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ประจําป	ค.ศ.	2017	มีนาคม

เพื่อคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนขมเหง	

ขอใหพวกเขาไดรับการคํ้าจุน	

โดยอาศัยการภาวนาและความชวยเหลือดานวัตถุจากพระศาสนจักรทั้งมวล

“พี่นองที่รัก	จงอยากลัวที่จะใหหัวใจของเรากาวไปขางหนา	

พวกเราจําเปนตองใหหัวใจของเรากาวไปขางหนา	

เพื่อจะไดไปสัมผัสคนอื่นที่ตองการความชวยเหลือ”
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ปศาจกอภัยพิบัติ
เพื่อทดลองความเชื่อของโยบ

(โยบ 1:22 – 2:13)

หนังสือ “โยบ” ในพระคัมภีร์นัéนเขียนขึéนเพื่อต้องการตอบค�าถามที่มีมาแต่ยุคโบราณ 
แม้จนกระทั่งยุคสมัยนีéว่า “ท�าไมคนดีจึงไม่ได้ดี แต่ดูเหมือนคนชั่วจะเจริญรุ่งเรืองได้ดี” นับเป็น
ความกล้าหาญชาญชัยของผู้เขียนหนังสือโยบอย่างมาก ที่พยายามตอบค�าถามนีé ซึ่งเมื่อเราอ่าน
จบแล้ว แม้จะไม่ได้ค�าตอบอย่างกระจ่างชัดแจ้ง (ต้องรอจนกระทั่งพระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิด 
สิéนพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพเสด็จขึéนสวรรค์ เป็นค�าตอบที่เด็ดขาดที่สุดแก่เรา) แต่เรา
กลับได้ค�าตอบอันหนึ่งซึ่งส�าคัญมากส�าหรับผู้มีความเชื่อ นั่นคือ เป็นไปไม่ได้ท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้า
จะทรงทอดทิéงคนดี แม้ดูเหมือนว่าชีวิตภายนอกจะพบกับเรื่องร้ายæ เพราะสติปัญญาของมนุษย์
ประดุจเศษ½ุ†นดิน ไม่สามารถที่จะไปเข้าใจหรือตัดสินองค์พระผู้เป็นเจ้า และวินิจฉัยพระประสงค์
ของพระองค์จากปัญญาอันน้อยนิดของเรา

หนังสือโยบ เขียนด้วยแบบวรรณกรรมท่ีเป็นบทละครทีละองก์æ เริ่มต้นด้วยสาเหตุว่า 
ท�าไมจึงเกิดภัยพิบัติต่างæ มากมายสู่ชีวิตคนดีมีศรัทธาของโยบเพียงในวันเดียวอย่างสิéนเนืéอ
ประดาตวั ภยัพิบตัทิีป่ศีาจขออนญุาตจากองค์พระผูเ้ปน็เจา้เพือ่ทดสอบความดขีองโยบ เปน็ภยัพบิตัิ
เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองและ½ูงสัตว์ ชีวิตของคนรับใช้ ตลอดจนบุตรชายหญิงของท่าน แต่พอถึง
บทท่ี 2 ภัยพบิตัเิริม่เกดิขึéนกบัรา่งกายของโยบ โดยม½ีรีา้ยขึéนตามรา่งกายตัéงแต½่†าเทา้จนจรดศรีษะ 
ท่านใช้เศษภาชนะดินเผาขูดตามเนืéอตัวและน่ังอยู่บนกองขีéเถ้า... ผู้เขียนยังจงใจให้แม้แต่ภรรยา
ของโยบเองก็พูดจาถากถางให้ท่านเสียความเชื่อ...”.

กสุตาฟ โดเร ท�าภาพพมิพโ์ลหะใหเ้หน็ถงึตอนทีว่า่ เพือ่นทีคุ่น้เคยทัéงสามของโยบ (เอลฟีสั
ชาวเทมาน บิลดัดชาวชูคาห์ และโศฟาร์ชาวนาอามัท) ก็มาเยี่ยมและปลอบใจท่าน โดยนั่งอยู่กับ
ท่านบนดินเจ็ดวันเจ็ดคืน ด้วยพวกเขาเห็นว่าความทุกข์ระทมของโยบนัéนใหญ่ยิ่งนัก... อย่างไรก็ดี
หนังสือโยบ เต็มไปด้วยเนืéอหาที่สอนคริสตังให้มีความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในความรักโดยไม่ยอม
ละทิéงพระเจ้า ดว้ยประโยคบทสวด บทกวทีีไ่มย่อมใหเ้หตผุลทางโลกมาบดบงัความไวว้างใจในองค์
พระผู้เป็นเจ้า และจบลงด้วยความดีงาม ซึ่งพระเจ้าประทานคืนให้แก่โยบทุกอย่างที่ท่านสูญเสียไป 
โดยทรงประทานให้มากกว่าที่ท่านเคยมีตัéงแต่แรกเสียอีก 
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อันเนื่องม�จ�กปก Cover Story

ปกหนา
เทศกาลมหาพรตปีนีéเริ่มต้นในวันพุธที่ 1 มีนาคม อันเป็น

วันพุธรับเถ้า อุดมศานต์เดือนมีนาคมจึงถือโอกาสน�าภาพสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็นประธานในพิธีโรยเถ้าแก่สัตบุรุษ
มาขึéนปก เพื่อเตือนกันและกันถึงการท�าพลีกรรม ถือศีลอดอาหาร 
ท�าบุญท�าทาน ท�ากิจเมตตาปรานี เป็นพิเศษตลอด 40 วัน ใน
เทศกาลนีé  พระสันตะปาปาทรงมอบสาส์นมหาพรตปีนีéแก่คริสตชน
ทั่วโลกในหัวข้อว่า “พระวาจาเป็นของขวัญ บุคคลต่างæ ล้วนเป็น
ของขวัญ” (สามารถอ่านสาส์นมหาพรตของสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสได้ในอุดมสารรายสัปดาห์ฉบับที่ 8 ค.ศ. 2017) ซึ่งมุ่งไปใน
เร่ืองการเหน็คุณค่าในชวีติผูอ้ืน่ ทีผ่่านเข้ามาในชวีติล้วนเป็นของขวญั
ที่พระเจ้าประทานมาให้แก่เราในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเสมอ น่าสนใจ
ที่จะน�าความจริงข้อนีéมาพิจารณาอย่างย่ิง อันจะเป็นแรงบันดาลใจ
ให้เราสามารถลงมือท�ากิจเมตตาในเทศกาลมหาพรตนีéได้อย่างมี
พลังมากขึéน

ปกหนาใน	

แม้เทศกาลมหาพรต สีอาภรณ์พระสงฆ์ที่สวมในพิธีกรรม
จะเป็นสีม่วง แต่ก็ยังมีอยู่ 2 วันที่พระสงฆ์จะสวมใส่อาภรณ์สีแดง 
นั่นคือ “วันแห่ใบลาน” และ “วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์” อุดมศานต์อยาก
จะสือ่ถงึการให้ความส�าคญัแก่การอ่านพระคมัภร์ี เพราะหวัข้อสาส์น
มหาพรตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสปีนีéมีว่า “พระวาจาเป็น
ของขวัญ บุคคลต่างæ ล้วนเป็นของขวัญ” โดยเฉพาะเรื่องราวแห่ง
พระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าในพระวรสาร 

40 วันในเทศกาลมหาพรตนีéยังมีสิ่งที่หล่อเลีéยงชีวิตคริสตชน
ของเราที่ส�าคัญอีกสิ่งหนึ่ง นั่นคือการให้เวลากับการอ่านพระคัมภีร์
และพิจารณาไตร่ตรองเพื่อน�ามาปฏิบัติในชีวิตให้มากยิ่งขึéน
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ขอบคุณที่สอนใหไดสติ	และตัดสินใจอยางมีสติ
ชว่งระยะทีผ่า่นมา ขา่วทีเ่ปน็กระแสและถกูพดูถงึมาก æ นา่จะเปน็เรือ่งราวการใชป้„นเขา้แกป้ญัหา

ต่อหน้าสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวานของวิศวะอายุ 50 (ซึ่งต่อจากนัéนไม่นานวาทะที่เรียกคุณลุงอายุ 50 
ก็ถูกก�าเนิดและตอกยé�า) กับครอบครัวที่ขับรถมาเที่ยวด้วยกัน ต้องมาพบกับกลุ่มเด็กวัยรุ่น ที่ดูภาพจาก
กลอ้งวงจรป�ดกเ็หน็ความขดัแยง้ทีก่�าลงัจะปะทขุึéน จะดว้ยเหตผุลของการป‡องกนัตวั หรอืพกป„นไปเทีย่วท�าไม 
ของ½ั›งท่ีเชยีรก์ลุม่วยัรุน่ หรอืจะเปน็เรือ่งของการออกตวัแรงของการเลอืก½ั›งชีéผดิถูก ส�าหรับผมกับเหตกุารณนี์é
ผมยกให้ค�าพูดที่ภรรยาได้ถามสามี เมื่อกระสุนหนึ่งนัดได้ปลิดชีวิตวัยรุ่นคนหนึ่งล้มลง เธอถามว่า “คุณ
ยงิเหรอ” สามตีอบวา่ “ใชผ่มยงิ” ภรรยาจะพยายามแสดงความรบัผดิชอบแทนดว้ยค�าคลา้ย æ จะบอกวา่ 
ฉันจะรับว่าเป็นคนยิงเอง ในขณะเดียวกัน สามีก็พร้อมรับผิดชอบ ถ้าเราเก็บแค่ฉากนีé ผมเชื่อว่า นี่คือ
ภาพของรักแท้ รักแท้ที่ยอมแทนกันได้ และมันออกมาแบบทันทีทันใด เป็นพÄติกรรมที่เกิดขึéนโดย
ไม่ต้องคิดอะไรมากต่อหน้าสถานการณ์คับขัน 

ผมคิดว่า สิ่งที่ส�าคัญที่สุดเวลาที่มีอะไรเกิดขึéนคือ “การใช้สติ” และเพื่อจะให้ดีสติจะดีได้ต้องมี
การ½ƒก½น เรยีนรูท้�าความเขา้ใจ การอา่น การอบรม ชว่ยได ้แตก่ารใชช้วีติกช็ว่ยคนใหเ้รยีนรูไ้ดจ้ากบทเรยีน
ทีช่ือ่วา่บทเรยีนชวีติ แน่นอนส�าหรบัเราครสิตชนค�าแนะน�าทีเ่รายดึโยง ผกูพนั และรับฟงั เปน็ดงัแนวปฏบิตัิ
ทีห่นกัแนน่ ไมผ่ดิพลาดคอื “ค�าสอนของพระศาสนจกัรและพระอจัฉรยินภุาพของสมเดจ็พระสนัตะปาปา” 
แตส่มเดจ็พระสนัตะปาปาองคป์จัจบุนัก�าลงัจะคอ่ยเปลีย่นทา่ทคีวามคดิแบบนีé พระศาสนจกัรไมใ่ชไ่มเ่คย
ผิดพลาด และค�าสอนของพระสันตะปาปาไม่ใช่ก®ตายตัว แน่นอนต้องมีบทสรุป แต่ต้องยืดหยุ่น เข้าใจ
มนุษย์และมีความรัก ผมไม่แปลกใจต่อไปอีกถ้าพระองค์จะโดนต่อต้าน 

วนัท่ี 13 มนีาคม เวยีนมาบรรจบอกีครัéง เปน็วาระทีเ่ริม่สมณสมยัของสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ 
ภาพการทรงงานอยา่งไมห่ยดุหยอ่น บทเทศนท์ีม่พีลงั พระจรยิวตัรอนังดงามตอ่คนทกุระดบั ทกุเพศ ทกุวยั 
ทุกชนชัéน แต่เป็นพิเศษคนชายขอบสังคม ความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรกลางของพระศาสนจักรที่
ไมส่ามารถท�าใหค้นเขา้ถงึศาสนาและเป็นแบบอยา่งไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ค�าสอนทีจ่บัตอ้งได ้และการตดัสนิใจแตล่ะ
ประเดน็ทีม่กีรอบคดิของความเมตตา การบง่ถงึความเป็นพีเ่ป็นน้องของคริสตชนทุกนิกาย การท�าลายก�าแพง
และสร้างสะพานเข้ากันด้วยความคิดถึงสันติสุขอันแท้จริงและยั่งยืน การตอบค�าถามนักข่าวสด æ อย่างที่
สครปิทถ์กูเตรยีมไวห้มดแลว้ในหวัใจของพระองคน์ัน่เอง การเลอืกประเทศทีจ่ะเดนิทางไป ไมใ่ชเ่พือ่สมัพนัธ์
ทางการทูตเท่านัéน แต่เป็นประเทศที่ยากจน มีความยากล�าบาก หรือมีประเด็นในเชิงมนุษยธรรม

อุดมศานต์รายเดือนฉบับนีéขอเป�ดสิ่งของต้องส�าแดงของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทัéง 13 ชิéน 
เพือ่รว่มตอ่เตมิประวตัศิาสตรอ์กีหนา้หนึง่ของพระศาสนจกัรใหส้มบรูณ ์การเขา้ใจทีม่าทีไ่ปของคนæ หนึง่
ท�าใหเ้ราเขา้ใจวา่ ท�าไมเขาถงึเปน็คนแบบนีé ขอบคณุค�าสอนอนัเรยีบงา่ย งดงาม น�าไปสูก่ารปรบัใชใ้นชวีติ
ได้อย่างง่ายดายของทุก æ กระแสเรียก เรามักจะมีค�าอวยพรผู้ปกครองในท�านองที่ว่า “ขอพระชนมายุ
ยิ่งยืนนาน” แต่ส�าหรับสมเด็จพระสันตะปาปาเราคงเสริมต่อได้ว่า “ขอค�าสอนของพระองค์ท่าน เติมเต็ม
สติปัญญาและจิตวิญญาณของเรา เพื่อสร้างคุณค่าอันยั่งยืนและถาวรในการเจริญชีวิต และที่สุดขอ
พระชนมายยุิง่ยนืนาน เพือ่สานตอ่พนัธกจิของพระครสิต ์ตามเจตจ�านงทัéงหมดทีท่า่นไดก้�าเนดิและด�าเนนิ
ไปด้วยปณิธาน แห่งความตัéงใจที่ดีงาม” ร่วมภาวนาเพื่อพระองค์ท่านในโอกาสพิเศษนีéด้วย
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ปฏิทิน
เดือนมีน�คม

1
วันที่	1	มีนาคม

วันที่	4	มีนาคม
วันพุธรับเถา	

(เริ่มเทศกาลมหาพรต	
ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ)

วันสตรีสากล

เจาพระยา	สายนํ้าแหงศาสนธรรม	

ลองเรือจากอาสนวิหารอัสสัมชัญ	

สูวัดนักบุญยอแซฟ	อยุธยา	

เริ่มเวลา	06.00	น.

ครบ	4	ปแหงสมณสมัย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	

ฉลองศาสนนามนักบุญโยเซฟ	

พระสังฆราชกิตติคุณสังวาลย์	

ศุระศรางค์	

พระสังฆราชประธาน	ศรีดารุณศีล	

พระสังฆราชชูศักดิ์	สิริสุทธิ์	

พระสังฆราชลือชัย	ธาตุวิสัย	

พระสังฆราชพิบูลย์	วิสิฐนนทชัย	

4

25	ปแหงพระพร	

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง

ขอเชิญรวมขอบพระคุณพระเจา	

โอกาส	25	ป	ชีวิตสงฆ์	ของคุณพออันตน	

วีระเดช	ใจเสรี	คุณเปาโล	ธนกฤต	นามโยธา	

คุณพอยอแซฟ	สุรศักดิ์	พงษ์พิศ	

คุณพอเปาโล	ฉลอง	แกวอาสา	

และคุณพอยวง	บอสโก	วันทยา	ศิริปะกะ

โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์	จําเนียร	สันติสุขนิรันดร์	

เปนประธาน	ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล	

ทาแร	อ.เมือง	จ.สกลนคร	วันเสาร์ที่	25	มีนาคม	2017	

พิธีบูชาขอบพระคุณ	เวลา	10.00	น.

สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ	

สามพราน	

จัดฉลองบานเณรเล็กนักบุญยอแซฟ

พิธีบูชาขอบพระคุณ	เวลา	10.00	น.

วันที่	8	มีนาคม

วันที่	25	มีนาคม

8

พบกับบูธคาทอลิก	

N32	โซน	C1	

ในงานสัปดาห์หนังสือแหงชาติ	

ณ	ศูนย์การประชุมแหงชาติสิริกิติ์	

29	มีนาคม	–	9	เมษายน

29-9

25

วันที่	19	มีนาคม

19
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มีของตองสําแดง 

สกูป
คุณพ่ออนุช� ไชยเดช

เอกสารที่ทําใหรูตัวตนมากขึ้น	ของสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส	

วาระเข้าสู่ปีที่ 5 แห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส เราคิดว่าจะมอบอะไรดีให้กับผู้อ่านเป็นพิเศษในฉบับนีé 
พระโปรดด้วยการส่งหนังสือเล่มหนึ่งมาให้ หนังสือเล่มนีéสวยงาม 
มลีกัษณะเป็นป̂อปอพั คือ มีการสอดแทรกข้อมูลต่าง æ ในรปูแบบ
พเิศษ เช่น รปูภาพ เอกสารส�าคญั ฉบบัย่อ æ หรือดัดแปลง จดหมาย ฯลฯ 
ซึ่งล้วนแล้วแต่น่าสนใจทัéงสิéน ไม่ว่าจะเป็นใบศีลล้างบาปของ
พระสันตะปาปา รูปในวัยเรียนสมัยเป็นเณร เอกสารส�าคัญ 
จดหมายตอบโต้ บัตรสมาชิกทีมฟุตบอล ฯลฯ ของต่าง æ เหล่านีé
ย่อมเป็นข้อมูลที่ท�าให้เราเข้าใจตัวตนของผู้เป็นเจ้าของของสิ่งนัéน
ได้ดียิ่งขึéน อย่าช้าไปดูกันเลย
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ชิ้นที่1

หนังสือพิมพ์ลอสแซร์วาตอเร โรมาโน (L’OSSERVATORE ROMANO)
หนังสือพิมพ์รายวันของสันตะส�านัก ในวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2013 หนึ่งวันหลังจาก
การเลือกตัéงสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
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ชิ้นที่	2

รูปของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสบนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์และบนหน้า
ปกนิตยสารฉบับต่างæ หลังจากที่พระองค์ท่านทรงได้การรับเลือกตัéงเป็นพระสันตะปาปา
องค์ใหม่
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ชิ้นที่	3

แผ่นรายชื่อของบรรดาพระคาร์ดินัลผู ้มีสิทธิ์เลือกตัéงส�าหรับการประชุมการ
เลอืกตัéงพระสนัตะปาปา (conclave) ในวนัที ่12 และ 13 มนีาคม ค.ศ. 2013 ทีจ่ะท�าการ
เลือกผู้สืบต�าแหน่งต่อจากนักบุญเปโตรเป็นพระสันตะปาปาองค์ที่ 266 ของพระศาสนจักร
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ชิ้นที่	4

รูปชัéนเรียนของสามเณรÎอร์เก มาริโอ แบร์โกลิโอ ในวัยเด็ก ขณะท่ีท่าน
ศกึษาวทิยาลัยซาเลเซียนแหง่วิลฟรดิบารอน เด โลสซานโตสแอนเจอลิส ณ เมอืงลามอส 
เมเจีย ซึง่ท่านได้รบัรางวลัผูป้ระพÄตตินดเีด่นอนัดบัหนึง่ และรางวลัเรยีนดใีนวชิาศาสนา
และวิชาพระคัมภีร์ภาคพระวรสาร 
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ชิ้นที่	5

ข้อความที่คัดเลือกมาจากหนังสือรุ่นบ้านเณรแสดงให้เห็นถึงรายชื่อของนักเรียน
สามเณรในปี ค.ศ. 1956 ซึ่งหนึ่งในนัéนคือ สามเณรÎอร์เก แบร์โกลิโอ ณ บ้านเณร
ของอัครสังฆมณ±ลบัวโนสไอเรส และวิลลาเดโวโต้ ในภาคตะวันตกของเมืองหลวงใน
ประเทศอาร์เจนตินา 
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ชิ้นที่	6

Îอร์เก แบร์โกลิโอ ได้รับรางวัลดีเด่นในการเรียน ภาษากรีก ภาษาละติน และ
ดนตรี ณ ที่ศึกษาอยู่ที่บ้านเณร ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหนังสืออนุสรณ์ประจ�าปี
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ชิ้นที่	7

ในขณะที่Îอร์เก มิเลีย ก�าลังพักผ่อนในช่วงบ่ายอย่างสงบ เสียงโทรศัพท์ปลุกให้เขาตื่นขึéน
และรบัโทรศัพท์ โดยไม่ทนัได้แนะน�าตวัเองผู้รอสายถามเขาอย่างไม่เข้าใจว่า “คณุรูจ้กันกัเขยีนท่าน
ไหนบ้าง ที่มีบทน�าเขียนโดยพระสันตะปาปาและÎอร์เก” ซ่ึงเขาเองก็ไม่เชื่อว่าเขาจะได้ยินสิ่งนีéกับ
หูของตัวเองเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่พึ่งจะได้รับการเลือกมาใหม่ ได้มีเวลาโทรศัพท์หา
เขาถามสารทุกข์สุกดิบ ซึ่งหนังสือที่พระสันตะปาปาที่ทรงกล่าวถึงนัéนคือหนังสือรวมเรื่องสัéนที่มีชื่อ
ว่า ‘Cuentos originales’ ซึ่งเขียนโดย 7 นักเขียนที่เป็นลูกศิษย์ของคุณพ่อแบร์โกลิโอ รวมทัéง
Îอร์เก มเิลยีด้วยเช่นเดยีวกนั ณ วทิยาลยัแม่พระผูป้ฏสินธนิริมล ทีซ่านตาฟี ซึง่เมือ่มกีารเยีย่มเยยีน
ชัéนเรียน นักเขียนคนดังชาวอาร์เจนตินาชื่อว่า Îอร์เก หลุยส์ โบร์จ เป็นผู้อาสาสนับสนุนและจัด
พิมพ์ในปี ค.ศ. 1965

มิเลีย และ คุณพ่อแบร์โกลิโอได้รู้จักกันก่อนหน้านีéแล้วในปี ค.ศ. 1964 หนึ่งในผู้ร่วม
เขียนหนังสือเล่มนัéนคือเด็กหนุ่มวัย 16 ปีที่มีรูปร่างและนิสัยเหมือนกับเด็กเล็ก æ อีกคนหนึ่งเคย
อยู่ในคาบการเรียนการสอนวิชาวาทศิลป์และการเทศน์ของท่าน

ในปี ค.ศ. 2010 หลังจากนัéนกว่า 40 ปี ศิษย์เก่ามากมายได้เดินทางมาที่กรุงบัวโนสไอเรส
เพื่อจะพบกับพระคาร์ดินัลแบร์โกลิโอ ในโอกาสการพบปะสังสรรค์ตอนเย็น ณ ที่ อาสนวิหารแห่ง
อัครสังฆมณ±ลบัวโนสไอเรส
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ชิ้นที่	8

“ด้วยความขอบคุณอย่างสุดซึéงและด้วยความประทับใจ” พระคาร์ดินัลÎอร์เก
แบร์โกลิโอ ได้มอบหนังสือพระคัมภีร์แก่หลิวหมิง แพทย์½ังเข็มลัทธิเตŽา
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โ ร งพย าบ าล เ ซนต ์หลุ ย ส ์
ข อ เ ส น อ แ พ็ ก เ ก็ จ

วัคซี น ป้ อ ง กั น ไ ข้ ห วั ด ใ หญ่

อายุ จ านวนวคัซีน ราคาบรกิาร(บาท)

อายนุอ้ยกวา่ 9 ปี ฉดี 2 เขม็ 1,200.- (ไมร่วมคา่แพทย,์คา่บรกิาร)

อายมุากกวา่ 9 ปี ฉดี 1 เขม็ 600.- (ไมร่วมคา่แพทย,์คา่บรกิาร)

อาย ุ15 ปขีึน้ไป ฉดี 1 เขม็ 890.- (รวมคา่แพทย+์คา่บรกิาร)

 แพคเกจวคัซนีปอ้งกนัไขห้วดัใหญ ่4 สายพนัธุ์
     (สายพนัธุ ์A/HINI , A/H3N2  สายพนัุ ์B/Yamagata , B/Victoria) 

เงือ่นไขการรบับรกิาร :
1.แพคเกจส าหรับเดก็ยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลฯ
2.แพคเกจส าหรับผู้ใหญ่รวมคา่แพทย์และค่าบริการแลว้
3.ราคานี้ไมส่ามารถใช้รว่มกับส่วนลดอืน่ๆได้
4.ซื้อแลว้ไม่รับเปลี่ยนคืนเป็นเงินสด

สอบถามไดท้ี ่: แผนกการตลาด  โทรศัพท.์ 02-675-5000 ต่อ 51816-8

อายุ จ านวนวคัซนี ราคาบรกิาร(บาท)

อาย ุ15 ปขีึน้ไป ฉดี 1 เขม็ 950.- (รวมคา่แพทย+์คา่บรกิาร)

 แพคเกจวคัซนีปอ้งกนัไขห้วดัใหญ ่3 สายพนัธุ ์ส าหรบัผูใ้หญ่
      (สายพนัธุ ์A/HINI , A/H3N2  สายพนัุ ์B/Yamagata)

ตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2560
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ชิ้นที่	9

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและหลิวหมิง ยังคงติดต่อกันหลังจากการรักษา
การ½ังเข็มได้เสร็จสิéนแล้ว ในกระดาษข้อความนีéพระสันตะปาปาทรงขอบพระทัยแพทย์
½ังเข็มผู้นีéอีกครัéง “ในการร่วมเดินทางกับพระองค์” ในระยะหนึ่ง “บนถนนแห่งชีวิต”
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ชิ้นที่	10

ในวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2013 ณ ที่มีการประชุมการเลือกตัéงพระสันตะปาปา 
แอนเดรียน พอลลาโรลส์ ได้ร่างแบบของถ้วยกาลิกส์ให้แก่เพื่อนของท่าน พระคาร์ดินัล
Îอร์เก แบร์โกลิโอ ที่พึ่งจะได้รับเลือกตัéงให้เป็นพระสันตะปาปา ในแบบนัéนมีรูปแม่พระ
แห่งลÎูาน องค์อปุถมัภ์ของประเทศอาร์เจนตนิา ธงชาติของประเทศอาร์เจนตินา และดอก
กุหลาบของนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู
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ชิ้นที่	11

บตัรสมาชกิของพระคาร์ดนิลั Îอร์เก แบร์โกลโิอ ในสโมสรฟตุบอล “ซาน ลอเรน็โซ่” 
ของประเทศอาร์เจนตินา ที่อยู่ในเขตของท่านอาศัยอยู่และให้การสนับสนุนตัéงแต่สมัย
ยังเป็นหนุ่มæ
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ชิ้นที่	12

สมเดจ็พระสนัตะปาปาทรงเขียนบทน�าของหนงัสอืของพระองค์ทีม่ชีือ่ว่า “บนสวรรค์
และแผ่นดิน (On heaven and Earth)”  ซึ่งเป็นการสนทนากับรับบี อับราÎัม สโกร์กา 
พระองค์ท่านทรงมอบเอกสารต้นฉบับนีéแก่พระสหาย ซ่ึงในปัจจุบันท่านเป็นอธิการของ
สถาบันการอบรมรับบีแห่งลาตินอเมริกา ในกรุงบัวโนสไอเรส และดูแลชุมชนชาวยิว
แห่งเบไนติกวา 
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ชิ้นที่	13

ใบศลีล้างบาปของสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ลงทะเบยีนในวนัที ่25 ธนัวาคม 
ค.ศ. 1936 ณ มหาวิหารซาเลเซียนแห่งแม่พระองค์อุปถัมภ์และนักบุญคาลอส

ผมเชือ่ว่าเม่ืออ่านและตดิตามมาถงึบรรทดันีéแล้ว ท่านผูอ่้านอาจจะนกึถงึตวัตนของเราแต่ละ
คนเหมือนกัน เราเก็บเอกสารเหล่านีéไว้ไหนนะ เรามีประวัติศาสตร์ชีวิตอย่างไร เราสนใจอะไรเป็น
พิเศษ เรามีเพื่อนท�าอะไรกันบ้าง เราเขียนจดหมาย ส่งอะไรมากไปกว่าทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีหาย
สูญไปในอากาศ เราเก็บภาพอะไรไว้คั่นหนังสือ อ่านอะไรยามว่าง ฯลฯ สิ่งเหล่านีéล้วนบอกตัวตน
ของเราแต่ละคนæ แต่ที่สุด สิ่งที่บอกตัวตนของเราได้ดีที่สุดคือสิ่งที่เราหลังจากซึมซับทุกอย่างแล้ว 
ได้ปฏิบัติตนอย่างไรต่อเพื่อนร่วมโลก ในกรณีแบบนีéเราสามารถมองดูจากชีวิตของสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เลย

(¢Íº¤Ø³µŒ¹©ºÑºÀÒ¾ ̈ Ò¡Ë¹Ñ§Ê×Í Pope Francis the story of the Holy Father 
¶Í´¤ÇÒÁà»š¹ÀÒÉÒä·Ââ´Â¤Ø³¾‹ÍÀÄÈ ·Ô¾Â�·Í§)

ÍØ´ÁÈÒ¹µ�  ÁÕ¹Ò¤Á 2017  23



24  ÍØ´ÁÈÒ¹µ� ÁÕ¹Ò¤Á 2017 



สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

¾ÃÐ¹ÒÁà´ÔÁ Îอร์เก มาริโอ แบร์โกลิโอ
  Jorge Mario Bergoglio
¢Öé¹´íÒÃ§µíÒáË¹‹§ 13 มีนาคม ค.ศ. 2013
»ÃÐÊÙµÔ  17 ธันวาคม 1936 (81 ปี)
  บัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส มีพี่น ้อง 5 คน เป็นบุตร
ของคนงานทางรถไฟ พระองค์ทรงได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหา
บัณ±ิต สาขาวิชาเคมีจากมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส และทรงเข้าศึกษาใน
สามเณราลัย พระองค์ได้ปฏิญาณตนเป็นนักบวชคณะแห่งพระเยซูเจ้า 
(เยสุอิต) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 1958 และทรงได้รับใบรับรองด้าน
สาขาวิชาปรัชญาจาก Colegio Máximo San Jos ต่อมาพระองค์ได้ทรง
สอนวิชาวรรณกรรมและจิตวิทยาที่ Colegio de la Inmaculada และ 
Colegio del Salvador 

ในปี ค.ศ. 1967 ทรงจบการศึกษา แล้วรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1969 ทรงท�างานสอนที่มหาวิทยาลัย San Miguel 
จนด�ารงต�าแหน่งเป็นศาสตราจารย์ทางเทววิทยา 

ช่วง ค.ศ. 1973-1979 ทรงด�ารงต�าแหน่งอธิการเจ้าคณะแขวงคณะ
เยสุอิตในประเทศอาร์เจนตินา แล้วย้ายไปเป็นอธิการสามเณราลัยซานมีเกล 
จนถึงปี ค.ศ. 1986 
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สมณศักดิ์

¤Ø³¾‹ÍÎÍÃ�à¡ ÁÒÃÔâÍ áºÃ�â¡ÅÔâÍ ได้รับการบวชเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยแห่งบัวโนสไอเรส 
และได้สืบต�าแหน่งเป็นพระอัครสังฆราชแห่งบัวโนสไอเรสในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1998

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2001 ท่านได้รับแต่งตัéงเป็นพระคาร์ดินัล โดยสมเด็จพระ
สันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้เป็นปฏิบัติหน้าที่ในหลายหน่วยงานของสันตะส�านัก 
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การขึ้นดํารงตําแหนงสมเด็จพระสันตะปาปา

เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงสละต�าแหน่งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
ค.ศ. 2013 ได้มีการจัดการประชุมเลือกตัéงพระสันตะปาปา โดยก�าหนดให้มีขึéนในวันที่ 12 มีนาคม 
ค.ศ. 2013 หลังจากการลงคะแนนเสียงครัéงที่ 5 โดยพระคาร์ดินัลผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจ�านวน 115 
ท่าน ผลปรากฏว่าพระคาร์ดินัลÎอร์เก แบร์โกลิโอ พระอัครสังฆราชแห่งบัวโนสไอเรส ประเทศ
อาร์เจนตินา ได้รับเลือก และทรงเลือกพระนาม “ฟรังซิส” ซึ่งหมายถึงนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี 

นับเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกจากทวีปอเมริกาและคณะเยสุอิต และเป็นองค์แรก
ในรอบ 1300 ปี ที่ไม่ได้เป็นชาวยุโรป นับตัéงแต่สมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรี่ ที่ 3 ชาวซีเรีย 
เมื่อปี ค.ศ. 731 และถือเป็นพระสันตะปาปาที่ไม่ได้เป็นชาวอิตาเลียนคนที่สามติดต่อกัน
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สื่อทั่วโลกปลื้มสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงพบปะสื่อมวลชนจากทั่วโลกอย่างเป ็น
ทางการนัéน ได้ทรงสร้างความประทับใจให้กับสื่อส่วนใหญ่ ด้วยความเป็นกันเองและความอบอุ่น
ของพระองค์

สมเด็จพระสันตะปาปา ได้ทรงเล่าถึงเหตุการณ์และความรู้สึกของพระองค์ในช่วงเวลา
ประชุมลับซึ่งพระองค์ได้รับเลือก และยังเผยที่มาในการเลือกใช้ชื่อ ฟรังซิส ว่าเป็นเพราะ
พระคาร์ดินัลจากบราซิลบอกกับพระองค์ว่า อย่าลืมคนยากจน เมื่อคะแนนโหวตออกมาว่า
ทรงได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ จึงทรงนึกถึงนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี พระองค์ทรงขอให้
พระศาสนจักรและสื่อท�างานร่วมกัน เพื่อรายงานถึงความจริง ความงาม และความดี 
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ชีวิตสมถะ

การใช้ชีวิตอย่างสมถะของพระสันตะปาปาองค์ใหม่ เป็นคุณสมบัติส�าคัญท่ีได้รับการ
ยกย่องช่ืนชมเม่ือครัéงยังทรงเป็นพระอัครสังฆราช ที่พ�านักของพระองค์ในกรุงบัวโนสไอเรส
เป็นเพียงแฟลตที่ตบแต่งอย่างเรียบง่าย ทรงมีพระอุปนิสัยเยือกเย็นสุขุม โดยสารรถไฟใต้ดิน 
รถประจ�าทาง เหมอืนคนทัว่ไป และเมือ่เสดจ็ไปกรงุโรมกย็งัทรงเลอืกบินชัéนประหยดั  เมือ่เสดจ็มายงั
กรุงโรม พระองค์มักทรงเลือกสวมชุดพระสงฆ์สีด�าธรรมดา แทนท่ีจะเป็นชุดสีแดงตามศักดิ์และ
สิทธิ์ของพระคาร์ดินัล

พ่อครัวศักดิ์สิทธิ์ - ภาพคุ้นตาส�าหรับชาวอาร์เจนไตน์ พระคาร์ดินัลÎอร์เก แบร์โกลิโอ 
(สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส) ผู้ท�าอาหารทานเองทุกวัน โดยไม่ต้องการมีแม่ครัวหรือแม่บ้าน
มารับใช้ตนเองตลอดชีวิตสงฆ์ 
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็น “พลังแห่งความสมดุล” แก่พระศาสนจักร
โรมันคาทอลิก ด้วยทรงมีความเชื่อว่าพระศาสนจักรควรมีบทบาทในการเผยแผ่ศาสนา เข้าถึง
ประชาชน และมีความกระตือรือร้น

หลังจากได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา พระองค์ทรงเริ่มภารกิจแรกด้วยการเสด็จไป
สวดภาวนาและวางช่อดอกไม้ ภายในมหาวิหารแม่พระ และทรงอธิษ°านต่อหน้าแท่นบูชานักบุญ
อิกญาซิโอแห่งโลโยลา ผู้ก่อตัéงคณะเยสุอิต คณะนักบวชที่พระองค์ทรงสังกัดอยู่ก่อนหน้านีé 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงมีพระด�ารัสเรียกร้องให้มีทุกคนร่วมมือกันปฏิรูป
พระศาสนจักรอย่างเป็นระบบ เพื่อมิให้นิกายโรมันคาทอลิกต้องเสื่อมเสียความศักดิ์สิทธิ์และ
จิตวิญญาณมากไปกว่านีé จนในอนาคตอาจเหลือสถานะไม่ต่างอะไรจาก “องค์กรการกุศล” 

¢Í¢Íº¤Ø³à«ÍÃ�ÁÒÃÕ ËÅØÂÊ� ¾ÃÄ¡É�§ÒÁ
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ขางธรรมาสน์	
ไก่นักบุญเปโตร

ฟงมากๆ	พูดนอยๆ	
 ÊØÀÒÉÔµ¨Õ¹ “Duó ting sháo shúo” - “ตัวทิง สา่ง ซัว” - แปลวา่ “¿§̃ÁÒ¡æ ¾Ù́ ¹ŒÍÂæ” 

คนฉลาดสุขุม พูดน้อยแต่ฟังมาก - แต่คนรู้น้อยชอบพูดมาก ไม่ค่อยอยากฟังใครด้วย

¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒµÃÑÊÇ‹Ò “ทา่นไมเ่ขา้ใจหรอืวา่สิง่ตา่งæ ทีเ่ขา้ไปในปากยอ่มลงไปในทอ้ง แลว้ออก
ไปจากร่างกาย แต่สิ่งที่ออกมาจากปากนัéน ออกมาจากใจ สิ่งเหล่านีéแหละท�าให้มนุษย์มีมลทิน...” 
(มัทธิว 15:17-18) ÁÕ¤íÒ¾Ñ§à¾ÂÇ‹Ò “โรคภัยเข้าทางปาก ภัยพิบัติออกจากปาก”

ÊØÀÒÉÔµä·Âà¡ÕèÂÇ¡Ñº»Ò¡ÁÕÁÒ¡ เช่น “ปากปราศรัยใจเชือดคอ” “ปากหวานก้นเปรีéยว” 
“ปากปลาร้า” “ปากบอน” ฯลฯ

»Ò¡à»š¹àËµØãËŒàÃÒÁ¹ØÉÂ�·íÒºÒ»ÁÒ¡ÁÒÂàËÅ×Íà¡Ô¹ และกอ่ใหเ้กดิความเดอืดรอ้น แตกแยก
สามัคคี ทะเลาะ ตีรันฟันแทง เข่นฆ่า จนกระทัéงเกิดสงคราม ฯลฯ

ºÒ»»ÃÐ¨íÒÇÑ¹à¡Ô´¨Ò¡»Ò¡¢Í§àÃÒ·Ø¡¤¹¡çÇ‹Òä´Œ เช่น บ่น ด่าว่า นินทา ใส่ความ ใส่ร้าย 
ทะเลาะ โลภอาหาร ส�ามะเลเทเมา ฯลฯ เราอาจพูดได้เลยว่า ใครไม่ท�าบาปด้วยปากเลยคนนัéนเป็น
นักบุญได้เลย

ËÙ ÍÂ‹ÒÇ‹ÒäÁ‹ÊíÒ¤ÑÞ มันช่วยให้เราเป็นคนดี มีความรู้ได้มากเหมือนกัน แต่มันก็ท�าให้เรา
กลายเป็นคนชั่ว คนเลวได้ไม่น้อยเหมือนกัน สุดแล้วแต่เราจะใช้มันไปทางไหน

»Ò¡ ¡çÊÒÁÒÃ¶ª‹ÇÂãËŒàÃÒ·íÒ Ṍ ÊÃŒÒ§ºØÞ ÊÃŒÒ§¡ØÈÅä´ŒÁÒ¡àËÁ×Í¹¡Ñ¹ ปากเราสรรเสริญ 
เทิดพระเกียรติของพระองค์ ประกาศพระวาจาของพระองค์ ช่วยบรรเทาใจเพื่อนบ้าน เป็นก�าลังใจ
กันและกัน ตักเตือน สั่งสอนลูกหลาน และเพื่อนบ้านด้วย

ÁÕ¤¹ãËŒ¢ŒÍÊÑ§à¡µÇ‹Ò ท�าไมพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีอวัยวะต่างæ เป็นคู่æ เช่น แขน ขา มือ 
หู ตา แม้จมูกมี 2 รู แต่มีปากเดียว ถ้ามี 2 ปากด้วยโลกคงวุ่นวายมากกว่านีéเป็นหลายเท่าแน่

ÊÃØ»áÅŒÇ àÃÒµŒÍ§ãªŒÍÇÑÂÇÐ·Ø¡Ê‹Ç¹ã¹Ã‹Ò§¡ÒÂ¢Í§àÃÒ µÒÁË¹ŒÒ·Õè¢Í§ÁÑ¹ เพื่อประโยชน์
ส่วนรวมของร่างกายของเรา และของสังคมด้วย เราจึงจะพบความสุขสันติทัéงในตัวเรา ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติรวมทัéงโลกของเรานีé แล้วรางวัลนิรันดรตามมาอีกด้วยครับ

ÊÃÃàÊÃÔÞáÅÐ¶ÇÒÂà¡ÕÂÃµÔá´‹¾ÃÐà¨ŒÒàÊÁÍ 
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ระหวางเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

นับถือศาสนา
¡ÒÃ¹Ñº¶×ÍÈÒÊ¹Òทุกวันนีé ดูเหมือน

จะย่อหย่อนลงไปทุกทีและแทบทุกที่ มีคน
เข้าวัดวันอาทิตย์น้อยไม่สม�่าเสมอเอาเสียเลย 
ลองถามกันและถามตัวเองดูว่าสาเหตุเป็น
เพราะอะไร

ทัéงæ ที่ áµ‹ÅÐÈÒÊ¹ÒÅŒÇ¹ÁÕ»ÃÐÇÑµÔ-
ÈÒÊµÃ�ÁÒÂÒÇ¹Ò¹ ºÃÃ´ÒÈÒÊ¹Ô¡¨Ò¡ÃØ ‹¹
ÊÙ‹ÃØ‹¹ä Œ́Ê×ºÊÒ¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÈÒÊ¹Ò และµ‹ÍÍÒÂØ
ÈÒÊ¹Ò¡Ñ¹ÁÒ¨¹¶Ö§ÃØ ‹¹àÃÒÃ‹ÇÁÊÁÑÂ´ŒÇÂ¡Ñ¹
·Ø¡ÇÑ¹¹Õé

ถามอีกว่า ÊÒàËµØÁÒ¨Ò¡ÊÔè§ÀÒÂ¹Í¡
ËÃ×Í¨Ò¡ÊÔè§ÀÒÂã¹ â´Â¾Ô̈ ÒÃ³Ò¨Ò¡Ê¶Ò¹ÀÒ¾
¢Í§°Ò¹¨Ôµã¨ว่า มคีวามไวและความหนกัแน่น
ที่จะรับผลกระทบท ่ามกลางกระแสโลก
ยุคโลกาภิวัตน์ที่เราก�าลังได้รับร่วมกันใน
ปัจจุบันอย่างเต็มæ นัéนได้มากน้อยเพียงใด 
เราแต ่ละคนย ่อมจะต ้องหันมาทบทวน
ไตร่ตรองชีวิตจิตใจของตนและให้ค�าตอบกับ
ตนเองตามความเป็นจริง 

ดังนัéน ¡ÒÃµÃÐË¹Ñ¡ÃÙŒ¶Ö§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� 
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ã¹¡ÒÃÇÔ¹Ô¨©ÑÂ¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§áÅÐ
¡ÒÃËÒÇÔ¸Õ¡ÒÃá¡Œä¢´ŒÇÂ¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨Å§Á×Í

»¯ÔºÑµÔãËŒµÃ§»ÃÐà´ç¹ Ö̈§à»š¹àÃ×èÍ§·ÕèÊíÒ¤ÑÞ
áÅÐ¨íÒà»š¹àÃ‹§´‹Ç¹

ÊÔè §À ÒÂ¹Í¡µÒÁ¡ÃÐáÊâÅ¡ÂØ¤
âÅ¡ÒÀÔÇÑµ¹� ผ่านสื่อที่ทันสมัยครอบจักรวาล
ไปพร้อมæ กัน มันช่างสร้างความดึงดูดให้
เราติดยึดกับวัตถุนิยมสิ่งของและทุนนิยม
เงินทอง แล้วเสวยเพ่ือปากท้อง พร้อมกับ
สนองความสะดวกสบาย การเสพสุขทุกชนิด
และสิ่งเสพติดทุกประเภท

ส ่ วนÊÔè §À ÒÂã¹µÒÁ¡ÃÐáÊ¾ÃÐ
¡ÃÐáÊ¸ÃÃÁนัéน กลับถูกมองข้ามยิ่งวัน
ยิ่งมากขึéนจนกลายเป็นช่องว่างระหว่างยุค
และเป็นที่มาของความว่างในโบสถ์วิหารวัดวา
อารามอย่างที่เห็นปรากฏแก่ตาอยู่ทุกวันนีé

แน่นอน ¡ÒÃµÔ´ÂÖ´ã´æ ย่อมเกิด
จากการสะสม-ส่ังสมต่อเนื่องและยาวนาน 
การสกัด-สลัดสิ่งเหล่านีé ก็ย่อมต้องÍÒÈÑÂ
¡ÒÃµÑ´·Õèà´ç´¢Ò´ ท�านองตัดไม่ขาดก็ต่อไม่ได้ 
เปรยีบกบัการต่อกิง่ไม้ จ�าเป็นจะต้องตดักิง่นัéน
มาต่อในต้นใหม่ ให้กิ่งใหม่ติดกับต้นใหม่ จึง
จะเติบโตเติบใหญ่ขึéนไปได้
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ด้วยเหตุนีé àÃÒÈÒÊ¹Ô¡¢Í§·Ø¡ÈÒÊ¹Ò 
จึงจ�าเป็นที่จะต้อง»ÅØ¡¨ÔµÊíÒ¹Ö¡âµŒ¡Ñº¡ÃÐáÊ
ÊÑ§¤ÁÂØ¤âÅ¡ÒÀÔÇÑµ¹�ดังกล่าว ´ŒÇÂ¡ÃÐáÊ
¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒ¢Í§¸ÃÃÁÐ«Öè§¨ÐàÊ¹ÍÍÍ¡ã¹ÃÙ»
¢Í§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÃÐáÊàÃÕÂ¡ã¹Áâ¹¸ÃÃÁ 
ãËŒ¡ÅÒÂà»š¹¡ÃÐáÊ “ÃÑ¡¾ÃÐÃÑ¡¸ÃÃÁÐáÅÐ
ÃÑ¡¡Ñ¹” ¨¹¶Ö§·ÕèÊØ´

ทัéงนีé เราจะต้อง¼¹Ö¡¾ÅÑ§¸ÃÃÁÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ 
à¾×èÍ¨ÃÃâÅ§áÅÐÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ÊÑ§¤Áã¹ºÃÔº··Õè
àÃÒÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ãËŒà»š¹»ƒ¡á¼‹¹ à»š¹á´¹·ÕèÁÕ¾ÃÐ
ÁÕ¸ÃÃÁÐ»ÃÐ¨íÒã¨ ÍÑ¹¨Ð¡‹ÍãËŒà¡Ô´ÊÑ¹µÔÊØ¢
ã¹¨Ôµã¨áÅÐÊÑ¹µÔÀÒ¾¶ÒÇÃã¹ÊÑ§¤Á·Ø¡ÃÐ Ñ́º
â´Â·ÑèÇ¡Ñ¹ 

จึงจะสมควรเรียกได้ว ่า “¡ÒÃÍÂÙ ‹
Ã ‹ÇÁ¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§ÊÑ¹µÔ” ด้วยการแสดงน�éาใจ
เสียสละปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อกัน ภายใต้
หลักศาสนธรรมที่น�าสู่การสานเสวนา เพ่ือ
เสริมสร ้างชีวิตจิตใจให้มั่นคงและส่งผล
ให้กว้างไกลออกไปจากสังคมศาสนาเข้าสู ่
สังคมโลกอย่างไร้พรมแดน

à¨µ¹ÒÃÁ³�¢ŒÒ§µŒ¹¨Ðä´Œ¼ÅÊÁ¨ÃÔ§ 
¡çµŒÍ§¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¡ÒÃ¹Ñº¶×ÍÈÒÊ¹Ò µÒÁËÅÑ¡
¸ÃÃÁ¤íÒÊÍ¹ ËÅÑ¡¸ÃÃÁºÑÞÞÑµÔáÅÐËÅÑ¡¸ÃÃÁ
»¯ÔºÑµÔ ÍÂ‹Ò§¨ÃÔ§ã¨ ̈ ÃÔ§¨Ñ§áÅÐ¨ÃÔ§á·Œá¹‹¹Í¹
àÊÁÍä» à¾×èÍãËŒà»š¹·ÕèÁÒ¢Í§¤ÇÒÁËÅØ´¾Œ¹
¨Ò¡ºÒ»ÁÅ·Ô¹ã¹âÅ¡¹Õé ̈ Ðä Œ́¡ŒÒÇÊÙ‹¤ÇÒÁÃÍ´
µÅÍ´¹ÔÃÑ¹´Ã 

ทั้งๆ ที่ แต่ละศ�สน�ล้วนมีประวัติศ�สตร์ม�ย�วน�น 

บรรด�ศ�สนิกจ�กรุ่นสู่รุ ่นได้สืบส�นประสบก�รณ์

ศ�สน� และต่ออ�ยุศ�สน�กันม�จนถึงรุ่นเร�ร่วมสมัย

ด้วยกันทุกวันนี้
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วันละกาวกับพระเยซู
ร�ฟ�แอล

มัทธิว 5:38-39, 43-45

......ท่านเคยได้ยินเขากล่าวว่า “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” แต่เรากล่าวแก่ท่านทัéงหลายว่า อย่า
โต้ตอบคนชั่ว ผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย  

......ท่านทัéงหลายได้ยินค�ากล่าวว่า จงรักเพื่อนบ้าน จงเกลียดศัตรู แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า
จงรักศัตรู จงอธิษ°านภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน เพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์
พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึéนเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้½นตกเหนือคน
ชอบธรรมและคนอธรรม”

 

ตํารวจจราจรที่มีหัวใจ

 Ê.µ.·.ÊÁÂÈ ท�าหน้าที่ต�ารวจจราจรบนทางหลวงสายหนึ่งในเช้าวันนัéนอย่างเช่นเคย แต่
สักครู่ต่อมามีเหตุการณ์ที่ ส.ต.ท.สมยศ ต้องรีบขึéนรถมอเตอร์ไซค์ขี่ไล่ตามรถหรูที่วิ่งผ่านด้วย
ความเร็วสูงมาก เพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้อื่นบนถนนเส้นนัéน

 เมือ่ ส.ต.ท.สมยศ ขบัไล่ตามรถทีว่ิง่อย่างกบัรถแข่งคนันัéนทัน กบั็งคบัให้หยดุรถ ปรากฏว่า
ผู้ขับเป็นชายอายุสามสิบปีเศษ ส.ต.ท.สมยศ ได้ขอดูใบขับขี่และทะเบียนรถ จากเอกสารเขาจึง
รู้รายละเอียดว่าผู้ขับข่ีชื่อนายสมชาย มีลูกชาย-หญิงสองคน อายุต�่ากว่าสิบขวบ ด้านหลังของ
ใบขับขี่มีบันทึกว่าสมชายถูกต�ารวจจราจรจับด้วยข้อหาขับรถเร็วบ่อยครัéง ครัéงหลังสุดถูกจับและ
ปรับหนักมาก

 เมื่อเห็นประวัติการขับรถของสมชายเช่นนีéแล้ว สมยศจึงกลับไปท่ีรถมอเตอร์ไซค์ของตน 
หยิบสมุดขึéนมาและเขียนอะไรบางอย่าง ซึ่งสมชายคิดว่าคงเป็นใบสั่งที่เขาเคยได้รับมาจนชินแล้ว

 สกัครู ่สมยศกน็�าเอกสารแผ่นทีเ่ขาเขยีนจนเต็มหน้ามาให้ สมชายรบัมาและต้องประหลาดใจ 
เพราะท่ีตนคิดว่าเป็นใบสัง่นัéน มนักลบัเป็นจดหมายทีน่ายสบิต�ารวจจราจรทีจ่บัเขาครัéงนีéเขยีนถงึเขา
ด้วยลายมือของเขาเองดังนีé.-

àÃÕÂ¹ ¤Ø³ÊÁªÒÂ ·Õèà¤ÒÃ¾ÃÑ¡
µÒÁ»¡µÔ¤Ø³¤ÇÃ¨Ðä´ŒÃÑºãºÊÑè§¢ŒÍËÒ¢ÑºÃ¶àÃçÇà¡Ô¹¡íÒË¹´ÁÒ¡ áÅÐ¶Ù¡»ÃÑºË¹Ñ¡´ŒÇÂ áµ‹

àÁ×èÍ¼ÁàËç¹»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ¶Ù¡¨Ñº¢ŒÍËÒ¢ÑºÃ¶àÃçÇ¢Í§¤Ø³áÅŒÇ ̈ Ö§¤Ố Ç‹Ò ãºÊÑè§ÍÕ¡©ºÑº¤§äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶·íÒãËŒ
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¤Ø³¢ÑºÃ¶ªŒÒÅ§ä´Œ ¼Á¨Ö§¢ÍàÅ‹ÒàÃ×èÍ§·Õèà¡Ô´¡Ñº¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§¼ÁãËŒ¤Ø³ä´ŒÃÑº·ÃÒº à¼×èÍÇ‹Ò¤Ø³¨Ðä´Œ
ÊíÒ¹Ö¡¶Ö§¼Å¢Í§¡ÒÃ¢ÑºÃ¶º¹¶¹¹ÊÒ¸ÒÃ³Ð Œ́ÇÂ¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§ÍÂ‹Ò§¡Ñº¢ÑºÃ¶á¢‹§ã¹Ê¹ÒÁ Formula 1

àÁ×èÍËÅÒÂ»‚¡‹Í¹ à¡Ô´àËµØàÈÃŒÒã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§¼Á ÅÙ¡ÊÒÇ¤¹âµ¢Í§¼ÁÍÒÂØà¾ÕÂ§Ë¡¢Çº 
¶Ù¡Ã¶·ÕèÇÔè§´ŒÇÂ¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§ª¹áÅÐàÊÕÂªÕÇÔµ ¤¹¢Ñº¶Ù¡¨Ñº ¶Ù¡»ÃÑºË¹Ñ¡ áÅÐ¶Ù¡¨íÒ¤Ø¡ ËÅÑ§¾Œ¹â·É
¼ÙŒ·íÒ¼Ô´¡ç¡ÅÑººŒÒ¹ä»¾ºÀÃÃÂÒáÅÐÅÙ¡ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§à¢ÒÂÑ§ÍÂÙ‹¤Ãº·Ø¡¤¹

Ê‹Ç¹¼Á ¼Á¡ÅÑººŒÒ¹ ¼ÁäÁ‹ÁÕÅÙ¡ÊÒÇãËŒ¼Á¡Í´ÍÕ¡áÅŒÇ ¼Á¨Ö§ÍÂÒ¡¢ÍÃŒÍ§¤Ø³ÊÁªÒÂ 
ÍÂ‹Ò¢ÑºÃ¶àÃçÇÍÕ¡àÅÂ ª‹ÇÂÃÑ¡ÉÒªÕÇÔµ¤¹Í×è¹º¹¶¹¹´ŒÇÂ ÃÇÁ·Ñé§ÅÙ¡ªÒÂ¤¹àÅç¡¢Í§¼Á·ÕèÁÕÍÒÂØà¾ÕÂ§
ÊÕè¢Çºà·‹Ò¹Ñé¹ ¼ÁÂÑ§µŒÍ§¡ÒÃ¾ºÅÙ¡ªÒÂ¤¹à´ÕÂÇ·ÕèàËÅ×ÍÍÂÙ‹àÇÅÒ¼Á¡ÅÑººŒÒ¹·Ø¡àÂç¹¤ÃÑº

      ´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÑ¡
ÊÁÂÈ

เม่ือสมชายอ่านจดหมายฉบบันีéจบลง ปรากฏว่า ส.ต.ท.สมยศ ได้ขีม่อเตอร์ไซค์ออกไปแล้ว 
สมชายยนืดูจนสมยศลบัสายตาไปแล้ว เขาจงึกลบัขึéนรถของตน และขบัรถด้วยความเรว็ทีช้่าลงมาก
อย่างที่เขาไม่เคยขับมาก่อน พลางนึกในใจว่า นี่เป็นใบสั่งที่กระทบกระเทือนใจเขามากที่สุด ท�าให้
เขาส�านึกถึงความรับผิดชอบของเขาบนท้องถนน

(ËÁÒÂàËµØ : ÍØ·ÒËÃ³�àÃ×èÍ§¨ÃÔ§àÃ×èÍ§¹Õé ¤§ÊÐ¡Ô´ã¨¹Ñ¡«Ôè§áÅÐ¼ÙŒ¢Ñº¢ÕèÃ¶Â¹µ�º¹¶¹¹ãËŒä´Œ
¤Ô´à»š¹ÍÂ‹Ò§´ÕËÅÑ§¨Ò¡·ÕèÁÕ¢‹ÒÇàËµØ¡ÒÃ³�ÃŒÒÂáÃ§º¹¶¹¹ àËµØ¡ÒÃ³� road rages (ÍÒ¡ÒÃâ¡Ã¸
ÍÂ‹Ò§ÃØ¹áÃ§áºººÑ§¤Ñºµ¹àÍ§äÁ‹ä´Œ) º¹¶¹¹ã¹¡ÃØ§à·¾Ï º¹¶¹¹ËÅÇ§µ‹Ò§æ ã¹»ÃÐà·Èä·Â ÁÕ
ÁÒµÃ¡ÒÃË¹Öè§·Õè¨Ðª‹ÇÂÅ´ÍØºÑµÔàËµØº¹¶¹¹¡ç¤×Í ¡ÒÃ»ÃÑº¼ÙŒ¢Ñº¢Õèã¹ÍÑµÃÒÊÙ§à¡Ô¹ÍÑµÃÒ·Õè¡íÒË¹´´Ñ§·Õè
»ÃÐà·È¿�¹áÅ¹ �́ãªŒ ¹Ñè¹¤×Í ÍÑµÃÒ»ÃÑºãªŒ¾×é¹°Ò¹¢Í§¡ÒÃÅ§â·ÉË¹Ñ¡ ́ ŒÇÂÍÑµÃÒÊ‹Ç¹¢Í§ÃÒÂä Œ́ÃÇÁ
·Ñé§»‚¢Í§¼ÙŒ·Õè¡ÃÐ·íÒ¼Ô´¡®¨ÃÒ¨Ã µÑÇÍÂ‹Ò§àª‹¹ã¹»‚ ¤.È. 2003 Mr. Jussi Salonoja ªÒÂÍÒÂØ 
27 »‚ ·ÒÂÒ·¢Í§¸ØÃ¡Ô¨·íÒäÊŒ¡ÃÍ¡¢¹Ò´ãËÞ‹ ¶Ù¡¨Ñºà¾ÃÒÐ¢ÑºÃ¶´ŒÇÂ¤ÇÒÁàÃçÇ 80 ¡.Á. µ‹ÍªÑèÇâÁ§
ã¹à¢µ í̈Ò¡Ñ́ ¤ÇÒÁàÃçÇ·Õè 40 ¡.Á. µ‹ÍªÑèÇâÁ§ Mr. Salonoja ¶Ù¡»ÃÑºà»š¹à§Ô¹¨íÒ¹Ç¹ Euro Dollars 
170,000 (¤Ô´à»š¹à§Ô¹ä·Âã¹ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ 40 ºÒ· à·‹Ò¡Ñº 6.8 ÅŒÒ¹ºÒ· «Öè§ÊÙ§¡Ç‹ÒÍÑµÃÒÊÙ§ÊØ´
¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Ñé¹ã¹»‚ ¤.È. 2002 ·Õè Mr. Aussi Vanjoki à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ¢Í§ Nokia «Öè§¢ÑººÔê¡äº¤� 
Harley Davidson ́ ŒÇÂ¤ÇÒÁàÃçÇà¡Ô¹¡íÒË¹´ ¶Ù¡»ÃÑº Euro Dollars 116,000 (¤Ố à»š¹à§Ô¹ä·Â
à·‹Ò¡Ñº 4.64 ÅŒÒ¹ºÒ·) 

àËµØ¼Å¢Í§ÃÑ°ºÒÅ»ÃÐà·È¿�¹áÅ¹ �́·Õè¡íÒË¹´â·É»ÃÑºã¹ÍÑµÃÒÊÙ§àª‹¹¹Õé ¡çà¾×èÍãËŒ¤ÃÍº¤ÅØÁ
¶Ö§¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ·Õè¶Ù¡Ã¶ª¹ ·ÕèÍÒ¨¶Ö§á¡‹ªÕÇÔµ µÅÍ´¨¹¼ÅÃŒÒÂáÃ§µ‹Ò§æ ·Õè¨ÐµÒÁÁÒ
¨Ò¡¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ·ÕèäÃŒ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃ¢Ñº¢ÕèÂÒ¹¾ÒË¹Ð 
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คุยกับเภสัชกร
ผศ.ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลค�ทอลิก

เป็นอาการที่ เกิดการเจ็บปวด ไม่มี
อันตรายถึงชีวิต แต่ก่อให้เกิดความร�าคาญและ
ลดคณุภาพชวีติได้อย่างมาก อาการเจบ็กล้ามเนืéอ
ไปจนถงึเอน็อกัเสบ อาจเกดิจากการเล่นกÌีาโดย
ไม่อบอุน่ร่างกายก่อน เกดิจากอบุตัเิหต ุเกดิจาก
การใช้งานทีเ่กนิก�าลงัของร่างกาย ใช้ซ�éาท�าให้เกดิ
บาดเจ็บได้

วิธีการป‡องกันค่อนข้างยาก ต้องท�าให้
กล้ามเนืéอแข็งแรง ออกก�าลังกายที่ถูกต้อง 
รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ เพื่อเสริมสร้าง
ร่างกายให้แข็งแรงตลอด

เม่ือเป็นแล้วจะท�าอย่างไร ประคบเย็น 
ประคบร้อน ส�าหรับผู้เขียนเองวิธีนีéไม่ค่อยจะได้
ผลเท่าใด ทายาในบรเิวณทีบ่าดเจบ็ นวดบรเิวณ
ที่เป็น ท�าได้บ่อยæ อย่าใช้กล้ามเนืéอ หรือเอ็นที่

บาดเจบ็ ซึง่อาจท�าได้ยาก โดยเฉพาะการบาดเจบ็
ที่มือ เท้า เพราะต้องใช้งานอยู่เป็นประจ�า หาก
บาดเจ็บมาก พบแพทย์ ท�าการเอ็กซ์เรย์ พบ
การบาดเจบ็มาก แพทย์อาจให้เข้าเ½„อก อาจเป็น
เ½„อกอ่อน เพือ่ไม่ให้ใช้กล้ามเนืéอและเอน็ในส่วนที่
บาดเจ็บ อาจใช้ไม้ค�éาช่วย ผู้เขียนเองเคยหกล้ม 
ต้องเข้าเ½„อก และใช้ไม้ค�éาช่วยพยุงไม่ให้ใช้
กล้ามเนืéอ เอ็นส่วนที่บาดเจ็บ การใช้ไม้ค�éานัéน
ต้องหัดใช้ดีæ ไม่ให้เกิดการหกล้มซ�éา แพทย์
อาจให้ยาแก้อักเสบช่วย ยาแก้อักเสบไม่ใช่
ยาปฏิชีวนะ เป็นการลดการอักเสบของการ
บาดเจ็บที่เกิดขึéน การใช้ยานีé บางตัวอาจจะมี
ผลต่อกระเพาะอาหารได้ ดังนัéนต้องทานทันที
หลังอาหาร เคยมีผู้คุ ้นเคยถามว่าในตอนเช้า
รับประทานอาหารเช้าน้อย แค่ขนมปังครึ่งแผ่น 

กลามเนื้ออักเสบ	
เอ็นอักเสบ
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ทานยาหลังอาหารเลยได้หรือไม่ ขอให้ทานอาหาร
มากหน่อยแล้วกัน เพื่อป‡องกันยากัดกระเพาะ 
แต่ในกรณีท่ีทานยาเป็นระยะเวลาสัéนæ ก็อาจ
ไม่เกิดความเสี่ยง แต่ถ้าในกรณีที่เป็นเยอะ 
ต้องทานยาต่อเนื่องนาน แพทย์อาจให้ยาแก้
โรคกระเพาะให้ทานก่อนอาหาร เพื่อป‡องกันยา
กัดกระเพาะ ท�าให้บางท่านไม่อยากทานยาแก้
อักเสบเลย ซึ่งเป็นผลแก่ตัวผู้ป†วยเอง คือท�าให้
หายช้า ท�าให้คุณภาพชีวิตต�่าไปด้วย

บางกรณีแพทย์จะให้ท�ากายภาพบ�าบัด 
ซึ่งควรท�าต่อเนื่องให้อาการดีขึéน หายเร็วขึéน 
แต่ผู ้ป †วยบางคนเกิดความเบื่อหน่าย รู ้สึก
เสียเวลาท่ีต้องมาท�ากายภาพบ�าบัด และไม่ได้
เห็นผลทันตา นอกจากนัéน ผู้ป†วยที่ใช้ประกัน
สุขภาพ ซึ่งบริษัทประกันคงไม่ค่อยชอบให้
ท�ากายภาพ เพราะมีราคาไม่ย่อมเยาว์ ใช้ระยะ
เวลาในการรักษานาน ต้องให้แพทย์เขียนใบ
ส่งไปท�ากายภาพ ซึ่งมีขัéนตอน

ผู้ป†วยบางท่านต้องการให้หายโดยเร็ว 
อาจมีเหตุผลบางประการ แพทย์อาจฉีดยา
ตรงบริเวณที่บาดเจ็บ แต่ขอเรียนย�éาไว้ตรงนีé
ด้วยว่า การใช้ยาฉีดควรเป็นทางเลือกสุดท้าย 
และไม่แนะน�าให้ใช้ทางเลือกนีé

การบาดเจ็บเช่นที่ข้อศอก อาจเกิดจาก
การเล่นกีÌา ยกของหนักเกินก�าลัง มีตัวช่วย
อีกตัวหนึ่งได้ คือ ใส่ตัวซับปอร์ต ช่วยประคอง
ข้อศอก ซึ่งสามารถหาซืéอได้ทั่วไป ตามร้าน
ขายยา และร้านขายเครื่องมือแพทย์ทั่วไปได้ 
มีขนาดให ้ เลือกตามขนาดแขนของผู ้ป †วย 
การเจ็บที่เข่าอาจบรรเทาได้โดยใช้ซับปอร์ตนีé 
การหกล้มเท้าแพลงก็เช่นกัน สามารถช่วยโดย
ใช้ซับปอร์ต นอกจากนัéนผู้ที่ต้องยกของหนัก 

หรอืปวดเอว อาจใช้เขม็ขดัคาดเอวเป็นซบัปอร์ต 
ป‡องกันได้

การบาดเจ็บนีéจะใช้ระยะเวลานานหรือ
สัéนขึéนกับการปฏิบัติของผู้ป†วยด้วยเป็นส�าคัญ 
เนื่องจากการบาดเจ็บบางทีผู้ป†วยสามารถทนได้ 
ร�าคาญเล็กน้อย จึงให้ความส�าคัญน้อย อาจ
ท�าอะไรที่ท�าให้การบาดเจ็บนัéนเป็นขัéนมาอีก ใน
กรณีนีéท�าให้หายช้าได้ แต่ถ้าผู้ป†วยระวังตัวดี 
ปฏิบัติตัวดี จะท�าให้หายเร็วได้

ขอพระอวยพระพรให้ทุกท่านมีสุขภาพ
ที่ดี แต่ต้องไม่ลืมว่าสุขภาพที่ดีนัéนหาซืéอไม่ได้ 
ต้องดูแลตัวเอง ระวังไม่ให้การบาดเจ็บเรืéอรัง 
ต้องไม่½„นตัวเอง 
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บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น

 ประเด็นเร่ืองครอบครัว เป็นเร่ืองหนึ่ง
ที่พระศาสนจักรก�าลังให้ความสนใจอย่างมาก 
หลังจากการประชุมสมัชชาพระสังฆราชเมื่อ
ปี 2015 มีเรื่องน่าสนใจและท้าทายมากมาย 
มากมายจริงæ ที่พระศาสนจักรก�าลังเผชิญ 
หัวข้อตอนประชุมของบรรดาพระสังฆราชคือ 
“¡ÃÐáÊàÃÕÂ¡áÅÐ¾Ñ¹¸¡Ô¨¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇã¹
¾ÃÐÈÒÊ¹¨Ñ¡ÃáÅÐã¹âÅ¡»˜¨¨ØºÑ¹” จนกระทั่ง
ออกเป็นพระสมณลิขิต Amoris Laetitia 
(ความปีติยินดีแห่งความรัก) ซึ่งยังคงติดตาม
กันต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ในบ้านเราก่อน

พระศาสนจักรในประเทศกัมพูชา โดย
เฉพาะท่ีพนมเปญ ได้ตัดสินใจติดตามเรื่องนีé 
เพื่อท�าเป็นแผนงานอภิบาลและงานธรรมทูต
ตลอด 3 ปีข้างหน้านีé ซึ่งเมื่อ 3 ปีที่แล้ว 
เราเพิ่งเสร็จ “ปีแห่งความรักเมตตา” (3 Years 
of Charity) ซ่ึงจบลงอย่างลงตัวพอดีกับที่
พระศาสนจกัรสากลประกาศ ให้เป็นปีพระเมตตา 
(Year of Mercy) 

 สถานการณ์ของครอบครัวคาทอลิกใน
ประเทศกัมพูชา โดยทั่วไป คือ มีการแต่งงาน
แบบต่างคนต่างถือมากที่สุดประมาณ 80-90 
เปอร์เซ็นต์ของคู่แต่งงานในวัด ส�าหรับเขตวัด

ความทาทายของ
ครอบครัวคาทอลิก
ในงานธรรมทูต
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ในเมือง จะมีประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ 
พบว่าไม่ได้มภีมิูล�าเนาเดิมในเขตวัด หมายความ
ว่า เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นระยะสัéนæ 
หรือระยะยาว ซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด 
แล้วมาท�างานในเมือง

 การแต่งงานกับคนต่างชาติ ก็เป ็น
ประเด็นที่น่าจับตามอง ซึ่งมีคู่แต่งงานที่ทัéงแต่ง
กับคู่แต่งงานท่ีมาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 
เวียดนาม หรือแต่งกับชาวต่างชาติ หรือชาติ
เดยีวกนั แต่ย้ายไปอยูต่่างประเทศ เช่น ½ร่ังเศส
อเมริกา ออสเตรเลีย ฯลฯ ผมเคยมีคู่แต่งงาน 
ที่แต่งกับชาวต่างชาติหลายคู่ ที่มาขอแต่งงาน
ในเขตวัด แต่บางครัéงก็มีปฏิเสธไปบางคู่ โดย
เฉพาะคู่ท่ีมีเป‡าหมายการแต่งงานไม่ชัดเจน 
เช่น การแต่งงานเพื่อหวังเอาเอกสารเพื่ออพยพ
ไปอยู่ต่างประเทศ หรือไม่ได้มีการเตรียมตัว
อย่างเพยีงพอ เช่น บางคู่ยงัไม่เคยไปพบพระสงฆ์
เลยสักครัé ง ไม ่ว ่ าจะ เป ็นที่ประ เทศเดิม 
หรือในประเทศกัมพูชา แต่เมื่อเดินทางมาถึง 
ก็จะขอแต่งงานเลย แล้วก็กลับไป 

 บางคู่มีความยากล�าบากมาก แต่ก็ได้
แนะน�าให้รับการอบรมก่อน อย่างน้อยจาก
พระสงฆ์ หรอืจากทางวัดท่ีตนสงักดัอยู ่เช่น มอียู่
คู่หนึ่ง ½†ายชายอยู่½รั่งเศส ½†ายหญิงอยู่กัมพูชา 
ก็ตกลงว่า ให้แยกกันอบรมจากผู้อภิบาลของ
แต่ละ½†ายจนวันแต่ง ก็ให้มีจดหมายรับรอง
ส่งตวัมาว่า ได้รบัการอบรมแน่นอน ถงึจะจดัพธิี
แต่งงานให้ นีเ่ป็นอกีกรณทีีเ่กดิขึéน และต้องปรบัตวั
รับกับงานอภิบาลในรูปแบบใหม่æ

 การอภิบาลครอบครัว ที่มาจากที่อื่นæ 
ทัéงต่างจังหวดัและนอกประเทศกม็บ้ีาง เช่น การ
มาขอแต่งงานจากคู่หนึ่ง ½†ายชายเป็นชาวติมอร์
ตะวันออกเป็นคาทอลิก ½†ายหญิงเป็นเวียดนาม 
ในกัมพูชาและไม่ได้รับศีลล้างบาป ทัéงคู่ไปพบ
กันที่เกาหลีโดยใช้ภาษาเกาหลีสื่อสารกัน และ
½†ายชายมากัมพูชาเพื่อมาขอท�าพิธีในโบสถ์ แต่
เมื่อสอบถาม ก็ยังขาดความพร้อมอยู่หลายด้าน 
เช่น ½†ายชายยังไม่มีเอกสารเป็นคาทอลิก ญาติ
พีน้่องอยูป่ระเทศติมอร์ หมายความว่า ถ้าแต่งงาน
ก็จะมีแค่ญาติ½†ายหญิงซ่ึงไม่ใช่คาทอลิกมา
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ร่วมงานเท่านัéน ทีส่ดุกต็ดัสนิใจว่า ให้ไปแต่งงาน
ทีต่มิอร์ หรอืถ้าจะแต่งทีพ่นมเปญนี ่กข็อเอกสาร
ยนืยนัความเป็นคาทอลกิ และได้รบัการเตรยีมตวั
ก่อน โดยเฉพาะจะต้องส่งผ่านไปยังพระสงฆ์
เกาหลีให้ช่วยอบรม เพราะทัéงสองเข้าใจภาษา
เกาหลี

 การช่วยคู่แต่งงานที่เคยอยู่กินกันมา
แล้ว แต่ยงัไม่ได้ท�าพธิอีย่างถกูต้อง กม็ปีระมาณ 
20 เปอร์เซ็นต์ จากคู ่แต่งงานที่มาติดต่อ
ที่วัดผม คู่แต่งงานเหล่านีéจะได้รับการเตรียมตัว
ประมาณ 4 ครัéง เพื่อให้เข้าใจชีวิตการแต่งงาน
แบบคาทอลิก แม้จะมีลูกแล้วก็ตาม อย่างไร
ก็ตาม ถ้าเป็นลักษณะต่างคนต่างถือ ก็จะ
ต้องท�าเรื่องขออนุญาตจากพระสังฆราชด้วย 
(ม.1124-1125) ซึ่งกลุ ่มนีé มี เหตุผลต่างæ 
มากมายโดยเฉพาะเรื่องน่าเห็นใจเรื่องหนึ่ง
คือ พวกเขาแต่งงานอยู่กินด้วยกัน ในสมัยที่ 
พระศาสนจักรยังไม่เป�ดประเทศ ไม่มีพระสงฆ์
หรืออยู ่กินในช่วงที่ไม่มีโครงสร้างของพระ
ศาสนจักร

 ส่วนกลุ่มคนที่มีข้อขัดขวาง โดยเฉพาะ
การพันธะจากการแต่งงานครัéงก่อน ก็เป็นอีก
กลุ่มหนึ่งที่มีไม่น้อยในประเทศกัมพูชา ปีที่แล้ว
ผมเพิ่งจะท�าโมฆะของการแต่งงานครัéงแรก ซ่ึง
ช่วยไปได้แค่กรณีเดียว ความท้าทายท่ีเผชิญ
คือ การขาดทรัพยากรทางด้านบุคลากร ท่ีจะ
มาท�างานด้านนีé พระสงฆ์มีจ�านวนจ�ากัด ซึ่งมี
กจิกรรมด้านงานธรรมทูต ซ่ึงด�าเนนิไปพร้อมกบั
งานด้านอภิบาลในเขตวัดที่ เพิ่ งตัé งขึéนใหม่ 
นับว่างานล้นมือจริงæ

 ดงันัéน พระศาสนจกัรในประเทศกมัพชูา 
ก�าลังเตรียมการอย่างดีส�าหรับเรื่องอภิบาลและ
งานธรรมทูตส�าหรับครอบครัว โดยเฉพาะ
มิสซังพนมเปญตัéงเป‡าในสามปีนีéเป็นพิเศษ... 
ถ้าพี่น้องเห็นครอบครัวกัมพูชาหรือต่างชาติใน
เขตวัดของพี่น้อง โดยเฉพาะที่เป็นคาทอลิก 
ก็อย่ารีรอที่จะหาทางติดต่อสัมพันธ์ และช่วย
เขาให้เป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรของเรา 
เพื่ อวัด เ ร าจะได ้ เป ็นของ พระศาสนจักร
อย่างแท้จริง 
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บทความเตือนใจตนเอง
น�ยแพทย์คำ�นวณ อึ้งชูศักดิ์

บอกตามตรงว่าในสมยัเดก็æ ผมไม่ชอบ
เทศกาลมหาพรตเลย โดยเฉพาะในช่วงสุดท้าย
ที่เป็นสัปดาห์ศักด์ิสิทธิ์ เราถูกสอนให้ทรมาน
ตัวเองเพื่อเป็นการใช้โทษบาป อยากจะกินขนม
ก็ถูกสอนให้งด อยากกินข้าวอิ่มก็บอกให้
กินครึ่งเดียว อยากดูโทรทัศน์ก็บอกว่าดูไม่ได้ 
ฯลฯ เทศกาลมหาพรตและสัปดาห์ศักดิ์สิทธ์ิ
จึงเป็นเทศกาลที่ไม่อยากให้มาถึงและอยากให้
ผ่านไปไวæ แต่พอโตขึéนก็เริ่มเข้าใจความหมาย
และคุณค่าของเทศกาลนีé รอคอยและหวังใช้
เทศกาลนีéให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต½†ายกายและ
½†ายจิตอย่างเต็มที่

มหาพรตหรือที่ภาษาอังกÄษใช้ค�าว่า 
Lent ค�านีéยังใช้เรียกการเข้าพรรษาสามเดือน
ของพี่น้องชาวพุทธ และใช้เรียกเทศกาลถือ
ศีลอดของเพื่อนพี่น้องชาวมุสลิมในเดือนที่เก้า
หรือเดือนรอม®อนด้วย มหาพรตของคริสตชน
นัéนมีระยะเวลา 6 สัปดาห์เศษ หรือ 46 วัน 
วิธีก�าหนดวันเริ่มต้นของเทศกาลนีéเริ่มจากการ
ก�าหนดวันอาทิตย์ปัสกาก่อน ซึ่งเป็นวันที่ส�าคัญ
ท่ีสุดของชาวคริสต์ ตามสังคายนาที่เมืองนีเซีย 
(Nicaea) ในปี ค.ศ. 325 พระศาสนจักร
ก�าหนดให้ใช้วันอาทิตย์แรกที่ตามหลังวันเพ็ญ
แรกนบัจากวนัที ่21 มนีาคม (วนัทีเ่ข้าสูÄ่ดใูบไม้
ผลิในซีกโลกเหนือ) ซึ่งปี 2560 นีéจะตรงกับวัน
อาทิตย์ที่ 16 เมษายน แล้วค่อยนับย้อนขึéนมา 
6 วันอาทิตย์ และใช้วันพุธก่อนหน้านัéนเป็นวัน

เริ่มเทศกาลซึ่งปีนีéก็จะตรงกับวันที่ 1 มีนาคม 
ที่ใช ้ เวลาหกสัปดาห ์ก็ เพื่อให ้ใกล ้ เคียงกับ
ช่วงเวลาที่พระเยซูคริสตเจ้าปลีกตัวไปถือศีล
อดอาหารสี่สิบวันในทะเลทรายก่อนเริ่มออก
เทศนา

 หากเทศกาลเตรียมคริสต ์มาสที่มี
เพียงสี่สัปดาห์เป็นการเตรียมจิตใจเพื่อเฉลิม
ฉลองต้อนรับพระเยซูคริสตเจ้าที่จะมาบังเกิด
เป็นมนุษย์ à·È¡ÒÅÁËÒ¾Ãµ¡çà»š¹à·È¡ÒÅ
àµÃÕÂÁ¨Ôµã¨à¾×èÍà©ÅÔÁ©ÅÍ§»ÃÐ¡ÒÈªÑÂª¹Ð
¢Í§Á¹ØÉÂªÒµÔ·ÕèÁÕµ‹Í¤ÇÒÁµÒÂ â´Â¼‹Ò¹·Ò§
¡ÒÃ¿„œ¹¤×¹¾ÃÐª¹ÁªÕ¾¢Í§¾ÃÐàÂ«Ù¤ÃÔÊµà¨ŒÒ
ËÅÑ§¶Ù¡µÃÖ§¡Ò§à¢¹ 

สาระส�าคญัของเทศกาลมหาพรตจึงอยูท่ี่ 
ความเตม็ใจทีจ่ะควบคมุตนเอง (Self-control) 
และความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราให้ดีขึéน
ตามแบบอย่างของพระคริสต์ เราเริ่มเทศกาล
มหาพรตด้วยวันพุธรับเถ้าเพื่อย�éาเตือนว่าชีวิต
ในโลกนีéเป็นเพียงเวลาชั่วคราว มาอยู่แล้วก็
ต้องตายจาก ร่างกายย่อมต้องเน่าเป„›อยผุพังแต่
วญิญาณจะไปร่วมเกดิใหม่กบัพระเจ้าในสวรรค์ 
ทัéงหมดจึงขึéนอยู ่ว ่าเราจะเลือกชีวิตชั่วคราว
½†ายโลกหรอืกลบัใจเลอืกชวีติท่ีแท้จรงิในพระเจ้า 
และÇÔ̧ Õ·Õè̈ Ðª‹ÇÂãËŒàÃÒä Œ́ªÕÇÔµãËÁ‹·Õè́ Õ¢Öé¹ã¹âÅ¡¹Õé
áÅÐªÕÇÔµ¹ÔÃÑ¹´Ã�ã¹ÊÇÃÃ¤�µÒÁ¤íÒ¢ÇÑÞ¢Í§
à·È¡ÒÅÁËÒ¾Ãµ ¤×Í ¡ÒÃ·íÒ¾ÅÕ¡ÃÃÁà¾×èÍ
¤Çº¤ØÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ½†ÒÂâÅ¡ ¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÃÑ¡

กลับใจเปลี่ยนนิสัย
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á¡‹¼ÙŒÍ×è¹ (·Ò¹) áÅÐ¡ÒÃÂ¡¨Ôµã¨à¢ŒÒËÒ¾ÃÐà¨ŒÒ 
(ÀÒÇ¹Ò)

 การท�าพลีกรรม มีความหมายทัéงการ
ลดละเลิกอบายมุขที่เคยชื่นชอบ และการอดทน
ท�าในสิ่งดีæ เช่น ¼ÁàËç¹ËÅÒÂÊÑ§¦Á³±Å
Ã³Ã§¤�ãËŒÁÕ¡ÒÃÅ´ ÅÐ àÅÔ¡ ¹ÔÊÑÂ·Õè·íÒÃŒÒÂµ¹àÍ§
áÅÐ¼ÙŒÍ×è¹ เช่น ชวนให้เลิกบุหรี่ เลิกสุรา เลิกการ
พนัน เลิกกินมากเกิน เลิกพÄติกรรมเนือยนิ่ง 
และเพิม่การออกก�าลงักาย ฯลฯ ถ้าถามพระเยซู
ครสิตเจ้าว่าดีหรอืไม่ เชือ่แน่ว่าพระองค์จะตอบว่า 
“ดีมากลูกรัก เพราะเราเป็นทุกข์ที่เห็นคนเป็น
อันมากได้รับผลกระทบจากปัญหาเหล่านีé” 

ตามตัวเลขที่มีการส�ารวจของส�านักงาน
สถิติแห่งชาติในปี 2557 เรามีคนไทยอายุ 15 ปี
ขึéนไปที่สูบบุหรี่เป็นประจ�าประมาณ 10 ล้านคน 
มีคนทีด่ืม่สรุาเป็นประจ�า 7.4 ล้านคน และมคีนทีม่ี
พÄติกรรมเนือยนิ่งหรือกิจกรรมที่ขยับเขยืéอน
ทางกายไม่เพียงพอ 11 ล้านคน ปัจจัยเหล่านีé
ท�าให้เกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง อัมพÄกษ์ อัมพาต โรคหัวใจ โรคปอด และ
โรคมะเร็งหลายชนิด เนื่องจากเราไม่มีตัวเลขการ
ส�ารวจเฉพาะครสิตชน จึงต้องตัéงสมมุต°ิานไว้ก่อน
ว่าคริสตชนจ�านวนไม่น้อยก็อาจมีพÄติกรรม
เหล่านีé

หลายคนบอกว่าเลิกไม่ได้เพราะมันเป็น
นสิยัแล้ว แต่จากหลกั°านทางวชิาการต่างæ พบว่า
คนเราไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงอายุมากน้อย
เพียงใด ÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹¹ÔÊÑÂ·ÕèäÁ‹¾Ö§»ÃÐÊ§¤�
¢Í§µ¹ä´Œ·Ñé§ÊÔé¹ ·Ñé§¹Õéâ´ÂÍÒÈÑÂ¤ÇÒÁµÑé§ã¨·Õè

¨Ð¤Çº¤ØÁµ¹àÍ§ ÍÒÈÑÂ¡ÒÃ»ÃÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
ãËŒ»ÅÍ´¨Ò¡ÊÔè§¡ÃÐµØŒ¹ áÅÐÍÒÈÑÂ¡íÒÅÑ§ã¨¨Ò¡
¤¹ÃÍº¢ŒÒ§¨¹¶Ö§¡íÒÅÑ§ã¨¨Ò¡ÈÒÊ¹ÒÍÑ¹à»š¹·Õè
ÂÖ́ àË¹ÕèÂÇ¨Ôµã¨¢Í§Á¹ØÉÂ� ในฉบบันีéผมขอยกกรณี
เรื่องการเลิกบุหรี่และอยากชวนให ้ผู ้ที่สูบ
โดยเฉพาะเยาวชนได้ตัดสนิใจเลกิ โดยดตัูวอย่าง
จากผู้ที่อยู่ใกล้ตัวหรือคนที่เลิกได้ส�าเร็จ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เรารักยิ่ง เป็นผู้ที่
เรยีกร้องให้คนไทยเลกิสบูบหุรี ่พระองค์ตระหนกั
ในพิษภัยของมัน พระองค์ท่านเริ่มสูบบุหรี่
ตัéงแต่ตอนพระชันษาประมาณ 19 จนกระท่ัง
ปี 2537 กเ็กดิโรคเส้นเลอืดหัวใจอดุตัน ต้องเข้ารบั
การรักษาใช้เครื่องช่วยขยายถ่างหลอดเลือด 
พระองค์ตัดสินใจเลิกบุหรี่เพราะตระหนักดีว่า
การสูบบุหรี่คือสูบสารพิษ สารเคมีในบุหรี่
ท�าให้เส้นเลือดตีบตันท�าให้เกิดมะเร็ง พระองค์
ท่านตัéงใจว่าหากบุหรี่ซองสุดท้ายหมดเมื่อไหร่
ก็จะเลิก แล้วพระองค์ก็ท�าได้ส�าเร็จก่อนบุหรี่
หมดซอง โดยหลีกเลี่ยงการเห็นซองบุหรี่ ทรง
เอาแฟ‡มเซ็นหนังสือทับซองไว้ไม่ให้เห็นล่อตา
ล่อใจ 

สมัยเมื่อสี่สิบปีก ่อนนัéนการสูบบุหรี่
ยังไม่มีข้อห้ามใดæ ไม่มีการจ�ากัดสถานท่ีสูบ 
มีอาจารย์แพทย์สองท่านที่ผมรู้จักดี ท่านสอน
หนงัสอืไปสบูบหุรีไ่ป บรรยายไปพ่นควนับหุรีไ่ป 
ประชุมไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วย ตอนหลังทัéงสอง
ท่านàÅÔ¡ºØËÃÕèáººËÑ¡´Ôº¤×ÍËÂǾ ÊÙº·Ñ¹·Õ เหตุผล
ตรงกนัคอืได้หลานคนแรกและภรรยาหรอืลกูมา
ขอให้เลิก เกิดความตระหนักว่าหากยังสูบต่อไป
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จะเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กที่อยู่ในบ้านเดียวกัน 
วงการวชิาการเน้นย�éาเสมอว่าควนับหุรีไ่ม่ได้มพีษิ
ภัยต่อผู้สูบเท่านัéน แต่ท�าให้ผู้อยู่รอบข้างได้รับ
อนัตรายด้วย ทีเ่รยีกว่า “บหุรีม่อืสอง Second 
hand smoker” ¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨àÅÔ¡¨Ö§à»š¹
¡ÒÃàÊÕÂÊÅÐà¾×èÍ¨Ðä´ŒäÁ‹·íÒÃŒÒÂ¤¹·ÕèàÃÒÃÑ¡

ผมถามหลายท่านที่เลิกบุหรี่แบบหักดิบ
ว่าล�าบากมากหรือไม่ ทุกคนตอบตรงกันว่า “¢Öé¹
ÍÂÙ‹¡Ñºã¨ ÁÑ¹ÁÕàÊŒ¹áº‹§ºÒ§æ ÃÐËÇ‹Ò§àÅÔ¡ä´Œ¡Ñº
àÅÔ¡äÁ‹ä´Œ äÁ‹ä´ŒÁÕ¡íÒá¾§ãËÞ‹âµËÃ×ÍËØºàËÇÅÖ¡
¢ÇÒ§¡Ñ¹” หากตดัสนิใจว่าจะเลกิและกล้าท�าตาม
ความตัéงใจ ส่วนใหญ่แล้วจะเลิกส�าเร็จ มีเพียง
เจด็วนัแรกเท่านัéนทีย่งัมคีวามอยากสบู เนือ่งจาก
Äทธิ์ของสารนิโคตินยังคั่งค้างในกระแสเลือด 
ช่วงนีéอยากสูบเมื่อไรหงุดหงิดเมื่อไรก็หายาอม
หรือสมุนไพรมาอมไว้ พอผ่านเจ็ดวันไปแล้ว
อาการอยากสูบจะลดลงไปเรื่อยæ จนเลิกได้ 
อัตราความส�าเร็จของการเลิกด้วยตนเองเมื่อ
หกเดอืนผ่านไปนัéนอยูท่ีป่ระมาณร้อยละ 10 ถงึ 20 
แต่หากมีคนช่วยเชียร์คอยติดตามให้ก�าลังใจ
ความส�าเรจ็จะเพิม่ขึéนมาถงึร้อยละ 30 ถงึ 40 เรา
ยังมีสายด่วน 1600 หรือมูลนิธิรณรงค์เพื่อการ
ไม่สูบบุหรี่ที่สามารถโทรไปรับค�าแนะน�าปรึกษา
เรือ่งการเลกิบหุรีไ่ด้โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดæ 

ในทางวชิาการแล้วการเลกิบหุร่ีได้ส�าเรจ็
มักจะมีองค์ประกอบ 4 ส่วนคือ ประการแรก มี
คนมาขอหรือเกิดการกระตุกให้ฉุกคิดว่าไม่ควร
สูบต่อไป เช่นคนในบ้านเดียวกันขอร้องให้เลิก 
แพทย์แนะน�าให้เลิก ประการที่สอง ผู้สูบได้มี

โอกาสทบทวนประเมินว่าท�าไมตนเองถึงสูบ มี
ข้อดีข้อเสียของการสูบบุหรี่ที่เกิดกับตนเองและ
คนรอบข้างอย่างไร ตนเองมีแบบแผนการสูบ
อย่างไร ในช่วงเวลานีéผู้สูบบางคนจะมีความคิด
อยากจะเลิก ประการที่สาม การก�าหนดวันเลิก
ให้แน่นอน ต้องก�าหนดวันแน่นอนว่าจะเลิก
เมือ่ไรภายในระยะเวลาอนัใกล้นีé ควรประกาศให้
คนใกล้ชิดได้รับรู้ ถ้าไม่ก�าหนดวันเลิกแน่นอน
มกัไม่ส�าเรจ็ เมือ่ตัéงใจแล้วกใ็ห้เอาสิง่ล่อตาล่อใจ
ท่ีจะท�าให้คิดถึงการสูบบุหรี่ไปทิéงให้หมดเช่น
บุหรี่ที่ยังเหลือ ที่เขี่ยบุหรี่ ฯลฯ ประการที่สี่ 
ได้รับการติดตามช่วยเหลือจากผู้อื่นเช่นมีคน
ใกล้ชิดคอยให้ก�าลังใจสนับสนุน 

ในโอกาสเทศกาลมหาพรตปีนีé อยาก
เชิญชวนให้คริสตชนแต่ละครอบครัวได้ส�ารวจ
ดูว่ามีสมาชิกในบ้านหรือที่ท�างานหรือญาติมิตร
ที่ยังสูบบุหรี่อยู่หรือไม่ ช่วยกันเอ่ยชวนให้เลิก
บุหรี่ พระสงฆ์ในแต่ละวัดก็อาจชวนในช่วงการ
เทศน์ ยิ่งเป็นเยาวชนยิ่งเลิกง่าย ส�าหรับคน
สูงอายุก็ไม่มีข้ออ้างว่าอายุมากแล้วไม่เป็นไร 
การหยุดสูบบุหรี่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิด
มะเรง็ปอด มะเรง็ทางเดนิหายใจ โรคเส้นเลอืดหวัใจ
ตีบตัน โรคอัมพÄกษ์อัมพาตจากเส้นเลือดใน
สมองตบี สดุท้ายให้เราขอพละก�าลงัความช่วยเหลอื
จากพระเป็นเจ้าเพื่อให้เราสามารถเลิกนิสัยท่ี
เป็นการท�าร้ายตัวเองและท�าร้ายคนรอบข้างใน
ครอบครัวของเราให้ส�าเร็จ เชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะ
รับฟังและช่วยเราหากเราตัéงใจและลงมือ 

มหาพรตของแต่ละปีคือเวลาแห่งการ
เอาชนะใจตนเองและเปลี่ยนนิสัย 
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สื่อศึกษา
ฝ�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อก�รศึกษ� สภ�ก�รศึกษ�ค�ทอลิกฯ

เทววิทยาไซเบอร์/ดิจิตอล:	
การทบทวนความผูกพันระหวางเรากับพระเปนเจา	

และมนุษยสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล
 ¤Ø³¾‹ÍáÍ¹â·¹Õè àÅÍ ´Öê¡, SVD*

การแสวงหาพระเจาในสภาพแวดลอมดจิติอล

การปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลัก
เทววิทยาแขนงใดก็ตาม ควรเร่ิมต้นด้วยการ
วิเคราะห์การแสวงหาพระเจ้าอย่างลึกซึéง โดย
ประเพณีแล้ว คริสตชนตัéงให้พระเจ้าอยู่ภายใน
กรอบเวลาและพืéนทีท่ีส่ะท้อนใน “บทภาวนาข้าแต่
พระบิดา” ซึง่ท�าให้ผูม้คีวามเชือ่นัéนได้ตระหนกัว่า
พระเจ้าทรงประทับอยู่ใน “สวรรค์” พระเจ้า
ทรงเป็นนิรันดร์และเป็นผู ้มีอ�านาจปกครอง
สูงสุดของอาณาจักรที่จะมาถึงในเวลาหนึ่ง ดัง
ผู้ขานร้องเพลงสดุดีไว้ “พระวจนะของพระองค์
ทรงด�ารงอยู่ช่ัวนิจนิรันดร์ มั่นคงในสวรรค์”29

วธิหีนึง่ซึง่บคุคลหน่ึงจะสามารถท�าความเช้าใจสิง่
ที่เป็นนิรันดร์ได้ อาจเป็นการจินตนาการว่าหนึ่ง
พันปีส�าหรับพระเจ้านัéน เสมือนเพียงหนึ่งวันใน
ประสบการณ์ความเป็นจริงของเรามนุษย์ “แต่
เพื่อนรัก อย่าลืมสิ่งหนึ่งคือ กับพระเจ้าหนึ่งวัน
เป็นเหมือนหนึ่งพันปี และหนึ่งพันปีเป็นเหมือน
หนึ่งวัน”30 ดังนัéน โดยการจินตนาการว่าสวรรค์
เป็นสถานที่พิเศษเฉพาะ และความเป็นนิรันดร์
เหมือนหนึ่งวันคุณอนันต์ จึงจินตนาการได้ง่าย
ขึéนว่าพระเจ้ามีอยู่จริงและสถิตอยู่ที่ใด แม้ว่า
นักเทววิทยาหลายæท่านยืนยันว่าสวรรค์ไม่ได้
เป็นสถานที่ที่จับต้องได้ แต่ผู้มีความเชื่อยังคง
ไม่สิéนหวังและคอยมองขึéนไปไกลโพ้นเหนือ

ดวงดาวทัéงปวง เพื่อจินตนาการว่าเบืéองบนนัéน
ที่ใดที่หนึ่งพระเจ้าทรงก�าลังทอดพระเนตรด้วย
ความรักลงมายังบรรดาบุตรของพระองค์ และ
ทรงเห็นความสุขและความทุกข์ทัéงมวลของ
พวกเขารวมทัéงความท้าทายและความอ่อนแอ
ของพวกเขา สิ่งนีéจะช่วยให้เรามนุษย์มีความ
ตะหนกัถงึของทศิทางเป‡าหมายและความเชือ่มัน่
ในพระองค์ 

Lavinia Byrne ได้บันทึกไว ้ว ่า 
“ไม่มีการเสนออะไรที่ทรงพลังแก่หัวใจมนุษย์
มากเท่ากบัค�ามัน่สญัญาว่าเราจะมชีวีตินรินัดร์แม้
ในสวรรค์ ไม่มีสิ่งใดที่น่าทะนุถนอมปลอบโยน
เท่ากับส�านึกว่าการมีเวลามากขึéนก็หมายถึงยิ่ง
มีเวลาในแบบเดียวกับที่มีอยู ่แล้วมากขึéน มี
พระอาทติย์ขึéนและพระอาทติย์ตกเพือ่เป็นตวัวดั
วันหนึ่งวันของเรา”31 

อย่างไรกต็าม วทิยาศาสตร์ในยคุปัจจุบัน
ได้รุกรานการตีความความเข้าใจของมนุษย์
เรื่องพระเจ้าและสวรรค์ โดยเฉพาะผู้ท่ีสนใจ
พจิารณาการพ²ันาทางวทิยาศาสตร์อย่างจรงิจัง 
ทว่าวิทยาศาสตร์ได้ประกาศว่าพืéนที่อากาศ
ว่างเปล่า แท้จริงแล้วเป็นอสงไขย จึงสรุปได้ว่า 
สวรรค์ไม่มคีวามเป็นไปได้ท่ีจะเป็นสถานท่ี หรอื
พืéนที่เฉพาะที่โดดเด่นใดæทัéงสิéน32 ความเข้าใจ
นีéเองที่ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งด้านจิตวิญญาณที่ว่า 

ตอจากฉบับที่แลว
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พระเจ้าจะทรงประทับอยู่ในสวรรค์ได้อย่างไร 
หากตามหลักเหตุผลว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีอยู่
จริง?33 

นักเทววิทยาพยายามจัดการกับความ
เป็นจริงนีéโดยเสนอการมีอยู ่ของโลก½†ายจิต
วิญญาณท่ีอยู ่เหนือพืéนที่ว ่างเปล่าทั่วไปหรือ
แม้กระทั่งแนวความคิดของ “พืéนที่ศักดิ์สิทธิ์” 
ภายในโลกนีéก็ดี หรือภายในชุมชนคริสตชนก็ดี 
ซึง่เป็นพืéนทีท่ีพ่ระเจ้าทรงประทบัอยูจ่ริงและเหล่า
คริสตชนสัมผัสถึงพระองค์ได้34 กระนัéนก็ตาม
สภาพแวดล้อมดิจิตอลได้น�าเสนอโอกาสใหม่æ
เพื่อท�าให้ผู้คนแสวงหาพระเจ้าได้และสามารถ
จินตนาการได้ว่าพระเจ้าอาจทรงประทับในโลก
นีéได้อย่างไร

Lavinia Byrne ตัéงข้อสังเกตว่า
จักรวาลนีéประกอบด้วยอะตอมที่วิเคราะห์ได้ 
ซึ่งอะตอมเหล่านีéเกาะกลุ่มกันกลายเป็นสิ่งต่างæ 
ขึéนมา และจักรวาลนีéไม่ได้เป็นเพียงจักรวาล
แบบเดียวซึ่งมนุษย์อาจยึดถือในความคิด เมื่อ
ไซเบอร์สเปซประกอบด้วยหลกัการศาสตร์ตวัเลข
ที่ไม่มีตัวตน มนุษย์จึงเห็นมิติใหม่æ ที่อยู่ขนาน
กับโลกของอะตอม ในบทความของเธอ Byrne 
ตัéงค�าถามไว้ว่า “ถ้าโลกดิจิตอลนีéสามารถเข้าถึง
ได้ด้วยคอมพิวเตอร์ของเรา แล้วท�าไม½†ายจิต
วญิญาณท�าไม่ได้? จูæ่ พระเจ้าถกูวางไว้ในสถานที่
นีéเพราะมีสถานที่ที่เหมาะสมส�าหรับพระองค์ 
ความคิดที่ว่าเทวดาอาจเต้นร�าบนหัวเข็มหมุด
ก็ถูกเอ่ยขึéนมาอีก เพราะยังมีเร่ืองราวเกี่ยวกับ 
“พืéนที่ว่างเปล่า” และ “เวลา” ที่ลึกซึéงเกินกว่าที่
เรามนุษย์สามารถมองเห็นและสื่อสารได้ในยุค
ปัจจุบันนีé”35

ตามความเห็นของ Singh โลกดิจิตอล
มอบอปุมาส�าหรับการประทบัอยูข่องพระเจ้า และ 

“วธิกีารจนิตนาการสิง่ต่างæ ในส�านกึใหม่เกีย่วกบั
เวลาและพืéนที่ซึ่งหลักการศาสตร์ตัวเลขให้ความ
รอบรูเ้รือ่งสถานการณ์ปัจจบุนัของเรา36 จงึเอาชนะ
ความท้าทายต่างæทีว่ทิยาศาสตร์น�าเสนอได้ การ
อุปมานีéจึงเสนอความรู้เชิงลึกใหม่ต่อค�าถามที่ว่า 
“พระเจ้าข้า พระองค์ทรงประทับอยู่หนใด”

ในขณะที่สภาพแวดล้อมดิจิตอลอาจ
ช่วยในการเอาชนะข้อจ�ากัดต่างæ ที่เคยมีมา
โดยหลักวิทยาศาสตร์ ก็ไม่ได้หมายความว่าการ
แสวงหาพระเจ้าจะง่ายขึéน ที่ผ่านมาผู้คนเข้าหาผู้
มอี�านาจเช่นพระสงฆ์และนกับวช เพือ่หาค�าตอบ
เรื่องพระเป็นจ้าและค�าถาม½†ายจิตวิญญาณ 
ตลอดจนประเด็นอื่นæที่ไม่เกี่ยวข้องกับ½†าย
จิตวญิญาณ นีเ่ป็นเพราะความจรงิท่ีว่าผูค้นไม่ได้
มองพระสงฆ์เป็นเพียงบุคคลท่ีมีอ�านาจในเรื่อง
½†ายจติวญิญาณเท่านัéน แต่อาจเป็นเพราะพวกเขา
เป็นผู้ที่มีความรอบรู้และการศึกษามากที่สุดใน
ชุมชนนัéนæ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเช่นนีéในหลายæ 
พืéนท่ีของภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพืéนที่ชนบท อย่างไรก็ตาม ผู้คนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศที่พั²นาแล้วก�าลังหันไปพึ่ง
อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ และสื่ออื่นæมากขึéน เพื่อ
ค้นหาค�าตอบต่างæที่ว่าพวกเขาต้องการ37 ในยุค
ดจิติอลนีé บทบาทของสถาบนัต่างæ และปัจเจกชน
ที่ท�างานใน°านะหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้านัéน 
ก�าลังโดดเด่นน้อยลงเรื่อยæ38 ในขณะเดียวกัน
มีข้อมูลสารสนเทศจ�านวนมากเหลือเกินบน
อินเทอร์เน็ตที่สามารถท�าให้เราถูกครอบง�าด้วย
สิ่งที่ปรากฏขึéน การค้นหาใน Google โดยใช้
ค�าว่า “God” ได้ผลลัพธ์มากกว่า 1.5 พันล้าน
รายการ ส่วนค้นหาด้วยค�าว่า “พระเจ้า” (โดย
ใช้อักษรไทย) 

อานตอฉบับหนา
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมก�รแปลและบัญญัติศัพท์

Ordinance   = ข้อบังคับ 
ordinary  = เป็นประจ�า ปกติ ธรรมดา ทั่วไป
 ordinary forum = ศาลปกติ
 ordinary mandate = ค�าสั่งปกติ
 ordinary synods  = สมัชชาปกติ
Ordinary (ดู canon 134) = ผู้ใหญ่ (ที่มีอ�านาจปกครอง) ของพระศาสนจักร 
    ซึ่งได้แก่
    1) พระสันตะปาปา
    2) สมณประมขุ หรอืพระสงัฆราชผูป้กครองสงัฆมณ±ล
    3) ผู้ใหญ่อื่น æ (ที่สังฆมณ±ลแต่งตัéงให้มีอ�านาจ
     ปกครอง)
Ordinary of the Mass = บทประจ�ามิสซา 
Oriental   = ที่อยู่ทางทิศบูรพา
 The Oriental Churches = พระศาสนจักรบูรพา 
 Oriental Code = ประมวลก®หมายพระศาสนจักร (คาทอลิก) 
    ตะวันออก
original sin  = บาปก�าเนิด
ornaments  = เครื่องตกแต่งในศาสนพิธี (เช่น ผ้าคลุมแท่น ฯลฯ)
orthodox  = ที่มีความเชื่อถูกต้อง
 orthodoxy = สัมมาทิ°ิ
 orthopraxy = สัมมาปฏิบัติ การปฏิบัติความเชื่อที่ถูกต้อง
 Orthodox Church = พระศาสนจักรออร์โธดอกซ์
 Eastern Orthodox Churches = พระศาสนจักรนิกายออร์โธดอกซ์ตะวันออก
 Eastern Orthodoxy = พระศาสนจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออก
 Oriental Orthodox Churches  = พระศาสนจักรนิกายออร์โธดอกซ์บูรพา

O
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ทวงทํานองแหงรัก
ผงศิล�

ชวนคิดสะกิดใจ

ถ้�ทำ�อะไรแล้ว จงทำ�ให้ดีที่สุด และจงมั่นใจในสิ่งที่คุณทำ� คว�มบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ และคำ�

วิจ�รณ์ที่เกิดขึ้น มันไม่ได้ลดคุณค่�ของคุณ ถ้�คุณไม่ลดคุณค่�ของตนเอง คุณเป็นคนมีคุณค่�ม�ก

เพยีงไร เพร�ะพระเยซเูจ้� พระเจ้�ผูย้ิง่ใหญ่ ทรงเสดจ็ม�บงัเกดิอย่�งย�กจน รบัทกุข์ทรม�น สิน้พระชนม์

บนไม้ก�งเขนเพื่อไถ่บ�ปของคุณ

เร�จงมองเห็นคุณค่�ของตนเอง มองเห็นคุณค่�ของกันและกัน ด้วยคว�มคิด ว�จ� และกิจก�ร 

เหมือนดังที่พระเยซูเจ้�ทรงเห็นคุณค ่�ของพวกเร�ทุกคน

คุณคา
ชายหนุม่คนหนึง่รู้สกึว่าตนเองต�า่ต้อยและแทบไม่มค่ีาอะไร เขาได้รบัเสยีงวจิารณ์และค�าต�าหนิ

ในทกุสิง่ทีเ่ขากระท�า ไม่ว่าเขาจะท�ากจิการต่างæ ด้วยความตัéงใจดเีพยีงใด กย็งัคงมจุีดอ่อนให้ถกูต�าหนิ
จากคนรอบข้างอยู่เสมอ

วันหน่ึงเขาทราบว่ามีอาจารย์ผู้ศักด์ิสิทธิ์มาที่หมู่บ้านของเขา เขารีบเดินทางไปยังที่พักของ
อาจารย์ เพือ่ขอค�าแนะน�าจากท่านว่าจะท�าอย่างไรถงึจะท�าให้ชวีติของเขามคีณุค่า อาจารย์นัง่ฟังเขาด้วย
ความตัéงใจ และมองดูเขาด้วยสายตาแห่งความเมตตาพลางกล่าวกับเขาว่า “ก่อนที่อาจารย์จะช่วยเจ้า 
อาจารย์อยากวานให้เจ้าท�าอะไรบางอย่างให้อาจารย์” พลางถอดแหวนวงหนึ่งออกจากนิéวนางข้างขวา
ของอาจารย์มอบให้กับชายหนุ่ม และสั่งให้ชายหนุ่มน�าแหวนวงนีéไปขายให้ได้ราคาหนึ่งเหรียญทองค�า 
แล้วกลับมาหาอาจารย์ อาจารย์จะบอกถึงเคล็ดลับของชีวิตที่มีคุณค่าให้เขา

ชายหนุ่มรับแหวนจากอาจารย์แล้วรีบเดินทางไปในเมืองทันที เมื่อพบชาวเมืองเขาเสนอขาย
แหวนของอาจารย์ทันที ชาวเมืองส่วนใหญ่ที่เห็นแหวนต่างก็บอกว่าแหวนวงนีéไม่มีค่าอะไร น่าจะเป็น
ของปลอม บางคนบอกว่าในสายตาของเขาราคามนัต�า่มาก แค่ 100 เบีéยน่าจะเป็นราคาท่ีเหมาะสม บางคน
บอกว่าราคาแค่หนึง่เหรียญทองแดงกม็ากเกนิไปแล้ว มเีพยีงชายชราท่าทางใจดคีนหนึง่เสนอราคาแหวน
ให้เขาถงึหนึง่เหรียญเงิน เขาพยายามขายแหวนของอาจารย์จนถงึเวลาเยน็ แต่กไ็ม่ได้ตามราคาทีอ่าจารย์
ต้องการ เขาจึงเดินทางกลับไปหาอาจารย์ด้วยความผิดหวัง เขาขอโทษอาจารย์ที่เขาท�างานที่อาจารย์
มอบหมายให้ไม่ส�าเร็จ หรือว่าคุณค่าของแหวนวงนัéนมันมีราคาไม่ถึงหนึ่งเหรียญทองค�า อาจารย์ยิéม
และกล่าวกับเขาว่า “จะมีใครที่รู้คุณค่าที่แท้จริงของแหวนวงนีéดีเท่ากับช่างเพชร เจ้าจงไปหาช่างเพชร
ของหมู่บ้านนีé และให้เขาลองประเมินราคาแหวนวงนีéดู แล้วกลับมาบอกอาจารย์”

ชายหนุ่มรีบไปหาช่างเพชรประจ�าหมู่บ้าน ช่างเพชรเมื่อเห็นแหวนวงนัéน สายตาของเขาเป็น
ประกายด้วยความชื่นชม “แม้ตัวแหวนจะท�าจากวัสดุที่ไม่มีค่าอะไร แต่เพชรเม็ดที่อยู่บนแหวนมีค่า
อย่างน้อยถึง 60 เหรียญทองค�า แหวนวงนีéมีค่ามากæ พ่อหนุ่ม”

 เม่ือเขาน�าแหวนกลบัมาคนือาจารย์และเล่าเรือ่งท่ีช่างเพชรประจ�าหมูบ้่านบอกกบัเขาให้อาจารย์ฟัง 
อาจารย์ยิéมให้เขาและกล่าวกบัเขาว่า “ªÕÇÔµ¢Í§¾‹ÍË¹Ø‹Áà»ÃÕÂºàËÁ×Í¹áËÇ¹à¾ªÃÇ§¹Õé ́ ÙÀÒÂ¹Í¡ÍÒ¨¨Ð´Ù
äÃŒ¤‹Ò áµ‹̈ ÃÔ§æ áÅŒÇÁÑ¹ÁÕ¤Ø³¤‹ÒÊÙ§ÂÔè§ ÁÕà¾ÕÂ§¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ¨Ö§ÊÒÁÒÃ¶µÑ́ ÊÔ¹áÅÐÁÍ§àËç¹¶Ö§¤Ø³¤‹Ò¢Í§ÁÑ¹ 
áÅŒÇ·íÒäÁ¾‹ÍË¹Ø‹Á¨Ö§µŒÍ§¾ÂÒÂÒÁãËŒ·Ø¡¤¹ÁÍ§àËç¹¶Ö§¤Ø³¤‹Ò·Õèá·Œ¨ÃÔ§¢Í§¾‹ÍË¹Ø‹ÁàÅ‹Ò” 
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St.	Benjamin
(+	424)
ฉลอง	31	มีนาคม

นักบุญเบนยามิน
(สังฆานุกรและมรณสักขี)

กวาจะเปนนักบุญ
อันตรธ�น

“ÊÑ§¦Ò¹Ø¡Ãàº¹ÂÒÁÔ¹ ¶Ù¡¨Ñº¡ØÁà¾ÃÒÐ
¤ÇÒÁàª×èÍ ·‹Ò¹¶Ù¡·ÃÁÒ¹ÍÂ‹Ò§àËÕéÂÁâË´ áµ‹
¡ÅÑºÃŒÍ§ÊÃÃàÊÃÔÞÍ§¤�¾ÃÐà»š¹à¨ŒÒ¨¹ÊÔé¹ÅÁ
ËÒÂã¨...”

ราว ค.ศ. 422 กษัตริย์แห่งประเทศ
เปอร์เซีย ได้สั่งให้จับกุมสังฆานุกรเบนยามินใน
ข้อหาปลุกระดม สร้างความวุ่นวาย และเป็นค
ริสตชน หลังจากถูกจ�าคุกเป็นเวลา 2 ปี เขาก็
ปล่อยตัวท่าน ซึ่งทันทีที่ท่านเป็นอิสระก็ได้ออก
เทศนาและโปรดศีลล้างบาปให้กบัผูท้ีม่คีวามเชือ่
ในองค์พระผู้เป็นเจ้าอีก

เม่ือข่าวการเทศน์สอนของท่านเบนยามนิ
ได้ยินไปถึงกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย พระองค์จึง
ทรงกริéวมาก มีรบัสัง่ให้จบัท่านเบนยามนิอกีครัéง 
และบังคับให้ละทิéงความเชื่อ โดยให้หันมา
นมสัการดวงอาทติย์และไฟ แต่เบนยามนิปฏเิสธ

อย่างเด็ดขาด กษัตริย์อธรรมองค์นัéนจึงสั่งให้
น�าตัวไปขังคุก และให้ทรมานจนกว่าจะตาย 
ท่านถูกมัดมือมัดเท้า ถูกไม้ไผ่แหลมæ 20 อัน 
ตอกเข้าไปที่เล็บมือและเล็บเท้าทุกนิéว เลือดของ
ท่านไหลพุ่งออกมาทันที 

ท ่านเบนยามินได้รับความเจ็บปวด
อย่างมาก แค่นีéยงัไม่พอ ทรงสัง่ให้เหลาไม้อกีเพือ่
ใช้ทิ่มแทงทั่วไปตามส่วนต่างæ ของร่างกายที่ไว
ต่อความรูส้กึ ท่านถกูทรมานทกุวนั ไม่ได้กนิอาหาร
เลย แต่ตลอดเวลาสังฆานุกรเบนยามินไม่ได้
แสดงความหวาดวติกให้ปรากฏออกมาภายนอก
เลย ตรงข้ามท่านร้องสรรเสริญโมทนาคุณองค์
พระผู้เป็นเจ้า จนถงึเวลามอบถวายคนืลมหายใจ
สุดท้ายแด่พระองค์ ท่านได้รับช่อมะกอกแห่ง
อาณาจกัรสวรรค์ เป็นรางวลัของผูม้คีวามเชือ่ใน
องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านสิéนใจราวปี ค.ศ.424 
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บทความ
น้ำ�ผึ้งหว�น

“·‹Ò¹·Ñé§ËÅÒÂÍÂ‹Ò¡Ñ§ÇÅ¶Ö§ÇÑ¹¾ÃØ‹§¹Õé à¾ÃÒÐ
ÇÑ¹¾ÃØ‹§¹Õé¨Ð¡Ñ§ÇÅÊíÒËÃÑºµ¹àÍ§ áµ‹ÅÐÇÑ¹ÁÕ·Ø¡¢�¾Í
ÍÂÙ‹áÅŒÇ” (ÁÑ·¸ÔÇ 6:34)

บางครัéงข้าพเจ้าก็อดสงสัยในแผนการของ
พระเจ้าไม่ได้เลย ในวันที่ข้าพเจ้ามีความหวังที่จะ
ช่วยพระศาสนจักร ส่งลูกชายคนเล็กไปเป็นเณร
ด้วยความหวังจะได้นักบวชสักคน ในความหวัง
ข้าพเจ้ากไ็ม่ได้หกัหาญน�éาใจลกูชายนกั ยงัคงให้เวลา
ในการไตร่ตรอง พิจารณากระแสเรียกของตนเอง
ด้วย ว่าปรารถนาเช่นนัéนจริงæ หรือไม่ สามปีแห่ง
ความอดทนต่อการพิจารณากระแสเรียกของลูกชาย 
สุดท้ายค�าตอบนัéนก็มาถึง  “นี่ไม่ใช่ทางของลูก” 
แม้ข้าพเจ้าจะท�าใจมาบ้างแล้ว และไม่ได้หวังจนเต็ม 
100 ถึงกระนัéนข้าพเจ้าก็ยังอดสงสัยในแผนการของ
พระไม่ได้เลย ข้าพเจ้ากังวลเรื่องชีวิตการท�างาน
การเงิน การเรียนต่อ และยังจะวิถีชีวิตของลูกæ 
แต่ละคนอีก จนข้าพเจ้ารู ้สึกว่า ข้าพเจ้าช่างมี
ความเชื่อ และความไว้วางใจน้อยเสียจริง

ข้าพเจ้ากลวัอนาคตทีย่งัมาไม่ถงึ  หวาดหวัน่
กับสิ่งที่จะเกิดขึéนในภายหน้า ความกลัว ความ
กังวล มาจากความคาดหวังที่อยากให้เป็นไปอย่าง
ที่ใจคิด และหากไม่เป็นไปอย่างใจคิดข้าพเจ้าจะท�า
อย่างไร สามสี่วันแห่งความวุ่นวายใจ ท�าให้ข้าพเจ้า
รู้สึกป†วยกายป†วยใจอย่างยิ่ง พระองค์ทรงรับรู้ถึง
ความวุ่นวายใจของข้าพเจ้า รวมไปถึงความอ่อนแอ
ในจิตวิญญาณของข้าพเจ้าด้วย ทันทีที่ข้าพเจ้า

เป�ดพระวาจาเพื่อน�ามาไตร่ตรองในแต่ละสัปดาห์ 
พระองค์ทรงมอบพระวาจาให้ข้าพเจ้าเพื่อตักเตือน
ข้าพเจ้า ให้คลายความกังวล และเพิ่มความไว้
วางใจมากขึéน

พระองค์จะไม่ทรงทอดทิéงข้าพเจ้าจะไม่
ทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าเผชิญความรู้สึกผิดหวังเพียง
ล�าพัง พระวาจาเพียงประโยคเดียวพระองค์คงทรง
ทราบว่าข้าพเจ้าก็ยังคงหวั่นวิตกอยู่ พระองค์ทรง
ส่งครูอีกท่านหนึ่งมาเตือนให้ข้าพเจ้าช่วยไตร่ตรอง
พระวาจาที่เขาได้รับมอบหมายให้อบรมนักเรียน
หน้าเสาธงในอีกไม่กี่สัปดาห์นีéให้เขาที เนื่องจากเขา
เป็นครูต่างศาสนา พระวาจาบทนัéน พระเจ้าทรง
เลือกสรรมาเพื่อข้าพเจ้าโดยแท้ 

“ÍÂ‹Ò¡ÃÐÇ¹¡ÃÐÇÒÂã¨¶Ö§ÊÔè§ã´àÅÂ ¨§·ÙÅ
¾ÃÐà¨ŒÒãËŒ·Ã§·ÃÒº¶Ö§¤ÇÒÁ»ÃÒÃ¶¹Ò·Ø¡ÍÂ‹Ò§¢Í§
·‹Ò¹ â´Â¤íÒÍ¸ÔÉ°Ò¹ ¡ÒÃÇÍ¹¢Í ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ¡ÒÃ
¢Íº¾ÃÐ¤Ø³” (¿» 4:6) 

พระว าจ า เตื อนใจประดั ง เ ข ้ าม า ใน
ชีวิตข้าพเจ้า ในวันที่ข้าพเจ้ารู ้สึกวิตกกังวลกับ
เรื่องราวมากมายท่ีเหมือนจะร่วมใจกันวิ่งเข้าหา 
ข้าพเจ้าทวนพระวาจาทัéง 3 ประโยคอย่างตัéงใจ 
เพื่อให ้พระวาจานัéนแทรกซึมลงไปในหัวใจท่ี
อ่อนแอของข้าพเจ้า และเพื่อให้พลังของพระวาจา
นัéนฉุดจิตวิญญาณข้าพเจ้าให้มีความไว้วางใจมาก
ยิ่งขึéน มีความหนักแน่นในการด�าเนินชีวิตมาก
ยิ่งขึéน 

จงอยากังวลใจ…
จงอยาไดกลัวเลย
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พระพรที่สําคัญ	'วันเวลา'
ปริญ

แน่นอนพ่อแม่คงเป็นครูคู่แรกของเรา
อย่างไม่ต้องโต้เถียง รองลงมาก็คงเป็นญาติ
พี่น้องที่พวกเราอยู่ใกล้ชิด เรื่องราวหลายอย่าง
ถูกปลูกมาในชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป จน
บางครัéงเราเองก็ไม่รู้ตัว จากนัéนมีใครบ้างที่อยู่
ในใจของเรา

เวลาที่อายุมากขึéน มองย้อนหลังแล้ว
ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่า มีเรื่องราวบางอย่างมัน
ยังคง½ังลึกในสายเลือด คิดทีไรก็ยังเป็นคนæ 
นัéนอยู่ดี

เกลียดเป็นที่หนึ่งตัéงแต่ประถมต้นก็คือ
ครูที่สอนวิชาคัดไทย ครูตัวเล็กæ คอยจ�éาจีéจ�éาไช 
โดนตีซะเจ็บนิéวร้องไห้ก็หลายครัéงจนเพื่อนæ 
และฉนัเองเกลยีดและตัéงสมญานามครวู่าแม่มด 
เวลาพักก็ชอบเรียกพวกเราเก็บเศษกระดาษ 
ได้ยินเสียงเท่านัéนพวกเราก็พากันวิ่งหนี แต่เชื่อ
เถอะทุกครัéงท่ีพูดถึงครู ©Ñ¹¡ÅÑº¤Ô´¶Ö§¤ÃÙÁÒÅÕ
à«ÍÅÕ¹ ¤¹¹Õéà»š¹¤¹áÃ¡·Ø¡¤ÃÒä»ลายมือดูได้
ก็เพราะครูนี่แหละ

ตอน ป.4 ฉันว่าฉันเริ่มแยกความสวย
ความงาม และเลือกมากเลือกเป็น ครูประจ�าชัéน
ของห้องอื่นท�าไมสวยกว่าห้องของเรา ท�าไม
ครูห้องเราตัวก็ด�า ผมก็ฟู ผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้
ดูยังกับผู้ชาย ถ้าเป็นสมัยนีéฉันว่าเธอต้องยก
น�éาหนักหรือเป็นนักมวยได้เลยแน่นอน พวกเรา
หลายคนไม่ชอบครูท่านนีé ไม่เชื่อฟังเลย จนจะ

จบปีการศึกษา ผู้ชายต้องแยกไปเรียนโรงเรียน
อื่นเพราะสมัยนัéนโรงเรียนท่ีฉันเรียนผู ้ชาย
เรยีนได้แค่ ป.4 ครทู่านนีéเองสอนพวกเราร้องเพลง 
กไ็ม่ได้ตัéงใจอะไรหรอก ร้องæ ไปอย่างนัéนแหละ 
จนวันสุดท้ายของการเรียน ครูของพวกเรา
บอกว่า ให้เราโดยเฉพาะพวกผู้ชายถือโอกาส
ขอบคุณครูเพราะพวกเราต้องย้ายไปเรียน
ที่อื่นแล้ว แล้วท่านก็เชิญครูหลายæ ท่านที่
เคยสอนพวกเรามาท่ีลานสนามบาสฯ เชื่อเถอะ
วันนัéนเราร้องเพลงให้ครูอย่างตัéงใจ ฉันเห็น
เพือ่นหลายคนร้องไห้แล้วฉนัคนหนึง่ท่ีร้องเพลง
ทัéงน�éาตา พวกเราขอบคณุครซ่ึูงปรบมอืให้เราหลงั
ร้องเพลงจบ ฉันจ�าได้ว่าฉันเข้าไปกอด¤ÃÙºØÞªÙ
ที่ฉันไม่ชอบนั่นแหละ แต่ท�าไมวันนัéนรักครูจัง
แถมทุกครัéงที่จะร้องเพลงเกี่ยวกับครู เพลงที่
ครสูอนยงัก้องในใจฉนัตลอดมา “¤Ø³¤ÃÙ¼ÙŒ»ÃÒ¹Õ 
àÁµµÒ»ÃÒ¹ÕÁÕÍÂÙ‹ã¹¤Ø³¤ÃÙ ËÇÑ§¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ
·Õè¨Ð¾ÒÈÔÉÂ�ä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÇÔäÅã¹¹íéÒã¨¤Ø³¤ÃÙÈÔÉÂ�
¹Õé¨Ð¨íÒæ ÁÔä´ŒÅ×Á¤íÒ ÁÔä´ŒÅ×Á¤ÃÙ ¾Ø‹Á¾Ç§ÁÒÅÑÂ
´Í¡äÁŒ ̧ Ù»à·ÕÂ¹ Â¡¢Öé¹àË¹×ÍàÈÕÂÃ¢Íº¾ÃÐ¤Ø³ 
¤Ø³¤ÃÙ ¢ÍãËŒ¤Ø³¤ÃÙ̈ §ÊØ¢ÊÇÑÊ´Õ âÃ¤ÀÑÂÍÂ‹Òä Œ́ÁÕ
àºÕÂ´àºÕÂ¹¤ÃÙ”

ชอบนิทานกันรึเปล่า เรื่องเล่าสนุกæ ล่ะ 
หรือว่าเรื่องพระธรรมค�าสอนสั่ง ฯลฯ คงไม่
ปฏิเสธนะเพราะทุกครัéงที่อยู่ในวงสนทนา เรื่อง
เล่าดีæ ท�าให้เราได้คิด เรื่องเล่าสนุกสนาน

คน……ในใจ
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ท�าให้เราได้หัวเราะ เม่ือถามหัวใจฉันว่าใครคือ
นกัพดูมืออาชพี ฉนัคดิถงึ¾ÕèµØŽÂทนัท ีเพราะสมยั
เด็กæ พ่อแม่ฉนัเช่าห้องแถวอยู ่มเีพือ่นมากหน้า
หลายตาผลัดเปลี่ยนเวียนมาจากที่ต่างæ มา
อาศัยห้องแถว พวกเราเด็กæ ติดใจพี่ตุŽยคนโก้
เสมอ เพราะเวลาที่ว่างจากช่วยขายของที่ตลาด
กบัญาติตอนเยน็æ พีตุ่Žยมกัจะอารมณ์ดร้ีองเพลง
เดินกลับบ้าน แล้วเรียกพวกเด็กæ ไปหา 
มีขนมติดไม้ติดมือมาแจกพวกเราและก�าชับให้
พวกเราแบ่งกันกิน โตขึéนให้รักกันช่วยกัน 
พร ้อมกับนิทานมากมายที่พลั่ งพรูออกมา 
บางวันก็พาพวกเราร้องเพลง บางวันก็บอกให้
พวกเราพนมมือพร้อมกับบอกว่าจะเทศน์ให้ฟัง 
เราติดใจชาดกเร่ืองพระเจ้า 100 ชาติที่พี่ตุŽย
เล่าได้อย่างไม่น่าเบื่อ เล่าจบแล้วยังให้พวกเรา
กล่าวสาธุกันลั่น แต่ที่สนุกก็เป็นเวลากลางคืน
ที่พี่ตุ Žยชอบเล่าเรื่องผี เล ่นเอาขากลับบ้าน
ขวญัผวากนัไปตามæกนั พีตุ่Žยไม่มคีวามหล่อเลย 
ตัวเตีéยม่อต้อ เดินยังกับเป็ด ภาษาไทยโคราช
ชัดแจŽว บางวันเห็นเมาให้เราล้อเล่น บางวัน
เห็นภาพสนุกæ ที่พี่ตุŽยวิ่งหนีต�ารวจตอนวงไพ่
แตก ฯลฯ ¾ÕèµØŽÂ¤×ÍÎÕâÃ‹¢Í§àÃÒËÅÒÂæ ¤¹¡ç
áÅŒÇ¡Ñ¹

เมื่อก้าวเข้าสู่ห้วงเยาวชน ฉันเห็นดารา
มากมายในโลกมายาที่แสงสีสวย ฉันเห็นครู
หลายท่านที่ก้าวเดินไปสู่ทางที่ตนคิดและท�าตาม
อุดมการณ์ ฉันเห็นเยาวชนคนหนุ่มสาวกล้า
เข้าป†าเขาเพื่อสร้างชีวิตตามอุดมการณ์ ฉันเห็น
คนมากมายที่กล้าขวางโลกท�าสิ่งดีæ ที่คนอื่น

ไม่กล้าท�า ฯลฯ ตามจรงิแล้วสงัคมกพ็ดัพาให้ฉนั
คิดอยากเป็นนั่นเป็นนี่ตามกระแส

มองย้อนไปนานมาก ฉันอดหัวเราะ
ตัวเองไม ่ได ้ เวลาท่ีคิดถึงตัวเองใส ่กางเกง
ขามอสกว้างใหญ่ มันน่าจะกวาดบ้านได้เลย 
คิดถึงความยากล�าบากที่ต้องพยายามอย่างมาก
ที่จะถอดกางเขนขาเดฟที่คับแคบมากกว ่า
จะออกจากข้อเท้าได้ คิดถึงเสืéอตัวลายดอกไม้
สดใสท่ีให้ใส่วนันีéกค็งไม่กล้าแล้ว คดิถงึทรงผม 
ท่าเดิน ลีลาการพูด กับอีกมากมายที่เคยสร้าง
วีรกรรมไว้

แล้ววันนีéฉันมองเยาวชนลูกหลานที่
หมุนเวียนมาใส่กระโปร่งสัéนæ กางเกงรัดรูป
แน่นเปี �ยะ ทรงผมพิลึกæ พร้อมด้วยสีสัน
สะดุดหัวใจ ท่าเดินท่ีคุ้นเคยกับวิถีชีวิตท่ีเป็น
วงจรกลับมาให้เห็นอีก หลายคนอาจจะปวดหัว
พร้อมกับส่ายหน้า ส่วนฉันกลับนิ่งเป็นและ
ก็ยิéม เพราะครัéงหนึ่งฉันเคยต�าหนิพ ่อแม่
ว่าไดโนเสาร์เต่าล้านปีไม่ทันโลก ก็ÇÑ¹¹Õé©Ñ¹
â´¹ÅÙ¡ËÅÒ¹ÁÍ§Ç‹Ò “ä´â¹àÊÒÃ�àµ‹ÒËŒÒÃŒÍÂ
ÅŒÒ¹»‚ äÁ‹·Ñ¹ÊÁÑÂàÍÒ«Ð¨ÃÔ§æ” เป็นยังไงล่ะ

ฉันก็ได้แต่บอกพวกเขาว่า เวลาจะ
หมุนเวียนเปลี่ยนไป แต่สุดท้ายในใจเราจะ
มีใครสักคนหนึ่งอยู่เสมอ áµ‹·Õèá¹‹æ ©Ñ¹¢Í....
¢ÍãËŒ¤¹·ÕèÍÂÙ‹ã¹ã¨à»š¹ã¤Ã¡çä´Œ·Õèà»š¹áººÍÂ‹Ò§
·Õè´Õ เพราะฉันหวังว ่าความดีนัéนเองจะเป็น
เชืéอไฟให้เราแต่ละคนก้าวหน้ามอบความดี
ให้กับสังคมต่อไป ว่าแต่เรามี “¤¹...ã¹ã¨” กับ
เขาบ้างหรือเปล่า 
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ผานมา	55	ป	พอจะมีเร�่องเลาสูกันฟ�ง
จันทร� ก�ญจนบัตร

เพื่อนของดิฉันมักจะมีข้อคิด มุมมอง
มาเล่าให้พวกเราฟัง เมื่อได้รับฟังเร่ืองดีæ 
ก็เกิดแรงบันดาลใจให้อยากท�าสิ่งดีæ ให้กับ
คนรอบข้าง อยากส่งความรู้สึกดีæ ก�าลังใจ 
เพื่อช่วยคนที่ท้อแท้ได้ลุกขึéนยืน และก้าวเดิน
ต่อไปตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจ

มีอยู่เรื่องหนึ่งซ่ึงเกี่ยวกับ “การให้” 
มีชายหนุ่มที่มีความพร้อมในทุกด้าน ทัéง
รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ เขามีมากมาย ตัวเขา
ก็ภูมิใจเม่ือทุกคนที่พบเห็นต่างชื่นชมและ
ชมเชย ชายหนุ่มคนนีé เขาได้ฟังจนเคยชิน 
เขาโชคดีในทุกด้าน ทัéงความรักจากครอบครัว 
เขาอยากได้สิ่งใดก็ไม่เคยพลาด จนท�าให้เขา
ไม่เคยคิดถึงคนอื่น เพราะเขาไม่สนใจใคร
ทัéงนัéน

วันหนึ่งเขาได้รับรถสปอร์ต สีแดง
รุ่นใหม่คันหนึ่งเป็นของขวัญเนื่องในโอกาส
วันเกิดจากพี่ชายของเขา เขาดีใจ และรีบ
ขบัรถออกไปทดสอบความเรว็แถวæ นอกเมอืง 
เขาขับด้วยความมั่นใจและคิดว่าทุกคนท่ีเห็น
เขาขับผ่านไปจะต้องมองรถของเขาจนต้อง
เหลียวหลัง

วิวข้างทางสวยงามด้วยต้นไม้ที่ร่มรื่น 
เขาจอดรถนั่งพัก เขารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจ มันเป็น
ความสุขอีกครัéงหนึ่งในรอบปี เขาโชคดีกว่า
คนอื่นæ และในขณะนัéนเองสายตาของเขา

ก็เหลือบไปเห็นเด็กเล็กæ แต่งตัวมอมแมม 
ยืนจ้องมองรถของเขาด้วยความสนใจ แน่ล่ะ
เด็กน้อยคนนีéคงอยากได้ แต่คงจะไม่ใช่วันนีé
หรอก ชายหนุ่มจึงเดินไปถามเด็กคนนัéนว่า 
“หนูชอบรถฉันไหม หนูอยากได้ใช่ไหม อยาก
ลองขึéนไปนั่งดูไหมล่ะ” เด็กน้อยยิéมและ
พยักหน้า เขาจึงจูงมือเด็กขึéนไปนั่งข้างæ...

เด็กน้อยมองหน้าเขา และตอบว่า 
“ผมไม่อยากได้หรอกครับ แต่ผมมีน้อง
เล็กæ เขาเคยเห็นรถแบบนีéในหนังสือ และ
ผมสัญญากับน้องว่า ถ้าผมโตขึéนและมีเงิน 
ผมจะซืéอให้น้อง ผมจะท�าทุกอย่างให้น้องมี
ความสุข”

ชายหนุ่มพาเด็กน้อยนั่งรถแล้วขับไป
ส่งที่หน้าบ้าน และเด็กคนนัéนรีบว่ิงลงไป
อุ้มน้องของเขาซึ่งพิการไม่มีขาทัéง 2 ข้างออก
มาจากบ้าน เขาขอให้น้องได้นั่งในรถของ
ชายหนุ่มæ เขามองด้วยความสงสารเด็กน้อย
ทัéง 2 คน เขาไม่เคยเห็นสภาพที่น่ารันทด
เช่นนีéมาก่อน เพราะตัวเขาอยู่ในสังคมชัéนสูง 
ทุกคนมีครบทางด้านวัตถุ ต่างคนต่างโอ้อวด
ความมัง่ม ีแตเ่ดก็สองคนพีน่อ้งนีéเขาไมเ่คยเหน็ 
ไม่เคยมี ไม่เคยสัมผัส ซึ่งเขาขอเพียงแค่มี
ข้าวกิน 3 มืéอก็ถือว่าโชคดีที่สุดแล้ว เด็กคนที่
เป็นพี่ดูจะรักและห่วงใยน้องของเขามากæ 
เขาไม่ได้คิดถึงตนเอง คิดถึงแต่น้อง เขาเป็น

แรงบันดาลใจ
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เด็กดี มีแต่ความเสียสละ

ชายหนุ่ม เมื่ อ เห็นอย่ างนัéนจึ งมอง
ย้อนกลับมาท่ีตัวเอง เขามีชีวิตแสนสบาย 
สนกุไปวันæ ไมต้่องคดิไมต้่องห่วงใยใครทัéงสิéน 
เขาส�านึกได้ว่า เขาเกิดมาไม่เคยท�าประโยชน์
อะไร สู้ เด็กตัวเล็กæ คนนีéก็ไม่ได้ที่รู้ จัก
คิดถึงคนอื่น จากจุดนีé เองมันจึงเกิดเป็น
แรงบันดาลใจท�าให้เขากลับเนืéอกลับตัวเป็น
คนดี ซึ่งจากแบบอย่างอันนีé เองชายหนุ่ม
ก็เปลี่ยนการด�าเนินชีวิต ไม่ฟุ†มเฟ„อย ไม่
ทะเยอทะยาน และเขาหันมามองคนรอบæ ตัว 
และอุทิศชีวิตให้ผู้อื่นมากขึéน

 ส�าหรับอีกเรื่องหนึ่ง เป็นมุมมองจาก
อีกมุมหนึ่ง ซ่ึงเป็นเร่ืองของเจ้าของร้านขาย
ซาลาเปา ที่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อเขาเป�ดร้าน
แล้วก็มีชายคนหนึ่งแต่งตัวมอซอ เสืéอผ้าขาดæ 
ดูสกปรกเดินเข้ามาในร้าน พร้อมทัéงล้วงหา
เศษเหรียญในกระเป‰าเสืéอออกมานับ และด้วย
ความรีบเร่งเขาท�าเหรียญตกลงไปในล่องนé�า 
คนงานในร้านต่างหัวเราะในความงกæ เงิ่นæ 
และเดินรี่ เข้าไปไล่ผู้ชายมอซอคนนัéนพลาง
พูดว่า ร้านนีéไม่ขายซาลาเปาให้ เพราะคนอื่นæ 
ในรา้นเขารงัเกยีจ... แต่ชายคนท่ีเป็นเจา้ของร้าน
กลับรีบเดินไปหาชายมอซอคนนัéน พร้อมทัéง
พูดว่า “คุณอยากได้ซาลาเปาไส้หวานหรือ
ไส้เค็ม ไม่ต้องห่วงเงินที่หล่นหาย คุณจ่ายเท่า
ที่มีก็พอแล้ว” ชายคนนัéนยกมือไหว้ขอบคุณ
เจ้าของร้าน พร้อมรับซาลาเปาไปด้วยความ
ตืéนตันใจ และชายเจ้าของร้านยังถามเขานัéน

อีกว่า คุณอยากท�างานไหม ผมจะไล่คนที่
พูดจาไม่ดีกับคุณออก เพราะเขามีมารยาทไม่ดี 
ไมส่ภุาพกบัลกูคา้ ผมจะรบัคณุท�างานแทนเขา” 
ชายคนนัéนยกไหว้เจ้าของร้านอีกครัéง นé�าตา
อาบแก้ม เหมือนเขามีชีวิตใหม่จริงæ 

นับจากวันนัéน ร้านขายซาลาเปาร้านนีé
มีคนมาอุดหนุนกันมากขึéน ข่าวคราวและ
เรื่องราวของการให้ในครัéงนีéได้ยินไปทั่ว จาก
คนมอซอกลับเปล่ียนเป็นคนใหม่ได้ ขยัน
ขันแข็ง และกลายเป็นผู้ช่วยมือขวาของ
เจ้าของร้านไปแล้ว เจ้าของร้านตอบว่า “ผมดู
การกระท�าครับ เขาจนก็จริงแต่เขาก็มีศักดิ์ศรี 
รูจ้กัเกบ็สะสมเงนิจนครบ เมือ่อยากกนิซาลาเปา
แทนที่ เขาจะมาขอฟรีæ แต่เขารู้จักมาซืéอ 
แม้เพียง 1 ลูกก็ตาม เราต้องสนับสนุนคนดี 
ผมดูคนไม่ผิด ถ้าเขาดีจริง ขยันจริง เขาก็จะ
อยู่กับผมได้ ผมจึงให้โอกาส และเขาก็ควรได้
สิ่งดีæ ตอบแทนบ้าง”

เรื่องนีéให้แง่คิด มุมมอง และเป็น
อุทาหรณ์ว่า อย่าตัดสินคนด้วยรูปลักษณ์
ภายนอก ถ้าเราไม่ลองเป�ดใจเป�ดโอกาสให้
คนอื่นได้พิสูจน์ตนเอง บางครัéงการดูด้วย
สายตาก็อาจจะไม่ใช่อย่างที่ เราเห็นก็ได้ . . . 
แน่นอนว่าแรงบันดาลใจย่อมน�าเราให้ไปถึง
จุดหมายปลายทางที่ เราปรารถนา ขอให้
ทุกท่านกล้าที่จะออกแรงท�าสิ่งดีæ และแบ่งปัน
ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ทัéงต่อผู้อื่นและต่อสังคม
ส่วนร่วมด้วยนะคะ 
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คริสต์	คิด	กับนักจิตฯ
ดร.จิตร� ดุษฎีเมธ� บัณฑิตวิทย�ลัย มศว.

 จากตอนที่แล้ว สิ่งแรกที่ต้องปรับ
เตรียมตัวเอง ก่อนพูดต่อหน้าชุมชน คือ เรื่อง
ของเจตคติ (Attitude)

ส�าหรับคนที่ไม่ค่อยได้พูดหน้าชุมชนให้
ปรับความกลัวเป็นความกล้า โดยเปลี่ยนความ
ประหม่าให้กลายเป็นความตื่นเต้น เพราะคน
ประหมา่ คอื กลวัจะตืน่เตน้ ท�าใหเ้กดิเปน็ความ
วิตกกังวล แต่ถ้าเราเพียงรู้และเข้าใจว่าความ
ตื่นเต้นเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึéนได้ เมื่อต้องท�าสิ่งที่
ไมคุ่น้ชนิ หรอืเม่ือไปสถานทีใ่หม ่เจอบคุคลใหม ่
เนืéอหาใหม่ คนท่ีเปน็ระดบัมอือาชพี กเ็กดิความ
ตื่นเต้นได้เช่นกัน 

 เปลีย่นความประหมา่ ความกงัวล ใหเ้ปน็
ความตื่นเต้น อยากลอง อยากเรียนรู้ อยาก½ƒก
ตนเอง อยากพั²นาให้เก่งขึéน จะเป็นเคล็ดลับ
ที่ท�าให้การขึéนไปพูดต่อหน้าชุมชนนัéน เป็นสิ่งที่
น่าสนุก น่าท้าทาย ส�าหรับสิ่งที่แบ่งปันในตอนนีé 
จะเปน็การใหค้วามรูพ้ืéน°านกบัคนทีไ่มค่อ่ยคุน้ชนิ
กับหน้า เวที หน้าสาธารณชน เพื่อจะได้
เตรียมตัวเองกันได้

เคล็ดลับส�าหรับการพูดต่อหน้าชุมชน 
ส�าหรบัผูท้ีเ่ริม่ตน้ ผูเ้ขยีนขอแบง่ชว่งเวลา คอื ชว่ง
เตรยีมตวักอ่นการพู ด ชว่งขณะทีพ่ดู และชว่งหลงั
การพูด ต่อหน้าชุมชน ซึ่งในตอนนีé จะเป็นการ
แบ่งปันในช่วงแรกกันก่อน คือ ช่วงเตรียมตัว
ก่อนการพูดหน้าชุมชน

1. 	 ชวง เตร�ยมตัวกอนการพูด

ตอหนาชุมชน ก่อนที่จะขึéนพูดต่อหน้าชุมชน 
หากรู้ล่วงหน้า ว่าจะต้องพูดต่อหน้าชุมชน 

จะมีอาการสองแบบท่ีเกิดขึéนได้ส�าหรับผู้พูด
หนา้ใหม ่หรอื ผูท้ีไ่มค่อ่ยไดพ้ดูหนา้ชมุชนบอ่ยæ
แบบทีห่นึง่ คอื รูส้กึด ีมเีวลาเตรยีม กบัแบบทีส่อง 
คือ วิตกกังวลล่วงหน้าจนไม่เป็นอันท�าอะไร 
กลัวจะต้องออกไปพูด ภาพด้านลบ ผุดขึéนมา
อย่างมากมาย ถ้าใครเกิดแบบหลังขึéนมา ให้
ปรับเจตคติกลับมาว่า ดีที่รู้ตัวก่อน จะได้เตรียม
ตัว เตรียมความพร้อมได้ 

สิง่ทีต่อ้งค�านงึถงึ เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจ
ว่าตัวเราพรอ้มในการพดู คอื ให้เตรยีมท�าการบ้าน
ในเรือ่งต่อไปนีé มากอ่น โดยใชห้ลกั Wh Question 
เข้ามาช่วยได้ (What Who When Where) 

2.	ลักษณะงาน งานที่ได้รับมอบให้ไป
พูด คือลักษณะงานแบบใด ที่จะไปพูดได้ จะ
ท�าใหส้ามารถก�าหนดรปูแบบในการพดูไดว้า่ควร
เป็นแบบใด ทางการ หรือ ไม่ทางการ บรรยาย
ให้ความรู้ หรือมีท�ากิจกรรมร่วมด้วย เป็นต้น

3.	กลุมผูฟ�ง กอ่นทีจ่ะไปพดูหนา้ชมุชน 
หากสามารถรูก้อ่นลว่งหนา้ได ้ใครเปน็ผูฟ้งั หรอื 
ผู้เข้าร่วม จ�านวนกี่คน อายุอยู่ในช่วงวัยใดบ้าง 
เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ระดับความรู้เป็นอย่างไร 
หลากหลายหรือใกล้เคียงกัน มีพืéน°านในเรื่อง
ที่เราจะสอนมาก่อนหรือไม่ จะท�าให้เราเตรียม
วางแผนการสอนหรือการพูดได้ว่า จะเตรียม
เนืéอหา และกิจกรรมได้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง 

4.	 ระยะเวลาในการพูด เวลาที่ใช้ใน
การพูดที่แตกต่างกัน มีส่วนส�าคัญในการล�าดับ
เนืéอหา และการเลือกเนืéอหาที่จะใช้ในการพูด 
เพราะหากเวลาน้อย แต่เนืéอหามากเกินไป จะ

การพูดตอหนาชุมชน(ตอนที่	2)
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ท�าใหต้อ้งเรง่เวลา ผูฟ้งัอาจไมเ่ขา้ใจ และผูพ้ดูเอง 
จะกังวลว่า ไม่สามารถพูดได้ครบตามเนืéอหาท่ี
เตรียมมา จึงควรวางแผนไว้ก่อนว่า จะใช้เวลา
เท่าใดให้เหมาะสมกับเนืéอหาที่ต้องการสื่อสาร
กับผู้ฟัง

5.	สถานที่  ก่อนการพูด หากได้ไปดู
สถานทีไ่วก้อ่นลว่งหนา้ จะชว่ยใหล้ดความกงัวล
ลง เพราะเป็นการสร้างความคุ้นชินกับสถานที่
ก่อน และจะได้ทราบถึงรูปแบบและบรรยากาศ
ของการจัดห้อง หากไมส่ามารถไปดสูถานทีก่อ่น
ล่วงหนา้ได้ ส่ิงทีค่วรท�าคอื การไปถงึสถานทีจ่รงิ
ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อลดความ
ตื่นเต้นและไม่เกิดภาวะความลนเนื่องจากความ
รีบเร่งและถ้าจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการ
จัดห้อง หรือปรับเปลี่ยนการพูดให้เหมาะสม
กับสถานที่ จะได้ด�าเนินการจัดการได้อย่างไม่
ร้อนใจ

6.	 เตร�ยมวางแผนการพูด การท�า
แผนการสอน ล�าดับเนืéอหาประเด็นที่จะพูดไว้
กอ่น จะไดรู้โ้ครงทีจ่ะพดู ไมห่ลดุประเดน็ เพราะ
หากใชก้ารเขยีนบทพดูโดยไมไ่ดก้�าหนดโครงรา่ง
หรือหัวข้อท่ีต้องการสื่อสารหลักæ ไว้ก่อน จะ
ท�าให้การเขียนบทพูดออกนอกประเด็นได้ 

ผูเ้ขยีนอยากใหข้อ้สงัเกตไวว้า่ การเขยีน
บทพูด ท�าเพื่อเรียบเรียงและเรียงล�าดับเนืéอหา 
ให้ผู้พูดได้คลายความกังวล แต่อย่าเอาสิ่งที่
เขยีนมาทอ่งเปน็ค�าตอ่ค�า เพราะจะท�าใหก้งัวลได ้
จึงจ�าเป็นต้องสกัดสิ่งที่ ร้อยเรียงเขียนไว้นัéน
ออกมาเป็นหัวข้อ แตกประเด็นย่อยจะง่ายกว่า 
กบัการเหลอืบมอง เวลาพดู หรือ การไลป่ระเดน็ 
การท่องบท หรือจดจ�าทุกค�าพูด อาจยิ่งท�าให้
วิตกกังวล จนลืมบทที่ท่องได้ เมื่อต้องพูด

ในสถานการณ์จริง การเรียบเรียงค�าพูดอย่าง
ละเอียดค�าต่อค�า มักจะใช้เมื่อเป็นงานพิธีการ 
ที่ไม่ได้พูดต่อเนื่อง เช่นในกรณีของพิธีกร ที่
ต้องพูดล�าดับงาน และชีéแจงขัéนตอน หรือการ
กล่าวรายงานในงานพิธีทางการ ที่สามารถอ่าน
ตามเอกสารได้ การเขียนเรียงล�าดับเนืéอหา 
สามารถกระท�าได้ 

7.	 การฝกซอมการพูด	การ½ƒกซ้อม
การพูดไว้ก่อนล่วงหน้า จะช่วยท�าให้ผู้พูดเกิด
ความมัน่ใจ เมือ่ต้องขึéนไปอยูใ่นสถานการณจ์รงิ 
แต่เดิมการ½ƒกซ้อมการพูดจะกระท�าหน้ากระจก 
ปัจจุบันสามารถใช้โปรแกรมในบันทึกภาพ จาก
กลอ้งมอืถอื บันทึกภาพไวไ้ด ้ขอ้ดขีองการบันทึก
ภาพเพือ่การ½ƒกซอ้ม จะท�าใหเ้ราสามารถกลบัมา
ดบูคุลกิภาพ ล�าดบัเนืéอหาการพดู ระยะเวลาทีใ่ช้
ในการพูดได้ เพื่อปรับปรุงการพูดให้ดีขึéน และ
ดูพั²นาการในการพูดได้

8.	 การเตร�ยมอุปกรณ์ และการ
ประสานงานกับสถานที่หรือผู้จัดงาน หากมี
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการบรรยายหรือการพูด 
ให้จัดเตรียมให้เรียบร้อยและประสานงานกับ
สถานท่ีไว้ก่อนล่วงหน้า ว่าต้องการอุปกรณ์
อะไรบ้างเมื่อต้องบรรยาย เช่น ไมโครโฟนกี่ตัว 
เปน็ไมคล์อยหรอืไรส้าย ตอ้งการฟลปิชารต์ ปากกา 
กระดาษ เครื่องเสียง โปรเจ็กเตอร์ เป็นต้น
 การเตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง..... 
อย่างน้อย ท�าให้เกิดความอุ่นใจ ใจชืéนขึéนบ้าง 
ให้ก�าลังใจตนเองไปทีละนิด ก่อนก้าวเข้าสู่เวที 
สู่สถานการณ์จริง ... แล้วเดือนหน้า จะมา
แบ่งปันต่อ ในช่วงที่พูดและหลังการพูดว่าจะ
ใช้เทคนิคใดได้ เพื่อสร้างความพร้อมให้เกิด
ความมั่นใจให้มากยิ่งขึéน  

ÍØ´ÁÈÒ¹µ�  ÁÕ¹Ò¤Á 2017  57









ภาพเคียงคํา
วีรพันธ์ เอกอักษร�ภรณ์

เด็กเอยเด็กน้อย เจ้�เรียบร้อยสวยใสไม่เดียงส�

โลกสดสวยเบิกบ�นไร้ม�รย� ในแววต�แสนซื่อไม่ดื้อดึง

อ�ยุเจ้�ยังน้อยค่อยฝกหัด คงพอขัดดัดได้ให้ทั่วถึง

อย่�ปล่อยไว้ลำ�พังเล่นตังตึง หมั่นแกะกลึงถักทอให้พอง�ม

เด็กจะดีขึ้นได้ผู้ใหญ่ช่วย สร้�งโลกสวยสดสีไม่ผลีผล�ม

เจียระไนอัญมณีที่แววว�ม เพชรเม็ดง�มโดดเด่นเป็นประก�ย

เข�จะโตเป็นทรงต�มองค์ปัน เร�และท่�นส่งเสริมเติมเส้นส�ย

สร้�งสีสันโอ้อวดเพิ่มลวดล�ย เด็กหญิงช�ยโสภีดีแน่เอย

“เพชรดีที่เจียระไน”
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หนังเข้าชิงรางวัลออสการ์หนังยอดเยี่ยมปีนีé 
หลายเรื่องเข้าฉายในบ้านเราเริ่มจาก Lion ที่เข้าเมื่อ
วันที่ 5 มกราคม ตามมาด้วย La La Land และ 
Arrival เข้าฉายวันที่ 12 มกราคมโดยเฉพาะ La La 
Land ที่ชิงออสการ์มากที่สุด 14 สาขาและมีโอกาสสูง
ที่จะกวาดรางวัลในเกือบทุกสาขาที่ได้เข้าชิงทัéงหนัง
ยอดเยี่ยม ผู้ก�ากับ บทหนัง ดาราน�าหญิง รวมถึง
สาขาดนตรีและเพลงประกอบเพราะหนังอัดแน่นด้วย
เพลงไพเราะมากมายเนื่องจากเป็นหนังเพลงที่เชิดชู
หนังเพลงคลาสสิกของÎอลลีวูดหลายæ เรื่อง รวมถึง
สะท้อนความเป็นจริงบนเส้นทางกว่าจะถึงดวงดาวของ
นักแสดงในÎอลลีวูด รวมถึงในแวดวงนักดนตรีโดย
เฉพาะเพลงแจ�สเพราะไม่ใช่เพลงกระแสหลักที่ยากจะ
ประสบความส�าเร็จด้านธุรกิจ

ส่วนหนังที่เข้าชิงในสาขาหนังยอดเยี่ยมเร่ือง
อื่นที่เข้าฉายในโรงหนังบ้านเราเช่นกัน แม้บางเร่ือง
มีจ�านวนโรงและจ�านวนรอบน้อยไปบ้างได้แก่วันที่ 
9 กุมภาพันธ์ เข้าฉายถึงสามเรื่องคือ Moonlight, 
Manchester by the Sea และ Hacksaw Ridge, 
Hell or High Water เข้า 16 กุมภาพันธ์ ตามด้วย 

ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตติ
ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตติ
ดูหนัง

Hidden Figures เข้า 23 กุมภาพันธ์ ไม่กี่วันก่อนถึง
งานประกาศผลออสการ์เยน็วนัอาทติย์ที ่26 กมุภาพนัธ์ 
หรือตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ ในบ้านเรา

ส�าหรับ Hacksaw Ridge ที่เข้าชิงออสการ์
ทัéงหมดหกสาขาได้แก่หนงัยอดเยีย่ม ผูก้�ากบั (àÁÅ ¡ÔêºÊÑ¹) 
ดาราน�าชาย (áÍ¹´ÃÙÇ� ¡ÒÃ�¿�Å´�) ล�าดับภาพมิกซ์เสียง
และล�าดบัเสยีง เป็นผลงานก�ากบัเรือ่งล่าสดุของกิêบสนัที่
ไม่ได้นัง่เก้าอีéผูก้�ากบัมายาวนานถงึสบิปี หลงัก�ากบัเรือ่ง 
Apocalypto (2006) ส่วนคริสตชนทัéงหลายน้อยคน
นักที่จะไม่เคยดูผลงานก�ากับเรื่อง The Passion of 
the Christ (2004) ของเขา ซึ่งหนังเรื่องล่าสุดของ
กิêบสันนับได้ว่าเขากลับมาได้อย่างสมศักดิ์ศรีหลังจาก
น�า Braveheart (1995) คว้าออสการ์ห้าสาขารวมถึง
หนงัยอดเย่ียมและผูก้�ากับยอดเย่ียม โดยเฉพาะในช่วง
สิบปีที่ผ่านมาเขามีปัญหาส่วนตัวตกเป็นข่าวด้านลบอยู่
หลายครัéง และแม้จะมีหนังที่น�าแสดงหรือเล่นในบท
สมทบอยู่บ้างแต่ไม่มีหนังเรื่องใดที่เรียกได้ว่าประสบ
ความส�าเร็จ แต่ Hacksaw Ridge หนังสงครามทุน
สร้างราว 40 ล้านดอลลาร์สหรั° ท�ารายได้ถึงวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ ในสหรั°อยู่ที่ 66.6 ล้านดอลลาร์สหรั°และ

Hacksaw	Ridge	
จิตวิญญาณมอบแดพระองค์
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ตลาดนอกสหรั° 97.6 ล้านดอลลาร์สหรั° 
หนงัเรือ่งนีéสร้างองิจากเร่ืองจริงของ à´ÊÁÍ¹ �́ 

·Õ.´ÍÊÊ� (การ์ฟ�ลด์) ทีม่บ้ีานอยูท่ี่เชงิเขาบูล เมานท์เทนส์ รจิ
รั°เวอร์จิเนีย ในช่วงสงครามโลกครัéงที่สอง เขาสมัคร
เป็นทหารเพราะต้องการรับใช้ชาติและเห็นว่าเป็นสิ่งที่
สมควรท�าหลังจากเพื่อนพี่น้องของเขาต่างไปเป็นทหาร
หลัง½ูงบินรบของญี่ปุ†นโจมตีอ่าวเพิร์ลÎาร์เบอร์ แต่
เขาเป็นทหารด้วยสถานะของ “conscientious 
objector“ หรือ “ผู้คัดค้านโดนอ้างมโนธรรม” โดย
ระหว่างการ½ƒกทหารจะไม่ขอจับอาวุธใดæ และใน
สมรภูมิจะไม่คร่าชีวิตข้าศึก 

หนังของกิêบสันเร่ืองนีéจากการเขียนบทของ
โรเบิร์ต เชนค์คันที่เคยเขียนบทมินิซีรีส์หนังสงคราม
ในสมรภูมิแปซิฟ�กมาแล้วเรื่อง The Pacific (2010) 
ร่วมกับมือเขียนบทชาวออสซี่แอนดรูว์ ไนท์ แบ่งการ
เล่าเรือ่งเป็นสามองก์ได้แก่องก์แรกถ่ายทอดชวีติวยัเดก็
ของดอสส์กับน้องชายของเขาชื่อÎัล ที่ท�าให้เราทราบ
ภูมิหลังของเขาที่ครอบครัวปลูก½ังความเชื่อที่มั่นคงใน
ศาสนาคริสต์นิกายเซเว่นธ์เดย์แอ�ดเวนตีส โดยเฉพาะ
จากผู้เป็นแม่ àºÍÃ�¸Ò (ราเชล กริฟฟ�ธ) ส่วนพ่อคือ 
·ÍÁ (Îิวโก วีฟวิง) ที่เป็นทหารผ่านศึกในสงครามโลก
ครัéงที่หนึ่งแต่ทุกวันนีéเป็นลุงขีéเมาจมปลักกับความเศร้า
ที่เพื่อนæ เสียชีวิตในสงครามและเวลาเมาทีไรก็ท�าร้าย
ลูกเมีย หนังถ่ายทอดให้เห็นว่าท�าไมดอสส์จึงยึดมั่นใน
บญัญต ิ10 ประการโดยเฉพาะ “อย่าฆ่าคน” และค�าสอน
ของพระเยซูเจ้าที่ให้รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองก็
คือตอนที่เขาทะเลาะกับน้องชายแล้วเผลอใช้ก้อนอิ°
ฟาดหน้าจนน้องสลบไป ขณะที่น้องยังไม่ได้สติเขา
เพ่งมองกระจกสทีีป่ระตบู้านทีเ่ป็นภาพและเรือ่งราวของ
บัญญัติ 10 ประการและอีกเหตุการณ์หนึ่งเม่ือเขาโต
เป็นหนุม่แล้วตอนทีพ่่อทะเลาะกบัแม่แล้วพ่อมปี„นในมือ
ด้วยแล้วดอสส์เขาไปแย่งป„นจากมือพ่อมาได้

องก์ที่สองของหนังคือช่วงที่ดอสส์ตัดสินใจ
สมัครเป็นทหารเพื่อไปรบในสงครามโลกครัéงที่สอง ทัéง
ทีค่นรอบข้างไม่เหน็ด้วยโดยเฉพาะพ่อของเขาและแฟน
สาวที่เป็นพยาบาล â´âÃ¸Õ (เทเรซา พัลเมอร์) แต่เธอ

ก็ยังให้ก�าลังใจเขาด้วยการมอบพระคัมภีร์เล่มเล็กที่มี
รูปของเธอใส่เอาไว้ที่หน้า 1 ซามูเอล 17 บท “´ÒÇÔ´
¦‹Òâ¡ÅÔÍÑ·µÒÂ” ในค่ายทหารเขาต้องพบกับบททดสอบ
ที่ส�าคัญเมื่อยืนหยัดในความเชื่อที่มั่นคงของตัวเองว่า
จะไม่มีวันจับอาวุธ จนถูกต่อต้านทัéงจากเพื่อนทหาร
ด้วยกันจนถึงกับถูกรุมท�าร้ายแต่เขาก็ไม่ได้เจ็บแค้น
แต่อย่างใด แม้แต่ผู้บังคับบัญชาคือ ¨‹ÒâÎàÇÅÅ� (วินซ์ 
วอห์น) และ ¼ÙŒ¡Í§â¡ÅàÇÍÃ� (แซม เวิร์ธทิงตัน) 
ตอนแรกก็มองเขาเหมือนตัวถ่วงของกองร้อยและจะ
น�าอันตรายมาสู่เพื่อนทหารถ้าออกสู่สมรภูมิจริงและ
พวกเขากดดนัให้ดอสส์เกบ็กระเป‰ากลับบ้านไปจะดกีว่า

องก์ที่สามคือช่วงเวลากิêบสันจัดเต็มในฉาก
แอ็คชั่นเมื่อดอสส์ท�าหน้าที่ในเป็นทหารเสนารักษ์ใน
กองร้อยของเขาทีไ่ด้รบัมอบหมายใหเ้ข้ายดึทีม่ัน่ส�าคญั
ของข้าศึกในสมรภูมิโอกินาวาคือหน้าผา “Îัคซอว์ ริค” 
เขาช่วยชีวิตเพื่อนทหารได้อย่างน้อย 75 คนโดยที่ยัง
รักษาความเชื่อของตนที่จะไม่จับอาวุธในสงครามและ
ไม่ฆ่าผู้ใด และตลอดการท�าหน้าที่เพื่อรักษาชีวิตไม่ใช่
คร่าชีวิต เขาร�าพึงภาวนากับพระเจ้าอยู่เสมอ ขอให้
พระองค์ประทานก�าลังให้เขาช่วยชีวิตเพื่อนทหารเพิ่ม
อีกคนและอีกคน

 ภารกิจที่ดอสส์กระท�าในสมรภูมิเขาไม่ได้คิด
ว่าตัวเองเป็นÎีโร่ แต่กระท�าใน°านะที่เป็นคริสตชน
คนหนึ่งโดยมีพระเจ้าทรงเป็นพละก�าลังอยู่เคียงข้าง
เขาเสมอ ดังที่ฉากเป�ดเรื่องเราได้ยินเสียงดอสส์อ่าน 
“อิสยาห์” บทที่ 40 “¾ÃÐà¨ŒÒ·Ã§à»š¹¾ÃÐà¨ŒÒà¹×Í§¹ÔµÂ� 
¾ÃÐÍ§¤ �ÁÔ ä´ Œ·Ã§Í ‹Í¹à»ÅÕé ÂËÃ×Í àË¹ç´ àË¹×è ÍÂ 
à¢Ò·Ñé§ËÅÒÂ¼Ù ŒÃÍ¤ÍÂ¾ÃÐà¨ŒÒ¨ÐàÊÃÔÁàÃÕèÂÇáÃ§ãËÁ‹ 
à¢Ò¨ÐºÔ¹¢Öé¹´ŒÇÂ»‚¡àËÁ×Í¹¹¡ÍÔ¹·ÃÕ à¢Ò¨ÐÇÔè§áÅÐ
äÁ‹àË¹ç´àË¹×èÍÂ à¢Ò¨Ðà´Ô¹áÅÐäÁ‹Í‹Í¹à»ÅÕéÂ” 
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(มธ 6:25-33)
“เหตุฉะนัéน เราบอกท่านทัéงหลายว่า อย่า

กระวนกระวายถงึชวีติของตนว่า จะเอาอะไรกนิ หรอื
จะเอาอะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวายถึงร่างกาย
ของตนว่า จะเอาอะไรนุง่ห่ม ชวีติส�าคญัยิง่กว่าอาหาร
มิใช่หรือ และร่างกายส�าคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ ่งห่ม
มิใช่หรือ

จงดูนกในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว 
มิได้สะสมไว้ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของท่านทัéงหลาย 
ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลีéยงนกไว้ ท่านทัéงหลาย
มิประเสริ°กว่านกหรือ

ไตตามโคงตะวัน
นริศ มณีข�ว

5	 ขั้นตอน	 :	 คนพบจุดมุ งหมายใน

การเกิดมาเปนมนุษย์ตามแนวทาง

ของนักบุญอิกญาซีโอ

1) ¢Í¾ÃÐ¤Ø³áÅÐ¡ÒÃ¹íÒ¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒ
ãËŒàÃÒà¢ŒÒã¨¶Ö§¨Ǿ ÁØ‹§ËÁÒÂã¹¡ÒÃà¡Ố ÁÒà»š¹Á¹ØÉÂ�
¢Í§àÃÒ à¾×èÍÃÙŒ̈ Ñ¡ Ê¹Ô· ÃÑ¡ áÅÐ µỐ µÒÁ¾ÃÐàÂ«Ùà Œ̈Ò 
áÅÐáÁ‹¾ÃÐÁÒ¡ÂÔè§æ ¢Öé¹

2) Í‹Ò¹¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃ� áÅÐ¹íÒ¤íÒ·Õè»ÃÐ·Ñºã¨ 
ËÃ×ÍÊÐ¡Ô´ã¨ÁÒ¾Ù´«íéÒæ ã¹ã¨ÍÂ‹Ò§Í‹Í¹âÂ¹

5	ขั้นตอน	:	
คนพบจุดมุงหมายในการเกิดมาเปนมนุษย์

เนื่องจากมีน้องæ ถามเร่ือง การพิจารณากระแสเรียกนักบวชและฆราวาสอยู่บ่อยæ โดยบอกว่า
อยากชัดเจนในเรื่องกระแสเรียกว่าเป็นนักบวชหรือเป็นฆราวาส ถ้าเป็นนักบวชก็จะไปสมัครเข้าคณะนักบวช 
ถ้าเป็นฆราวาสก็จะใช้ชีวิตคริสตชนได้อย่างเต็มที่

ผมได้ยนิแล้ว รูส้กึดใีจมากครบักบัความคดิของคนรุน่ใหม่ท่ีเป�ดหัวใจให้พระเจ้าก่อนสิง่อืน่ ด้วยเหตุนีé 
ผมจึงเขียนเรื่อง “8 ÇÑ¹¾Ô¨ÒÃ³Ò¡ÃÐáÊàÃÕÂ¡¹Ñ¡ºÇªáÅÐ¦ÃÒÇÒÊµÒÁá¹Ç·Ò§¢Í§¹Ñ¡ºØÞÍÔ¡ÞÒ«ÕâÍ” ลงไว้
ในเฟซบุ�ก “½ƒ¡»¯ÔºÑµÔ¨Ôµáºº¹Ñ¡ºØÞÍÔ¡ÞÒ«ÕâÍ” ครับ หลังจากนัéนมีผู้ที่น�าไป½ƒกปฏิบัติและเขียนมาเล่าให้
ผมฟังครับ ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับคนรุ่นใหม่ เลยน�ามาแบ่งปันกับทุกท่านครับ เผื่อว่าท่านจะมีแนวทาง
แนะน�าลูกหลานหรือคนรุ่นใหม่ หรือถ้าท่านผู้อ่านเป็นคนที่ก�าลังคิดเรื่องกระแสเรียกนักบวชฆราวาสอยู่ 
ก็อาจเป็นประโยชน์ในเบืéองต้นได้ครับ

ในฉบับนีé ผมน�ามาลงในประเดน็ทีส่�าคญัมากæครบั นกับญุอกิญาซโีอใช้ค�าว่า “ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐ¾×é¹°Ò¹” 
ของชีวิตเราคริสตชน ซึ่งเป็นการไตร่ตรองชีวิต ค้นหาจุดมุ่งหมายในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเรา ซึ่งมี
ประโยชน์กับคริสตชนทุกคนครับ 

นักบุญอิกญาซีโอเสนอให้เราเริ่มต้นด้วยการ ขอพระเจ้าเพื่อรู ้จักกับพระเยซูเจ้าให้มากยิ่งæ ขึéน 
เพื่อเราจะได้สนิทกับพระองค์มากยิ่งæขึéน จนท�าให้เรารักพระองค์ และติดตามพระองค์ และแม่พระมากยิ่งæ 
ขึéนในทุกวันของชีวิตครับ 

ท่านผู้อ่านสามารถไตร่ตรองตามขัéนตอนด้านล่างนีéครับ
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มีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวาย 
อาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่งได้หรือ

ท่านกระวนกระวายถึงเครื่องนุ่งห่มท�าไม 
จงพจิารณาดอกไม้ทีทุ่ง่นาว่า มนังอกงามเจรญิขึéนได้
อย่างไร มันไม่ท�างาน มันไม่ปั›นด้าย

แต่เราบอกท่านทัéงหลายว่ากษตัริย์ซาโลมอน
เมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศี ก็มิได้ทรงเคร่ืองงามเท่า
ดอกไม้นีéดอกหนึ่ง

แม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่าง
นัéน ซ่ึงเป็นอยูวั่นนีéและรุง่ขึéนต้องทิéงในเตาไฟ โอ ผูม้ี
ความเชื่อน้อย พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมาก
ยิ่งกว่านัéนหรือ

เหตุฉะนัéนอย่ากระวนกระวายว่า จะเอาอะไร
กนิ หรือจะเอาอะไรด่ืม หรือจะเอาอะไรนุง่ห่มเพราะว่า
พวกต่างชาตแิสวงหาสิง่ของทัéงปวงนีé แต่ว่าพระบดิา
ของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่าน
ต้องการสิ่งทัéงปวงเหล่านีé

แต่ท่านทัéงหลายจงแสวงหาแผ่นดินของ
พระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้ว
พระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทัéงปวงเหล่านีéให้

3) ¾Ô¨ÒÃ³ÒËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐ¾×é¹°Ò¹ÊíÒ¤ÑÞ
¢Í§ªÕÇÔµ

ให้อ่านด้วยหวัใจ และพจิารณาไตร่ตรองใน
ความสงบ ต่อหน้าพระเจ้า พระเยซูเจ้า และแม่พระ

หลักการและพื้นฐาน

มนุษย์ได้รับการสร้างขึéนมา เพื่อถวายการ
สรรเสรญิ เคารพเทิดทนู และรับใช้พระเจ้าองค์พระ
ผูเ้ป็นเจ้าของเรา ด้วยการกระท�าดังกล่าวนีé วิญญาณ
จะได้รับความรอด

สรรพสิ่งสร้างทัéงหลายในโลกมีไว้เพื่อช่วย
ให้มนุษย์บรรลุเป‡าหมายที่เขาได้รับการสร้างมา

เพราะเหตุนีé มนุษย์จึงควรใช้สรรพสิ่งต่างæ 
เท่าทีจ่ะช่วยให้ตนบรรลเุป‡าหมาย และหากสิง่เหล่านัéน
กลายเป็นอุปสรรคต่อเป‡าหมายสูงสุดของมนุษย์ 
เขาก็ควรจะเลิกผูกพันกับสิ่งเหล่านัéนเสีย

ดังนัéน เราต้องวางใจเป็นกลางกับบรรดา
สิ่งสร้างทัéงปวง ในสิ่งที่เราจะเลือกได้ตามใจชอบ 
และมิได้เป็นสิ่งต้องห้าม ด้วยเหตุนีé เราไม่ควร
ปรารถนาสุขภาพสมบูรณ์มากไปกว่าการเจ็บไข้ 
ร�่ารวยมากกว่ายากไร้ มีเกียรติมากกว่าไร้เกียรติ 
มีชีวิตยืนยาวมากกว่าชีวิตสัéน ฯลฯ

แต่เราควรปรารถนาและเลอืกเฉพาะสิง่ท่ีจะ
เอืéออ�านวยมากทีส่ดุต่อการบรรลเุป‡าหมายทีเ่ราได้รบั
การสร้างมา

Í‹Ò¹áÅŒÇ à§ÕÂºÀÒÇ¹Òµ‹ÍË¹ŒÒ¾ÃÐà¨ŒÒ ¾ÃÐ
àÂ«Ùà¨ŒÒ áÅÐáÁ‹¾ÃÐ à¾×èÍ¢Í¤íÒµÍº¨Ò¡Ê‹Ç¹ÅÖ¡¢Í§
¨Ôµã¨´Ñ§µ‹Íä»¹Õé

3.1 จุดมุ่งหมาย (เป‡าหมายสูงสุด) ในการ
เกิดมาเป็นมนุษย์ของฉันคือ 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
..................................................................................
 3.2 อะไรที่พระเจ้าให้ฉันมา เพื่อฉันจะ
ได้ใช้ชีวิตตามจุดมุ่งหมายในการเกิดมาเป็นมนุษย์
ของฉัน
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
..................................................................................

3.3 อะไรที่เป็นอุปสรรคต่อจุดมุ่งหมาย 
(เป‡าหมายสูงสุด) ในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของฉัน
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...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

..................................................................................
 3.4 ฉันจะวางใจให้เป็นกลางกับสิ่งใด
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
..................................................................................

3.5 ฉันจะเลือกสิ่งใดที่จะช่วยให้ฉันเข้าสู่
จุดมุ่งหมาย (เป‡าหมายสูงสุด) ในการเป็นมนุษย์
ของฉัน
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
..................................................................................

4) Ê¹·¹Ò¡Ñº¾ÃÐàÂ«Ùà Œ̈Ò áÁ‹¾ÃÐ áÅÐ
à»�´ã¨¿˜§¾ÃÐÍ§¤�
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
..................................................................................

5) ¢Íº¾ÃÐ¤Ø³¾ÃÐà¨ŒÒ ¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒ 
áÁ ‹¾ÃÐ áÅÐ¢Í¾ÃÐÍ§¤ �ª ‹ÇÂãË Œ©Ñ¹ÍÂÙ ‹
ã¹Ë¹·Ò§áË‹§¤ÇÒÁàª×èÍ ¤ÇÒÁËÇÑ§ áÅÐ
¤ÇÒÁÃÑ¡
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
..................................................................................

ËÅÑ§¡ÒÃÀÒÇ¹Ò ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÀÒÇ¹Ò 
äµÃ‹µÃÍ§¤ÃÑé§¹Õé

1. ความรูส้กึทีเ่กดิขึéนระหว่างการปฏบิตัจิติ

2. สังเกตว ่าสภาวะจิตใจอยู ่ในความ
บรรเทาใจหรือความแห้งแล้งใจ หรือทัéงสองอย่าง

3. มีการดลใจอะไรจากพระเจ้า จากพระ
เยซูหรือแม่พระ (ถ้ามี)

ผมหวังว่า การไตร่ตรอง ภาวนาเรื่อง
หลักการและพืé น°านของชี วิ ตครัé งนีé จ ะ เป ็น
ประโยชน์กับชีวิตของท่านผู้อ่านและคนรอบข้าง 
ท�าให้ชีวิตมีเวลาใกล้ชิดพระเยซูเจ้าและแม่พระมาก
ยิ่งขึéน มีความสุขและมีความหมายมากยิ่งæ ขึéน
ในการรักและติดตามพระเยซูเจ้าและแม่พระใน
ทุกวันของชีวิตนะครับ 
_______________________________________

·‹Ò¹·ÕèÊ¹ã¨Ã ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ´ÕÁÕ»ÃÐâÂª¹� ÇÔ·ÂÒ¡Ã : 
¹ÃÔÈ Á³Õ¢ÒÇ (´ÙÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Facebook/Website : 
ºŒÒ¹ãÊ‹ã¨ carefor.org ÊÁÑ¤Ã·Õè Line ID: narislove 
â·Ã. 093-445-1665) 
18-19 ÁÕ¹Ò¤Á (àªŒÒÁÒàÂç¹¡ÅÑº) “TRE® áÅÐ 12 à·¤¹Ô¤
ÁËÑÈ¨ÃÃÂ�»Å´ÅçÍ¤¤ÇÒÁÊØ¢ »Å´»Å‹ÍÂ¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´” 
ª‹ÇÂ¤Ø³½ƒ¡à·¤¹Ô¤à¾ÔèÁ¤ÇÒÁÊØ¢ à¾ÔèÁ¤ÇÒÁÃÑ¡ ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨
·ÕèºŒÒ¹ ·Õè·íÒ§Ò¹ »Å´»Å‹ÍÂ¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ ¡Ñ§ÇÅ & á¼Åã¨
ã¹µÑÇ¤Ø³ Ê¶Ò¹·Õè : ÁÙÅ¹Ô¸Ô¤³Ðà«¹µ�¤ÒàºÃÕÂÅ «ÍÂ
·Í§ËÅ‹Í 25 ¶¹¹ÊØ¢ØÁÇÔ· 
1-2 àÁÉÒÂ¹ (àªŒÒÁÒàÂç¹¡ÅÑº) “Ê×èÍÊÒÃÊÃŒÒ§ÊÑ¹µÔ” ÊÃŒÒ§
¤ÇÒÁÃÑ¡ ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ Ã‹ÇÁÁ×ÍÃ‹ÇÁã¨·ÕèºŒÒ¹ & ·Õè·íÒ§Ò¹ 
(Peace Communication) ª‹ÇÂ¤Ø³½ƒ¡¡ÒÂ ã¨ áÅÐ
¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃà¾×èÍ´Ö§¾ÅÑ§¤ÇÒÁÃÑ¡ ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í
Ã‹ÇÁã¨ÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡µÑÇ¤Ø³ ¤¹ÃÑ¡ ¤¹ÃÍº¢ŒÒ§·Ñé§·ÕèºŒÒ¹ 
·Õè·íÒ§Ò¹ Ê¶Ò¹·Õè : ÁÙÅ¹Ô̧ Ô¤³Ðà«¹µ�¤ÒàºÃÕÂÅ «ÍÂ·Í§ËÅ‹Í 
25 ¶¹¹ÊØ¢ØÁÇÔ· 
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต์

สวสัดค่ีะเพือ่น æ เยาวชนและท่านผูอ่้าน
ทกุท่าน ใน°านะเยาวชนตวัอย่าง ฟังดูแล้วกรู้็สกึ
เขิน æ เหมือนกัน ไม่รู้จะเป็นตัวอย่างได้ดีหรือ
เปล่า หนูจึงขอใช้ค�าว่า “เล่าสู่กันฟัง... เพื่อเพิ่ม
แรงบันดาลใจ” ให้กับเพื่อน æ เยาวชนและท่าน
ผู้อ่านทุกท่าน

à·àÃ«Ò ÃÑµµÐÇÑ¹ ËÍÁ¨Ñ¹·Ã� ชือ่เล่น ºÕÁ 
อาศัยอยูท่ี่ 220 หมู ่7 บ้านทพัไทย ต�าบลแจระแม 
อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 เป็น
เยาวชนสังกัดวัดพระหÄทัย บ ้านทัพไทย 
สังฆมณ±ลอุบลราชธานี เกิดวันที่ 29 สิงหาคม 
2541 ตอนนีéเรียนอยู่ที่โรงเรียนนารีนุกูล

áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ ที่ท�าให้อุทิศตนเพื่อ
งานเยาวชนในระดับวัด เร่ิมต้นจากการได้เห็น
กจิกรรมต่างæ ของเยาวชนทีไ่ด้ท�าร่วมกนั จงึลอง
เข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มของเยาวชน ผลที่ได้
รับคือได้มีเพื่อนใหม่æ มีมิตรภาพที่ดี ได้กล้า

แสดงออกในสิ่งท่ีไม่กล้า ได้รับรู ้ปัญหาของ
เยาวชนและได้ช่วยกันคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึéน

¡Ô¨¡ÃÃÁàÂÒÇª¹áÅÐº·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õè
·Õèä´ŒÃÑºÁÍºËÁÒÂã¹ÇÑ´ คือ การช่วยซิสเตอร์
ท�าความสะอาดวดั จดัดอกไม้ เตรยีมเครือ่งใช้และ
ภาชนะศักดิ์สิทธิ์ เป็นพิธีกรในวัด ช่วยซิสเตอร์
จัดกิจกรรมให้เด็กæ 

จากการเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชน ได้เจอ
กับเพื่อนใหม่æ จากต่างที่ ต่างจังหวัดได้รับ
มิตรภาพที่ดี ได้ความรู้และเรียนรู้สิ่งใหม่æ ได้
ท�างานกันเป็นกลุ่ม มีการออกความคิดเห็นกัน 
ยอมรับเสียงส่วนมาก มากกว่าเสียงส่วนน้อย มี
ความสามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้ท�า
กิจกรรมที่สนุกสนาน เÎÎา และได้รับความรัก
ที่ดีจากเพื่อนæ

สิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้บีมและเพื่อน 
æ เยาวชนมีความเชื่อ ความศรัทธาต่อพระเจ้า

เทเรซา	รัตตะวัน	หอมจันทร์	
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
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มากยิ่งขึéน คือ การจับกลุ่มกันชวนกันมาวัด
อย่างสม�่าเสมอ เพราะการมาวัดเป็นประจ�าทุก
วันอาทิตย์ หรอืมาวดัทกุเช้าวนัธรรมดา เป็นการ
เข ้ามาหาพระเจ้าสวดขอพรกับพระเจ้าและ
พระนางมารีย์ มาคุยกับพระเจ้าในสิ่งที่เรา
ไม่สบายใจ สารภาพในสิง่ทีเ่ราท�าผิดไป พระเจ้า
จะรบัฟังและทรงให้อภัยเราเสมอ บมีจงึอยากให้
พีน้่องเยาวชนทกุคนทีห่่างเหนิจากวดัจากพระเจ้า
ไป ได้หันหน้ากลับมาคืนดีต่อพระเจ้า และจับ
กลุม่กนัท�ากจิกรรมต่างæ ร่วมกนั มีจติอาสาเพือ่
ที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ยอมสละเวลาที่เรา
อยูเ่ทคโนโลยต่ีางæ หรอืโลกโซเชยีลสกัเลก็น้อย
เพือ่ทีจ่ะไปพบประกบัผูค้นอืน่æ และท�ากจิกรรม
ดีæ ด้วยกัน 
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àÃÒäÁ‹¨íÒà»š¹
µŒÍ§·íÒÊÔè§·ÕèÂÔè§ãËÞ‹ 
á¤‹·íÒÊÔè§àÅç¡æ 
´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÑ¡

ÍÑ¹ÂÔè§ãËÞ‹¡ç¾Í ... 
¹Ñ¡ºØÞà·àÃ«ÒáË‹§¡ÑÅ¡ÑµµÒ



 

ชวนนองคุย

ชวนนองคุย

“รอยยิéม” ท�าให้โลกสวย เสริมสร้างก�าลงัใจ ...ทกุครัéง
 

ที่น้องæ มีภาพสวยæ ยิéมæ ก็รีบส่งภาพ มาร่วมสนุกแ
บ่งปัน

รอยยิéม กับโครงการ “ยิéม... ยิéม... ยิéม... 2017” กับ

สโมสรอุดมศานต์ ในคอลัมน์ “จูเนียร์โฟโต้” ขอแ
บบเป็น

รอยยิéมชัดæ นะครับ

พี่ป‰อง ขอขอบคุณบรรดาคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง 

และผู ้ใหญ่ใจดีทุกæ ท่าน ที่คอยสนับสนุนกิจกรรมนีé 

ขอขอบคุณอีกครัéงส�าหรับความกรุณาต่างæ มา ณ โอกาสนีé 

และในเวลาเดียวกันขอเชิญชวนให้ส่งภาพ “ยิéม ยิéม ยิéม” 

ของน้องæ เด็กæ เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะæ เมื่อส่งภาพ

มาร่วมสนุก...อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ และ “ตัéงชื่อภาพ” 

มาด้วยก็จะดีมากæ ครับ

ส่งมาที ่¾Õè»‰Í§ ÊâÁÊÃÍǾ ÁÈÒ¹µ� ªÑé¹ 8 àÅ¢·Õè 122/11 

«.¹¹·ÃÕ 14 ¶.¹¹·ÃÕ ÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 
10120 

ËÃ×ÍÊ‹§·Ò§ E-mail: udomsarn@gmail.com ¹Ð¤ÃÑº

“ÂÔéÁ ÂÔéÁ ÂÔéÁ 2017”

*ÃÒ§ÇÑÅªÁ
àªÂ*

*ÃÒ§ÇÑÅªÁ
àªÂ*

น้องสรรเสริญ บัวสิงห์ น้องสืบสกุล ชัยวิเชียร น้องจันทราทิพย์ กิจไพศาล น้องดรุณี สร้อยมาลา 
น้องธันวา เสนาจักร และน้องจูเนียร์ ชัยวิเชียร 

สวสัดน้ีองæ เดก็æ ทีน่่ารกัทกุคน พีเ่ชือ่ว่า
น้องæ ทุกคนคงสบายดี และสบายใจ เพราะ
ผ่านการสอบกนัไปหมดแล้ว อย่างไรกด็ช่ีวงเวลา
ของการป�ดเทอม กไ็ม่ได้หมายถงึป�ดหนงัสอืหรอื
ป�ดต�ารา แต่น่าจะเป็นการเตรียมตัวให้พร้อม
ส�าหรับการเป�ดเทอมใหม่ เตรียมพร้อมรับวิชา
ความรู้ใหม่æ เราจึงควรเป�ดหนังสือใหม่ ค่อยæ 
อ่าน ค่อยæ เตรียมเอาไว้ตัéงแต่เนิ่น

น้องæ บางคนอาจจะเดินทางไปเที่ยว 
บางคนเรียนพิ เศษเพิ่ ม เ ติมในวิชาต ่ า งæ 
ขอให้สมหวงัในสิง่ทีป่รารถนา ขอให้ตัéงใจอย่างดี 
และขอให้ประสบความสุข แต่อย ่าลืมว ่า 
อย่าขาดความหวัง อย่าท้อแท้ เราต้องก้าวเดิน
ต่อไป สู้ สู้...

ส�าหรับน้องæ ที่สนใจ อยากจะสมัคร
เป็นสมาชิกของสโมสรอุดมศานต์ “สมัครฟรี” 
รีบกรอก “แบบฟอร์มใบสมัคร” แล้วส่งกลับ
มาหาพี่ป‰องตามที่อยู่ของสโมสรฯ ยินดีต้อบรับ
ทุกคน ครับผม
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รักพระคัมภีร์

การ์ตูน…		คนดี

เธอทราบหรือไม่ว่ามีสุภาพสตรีในพระ
คัมภีร์ผู้หนึ่งคับอกคับใจ เพราะเธอมีผิวคลé�า 
หนังสือเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์เขียนประหนึ่งว่า 
เจ้าสาวพดูกบัเจา้บา่วของเธอวา่ “อยา่จอ้งมองดฉินั
ที่มีผิวคลé�าเพราะแสงแดดเผาดิฉัน” เธออธิบายว่า
ผิวของเธอคลé�าเพราะพี่ชายของเธอโกรธเธอ และ
ให้เธอไปท�างานในสวนองุ่น ในขณะที่แสงอาทิตย์
ร้อนจัด... แต่เจ้าบ่าวบอกกับเธอว่า “เธอที่งามกว่า
หญิงใดæ...”

 *****
ในชว่งÄดรู้อนจะมคีวามสนกุถา้ไดว้า่ยนé�า

และเล่นบอลใต้แสงอาทิตย์ แต่ถ้าต้องท�างาน

¨Ò¡¡ÒÃ�µÙ¹ Saints...are...¢Í§äÁ¤�
¶Í´¤ÇÒÁâ´Â : ¤ÃÙºŒÒ¹¹Í¡

“ชอบเดินท�งไปเพื่อบรรเท�”

(เป็นแสงสว่�ง
ที่ไม่หยุดอยู่กับที่)

… travel light

แสงอาทิตย์

“ชอบเดินท�งไปเพื่อบรรเท�”

ตลอดวันภายใต้แสงอาทิตย์ที่ ร้อนระอุก็คง
ไม่สนุกแน่ แต่ก็ยังดีกว่าการท�างานในที่ที่เป็น
นé� าแข็งเยือกเย็นและมีหิมะ ลองคิดดูว่าจะ
เลวร้ายเพียงใดถ้าไม่มีแสงอาทิตย์... เราต้องการ
แสงอาทิตย์ของพระเจ้า เพื่อการเจริญเติบโต
ของดอกไม้ พืชพันธ์ุ และผักต่างæ เพื่อตัว
ของเธอเองจะได้เติบโตมีสุขภาพแข็งแรง และ
เพื่อเป็นแสงสว่างส�าหรับสิ่งอื่นæ อีกมากมาย
ในโลก

น้ อ งæ ควรอ่ าน ¾ÃÐ¤ÑÁÀÕ Ã� À Ò¤
¾Ñ¹¸ÊÑÞÞÒà´ÔÁ ã¹Ë¹Ñ§Ê×Í à¾Å§«ÒâÅÁÍ¹ 
บทที่ 1 ข้อ 5 -8 นะครับ
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*นองจักรพรรดิ์	แพงพันธ์	(ฟลุค)	*3268*
à¡Ô´ : 7 กันยายน 2545
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จ.ชลบุรี
ÇÔªÒ·ÕèªÍº : ภาษาจีน เพราะชอบภาษาต่างประเทศ
Í¹Ò¤µÍÂÒ¡à»š¹ : สจ�วต (พนักงานบนเครื่องบิน) และเพราะ
อยากใช้ความรู้ อยากใช้ภาษาต่างประเทศที่ตัวเองเรียนมา
ให้เกิดประโยชน์
à»š¹¤¹ÁÕ¹ÔÊÑÂ : ร่าเริง
ÊÑµÇ�·ÕèªÍº : แมว
ªÍºãªŒàÇÅÒÇ‹Ò§ : ดูหนัง ฟังเพลง
¡ÕÌÒ·ÕèªÍº : แบดมินตัน
ÍÒËÒÃ·ÕèªÍº : สเต็ก
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ : ว่ายน�éา
Í×è¹æ : มีพี่น้อง 2 คน เป็นชาย 2 คน เป็นคนที่ 1

*นองปยวิชญ์	พานถม	(ยูบี)	*3269*
à¡Ô´ : 24 พÄศจิกายน 2543
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จ.ชลบุรี
ÇÔªÒ·ÕèªÍº : ภาษาไทย เพราะสนุกดี เข้าใจง่าย
Í¹Ò¤µÍÂÒ¡à»š¹ : พระสงฆ์ หรือครูค�าสอน เพราะอยากช่วย
วิญญาณให้รอด ให้ผู้อื่นได้รู้จักพระเยซูเจ้า
à»š¹¤¹ÁÕ¹ÔÊÑÂ : สนุกสนาน ร่าเริง เÎÎา
ÊÑµÇ�·ÕèªÍº : สุนัข
ªÍºãªŒàÇÅÒÇ‹Ò§ : ดูหนัง อ่านหนังสือ
¡ÕÌÒ·ÕèªÍº : แบดมินตัน
ÍÒËÒÃ·ÕèªÍº : ผัดกะเพรา
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ : ชอบร้องเพลง
Í×è¹æ : เป็นลูกคนเดียว ครับ

ÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑº...ÁÒ¶Ö§ª‹Ç§¢Í§ “ÊÁÒªÔ¡ãËÁ‹” ¨Ø´»ÃÐÊ§¤�¢Í§ÊâÁÊÃÏ à¾×èÍãËŒ¹ŒÍ§æ ä´ŒÃÙŒ¨Ñ¡ “à¾×èÍ¹ãËÁ‹” ÊâÁÊÃÏ 
áµ‹ËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹ áÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁ¤Ô´ áº‹§»˜¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³� ¡ç¢ÍãËŒµÔ´µ‹Í¼‹Ò¹·Ò§âÃ§àÃÕÂ¹ ËÃ×Í
Ê¶ÒºÑ¹·Õèà¾×èÍ¹ãËÁ‹ÊÑ§¡Ñ´ ¹Ð¤ÃÑº

สมาชิกใหม
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ผอนคลายสไตล์พ��ออย
พี่อ้อย

สวัสดีค่ะน้องæ ที่น่ารักทุกคน ฉบับนีéพี่อ้อยมีนิทานมา½ากอีกเช่นเคย ชื่อเรื่อง “ชาวประมงกับลิง” 
เรื่องมีอยู่ว่า

ครัéงหน่ึงมชีายชาวประมงคนหนึง่ เขามอีาชพีจบัปลาและเขาจะเอาเรอืออกไปหาปลาแทบทกุวันไม่เคยพกั 
ยกเว้นเวลาที่มีคลื่นลมแรงที่ไม่สามารถน�าเรือออกจาก½ั›งได้ ชาวประมงคนนีéได้เลีéยงลิงเอาไว้หลายตัว และ
เนื่องจากเขาปลูกกล้วยและมะพร้าวเอาไว้ด้วย พวกลิงจึงชอบที่จะกินกล้วยและมะพร้าวที่บ้านของชาวประมง

เวลาที่เขาออกเรือไปจับปลา ชาวประมงก็มักจะพาพวกลิงออกไปด้วย พวกลิงก็นั่งอยู่ในเรือกินกล้วย
กนิมะพร้าวและมองดชูาวประมงจบัปลาไปเร่ือยæ หรือบางทพีวกมนักเ็ล่นซกุซนกนัเองและส่งเสยีงดงั แต่ชาวประมง
ก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกมัน แต่เขากลับชอบที่มีพวกลิงนั่งเรือไปด้วยกับเขา

อยู่มาวนัหนึง่เพือ่นบ้านกม็าเล่าให้ฟังว่า จะมกีารจดังานเทศกาลในเมอืง มขีองมาขายเยอะ ร้านค้ามากมาย 
มีวงดนตรีมาร้องเพลง และมีเครื่องเล่นต่างæ มาให้เล่นด้วย ชาวประมงจึงคิดได้ว่าเขาน่าจะเอาปลาไปขายที่งาน
เทศกาลนีéด้วย คงจะขายดี เขาจงึจดัเตรียมท่ีจะเอาของไปขาย มทีัéงปลาทีเ่ขาเอามาท�าเป็นปลาเคม็ ปลาตวัเลก็ตวัน้อย 
กุ้งแห้งตัวเล็กæ และยังมีปลาสดæ ที่เขาเพิ่งจับได้ก็จะเอาไปขายด้วย

เมือ่วนังานเทศกาลเร่ิมขึéนเขาจงึเข้าไปในเมือง เขาไม่ได้พาพวกลงิไปด้วย เขาหอบหิéวข้าวของเพือ่ไปขาย
แต่เช้า พวกลิงก็เห็นว่าเขาเดินหายไป พวกมันก็ได้แต่สงสัยว่าเขาไปไหน สักพักพวกลิงก็เริ่มหาอาหารกินกันเอง
เช่น กล้วยและมะพร้าว กินกันจนอิ่ม อยู่เฉยæ ก็ไม่เป็น และมันเริ่มเบื่อ ที่สุดลิงตัวหนึ่งมันนึกสนุก จึงลากเรือ
ของชาวประมงออกไปในทะเล ลงิตัวอืน่æ กก็ระโดดขึéนเรอืตามไป ลงิแต่ละตวักซ็กุซนพวกมนัเริม่เอาแหออกมา
เพื่อจะจับปลา ท�าตามที่พวกมันเห็นชาวประมงเคยท�า เพราะมันคิดว่าถ้าชาวประมงท�าได้พวกมันก็ต้องท�าได้สิ 
“äÁ‹ÂÒ¡!”

เวลาผ่านไปตัéงแต่เช้าจนถงึค�า่ พวกลงิกจ็บัปลาไม่ได้ แถมยงัท�าแหของชาวประมงตกลงในทะเลจมหาย
ไปอกี และพวกมนัพายเรอืกลบัเข้า½ั›งเองกไ็ม่เป็นอกี ท�าให้พวกมันตดิอยูก่ลางทะเล เม่ือชาวประมงกลบัมาเหน็ว่า
เรือของเขาหายไปก็ตกใจมาก และท้องฟ‡าก็มืดแล้ว เขาไม่สามารถเห็นเรือของเขาได้ เขาคิดว่าคงมีคนมาขโมย
ไปตอนที่เขาไม่อยู่แน่æ แต่ก็ท�าอะไรไม่ได้ จึงเข้าไปนอนและรอให้สว่างก่อนจึงจะออกไปดู

พอรุง่เช้า ชาวประมงกอ็อกมาดูเขาจงึเห็นเรือล�าหนึง่ลอยอยูไ่กลลบิæ เขาคดิว่าน่าจะเป็นเรอืของเขา เขาจงึ
ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านให้ออกเรือไปดูเรือของเขา เมื่อไปถึงเรือ เขาก็พบว่าพวกลิงนอนแผ่อยู่เต็มเรือ 
พวกมนัหมดแรงจากการไม่มีน�éาด่ืมและอาหาร ชาวประมงจึงรบีน�าเรอืของเขากลบัเข้า½ั›งและขอบคณุเพือ่นบ้านที่
ช่วยเหลอืเขา จากนัéนเขากดู็แลพวกลงิและหาน�éาหาอาหารให้มนักนิ แล้วกบ่็นกบัลงิว่าไม่น่าพยายามเลยีนแบบเขาเลย 
ชาวประมงยังต้องเอาเงินที่ได้จากการขายของไปซืéออวนใหม่ เพราะอวนผืนเดิมนัéนจมหายไปในทะเลเสียแล้ว

หลังจากนัéนชาวประมงก็ไม่เคยปล่อยทิéงของที่ส�าคัญæ ของเขาไว้อีกเลย เพื่อไม่ให้พวกลิงเอาไปเล่นอีก 
และพวกลิงก็ไม่กล้าเอาเรือออกไปเล่นเพียงล�าพังอีกเลย

นทิานเรือ่งนีéสอนให้รูว่้า เวลาเราเหน็ผูใ้หญ่ท�าอะไร ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถท�าเลยีนแบบได้ง่ายæ บางอย่าง
ก็ต้องอาศัยความช�านาญและการ½ƒก½น ดังนัéนถ้าเด็กæ จะท�าอะไรควรจะถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าจะท�าเอง
ได้ไหม... แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าคะ บ�ายบาย 

ชาวประมงกับลิง
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มุมเด็กศิลป
Art

	มุมเด็กศิลปคราวนี้ช�่อภาพ

 “ว�งใจในพระองค์”
	 	 ระบายสีเสร�จแลวสงมารวมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
	 	 	(หมดเขตรับผลงานวันที่	9	เมษายน	2017)
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l คนดืéอคือผู้ที่คิดว่าตนฉลาดกว่าคนอื่น
 ยามจะแสดงว่าไม่ใช่คนที่เอาแต่ความคิดตน
 ก็กลายเป็นท�าเพียงเพื่อจะชนะความเข้าใจ
 ที่คนอื่นมีต่อตัวเอง
 จึงพลาดที่จะซื่อสัตย์ต่อความจริงซ�éาอีก
l คนใจแคบคือผู้ที่มองเห็นแต่จุดหมายของตน
 มุ่งไปให้ถึงโดยไม่ค�านึงถึงชีวิตสองข้างทาง
 ชีวิตคน ชีวิตสัตว์แล้วเหยียบย�่าไปอย่างเลือดเย็น
l ค�าแก้ตัวเมื่อถูกประณาม
 ก็วนเวียนอยู่กับประโยคที่ว่า
 ผมไม่รู้เลย ผมท�าไปด้วยเจตนาดี

คนอื่นคือของขวัญจากพระเจา

 ซึ่งเป็นค�าประกาศความคับแคบ
 ทัéงจิตใจ ประสบการณ์และทัศนคติ
 เพราะเจตนาดีของตนก็ยังมีค่าน้อยกว่าชีวิตผู้คนอยู่ดี
l คนดืéอ เลิกเป็นได้ง่ายæด้วยการเลิกแก้ตัว
 เพื่อพยายามพิสูจน์ว่าตนดีกว่าคนอื่น
 คนใจคับแคบ แก้ไขได้
 ด้วยการมองให้เห็นพระพรอันน่าพิศวงของพระเจ้า
 ในชีวิตผู้อื่นและชื่นชมคนอื่นนัéน

  ¾§È� »ÃÐÁÇÅ
 15 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2017
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ปองและช�วคณะ

1 2 3´.Þ.»ÃÔÂ¡Ã á«‹ËÅ‹Í
âÃ§àÃÕÂ¹«Ò§µÒ¤ÃÙŒÊÈÖ¡ÉÒ
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

´.ª.¤³ØµÁ� Í‹Í¹ÊØÇÃÃ³
âÃ§àÃÕÂ¹ÊÒÂ¹้Ó ·Ô¾Â�
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

´.Þ.»ÒÃØ´Ò Í‹Í¹ÊØÇÃÃ³
âÃ§àÃÕÂ¹ÊÒÂ¹้Ó ·Ô¾Â� 
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

¼Å¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÀÒ¾ÇÒ´ÃÐºÒÂÊÕ

¨Ùà¹ÕÂÃ� â¿âµŒ

ª×่ÍÀÒ¾ : à´็¡´Õ à´็¡ËÞÔ§´Ñ§½˜¹ àµÒÐÊ¡ØÅ (¹ŒÍ§àÍ¹à¨ÔÅ)
¼ÙŒÊ‹§: áÁ‹µÒÅ



¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ÃÔÊµÈÒÊ¹¸ÃÃÁ 10 ÊÑ§¦Á³±Å à¢ŒÒÃ‹ÇÁÊÑÁÁ¹Ò·Õè¹¤ÃÊÇÃÃ¤� áÅÐÈÙ¹Â�á¾Ã‹¸ÃÃÁ
ÁŒ§à¢ç¡¹ŒÍÂ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 21-24 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ 2017 â´ÂÁÕ¾ÃÐ¤Ø³à Œ̈ÒÇÕÃÐ ÍÒÀÃ³�ÃÑµ¹� ¤Ø³¾‹ÍÇÑªÈÔÅ»Š ¡ÄÉ
à¨ÃÔÞ ºÃÃ´Ò¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â�¤íÒÊÍ¹ áÅÐà Œ̈ÒË¹ŒÒ·ÕèÈÙ¹Â�·Ø¡·‹Ò¹à¢ŒÒÃ‹ÇÁ ·ÕèÈÙ¹Â�ÍºÃÁ Bonus Pastor 
ÊÑ§¦Á³±Å¹¤ÃÊÇÃÃ¤�





เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ปอง

(A)

(B)

Ë¹·Ò§áË‹§¡Ò§à¢¹ “¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒµÃÑÊÇ‹Ò ...ÍÂ‹ÒÃŒÍ§äËŒÊ§ÊÒÃàÃÒàÅÂ áµ‹̈ §ÃŒÍ§äËŒÊ§ÊÒÃµ¹àÍ§
áÅÐÅÙ¡æ à¶Ô´...à¾ÃÒÐ¶ŒÒà¢Ò·íÒ¡ÑºäÁŒÊ´àª‹¹¹Õé ¨Ðà¡Ô´ÍÐäÃ¢Öé¹¡ÑºäÁŒáËŒ§” (à·ÕÂº ÅÙ¡Ò 23:22-32)

 ส�าหรับเกมฯ ครัéงนีéอยากให้น้องæ ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน 2 ภาพนีé รวม 10 แห่ง 
ใครค้นพบครบแล้ว รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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เพ�ยงเธอหวงใยใสใจวัยเยาว์
นูฉวย

สวัสดีวันแรกของเทศกาลมหาพรต ซึ่ง
เริ่มต้นตัéงแต่วันพุธที่ 1 มีนาคม - วันเสาร์ที่ 15 
เมษายน มีระยะเวลา 40 วัน โดยเรียก 40 วันนีé
ว ่ า เทศกาลมหาพรต เริ่มต ้นกันตัéงแต ่วันพุธ
รับเถ้า - วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ และสมโภชปัสกาในวัน
อาทิตย์ที่ 16 เมษายน ซึ่งเป็นวันฉลองที่ยิ่งใหญ่
และส�าคญัทีส่ดุของพระศาสนจกัร การสมโภชปัสกา
เป็นการเฉลิมฉลองที่พระเยซูเจ้าทรงรับทรมาน 
สิéนพระชนม์และทรงกลบัคนืพระชนมชพี เพือ่กอบกู้
มนุษยชาติให้คืนดีกับพระเจ้า กลับมาเป็นบุตร
สุดที่รักของพระองค์ 

พลีกรรมด้วยการอดเนืéออดอาหารตลอด
เทศกาล และเป็นพิเศษในวันพุธรับเถ้าและวันศุกร์
ศักดิ์สิทธิ์ปฏิบัติกิจเมตตาปรานีและแสดงความรัก
ความเมตตา เป็นพิเศษกับผู้ยากไร้ ผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลอื และส�าคญัท่ีสดุคอืการท�าหน้าท่ีของ
ตนอย่างซ่ือสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น รู้จักอดออมและละเว้นความฟุ‡งเฟ‡อต่างæ 

เทศกาลมหาพรต เรยีกร้องการลงมอืปฏบัิติ
จากใจของเราคริสตชนทุกคน เริ่มต้นลงมือ ลด ละ 
เลิก ช�าระล้างจิตใจเพื่อเตรียมเฉลิมฉลองปัสกา
พร้อมกับพระคริสตเจ้ากันนะคะ 

ส�าหรับงานอภิบาล
เด็กและเยาวชนในเดือน
มีนาคมนีé มีเรื่องส�าคัญคือ
¡ÒÃ»ÃÐªØÁàµÃÕÂÁ§Ò¹ÇÑ¹
àÂÒÇª¹àÍàªÕÂ ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 

20 - 24 ÁÕ¹Ò¤Á 2017 ·Õè»ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ 
การประชุมครัéงนีé เป ็นการประชุมเตรียมงานวัน
เยาวชนเอเชีย ท่ีมีผู ้ท�างานเยาวชนจากประเทศ
ต่าง æ ในเอเชียมาร่วมประชุมมากท่ีสุด เนืéอหา
หลัก æ เป็นเรื่องของการเตรียมงาน การเข้าร่วม
สัมผัสชีวิตกับพี่น้องคริสตชนในสังฆมณ±ลก่อน
การเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย เนืéอหาการอบรม 
รายละเอยีดตารางเวลา การประสานความร่วมมอืกนั
ในระดบัอนภุมูภิาค การไปดสูถานทีพ่กั สถานทีจ่ดังาน 
การเดนิทางของแต่ละประเทศ รวมถงึเอกสารการขอวซ่ีา
การลงทะเบียน และป�ดท้ายด้วยรายละเอียดของ
การประชมุจิตตาภบิาลเยาวชนระดบัเอเชยี AYMM 
(Asian Youth Minister meeting) อีกเนืéอหา
หนึ่งท่ีส�าคัญเช่นกันคือ ผลสรุปการประชุมสมัชชา
พระสังฆราช เรื่อง “กระแสเรียกและพันธกิจของ
ครอบครวัในพระศาสนจักรและในสังคมโลกปัจจุบัน” 
เนือ่งจากครอบครวัคอืสถาบนัการอบรมแรกของเยาวชน

จงึขอค�าภาวนาเปน็พเิศษ ส�าหรบัการประชมุ
เตรยีมงานวนัเยาวชนเอเชยีครัéงนีé จะไดเ้กดิผลและมี
ประโยชน์ต่องานอภิบาลเด็กและเยาวชนค่ะ 

เทศกาลมหาพรตเรียกร้องคริสตชนให้กลับใจ
ใช้โทษบาป การกลับใจ คือการสละน�éาใจของตน 
ชดเชยบาปตามวิธีการของตน อธิษ°านภาวนา
ให้กับตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เรา
รู้สึกไม่ชอบ ไม่เข้าใจเขา ปฏิบัติกิจศรัทธา ได้แก่ 
การเดินรูป 14 ภาค การเ½ ‡าศีลมหาสนิท 
สวดสายประค�า ฯลฯ
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“เดีëยวเย็น.. เดีëยวร้อน.. เดีëยว½น..” ในช่วงที่ “อากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน” ในบางวัน
จะมีทัéงอากาศเย็น อากาศร้อน หรืออาจจะมี½กตก... ซึ่งบางครัéงลักษณะอากาศอาจเกิดขึéนและ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน หากร่างกายปรับตัวไม่ทันอาจท�าให้เจ็บป†วย เป็นไข้หวัด และอาจเกิด
โรคแทรกซ้อนต่างæ ได้ง่าย

ส�าหรับวิธีการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัวช่วงท่ีอากาศเปลี่ยนแปลงนัéน 
ควรออกก�าลังอย่างเหมาะสม ควรรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และควรทานผลไม้ที่
มีวิตามินซีสูง ซึ่งจะช่วยป‡องกันไข้หวัดและส่งผลดีต่อสุขภาพ

ทัéงนีé การปรุงอาหารก็เป็นสิ่งส�าคัญ ควรปรุงให้สุกก่อนการบริโภค และใส่ในภาชนะท่ี
สะอาด ควรดื่มน�éาสะอาดหรือดื่มน�éาต้มสุก และท่ีส�าคัญควรล้างมือให้สะอาดทุกครัéงก่อนหลัง
จากที่ท�ากิจกรรมต่างæ และการสวมใส่เสืéอผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง และ
หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดจ้าหรือสาย½น 

การรักษาสุขภาพเป็นเรี่องส�าคัญ น้องæ เด็กæ ควรให้ความสนใจในเรื่องนีé อย่าคิดว่า 
การเจ็บป†วยหรือไม่สบายเป็นเรื่องเล็กæ น้อย æ เพราะการเจ็บป†วยก็ท�าให้สภาพร่างกายทรุดโทรม
ลง และอาจติดเชืéอโรคแทรกซ้อนอื่นæ ได้ง่าย กระนัéนก็ดีควรระวังรักษาสุขภาพของเราแต่ละคน
ให้ดีæ โดยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกก�าลังพอเหมาะ ควรพักผ่อนนอนหลับให้
เพียงพอ... และอย่าลืมสวดภาวนาก่อนนอนด้วยนะครับ 

เก็บมาเลาเอามาฝาก

อากาศเปลี่ยน…
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เงินหนึ่งตะลันต์
ก๊อป

ตัéงแต่ผมเขียนบทความเงินหนึ่งตะลันต์มานีé 
หากลองนับวนัไปมา เดอืนมิถนุายนนีéกจ็ะครบ 2 ปีพอดี 
หากผูอ่้านเป็นแฟนนิตยสารอดุมศานต์มานานกว่า 2 ปี 
คงยังจ�าได้ว่าพืéนที่ตรงนีéเคยเป็นพืéนที่แห่งการประกาศ
ความเชื่อของ “พี่แป‡ง-มันส์” ในคอลัมน์ “ชีวิตมันส์æ
ของพี่แป‡ง” ผ่านการเดินทางพบปะผู้คน เรื่องราวและ
เหตกุารณ์ต่างæ ทีพ่บเจอในชวีติของแอร์โÎสเตส ท�าให้
เรามักจะได้อ่านเรื่องสนุกæ จากพี่แป‡งเสมอ เหตุผลที่
พี่แป‡งหายไปและเป็นคอลัมน์เงินหนึ่งตะลันต์ที่มาท�า
หน้าที่แทนนัéนก็เพราะว่า พี่แป‡งขอตัวไปเลีéยงลูกน้อย 
งานเลีéยงลูกเป็นงานที่ส�าคัญระดับชาตินะครับ ผมเชื่อ
เสมอว่า หากเด็กได้รับการเลีéยงดูให้พั²นาเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่สังคม เขาก็จะเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 
เพียงเท่านีé สังคมที่เราอาศัยอยู่ก็จะมีสันติสุขเรื่อยไป

ผมและพี่แป‡ง (ซึ่งบัดนีéได้กลายเป็นคุณแม่ 
Full-time ของน้องกวินแล้ว) ได้ติดตามเรื่องราวชีวิต
ของกนัและกนัผ่านทางเฟซบุ�ก ผมพบว่าพีแ่ป‡งไม่ได้เลีéยง
ลกูเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงับรหิารจดัการเวลาให้สามารถ
ไปท�าธุรกิจส่วนตัวได้หลายอย่าง กิจกรรมของพี่แป‡ง
ที่ผมชื่นชอบและประทับใจเป็นพิเศษก็คือการท่ีพี่แป‡ง
ได้แบ่งปันเรือ่งราวประสบการณ์ชวีติการท�างานกว่า 10 ปี
บนสายอาชีพลูกเรือผ่านทางเพจ “Crew Pang & 
Crew Club : Cabin Crew Academy” ซึ่งเป็น
เพจที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเวลานีé (เห็นได้จาก
ยอดจ�านวนผู้ติดตามกว่า 50,000 คน) เพจนีéไม่เพียง
แต่ให้ความรู้ทางด้านการเตรียมตัวเป็นลูกเรือซึ่งเป็น
อาชีพใ½†½ันของใครหลายæคน แต่ยังเป็นการแบ่งปัน
ความรู ้ประสบการณ์ชวีติ และทัศนคติของการด�าเนนิ
ชีวิตด้วยมุมมองที่น่าสนใจจากพี่แป‡งอีกด้วย ท�าให้
ผมกลายเป็น #FCพี่แป‡ง ไปโดยไม่รู้ตัว ผู้อ่านอย่า

อยูในศีลในพร
รีบเชื่อผมจนกว่าจะได้
ลองเข้าไปอ่าน เข้าไป
ฟังในสิ่งที่พี่แป‡งพูดใน
เพจนะครับ

เ มื่ อ เ ดื อ น
ม ก ร า ค ม ที่ ผ ่ า น ม า 
ผมได้เจอพี่แป‡งอีกครัéงในชัéนเรียนวิชา Seminar 
ของนักศึกษาชัéนปีที่ 3 ที่มหาวิทยาลัย ผมเชิญพี่แป‡ง
ให้เกียรติมาแบ่งปันความรู ้และประสบการณ์ชีวิต
ให้กบันกัศกึษาในหวัข้อ “Customer Service Mindset 
for SME” นอกจาก “ความคิด” หรอื Mindset ทีส่�าคัญ
ต่อการท�างานในยุคที่มีการแข่งขันสูงเช่นนีéแล้ว พี่แป‡ง
ยังสอนน้องæนักศึกษาถึงแรงบันดาลใจและทักษะใน
การใช้ชีวิตอีกด้วย 

หลงัจบการบรรยาย ผมได้พดูคยุกบัพีแ่ป‡งถงึ
การเตรียมตัวในการหาความรู้เพื่อแบ่งปันแก่ผู้อ่ืนทัéง
ทางเพจ #Crew Pang และทางหน้าชัéนเรียนส�าหรับ
นักศึกษาและพนักงานของบริษัทต่างæ พี่แป‡งได้ให้
ข้อสงัเกตว่า “เชือ่มัéยคะว่าหลายæ คลาสทีแ่ป‡งไปเข้าร่วม
หรอืได้รบัการเรยีนเพิม่เตมิจากปรญิญาโทนัéน เรารูแ้ล้ว
ตัéงแต่เรยีนอยูช่ัéนประถม ค่ายผูน้�าต่างæ ได้สอนเราเรือ่ง
ของการท�างานเป็นทีม กระบวนการคิดในค่ายได้สอน
ภาวะความเป็นผูน้�าให้กบัแป‡ง เรยีกได้ว่า หากได้รบัการ
½ƒกอบรมจากเด็กที่โตในค่ายจริงæนัéน ไม่มีอะไรใหม่
ส�าหรบัโลกแห่งการเรยีนปรญิญาหรอืการท�างานเลยค่ะ” 

พีแ่ป‡งยงัได้แบ่งปันเพิม่เตมิอกีว่า “โชคดทีีแ่ป‡ง
เป็นเดก็โตในค่าย ½ากท้องป�ดเทอมไว้กบับ้านสวนยอแซฟ 
กระบวนการคดิต่างæ สอนให้เราคดิกว้าง คดิมากกว่าทีอ่ืน่ 
คิดยิ่งไปกว่านัéน ทุกæการตัดสินใจในการด�าเนินชีวิต
จะถูกท�าให้คิดด้วย ‘รัก รับใช้ ให้อภัย และแบ่งปัน’ 
ในทุกสถานการณ์ ภายใต้ความคิดนีéจึงได้ดึงดูด
กลัยาณมติรเข้ามาในชวีติมากมาย รวมถงึคนทีไ่ม่น่ารกั
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กับเราก็จะค่อยæหายไป ซึ่งแป‡งคิดว่าสิ่งนีéคือพระพร
ของพระที่ท�าให้เราด�าเนินชีวิตอยู่ในศีลในพรแม้ว่าจะ
มีนอกลู่นอกทางไปบ้าง แต่สุดท้าย มโนส�านึกจะท�าให้
เราระลกึถงึสิง่ทีเ่ราเคยได้รับการอบรมมาโดยตลอดใน
วัยเด็กค่ะ”

ความคดิแรกของผมทีด่งัขึéนหลงัจากได้ฟังพีแ่ป‡ง
แบ่งปันคอื “ไม่น่าเชือ่ว่าการวิง่เล่นตามเพือ่นไปค่ายใน
วยัเดก็ การเข้าร่วมอบรมท�ากจิกรรมกบักลุม่ต่างæ หรอื
การไปช่วยงานวดั สิง่เหล่านีéจะตามมาส่งผลกบัชวีติเรา
ได้ถึงเพียงนีéเชียวหรือ?” 

เร่ืองราวของพีแ่ป‡งท�าให้ผมนกึถงึตวัเองในวยัเดก็ 
ผมจ�าได้ว่าเมื่อครัéง½ƒกหัดเป็นเด็กช่วยมิสซาแรกæ นัéน 
เมือ่จบมสิซาผมกจ็ะวิง่ไปห้องอาหารบ้านพ่อ เป�ดตู้เยน็
ดืม่น�éาอดัลม 1 ขวด ดืม่เสรจ็กจ็ะเดนิกลบัออกมาอย่าง
สบายใจเฉิบ นึกแล้วก็ต้องขอบคุณคุณพ่อเวลานัéนที่
ใจดีกับเด็กæ จนท�าให้บ้านพ่อเต็มไปด้วยเด็กæ ที่มัก
จะเข้าไปวิ่งเล่นเสมอ เมื่อป�ดเทอม คุณพ่อก็มักจะพา
เราไปอบรมฟ„œนฟจูติใจค้างแรมท่ีต่างจงัหวดั ซึง่สิง่นีéเป็น
กิจกรรมที่เด็กทุกคนตัéงหน้าตัéงตานับวันรอคอยอย่าง
ใจจดใจจ่อ เพราะการไปอบรมฟ„œนฟจูติใจส�าหรับพวกเรา
เดก็ช่วยมสิซายงัมคีวามหมายได้อกีอย่างคอื การไปเทีย่ว 
ไปกนิ ไปวิง่ ไปเล่นน�éาทะเลและความสนกุอืน่æ อกีมากมาย 
ดังนัéนการไปวัด การช่วยมิสซา การได้ช่วยงานคุณพ่อ
ในโอกาสฉลองต่างæเป็นสิ่งที่พวกเราชอบมากที่สุด 

พอเราโตหน่อย แม้คุณพ่อท่านเดิมจะย้ายไป
แล้ว แต่พระก็ยังส่งคุณพ่อท่านใหม่ที่ใจดีไม่แพ้กันมา
เป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบัพวกเรา เราเยาวชนอยากจะ½ƒก
เล่นดนตรี เราขอให้คุณพ่อซืéอเครื่องดนตรีให้ คุณพ่อ
ก็ใจดีซืéอเครื่องดนตรีให้เราเอาไปแบ่งกันเล่นและดูแล
รักษาอย่างดี อีกทัéงยังหาครูเก่งæมาสอนพวกเราอีก 
ไม่ว่าจะเป็นบราเดอร์จากบ้านเณรใหญ่ หรือคุณพ่อ
ผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีก็แวะเวียนกันมาสอน
พวกเรา

และก็เป็นจริงอย่างที่พี่แป‡งว่า “ประสบการณ์
ในวยัเดก็ได้มาปรากฏอยูใ่นชวีติปัจจบุนัของเราอย่างน่า

ประหลาดใจ” ทกัษะด้านดนตรขีองเราในวัยเดก็ ได้ตาม
มารบัใช้ชวีติเราและยงัมเีหลอืเพยีงพอเพือ่เป็นเครือ่งมอื
ในการแบ่งปันพระพรให้แก่ผู ้อื่นอีกด้วย นอกจาก
เรื่องดนตรีแล้ว เรายังถูกสอนให้สวดภาวนาสม�่าเสมอ 
คุณพ่อท่านหนึ่งเคยบอกเราว่า “รองจากคุณพ่อผู้ท�า
มิสซาแล้ว ก็เป็นพวกเราเด็กช่วยมิสซานี่แหละที่ได้
ใกล้ชดิพระแท่นมากทีส่ดุ ดงันัéนจงใช้เวลาทีใ่กล้ชดิพระนีé
เพือ่ขอพรพเิศษทีจ่�าเป็นส�าหรบัชวีติของเรา” ผมในขณะ
นัéนทีย่งัเป็นเดก็ได้ยนิคณุพ่อพดูเช่นนีéกอ็ยากได้พระพร
พิเศษบ้าง จึงท�าให้ผมไปช่วยมิสซาอยู่บ่อยæ ผมจ�า
ไม่ได้ว่าในวัยเดก็นัéนผมขออะไรไปบ้างและได้รบัพระพร
พเิศษตามทีข่อหรอืไม่ แต่ผมจ�าได้แม่นย�าอยูส่ิง่หนึง่คอื 
เมื่อเวลาที่มีความทุกข์ เหนื่อย ท้อแท้หรือหมดหวัง ที่
เดิมใกล้พระแท่นเหมือนครัéงที่ผมยังเป็นเด็กช่วยมิสซา
กลับเป็นที่æ ผมชอบไปมากที่สุด

ผมนกึเสยีดายทีเ่วลาแห่งความสนกุในวัยเด็ก
นัéนผ่านไปเร็วเหลือเกิน แต่ผมกลับพบว่าช่วงเวลาอัน
น่าประทับใจที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วนัéนยังคงอยู่ในใจ
ผมเสมอทุกครัéงที่ผมนึกย้อนกลับไปหามัน แต่สิ่งที่
น่าแปลกใจกว่าวันเวลาและเหตุการณ์อันน่าประทับใจ
ทัéงหลายกค็อื “พระผูเ้ป็นเจ้า องค์ผูส้ร้างและบนัดาลทกุสิง่
ให้งดงาม”พระองค์ได้จงูมอืเดก็น้อยเข้าไปในวัดรบัศลี
ล้างบาปในวันแรกแห่งการเป็นคริสตชน พระองค์ยัง
ทรงบ่มเพาะความเชือ่ในรปูแบบทีเ่รยีบง่ายผ่านทางการ
ช่วยมิสซาข้างพระแท่นบูชา ต�าแหน่งที่จะได้ใกล้ชิด
พระองค์มากที่สุด พระองค์รู้ว่าเราควรจะมีทักษะการ
ด�าเนินชีวิตใดติดตัวไปบ้างเมื่อโตขึéนเป็นผู้ใหญ่ จึง
ทรงพาเราไปรู้จักและสัมผัสกับผู้คนที่เป็นแบบอย่าง
ทีดี่ให้กบัเรา พระองค์ยงัทรงไม่ลมืทีจ่ะมอบปรชีาญาณ
ให้เราติดตัวไว้ใช้ในชีวิตประจ�าวัน และผมเชื่อว่า ใน
วันที่หมดหวังจากทุกสิ่ง พระองค์จะทรงอยู่เงียบæ 
ที่เดิม ในตู้ศีลมหาสนิทบนพระแท่นและรับฟังเรา
เหมือนครัéงที่เราชอบท�าในวัยเด็ก... 

“จง½ƒกเด็กในทางที่เขาควรจะเดิน และเมื่อ
โตขึéนเขาจะไม่หันไปจากทางนัéน” (สุภาษิต 22:6) 
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ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในบทสวดนีé ลูกขอเขียน
ต่อจากบทก่อนในประเดน็ทีศ่าสตราจารย์ท่านนัéนค้นพบ
ในด้านความเชื่อทางคาทอลิกจากในพระคัมภีร์

เรื่องพระสันตะปาปา

“«ÕâÁ¹ ºØµÃ¢Í§ÂÍË�¹ ·‹Ò¹à»š¹ÊØ¢ à¾ÃÒÐ
äÁ‹ãª‹Á¹ØÉÂ�·Õèà»�́ à¼ÂãËŒ·‹Ò¹ÃÙŒ áµ‹¾ÃÐºỐ Òà Œ̈Ò¢Í§àÃÒ
¼ÙŒÊ¶Ôµã¹ÊÇÃÃ¤�·Ã§à»�́ à¼Â àÃÒºÍ¡·‹Ò¹Ç‹Ò ·‹Ò¹à»š¹
ÈÔÅÒ áÅÐº¹ÈÔÅÒ¹Õé àÃÒ¨ÐÊÃŒÒ§¾ÃÐÈÒÊ¹¨Ñ¡Ã¢Í§
àÃÒ »ÃÐµÙ¹Ã¡¨ÐäÁ‹ÁÕÇÑ¹ª¹Ð¾ÃÐÈÒÊ¹¨Ñ¡Ãä´Œ àÃÒ¨Ð
ÁÍº¡ØÞá¨ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÊÇÃÃ¤�ãËŒ ·Ø¡ÊÔè§·Õè·‹Ò¹¨Ð¼Ù¡º¹
á¼‹¹´Ô¹¹Õé ̈ Ð¼Ù¡äÇŒã¹ÊÇÃÃ¤�́ ŒÇÂ ·Ø¡ÊÔè§·Õè·‹Ò¹¨Ðá¡Œã¹
á¼‹¹´Ô¹¹Õé ¡ç¨Ðá¡Œã¹ÊÇÃÃ¤�´ŒÇÂ” (ÁÑ·¸ÔÇ 16:17-19) 

พระวาจาของพระเจ้าข้างบนนีé บ่งชัดว่า
พระเจ้าทรงแต่งตัéงให้นักบุญเปโตรเป็นผู้ดูแลพระ
ศาสนจักรของพระองค์บนโลกนีé ซึ่งอาจเปรียบเทียบ
ได้ว่านักบุญเปโตรเป็น “นายกรั°มนตรี” คนแรกของ 
“พระศาสนจักรบนโลกของเรา” และกญุแจทีพ่ระองค์
ทรงมอบให้แก่นักบุญเปโตรนัéนคือ สัญลักษณ์ของ
อ�านาจแห่งการบริหารนีéที่ให้มอบต่อæ กันมายังผู้ที่
สบืทอดต�าแหน่งต่อจากท่าน ซึง่กค็อื พระสนัตะปาปา 
และในเมื่อทรงประทานพระพรและมอบอ�านาจแก่
ผู้ดูแลพระศาสนจักรของพระองค์คนแรกได้ ก็ย่อม
ต้องประทานพระพรแก่ผู้สืบทอดต่ออย่างแน่นอน

ดงันัéน พวกเราชาวคาทอลกิจงึเชือ่ว่า ต�าแหน่ง
ของพระสันตะปาปาคือ ผู้ที่สืบทอดจากนักบุญเปโตร
ทีไ่ด้รับการเลือกจากพระเจ้าในการดแูลพระศาสนจกัร
ของพระองค์บนโลกนีé

ÅÍ§¤Ố ´ÙÊÔ »ÃÐà·È·ÕèäÁ‹ÁÕ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊÙ§ÊǾ  äÁ‹Ç‹Ò¨Ð
à»š¹¡ÉÑµÃÔÂ� »ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ ËÃ×Í¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ¡çáÅŒÇáµ‹ 
¨ÐÇØ‹¹ÇÒÂâ¡ÅÒËÅ¢¹Ò´äË¹ (ÅÙ¡¤Ô´àÍ§¾ÃÐà¨ŒÒ¢ŒÒ...)

พระคัมภีร์เขียนไววา…(3)

จดหมายจากผูอาน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน

รูปปนและภาพของพระเยซู	พระแมมารีย์	
และนักบุญทั้งหลาย

ในทางคาทอลิก เราจะมีภาพต่างæ รวมทัéง
รปูปัœนของพระเยซ ูพระแม่มารย์ี และนกับญุทัéงหลาย 
และมีรูปขององค์พระเยซูบนไม้กางเขน ในขณะที่ใน
ทางพีน้่องครสิเตยีนจะมแีต่ไม้กางเขนเปล่าæ โดยไม่มี
พระเยซูและไม่มีรูปปัœนหรือภาพขององค์ใดเลย 

ค�าอธิบายในทางคาทอลิกก็คือ รูปปัœนก็ดี 
ภาพต่างæ เหล่านีéก็ดี มิได้มีไว้ให้คริสตชนคาทอลิก
ไปกราบไหว้บูชารูปปัœนหรือภาพเหล่านัéน แต่เป็น
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่เตือนให้เราระลึกถึง
แต่ละองค์ต่างหาก

ถามว่า หากเรามองดูภาพท่ีเราถ่ายกับคน
ท่ีเรารกั เวลาเราดภูาพเหล่านัéน กระดาษท่ีใช้พมิพ์ภาพ
หรือคนในภาพมีความหมายส�าหรับเรา? ...และ
พระสงฆ์องค์หนึ่งท่ีลูกเคารพรักเคยเขียนเกี่ยวกับ
ธนบตัรว่า ธนบตัรแต่ละใบคอืกระดาษ แต่เมือ่ประเทศ
นัéนæ พิมพ์เป็นธนบัตร พร้อมทัéงก�าหนดค่าลงไปบน
ธนบตัรนัéน กระดาษใบเดมิกก็ลายเป็นสญัลกัษณ์ของ
มูลค่าที่พิมพ์อยู่บนนัéน

ดงันัéน หากผูใ้ดท่ีไปเคารพรปูปัœนหรอืภาพพมิพ์ 
ภาพวาด ผูน้ัéนกไ็ม่เข้าใจในความหมายของสญัลกัษณ์
ที่พระศาสนจักรให้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติมา

ã¹¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃ�àÍ§ ¾ÃÐà¨ŒÒ¡çÂÑ§Í¹ØÞÒµãËŒÁÕ
ÊÑÞÅÑ¡É³�ã¹´ŒÒ¹¤ÇÒÁàª×èÍä´Œ µÍ¹·ÕèªÒÇÍÔÊÃÒàÍÅ
º‹¹Ç‹Ò¾ÃÐà Œ̈ÒáÅÐâÁàÊÊÇ‹Ò ·íÒäÁ·‹Ò¹¨Ö§¾Ò¾Ç¡à¢ÒÍÍ¡ÁÒ
¨Ò¡»ÃÐà·ÈÍÕÂÔ»µ�ãËŒä»µÒÂã¹¶Ôè¹·ØÃ¡Ñ¹´ÒÃ Í§¤�¾ÃÐ
¼ÙŒà»š¹à¨ŒÒ·Ã§¾ÔâÃ¸¨Ö§Ê‹§§Ù¾ÔÉÁÒ¡Ñ´»ÃÐªÒª¹ ·íÒãËŒ
ªÒÇÍÔÊÃÒàÍÅÅŒÁµÒÂà»š¹¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ ¤¹·Ñé§»Ç§¨Ö§ä»
ËÒâÁàÊÊáÅÐÊíÒ¹Ö¡ã¹¤ÇÒÁ¼Ố áÅÐ¢ÍãËŒâÁàÊÊ·ÙÅ¢Í
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Í§¤�¾ÃÐ¼ÙŒà»š¹à Œ̈ÒãËŒ·Ã§¢¨Ñ́ §Ù¾ÔÉ âÁàÊÊ¨Ö§ÍŒÍ¹ÇÍ¹
¾ÃÐà¨ŒÒà¾×èÍ»ÃÐªÒ¡Ã áÅŒÇÍ§¤�¾ÃÐ¼ÙŒà»š¹à¨ŒÒµÃÑÊá¡‹
âÁàÊÊÇ‹Ò “¨§·íÒ§ÙâÅËÐµÔ´äÇŒº¹àÊÒ ¼ÙŒ·Õè¶Ù¡§Ù¡Ñ´áÅÐ
ÁÍ§´Ù§ÙâÅËÐ¹Ñé¹¨ÐÃÍ´ªÕÇÔµ” âÁàÊÊ¨Ö§·íÒ§Ù·Í§ÊÑÁÄ·¸Ôì
¢Öé¹µÔ´äÇŒ·ÕèàÊÒ ¼ÙŒ·Õè¶Ù¡§Ù¡Ñ´áÅÐÁÍ§´Ù§Ù·Í§ÊÑÁÄ·¸Ôì¹Ñé¹
¡çÃÍ´ªÕÇÔµ” (¡´Ç 21:8-9)

 ดังนัéนจะเห็นได้ว่า แม้หากจะยดึถอืพระคมัภร์ี
เป็นหลัก การมีสัญลักษณ์ในด้านความเชื่อก็ยังเป็น
สิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้มีได้

การสวดสายประคํา

 การสื่อของพี่น้องคริสเตียนกับพระเจ้านัéน 
เรียกว่า การสวดอธิษ°าน ค�าอธิษ°านจะออกมาจาก
ใจแต่ละคนไปยังพระเจ้า ตามแต่ละคนจะอธิษ°าน
เช่นไร ในขณะที่ชาวคาทอลิกจะมีการสวดภาวนาที่
เป็นแบบแผน มีบทสวดที่มีค�าสวดภาวนาตายตัวเป็น
บทæ เป็นต้นว่า บทข้าแต่พระบิดา บทวันทามารีย์ 
ฯลฯ และท่ีเป็นสัญลักษณ์ของการสวดภาวนาแบบ
คาทอลิกคือ การสวดสายประค�า

เนื่องจากลูกไปแสวงหาพระเจ ้าจากทาง
คริสตจักร ดังนัéนลูกจึงชินกับการสวดแบบอธิษ°าน 
คือมีอะไรในใจ ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ ความสุข 
ความตื่นเต้น ฯลฯ ก็จะกราบทูลให้พระเจ้าทรงทราบ 
ซึ่งเป็นที่มาของการเขียน “บทสวดของฉัน” จนถึง
ทุกวันนีé แต่เมื่อลูกได้ตัดสินใจรับศีลล้างบาปเป็นลูก
ของพระองค์คนหนึ่งใน°านะคาทอลิก ลูกก็ควรจะ
สวดภาวนาแบบคาทอลิกทั่วไป ทุกวันนีéลูกจึงสวด
ต่อพระองค์ทัéงแบบอธษิ°านและแบบภาวนา ทัéงเขยีน 
ทัéงสวด เป็นสองเท่า

 มีค�าอธบิายเปรียบเทยีบการสวดสายประค�าที่
บางคนอาจจะเห็นว่าน่าเบื่อ เพราะเหมือนกับเป็นการ
ท่อจ�าบทสวดซ�éาæ ซากæ โดยไม่ได้สวดจากใจว่า หาก
ลกูเลก็æ คนหนึง่ บอกกบัพ่อหรอืแม่ทกุวนัว่า “พ่อจŽา 
แม่จŽา หนูรักพ่อ หนูรักแม่” พ่อหรือแม่จะเบื่อในการ
ฟังลูกพูดเช่นนัéนไหม?

 แล ้วเราคริสตชนไม ่ว ่าจะเป ็นนิกายใด 
นอกจากจะขอนี่ขอโน่นจากพระเจ้าแล้ว เคยบอก
กับพระเยซูเจ้าไหมว่า “ข้าแต่พระเยซูเจ้าข้า ลูกรัก
พระองค์?” และคาทอลิกเคยบอกพระแม่ไหมว่า 
“ข้าแต่พระแม่เจ้าข้า ลูกรักพระแม่?”

 เนื่องจากหนังสือเล่มนีéมีตัéง 182 หน้า หาก
ลูกน�าทุกประเด็นมาเขียนคงจะต้องเขียนถึงสิéนปี
เป็นแน่ ลกูจงึขอจบการน�าประเดน็ต่างæ ของความเชือ่
ของพวกเราจากพระคัมภีร์เพียงเท่านีé โดยขอเน้นว่า
พี่น้องคริสเตียนและคาทอลิกเป็นพี่น้องคริสตชนท่ี
ใกล้ชดิกนัทีส่ดุ เพราะเรามพีระเจ้าองค์เดยีวกนั จะต่างกนั
บ้างก็ในหลักปฏิบัติและหลักความเชื่อบางประการ
เท่านัéน ดังนัéนพวกเราควรจะเป็นหนึ่งเดียวกันใน
การรับใช้พระองค์บนโลกนีéให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 
ดังพระด�ารัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ว่า 

“¤ÇÒÁà»š¹Ë¹Öè§à´ÕÂÇ¡Ñ¹äÁ‹ãª‹¡ÒÃºÑ§¤ÑºãËŒ·Ø¡¤¹
µŒÍ§à»š¹àËÁ×Í¹¡Ñ¹ËÁ´·Ø¡ÍÂ‹Ò§ áµ‹ÁÑ¹¤×Í¡ÒÃ·íÒ
Ë¹ŒÒ·ÕèÍÑ¹ËÅÒ¡ËÅÒÂãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§à¾×èÍÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
à´ÕÂÇ¡Ñ¹”

ลูกเองมีความตื่นเต้นกับการเขียน “บทสวด
ของฉัน” 3 บทนีéเป็นอย่างยิ่ง เพราะตอนที่ลูกมีอายุ
ครบ 19 ปีเต็ม (รบัศลีล้างบาปมาเป็นลกูของพระองค์) 
ในการเป็นลกูของพระองค์คนหนึง่ในวนัที ่2 มถินุายน 
2015 นัéน ลูกรู้สึกว่าลูกได้เลื่อนขัéนขึéนไปชัéนประถม
สองแล้ว แต่หลงัจากได้อ่านหนงัสอืเล่มนีé ซึง่ค่อนข้าง
ลึกซึéงและต้องพึ่งพระคัมภีร์ทุกขัéนตอนหลายรอบ 
แล้วจึงพยายามย่อยและน�ามาเขียนเป็นบทภาวนา
ง่ายæ จากใจถวายแด่พระองค์และลูกรู้สึกว่าตนเอง
ได้จบ กศน. แล้ว ระดับประถมสี่ พระเจ้าข้า!

 ขอพระองค์และพระแม่มารีย์ได้รับการถวาย
เกียรติจากบทสวดของลูกทัéง 3 บทนีéและทุกæ บท
ด้วยเทอญ

     ÍÒáÁ¹
ÅÙ¡¢Í§¾ÃÐÍ§¤�¤¹Ë¹Öè§
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