพ่อไปแล้วนะ” แล้ว
ลูกชายก็ก้มหน้าอ่านหนังสือพิมพ์ต่อไปด้วยความ
หงุดหงิด เพราะเริ่มร�าคาญกับค�าถามซ�้าๆ ของ 
ผู้เป็นพ่อ... แต่แล้วพ่อก็ถามลูกอีกครั้ง และคราว
น้ีลูกชายสติแตก เขาระเบิดอารมณ์ เขาท�าท่า 
โมโหที่พ่อถามจุกจิก เขาตะโกนใส่พ่อสุดเสียง  
“พ่อถามถึง 3 คร้ัง...พ่อไม่เข้าใจหรือว่า ผม
บอกพ่อแล้ว...ผมเบื่อและร�าคาญมากๆ ผมอยาก 
จะอ่านหนังสือพิมพ์มากกว่าจะตอบค�าถามแย่ๆ 
ของพ่อ”

ผูเ้ป็นพ่อมองดลูกูชายด้วยความผดิหวงั เขา
ค่อยๆ ลุกขึ้นเดินเข้าไปในบ้านด้วยความเสียใจ
กับค�าตอบ และกิริยาท่าทางที่ลูกแสดงออกต่อเขา

สักครู่พ่อเดินกับมาหาลูกพร้อมกับถือสมุด
บันทึกเก่าๆ เล่มหนึ่ง เขาส่งให้ลูกชาย แล้วบอก
ว่า “อ่านดังๆ เด๋ียวนี”้... ลกูชายเริม่อ่านข้อความใน
สมุดเล่มนั้น ความว่า “ลูกจ๋า พ่อบันทึกเหตุการณ์
นีเ้มือ่ลกูอาย ุ3 ขวบ เป็นความสขุของพ่อทีล่กูรูจั้ก
สงัเกตสิง่รอบๆ ตวั ลกูเหน็นกบนิมาทีโ่ต๊ะหน้าบ้าน 
ลูกถามพ่อว่า “นกอะไรครับพ่อ น่ารักจัง” แล้วพ่อ
กต็อบลกูว่า “นกกระจอก” ลกูยิม้ พ่อกย็ิม้ เราต่าง
สบตากันด้วยความสุข ลูกยังคงถามประโยคเดิม 
“นกอะไรครับพ่อ น่ารักจัง”...ลูกถามพ่อซ�้าแล้วซ�้า
เล่าอย่างไม่เบื่อ และพ่อก็ตอบลูกทุกครั้งอย่างไม่
เบื่อเช่นเดียวกัน...

แต่วันนี้ พ่อถามลูกไม่กี่ครั้ง ลูกก็โกรธพ่อ
แล้ว พ่ออยากให้เรามีเวลาให้แก่กันเหมือนอย่าง
ตอนที่ลูกยังเล็กๆ ที่ไร้เดียงสา แต่ตอนนี้พ่อเลี้ยง
ลกูจนเตบิใหญ่ ให้ทกุอย่างและให้การศกึษาทีเ่หนอื
กว่าพ่อเสยีอีก แต่ลกูกลบัเหน็พ่อเป็นเพยีงคนแก่ที่
น่าร�าคาญ ซึ่งตรงกันข้ามเพราะส�าหรับพ่อแล้ว ลูก
ยังเป็นเด็กเล็กๆ และน่ารักในสายตาของพ่อนะ

ลูกชายนั่งร้องไห้ ส�านึกผิดและรู้สึกตัวที่ท�า
ไม่ถูก พูดให้พ่อเสียใจ ไม่ได้คิดถึงหัวอกของคน
เป็นพ่อ ไม่ส�านึกบุญคุณที่พ่อได้เลี้ยงเขามาอย่างดี 
แล้วเขาเคยตอบแทนให้พ่อชืน่ใจหรอืเปล่า เขาเคย
แสดงน�า้ใจห่วงใยต่อพ่อบ้างไหม? เขาเคยห่วงและ
คิดถึงพ่อสักนิดหนึ่งไหม?

ลูกชายโผเข้ากอดพ่อ และร้องไห้พร้อมทั้ง
ขอโทษที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าและความรักของพ่อ
ที่มีต่อเขาเลย และจากสมุดบันทึกของพ่อเล่มนี้ 
ท�าให้เขาเข้าใจแล้วว่า พ่อรักเขามากขนาดไหน พ่อ
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ท�าทุกสิ่งให้ลูกได้ด้วยความเต็มใจ เพราะความรัก 
ที่บริสุทธิ์ และท�าให้โดยไม่หวังผลตอบแทน  
แต่คนเป็นลูกกลับเห็นคนอื่นและสิ่งอื่นๆ ดีกว่า 
พ่อผู้มีพระคุณต่อเขา 

ลูกชายส�านึกแล้ว...เหตุการณ์ธรรมดาเช่นนี้ 
เกิดขึ้นบ่อยกับพวกลูกๆ ลูกควรมองย้อนกลับไป
หาอดีต ลูกๆ จะเห็นว่าความรักอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มี
ใครเทียบได้ ก็คือความรักจาก พ่อและแม่

ยังไม่สายเกินไปท่ีจะหันมามองพ่อแม่ที่ยัง
มีลมหายใจว่า ท่านต้องการก�าลังใจ และความรัก
จากพวกลกูๆ ...ฉะนัน้ รบีท�าสิง่ดีๆให้กบัท่านก่อน
ที่จะสายเกินไปนะคะ

ระยะนี้เราจะเห็นมีคลิปเผยแพร่รณรงค์ให้
ทุกคนท�าความดี ประเทศต่างๆ ก็เผยแพร่ให้คน 
ในประเทศของตนมีจิตกุศล เอื้ออาทรต่อกันด้วย
ตัวอย่างง่ายๆ ที่ดูแล้วเข้าใจ แม้จะไม่ได้ท�าทันที 
แต่เมื่อมีโอกาสสิ่งที่อยู่ในจิตใจเขาก็จะน�าออกมา
ใช้ เมื่อคนเราต่างมีความรัก ความเมตตาต่อกัน 
โลกใบนี้ก็จะดูสดใสยิ่งขึ้น เช่นการปฏิบัติต่อคนที่
เป็นเพื่อนร่วมโลก 

อย่างเวลาเราเห็นคนชราหิ้วของหนักก็รีบ
เข้าไปช่วยด้วยความเต็มใจ จะเห็นรอยยิ้มซึ่งมอบ
ให้แก่กันและกัน “รอยยิ้ม” มันยิ่งใหญ่กว่าค�า 
“ขอบคุณ” เมื่อผู้รับอิ่มสุข ผู้ท�าความดีก็หัวใจพอง
โตเมื่อได้ท�าประโยชน์หรือท�ากิจการดีต่อผู้อื่น มัน
ไม่ได้ยากล�าบาก แต่เป็นน�้าใจที่งดงาม ที่อยากจะ
มอบให้คนอืน่ต่อๆ ไปอย่างไม่มีวนัจบ และเมือ่เรา
ท�าดีต่อเขาๆ ก็จะท�าดีส่งต่อให้คนอื่นๆ อีก และ
ค่อยๆ ขยายวงกว้างขึ้นไปเรื่อยๆ 

ดิฉันได้รับคลิปจากประเทศสิงคโปร์เห็นว่า
ดีจึงอยากน�ามาเล่าแบ่งปัน ซึ่งเป็นเรื่องของ “การ
เสียสละ” และสอนคนเราในเรื่องของการให้ ดังที่
เห็นภาพยายคนหนึ่งพาหลานชายวัย 6 ขวบไปซื้อ

ของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ยายเลือกซื้อของใช้
ที่จ�าเป็น และหยิบใส่ในรถเข็น หลานชายมองเห็น
เค้กก่อนหนึ่งอยู่บนชั้นวางของ ซึ่งดูน่ากิน เขาจึง
หยิบมาใส่ในรถเข็นของยาย โดยที่ยายไม่ทันได้
เห็น จึงเข็นรถไปที่แคชเชียร์จ่ายเงิน ยายค�านวณ
ค่าสนิค้าและมองดเูงนิในกระเป๋าทีม่อียูไ่ม่มาก และ
เม่ือเห็นกล่องเค้ก ยายปฏิเสธว่า “ไม่ซื้อ” และ
บอกหลานว่า “เรามีเงินไม่พอ” หลานร้องไห้ ขอ
ให้ยายซื้อเค้กกล่องนั้นเพราะจะเอาไปฝากคุณตา
ที่บ้าน และบอกว่าเป็นวันเกิดของคุณตา แต่ยาย
ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่า “ไม่เอา” พร้อมทั้งลาก
หลานชายเพื่อจะไปขึ้นรถประจ�าทาง หลานก็เดิน
ร้องไห้ พอดีมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆ เขา
เหน็เหตกุารณ์และเข้าใจความรูส้กึตรงนัน้ เขาหยบิ
กล่องเค้กนั้นไปจ่ายเงินแทน และส่งให้เด็กน้อย 
ยายปฏเิสธไม่ยอมให้หลานรบัเค้ก แต่ชายหนุม่พดู
เสรมิขึน้ว่า “ผมเคยอยากได้เค้กตอนทีผ่มอายเุท่าๆ 
กบัเดก็คนนี ้แต่ผมไม่มเีงนิ และกม็ชีายคนหนึง่ได้
ซื้อให้ ตอนนั้นผมดีใจมากๆ...กรุณาให้หลานคุณ
ยายรับเค้กกล่องนี้ไว้เถิดครับ”...

หลานรีบน�าเค้กกลับบ้านเพื่อไปให้คุณตา 
และเล่าให้คุณตาฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น คุณตา
จ�าเหตุการณ์ในอดีตนี้ได้ทันที เพราะเมื่อสมัยที่
คุณตายังเป็นหนุ่มก็เคยซื้อเค้กให้กับเด็กน้อยคน
หนึง่...โลกกลมจรงิๆ ชายหนุม่ได้ตอบแทนบญุคณุ
โดยไม่รู้เลยว่า เด็กตัวน้อยนี้คือหลานของคุณตา 
ผู้มีพระคุณ ...นี่เพราะเขาเคยได้รับความเมตตา 
เอือ้อาทรจากผูใ้จบญุ เขาจึงมแีบบฉบบัทีด่ทีีต่ดิตา
ตรึงใจของเขา และมันส่งผลให้เขากระท�าความดี
เช่นเดียวกันนี้ต่อผู้อื่น และจะท�าไปตลอดชีวิต

ดิฉันเชื่อว่า เรื่องสั้นๆ ทั้งสองเรื่องนี้ คง
ได้ให้ข้อคิดที่ดีๆ และเตือนสติ...เราควรหาโอกาส
ตอบแทนผู ้อื่นเมื่อเราท�าได้ และจงรีบท�าด้วย 
นะคะ 
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คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา 

เคย “ฝัน” อยากเป็นอะไร “ฝัน” อยากมี
อะไร “ฝัน” อยากท�าอะไรกันบ้างไหม

ฝันที่เคยเกิด..... ยังคงเป็นฝันอยู่จนวัน
นี้ หรือ ฝันที่เคยเกิด ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป 
เพราะเราได้สิง่ฝันมาอยูใ่นช่วงเวลาแห่งชีวิต เกดิ
ประสบการณ์จริงตามฝันแล้ว 

เรือ่งของ “ความฝัน” เป็นสิง่ทีเ่ราล้วนเคย
มโนภาพด้วยกันทั้งสิ้น ตั้งแต่ในวัยเด็ก จนถึง
วัยผู้ใหญ่ ความฝัน คือ สิ่งที่เรายังไม่ได้ใน
ขณะนี้ เดี๋ยวนี้ ความฝัน คือ สิ่งที่เราปรารถนา
ได้ มีตั้งแต่ฝันเล็กๆ ไปถึงฝันใหญ่ๆ ฝันที่เป็น
ไปไม่ได้ จนไปถึงฝันที่เป็นไปได้ หรือฝันท่ีไม่
เคยเชื่อมาก่อนเลยว่าจะเป็นไปได้แต่กลับเป็น
ไปได้ในที่สุด

คนบางคนมีฝัน แล้วมีความสุข และคน
บางคนกลับมีความทกุข์อนัเกดิจากความฝัน มนั
ต่างกันอย่างไร

ผู ้ เขียนได้แบ่งลักษณะฝันของคนไว้  
3 กลุ่ม 

กลุ่มแรก เรียกว่า ฝันเฟื่องคนกลุ่มนี้  
มีความฝันไปเรื่อย ฝันฟุ้งไปต่างๆ นานา ซึ่ง 
ไม่แปลกที่เราจะพบการฝันเฟื่องในตัวคนอื่นที่
เราได้พูดคุยด้วยหรือแม้กระทั่งตัวเราเอง เช่น 
ฝันอยากเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก อยากมี 
ช่ือเสียง อยากเป็นอมตะ อยากอิม่ทพิย์ อยากเท่ียว 
ทุกวัน โดยไม่ต้องท�างานใดๆ อยากมคีูท่ีห่น้าตา
สวย หน้าตาหล่อ อยากตายแล้วขึ้นสวรรค์เลย 
ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานที่ไฟช�าระ หรือตกนรก 
อยากให้มีคนรักมากๆ 

คนกลุ่มนี้ ฝันแล้ว ฝันอีก ฝันอีก ฝัน
แล้ว...... สุขลอยๆ กับการได้ฝัน .... แต่ในโลก
แห่งความจริงกับความฝันนั้น ช่างแตกต่างกัน
อย่างลิบลับ และความฝันของกลุ่มนี้ เป็นความ
ฝันที่เป็นวิมานอากาศ ลอยเคว้งคว้างไปมา.....

เพราะ..... ได้แต่ฝัน.... แต่ไม่มีสิ่งใดเกิด
ขึ้น ไม่มีการกระท�าอะไรใดๆ กับความฝัน 

หลายคนในกลุ่มนี้ พอเลิกฝัน ก็จะมานั่ง
หงุดหงิดโวยวาย ไม่พอใจชีวิตที่เป็นอยู่ รู้สึก
โลกนี้ไม่ยุติธรรมกับตนเอง เที่ยวมองหาฝัน
ใหม่ๆ เพ้อไปเรื่อย จ้อกับคนอื่นไปทั่วถึงความ
ฝันของตนเอง.....

โดย..... ยังไม่ลงมือท�าอะไรใดๆ มีเพียง
แต่พูดมาพูดไป รอราชรถมาเกย รอฝันลอย
มาหา

กลุ่มสอง เรียกว่า ฝันฝ่อ คนกลุ่มนี้ มี
ความฝัน อยากเป็นโน่น อยากเป็นนี่ ไม่ได้เพ้อ 
ไม่ได้ลอย ไม่ได้ฟุ้งเท่าคนกลุ่มแรก.... คนกลุ่ม
นี้ เป็นคนจุดประกายฝันของตนเอง และดับ
ประกายฝันนั้นด้วยตนเองเช่นเดียวกัน เมื่อเริ่ม
ฝันอะไร ก็จะรีบหักล้างตนเอง คนกลุ่มนี้ หลาย
คนก้าวเข้าหาความฝัน และจู่ๆ ก็หยุดก้าว และ
เดินหนีออกมาจากฝันเองอย่างดื้อๆ ด้วยค�า
ว่า “แต่” ด้วยค�าว่า “เป็นไปไม่ได้หรอก คน
อย่างฉัน”

ตัวอย่างเช่น “ฉันอยากจะเป็นคนศรัทธา 
เป็นคนทีม่นีสิยัท่ีดแีบบพีค่นนี ้คณุคนนัน้จงั...... 
แต่..... คงเป็นไปไม่ได้หรอก เพราะฉนัท�าบาปไว้
เยอะ... อย่างไรคงศรทัธาแบบพีเ่ขาได้ยาก” “ฝัน

เลือกฝันแบบใด
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อยากเรียนต่อสูงๆ จบต่างประเทศ... แต่คงเป็น
ไปไม่ได้หรอก บ้านเราไม่มีเงิน เราเองก็อ่อน
ภาษา ไม่มีทางที่จะไปได้แน่ๆ” 

พูดความฝันไป ก็ “ไล่ฆ่าฝัน” ไปด้วย
พร้อมๆ กัน ท�าให้ไม่กล้าลงมือ หรือไม่กล้า
เดินต่อ หรือพอโอกาสหรือจังหวะมีมา ก็ไม่คว้า
แต่เดินหนี 

ตัวอย่างเช่น “อยากพูดเก่ง มีความมั่นใจ
เหมือนกับเพื่อนคนนี้จัง... ไปเรียนคอร์สความ
มั่นใจดีกว่า” แต่พอมีโอกาสได้ขึ้นพูด ได้ออก
แสดงหน้าเวที กลับพูดว่า “ไม่เอา... ไม่กล้า.. 
ไม่พูด .... ให้คนอื่นพูดเถอะ เราพูดไม่เก่ง เรา
อายที่จะพูด”

เริ่มต้นเหมือนจะดี ..... แต่กลับล�าตรง
กลางทาง ท�าให้ฝัน.... กลายเป็น “ฝ่อ”ใน
ที่สุด 

กลุ่มที่สาม เรียกว่า “ฝันใฝ่” คนกลุ่มนี้ 
เริ่มจากมีความใฝ่ฝัน และเขาเริ่มจากเดินตาม
ฝันที่ได้ใฝ่ไว้ และพยายามท�าให้ตนเองเข้าใกล้
ความใฝ่ฝัน เพือ่ให้ความใฝ่ฝันทีฝั่นใฝ่ได้ กลาย
เป็น “ฝันที่เป็นจริง” 

คนกลุ่มนี้ จะมีความ “เพียรพยายาม” 
และใช้ “ความอดทน” ด้วยการ “ลงมือกระท�า” 
เพื่อสาวความฝันให้ใกล้ตัว สานความฝันให้เข้า
ใกล้ความจริง ดังรายการเรียลลีตี้หนึ่งของไทย
เราใช้ค�าศัพท์ว่า “นักล่าฝัน”

หากเราได้อ่านหนังสือชีวประวัติคนท่ี
ประสบกับความส�าเร็จหลายคน คนเหล่านี้จะ
เล่าถึงความฝันสมัยเด็ก ซึ่งหากย้อนเวลาลงไป 
เขาคงไม่คิดว่าเขาจะมีดังเช่นวันนี ้สิง่ทีค่นเหล่านี้ 
ได้ท�าอยู่ตลอดคือการคิดหาเส้นทางเดินสู่ความ
ฝันของตนเอง ไม่ว่าเขาจะมีอายุน้อยหรือมาก
เพียงใดก็ตาม ซึ่งเส้นทางที่ก้าวสู่ความฝัน จะมี
สิ่งท้าทาย มีสิ่งที่เป็นบททดสอบตัวเขาอยู่เสมอ 

เพื่อจะดูว่า คนเหล่านี้ จะ “ฝ่อ” แล้วล้มเลิก 
ความฝันของตนเองไปหรือไม่ ซ่ึงผลท่ีได ้
คือ “เขาสู้เพื่อฝัน” พิสูจน์ตนเอง ไม่ล้ม ไม่ละ 
ไม่เลิก ที่จะก้าวต่อ 

จะว่าไปแล้ว..... คนจ�านวนไม่น้อย เริม่ต้น 
จากการฝันเฟื่อง มีสุขแต่ในโลกแห่งความฝัน 
ทุกข์ในโลกแห่งความจริงหยุดเพียงเท่านั้น คน
อีกจ�านวนหนึ่ง หยุดที่จะฝัน เอาความจริงที่เป็น
มาสะกัดกั้น และพันธนาการตนเองไม่ให้เติบโต 
งอกงามเพยีงสานฝัน และมคีนเพยีงจ�านวนน้อย
เท่านั้น ที่กล้าฝัน กล้าใฝ่ กล้าฟัน กล้าฝ่า เพื่อ
ให้ได้มาในสิง่ท่ีตนเองมุง่หวงัไว้ ความฝันของคน
กลุ่มนี้ จึงเกิดมาเป็นการ “ตั้งเป้าหมาย” เพื่อให้
ตนเองมุ่งมั่น เพื่อก้าวไปสู่ “ความส�าเร็จ”

คนกลุม่นี ้จึงเป็นกลุม่ท่ี “ฝันได้ไกล และ
ไปได้ถึง”

กลบัมาทบทวนดตัูวเราเองว่า เรานัน้ เป็น
คนท่ีมคีวามฝันแบบใด.... เป็นพวกคดิฝัน แต่ไม่
ลงมือท�า หรือเป็นพวก อยาก....แต่ อยาก...แต่ 
ท�าให้ชีวิตสับสน รู้สึกว่าท�าอะไรก็ไม่เคยส�าเร็จ 
มองเห็นความฝ่อ ในทุกสิ่งฝัน หรือ เราเป็นคน
ที่พยายามสร้างฝันให้จริง 

คนท้อแท้ จะพูดแต่ว่าตนเองท�าไม่ได้ ท�า
ไม่ได้ ฝันมันไกลเกินกว่าจะเอื้อม

คนพยายามจะพูดว่าขอลองท�าก่อน ลอง
ท�าดู พอเริ่มท�าได้ พอเห็นฝันอยู่ร�าไร

คนอดทน จะพูดว่าพลาดแล้วท�าใหม่  
ผิดเพื่อถูก ไม่เป็นไร เราเริ่มใหม่ได้เสมอ  
เริ่มเห็นแสงแห่งฝัน 

คนส�าเร็จ จะพูดว่าท�าได้แล้ว สามารถ
ท�าได้อีก ความฝันนั้นคือความจริง

พร้อมส�ารวจฝัน สร้างฝัน สานฝัน สนุก
กับการฝันใฝ่ เพื่อให้ฝันกลายเป็นจริงกันหรือ
ยัง...... 
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ดูหนัง
ภูมินทร พงษ�ไกรกิตติ

การเดินทางแหงการเรียนรู 

Ë¹Ñ§àÃ×èÍ§¹ÕéàÅ‹ÒàÃ×èÍ§¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§¢Í§
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แต่จุดเชื่อมของทั้งสองร้านอยู ่ที่ฮัสซัน 
ที่เรียนรู้การท�าอาหารมาตั้งแต่ไปช่วยจ่ายตลาด
กับแม่ตอนเด็ก แต่เขาก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเอง
และเปิดใจเรียนรู้การท�าอาหารฝร่ังเศสแล้วน�า
มาผสมผสานให้เข้ากันกับอาหารอินเดีย โดย
เฉพาะได้รับความช่วยเหลือจากสาวสาย มากู
เร็ต (ชาร์ล็อตต์ เลอ บอง) ผู้ช่วยเชฟประจ�า
ร้านอาหารฝรั่งเศสที่ไม่หวงวิชาท�าอาหารและให้
ค�าแนะน�าดีๆ กับเขามากมาย 

ดูหนังเรื่องนี้จบท�าให้ผมคิดถึงค�าพูดของ 
คุณมาโนช พฒุตาล ผูด้�าเนนิรายการคนกรงุเก่า
เล่าเรื่องทางคลื่นเอฟเอ็ม 96.5 ที่พูดในรายการ
ครั้งหนึ่งว่าปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะความขัดแย้ง
ทีเ่กดิขึน้บนโลกเรานีล้้วนมีต้นตอมาจากการขาด
ความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกันจนน�าไปสู่
ความขัดแย้งและความเกลียดชังกัน 

หนังเรื่องนี้แม้จะเป็นหนังที่ค่อนข้างมอง
โลกสวย หาหนทางคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิด
ขึ้นไปได้ด้วยดี รวมทั้งการจับคู่ให้กับความรักที่
ต่างวัฒนธรรมคือคู่ของฮัสซันกับมากูเร็ต รวม
ไปถึงคู่ของรุ่นใหญ่มัลโลรีกับปาป๋าท่ีถึงแม้จะ 
ไม่พัฒนาไปถึงข้ันเป็นแฟนแต่ก็เปลี่ยนจากศัตรู
มาเป็นมิ่งมิตรกันได้ แต่หนังก็ให้ความหวังกับ
เราว่าความแตกต่างไม่ว่าจะเร่ืองของวัฒนธรรม 
เชื้อชาติหรืออคติใดๆ มนุษย์เราย่อมเรียนรู ้

จากกันได้ อย่างถ้อยค�าที่บอกว่า “แสวงจุดร่วม 
สงวนจุดต่าง” 

รวมไปถึงให้เห็นคุณค่าของอาหารชาติ 
ไม่ว่าของชาติใดย่อมมคีณุค่าเมือ่ใส่จิตวญิญาณ
เข้าไป หรือเลือกสรรองค์ประกอบที่ได้มาจาก
ท้องถิ่นทั้งตามธรรมชาติหรือที่ปลูกเอง ดังที่คง
หาได้ไม่ง่ายถ้าอยู่ในเมืองใหญ่และต้องมีการ
แข่งขันกดดันตัวเองอยู่ตลอดเวลาท้ังยึดติดอยู่
กับชื่อเสียงเปลือกนอก เช่นที่ฮัสซันต้องประสบ
เมือ่ไปอยูใ่นร้านอาหารชือ่ดงัระดบัสองดาวมชิลนิ
ในกรุงปารีส

เชือ่แน่ว่าหลายคนโดยเฉพาะคนรกัน้องหมา 
ต ้องเคยเสียน�้ าตาให ้กับหนังของผู ้ก� ากับ
ชาวสวีเดนผู ้นี้เรื่อง Hachi : A Dog’s 
Tale (2009), เรียนรู้บทเรียนชีวิตจาก An 
Unfinished Life (2005) หนังเรื่องล่าสุดของ
เขายังคงเป็นงานบันเทิงที่ให้แง่คิดและแง่มุม 
ให้เก็บเกี่ยวไปได้ไม่น้อยท่ีอาจท�าให้เรามอง 
เพื่อนบ้านรั้วติดกันหรือบ้านตรงข้ามด้วยสายตา
ใหม่ เปลี่ยนหัวใจท่ีคับแคบของเราให้เป็นใจ 
ที่กว ้างขวางขึ้น ด้วยตัวอย่างง ่ายๆ เช ่น 
ไม่หงุดหงิดเมื่อมีคนมาขอพึ่งพิงร ่มเงาของ 
ต้นมะม่วงหน้าไม้ว่าจะเป็นรถยนต์, ซาเล้ง 
ขายของเก่าหรือผู ้ที่มาจากเรือนจ�าที่มาช่วย 
ลอกท่อเพื่อให้ซอยบ้านเราน�้าไม่ท่วม 
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ภาพเคียงค�า 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

“อุ่นใจในนิเวศ”
 .....พ้นเขาโขดโดดเด่นเป็นสง่า  ช่างโอ่อ่าใหญ่โตรโหฐาน

พระนิเวศอารามงามตระการ สวยโอฬารข้างทางที่กลางไพร

 .....คือวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห ์ ขับลัดเลาะไพรวันอันสดใส

หยุดพ�านักพักชมจนสมใจ ที่เชียงใหม่-แม่แจ่มแอร่มตา

 .....ถือโอกาสขอพรตอนจะกลับ แล้วค่อยขับตามทางอย่างช้าช้า

ฝากชีวิตไว้ในพระมารดาฯ โปรดเมตตาลูกด้วยช่วยวิงวอน

 .....จะเดินทางใกล้ไกลไม่ลดละ คิดถึงพระสายประค�าน�าทางก่อน

พอเป็นทุนอุ่นใจในพระพร ยามสัญจรสุดยอดอย่างปลอดภัย
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ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

ถาม : อยากทราบว่า...มีเครื่องมือใหม่ๆอะไรบ้างที่ใช้

ในการฝึกอบรมและพัฒนาคน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

จากภายในตัวบุคคล และส่งผลต่อครอบครัว หมู่คณะ 

ที่ท�างาน ชุมชน? 

ในปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายหลากหลายในปัจจุบัน 
ครับ ... ผมขอแบ่งปันเฉพาะเครื่องมือทรงพลัง 4 อย่างที่
ผมน�ามาผสมผสานในการฝึกอบรมแล้วได้รับเสียงสะท้อน
ว่า แปลกใหม่ เพิ่มพลัง เพิ่มก�าลังใจ สนุกสนาน และยัง
มีความลึกซึ้งควบคู่กันไป... เป็นประโยชน์กับชีวิต กาย ใจ  
อารมณ์ จิตวิญญาณ การภาวนา การตัดสินใจ การท�างาน 
การเรียน ความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่ท�างาน และชุมชน 
น�าไปต่อยอดและฝึกฝนตนเองได้ในชีวิตประจ�าวันอีกด้วย 
มีดังนี้ครับ

1) วงกลองเพ่ือกาย ใจ จิตวิญญาณ และชุมชน 
(Drum Circle)

2) อินเตอร์เพล : ปลดล็อคภูมิปัญญาของร่างกาย 
(InterPlay) 

3) ทีอาร์อี ปลดปล่อยความเครียด/แผลใจเพื่อ
การเติบโตภายในและความสัมพันธ์ (TRE : Tension/
Trauma Release Exercises) 

4) เชื่อมโยงตนเอง-สังคม-โลกด้วยหัวใจ (Heart-
Based Living)

ถาม : วงกลองเพ่ือกาย ใจ จิตวิญญาณ และชุมชน 

(Drum Circle for Body, Mind, Spirit & Community) 

น�ามาใช้พฒันาคนในด้านใด และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง? 

วงกลอง (Drum Circle) เป็นเครือ่งมอืหนึง่ทีท่รงพลงั 
อย่างมาก... เราสามารถน�ามาใช้ในพัฒนาคนได้รอบด้าน... 
ตั้งแต่การเสริมสร้างพลังชีวิตทั้งร่างกาย สุขภาพ จิตใจ จิต
วิญญาณ เปิดหัวใจกับผู้คน ครอบครัว ผู้คน หมู่คณะ 
ชุมชน และธรรมชาติ ... ทั้งในเวลาที่ร่าเริง เศร้า หรือเกิด

การเปล่ียนแปลงในชวีติ ผู้ทีไ่ด้รบัการยกย่องว่าเป็นบดิาของ
ขบวนการวงกลองคือ อาเธอร์ ฮัล (Arthur Hull)

การตีกลองร ่วมกันเป ็นภาษาสากลที่ทุกคนม ี
ส่วนร่วมได้โดยไม่ต้องใช้ค�าพูด ไม่ต้องมีประสบการณ์
ด้านดนตรีมาก่อน ... เมื่อเราตีกลองร่วมกัน จังหวะจะน�า
เราให้ใกล้ชิดซึ่งกันและกันด้วยความเคารพและกล้าหาญ
ที่จะเคลื่อนสู่การรักษาแผลในจิตใจและฟื้นคืนพลังชีวิต 
สู่ความหวังร่วมกัน ... 

งานวิจัยมากมายศึกษาประโยชน์ของการตีกลองร่วม

กันดังนี้

ผู ้ ที่ เ ข ้ า ก ลุ ่ ม 
ตีกลองร่วมกันจะได้รับ
การสนับสนุนให ้ เป ็น 
ตัวของตัวเอง ได้รับการ
ยอมรับ ชื่นชม และเห็น
คุณค่าของตนเองอย่าง
ที่พวกเขา, สร้างความ
สนุกสนาน, ลดความตึงเครียด, ลดความวิตกกังวล, ลด
ความเศร้า, ลดความดนัโลหิต, ลดบาดแผลทางอารมณ์และ
จิตใจ, เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย, เพิ่มเซลล์ต้านมะเร็งและ
เชื้อไวรัส, เพิ่มการเห็นคุณค่าตนเอง, เกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง, ช่วยฝึกฝนร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ, เสริม
สร้างความสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันในครอบครัว กลุ่มที่ 
ท�างานและชุมชน

ถาม : แล้วเครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า “อนิเตอร์เพล : ปลดลอ็ค 

ภูมิปัญญาของร่างกาย” (InterPlay : Unlock the 

wisdom of your body) มีแนวคิดอย่างไร และมี

ประโยชน์อย่างไรบ้าง?

4 พลังพัฒนา
กาย-ใจ-จิต
วิญญาณและชุมชน
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อินเตอร์เพลเกิดขึ้นมาจากค�าถามส�าคัญ 2 ค�าถาม 
คือ   
1) เราแต่ละคนและชมุชนจะเชือ่มโยง จะหลอมรวมใจกนัได้
อย่างไร 2) ทุกเสี้ยวส่วนของชีวิตเราจะท�างานร่วมกันอย่าง
ดีได้อย่างไร ... 

อินเตอร์เพลพัฒนาโดย ซินเทีย วินตัน เฮนรี่ 
(Cynthia Winton-Henry) และ ฟิล พอร์เตอร์ (Phil 
Porter) อินเตอร์เพลเป็นเครื่องมือที่สร้างสรรค์ มีชีวิตชีวา 
ง่าย สนุกสนาน เสริมสร้างพลังชุมชนและท�าให้เกิดการ
เปลีย่นแปลง อนิเตอร์เพลผสมผสานร่างกาย ความคดิ จติใจ 
หวัใจ และจติวญิญาณเข้าด้วยกนั ... ช่วยรวบรวมส่วนต่างๆ
ที่แตกแยกในตัวเองและชุมชนให้กลับมาอยู่รวมกัน

อินเตอร์เพลมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปลดล็อคภูมิปัญญา
ของร่างกาย โดยใช้เทคนิคของการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
การเล่าเรื่องราว ความเงียบสงบ เสียงเพลง ความง่าย 
ความเบาใจ... ช่วยให้เราค้นพบภูมิปัญญาในตนเองและ
ชุมชน นอกจากนั้นอินเตอร์เพลยังเหมาะส�าหรับทุกคน  
ทกุเพศ ทกุวยั ตัง้แต่เด็กๆ คนเยาวชน คนหนุม่สาว ผู้ใหญ่ 
จนถึงผู้อาวุโส...

ประโยชน์ของอินเตอร์เพล ...ช่วยให้เรา...
1) ลดความเครียดและคืนความสมดุลในชีวิตของเรา 
2) มเีครือ่งมือในการรบัมือกับสถานการณ์ทีย่ากหรอื

คาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย
3) มีความ “เบา” และลิ้มรสสิ่งที่ดีในชีวิตของเรา 

ท�าให้เราโล่งใจมากขึ้น 
4) สร้างชมุชน หมู่คณะ และสายใยของความสมัพนัธ์ 
5) เชื่อมั่นในภูมิปัญญาภายในตัวของเราและคนอื่น
6) แก้พิษของความเครียดและความเจ็บปวดทาง

จิตใจ
7) เชื่อมโยงกับคนอื่นได้ง่ายขึ้น
8) ท�างานและตัดสินใจได้ง่ายและสร้างสรรค์
9) ยืนหยัดอย่างมั่นคงในการมองหาสิ่งที่งดงาม
10) ค้นพบค�าตอบเชงิลกึในตนเองด้วยวธิทีีง่่ายอย่าง

ไม่น่าเชื่อผ่านการเล่นและความสนุกสนาน
11) ฟื้นความเชื่อม่ันในความสามารถของเราที่จะ

เผชิญทุกสิ่งได้ทันทีทันใด ในปัจจุบันขณะ
12) เช่ือมตัวเรากับภูมิปัญญาของร่างกาย ซึ่งมีอยู่

แล้วในประสบการณ์ของเราเอง

ถาม : ทีอาร์อี ปลดปล่อยความเครียด/แผลใจเพื่อ

การเติบโตภายในและความสัมพันธ์ (TRE : Tension/

Trauma Release Exercises) เครื่องมือตัวนี้คืออะไร 

มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง

ทีอาร์อีถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของการปลดปล่อย
ความเครยีด แผลใจ ความบอบช�า้ทางใจท่ีฝังลกึในร่างกาย-
ระบบประสาท สร้างสรรค์โดย ดร.เดวดิ เบอร์เซลลี (David 
Berceli) เป็นวิธีการที่ทรงพลัง มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้
กายบริหาร 7 ท่าที่ช่วยให้กลไกสะท้อนของร่างกายท�างาน
ด้วยการสัน่ตามธรรมชาตเิพือ่ปลดปล่อยความเครยีดทีฝั่งอยู่
ในส่วนลึกของร่างกาย กล้ามเนื้อ และระบบประสาท ช่วย
ให้ร่างกายจะกลับคืนสูภ่าวะสมดุล ผ่อนคลายและจติใจสงบ

ทีอาร์อี เป็นเครื่องมือเสริมสร้างศักยภาพการดูแล
ตนเองส่วนบุคคลที่เรียนรู้ได้ง่าย ท�าได้ทันที 

เมื่อเรียนรู ้และฝึกปฏิบัติแล้วสามารถน�าไปใช้ได้
ตลอดชีวิต ใช้ได้กับบุคคลทั่วไปและบุคคลที่มีข้อจ�ากัดทาง
กายภาพ เช่น ผู้พิการ โดยไม่ต้องได้รับค�าแนะน�าอย่าง 
ต่อเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญ

ทอีาร์อใีห้ความส�าคญักบักายวภิาคและระบบประสาท
ของร่างกาย ไม่ใช่จิตวิทยา จึงไม่ต้องเล่าเรื่องราวต่างๆ
เกี่ยวกับสาเหตุของเครียด แผลใจ หรือความบอบช�้าทางใจ 
นอกจากนี้ทีอาร์อียังสามารถฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มได้อีกด้วย

มีการศึกษาและงานวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของทีอาร์
อีที่มีต่อเด็กและผู้ใหญ่ดังนี้ :

1) นอนหลับได้สนิทมากขึ้น หลับลึกขึ้น
2) ลดความวิตกกังวล ลดความตื่นตระหนก ความ

กังวลใจ และภาวะซึมเศร้า
3) ช่วยให้เกิดความสงบภายในจติใจ และผ่อนคลาย

ระดับลึก
4) มีความมั่นคงภายในจิตเพิ่มขึ้น อยู่กับปัจจุบัน

ได้มากขึ้น
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5) สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ท� าให ้ เกิด
ความเครียดและความท้าทายทางอารมณ์

6) มสีมาธจิดจ่อมากขึน้ ความจ�าและความคิดชดัเจน
ขึ้น 

7) มีพลังในการท�างานและการใช้ชีวิตที่บ้านเพิ่มขึ้น 
8) ปลดปล่อยความเครียดที่เกี่ยวข้องกับความ

ตึงเครียดทางกายภาพและปวดกล้ามเนื้อ
9) ปรับปรุงความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น ลดความขัดแย้ง

ในความสัมพันธ์
10) มีความยืดหยุ่นทางอารมณ์เพิ่มมากขึ้น
11) ลดอาการที่เกิดจากแผลใจหรือความบอบช�้า

ทางใจ
12) ลดความเครียดในที่ท�างานให้น้อยลง

ถาม : การเชื่อมโยงตนเอง-สังคม-โลกด้วยหัวใจ 

(Heart-Based Living) มีจุดเด่นอะไรและมีประโยชน์

อย่างไรบ้าง? 

เครื่องมือตัวนี้เกิดจากผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ของหัวใจ (Science of the Heart) มาใช้เพื่อการเติบโต
ภายในของบุคคล (Inner Growth) ความสอดคล้อง
สัมพันธ์ต่อบุคคล สังคม และโลก (Personal, Social 
and Global Coherence)

การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ว่า หัวใจมีเซลล์แบบ
เดียวกับเซลล์ในสมอง (Heart-Brain) และหัวใจส่ง
สัญญาณไปยังสมองมากกว่าสมองส่งมาที่หัวใจ ซึ่งมีผลต่อ
การท�างานของร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ระบบประสาท อารมณ์ 
จิตใจ ความคิด การตัดสินใจ ความสัมพันธ์กับคนอื่น กับ
ธรรมชาติ ตลอดจนการค้นพบเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของ
หัวใจ (The Heart’s Electromagnetic Field) ที่แผ่
ขยายออกจากร่างกายของคนเราได้หลายฟุตและยังสามารถ
เช่ือมโยงกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของหัวใจกับบุคคลรอบข้าง
ได้อีกด้วย 

เมื่อเรามีประสบการณ์ของอารมณ์ทางลบ เช่น 
ความเครยีด ความวิตกกังวล ขดัเคืองใจ หรอืโกรธ ... รปูแบบ 
จังหวะการเต้นของหัวใจจะไม่เป็นระเบียบและไม่สอดคล้อง

กัน จังหวะการเต้นของหัวใจจะผิดปกติและไม่ต่อเนื่องกัน 
ส่งผลกระทบต่อสขุภาพ, การท�างานของสมอง, ประสทิธภิาพ
การท�างาน และความเป็นอยูท่ีด่ขีองเรา... แต่เมือ่เรามอีารมณ์ 
ความรูสึ้กทางบวก เช่น ชืน่ชม ซาบซึง้ เบกิบานใจ สนุกสนาน  
หรอืรกั รปูแบบจงัหวะการเต้นของหวัใจจะกลายเป็นระเบยีบ
และสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น

ด้านล่างนี้เป็นภาพเปรียบเทียบจังหวะการเต้นของ
หวัใจเมือ่รูส้กึเครยีด (ภาพซ้าย) กบัจงัหวะการเต้นของหวัใจ
เมื่อเรารู้สึกทางบวก (ภาพขวา)

จังหวะการเต้นของหัวใจที่มีความเป็นระเบียบและ
กลมกลืนกันจะเป็นตัวชี้บ่งระดับความสอดคล้อง-เชื่อมโยง
กันของเรา ถ้าเรามีระดับความสอดคล้องเชื่อมโยงกันสูง
ซึ่งสัมพันธ์กับอารมณ์ทางบวก หัวใจจะส่งสัญญาณไปยัง
สมองในส่วนทีช่่วยลดปฏกิริยิาต่อความเครยีดและช่วยเพิม่ 
การท�างานทางสติปัญญา, ความสมดุลของฮอร์โมน, การ 
ตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน และความรู้สึกโดยรวมต่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีของเรา ด้วยเหตุน้ีจึงมีการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
เทคนิคและเทคโนโลยีที่ช ่วยให้หัวใจเต้นในจังหวะที่
สอดคล้องกันซึ่งส่งผลไปถึงสมอง ร่างกายทั้งหมด และยัง
มีผลต่อความสัมพันธ์กับคนอื่นอีกด้วย

ประโยชน์ของการฝึกเทคนคิทีช่่วยให้หวัใจและสมอง
ท�างานสอดคล้องกันมีดังนี้ ... งานวิจัยจ�านวนมากของ
สถาบันฮาร์ทแมท (HeartMath) สรุปว่า ... ช่วยลดความ
ทุกข์ทางจิตใจ, ลดความโกรธ, ลดความวิตกกังวล, ลด
ความเครียด, ลดปฏิกิริยาทางอารมณ์, ปรับความดันโลหิต
ให้สมดุล, ลดคอเลสเตอรอล, ลดน�้าตาลในเลือด, ลดความ
เหนื่อยล้า, สุขภาพดีขึ้น, ช่วยเพิ่มผลงาน ผลผลิต, มุมมอง
เชิงบวกมากขึ้น, จิตใจโล่งเบาสบายขึ้น, มีความสงบ มีสันติ
ในจติใจมากขึน้, เป้าหมายชวีติ/การท�างานชดัเจนขึน้, มแีรง
จูงใจสูงขึ้น, กระตือรือร้นมากขึ้น, มีสมาธิจดจ่อและมีการ
ตัดสินใจที่ดีขึ้น, ท�าสมาธิภาวนาได้ดีขึ้น, จัดการอารมณ์
ของตนเองได้ดีขึ้น, ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น, ความ
อดทนและความเข้าใจเพิม่มากขึน้, ความสามารถในการคนืสู่
สภาวะปรกตสิขุได้อย่างรวดเรว็หลงัจากทีม่เีหตกุารณ์กระทบ
จิตใจ, พัฒนาความสัมพันธ์และการท�างานร่วมกับผู้อื่น ทั้ง
ในครอบครัว โรงเรียน ที่ท�างาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
ได้อย่างมีพลังอีกด้วย 
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์

สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ  เยาวชนทุกท่าน เมื่อวันที่ 3-7 มีนาคม 2015 มีการเข้าเงียบแบบเทเซ่ ในระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมีบรรดาพระสงฆ์ นักบวช และ
ผู้น�าเยาวชนจาก 5 ประเทศ เข้าร่วมจ�านวน 108 คน 

ในโอกาสนี้ ผู้แทนเยาวชนไทยบางท่าน ขอแบ่งปันประสบการณ์ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความประทับใจ  
และการน�าไปปรับใช้ ถ่ายทอดแก่ท่านผู้อ่านทุกท่าน เพ่ือให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าที่เกิดผลเป็น 
เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อส�าหรับผู้วางใจในพระองค์

ประสบการณ์เข้าเงียบแบบเทเซ่
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

นางสาวอนุสรา เกศี (เฟิร์น)  

เยาวชนจากสังฆมณฑลนครสวรรค์ 

ในการเข้าเงยีบเทเซ่ 
คร้ังนี้ แน่นอนสิ่งที่ได้
รบัอนัดบัแรกคอืพระพร 
แล ะพ ร ะห ร รษท าน 
จากพระเจ้า ได้มีโอกาส
ที่จะได ้มอบความสุข 
ความรัก และก�าลังใจ
ให้กับคนรอบข้าง แม้

จะไม่เคยรู ้จักกันมาก่อนก็ตาม ทุกคนที่มาร่วม 
เข้าเงยีบ พวกเราต่างกใ็ช้ภาษาทีต่่างกนั แต่เราสามารถ 
ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ร่วมกันได้ โดยที่ภาษาไม่ใช่
อุปสรรคเลยสักนิด ได้เรียนรู้ถึงมิตรภาพ ความ 
ช่วยเหลือ เรียนรู้ถึงความรักที่พระเจ้ามอบให้เรา
ผ่านทางเพื่อนมนุษย์ ผ่านทางค�าพูด การกระท�า 
รอยยิ้ม อ้อมกอด ท�าให้ฉันได้รู้ว่าพระเจ้าสร้าง 
ทุกคน ให้มาเป ็นส ่วนเติมเต็มซึ่งกันและกัน  
ฉันประทับใจการเข้าค่ายคร้ังนีม้าก เพราะท�าให้รูส้กึ
ได้ใกล้ชิดพระเจ้า ได้ไตร่ตรองชีวิตมากขึ้น และยัง
ได้มีโอกาสพบเจอเพื่อนใหม่อีกด้วย

ส�าหรับการน�าไปปรับใช้ เมื่อมีการจัดค่าย
ผู้น�าของสังฆมณฑล ก็จะให้การภาวนาเทเซ่เป็น

อีกรูปแบบหนึ่งในการภาวนา สร้างความสัมพันธ์
กับพระเจ้า และจะเป็นผู้น�าที่ดีในการท�ากิจกรรม
ต่างๆ เพราะฉันได้รับประสบการณ์ที่ดีมาจากค่าย
ครั้งนี้ ฉันก็จะน�ามาใช้ และถ่ายทอดให้กับผู้อื่น
ต่อไป เมื่อมีโอกาส

นางสาวแก้วกัลยา เอมพันธ์ (แก้ว) 

เยาวชนวัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง  

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ในชีวิตประจ�าวัน 
ทีเ่ร่งรีบท�าให้แก้วหลงลมื 
และพลาดโอกาสดีๆ  
ที่จะได ้พูดคุยกับพระ 
เป็นเจ้า แต่การมาเข้าเงยีบ 
ครั้งนี้ได้ท�าให้แก้วได้อยู่
กับความเงียบมากขึ้น
และได้อาศยัช่วงเวลาดีๆ  

นี้ ในการฟังเสียงของพระ 

นอกจากนี้การท�า bible reflection ยัง
ท�าให้แก้วได้มองชีวิตของตัวเองผ่านทางพระวาจา
อันทรงชีวิต และเรายังได้แบ่งปันสิ่งที่เราได้รับให้
กับเพื่อนๆ ในกลุ่ม อีกทั้งพระยังคงจัดสรรให้เรา
ได้ฟังและเรียนรู้ชีวิตของเพื่อนๆ ไปพร้อมๆ กัน
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สุดท้าย สิ่งที่แก้วประทับใจที่สุดคือการ
ภาวนาแบบเทเซ่ที่มีในทุกๆ วัน เช้า เที่ยงและเย็น 
อันจะเป็นการภาวนาแแบบที่เรียบง่ายแต่ศักดิ์สิทธิ์
มาก

สิ่งที่จะน�าไปปรับใช้ในงานเยาวชนคือการ
เชิญชวนให้เยาวชนให้หันมาสวดภาวนากันมากขึ้น 
โดยจะจัดให้มีการภาวนาแบบเทเซ่ในวัด เขตและ
สังฆมณฑล

นางสาวปาริฉัตร ธิติธรรม (เป้) 

ผู้ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑล

ราชบุรี

สิ่ งที่ ฉั น ได ้
เรียนรู ้จากการไป
เข้าร่วมครั้งนี้ คือ 
การได้ไตร่ตรองและ
ศึกษาพระคัมภี ร ์ 
การได้มีเวลาอยู่กับ

ตัวเอง อยู่กับพระ ได้ใกล้ชิดสนิทกับพระมากขึ้น 
การได้แลกเปลีย่นประสบการณ์กบัเพือ่น ๆ  ต่างชาติ  
ส�าหรับความประทับใจ คือการต้อนรับของเจ้าภาพ 
ประทับใจเพื่อน ๆ ถึงแม้เราจะพูดกันคนละภาษา
เราก็สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันได้

เป้จะน�ารปูแบบการไตร่ตรองและภาวนาเทเซ่ 
มาปรับใช้ในค่ายเยาวชน เพื่อที่เยาวชนจะได้มี
ประสบการณ์ทีด่ใีนการใกล้ชดิกบัพระมากขึน้ และ
เยาวชนจะได้รู้จักการภาวนาในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย

นางสาวสิณาภรณ์ จิตต์อุทัศน์ (เก๋) 

เยาวชนอาสนวิหารแม่พระบังเกิด  

บางนกแขวก สมุทรสงคราม 

สังฆมณฑลราชบุรี

การร่วมเข้าเงียบในการภาวนาเทเซ่ของดิฉัน
ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ปกติจะภาวนาเทเซ่ตามโอกาส

เท่านั้น เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก เพราะฉันรู้สึก
สงบที่ใจ การร้องเพลงซ�้าไปซ�้ามาท�าให้นึกถึงความ
หมายของเพลง ซึง่กห็มายถงึฉนัได้ร�าพึง และคดิถงึ
ประสบการณ์ความรกัของฉนักบัพระเจ้าตลอดเวลา
ของการภาวนา ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากหลายชาติ 
เพราะฉะนัน้จงึมคีวามแตกต่างทางด้านภาษา แต่ไม่
เป็นปัญหาต่อการภาวนาเพราะเทเซ่เป็นการภาวนา
แบบถึงใจ คือใจเราชิดสนิทกับพระจริงๆ รวมทั้ง
มีโอกาสไปสัมผัสชีวิตกับพ่ีน้องในหลายที่ ดิฉัน
ไปที่ MC Brother (Missionary of Charity 
Brother) เป็นบ้านส�าหรับพักฟื้น และดูแลผู้ป่วย
ชายที่ยากไร้ เราสวดภาวนา ให้ก�าลังใจพวกเขา มี
กิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ และป้อนข้าวเด็กๆ ฉันได้
เข้าใจโลกมากขึ้น และมีแรงบันดาลใจที่จะได้ ที่จะ
ท�าดีต่อทุกคนเหมือนกับบรรดาบราเดอร์ 

ในการเข้าเงียบเทเซ่ครั้งนี้มีเยาวชนมาร่วม
จากหลายประเทศทั้งกัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ 
ลาวและประเทศไทย เราได้แบ่งปันความเชื่อต่อ
กันในการแบ่งปันกลุ่มย่อยท�าให้มีแง่คิดดีๆ และมี
มุมมองที่จะไปปรับใช้ในชีวิตและที่ส�าคัญคือข้อคิด
การเข้าเงียบครั้งนี้ที่ว่า “ท่านทั้งหลายจงเป็นเกลือ
ดองแผ่นดินและเป็นแสงสว่างส่องโลก” ท�าให้ฉัน
เข้าใจความหมายของการรักษาความดี และส่ง
ต่อความสว่างในจิตใจให้คนอื่นๆ นี่คือพลังของ
เยาวชนที่ต้องเข้มแข็งที่จิตใจเพื่อจะได้ท�างานของ
พระได้อย่างด ี
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• ค�าภาวนาเป็นเรื่องแน่นอน ชัดเจน 
 ทรงประสิทธิภาพ ก่อประสิทธิผลอย่าง

ที่สุด
• คุณไม่เหลืออะไร แต่ยังคงสวดภาวนา
 สิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ในอนาคต
 ที่เหลืออยู่ส�าหรับคุณก็ตามปรากฏออกมา
• เมื่อลงมือสวดภาวนา
 คุณได้สงบและสติกลับคืนมาเดี๋ยวนั้นเลย
 ได้วิธีคิดถูกต้องที่หาซื้อไม่ได้
 และไม่มีใครให้คุณได้ ยกเว้นพระเจ้า
• คนไม่สวดภาวนาส่วนใหญ่เป็นคนที่คิดว่า
 ยังไม่จนตรอก มีทางไป ไม่ต้องพึ่งพระเจ้า
 คนเช่นนี้ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น
 มีที่พึ่งคือพ่อแม่ ทรัพย์สิน
 และต้นทุนความอบอุ่นจากมวลญาติมิตร

ค�าภาวนาเป็นเรื่องแน่นอน
• คนที่สวดภาวนาส่วนใหญ่
 จึงเลยวัยกลางคนไปแล้ว
 จนตรอก พบอุปสรรค 
 รู้ซึ้งสัจธรรมแล้วว่า
 ต้นทุนฝ่ายโลกและหลักประกันอาจสูญสลาย
 ชีวิตหักเหได้และเปราะบางอย่างที่สุด
• กลับไปสวดภาวนาดีกว่า
 ไม่ใช่สวดเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการเดี๋ยวนั้น
 แต่สวดเพื่อชีวิตจะไปต่อได้
 บนเส้นทาง ที่ถูกต้อง ณ เวลานั้น

22 มี.ค. 2015
พงศ์ ประมวล
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สามพราน

ด.ช.ฐาปกรณ์ เจริญน้ำ ทองคำ 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 
สามพราน

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้

ชื่อภาพ : “รอยยิ้มของน้องออสซี่”  
  ด.ญ.ณิชาภัทร เกื้อกูล  
ผู้ส่ง : พ่อมนูญ เกื้อกูล 

ชือภาพ : ยิ้มของน้องแตงโม 
  เด็กหญิงปานชนก นาคมโน 
  อายุ 2 ขวบ
ผู้ส่ง : เซอร์ดาเมียน ปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ SPC
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ฉลองสมณศักดิ์พระคาร์ดินัลของ 
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  

พระคาร์ดินัลองค์ที่ 2 ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย  
วันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2015 ณ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2  

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน 
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ชวนนองคุย

ชวนนองคุย

ÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑº... ¹ŒÍ§æ à´ç¡æ ·ÕèÃÑ¡·Ø¡¤¹ 
¢³Ð·Õè¡íÒÅÑ§à¢ÕÂ¹µŒ¹©ºÑº¶Ö§¹ŒÍ§æ ÍÂÙ‹¹Õé ¾Õè»‰Í§
ÃÙŒÊÖ¡ä Œ́Ç‹ÒàÅÂ “ÍÒ¡ÒÈÃŒÍ¹ÁÒ¡æ” ...áµ‹¡ç¾ÂÒÂÒÁ
¢‹Áã¨µÑÇàÍ§ãËŒàÂç¹Å§æ ¾Õèàª×èÍÇ‹Ò ¤§äÁ‹ÊÒÂà¡Ô¹ä»
¶ŒÒ¾Ç¡àÃÒ¨Ðª‹ÇÂ¡Ñ¹»ÅÙ¡µŒ¹äÁŒ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹µŒ¹
àÅç¡ËÃ×ÍÇ‹ÒµŒ¹ãËÞ‹ ¢ÍãËŒàÃÒª‹ÇÂ¡Ñ¹¨ÃÔ§æ ¨Ñ§æ 
...à¾×èÍãËŒâÅ¡àÃÒÊÇÂ áÅÐ¹‹ÒÍÂÙ‹...¾Ç¡àÃÒµŒÍ§
ª‹ÇÂ¡Ñ¹¹Ð¤ÃÑº

áÅÐÊíÒËÃÑº¹ŒÍ§æ ·ÕèÊ¹ã¨ ÍÂÒ¡¨ÐÊÁÑ¤Ã
à»š¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§ÊâÁÊÃÍØ´ÁÈÒ¹µ� “ÊÁÑ¤Ã¿ÃÕ” 
ÃÕº¡ÃÍ¡ “áºº¿ÍÃ�ÁãºÊÁÑ¤Ã” áÅŒÇÊ‹§¡ÅÑºä»
ËÒ¾Õè»‰Í§µÒÁ·ÕèÍÂÙ‹¢Í§ÊâÁÊÃÏ ! “ÂÔ¹´ÕµŒÍ¹ÃÑº
·Ø¡¤¹” ¤ÃÑº¼Á

¢³Ð·Õè¡íÒÅÑ§à¢ÕÂ¹µŒ¹©ºÑº¶Ö§¹ŒÍ§æ ÍÂÙ‹¹Õé ¾Õè»‰Í§
ÃÙŒÊÖ¡ä Œ́Ç‹ÒàÅÂ “ÍÒ¡ÒÈÃŒÍ¹ÁÒ¡æ” ...áµ‹¡ç¾ÂÒÂÒÁ
¢‹Áã¨µÑÇàÍ§ãËŒàÂç¹Å§æ ¾Õèàª×èÍÇ‹Ò ¤§äÁ‹ÊÒÂà¡Ô¹ä»

ª‹ÇÂ¡Ñ¹¹Ð¤ÃÑº

ÃÕº¡ÃÍ¡ “áºº¿ÍÃ�ÁãºÊÁÑ¤Ã” áÅŒÇÊ‹§¡ÅÑºä»
ËÒ¾Õè»‰Í§µÒÁ·ÕèÍÂÙ‹¢Í§ÊâÁÊÃÏ ! “ÂÔ¹´ÕµŒÍ¹ÃÑº
·Ø¡¤¹” ¤ÃÑº¼Á

¨Ùà¹ÕÂÃ�â¿âµŒ â¤Ã§¡ÒÃ 2015

¹ŒÍ§æ ¤¹äË¹ÁÕÀÒ¾ÊÇÂæ (ÂÔéÁæ) ¡çÃÕºÊ‹§ÀÒ¾ 

“ÂÔéÁ... ÂÔéÁ... ÂÔéÁ... 2015” à¢ŒÒÁÒÃ‹ÇÁÊ¹Ø¡¡Ñº·Ò§ÊâÁÊÃ

ÍØ´ÁÈÒ¹µ� ¤ÍÅÑÁ¹� “¨Ùà¹ÕÂÃ�â¿âµŒ”ä´ŒàÅÂ àÍÒáººàËç¹

ÃÍÂÂÔéÁªÑ´æ ¹Ð¤ÃÑº

¾Õè»‰Í§ ¢Í¢Íº¤Ø³ÍÕ¡¤ÃÑé§·ÕèºÃÃ´Ò¤Ø³¾‹Í ¤Ø³áÁ‹ 

¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ ·Õè¤ÍÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Õé ¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁ
ª×è¹ªÁ

ÁÒ ³ âÍ¡ÒÊ¹Õé´ŒÇÂ¤ÃÑº áÅÐ¢ÍàªÔÞªÇ¹ãËŒÊ‹§ÀÒ¾ ̈ Ùà¹ÕÂÃ�

â¿âµŒ â¤Ã§¡ÒÃ“ÂÔéÁ... ÂÔéÁ... ÂÔéÁ...2015” à¢ŒÒÁÒÃ‹ÇÁÊ
¹Ø¡¡Ñ¹

àÂÍÐ¹Ð¤ÃÑº

àÁ×èÍÊ‹§ÀÒ¾ä»Ã‹ÇÁÊ¹Ø¡...ÍÂ‹ÒÅ×Áà¢ÕÂ¹ª×èÍ ·ÕèÍÂÙ‹ áÅÐ

µÑé§ª×èÍÀÒ¾ÁÒ´ŒÇÂ¡ç¨Ð´ÕÁÒ¡æ ¤ÃÑº

Ê‹§ÁÒ·Õè ¾Õè»‰Í§ ÊâÁÊÃÍØ´ÁÈÒ¹µ� ªÑé¹ 8 ª‹Í§¹¹·ÃÕ 

ÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ËÃ×ÍÊ‹§·Ò§ E-mail: 

udomsarn@gmail.com ¹Ð¤ÃÑº

ÂÔéÁ...ÂÔéÁ...ÂÔéÁ...

*ÃÒ§ÇÑÅªÁ
àªÂ*

*ÃÒ§ÇÑÅªÁ
àªÂ*

¹ŒÍ§¾Ãà¨ÃÔÞ ÊØ¹·ÃàÍ¡¨Ôµ ¹ŒÍ§àÁ¸Õ â¤µÒµÃÕ ¹ŒÍ§ÀÙÇà´ª ÊÔ¹¸ØÊÑÂ ¹ŒÍ§¡Ñ¹µ¾§È� ªÙàÊ¹ÒÐ ¹ŒÍ§ÈÃÑ·¸Ò à¨ÃÔÞÈÔÅ»Š 
¹ŒÍ§ÀÑ·Ã¾Å ÃÑµ¹¾Ñ¹¸Ø�ÈÃÕ ¹ŒÍ§ÊÃÃàÊÃÔÞ ºÑÇÊÔ§Ë� ¹ŒÍ§¨Ùà¹ÕÂÃ� ªÑÂÇÔàªÕÂÃ ¹ŒÍ§ÊÁªÒÂ ·Í§¡ÇŒÒ§ ¹ŒÍ§¨Ñ¹·ÃÒ·Ô¾Â� 
¡ŒÍ§ÊÁØ·Ã áÅÐ¹ŒÍ§¹ÔÃÑ¹´Ã� Ç§É�ÇÔäÅÇÒÃÔ¹·Ã�
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เก็บมาเล่าเอามาฝาก
 

“อย่าลืม!.. 
ขอบคุณ คุณครูค�าสอนด้วยนะ”

“... ฆราวาสบางคนได้รับการเรียกเป็นพิเศษให้มาเป็นครูค�าสอน ซึ่งได้รับการเรียกจาก 
พระจิตเจ้ามาสู่พันธกิจของพระศาสนจักรภายใต้การน�าของพระสังฆราช และเป็นผู้ประสานงาน 
อย่างพิเศษกับกิจกรรมแพร่ธรรมของพระศาสนจักร” (เทียบ คู่มือครูค�าสอน ข้อ 2) 

พระศาสนจักรเห็นถึงความส�าคัญของกระแสเรียกนี้... “ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากมีบรรพชิตน้อย
ลงส�าหรับเทศน์สอนและท�างานอภิบาลคริสตชนซึ่งมีจ�านวนมาก หน้าที่ของผู้สอนค�าสอนจึงมีความ
ส�าคญัมาก ฉะนัน้ การอบรมผูส้อนค�าสอนจงึต้องท�าอย่างด ีและให้เหมาะกบัความเจรญิทางวฒันธรรม  
จนเขาสามารถปฏิบตัหิน้าทีข่องเขาได้อย่างดทีีส่ดุในฐานะเป็นผูร่้วมมอือย่างมปีระสทิธภิาพของพระสงฆ์”

“ครูค�าสอน”เป็นบุคคลส�าคัญในงานสร้างชุมชนคริสตชนกลุ่มย่อย ช่วยงานค�าสอนในเขตวัด 
และสถาบันการศึกษา งานค�าสอน และงานอภิบาลจะบังเกิดผลส�าเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิต 
ครคู�าสอนมากกว่าวิธีการและสือ่อปุกรณ์ ฉะนัน้ การเป็นครคู�าสอนหมายถงึ (1) การตอบรบักระแสเรยีก 
ให้ป็น“พยานถึงพระวรสาร”เป็นผู้ร่วมงานในพระคริสตเจ้า (2) การตอบรับกระแสเรียกเป็นธรรมทูต 
และผู้ประกาศข่าวดี... (3) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบงานค�าสอนผู้ใหญ่ ค�าสอนเยาวชน ค�าสอนเด็ก...
การเป็นพยานชีวิตศีลธรรมที่ดีงาม... และในการภาวนา (4) ครูค�าสอนคือผู้ที่เต็มใจอุทิศตนเพื่อ 
พระศาสนจักรด้วยความซื่อสัตย์... และรับใช้ชุมชนตามจิตตารมณ์พระวรสาร...

น้องๆ เดก็ๆ เราต้องไม่ลมื! ทีจ่ะต้องขอบคณุ “ครคู�าสอน” ให้มากๆ ให้บ่อยๆ เพราะครคู�าสอน 
ทุกท่านคือ ผู้ที่ช่วยอบรม สั่งสอน ให้เรารู้จักพระผู้เป็นเจ้า พระเยซูเจ้า และแม่พระ นอกจากนี้ 
ครูค�าสอนยังสนใจ ห่วงใย ติดตามชีวิตของพวกเราทุกคนตั้งแต่เราเป็นเด็ก จนเราโตเป็นหนุ่มเป็นสาว 
และจนเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ (วัยท�างาน) ...ฉะนั้น เราทุกคน“อย่าลืม! เราต้องขอบคุณ ครูค�าสอน” 
เพราะท่านได้เสียสละ อุทิศตน เพื่อเราจะได้เป็นลูกที่ดีของพระผู้เป็นเจ้า ครับพระบิดา บทวันทามารีย์ 
บทเยซู มารีย์ โยเซฟ และบทพระสิริรุ่งโรจน์... อาแมน ครับผม 
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รกัพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...คนด ี

การท้าทาย
น้องๆ เคยรู้จักคนที่ชอบวางโตบ้างไหม?  

เขาอาจจะเป็นเด็กหรือผู ้ชายตัวโตและแข็งแรง
ชอบเดินว่างท่า “กร่าง” และท�าให้คนอื่นกลัว เขา
คิดว่าไม่มีใครสู้เขาได้ ในพระคัมภีร์ได้เอ่ยทหาร 
ของชาวฟีลิสเตียนายหน่ึง เขาเป็นนักรบ มีชื่อว่า 
โกลิอัท รูปร่างใหญ่ ตัวสูง 3 เมตร สวมหมวกท�า
ด้วยทองสัมฤทธิ์ ใส่เส้ือเกราะ สวมเกราะหุ้มแข้ง 
สะพายแหลนทองสัมฤทธิ์ ด้ามหอกของเขาหนักถึง 
7 กิโลกรัม มีโล่อันใหญ่ มองดูเขาช่างน่ากลัวจริงๆ 
...และโกลิอัท ดูน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีก เวลาที่เขาร้อง
ตะโกนบอกให้กองทัพของชาวอิสราเอลส่งตัวแทน
มาสู่กับเขา... “ใครจะกล้าออกไปสู้กับทหารตัวใหญ่
อย่างเขาหนอ...? แต่มีแน่นอน ก็ “ดาวิด” บุตรของ 

เจสซีไงล่ะ...เขาคือผู้ที่พระจิตของพระผู้เป็นเจ้าสถิต
อยู่”

เคยมีใครมาท้าทายน้องๆ บ้างไหม? บางครัง้
เขาต้องการให้น้องๆ ประสบปัญหา และเขาอาจจะ
ท้าทายน้องๆให้ท�าผิดกฎข้อบังคับของโรงเรียนหรือ
ของครอบครวั เช่น บางคนอาจจะท้าทายให้สบูบหุรี่ 
ดื่มเหล้า เสพยา (ยาบ้า = ยาโง่) ...ฉะนั้นน้องๆ จึง
ต้องระมัดระวังตวัด้วย ... น้องๆ อย่าลมืว่า การกล้า
ท�าความด ีและกระท�าสิง่ทีถ่กูต้องนัน้ ต้องการก�าลงั
ใจมากกว่าการท�าสิ่งชั่วร้ายจริงไหม ครับ

น้องๆ เดก็ๆ ควรอ่าน พระคมัภร์ี ในหนงัสอื
ซามูเอล ฉบับที่ 1 บทที่ 17 ข้อ 4-8

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

“...ยอมให้ผู้อื่น

ก่อนเสมอ”

(...put other 

people first)

 อุดมศานต์  เมษายน 2015  87 

crist 1-100 Apirl 58.indd   87 4/4/58 BE   12:03 AM



ไขกล่องค�าถาม
พี่ป๋อง 

เป็นผู้จุดเทียนโดยกล่าวว่า “จงรับแสงสว่างของ 
พระคริสตเจ้าเถิด”

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ มีพิธีเสกเทียน ผู้ร่วม
พธิจีะถอืเทยีนเข้าร่วมขบวนแห่ เพือ่ฉลองการถวาย
พระกมุารในพระวหิาร ซึง่เรยีกกนัว่า “วนัเสกเทยีน” 
บทพระวรสารที่อ่านในวนันัน้ ผูเ้ฒ่าสเิมโอน ในบท
ภาวนา Nunc Dimittis ของท่าน เมื่อเห็นกุมาร
น้อยทีท่่านอุม้ไว้ในวงแขนว่า “เป็นแสงสว่างเปิดเผย
ให้คนต่างชาติรู้จักพระองค์” (ลก 2:32) 

ตวัอย่างทีเ่รารูจ้กักนัเกีย่วกบัเทยีนศกัดิส์ทิธิ์ 
คือ เทียนปัสกา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระคริสต์
ผู้ทรงกลับคืนชีพ คืนตื่นเฝ้า (วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์) 
ซึ่งเป็นจุดสุดยอดของปีพิธีกรรม เริ่มด้วยการเสก
ไฟอย่างสง่า นี่เป็นการปรับปรุงจารีตแบบยิวที่จัด
ให้การจุดตะเกียงตรงกับวันศุกร์เย็นเพื่อเริ่มต้นวัน
สบับาโต กลายเป็นการตืน่เฝ้า (Lucernarium มา
จากค�าละติน Lucerna แปลว่า “ตะเกียง”) ของ
พระศาสนจักรแรกเริ่ม

ประธานในพิธีเอาเหล็กแหลมขีดเป็นรูป
เครื่องหมายต่างๆ ของพระคริสต์ บนเทียนปัสกา 
เช่น กางเขน อัลฟา โอเมกา ที่เป็นตัวอักษรแรก
และตัวอักษรสุดท้ายของพยัญชนะกรีก (วว 1:8) 
ในทีส่ดุ เขยีนตวัเลขสีต่วัทีบ่อกปีครสิตศกัราช แล้ว
น�าเอาก�ายาน 5 เม็ดติดบนเทียน 

เทยีนซึง่หลอมละลายเข้ากนัทีศ่นูย์กลางและ
ปลายกางเขน 4 ด้าน เหมือนเป็นการเตือนถึงรอย
แผลทั้งห้าของพระคริสต์ที่ถูกตรึงกางเขน... 

เทียนถูกจุดจากไฟใหม่และถือเทียนปัสกา
แห่เข้าวัด ขณะเดียวกันก็ประกาศ 3 ครั้งว่า “พระ
คริสตเจ้า องค์ความสว่างของชาวเรา” ...เทียนที่จุด
ระหว่าง 50 วัน ในเทศกาลปัสกาจะลุกไหม้ ใน
หัวใจของผู้รับศีลล้างบาป และไม่มีวันออกจากใจ
นั้น ระหว่างพิธีปลงศพ จะมีการจุดเทียนปัสกา
ใกล้ๆ หีบศพในฐานะที่เป็นเครื่องหมายแสดงถึง

ความหวัง 

เทียน (Candles)
“ เ ที ย น  ที่ ม ี

เปลวไฟที่ให้ความอบอุ่น 
ต�่าต้อย มีชีวิตชีวา

เป็นสัญลักษณ์ถึง
การอยู่เป็นเพื่อนและยึด

เวลาการภาวนาของเรา”
เดมิทนีัน้ เราใช้เทยีนเพือ่ส่องสว่าง ในสสุาน

ใต้ดิน คริสตชนใช้ตะเกียงน�้ามันเล็กๆ ซึ่งองค์พระ
เยซูเจ้าตรัสพาดพิงถึงในนิทานเปรียบเทียบเรื่อง 
“หญิงสาวสิบคน” (มธ 25: 1-13) สัญลักษณ์นี้
เป็นเครื่องหมายถึงการตื่นเฝ้าของสัตบุรุษ เป็น
ความหมายที่เหนือกว่าความต้องการใช้เทียนเพ่ือ
ส่องสว่าง คริสตชนใช้เทียนเพื่อจุดประสงค์ด้าน
สญัลกัษณ์ เม่ือมีการเสกพระแท่นโดยการเจมิน�า้มนั 
จะคลุมด้วยผ้าคลุมพระแท่นแล้วจุดเทียนรอบๆ 
แท่น พิธีกรรมส่วนใหญ่มีการจุดเทียนจนเป็นที่คุ้น
เคยส�าหรับการฉลองแบบคาทอลิก (พี่น้อง ออร์โธ
ดอกซ์ และโปรเตสแตนต์และยิวก็เช่นกัน)

ความสว่างเกี่ยวข้องกับพระคริสตเจ้าอย่าง
หนีไม่พ้น... พระองค์ทรงประกาศว่า “เราเป็นแสง
สว่างส่องโลก” (ยน 8:12) ในบทข้าพเจ้าเชื้อ กล่าว
ถึงพระเยซูเจ้าว่าทรงเป็น “องค์ความสว่างจากองค์
ความสว่าง” คริสตชนเป็น “จงด�าเนินชีวิตเช่นบุตร
แห่งความสว่างเถิด” (อฟ 5:8) ที่ไม่ด�าเนินชีวิต
ในความมืดอีกต่อไป มีการมอบเทียนที่จุดสว่าง
ที่ในตอนท้ายของพิธีศีลล้างบาป ประธานในพิธี
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*น้องวิมลิน สาละ (ตุ๊กตา) *3227*
เกิด : 19 มิถุนายน 2545
การศึกษา : โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ต
วิชาที่ชอบ : ภาษาอังกฤษ เพราะอยากพูดภาษาอังกฤษได้เก่ง
เหมือนคุณพ่อคุณแม่ คะ
อนาคตอยากเป็น : นักออกแบบแฟชั่น / Fashion Designer 
เพราะเป็นคนชอบออกแบบ
เป็นคนมีนิสัย : ดื้อเงียบ พูดเก่ง ขี้เล่น ชอบความเฮฮา
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : สุนัข
ชอบใช้เวลาว่าง : อ่านการ์ตูน
กีฬาที่ชอบ : แชร์บอล
อาหารที่ชอบ : กุ้งชูบแป้งทอด
ความสามารถพิเศษ : วาดรูปเสื้อผ้า (ออกแบบเสื้อผ้า) 
อื่นๆ : เป็นลูกคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่

*น้องฐณกร เกิดผล (เมฆ) *3228*
เกิด : 10 มิถุนายน 2545
การศึกษา : โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
วิชาที่ชอบ : วิทยาศาสตร์ เพราะชอบการทดลอง
อนาคตอยากเป็น : โปรแกรมเมอร์ เพราะชอบโปรแกรมใน
คอมพิวเตอร์
เป็นคนมีนิสัย : ใจร้อน
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ : สุนัข
ชอบใช้เวลาว่าง : ดู การ์ตูนอนิเมชั่น (Anime)
กีฬาที่ชอบ : ฟุตบอล
อาหารที่ชอบ : ข้าวมันไก่ 
ความสามารถพิเศษ : -
อื่นๆ : ผมมีพี่น้อง 4 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 2 คน เป็น
คนที่ 2 ครับผม

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

สมาชิกใหม่
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คนเลี้ยงวัวกับสุนัขคู่ใจ

ครัง้หนึง่ มชีายคนหนึง่ ซึง่มอีาชพีเลีย้งววั  
และเขาได้เลีย้งสนัุข... “หมา” เอาไว้ด้วยตวัหนึง่  
เขามักจะพาหมาออกไปด้วยเวลาท่ีเขาน�าฝูงวัว
ไปเลี้ยง...และทุกๆ วันที่เขาออกไปเลี้ยงวัวนั้น
ภรรยาของเขาจะอยู่ท่ีบ้านถักทอผ้าและเลี้ยง
ลูกสาวซึ่งยังเล็กอยู่

ทกุเช้าภรรยาของเขาจะท�าอาหารเพือ่เลีย้ง
ครอบครัว และจะท�าอาหารส�าหรับมื้อเที่ยงเผื่อ
ไปกนิด้วย โดยท่ีคนเลีย้งววักจ็ะแบ่งอาหารของ
เขาให้หมากนิด้วย รวมถงึเวลาอาหารเยน็เจ้าหมา 
ก็จะได้กินอย่างอิ่มหมีพีมัน

ในช่วงฤดูฝนวันที่ฝนตกหนักๆ ชายคน
นี้จะออกมาเรียกเจ้าหมาให้เข้ามาหลบฝนใน
บ้านจะได้ไม่เปียก และในวนัทีอ่ากาศหนาวเยน็
เขากจ็ะให้เจ้าหมาเข้ามาอยูใ่นบ้านด้วยเช่นกนั... 
ลูกน้อยของเขาก็ชอบเล่นกับเจ้าหมาเป็นประจ�า 
ทั้งสองมักจะวิ่งเล่นด้วยกันในช่วงระหว่างที่
ภรรยาของเขาท�าอาหาร

อยูม่าวนัหน่ึง ภรรยาของเขาไม่สบายเป็น
ไข้ตัวร้อน ชายคนน้ีจึงต้องพาลูกสาวตัวน้อย 
ออกไปเลี้ยงวัวด้วย ซึ่งพอดีวันน้ันฝนตก 
หนักมาก มีวัวหลายตัวที่หลงฝูงออกไป เขาจึง
บอกให้ลูกน้อยของเขารออยู่ที่เพิงปลายทุ่งนา 
ในช่วงเวลาท่ีเขาออกไปตามหาวัว เขาไม่อยาก
ให้ลกูสาวเปียกฝนเพราะกลวัจะเป็นไข้หวดัและ
ไม่สบายอีกคน

เมื่อชายคนนี้หาวัวที่หายไปจนเจอ เขาก็
กลับมาที่เพิงปลายทุ่งนา แต่ปรากฏว่าลูกสาว
ตัวน้อยของเขาได้หายตัวไป เขาตกใจมากและ
รีบกลับไปเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันตามหา
ลูกสาว เวลานั้นฝนยังคงตกอยู่ยังไม่ซาลงเลย 
ทุกคนต่างก็เป็นห่วงเด็กน้อย หาเท่าไหร่ก็หาไม่
พบ นอกจากนัน้เจ้าหมาของเขามนักห็ายไปด้วย

อีกหนึ่งชั่วโมงต่อมา มีชาวบ้านตะโกน
บอกว่าเห็นหมาของคนเลี้ยงวัววิ่งผ่านไป ผู้เป็น
พ่อเมื่อเขาได้ยินดังนั้นก็ได้ร้องขอให้ชาวบ้าน
ช่วยกันออกตามหาลูกสาวอีกครั้งและในเวลา
เดยีวกนัช่วยตามหาหมาของเขาด้วย โดยไปตาม 
เส้นทางที่เจ้าหมาวิ่งผ่านไปนั้น ...สักครู่หนึ่ง  
ชาวบ้านกว็ิง่กลบัมาตะโกนบอกว่า พบทัง้เดก็น้อย 
และเจ้าหมาแล้ว ซึ่งที่พบก็เพราะว่าเจ้าหมาว่ิง
กลับไปกลับมาเพื่อคาบอาหารและของกินไปให้
ลูกสาวของเขา ซึ่งนั่งร้องไห้อยู่ และเพราะเด็ก
น้อยยังเดินไม่เก่ง จึงไม่สามารถตามเจ้าหมา 
กลับบ้านได้ เขาเดินมาได้เพียงครึ่งทางระหว่าง
ทุง่นากบับ้านของเขา พอดตีอนน้ันฝนกห็ยดุตก
แล้ว และเด็กน้อยก็หิวมากด้วย

เมือ่ชายเลีย้งวัวเจอลกูน้อยเขาดใีจมากๆ 
และประทับใจที่เจ้าหมาช่วยดูแลลูกน้อยของ
เขา...นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การมีจิตใจดีและ
ท�าดีต่อผู้อื่นทั้งคนและสัตว์รอบข้างนั้น ก็ย่อม
ได้รับผลดีกลับคืนมาค่ะ น้องๆ ควรจะมีจิตใจ
เมตตาให้กับสัตว์ และห้ามแกล้งหรือรังแกสัตว์
นะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า... บ๊ายบาย 

สวัสดีค่ะน้องๆ ปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมคะ พักผ่อนกันบ้าง แต่ก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนและ

ช่วยท�างานบ้านด้วยนะคะ... ฉบับนี้พี่อ้อยมีนิทานมาฝากชื่อเรื่อง “คนเลี้ยงวัวกับสุนัขคู่ใจ” 

เรื่องมีอยู่ว่า

ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 
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มมุเด็กศิลป์
Art 

มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

“รับโบนี : พระอาจารย์”
ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

(หมดเขตรับผลงานวันที่ 6 พฤษภาคม 2015)
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ไบเบิ้ล วาไรตี้
พี่ป๋อง 

ผู้น�าในพระคัมภีร์ 
(LEADERS IN THE BIBLE)

เวลาที่เราพูดถึง“ผู้น�า” ...ผู้น�าที่ฉุนเฉียวจะเป็นที่ดูถูกได้... ผู้น�าที่อ่อนไหวก็จะล�าบากใจได้...
ผู้น�าที่ดี แม้ลูกน้องท�าผิดก็รับผิดเสียเอง...ผู้น�าที่ดี จะมีแต่ผู้ภักดีและอยากรับใช้...และผู้น�าที่มี
อ�านาจแต่ไม่ใช้ อ�านาจนั้นจะตกผลึกเป็นบารมี เมื่อเอ่ยเพียงค�าเดียว...และประโยคสุดท้ายนี้เป็น
เหมือน “หมัดเด็ด” เลยก็ว่าได้ นะครับ

น้องๆ ครับ เมื่อเปิดพระคัมภีร์อ่าน น้องๆ จะพบเรื่องราวของกษัตริย์และผู้น�าอีกหลายๆ 
คนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัย ทรงปกป้องค�้าจุนเขาในการปกครอง และทรงมอบปรีชาญาณแก่
เขาในการเป็นผู้น�า... และน้องๆ จะสามารถรู้ได้ว่า ผู้น�าแต่ละท่านเป็นอย่างไร รีบเปิดพระคัมภีร์
อ่านได้เลยครับผม

[1] กษัตริย์องค์สุดท้ายของอิสราเอลคือใคร? (2 พกษ 17:1) [2] หลังจากพระเยซูเจ้า
ทรงถูกจับกุมและถูกน�ามาอยู่ต่อหน้ากษัตริย์พระองค์ใด? (ลก 23:8) [3] บอกชื่อกษัตริย์ที่ทรง
ปกครองชาวอิสราเอลเป็นเวลา 40 ปี (กจ 13:21) [4] กษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์ทรงแต่งตั้งโยเซฟ
ให้มีต�าแหน่งใด? (ปฐก 41:43) [5] บอกชื่อราชินีชาวยิวแห่งเปอร์เซีย ที่ได้ช่วยประชาชนไม่ให้
ถูกท�าลาย (อสธ 8:1-14) [6] ก่อนที่จะมาเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า ชายผู้นี้เป็นพนักงานของรัฐที่
ไม่ค่อยมีผู้ใดรู้จัก เขาชื่ออะไร และท�างานอะไร? (มธ 9:9) [7] กษัตริย์แห่งอิสราเอลพระองค์ใด
ที่ตกลงท�าการปะทะระหว่างพระบาอัลของพระองค์กับองค์พระผู้เป็นเจ้า? (1พกษ 18:20-24) [8] 
บอกชือ่และการงานของผู้ทีไ่ด้รับศลีล้างบาปจากฟีลปิระหว่างการเดนิทางจากกาซาไปยงักรงุเยรซูาเลม็ 
(กจ 8:26-39) [9] กษัตริย์ที่มีชื่อเสียงพระองค์ใดที่ต้องเลือกการลงโทษจากพระเจ้าหนึ่งในสาม
ประการ (2 ซมอ 24:10-15) 
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เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นู๋ฉวย 

จงอย่ากังวลใจ จงอย่าได้กลัวเลย ผู้วางใจพระเจ้า ไม่ขาดสิ่งใด ๆ 
จงอย่ากังวลใจ จงอย่าได้กลัวเลย เพียงพระเจ้า เพียงพอ 
นี่คือบทเพลงหนึ่ง ในบรรดาหลายร้อยบทเพลงเทเซ่ที่นู๋ฉวยชื่นชอบ และมักร้องในใจเสมอ... 
สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน เมื่อเดือนที่แล้ว นู๋ฉวยได้เกร่ินถึงการเข้าเงียบแบบเทเซ่ ในฉบับนี ้

จึงขอแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ สักเล็กน้อยนะคะ เนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างจ�ากัดมากค่ะ 
การเข้าเงียบแบบเทเซ่ จัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 3-7 มีนาคม ที่ผ่านมา มีพระสงฆ์ ผู้ท�างานเยาวชน และ

ผู้น�าเยาวชนจาก 5 ประเทศเข้าร่วมจ�านวน 108 ท่าน จัดขึ้น ณ ศูนย์อภิบาล กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา จากประเทศไทยมีผู้สนใจเข้าร่วมจ�านวน 20 ท่าน โดยมีภราดากิสแลง และภราดาอันเดรอัส  
จากหมู่คณะเทเซ่ ประเทศฝรั่งเศส เป็นผู้น�าการเข้าเงียบ

กจิกรรมหลกัของแต่ละวนั เร่ิมต้นด้วยมสิซารบัอรณุ ถอืเป็นขนบธรรมเนยีมของคาทอลกิในประเทศ
กัมพูชา ที่จะต้องเข้าร่วมมิสซาเช้า เพื่อขอพระพรส�าหรับวันใหม่จากพระเจ้า หลังอาหารเช้ามีการภาวนา 
เทเซ่ หลังจากนั้นบราเดอร์อันเดรอัส ได้สอนค�าสอน การสอนค�าสอนนี้ก็ไม่เหมือนกับการสอนค�าสอน
ที่เคยเรียนในเมืองไทย เป็นการสอนค�าสอนที่ลึกซึ้ง เข้าถึงชีวิตจริง สามารถปฏิบัติตามแบบอย่างของ 
พระเยซูเจ้าได้ มีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพ เห็นความหมายชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น อาจจะเป็นเพราะ
ว่าเราโตพอที่จะเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นก็เป็นได้ 

จากนั้นเป็นเวลาเงียบส่วนตัว เพื่อไตร่ตรองถึงสิ่งที่เรียนค�าสอน และสนทนากับพระเจ้า ฟังเสียง
ของพระองค์ และกลับมาแบ่งปันประสบการณ์ในกลุ่มย่อย และกลับมาภาวนาเทเซ่อีกครั้งหนึ่ง ก่อนทาน
อาหารเที่ยง

ช่วงบ่าย บราเดอร์ก็จะสอนค�าสอนอีกครั้งหนึ่ง และให้เราไปไตร่ตรองส่วนตัว และกลับมา 
แบ่งปัน การแบ่งปันในช่วงบ่าย บราเดอร์ก�าหนดให้เป็นการแบ่งปันจากประเทศบ้าง แบ่งปันในกลุม่ย่อยบ้าง 
ซึ่งล้วนแต่มีความหมายทั้งสิ้น หลังอาหารค�า่ก็มีการภาวนาเทเซ่ พักพิงในพระเจ้า พักผ่อนในพระองค์...

ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม มีพิธีตื่นเฝ้าตลอดทั้งคืน โดยมีคณะนักบวช และพี่น้องคริสต
ชนชาวกัมพูชา มาร่วมภาวนามากมาย สิ่งที่เห็นและรู้สึกตะลึง ประทับใจคือ ได้เห็นนักบวชคณะต่าง ๆ 
มากมาย บรรดามิชชันนารี ที่เข้ามาช่วยงานแพร่ธรรมในกัมพูชา คณะนักบวชต่าง ๆ สลับกันตื่นเฝ้า  
กลุ่มละ 2 ชั่วโมงตลอดคืน สวดภาวนา เงียบร�าพึง และจบด้วยมิสซาตอน 6 โมงเช้าของวันรุ่งขึ้น 

ในคืนวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม ระหว่างภาวนาเทเซ่ มีพิธีภาวนารอบกางเขน ระลึกถึงพระมหาทรมาน
ของพระเยซูเจ้า ให้เราได้ออกไปภาวนารอบกางเขนสัมผัสรอยแผลทั้ง 5 ของพระองค์อย่างใกล้ชิด  
 รวมถึงการรับศีลอภัยบาป คืนดีกับพระเจ้าด้วย...

ประทานสนัตสิขุพระเจ้า แก่ผูเ้ชือ่วางใจพระองค์ ประทานสนัตสิขุพระเจ้า ประทานสนัตสิขุเทอญ 
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A.)

(B.)

 เปโตรทูลตอบว่า “แม้ทุกคนจะทอดทิ้งพระองค์ ข้าพเจ้าก็จะไม่ทอดทิ้งพระองค์เลย” พระเยซูเจ้าตรัส
กับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ในคืนนี้เอง ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” (มัทธิว 26:32-34)
 ส�าหรับเกมฯ ครั้งนี้อยากให้น้องๆ ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน 2 ภาพนี้ 
รวม 10 แห่ง ใครค้นพบครบแล้ว รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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ชวีิต มันส์ๆ ของพี่แป้ง
พี่แป้ง-มันส ์

สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกๆ ท่าน แป้งได้มีโอกาส
หาข้อมูลในโลกออนไลน์ พบว่ามีการจัดอันดับ 
วดัทีง่ดงามทีส่ดุในเมอืงไทย โดยเวบ็ไซต์ Painaidii 
แป้งจึงถือโอกาสน�าข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับวัดบ้านเรา 
มาฝากกันค่ะ เผ่ือว่าในช่วงวันหยุดยาวที่ใกล้จะ
ถึงนี้จะได้ไปแวะเยี่ยมชมศาสนสถานอันทรงคุณค่า 
ของคริสตชนกันค่ะ

1. อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ 

ความงดงามของอาสนวิหารอัสสัมชัญ แม้
เพียงแรกเข้าไปภายในอาสนวิหาร ราวกับถูกสะกด
ด้วยความวจิติรของสถาปัตยกรรมแบบเรเนอซองส์
สุดตระการตา ส่วนด้านในผนังและเพดานก็งดงาม
ด้วยจิตรกรรมแบบเฟรสโก และประติมากรรม 
ปูนปั้นที่แสดงถึงเรื่องราวความเชื่อของเราคริสตชน  
โดยอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก มีอายุเก่าแก่
กว่า 200 ปี สร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ
คริสตศาสนิกชนที่มีเพิ่มมากขึ้นและยังถือเป็นวัด
ศูนย์กลางของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ด้วยค่ะ

2. อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 

จันทบุรี 

วัดไม้ฉลุลายประดับกระจกสี มีรูปนักบุญ
และรูปปั้นพระแม่มารีย์ ตระหง่านอยู่เบื้องหน้า
วิหารทรงโกธกิสดุยิง่ใหญ่ เป็นเสน่ห์ของอาสนวหิาร
พระนางมารอีาปฏสินธนิริมล จงัหวดัจนัทบรุ ีหนึง่ใน 
สถานที่ส�าคัญที่ถูกทางททท. (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย) ยกให้เป็น Unseen Thailand ความ
งดงามต้องยกให้สถาปัตยกรรมแบบโกธกิ ซ่ึงจ�าลอง
แบบมาจากโบสถ์ Northerdamในประเทศฝรัง่เศส 

คอืหน้าต่างโค้ง และประดบัด้วยลายฉลโุดยรอบตวั
อาสนวหิาร มหีอด้านหน้าสองข้าง ภายในอาสนวหิาร 
จะได้สัมผัสกับอาคารที่เป็นโถงโล่ง มีทางเดินเป็น
ชัน้ลอยอยูท่ัง้สองข้าง ช่องแสงอาคารประดบัตกแต่ง
กระจกสี (Stain Glass) โดยประตูอาสนวิหารจะ
เปิดก่อนการสวดภาวนาในแต่ละวัน ซึ่งระหว่างนั้น
สามารถเข้าไปเที่ยวชมความงามและถ่ายภาพได้ค่ะ

3. อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

สมุทรสงคราม

หากใครเคยไปเดินเล่นที่ตลาดบางนกแขวก 
จังหวัดสมุทรสงคราม น่าจะเคยสังเกตเห็นวัด 
ทรงยโุรปสงูใหญ่อลงัการ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอาสนวหิาร 
แม่พระบงัเกดิ สถานทีส่�าหรบัประกอบพิธทีางศาสนา  
ก่อตัง้มาแล้วกว่า 60 ปี ตวัวหิารเป็นศลิปะแบบโกธกิ 
ที่สร้างด้วยอิฐเผา ผนังฉาบด้วยปูนต�ากับน�้าเชื่อม
ประสานจากอ้อยใสสดี�า ประดบัตกแต่งด้วยกระจก
สชีนดิ Stain Glass จากฝรัง่เศส บอกเล่าเรือ่งราว 
ของพระแม่มารีย์จากพระคัมภีร์ และภาพของ
นักบุญชายหญิง ภายในกว้างขวางและตกแต่ง
อย่างยิ่งใหญ่มโหฬาร  นับเป็นอาสนวิหารที่มี 
ความสวยงามที่ไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น�้าเลยค่ะ 

4. วัดแม่พระลูกประค�า กาลหว่าร์ 

วัดคริสต์สุดเก่าแก่ที่มีอายุกว่าสองศตวรรษ 
ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2330 อีกหนึ่งศูนย์รวม
ทางจิตใจของชาวคาทอลิกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
กรุงเทพฯ เริ่มสะดุดตาตั้งแต่รูปทรงสถาปัตยกรรม
แบบนีโอโกธิก ส่วนหน้าเป็นยอดแหลมพุ ่งสูง 
ประดิษฐานไม้กางเขน ตลอดจนขอบซุ ้มประตู

8 อันดับวัดสุดงามในเมืองไทย
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ต่อมาได้มกีารสร้างวดัหลงัปัจจบุนั จนมอีายมุากกว่า 
100 ปี จดุเด่นคอืสถาปัตยกรรมตะวนัตกแบบโกธกิ  
ด้านหน้ามีอนุสาวรีย์พระหฤทัย ส่วนด้านในม ี
แท่นบูชา รวมถึงบัลลังก์เก่าที่ท�าจากธรรมาสน ์
ไม้สักเก่า และรูปปั้นสาวกของพระเยซู ตัวก�าแพง
ประดับด้วยกระจกหลากสี ซึ่งทั้งหมดน�าเข้ามาจาก
ทางยุโรปในสมัยนั้น ส�าหรับที่มาของชื่อวัดเพลง  
มาจากชื่ออ�าเภอวัดเพลง ที่มีประเพณีเล่นเพลง
กล่อมเด็ก เพลงเรือ และเพลงปรบไก่ที่ขึ้นชื่อ

8. วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ ยโสธร 

วั ดคริ สต ์ ส ร ้ า งด ้ วย ไม ้ ใหญ ่ที่ สุ ด ใน
ประเทศไทย ด้วยอายุกว่า 50 ปี ของบ้านซ่งแย่ 
จังหวัดยโสธร เป็นอีกสถานที่ที่ถูกจัดให้อยู ่ใน
ท�าเนียบจุดหมาย Unseen Thailand และใน
วันวาเลนไทน์ของทุกปี จะมีการจัดพิธีสมรสหมู่
แบบคาทอลกิให้กบัคูบ่่าวสาว สถาปัตยกรรมภายใน 
ใช้เสาไม้ทั้งเล็กและใหญ่เกือบ 300 ต้น และไม ้
มงุหลงัคา 80,000 แผ่น ส่วนใหญ่เป็นเสาไม้เตง็ เสา
ในแถวกลางมขีนาดใหญ่ยาวทีส่ดุม ี260 ต้น สงูจาก
พื้นดินกว่า 10 เมตร พื้นแผ่นกระดานเป็นไม้แดง
และไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ ม้านั่งไม้จุคนได้กว่าพัน
คน ระฆังวัดมีเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ 2 ฟุต อยู่
ในหอระฆงัสงูทีส่ร้างแบบหอระฆงัตามวดัไทยทัว่ไป 
แต่แปลกตรงที่ตั้งอยู ่แยกต่างหากจากวัด และ
เนื่องจากไม้ที่ได้รวบรวมมามีจ�านวนมาก จึงน�าไม้
ทีเ่หลอืมาสร้างเป็นโรงเรยีนบ้านซ่งแย้พทิยาอกีด้วย

ยังมีศาสนสถานอีกหลายที่ที่แป ้งไม ่ได ้
กล่าวถึง ทุกๆ แห่งนอกจากให้ความงามทาง
ด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังเป็นที่พักพิงทางด้าน
จิตใจความสงบร่มเย็นของเราชาวคริสตชน แป้ง
ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพดีๆ จากเว็บไซต์ 
Painaidii (http://www.painaidii.com/diary/
diary-detail/001257/lang/th/) แล้วพบกนัใหม่
ฉบับหน้านะคะ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆ ท่าน
ค่ะ 

หน้าต่างเป็นเส้นโค้งหรือยอดแหลมคล้ายโดม 
ภายในเป็นโถงโล่งขนาดใหญ่ประดับด้วยกระจกสี
งดงาม รวมถึงอีกความโดดเด่นคือรูปปั้นพระศพ 
ของพระเยซูเจ้า ซ่ึงใช้แห่กันทกุปีในวนัศุกร์ศกัดิส์ทิธิ์ 
เพือ่ระลกึถงึการสิน้พระชนม์ของพระเยซเูจ้าถอืเป็น
อกีหนึง่พธิกีรรมส�าคญัทีท่างวดัได้จดัขึน้เป็นประจ�า
ทุกปีค่ะ

5. วัดซางตาครู้ส กรุงเทพฯ

วัดย ่านกุฎีจีน ชุมชนเก ่าแก ่ริมแม ่น�้ า
เจ้าพระยาฝั่งธนบุรี สร้างความประทับใจ ด้วย
สถาปัตยกรรมตัวอาคารชั้นเดียวแบบอิตาลียุค 
นีโอคลาสสิกผสมเรเนอซองส์ ก่ออิฐประดับ 
ลายปูนปั้นงดงาม ส่วนล่างท�าเป็นโถงประกอบด้วย
ซุม้โค้งทีส่อดรับกัน ประดับด้วยกระจกสคีรึง่วงกลม
ที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากพระคัมภีร์ โดยลักษณะที่
โดดเด่นคือหอคอยยอดโดม ซึ่งเป็นหอระฆังแปด
เหลี่ยมประดับด้วยไม้กางเขนบนเรือนยอดและ 
มีระฆังที่ให้เสียงไพเราะ ที่พิเศษสุดๆ คือสามารถ
ตีเป็นเพลงได้ค่ะ

6. อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล 

อาสนวหิารอคัรเทวดามีคาแอล ครสิตสถานที ่
มีสถาปัตยกรรมงดงามแปลกตารังสรรค์รูปหัวเรือ 
สขีาวสงูใหญ่อลงัการได้อย่างสวยงาม จนกลายเป็น
หนึ่งในที่เที่ยวไฮไลต์ ส�าหรับใครที่ไปเยือนอ�าเภอ 
ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร โดยวัตถุประสงค์หลักใน
การก่อสร้าง คือเพื่อระลึกถึงการอพยพมาตั้งถิ่น
ฐานของคริสตชนในหมู่บ้าน นอกจากนี้ชาวบ้านยัง
เชื่อกันว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ในการเผยแผ่ศาสนา
คริสต์ยุคหลังสงครามอินโดจีน ที่ยังคงมีเสน่ห์ 
การผสมกลมกลนืของพลงัศาสนาครสิต์ กบัวถิชีวีติ
ของคนอีสานอย่างลงตัว

7. วัดคริสตหฤทัย (วัดเพลง 100 ปี) 

วัดคริสตหฤทัย หรือที่เรียกกันว่า วัดเพลง 
วดัคริสต์สดุงดงามจงัหวดัราชบรีุ (ลกูวดัของอาสน-
วิหารพระแม่บังเกิด) วัดเพลงแต่เดิมเป็นวัดไม้  
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จดหมายจากผู้อ่าน
นายปณ.สาธ ุ

ตอบ คุณลูชีอา รัชนี
จรงิครบั พระองค์จะทรงประกาศเป็นทางการใน

วันที่ 12 เมษายน ปีนี้ ซึ่งเป็นวันฉลองพระเมตตา เพราะ 
“ปีศักดิ์สิทธิ์” ที่พระองค์ทรงประกาศนั้น พระองค์ทรง
ให้แนวคิดว่าเป็น “ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตา” ผมม ี
เรื่องราวคร่าวๆ มาให้คุณได้อ่านดังนี้ครับ

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตา
เป็นท่ีแน่ชัดแล้วว่า สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิสทรงถือเอาวันครบ 2 ปีแห่งสมณสมัยของ
พระองค์สร้างความแปลกใจแก่บรรดาคริสตชนทั่วโลก 
โดยทรงประกาศให้มี “ปีศักดิ์สิทธิ์” พิเศษ โดยเร่ิม
ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2015 ไปสิ้นสุดในวันที่ 
20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016

ในวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา อันเป็นวันครบ 
2 ปีแห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
พระองค์ทรงฉลองวันดังกล่าวด้วยการทรงเป็นประธาน
เปิดช่วงเวลา “24 ชั่วโมงแด่พระเจ้า” วัดต่างๆ ทั่วกรุง
โรมจะเปิดตลอด 24 ชัว่โมงเพือ่ให้ผูค้นเข้าไปสวดภาวนา
เฝ้าศลีมหาสนทิและรับศีลอภัยบาปจากพระสงฆ์ ความคดิ
นี้มาจากระหว่างช่วงประชุมซีโนด (สมัชชาพระสังฆราช 
ทั่วโลก) ในปี ค.ศ. 2012 ซ่ึงเน้นไปที่เร่ืองหลักคือ  
“การประกาศพระวรสารคร้ังใหม่” เป็นทีช่ดัเจนว่าศลีอภยั
บาปควรจะต้องเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตอภิบาลของพระ
ศาสนจักร เพื่อตอบสนองการเรียกร้องประการนี้ สมณ
สภาแห่งส�านักวาติกันจึงริเริ่มให้มีโครงการที่เรียกว่า “24 
ชั่วโมงแด่พระเจ้า” ในปีนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
จะทรงเริ่มโครงการนี้อีกคร้ังหนึ่ง โดยจะทรงโปรดศีล 
อภัยบาปด้วยพระองค์เอง ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร
ในวันที่ 13 มีนาคม วัดต่างๆ ทั่วกรุงโรมก็จะเปิดให้

ผู ้คนเข้าไปรับศีลอภัยบาปและเฝ้าศีลมหาสนิทตลอด  
24 ชั่วโมง เมื่อปีที่แล้วโครงการนี้เริ่มต้นโดยสมเด็จ 
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเดินไปสารภาพบาปอันเป็นท่ี
กล่าวขวัญกันไปทั่วโลก เหตุการณ์เช่นนี้หวนกลับมาอีก
ในปี ค.ศ. 2015 พร้อมกับแนวคิดหลักอันใหม่ คุณพ่อ 
เยโน ซลิวา จากสมณสภาเพือ่ส่งเสรมิการประกาศข่าวดใีหม่  
เล่าว่า “เป็นทีน่่าตืน่เต้นอย่างแท้จรงิ และแนวคดิหลกัของ
ปีนีก้น็�ามาจากจดหมายนกับญุเปาโลถงึชาวเอเฟซสั บทที่ 
2 ข้อที่ 4 ‘พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา’” เตือนใจ
ผูค้นว่าพระเจ้าทรงเมตตาอย่างเหลอืล้นอนัให้ก�าลงัใจแก่
ทกุคนผูซ้ึง่หนัหนไีปจากพระศาสนจกัร ไม่ว่าด้วยเหตผุล
ใดๆ ว่าพวกเขาจะได้รบัการต้อนรบักลบัมาเสมอ คณุพ่อ
เยโน ซิลวา เสริมว่า “พ่ออยากถามผู้คน ‘ท�าไมลูกถึง
กลับมาหลังจากผ่านไปถึง 40 ปี ท�าไมลูกกลับมาหาศีล
ศกัดิส์ทิธิ’์ และผูค้นมากมายเหลอืเกนิตอบว่า ‘เพราะพระ
สนัตะปาปาทรงขอจากพวกเรา! พระองค์ทรงเชือ้เชญิเรา”

• ส�านักวาติกันหวังว่า ผู้คนทั่วโลกจะได้รับ
แรงบันดาลใจให้ไปรับศีลอภัยบาปตลอด “24 ชั่วโมงแด่
พระเจ้า” ที่กรุงโรมในวันนั้น การอภิบาลเยียวยาอ�านวย
ความสะดวกให้สามารถแก้บาปได้ด้วยภาษาอิตาเลียน 
อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และโปแลนด์

ท�าไมต้องปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตา
เราลองย้อนไปดูเหตุการณ์ไม่กี่วันหลังจากทรง

ได้รับการเลือกเป็นพระสันตะปาปา ระหว่างช่วงก่อน
ภาวนาบททูตสวรรค์แจ้งข่าวฯ ของวันอาทิตย์ที่ 17 
มีนาคม 2013 ในสมณสมัยที่เพ่ิงเริ่มต้นของพระองค์ 
พระสันตะปาปาตรัสเก่ียวกับความเมตตาตั้งแต่วันนั้นไว้
แล้วว่า

“จงรู้สึกถึงความเมตตา ค�านีจ้ะเปลี่ยนแปลงทุก
สิง่ นีค่อืสิง่ทีด่ทีีส่ดุทีเ่ราควรรูส้กึ มนัจะเปลีย่นแปลงโลก”

เรียนคุณ ปณ.สาธุแห่งอุดมศานต์ ที่นับถือ
ขณะน้ีพระศาสนจักรในประเทศไทยเราก�าลังอยู่ในช่วงปีศักดิ์สิทธิ์ 

สามารถรับพระคุณการุณย์บริบูรณ์ได้เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของพระ
ศาสนจักรครบถ้วน แต่ดิฉันได้ยินมาว่าปลายปีนี้สมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรงัซสิกจ็ะประกาศให้มปีีศกัดิส์ทิธิข์องพระศาสนจกัรสากลอกี จรงิหรอืเปล่า 
คะ? ขอถามเท่านี้แหละค่ะ

 จาก...ลูชีอา รัชนี
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• แ ล ะ เ พื่ อ จ ะ
เปลี่ยนแปลงโลก สมเด็จ
พระสนัตะปาปาฟรงัซสิทรง
ปรารถนาจะตรัสซ�า้ถงึความ
หมายของค�านั้น ความ
เมตตาคือการเชื้อเชิญของ
องค์พระผูเ้ป็นเจ้าต่อมนษุย์
ผู ้ท�าผิดให้หันกลับมาหา
พระองค์ พระสันตะปาปา
ตรัสย�้าว่าความเมตตา เป็น 
ค� าที่ เ ร าต ้ องการในยุค
ปัจจุบันนี้

เมื่อต้นปีนี้ อีกครั้งหนึ่ง ก่อนภาวนาบททูต
สวรรค์แจ้งข่าวฯ ของวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2015 
พระองค์ตรัสว่า “มีความต้องการความเมตตาอย่าง
มากมายเพียงใดในโลกทุกวันนี้ และเป็นสิ่งส�าคัญที่
บรรดาสัตบุรุษต้องด�าเนินชีวิตด้วยความเมตตาและ
น�าความเมตตาเข้าไปยังสังคมโลกที่มีสภาพแวดล้อมที่ 
แตกต่างกัน จงมุ่งไป เราก�าลังด�าเนินชีวิตอยู่ในยุคสมัย
แห่งความเมตตา นี่คือยุคสมัยแห่งความเมตตา”

• ไม่เพยีงเท่านัน้ ในวนัทีพ่ระองค์ทรงประกาศ 
“ปีศกัดิส์ทิธิ”์ พเิศษพระองค์ทรงเล่าความคิดของพระองค์
ให้แก่พวกเราได้รับรู้ว่า “พ่อมักจะคิดถึงเร่ืองนี้บ่อยๆ  
ว่าพระศาสนจักรจะท�าอะไรได้มากกว่านี้ไหม?เพื่อให้ 
พนัธกจิการเป็นประจกัษ์พยานแก่โลกในเร่ืองความเมตตา
ปรากฏชัดแจ้งออกมา มันเป็นหนทางที่เริ่มต้นด้วยการ 
กลับใจทางจิตวิญญาณ ดังนั้น พ่อจึงตัดสินใจประกาศ 
ปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษมุ่งประเด็นหลักไปยังเร่ืองพระเมตตา
ของพระเจ้า นี่จะเป็น “ปีศักด์ิสิทธิ์แห่งความเมตตา” 
พระองค์ทรงเสริมว่า “พ่อเชื่อมั่นว่า พระศาสนจักร 
ทั้งมวลจะพบความชื่นชมยินดีแห่งปีศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ฟื้นฟู 
และก่อเกิดผลแห่งความเมตตาของพระเจ้า ซึ่งเราทุกคน 
ล้วนได้รับเรียกให้มาปลอบโยนบรรเทาทุกข์แก่พี่น้อง
ชาย-หญิงทุกคนในยุคสมัยของเรา”

• ไม่กี่นาทีก่อนที่พระองค์จะทรงประกาศปี
ศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ทรงเน้นในบทเทศน์ของพระองค์
ว่าศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีมีความส�าคัญมากเพียงใด 
พระองค์ตรัสว่า “พระเจ้าทรงให้อภัยเสมอ และไม่ทรง
เหนื่อยหน่ายที่จะอภัยบาปให้แก่เรา”

• ในวันนั้นพระสันตะปาปาทรงเชื้อเชิญผู้คน
ให้สารภาพบาปและทรงน�าปฏิบัติด้วยแบบอย่างโดยทรง
เดินไปสารภาพบาปด้วยพระองค์เอง จากนั้นพระองค์
ทรงฟังแก้บาปให้แก่สัตบุรุษหลายคน ณ ตู้ฟังแก้บาปซึ่ง 
นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา และสมเด็จ
พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 ก็ได้ทรงเคย
ฟังแก้บาป ณ ที่นี้

ปีศักดิ์สิทธิ์คืออะไร? และนานเท่าใดถึงจะได้ฉลอง
• ธรรมประเพณีของชาวยิวเป็นแรงบันดาล

ใจให้แก่พระศาสนจักรคาทอลิกเริ่มที่จะมีการฉลองปี
ศักดิ์สิทธิ์ ประชากรชาวยิวฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ 50 ปี 
(ลนต 25:8-17) ธรรมประเพณคีาทอลกิเริม่ต้นฉลองบ้าง
ในปี ค.ศ. 1300 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาโบนีฟาส ที่ 
8 พระศาสนจกัรคาทอลกิน�าเอามาประกาศในความหมาย
คือปีแห่งการอภัยและยกโทษบาปแก่ทุกคน เป็นเงื่อนไข
พิเศษเพื่อจะสามารถเข้าใกล้องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้อื่น 
มีการฉลองปีศักดิ์สิทธิ์แบบทั่วไป และปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษ

• ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1475 มีการเปลี่ยนแปลงช่วง
ระยะเวลาจาก 50 ปี กลายเป็นปีศักดิ์สิทธิ์จะฉลองกัน
ทกุ 25 ปี และพระสนัตะปาปาจะทรงประกาศปีศกัดิส์ทิธิ์
พิเศษก็ต่อเมื่อมีโอกาสพิเศษ จนบัดนี้ มีการฉลองปี
ศักดิ์สิทธิ์ทั่วไป 24 คร้ังมาแล้ว และฉลองปีศักดิ์สิทธิ์
พิเศษ 4 ครั้ง ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตา ครั้งนี้ที่ได้
รบัการประกาศโดยสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิกจ็ะเป็น
ครั้งที่ 5 ปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษครั้งสุดท้ายประกาศโดยนัก
บุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาในปี ค.ศ. 1983 
พระองค์ยังทรงประกาศปีศักดิ์สิทธ์ทั่วไปคร้ังสุดท้ายคือ
ในปี “ปีติมหาการุญ” ค.ศ. 2000

• พิธีแรกของปีศักดิ์สิทธิ์คือ พิธีเปิดประตู
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประตูนี้จะเปิดออกเฉพาะปีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็น
เครื่องหมายประตูสู่หนทางพิเศษ ที่คริสตชนคาทอลิก
สามารถเปิดตนเองเข้าหาความเชื่อถึงพระเจ้าในชีวิต
ของตน พระสันตะปาปาทรงต้องการให้พระศาสนจักร
เป็นแบบอย่างในการแสดงความเมตตาอย่างเข้มข้น ปี
ศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการจบปีที่ร�าลึกถึง
สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ครบ 50 ปีด้วย

แปลและเรียบเรียงจาก โรมรีพอร์ทดอทคอม 
โดย...พงศ์ ประมวล

ปณ.สาธุ
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา
 
 “จงเป็นผู้เมตตากรุณา
ดังที่พระบิดาของท่าน
ทรงพระเมตตากรุณาเถิด”
พระสันตะปาปา จะทรงเปิด ประตูศักดิ์สิทธิ์
พร้อมกับเรา ที่จะเปิด ประตูชีวิต
ก้าวตามติด พระคริสต์เยซู ผู้ทรงเมตตา
 ...อีกวาระ เฉลิมฉลอง อันพิเศษสุด
ใจทุกดวง จะถูกจุด สว่างจ้า
ด้วยพระเมตตารัก กรุณา
อาบชีวิต จิตวิญญาณ์ พาอิ่มบุญ
 ...ปีศักดิ์สิทธิ์ ทั่วพระศาสนจักร
ปีฉลองความรัก อันอบอุ่น
ปีส�านึกคุณค่าพระการุณย์
ปีที่เรา ฉัน คุณ เมตตากัน

      ภัศม์
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