




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ประจ�าปี ค.ศ. 2017 พฤษภาคม 

เพื่อคริสตชนในแอฟริกา ด้วยการเลียนแบบพระเยซูเจ้าผู้ทรงพระเมตตา  

จะได้เป็นพยานเชิงประกาศกถึงการคืนดี ความยุติธรรม และสันติ 

“พระจิตน�ำภำษำสำกลของโลก นั่นคือ “ภำษำแห่งรัก”  

มำสู่เรำ นี่คือภำษำที่จะเอำชนะควำมแตกแยก  

เป็นภำษำที่จะน�ำควำมภูมิใจและท�ำให้ทุกชำติ ภำษำ และวัฒนธรรม  

สำมำรถเข้ำใจกันได้”

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
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พระคูหาว่างเปล่า
(มก 16:1-8)

เร่ืองการเสด็จคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าที่มีบันทึกในพระวรสารทั้ง 4 เล่ม มีความ 
แตกต่างกันอยู่บ้างในรายละเอียด ในพระวรสารของนักบุญมัทธิว เล่าว่า มารีย์ชาวมักดาลาและ 
มารีย์อีกผู้หนึ่งไปดูพระคูหา ทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง มีทูตสวรรค์ลงมากลิ้งหิน 
ที่ปากพระคูหาออกไป (มธ 28:1-8) พระวรสารของนักบุญลูกา เล่าว่า ตั้งแต่เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ 
บรรดาสตรีน�าเคร่ืองหอมทีเ่ตรียมไว้ไปทีพ่ระคหูา เขาพบว่าก้อนหนิถกูกลิง้ออกไปจากพระคหูาแล้ว 
และพบบุรุษสองคนสวมเสื้อเป็นประกายรุ่งโรจน์ยืนอยู่ใกล้ๆ (ลก 24:1-8) พระวรสารของนักบุญ
ยอห์น เล่าว่า เช้าตรูว่นัต้นสปัดาห์ มารย์ีชาวมกัดาลาออกไปท่ีพระคหูา เล่าเหมอืนๆ ท่ีนกับุญมทัธิวเล่า  
แต่เห็นหินที่พระคูหาเคลื่อนออกไปจากพระคูหาแล้ว แบบเดียวกับนักบุญลูกา นางจึงวิ่งกลับไป
หาเปโตรและยอห์นโดยไม่ได้เข้าไปข้างในพระคูหา

ส่วนพระวรสารของนักบุญมาระโก ที่กุสตาฟ โดเร ท�าภาพพิมพ์โลหะได้เล่าว่า มารีย์ 
ชาวมักดาลา (เช่นเดียวกับใน มธ และ ยน) แต่บอกว่ามีมารีย์มารดาของยากอบและนางสะโลเม
ร่วมไปด้วย โดยซื้อเครื่องหอมเพื่อชโลมพระศพของพระเยซูเจ้า เมื่อวันสับบาโตล่วงไปแล้ว ซ่ึง
ก็คือเช้าวันอาทิตย์นั่นเอง เพราะวันสับบาโต (วันพระของชาวยิว) เป็นวันเสาร์ สตรีทั้งสามพบ 
ชายหนุ่มสวมเสื้อยาวสีขาวนั่งอยู่ทางขวามือ ลักษณะของผู้ท่ีสวมเสื้อยาวสีขาวเป็นบุคลิกของ 
ทูตสวรรค์ เพราะโดยทั่วไปชาวบ้านไม่ใส่เสื้อผ้าแบบนั้น กุสตาฟ โดเร จึงท�าภาพชายผู้นั้นมีปีก 
เพื่อสื่อความหมายนั้น แต่กลับท�าในภาพนั้นให้มีสตรีเพียง 2 คน

 ข้าแต่พระเจ้า การไม่พบพระศพพระเยซูเจ้านับเป็นข่าวดี แต่การได้เห็นพระองค์ประจักษ์
มาน่ายินดีมากยิ่งกว่า เพราะแท้จริงแล้วบรรดาอัครสาวก และบรรดาสตรีใจศรัทธาได้เห็นพระเยซู
เจ้าประจักษ์มาหลังจากทรงกลับคืนพระชนมชีพ ตรงตามค�าเล่าของทูตสวรรค์ที่ปรากฏในพระคูหา 
การประจกัษ์มาให้อคัรสาวกและเพยีงบางคนได้เหน็นัน้เป็นพระประสงค์ให้คนเหล่านัน้ไปเป็นพยาน
ถึงการกลับคืนชีพ เพื่อให้คนอื่นได้เชื่อ (กจ 10:40-43) พระองค์ทรงปรารถนาความเชื่อของผู้คน
มากยิ่งกว่าการกลับมาแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อเป็นที่นิยมชมชอบ เพราะการเชื่อในพระองค์คือการมอบ
ดวงใจแด่พระองค์ทั้งครบ และด้วยหัวใจเช่นนี้เท่านั้นที่จะกลับกลายเป็นพระศาสนจักร และเป็น
พระอาณาจักรสวรรค์ที่พระองค์ทรงประสงค์จะสถาปนาขึ้นบนโลกนี้ ข้าพเจ้าจึงเข้าใจได้ว่าท�าไม
พระองค์ไม่เผยพระองค์หลังความตายแก่ทุกคนให้ประจักษ์ เพราะสิ่งนี้ใช้สร้างพระอาณาจักรของ
พระองค์แทนความเชื่อมั่นในพระองค์ไม่ได้นั่นเอง 
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงปกพระหัตถ์โปรด
ศีลบวชแก่สังฆานุกรให้เป็นพระสงฆ์ของพระคริสตเจ้า ต้ังแต่
พระองค์ทรงได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา อาภรณ์ที่ทรงสวม
ใส่จะเป็นแบบเรียบง่าย แต่สง่างาม ในภาพเข้าใจว่าผู้ออกแบบ
เลี่ยงใช้สไตล์สีสันลวดลายมากท�าให้สง่างามด้วยเท็กเจอร์บน
เนื้อผ้า และมีความเป็นผ้าฝ้ายทอมือเหมือนที่พระสันตะปาปา
ทรงห่วงใยชาวบ้าน คนชายขอบสังคม และผู้ยากไร้ในชนบท 
อุดมศานต์ขอร่วมใจกับผู้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ในช่วงนี้ 
ทุกสังฆมณฑล ให้มีกระแสเรียกมั่นคงและรับใช้พระเจ้าและ
เพื่อนพี่น้องอย่างบังเกิดผลตลอดไป

ปกหน้าใน

บรรยากาศแห่พระรูปแม่พระที่ฟาติมา น�ามาตีพิมพ์ 
เพื่อร่วมฉลอง 100 ปีแห่งการประจักษ์มาของแม่พระที่ฟาติมา  
ประเทศโปรตุเกส ฉลองตรงวันในวันที่ 13 พฤษภาคม  
พระคาร์ดินัลโฮเซ่ ซาไรวา มาร์ตินส์ พระสังฆราชแห่งฟาติมา  
เล่าว่าการประจักษ์มามีข่าวสารส�าคัญท่ีแม่พระบอกเด็กน้อย 
ทั้งสามให้สื่อถึงมวลมนุษยชาติ 4 ข้อว่า

ให้มีความเชื่อในพระเจ้า เรียกให้กลับใจ เรียกร้องให้
มุ่งสู่สันติภาพและจงมีความหวังในพระเจ้า การเรียกให้มุ่งไปสู่ 
จุดหมายทั้งสี่อย่างนี้ประกอบขึ้นเป็นแก่นข่าวสารจากฟาติมา  
น่าเศร้าใจที่ทุกวันนี้ผู้คนกลับลืมเลือนข่าวสารนี้
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เรื่องที่กินเวลาเป็นร้อยวันพันปี 

ถ้าเมือ่จนิตนาการส�าคญักว่าความรู ้อย่างทีไ่อน์สไตล์ได้เคยกล่าวไว้ ผมกเ็ริม่นกึย้อนกลบัไปเมือ่ 100 ปี 
ที่แล้ว เมื่อผมก้าวเดินอยู่ที่ฟาติมา หมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่บนเนินเขาในประเทศโปรตุเกส ห่างจากลิสบอน  
เมืองหลวง ประมาณ 125 กิโลเมตร รถรางจ�าลองวิ่งผ่านหน้าบ้านเก่าของลูซีอา ยาชินทา และฟรังซิสโก 
ร้านรวงข้างทีพ่กัอาศยัของครอบครวัเดก็เหล่านี ้กบัค�าบอกเล่า น่าเชือ่บ้าง ไม่น่าเชือ่บ้าง กบัภาพถ่ายเก่า ๆ  บางบ้าน 
ถึงกับท�าต้นไม้บรรพบุรุษ (Family Tree) เผื่อไว้ให้แขกไปใครมา หรือผู้แสวงบุญได้เห็น ไตร่ตรอง จะเชื่อ
ไม่เชื่อค่อยว่ากัน เพื่อเรียกภาพเมื่อ 100 ปีก่อนกลับมา ผมเชื่อว่าภาพเก่าอาจจะจินตนาการได้ในระดับหนึ่ง  
แต่ภาพใหม่ที่ต้องสร้างขึ้นในใจ หลังจากไตร่ตรองนั้นส�าคัญกว่า แม้เหตุการณ์จะก้าวผ่านวันเวลาร่วม  
1 ศตวรรษ

น่าแปลกที่แม่พระเลือกประจักษ์มาให้เด็กเห็น แปลกอย่างไร ก็ใครจะไปเชื่อเด็ก ยิ่งพูดมากเท่าไหร่  
ภาพที่เห็นอัศจรรย์พันลึกแค่ไหนยิ่งดูเกินจริงเท่านั้น แต่แม่พระก็ท�า แม่พระเลือกให้เด็กเหล่านั้นเป็นพยาน 
แห่งความรักของพระ เป็นอศัวนิผูก้ล้าหาญยนืยนัถงึสจัธรรมของข้อค�าสอนอนัเป็นธรรมล�า้ลกึ “เราคอืผูป้ฏสินธิ
นริมล” พวกเขาท�าสิง่ทีผู่ใ้หญ่ทีม่เีหตมุผีลอย่างเราไม่มสีทิธิท์�า แต่พวกเขาท�ามนัด้วยหวัใจทีไ่ม่มห้ีองว่างให้กบั
สิ่งใด นอกจากความรักที่มีต่อพระแม่

อดุมศานต์ฉบบันีจ้งึขอพาท่านผูอ่้านร่วมฉลองวาระอนัน่าชืน่ชมยนิด ี100 ปี การประจกัษ์ของแม่พระ 
ที่ฟาติมา ซึ่งเชื่ออย่างสนิทใจว่า คริสตชนไทย ที่มีความพร้อม ต้องหาโอกาสสักครั้งหนึ่งเพื่อไปให้ถึงที่ เมื่อ
ไปให้ถึงแล้ว อย่าหยุดแค่สวดภาวนา ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วส่งไปอวดลูกหลานว่าได้มาแล้ว ไม่เหลือบ่า 
กว่าแรงจนเกินไป พกอุดมศานต์ฉบับนี้ไปด้วย เพราะเราจัดสกู๊ปชุดใหญ่เพื่อการ “ไตร่ตรองสาสน์รักของ
พระเจ้า ที่ทรงมีต่อมนุษย์ผ่านทางพระนางมารีย์” ค้นคว้า รวบรวม เรียงเรียง ให้เป็นปัจจุบันที่สุด โดย 
คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช (ชื่อนีก้ารันตีคุณภาพ ไม่ได้เชียร์กันเองนะครับ...ผู้เขียน) และเพื่อให้ผู้อ่านได้อ่านจุใจ
กว่านี ้เรือ่งเหล่านีจ้ะถกูรวมเล่มเป็นหนงัสอืเลก็ๆ  โดยเพิม่เรือ่งราวของการเสดจ็มาประเทศไทย การสถาปนา
บุญราศีฟรังซิสโก และยาชินทา ซึ่งแน่นอนต้องหลังวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2017 ที่สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส จะเสด็จไปเป็นประธานในพิธีที่นั่น อย่าลืมติดตามกันนะครับ ส่วนคอลัมน์อื่น ๆ ไม่ได้หลีกทางให้
ในเชิงคุณภาพ ยังอันแน่นครบครัน

การประจกัษ์ทีฟ่าตมิา ส�าหรับคนทีไ่ม่มคีวามเชือ่เป็นฐาน หรอืเฉยๆ แถมยงัมองเหยยีด ๆ  เหตกุารณ์นี ้
จะเกิดขึ้นจริงๆ ได้หรือ ไม่มีค�าตอบที่ดีกว่า เมื่อครั้งผมได้สัมภาษณ์พระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนิโอ ตาเกล 
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เรื่องของความเชื่อหลากหลาย และจ�านวน
ผู้คนมากมายกว่า 85 ล้านคนในฟิลิปปินส์ที่นับถือคริสต์ เราถามท่านว่า ท่านจะดูแลอภิบาลพวกเขาอย่างไร 
ท่านตอบว่า “เราจะสือ่สารกบัเขาอย่างไร ให้เขาเข้าถงึพระ ในแบบของเขา ในความเป็นชาย เป็นหญงิ เป็นเดก็  
เป็นผู้ใหญ่ เป็นคนมีความเชื่อมาก เป็นคนมีความเชื่อน้อย คนมีฐานะ หรือคนยากจน ทุกคนต้องสื่อสารกับ
พระเจ้าได้ในแบบของพวกเขา ในความแตกต่างเหล่านัน้ พระศาสนจกัรจะสือ่กบัพวกเขาอย่างไร?” การประจกัษ์ 
ที่ฟาติมาจึงไม่ใช่เรื่องแค่ประจักษ์มาที่ไหน กี่ครั้ง มีจดหมายลับกี่ฉบับ ฯลฯ แต่อยู่ที่ว่า สารที่แม่พระได้บอก
กับเด็กๆ เหล่านั้น ได้บอกกับมนุษย์และกับโลกใบนี้ คืออะไรต่างหาก ไม่มีค�าอื่น สารที่แม่พระน�ามายังโลก
คือ “ความรัก” ที่พระมีต่อมนุษย์ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ตราบนิรันดร์กาล

บรรณาธิการบริหาร
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“จักรยานคาทอลิกสัมพันธ์”  
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สกู๊ป
คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

100 ปีแม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา
ไตร่ตรองสาสน์รักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์ 
ผ่านทางพระนางมารีย์
ขณะทีส่งครามโลกครัง้ทีห่นึง่กำาลงัจะสิน้สุดลง วันอาทติย์ที ่13 พฤษภาคม ค.ศ. 1917 ทีฟ่าตมิา 

หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่บนเนินเขาในประเทศโปรตุเกส ห่างจากลิสบอน เมืองหลวง 125 กิโลเมตร 

แม่พระได้ประจักษ์มาเป็นครั้งแรกแก่เด็กที่ทำาหน้าที่ดูแลฝูงแกะให้กับครอบครัวสามคน คือ  

ลูซีอา ฟรังซิสโก และยาชินทา บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมาเป็นเวลา 100 ปีแล้ว ฟาติมาเมืองเล็กๆ  

ที่แต่ก่อนไม่เป็นที่รู ้จัก ปัจจุบันกลับกลายเป็นสถานที่แสวงบุญใหญ่แห่งหนึ่งในโลก  

พระสันตะปาปาหลายพระองค์เสด็จไปแสวงบุญที่ฟาติมา เมื่อพูดถึงฟาติมาหลายคนอาจ

นึกถึงอัศจรรย์ของดวงอาทิตย์ หรือความลับสามประการของฟาติมา หรือการถวายโลกแด ่

ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์ หรือการสวดสายประคำา หรือบรรยากาศการแห่โคมเพื่อ 

เทิดเกียรติแม่พระที่งดงาม ชวนศรัทธา และน่าประทับใจ ฯลฯ สำาหรับผู้เขียนเรื่องราวของ 

ฟาติมาคือสาสน์รักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์ผ่านทางพระนางมารีย์ เพื่อร่วมฉลอง 100 ปี

การประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา ผู้เขียนอยากนำาผู้อ่านทุกท่านย้อนเวลา ไปรำาพึง ไตร่ตรอง 

สาสน์รักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์ผ่านทางพระนางมารีย์ ที่เกิดขึ้นที่ฟาติมาครับ
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1. “ฟาติมา” แคช่ื่อเมืองก็น่าสนใจแล้ว

 มีต�านานเล่าว ่า ในศตวรรษท่ี 12 
อัศวินผู ้หนึ่ ง เมื่อมีชัยชนะที่ เมืองอูริกแล ้ว  
ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงฟาติมาซึ่งนับถือศาสนา
อิสลามและกลับใจมาเป็นคาทอลิก ต่อมา 
เจ้าหญงิสิน้พระชนม์ เพือ่เป็นทีร่ะลกึถงึเจ้าหญงิ 
ฟาติมาสุดที่ รั ก อัศวินท ่ านนั้น จึงได ้ เอา 
พระนามของเจ้าหญิงมาตั้งเป็นชื่อเมือง อัศวิน
ผู้นั้นเสียใจมาก ได้สมัครเข้าเป็นนักพรตใน 
อารามอัลโกบาซา 

เราจะเห็นได้ว่าชื่อเมืองฟาติมามาจาก
ต�านานรกัของอศัวนิหนุม่กบัเจ้าหญงิฟาติมา แต่
แม่พระทรงน�ำควำมรักที่สูงส่งมำกกว่ำนั้นมำยัง
เมืองนี้และมำสู่โลก เป็นควำมรักของพระเจ้ำ

จำกสวรรค์ ควำมรักห่วงใยต่อเรำมนุษย์ซ่ึง 
เป็นคนบำป ปรำรถนำให้เรำภำวนำ กลับใจ  
ใช้โทษบำป เพื่อเรำจะได้ไปอยู่กับพระเจ้ำ มี
ควำมสุขนิรันดรในเมืองสวรรค์ 

2. การประจักษ์ของทูตสวรรค์เพื่อ

เตรียมจิตใจเด็กทั้งสาม

ก่อนแม่พระจะประจักษ์ที่ฟาติมา 1 ปี 
ในปีค.ศ. 1916 ขณะที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง 
ก�าลังด�าเนินไป และมีกระแสเบียดเบียนศาสนา 
เกิดขึ้นที่ประเทศโปรตุเกส พระเจ ้าทรงใช ้
ทูตสวรรค์ของพระองค์มาประจักษ์แก่เด็กน้อย
สามคน คอื ลซูอีา ฟรงัซสิโก และยาชนิทา 3 ครัง้  
เพือ่เตรยีมจิตใจของพวกเขาก่อนการประจักษ์มา 
ของแม่พระ
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การประจักษ์ของทูตสวรรค์ครั้งที่หนึ่ง 

ในฤดูใบไม้ผลปีิค.ศ. 1916 ขณะทีล่ซูอีา  
ฟรังซิสโก และยาชินทา น�าฝูงแกะไปเลี้ยงท่ี 
กาเบโซ เด็กทั้งสามสวดลูกประค�าพร้อมกัน
หลังอาหารเที่ยงเหมือนอย่างที่เคยกระท�า และ 
เล่นสนุกด้วยกัน ทูตสวรรค์มาปรากฏแก่เด็ก
ทั้งสามในรูปลักษณ์อันสง่างามของชายวัยรุ ่น
อายุราว 14-15 ปี อาภรณ์ของท่านขาวกว่าหิมะ
และงดงาม ทูตสวรรค์กล่าวกับเด็กทั้งสามว่า 
“อย่ากลัวเลย ฉันเป็นทูตสวรรค์แห่งสันติภาพ  
ขอให ้พวกหนูสวดภาวนาพร ้ อมกับฉัน ”  
ทูตสวรรค์คุกเข ่าลง ก้มศีรษะลงหน้าผาก 
จรดพื้นดิน น�าเด็กๆ สวดภาวนาอย่างศรัทธา 
ด้วยบทภาวนาบทนี ้“ข้าแต่พระเจ้าของลกู ลกูเชือ่
ในพระองค์ ลกูนมสัการพระองค์ ลกูวางใจ และ 
รกัพระองค์ ลกูขอโทษพระองค์ส�าหรับผู้ทีไ่ม่เชือ่  
ไม่นมัสการ ไม่วางใจ และไม่รักพระองค์”  

เด็กทั้งสามคุกเข ่าลงภาวนาโดยเลียนแบบ
อิริยาบถการภาวนาของทูตสวรรค์ ทูตสวรรค์
น�าเด็กๆ ภาวนาสามครั้ง หลังจากนั้นทูตสวรรค์ 
ยืนข้ึน มองไปยังเด็กท้ังสามและกล่าวว ่า  
“เมื่อภาวนาเช่นนี้ พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของ 
พระเยซูเจ้า และพระนางมารีย์จะฟังค�าภาวนา
ของพวกหนูเป็นพิเศษ” หลังจากนั้นทูตสวรรค์ 
กจ็ากไป เดก็ๆ ยงัคงกราบอยูก่บัพืน้เป็นเวลานาน 
พลางตั้งใจสวดภาวนา

การประจักษ์ของทูตสวรรค์ครั้งที่สอง 

ในฤดรู้อนปีเดยีวกนั (ค.ศ. 1916) ลซูอีา  
ฟรังซิสโก และยาชินทาก�าลังเล่นกันใกล้บ่อน�้า
ในสวนหลังบ้านของลูซีอา ทูตสวรรค์แห่ง
สันติภาพได้ประจักษ์มาอีกครั้ง ท่านถามเด็ก
ทั้งสามว่า “พวกหนูก�าลังท�าอะไร” โดยไม่รอ
ค�าตอบของเด็กๆ ทูตสวรรค์กล่าวกับเด็กๆ ว่า  
“ขอให้พวกหนูสวดมากๆ ดวงพระทัยของ 
พระเยซูเจ้าและแม่พระทรงเมตตาพวกหนูแล้ว 
พวกหนจูงภาวนาและพลกีรรมเสมอๆ เพือ่ถวาย
แด่พระเจ้า” ลูซีอาถามทูตสวรรค์ว่าเธอจะถวาย
พลีกรรมแด่พระเจ้าอย่างไร ทูตสวรรค์ตอบว่า  
“จงท�าทกุอย่างทีพ่วกหนทู�าได้เพือ่ถวายพลกีรรม 
แด่พระเจ้า เพื่อเป็นการชดเชยใช้โทษบาป
มากมายที่มนุษย์ได้กระท�าผิดต่อพระองค์ เพื่อ
วอนขอให้คนบาปกลับใจ ด้วยกิจการนี้จะ 
น�ามาซึ่งสันติภาพสู่ประเทศของพวกหนู ฉันเป็น
ทูตสวรรค์แห่งประเทศโปรตุเกส เหนือสิ่งอื่นใด  
พวกหนูจงยอมรับและอดทนต่อความทุกข์ยาก
ล�าบากที่พระเจ้าทรงโปรดให้พวกหนูได้รับ”  
หลังจากนั้นทูตสวรรค์ก็จากไป เด็กทั้งสาม
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น้อมรับพระประสงค ์ของพระเจ ้าผ ่านทาง 
ทตูสวรรค์แห่งสนัตภิาพ นบัตัง้แต่นัน้มา พวกเขา 
หาโอกาสที่จะพลีกรรมและสวดภาวนามากขึ้น 
พวกเขาสวดบทภาวนาที่ทูตสวรรค์สอนพวกเขา
เป็นพิเศษด้วย

การประจักษ์ของทูตสวรรค์ครั้งที่สาม 

ต่อมาในฤดูใบไม้ร่วง ปีค.ศ. 1916 
ราวเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม ลูซีอา  
ฟรังซิสโก และยาชินทา น�าฝูงแกะไปเลี้ยงท่ี 
กาเบโซ ทูตสวรรค์ประจักษ์มาหาพวกเขาเป็น
ครั้งที่สาม และสอนให้พวกเขาสวดว่า “ข้า
แต่พระตรีเอกภาพผู ้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง พระบิดา  
พระบุตร และพระจิต ลูกขอนมัสการพระองค์
อย่างสุดจิตใจ และขอถวายพระกาย พระโลหิต 

พระวิญญาณ และพระเทวภาพของพระเยซู 
ครสิตเจ้า ผูส้ถติอยูใ่นตูศ้ลีทัว่สากลโลก เพือ่ชดเชย
การสบประมาท การทุราจาร และความเมินเฉย 

ของผู้ท�าผิดแสลงพระทัยพระองค์ เดชะคุณ
ความดีอันหาขอบเขตมิได้แห่งดวงพระหฤทัย
อนัศกัดิส์ทิธิย์ิง่ของพระองค์ และดวงหทยันริมล 
ของพระแม่มารีย ์ ลูกวอนขอพระองค์เพื่อ 
คนบาปได้กลบัใจด้วยเถดิ” ทูตสวรรค์สอนให้เดก็ 
ท้ังสามสวดบทภาวนาบทนี้สามครั้ง หลังจาก
นั้นทูตสวรรค์ได้น�าศีลมหาสนิทมาส่งให้พวกเขา 
(พระกายส�าหรับลูซีอา และพระโลหิตส�าหรับ 
ฟรังซิสโกและยาชินทา) ทูตสวรรค์กราบลงอีก  
3 ครั้ง พร้อมทั้งสวดบทภาวนานี้อีก 3 ครั้ง  
แล้วจึงจากเด็กทั้งสามไป

ไตร่ตรองจากการประจักษ์ของทูตสวรรค์

เพื่อเตรียมจิตใจเด็กทั้งสาม

การท่ีพระเจ ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ของ
พระองค์ประจักษ์มาแก่เด็กน้อยสามคน คือ  
ลูซีอา ฟรังซิสโก และยาชินทา 3 ครั้ง เพื่อ
เตรียมจิตใจของพวกเขาก่อนการประจักษ์มา
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ของแม่พระ เตือนใจให้ผู ้เขียนระลึกถึงสิ่งที่
คุณพ่อโมลิ่งอาจารย์ของผู้เขียนเคยสอน เมื่อ 
ผู้เขียนและเพื่อนๆ คุยกันถึงสถานที่ที่แม่พระ 
ได้ประจกัษ์มา และอศัจรรย์ทีเ่กดิขึน้ คุณพ่อโมลิง่ 
สอนพวกเราว่า จริงๆ แล้วอัศจรรย์เกิดขึ้น 
ทุกวันในพิธีมิสซำบนพระแท่น เม่ือพระสงฆ ์
โดยอ�ำนำจทีไ่ด้รบัจำกพระเยซคูรสิตเจ้ำ เปลีย่น
ปังและเหล้ำองุ ่นให้กลำยเป็นพระกำยและ 
พระโลหิตของพระองค์ เราเห็นถึงการให้เกียรติ
อย่างยิง่ต่อศลีมหาสนทิของทตูสวรรค์ ท่านกราบ
ลงต่อหน้าศีลมหาสนิทถึงสามครั้ง ทูตสวรรค์
ยังสอนเด็กๆ ให้สวดภาวนา นมัสการพระเจ้า 
และขอสมาโทษส�าหรับคนบาป เราจะเห็นท่าที
ท่ีให้เกียรติอย่างยิ่งต่อพระเจ้าเวลาที่ท่านสวด
ภาวนา ทตูสวรรค์คกุเข่าลง ก้มศรีษะลงหน้าผาก 
จรดพื้นดิน เป็นบุญของเรำจริงๆ ที่พระเจ้ำทรง

รักเรำ และประทำนพระกำยและพระโลหิตของ
พระเยซูคริสตเจ้ำมำเป็นอำหำรเลี้ยงวิญญำณ 
ของเรำ เราได้ให้ความเคารพ ให้ความส�าคัญ 
และรบัศลีมหาสนทิบ่อยๆ หรอืไม่ ถ้ำกำรเตรยีม 
เด็กทั้งสำมให้พบกับแม่พระเป็นเรื่องส�ำคัญ 
พระเจ้ำจึงส่งทูตสวรรค์มำเตรียมจิตใจเด็กๆ  
ถงึสำมครัง้ เรายิง่ต้องให้เวลาและเตรยีมตัวอย่าง
ดีที่สุดเพื่อไปร่วมพิธีมิสซาและรับศีลมหาสนิท 
ซ่ึงเป็นการประทับอยูข่องพระเยซูเจ้า เป็นพระพร
และเป็นอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ส�าหรับชีวิตเรา 

3. การประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา

ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 13 
ตุลาคม ค.ศ. 1917 ทุกวันที่ 13 ของเดือน 
(ยกเว ้นเดือนสิงหาคมซ่ึงลูซีอา ฟรังซิสโก  
และยาชินทา ถูกนายกเทศมนตรีกักตัว แม่พระ
จึงมาประจักษ์แก่พวกเขาในวันที่ 19 สิงหาคม) 
แม่พระประจักษ์มาทั้งหมด 6 ครั้ง แก่เด็กทั้ง
สาม 5 ครั้งที่แอ่งอีเรีย (Cova da Iria) และ 
1 ครั้งในวันที่ 19 สิงหาคม ที่วาลินโฮส 

การประจักษ์ครั้งแรก 

ท่ามกลางบรรยากาศของสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ที่น�ามาซึ่งความทุกข์ ความตาย และ
การสูญเสีย ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 
ค.ศ. 1917 (วนัท่ีแปดท่ีพระสนัตะปาปาเบเนดกิต์ 
ที่ 15 ทรงประกอบพิธีนพวารแด่พระนางมารีย์
ราชินีแห่งสันติภาพ) หลังจากท่ีได้ไปร่วมมิสซา
ที่วัดแล้ว ลูซีอา ฟรังซิสโก และยาชินทา ต้อน
ฝูงแกะไปเลี้ยงท่ีแอ่งอีเรีย (Cova da Iria) 
หลังจากทานอาหารเที่ยง และสวดลูกประค�า
แล้ว เด็กทั้งสามก็วิ่งเล่นและเอาก้อนหินและ 
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กิ่งไม้มาสร้างเป็นบ้านเล่นกัน (ณ บริเวณที่
ปัจจุบนัคอืมหาวหิารแม่พระลกูประค�า สกัการ-
สถานแม่พระฟาติมา) ทันใดนั้นมีแสงสว่างจ้า
เกิดขึ้น เด็กทั้งสามคิดว่าจะเกิดพายุจึงรีบต้อน
แกะกลับบ้าน เกิดแสงจ้ากว่าเดิมขึ้นอีกครั้ง  
เด็กทั้งสามเห็นแสงมาจากต้นโอ๊ก และเห็น
หญิงสาวผู้หนึ่ง ยืนอยู่เหนือต้นโอ๊ก หญิงสาว
คนนั้นเป็นที่มาของแสง หญิงสาวคนนั้นก็คือ
พระนางมารีย์นั่นเอง “สุภาพสตรีอายุประมาณ 
18 ปี มีพระพักตร์ที่งดงาม เสื้อผ้าสีขาวยาว  
ผ้าคลุมศีรษะยาวจดพื้น ชายผ้าเป็นลายทอง
ตลอดแถบ ยิม้อย่างน่ารกั แต่มแีววเศร้าเลก็น้อย  
มือพนมที่หน้าอก แขนขวาห้อยสายประค�า  
เม็ดลกูประค�าเหมอืนมกุสกุใสสว่าง เท้าประทบั
อยู่บนก้อนเมฆสีขาวลอยอยู่เหนือต้นโอ๊ก” 

สภุาพสตรผีูง้ดงามกล่าวกบัเดก็ท้ังสาม
ว่า “อย่ากลัวเลย ฉันไม่ท�าร้ายพวกหนูหรอก”  
ลูซีอาถามเธอว่า “ท่านมาจากไหน” สุภาพสตรี
ตอบว่า “ฉันมาจากสวรรค์” ลูซีอาถามต่อไปว่า 
“ท่านต้องการอะไรจากหนู” สุภาพสตรีตอบว่า 
“ขอให้หนูมาที่นี่อีก 5 คร้ังติดต่อกันในเวลา
เดียวกันนี้ ทุกวันที่ 13 ของทุกเดือน และใน
เดือนตุลาคม ฉันจะบอกว่า ฉันเป็นใคร และ
ต้องการอะไรจากหนู”

ลูซีอาถามสุภาพสตรีว่าพวกเธอทั้งสาม
จะได้ไปสวรรค์หรือไม่ สุภาพสตรีตอบว่าเธอ 
กับยาชินทาจะได้ไป แต่ส�าหรับฟรังซิสโกมี
เงือ่นไขว่า “เขาต้องสวดลกูประค�ามากๆ เสยีก่อน”  
ต่อจากนัน้สภุาพสตรถีามเดก็ทัง้สามว่า “พวกหน ู
เต็มใจไหมที่จะถวายตนเองแด่พระเจ้า และ
ยอมรับความยากล�าบากที่พระองค์จะประทาน

ให้ด้วยความอดทน เพื่อชดเชยใช้โทษบาปของ
ผู้ท่ีท�าผิดต่อพระองค์ และเพื่อคนบาปจะได ้
กลับใจ” ลู ซีอาตอบในนามของทุกคนว ่ า  
“พวกหนูเต็มใจ” สุภาพสตรีกล่าวต่อไปว่า  
“พวกหนูจะต ้องเผชิญกับความยากล�าบาก
มากมาย แต่พระหรรษทานของพระเจ ้าจะ
บรรเทาใจพวกหนู” ก่อนที่แม่พระจะจากเด็ก
ท้ังสามไป แม่พระบอกพวกเขาว่า “จงสวด 
ลูกประค�าทุกวัน เพื่อวอนขอสันติภาพให้แก่โลก 
และเพื่อสงครามจะได้สิ้นสุดลง” หลังจากนั้น 
แม่พระค่อยๆ ลอยขึ้นไปทางทิศตะวันออก  
ลับหายไปในรัศมีของดวงอาทิตย์

เด็กทั้งสามตกลงกันที่จะไม่พูดถึงการ
ประจักษ์มาของสุภาพสตรีผู ้งดงามซึ่งพวกเขา
มั่นใจว่าเป็นแม่พระ แต่ยาชินทาผู้มีอายุน้อย
ที่สุด เธอเก็บความตื่นเต้นยินดีที่ได้เห็นแม่พระ
ไว้ไม่อยู่ เย็นวันเดียวกันนั้นเธอเล่าเรื่องนี้กับแม่
ของเธอ สิง่นีเ้ป็นจุดเริม่ต้นของความยากล�าบากท่ี
เดก็ท้ังสามจะต้องเผชญิตามท่ีแม่พระได้บอกพวก
เขา เนื่องจากมีหลายคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้ และคิด
ว่าเด็กๆ โกหก และผู้ที่ไม่เชื่อก็ไม่รีรอที่จะเยาะ
เย้ยเด็กทั้งสาม

การประจักษ์ครั้งที่ 2 

เ รื่ อ งราว ท่ี เด็ก ท้ั งสามเ ห็นแม ่พระ
ประจักษ์ในเดือนพฤษภาคมได้แผ่ขยายไปอย่าง
รวดเร็วที่ชุมชนวัดฟาติมา อย่างไรก็ดีมีสัตบุรุษ
บางคนเชื่อในเรื่องนี้ ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 
ค.ศ. 1917 ซึ่งเป็นวันฉลองนักบุญอันตน องค์
อุปถัมภ์ของประเทศโปรตุเกส มีการฉลอง 
ท่ัวประเทศ และมีงานรื่นเริงท่ีวัด เด็กท้ังสาม
ไม่ได้อยู่ร่วมสนุกกับครอบครัวที่วัด แต่พวก
เขาไปท่ีแอ่งอีเรียโดยหวังว่าจะได้พบกับสุภาพ
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สตรีผู ้งดงามอีกคร้ัง เมื่อถึงที่นั่นเด็กทั้งสาม
ไปพักอยู่ใต้ต้นโอ๊กใหญ่ซึ่งห่างจากต้นโอ๊กที่
แม่พระประจักษ์ราว 50 ก้าว และคุกเข่าลง
และเริ่มสวดลูกประค�า มีคนอยู่ที่นั่นประมาณ 
50 คน ราวเที่ยงวันหลังจากมีแสงสว่างจ้า 
เกิดขึ้น แม่พระประจักษ์แก่เด็กทั้งสาม แม่พระ
บอกกับลูซีอาว่าพระนางอยากให้เธอมาที่นี่อีก 
ในวันที่ 13 กรกฎาคม ให้เธอสวดลูกประค�า
ทุกวัน พร้อมกับแทรกบทภาวนาขณะสวด 
ลูกประค�าทุก 10 เม็ดว่า “พระเยซูเจ้าข้า โปรด
ยกบาปแก่ชาวเรา โปรดรักษาเราให้รอดพ้น
จากไฟนรก และโปรดน�าวิญญาณทั้งหลายไป
สู่สวรรค์ เป็นต้น วิญญาณของผู้ที่ต้องการพระ
เมตตามากที่สุด” แม่พระสั่งให้ลูซีอาหัดอ่าน
เขียนหนังสือ แล้วแม่พระจะบอกความต้องการ
ของแม่พระให้เธอทราบในภายหลัง จากนั้น
แม่พระทรงมอบความลับเฉพาะตัวให้แก่เด็ก 

ท้ังสามแต่ละคน และทรงสั่งห้ามเด็กๆ ไม่ให้
บอกความลับนี้แก่คนอื่น

เมื่อลูซีอาขอให้แม่พระรับพวกเธอทั้ง
สามไปสวรรค์ แม่พระตอบเธอว่า “ฉันจะรับ 
ยาชินทาและฟรังซิสโกไปสวรรค์ในไม่ช้านี้ ส่วน
หนูนั้นยังต้องอยู ่อีกนาน พระเยซูเจ้าทรงมี
พระประสงค์ให้หนูน�าคนอื่นมารู้จักและรักฉัน 
พระองค์ทรงมพีระประสงค์ให้โลกมคีวามศรทัธา
ต่อดวงหทัยนิรมลของฉัน” แม่พระสัญญากับ 
ลูซีอาว่า ดวงหทัยนิรมลของพระนางจะเป็นที่
หลบภัย และเป็นหนทางน�าลูซีอาไปหาพระเจ้า 
จากนั้นลูซีอาเล่าว่าแม่พระกางพระหัตถ์ออก  
บนพระหัตถ์ของพระนางปรากฏดวงใจที่ถูก
หนามทิม่แทงอยูร่อบด้าน ซึง่กค็อืดวงหทยันริมล
ของแม่พระซึ่งระทมทุกข์เพราะบาปมากมายของ
มนษุยชาตแิละประสงค์ให้มกีารชดเชย หลงัจาก
นั้นการประจักษ์ของแม่พระสิ้นสุดลง

การประจักษ์ครั้งที่ 3 

ข่าวการประจกัษ์ของแม่พระเริม่แผ่ออก
ไปยังสถานที่ใกล้เคียง ดังนั้นในวันศุกร์ที่ 13 
กรกฎาคม ค.ศ. 1917 มีประชาชนประมาณ 
สี่พันคนรอคอยอยู่ที่ถนนรอร่วมเดินทางไปกับ
เด็กทั้งสาม เพื่อไปดูการประจักษ์ของแม่พระ
ที่แอ่งอีเรีย เมื่อไปถึงที่นั่นหลายคนเริ่มสวด 
ลกูประค�า หลงัจากเกดิแสงสว่างจ้าคล้ายฟ้าแลบ 
แม่พระประจักษ์มาเหนือต้นโอ๊กเหมือนการ
ประจักษ์ครั้งก่อน 

แม่พระบอกกับลูซีอาว่าพระนางอยาก
ให้เธอมาที่นี่อีกในวันที่ 13 เดือนสิงหาคม ให้
เธอสวดลูกประค�าทุกวันต่อไป เพื่อถวายเกียรติ
แด่แม่พระแห่งลูกประค�า เพื่อสันติภาพของโลก 
และเพือ่สงครามจะได้สิน้สดุลง ลซูอีารูส้กึเสยีใจ
ที่คุณพ่อเจ้าวัดและหลายคนไม่เชื่อเธอ จึงขอให้ 
แม่พระบอกว่าพระนางคอืใคร และขอให้พระนางท�า 
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อัศจรรย์เพื่อทุกคนจะได้เชื่อ แม่พระตอบลูซีอา 
ว่าให้เธอมาที่นี่ทุกเดือน แล้วถึงเดือนตุลาคม  
แม่พระจะบอกว่าพระนางเป็นใคร และต้องการ
อะไร แล้วในวันนั้นแม่พระจะท�าอัศจรรย์เพื่อ 
ทุกคนจะได้เห็นและเชื่อ 

แม่พระยังบอกกับลูซีอาว่า ขอให้ท�า
พลีกรรมเพื่อคนบาปและสวดบ่อยๆ เมื่อท�า 
พลกีรรมว่า “ข้าแต่พระเยซ ูพลกีรรมนีเ้พือ่แสดง
ความรักต่อพระองค์ เพื่อคนบาปจะได้กลับใจ 
และเพือ่ชดเชยบาปทีก่ระท�าขดัเคอืงต่อดวงหทยั
นิรมลของพระนางมารีย์”

จากนั้นแม่พระเผยแสดงให้เด็กท้ังสาม
เห็นนรก ซึ่งมีปีศาจและวิญญาณก�าลังทนทุกข์
ทรมาน แม่พระบอกกับลูซีอาว่าพระเจ้าทรงมี
พระประสงค์ให้ถวายความศรัทธาต่อดวงหทัย
นริมลของพระนางเพือ่ความรอดพ้นของคนบาป 
ต่อจากนัน้เป็นเร่ืองทีเ่กีย่วกบัรัสเซยี แม่พระแจ้ง
ให้ทราบถึงสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกเพราะ
ลัทธิคอมมิวนิสต์ จะก่อให้เกิดสงคราม การ

เบยีดเบยีนพระศาสนจกัร คนดจี�านวนมากจะถกู
ฆ่าเป็นมรณสกัข ีพระสนัตะปาปาจะต้องทนทุกข์
ทรมาน หลายประเทศจะถูกท�าลายลง แม่พระ
ยังกล่าวถึงสงครามที่ร้ายแรงกว่า (สงครามโลก
ครั้งที่สอง) ที่จะเกิดขึ้นหากมนุษย์ยังไม่เลิก
ท�าบาปผดิต่อพระเจ้า แม่พระขอให้ถวายโลกแด่
ดวงหทยันริมลของพระนาง และรบัศลีมหาสนทิ
เพื่อชดเชยใช้โทษบาปในวันเสาร์ต้นเดือน หาก
ท�าตามท่ีแม่พระบอกรัสเซียจะกลับใจ และใน
ที่สุดดวงหทัยนิรมลของแม่พระจะได้รับชัยชนะ

หลงัจากแม่พระกล่าวจบ ลซีูอา ฟรงัซิสโก  
และยาชินทาได้เห็นภาพนิมิตอีกเรื่องหนึ่ง ท่ี 
เราทราบกันในนามของ “ความลับประการที่
สามของฟาติมา” หลังจากนั้นแม่พระบอกกับ
เดก็ท้ังสามว่าให้เกบ็เรือ่งนีเ้ป็นความลบั แม่พระ
ยังกล่าวต่อไปอีกว่า เมื่อสวดลูกประค�าจบ 10 
เม็ดให้สวดว่า “พระเยซูเจ้าข้า โปรดยกบาปแก่ 
ชาวเรา โปรดรักษาเราให้รอดพ้นจากไฟนรก 
และโปรดน�าวิญญาณท้ังหลายไปสู ่สวรรค์ 
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เป็นต้น วิญญาณของผู้ที่ต้องการพระเมตตา 
มากทีส่ดุ” หลงัจากนัน้แม่พระทรงลอยขึน้ไปทาง 
ทิศตะวันออกและค่อยๆ หายไปจากสายตาของ
เด็กทั้งสาม

การประจักษ์ครั้งที่ 4 

หนังสือพิมพ์เร่ิมลงข่าวเร่ืองฟาติมา 
หนังสือพิมพ์คาทอลิกเตือนให้ประชาชนพินิจ
พเิคราะหเ์รือ่งที่เกดิขึน้ทีฟ่าติมาอย่างระมดัระวงั 
หนังสือพิมพ์ฝ่ายที่ไม่เชื่อพระเจ้าได้ลงข่าว 
ใส่ร้ายและโจมตเีด็กทัง้สามว่าป้ันเร่ืองหลอกลวง
ประชาชน 

นายกเทศมนตรีเขตวิลลาโนวาแห่ง 
โอแรม ซึ่งฟาติมาอยู่ในเขตปกครองของเขา  
ได้น�าตัวลซูอีา ฟรงัซสิโก และยาชนิทา มาสอบสวน  
กักตัวไว้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม ในตอน
หนึง่ของบนัทกึของลซูอีาเล่าว่า พวกเธอถกูกกัตวั
ไว้ในคุก แต่คุกนั้นกลับเปี่ยมไปด้วยพระพร
และสันติสุขของพระเจ้า จากการที่พวกเธอน�า

นักโทษท่ีถูกขังในคุกสวดสายประค�าด้วยความ
ศรัทธา เด็กท้ังสามยังถูกขู่ว่าจะถูกจับโยนลง
ไปในกระทะน�้ามันที่ก�าลังเดือด แต่เด็กทั้งสาม 
ยังคงวางใจในพระเจ้า พวกเขาสวดภาวนา 
และไม่ยอมเปิดเผยความลับท่ีแม่พระบอกกับ 
พวกเขา เมื่อไม่สามารถบังคับให้เด็กท้ังสาม 
เปิดเผยความลบัได้ นายกเทศมนตรจีงึปล่อยตวั
พวกเขาในวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันสมโภช 
แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและ
วิญญาณ

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม ค.ศ 1917 
เด็กท้ังสามยังคงรู้สึกเศร้า เพราะไม่ได้ไปพบ
กับแม่พระตามวันและเวลาที่แม่พระนัดหมาย  
พวกเขาน�าฝูงแกะไปเลี้ยงท่ีวาลินโฮสซ่ึงเป็น 
สถานท่ีซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเด็กท้ังสามนัก  
ทันใดพวกเขาสังเกตเห็นสัญญาณจากธรรมชาติ 
เหมือนกับครั้งก่อนๆ ที่แม่พระจะประจักษ์มาที่
แอ่งอีเรีย พวกเขาเห็นแสงสว่างจ้าคล้ายฟ้าแลบ  
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แม่พระประจักษ์มาโดยประทับอยู่บนต้นโอ๊ก  
แม่พระย�้าค�าสัญญาที่จะท�าอัศจรรย์ในเดือน
ตุลาคม แม่พระบอกเด็กๆ ให้สวดลูกประค�า
ทุกวัน และให้ไปที่แอ่งอีเรียในวันที่ 13 เดือน
กันยายนและเดือนตุลาคม แม่พระปรารถนาให้
สร้างวัดน้อยทีน่ัน่ ทีส่ดุแม่พระกล่าวว่า “จงสวด
ภาวนา สวดมากๆ และท�าพลีกรรมเพื่อคนบาป 
วิญญาณมากมายต้องตกนรก เพราะไม่มใีครท�า
พลีกรรมและสวดภาวนาอุทิศให้เขา”

การประจักษ์ครั้งที่ 5 

ขณะทีม่ผีูต่้อต้านและโจมตกีารประจักษ์
ของแม่พระที่ฟาติมา แต่ก็มีหลายคนที่เชื่อว่า 
แม่พระประจักษ์มาจริงๆ วันพฤหัสที่ 13 
กันยายน ค.ศ. 1917 มีผู้มาแสวงบุญที่แอ่งอีเรยี 
ประมาณ 30,000 คน

เด็กทั้ งสามด� า เนินชีวิตด ้วยความ 
ยากล�าบาก แม้แต่ที่บ ้านของเด็กทั้งสามที ่
อัลยุสเตรลเอง ชาวบ้านท่ีนั่นส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อ 
พวกเขาและแสดงท่าททีีไ่ม่เป็นมติร แม้แต่พระสงฆ์ 
และสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆ เองก็ไม่เชื่อ 
และพยายามชีน้�าให้ลซีูอา ฟรงัซิสโก และยาชนิทา  
ยอมรับว่าพวกเขาโกหก

เมื่อเด็กทั้งสามมาถึงที่แอ่งอีเรีย ลูซีอา 
ขอให้ทุกคนคุกเข ่าลงและสวดสายประค�า 
พร้อมกนั หลงัจากมแีสงสว่างจ้าคล้ายฟ้าแลบแล้ว  
แม่พระประจกัษ์มาบนต้นโอ๊ก ลซูอีาถามแม่พระ
เหมือนกับที่เคยถามว่า “ท่านต้องการให้หนูท�า
อะไร” แม่พระย�้าให้เด็กๆ สวดลูกประค�าต่อไป 
เพื่อขอให้สงครามสิ้นสุดลง ในเดือนตุลาคม
แม่พระจะท�าอัศจรรย์เพื่อทุกคนจะได้เชื่อ พระ
เยซูเจ้าและนักบุญโยเซฟจะเสด็จมาในวันนั้น
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ด้วย หลังจากนั้นแม่พระค่อยๆ หายไปทางทิศ
ตะวันออก

การประจักษ์ครั้งที่ 6 

วนัเสาร์ที ่13 ตลุาคม ค.ศ. 1917 มหาชน 
ประมาณ 70,000 คน เดินทางมาที่แอ่งอีเรีย 
ท่ามกลางบคุคลเหล่านีมี้ทัง้ผู้ทีมี่ความเชือ่ ผูท้ีม่า 
เพราะความอยากรูอ้ยากเหน็ ผูท้ีไ่ม่เชือ่ในพระเจ้า  
นกัหนงัสอืพมิพ์ ผูท้ีม่าสงัเกตการณ์ ฯลฯ ทกุคน
เปียกปอนเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อลูซีอา ฟรังซิสโก และยาชินทามาถึง ลูซีอา
ขอให้มหาชนสวดลูกประค�าอีกครั้ง

ราวเทีย่งวนั หลงัจากมแีสงสว่างจ้าคล้าย
ฟ้าแลบแล้ว แม่พระประจักษ์มาบนต้นโอ๊ก ลซีูอา 
ถามแม่พระเหมอืนเคยว่า “ท่านต้องการอะไรจาก
หน”ู แม่พระกล่าวกบัลซีูอาว่า “ฉนัอยากให้สร้างวัด 
หลังหนึ่งที่ตรงนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ฉัน ฉันคือ
แม่พระลกูประค�า จงสวดลกูประค�าอย่างต่อเนือ่ง
ทุกๆ วัน สงครามจะจบลงในไม่ช้า และทหาร 
ทั้งหลายจะได้กลับบ้านในเร็ววัน”
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ลูซีอาขอแม่พระให้ช่วยรักษาคนเจ็บ
ป่วยตามทีม่คีนขอให้เธอบอกกบัแม่พระ แม่พระ 
บอกกับเธอว่าบางคนจะหายแต่ไม่ใช่ทุกคน  
พวกเขาต้องแก้ไขความประพฤต ิและต้องวอนขอ 
การอภัยจากพระเจ้าเพราะบาปที่พวกเขาได้
กระท�า แม่พระได้กล่าวค�าพดูสดุท้ายพร้อมด้วย 
พระพักตร์เศร้าซึ้งว่า “อย่าท�าเคืองพระทัย
พระเจ้าอีกเลย เพราะมีผู้กระท�าผิดต่อพระองค์
มากเกินไปแล้ว”

ขณะที่แม่พระค่อยๆ ลับหายไปใน
รัศมีแห่งดวงอาทิตย์ เด็กทั้งสามได้เห็นภาพ
นิมิตใกล้ๆ กับดวงอาทิตย์ นักบุญโยเซฟกับ 
พระกุมารเยซูพร้อมกับแม่พระทรงอวยพร
มหาชน เมือ่ภาพครอบครัวศักด์ิสทิธิเ์ลอืนหายไป
แล้ว ลูซีอาเพียงคนเดียวได้เห็นภาพพระเยซูเจ้า 
ทรงอวยพรมหาชน และยังได้เห็นภาพแม่พระ
มหาทุกข์ และทีส่ดุภาพแม่พระแห่งภเูขาคาร์แมล 

จากนัน้ฝนหยดุตก ฟ้าสว่างแต่ไม่เหมอืน 
ธรรมดา เกิดอัศจรรย์แห่งดวงอาทิตย์ ลูซีอา
ร้องว่า “ดูดวงอาทิตย์ซิ” ดวงอาทิตย์กลับสีซีด
เหมือนรูปจานเงิน สามารถมองได้ด้วยตาเปล่า
ได้โดยไม่เคืองตา ต่อจากนั้นดวงอาทิตย์เริ่ม
หมุนรอบตนเองประดุจล้อไฟ แสงพวยพลุ่งไป
รอบทิศ เปลี่ยนเป็นสีต่างๆ เห็นดวงอาทิตย์เต้น
แล้วก็หยุดชะงัก แล้วก็เต้นอีก เหมือนจะตกลง
มาบนแผ่นดิน ทุกคนตกใจกลัว มีเสียงร้องว่า 
“พระเยซูเจ้าข้า พวกลูกก�าลังจะตาย” “แม่พระ
ช่วยลูกด้วยเถิด” บางคนคุกเข่าลงและสารภาพ
บาปของตนด้วยเสียงอันดัง อัศจรรย์แห่ง 
ดวงอาทิตย์เกิดขึ้นราว 10 นาทีก็จบลง ดวง
อาทิตย์ข้ึนไปอยูย่งัจดุเดมิและส่องแสงตามปกติ  
เมื่อมหาชนหายตกใจแล้ว ทุกคนยังต ้อง

ประหลาดใจอีกครั้ง เพระเสื้อผ้าที่เปียกปอน
ด้วยสายฝนและรอยเป้ือนน�า้โคลนทีก่ระเซ็นเมือ่
สักครู่กลับแห้งสนิทและสะอาดหมดจด

ไตร่ตรองการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา

เมื่อพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  
เสด็จเยือนสักการสถานแม่พระฟาติมาครั้งแรก 
ในปีค.ศ. 1982 เพื่อขอบคุณแม่พระที่ช่วย
พระองค์ให ้รอดพ้นจากความตายจากการ 
ถูกลอบปลงพระชนม์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 
ค.ศ. 1982 ซึ่งเป็นวันที่สองของการแสวงบุญที่ 
สักการสถานแม่พระฟาติมา พระองค์ทรงถวาย
มิสซา และตอนหนึ่งในบทเทศน์พระองค์ทรง
กล่าวว่า “พระศำสนจกัรยอมรบัสำรแห่งฟำตมิำ ก็
เพรำะว่ำสำรนัน้เป็นควำมจรงิ และเป็นควำมจรงิ 
พื้นฐำนที่มำจำกค�ำสอนของพระเยซูเจ ้ำใน 
พระวรสำร “จง กลบัใจ และ เชือ่ ข่ำว ด ีเถดิ” (มก 1:15)

ฟำติมำเปรียบเหมือนโรงเรียนสอนเรำ
ว่ำกำรประจักษ์ของแม่พระชี้น�ำเรำไปสู่พระเยซู
เจ้ำและค�ำสอนของพระองค์ กำรที่แม่พระเน้น
ให้เรำสวดภำวนำโดยเฉพำะสวดลกูประค�ำเสมอ 
เพรำะกำรสวดประลูกประค�ำก็คือกำรเพ่งพิศ 
พระพักตร์ของพระเยซูเจ้ำผ่ำนทำงแม่พระ และ
กำรภำวนำคือกำรกระท�ำแห่งควำมรักและควำม
สนิทสัมพันธ์ที่เรำมีต่อพระองค์ กำรภำวนำ
ยังเป็นกำรวอนขอพระพรจำกพระเจ้ำด้วย ที่
บรเิวณสกัการสถานแม่พระฟาติมา จะมเีส้นทาง 
ที่ปูไว ้ส�าหรับผู ้แสวงบุญจะได ้ท�าพลีกรรม
โดยคุกเข่าเดินไปยังวัดน้อยแห่งการประจักษ์ 
ธรรมเนียมการพลีกรรมโดยเดินเข่าสวดภาวนา
เช่นนี ้เป็นการท�าตามแบบอย่างทีล่ซูอีาได้กระท�า 
ครัง้หนึง่ท่านภาวนาวอนขอแม่พระโปรดประทาน
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สขุภาพทีดี่ให้กบัคุณแม่ของท่านทีป่่วยหนกั โดย
ท่านตั้งใจว่าจะคุกเข่าเดินภาวนาไปยังต้นโอ๊ก 
ที่แม่พระประจักษ์เป็นเวลา 9 วันติดต่อกัน  
หลังจากที่ท่านท�ากิจศรัทธานี้ได้เพียงสามวัน  
คุณแม่ของท่านก็มีอาการดีขึ้น และในไม่ช้าก็
หายจากอาการป่วย ผู้เขียนอยำกเรียกเส้นทำง
นีว่้ำ “เส้นทำงแห่งกำรภำวนำด้วยควำมวำงใจใน
พระเจ้ำ” และอยำกเปรียบเทียบกับเส้นทำงชีวิต
ของเรำว่ำจะต้องเป็น “เส้นทำงแห่งกำรภำวนำ
ด้วยควำมวำงใจในพระเจ้ำ” เช่นกัน

ฟำติมำเปรียบเหมือนโรงเรียนท่ีแม่พระ 
สอนเรำให้กลับใจและใช้โทษบำป แม่พระสอน 
ให้เราเห็นถึงผลร้ายของบาป มันเป็นสาเหตุแห่ง 
ความทุกข์ร้อนนานัปการ เราจึงต้องหลีกเลี่ยง
บาปและกลับใจอยู่เสมอ ขณะเดียวกันแม่พระ
ก็สอนให้เรามองกางเขน ความยากล�าบากที่
พระประทานให้แก่เราในแง่บวก ให้เราน้อมรับ 
กางเขนของพระองค์ในชีวิตเพื่อเป็นการปฏิบัติ 
ตามพระประสงค ์ของพระเจ ้ าและเพื่อใช ้
โทษบาปของเรา จากการอ่านเรื่องราวการ
ประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา ผู ้เขียนรู ้สึก
ประทับใจชีวิตซื่อๆ และศักดิ์สิทธิ์ ของลูซีอา  
ฟรังซิสโก และยาชินทา พวกท่านแม้อาย ุ
ยังน้อยแต่ก็พยายามหลีกหนีบาปอย่างสุดก�าลัง 
และท�าพลีกรรมในชีวิตอย่างสม�่าเสมอ ถือเป็น 
แบบอย่างที่ดีแก่เรา

ฟำติมำเปรียบเหมือนโรงเรียนท่ีแม่พระ
สอนให้เรำรู้จักภำวนำเพื่อผู้อื่น โดยเฉพำะเพื่อ
คนบำปจะได้กลับใจ แม่พระสอนให้เราเห็นถึง
อกีมติหินึง่ของความรกั นอกจากกจิเมตตาต่างๆ 
แล้ว การภาวนาเพื่อคนบาปจะได้กลับใจถือ
เป็นกิจการแห่งความรักความเมตตาที่ส�าคัญอีก
ประการหนึ่ง สิ่งนี้ท�าให้ผู้เขียนเข้าใจบทภาวนา
ที่คุณยายของผู้เขียนสอนให้สวด (จริงๆ แล้ว 

คุณยายน�ามาจากบทภาวนาที่แม่พระสอนให ้
ยาชินทา ฟรังซิสโก และลูซีอาสวดในการ
ประจักษ์ของแม่พระครั้งที่สองและสาม) เมื่อ
สวดลูกประค�าจบ 10 เม็ดที่ว่า “พระเยซูเจ้าข้า 
โปรดยกบาปแก่ชาวเรา โปรดรกัษาเราให้รอดพ้น
จากไฟนรก และโปรดน�าวิญญาณทั้งหลายไป
สู่สวรรค์ เป็นต้น วิญญาณของผู้ท่ีต้องการ 
พระเมตตามากท่ีสุด” เป็นกิจการท่ีดีและมี
คุณค่าที่เราจะภาวนาเพื่อคนบาป แม่พระบอก
กับเด็กทั้งสามในการประจักษ์ครั้งที่สี่และบอก
กบัเราด้วยว่า “จงสวดภาวนา สวดมากๆ และท�า 
พลีกรรมเพื่อคนบาป วิญญาณมากมายต้อง 
ตกนรก เพราะไม่มีใครท�าพลีกรรมและสวด
ภาวนาอุทิศให้เขา”

4. ความลับสามประการของฟาติมา

ในการประจักษ์ครัง้ท่ีสามแม่พระได้เผย
แสดงความลับสามประการแก่ลูซีอา ฟรังซิสโก 
และยาชนิทา ซิสเตอร์ลซีูอาได้เขยีนความลบัของ
ฟาติมาสองประการแรกลงในบันทึกฉบับที่สาม
ของเธอ ลงวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 1941 และ
มอบให้พระสงัฆราชแห่งเลอรีอีา พระสนัตะปาปา
ปีโอ ที่ 12 ทรงประกาศความลับสองประการ
แรกของฟาติมาในปีค.ศ. 1941 ซึ่งมีเนื้อหาโดย
สรุป ดังนี้

ความลับประการแรกของฟาติมา 

แม่พระเผยแสดงให้เดก็ท้ังสามเหน็นรก 
ซึ่งมีปีศาจและวิญญาณก�าลังทนทุกข์ทรมาน

ความลับประการที่สองของฟาติมา 

การแผ่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งจะ
ก่อให้เกดิสงคราม การเบียดเบียนพระศาสนจักร 
คนดีจ�านวนมากจะถูกฆ่าเป็นมรณสักขี พระ
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สนัตะปาปาจะต้องทนทกุข์ทรมาน หลายประเทศ
จะถูกท�าลายลง แม่พระยังกล่าวถึงสงครามท่ี
ร้ายแรงกว่า คือ สงครามโลกคร้ังที่สองที่จะ 
เกดิขึน้ หากมนษุย์ยงัไม่เลกิท�าบาปผิดต่อพระเจ้า 
แม่พระขอให้ถวายโลกแด่ดวงหทัยนิรมลของ
พระนาง และรับศีลมหาสนิทเพื่อชดเชยใช้โทษ
บาปในวันเสาร์ต้นเดือน หากท�าตามที่แม่พระ
บอกประเทศรัสเซียจะกลับใจ และในที่สุด 
ดวงหทัยนิรมลของแม่พระจะได้รับชัยชนะ

ความลับประการที่สามของฟาติมา

ซิสเตอร์ลูซีอาเขียนความลับประการ 
ท่ีสามของฟาติมาเสร็จเมื่อวันที่ 9 มกราคม  
ค.ศ. 1944 และได้มอบให้แก่พระสังฆราชแห่ง
เลอีรีอา โดยเธอเขียนไว้บนซองว่าให้เปิดเผย
ความลับประการที่สามนี้หลังจาก ค.ศ. 1960 
พระสังฆราชแห่งเลอีรีอาได้มอบจดหมายฉบับนี้ 
ให้แก่สนัตะส�านกัเมือ่วนัที ่4 เมษายน ค.ศ. 1957  
และจดหมายทีบ่นัทกึความลบัประการทีส่ามของ
ฟาติมานี้ถูกเก็บไว้ในห้องเก็บเอกสารของสันตะ
ส�านกั จดหมายนีถ้กูน�าไปมอบให้พระสนัตะปาปา 
ยอห์น ที่ 23 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1959 
แต่พระองค์ทรงตัดสินใจไม่เปิดเผยความลับ
ประการที่สามของฟาติมา และส่งจดหมายฉบับ
นีคื้นให้น�าไปเกบ็ไว้เหมอืนเดมิ พระสนัตะปาปา
เปาโล ที่ 6 ได้ทรงอ่านจดหมายฉบับนี้เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม ค.ศ. 1965 และพระองค์ทรงตัดสิน
ใจไม่เปิดเผยความลับนี้เช่นกัน 

พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 
ทรงอนุญาตให้เปิดเผยความลับประการที่สาม 
ของฟาติมาในโอกาสที่พระองค ์ เสด็จไปที ่
ฟาติมาครั้งที่ 3 เพื่อสถาปนาฟรังซิสโกและ 
ยาชินทาเป็นบุญราศี ท่ามกลางประชาชนที่มา
ร่วมพิธีประมาณ 650,000 คน พระองค์ทรง

มอบหมายให้พระคาร์ดนิลัอนัเยโล โซดาโน เป็น 
ผู้ประกาศความลับประการที่สามของฟาติมา
ฉบับย่อให้คริสตชนและชาวโลกได้รับทราบ  
หลังจากนั้นในวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 2000 
พระคาร์ดินัลโยเซฟ รัตซิงเกอร์ (ต่อมาคือ 
พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16) พระคาร์ดินัล
ผู้ดูแลสมณกระทรวงสัจธรรมและข้อความเชื่อ  
ได้อธิบายและให้แนวทางอย่างละเอียดแก่ 
คริสตชนเพื่อที่จะเข้าใจความลับประการที่สาม
ของฟาติมา

 ความลับประการที่สามของฟาติมาคือ
เหตุการณ์ลอบปลงพระชนม์พระสันตะปาปา 
ยอห์น ปอล ท่ี 2 ซ่ึงแม่พระทรงช่วยชีวิต
พระองค์ไว้ให้รอดพ้นจากความตาย

ไตร่ตรองความลับสามประการของฟาติมา

ผ่ำนทำงควำมลบัประกำรแรกของฟำตมิำ 
ฟำติมำเปรียบเหมือนโรงเรียนที่แม่พระสอนเรำ
ว่ำพระเจ้ำทรงรักมนุษย์อย่ำงมำก ไม่ทรงมีพระ
ประสงค์ให้มนษุย์ตกอยูใ่นบำป และต้องทนทุกข์ 
ในไฟนรกนิรันดร ทรงส่งพระนางมารีย์มาเตือน
มนษุย์ให้เป็นทกุข์กลบัใจและใช้โทษบาป มุง่มัน่
ในการท�าความดีเพื่อเป็นหนทางน�าไปสู่สวรรค์
นิรันดร

ผ่ำนทำงควำมลับประกำรที่สองของ 
ฟำติมำ ฟำติมำเปรียบเหมือนโรงเรียนที่แม่พระ
สอนเรำให้ภำวนำเพื่อสันติภำพของโลก มีข้อ
สังเกตว่า หลังจากเสด็จเยือนฟาติมาครั้งแรกได้
ไม่นาน พระสนัตะปาปายอห์น ปอล ท่ี 2 โดยความ
เป็นหนึ่งเดียวกับพระสังฆราชทั่วโลก ต่อหน้า 
พระรูปแม่พระฟาติมา ณ ลานมหาวิหาร 
นักบุญเปโตร กรุงโรม ทรงรื้อฟื้นการถวายโลก 
และประเทศรัสเซียแด่ดวงหทัยนิรมลของ
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พระนางมารีย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 
1984 และต่อจากนั้นอีกไม่นานเราเห็นความ 
ล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างชัดเจน  
โดยเริม่จากประเทศโปแลนด์ประเทศบ้านเกดิของ 
พระสนัตะปาปายอห์น ปอล ที ่2 เป็นประเทศแรก
ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1989 ตามด้วยประเทศ 
ฮังการี และต่อด้วยประเทศเช็คโกสโลวาเกีย 
บัลกาเรีย แอลเบเนีย ต่อมาก�าแพงเบอร์ลิน 
ได้ถูกท�าลายลงเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 
1989 และประเทศเยอรมนีตะวันออกรวมกับ
ประเทศเยอรมนีตะวันตกเป็นประเทศเดียวกัน 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1990 ที่สุดสหภาพ
โซเวยีตกล่็มสลาย เมือ่ประธานาธบิดกีอร์บาชอฟ
ลาออกจากต�าแหน่ง เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม ค.ศ. 
1991 ที่บริเวณสักการสถานแม่พระฟาติมา มี
สถานที่ที่ตั้งส่วนหนึ่งของก�าแพงเบอร์ลิน เมื่อ
เห็นแล้วเตือนใจเราให้ตระหนักถึงพลังอัน 
ยิ่งใหญ่ของค�าภาวนาในการสร้างสันติภาพให้
เกิดขึ้นในโลก ที่สุดแล้วพลังแห่งความดีของ
พระเจ้าจะมีชัยชนะเสมอ 

ผ่ำนทำงควำมลบัประกำรทีส่ำมของฟำตมิำ  
ฟำติมำเปรียบเหมือนโรงเรียนที่แม่พระสอนเรำ 
ว่ำแม่พระทรงคุม้ครองผูท้ีร่กัและวำงใจในพระนำง 
เหตุการณ์การลอบปลงพระชนม์พระสนัตะปาปา
ยอห์น ปอล ที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้ คือ เมื่อ
พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงเป็นพระ
สันตะปาปาได้สามปี พระองค์ทรงถูกลอบปลง
พระชนม์ โดยอาลี อักกา มือปืนชาวตุรกี เมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1981 (ซึ่งตรงกับ 
วันฉลองแม่พระฟาติมา) ณ ลานหน้ามหาวิหาร
นกับุญเปโตร เล่ากนัว่ามกีระสนุปืนนดัหนึง่เฉยีด
เส้นเลือดส�าคัญที่ไปเลี้ยงหัวใจของพระองค์
เพียงไม่กี่มิลลิเมตร ถ้ากระสุนปืนนัดนั้นไปถูก
เส้นเลอืดส�าคัญ พระองค์คงจะสิน้พระชนม์ทันที 

พระองค์เชือ่อย่างสดุหัวใจว่าแม่พระทรงช่วยชวีติ
ของพระองค์ไว้ให้รอดพ้นจากความตาย

ดงันัน้เมือ่พระองค์หายดแีล้ว พระสนัตะ- 
ปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนฟาติมา 
ระหว่างวนัท่ี 12-13 พฤษภาคม ค.ศ. 1982 เพือ่
ขอบคุณแม่พระที่ช่วยพระองค์ให้รอดพ้นจาก
ความตาย (พระองค์ทรงเยอืนฟาตมิาถงึสามครัง้ 
อีกสองครั้งในปี ค.ศ. 1991 และ ค.ศ. 2000) 

ในปี ค.ศ. 1984 พระองค์ทรงมอบ
กระสุนป ืนที่หมอผ ่าตัดออกจากช ่องท ้อง 
ของพระองค์ให้สักการสถานแม่พระฟาติมา  
ทางสักการสถานได้ติดกระสุนปืนนัดนี้ไว้ที่ใต้
ยอดวงกลมด้านในมงกุฎของแม่พระฟาติมา  
เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจทุกคนที่ได้เห็น ได้
ตระหนักถึงความรักและการปกป้องของแม่พระ
ต่อลูกคนหนึ่งที่รักพระแม่อย่างสุดหัวใจ

พี่น้องสามารถไปชมมงกุฎของแม่พระ 
ฟาติมาพร้อมกระสุนปืนท่ีใช้ยิงพระสันตะปาปา
ยอห์น ปอล ที่ 2 ได้ที่พิพิธภัณฑ์ของสักการ-
สถานแม่พระฟาติมา

5. ชวีติของเด็กทัง้สามผูเ้หน็การประจักษ์ 

ของแม่พระ

ฟรังซิสโก

 ฟรงัซิสโก มาร์โต เป็นพีช่ายของยาชนิทา  
มาร์โต เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 1908 ที่
อลัยสุเตรล บิดาของท่านคอื นายมานแูอล มาร์โต  
มารดาของท่านคือ นางโอลิเปีย เดอ เยซู ท่าน
เป็นญาติของลูซีอา

ขณะที่ฟรังซิสโกเห็นแม่พระประจักษ์ที่
ฟาติมาท่านมีอายุเพียง 9 ปี ท่านเป็นเด็กน่ารัก 
แข็งแรง หน้าตาแจ่มใส กิริยาเรียบร้อย นิสัย
เป็นกวี ชอบฟังเสียงนก และชอบเป่าขลุ่ย
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ท่านก็คงเป็นเหมือนเด็กชายทั่วไปท่ีมี
ความศรัทธาในระดับหนึ่ง แต่ไม่ลึกซึ้งเท่าลูซีอา 
และยาชนิทา สงัเกตได้จากการประจกัษ์คร้ังแรก
ของแม่พระ เมื่อลูซีอาถามว่าพวกเขาจะได้ไป
สวรรค์หรอืไม่ แม่พระตอบว่าเดก็หญงิทัง้สองคน
จะได้ไปสวรรค์ และฟรังซิสโกก็จะไปเหมือนกัน 
แต่เขาจะต้องขยนัสวดลกูประค�า (สวดให้มากขึน้)  
นอกจากนั้นในการประจักษ์ของแม่พระและ 
ทูตสวรรค์ ฟรังซิสโกเห็นแม่พระและทูตสวรรค์ 
แต่ไม่ได้ยินเสียง และไม่ได้สนทนากับแม่พระ
และทูตสวรรค์ เขาฟังสารของแม่พระและทูต
สวรรค์ผ่านทางค�าบอกเล่าของลซูอีาและยาชนิทา

ประสบการณ์การพบกับแม่พระค่อยๆ 
เปล่ียนชีวติของฟรังซสิโกทลีะน้อย นบัวนัเขายิง่
ศรัทธา ใช้เวลาร�าพึงถึงพระเยซูเจ้าและค�าสอน
ของแม่พระเป็นเวลานาน เขาภาวนาด้วยความ
ต้ังใจ บางคร้ังไม่ได้ยินเสียงคนเรียก นับวัน 
เขายิ่งเป็นเด็กดี เชื่อฟังค�าสอนของบิดามารดา 
และอุทิศตนเสียสละมากขึ้น เขามีความตั้งใจว่า
สิ่งดีๆ ที่เขาท�า และความยากล�าบากต่างๆ ที่
เขายอมรับ เขาท�าเพื่อเป็นพลีกรรมโดยเห็นแก่ 
ความรักต่อพระเยซูเจ้า

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1918 ฟรังซิสโก
ป่วยหนักด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สเปน เมื่อลูซีอา 
มาเยี่ยมและถามเขาว่าเจ็บมากไหม เขาตอบ
ว่าก็มากเหมือนกัน แต่ไม่เป็นไร ฉันยอมรับ 
ความเจ็บปวดทุกอย่างเพราะฉันรักพระเจ้าและ 
แม่พระ ฉนัอยากจะรับความทกุข์ทรมานมากกว่านี้  
ไม่ช ้าฉันจะไปพบพระองค์ ฟรังซิสโกสวด 
สายประค�าทุกวันด้วยความศรัทธา

ก่อนถึงวาระสุดท้าย ฟรังซิสโกขอให้ 
ลูซีอาและยาชินทาช่วยกันคิดว่าเขายังมีบาป
ประการใดที่ยังไม่ได้แก้บาป เพราะเขาขอให้

มารดาของเขาไปตามพระสงฆ์เพื่อโปรดศีล 
อภัยบาปและส่งศีลเสบียงให้กับเขา ยาชินทาจ�า
ได้ว่าฟรังซิสโกเคยขโมยเงินของพ่อไปซื้อเม้าท์
ออร์แกน และเคยเล่นรบกันกับเพื่อน โดยเอา
หนิปาเพือ่นของเขา ฟรงัซสิโกตอบว่า “บาปนีฉ้นั
แก้บาปแล้ว แต่ฉันจะแก้บาปนี้อีก เพราะบาปนี้
ท�าให้พระเจ้าเสยีใจ พระเจ้าข้า โปรดอภยัแก่ลกู
ด้วย พวกเธอช่วยภาวนาให้ฉันด้วยนะ”

หลังจากรับศีลอภัยบาป และศีลเสบียง 
จากพระสงฆ์แล้ว ฟรงัซสิโกมสีหีน้าชืน่บาน และ
มีความสุขอย่างเห็นได้ชัด เขาสงบอยู่ตลอด
คืน รุ่งเช้าซ่ึงเป็นวันสุดท้ายในชีวิตบนโลกนี้  
เขาขอโทษสมาชิกในครอบครัวส�าหรับความผิด 
ทีเ่ขาได้กระท�า เขาเรยีกมารดาของเขา และขอให้
มารดาอวยพรและให้อภยัแก่เขาด้วย เวลา 10.00 น.  
วนัที ่4 เมษายน ค.ศ. 1919 เขาได้ถวายวญิญาณ
คืนแด่พระเจ้า และจากโลกนี้ไปอย่างสงบที่บ้าน
ของเขา แม่พระมารับเขาไปสวรรค์แล้ว

ศพของเขาถกูฝังไว้ทีส่สุานของวดัประจ�า
หมูบ้่านทีฟ่าตมิา และต่อมาได้ย้ายศพของเขาไป
ฝังที่มหาวิหารแม่พระลูกประค�า (สักการสถาน
แม่พระฟาตมิา) เมือ่วนัที ่13 มนีาคม ค.ศ. 1952

ฟรงัซิสโกได้รบัการสถาปนาเป็นบญุราศี
พร้อมกับยาชินทา โดย พระสันตะปาปายอห์น  
ปอล ที่ 2 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2000 
ณ สักการสถานแม่พระฟาติมา และฟรังซิสโก 
จะได้รับการสถาปนาเป ็นนักบุญพร้อมกับ 
ยาชินทา โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส ในวันที่ 
13 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 ที่จะถึงนี้ โอกาส 
ฉลอง 100 ปีแห่งการประจกัษ์ของแม่พระฟาตมิา  
ณ สักการสถานแม่พระฟาติมา วันฉลองของ 
บุญราศฟีรงัซิสโกและบุญราศยีาชนิทา คอื วนัท่ี 
20 กุมภาพันธ์ (วันที่ยาชินทาเสียชีวิต)
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ยาชินทา

ยาชินทา มาร์โต เป็นน้องของฟรังซิสโก 
มาร์โต เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 1910 ที่
อลัยสุเตรล บดิาของเธอคอื นายมานแูอล มาร์โต  
มารดาของเธอคือ นางโอลิเปีย เดอ เยซู เธอ
เป็นญาติของลูซีอา

ขณะที่ยาชินทาเห็นแม่พระประจักษ์ที่
ฟาติมาเธอมีอายุเพียง 7 ปี ขณะที่ทูตสวรรค์
ประจักษ์มาก่อนการประจักษ์ของแม่พระ และ
เมื่อแม่พระประจักษ์มา ยาชินทาเห็นและได้ยิน 
ค�าพูดของแม่พระและทูตสวรรค์ แต่ไม่ได้
สนทนากับแม่พระและทูตสวรรค์

เธอเป็นเด็กฉลาด ช่างพูด ร่าเริง และ
ยิ้มแย้มแจ่มใส เธอชอบกระโดดโลดเต้นและ
ร้องร�าท�าเพลง แต่เธอก็รู้จักหยุดเมื่อมีความคิด
ลึกซึ้งเข้ามาในจิตใจ ที่ส�าคัญคือเธอรักการสวด
ลกูประค�า กระนัน้กด็เีนือ่งจากเธอเป็นลกูคนเลก็  
และได้รับการเอาใจใส่อย่างดีจากครอบครัว 
เธอจึงมีความอ่อนแอบ้างตามประสามนุษย์ คือ  
ขี้งอน เมื่อถูกขัดใจก็มักจะท�าหน้าบึ้ง

เมื่ อ เห็นการประจักษ ์ของแม ่พระ 
ครั้งแรกแล้ว เด็กทั้งสามตกลงใจที่จะเก็บเป็น 

ความลับ เพราะกลัวคนจะไม่เชื่อและหาว่าพวก
เขาโกหก แต่ยาชินทาเก็บความยินดีไว้ไม่อยู่ 
สุดท้ายก็เล่าเรื่องนี้ให้มารดาของท่านฟังอย่าง 
น่ารกัตามประสาซ่ือ ตอนหนึง่เธอกล่าวกบัมารดา
ของเธอว่า “...ฟรงัซิสโกกบัหนตู้องสวดสายประค�า 
แม่พระสั่งไว้... แม่ก็ต้องสวดทุกวัน แม่พระ
ต้องการเช่นนั้น”

สิ่งนี้ท�าให้ลูซีอาพบกับความยากล�าบาก 
เธอถูกมารดาของเธอหาว่าเธอเป็นเด็กโกหก  
เธอถูกท�าโทษ และถูกตี นอกจากนั้นเด็กๆ ยัง
ถูกนายกเทศมนตรีที่ไม่ชอบพระเจ้าจับไปกักตัว 
ยาชินทาแม้จะเป็นเด็กท่ีสุด แม้จะถูกขู่ว่าจะ 
จับตัวเธอโยนลงไปในกระทะน�้ามันท่ีต้ังบน
เตาไฟร้อน เธอก็ยอมรับเพราะเห็นแก่ความรัก
ต่อแม่พระ แม้สุดท้ายจะเป็นแค่ค�าขู่เท่านั้น

จะเห็นได้ว ่าหลังจากได้เห็นแม่พระ
ประจักษ์ ยาชินทาค่อยๆ เติบโตทางด้าน 
ความเชื่อ พัฒนาตนเอง และค่อยปรับปรุงข้อ
บกพร่องของตน เธอตระหนักว่าบาปมีผลร้าย 
เพียงใด ดั้งนั้น เธอจึงหมั่นสวดลูกประค�า  
พลีกรรม ใช้โทษบาป และยอมรับความทุกข์
ทรมานทั้งหลายเพื่อให้คนบาปกลับใจ
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หลังจากการประจักษ์ของแม่พระครั้ง
สุดท้ายประมาณ 1 ปี ยาชินทาได้มีส่วนร่วม 
ทนทรมานและแบกกางเขนของพระเยซูเจ้า  
แม่พระเสด็จมาเยี่ยมฟรังซิสโกที่ป ่วยหนัก 
ให้เตรียมตัวตาย และถามยาชินทาซึ่งก�าลังป่วย
ด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สเปนว่า เธอจะอยู่ต่ออีก
หน่อยเพื่อให้คนบาปกลับใจหรือไม่ เธอจะไม่
หายแต่จะป่วยมากขึ้นเพื่อความรักต่อพระเจ้า 
และเพื่อคนบาปจะได้กลับใจ ยาชินทาน้อมรับ
พระประสงค์ของพระเจ้าผ่านทางแม่พระด้วย
ความกล้าหาญ

หลังจากพระยกฟรังซิสโกไปแล ้ว  
ยาชินทาเร่ิมป่วยหนักมากขึ้นเร่ือยๆ แพทย์
ตรวจพบว่ามีฝีเกิดข้ึนที่เยื่อปอดข้างซ้ายของเธอ 
ซึ่งเป็นสาเหตุให้เธอเจ็บปวดทรมานมาก เธอ
อดทนแม้เมื่อเจ็บมากเธอยังภาวนาว่า “พระเยซู
เจ้าข้า ลกูรกัพระองค์” เธอบอกบัลซูอีาว่าแม่พระ
ต้องการให้เธอเข้าโรงพยาบาลถงึสองแห่ง เธอจะ
ไม่หาย แต่จะทรมานมากขึ้น เพื่อความรักต่อ 
แม่พระและเพื่อคนบาปจะได้กลับใจ

ยาชนิทาถกูน�าไปรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล
นักบุญออกัสตินที่วิลลาโนวาแห่งโอแรม การ
รักษาที่โรงพยาบาลนี้ไม่เกิดผล สองเดือนต่อ
มาเธอกลับมาที่บ้านพร้อมกับมีแผลใหญ่ที่สีข้าง 
เธออดทนต่อความเจบ็ปวดโดยไม่บ่นหรอืแสดง
ความไม่พอใจ

ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1920 เธอถูก
ย้ายไปรักษาตัวที่ลิสบอน การย้ายจากบ้านไป
อยู่ในที่ที่ห่างไกลเช่นนั้น เป็นการพลีกรรมอัน 
ยิง่ใหญ่ส�าหรบัยาชนิทาซึง่เป็นเดก็ทีน่่ารกัและเป็น
ทีร่กัของบดิามารดา เธอทราบดีว่าเธอจะต้องตาย 
อย่างโดดเดีย่วทีน่ี ่เขาน�าเธอไปพกัทีโ่รงเรยีนแห่ง
หนึ่ง ซึ่งมีซิสเตอร์มารีอา คอดีโน เป็นอธิการิณี  
ความสขุและความบรรเทาใจทีส่ดุของเธอ คอืการ

ได้รบัศลีมหาสนทิทกุเช้าด้วยความศรทัธา แม่พระ 
เสด็จมาเยี่ยมเธอสามครั้ง ต่อมาเธอถูกย้าย 
ไปอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงลิสบอน 

วนัศกุร์ที ่20 กมุภาพนัธ์ เวลา 18.00 น. 
เธอขอพยาบาลให้ตามพระสงฆ์มาเพื่อโปรดศีล
เจิมคนไข้แก่เธอ (ในสมัยนั้นเรียกศีลศักดิ์สิทธิ์
ประการนี้ว่าศีลทาสุดท้าย) ประมาณ 20.00 น. 
พระสงฆ์มาโปรดศีลเจิมคนไข้ให้แก่เธอ เธอ
ขอรับศีลเสบียง แต่พระสงฆ์เห็นว่าอาการของ
เธอยงัไม่หนกัมากจงึสญัญาว่าจะมาส่งศลีเสบียง
ให้เธอในตอนเช้า หลังจากอดทนต่อความเจ็บ
ปวดมากมายเพราะเห็นแก่ความรักต่อพระเจ้า
แล้ว ยาชินทาได้ถวายวิญญาณของเธอคืนแด่
พระเจ้าและจากโลกนี้ไปอย่างสงบในคืนวันนั้น 
เวลา 22.30 น. 

ศพของยาชนิทาถกูฝังที่วิลลาโนวา แหง่
โอแรม เมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 1935 เขา
ได้ย้ายศพของเธอมาฝังไว้ที่สุสานของวัดประจ�า
หมู่บ้านที่ฟาติมา และต่อมาได้ย้ายศพของเธอ
ไปฝังท่ีมหาวิหารแม่พระลูกประค�า (สักการ-
สถานแม่พระฟาติมา) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
ค.ศ. 1951

ยาชินทาได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศี
พร้อมกับฟรังซิสโก โดยพระสันตะปาปายอห์น 
ปอล ที่ 2 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2000 
ณ สักการสถานแม่พระฟาติมา และยาชินทา 
จะได้รับการสถาปนาเป ็นนักบุญพร้อมกับ 
ฟรังซิสโก โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส ในวันที่  
13 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 ที่จะถึงนี้ โอกาส
ฉลอง 100 ปีแห่งการประจกัษ์ของแม่พระฟาตมิา 
ณ สักการสถานแม่พระฟาติมา วันฉลองของ 
บุญราศยีาชนิทาและบุญราศฟีรงัซิสโก คอื วนัท่ี 
20 กุมภาพันธ์ (วันที่ยาชินทาเสียชีวิต) 
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ลูซีอา

ลูซีอาเกิดเม่ือวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 
1907 ที่อัลยุสเตรล บิดาของเธอคือ นายอันโน
นีโอ ดอสซังโตส มารดาของเธอคือ นางมารีอา 
โรซา เธอเป็นญาติของฟรังซิสโกและยาชินทา

ขณะที่ลูซีอาเห็นแม่พระประจักษ์ ท่ี 
ฟาติมาเธอมีอายุ 10 ปี ขณะที่ทูตสวรรค์
ประจักษ์มาก่อนการประจักษ์ของแม่พระ และ
เมื่อแม่พระประจักษ์มา ลูซีอาเห็น ได้ยิน  
และเป็นผู้สนทนากับแม่พระและทูตสวรรค์
 เธอมีนิสัยสุขุม มีจิตใจเข้มแข็ง สุภาพ 
รอบคอบ และรักความสงบ มารดาของเธอ
เป็นคนศรัทธาและปลูกฝังคุณธรมความรักต่อ
พระเจ้า และความซื่อสัตย์ให้กับเธอ เธอรับศีล
มหาสนิทครั้งแรกเมื่ออายุ 7 ปี

หลังจากข่าวการประจักษ์ของแม่พระ 
ฟาติมาครั้งแรกถูกเผยแผ่ออกไป สิ่งนี้น�าความ
ยุง่ยากมาสูชี่วิตของเธอ ชาวบ้านหลายคนรวมทัง้ 
ครอบครัวของเธอไม่เชื่อและหาว่าเธอโกหก  
คุณพ่อเจ้าอาวาสบอกกับเธอว่ามันอาจเป็น 
เล่ห์กลของปีศาจที่หลอกลวงเธอ สิ่งนี้ท�าให้เธอ
ตัดสินใจว่าจะไม่ไปทีแ่อ่งอเีรีย สถานทีท่ีแ่ม่พระ
นัดให้ไปพบในวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1917 
แต่เธอรู ้สึกว่ามีพลังลึกลับในใจที่ผลักดันให้
เธอไปที่นั่น พร้อมทั้งค�าชวนของฟรังซิสโกและ 
ยาชินทาให้ไปพบแม่พระด้วยกันที่นั่น ที่สุดเธอ
จึงตัดสินใจไปพบกับแม่พระในการประจักษ์ 
ครั้งที่สามของพระนาง

ในการประจักษ์ทุกคร้ังลูซีอาเป ็นผู ้
สนทนากับแม่พระ เธอเป็นคนกลางน�าเสนอ 
ค�าวอนขอของประชาชนให้แม่พระรับทราบ เธอ
วอนขออัศจรรย์จากแม่พระเพื่อทุกคนจะได้เชื่อ 
เม่ือเดก็ทัง้สามถกูนายกเทศมนตรีน�าไปสอบสวน 
กักตัว และขู่ว่าจะโยนเด็กทั้งสามลงในกระทะ
น�า้มันทีก่�าลงัเดอืด ลซูอีาได้แสดงความเป็นผูน้�า 
คอยให้ก�าลังใจน้องทั้งสองให้รักษาความลับ

ของแม่พระอย่างกล้าหาญ เมื่อฟรังซิสโกและ 
ยาชนิทาป่วยหนกั ลซีูอาหมัน่ไปเยีย่ม ให้ก�าลงัใจ  
บรรเทาใจน้องท้ังสองด้วยหัวใจท่ีเปี ่ยมด้วย
ความรัก

ในปี ค.ศ. 1921 พระสังฆราชซิลวา  
พระสังฆราชแห่งเลอีรีอา ได้เรียกลูซีอาเข้า
พบ ท่านได้ฟังเธอเล่าเกี่ยวกับการประจักษ์ของ 
แม่พระ ท่านได้แจ้งให้เธอทราบว่าจะส่งเธอไป
ศึกษาต่อ เพื่อท�าตามความประสงค์ของแม่พระ 
เพือ่ความสงบสขุของเธอ จะได้ตัง้ใจคดิถงึแม่พระ 
และสวดภาวนา และยังเป็นการทดสอบศรัทธา
ท่ีแท้จรงิของประชาชนต่อการประจักษ์ของแม่พระ 
ที่ฟาติมา ก่อนที่จะจากบ้านของเธอ ลูซีอาไปที่
แอ่งอีเรียอีกครั้งหนึ่ง ในบันทึกของเธอเล่าว่า  
แม่พระประจักษ์มาและบอกให้เธอท�าตามที่
พระสังฆราชสั่ง เพราะสิ่งนี้คือพระประสงค์ของ
พระเจ้า ซ่ึงเธอตอบรบักบัแม่พระว่าเธอจะปฏบัิติ
ตามทุกอย่างที่พระสังฆราชสั่ง

พระสงัฆราชส่งเธอไปศกึษาทีโ่รงเรยีนของ 
ซิสเตอร์คณะนักบุญโดโรธีที่วิลาร์ใกล้กับเมือง 
ปอร์โต เมือ่วนัที ่25 ตลุาคม ค.ศ. 1925 เธอสมคัร 
เข้าเป ็นผู ้ฝ ึกหัดในคณะซิสเตอร์แห่งนักบุญ 
โดโรธี ที่อารามที่ปอนเตรเวดรา แม่พระประจักษ์ 
มาหาเธออีกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1925  
แม่พระบอกเธอให้เผยแผ่การมาร่วมมิสซา รับ 
ศีลมหาสนิท และกิจศรัทธาในวันเสาร์ต้นเดือน  
และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1926 สองเดือน 
ต่อจากนั้น พระกุมารเยซูประจักษ์มาหาเธอ ทรง
บอกให้เธอเผยแผ่ความศรัทธาต่อพระมารดา 
ผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระองค์

วันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1926 ลูซีอาเข้า 
นวกสถานท่ีอารามเมืองตุย ประเทศสเปน  
เธอปฏิญาณตนครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
ค.ศ. 1928 และปฏิญาณตนตลอดชีวิตเมื่อวันที่ 
3 ตุลาคม ค.ศ. 1934 เธอได้รับนามว่าซิสเตอร์
มารีย์แห่งแม่พระมหาทุกข์
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ปีค.ศ. 1948 เพื่อจะได้ใช้ชีวิตบ�าเพ็ญ
พรตและสวดภาวนามากยิ่งขึ้น ลูซีอาได้ย้าย
จากคณะนกับญุโดโรธมีาเข้าเป็นซสิเตอร์ในคณะ 
คาร์เมไลท์ และประจ�าอยูท่ีอ่ารามนกับญุเทเรซา  
เมืองโคอิมบรา เธอได้รับนามว่าซิสเตอร์มารีย์ 
ลูซีอาแห่งพระเยซูเจ้าและดวงหทัยนิรมลของ
แม่พระ

ปีค.ศ. 1967 ซิสเตอร์ลูซีอาเดินทาง
ไปที่ฟาติมาเพื่อฉลอง 50 ปีแห่งการประจักษ์
ของแม่พระฟาติมา โดยพระสันตะปาปาเปาโล 
ที่ 6 ทรงเป็นประธานในพิธีมิสซา ซิสเตอร์ลูซีอา 
ไปที่ฟาติมาอีกคร้ังในปีค.ศ. 1982 เมื่อพระ 
สันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จมาที่สักการ-
สถานแม่พระฟาติมา เพื่อขอบพระคุณแม่พระ
ที่ทรงช่วยปกป้องชีวิตของพระองค์จากการ 
ถูกลอบปลงพระชนม์ และอีกครั้งหนึ่งเมื่อ 
พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือน 
ฟาติมาครัง้ที ่2 โอกาสครบรอบ 10 ปีทีพ่ระองค์
ถูกลอบปลงพระชนม์ และครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่  
13 พฤษภาคม ค.ศ. 2000 โอกาสสถาปนา 
ฟรังซิสโกและยาชินทาเป็นบุญราศี

ลซูอีาได้เขยีนหนงัสอืบนัทกึความทรงจ�า  
เล่าเรือ่งเหตกุารณ์ทีฟ่าตมิา อธบิายสารของฟาตมิา  
และตอบค�าถามเกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตตามสาร
ของแม่พระแห่งฟาติมาตามที่เธอถูกสอบถาม

ในการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา 
ครัง้ทีส่อง แม่พระบอกกบัเธอว่า “ฉนัจะรับยาชนิทา 
และฟรังซิสโกไปสวรรค์ในไม่ช้านี้ ส่วนหนูนั้น
ยงัต้องอยูอ่กีนาน พระเยซเูจ้าทรงมีพระประสงค์
ให้หนนู�าคนอืน่มารู้จกัและรักฉนั พระองค์ทรงม ี
พระประสงค์ให้โลกมีความศรัทธาต่อดวงหทัย
นิรมลของฉัน” แม่พระสัญญากับลูซีอาว่า ดวง
หทยันริมลของพระนางจะเป็นทีห่ลบภยั และเป็น 
หนทางน�าลูซีอาไปหาพระเจ้า

พนัธกจิทีแ่ม่พระทรงมอบให้กบัซสิเตอร์ 
ลูซีอาในโลกนี้จบลงแล้ว เธอป่วยด้วยโรคชรา
และถวายชีวิตของเธอคืนแด่พระเจ้า เมื่อวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005 อายุได้ 97 ปี มิสซา
ปลงศพของเธอจัดท่ีอาสนวิหารเมืองโคอิมบรา 
โดยพระคุณเจ้าอันโตนีโอ เคลโต พระสังฆราช
แห่งโคอิมบราเป็นประธานในพิธี ศพของเธอถูก
ฝังชั่วคราว ณ สุสานของอารามที่เธออยู่ ก่อน
ที่จะย้ายศพของเธอมาฝังที่มหาวิหารแม่พระ 
ลกูประค�า (สกัการสถานแม่พระฟาตมิา) สถานที่ 
ท่ีร่างของยาชนิทาและฟรงัซิสโกถกูฝังก่อนหน้านี้

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008 พระ 
สนัตะปาปาเบเนดกิต์ ท่ี 16 ทรงอนญุาตให้ด�าเนนิ
เรือ่งตามกระบวนการการรบัรองการเป็นบญุราศี
และนักบุญของซิสเตอร์ลูซีอา โดยทรงอนุญาต
ให้ยกเว้นกฎเกณฑ์การเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้ง 
บุญราศีและนักบุญ คือ เสียชีวิต 5 ปีแล้วจึง
ด�าเนินเรื่องได้ (ด�าเนินเรื่องหลังจากที่ซิสเตอร์ 
ลูซีอาเสียชีวิตได้สามปี)

วนัที ่30 เมษายน ค.ศ. 2008 พระสงัฆราช 
แห่งโคอิมบราเริ่มกระบวนการพิจารณาของพระ
ศาสนจกัรเพือ่รบัรองการเป็นบญุราศขีองซสิเตอร์
มารีย์ ลูซีอาแห่งพระเยซูเจ้าและดวงหทัยนิรมล
ของแม่พระ

ไตร่ตรองชีวิตของเด็กทั้งสามผู ้เห็นการ

ประจักษ์ของแม่พระ

ชวิีตของบญุราศยีาชนิทา บญุราศฟีรงัซสิโก  
และซิสเตอร์ลูซีอา ท�าให้ผู้เขียนคิดถึงพระด�ารัส
ของพระ เยซู เจ้าที่ ตรัส ว่า “ข้ำ แต่ พระ บิดำ เจ้ำฟ้ำ 
 เจ้ำแผ่น ดนิ ข้ำพ เจ้ำ สรร เสรญิ พระ องค์ ท่ี ทรง ปิดบัง 
เรื่อง เหล่ำ นี้ จำก บรรดำ ผู้ มี ปรีชำ และ รอบรู้ แต่ 
ทรง เปิดเผย แก่ บรรดำ ผู้ ต�ำ่ต้อย” (มธ 11:25) ท่าน
ทั้งสามมาจากครอบครัวที่ยากจน อยู่ในหมู่บ้าน 
เล็กๆ ท่ีห่างไกลความเจริญ พวกท่านเห็น
การประจักษ์ของแม่พระเมื่ออายุยังน้อย อ่าน
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ท่านมีความตั้งใจว่าสิ่งดีๆ ที่พวกท่านท�า และ
ความยากล�าบากต่างๆ ที่พวกท่านยอมรับ พวก
ท่านท�าเพื่อเป็นพลีกรรมโดยเห็นแก่ความรักต่อ 
พระเยซูเจ้าและแม่พระ และเพื่อคนบาปจะได้
กลับใจ จึงเป็นก�าลังใจและแบบอย่างที่ดีแก่เรา
ในการด�าเนนิชวิีต แม้เราจะไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบ 
แต่ถ้าเรามีความรักต่อพระเจ้า เราหมั่นพบปะ
และสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ ผ่านทาง 
พิธีมิสซา การรับศีลมหาสนิท การอ่านพระวาจา  
การสวดภาวนา กิจการแห่งความรักต่อเพื่อน
มนุษย์ และมีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาชีวิต
และแก้ไขข้อบกพร่องของเรา เราก็จะบรรลุถึง
ความศักดิ์สิทธิ์เหมือนท่านทั้งสามได้เช่นกัน  
ผูเ้ขยีนชอบค�าทีพ่ระสนัตะปาปายอห์น ปอล ที ่2 
กล่าวในพธีิสถาปนาบุญราศยีาชนิทาและบุญราศ ี
ฟรังซิสโก ท ่านทั้งสองเป ็นบุญราศีที่มิใช ่ 
มรณสักขีท่ีอายุน้อยท่ีสุด พระองค์ตรัสว่า  
“บุญรำศียำชินทำและบุญรำศีฟรังซิสโกได้รับ 
กำรรับรองกำรเป็นบุญรำศีจำกพระศำสนจักร
มิใช่เพียงเพรำะท่ำนได้เห็นกำรประจักษ์ของ 
แม่พระ แต่เพรำะท ่ำนท้ังสองมีคุณธรรม 
คริสตชนในขั้นวีรกรรมตำมวัยของตน” 

ท่ำนทั้งสำมเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่เรำใน
กำรพลีกรรม และยอมรับควำมยำกล�ำบำกใน
ชีวิตเพรำะเห็นแก่ควำมรักต่อพระเจ้ำ ในการ
ประจักษ์ของแม่พระฟาติมา แม่พระบอกกับ 
บญุราศยีาชนิทา บญุราศฟีรงัซสิโก และซสิเตอร์ 
ลูซีอาเสมอว่า ให้สวดภาวนา ท�าพลีกรรมบ่อยๆ 
และยอมรับความยากล�าบากในชีวิตเพราะเห็น
แก่ความรักต่อพระเจ้า ท่านทั้งสามยึดมั่นใน
สิ่งที่แม่พระสอน โดยยอมรับความยากล�าบาก
ที่พระเจ้าทรงประทานให้ สวดภาวนาและท�า 
พลีกรรมบ่อยๆ บุญราศีฟรังซิสโกเมื่อเผชิญกับ
ความยากล�าบาก ท่านน้อมรับและกล่าวว่า “ฉัน
ยอมรับความยากล�าบากนี้เพื่อปลอบโยนพระ

หนังสือไม่ออกและเขียนหนังสือไม่ได้ สิ่งที่มีคือ
รากฐานความศรัทธาทีค่รอบครัวได้ปลกูฝังให้กบั 
พวกท่าน แต่พระเจ ้าทรงพอพระทัยเรียก
พวกท่านให้เป็นเคร่ืองมือเผยแผ่สาสน์รักของ
พระองค์ผ่านทางการประจักษ์ของพระนางมารีย์ 
ท่านทัง้สามน้อมรับตามประสาซือ่ ด้วยความเชือ่  
ความรัก และความกล้าหาญตามวัยของท่าน 
และเครื่องมือเล็กๆ 3 ชิ้นนี้ที่แม่พระทรงใช้
ก็ได้เป็นเครื่องมือที่ดีที่น�าพระพรนานัปการของ
พระเจ้ามาสู่โลก เช่นเดียวกัน ในชีวิตของเรา 
พระเจ้าทรงมอบหมายหน้าที่ตามบทบาทในชีวิต
ท่ีแตกต่างกันให้กับเรา เพื่อเราจะได้น�าพระพร
และความรกัของพระองค์ไปสูเ่พือ่นมนุษย์ ขอให้ 
เรำน้อมรับพระประสงค์ของพระองค์ ด้วย 
ควำมชื่อ ควำมรัก และควำมกล้ำหำญ และ 
เป็นเคร่ืองมือชิ้นเล็กๆ ที่มีประสิทธิภำพของ
พระองค์ในกำรน�ำพระพรและควำมรักของ
พระองค์ไปสูเ่พือ่นมนษุย์ เพราะไม่มใีครต�า่ต้อย
จนไม่อาจมอบความรักให้กับผู้อื่นได้ ขอให้เรำ 
มุ่งม่ันทีจ่ะท�ำกจิกำรดเีลก็ๆ น้อยๆ ในชวีติของเรำ 
ด้วยควำมรักอันยิ่งใหญ่ เช่นเดียวกับบุญรำศี 
ยำชินทำ บุญรำศีฟรังซิสโก และซิสเตอร์ลูซีอำ

นักบุญไม่ได ้เกิดมำพร้อมกับควำม
สมบูรณ์แบบ แต่นักบุญคือผู้ที่พยำยำมแก้ไข
ข้อบกพร่องและพัฒนำตนจนบรรลุถึงควำม
ศักดิ์สิทธิ์ บุญราศียาชินทา บุญราศีฟรังซิสโก 
และซิสเตอร์ลูซีอา ก่อนที่ท่านได้เห็นแม่พระ
ประจักษ์ ท่านก็มีทั้งความดีและความอ่อนแอ
บกพร่องเหมือนกับเด็กๆ ทั่วไป แต่หลังจากได้
เห็นแม่พระประจักษ์ ประสบการณ์การพบกับ 
แม่พระค่อยๆ เปลี่ยนชีวิตของท่านทั้งสาม 
ทีละน้อย พวกท่านค่อยๆ เติบโตทางด้าน 
ความเชือ่ ความศรทัธา ความรกัในการสวดภาวนา  
นับวันพวกท่านยิ่งเป็นเด็กดี เชื่อฟังค�าสอนของ
บิดามารดา และอุทิศตนเสียสละมากขึ้น พวก
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เยซูเจ้าและท�าให้พระองค์มีความสุข” บุญราศี 
ยาชินทาเมื่อป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สเปนใน
ช่วงท้ายๆ ของชวีติ แม่พระเสดจ็มาพบท่านและ
ขอให้ท่านรับทนทรมานจากความเจ็บปวดที่จะ
ทวีมากข้ึน และท่านจะต้องตายอย่างโดดเดี่ยว  
เพื่อความรักต่อพระเจ้า และเพื่อคนบาปจะได้
กลับใจ ท่านน้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้า
ผ ่านทางแม่พระและยอมรับความเจ็บปวด
ทรมานต่างๆ ด้วยความรักอย่างสุดหัวใจ
ต่อพระเจ้าและแม่พระ โดยไม่บ่นหรือแสดง 
ความไม่พอใจ ลูซีอาก็ต้องใช้ความอดทนอย่าง
มากในความเข้าใจผิดของเพื่อนบ้าน รวมทั้ง
สมาชิกในครอบครัว และคุณพ่อเจ้าวัดที่คิดว่า
ท่านโกหกและสร้างเร่ืองขึ้น บางคร้ังท่านก็ท้อ 
แต่ด้วยความเชื่อมั่นคงต่อพระเจ้า ท่านยอมรับ
ความยากล�าบากนั้นและถวายเป็นเครื่องบูชา
เพราะเห็นแก่ความรักต่อพระเจ้าและแม่พระ  
เม่ือเห็นแบบอย่ำงชีวิตของท่ำนทั้งสำมในเรื่องนี้ 
เรำคงต้องถำมตนเองเสมอๆ ว่ำ เมื่อเรำเผชิญ 
กบัควำมยำกล�ำบำก เรำมท่ีำทอีย่ำงไร ท้อแท้ บ่น  
ต่อว่ำพระเจ้ำ หรือยอมรับควำมยำกล�ำบำกใน
ชีวิตเพรำะเห็นแก่ควำมรักต่อพระเจ้ำเหมือนกับ
พวกท่ำน 

พระเจ้ำทรงเป็นพลังแก่ผู ้มีควำมเชื่อ 
ในพระองค์ มีการทดลองมากมายที่บุญราศี 
ยาชินทา บุญราศีฟรังซิสโก และซิสเตอร์ลูซีอา
ต้องเผชิญ การถูกเยาะเย้ย ถูกใส่ร้าย และ
ถูกโจมตีจากผู้ที่ไม่เชื่อ การถูกกักขังและข่มขู่
จากนายกเทศมนตรี ฯลฯ ความรักต่อพระเจ้า
และแม่พระเป็นพลังแก่ท่านทั้งสามให้เอาชนะ
การทดลองต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของท่าน 
ท�าให้ผู้เขียนนึกถึงค�าสอนของนักบุญเปาโลที่ว่า  
“ใคร จะ พรำก เรำ จำก ควำม รัก ของ พระ คริสต เจ้ำ 
ได้  ควำม ทุกข์ ล�ำ เค็ญ หรือ  ควำม คับแค้นใจ หรือ  
กำร เบียด เบียน ข่มเหง หรือ กำร ขำด อำหำร และ 

เครื่องนุ่งห่ม หรือ ภยันตรำย และ คม ดำบ หรือ...  แต่ 
ใน กำร ทดลอง ทั้งหมด นี้ เรำ ชนะ ได้ ง่ำย อำศัย พระ 
ผู้ ทรง รัก เรำ” (รม 8:35,37) ใช่ครับ การผจญ
ล่อลวงของปีศาจ ความยากล�าบาก ความทุกข์  
และการทดลองท่ีเราเผชญิ จะไม่สามารถเอาชนะเรา
ได้ หากเรายึดมั่นในพระเจ้าผู้ทรงรักเรา

6. เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องหลังการประจักษ์

ของแม่พระฟาติมา

ในบทความนี้ ผู้เขียนขอคัดเอาเหตุการณ์ 
บางประการหลังการประจักษ์ของแม่พระฟาติมามา
น�าเสนอ ดังนี้

4 เมษายน ค.ศ. 1919 ฟรังซิสโกเสียชีวิต เมื่อ 
อายุ 12 ปี

28 เมษายน ค.ศ. 1919 เริม่สร้างวดัน้อยแห่งการ
ประจักษ์

20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1920 ยาชินทาเสียชีวิต เมื่อ
อายุ 10 ปี

13 ตุลาคม ค.ศ. 1921 อนุญาตให้ถวายมิสซา 
เป็นครั้งแรกที่วัดน้อยแห่งการประจักษ์

6 มีนาคม ค.ศ. 1922 วัดน้อยแห่งการประจักษ์
ถกูวางระเบดิและได้รบัความเสยีหายอย่าง
มาก

3 พฤษภาคม ค.ศ. 1922 พ ร ะ สั ง ฆ ร า ซิ ล ว า  
พระสังฆราชแห่งเลอีรีอาเริ่มกระบวนการ
ของพระศาสนจักรเพื่อตรวจสอบและ
รับรองการประจักษ์ที่ฟาติมา

13 มกราคม ค.ศ. 1923 วดัน้อยแห่งการประจกัษ์ 
เปิดใหม่อีกครัง้หลงัจากได้รบัการซ่อมแซม

26 มิถุนายน ค.ศ. 1927 พระสงัฆราชซิลวามาเป็น
ประธาน แสดงความคารวะต่อแม่พระเป็น
ครั้งแรก ณ บริเวณที่แม่พระประจักษ์

13 พฤษภาคม 1928 เ ริ่ ม ส ร ้ า ง มห า วิ ห า ร 
แม่พระลูกประค�า (มีพิธีถวายมหาวิหาร 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1953)
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13 ตุลาคม ค.ศ. 1930 พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช แ ห ่ ง 
เลอรีอีา โดยจดหมายทางการ “พระญาณ
เอื้ออาทร ของพระเจ้า” ได้ประกาศว่า  
การประจกัษ์ทีแ่อ่งอเีรีย ฟาตมิา เป็นสิง่ที่
เชือ่ถอืได้ และอนญุาตให้สกัการะแม่พระ
แห่งฟาติมาโดยเปิดเผยได้

31 พฤษภาคม ค.ศ. 1931  ถวายประเทศโปรตุเกส
แด่ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์

31 ตุลาคม ค.ศ. 1942 โอกาส 25 ป ี แห ่ ง
การประจักษ์ของแม่พระฟาติมา พระ
สนัตะปาปาปีโอ ที ่12 ตรสัปราศรยัผ่านทาง
วิทยุกระจายเสียงของวาติกัน ทรงถวาย 
โลกแด่ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์  
(และทรงกล่าวถึงประเทศรัสเซียเป็น
พิเศษตามความประสงค์ของแม่พระ)

13 พฤษภาคม ค.ศ. 1946  พิธีสวมมงกุฎพระรูป 
แม่พระฟาติมา ณ วัดน้อยแห่งการ
ประจักษ์ โดยพระคาร์ดินัลมาร์แซลลา 
ผู้แทนพระสันตะปาปาเป็นผู้ประกอบพิธี

13 ตุลาคม ค.ศ. 1951 พิธีปิดปีศักดิ์สิทธิ์ที่ฟาติมา  
โดยพระคาร์ดินัลเทเดสคินิ ผู้แทนพระ
สันตะปาปา

13 พฤษภาคม ค.ศ. 196 พระสันตะปาปาเปาโล 
ที่ 6 เสด็จไปแสวงบุญที่ฟาติมา โอกาส 
สมโภช 50 ปี แห่งการประจกัษ์ของแม่พระ  
ทรงภาวนาเพื่อสันติภาพของโลกและ
ความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักร

10 กรกฎาคม ค.ศ. 1977 พระค า ร ์ ดิ นั ล ลู ช านี  
(ต่อมาคือพระสันตะปาปายอห์น ปอล  
ที่ 1) พระอัยกาแห่งเวนิสเดินทางไป 
แสวงบุญที่ฟาติมา

12-13 พฤษภาคม ค.ศ. 1982 พระสันตะปาปา 
ยอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จไปแสวงบุญ
ที่ฟาติมาเพื่อขอบพระคุณ แม่พระที่

ทรงช ่ วยปกป ้องชี วิตของพระองค ์  
หนึ่งปีหลังจากท่ีพระองค์ถูกลอบปลง
พระชนม์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 
1981 ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร  
กรงุโรม พระองค์ทรงถวายพระศาสนจกัร 
มนษุย์ และนานาชาต ิแด่ดวงหทยันริมล
ของพระนางมารีย์ 

25 มีนาคม ค.ศ. 1984 ต่อหน้าพระรูปแม่พระ 
ฟาติมา ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร 
กรงุโรม พระสนัตะปาปายอห์น ปอล ท่ี 2  
ทรงรื้อฟื ้นการถวายโลกแด่ดวงหทัย
นิรมล ของพระนางมารีย์ โดยความเป็น
หนึ่งเดียวกับพระสังฆราชทั่วโลก

12-13 พฤษภาคม ค.ศ. 1991 ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
สันตะปาปายอห์น ปอล ท่ี 2 เสด็จ
ไปแสวงบุญที่ฟาติมาครั้งที่ 2 โอกาส
ครบรอบ 10 ปี ท่ีพระองค์ถูกลอบ 
ปลงพระชนม์

13 พฤษภาคม ค.ศ. 2000  สมเด็จพระสันตะ- 
ปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จไปแสวงบุญ 
ที่ ฟ าติ ม าครั้ ง ที่  3  ทรงสถาปนา 
ฟรังซิสโก และยาชินทา เป็นบุญราศี  
ณ สั กก า รสถ านแม ่ พ ร ะฟ า ติ ม า 
ท ่ ามกลางประชาชนมาเข ้ าร ่ วมพิธี
ประมาณ 650,000 คน ในโอกาส
เดียวกันนี้ พระองค์ทรงมอบหมายให้
พระคาร์ดินัลอันเยโล โซดาโน เป็น 
ผู้ประกาศความลับข้อที่สามแห่งฟาติมา 
ให้คริสตชนและชาวโลกได้รับทราบ

7-8 ตุลาคม ค.ศ. 2000 พระรู ปของแม ่พระ 
ฟาติมาถูกอัญ เชิญมาประทับอยู ่ ที่
ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม 
โอกาสเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธ์ิส�าหรับ
พระสั งฆราชเมื่ อวัน ท่ี 7 ตุลาคม  
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วันฉลองแม่พระลูกประค�า และเป็นวัน
เสาร์ต้นเดือนมีการสวดลูกประค�า โดย
พระสนัตะปาปายอห์น ปอล ที ่2 ทรงร่วม 
สวดลูกประค�า ซิสเตอร์ลูซีอาเป็นผู้น�า 
ร�าพึงธรรมล�้าลึกประการสุดท้าย และ
ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม เมื่อปิดพิธ ี
สหบชูามิสซา พระสนัตะปาปายอห์น ปอล
ที่ 2 ทรงถวายสหัสวรรษที่สามและโลก
แด่แม่พระ พร้อมกับพระคาร์ดินัล 80 
องค์ พระสังฆราช 1,500 องค์ และ
สัตบุรุษที่มาร่วมพิธีประมาณแสนคน

12-13 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 พระสันตะปาปา 
เบเนดิกต์ ที ่16 เสด็จไปแสวงบญุทีฟ่าติมา  
โอกาสครบ 10 ป ีที่ฟรังซิสโกและ 
ยาชินทาได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศี

13 พฤษภาคม ค.ศ. 2013  พระคาร ์ดินัลโฮเซ ่  
โปลีการ ์ป พระอัยกาแห ่งลิสบอน 
โดยค�าขอของพระสันตะปาปาฟรังซิส 
ประกอบพิธีมิสซาถวายสมณสมัยของ
พระองค์ในความคุ้มครองของแม่พระ  
ณ สักการสถานแม่พระฟาติมา

13 ตุลาคม ค.ศ. 2013 พระสันตะปาปาฟรังซิส 
ถวายโลกแด่ดวงหทัยนิรมลของพระนาง
มารีย์ ต่อหน้าพระรูปแม่พระฟาติมา  
ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร  
กรุงโรม ท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมพิธี
ประมาณ 150,000 คน

12-13 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 โอกาสฉลอง  
100 ปีแห่งการประจักษ์ของแม่พระ 
ฟาติมา พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมี 
ก�าหนดการไปเยือนฟาติมา และจะ
ทรงสถาปนาบุญราศีฟรังซิสโกและ 
บุญราศียาชินทา เป็นนักบุญ ในวันที่  
13 พฤษภาคม ค.ศ. 2017

7. บทสรุป

 เมื่อพี่น้องเดินเข้าไปในบริเวณสักการ-
สถานแม่พระฟาติมา พี่น้องจะเห็นอนุสาวรีย์
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าต้ังอยู่อย่างโดดเด่น
ตรงกลาง โดยมีวัดน้อยแห่งการประจักษ์อยู่
ด้านข้าง และมหาวิหารแม่ลูกประค�าอยู่ด้าน
หลัง ด้านหน้ามหาวิหารช่องกลางด้านบนประตู
ทางเข้ามีพระรูปดวงหทัยนิรมลของพระนาง
มารีย์ต้ังอยู่ ส�าหรับพ่อสิ่งนี้สื่อถึงสาสน์รักจาก
พระเจ้าโดยผ่านทางแม่พระฟาติมาอย่างชัดเจน 
นั่นคือพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าและดวงหทัย
นิรมลของแม่พระ เป็นหัวใจท่ีเปี่ยมด้วยความ
รักต่อเรามนุษย์ พระองค์ปรารถนาให้มนุษย์
ทุกคนมีความสุขท้ังในโลกนี้ และชีวิตนิรันดร
ในสวรรค์ พระองค์ทรงรักและห่วงใยต่อเรา
มนุษย์ เพราะบาปและความชั่วร้ายที่มนุษย์
กระท�า มันน�ามนุษย์ไปสู่ความทุกข์ในโลกนี้  
อนัได้แก่สงคราม ความเกลยีดชงั การเบยีดเบยีน
ท�าร้ายกัน ฯลฯ และสุดท้ายมันจะน�ามนุษย์ไปสู่
ความทุกข์นิรันดรในนรก สันติสุขจะกลับคืนมา
สูโ่ลกนีแ้ละมนษุย์จะบรรลถุงึความสขุนรินัดรใน
สวรรค์ได้ หากมนุษย์ให้พระเจ้าทรงน�าชีวิตของ
พวกเขาด้วยหนทางแห่งความรักของพระองค์
ตามค�าสอนและแบบฉบับในการด�าเนนิชวีติของ
พระเยซูเจ้า สุดท้ายแล้วปีศาจ บาป และความ
ชั่วร้ายจะพ่ายแพ้ ในท่ีสุดพระหฤทัยของพระ
เยซูเจ้าและดวงหทัยนิรมลของแม่พระจะได้รับ
ชัยชนะอย่างแน่นอน 
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ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร

ค�าเตือนจริงใจบาดหู
 ใครๆ ก็ชอบค�าชมเชย เยินยอสรรเสริญ ค�าหวานๆ ด้วยกันทั้งนั้น แม้กระทั่งจะไม่เป็น

ความจริงสักเท่าไร จนใครๆ เขาก็ไปซุบซิบ นินทาว่า เป็นคนบ้ายอ

 ก็เป็นความจริงด้วยว่า ไม่มีใครจะชอบ และยินดีสรรเสริญคนบ้ายอเหล่านี้เป็นแน่ เป็น
อาหารอันโอชะของขี้ปากคนชอบนินทา ว่าร้าย ใส่ความ อย่างมากทีเดียว ยิ่งสมัยนี้มี เฟซบุ๊ก ไลน์ 
ฯลฯ เป็นเครื่องมือที่เมาท์มันของคนชั่วๆ เลวๆ เหล่านี้ มิใช่นินทา ว่าร้าย ใส่ความคนบ้ายอเหล่านี้
เท่านั้น แต่แม้กระทั่ง ผู้ใหญ่ เจ้านาย ผู้มีพระคุณต่อเขาด้วยครับ เกินไปแล้ว ล�้าเส้นไปด้วยครับ

 จริงๆ ค�าชม ที่ชอบธรรม จริงใจ ก็เป็นสิ่งดี มีประโยชน์ และก�าลังใจส�าหรับคนท�าดีด้วย
เหมือนกันครับ บางคนขี้เหนียวค�าชมเชยสรรเสริญใครเลย ทั้งๆ ที่เขาท�าดีจริงๆ ด้วย ก็เกินไป 
อีกเหมือนกันครับ

 ทั้งค�าชม สรรเสริญ และทั้งค�าติฉิน วิจารณ์ต่างๆ เป็นเหมือนดาบสองคม มีทั้งดีและไม่ดี  
ขึ้นอยู่กับคนที่น�าไปใช้ หรือคนที่เป็นฝ่ายรับด้วยครับ

 สุภาษิตจีน “zhÕng yán nĭ ăr” - “จง หยาน หนี่ เอ๋อร์” - “ค�าเตือนจริงใจบาดหู” นี้ 
เตือนใจส�าหรับคนเตือน และถูกเตือนได้เป็นอย่างดีมากครับ

 คนดีมีสติ ฉลาดรอบคอบ น�าค�าชม และค�าติเตียนไปเป็นประโยชน์ส�าหรับตัวเองได้เสมอ 
เพื่อปรับปรุงและเป็นก�าลังใจที่ดียิ่งขึ้นครับ 

 คนดไีม่มสีต ิ(ดไีม่จรงิ) จะสตแิตก เมือ่ได้ยนิค�าตเิตยีน ตกัเตอืน และหลงตวัเองเมือ่ได้ยนิ 
ค�ายกยอปอปั้นด้วย

 ฉะนัน้ จงน�าทัง้ค�าชม และค�าต�าหน ิติเตียน มาใช้ให้เป็นประโยชน์ส�าหรบัตัวเองเสมอครบั 
ช่วยให้ท่านเป็นคนดมีสีตมิากขึน้ด้วยครบั มฉิะนัน้ จะท�าให้ท่านเป็นคนดไีม่มสีติ เพราะสติจะแตก
ทั้งขึ้นทั้งล่อง คือทั้งเมื่อได้ฟังค�ายอ และค�าติเตียนครับ

 โอกาสคริสต์มาส ปีใหม่ วาเลนไทน์ สงกรานต์ และโอกาสดีๆ ต่างๆ ทุกวัน ขอให้ 
ทุกท่านมีความสุขกายใจ สมหวังในสิ่งดีงามทุกประการ เป็นที่รักของทุกคน และรางวัลในสวรรค์
ด้วยครับ

 ไจ้ เจี้ยน - พบคนใหม่ (พบกันใหม่) ครับ 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

อุทัย พองพูม  
บุญราศีประเทศลาวชาวไทย ลูกวัดค�าเกิ้ม
อทุยั พองพมูเป็นเดก็ศรทัธาน่ารกั เป็นลูกวดั 

ค�าเก้ิม ต�าบลอาจสามารถ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครพนม  
เกิดในชนบทบ้านนอกคอกนาที่อุดมด้วยปูปลาใน
หนองและเสียงร้องของกบเขียดในหน้าฝน พ่อแม่ 
ผู้ให้ก�าเนิดคือนายเครือและนางผาน ทั้งสองมีลูกถึง 
22 คน แต่น่าเศร้าทีส่่วนมากตายเมือ่ยงัเดก็ เพราะขาด 
หยูกยาและอนามัยที่ดีพอ

ความเป็นผู้ที่เกิดมาในครอบครัวคริสตชน 
ท�าให้พ่อแม่พร้อมพ่อทูนหัวพาหนูน้อยอุทัยไปขอรับ
ศลีล้างบาปทีว่ดัตัง้แต่อ้อนแต่ออก วนัล้างบาปตรงกับ 
วันพระคริสตสมภพในวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ.1933 
ตามที่บันทึกไว้ในสมุดส�ามะโนครัวของทางวัด

 ครั้นอุทัยโตขึ้นมาได้ 7 ขวบ ซึ่งอยู่ในช่วง
วัยอายรุูค้วาม จ�าเป็นต้องเรยีนค�าสอนเพือ่เตรยีมตวั 
แก้บาปรับศีล แต่เวลาเดียวกันช่วงนั้นก็ยังต้อง 
เตรียมใจเผชิญกับบรรยากาศของการเบียดเบียน
ศาสนา อันเนื่องมาจากความเข้าใจผิดทางการเมือง
กรณีพิพาทอินโดจีน-ฝรั่งเศส

คุณพ่อของอุทัยได ้ฝากลูกชายให ้ เป ็น 
เด็กวัดอยู ่กับคุณพ่อเตอโนด์ เจ ้าวัดสมัยนั้น  
เป็นโอกาสท�าให้อุทัยได้เรียนรู้ค�าสูตรค�าสอนและ 
ค�าภาวนา ตลอดจนความประพฤต ิระเบยีบวนิยัและ
ส่ิงที่ดีงามจากค�าอบรมและแบบฉบับของพ่อเจ้าวัด
โดยอัตโนมัติ จึงไม่แปลกที่อุทัยได้สมัครเข้าบ้านเณร
ที่บางนกแขวก ราชบุรีเมื่ออายุ 12 ปีในเวลาต่อมา

แต่ทว่าสามเณรทีเ่ข้าบ้านเณร กใ็ช่ว่าจะส�าเรจ็ 
เป็นพระสงฆ์กนัทกุคน ส่วนใหญ่มักได้ออกมาด�าเนนิ
ชวิีตเป็นฆราวาสทีด่ ีอาศยัพืน้ฐานความรู ้วนิยัและนสิยั 
ใจคอที่ได้รับการอบรมบ่มเพาะมาจากบ้านเณรเป็น 
ต้นทุนชีวิตในโลกกว้างต่อไป

อุทัยเองก็อยู่บ้านเณรจนจบชั้นมัธยม แล้วก็ 
ได้ออกมาใช้ชวีติเป็นฆราวาส ได้พบรกัและมคีวามสขุ 
ในชวีติครอบครวักับภรรยาชัว่ระยะเวลาส้ันมากเพยีง 
1 ปีเท่านัน้ เนือ่งจากภรรยาได้เสยีชวีติในขณะทีค่ลอด  
และทารกน้อยสดุทีร่กักม็าจากไปอกีในสามเดอืนต่อมา  
โศกนาฏกรรมอันสุดเศร้านี้ย่อมกระทบกระเทือนใจ
อุทัยอย่างรุนแรง

เมื่อวิถีชีวิตหักเหเช่นนี้ ท�าให้อุทัยต้องกลับมา
คดิปลงและตดัใจ เพือ่ยอมรบักบัน�า้พระทยัของพระ และ
เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เป็นจริงในการรับผิดชอบ 
ดูแลภาระผูกพันของครอบครัวพร้อมกับคุณพ่อและ
น้องๆ ขณะเดียวกันก็ตั้งใจทุ่มเทอย่างเต็มที่ให้กับพระ
พร้อมกบัพ่อเจ้าวดัทีต่นเคารพรกัในการดแูลงานวดัและ
งานค�าสอน

หากใครได้มาพบปะหรือรู้จักมักคุ้นกับอุทัย 
กจ็ะบอกได้เป็นเสยีงเดยีวกนัว่าอทุยัได้กลบักลายเป็น
เดก็หนุม่ทีเ่อาจรงิเอาจงักบัหน้าทีก่ารงานและเอาใจใส่ 
ในเรือ่งชวีติจติวญิญาณและงานค�าสอนทีเ่ขารกั ทัง้นี้  
เพือ่พระเจ้าและศาสนาท่ีตนเคารพนบัถือและบูชา เวลา
เดียวกันก็ยังคงจริงใจมีไมตรีกับทุกคนที่ได้พบปะ 
เกี่ยวข้องร่วมงานด้วย

พระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์ได้เคยเชิญ 
ครูค�าสอนอุทัยให้ไปร่วมบุกเบิกงานค�าสอนกับท่านที่ 
ท่าแร่ เขากย็นิดีตอบรบั ครัน้ไม่นานต่อมาคุณพ่อเตอโนด์ 
กลับไปเย่ียมบ้านท่ีฝรั่งเศสแล้วกลับมาพบกับอุทัย 
ชวนให้ไปร่วมงานแพร่ธรรมและสอนค�าสอนในพื้นที่
กว้างใหญ่ที่พระสังฆราชมอบหมายให้กับคุณพ่อใน
ประเทศลาว ครูอุทัยทั้งๆที่รู้กับตนเองและมีผู้คอย
เป็นห่วงเป็นใยบอกถึงภัยร้ายแรงอันจะเกิดขึ้นได ้
ตามมา แต่อทุยักลบัท้าทายตนเองว่า “ถงึจะตายกย็อม  
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พร้อมที่จะขอร่วมงานและร่วมเป็นร่วมตายไปสวรรค์
ด้วยกนักบัคุณพ่อทีต่นเคารพรัก จะไม่ปล่อยให้คณุพ่อ 
ต้องตายโดยล�าพงัอย่างแน่นอน” ด้วยเหตนุี ้วรีกรรม
การเป็นมรณสักขีจึงได้เกิดขึ้นสมจริงดังค�าพาดพิง
และความคาดหมายต่อบุญราศีพ่อ-ลูกทั้งสองท่านนี้

ในฐานะบญุราศีอุทยั พองพมู ธรรมทตูคนไทย
อสีานลกูวดัค�าเกิม้ เป็นผูข้นัอาสาท้าทายไปร่วมพันธกิจ 
แพร่ธรรมและสอนค�าสอนในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่
กับคุณพ่อเตอโนด์ ตลอดช่วงระยะเวลา 8 ปีนั้น 
ต้องเดินลุยทางบนพื้นที่สีแดง (เขตคอมมิวนิสต์)  
ต้องบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วย เพื่อเข้าถึงพี่น้อง 
ต่างศาสนา คริสตชนส�ารองแล้วทีส่ดุต้องมามอบชวีติ
เป็นพลีให้กับพระเพื่อยืนยันถึงความเชื่อในศาสนา
ของพระองค์ โดยยอมเป็นเหยื่อให้กับผู ้สังหาร
แล้วกลายเป็นปุ๋ยบ�ารุงความเชื่อศรัทธาให้กับพี่น้อง
ครสิตชนรุน่หลงัผูเ้ป็นประชากรในพระอาณาจักรของ
พระเจ้า ณ แผ่นดินนี้สืบไป

จากหลักฐานเอกสาร พยานบุคคลและพยาน
สถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัวผัน วงษ์ษา/ยายค�าแสน
น้องสาวบุญราศีอุทัยซึ่งยังมีชีวิตอยู่พร้อมกับบ้านและ
บรเิวณเดมิทีย่งัปรากฏให้เหน็ จงึเป็นทีม่าของการรบัรอง 
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขพระ
ศาสนจกัรคาทอลกิสากล โดยได้ประกาศแต่งตัง้อย่าง
เป็นทางการให้ ยอแซฟ เตียนและเพื่อนมรณสักข ี
อีก 16 องค์เป็นบุญราศี ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร  

กรงุโรม ประเทศอติาลี เมือ่วนัท่ี 3 ธนัวาคม ค.ศ. 2016  
และต่อมาได้มีการสมโภชประกาศสถาปนาบุญราศี  
17 องค์ของประเทศลาว ณ อาสนวิหารพระหฤทัย 
ศกัดิส์ทิธิข์องพระเยซเูจ้า นครหลวงเวยีงจนัทน์ ในวนั 
อาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2016 แล้วในวันเสาร์ที่  
8 เมษายน ค.ศ. 2017 ได้ฉลองสมโภชดังกล่าวนี้ 
อีกครั้งหนึ่งท่ีวัดค�าเก้ิม โดยเฉพาะเจาะจงลงไปที ่
บญุราศยีอแซฟอทุยั พองพมู ผูเ้ป็นบญุราศปีระเทศลาว 
ชาวไทย ลกูวดัค�าเกิม้ รวมทัง้คณุพ่อเตอโนด์ อดตีเจ้าวดั 
ค�าเกิ้ม ผู้ที่บุญราศีอุทัยเคารพรักอย่างที่สุด

พีน้่องครบั ในฐานะทีเ่ราเป็นครสิตชนและสมาชกิ 
ของพระศาสนจักรท้ังสากลและท้องถิ่นทุกท่ี จึงพึง
รู้สึกส�านึกและเลียนแบบฉบับการยืนยันความเชื่อ
ศรัทธาด้วยมอบชีวิตเป็นพลีของบรรดาบุญราศีและ
ความชื่นชมยินดีท่ีจะโมทนาคุณพระร่วมกันในการ
สมโภชอันเป็นมงคลโดยล�าดับมาข้างต้นทุกประการ 

ขอเชญิชวนพีน้่องสตับรุษุและผูจ้ารกิแสวงบญุ 
แวะเวียนมาเยี่ยมสักการสถานและอธิษฐานขอพร
ผ่านค�าเสนอวงิวอนของบญุราศยีอแซฟอทุยั พองพมู  
ณ โบสถ์หลังเก่าท่ีมีสถาปัตยกรรมอันสวยงาม  
(ศนูย์มสิซงัแห่งทีส่องของอสีาน) ทีย่งัเหลอือยูใ่ห้เหน็
เป็นประจักษ์พร้อมกับบ้านพักพ่อเจ้าวัดและบ้านพัก
ซิสเตอร์โดยล้อมรอบด้วยก�าแพงโบราณที่มีอายุกว่า
ศตวรรษ ซึ่งจากจุดชมวิวบริเวณก�าแพงด้านหน้านั้น 
เรายังจะสามารถมองเห็นทิวเขายาวเหยียดลดหลั่น 
อันบรรเจิดงดงามของฝั่งซ้ายแม่น�้าโขงอีกด้วย 

ถึงจะตายก็ยอม พร้อมที่จะขอร่วมงานและร่วมเป็นร่วมตาย

ไปสวรรค์ด้วยกันกับคุณพ่อที่ตนเคารพรักจะไม่ปล่อยให้

คุณพ่อต้องตายโดยลำาพังอย่างแน่นอน
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

......พระเยซเูจ้าตรสักบันางว่า “เราเป็นการกลบัคนืชพีและเป็นชวีติ ใครเช่ือในเรา แม้
ตายไปแล้ว ก็จะมีชีวิต และทุกคนที่มีชีวิต และเชื่อในเราจะไม่มีวันตายเลย ท่านเชื่อเช่นนี้ 
หรือ” (ยอห์น 11:25-26)

......ใครจะพรากเราจากความรักของพระคริสตเจ้าได้ ความทุกข์ล�าเค็ญหรือ ความ 
คบัแค้นใจหรอื การเบยีดเบยีนข่มเหงหรอื การขาดอาหารและเคร ือ่งนุง่ห่มหรอื ภยนัตรายและ
คมดาบหรือ ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “เพราะพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงถูกประหาร
ชีวิตตลอดวัน เขาจัดว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเหมือนแกะส�าหรับน�าไปฆ่า” แต่ในการทดลอง 
ทั้งหมดนี้ เราชนะได้ง่ายอาศัยพระผู้ทรงรักเรา (โรม 8:35-37)

ความป่วยไข้ที่ช่วยชีวิตทั้งครอบครัว
ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ครอบครัว Clark ในประเทศสก๊อตแลนด์ มีความฝันที่จะเดินทาง

ไปสหรัฐอเมริกาในทวีปอเมริกาเหนือเพื่อตั้งรกรากเริ่มชีวิตใหม่
นับแต่ได้รับข่าวว่าเรือโดยสารยักษ์ข้ามมหาสมุทรก�าลังถูกสร้างในอู่ต่อเรือที่เมือง Belfast 

ประเทศไอร์แลนด์ Mr. Clark หวัหน้าครอบครวักป็รกึษากบัภรรยาว่า จะเกบ็เงินสะสมในครอบครวั
อย่างไรดี เพือ่เตรียมตัวล่วงหน้าเน่ินๆ เพือ่การเดินทาง และเป็นทนุในการสร้างครอบครัวในทวปีใหม่  
และปฏิบัติตามแผนการประหยัดค่าใช้จ ่ายและเก ็บหอมรอมริบนับแต่นั้นมา...... เวลาผ่านไป 
ห้าปี ครอบครวั Clark กม็เีงนิออมสะสมจ�านวนหนึง่ แต่ยงัไม่รูว่้าจะเพยีงพอไหม เพราะเรอืเดนิสมทุร 
ที่ทันสมัยที่ดีที่สุดล�านี้ยังสร้างไม่เสร็จ บริษัทเจ้าของเรือจึงยังไม่สามารถก�าหนดค่าโดยสารได้

ต่อมาอีกสอง-สามปี การสร้างเรือก็เสร็จสมบูรณ์ และบริษัท ไวน์สตาร์ไลน์ ที่เป็นผู้บริหาร
เดินเรือล�านีก้ก็�าหนดอัตราค่าโดยสารและก�าหนดวันเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นคร้ังแรก 
(maiden voyage) จาก Southampton ในวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1912

ครอบครัว Clark ดูจะตื่นเต้นมาก เพราะเงินที่พวกเขาเก็บออมมานั้นเพียงพอที่จะจองตั๋ว
ส�าหรับสิบเอ็ดคน (พ่อ-แม่ และ ลูกเก้าคน) และเตรียมตัวส�าหรับการเดินทางนี้ที่จะมาถึงภายใน
ไม่กี่สัปดาห์

แต่..... เกดิเหตรุ้าย เพยีงห้าวนัก่อนออกเดนิทาง ลกูชายคนเลก็ถกูสนุขักดั แพทย์ได้ท�าการ
รักษาพยาบาลบาดแผล และฉีดยาให้ และกักตัวมิใช่เฉพาะลูกชายคนเล็กเท่านั้น แต ่ให้กักตัว 
(quarantined) ทกุคนในครอบครัวให้อยูภ่ายในบ้านเป็นเวลา 14 วนั เพือ่ดจูะว่ามอีาการของพิษ
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สุนัขบ้า (rabies) หรือไม่? ความหวังที่จะเดินทางไปยังอเมริกาบนเรือล�าใหม่นี้ก็ถูกดับวูบไปทันที 
คุณพ่อ Clark ถึงกับดุด่าลูกชายคนเล็กว่าเป็นต้นเหตุของความผิดหวังอย่างมหันต์นี้ 

เช้าวนัทีเ่ก้า หลงัจากลกูชายถกูสนุขักดั (หลงัจากทีเ่รอืเดนิสมทุรล�าใหม่นีอ้อกเดนิทางไปได้ 
สีว่นั โดยออกจากท่า Southampton ในวันท่ี 10 เมษายน ค.ศ. 1912 แวะเมือง Cherbourg ทางเหนือ 
ของประเทศฝรั่งเศสในวันเดียวกัน และแวะ Queenstown ประเทศไอร์แลนด์ในวันที่ 11 
เมษายน รวมรับผู้โดยสารทั้งหมด 2,224 คน ก่อนเดินทางตรงไปยังนครนิวยอร์ก) Mr. Clark 
ตื่นแต่เช้าพร้อมกับนึกในใจว่า ครอบครัวของเขาควรจะได้ยืนอยู่บนดาดฟ้าของเร ือเด ินสมุทรที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในเช้าวันนี้เพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้า...... แต ่ก็ตัดใจไม่คิดอะไรต่อไป  
เดินเข้าห้องครัวเพื่อชงกาแฟและเปิดวิทยุฟังข่าว..... สักครู่ Mr. Clark ก็ถูกตรึงอยู่กับพื้น  
ยืนนิ่ง ถ้วยกาแฟที่ถืออยู่ในมือตกลงพื้น....... เพราะข่าวที่เขาได้ยินในขณะนั้นก็คือ:

“......เกดิเหตโุศกนำฏกรรม เรอืไตตำนกิชนภเูขำน�ำ้แขง็อบัปำงกลำงมหำสมทุรแอตแลนตกิ 
เมื่อคืนนี้ วันที่ 14 เมษำยน ขณะนี้ยังไม่ทรำบรำยละเอียดว่ามีผู้รอดชีวิตกี่คน.....”

 เมื่อได้ยินข่าวนี้ Mr. Clark รู้สึกเหมือนตายแล้วกลับคืนชีพใหม่ (resurrected) เขารีบ
ไปที่ห้องของลูกชายคนเล็ก และวิ่งเข้าไปกอดทั้งๆ ที่ลูกยังนอนหลับอยู่ พร้อมกับขอโทษที่ดุว่าลูก
เป็นคนน�าโชคร้ายมาสู่ครอบครัว......ความจริงลูกเป็นคนน�าโชคดีมาให้ต ่างหาก ที่ท�าให้ครอบครัว 
Clark ได้อยู่รอดทุกคน เพราะไม่ได้โดยสารไปบนเรือ Titanic ล�านี้

หมายเหตุ : จ�านวนผู้รอดชีวิต 710 คน
 ผู้เสียชีวิต 1,514 คน
 รวมผู้โดยสารทั้งหมด 2,224 คน

แต่ในจ�านวนนี ้ไม่มใีครบอกได้ว่าถกูต้องหรอืไม่ เพราะจากรายช ือ่ผู้โดยสารนี ้อาจมกีารนบัซ�า้  
เพราะผูโ้ดยสารหลายคนโดยเฉพาะครอบครวัทีร่�า่รวย มกัใช้นามแฝง ในจ�านวนผูเ้สยีชีวติน้ันเป็น.-

 - เด็ก 49% ของเด็กที่โดยสารไปทั้งหมด
 - สตรี 26% ของสตรีที่โดยสารไปทั้งหมด
 - ชาย 82% ของชายที่โดยสารไปทั้งหมด
 - กะลาสี 78% ของกะลาสีทั้งหมด
รวมกัปตัน Mr. Edward Smith เดือนเมษายน ค.ศ. 2017 ครบรอบปีที่ 105 ของ

โศกนาฏกรรมทางทะเลที่ไม่มีใครคาดฝันว่าจะเกิดกับเรือ Titanic ที่ได้รับฉายาที่ช่างต่อเรือเขียน
ไว้ใต้ท้องเรือว่า “The unsinkable ship เรือที่ไม่มีวันจม” 
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บทความสุขภาพ

โรคเบาหวาน ถือเป็นปัญหาสุขภาพ 
ยอดฮิตที่เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆ เนื่องจาก
คนไทยป่วยด้วยโรคนีม้ากถงึ 2-3 ล้านคน และ
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง โดยจัดอยู่ในอันดับ 
ที ่5 ของโรคทีคุ่กคามคนไทย พบได้ในทกุช่วงวยั  
อย่างไรก็ตาม มีคนอีกจ�านวนมากที่ป่วยด้วย 
โรคเบาหวานแต่ไม่รู้ตัว ท�าให้ละเลยการดูแล
สุขภาพอย่างถูกวิธี ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้ป่วย
ได้ปล่อยให้โรคลุกลามจนอาจน�าไปสู ่ภาวะ
แทรกซ้อนทีร่นุแรงได้ ดงันัน้ วนันีล้องมาส�ารวจดู
ว่าคุณอยูใ่นข่ายเสีย่งโรคเบาหวานหรอืไม่ พร้อมๆ  
กับท�าความเข้าใจโรคนี้อย่างถูกต้องกัน

โรคเบาหวาน (Diabetes Millitus)  
เกิดจากตบัอ่อนสร้าง “ฮอร์โมนอนิซลูนิ” (Insulin)  
ได้น้อย หรอืไม่ได้เลย ฮอร์โมนชนดินีมี้หน้าทีค่อย
ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญน�า้ตาลมาใช้เป็นพลงังาน  
เม่ืออินซูลินในร่างกายไม่พอ น�้าตาลก็ไม่ถูก 
น�าไปใช้ ท�าให้เกิดการค่ังของน�า้ตาลในเลือดและ 
อวยัวะต่างๆ เม่ือน�า้ตาลค่ังในเลอืดมากๆ กจ็ะถกู
ไตกรองออกมาในปัสสาวะ ท�าให้ปัสสาวะหวาน 
หรือมีมดขึ้นได้ จึงเรียกว่า “เบาหวาน” นั่นเอง 

ทั้งนี้ โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่ 
ไม่หายขาด และเป็นโรคทางพันธุกรรม โดย
พ่อแม่ที่เป็นเบาหวานมีโอกาสถ่ายทอดไปยัง 
ลกูหลานได้ นอกจากพนัธกุรรมแล้ว สิง่แวดล้อม 
วิธีการด�าเนินชีวิต การรับประทานอาหาร การ
ออกก�าลงักาย กมี็ส่วนส�าคัญต่อการเกดิเบาหวาน 
ด้วย เช่น อ้วนเกนิไป (หรอืกนิหวานมากๆ จนอ้วน  
กอ็าจเป็นเบาหวานได้) มลีกูดก หรอืเกดิจากการ
ใช้ยา เช่น สเตอรอยด์ ยาขับปัสสาวะ ยาเม็ด 
คุมก�าเนดิ หรอือาจพบร่วมกบัโรคอืน่ๆ เช่น ตับ

อ่อนอักเสบเรื้อรัง มะเร็งของตับอ่อน ตับแข็ง
ระยะสุดท้าย เป็นต้น

ลกัษณะโดยทัว่ไปของผูป่้วยโรคเบาหวาน  
จะมอีาการปัสสาวะบ่อยและมาก เนือ่งจากน�า้ตาล 
ท่ีออกมาทางไตจะดงึเอาน�า้จากเลอืดออกมาด้วย  
จงึท�าให้มปัีสสาวะมากกว่าปกต ิเมือ่ถ่ายปัสสาวะ
มาก กท็�าให้รูส้กึกระหายน�า้ ต้องคอยดืม่น�า้บ่อยๆ  
และด้วยความที่ผู ้ป ่วยไม่สามารถน�าน�้าตาล 
มาเผาผลาญเป็นพลังงาน จึงหันมาเผาผลาญ
กล้ามเนือ้และไขมนัแทน ท�าให้ร่างกายผ่ายผอม 
ไม่มไีขมนั กล้ามเนือ้ฝ่อลบี อ่อนเปลีย้ เพลยีแรง 
นอกจากนี ้การมนี�า้ตาลคัง่อยูใ่นอวยัวะต่างๆ จงึ
ท�าให้อวยัวะต่างๆ เกดิความผดิปกต ิและน�ามาซึง่ 
ภาวะแทรกซ้อนมากมาย 

ประเภทของเบาหวาน

เบาหวานสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
ใหญ่ๆ ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนี้มีอาการ สาเหตุ ความ
รุนแรง และการรักษาต่างกัน ได้แก่

1. เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน (Insulin-
dependent diabetes) เป็นชนดิทีพ่บได้น้อย 
แต่มีความรุนแรงและอันตรายสูง มักพบในเด็ก
และคนอายุต�่ากว่า 25 ปี แต่ก็อาจพบในคน
สูงอายุได้บ้าง ตับอ่อนของผู้ป่วยชนิดนี้จะสร้าง
อนิซูลนิไม่ได้เลยหรอืได้น้อยมาก เช่ือว่าร่างกายมี
การสร้างภมูคิุม้กนัขึน้ต่อต้านตับอ่อนของตัวเอง  
จนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ ดังท่ีเรียกว่า  
“โรคภูมิแพ้ต่อตัวเอง” (autoimmune) ทั้งนี้  
เป็นผลมาจากความผดิปกติทางกรรมพนัธุร่์วมกับ 
การติดเชื้อหรือการได้รับสารพิษจากภายนอก

ดงันัน้ ผูป่้วยจงึจ�าเป็นต้องพ่ึงพาการฉดี
อนิซลูนิเข้าทดแทนในร่างกายทกุวนั จงึจะสามารถ

โรคเบาหวาน
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เผาผลาญน�้าตาลได้เป็นปกติ มิเช่นนั้น ร่างกาย
จะเผาผลาญไขมันจนท�าให้ผ่ายผอมอย่างรวดเรว็ 
และถ้าเป็นุรนแรง จะมีการค่ังของสารคีโตน  
(Ketones) ของเสยีทีเ่กดิจากการเผาผลาญไขมนั  
ซึง่สารนีจ้ะเป็นพษิต่อระบบประสาท ท�าให้ผูป่้วย 
หมดสติและท�าให้เสยีชวีติได้อย่างรวดเรว็ เรยีกว่า  
“ภาวะคั่งสารคีโตน” หรือ “คีโตซิส” (Ketosis)

2. เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน (Non-
insulin dependent diabetes) เป็นเบาหวาน 
ชนิดที่พบเห็นกันเป็นส่วนใหญ่ มีความุรนแรง
น้อย มักพบในคนอายมุากกว่า 40 ปีขึน้ไป แต่ก็ 
อาจพบในเดก็หรอืวยัหนุม่สาวได้บ้าง โดยตบัอ่อน 
ของผู้ป่วยชนิดนี้ยังสามารถสร้างอินซูลินได้ แต่
ไม่เพยีงพอกบัความต้องการของร่างกาย จึงท�าให้
มนี�า้ตาลทีเ่หลอืใช้กลายเป็นเบาหวานได้ บางครัง้
ถ้าระดับน�้าตาลสูงมากๆ ก็อาจต้องใช้อินซูลิน 
ฉีดเป็นครั้งคราว แต่ไม่ต้องใช้อินซูลินตลอดไป 
และผูป่้วยมกัไม่เกดิภาวะคโีตซสิ เหมอืนกบัชนดิ
พึ่งอินซูลิน

อาการ

ผูป่้วยจะมอีาการปัสสาวะบ่อย (และออก
ครั้งละมากๆ ) กระหายน�้า ดื่มน�้าบ่อย หิวบ่อย 
หรือกินข้าวจุ อ่อนเพลีย บางคนอาจสังเกตว่า
ปัสสาวะมีมดขึ้น

หากเป็นเบาหวานชนดิพึง่อนิซลูนิ อาการ
ต่างๆ มกัเกดิข้ึนรวดเร็วร่วมกบัน�า้หนกัตวัทีล่ดลง 
ฮวบฮาบ ในช่วงระยะเวลาเพียงสัปดาห์หรือ 
หนึง่เดอืน โดยในเดก็บางคนอาจมอีาการปัสสาวะ 
รดที่นอนตอนกลางคืน

ส�าหรบัคนทีเ่ป็นเบาหวานชนดิไม่พึง่อนิซูลนิ  
อาการมกัค่อยเป็นค่อยไป แบบเรือ้รงั ผูป่้วยมกัมี 
รปูร่างอ้วน หญงิบางคนอาจมาหาหมอด้วยอาการคนั 
ตามช่องคลอดหรือตกขาว ในรายที่เป็นไม่มาก 
อาจไม่มอีาการผดิปกตอิย่างชดัเจน และตรวจพบ 

โดยบงัเอญิจากการตรวจปัสสาวะหรอืตรวจเลอืด
ขณะที่ไปหาหมอด้วยโรคอื่น 

บางคนมอีาการคนัตามตวั เป็นฝีบ่อย หรอื 
เป็นแผลเรื้อรังรักษาหายยาก ผู้หญิงบางคนอาจ
คลอดทารกทีม่นี�า้หนกัมากกว่าธรรมดา หรอือาจเป็น 
โรคครรภ์เป็นพษิ หรอืคลอดทารกท่ีเสยีชวีติแล้ว 
โดยไม่ทราบสาเหตุ ในรายท่ีเป็นมานานโดยไม่ได้ 
รบัการรกัษา อาจมาหาหมอด้วยภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆ เช่น ชาหรอืปวดแสบปวดร้อนตามปลายมอื 
ปลายเท้า ตามวัลงทกุท ีหรอืต้องเปลีย่นแว่นสาย
ตาบ่อยๆ ความดันโลหิตสูง เป็นต้น 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.
eatonlinehealth.com
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บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

ตลอดเดือนเมษายนทีผ่่านมา มีกจิกรรม
ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะในช่วงตรีวารก่อน
และวันสมโภชปัสกา ซึ่งปีนี้ชนกับสงกรานต์ 
ทั้ ง ไทยลาวกัมพู ช ากันแบบ วัดความ เชื่ อ 
กันไปเลย ส�าหรับบรรยากาศที่นี่เป็นช่วงวัน 
หยุดยาว และแน่นอนว่า สัตบุรุษส่วนใหญ่ 
ท่ีท�ามาหากินในพนมเปญ ก็กลับไปเยี่ยมญาติ
ที่บ้านเกิดกัน ท�าเอาเมืองหลวงเงียบลงถนัดตา  
ท�าให้ปัสกาที่นี่คนน้อยลงไปอย่างที่เห็นได้ชัด  
แต่อย่างไรก็ตาม พระศาสนจักรที่นี่ ไม่ได้เลื่อน
วันฉลองตรีวารหรือวันปัสกาแต่อย่างใด

 ไฮไลต์ของเดือนเมษายนที่ผ ่านมา
ส�าหรับผมแล้ว คือ “วันฉลองสังฆภาพ” หรือ 
วันระลึกถึงศีลบวช ซึ่งมีหลายเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกัน คือ 

หนึ่ง “วันเสกน�้ามัน” ปกติที่เมืองไทย
เราจะท�ากันวันพุธศักดิ์สิทธ์ิ แต่ธรรมเนียม
ปฏิบัติที่อยู่ในพระศาสนจักรกัมพูชา จะท�าก่อน
ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับ นั่นคือ ปี 2017 นี้  
เราท�ากันวันพุธ ท่ี 10 เมษายน ซ่ึงรวม 
พระศาสนจกัรทัง้ประเทศให้กลายเป็นหนึง่เดยีว
อีกครั้งหนึ่ง พวกเราพระสงฆ์ที่นานๆ จะได้ 
เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตา และก็พูดคุยกัน 
แทบทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกัน  
ก่อนพิธีเสกน�้ามัน ซ่ึงปีนี้เป็นปีท่ีสาม ท่ีเรา
จัดให้มีการประชุมกันก่อนร่วมพิธีในตอนเย็น  
นั่นคือ เราจะมาทานเที่ยงกัน และภาคบ่ายจะ
มีหัวข้อแบ่งปัน ให้ไตร่ตรองในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
กับงานอภิบาลและงานธรรมทูต โดยจัดแบ่งเวร
การเป็นเจ้าภาพไปตามมิสซัง 

สืบเนื่องจากวันสังฆภาพ 
ในดินแดนธรรมทูต
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ปีนี้ตกเป็นของมิสซังพนมเปญครับ  
โดยพระคณุเจ้าโอลเีวยีร์ ได้แนะน�าเรือ่งเกีย่วกบั
การอภิบาลครอบครัว ซึ่งให้สอดคล้องกับซีโนด
พระสังฆราชทั่วโลก สิ่งที่เราเจอกันในประเทศ 
มิสซงันี ้กค็อื เรือ่งการแต่งงานเรว็ การแยกกนัอยู่  
และการอภิบาลต่างๆ ตั้งแต่ก่อนแต่ง และหลัง
แต่งงาน เราพบว่า เรายังขาดบุคลากรด้านนี ้
อยู ่มาก ซึ่งทั้งประเทศไม่มีพระสงฆ์คนไหน 
เรียนจบด้านงานอภิบาลครอบครัวเลยสักคน 
มิสซังพนมเปญเองจึงได้เสนอให้มีหน่วยงานนี้  
ในระดับชาติขึ้นมา ซึ่งก็ต้องดูต่อไปว่าเราจะ 
ท�าอะไรกันได้บ้าง

ส�าหรับผม ได้โอกาสน�าเสนอเอกสาร
เพื่อช ่วยพระสงฆ์ในการเตรียมคู ่แต ่งงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น ความรู้เกี่ยวกับ 
ลักษณะการแต่งงานแบบต่างๆ ซึ่งผมก็ได้
เอกสารจากไทยเรานี่แหละครับ เอาไปแปลใช้
เป็นแนวทาง เพราะบรรยากาศค่อนข้างคล้ายกนั  
มีแบบสัมภาษณ์ก่อนแต่งงาน เอกสารการ 
ขออนุญาตแต่งงานแบบต่างคนต่างถือ เอกสาร

รับรองศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อีกหน่อย ก็จะได้
มีแนวทางคล้ายๆ กันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 
กฎหมายพระศาสนจักร

นอกจากนี้คณะกรรมการพิธีกรรม 
ระดับชาติ ก็ได้เสนอบทถวายบูชาขอบพระคุณ
แบบใหม่ ซึ่งท�างานมาราธอนกันถึง 10 ปี 
และได้น�าเสนอไปกระทรวงพิธีกรรม เมื่อ
ตอนพระสังฆราชลาว-กัมพูชา ไปเยี่ยม 
พระสันตะปาปา(Ad Limina) เมื่อวันที่ 23-31 
มกราคม 2017 ท่ีผ่านมา งานท้าทายคอื การปรบั 
ประยุกต์ใช้ให้เหมือนกันท่ัวประเทศ ซ่ึงยังมี
เรือ่งการเข้าสูวั่ฒนธรรม ท่ียงัไม่เห็นลงตัวกนันกั  
ตรงนี้ผู้เกี่ยวข้องก็ต้องท�างานกันต่อไป 

จากนั้น เราก็ร่วมมิสซาเสกน�้ามัน ซึ่งมี
พระสงฆ์ท่ีท�างานในประเทศกมัพชูา 70 กว่าองค์ 
จากกว่า 20 ประเทศ มาร่วมมิสซา เพื่อรื้อฟื้น
ค�าสัญญาที่ให้ไว้ในวันบวชอีกครั้งหนึ่ง

สอง คื อ วั นพฤ หัสบดี ศั กดิ์ สิ ท ธ์ิ 
(13/4/2017) เป็นวันระลึกถึงสังฆภาพ พวก
เราพระสงฆ์ที่อยู่วัดใกล้ๆ กันในเขตเมืองหลวง  
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ซึ่งมีอยู่ 4 เขตศูนย์งานอภิบาล ก็นัดรวมตัวกัน
เท่าที่ได้ เพื่อแบ่งปันความชื่นชมยินดีซึ่งกันและ
กนัในวนัสงัฆภาพ สิง่ทีน่่าประหลาดใจคอื ทันที
ที่ทุกคนท่ีมานั่งที่โต๊ะอาหาร มองหน้ากันแล้ว  
ทุกคนมาจากประเทศที่ต่างกันทั้งสิ้น ได้แก่ 
ฝรัง่เศส อนิเดยี โตโก(แอฟรกิา) ไทย อติาล ีและ 
กมัพชูา ท�าให้ผมมาไตร่ตรองว่า พวกเราทีม่าจาก
ประเทศทีม่คีวามแตกต่างกนันัน้ก�าลงัมาท�าอะไร
กนัอยูท่ีน่ี ่และกเ็หน็ว่าเป็นเรือ่งน่าประหลาดผสม
กับความประทับใจว่า มีแต่ความเชื่อหนึ่งเดียว  
คือ “องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ” 
และเป้าหมายหนึง่เดียวกนัเท่านัน้คือ “การประกาศ 
ข่าวดีและการการก่อสร้างพระศาสนจักรท้องถิ่น
ให้เข้มแขง็” ทีท่�าให้เราได้มาเจอกนัทีน่ี ่แน่นอนว่า  
บางครัง้เรากเ็หน็ไม่ตรงกนั สไตล์ท�างานทีต่่างกนั 
พื้นเพชีวิตต่างกัน แต่ทุกคนใช้พระพรที่มี เพื่อ
แบ่งปันความรักของพระคริสตเจ้าและพยายาม 
รบัใช้กนัในชวีติประจ�าวนั มนัเป็นการล้างเท้าใน
ชีวิตจริงๆ เลยครับ

สาม วนัฉลองครบรอบวนับวช ซึง่พวกเรา 
พระสงฆ์บางคน กจ็ะเหนยีมๆ อายๆ ทีจ่ะฉลองกนั  
แต่ที่จริงการฉลองไม่ใช่แค่เรื่องภายนอก แต่

เป็นโอกาสขอบคุณพระเป็นเจ้าส�าหรับ 
แต ่ละป ีที่ แต ่ละคนได ้รับความรัก 
จากพระองค์ และยังซื่อสัตย์รักษา 
ความสัมพันธ ์ เป ็นผู ้ รับใช ้พระองค ์  
ในกระแสเรียกนี้ต่อไปได้  ซึ่งปัจจุบันก็
ยอมรบัว่าไม่ง่ายเลย แต่ส�าหรบัพระเป็นเจ้า  
พระองค์ทรงท�าได้ทกุสิง่ (เทยีบ ลก 1:37)  
วันที่ 18 เมษายน พวกเราสมาชิก 
ธรรมทตูไทย กไ็ปรวมตวักนัทีว่ดันกับญุ 
เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู วัดชนบท 
แห่งหนึง่ ที ่จ.ตาแก้ว ซ่ึงคณุพ่อหตัถชยั  
(ซันเดย์) ดูแลอยู ่ นอกจากจะเป็น 

การพบกันประจ�าเดือนเพื่อส่งเสริมก�าลังใจและ 
แบ่งปันกนัแล้ว กเ็ป็นโอกาสร่วมบูชาขอบพระคณุ 
พร้อมกบัคณุพ่อโอกาสบวชครบ 8 ปี ทีพ่ระองค์ 
เลือกพระสงฆ ์อ ่อนแอ(สุขภาพ) คนหนึ่ง  
ให้รับใช้พระองค์ได้จนถึงทุกวันนี้

คณะธรรมทูตไทย หลังจากสมัชชา  
ก็ตั้งใจมุ่งมั่นตามพระบัญชาเสมอ และพวกเรา
ก็ก�าลังเตรียมทีมส�าหรับไปท�างานธรรมทูตที่
ประเทศไต้หวนัในปีนีด้้วย ขอค�าภาวนาจากพีน้่อง 
ด้วยนะครับ 

42  อุดมศานต์  พฤษภาคม 2017

crist 1-88 May 60.indd   42 4/26/60 BE   6:02 PM



บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

นครสามช่ือ “เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก” ช่วง
เดือนเมษายนปีนี้มีข่าวเกี่ยวประเทศรัสเซียเช่น 
คนประท้วงนายกรัฐมนตรีและเหมารวมไปถึง
ประธานาธบิดปีตูนิ ต่อมากม็ข่ีาวศาสนกิชนครสิต์ 
นิกายออร์โธดอกซ์ในรัสเซียเรียกร้องให้รัฐคืน
โบสถ์ให้ศาสนจกัร และล่าสดุระเบดิในรถไฟใต้ดนิ 
ทีเ่มอืงเซนต์ปีเตอร์เบร์ิกท�าให้คนเสยีชวีติอย่างน้อย  
14 คนและบาดเจ็บอีกร่วมร้อย ผมเลยขอเริ่ม 
เล่าเร่ืองรัสเซียที่เปลี่ยนสัญลักษณ์ทางการซึ่ง
พวกเราคุ้นเคยกันจากค้อนและเคียวกลับมาใช ้
พญาอินทรีย์สองหัวที่มีมาแต่อดีต โดยเริ่มจาก
เรื่องเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนี้ก่อน

เซนต์ปีเตอร์เบิร์กเป็นเมืองหลวงของ
รัสเซียในช่วงปี 1703-1918 หรือ 215 ปี ก่อน
หน้านี้กรุงมอสโคว์เป็นเมืองหลวงเดิม พอมาถึง
สมยัพระเจ้าปีเตอร์ขึน้ครองราชย์เป็นพระเจ้าซาร์ 
(Tsar) พระองค์ต้องการให้ประเทศมีทางออก
มหาสมุทรด้านตะวันตกที่ทะเลบอลติก จึงท�า
สงครามกบัสวเีดนเอาดนิแดนทีต่ดิกบัฟินแลนด์
คืนมา และตั้งเมืองใหม่ขึ้นที่ปากแม่น�้าเนวา
บริเวณจุดที่ไหลลงทะเลบอลติก ครั้นจะต้ังชื่อ
เมืองตามชื่อตัวเองก็ออกจะเขินๆ เลยตั้งให้เป็น
เกียรติแก่นักบุญเปโตรที่เป็นพระสันตะปาปา 
องค์แรกแต่ก็ชื่อเหมือนตนเองทางอ้อม

เซนต์ปีเตอร์เบิร์กเป็นเมืองที่สร้างอย่าง
มีพิมพ์เขียวโดยพระเจ้าปีเตอร์เชิญสถาปนิก

เอกจากฝรั่งเศสมาออกแบบให้ยิ่งใหญ่ทันสมัย 
กว่าเมืองหลวงต่างๆ ของยุโรปในสมัยนั้น  
เลยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าขาย การเดินเรือ  
และเป็นสัญลักษณ์ความยิ่งใหญ่ของรัสเซียที่
ผงาดขึ้นเป็นชาติมหาอ�านาจในคริสตศตวรรษ 
ท่ี 18 ใครได้ไปเห็นพระราชวังฤดูร้อนและ 
ฤดูหนาวและโบสถ์ส�าคัญๆ ในเมืองแล้วก็จะ 
นึกยุคเรืองรองได้ไม ่ยากเป ็นธรรมดาของ 
สรรพสิ่งเมื่อมีขาขึ้นก็ต้องมีขาลง ด้วยความที่
บ้านเมืองมีปัญหา ชาวบ้านยากจน ประชาชน 
จึงลุกฮือเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ถูก 
ปราบปรามล้มตายจ�านวนมากในปี 190 สงครามโลก 
ครั้งที่หนึ่งเริ่มก ่อตัวในปี 1914 เยอรมนี
ประเทศเพื่อนบ้านเริ่มรุกรานรัสเซีย ชาวรัสเซีย 
กเ็รยีกร้องความรกัชาติและหนึง่ในการแสดงออก
คือเปลี่ยนชื่อเมืองจากเซนต์ปีเตอร์เบิร์กให้ม ี
กลิ่นอายรัสเซียเป็น “เปโตรกราด” ค�าว่าเบิร์ก
เป็นเยอรมนีแปลว่าเมือง ตรงกับค�าว่ากราด 
(grad) ในภาษารัสเซีย

รัสเซีย : พญาอินทรีย์สองหัว 
(ตอนที่หนึ่ง)
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ในช่วงสงครามโลกครัง้ทีห่นึง่นีเ้องท่ีเกดิ
การปฏิวัติล้มระบบกษัตริย์ในปี 1917 พระเจ้า
ซาร์สนิโคลัสที่สองและครอบครัวโดนจับและ
สังหารหมด รัสเซียสิ้นสุดยุคกษัตริย์และเริ่ม
การปกครองแบบลัทธิคอมมิวนิสต์โดยเลนิน  
เลนินสั่งย้ายเมืองหลวงกลับไปมอสโคว์ในปี 
1918 ตัวเลนินเองเสียชีวิตในปี 1924 และเป็น
ธรรมดาที่พรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองประเทศ
อยู่ต้องการรักษาชื่อของเลนินไว้ให้คนรุ่นหลัง
ได้เรียกติดปาก จึงเสนอให้เปลี่ยนช่ือเมืองเป็น 
“เลนินกราด” ช่ือเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเลยท�าท่า
จะล้มหายตายจากความทรงจ�าของผู้คน ใคร
จะไปคาดเดาได้ว่ามหาอ�านาจคอมมิวนิสต์ที ่
ยิ่งใหญ่อย่างรัสเซียนั้นจะมีอันเป็นไปเกิดการ 
ล่มสลายของประเทศโซเวียตรัสเซียแตกเป็น
เสีย่งๆ (disintegration) ในวันที ่26 ธนัวาคม 
1991 และแล้วประชาชนก็ลงประชามติขอให้ 
กลบัไปใช้ชือ่เมอืงเป็น “เซนต์ปีเตอร์เบร์ิก” อกีครา 

ออโรร่าเรือรบหลายบทบาท

ปัจจุบันที่กลางแม่น�้าเนวาใกล้ป้อม
เซนต์ปีเตอร์มีเรือรบเก่าชื่อออโรร่า (Aurora) 
ทอดสมอเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้  
ช่วงต้นศตวรรษที ่20 รัสเซยีต้องการสร้างอ�านาจ
ทางทะเลจึงต่อเรือรบเพิ่มขึ้นสามล�าสามพี่น้อง 
ให้มาประจ�าการในมหาสมุทรแปซิฟิก ทั้งสาม
ล�าผ่านการรับใช้ชาติด้วยการออกสู่สมรภูมิรบ
ทางทะเลกับญี่ปุ่น หนึ่งล�าจมไป อีกหนึ่งล�าต้อง
มาหลบภัยที่ไซ่ง่อน ส่วนออโรร่านั้นก็สูญเสีย
กัปตันและลูกเหลือหลายสิบรายแต่ยังเคราะห์ดี
ทีร่อดกลบัมาได้ เธอถกูเปลีย่นจากเรอืรบให้เป็น
เรือส�าหรับฝึกทหารราชนาวี 

ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ 
เกล้าเจ้าอยู ่หัว ในหลวงรัชกาลท่ี 6 เสด็จ
ขึ้นครองราชย์ ด้วยสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สองประเทศ พระเจ้าซาร์สแห่งรัสเซียได้ให้ 
เรือออโรร่าน�าข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่มาร่วมใน 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 ธันวาคม ค.ศ. 
1911 นับเป็นเกียรติประวัติของเรือที่ได้มาร่วม 
การสืบราชสันตติวงศ์ของประเทศสยาม 

หลังจากนั้นอีกหกปี ออโรร่าก็สร้างหน้า
ประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นที่รวมของเหล่าทหาร
รุน่ใหม่ทีต้่องการล้มระบบกษตัรย์ิทีม่พีระเจ้าซาร์
นโิคลสัทีส่องครองราชย์อยู ่กปัตนัเรอืทีพ่ยายาม
หยุดกลุ่มลูกเรือที่อยากปฏิวัติโดนสังหาร และ
เรือได้กลายเป็นหนึ่งในฐานที่ใช้บัญชาการของ
คณะปฏิวัติบอลเชวิค วันที่ 25 เดือนตุลาคม ปี 
1917 พลพรรคบอลเชวคิเริม่ยดึสถานทีต่่างๆ ใน
เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก สถานที่เดียวที่ยังเหลือ
อยู่คือพระราชวังฤดูหนาวที่ถูกใช้เป็นท�าเนียบ
รัฐบาลชั่วคราวหลังพระเจ้าซาร์สสละราชสมบัติ 
ฝ่ายปฏวิตัเิองกไ็ม่แน่ใจว่าการเผชญิหน้ากบักอง
ก�าลัง 3,000 คนของรัฐบาลที่อยู่ในท�าเนียบนั้น
จะหนักหนาสาหัสขนาดไหน แต่ยิ่งมืดลงก็เริ่ม
ชดัเจนว่าก�าลงัฝ่ายรฐับาลเริม่สละฐานของตวัเอง 
ในเวลา 21.45 น. เกดิเสยีงปืนใหญ่ยงิมาจากเรอื
ออโรร่า เป็นอาณตัสิญัญาณให้ฝ่ายปฏวิตัเิคลือ่น
พลบุกเข้าไปในพระราชวงัฤดหูนาวและท�าการยดึ
อ�านาจท้ังหมดของรฐับาลชัว่คราวมาสูฝ่่ายปฏวิตัิ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสองออโรร่าก็
ยงัได้รบัใช้ชาต ิปืนใหญ่บนเรอืได้ถกูถอดออกมา
ป้องกันเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กจากการล้อมของ
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ฝ่ายนาซเีป็นแรมปี ตวัออโรร่าเองโดนระเบดิถล่ม
และจมลงที่ท่าเรือในเดือนกันยายน ค.ศ. 1941 
ภายหลงัสงครามได้ถกูกูก้ลบัคนืและเปลีย่นเป็น
พพิธิภณัฑ์ให้คนรุน่หลงัได้มาสมัผสัชวีติของเธอ
ที่ไปยุ่งเกี่ยวทั้งการรบ การปฏิวัติ การทูต และ
การศึกษา ฯลฯ โดยปกติการให้เหรียญรางวัล
ต่างๆ มักจะให้บุคคล แต่รัฐบาลรัสเซียได้มอบ
เหรยีญรางวลัสงูสดุให้เรือออโรร่า เรือล�านีก้ลาย
เป็นสญัลกัษณ์ของการปฏวิตัเิดอืนตลุาคม และมี
ส่วนท�าให้หน้าประวตัศิาสตร์ของประเทศเปลีย่น
โฉมไปตลอดกาล 

อย่าไว้ใจคน

 รัสเซียนั้นถือเป ็นประเทศที่ใครมา
รกุรานแล้วมกัจะพ่ายแพ้กลบัไป ในช่วงทศวรรษ 
1804-1814 ถือเป็นยุคที่ฝร่ังเศสเร่ิมความเป็น
เจ้ายุโรป จักรพรรดิที่ชื่อนโปเลียนได้ยกทัพ
ไปตีประเทศต่างๆ มาขึ้นกับจักรวรรดิฝรั่งเศส
มากมาย และสุดท้ายก็เล็งมาที่รัสเซีย ก่อนการ
ยกทพัมาตรีสัเซยีนัน้ นโปเลยีนยงัได้ส่งของมาให้
ราชส�านกัของพระเจ้าซาร์ส คล้ายบอกว่าฝรัง่เศส
เป็นมิตรที่ดีของรัสเซีย แต่ในใจนั้นได้วางแผน
จู่โจมเพื่อครองโปแลนด์และกดดันไม่ให้รัสเซีย
ท�าการค้าขายกับอังกฤษที่เป็นหนามยอกอก  
พออากาศเริ่มเข้าฤดูร้อนในเดือนมิถุนายน ปี 
1812 นโปเลยีนกร็วมพล 680,000 คน บกุตะลยุ 
รสัเซยี การลกุคืบของทพันโปเลยีนเป็นไปตามแผน 
คือสามารถยึดเมืองเล็กเมืองใหญ่ได้ มีการต่อสู้
กนัหนกัๆ ทีต้่องสญูเสยีก�าลงัพลมากๆ ไปอยูไ่ม่
กี่สมรภูมิ กองทัพรัสเซียถอยร่นไม่เป็นกระบวน 
จากชายแดนด้านตะวันตกลึกไปทางตะวันออก
เรื่อยๆ โดยมีทัพฝรั่งเศสไล่ตามติด แต่สิ่งหนึ่ง

ที่แปลกไปคือทุกเมืองที่นโปเลียนยึดได้นั้นทัพ
รัสเซียได้ท�าลายเมือง เผาทุ่งนายุ้งฉางแหล่ง
เก็บเสบียงทั้งหมด ไม่ให้นโปเลียนใช้เป็นฐาน
ส่งก�าลังบ�ารุง จากฤดูร้อนเข้าฤดูใบไม้ร่วงและ
เริ่มฤดูหนาว ในที่สุดกองทัพนโปเลียนก็มาถึง
ปราการด่านสดุท้ายคอืมอสโคว์ นโปเลยีนอาจจะ 
เลียนแบบยุทธวิธีของพระเจ ้าตากสินที่ทุบ 
หม้อข้าวเดินหน้ายึดจันทบุรี ด้วยการปลุกระดม
กองทพัให้กัดฟันเดินหน้าบกุยึดกรงุมอสโคว์ให้ได้  
ทหารรสัเซียถอยออกไปนอกเมอืง แต่สถานการณ์ 
ของมอสโคว์แตกต่างจากจนัทบรุ ีใครเคยไปมอสโคว์ 
ฤดูหนาวก็จะเห็นแม่น�้าท้ังหมดกลายเป็นน�้าแข็ง 
ทุกตารางนิ้วขาวโพลนไปหมด ใส่เสื้อกันหนาว
ธรรมดาเอาไม่อยู่ ใครไม่มีบ้านช่องหลบหิมะ 
เป็นหนาวตายแน่ ทพันโปเลยีนคาดว่ายดึเมอืงได้ 
จะมอีาหารอดุมสมบรูณ์ มทีีพ่กัพงิให้หลบหนาว  
แต่ทหารรสัเซียวางแผนอย่างดด้ีวยการเผาท�าลาย 
เมืองท้ังหมด ไม่มีอาหาร ไม่มีท่ีหลบลมหนาว  
ในทีส่ดุนโปเลยีนจ�าใจต้องถอยทพั แต่ช้าไปเสยีแล้ว  
ทหารนโปเลยีนเริม่ประสบปัญหาจากการส่งเสบยีง  
อาหารการกนิท่ีจะเลีย้งกองทัพหลายแสนคนนัน้
ต้องอาศัยการล�าเลียงด้วยรถม้ามาจากฝั่งตะวัน
ตกเดนิทางมาถงึทพัหน้าเท่านัน้ เพราะไร่นาสาโท 
ระหว่างทางโดนเผาท�าลายหมด พอหิมะเริ่มตก 
ม้าที่เคยเดินทางส่งเสบียงได้วันละมากๆ ก็เริ่ม
ส่งเสบียงไม่ทันจนส่งมาไม่ได้ กองทัพส่วนหน้า
เริ่มระส�่าระส่ายเพราะเสบียงขาดแคลนหนัก  
ไม่เพียงเท่านั้นความหนาวเย็นได้คร่าชีวิตทหาร
ไปเกือบสี่แสนคน นโปเลียนชนะศึกแต่แพ้
สงคราม 

ตอนหน้าจะขอเล่าเรือ่งต่อไปโดยเฉพาะ
ว่าท�าไมรสัเซยีจงึใช้สญัลกัษณ์อนิทรย์ีสองหวั 
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สื่อศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

เทววิทยาไซเบอร์/ดิจิตอล:  
การทบทวนความผูกพันระหว่างเรากับพระเป็นเจ้า  

และมนุษยสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล
 คุณพ่อแอนโทนี่ เลอ ดึ๊ก, SVD*

ในประเทศลาวซึง่มทีรพัยากรทีค่่อนข้าง
จ�ากัดในห้องสมุดบ้านเณรของพวกเขา สามารถ
เปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาพระคัมภีร์และหา
ทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมความ
พร้อมส�าหรับการภาวนาร�าพึง เพื่อที่พวกเขา
จะสามารถน�าเทศน์ให้กับชาวบ้านในศาสนกิจ
ต่างๆของวัดนั้นๆในวันอาทิตย์ได้50 ส่วนใน
ประเทศไทย ผูน้บัถอืศาสนาอืน่ทีอ่าจหนัมานบัถอื 
ศาสนาคริสต์ใช้ฟอร่ัมการแบ่งปันผ่านเว็บท่ี
ฆราวาสตั้งขึ้นเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับ
เรื่องของความเชื่อ51 ด้วยความช่วยเหลือของ
อินเทอร์เน็ต ทุกคนยิ่งสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้
มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในขณะที่ภาพลักษณ์
ต่างๆ ของพระองค์ก็ยิ่งลึกซึ้งและหลากหลาย
มากขึ้น 

ดังนั้น วิธีการที่ชาวเอเชียค้นหา ได้รับรู้ 
และเพิม่ความเข้าใจในพระเจ้า และการทะนบุ�ารงุ
รักษาความสัมพันธ์กับพระองค์อาจจะได้รับ
อิทธิพลอย่างมากจากสภาพแวดล้อมดิจิตอลท่ี
ทันสมัยในยคุนี ้อย่างไรกต็าม นีไ่ม่ได้หมายความ
ว่าการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้า หรือการ
แสวงหาพระองค์ในยุคดิจิตอลจะสามารถ 
ได้ผลลัพธ์มาง่ายๆ เมื่อมีข้อมูลออนไลน์อย่าง
มหาศาล และใช่ว ่าทั้งหมดจะน�าเราไปถูก
ทิศทางหรือให้สิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตในความเชื่อได้  
ยิ่งกว่านั้น การแสวงหาพระเจ้าและการเสริม

สร้างความผูกพันและความสัมพันธ์กับพระองค์
ได้นัน้ จ�าเป็นต้องใช้ความต้ังใจรเิริม่ด้วยตนเอง  
ความสุขุมรอบคอบ และความอดทน ในยุค 
ดิจิตอลนี้ เสมือนว่าสวรรค์เบื้องบนไม่สามารถ
บงการหรือช้ีน�าผู ้คนได้ดังเช ่นในอดีต ว่า 
ภาพลักษณ์ของพระเจ้าและความสัมพันธ์ที ่
เรามนุษย์มีต่อพระองค์นั้นจะเป็นอย่างไร หากแต่
ในยคุดจิติอลนี ้บคุคลหนึง่ๆต้องมคีวามรบัผดิชอบ 
มากขึ้นในการแสวงหาค�าตอบและข้อมูลทาง 
จิตวิญญาณ และจากการที่ได้อยู่และมีส่วนร่วม
ในสภาพแวดล้อมดจิิตอล เราต้องมส่ีวนช่วยเหลอื 
ผู้ที่ก�าลังค้นหาวิธีมองและการเข้าใจในพระเจ้า
มากขึ้นอีกด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในยุคดิจิตอล

นับตั้งแต่มีการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Web 
2.0 ซึ่งปรับให้ผู ้ใช้เว็บออนไลน์จากการเป็น
เพียงผู้ชม เป็นผู้ที่สามารถสร้างเนื้อหาและมี
ปฏิสัมพันธ์และท�างานร่วมกันกับผู้ใช้อื่นได้52  
จุดประสงค์หลักไม่ได้มุ่งแค่เพียงการรับส่งหรือ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต แต่ยัง
เกี่ยวพันในความสัมพันธ์ของมนุษย์อีกด้วย 
กลุ ่มรับส่งข ่าวสารและรายการส่งจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้เน้นความสัมพันธ์ในมิติ
ขนาดกว้างของผู้ใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์
เหล่านี้มีจุดมุ่งหมายในการใช้ความสัมพันธ์ของ
ผูใ้ช้เป็นศนูย์กลาง ต่างจากเวบ็ไซต์ดัง้เดมิทีเ่น้น

ต่อจากฉบับที่แล้ว
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แต่ข้อมูลที่เป็นแค่ตัวอกษร Spadaro กล่าวไว้ 
ว่า “แนวคิดที่ส�าคัญไม่ใช่เป็นการแสดงตัวตน
บนเว็บอีกต่อไป แต่การเชื่อมต่อพวกเขาเข้า
ด้วยกัน หากเรามีตัวตนชัดเจนแต่ไม่ได้เชื่อม
ต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ก็เท่ากับว่าเรา
อยู่เพียงล�าพัง”53 บน Facebook เรามีตัว
เลือกที่จะเป็นได้ทั้ง “เพื่อน” ของผู้ใช้คนอื่นถ้า
บุคคลนั้นมีหน้าโปรไฟล์ หรือเลือกที่จะเป็น “ผู้
ติดตาม” ของผู้ใช้รายนั้นหากเขามีหน้าแฟนเพจ 
แต่แม้ว่า Facebook และ Twitter จะเป็นที่
รูจ้กัไปทัว่โลก แต่กย็งัมีสงัคมออนไลน์แบบอืน่ๆ
ท่ีเน้นเนือ้หาแตกต่างออกไปตามความสนใจ งาน
อดิเรก และ ในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ54

โดยธรรมชาติของเทคโนโลยี ความ
สัมพันธ์ต่างๆที่สร้างโดย Web มีขีดจ�ากัด
เสมอ เพราะขอบเขตของความสัมพันธ์บางครั้ง
จะถูก “บี้แบน” ด้วยเหตุผลบางอย่าง ดังนั้นบน  
Facebook เพื่อนร่วมชั้นของคุณ คุณยาย 
บาทหลวงในชีวิตจริง รวมทั้งคนที่อยู่อีกฟาก
ของโลกที่คุณไม่เคยพบมาก่อน จะถูกยุบรวม
ทั้งหมดลงในหมวดหมู่ของ “เพื่อน” ส่วนใน 
Twitter ทุกคนที่เชื่อมต่อกับคุณ จะกลายเป็น 
“ผู้ติดตาม” ของคุณ ทรัพย์เหล่านี้ไม่เพียงขาด
การเชื่อมต่อจริงระหว่างคุณกับบุคคลเหล่านั้นท่ี
คุณเชื่อมต่ออยู่ด้วย แต่ยังบิดเบือนความหมาย
ของค�าว่า “เพื่อน” หรือ “ผู้ติดตาม” ด้วย 

โดย Brett McCraken ได้เขียนไว้
ว่า :

ในโลกของ Facebook “เพื่อน” ส่วน
มากถกูก�าหนดให้เป็นสิง่สะสม และเครือ่งหมาย
แสดงสถานะ เป็นสิ่งที่เราสะสมเพ่ือประดับ 
“walls” ในโลกออนไลน์เท่านั้น เราให้เพื่อนบน  
Facebook หรือผู้ติดตามบน Twitter เป็น
เพยีงกลยทุธ์ออนไลน์ เม่ือเราโพสท์บางอย่างบน  

wall หรอืแทก็ พวกเขาอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ  
เป็นการระบุความสัมพันธ์ระหว่างกันเท่านั้น55

McCraken ถือว่า การที่ผู ้คนเอา 
ความสัมพันธ ์ของพวกเขามาเป ิดเผยต ่อ
สาธารณะ การแลกเปลี่ยนเปิดเผยข้อมูลท่ี
ควรเก็บไว้เพียงภายในกลุ่ม และจัดการความ
สัมพันธ์บนโลกออนไลน์ที่ขาดความละเอียด
อ่อนโดยการโพสต์สถานภาพให้ผู ้คนได้เห็น 
เป ็นการลดคุณค่าความสัมพันธ ์เหล ่านั้น56  
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ์ ที่ 16  
ได้กล่าวเตือนในวันสื่อสารมวลชนสากล เมื่อปี  
ค.ศ. 2009 ไว้ว่า “ผู้คนมองว่ามิตรภาพที่แท้จริง  
เป็นดังสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนสามารถ 
ประสบได้ เพราะฉะนัน้เราควรระมดัระวงัอย่าคดิว่า 
แนวคดิหรอืประสบการณ์ของมติรภาพเป็นสิง่ไร้ค่า 
ธรรมดา.”57 ในแนวเดยีวกนันี ้สมเดจ็พระสนัตะ 
ปาปาเบเนดิกต์ ยังได้เตือนถึงอันตรายของ
การใช้เวลาและพลังงานไปกับความสัมพันธ์
แบบออนไลน์ ในขณะที่บกพร่องในการรักษา 
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นในชีวิตประจ�าวันของเรา:

มันจะเป็นเรื่องน่าเศร้านัก หากความ
ปรารถนาของเราท่ีจะรักษาและพัฒนาความ
สัมพันธ์แบบออนไลน์ โดยแลกกับการสละเวลา
อันเป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ครอบครัว เพื่อนบ้านของเรา และคนอื่นๆ ที่เรา
พบเจอในชีวิตประจ�าวัน ทั้งในที่ท�างาน สถาน
ศึกษาและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจต่างๆ ถ้า
ความหลงใหลในการเชื่อมต่อในระบบเสมือน
จริง มันอาจแยกบุคคลจากการมีปฏิสัมพันธ์
จริงๆทางสังคม อีกท้ังยังส่งผลกระทบต่อ 
รูปแบบของการพักผ่อน และความนิ่งสงบ เพื่อ
การคิดไตร่ตรองละร�าพึงท่ีจ�าเป็นในการพัฒนา
ด้านสุขภาพโดยรวมของมนุษย์58

อ่านต่อฉบับหน้า
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

Pacem in Terris = สมณสาส์น “สันติภาพบนแผ่นดิน”
 (ละติน - Peace on Earth อังกฤษ)
pacifism = สันตินิยม (ในความหมายที่ปฏิเสธการสงคราม   
   การสู้รบ และความรุนแรง ทางกายภาพทุกรูปแบบ  
   อย่างสิ้นเชิง)
 Christian pacifism   = สันตินิยมแบบคริสต์   
    (เป็นทรรศนะของคริสตชนในการปกป้อง 
    สันติภาพที่ถือว่า การสงคราม การสู้รบ  
    และความรุนแรงไม่ว่าอย่างไรก็ตาม  
    ขัดต่อความเชื่อของคริสตชนทั้งสิ้น) 
pacifist = 1) เกี่ยวกับสันตินิยม 
   2) นักสันตินิยม ผู้สนับสนุนสันติภาพ  
    ผู้เรียกร้องสันติภาพ ผู้ต่อต้านสงครามแบบสุดขั้ว
padroado (โปรตุเกส - patronage - อังกฤษ) 
  = หน้าที่อุปถัมภ์ในการเผยแผ่ความเชื่อ  
   (ทีพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที่ 6 มอบให้แก่ 
   พระศาสนจักรประเทศโปรตุเกสและสเปน  
   เป็นผู้ด�าเนินการในดินแดนอาณานิคมของประเทศ 
   ทั้งสองในช่วงศตวรรษที่ 15-16)
pagan = คนต่างศาสนา
 paganism = ลัทธิต่างศาสนา
pall = 1) ผ้าปิดถ้วยกาลิกส์  2) ผ้าคลุมโลงศพ 
pallium = ผ้าคล้องคอ  
   (ของพระอัครสังฆราชภาค - the metropolitan) 
Palm Sunday, the  = วันอาทิตย์ใบลาน
Pantheism = สรรพเทวนิยม
Panentheism = สรรพันตรเทวนิยม 

P
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ท่วงท�านองแห่งรัก
ผงศิลา 

ชวนคิดสะกิดใจ

 ความงามของแม่อยู่ที่หัวใจรักที่แม่มีต่อเรา ซึ่งแสดงออกโดยสิ่งดีๆ คำาสอน และแบบอย่างที่ 

คุณแม่ให้เราด้วยรัก สำาหรับเราแม่จึงสวยงามที่สุดเสมอ อาจกล่าวได้ว่าความรักของแม่ทำาให้เราเข้าใจ

ความรักของพระเจ้าได้ดียิ่งขึ้น เป็นความรักที่งดงาม เปี่ยมด้วยความเมตตา และเสียสละ ขอให้พวกเรา

ทำาความดแีละภาวนาให้คุณแม่เยอะๆ นะครบั ไม่ว่าท่านยงัมชีวีติอยูห่รอืจากไปแล้ว มัน่ใจได้เลยว่าความรกั 

ที่ท่านมีต่อเราผู้เป็นลูกเป็นนิรันดรครับ

แม่ของฉัน... สวยที่สุดในโลก
 กาลคร้ังหนึ่งนานมาแล้ว มีพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่ง พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระทัย

เมตตาและทรงรักประชากรของพระองค์ดุจบุตรธิดา ทรงออกว่าราชการและให้ประชาชนมาเข้าเฝ้าเพื่อ
ร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือจากพระองค์

 เช้าวันนี้เป็นวันที่พระราชาออกว่าราชการตามปกติ เจ้าหน้าที่ได้น�าเด็กชายคนหนึ่งมาเข้าเฝ้า  
เด็กคนนัน้ร้องไห้เสยีงดงั และทลูพระองค์ว่าเขาพลดัหลงจากแม่ของเขาเมือ่วานนี ้ขอพระราชาช่วยตาม
หาแม่ให้เขาท ีพระราชาตกลงใจทีจ่ะช่วยเดก็น้อยผูน่้าสงสาร จึงทรงบอกให้เขาบรรยายถงึลกัษณะของ
แม่ของเขา เพื่อพระองค์จะได้ให้ทหารไปตามหาถูก

 เด็กน้อยกล่าวกับพระราชาอย่างซื่อๆ ว่า “แม่ของหนูเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆ ท่านสวยที่สุดใน
โลกเลยครับ” พระราชาจงึทรงสัง่ให้ทหารไปพาสภุาพสตรสีวยๆ ในเมอืงทุกคนมาท่ีท้องพระโรง เพือ่ให้
เด็กน้อยได้ดวู่าหญงิสวยๆ เหล่านี ้คนใดเป็นแม่ของเขา ดงันัน้ ท้องพระโรงของพระราชาจงึเตม็ไปด้วย 
ผูห้ญงิทีส่วยงาม ระดบันางงาม ดารา นกัร้อง ฯลฯ แต่เดก็น้อยกย็งัคงมสีหีน้าทีเ่ศร้าหมองและบอกกบั 
พระราชาว่า ผู้หญิงเหล่านีไ้ม่ใช่แม่ของเขา พระราชาแปลกใจมาก ทรงถามทหารว่า ยงัเหลอืผูห้ญงิท่ีสวยๆ  
ในเมอืงของเราอกีไหม ทหารทลูตอบว่าพวกเขาเชญิผูห้ญงิสวยๆ มาหมดแล้ว พระองค์ทรงคดิว่าเดก็น้อย 
อาจจะบรรยายความสวยของแม่ของเขาเกนิจรงิไปสกัหน่อย จงึทรงส่งทหารไปอกีครัง้หนึง่เพือ่พาหญงิที่
หน้าตาดีทกุคนมาทีท้่องพระโรงอกีครัง้ เมือ่หญงิท่ีหน้าตาดทีกุคนมาท่ีท้องพระโรงแล้ว ทรงให้เดก็น้อย 
ดอูกีครัง้ว่าหญงิคนใดเป็นแม่ของเขา สหีน้าของเดก็น้อยยิง่เศร้ากว่าเดมิเพราะเขาไม่พบแม่ของเขา น�า้ตา
ของเขาเร่ิมหยดลงมาจนเป้ือนแก้มของเขา เขาร้องไห้อย่างสิน้หวงั พระราชาและบรรดาข้าราชการทีอ่ยูท่ีน่ัน่ 
มองเขาด้วยความสงสาร พระราชากอดเดก็น้อยและพยายามปลอบใจเขา สกัพกัมเีสยีงเคาะประตทู้องพระโรง  
เมื่อประตูเปิดออกมีหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามา เพียงเห็นเธอแต่ไกล เด็กน้อยก็ผละจากพระราชาโผเข้าหา
อ้อมกอดของเธอพลางร้องตะโกนด้วยความยินดีว่า “แม่จ๋า แม่ไปไหนมา หนูดีใจจังเลยที่ได้เจอแม่”

พระราชาและทกุคนจ้องมองคณุแม่ทีส่วยทีส่ดุของเดก็น้อย ทกุคนพบว่า เธอเป็นผูห้ญงิตวัเลก็ๆ 
ผอมจนแก้มตอบ หน้าตารูปลกัษณ์ภายนอกดธูรรมดาทีส่ดุ แถมเธอยงัมมีอืทีห่ยาบกร้านเพราะท�างานหนกั  
แต่เด็กน้อยยังคงตะโกนลั่นท้องพระโรงว่า “เห็นไหมครับ คุณแม่ของหนูสวยที่สุดในโลกเลย” 
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(ศตวรรษที่ 1)
อัครธรรมทูต
ฉลอง 14 พฤษภาคม

นักบุญมัทธีอัส 
St. Matthias

กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

เนื่องจากท่านเป็นพยานในการกลับคืน
พระชนมชพีของพระเยซเูจ้า บรรดาอคัรสาวกจงึ
ได้เลือกมัทธีอัสแทนยูดำส อิสคำริโอท หนังสือ
กจิการอคัรสาวก (กจ 1:15-26) เล่าถงึการทีท่่าน
ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะอัครสาวก

ในระหว่างนั้น เปโตรยืนข้ึนในหมู่พี่
น้องที่ชุมนุมกันอยู่ประมาณ 120 คน กล่าวว่า 
พี่น้องทั้งหลาย จ�าเป็นที่พระคัมภีร์จะต้องเป็น
จรงิตามทีพ่ระจติเจ้าทรงใช้พระโอษฐ์ของกษัตรย์ิ 
ดาวิดตรัสล่วงหน้าถึงยูดาส ผู้น�าคนมาจับกุม 
พระเยซูเจ้า... และเพราะมีเขียนไว้ในหนังสือ
เพลงสดดุว่ีา “ขอให้ทีอ่ยูข่องเขาถกูทิง้ร้าง อย่าให้ 
มีผูใ้ดอาศยัอยูเ่ลย” (สดด 69:25) และอกีตอนหนึง่ 
ว่า “ขอให้ผู้อื่นรับหน้าที่แทนเขา” (สดด 109:8)

ดังนั้น ในบรรดาคนทั้งหลาย ซึ่งอยู่กับ
เราตลอดเวลาที่พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
ด�าเนนิชวีติอยูก่บัเรา เร่ิมตัง้แต่พธิล้ีางของยอห์น
จนถึงวันที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้น จ�าเป็น
ทีค่นหนึง่จะต้องเป็นพยานร่วมกบัเราถงึการกลบั
คืนพระชนมชีพของพระองค์

ผู ้ที่มาชุมนุมกันเสนอชื่อชายสองคน 
คือ โยเซฟ ที่เรียกว่าบาร์ซับบัสหรือยุสทัส  
และอีกคนหนึ่งชื่อ มัทธีอัส พวกเขาทั้งหลาย
อธิษฐานภาวนาว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า 
พระองค์ทรงทราบจติใจของมนษุย์ทุกคน ขอทรง
แสดงให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ว่า พระองค์ทรงเลือก 
คนใดในสองคนนี้ ให้รับหน้าที่รับใช ้เป ็น 
อัครสาวกแทนยูดาสที่ละทิ้งหน้าที่นี้ เพื่อไป
ยังที่ของตน” เขาจึงจับสลากระหว่างสองคนนี้
และจับสลากได้มัทธีอัส มัทธีอัสจึงได้เข้าร่วม 
ในคณะอัครสาวก

พระศาสนจักรจัดให้ฉลองท่านในวันที่ 
14 พฤษภาคม เพราะถือว่าอยู่ในเทศกาลปัสกา  
และสมกับความเป็นจริงยิ่งขึ้นในการที่ท ่าน 
ได้รับเลือกให้เป็นผู้ร่วมงานในคณะอัครสาวก 
เพือ่เป็นพยานถงึพระเยซูครสิตเจ้าผูท้รงกลบัคนื 
พระชนมชีพ ท่านมัทธีอัสเดินทางไปประกาศ 
พระวรสารในดินแดนเอธิโอเปีย และเชื่อว่า 
ท่านได้เป็นมรณสักขีที่นั่นด้วย 
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บทความ
น้ำาผึ้งหวาน

ข้าพเจ้าถามพนักงานบริษัทคนหน่ึงถึงภาระ
หน้าท่ีในบรษิทัของเขา เขาเล่าว่า พนกังานบรษิทัจะท�า
หน้าที่ของตนอย่างจ�าเจมาก ถ้างานในหน้าที่ของตน 
เรียบร้อยแล้วก็คือ สบายเพราะว่างเว้นแล้ว ข้าพเจ้า
กลบัมานัง่นกึถงึภาระหน้าทีข่องข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็น
คร ูภาระหน้าทีข่องครไูม่ได้สิน้สดุลงเมือ่สอนจบคาบ
ภาระหน้าที่ความเป็นครูติดตัวข้าพเจ้าไปตลอดเวลา 
มันคล้ายๆ เหมือนเป็นตราประจ�าตัวของค�าว่าครู 
ว่าต้องเป็นอย่างไร เมือ่คนรอบข้างมองและรูว่้านีค่อื 
ครผููใ้ห้ความรูท้ีค่วรคูก่บัคณุธรรมด้วย มนัยาก มนั
เหมือนถูกตีกรอบให้ชีวิตว่าไม่ควรผิดพลาด ยิ่งไป
กว่านัน้ ข้าพเจ้าเป็นครคูาทอลกิ ยิง่ข้าพเจ้าเดนิเข้ามา 
สู่ศูนย์กลางความเชื่อ ความศรัทธา และความรัก 
ข้าพเจ้ายิ่งต้องตัด สละ ระมัดระวัง รอบคอบใน
การด�าเนินชีวิตยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าไม่เคยบอกว่าข้าพเจ้า
เป็นคนที่ดีพร้อม แต่เพราะข้าพเจ้าเคยผ่านสิ่งเลว
ร้าย ความอ่อนแอฝ่ายกายมาแล้วต่างหาก มนัจงึเป็น 
บทเรียนราคาแพงที่ติดตัวข้าพเจ้ามาตลอด จวบจน 
วันที่ข ้าพเจ้าเข้ามาท�างานของพระเต็มตัวยิ่งขึ้น 
ข้าพเจ้าจึงสัมผัสได้ถึงการให้อภัย พระเมตตาท่ี
พระเจ้าทรงมีต่อข้าพเจ้า และคนที่ข้าพเจ้ารักทุกคน

บาปผิดบกพร่องของข้าพเจ้า พระเจ้าไม่เคยเหลียว
มองหรือจดจ�าไว้เลย พระองค์เพียงแค่ตีสอนบ้าง
เตือนผ่านเหตุการณ์ต่างๆ บ้าง ให้ข้าพเจ้าส�านกึ และ
แก้ไขความผิดบกพร่องนัน้ ข้าพเจ้าบอกกบัตัวเองว่า 
ต่อจากวนันัน้ทีข้่าพเจ้าได้รบัการอภยัแล้ว ข้าพเจ้าจะ
ไม่กลบัไปท�าสิง่เลวร้ายซ�า้อกี และข้าพเจ้าเรยีนรูท้ีจ่ะ
รักพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าสอนนักเรียนค�าสอนว่า หากคุณจะ
รักใครสักคน คุณก็ย่อมต้องอยากที่จะรู้จักประวัติ
ของเขา ท่ีมาของเขา และทุกรายละเอยีดของเขา เขาจะ
เป็นเหมอืนไอดอลในชวีติคณุ ทีค่ณุเฝ้าคอยตดิตาม
ทุกความเคลื่อนไหว คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร  
สอนข้าพเจ้าและเพื่อนผู้อบรมพระคัมภีร์ร่วมกันว่า 
หากลูกจะออกไปบอกเรื่องราวของพระเยซูเจ้าให ้
คนอื่นรู ้จัก ลูกต้องรู ้จักพระเยซูเจ้าชัดเจนก่อน 
เพราะ “ไม่มใีครให้ในสิง่ท่ีตนไม่มไีด้” และสิง่ท่ีตนมี
กต้็องเป็นสิง่ทีต่นรกัมากด้วยจงึจะสามารถถ่ายทอด
ได้ชัดเจนขึ้น บุคคลที่เรารัก ยิ่งเราต้องฝ่าฟันเพื่อ
จะได้รักมากเท่าไหร่ คุณค่าของความรักนั้นก็จะยิ่ง
เข้มข้นขึ้น 

รัก เชื่อ หวัง 
เป็นพลังชีวิต

“พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาอีกว่า ‘สันติสุขจงสถิตกับท่านทั้งหลายเถิด  
พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น’ ” (ยอห์น 20:21)
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พระพรที่ส�าคัญ 'วันเวลา'
ปริญ

“เย็นนี้เจอกันที่บ่อน�้าข้างทาง พวกฝั่ง 
กะโน้นท้าเรา” เสียงเจ้ารินตะโกนบอกฉันขณะ
เดินจะไปโรงเรียนในเช้าวันหนึ่ง ฉันตะโกนรับ
ก่อนที่จะออกจากบ้านไปโรงเรียนเช่นเดียวกัน 
จะว่าไปนะ ฉันก็เคยสงสัยพ่อกับแม่เหมือนกัน 
ท�าไมไม่ยอมให้ฉันเรียนอยู่โรงเรียนใกล้ๆ บ้าน
เดินไปกับพวกเพื่อนที่นี่ ท�าไมให้ไปโรงเรียนอื่น
ที่ค่าเทอมก็แพง แถมต้องเหนื่อยเดินทางขึ้นรถ
ตั้งสองต่อ

วันนั้นทั้งวันฉันวาดภาพเย็นนี้ที่จะได้
เล่นน�้าข้างทาง ก็มันเป็นคลองน�้าข้างทางถนน
มิตรภาพ ไม่รู ้น�้าอะไรต่ออะไรก็ไหลลงนั่น 
หมดแหละ แต่เด็กๆ อย่างเรามันเป็นสวรรค์ 

มันเป็นท่ีซ่ึงฉันได้หัดว่ายน�้า มันคือท่ีรวมพล
ของเด็กแถวนั้น

เมือ่มสีองข้างทางของถนน เรากเ็ลยแบ่ง
พวกกันตามถนนซ้ายขวา เรื่องการแบ่งพรรค 
แบ่งพวกมันมีมาต้ังแต่เด็กๆ แล้วแหละน่า  
ฉันคิดไปว่าเย็นนี้เราจะเล่นน�้า มุดน�้าเอาโคลน
ปากันสนุกสนาน แล้วข้างเราต้องชนะเพราะเรา
มีมากกว่า วันนั้นทั้งวันไม่เป็นอันเรียนเลย

ตกเย็นเมื่อกลับจากโรงเรียน ท�างาน
บ ้านตามท่ีแม ่สั่ ง เพราะอยากฝ ึกลูกหลาน 
ไม่ให้ขี้เกียจมั้ง เสร็จงานฉันรีบวิ่งไปที่บ่อน�้า 
ทันที เสียงร้องสนุกสนานของพวกเพื่อนๆ 
ดังลั่น

เอาน่า มันคนละสมัยกัน

52  อุดมศานต์  พฤษภาคม 2017

crist 1-88 May 60.indd   52 4/26/60 BE   6:02 PM



 “มาช้าจัง เร็วๆ มาช่วยกัน ข้างเรา 
น้อยกว่า” ฉันถอดเสื้อผ้ากระโดดลงน�้าเสียง
ดังตูม

สอดส่ายสายตามองข้างของตนเอง  
รีบมุดน�้าก�าดินเหนียวผสมขี้โคลนปาใส่ฝ่าย 
ตรงข้าม แม่นมากเพราะแค่ลูกแรกก็เต็มหัว 
พวกนั้นทันที ภูมิใจกับฝีมือหัวเราะลั่นเมื่อ 
ท�าเขาได้ แล้วขีโ้คลนเละๆ กลิน่เหมน็ก็ถกูเหวีย่ง
เข้ามาเต็มหน้าฉันอย่างไม่ทันงับเสียงหัวเราะ  
รีบมุดน�้าล้างหน้าอย่างเจ็บใจในความประมาท
ของตนเอง

การต่อสู้อย่างลูกผู้ชายท�าเอาน�้าท่ีว่าใส
เริม่ขุน่มัว มีทัง้เสยีงหวัเราะเสยีงร้องไห้สลบักนัไป  
แหม่ปาดินเหนียวผสมโคลนนะ มันก็หลบ 
ได้บ้างไม่ได้บ้าง บางโอกาสก็โดนเข้าหน้าเข้าตา 
ตรงๆ ยิ่งบางครั้งโดนรุมกว่าเพื่อนๆ จะมาช่วย 
นี่เจ็บจนต้องร้องไห้ บางครั้งเราก็ปาพลาดไปถูก 
พวกเด็กผู้หญิงที่มาเล่นน�้าแถวนั้นด้วย ฉันจ�า
ไม่ได้หรอกว่าใครแพ้ใครชนะเพราะเราก็แค่เล่น
ด้วยกัน เพราะหลังจากนั้นเราก็ไปนั่งคุยกัน 
ลูกชิ้นทอด ไก่ปิ้งขาประจ�าก็จะมาในช่วงที่พวก
เราเลิกพอดีเหมือนรู้เวลา เงินที่เราเหลือมาจาก
โรงเรยีนเรากซ็ือ้แบ่งกนัทาน ทีฉ่นัว่าไม่รูใ้ครแพ้
ใครชนะก็เพราะส่วนมากเรามักคุยวาดฝันแบบ
เด็กๆ กนันานจนมดืค�า่ แม่ชนะตลอดเพราะเมือ่
กลับบ้านก็มักโดนแม่ตีอยู่บ่อยๆ

ตอนทีน่อนอยูท่ีศ่าลานัน่เอง รถน้องสาว 
จอดหน้าบ้าน เจ้าหลานสาวตัวกลมเดินออกมา 
จากรถ มีเป้บรรจุอุปกรณ์แน่น เธอน�าชุดว่ายน�้า 
ออกมาผึง่ลมพร้อมกบับ่นว่า สระว่ายน�า้ท่ีนีไ่ม่ดี 
เลย คลอรีนแรงจนแสบตา แม่พาไปทานอาหาร 
ตามสั่งก็ไม่ชอบ เลยซื้อไก่เผ็ดแดนเมืองนอก 
มาทาน พร้อมกับนั่งเคี้ยวอย่างมีความสุข

ฉันก็ได ้แค ่มองและคิดไปว ่าถ ้าไป 
เล่นน�้าข้างทางแบบเด็กๆ อย่างฉันจะท�าได้ไหม 
หนแล้วเขาจะมีเวลานั่งข้างรั้วไม่ไผ่รวก ทาน 
ลูกชิ้น ไก่ปิ ้งอย่างฉันได้ไหมนะ ก็ตอนนั้น 
ฉันแสบตาเพราะโคลนเข ้าตาไม่ใช ่คลอรีน  
ไก่วันนั้นคงเป็นไก่บ ้านแทะเนื้อติดกระดูก 
ไม่ใช่ไก่รีบโตอย่างวันนี้

แน่นอนฉันไม่กล้าท้วงอะไรมากมาย 
นักหรอก เพราะเคยท้วงไปที หลานตัวกลม 
เคยตอบหนักแน่นว่า “ลุงไม่รู้อะไร ลุงไม่เข้าใจ
หรอก มันคนละสมัยกันแล้ว” ก็ได้แต่แลดูว่า 
พี่ๆ น้องๆ จะจัดการกับชีวิตลูกหลานพวกเขา
อย่างไร

ว่าไปแล้วฉนัเหน็ว่าหลายอย่างเปลีย่นไป
นะ เพราะครั้งหนึ่งพาเด็กที่อยู่ในช่วงชั้นอนุบาล
ในหมู ่บ้านเข้าอ�าเภอเจ้าเด็กชายตัวน้อยเกิด
อาการกระหายน�้า ฉันรีบบอกว่านั่นไงที่ข้างรถมี
น�้าอยู่หนึ่งขวด แต่เด็กคนนั้นตอบทันที

“บ่ ได้ น�้านี่กิน บ่ ได้ ต้องไปซ้ือท่ี 
เซเว่น.......”

ฉันละมึนตึบไปเลย นี่ขนาดฉันที่ผ่าน
เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แบบก้าวกระโดด
นะ แล้วถ้าไปคิดถึงบรรดารุ่นทวดละก็ พวก
ท่านคงปวดหัวแย่เลยที่เห็นลูกหลานเปลี่ยนไป
แบบก้าวกระโดด

ถ้าไม่เชื่อเหรอ วันนี้ลองเล่นเกมกับ 
ลูกหลานสิ ให้ออกชื่อขนมทีละคน จะมีสักกี่คน 
ทีรู่จ้กัขนมแบบไทยๆ เพราะฉนัเคยถามเดก็เรือ่ง 
ตุ๊กตานี้มันเป็นตัวอะไร ฉันรู้เลยว่าฉันเชยมาก
เพราะแต่ละชื่อมันมาจากเมืองนอกซึ่งไม่รับกับ
หน้าบ้านนอกอย่างฉันแน่นอน 
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

ผู้ใหญ่หลายคนไม่เคยสนใจความรู้สึก
ของเด็ก โดยมักจะพูดจาเชิงต่อว่า ใช้วาจาดุดัน 
หรือพ่อแม่ที่คิดว่ามีสิทธิในการลงโทษ ทุบตี 
หรอืท�าร้ายจติใจของลกูๆ แม้เวลาจะผ่านไปนาน
เพยีงใด เดก็ๆ กจ็ะมแีผลเป็นทีต่ดิอยูท่ัง้ร่างกาย
และจิตใจ ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากอารมณ์โกรธ 
แทนที่จะใช้วิธีอบรมตักเตือน พูดคุยกันด้วย
เหตุด้วยผล แต่กลับมองข้าม เด็กๆ จึงได้รับ
การเลี้ยงดูอย่างผิดๆ เขาจะจดจ�าและซึมซับ 
เอาแบบอย่างทีไ่ม่ดนีัน้ไว้ แล้วอย่างนีเ้ดก็จะเป็น
คนดีของสังคมได้อย่างไร

ดิฉันขอเล่าเร่ืองหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นใน
ประเทศจีน เรื่องมีอยู่ว่า มีเศรษฐีผู้หนึ่งร�่ารวย
มาก เขาเป็นคนมีจิตใจดี มีคฤหาสน์ใหญ่โต ข้า
บริวารมากมายคอยรับใช้ และมักจะอยู่ด้วยกัน
อย่างยาวนาน

อยู่มาวันหนึ่ง เศรษฐีผู้นี้เขาคิดจะจัด
งานเล้ียงโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 6 รอบ 
(ฉลองอายุ 72 ปี) จึงมีการเตรียมงานใหญ่โต 
และเชิญแขกมามากมายกว่าทุกปี เขาจึงบอก
กับแม่ครัวให้พาลูกชายวัย 6 ขวบมาร่วมใน
งานเลี้ยงด้วย

แม่ครัวครุ ่นคิดอยู ่นานว่าควรจะพา
ลูกชายมาไหม ใจหนึ่งคิดว่าลูกคงจะสนุกและมี
ความสุขเพราะได้เห็นบรรยากาศของงาน แต่อีก
ใจหนึง่กค็ดิเกรงใจ และกลวัลกูจะซกุซน เพราะ

ในงานเลี้ยงคงมีแขกเหรื่อมากมาย
ในที่สุด แม่ครัวคนนี้ก็ตัดสินใจพาลูก

มาด้วย เขาตักอาหาร 2-3 อย่างใส่จานเล็กๆ 
และพาลูกไปนั่งในห้องน�้าด้านหลังคฤหาสน์ 
เป็นห้องน�้าขนาดเล็กที่สุด แต่สะอาด และมี
การตบแต่งอย่างดีจนลูกชายเห็นแล้วตะลึงตรึง 
เพราะเคยอยูแ่ต่ในบ้านเก่าๆ โทรมๆ ไม่เคยเหน็
ห้องใดที่สวยขนาดนี้เลย 

แม่ครัวปิดฝาชักโครก และวางจาน
อาหารบนฝาชักโครก พร้อมทั้งสั่งลูกให้นั่งเล่น
ในห้องน�้านั้น ห้ามออกมาเดินข้างนอกเด็ดขาด 
และรอจนกว่าแม่จะมารับ ลูกชายจึงรับปาก
และท�าตาม เมื่อเขาทานอาหารไปบ้างแล้วก็เริ่ม
หยิบกระดาษขึ้นมาพับเป็นเครื่องบิน ซึ่งมันคือ
ของเล่นของเขาเพราะไม่มีเงินซื้อจึงต้องหาอะไร
มาเล่นทดแทน

ส่วนเศรษฐีในฐานะเจ้าภาพ เจ้าบ้าน 
และเจ้าของงานวนัเกดิ เขาเริม่ต้อนรบัแขก กล่าว
เปิดงาน และเชิญแขกทุกท่านร่วมฉลองพร้อม
กับรับประทานอาหาร ซึ่งจัดเตรียมเอาไว้อย่าง
มากมาย และสวยงาม

เจ้าภาพพยายามมองไปท่ัวงาน เพราะ
อยากเห็นเด็กชายตัวเล็กๆ ที่เป็นลูกของแม่ครัว 
จะได้มาวิ่งเล่นในงาน แต่ก็ไม่เห็นแม้แต่เงา เขา
เดินมองหาทั่วบ้านก็ไม่พบ เปิดดูทุกห้อง จนมา
ถึงห้องน�้าที่เด็กถูกเก็บตัว พอเขาเปิดประตูออก 

เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
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เด็กก็ผงะเช่นเดียวกับเศรษฐี เขางงมากท�าไม
เด็กมานัง่ในห้องน�า้ แทนทีจ่ะไปร่วมรบัประทาน
อาหารในงาน

เศรษฐีถามเด็กว ่า ท�าไมมานั่ง ท่ีนี่  
เด็กกลับตอบว่า แม่บอกว่า “ห้องนี้เป็นห้อง 
ท่ีสวยห ้องหนึ่ ง  ผมไม ่ เคย เห็นมาก ่ อน  
สวยจริ งๆ ขอเชิญลงมาทานขนมกับผม  
อร่อยมากครับ” เศรษฐียิ้ม และจับมือเด็ก  
เขานัง่ลงกบัพืน้ในห้องน�า้ คยุกนัอย่างสนกุสนาน 
และเศรษฐีบอกกับคนรับใช้ให้ไปตักอาหารดีๆ  
มาให้ส�าหรับตัวเขาและเด็กด้วย มีอาหาร 
หลายอย่าง ทัง้สองคุยกนัและทานอาหารด้วยกนั

จากความไร้เดียงสาและความฉลาดพูด
ของเด็กน้อย ท�าให้เศรษฐีเพลิดเพลินจนลืม 
แขกด้านนอก เขามีความสุขที่สุดที่อยู่กับคน 
ที่จิตใจขาวสะอาด บริสุทธิ์ มันเป็นบรรยากาศ 
ที่เขาประทับใจมาก การได้ทานอาหารในห้องน�้า
กับใครสักคนที่จริงใจ และน่าเอ็นดูก็ยังดีกว่า
ต้องเสแสร้งเวลาอยู่ในสังคมที่ใส่หน้ากาก

 เศรษฐีนั่ งคุยเล ่นกับเด็กจนเพลิน 
บรรดาแขกเหรื่อหลายคนตามหาเขา และ 
เม่ือรูว่้า เศรษฐนีัง่คยุอยูก่บัเดก็ (ลกูชายแม่ครวั)  
ในห้องน�้า จึงเข้าไปทักทาย เศรษฐีไม่อายที่จะ
แนะน�าว่า “นี่เป็นเพื่อนใหม่ของผม เราคุยกัน 
สนุกดี” เด็กน้อยมองหน้าเขาและแขกเหรื่อ 
รู้สึกดีใจและหัวใจพองโต เขาดีใจมากที่เพิ่งรู้ว่า 
ผู้ชายที่นั่งคุยเล่นอยู่กับเขาเวลานี้คือ เศรษฐี
เจ้าของบ้าน และคือเจ้าภาพงานวันเกิดนี้ ที่ให้
เกียรติเด็กน้อยอย่างเขา และเลือกเขาให้เป็น

แขกส�าคัญที่สุดในงาน...

จากความใสซื่อ บริสุทธ์ิและน่ารัก 
เศรษฐีคนนี้จึงขออุปการะเด็กคนนี้เป็นบุตร
บุญธรรม และให้แม่ของเด็กมาอาศัยในบ้านนี้  
เดก็น้อยได้รบัการเลีย้งดอูย่างอบอุน่ ได้เล่าเรยีน 
จนจบมหาวิทยาลัย เขาเติบโต เป็นที่ไว้วางใจ  
และมาช่วยงานที่บริษัทของเศรษฐีผู้นี้ซึ่งมีอยู่
หลายแห่ง 

เมื่อเศรษฐีผู ้นี้ได้ตายจากไป เขาได้ 
ยกมรดกท้ังหมดให้บุตรท่ีเขาชุบเลี้ยงไว้ จาก
เด็กน้อยที่ได้รับการอบรม มีสภาพแวดล้อม 
ทีด่ ีมคีนรอบข้างทีค่อยให้ก�าลงัใจ มแีม่ทีส่ภุาพ 
อ่อนโยน มีความกตัญญูรู ้บุญคุณตักเตือน 
ให้ลูกตอบแทนบุญคุณของท่านเศรษฐี ตัวเด็ก
เองก็ท�าตามที่แม่อบรมสั่งสอนอย่างดี

 สิ่งที่ส�าคัญที่สุด เมื่อเขาโตเป็นหนุ่ม  
เขาก็ท�าตามแบบท่านเศรษฐีคือพยายามให้
โอกาสกับผู้ที่คอยโอกาส เขาพยายามแบ่งปัน
และให้เกียรติทุกคน ไม่แบ่งชั้นวรรณะ และ 
ทุกครั้งท่ีมีโอกาสเขาก็จะเชิญพวกเด็กยากจน
และเด็กก�าพร้าให้เข ้ามาร ่วมงานเลี้ยงโดย 
เขาจะระลึกเสมอว่า ตัวของเขาเองท่ีมีวันนี้ได้ 
ก็เพราะเศรษฐีใจดีที่รับเป็นพ่อบุญธรรมและ 
ให้โอกาสเขา และถ่ายทอดแบบอย่างท่ีดีๆ  
โดยถือว่าทุกคนเป็นคนส�าคัญ ต้องรักและ 
เอื้ออาทรต่อผู้อื่น... ดิฉันเชื่อว่าทุกๆ ท่านก็เป็น
ผู้มีน�้าใจดีอยู่แล้ว ฉะนั้นอย่าลืมท่ีจะหยิบยื่น 
สิ่งที่ดีๆ ให้คนรอบข้างด้วยเช่นกันนะคะ  
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บทความ
แก้วตา 

ในช ่วงต ่อระหว ่างฤดูใบไม ้ผลิกับ 
ฤดูร้อนนี้ โลกใบเล็กๆ ของเราไม่ใช่จะมีเพียง
ดอกไม้นานาพันธุ์เท่านั้นที่ได้ช่วยสร้างความสุข 
ให้หัวใจและสายตามนุษย์ได้เบิกบาน แต่ใน
ระหว่างวัน หากฉันเงยหน้าขึ้นดูบนท้องฟ้า  
ฉันก็จะได้เห็นเหล่าลูกนกมากมายบินเล่นลม 
กันอย่างสนุกสนาน พวกเขาต่างช่วยแต่งเติม 
ชีวิตชีวาให้ท้องฟ้าในยามกลางวัน

นกเด็กๆ พวกนี้ออกมาบินเล่นฟ้า
ทดสอบพลังปีก เนื่องด้วยสิ่งนี้เป็นบทหนึ่ง 
ของการเรียนรู ้เพื่อความอยู ่รอดในการด�ารง 
ชีวิต ลีลาบินที่น่าเอ็นดูของพวกเขานั้น แม้
จะมีท่วงท่าร่อนลมที่ไม่นุ ่มนวลเหมือนนกโต 
ผู้เชี่ยวชาญท้องฟ้า แต่มันก็เป็นความงดงาม 
ที่ช่วยให้ฉันได้มองเพลิน

ลมหายใจของท้องฟ้า 
ตอน เล่นลม
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เหล่าลูกนกจะพากันบินมาเป็นกลุ่มๆ 
พอกลุ ่มโน้นบินลับสายตา อีกกลุ ่มก็จะบิน 
เข้ามาให้เห็นไม่ขาดสาย บ้างก็บินกันมาแค่
สองตัว บ้างก็สามสี่ บ้างก็ดูเหมือนจะบินมา
จากคนละที่คนละทิศ แต่ก็จะมาหยุดพักใน 
จุดเดียวกัน แล้วส่งเสียงคุยกันจุ๊กๆ จิ๊กๆ มัน
เป็นเสียงที่ท�าให้ฉันนึกจินตนาการเอาเองว่า 
พวกเขาอาจก�าลังคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กัน จวบจนสิ้นบทสนทนาจึงต่างพากันแยกย้าย
บินจากไป

ลูกนกที่ยังคงอยู ่ในวัยเพิ่งเริ่มหัดบิน  
กจ็ะโผไปได้ไม่ไกลจากรังมากนกั จึงมักจะเกาะพกั 
กันอยู่ตามกิ่งและยอดไม้ บ้างก็ยืนนิ่งเหมือน 
ตกอยูใ่นภวงัค์ บ้างกข็ยบัตวัโยกย้ายกระโดดไป 
กระโดดมา ส่วนพวกลูกนกที่อยู่ห่างออกไปจาก 
พ่อแม่ ก็จะส่งเสียงร้องเจี๊ยวจ๊าวไม่ขาดปาก  
เสียงเล็กๆนั้น ช่างเป็นโทนเสียงที่ฟังน่าเอ็นดู 
เม่ือลกูนกส่งเสยีงร้อง พ่อแม่ทีไ่ด้ยนิกจ็ะร้องรบั 
ขานตอบกลับลูก ด้วยการสื่อสารของภาษาแห่ง
ความห่วงใยและเอื้ออาทร เพื่อให้แน่ใจว่าลูกๆ
ปลอดภัยกันดี

“แม่..หนูอยู่ตรงนี้นะ”
“จ้ะแม่เห็นแล้ว”
ภาพฉากชีวิตบนท้องฟ้าท่ีท�าให้ฉันรู้สึก

อิ่มตาอิ่มใจอีกภาพ คงจะเป็นภาพครอบครัว 
ท่ีแสนอบอุ ่น ของพ่อนกตัวโตสีด�ามันวาวท่ี
ก�าลังพาลูกนกเล็กๆ สองตัวที่มีขนาดเท่าๆ กัน  
มาหัดบิน ฉากหลังของผืนฟ้าและปุยเมฆขาว  
ช่วยท�าให้พวกเขาดเูด่นชดับนท้องฟ้า ความงดงาม 
ในความผกูพนัทีพ่วกเขาต่างมใีห้กนั ได้ปรากฏให้
เห็นเป็นภาพท่ีดเูข้าใจได้ไม่ยาก ด้วยการเกาะกลุ่ม 
บินร่วมกันอย่างใกล้ชิดเหลือเกิน ชิดกันดั่ง 
ปีกนั้นจะเอื้อมถึงและโอบกอดกันได้ ภาพชีวิต 
ความผูกพันเช่นนี้คงไม่ต่างจากภาพชีวิตใดๆ 
ในโลก ทีท่กุชวีติต่างมอีกีชวีติให้รกัและเป็นทีร่กั

ความสุขที่เกิดขึ้นในสายตา ไหลริน
ลงมาถึงหัวใจ ภาพความสุขของชีวิตเล็กๆบน
ท้องฟ้าในยามนี้ อาจเปรียบได้เหมือนดั่งมีลม
หายใจของความรักประดับอยู่ในทุกๆ อณู 

Black-necked Stilt (Himantopus 
mexicanus) : Lake Hodges, Escondido, 
CA,USA.
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ภาพเคียงค�า 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

 .....ย่างเข้าสู่ฤดูกาลบานเต็มต้น สีเข้มข้นสวยงามความสดใส

แต่ละกิ่งทิ้งผลัดสลัดใบ อวดผู้คนมากมายผ่านไปมา

 .....มวลมาลีมีค่าถ้าอยู่กิ่ง นับเป็นสิ่งน่ามองของพฤกษา

อวดความสวยงดงามตามเวลา โลกโสภาสดชื่นน่ารื่นรมย์

 .....ช่วงเวลาที่ดีมีจำากัด พระทรงจัดให้งามตามเหมาะสม

แต่ละสิ่งมีค่าน่านิยม ชวนชื่นชมพิศความไปตามกาล

 .....ถึงเวลาร่วงหล่นโคนต้นนั่น ทั้งเราท่านก็จะละสังขาร

ชีวิตคนครวญใคร่อยู่ไม่นาน ดั่งไม้บานที่ผลัดสลัดใบ

“ช่วงเวลาดีดี”
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ชื่อของผู ้ก�ากับหนังรุ ่นใหญ่ชาวอเมริกัน  
มาร์ติน สกอร์เซซี ที่ปลายปีนี้เขาจะอายุ 75 ปีแล้ว 
เป ็น ช่ือที่กา รันตีคุณภาพหนังทุกเ ร่ืองของเขา 
หนังเรื่องแรกของสกอร ์ เซซีที่มี โอกาสได ้ดูใน 
โรงภาพยนตร์คือเรื่อง Goodfellas (1990) ซึ่ง 
ตอนนั้นอยู่ในวัยนักศึกษายังไม่เคยดูหนังเรื่องอื่น
ของเขาก็เลยยังไม่ค่อยอินกับเรื่องราวในแวดวงแก๊ง
สเตอร์ที่หนังน�าเสนอมากนัก แต่หนังเรื่องนี้ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผลงานมาสเตอร์พีซของ
เขาทั้งเรื่องของบท การเล่าเรื่อง ฝีมือการแสดงของ
ดาราอย่าง โรเบิร์ต เดอ นีโร ดาราคู่บุญของเขา  
โจ เปสซี และ เรย์ ลีอ็อตต้า โดยเฉพาะฝีมือการ
ก�ากบัภาพของหนงัเร่ืองนีท้ีโ่ดดเด่นมากของตากล้อง
หนังชาวเยอรมัน มิคาเอล บัลเฮาส์ ที่เสียชีวิตไป 
เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา 

บัลล์เฮาส์ร่วมงานกับสกอร์เซซีมาด้วยกัน
ถึงเจ็ดเรื่อง รวมถึงผลงานที่ค่อนข้างอื้อฉาวของเขา
เรื่อง The Last Temptation of Christ (1988)  
ซึ่งดัดแปลงจากนิยายของนักเขียนชาวกรีกชื่อ  
นิกอส กาซันท์ซากิส ซึ่งค่อนข้างโดนต่อต้านโดย
เฉพาะชาวคริสต์บางกลุ่มซึ่งรับไม่ได้กับบางฉากของ
หนงัหรอืบางคนอาจไม่ชอบทัง้ทียั่งไม่ได้ดูหนงัเรือ่งนี ้
ด้วยซ�้า และที่จริงแล้วสกอร์เซซีไม่ได้ท�าหนังเรื่อง
นี้เพื่อหมิ่นประมาทศาสนาคริสต์แต่อย่างใดเพราะ
ตัวเขาเองเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาลี เกิดใน
ครอบครัวผู้อพยพจากซิซิลี เติบโตมาในย่านลิทเทิ้ล 

ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ

อิตาลีในนิวยอร์ก
และ ได ้ รั บ ก า ร
เ ลี้ ย ง ดู ม า ใ น
ครอบครัวคาทอลิก และในช่วงที่จบไฮสคูลมี 
ความสนใจท่ีจะเป ็นบาทหลวงและเคยเข ้ารับ 
การอบรมในบ้านเณรหนึ่งปีเต็ม

หนังหลายเรื่องของเขาแม้จะไม่ใช่หนังบอก
เล่าเรือ่งศาสนาครสิต์กนัตรงๆ แต่เรือ่งราวของศาสนา
ก็เป็นประเด็นส�าคัญเช่นกันได้แก่ใน Gangs of 
New York (2002) เล่าเรือ่งนวิยอร์กในปี 1863 ท่ีม ี
ความขัดแย้งของสองกลุ ่มอิทธิพลระหว่างผู ้อยู ่
มาก่อนกับผู ้อพยพเชื้อสายไอริชท่ีเป็นคาทอลิก  
ส่วนเรื่อง The Departed (2006) ที่รีเมคจาก
หนงัฮ่องกงเรือ่งดงั เขากย็งัสอดแทรกตวัละครท่ีเป็น
คาทอลิกเข้าไปในหลายฉากด้วยกัน

ส่วน Silence หนงัเรือ่งล่าสดุของสกอร์เซซี 
ท่ีเขามุ่งม่ันอยากท�าหนงัเรือ่งนีม้านานถึง 25 ปีนบัจาก 
ได้อ่านนยิายเล่มนีข้องนกัเขยีนคาทอลกิญีปุ่น่ ชซูะกุ  
เอ็นโด หนังสือเล่มนี้เคยได้รับการดัดแปลงเป็น
หนังมาแล้วโดยผู้ก�ากับมาชาฮิโระ ชิโนดะเมื่อปี 
1971 สกอร์เซซีนอกจากก�ากับแล้วยังร่วมเขียนบท
หนังเรื่องนี้ด้วยกับ เจมส์ ค็อกส์ มือเขียนบทหนัง 
ของเขาเรื่องThe Age of Innocence (1993) 
และ Gang of New York

Silence เล่าเรื่องโดยอิงประวัติศาสตร์
ศาสนาคริสต์ในญี่ปุ่นช่วงศตวรรษที่ 17 บาทหลวง

Silence : 
ในความเงียบเราพบสิ่งใด?
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เยสุอิตหนุม่ชาวโปรตเุกสององค์คอื คณุพ่อโรดรเิกซ  
(รับบทโดย แอนดรูว์ กราฟิลด์ที่ปีที่แล้วเขามี 
ผลงานหนังที่อิงความเชื่อศาสนาคริสต์อีกเรื่อง
คือ Hacksaw Ridge ที่ได้เข้าชิงออสการ์สาขา 
ดาราน�าชายยอดเย่ียมด้วย) กับ คุณพ่อการเูป (อดมั 
ไดรเวอร์) ในปี 1640 พวกเขาต้องการเดินทางเข้าไป
ในญี่ปุ่นเพื่อตามหา คุณพ่อเฟอร์ไรรา (เลียม นีสัน) 
ซึง่เป็นอาจารย์ของพวกเขาในบ้านเณรและเข้าไปเป็น
มิชชันนารีในญี่ปุ่นหลายปีมาแล้ว แต่ได้ข่าวมาว่า
หลังจากโดนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของญี่ปุ่นทรมาน
อย่างหนักเขายอมละทิ้งความเชื่อในที่สุดและใช้ชีวิต
อยู่ต่อไปในญี่ปุ่น แม้จะได้รับการเตือนจาก คุณพ่อ 
วาลิงาโน (คีริน ไฮนส์) บาทหลวงเยสุอิตรุ ่นพี่ 
ซ่ึงประจ�าอยู่ที่มาเก๊าว่า การเดินทางเข้าไปในญี่ปุ่น
ขณะนี้แม้เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อในประเทศเอเชีย
แห่งนี้ที่ได้รับการหว่านลงโดยท่าน ฟรังซิสเซเวียร์  
จนมีชาวญี่ปุ ่นหลายแสนคนที่ เปลี่ยนมานับถือ
คาทอลิก แต่ด้วยความหวาดกลัวว่าเป็นศาสนาของ 
ชาตติะวนัตก ท�าให้ชนชัน้ปกครองในญีปุ่น่เบยีดเบยีน 
ศาสนาคาทอลกิอย่างหนกั ไม่ว่าบาทหลวงหรอืฆารวาส 
ทัง้ชาวญีปุ่น่และชาวต่างชาตทิีไ่ม่ยอมละทิง้ความเชือ่ 
ในศาสนาคริสต์จะต้องถูกจับทรมานหรือถูกฆ่าท้ิง
อย่างโหดเหีย้ม แต่บาทหลวงหนุม่ทัง้สองคนยงัยนืยนั 
โดยพร้อมเสี่ยงชีวิตเพื่อตามหาคุณพ่อเฟอร์ไรราซึ่ง 
พวกเขาเชือ่ม่ันว่าจะอย่างไรเสยีกไ็ม่มีทางละทิง้ความเชือ่

Silence ชื่อของหนังและหนังสือเล่มนี้ชวน
ตีความได้หลายประการด้วยกัน ความเงียบที่ชวน
ให้สงสัยเนื่องจากไม่ได้ข่าวจากคุณพ่อเฟอร์ไรรา  
ความเงียบที่บาทหลวงหนุ ่มทั้งคู ่ต ้องเผชิญเมื่อ 

ก้าวขึ้นสู่แผ่นดินญี่ปุ่น ต้องมีชีวิตอยู่อย่างหลบซ่อน
ยากล�าบากและเห็นคาทอลกิชาวญีปุ่่นท่ีไม่ยอมละทิง้
ความเชื่อถูกชนชั้นปกครองทรมานและเสียชีวิตไป 
ต่อหน้าต่อตาโดยท่ีนายชุมพาบาลอย่างพวกเขาไม่
สามารถช่วยเหลืออะไรได้ และการสวดภาวนาขอ
ความช่วยเหลือจากพระเจ้าก็กลับพบแต่ความเงียบ
เช่นกัน แต่ขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นหัวใจที่เข้มแข็ง 
ไม่หวาดกลัวแม้แต่ความตายของคริสตชนใน 
ยคุสมยันัน้ท่ียอมตายดกีว่าจะท้ิงความเชือ่ เช่นเดยีว
กับนักบุญเปาโล มิกิ สกอลัสติกแห่งคณะเยสุอิต 
มรณสักขีชาวญี่ปุ่นที่ถูกตรึงกางเขนที่เมืองนางาซากิ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 1597

แต่ขณะเดียวกันหนังของสกอร์เซซีเหมือน
จะบอกกับเราว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินคนที่ไม่ยอม 
สละชีพเพ่ือยืนยันว่าตนเป็นศิษย์ของพระคริสต์ที ่
พวกเขายอมท�าในสิ่งที่ฝืนจิตใจมากด้วยการใช้เท้า
เหยียบลงไปบนแผ่นหินที่เป็นรูปของพระเยซูเจ้า
ตามค�าสั่งของชนชั้นปกครอง เพราะก่อนหน้านี ้
พวกเขาต่างต้องผ่านการถกูทรมานมานบัไม่ถ้วนและ
เห็นคริสตชนจ�านวนมากถูกฆ่าตายไปต่อหน้าต่อตา  
ในสถานการณ์ท่ีบีบคั้นเช่นนั้นจึงไม่มีทางเลือก 
มากนกัโดยเฉพาะถ้าทางเลอืกนัน้จะสามารถช่วยชวีติ 
ผู้บริสุทธิ์เอาไว้ได้ แต่สิ่งที่ชนชั้นปกครองญี่ปุ่นใน
ขณะนั้นท�าได้ก็แต่เพียงบังคับขู่เข็ญ ท�าร้ายร่างกาย
หรือแม้แต่คร่าชีวิตคาทอลิกชาวญี่ปุ่นและบาทหลวง
จากต่างชาติ แต่ความเชื่อที่อยู่ในจิตวิญญาณของ
พวกเขา มิอาจถูกท�าลายด้วยการจับตรึงกางเขน  
จับห้อยหัวให้เลือดหยดออกจากร่างทีละน้อย  
เผาทั้งเป็นหรือจับโยนถ่วงน�้า 
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และแม่พระทุกวัน คิดถึงเรื่องราวของพระเยซูเจ้า
และแม่พระ ให้ใจเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ชีวิต 
ของพระเยซูเจ้าและแม่พระ เข้าไปอยู่กับพระองค์ 
มองพระองค์ ฟังพระองค์ สมัผัสพระองค์ และจบด้วย 
การคุยกับพระองค์ วันละ 1-2 ครั้ง หยุดนิ่งสักครู่  
สงัเกตความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ในร่างกายและจติใจตนเอง 

เราจะพบกับความรัก ความกรุณาของ
พระองค์ท่ีมีต่อเรามนุษย์ และมีต่อเราแต่ละคน
เป็นการส่วนตัวด้วย ฯลฯ 

ส�าหรบัผม ทุกวนันี ้ผมชอบเอาฝ่ามอืวางไว้ 
ท่ีหัวใจ ขอพระเจ้าให้ผมได้สัมผัสถึงหัวใจของ
พระเยซูเจ้าและหัวใจของแม่พระ เพื่อช่วยให้ผมม ี
พลังกายใจติดตามพระเยซูเจ้าและแม่พระต่อไป 

2) เพียงความรักและพระหรรษทานก็ 

เพียงพอ

ในคู่มือปฏิบัติจิตของนักบุญอิกญาซีโอ ซึ่ง
เขียนมานานกว่า 492 ปีแล้ว ท่านให้เราพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างตรงไปตรงมา และเรียบง่ายว่า  
“ความรักแสดงออกด้วยการกระท�ามากกว่าค�าพูด” 

“ความรักเป็นการแบ่งปันร่วมกันระหว่าง
สองฝ่าย กล่าวคือ คนรักจะให้สิ่งที่ตนมีอยู่หรือ
เท่าที่จะให้ได้แก่ผู้เป็นที่รัก ฝ่ายผู้เป็นที่รักก็ปฏิบัติ
ต่อคนรักอย่างเดียวกัน 

โดยนัยนี้ ถ้าเขามีความรู้ เขาก็จะแบ่งปัน 
กับผู ้ ท่ี ไม ่มีความรู ้  และในเรื่องเกียรติหรือ 
ความร�่ารวยเช่นเดียวกัน ดังนี้ ความรักจึงมีการให้
แก่กันและกันเสมอ” 

ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

ในช่วงหลงัๆของชวีติมานี ้ผมพบว่า บ่อยๆครัง้ 
ชีวิตเราง่ายกว่าที่เราคิด แต่เราไปท�าให้มันยากเอง
อย่างเช่น ความสัมพันธ์กับคนอื่น บางครั้งเราไปตั้ง
เงื่อนไขว่า ความสัมพันธ์ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 
บางครัง้เรากพ็ยายามควบคุมคนทีเ่รารัก บางครัง้เรา
กย็อมตามคนอืน่ แล้วคดิในใจว่า เพราะเรากลวัเสยี
ความสัมพันธ์ก็เลยยอมเขา (อย่างไม่เต็มใจ) 

ผลกค็อื ตวัเราเองไม่มคีวามสขุ คนอืน่ไม่มี
ความสุขด้วย

เรือ่งความสมัพนัธ์กบัพระเจ้ากเ็ช่นเดยีวกนั 
บางครั้งเราก็ตั้งเง่ือนไขว่า เม่ือเราขออะไรจาก 
พระเจ้าแล้ว เราต้องได้รับ... ถ้าไม่ได้รับก็ผิดหวัง 
เสียใจ น้อยใจกับชีวิตตนเอง บางทีก็คิดต่อว่า
พระเจ้าอยู่ในใจ...

ส�าหรับผม เคล็ดลับชีวิตที่เรียบง่ายแต่ 
ทรงพลังก็คือ “เพียงเรากระโดดเข้าไปในคลื่นแห่ง
ความรกัของพระเยซเูจ้า ทกุสิง่จะไหลลืน่ไปเองครบั”

บางคนบอกผมว่า “พี่พูดง่าย แต่ท�ายาก” 
ผมตอบว่า “ก็ท�าให้ง่ายสิน้อง” (ฮา ฮา ฮา) นี่แหละ 
ครับที่ผมว่า ชีวิตมันง่าย แต่เราคิดว่ามันยาก  
เราก็เลยท�าให้มันยาก มันก็เลยยากสมใจเราเลย
ครับ (ฮา ฮา ฮา) 

ผมขอมอบ 3 เคล็ดลับชีวิตที่ช่วยให้เรา 
อยู่ในคลื่นแห่งความรักของพระเยซูเจ้าและแม่พระ
ได้ในทุกวันของชีวิต

1) สัมผัสหัวใจของพระเยซูเจ้าและแม่พระ
นักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลา เสนอวิธีการ

ง่ายๆให้เราโฟกสัชวีติของเราไปทีห่วัใจของพระเยซูเจ้า 

“3 เคล็ดลับสัมผัสความรักของ 

พระเยซูเจ้าและแม่พระอย่างง่าย!”
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ว่าองค์พระผู้ทรงเป็นเจ้าองค์เดยีวกนันีท้รงปรารถนา
จะประทานพระองค์เองแก่เราเท่าที่จะทรงท�าได้ 
ตามพระประสงค์อันศักดิ์สิทธ์ิยิ่งของพระองค์ 
จากนัน้ เราจะคดิตรกึตรองและพจิารณาด้วยเหตผุล
และความเป็นธรรมว่า ฝ่ายเรานัน้ควรถวายอะไรแด่
พระเจ้า นั่นคือ ทูลถวายทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ 
รวมทั้งตัวเราเองด้วย ดังนั้น เราจะทูลถวายด้วย
ความรักอันลึกซึ้ง ดังนี้

ขอทรงโปรดรับไว้เถิด พระเจ้าข้า
ขอทรงโปรดรับอิสระเสรีภาพ ความทรงจ�า  

ความเข้าใจ
และความประสงค์ทั้งมวลของข้าพเจ้า
ไม่ว่าสิง่ใดทีข้่าพเจ้ามอียู ่หรอืถอืกรรมสทิธิ์

เป็นเจ้าของ
ล้วนเป็นของประทานจากพระองค์ทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าขอถวายทุกสิ่งคืนแด่พระองค์
ทุกอย่างเป็นของพระองค์
ขอทรงโปรดจัดการตามพระประสงค์ของ

พระองค์เถิด
เพียงแต่โปรดประทานความรัก
และพระหรรษทานของพระองค์แก่ข้าพเจ้า
เท่านี้ก็เพียงพอแล้วส�าหรับข้าพเจ้า

ในตอนท้าย ท่านนักบุญขอสิ่งส�าคัญที่สุด
เพยีง 2 สิง่คอื “ขอเพยีงความรกัและพระหรรษทาน” 
เท่านัน้กเ็พยีงพอ... ส�าหรบัผม...การขอความรกัและ
พระหรรษทานจากพระเจ้านั้น เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
สิ่งใดทั้งหมดทั้งสิ้นครับ 

3) พบพระเจ้าในทุกสิ่ง

นักบุญอิกญาซีโอเสนอให้เราร�าพึงถึงด้วย
กายใจและประสาทสัมผัสของเราถึงการประทับอยู่
ของพระเจ้าในทุกสิ่ง ในอากาศ ท้องฟ้า ต้นไม้  
พืชพันธุ์ ในสรรพสัตว์ พระองค์ประทานประสาท
สัมผัสให้ ในมนุษย์ พระองค์ประทานสติปัญญา 

ขอเสนอให้ท่านใช้เวลาสักครู่ย้อนมองชีวิต
ว่า ท่านได้รับความรักจากพระเจ้าอย่างไรบ้าง เช่น 

โอกาสได้เกิดมามีชีวิต มีอาหาร มีท่ีพัก  
มีครอบครัว มีเพื่อน มีอากาศหายใจ มีน�้าดื่ม มีน�้า 
ให้อาบ มีผลไม้ให้ทาน มภีาษาให้พดู มคีวามปลอดภยั 
ในชีวิต มีโอกาสท�าประโยชน์ให้กับผู้อื่น ได้ให้และ
รับความรัก การพบและแก้ปัญหาชีวิตได้ การพบ
ความทุกข์และการผ่านพ้นจากความทุกข์ได้ การ
ได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นทางกาย ทางจิตใจ  
ไม่สบายก็ไปโรงพยาบาลได้ ฯลฯ 

ถ้าท่านย้อนมองหรือเขียนบันทึกไว้ทุกวันๆ 
ท่านอาจพบว่า “สิ่งที่ท่านได้รับนั้นมีมากมายเป็น
ร้อยๆ เป็นพันๆ เป็นหมื่นอย่าง... นั่นเป็นเพราะ
พระเจ้าทรงรักและมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราอยู่
ทุกๆวันเวลา” 

นักบุญอิกญาซีโอแนะน�าให้เราพิจารณา 
สิ่งต่างๆนี้ด้วยหัวใจ และถวายทุกสิ่งคืนแด่พระเจ้า
ด้วยความรักอันลึกซึ้ง ท่านเขียนไว้ว่า

ให้ระลึกถึงพระหรรษทานต่างๆ ที่เราได้รับ  
การสร้างขึ้นมา การไถ่กู้ และพระหรรษทานเฉพาะ
ท่ีตนเองได้รับ เราจะคิดตรึกตรองอย่างลึกซึ้งว่า
พระเจ้าองค์พระผู ้เป็นเจ้าของเราได้ทรงกระท�า
เพื่อเรามากมายสักเพียงใด และได้ประทานสิ่งที ่
พระองค์ทรงมีแก่เรา เช่นเดียวกัน เราจะตรึกตรอง 
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ทรงท�าให ้ เราเป ็นพระวิหารโดยสร ้างเราตาม 
ภาพลักษณ์ของพระองค์เอง

และพระองค์ยังทรงตรากตร�าท�างานใน 
ส่ิงสร้างทั้งหมดในโลกนี้เพื่อเรา พระเจ้าปฏิบัติ
พระองค์เหมือนคนที่ก�าลังท�างานในท้องฟ้า ใน 
วัตถุธาตุ ในพืชพันธุ์ ในต้นไม้ ในผลไม้ ในหมู่
สรรพสัตว์ ฯลฯ ทรงประทานความเป็นอยู ่การมชีวีติ  
การเจริญเติบโต ประสาทสัมผัส ฯลฯ 

ความดงีาม พระหรรษทานทัง้หลายล้วนมาจาก 
เบ้ืองบน มาจากพระองค์ รวมทัง้ความยตุธิรรม ความ 
ดงีาม ความรูส้กึเหน็ใจสงสาร ความเมตตากรณุา ฯลฯ  
มาจากเบื้องบนเปรียบได้กับแสงทองส่องสว่างจาก
ดวงอาทติย์ เปรียบเสมอืนสายธารไหลรินจากต้นน�้า ฯลฯ 

วิธีการร�าพึงเช่นนี้ ช่วยให้เรารู้สึกซาบซึ้งใจ
ในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา เราเห็นภาพของ
พระองค์ที่ท�างานเหมือนคนสวนดูแลโลกของเรา  
ดูแลเรา อยู ่ตลอดทุกวันเวลา ตลอดทุกวินาที  
ทุกลมหายใจเข้าออก อยู่ในการดูแลของพระองค์
ตลอดเวลาอย่างน่าอัศจรรย์ใจ

ถึงตรงนี ้หลายท่านอาจคดิในใจว่า 3 เคลด็ลบั 
นี้ยากจัง เราจะท�าได้อย่างไรกันนี่ มันขั้นเทพเลยนะ
เนี่ย ... ครับ ก็อย่างที่เราคุยกันตอนต้นว่า “ก็ท�าให้
ง่ายสิครับ” “แล้วทุกอย่างก็จะง่ายเอง...” ที่ส�าคัญ
เคล็ดลับทั้ง 3 ข้อนี้ เราท�าเพียง 1 ข้อ...ก็สัมผัส
ความรักของพระเจ้าได้แล้วครับ... ไม่จ�าเป็นต้อง 
ท�าทั้ง 3 ข้อก็ได้ครับ... 

เพยีงเราขอพระเจ้าแบบนกับญุอกิญาซโีอว่า  
“เพียงแต่โปรดประทานความรัก
และพระหรรษทานของพระองค์แก่ข้าพเจ้า
เท่านี้ก็เพียงพอแล้วส�าหรับข้าพเจ้า”
ที่เราคิดว่ายาก อาจเป็นเพราะเราคิดว่า เรา

ต้องท�าได้ด้วยก�าลงัของเราเอง ... แต่เม่ือเราขอความ
รักและพระหรรษทานจากพระเจ้า ทุกสิ่งก็ง่ายครับ 
เพราะเรากระโดดเข้าไปในคลืน่แห่งความรกัของพระ
เยซูเจ้า แม่พระ และพระเจ้าแล้วครับ... 

แน่นอนครับ ท่ีผมบอกว่า “ก็ท�าให้ง่าย... 
แล้วทกุอย่างกจ็ะง่ายเอง...” ท่านไม่ต้องเชือ่ผมหรอก
ครับ... ท่านลองดูได้ด้วยตัวท่านเองครับ... แล้ว 
แบ่งปันให้กันฟังบ้าง จะขอบคุณมากนะครับ

ขอให้ความรักและพระหรรษทานของ
พระเจ้าอยู่กับท่านผู้อ่านและทุกคนในครอบครัว
ของท่านเพือ่สัมผัสความรกัของพระเยซูเจ้า แม่พระ 
และพระเจ้าได้อย่างง่าย...ในทุกๆวันนะครับ
_______________________________________________

สนใจคอร์ส “ฝึกใจกาย สลายเครยีด อารมณ์ลบ & แผลใจ”  
ผลลพัธ์ทีไ่ด้คอืจติใจสงบสขุ งานด ีความสมัพนัธ์ดขีึน้ในทนัที  
ด้วย “TRE® Tension & Trauma Release Exercises  
รวม 9 ศาสตร์ใหม่ ครัง้ที ่6 เสาร์อาทติย์ที ่13-14 พฤษภาคม 
2560 (เช้ามาเย็นกลับ)  ช่วยคุณฝึกเทคนิคเพิ่มความสุข  
เพิม่ความรกั ความเข้าใจ ความส�าเรจ็ทีบ้่าน ทีท่�างาน ปลดปล่อย 
ความเครยีด กงัวล & แผลใจในตวัคณุด้วยปัญญาของร่างกาย  
Wisdom of Body และ ความฉลาดของหัวใจ Heart 
Intelligence โดยไม่ต้องเล่าเรือ่ง เรยีนครัง้เดยีวใช้ได้ตลอด
ชีวิต สถานที่ : มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ซอยทองหล่อ 25 
ถนนสุขุมวิท 

ดูรายละเอียดได้ที่ Facebook/Website : บ้านใส่ใจ 
carefor.org สมัครที่ Line ID: narislove โทร 093-
445-1665
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์

สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ เยาวชนและผู้อ่านทุกท่าน 
ดฉินัเซซลีีอา กนัตนา โพธทิน ชือ่เลน่ แพรว เกดิวันที่  
30 ธันวาคม 2541 อายุ 17 ปี สังกัดวัดอัครเทวดา
คาเบรียล สันติสุข สังฆมณฑลนครสวรรค์ ที่อยู่ 46 
ม.สันติสุข ต.น�้าร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

แรงบันดาลใจที่ท�าให้รักในหน้าที่ของเยาวชน 
คอืความท้าทาย บ่อยคร้ังท่ีวยัเยาวชนของเราต้องเผชญิ
กับการตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยไม่รู้ว่าภายภาคหน้า
จะเกิดอะไรขึ้น ส�าหรับตัวแพรว แพรวได้ตัดสินใจ 
ครั้งใหญ่หลวงที่สุด คือ เรื่องการตัดสินใจเป็นศิษย์
ติดตามพระคริสต์ ตั้งแต่เกิดมาจนถึง ป.3 แพรว
เหมือนคนไม่มีศาสนา วัดพุทธ วัดคริสต์ ก็ไม่เคยเข้า 
จนกระทัง่ ป.4 แพรวได้มาอยูก่บัยายท่ีหมู่บ้านสนัตสิขุ  
ซึ่งเป็นหมู่บ้านคริสตชน แพรวได้เรียนค�าสอนเข้าวัด
ตามแบบคาทอลกิ โอกาสทองลอยเข้ามาหาแพรว ตอน
เรียนค�าสอนปี 2009 บราเดอร์สมศักดิ์ เดินเข้ามา 
ถามแพรวว่า “อยากรับศีลล้างบาปไหม” แพรวตอบว่า  
“อยากค่ะ” บราเดอร์ถามแพรวอีกว่า “แล้วพ่อแม่เป็น 
คาทอลิกหรือเปล่า? แล้วถ้าได้รับศีลจะมีความเชื่อ

มัน่คงไหม?” แพรวตอบไปว่า “พ่อแม่แพรวเป็นพทุธค่ะ  
แต่ว่าป้ากบัยายแพรวเป็นคาทอลกิ แพรวจะมาวดัทกุวนั 
ช่วยพิธีกรรมและงานของวัดสุดความสามารถ” ใน 
ตอนนั้นเองก็คิดได้แค่ว่า “พูดไปก็เท่านั้น ขอแค่ให้ได้ 
รบัศลีกพ็อ” แต่จนถงึวันนี ้สิง่ทีห่นคูดิวันนัน้ช่างแตกต่าง 
กันเหลือเกินค่ะ แพรวมาเข้าวัดทุกวัน ช่วยพิธีกรรม  
ช่วยงานคุณพ่ออย่างสุดความสามารถจริงๆ จนได ้
มารูจ้กักบังานเยาวชน ถ้าหากวนันัน้แพรวไม่กล้าตดัสนิ
ใจทีจ่ะเป็นคาทอลกิ แพรวกค็งเป็นเพยีงแค่กบในกะลา 
ที่อยู่ในโลกแคบของตัวเองและคงไม่มีแพรวในวันนี้

กิจกรรมเยาวชนที่ได้รับมอบหมาย
1. เป ็นประธานกลุ ่มยุ ว วินเซนเดอปอล 

พิษณุโลก ที่ท�างานเกี่ยวกับคนยากไร้
2. ดูแลพิธีกรรมในวัด การจัดพิธีกรรมบน

พระแท่น
3. ขับร้องและเล่นบทเพลงในมิสซา
4. เป็นตัวแทนไปเข้าค่ายผู้น�าเยาวชนในระดับ

เขต สังฆมณฑลและประเทศ เป็นตัวแทนไปรับการ
อบรมร่วมกิจกรรมในงานต่างๆ

เซซีลีอา กันตนา โพธิทน  
เยาวชนสังฆมณฑลนครสวรรค์
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เชื่อเหลือเกินว่า ใครท�าอะไรต้องได้รับผล
ตอบแทนไม่มากก็น้อย แต่ส�าหรับตัวแพรวแล้วสิ่งที่
แพรวได้รบัมานัน้ หาค�าอธบิายไม่ได้จรงิๆ แพรวได้รบั
พระคณุพระพรของพระเจ้าในการท�าหน้าทีข่องเยาวชน
อย่างเต็มเปี่ยม แต่ก่อนแพรวเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อาย 
ไม่กล้าพดู ไม่กล้าเข้าสงัคม แต่ว่าแพรวกไ็ด้รบัโอกาส
จากผูใ้หญ่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานต่างๆ โดยเริม่จาก 
งานเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีใครใส่ใจท�า งานแรกที่ค่อนข้าง
เป็นงานทีท่�าให้แพรวออกสูโ่ลกใบใหม่นัน่กค็อื เข้าค่าย 
ผู้น�าเยาวชนนครสวรรค์ ตอนที่แพรวอยู่ชั้นม.1 การ
ออกค่ายครัง้นีท้�าให้แพรวอยากออกจากตนเอง เพราะ
แพรวได้เจอเพือ่นใหม่ กล้าพดูต่อหน้าคนเยอะๆ กล้า
แสดงออก ซึง่ช่างแตกต่างกบัเมือ่ก่อนมาก โอกาสเข้ามา 
หาแพรวเรื่อยๆ ทั้งงานเล็กจนกระทั่งงานใหญ่ แพรว
พร้อมทีจ่ะหยบิคว้าโอกาสไว้ เพราะสิง่ทีเ่ราจะได้รบัมา  
แพรวเชือ่ว่า สามารถเปลีย่นแปลงจติใจของใครหลายคน 
รวมทั้งตัวแพรวด้วย และอีกทั้งหลายๆ มหาวิทยาลัย 
กเ็ปิดรบัสมคัรโครงการพเิศษเกีย่วกบัการเป็นผูน้�าและ 
แพรวได้ใช้ความสามารถนีย้ืน่สมคัรกบัทางมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ แล้วผลก็ออกมาว่า ผ่านการคัดเลือก  
เหน็ไหมคะว่าการสละตนเอง มาท�าหน้าทีถ่วายเกยีรติ
แด่พระเจ้า ไม่ได้ท�าให้เราเสียการเรียน “และพระ 
จะตอบแทนเรา”

สิง่ทีคิ่ดว่าสามารถท�าให้เพือ่นๆ เยาวชนใกล้ชดิ 
กับพระเป็นเจ้า คือ “การปลกุจิตใจให้เยาวชนรกัทีจ่ะ 
ออกจากตนเองแล้วก็แสวงหาสิ่งที่อยู ่รอบข้างค่ะ”  

แพรวเชือ่ว่า ถ้าเกดิเยาวชนพร้อมทีจ่ะออกจากตนเอง 
เขาก็จะได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์มากมายที่อยู่รอบตัว
เขาเป็นพิเศษส�าหรับความรักของพระเจ้าท่ีมีให้เขา
ไม่มวีนัหมดส้ินและอกีอย่างถ้าเขาออกจากตนเองก็จะ
ท�าให้เขานัน้โตขึน้มากกว่าส่ิงท่ีเป็นอยู่ ท�าให้เขากล้าที่
ก้าวสู่โลกภายนอกด้วยความภาคภมูใิจ และยังท�าให้
เขาเข้าใจในน�้าพระทัยของพระเป็นเจ้า

 แพรวขอฝากข้อคดิให้เพือ่นๆ เยาวชน รกัที่
จะประกาศข่าวดขีองพระเจ้าในรปูแบบต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการท�าหน้าทีใ่ห้ดทีีส่ดุ การมส่ีวนร่วมในพธิกีรรม 
การรักในหน้าท่ีของตัวเองท่ีตัวเองได้รับมอบหมาย 
การรูห้น้าที ่การรูเ้วลาและการรูค้วามฝันของตวัเอง ว่า
เราฝันว่าจะเป็นอะไร ขอฝากให้เพือ่นๆ อยูก่บัปัจจบุนั 
ให้มากที่สุด ไม่ต้องกังวลกับอนาคตหรือเสียใจกับ
อดีต และรู้ตัวว่าเยาวชนต้องพร้อมที่จะรับความ
ท้าทายของสังคมท่ีเยาวชนจะต้องพบเจอ และให้
เยาวชนกล้าที่จะตัดสินใจกับความท้าทายที่เข้ามา

แพรวขอให้เพื่อนๆ อย่าหยุดที่จะแสวงหา
พระพรพเิศษจากพระเจ้า พระองค์ทรงประทานพระพร
ให้แก่เรามากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านผู้น�า จิตอาสา 
นนัทนาการ ดนตร ีร้องเพลง การเรยีน และด้านอ่ืนๆ  
แต ่หากเราคิดแต ่ว ่ า เรามีพรสวรรค ์ ท่ีพระเจ ้ า 
ประทานให้ แต่ว่าเราไม่รูจ้กัแสวงหา เรากค็งจะไม่ได้ 
เห็นพระพรที่พระเจ้ามอบให้ค่ะ อย่าลืมเตือนสติ 
ตัวเองทุกวัน ท่องไว้ก่อนจะหลับตาฝันดี “อย่าหยุด 
ที่จะแสวงหาพระพรพิเศษจากพระเจ้า” 
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พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตร 
เพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคน 

ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร  

ยอห์น 3:16-17
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ชวนน้องคุย

ชวนน้องคุย

“รอยย้ิม” ท�าให้โลกสวย เสริมสร้างก�าลงัใจ ...ทกุครัง้
  

ที่น้องๆ มีภาพสวยๆ ยิ้มๆ ก็รีบส่งภาพ มาร่วมสนุกแ
บ่งปัน 

รอยยิ้ม กับโครงการ “ย้ิม... ย้ิม... ย้ิม... 2017” กับ

สโมสรอุดมศานต์ ในคอลัมน์ “จูเนียร์โฟโต้” ขอแ
บบเป็น 

รอยยิ้มชัดๆ นะครับ

พี่ป๋อง ขอขอบคุณบรรดาคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง 

และผู ้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่าน ที่คอยสนับสนุนกิจกรรมนี้  

ขอขอบคุณอีกครั้งส�าหรับความกรุณาต่างๆ มา ณ โอกาสนี้  

และในเวลาเดียวกันขอเชิญชวนให้ส่งภาพ “ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม” 

ของน้องๆ เด็กๆ เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆ เมื่อส่งภาพ 

มาร่วมสนุก...อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ และ “ต้ังช่ือภาพ”  

มาด้วยก็จะดีมากๆ ครับ

ส่งมาที ่พีป๋่อง สโมสรอดุมศานต์ ชัน้ 8 เลขที ่122/11 

ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
10120 

หรือส่งทาง E-mail: udomsarn@gmail.com นะครับ

“ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม 2017”

*รางวัลชม
เชย*

น้องปารุดา อ่อนสุวรรณ  น้องคณุตม์ อ่อนสุวรรณ  น้องจูเนียร์ ชัยวิเชียร  น้องธันวา เสนาจักร 
น้องดรุณี สร้อยมาลา  น้องสรรเสริญ บัวสิงห์ และน้องลิขิต ธรรมด�ารง

“ขอเพียงแค่ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง
จุดหมำย...” สวัสดีน้องๆ เด็กๆ ที่น่ารักทุกคน  
เรากลบัมาสูก่ารเรยีนกนัอกีครัง้หนึง่ ขอให้ทุกคน 
ตั้งใจ ขยันอ่าน ขยันท�าการบ้านกันให้มากๆ 
ออกแรงกันให้เต็มท่ี เพื่อวันข้างหน้าเราจะได้
มหีน้าท่ีการงานท่ีดีๆ  มัน่คง และสามารถด�าเนิน
ชีวิตได้อย่างปกติสุข

แต่!!! อย่าลมืว่า สขุภาพ กเ็ป็นเรือ่งส�าคญั 
ด้วยเช่นกนั เราต้องดแูล รกัษาสขุภาพกนัให้ดีๆ  
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เรายิ่งต้องหันมาสนใจ 
สุขภาพกันมากขึ้น พยายามทานอาหารที่มี
ประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกก�าลัง 
พอเหมาะ และต้องดูแลรักษาเรื่องความสะอาด
ของร่างกายด้วย

ส�าหรับน้องๆ ที่สนใจ อยากจะสมัคร
เป็นสมาชิกของสโมสรอุดมศานต์ “สมัครฟรี”  
รบีกรอก “แบบฟอร์มใบสมคัร” แล้วส่งกลบัมาหา 
พีป๋่องตามทีอ่ยูข่องสโมสรฯ ยนิดต้ีอนรบัทกุคน 
ครับผม
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...คนดี 

ครึ่งหนึ่ง
เธอเคยได้ยินการแสดงความคิดว ่า 

“ถ้วยของข้าพเจ้าล้นปรี”่ หรอืไม่? ถ้อยค�าเหล่านี ้
กษัตริย ์ดา วิดทรงใช ้ เพื่ อแสดงว ่ าท ่ านม ี
ความกตญัญเูพยีงใดในการอวยพระพรทกุอย่าง
จากพระเจ้า ท่านกล่าวว่าพระเจ้าทรงเติมชีวิต 
ของท่านด้วยสิ่งดีๆ มากมาย เหมือนกับถ้วยซึ่ง
ไม่เพียงแค่ครึ่งหนึ่งหรือเกือบเต็ม แต่เต็มจน 
ล้นปรี่ออกมา และนั่นเป็นการเติมเต็มอย่าง 
เต็มที่เท่าที่ถ้วยสามารถรับไว้ได้

 ***
เธอเคยสั่ ง เครื่ องดื่มและเฝ ้ าดู ให  ้

เครื่องด่ืมนั้นเต็มถ้วยจนฟองล้นออกมาหรือไม่ 

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

“ดำารงชีวิตอยู่ในความรัก”

...live in love

อันเป็นส่ิงท่ีเธอชอบจรงิไหม บางเวลาเธอเปิดตู้เย็น 
ท่ีบ้านและรินเครื่องดื่มท่ีเย็นเฉียบใส่ลงในถ้วย 
เธออาจจะต้องแบ่งปันและได้ดื่มเพียงครึ่งถ้วย 
นั่นเป็นวิถีทางของชีวิต...บางครั้งดูเหมือนว่า “ดี
เพยีงครึง่เดยีว” และบางครัง้ดเูหมอืนว่า “ดมีาก
เกนิไป” จนเธอรูส้กึเหมอืนว่าถ้วยก�าลงัล้นออกมา  
ดังนั้นจงอย่าหมดก�าลังใจ ขอเพียงแค่จ�าไว้ว่า 
“ครึง่เวลาทีด่กีย็งัเป็นสิง่ทีด่”ี และในไม่ช้าช่วงเวลา 
ที่ล้นปรี่ก็จะกลับมา

น้องๆ ควรอ่านพระคัมภีร์ ภาคพันธ-
สัญญาเดิม ในหนังสือเพลงสดุดี บทที่ 23 ข้อ 
5-6 นะครับ
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*น้องปริยกร แซ่หล่อ (เป๋าเป่า) *3272*
เกิด : 9 สิงหาคม 2550
การศึกษา : โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร
วิชาที่ชอบ : คณิตศาสตร์ เพราะชอบทางค�านวณ
อนาคตอยากเป็น : หมอ เพราะอยากช่วยผู้ป่วย
เป็นคนมีนิสัย : เรียบร้อย ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
สัตว์ที่ชอบ : สุนัข พันธุ์ชิวาวา
ชอบใช้เวลาว่าง : วาดรูปเล่น
กีฬาที่ชอบ : ว่ายน�้า
อาหารที่ชอบ : ปูผัดผงกะหรี่
ความสามารถพิเศษ : วิ่ง และวาดรูป
อื่นๆ : พี่น้อง 2 คน เป็นลูกคนโต

*น้องชปกรณ์ ไกรบุญ (แชพ) *3273*
เกิด : 26 กันยายน 2552
การศึกษา : โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
วิชาที่ชอบ : คณิตศาสตร์ เพราะง่าย
อนาคตอยากเป็น : หมอ เพราะได้ช่วยคน
เป็นคนมีนิสัย : ร่าเริง
สัตว์ที่ชอบ : สุนัข
ชอบใช้เวลาว่าง : เล่นเกม
กีฬาที่ชอบ : เทนนิส
อาหารที่ชอบ : ไก่ทอด
ความสามารถพิเศษ : เล่นเปียโน
อื่นๆ : มีพี่น้อง 2 คน เป็นลูกคนโต 

สวัสดีครับ...มาถึงช่วงของ “สมาชิกใหม่” จุดประสงค์ของสโมสรฯ เพื่อให้น้องๆ ได้รู้จัก “เพื่อนใหม่” สโมสรฯ 
แต่หากต้องการรู้จักกันมากขึ้น แลกเปล่ียนความคิด แบ่งปันประสบการณ์ ก็ขอให้ติดต่อผ่านทางโรงเรียน  
หรือสถาบันที่เพื่อนใหม่สังกัด นะครับ

สมาชิกใหม่
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ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 

สวัสดีค่ะน้องๆ ที่น่ารักทุกคน ฉบับนี้พี่อ้อยมีนิทานมาฝากอีกเช่นเคย ชื่อเรื่อง “ไม่เหมือนเดิม” เรื่องมีอยู่ว่า
ครั้งหนึ่ง มีเด็กชายคนหนึ่ง เขาเริ่มไปโรงเรียนและได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ เวลาผ่านไปเขาก็มีเพื่อนสนิท

อยู่ 2 คน เวลาเรียนก็เรียนด้วยกัน เวลาพักเขาก็เล่นกับเพื่อนสนิทด้วยกันตลอด
ในเทอมถดัไป คณุครกูแ็นะน�าเพือ่นทีเ่ข้ามาเรยีนใหม่ เพือ่นคนนีม้าจากอกีจงัหวดัหนึง่ เพราะพ่อแม่ของเขา 

ย้ายมาท�างาน เขากเ็ลยต้องย้ายตามพ่อแม่มา นกัเรยีนใหม่คนนีย้งัไม่มเีพือ่นเลย เขาไม่รูจ้กัใคร เพือ่นๆ ของเดก็ชาย 
ก็เข้าไปชวนเด็กใหม่กินข้าวด้วย ชวนเขามาเล่นด้วยกัน เพราะเห็นว่าเขาเป็นคนใหม่และไม่รู้จักใคร

เดก็ใหม่คนนีเ้ก่งกฬีา เขาเล่นบอลกเ็ก่ง เล่นกฬีาอะไรๆ กร็ูจ้กัหมด ท�าได้หมด เพือ่นๆ เลยชอบทีจ่ะเล่นกบัเขา  
เพราะเขาก็จะสอนเพื่อนๆ เล่นกีฬา สอนเทคนิคใหม่ๆ พวกเด็กๆ ก็เลยเล่นกันอย่างสนุกสนาน และเขาก็มีเพื่อน 
มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าเขาเก่งกีฬาและนิสัยดี เด็กชายรู้สึกไม่พอใจมาก เพราะตั้งแต่มีเด็กใหม่เข้ามาเรียน  
เพื่อนสนิทของเขาก็ไม่เล่นกับเขาเหมือนเดิม

พอเวลาพกั เพือ่นๆ ทกุคนกร็บีวิง่กนัออกไปแล้วกช็วนเดก็ใหม่ไปเล่น ไปกนิข้าวกลางวนั ในขณะทีเ่ดก็ชาย  
ก็ไม่มีใครชวนไปไหนเลย เพื่อนที่เคยสนิทก็ไม่สนิทกันแล้ว กลายเป็นว่าไปสนิทกับเด็กใหม่แทน เด็กชายรู้สึก 
อิจฉาและเสียใจมากที่ไปขอเล่นด้วย ก็ไม่มีใครสนใจจะเล่น เพราะเขาไม่เก่งกีฬาเหมือนเด็กใหม่ เขาจึงคิดว่า 
ยอมไม่ได้แล้ว ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเขาก็ไม่มีเพื่อนอีก เขาจะต้องท�าอะไรสักอย่าง

วันรุ่งขึ้นเด็กชายก็ด�าเนินการตามแผนที่คิดไว้ เขาเริ่มปล่อยข่าวลือที่ไม่ดีเกี่ยวกับเด็กใหม่ ซึ่งไม่ได ้
เป็นความจริงเลย เขาพูดไม่ดีเกี่ยวกับพ่อแม่ของเด็กใหม่ พูดถึงเด็กใหม่ในทางที่เสียหาย เพื่อที่จะท�าให้ทุกคน 
ไม่อยากเข้าไปยุ่งด้วย เช่น บอกว่าพ่อแม่เขาเป็นโรคติดต่อร้ายแรง เด็กใหม่ก็เป็นโรคติดต่อ อย่าไปเล่นด้วย 
เดี๋ยวจะติดโรค เดี๋ยวไปติดคนที่บ้านด้วย เดี๋ยวไปเล่นไม่ได้นะ เด็กๆในห้องหลายๆ คนที่ไม่เคยคุยกับเด็กใหม่ 
ก็ไม่กล้าคุยหรือเล่นด้วย ไม่นานนักด้วยสิ่งที่คนพูดกันปากต่อปาก ท�าให้เด็กใหม่ไม่มีคนเล่นด้วยเลย และพ่อแม่
ของเด็กในห้องก็ได้ยินเรื่องนี้ ท�าให้ไม่มีใครอยากจะคุยกับพ่อแม่ของเด็กใหม่อีกด้วย

คณุครสูงัเกตว่ามีเรือ่งแปลกๆ เกดิขึน้ เหน็ว่าเดก็ใหม่ทีใ่ครกช็วนเล่นด้วย ตอนน้ีไม่มคีนเล่นด้วย เลยลองถาม 
เด็กๆ บางคนในห้องดวู่าเกดิอะไรขึน้ พอคณุครทูราบเรือ่งกเ็ลยสบืหาความจรงิ จงึรูว่้าเดก็ชายเป็นคนเริม่เรือ่งโกหก 
ท่ีสร้างความเสยีหายนีข้ึน้ คณุครจึูงเอาเหยอืกมาใบหนึง่ บอกเดก็ชายว่า ให้เทน�า้ลงไป สงัเกตเหน็ว่าอะไร เดก็ชาย 
บอกว่าเหยือกน�้าสามารถกักเก็บน�้าได้ เอาไว้เทใสภาชนะอื่นได้ เสร็จแล้วครูก็เทน�้าทิ้ง แล้วทุบเหยือกให้แตกเป็น 
ชิน้ใหญ่ ครเูอาเหยอืกทีแ่ตกเป็นชิน้ๆ มาต่อกนัแล้วเอาเทปกาวพนัเอาไว้ คณุครถูามเดก็ชายว่าเหน็อะไร เดก็ชายกบ็อกว่า 
เห็นครซู่อมเหยอืก ครบูอกให้เดก็ลองเทน�า้ลงไปในเหยอืก เดก็กเ็ทน�า้ลงไป แต่ปรากฏว่าคราวนี ้น�า้ไหลออกมาตามรอยทีแ่ตก  
แม้ว่าจะมเีทปกาวปิดอยูก่ต็าม น�า้กไ็หลซมึออกมาเลอะไปหมด ครเูอาผ้ามาเชด็น�า้ทีไ่หลออกมาก่อนทีจ่ะคยุกบัเดก็ชายต่อ

ครบูอกว่า ครรููเ้รือ่งทีเ่ด็กชายแต่งเรือ่งโกหกขึน้มา ครบูอกว่า สิง่ทีเ่ดก็ชายนัน้ท�าเหมอืนกบัการท�าเหยอืกน�า้ 
ให้แตก เป็นการท�าร้ายคนอื่น ท�าให้เขาไม่เหมือนเดิม เหมือนกับเหยือกที่ถึงจะซ่อมแล้ว น�้าก็ยังไหลออกมาตาม
รอยแตก แม้ว่าเด็กชายจะขอโทษแล้วและเสียใจกับสิ่งที่ได้ท�าไป ก็ไม่ได้ท�าให้สิ่งที่เสียหายกลับมาดีได้อย่างเดิม 
เด็กชายเข้าใจและเสียใจมากกับสิ่งที่ได้ท�าไป เพียงเพราะเขาอิจฉา และกลัวไม่มีเพื่อนเล่น เขาถามครูว่าเขาควรจะ
ท�าอย่างไร ครูบอกเขาว่าเขาก็ต้องขอโทษและบอกกับทุกคนว่าเขาโกหก และต่อไปนี้เขาไม่ควรจะสร้างเรื่องแบบนี้ 
ขึ้นมาอีก เด็กชายเข้าใจและเขาก็ไม่ท�าเรื่องแบบนี้อีกเลย

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า 

ไม่เหมือนเดิม
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มุมเด็กศิลป์
Art 

มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

          “เรือแห่งพระพร”
   ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
                        (หมดเขตรับผลงานวันที่ 9 มิถุนายน 2017)
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l เราเชื่อในการศึกษาแต่ไม่เชื่อใบปริญญา
 เมื่อมีความรู้และฝึกอบรม
 ในระดับพื้นฐานแล้ว
 ความสามารถจะแตกฉานและก่อเกิด
 ความคิดสร้างสรรค์ได้
 ก็ด้วยการเปิดประตูชีวิตบานใหม่
 ในรั้วมหาวิทยาลัย
l เราเชื่อในโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ
 จากนักปรัชญารุ่นก่อนที่ทิ้งแนวคิดไว้ให้
 เพื่อคนรุ่นใหม่จะได้สานต่อ
 เรื่องไม่สมบูรณ์และพลาดไปเหล่านั้น
l เราเชื่อในชั่วโมงบรรยาย
 ที่อาจารย์เล่าบางอย่าง
 เหมือนเปิดหน้าต่างโลกทัศน์บานใหม่

เราเชื่อในการศึกษา 
แต่ไม่เชื่อใบปริญญา

 ให้เราได้มองเห็นและชื่นชมความดีงามของชีวิต
 มันมีอยู่แต่เราไม่เคยเห็นมาก่อน
 ในการศึกษาระดับพื้นฐาน
l การศึกษาคืออะไร?..
 โชคดีที่พ่อแม่สามารถส่งเราเข้าไป
 ในรั้วมหาวิทยาลัยได้
 ความแตกฉานมันเริ่มจากตรงนั้น
 วิธีคิด มุมมอง ทัศนคติ ความกล้าหาญ
 ความกล้าที่จะเดินเข้าไปในสนามความรู้
 อย่างรู้ตัวว่าชีวิตจะเดินไปไหน 
 เดินหน้าต่อไปได้อย่างไร 
 เพราะชีวิตทั้งครบไม่ได้จบลงที่ใบปริญญา

พงศ์ ประมวล
26 เม.ย. 2017
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

1 2 3ด.ญ. ภาวิดา พรหมอินทร์
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม
กรุงเทพมหานคร 

ด.ญ. กวินตรา เจริญรัตน์
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร

ด.ญ. สุพิชญา ศรฤทธิ์ชิงชัย 
(น้องเอิร์น) โรงเรียนสาธิต  
มศว. องครักษ์ จ.นครนายก

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้

ชื่อภาพ :  “หลานสาวคนสวยกับไร่ดอกดาวเรือง น่ารักยิ้มแย้ม พอเพียง  
เพียงพอกับชีวิต ความสุขจะเกิด แม้เราจะไม่ร่ำ รวย 5555” 

 น้องปาน เด็กหญิงชุฉิมา จันทร์โลมา
ผู้ส่ง : Peter chanloma

ชื่อภาพ : “ยิ้มใสๆ หัวใจเบิกบาน” 
 น้องแคลร์  เด็กหญิงไอรินทร์ ภาสวรไพบูลย์  

อายุ 4 ขวบ อนุบาลเจริญพงษ์
ผู้ส่ง : คุณเล็ก วิจิตรา
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คณุพ่ออนุชา ไชยเดช ผูอ้�านวยการ สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย น�าทมีรายการโทรทศัน์คาทอลกิ Power 
of Love (พลังรัก) ถ่ายท�าพิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ท่ีประเทศฟิลิปปินส์ และสัมภาษณ์พระคาร์ดินัล 
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ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2017 
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A)

(B)

โมเสสตอบว่า “อย่ากลัวไปเลย จงยืนหยัดมั่นคง แล้วท่านจะเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงช่วยท่านทั้งหลายให้รอดพ้น...ในวันนี้ ชาวอียิปต์ท่ีท่านเห็นในวันนี้ท่านจะไม่ได้เห็นอีกเลย” 
(อพยพ 14:13)

ส�าหรับเกมฯ ครั้งนี้อยากให้น้องๆ ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน 2 ภาพนี้ รวม 10 แห่ง 
ใครค้นพบครบแล้ว รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นู๋ฉวย 

สวสัดค่ีะท่านผูอ่้านทกุท่านในวนัที ่8-10  
พฤษภาคมนี้ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ 
คริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน จะจัดสัมมนา
จิตตาภิบาลและทีมผู้ประสานงานเยาวชนขึ้น  
ท่ีบ้านผูห้ว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม การสมัมนา 
แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ... 

ช ่วงแรกการประชุมคณะกรรมการ
อ�านวยการ สมัยวิสามัญ โดยมีวาระการประชุม
ส�าคัญ ๆ  อยู่ 2 วาระคือ วาระที่ 1 เรื่องติดตาม
ความคืบหน้าของงานอภิบาลเด็กและเยาวชน 
และร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
งานวันเยาวชนเอเซีย ครั้งที่ 7 (AYD7 PRE-
EVENT) รวมถึงการจัดเก็บฐานข้อมูล “40 ปี 
เยาวชนคาทอลิกไทย ขุมทรัพย์แห่งพระพรท่ี 
ต้องขอบคุณ” ซึ่งครบ 40 ปีแห่งการก่อต้ัง  
“สภาเยาวชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย” เมื่อ 
วันท่ี 2 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2017 และค่ายผูน้�าเยาวชน 

คาทอลกิระดบัชาต ิครัง้ที ่34 ทีจ่ะจดัขึน้ระหว่าง
วันที่ 18-22 ตุลาคม ณ สังฆมณฑลราชบุรี 

และวาระท่ี 2 เรือ่งเพือ่พจิารณาเกีย่วกบั 
การแก้ไขระเบยีบว่าด้วยคณะกรรมการคาทอลกิ 
เพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ปี 2011 /  
2544 และการศกึษาเอกสารแนวทางเตรยีมประชมุ  
(Lineamenta) สมัชชาพระสังฆราช ครั้งที่ 15  
ในหัวข้อ “คริสตชนคนหนุ่มสาว: ความเชื่อ  
และการไตร ่ตรองทางเลือกกระแสเรียก”  
ในปีนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานอภิบาลเด็ก
และเยาวชน จะต้องศึกษาเอกสารแนวทาง
เตรียมการประชุมสมัชชา เอกสารฉบับนี้ 
ในบทแรกกล่าวถึง เยาวชนในโลกของวันนี้  
ที่ก�าลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เป็นชนรุ่นใหม่  
ที่กล้าเสี่ยง กล้าเลือก พระศาสนจักรจึงท้าทาย 
เยาวชนให้ต้องมี “กระบวนการไตร่ตรองก่อน
การกระท�า” 
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ในบทที่สองกล่าวถึง 
ความเชือ่มโยงระหว่างความเชือ่ 
และกระแสเรียก การไตร่ตรอง 
แ ย ก แ ย ะ ผ ่ า น ท า ง ก า ร รู ้  
การตีความ และการเลือก จะ
เป็นหนทางสู่กระแสเรียกและ 
พันธกิจแห่งการติดตาม

ในบทที่สามกล่าวถึง 
พันธกิจการอภิบาล ที่เรียกร้อง
การเดนิทางเคยีงข้าง เดนิไปกบั
เยาวชนคนหนุ่มสาว

และช ่วงสุดท ้ายของ
เอกสารเป็นค�าถาม การรวบรวม
สถิติ การประเมินสถานการณ์เยาวชน และมี
ค�าถามพิเศษตามภูมิศาสตร์ ซึ่งประเทศไทยอยู่
ในภูมภิาคเอเชยี รวมถงึการร่วมแบ่งปันกจิกรรม 

ทั้ งหมดนี้ผู ้ท� างานอภิบาลเด็กและ
เยาวชนไทย จะต้องศึกษา ไตร่ตรองและ
รวบรวมข้อมูล ส่งมอบให้กับพระสังฆราชวีระ 
อาภรณ์รัตน์ ซึ่งเป็นผู้แทนสภาพระสังฆราชฯ 
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ช่วงท่ี 2 เป็นการสมัมนาหัวข้อ “งานอภบิาล 
เด็กและเยาวชน 4.0” เพื่อให้ผู้ท�างานอภิบาล 
เด็กและเยาวชนได้เข้าใจเยาวชนในยุค 4.0 ที่
ด�าเนินชีวิตควบคู่ไปกับเทคโนโลยี รวมถึงการ
แบ่งปันกระบวนการฟื้นฟูงานอภิบาลเด็กและ
เยาวชนของสังฆมณฑลจันทบุรี ที่มีเป้าหมาย
ชดัเจนและเกดิผล มกีจิกรรม Workshop เพือ่
ทบทวน สร้างเป้าหมายทิศทางการท�างานอภบิาล
เดก็และเยาวชน การน�าไปประยกุต์ใช้ให้ทนัสมยั
และเท่าทันสถานการณ์เยาวชนในปัจจบัุน รวมถงึ 
สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจ ให้เกิดก้าวต่อไปในงาน
อภิบาลเด็กและเยาวชนต่อไป 
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เก็บมาเล่าเอามาฝาก

 

ข้อแนะน�า
ในการร�าพึงพระวาจา

หลายต ่อหลายครั้ ง ในพระคัมภี ร ์บอกเราว ่ า  
การอธิษฐานภาวนา และวอนขอด้วยความเชื่อมั่น. . .  
พระเป็นเจ้าทรงรับฟังและประทานให้ในสิ่งท่ีเหมาะสม 
กับเรา ส�าหรับครั้งนี้พี่ขอน�า “ข้อแนะน�าในการร�าพึงพระ
วาจา” มาแบ่งปันน้องๆ ขอให้พยายามฝึกการอธษิฐานภาวนา 
กันบ่อยๆ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเยซูเจ้า และแม่พระ  
ทรงรอฟังอยู่ นะครับ

วิธีการ

1. เริม่ด้วยการภาวนา ด้วยการขอให้พระเจ้าสถติอยู ่
กับน้องๆ และทรงน�าน้องๆ ในการร�าพึงภาวนา

2. อ่านพระคัมภีร์ตอนนั้นอย่างช้าๆ โดยค�านึงถึง
ความหมายแต่ละค�า ถ้าน้องอยูค่นเดยีวอาจจะอ่านเสยีงดงัได้

3. อ่านพระคัมภีร์ตอนนั้นอีกครั้งหนึ่ง แต่คราวนี้ให้หยุดใน “ค�า” หรือ “ประโยค 
ที่สะกิดใจ” อาจจะเป็นประโยคที่ท�าให้น้องๆ รู้สึกสะกิดใจ สงบใจให้อยู่กับประโยคนั้นจนกว่า
ความรู้สึกนั้นจะหายไป

4. ขีดเส้นใต้หรือเขียนประโยคนั้นที่น้องรู้สึกสะกิดใจ และพูดประโยคนั้นช้าๆ

5. สนทนากับพระเจ้า และดูซิว่า พระวาจานั้นจะน�ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ�าวันของ
น้องๆ ได้อย่างไร

6. ถ้าไม่มีค�าพูดอะไรในพระคัมภีร์ตอนนั้นที่สะกิดใจน้องๆ ขอให้น้องๆ เรียกพระนาม 
พระเยซูเจ้าซ�้าๆ ซ�้าๆ หรือเลือกค�าพูดในพระคัมภีร์ตอนนั้นพูดซ�้าๆ หรือหาบทสร้อยและร้องเพลง
ในใจ

7. ให้น้องๆ ขอพระพรที่น้องๆ ปรารถนาจะได้รับจากพระองค์

8. ถ้าใจน้องวอกแวก ขอให้รู้ตัวและปล่อยความคิดวอกแวกนั้น แล้วกลับมาสู่การภาวนา

หากน้องๆ เห็นว่ามีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ก็สุดแล้วแต่น้องๆ จะเห็นเหมาะสม แต่สิ่งส�าคัญคือ  
จงให้โอกาสแก่พระวาจาทรงชวีตินีส้มัผสั และเปลีย่นแปลงน้องๆ ในแต่ละวนั เพือ่น้องๆ จะได้ยิง่วนั 
ยิ่งก้าวหน้าขึ้นในสายพระเนตรของพระเป็นเจ้า 
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พระเจ้าทรง 
รักมนุษย์

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “พระเจ้าทรงรักโลก
อย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียว
ของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะ
ไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร เพราะพระเจ้าทรงส่ง
พระบุตรมาในโลกนี้มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่
เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น ผู้
ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษแต่
ผู้ท่ีไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะ
เขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียง
พระองค์เดียวของพระเจ้า ประเด็นของการตัดสิน
ลงโทษก็คือความสว่างเข้ามาในโลกนี้แล้วแต่มนุษย์
รักความมืดมากกว่ารักความสว่าง เพราะการกระท�า 
ของเขาน้ันชั่วร้าย ทุกคนที่ท�าความชั่วย่อมเกลียด
ความสว่างและไม่เข ้าใกล้ความสว่าง เกรงว่า 
การกระท�าของตนจะปรากฏชัดแจ้ง แต่ผู้ที่ปฏิบัติ
ตามความจริง ย่อมเข้าใกล้ความสว่างเพือ่ให้เหน็ชดั
ว่าส่ิงท่ีเขาท�าได้ท�าโดยพึง่พระเจ้า” (ยอห์น 3:16-21)

สิ่งที่พระเจ้าทรงท�าส�าหรับมนุษย์ยิ่งใหญ่
และมากเกินกว่ามนุษย์จะรับรู ้ได้ใครจะคิดได ้
ว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ถึงขนาดตายแทนมนุษย ์
ได้ดูดีกว่าจะเป็นจริงได้

หากพระเยซูเจ้าไม่ได้ทรงเผยให้เราก็คง 
ไม่เชื่อ ไม่กล้าเชื่อ

พระเจ้าทรงรักมนุษย์และเพื่อให้มนุษย ์
รับรู ้และเห็นได้ ทรงลงทุนมาบังเกิดเป็นมนุษย์ 
เพื่อพูดด้วยภาษามนุษย์ว่าพระองค์ทรงรักมนุษย์
ด้วยชีวิต ด้วยค�าพูดค�าสอน ด้วยการกระท�า

หากมนุษย์ไม่รักดียังยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งท่ี
เป็น ไม่สนใจในความรักของพระเจ้าพระองค์ก็ทรง
ท�าอะไรไม่ได้อีกแล้ว...ส�าหรับเขา 
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ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในปี 2015 ที่ผ่านมา ลูก 
และลูกๆ ได้ไปแสวงบุญยังสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิต่างๆ 
หลายแห่ง ส�าหรับที่ที่ เคยไปแล้ว เราก็ไปสวด
ขอบคุณพระ ส่วนสถานที่ที่เรายังไม่เคยไปกัน เรา
ก็ไปสวดขอบคุณพระเช่นเดียวกัน เพียงแต่เป็นการ 
สวดขอบคุณครั้งแรกหรือครั้งที่ 2 ที่ 3 เท่านั้น

อันที่จริง ลูกเองมีความคิดว่า พระเจ้าทรง
ศักด์ิสทิธิ ์แม้ประเทศเรา วดัเรา บ้านเรา และแม้กระทัง่ 
ในใจของเรา ไม่ใช่แค่ศักด์ิสิทธิ์ในสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ 
ในต่างประเทศเท่านั้น แต่ลูกชอบไปยังสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพราะต้องการศึกษาถึงประวัติ  
เรื่องราว และเบื้องหลังอัศจรรย์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
สถานท่ีศักด์ิสทิธิแ์ต่ละแห่ง เพือ่จะได้หาแบบอย่างของ 
ผู ้ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู ่เบื้องหลังสถานที่เหล่านั้นมาเป็น 
แบบฉบับในการด�ารงชีวิตของการเป็นคริสตชนที่ดี

หนึง่ในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีล่กูและลกูๆ ได้ไป
ในปีนั้นคือ วัด Seitai Hoshikai ที่เมือง Akita 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นวัดที่มีรูปแม่พระที่สลักด้วยไม้
ท้ังองค์หล่ังน�้าตาต่อหน้าประจักษ์พยานมากมายเป็น
เวลาหลายปีต่อเนื่องกัน

เมือง Akita ตั้ งอยู ่ทางทิศตะวันตก 
เฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น นั่งรถไฟความเร็วสูง
ไปประมาณ 4 ชั่วโมง จากกรุงโตเกียว จากสถานี
รถไฟซึ่งอยู่ใจกลางเมือง Akita ไปถึงวัดน้ีมีระยะ
ทางประมาณ 7 กิโลเมตร ลูกสาวได้จัดให้พวกเรา
พักในโรงแรมที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสถานีรถไฟและ 
วัดท่ีต้ังอยูบ่นภเูขา เป็นโรงแรมหนึง่ในสองแห่งเท่านัน้
ที่ตั้งอยู่ในท�าเลนั้น และเป็นโรงแรมท้องถิ่นที่แขก 
ส่วนใหญ่ไปพักเพราะ 2 เหตุผลเท่านั้นคือ ไปอาบน�้า
แบบออนเซน หรือไปไหว้แม่พระร้องไห้

แม่พระร้องไห้ Akita

จดหมายจากผู้อ่าน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน 

วันท่ีพวกเราไปถึง มีพระคาร์ดินัลและพระ
สังฆราชรวม 3 องค์ จากประเทศทางยุโรปไปพัก
ด้วย เจ้าหน้าท่ีโรงแรมพดูภาษาองักฤษไม่เป็น ต้องใช้
ภาษามอืและท่าทางประกอบในการสือ่อย่างสนกุสนาน  
พวกเราบอกว่า เราจะไปวัดท่ีมีแม่พระร้องไห้ โดย
การพนมมอื พร้อมกบัพดูว่า “Maria” และเอานิว้มอื
ทั้ง 2 ข้างดึงลงจากตาเป็นสัญลักษณ์แห่งการร้องไห้

ปรากฏว่าส�าเร็จ เจ้าหน้าที่สาวที่เคาน์เตอร์
เขาเข้าใจ รีบไปเรียกอีกคนที่เป็นผู้ชายมาช่วยเขาสื่อ
ให้เราทราบว่าไม่มีรถประจ�าทางไปถึงวัดโดยตรง มี
แต่ไปถึงที่แห่งหนึ่งแล้วต้องเดิน ไม่ก็ต้องเรียกแท็กซี่ 
หรือไม่ก็ต้องเดินเอา เราถามว่าไกลแค่ไหน ประมาณ 
2 กิโลเมตรกว่า ลูกๆ เป็นห่วงว่าหม�่ามี้ (แม่) จะเดิน
ไหวไหม หรือจะเรียกแท็กซี่ดีกว่า? ลูกบอกว่าอากาศ 
เย็นสบายเช่นนี้นั่งรถท�าไม แค่ 2 กิโลเมตรกว่า 
สบายมาก!

ปรากฏว่าเป็นการเดนิทีส่บายมากจรงิๆ หวัใจ
เปี่ยมไปด้วยความศรัทธา อากาศเย็นสบาย ระหว่าง
ทางเดินไป คุยไป ดูตามแผนที่ที่เจ้าหน้าที่ชายผู้นั้น 
วาดให้ แป๊บเดียวถึงเนินเขาแล้ว เดินขึ้นเขาไป  
ถ่ายรูปไป อ้าวถึงแล้ว! บอกแล้วไง ระยะทางแค่นี้
ส�าหรับหม�่ามี้สบายมาก

บนเขาเล็กๆ แห่งนี้ที่เรียกว่า Yuzawadai 
เป็นโบสถ์ก่อสร้างสไตล์ญี่ปุ ่น ตั้งตระหง่านอยู่
ท่ามกลางแมกไม้นานาพนัธุ ์ลกูตืน่เต้นมาก เนือ่งจาก
พยากรณ์อากาศได้เตอืนว่าจะมฝีนตกหนกัตลอด 2 วนั 
ที่พวกเราอยู่ ลูกจึงสวดอธิษฐานขอให้ฟ้าแจ้งช่วงที่ 
เราไปถึงเถอะ ปรากฏว่าช่วงที่พวกเราเดินไปและ 
ตอนไปถึง ฟ้าก็ยังแจ้งอยู่ ลูกขออนุญาตแม่พระว่า 
ลูกขอถ่ายรูปข้างนอกก่อนที่จะเข้าไปสวดสายประค�า
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ข้างใน ปรากฏว่าถ่ายรูปได้แป๊บเดียว เมฆฝนทะมึน
มาก้อนโตๆ พวกเรารีบเข้าไปในตัวโบสถ์ หลบฝน
แทบไม่ทัน

ข ้ างในโบสถ ์ ส ่วนใหญ่สร ้ างด ้วยไม ้  
ตรงกลางเป็นห้องใหญ่ส�าหรับถวายมิสซา พร้อมกับ 
กางเขนใหญ่และองค์พระเยซู อีกห้องหนึ่งเป็นรูปปั้น 
ของนักบุญโยเซฟ และห้องข้างในประดิษฐานอยู่ 
อย่างสง่างามคือ รูปแกะสลกัแม่พระท�าด้วยไม้ท้ังองค์  
สูงประมาณ 2.5 ฟุต ลูกเข้าไปคุกเข่าและสวด 
สายประค�าด้วยความตื่นเต้นดีใจ และกตัญญูท่ีมี
โอกาสมาสวดสายประค�าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้

องค์แม่พระนี้ได้รับการแกะสลักในปี 1963 
โดยใช้ไม้ชิ้นเดียวจากมีดใบเดียว โดยฝีมือของ Mr. 
Sakuro Wakasa จิตรกรแกะสลักไม้ เป็นรูปของ 
แม่พระที่ทรงเหยียบอยู ่บนโลกและยื่นพระหัตถ ์
ท้ังสองข้างในลักษณะของการโปรดโลกตามนิมิต 
ของสตรีผู้หนึ่งที่มีชื่อว่า Ida Peeradewasu ใน 
เมือง Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่าง 
ปี 1945-1959

เช้าตรู่ของวันที่ 4 มกราคม 1975 ปรากฏว่า
ซิสเตอร์ที่ท�าความสะอาดโบสถ์ได้สังเกตเห็นมีน�้าตา
หลั่งลงมาจากพระเนตรทั้งสองข้างของรูปไม้แกะสลัก
แม่พระนี้ จากวันนั้นถึงวันที่ 15 กันยายน 1981 มี
ปรากฏการณ์การหลั่งน�้าตาของแม่พระ Akita นี้ถึง 
101 ครั้ง โดยทุกครั้งจะมีพระสังฆราช พระสงฆ์ 
ตลอดจนฆราวาสจ�านวนมากมาร่วมสวดสายประค�าใน
ขณะทีเ่กดิเหตอุศัจรรย์นี ้และทกุคนทีม่าเป็นประจกัษ์
พยานทุกครั้งต่างจะได้กลิ่นหอมอบอวลไปทั้งห้อง

พระสงฆ ์ที่ดูแลได ้น� าส� าลี ไปซับน�้ าตาที่
ไหลหลั่งลงมานี้และส่งไปให้ห้องแล็ปของ Akita 
University และ Gufu University ตรวจวจิยั ผลการ 
ตรวจของท้ังสองมหาวิทยาลัยยืนยันว่าสารในส�าลีที่ 
ส่งไปตรวจนั้นเป็น “ของเหลวจากร่างกายมนุษย์”

อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบอย่างเป็น
ทางการ พระสังฆราชที่ดูแลสังฆมณฑลนี้ได้สรุปว่า

“According to my investigation, there  
is nothing to deny the supernatural of the 
series of events surroundings the statue  
of the Blessed Virgin Mary at Seitai 
Hoshikai at Yuzawadai, Sagawa, Akita City.  
Also I have not found anything that 
contradict our faith or morality.

Therefore I do not forbid the 
veneration of the Our Lady of Akita within 
this diocese, until the day we have a definite  
answer from the Holy See in Rome.”

นอกจากได้สัมผัสกับความศักดิ์สิทธ์ิบวก
กับความอัศจรรย์ของสถานที่ที่นี้แล้ว ลูกได้ทราบถึง 
ประวัติของสถานท่ีแห่งนี้ว่า ในปี 1946 หลังจาก
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ได้จบลง มสีตรตัีวเลก็ๆ คนหนึง่ 
ชื่อ Surako Sugawara ที่ได้ตัดสินใจเป็นผู้
บกุเบิกมาต้ังศนูย์สวดภาวนาท่ีบนภเูขาแห่งนี ้ในขณะ
ที่ยังไม่มีน�้าประปาและไฟฟ้า โดยยอมถูกบิดาเธอตัด 
จากครอบครวั เพราะบดิาต้องการให้เธอไปช่วยธรุกจิ
ของครอบครัว ความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวบวกกับ
กระแสเรียกและความศรัทธาอย่างแรงกล้าท�าให้มี
โบสถ์แห่งนี้ได้ทุกวันนี้

ท�าให้ลูกรู้สึกว่า ความเชื่อความศรัทธาอย่าง
แรงกล้าของมนษุย์ แม้จะมาจากสตรตีวัเลก็ๆ คนหนึง่
ก็สามารถเอาชนะอุปสรรคอย่างขุนเขาพนาไพรได้... 
แล้วพวกเราล่ะ มคีวามเชือ่ความศรทัธาในระดบัไหน?

“เรำบอกควำมจริงแก่ท่ำนท้ังหลำยว่ำ ถ้ำ
ท่ำนมีควำมเชื่อ และไม่สงสัย ท่ำนจะท�ำได้ทุกสิ่ง...  
ถ้ำท่ำนบอกภเูขำลกูนีว่้ำ ‘จงยกตัวขึน้ และท้ิงตวัลงไป
ในทะเลเถิด’ ก็จะเป็นเช่นนั้น” (มัทธิว 21:21)

อาแมน
ลูกของพระองค์คนหนึ่ง
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

not only... but also... 
ใช่เพียงแค่...แต่ยังมี 
 

ใช่เพียง สิ่งเดียว ที่โดดเด่น 
ใช่เท่า ที่เห็น เป็นทุกอย่าง 
ใช่แต่ แค่เธอ ที่จัดวาง 
ทุกสิ่ง พระสร้าง ช่างสวยงาม 
 
ในความ หลายหลาก มากความคิด 
ชีวิต หลายมุม อย่ามองข้าม 
แท้จริง สิ่งดี มีทุกยาม 
ในความ ต่างไป จากใจเรา 
 
ดุจดัง ดินสอ หลายแท่งสี 
คุณค่า นั้นมี เสมอเท่า 
ใช้ใจ สัมผัส และขัดเกลา 
ให้เงา ตัวกู ได้รู้ตัว 
 
คือการ เห็นค่า ของคนอื่น 
จากจุด ที่ยืน ยังมองทั่ว 
สายตา แห่งใจ ไม่หมองมัว 
พังรั้ว ที่ล้อม น้อมใจเป็น

ภัศม์ 
23 เมษายน 2017
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