




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ประจ�าปี ค.ศ. 2017 มิถุนายน 

เพื่อผู้น�าระดับชาติจะได้อุทิศตนท�างานอย่างแข็งขันเพื่อยุติการค้าอาวุธ  

ซึ่งคร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์จ�านวนมากมาย

“หนทางเดียวที่จะได้รับของขวัญแห่งความรอดพ้นจากบาปก็คือ  

ความเต็มใจความจริงใจในการตระหนักว่า ตัวเราเองเป็นคนอ่อนแอและเป็นคนบาป 

และหลีกเลี่ยงที่จะหาเหตุผลต่างๆ นานามาเป็นข้อแก้ตัวให้เราดูดี”

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
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ขุมทรัพย์ 
พระคัมภีร์ 2017
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พระเยซูเจ้า 
เสด็จขึ้นสู่สวรรค์
ต่อหน้าบรรดา 

อัครสาวก 

(กจ 1:6-11)

ในภาพที่แล้ว เราได้ตอบค�าถามท่ีน่าสนใจมากว่า ท�าไมองค์พระเยซูคริสตเจ้าผู้เสด็จคืน 
พระชนมชพีจงึไม่แสดงพระองค์หลงัความตายให้แก่ชาวยวิทัง้ชาตไิด้เหน็ประจกัษ์ (เทยีบ กจ 10:40-43) 
หากทรงท�าเช่นนัน้ความเชือ่ในพระองค์จะมปีระโยชน์อะไร พระอาณาจกัรทีพ่ระองค์สถาปนาขึน้นัน้
ส�าเรจ็ได้โดยอาศัยความเช่ือ มิใช่การแสดงฤทธิป์าฏหิารย์ิแปลกประหลาดตามประสามนษุย์ผูอ้ยากรู้ 
อยากเห็น และชอบแต่สิ่งหวือหวาโหมกระพือเป็นพักๆ

เมื่อเริ่มต้นหนังสือกิจการอัครสาวกในพระคัมภีร์ นักบุญลูกาเขียนเหมือนเป็นภาคสองต่อ
จากพระวรสารของท่านว่า หลงัการเสดจ็คนืพระชนมชพีและประจักษ์พระองค์แก่บางคนในช่วงระยะ
เวลาหนึ่งแล้ว พระองค์ทรงละพวกเขาเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ในเหตุการณ์ตอนนี้ พระคัมภีร์ต้องการ
ชี้ให้เห็นว่ามีการมอบหมายพันธกิจแก่บรรดาอัครสาวกให้ออกไปเทศน์สอนและโปรดศีลล้างบาป
ให้แก่คนที่เชื่อในองค์พระเยซูเจ้า เพื่อจะได้รับความรอดพ้น อันเป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือกิจการ 
อัครสาวกเล่มนี้นั่นเอง

ข้าแต่พระเยซูเจ้า... การเสด็จขึ้นสวรรค์เป็นเครื่องยืนยันว่าเมื่อใครคนหนึ่งเป็นคนดี 
ประพฤติปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า ฉากสุดท้ายในชีวิตของเขาที่จะได้บนโลกนี้คือ 
เขาจะได้ไปสู่สวรรค์ต่อเนื่องสู่ชีวิตยังโลกหน้า และมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุด ถือตามพระประสงค์ของ
พระบดิาอย่างสมบรูณ์ทีส่ดุกค็อื องค์พระเยซูเจ้า ผูเ้สดจ็สูส่วรรค์เป็นปฐมฤกษ์ และพวกเรากจ็ะได้ 
เฉกเช่นพระองค์ในฉากสดุท้ายของเราบนโลกนี ้ทีซ่ือ่สตัย์ต่อน�า้พระทยัของพระบดิาเจ้าเช่นเดยีวกบั 
พระองค์ 
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชิญศีล
มหาสนทิในรศัมรีปูทรงดวงอาทติย์ ยกขึน้อวยพร
แก่ผู้ป่วยและสัตบุรุษอย่างใกล้ชิดท่ีฟาติมา เมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ปกติพิธีอวยพร
ศีลมหาสนิทสัตบุรุษจะคุกเข่าอยู่ในที่นั่งของตน
ภายในวัดหรือสถานท่ีมาชุมนุมกัน โอกาสท่ีจะ
รับพรแบบใกล้ชิดเช่นนี้เป็นการอวยพรพิเศษใน
สถานทีเ่ช่นทีแ่ม่พระประจกัษ์ เนือ่งจากผูป่้วยต้อง

นั่งหรือนอนอยู่บนรถเข็น แต่สัตบุรุษคนอื่นๆ ก็จะได้รับพระพรศีลมหาสนิท
ใกล้ชดิแบบนีด้้วย ในภาพเป็นการเสดจ็ไปยงัฟาติมาโอกาสครบ 100 ปี แห่ง
การประจักษ์มาของแม่พระแก่เด็กน้อยทั้ง 3 คน ในปีค.ศ. 1917 โอกาสนี้ 
พระองค์ทรงแต่งตัง้บญุราศยีาชนิทา และฟรงัซสิโกเป็นนกับญุด้วย รายละเอยีด 
เรื่องราวสามารถอ่านได้ใน “อุดมศานต์” เดือน พฤษภาคม 2017 น�าภาพนี้
มาขึน้ปกเพราะในเดือนมถินุายนจะมวัีนสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของ
พระคริสตเจ้า เราจะได้แห่ศีลมหาสนิทอย่างสง่ากันอีกแล้ว

ปกหน้าใน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสขณะเสด็จ
กลับจากฟาติมา บนเครื่องบินทรงทอดพระเนตร 
ลงไปมองดูสัตบุรุษ ราว 500,000 คน ณ บริเวณ
สักการสถานที่จัดงานร�าลึก 100 ปี แห่งการ
ประจักษ์มาของแม่พระแห่งฟาติมา ผูค้นส่วนใหญ่ 
มาจากท่ัวทวปียโุรป และส่วนต่างๆ ท่ัวโลก นบัเป็น
เหตุการณ์ที่ต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์
และในดวงใจของผู้ที่รักแม่พระ และไม่ลืมเลือน
ข่าวสารส�าคัญที่แม่พระบอกชาวโลกผ่านทาง 
เด็กน้อยทั้งสาม
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วรรณศิลป์อุชเชนี

เดือนพฤษภาคม มีข้อความเตือนขึ้นมาจากโทรศัพท์มือถือว่า คุณมีความทรงจ�ากับคนเหล่านี้  
ผมไล่รายชื่อดู มีคนหนึ่งที่แม้วันเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ คน ๆ  นี้ยิ่งท�าให้เราเข้าใจค�าว่า “ต�านาน” ค�าว่า  
“คลาสสิค” เธอเคยอยู่กับเรา ในงานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เราไม่ได้ก�าลังจะชุบชูเธอขึ้นมา  
แต่เราก�าลังจะท�าให้ความทรงจ�าของของขวัญชิ้นหนึ่งที่พระเป็นเจ้าได้มอบให้กับโลกมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง  
เราก�าลังจะร่วมกันจัดรางวัลทางวรรณกรรม ครั้งนี้ไม่ได้หวังไกลเกินตัว แต่สมฐานะที่คุณประโยชน์ 
ของชีวิตหนึ่งพึงมอบแก่โลกเราให้ชื่อรางวัลนี้ว่า “รางวัลวรรณกรรม วรรณศิลป์อุชเชนี”

เออเชนี ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา หรือที่เรารู้จักในนามปากกาที่เธอใช้คือ “อุชเชนี” ผู้มี 
ผลงานอนัเป็นทีป่ระจกัษ์แม้จ�านวนไม่มากแต่ทรงคณุค่า และสามารถเป็นแบบอย่างทัง้ทางด้านวรรณศลิป์
การใช้ชีวิต ก่อเกิดแรงบันดาลใจมากมายส�าหรับผู้ที่รักทางด้านวรรณศิลป์และผู้ที่รักในการด�าเนินชีวิต 
เพื่อผู้อื่น  

“อชุเชน”ี ถอืก�าเนดิขึน้ในวนัที ่6 กนัยายน พ.ศ. 2462 ส�าเรจ็การศกึษาระดบัประถมและมธัยม  
จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ระดับอุดมศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนไป
ศึกษาต่อทางวรรณกรรมที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผ่านงานหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่า 
จะเป็นด้านการศึกษา งานประชาสัมพันธ์ที่สมัยนั้นถือเป็นเรื่องใหม่ งานจิตอาสาเพื่อสังคม และงานรับใช้ 
พระศาสนจักรคาทอลิก เป็นต้นเร่ืองงานหนังสือ เอกสารส�าคัญส�าหรับสอนในสถาบันเตรียม 
ผู้ที่จะเป็นบาทหลวง หรือนักบวชชาย-หญิง และส�าหรับฆราวาสทั่วไป จนได้รับเลือกให้เป็นศิลปิน 
แห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ จากส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2536 และยังได้
รับอีกหลายรางวัลทั้งรางวัลทางด้านวรรณกรรม อาทิ รางวัลพานแว่นฟ้าเกียรติยศ จากรัฐสภาร่วมกับ 
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยหรือรางวัลในหน่วยงานของศาสนา อาทิ รางวัล “Achievement 
Awards” จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และเครื่องประดับเกียรติยศของสมเด็จพระสันตะปาปา 
ซิลแวสเตอร์ ชั้นอัศวินกางเขนใหญ่ อุชเชนีได้พักผ่อนในพระเจ้า วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนบ่งบอกถึงผลงานและชีวิตอันน่าจดจ�า และสานต่อคุณงามความดีของอุชเชนี 
ที่ได้อุทิศตนไว้

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินี
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  จึงได้จัดโครงการ 
ประกวดวรรณกรรมรางวลั “วรรณศิลป์อชุเชน”ี โดยคดัสรรและพิจารณาผลงานเขยีนทีม่เีนือ้หาและลกัษณะ
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด จากผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ เพ่ือพิจารณาตัดสินมอบรางวัลแก่ 
นักเขียนที่มีคุณภาพดี โดยแบ่งงานเขียนเป็น 2 ประเภท คือกลอนสุภาพ และความเรียง โดยให้หัวข้อ
การประกวดในปีนี้ว่า “มิ่งมิตร”

รอติดตามกันนะครับ ส�าหรับเดือนนี้มีบทความดี ๆ มากมายเช่นเคย เรื่องฟาติมา เหมือนว่า 
เดือนเดียวยังไม่พอข้ามมาถึงเดือนนี้กันอีกตอน และแบกเป้ไปกับคุณกฤตยา จรัสพรธัญญา เข้ารัสเซีย 
ชมความงามของพี่น้องศาสนาคริสต์ต่างนิกายกับเรา ด้วยความเคารพ และชื่นชมความสวยงามแห่ง
ประวัติศาสตร์และเรื่องราวจากการท�าการบ้านมาอย่างดี ทุกอย่างพร้อมแล้ว เปิดหน้าถัดไปเลยครับ

บรรณาธิการบริหาร
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ปฏิทิน
เดือนมิถุนายน

วันเกิดพระสังฆราชยอแซฟ 
พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

สมโภชพระจิตเจ้า

สมโภชพระตรีเอกภาพ 

สมโภชพระวรกายและ 
พระโลหิตพระคริสตเจ้า

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 
ที่วัดน้อยอารามฯ คลองเตย   

เวลา 17.00 น.

สังฆมณฑลอุดรธานี บวชพระสงฆ์ใหม่ 
สังฆานุกรยอห์น ปรีชา สหายแก่น  
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย  
เป็นประธาน เวลา 10.00 น.  
ที่สถานฝึกธรรมสันติราชา  
อ.เมือง จ.อุดรธานี / 

สังฆมณฑลนครราชสีมา  
บวชพระสงฆ์ใหม่  
สังฆานุกรมัทธิว ชาญชัย ประทุมปี  
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  
เป็นประธาน เวลา 10.00 น.  
ที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด 
นครราชสีมา

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
บวชพระสงฆ์ใหม่  
สังฆานุกรยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม
สังฆานุกรอันโตนิโอ วิทยา เขียวประไพ  
สังฆานุกรหลุยส์ วรัญญู นางาม   
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 
โกวิทวาณิช เป็นประธาน เวลา 10.00 น.  
ที่หอประชุมนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2  
สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ  
สามพราน นครปฐม

สมโภชนักบุญยอห์น แบปติสต์ บังเกิด /

ฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์  
เวลา 10.00 น.  
พร้อมถวายช่อดอกไม้ ที่วัดพระมหาไถ่ 
ซอยร่วมฤดี กรุงเทพมหานคร / 

ภคินีคณะคาร์เมไลท์ แห่งกรุงเทพฯ  
ปฏิญาณตนตลอดชีพอย่างสง่าของ 
เซอร์มารีย์ แคลร์ แห่งพระเมตตา, ocd.  
(เหวียน ธิ จาง) เซอร์มารีย์ โยเซฟิน  
แห่งพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า, ocd. 
(เหวียน ธิ ทู จาง) เวลา 10.00 น.  
ที่อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ  
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์  
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

วันที่ 1 มิถุนายน

วันที่ 4 มิถุนายน

วันที่ 11 มิถุนายน

วันที่ 18 มิถุนายน

วันที่ 23 มิถุนายน

วันที่ 3 มิถุนายน

วันที่ 10 มิถุนายน

วันที่ 24 มิถุนายน
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สกู๊ป

เด็กเลี้ยงแกะน้อยแห่งฟาติมา
“ซิสเตอร์ลูซีอา เพชรล�้าค่าแห่งคาร์แมล” 

(โดย เกียมเปาโล มัตเตอี)

(จาก ลอสแซร์วาตอเร โรมาโน ฉบับที่ 11-16 มีนาคม ค.ศ. 2005 หน้า 8)

ฟาติมา ไม่จบง่าย ๆ แม้ว่าจะผ่านมา 100 ปี วันนี้ไปดูสิว่า เด็กเลี้ยงแกะน้อยทั้ง 3 ผู้เห็น 
การประจักษ์ยังมีประเด็นอะไรที่ชวนเจาะลึก และไขกุญแจการประจักษ์ของแม่พระในครั้งนั้น

“ซิสเตอร์ลูซีอาเป็นเด็กหญิงตัวน้อยของพวกเรา เธอเป็นลูกของพระเจ้าของพวกเรา”
คณุแม่อธกิารของอารามภคนิคีาร์เมไลท์แห่งนกับญุเทเรซา ณ เมืองโคอิมบรา ประเทศโปรตเุกส 

กล่าวถ้อยค�าอันอ่อนโยนดังกล่าว เป็นการร�าลึกถึงนักบวชผู้หนึ่งซึ่งได้เป็นสักขีพยานถึงธรรมล�้าลึก 
แห่งฟาติมา และได้เจริญชีวิตอยู่ ณ ‘ห้องสวดภาวนาชั้นบน’ (ของอารามคาร์แมลนั้น) นับตั้งแต่วันที่ 
25 มีนาคม ค.ศ. 1948 จนถึงวันที่เธอถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005 เวลานี้ เธอผู้นั้น 
ได้ถูกฝังร่างไว้ใน ‘วัดน้อยของเธอ’ รอเวลาที่จะน�าไปฝังที่ฟาติมา

 ตามค�าของคณุแม่อธกิารแห่งอารามคาร์แมล ท่านกล่าวว่า “นบัตัง้แต่วนัที ่21 พฤศจกิายน ซึง่เป็น 
วันที่สุขภาพของซิสเตอร์ลูซีอาถดถอยลงมา เธอก็เริ่มต้อง ‘พึ่งพา’ พวกเรามากขึ้น และพวกเราก็ปฏิบัติ
ต่อเธอเช่น ‘เด็กหญิงตัวน้อยของพวกเรา’ เธอเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราและเป็นที่เข้าใจได้ว่า 
ในอารามคาร์แมล ในอารามถือพรตเช่นนี้พวกเราติดต่อผูกพันกันอยู่เสมอตลอด 24 ชั่วโมง”

แล้วเราจะมองข้ามข้อเทจ็จรงินีไ้ด้อย่างไร ทีว่่าในวันที ่21 พฤศจิกายน อันเป็นวันฉลองระลกึถงึ 
พระนางพรหมจารมีารย์ีถวายองค์ในพระวหิารนัน้ เป็นวันทีซ่สิเตอร์ลซูอีาเริม่รบัทกุข์ทรมานอย่างเข้มข้น
ยิ่งขึ้น ร่วมส่วนกับพระธรรมล�้าลึกแห่งไม้กางเขนนั้น?

คุณแม่อธิการกล่าวว่า
 “มี ‘เส้นด้ายสีทอง’ ที่ถักทอผูกพันฤดูกาลนี้อันเกิดผลยิ่งในชีวิตของพระศาสนจักร และ 

ธรรมล�้าลึกแห่งฟาติมาในความเชื่ออันส�าคัญยิ่งนั้นก็ยังคงท้าทายพวกเราอยู่”
“พวกเราจึงได้รับรู้ถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างความหวัง ความรัก และการสร้างสรรค ์

อันเปี ่ยมด้วยค�าภาวนาในแผนการอันยิ่งใหญ่ดุจบิดาของพระเป็นเจ้า เรารู ้สึกทึ่งและพิศวง 
เป็นอย่างมากเมื่อคณะภคินีอารามคาร์แมลของนักบุญเทเรซานี้เชื่อมโยงความทรงจ�าถึงซิสเตอร์ 
ลูซีอากับ ‘ธิดาน้อยอีกคนหนึ่งของพระเจ้า’ คือซิสเตอร์ทาร์ซิซีอา ซ่ึงมรณกรรมไปเมื่อวันท่ี  
9 สิงหาคม ค.ศ. 2004 ในวันฉลองของคณะภคินีคาร์เมไลท์ที่ระลึกถึงนักบุญเทเรซาเบเนดิกตา  
แห่งไม้กางเขน (เอดธิ สเตน) หลงัจากทีเ่ธอใช้ชวีติอยู ่ณ อารามคาร์แมลทีเ่มอืงไฮฟาในแผ่นดนิศกัดิส์ทิธิ”์
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อารามคาร์แมลของนักบุญเทเรซาแห่งนี้ 
เป็นบ้านของซสิเตอร์ลซูอีาอย่างแท้จริง และหมูค่ณะ 
ภคินีแห่งนี้ก็เป็น “ครอบครัว” ของเธอด้วย ภคินี  
20 คน ในอารามนีไ้ด้มส่ีวนร่วมแบ่งปันทางจติวญิญาณ 
อย่างใกล้ชิดกับซิสเตอร์ลูซีอาบนโลกนี้

ซิสเตอร์มารีย์ เซลีนา เด เฮซุส เป็น
เพื่อนของซิสเตอร์ลูซีอาตลอดเวลา 28 ปี ซิสเตอร์ 
เด เฮซุส กล่าวถึงซิสเตอร์ลูซีอาว่า “เธอเป็นเพชร
ล�้าค่าแห่งคาร์แมล”

 ซิสเตอร์มารีย์ เซลีนา เด เฮซุส กล่าวด้วย 
ความรู้สึกตื้นตันยิ่งว่า “การด�าเนินชีวิตของซิสเตอร์ 
ลูซีอาในอารามของเราแห่งนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับชีวิต
ของซิสเตอร์คนอื่นๆ แม้ว่าเมื่อมาถึงตอนหลังๆ นี้  
วัยชราของเธอท�าให้เธออ่อนก�าลังลง และคุณหมอ 
แนะน�าให้ระวังเรื่องความหนาวเย็น จึงท�าให้เธอ 
ต้องร ่วมมิสซาโดยอยู ่ในห ้องเล็กๆ ของเธอ 
เท่านั้น”

 เมื่อคุณแม่มหาธิการิณีของอารามคาร์แมล 
แห่งนักบุญเทเรซาแห่งนี้ นึกถึงตอนที่พบกับ 
ซิสเตอร์ลูซีอาเป็นครั้งแรก ท่านเล่าว่า “แม้เธอ 
จะเป็นสักขีพยานแห่งธรรมล�้าลึกฟาติมา แต่ก็หา 
มีผลต่อการแสดงตนเป็นผู ้สุภาพราบเรียบของ 
เดก็เลีย้งแกะน้อยผูน้ีไ้ม่ อกีอาทติย์หนึง่ให้หลงั ดฉินั 
จึงมาทราบว่าเธอคือซิสเตอร์ลูซีอาแห่งฟาติมาผู้นั้น”

 ในการเจริญชีวิตซ่อนเร้นราบเรียบสวด
ภาวนานี้ เองที่ซิสเตอร ์ลูซีอาเรียนรู ้ วิธีด� า เนิน 
พันธกิจยิ่งใหญ่ของเธอซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก
ถ้อยค�าของพระมารดาพระเจ้า

ท่านอธิการแห่งอารามคาร์แมลยังกล่าวย�้า 
ถึง “การพูดคุยเป็นปกติของซิสเตอร์ลูซีอา” ไม่มี 
ซิสเตอร์ผู้ใดเคยซักถามซิสเตอร์ลูซีอาถึงเรื่องต่างๆ  
ด้วยความอยากรู ้อยากเห็นเลย พวกซิสเตอร์ 
ช่วยกันเสริมพันธกิจพิเศษของซิสเตอร์ลูซีอาด้วย 
ค�าภาวนาและด้วยความรักเท่านั้น

แล้วพวกซิสเตอร์ก็ท�าเช่นนี้เรื่อยมา เพื่อ 
เป็นสักขีพยานถึงความงามของสิ่งที่ฟาติมาบ่งบอก 
ถงึส�าหรบัยคุสมยันี ้คอื การสวดภาวนา การใช้โทษบาป  
และการกลับใจ

ซิสเตอร์มารีย์ เซลีนา เชื่อว่า “ซิสเตอร์ 
ลูซีอายังอยู่กับพวกเราในแบบที่ต่างไป” และเพราะ
เหตุนี้เอง หมู่คณะของเราจึงเห็นว่า มีการปลุกให้เกิด
กระแสเรียกมากมายเข้ามาสู่การด�าเนินชีวิตเพ่งภาวนา
นี้ ซึ้งได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตของเด็กเลี้ยงแกะ
น้อยผู้นี้นั่นเอง

ซิสเตอร์มารีย์ เซลีนา ยังกล่าวเสริมว่า
“สิง่ทีม่ากกว่านัน้กค็อื กระแสเรยีกของดฉินั

ให้เข้ามาสูก่ารด�าเนนิชวีติถอืพรตนี ้เกดิขึน้เมือ่ดฉินั
ได้ยนิเรื่องที่อารามแหง่นีม้เีด็กเลีย้งแกะแหง่ฟาติมา
ผู้นั้นเข้ามาเจริญชีวิตสวดภาวนาอยู่ที่นี่นั่นเอง”

ชีวิตที่มอบถวายแด่พระคริสตเจ้าเพื่อรับใช้ 
พระศาสนจักร

สารของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 
โอกาสมรณกรรมของซิสเตอร์ลูซีอา

(จาก ลอสแซร์วาตอเร โรมาโน, ฉบบัที ่8 (ค.ศ. 1882) - 
23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005, หน้า 1)

เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  
ทรงทราบข่าวมรณกรรมของซิสเตอร์ลูซีอา เด เฮซุส  
แห่งดวงพระทยันริมลของพระแม่มารย์ี ณ อารามคณะ
ภคนิคีาร์เมไลท์ทีเ่มอืงโคอมิบรา ประเทศโปรตเุกส เมือ่ 
วนัอาทติย์ที ่13 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2005 ในวยั 97 ปี พระองค์
ก็ทรงมีสารฉบับนี้ถึงพระสังฆราชอัลบิโน มาเมเด  
เกลโต แห่งโคอมิบรา แสดงความเสยีพระทยัอย่างสดุซึง้ 
ต่อการจากไปของซิสเตอร์ลูซีอาและทรงร�าลึกถึงการ
ได้มีโอกาสพบกับเธอหลายครั้ง ซิสเตอร์ลูซีอาเป็นคน
สุดท้ายในเด็กเลี้ยงแกะน้อย 3 คนนั้น (อีกสองคน
เป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอคือ ฟรังซิสโกและยาชินทา 
มาร์โต) ที่แม่พระได้ทรงประจักษ์มาหาที่ฟาติมา เมื่อ
ปี ค.ศ. 1917
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 พระคาร์ดินัลทาร์ซีซีโอ แบร์โตเน่ ผู้แทน
พิเศษขององค์พระสันตะปาปา เป็นผู้อ่านสารฉบับ
นี้ในพิธีมิสซาปลงศพของซิสเตอร์ลูซีอา ที่ท่านเป็น
ประธานพิธี เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 
2005 ณ อาสนวิหารแห่งโคอิมบรา

 ต่อไปนี้เป็นค�าแปลสารฉบับนี้ของสมเด็จ 
พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ที่พระองค์ทรง
เขียนเป็นภาษาโปรตุเกส ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
ค.ศ. 2005

ถึงภราดรที่น่านับถือของข้าพเจ้า

พระสังฆราชอัลบิโน มาเมเด เกลโต แห่งโคอิมบรา
ข้าพเจ้าได้ทราบ ด้วยความรูส้กึเศร้าใจเป็นอย่าง

ยิ่งถึงข่าวที่ว่า ซิสเตอร์ลูซีอา เด เฮซุส แห่งดวงพระทัย 
นิรมลของพระแม่มารีย์ ผู้มีอายุ 97 ปี ได้รับการ 
เรยีกจากพระบดิาเจ้าสวรรค์ให้กลบัไปหาพระองค์แล้ว 
ในสวรรค์ บัดนี้ ซิสเตอร์ลูซีอาก็ได้บรรลุถึงจุดหมาย
ปลายทางที่เธอเฝ้ารอคอยอยู่เสมอในการด�าเนินชีวิต
สวดภาวนาและถอืเงยีบอยูภ่ายในอารามของเธอน้ันแล้ว

พิธีกรรมในช่วงหลายวันนี้ เตือนใจเราให ้
ระลึกว่าความตายเป็นเรื่องปกติส�าหรับบุตรชายหญิง 
ทัง้หลายของอาดมั แต่ในเวลาเดียวกนักท็�าให้เรามัน่ใจ 
ว่าพระเยซูผู้ยอมพลีพระองค์บนไม้กางเขนนั้น ก็ได ้
ทรงเปิดประตูแห่งชีวิตอมตะนิรันดรให้แก่เราแล้ว  
ให้เราจดจ�าความม่ันใจแห่งความเชื่อนี้ไว้ในขณะที่เรา
ก�าลังกล่าวค�าอ�าลาแด่ภคินีคาร์เมไลท์ผู้สุภาพถ่อมตน
และมีใจศรัทธายิ่งผู ้นี้ที่ยอมมอบถวายชีวิตของเธอ 
ทั้งครบแด่พระคริสตเจ้าองค์พระผู้ไถ่กู้โลก

การเสด็จมาของพระนางพรหมจารีมารีย์  
ซึ่งเด็กน้อยลูซีอาได้ต้อนรับพระนาง ณ ฟาติมา  
เมื่อปี ค.ศ.1917 พร้อมกับญาติทั้งสองของเธอคือ 
ฟรงัซสิโกและยาชนิทานัน้ ถอืเป็นการเริม่ต้นพนัธกจิ 
หนึง่เดียวนัน้ทีเ่ธอถอืซือ่สตัย์เรือ่ยมาจนวาระสุดท้าย
แห่งชีวิตของเธอ ซิสเตอร์ลูซีอาได้มอบแบบฉบับ
ความซือ่สตัย์ยิง่ใหญ่ต่อพระเป็นเจ้าและการน้อมรบั 
ตามน�้าพระทัยของพระองค์ด ้วยใจยินดีไว ้แก่ 
พวกเราทุกคน

มิตรภาพฝ่ายวิญญาณกับซิสเตอร์ลูซีอา

ข้าพเจ้ายังจ�าได้ดีถึงความรู้สึกปีติยินดีของ
ข้าพเจ้าที่ได้มีโอกาสพบกับซิสเตอร์ลูซีอาหลายครั้ง 
รวมทั้งสายสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณของเราทั้งสอง ซึ่ง
เจรญิเตบิโตยิง่ขึน้ตามกาลเวลา ข้าพเจ้ารูส้กึอยูเ่สมอ
ว่าได้รับแรงสนับสนุนจากผลของค�าภาวนาของเธอ
อยู่ทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งการ
ถูกทดลองและความทุกข์ยากล�าบากต่างๆ นั้น ขอ 
พระเป็นเจ้าทรงโปรดประทานรางวัลตอบแทน 
ซสิเตอร์ลซูอีาอย่างอดุมส�าหรบัการรบัใช้พระศาสน-
จักรอย่างซ่อนเร้นมากมายของเธอเสมอมา

ข้าพเจ้าคดิว่าต้องเป็นพระนางพรหมจารมีารย์ี 
ผู้เดียวกันนั้นที่ลูซีอาได้เห็นที่ฟาติมาเม่ือหลายสิบปี
มาแล้วเป็นผู้มาต้อนรับเธอแน่ๆ ตอนที่เธอจากโลกนี้ 
ไปสวรรค์ ขอพระนางพรหมจารีมารีย์ได้โปรดน�า 
ดวงวิญญาณของธิดาผู้มีใจศรัทธายิ่งต่อพระนางผู้นี้ 
ไปพบกับองค์เจ้าบ่าวผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งสรวงสวรรค์ด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบภารกจินีแ้ด่พระคุณเจ้า ภราดร
ทีน่่านบัถอืของข้าพเจ้า ให้ท่านช่วยบอกกบับรรดาภคนิี 
คาร์เมไลท์แห่งโคอมิบราทกุท่านให้แน่ใจถึงความสมัพนัธ์ 
ใกล้ชิดฝ่ายวิญญาณที่ข้าพเจ้ามีกับพวกเธอทุกคน  
เพือ่ช่วยบรรเทาใจพวกเธอเพราะการจากไปของซสิเตอร์ 
ลซูอีา ข้าพเจ้าขออ�านวยพรด้วยใจเป่ียมด้วยความเอน็ด ู
มายังพวกภคินีที่นี่ทุกคน เป็นพระพรที่ข้าพเจ้าขอมอบ
แด่ญาติพี่น้องทุกคนของซิสเตอร์ลูซีอา แด่พระคุณเจ้า 
แด่พระคาร์ดินัลทาร์ซีซีโอ แบร์โตเน่ ผู้แทนพิเศษของ
ข้าพเจ้า และแด่ทกุท่านทีม่าร่วมในพธิมีสิซาปลงศพของ 
ซิสเตอร์ลูซีอา นี้ด้วย

จากนครรัฐวาติกัน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

สมณกระทรวงพระสัจธรรมและข้อความเชื่อ

สารฟาติมา
1) ค�าน�า
 ในขณะที่ก�าลังผ่านสหัสวรรษที่ 2 เข้าสู่

สหสัวรรษที ่3 นี ้สมเดจ็พระสนัตะปาปายอห์น ปอล ที ่2  
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ทรงตัดสินพระทัยให้จัดพิมพ์เผยแพร่สารลับฟาติมา
ส่วนที่ 3 ศตวรรษที่ 20 เป็นช่วงเวลาส�าคัญยิ่งใน
ประวัติศาสตร์มนุษยชาติ มีเหตุการณ์โศกสลดและ 
โหดร้ายเกดิขึน้มากมาย ทีร้่ายแรงทีส่ดุกค็อื การพยายาม
ลอบสงัหาร “องค์พระคริสตเจ้าบนโลกนี”้ บัดนี ้ผ้าคลมุ 
ถูกเปิดออกให้เห็นล�าดับเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งท�าให้เกิด
ประวัติศาสตร์ และตีความประวัติศาสตร์ในแง่ลึก 
ตามมุมมองฝ่ายจิตที่ไม่เหมือนกับทัศนคติต่างๆ ใน
ยุคปัจจุบันนี้ ซึ่งมักจะเคลือบไปด้วยการนิยมอ้างเรื่อง
เหตุผลเป็นส�าคัญ (rationalism)

ตลอดประวัติศาสตร์ มีการประจักษ์แบบ
เหนอืธรรมชาติและเคร่ืองหมายต่างๆ ซึง่สัมผสัถงึแก่น 
ของเหตกุารณ์แบบมนษุย์ ก่อให้เกดิความประหลาดใจ 
แก่ผู้มีความเชื่อและผู ้ไม่มีความเชื่อ อันมีส่วนใน 
การเปิดเผยประวัติศาสตร์ด้วยปรากฏการณ์เหล่านี้ 
ไม่อาจขัดแย้งกับเนื้อหาความเชื่อได้ และต้องมุ่งเน้น
ถึงแก่นของการประกาศของคริสตเจ้า นั่นคือ ความรัก 
ของพระบดิาเจ้าซึง่น�ามนษุย์ชายหญงิสูก่ารกลบัใจ และ
ประทานพระหรรษทานอันจ�าเป็น เพื่อเขาจะได้สละละ
ตนเองแด่พระองค์ด้วยความภักดีเยี่ยงบุตร นี่เป็นสาร
ฟาตมิาด้วยเช่นกนั ทีด่งึดดูเราเข้าสูแ่ก่นของพระวรสาร 
พร้อมด้วยเสียงเรียกร้องเร่งด่วนให้มนุษย์กลับใจและ
ใช้โทษบาป

ไม่เป็นทีส่งสัยเลยว่า การประจักษ์มาของแม่พระ 
ที่ฟาติมาเป็นการประจักษ์ที่มีลักษณะแบบประกาศก 
มากทีสุ่ดในบรรดาการประจกัษ์มาทัง้หมดในสมยัใหม่นี้  
สารลับฟาติมาส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ซึ่งน�ามาจัดพิมพ์ 
ไว้เรยีงล�าดับเพือ่ให้เอกสารฉบับนีค้รบสมบูรณ์ บ่งบอก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงเร่ืองการเห็นภาพนรกอันน่ากลัว 
เรื่องความเลื่อมใสศรัทธาต่อดวงพระทัยนิรมลของ 
พระแม่มารีย์ เรื่องสงครามโลก และที่สุดเรื่องการ
ท�านายล่วงหน้าถึงความหายนะใหญ่หลวงที่รัสเซียอาจ 
ก่อให้เกิดแก่มนุษยชาติโดยการละท้ิงความเชื่อแบบ
คริสต์และรับเอาลัทธิเผด็จการคอมมิวนิสต์

ในปี ค.ศ.1917 คงไม่มีใครจนิตนาการว่าพวก
เดก็เล้ียงแกะแห่งฟาตมิาได้เหน็แม่พระประจกัษ์มา ได้

ฟังพระนาง จดจ�าไว้ แล้วลซูอีาสกัขพียานผูย้งัมชีวีติอยู่ 
ก็ได้เขียนบันทึกเรื่องทั้งหมดลงเป็นลายลักษณ์อักษร 
ตามค�าบญัชาของพระสงัฆราชแห่งไลเรยี ทัง้นี ้โดยได้รบั 
อนุญาตจากพระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วย

เราได้เลือกเอาต้นฉบับสารลับฟาติมาสอง 
ส่วนแรกที่ซิสเตอร์ลูซีอาได้เขียนไว้ในบันทึกความ 
ทรงจ�าฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ.1941 นั้น  
ซึ่งได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่และเป็นที่รู ้กันมาแล้ว  
ซสิเตอร์ลซูอีาได้เขยีนเพิม่เตมิบางสิง่บางอย่างในบนัทกึ
ความทรงจ�าฉบบัที ่4 เมือ่วนัที ่8 ธนัวาคม ค.ศ.1941 ด้วย

ส่วนสารลบัฟาตมิาส่วนที ่3 นัน้ ซสิเตอร์ลซูอีา 
เขยีนบนัทกึไว้ “ตามค�าบญัชาของพระสงัฆราชแห่งไลเรยี  
และพระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์...” เมื่อวันที่ 3 มกราคม 
ค.ศ.1944 มเีพยีงลายมอืของซสิเตอร์ลซูอีาผูเ้ดยีวทีถ่กู
ถ่ายส�าเนาลงไว้ ณ ที่นี้ด้วย ซองสารลับที่ปิดผนึกนั้น
ในตอนแรกอยู่ในการเก็บรักษาของพระสังฆราชแห่ง
ไลเรีย แต่เพื่อให้แน่ใจว่าสารลับนั้นจะได้รับการดูแล
รักษาได้ดีกว่า ซองสารลับนั้นจึงถูกน�าไปเก็บรักษา
ไว้ในห้องเก็บเอกสารลับของส�านักวาติกันเมื่อวันที่  
4 เมษายน ค.ศ.1957 พระสันตะปาปาแห่งไลเรียได้
แจ้งให้ซิสเตอร์ลูซีอาทราบเรื่องนี้ด้วย

ตามบันทึกของห้องเก็บเอกสาร ด้วยความ 
เห็นชอบของพระคาร์ดินัลอัลเฟรโด อ๊อตตาวิอานี  
คณุพ่อปิแอร์ ปอล ฟิลปิเป้ เจ้าหน้าท่ีผู้ดแูลส�านกังาน  
ได้น�าซองบรรจุสารลับฟาติมาส่วนที่ 3 ไปถวาย 
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 เมื่อวันที่ 17  
สิงหาคม ค.ศ.1959 หลังจากที่ทรงลังเลอยู่ครู่หนึ่ง  
พระองค์กต็รสัว่า “เราจะรอ เราจะสวดภาวนา แล้วจะบอก 
ให้คุณพ่อทราบว่า เราจะตัดสินใจอย่างไรในเรื่องนี้”   

ตามข้อเทจ็จรงิแล้ว สมเดจ็พระสนัตะปาปายอห์น ที ่23  
ทรงส่งซองสารลับที่ยังปิดผนึกอยู ่กลับคืนไปยัง
ส�านักวาติกัน และไม่เปิดเผยสารลับส่วนที่ 3 นี้

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเปาโล ท่ี 6 ได้ทรงอ่าน 
เนื้อหาสารลับส่วนท่ี 3 นี้ โดยมีตัวแทนคือ  
พระอัครสังฆราชอันเยโล เดลลักกวา อยู่ด้วย  
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เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ.1965 และทรงส่งคืนซอง
สารลบันีก้ลบัไปยงัห้องเกบ็เอกสารของส�านกัวาตกินั 
โดยตัดสินพระทัยไม่พิมพ์เผยแพร่สารลับฉบับนี้

ในส่วนของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล 
ที ่2 หลังจากมกีารพยายามลอบปลงพระชนม์พระองค์
เมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม ค.ศ.1981 พระองค์กท็รงขอซอง 
สารลับนั้นมาทอดพระเนตร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  
ค.ศ.1981 พระคาร์ดินัลฟรันโจ เซ็ปแปร์ เจ้ากระทรวง 
พระสัจธรรมและข้อความเชื่อ ได้มอบซอง 2 ซอง
แก่พระอัครสังฆราชเอดูอาร์โด มาร์ติเนซ โซมาโล  
ตัวแทนของส�านักเลขาธิการรัฐวาติกัน ซองหนึ่งเป็น 
ซองสีขาวที่บรรจุสารลับต้นฉบับลายมือที่ซิสเตอร์ 
ลซูอีาเขยีนเป็นภาษาโปรตุเกส อกีซองหนึง่เป็นซองสส้ีม 
ที่มีค�าแปลสารลับส่วนที่ 3 นั้นเป็นภาษาอิตาเลียน 
บรรจอุยู่ ต่อมาในวนัที ่11 สงิหาคม พระอคัรสงัฆราช 
มาร์ติเนซก็ได้ส่งคืนซองทั้งสองกลับไปยังห้องเก็บ
เอกสารของส�านักวาติกัน

ดงัทีท่ราบกนัดแีล้วว่า สมเดจ็พระสนัตะปาปา 
ยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงเกิดมีความคิดขึ้นมาในทันที 
ถงึเรือ่งการยกถวายโลกแด่ดวงพระทยันริมลของพระแม่ 
มารย์ี และพระองค์เองกท็รงนพินธ์ค�าภาวนาทีพ่ระองค์ 
ทรงเรียกว่า “บทถวายตัวแด่แม่พระ” (Act of 
Entrustment) ซึ่งน�ามาใช้ในมหาวิหารเซนต์เมรี่  
มายอเร เมือ่วนัท่ี 7 มิถนุายน ค.ศ.1981 ในวนัสมโภช 
พระจิตเจ้า วันฉลองโอกาสร�าลึกครบ 1600 ปี ของ
สังคายนาแห่งคอนสแตนติโนเปิล และครบ 1550 ปี  
ของสังคายนาแห ่งเอเฟซัส เนื่องจากองค ์พระ
สันตะปาปายังไม่สามารถเข้าร่วมพิธีในโอกาสนั้นได้ 
พระด�ารัสของพระองค์ท่ีถูกอัดเสียงไว้จึงได้รับการ
ออกอากาศแทน ต่อไปนี้เป็นพระด�ารัสของพระองค์ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับบทถวายตัวดังกล่าว

“ข้าแต่พระมารดาของมวลมนุษย์ทุกคนและ 
ทกุชนชาต ิพระแม่ทรงทราบดีถงึความทุกข์ยากล�าบาก 
และความหวงัของผูค้นทัง้หลาย ในดวงพระทยัดจุมารดา 
ของพระแม่ พระแม่ทรงรู้สึกถึงการต่อสู้กันระหว่าง
ความดีกับความชั่ว ระหว่างความสว่างกับความมืดที่

ก�าลังคุกคามโลกนี้อยู่ ขอพระแม่ทรงรับค�าอ้อนวอน
ที่พวกลูกวอนขอเดชะพระจิตเจ้าต่อดวงพระทัยของ
พระแม่ ด้วยความรักของผู้เป็นมารดาและผู้รับใช้ของ 
พระเจ้า ขอพระแม่โปรดโอบกอดพวกลูกผู้รอคอย 
การโอบกอดนี ้และพวกลกูทีพ่ระแม่ทรงรอคอยการมอบ
ถวายตัวแด่พระแม่เป็นพิเศษนี้ด้วย ข้าแต่พระมารดา 
ของลูก ขอพระแม่โปรดปกป้องคุม้ครองครอบครวัมนษุย์ 
ทัง้หมด ทีล่กูขอมอบถวายแด่พระแม่ด้วยความรกัยิง่นกั  
ขอโปรดให้เวลาแห่งสนัตสิขุและอสิรภาพ เวลาแห่งความจรงิ  
ความยุติธรรมและความหวังมาสู่มนุษย์ทุกคนด้วยเทอญ”

เพื่อสนองตอบให้เต็มที่ยิ่งขึ้นต่อค�าร้องขอ
ของพระแม่ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  
ทรงปรารถนาให้ท�าการมอบถวายตวั ทีก่ระท�าเมือ่วนัที ่7  
พฤษภาคม ค.ศ.1981 นั้น ให้เด่นชัดยิ่งขึ้นในระหว่าง 
ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งการไถ่กู้ ซึ่งก็ได้รับการรื้อฟื้นซ�้าอีกใน
วันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ.1982 ที่ฟาติมา ในวันที่ 25 
มีนาคม ค.ศ.1984 ณ จัตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตร  
ในขณะที่พระองค์ทรงร�าลึกถึงการตอบรับ (fiat) 
ของพระนางมารีย์ต่อเทวทูตผู ้แจ้งสารแด่พระนาง 
พระสันตะปาปาก็ทรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับบรรดา 
พระสังฆราชทั่วโลก ซึ่งได้รับการแจ้งให้ทราบถึงเรื่องนี้
แล้ว ยกมอบถวายมนษุย์ชายหญงิทกุคนและทกุชนชาติ
แด่ดวงพระทยันริมลของพระแม่มารย์ีด้วยถ้อยค�าจากใจ 
ในท�านองเดียวกันกับที่ได้ทรงภาวนาในปี ค.ศ.1981 
นั้นว่าดังนี้

“ข้าแต่พระมารดาของมวลมนุษย์ทุกคนและ 
ทุกชนชาติ พระแม่ทรงทราบดีถึงความทุกข์ยากล�าบาก
และความหวังของผู้คนทั้งหลาย พระแม่ทรงตระหนัก
ดีถึงการต่อสู้กันระหว่างความดีกับความชั่ว ระหว่าง 
ความสว่างกบัความมดื ซึง่ส่งผลกระทบต่อโลกปัจจบุนันีอ้ยู่  
ขอพระแม่ทรงรับค�าอ้อนวอนที่พวกลูกวอนขอเดชะ 
พระจิตเจ้าต่อดวงพระทยัของพระแม่ ด้วยความรกัของ
ผูเ้ป็นมารดาและผูร้บัใช้ของพระเจ้า ขอพระแม่โปรดโอบ
กอดโลกมนษุย์ของเรานีด้้วยความรกั เป็นโลกทีพ่วกลกู
ขอยกมอบถวายแด่พระแม่ เพราะพวกลูกเป็นห่วงต่อ
ชะตากรรมบนโลกนี ้และชะตากรรมนรินัดรของมนษุย์
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ทุกคน และประชาชาติทั้งหลาย พวกลูกขอมอบถวาย
มนุษย์แต่ละคนและชนชาติทั้งหลาย ซึ่งจ�าเป็นต้อง 
ยกถวายเป็นพเิศษแด่พระแม่ ‘พวกลกูวอนขอการปกป้อง 
คุ ้มครองพิเศษจากพระมารดาผู ้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของ 
พระเป็นเจ้าด้วย’ ขอพระแม่โปรดอย่าเมินเฉยต่อค�า 
วอนขอของพวกลูกในยามทกุข์ร้อนน้ีเลย พระแม่เจ้าข้า”

แล้วพระสันตะปาปาก็ทรงภาวนาต่อไปอย่าง 
เร่าร้อนและเจาะจงเป็นพิเศษยิ่ง ราวกับว่าพระองค ์
ทรงก�าลังกล่าวถึงสารฟาติมาในแง่ที่ส�าเร็จสมบูรณ์ไป
ด้วยความทุกข์เศร้านั้นว่า

 “ข้าแต่พระมารดาของพระคริสตเจ้า ในขณะ
ที่พวกลูกอยู่เบื้องหน้าดวงพระทัยนิรมลของพระแม่นี้  
พวกลูกปรารถนาร่วมกนัท้ังพระศาสนจกัร ทีจ่ะรวมตวั 
พวกลูกเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับการมอบถวายตัวนั้น ที่
พระบุตรของพระแม่ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่
พระบิดาเพราะความรักต่อพวกลูก พระองค์ตรัสว่า  
‘ข้าพเจ้าถวายตนเป็นบูชาส�าหรับเขา เพื่อเขาจะได้
ศักดิ์สิทธิ์ไปในความจริง’ (ยน 17:19) พวกลูก
ปรารถนารวมตัวพวกลูกเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระ
ผูไ้ถ่กูข้องพวกลูกในการมอบถวายพระองค์เองเพือ่โลก
และเพือ่มวลมนษุยชาติ ซึง่มีพลังอ�านาจท่ีจะได้รบัการ
ชดเชยบาปในดวงพระทัยพระเจ้าของพระองค์

พลงัอ�านาจของการมอบถวายของพระองค์นี ้
คงอยูต่ลอดไปและรวมเอามนษุย์แต่ละคน ประชาชาติ
และชนชาติทั้งหลายไว้ด้วย พลังอ�านาจนี้เอาชนะ
ความชัว่ทกุอย่างทีจ่ติแห่งความมดืจะสามารถปลุกขึน้
มาได้ และอันที่จริงแล้ว มันก็ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมา
ในยุคสมัยของเรานี้แล้วด้วยในหัวใจของมนุษย์และ
ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์

พวกลูกรู ้สึกต้องการสักเพียงไรที่จะมอบ
ถวายมนุษยชาติและโลกแด่พระแม่ โลกสมัยใหม่
ของเราน้ี ให้เข้าเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระคริสตเจ้า 
เพราะว่าโลกจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในงานไถ่กู้ของ
พระคริสตเจ้าโดยทางพระศาสนจักรด้วย

 ปีแห่งการไถ่กูม้นษุย์ปีนี ้แสดงให้เหน็เป็นปี
ศักดิ์สิทธิ์พิเศษยิ่งของทั้งพระศาสนจักร

ขอพระแม่ผู้เป็นข้ารับใช้ของพระเจ้า จงได้
รับพระพรเหนือสรรพสิ่งสร้างทั้งหลาย เพราะพระแม่
เป็นผู้ที่นอบน้อมเชื่อฟังเสียงเรียกของพระเจ้าอย่าง
ครบครันที่สุด!

ขอวนัทาพระแม่ ผูท้รงร่วมสนทิเป็นหนึง่เดยีว
อย่างยิง่กบัการมอบถวายทีช่่วยไถ่กูม้นษุย์ให้รอดของ
องค์พระบุตรของพระแม่!

ข้าแต่พระมารดาพระศาสนจักร ขอโปรด 
ส่องสว่างประชากรของพระเป็นเจ้าตามเส้นทางความเชือ่  
ความไว้ใจ และความรักด้วยเถิด! ขอโปรดส่องสว่าง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ประชาชาตทิัง้หลายทีพ่ระแม่ทรงหวงั
จะได้รบัการมอบถวายเขาเหล่านัน้จากพวกลกู ขอโปรด
ช่วยพวกลกูให้เจรญิชวีติในความจรงิแห่งการมอบถวาย 
องค์ของพระคริสตเจ้า เพื่อครอบครัวมนุษยชาติของ
โลกยุคใหม่นี้ด้วยเถิด

ข้าแต่พระแม่ของลูก ในการมอบถวายโลก 
มวลมนุษย์ทุกคนและประชาชาติทั้งหลายแด่พระแม่ 
พวกลกูขอมอบพิธยีกถวายโลกนีแ้ด่พระแม่ โดยมอบ
ฝากไว้ในดวงพระทัยดุจมารดาของพระแม่ด้วย

ข้าแต่ดวงพระทยันริมลของพระแม่ โปรดช่วย
ให้พวกลกูเอาชนะการคกุคามของความชัว่ ซึง่เข้ามาฝัง
รากลกึอยู่ในใจของมนษุย์ในโลกยุคนีไ้ด้ง่ายเหลอืเกิน  
และส่งผลอันยากจะวัดได้โถมทับโลกปัจจุบัน และ
ดูเหมือนว่ามันจะเป็นอุปสรรคขวางก้ันหนทางมุ่งสู ่
อนาคตด้วย!

จากความอดอยากและสงคราม
โปรดช่วยให้พ้นเถิด พระแม่เจ้า

จากสงครามนิวเคลียร์ จากการท�าลายล้าง
ตนเองอันมิอาจประเมินได้ จากสงครามทุกชนิด

โปรดช่วยให้พ้นเถิด พระแม่เจ้า

จากบาปท่ีท�าผิดละเมิดชีวิตมนุษย์นับแต่ 
แรกเริ่มเป็นมนุษย์ขึ้นมานั้น

โปรดช่วยให้พ้นเถิด พระแม่เจ้า
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จากความเกลียดชังและการดูหมิ่นศักดิ์ศรี
บรรดาบุตรของพระเป็นเจ้า

โปรดช่วยให้พ้นเถิด พระแม่เจ้า

จากความอยุติธรรมทุกชนิดในชีวิตของ
สังคมมนุษย์ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

โปรดช่วยให้พ้นเถิด พระแม่เจ้า

จากการพร้อมที่จะเหยียบย�่าพระบัญญัติ
ของพระเป็นเจ้า

โปรดช่วยให้พ้นเถิด พระแม่เจ้า

จากการพยายามก�าจัดความจริงเรื่อง 
พระเป็นเจ้าไปจากหัวใจมนุษย์

โปรดช่วยให้พ้นเถิด พระแม่เจ้า

จากการสูญเสียส�านึกถึงเรื่องความดีและ
ความชั่ว

โปรดช่วยให้พ้นเถิด พระแม่เจ้า

จากบาปที่กระท�าผิดต่อพระจิต
โปรดช่วยให้พ้นเถิด พระแม่เจ้า

ข้าแต่พระมารดาของพระคริสตเจ้า ขอพระแม่ 
โปรดรับเสียงร้องนี้ที่อัดอั้นด้วยความทุกข์ยากของ
มนษุย์แต่ละคน เสยีงร้องทีอ่ดัอัน้ด้วยความทกุข์ยาก
ของสงัคมมนษุย์ทัง้หลาย ขอพระแม่โปรดช่วยพวก
ลูกด้วยเดชะพระฤทธานุภาพของพระจิตเจ้าให้พวก
ลูกเอาชนะบาปทั้งสิ้น ทั้งบาปของมนุษย์แต่ละคน  
และ ‘บาปของโลก’ บาปที่ปรากฏออกมาในทุก 
รูปแบบนั้นด้วยเถิด

ขอพระแม่โปรดให้มีการเผยแสดงอีกครั้ง
หนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลก ถึงพลังที่ช่วยให้
รอดพ้นอันไม่มีขอบเขตของการไถ่กู้มนุษย์ นั่นคือ 
พลังแห่งความรักเมตตา! ขอโปรดให้พลังนั้นหยุด
ยั้งความช่ัวร้ายทั้งสิ้น ขอให้พลังนั้นเปลี่ยนแปลง
มโนธรรมทั้งหลาย! ขอโปรดให้ดวงพระทัยนิรมล
ของพระแม่เผยแสดงแสงสว่างแห่งความหวังแก่
มนุษย์ทุกคนด้วยเถิด!”

ซิสเตอร์ลูซีอาเองได้ยืนยันว่าพิธีมอบถวายตัว 
แด่พระแม่มารีย์ที่ได้กระท�าอย่างสง่าและสากลนี้ 
สอดคล้องกับสิ่งที่แม่พระทรงปรารถนา : “ใช่แล้ว 
สิ่งที่กระท�าขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ.1984 นั้น
เป็นดังที่แม่พระทรงร้องขอ” (จดหมายลงวันที่ 8 
พฤศจิกายน ค.ศ.1989) ฉะนั้น จึงไม่จ�าเป็นต้อง 
มีการถกเถียงหรือการร้องขอใดๆ อีก

 ในเอกสารที่น�าเสนอมา ณ ที่นี้ มีเอกสาร
อีก 4 ฉบับเพิ่มเข้ามากับเอกสารต้นฉบับลายมือ 
สารลับฟาติมาส่วนที่ 3 ของซิสเตอร์ลูซีอา ได้แก่ :

 1) จดหมายของสมเด็จพระสนัตะปาปายอห์น 
ปอล ที่ 2 ลงวันที่ 19 เมษายน ค.ศ.2000 ถึงซิสเตอร์ 
ลูซีอา

2) เรื่องราวการสนทนากับซิสเตอร์ลูซีอา 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ.2000

3) ค�าประกาศซึง่สมเดจ็พระสนัตะปาปายอห์น 
ปอล ที ่2 ทรงมอบหมายให้พระคาร์ดินลัอันเยโล โซดาโน  
เลขาธิการรัฐวาติกันอ่านเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  
ค.ศ. 2000

4) อรรถาธิบายทางเทววิทยา โดยพระ
คาร์ดินัลโยเซฟ รัตซิงเกอร์ เจ้ากระทรวงของ 
สมณกระทรวงพระสัจธรรมและข้อความเชื่อ

ซสิเตอร์ลซูอีาได้บ่งชีถ้งึการตคีวามสารลบัฟาตมิา 
ส่วนที่ 3 ไว้แล้วในจดหมายถึงองค์พระสันตะปาปา  
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ.1982 ดังนี้ :

“สารลบัส่วนที ่3 บ่งถงึค�าของพระแม่ทีต่รสัว่า  
‘ถ้าไม่ท�าตามค�าร้องขอของแม่ รัสเซียก็จะเผยแพร่
ค�าสอนผิดหลงไปทั่วโลก ก่อให้เกิดสงครามและการ
เบียดเบียนข่มเหงพระศาสนจักรไปทั่ว คนดีจะพลีชีพ
เป็นมรณสักขีมากมาย องค์พระสันตะปาปาจะต้องทน
ทุกข์ยิ่งนัก หลายชาติจะถูกก�าจัดสิ้น’ (13-7-1917)

สารลับส่วนที่ 3 เป็นการเผยแสดงแบบ
สญัลกัษณ์ บ่งถงึสารลบัส่วนนีท้ีม่เีงือ่นไขว่า พวกเรา 
จะยอมรับสิ่งที่สารนี้เรียกร้องจากพวกเราหรือไม่ ที่
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ว่า ‘ถ้าค�าร้องขอของแม่ได้รบัการตอบสนอง รสัเซียก็
จะกลับใจและจะมสีนัตสิขุในโลก แต่ถ้าไม่ รสัเซยีก็
จะแพร่กระจายค�าสอนผิดหลงไปทั่วโลก ฯลฯ

เนือ่งจากพวกเรามิได้สนใจเอาใจใส่ต่อค�าร้อง
ขอของสารนี้ เราจึงเห็นว ่าสิ่งนั้นก็บรรลุผลแล้ว  
คือ รัสเซียได้รุกรานโลกด้วยค�าสอนผิดหลงต่างๆ 
และถ้าเรามิได้เห็นว่าสารลับส่วนสุดท้ายนี้ส�าเร็จผล 
ไปโดยสมบูรณ์แล้ว เราก็ก�าลังก้าวย่างไปสู่ผลส�าเร็จ 
นั้นทีละเล็กทีละน้อย ถ้าหากเราไม่ยอมละทิ้งเส้นทาง
บาป ความเกลียดชัง การแก้แค้น ความอยุติธรรม  
การท�าผิดละเมิดสิทธิของบุคคลมนุษย์ การท�าผิด 
ศีลธรรม และความรุนแรงต่างๆ ฯลฯ

ขออย่าให้เราพูดว่า เป็นพระเป็นเจ้าที่ก�าลัง
ลงโทษพวกเราแบบนี ้ตรงกนัข้าม เป็นพวกเรามนษุย์เอง
ต่างหากที่ก�าลังเตรียมการลงโทษให้ตัวเอง ในพระทัย 
ดีของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงเตือนและทรงเรียกเรา
มนษุย์ให้เดนิไปตามวถิทีางทีถ่กูทีค่วร ในขณะทีท่รงให้
ความเคารพต่ออสิรภาพทีพ่ระองค์ทรงมอบไว้ให้เรานัน้
ด้วย ฉะนั้น มนุษย์ทั้งหลายจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบ”

 การท่ีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที ่2  
ทรงตัดสินพระทัยให้พิมพ์เผยแพร่สารลับฟาติมาส่วน
ที่ 3 นี้ ถือเป็นการสิ้นสุดยุคประวัติศาสตร์อันน่าเศร้า
ที่มนุษย์ต่างพากันไขว่คว้าหาอ�านาจและสิ่งชั่วร้าย แต่
ถึงกระนั้น ก็ยังเป็นยุคที่เปี ่ยมด้วยความรักเมตตา
ของพระเป็นเจ้า และการเฝ้าระวังดูแลเอาใจใส่ของ
พระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า และพระมารดาของ
พระศาสนจักรด้วยเช่นกัน

 การกระท�าของพระเป็นเจ้า เจ้านายแห่ง
ประวัติศาสตร์ และการร่วมรับผิดชอบของมนุษย์ใน
การแสดงออกถึงอิสรภาพแบบสร้างสรรค์ของตนนั้น 
ถือเป็นเสาหลัก 2 เสาที่ประวัติศาสตร์มนุษย์สร้างขึ้น
มาบนเสาหลักทั้งสองนั้น

 พระแม่ผูป้ระจกัษ์มาท่ีฟาติมาทรงเตอืนมนษุย์
ให้ระลึกถงึคณุค่าเหล่านัน้ทีถ่กูลมืไป พระแม่ทรงเตอืน

พวกเราว่าอนาคตของมนษุย์นัน้อยูใ่นพระเป็นเจ้า และ
ทรงเตอืนด้วยว่า เรามนษุย์เป็นผูม้ส่ีวนร่วมรบัผดิชอบ
คนส�าคัญในการสร้างอนาคตขึ้นมาด้วย

ทาร์ซีซีโอ แบร์โตเน่
 พระอัครสังฆราชแห่งแวร์เซลลี

เลขาธิการ สมณกระทรวงพระสัจธรรมและข้อความเชื่อ

2) สารลับฟาติมาส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2  
ตามถ้อยค�าทีเ่ขยีนไว้โดยซสิเตอร์ลซูอีาในบนัทกึความ
ทรงจ�า ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ.1941  
ตามค�าบัญชาของพระสังฆราชแห่งไลเรีย-ฟาติมา

...เรื่องนี้เกี่ยวพันกับการท่ีดิฉันจะกล่าวถึง 
เรื่องความลับนั้น และจะเป็นการตอบค�าถาม 
ข้อแรกด้วย

ความลับนั้นเป็นเรื่องอะไร?

ดูเหมือนว่าดิฉันจะสามารถเปิดเผยได้แล้ว 
เพราะดิฉันได้รับอนุญาตจากสวรรค์ให้ท�าเช่นนั้น  
ผู้แทนของพระเป็นเจ้าบนโลกนี้มอบอ�านาจให้ดิฉัน
ท�าเช่นนีม้าหลายครัง้แล้ว และในจดหมายต่างๆ ซ่ึงม ี
ฉบับหนึ่งท่ีดิฉันเชื่อว่ายังอยู่ในการเก็บรักษาของ
พระคณุเจ้า จดหมายฉบับนีเ้ป็นจดหมายจากคณุพ่อ 
โฮเซ่ แบร์นาโด กอนกลัเวซ และในจดหมายนัน้คณุพ่อ 
ท่านแนะน�าให้ดิฉันเขียนถึงองค์พระสันตะปาปา 
โดยหนึ่งในหลายสิ่งที่คุณพ่อแนะน�าดิฉัน ก็คือว่า 
ดิฉันควรเปิดเผยความลับนั้นด้วย ดิฉันได้กล่าวถึง
บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความลับนั้นไว้ในจดหมาย
นั้นแล้ว แต่เพื่อไม่ให้จดหมายนี้ยืดยาวจนเกินไป 
เนือ่งจากดฉินัถกูสัง่ให้เขยีนแบบสัน้ๆ ดฉินัจงึจ�ากดั
ตัวเองไว้โดยกล่าวถึงแต่เฉพาะสิ่งส�าคัญๆ แล้ว
ปล่อยไว้ให้พระเป็นเจ้าทรงจัดโอกาสอันเหมาะสม
กว่านั้นให้ใหม่ในภายหลัง
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ในบันทึกความทรงจ�าฉบับที่ 2 ของดิฉัน 
ดิฉันได้บรรยายรายละเอียดถึงข้อสงสัยที่ทรมาน
จิตใจดิฉันตั้งแต่ 13 มิถุนายน ถึง 13 กรกฎาคม 
นัน้แล้ว และได้บอกด้วยว่าข้อสงสยันัน้ได้อนัตรธาน
ไปสิ้นระหว่างการประจักษ์ในวันนั้นได้อย่างไร

ความลับนั้นประกอบด้วย 3 ส่วนที่ไม่
เหมือนกัน ซึ่งดิฉันก�าลังจะเปิดเผย ณ บัดนี้เพียง 
2 ส่วนแรกเท่านั้น

ความลับส่วนแรกเป็นเรื่องการมองเห็น 
ภาพนรก

พระแม่ทรงแสดงให้พวกเราเห็นท้องทะเล
เพลิงกว้างใหญ่ ซึ่งดูเหมือนอยู่ใต้พื้นโลก ที่จมลึกอยู่
ในขุมไฟนั้นได้แก่ หมู่ปีศาจและวิญญาณมากมายใน
รปูมนษุย์เหมอืนถ่านไฟลกุสกุปลัง่ ไหม้เกรยีมเป็นสดี�า 
สนทิหรอืไม่กแ็ดงฉานเป็นสทีองแดง ลอยอยูก่ลางกองไฟ 
มหมึานัน้ เดีย๋วกพ็วยพุง่ขึน้ไปบนอากาศจากเปลวเพลงิ 
ที่ปะทุออกมาจากตัวมันเอง รวมทั้งกลุ่มควันด�ามหึมา  
เดีย๋วกต็กลงมาแตกกระจายไปท่ัวทุกทิศ ดุจสะเกด็ไฟ  
ลงไปในกองเพลิงใหญ่นัน้อกี โดยไร้ซึง่น�า้หนกัหรอืแรง 
สมดุลใดๆ พร้อมทั้งมีเสียงร้องโหยหวน เสียงค�าราม 
ด้วยความเจบ็ปวดสิน้หวงั ดังระงมไปทัว่ ท�าให้พวกเรา 
หวาดกลัวเป็นอย่างมาก ปีศาจเหลา่นัน้พอจะเหน็ได้ว่า 
เป็นสัตว์อสุรกายซึ่งไม่มีใครเคยรู้จักเลย มีลักษณะ 
น่าเกลียดน่ากลวัยิง่นกั ล�าตวัสดี�าและโปร่งใส ภาพนรก 
นีเ่กดิขึน้เพยีงแวบเดยีวเท่านัน้ พวกเรารูส้กึเป็นพระคณุ
อย่างยิง่ทีพ่ระแม่กรุณาให้เราได้เห็นภาพเช่นนัน้ โดยที่
พระแม่ได้เตรียมพวกเราไว้แล้วตั้งแต่การประจักษ์
มาครั้งแรก โดยให้สัญญาว่าจะพาพวกเราไปสวรรค์  
มิฉะนั้นแล้วดิฉันคิดว่า พวกเราคงต้องตายด้วยความ
ตกใจกลัวภาพนรกนั้นเป็นแน่

แล้วพวกเราก็มองขึ้นไปที่พระแม่ ซึ่งตรัสกับ
เราอย่างอ่อนโยนแต่เศร้ายิ่งนักว่า

“ลูกได ้ เห็นภาพนรกแล้วที่วิญญาณของ 
คนบาปน่าสงสารมากมายต้องไปอยู่ในนั้น เพื่อช่วย

พวกเขาให้รอด พระเป็นเจ้าจึงทรงปรารถนาให้มีการ
สถาปนาพิธีแสดงความเลื่อมใสศรัทธาต่อดวงพระทัย 
นิรมลของแม่ขึ้นในโลก หากสิ่งที่แม่บอกกับลูกนี้ได้
รับการปฏิบัติ วิญญาณมากมายก็จะรอดได้ และโลก 
จะมสีนัตสิขุ สงครามก�าลงัจะสิน้สดุ แต่ถ้ามนษุย์ไม่หยดุ 
ท�าเคืองพระทัยพระเป็นเจ้า ก็จะมีสงครามที่เลวร้าย 
กว ่ านี้ เกิดขึ้นในช ่วงสมณสมัยของสมเด็จพระ 
สันตะปาปาปีโอ ที่ 11 เมื่อลูกเห็นคืนอันสว่างจ้าด้วย
แสงซึง่ไม่เป็นทีรู่จ้กันัน้ กจ็งรูเ้ถดิว่านัน่เป็นเครือ่งหมาย
ส�าคัญที่พระเป็นเจ้าทรงประทานมาให้ลูกรู้ว่า พระองค์
ก�าลังจะลงโทษโลก เพราะการกระท�าผิดใหญ่หลวง 
ของมนุษย์ด ้วยสงคราม ความอดอยากหิวโหย  
และการเบียดเบียนข่มเหงพระศาสนจักรและองค์ 
พระสันตะปาปา 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้น แม่จะมาเพื่อ
ขอร้องให้มีการยกถวายประเทศรัสเซียแด่ดวงพระทัย 
นริมลของแม่ และให้รบัศลีมหาสนทิทกุวนัเสาร์ต้นเดอืน  
เพื่อเป็นการชดเชยใช้โทษบาปเหล่านั้น ถ้าค�าร้อง
ขอของแม่ได้รับการตอบสนอง รัสเซียก็จะกลับใจ  
และจะมีสันติสุขในโลก แต่ถ้าไม่ รัสเซียก็จะแพร่
กระจายค�าสอนผิดหลงไปทั่วโลก ก่อให้เกิดสงคราม 
และการเบียดเบียนข่มเหงพระศาสนจักรไปทั่ว คนดี 
จะพลีชีพเป็นมรณสักขีมากมาย พระสันตะปาปา
จะต้องทุกข์ทรมานยิ่งนัก หลายชาติจะถูกก�าจัดสิ้น 
สุดท้ายแล้ว ดวงพระทัยนิรมลของแม่จะมีชัย องค์
พระสันตะปาปาทรงท�าการยกถวายประเทศรัสเซียแด ่
ดวงพระทัยนิรมลของแม่ และรัสเซียจะกลับใจ แล้ว
โลกจะได้รับพรให้มีสันติสุขอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง”

3) สารลับฟาติมาส่วนที่ 3
“เยซู มารีอา โยเซฟ 

สารลับส่วนที่ 3 ที่เผยแสดงให้เห็นที่โควา  
ดา อีเรีย - ฟาติมา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ.1917

ดิฉันเขียนด้วยความนบนอบต่อพระองค์ 
พระเจ้าข้า ผู ้ทรงมีพระบัญชาให้ดิฉันท�าเช่นนี้ 
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โดยผ่านทางพระสังฆราชแห่งไลเรีย และโดยทาง 
พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระองค์และพระมารดา
ของดิฉันด้วย

 หลังจากทีด่ฉัินได้อธบิายถึงสารลับสองส่วนนัน้ 
มาแล้ว เหนือขึ้นไปทางด้านซ้ายของพระแม่มารีย์ 
เล็กน้อย พวกเราเห็นเทวทูตองค์หนึ่ง มือซ้ายถือ 
ดาบเพลิงอยู่ พอท่านกวัดแกว่งดาบนั้น ก็เกิดเปลว
เพลิงใหญ่ ซึ่งดูเหมือนจะเผาผลาญโลกทั้งโลก 
ทเีดยีว แต่เปลวเพลงิเหลา่นัน้กม็อดลงสิน้ เมือ่กระทบ 
กับแสงรุ่งโรจน์ที่ส่องมาที่เทวทูตองค์นั้นจากพระหัตถ์
ขวาของพระแม่ เทวทูตองค์นั้นใช้มือขวาของท่าน 
ชี้มายังโลก พลางร้องเสียงดังว่า ‘จงใช้โทษบาป จงใช้ 
โทษบาป จงใช้โทษบาป’ แล้วพวกเราก็เห็นในดวงไฟ 
มหึมา ซึ่งก็คืองค์พระเจ้า ‘บางสิ่งคล้ายกับภาพปรากฏ 
เมื่อคนเราผ่านมาหน้ากระจกเงา’ พวกเราเห็นพระ
สังฆราชองค์หนึ่งสวมชุดขาว ‘พวกเราแน่ใจว่าท่านคือ
องค์พระสันตะปาปา’ บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์  
นักบวชชาย-หญิง ก�าลังเดินขึ้นภูเขาสูงชันลูกหนึ่ง  
ที่ยอดเขานั้น มีไม้กางเขนใหญ่อันหนึ่งปักอยู่ เป็นไม้
กางเขนท่ีตัดมาจากล�าต้นไม้ก๊อกท่ีมีเปลือกขรุขระอยู่
ด้วย ก่อนจะขึ้นถึงยอดเขา องค์พระสันตะปาปาทรง
ด�าเนินผ่านนครใหญ่ที่ครึ่งหนึ่งเต็มไปด้วยซากปรัก 
หักพัง ส่วนอีกคร้ังหนึ่งสั่นสะเทือนไปด้วยเสียงฝีเท้า
ที่ก้าวเดินอย่างโซเซ องค์พระสันตะปาปาทรงรู้สึกปวด
พระทัยและระทมทุกข์ยิ่งนัก พระองค์ทรงสวดภาวนา
อทุศิแด่ดวงวญิญาณของศพเหล่านัน้ทีพ่ระองค์ทรงพบ
ระหว่างทางทีเ่สด็จผ่านมา เม่ือขึน้มาถงึยอดเขา องค์พระ
สันตะปาปาทรงคุกเข่าลงแทบเชงิกางเขน แลว้พระองค์
ก็ทรงถูกทหารกลุ ่มหนึ่งพ ่นกระสุนและยิงลูกศร 
เข้าใส่ พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และ 
คริสตชนฆราวาส ที่แตกต่างกันทั้งฐานะและต�าแหน่ง
หน้าที ่ก็ล้มตายในท�านองเดยีวกนันัน้ด้วย มเีทวทตู 2 องค์ 
อยูป่ระจ�าเบ้ืองล่างไม้กางเขนนัน้ท้ังสองด้าน แต่ละองค์ 
ถือถ้วยแก้วคริสตัลอยู่ในมือ คอยรองรับโลหิตของ 
มรณสักขีเหล่านั้น แล้วปะพรมโลหิตนั้นให้บรรดา
วิญญาณที่ก�าลังขึ้นไปหาองค์พระเป็นเจ้า”

 เขียนที่เมืองตุย 3-1-1944

4) จดหมายของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น  
ปอล ที่ 2 ถึงซิสเตอร์ลูซีอา

ถึง ซิสเตอร์มารีอา ลูซีอา แห่งอารามเมือง 
โคอิมบรา

พ่อขอส่งความปีติสุขยิ่งใหญ่ในโอกาสปัสกา 
มายงัลกู ด้วยพระวาจาทีพ่ระเยซตูรสักบัสานศุษิย์ของ
พระองค์ว่า “สันติสุขจงมีแด่ท่าน”

พ่อจะรู ้สึกมีความสุขเป็นอย่างมาก หาก
สามารถพบกับลูกได้ในวันอันรอคอยมาเป็นเวลานาน 
เพื่อการประกาศแต่งตั้งฟรังซิสโกและยาชินทาเป็น 
บญุราศ ีหากพระเป็นเจ้าทรงพอพระทยั พ่อจะท�าพธินีี ้
ในวันที่ 13 พฤษภาคม ศกนี้

เนือ่งจากในวนันัน้ พ่อจะมเีวลาเพยีงสัน้ๆ แค่ 
ทักทาย และจะไม่มีเวลาสนทนากับลูกได้ พ่อจึงส่ง 
พระอัครสังฆราชทาร์ซีซีโอ แบร์โตเน่ เลขาธิการ 
สมณกระทรวงพระสัจธรรมและข้อความเชื่อ ให้มา 
พูดคุยกับลูก สมณกระทรวงนี้ท�างานใกล้ชิดกับ 
องค์พระสนัตะปาปาในการปกป้องความเชือ่คาทอลกิแท้  
และดังท่ีลูกทราบแล้ว นับต้ังแต่ปี ค.ศ.1957  
สมณกระทรวงนี้ก็ได้เก็บรักษาจดหมายที่เขียนด้วย
ลายมือของลูกเรื่องสารลับฟาติมา ส่วนที่ 3 ที่เผย 
แสดงแก่ลกูเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม ค.ศ.1917 ท่ีโควา  
ดา อีเรีย นั้นไว้

พระอคัรสงัฆราชแบร์โตเน่ พร้อมด้วยพระสงัฆราช 
แห่งไลเรยี พระคณุเจ้าเซราฟิม เด ซซูา เฟอร์ไรรา เอ ซลิวา  
จะมาถามค�าถามลูกในนามของพ่อ ถึงบางเรื่อง 
ในการตีความ “สารลับส่วนที่ 3”

ซิสเตอร์มารีอา ลูซีอา พ่อขอให้ลูกพูดบอก 
ออกมาอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา กับพระอัครสังฆราช 
แบร์โตเน่ ท่านจะรายงานค�าตอบของลกูให้พ่อทราบโดยตรง

ซิสเตอร์ที่นับถือ พ่อสวดภาวนาด้วยใจ
เร่าร้อนวอนขอพระมารดาของพระเยซูผู้ทรงกลับ
คนืชพี เพือ่ลกูเพือ่หมูค่ณะภคนิแีห่งโคอมิบรา และ
เพื่อทั้งพระศาสนจักร ขอพระนางมารีย์พระมารดา
ของมนุษยชาติที่ก�าลังจาริกอยู่นี้โปรดช่วยดูแลพวก
เราทุกคนให้สนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซู 
พระบุตรสุดที่รักของพระแม่ และพี่ชายของเรา 
ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตและพระสิริรุ่งโรจน์
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พ่อขออ�านวยพรพระสันตะปาปามายังลูก
จากนครรัฐวาติกัน วันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2000

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

5) การสนทนากับซิสเตอร์มารีอา ลูซีอา แห่ง
พระเยซูเจ้า และดวงพระทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

การพบปะกันระหว ่างซิสเตอร ์ลูซีอากับ
พระอัครสังฆราชทาร์ซีซีโอ แบร์โตเน่ เลขาธิการ 
สมณกระทรวงพระสัจธรรมและข้อความเชื่อที่พระ
สนัตะปาปาทรงส่งมา และพระสงัฆราชเซราฟิม เด ซซูา  
เฟอร์ไรรา เอ ซิลวา พระสังฆราชแห่งไลเรีย-ฟาติมา  
มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน ค.ศ.2000  
ณ อารามคาร์แมลของนักบุญเทเรซาแห่งโคอิมบรา

ซิสเตอร์ลูซีอามีท่าทางสงบและผ่อนคลาย  
เธอมีความสุขมากที่ได้ทราบว่าองค์พระสันตะปาปา
ก�าลังจะเสด็จมาฟาติมาเพื่อท�าพิธีประกาศแต่งตั้ง 
ฟรังซิสโกและยาชินทาเป็นบุญราศี ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอ 
เฝ้ารอคอยมาเป็นเวลานาน

พระสงัฆราชแห่งไลเรยี-ฟาตมิา อ่านจดหมาย
ส่วนตัวของพระสันตะปาปาให้ซิสเตอร์ลูซีอาฟัง ซึ่ง
ชี้แจงเหตุผลของการมาเยี่ยมในคร้ังนี้ ซิสเตอร์ลูซีอา
รูส้กึเป็นเกยีรตใินเรือ่งนี ้และเธอเองกอ่็านจดหมายนัน้
อีกครั้งหนึ่ง ขณะที่เธอก�าลังพิจารณาจดหมายที่อยู่ใน
มอืของเธอนัน้ เธอกก็ล่าวว่า เธอพร้อมทีจ่ะตอบค�าถาม
ทุกข้ออย่างตรงไปตรงมา

ถงึตอนนี ้พระอคัรสงัฆราชแบร์โตเน่ ได้มอบ
ซองจดหมาย 2 ซองแด่ซิสเตอร์ลูซีอา ซองแรกบรรจุ
ซองทีส่องซึง่มีสารลับฟาติมาส่วนท่ี 3 อยูใ่นนัน้ ทนัใด
ซิสเตอร์ลูซีอาหยิบซองจดหมายนั้น พลางกล่าวว่า “นี่
เป็นจดหมายของดิฉัน” แล้วตอนที่เธอก�าลังอ่าน เธอ
ก็พูดอีกว่า “นี่เป็นการเขียนของดิฉัน”

ต้นฉบับสารลับฟาติมาส่วนท่ี 3 ท่ีเขยีนไว้เป็น 
ภาษาโปรตุเกส ได้ถูกอ่านและถูกตีความ ด้วยความ 
ช่วยเหลือจากพระสงัฆราชแห่งไลเรยี-ฟาตมิา ซสิเตอร์ 
ลูซอีาเหน็ด้วยกบัการตคีวามท่ีว่า สารลบัฟาตมิาส่วนที ่3 นี้ 

เป็นภาพนิมิตแบบประกาศก (Prophetic vision) ที่
คล้ายคลงึกบัภาพนมิติต่างๆ ในประวตัศิาสตร์ศกัดิส์ทิธิ์  
เธอกล่าวย�า้ความเชือ่นัน้ของเธอว่าภาพนมิติแห่งฟาตมิา  
เหนอือืน่ใด เกีย่วข้องกบัเรือ่งลทัธอิเทวนยิมคอมมวินสิต์ 
ทีต่่อต้านขดัขวางพระศาสนจกัรและครสิตชน และบ่งบอก 
ถึงความทุกข์ทรมานของผู้มีความเชื่อที่ต้องตกเป็น 
เหยื่อเคราะห์ร้ายมากมายในศตวรรษที่ 20

เมือ่ถกูถามว่า “บคุคลส�าคญัในภาพนมิตินัน้ 
ใช่องค์พระสันตะปาปาหรือไม่?” ซิสเตอร์ลูซีอาตอบ
ทันทีว่า เป็นองค์พระสันตะปาปานั่นเอง ซิสเตอร์ลูซีอา
ย้อนระลกึว่าเดก็น้อยทัง้สองรูส้กึเศร้าใจมากทีเ่หน็องค์
พระสันตะปาปาต้องทรงระทมทุกข์ยิ่งนัก และบอกว่า 
ยาชนิทามกัจะกล่าวออกมาบ่อยๆ ว่า “พระสนัตะปาปา
ช่างน่าสงสารเหลือเกิน หนูเสียใจมากส�าหรับคนบาป 
ทัง้หลาย!” ซสิเตอร์ลซูอีายงักล่าวต่อไปว่า “เราไม่ทราบ 
พระนามขององค์พระสนัตะปาปา เราไม่ทราบว่าพระองค์
คือสมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต์ ที ่15 หรอื ปีโอ ที ่12  
หรือ เปาโล ที่ 6 หรือ ยอห์น ปอล ที่ 2 หรือไม่ แต่
เป็นองค์พระสันตะปาปาที่ทรงทุกข์ทรมานยิ่งนั้น และ
ท�าให้พวกเรารู้สึกเศร้าเสียใจเหลือเกิน”

ในเรื่องข้อความในสารลับที่ เกี่ยวกับพระ
สงัฆราชสวมชดุขาว คอื องค์พระสนัตะปาปา ตามทีพ่วก
เดก็ๆ รูไ้ด้โดยทนัทรีะหว่างเหน็ “ภาพนมิติ” ซึง่ทรงถกู
ยิงล้มลงสิ้นพระชนม์นั้น ซิสเตอร์ลูซีอาเห็นด้วยเต็มที่
กบัค�ากล่าวของสมเด็จพระสนัตะปาปายอห์น ปอล ที ่2 
ทีว่่า “เป็นพระหตัถ์ของแม่พระทีท่รงน�าวถิลีกูกระสนุนัน้  
และพระสนัตะปาปาผู้ทรงเจ็บปวดแสนสาหสัทรงหยุดอยู่ 
ณ ปากทางสู่ความตายทีเดียว” (สมเด็จพระสันตะปาปา 
ยอห์น ปอล ที่ 2, บทร�าพึงจากโปลีคลินิก เกเมลลี ถึง
บรรดาพระสงัฆราชแห่งอิตาล ีเมือ่วันที ่13 พฤษภาคม 
ค.ศ.1994)

ก่อนทีซ่สิเตอร์ลูซอีาจะได้มอบซองบรรจสุารลับ 
ฟาติมาส่วนที่ 3 ให้แด่พระสังฆราชแห่งไลเรีย- 
ฟาตมิานัน้ เธอได้เขยีนไว้บนหน้าซองว่า ห้ามเปิดซองนี้ 
จนกว่าจะถึงปี ค.ศ.1960 ไปแล้ว โดยพระสังฆบิดร
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แห่งกรุงลิสบอน หรือโดยพระสังฆราชแห่งไลเรีย พระ 
อคัรสังฆราชแบร์โตเน่จงึถามซสิเตอร์ลซูอีาว่า “ท�าไมจงึ
เปิดได้จนกว่าจะถงึปี ค.ศ.1960 แม่พระเป็นผูก้�าหนดไว้
เช่นนัน้หรอื?” ซสิเตอร์ลซูอีาตอบว่า “มิใช่แม่พระก�าหนด 
ไว้เช่นนั้นหรอกค่ะ ดิฉันเองเป็นคนก�าหนดไว้เช่นนั้น 
เพราะดฉินัหยัง่รูว่้าก่อนปี ค.ศ.1960 สารนัน้คงจะไม่เป็น
ทีเ่ข้าใจได้ แต่หลังจากนัน้สารนัน้จะเป็นท่ีเข้าใจ เวลานี้
สารนั้นก็สามารถเป็นที่เข้าใจได้ดีขึ้น ดิฉันเขียนบันทึก 
ลงไว้ในสิง่ทีด่ฉินัได้เหน็ อย่างไรกต็าม มใิช่เป็นเรือ่งของ 
ดิฉนัทีจ่ะตีความสารน้ัน แต่เป็นเรือ่งของพระสนัตะปาปา”

ตอนสุดท้าย ได้มีการกล่าวถึงค�าตอบต่างๆ ที่ 
ซิสเตอร์ลูซีอาเขียนตอบจดหมายมากมายที่มีมาถึงเธอ
จากผู้มใีจเลือ่มใสศรทัธาต่อพระแม่มารย์ี และจากผูจ้ารกิ 
แสวงบญุทัง้หลายทีเ่ธอยงัมไิด้จดัพมิพ์นัน้ งานชิน้นีม้ชีือ่
ว่า Os apelos da Mensagem de Fatima เป็นงาน
รวบรวมออกมาในลักษณะค�าสอนและข้อคิดเตือนใจ 
ต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดและชีวิตจิต
ที่ชัดเจนและไม่มีสิ่งใดมากระทบได้ของซิสเตอร์ลูซีอา

ซิสเตอร์ลูซีอาถูกถามว่า เธอรู้สึกพอใจหรือ
ไม่หากงานชิ้นนี้จะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่ออกมา 
ซิสเตอร์ลูซีอาตอบว่า “ถ้าองค์พระสันตะปาปาทรงเห็น
ชอบ ดฉินักค็งมีความสขุมากค่ะ ดิฉนัขอนอบน้อมเชือ่
ฟังตามที่องค์พระสันตะปาปาทรงตัดสินพระทัยเท่านั้น
ค่ะ” ซสิเตอร์ลซูอีาต้องการน�าเสนอเอกสารดงักล่าวเพือ่
ให้พระศาสนจกัรให้การอนมัุติรบัรองและเธอหวังว่าสิง่
ที่เธอเขียนไว้นั้นจะช่วยชี้น�าเพื่อนมนุษย์ชาย-หญิงผู้
มีน�้าใจดีทั้งหลายไปตามหนทางอันน�าไปสู่พระเป็นเจ้า  
ผู้เป็นจุดหมายสุดท้ายที่มนุษย์ทุกคนใฝ่ฝันถึงนั้น

การสนทนานั้นสิ้นสุดลงด้วยการแลกเปลี่ยน
สายประค�าแก่กัน ซิสเตอร์ลูซีอาได้รับสายประค�า 
เส้นหนึง่ทีพ่ระสนัตะปาปาฝากมาประทานให้ และซสิเตอร์ 
ลูซีอาก็มอบสายประค�าหลายเส้นที่เธอเองเป็นผู้ท�าขึ้น
มานั้นเป็นการตอบแทน

การพบปะกันนั้นจบลงด้วยการอวยพรที่
กระท�าในนามองค์พระสันตะปาปาแก่ซิสเตอร์ลูซีอา

6) ค�าประกาศโดยพระคาร์ดินัลอันเยโล 
โซดาโน เลขาธิการนครรัฐวาติกัน

 ตอนปลายพิธีบูชาขอบพระคุณท่ีฟาติมา  
โดยสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรง 
เป็นประธาน พระคาร์ดินัลอันเยโล โซดาโน 
เลขาธิการนครรัฐวาติกันได้อ ่านค�าประกาศนี้ 
เป็นภาษาโปรตุเกส ว่าดังนี้
พี่น้องชาย-หญิงที่รักทั้งหลายในพระเจ้า

เพื่อเป็นการส่งท้ายการประกอบพิธีอย่าง
สง่าในวนันี ้ข้าพเจ้าใคร่ขอเป็นตวัแทนท่านทัง้หลาย
ที่มาร่วมชุมนุมกัน ณ ที่นี้ แสดงความปรารถนาดี
แด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ท่ี 2  
ผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเรา โอกาสที่พระองค์ใกล้ 
พระชนมายคุรบ 80 ชนัษา และขอขอบพระคณุพระองค์
ที่ได้ทรงอภิบาลดูแลพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ของ 
พระเป็นเจ้ามาเป็นอย่างด ีพวกเราลกูๆ ของพระองค์
ขอแสดงความปรารถนาดีจากใจของทุกคนทั้งพระ
ศาสนจักรแด่พระองค์มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ในโอกาสทีพ่ระองค์เสดจ็เยอืนฟาตมิาอย่าง
สง่าในครั้งนี้ องค์พระสันตะปาปาทรงมอบหมายให้
ข้าพเจ้าประกาศเรื่องนี้แด่ท่านทั้งหลาย ดังที่พวก
ท่านทราบดีแล้ว่า จุดประสงค์ของการเสด็จเยือน 
ฟาติมาในวันนี้ก็คือเพื่อท�าพิธีประกาศแต่งต้ังเด็ก
เลี้ยงแกะน้อยสองคน คือ ฟรังซิสโกและยาชินทา
เป็นบุญราศี ถึงกระนั้น พระองค์ก็ทรงปรารถนา
ให้การจาริกแสวงบุญของพระองค์ครั้งนี้เป็นการ
ขอบพระคณุพระแม่ทีไ่ด้ช่วยปกป้องคุม้ครองตลอด
หลายปีแห่งสมณสมัยของพระองค์ การปกป้อง
คุ้มครองของพระแม่นี้ ดูเหมือนจะเกี่ยวพันกับสิ่งที่
เราเรียกว่า “สารลับฟาติมาส่วนที่ 3” นั้นด้วย

 สารลับส่วนที่ 3 นี้ มีภาพนิมิตแบบ 
ประกาศกอันคล้ายคลึงกับภาพนิมิตต่างๆ ที่พบได้
ในพระคัมภีร์ ซึ่งมิได้บรรยายเป็นภาพรายละเอียด
ของเหตุการณ์อนาคต แต่สังเคราะห์และย่นย่อ 
ข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งแผ่ขยายผ่านกาลเวลาในความ
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ต่อเนือ่งและช่วงเวลาทีไ่ม่มีระบไุว้ เข้าสูภู่มิหลงัเพยีง
หนึ่งเดียวนั้น ผลก็คือ สารนี้จะต้องถูกตีความใน
แบบสัญลักษณ์

 ภาพนิมิตแห่งฟาติมา เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ระบบอเทวนิยมที่ท�าการต่อต้านพระศาสนจักรและ 
คริสตชน และภาพนิมิตก็บรรยายถึงความทุกข์
ที่สักขีพยานความเชื่อในช่วงศตวรรษที่แล้วของ
สหัสวรรษที่ 2 ต้องรับทรมานนั้น นั่นเป็นมรรคา
กางเขนอนัไม่สิน้สดุทีพ่ระสนัตะปาปาหลายพระองค์
ของศตวรรษที่ 20 ได้ทรงก้าวน�าหน้าไปตามทาง
กางเขนนั้น

 ตามการตีความของ “พวกเด็กเลี้ยงแกะ
น้อย” ซึ่งได้รับการยืนยันเมื่อเร็วๆ นี้ โดยซิสเตอร์ 
ลูซีอาเองว่า “พระสังฆราชผู้สวมชุดขาว” ท่ีก�าลัง
สวดภาวนาเพื่อบรรดาคริสตชนนั้น คือองค์พระ
สันตะปาปานั่นเอง ในขณะที่พระองค์ทรงก้าวย่าง
ด้วยความยากล�าบากแสนสาหัสขึ้นไปยังไม้กางเขน 
ท่ามกลางซากศพของผู้เป็นมรณสกัขมีากมาย (พระ
สังฆราช พระสงฆ์ นกับวชชาย-หญงิ และครสิตชน
ฆราวาสทั้งหลาย) พระองค์ทรงล้มลง ดูเหมือนว่า
ถึงแก่ชีวิตจากการถูกระดมยิงนั้น

 หลังการพยายามลอบปลงพระชนม์องค์
พระสนัตะปาปา เมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม ค.ศ.1981 
กป็รากฏเป็นทีแ่น่ชดัว่า “เป็นพระหตัถ์ของแม่พระท่ี
ทรงน�าวถิลีกูกระสนุนัน้” ทีช่่วยให้ “พระสนัตะปาปา
ผู้ทรงเจ็บปวดแสนสาหัส ทรงหยุดอยู่ ณ ปากทาง
สู่ความตายทีเดียว” (สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น 
ปอล ท่ี 2, บทร�าพงึจากโปลคีลนิกิ เกเมลล ีถงึบรรดา 
พระสังฆราชแห่งอิตาลี, Insegnamenti, XVII, 
1 (1994), 1061)

 โอกาสที่พระสังฆราชแห่งไลเรีย-ฟาติมา 
เดินทางมาท่ีกรุงโรม พระสันตะปาปาทรงตัดสิน
พระทัยมอบลกูระสนุนดัหนึง่ทีพ่บจากรถทีพ่ระองค์
ประทับในวันถูกลอบสังหารนั้นให้แก่พระสังฆราช 

เพื่อท่านจะได้น�าไปเก็บไว้ ณ สักการสถานฟาติมา  
พระสังฆราชตัดสินใจให้น�าเอาลูกกระสุนนัดนั้นไป
ประดับไว้ที่มงกุฎของพระรูปแม่พระฟาติมา

เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดต่อเนื่องตามมาใน
ปี ค.ศ.1989 น�าไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิ
คอมมวินสิต์ทีเ่ผยแพร่ลทัธอิเทวนยิม ทัง้ในสหภาพ 
โซเวียตและในอีกหลายประเทศในยุโรปตะวันออก  
พระสันตะปาปาทรงขอบพระคุณพระมารดา
พรหมจารผีูศ้กัดิส์ทิธิจ์ากใจจรงิของพระองค์ อย่างไร
ก็ตาม ในส่วนอื่นๆ ของโลก ก็ยังคงมีการโจมตี
พระศาสนจักรและบรรดาคริสตชน พร้อมกับ 
ความทุกข์ยากล�าบากที่การโจมตีนั้นน�ามาด้วย ถึง
แม้ว่า เหตุการณ์ต่างๆ ที่สารลับฟาติมาส่วนที่ 3 
กล่าวถึงนั้น เวลานี้ดูเหมือนว่าจะเป็นส่วนของอดีต
ท่ีผ่านมาแล้วก็ตาม เสียงเรียกร้องของพระแม่ให้
มนุษย์กลับใจใช้โทษบาป ก็ยังคงเป็นสิ่งที่เหมาะสม 
กับยุคสมัยและเป็นเรื่องเร่งด่วนแม้ในยุคนี้ด้วย 
“ดู เหมือนพระแม ่แห ่งสารฟาติมาจะทรงอ ่าน
เครื่องหมายแห่งกาลเวลา เครื่องหมายแห่งยุคสมัย
ของเรา ด้วยความกระจ่างชัดพิเศษ... ค�าเชื้อเชิญ
ที่พระแม่มารีย์ผู้ศักดิ์สิทธ์ิที่สุดทรงเน้นย�้าให้ชดเชย 
ใช้โทษบาปนั้น มิใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นการแสดง
ให้เห็นถึงความสนใจเอาใจใส่ดุจมารดาต่อชะตา
กรรมของครอบครวัมนษุย์ ทีต้่องการการกลบัใจและ
การให้อภัย” (สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล  
ที่ 2, สารวันผู้ป่วยสากล ปี ค.ศ. 1997 ข้อ 1, 
Insegnamenti, XIX, 2 (1996), 561)

เพื่อให ้บรรดาคริสตชนได ้รับสารของ 
พระแม่แห่งฟาติมาได้ดีขึ้น พระสันตะปาปาจึงได ้
มอบหมายให้สมณกระทรวงพระสัจธรรมและข้อ 
ความเชื่อจัดเตรียมเผยแพร่ “สารลับฟาติมา” นี้ 
พร้อมกับอรรถาธิบายทางเทววิทยาที่เหมาะสมด้วย

พี่น ้องชาย-หญิงทั้งหลาย ให้พวกเรา
ขอบพระคุณพระแม่เจ้าแห่งฟาติมา ท่ีทรงปกป้อง
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คุ้มครองพวกเรา ให้พวกเราพร้อมใจกันมอบถวาย
พระศาสนจักรแห่งสหัสวรรษที่ 3 นี้ไว่แด่ค�าวิงวอน
ดุจมารดาของพระนางด้วย

 โอ้พระชนนีของพระเป็นเจ้า ชาวเราหลบมา
พึ่งท่าน โปรดช่วยวิงวอนเพื่อพระศาสนจักร โปรด
ช่วยวิงวอนเพื่อสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล 
ที่ 2 ของเราด้วยเทอญ อาแมน

ฟาติมา, วันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ.2000

7) อรรถาธบิายทางเทววทิยา ว่าด้วยสารลบั
ฟาติมาส่วนที ่3 โดยพระคาร์ดนิลัโยเซฟ รตัซงิเกอร์

การเอาใจใส่อ่านเอกสารฉบบันีท้ีเ่รยีกกนัว่า 
“สารลับฟาติมาส่วนที่ 3” ที่จัดพิมพ์มาโดยครบถ้วน 
ณ ที่นี้ หลังจากเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลา
นานแล้ว และโดยการตัดสินพระทัยขององค์พระ
สันตะปาปา บางทีจะท�าให้ผู้อ่านรู้สึกผิดหวังหรือ
แปลกใจก็ได้ หลังจากที่สารนี้ได้รับการกล่าวขวัญ
ถึงไปต่างๆ นานา ไม่มีการเปิดเผยเรื่องเร้นลับใหญ่
โตอะไรออกมา อกีทัง้ไม่มีเร่ืองอนาคตใดถกูเปิดเผย 
ออกมาเลย เราเห็นพระศาสนจักรแห่งมรณสักข ี
ของศตวรรษที่เพิ่งผ่านไปนั้น บ่งบอกออกมาเป็น
แบบภาษาสญัลกัษณ์ และไม่ง่ายนกัทีจ่ะตคีวามได้ นี่
เป็นสิง่ทีพ่ระมารดาพระเจ้าทรงต้องการจะสือ่บอกแก่
ศาสนาคริสต์และแก่มนุษยชาติในยุคแห่งความยาก
ล�าบากและความทกุข์เศร้านีห้รอื? สารนีช่้วยอะไรเรา
ได้บ้างเมือ่เริม่ต้นสหสัวรรษใหม่นี?้ หรอืว่า สิง่เหล่านี้ 
เป็นเพียงการแสดงออกมาภายนอกถึงโลกภายใน
ของเด็กพวกนั้น ที่ได้รับการเลี้ยงดูขึ้นมาภายใต ้
บรรยากาศศรัทธาลึกซึ้ง แต่ในขณะเดียวกัน 
ก็ต ้องส่ันไหวไปกับพายุที่คุกคามยุคสมัยของ 
พวกเขาน้ันด้วยใช่หรือไม่? เราควรเข้าใจภาพนิมิต
นั้นอย่างไร? เราควรได้ประโยชน์อะไรบ้างจาก 
สารลับฉบับนี้?

การพยายามแปลความหมายสารลับฟาติมา

สารฟาติมาส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ได้มีการ 
พูดถึงกันมาพอสมควรแล ้วในวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง จึงไม่จ�าเป็นต้องน�ามากล่าวถึงอีก ณ ที่นี้ 
ข้าพเจ้าใคร่ขอกลับไปพูดถึงสิ่งส�าคัญท่ีสุดประการ
หนึ่ง เด็กพวกนั้นได้รับอนุญาตให้เห็นภาพนรก 
ชัว่เวลาหนึง่ทีน่่ากลวัยิง่นกั พวกเขาได้เหน็ “วญิญาณ
ของคนบาปน่าสงสารมากมาย” ตกไปในนรกนั้น 
และบัดนี้ พวกเขาก็ได้รับการบอกให้รู ้ว ่าท�าไม 
พวกเขาได้รับอนุญาตให้เห็นภาพนรก นั่นคือ  
“เพื่อจะได้ช่วยวิญญาณทั้งหลายให้รอดพ้นนรก” 
เพื่อช ่วยแสดงให ้คนพวกนั้นเห็นหนทางไปสู  ่
ความรอด จดหมายของนักบุญเปโตรฉบับที่ 1 
เตือนเราว่า “เพราะท่านก�าลังจะได้รับจุดมุ่งหมาย
ของความเชื่อ คือความรอดพ้นของวิญญาณอยู่
แล้ว” (1ปต 1:9)

เพื่อบรรลุจุดหมายนี้ หนทางก็ถูกชี้ชัด 
ไว้แล้ว คอืการมใีจศรทัธาภกัดต่ีอดวงพระทัยนริมล
ของพระแม่มารีย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งนัก
ส�าหรับผู้คนจากโลกวัฒนธรรมแบบชาวแองโกล-
แซ็กซัน และชาวเยอรมัน ค�าวิจารณ์เพียงสั้นๆ  
นี้ก็คงจะเพียงพอท่ีจะชี้แจงอธิบายเรื่องนี้แล ้ว  
ตามภาษาพระคมัภร์ี “หวัใจ” นัน้บ่งถงึศนูย์รวมชวีติ
มนุษย์ เป็นจุดศูนย์รวมของเหตุผล น�้าใจ อารมณ์ 
และความรู้สึกท้ังสิ้น ท่ีบุคคลมนุษย์พบความเป็น
เอกภาพและจุดมุ่งหมายภายในของตน ตามพระ 
วรสารโดยนกับญุมทัธวิ บทที ่5 ข้อ 8 “ดวงพระทยั
นิรมล” นี้ เป็นดวงใจที่สนิทสัมพันธ์ภายในอย่าง
สมบูรณ์ด้วยพระหรรษทานของพระเป็นเจ้า ฉะนั้น
จึง “เห็นพระเจ้า” การเป็นผู้มีใจศรัทธาภักดีต่อ 
ดวงพระทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ จึงหมายถึง  
การยอมรับเอาทัศนคติของหัวใจนี้ ซึ่งท�าให้เกิด 
“การตอบรบั” (fiat) - “ ขอให้เป็นไปตามน�า้พระทยั
ของพระองค์” - อันเป็นศูนย์กลางท่ีก�าหนดชีวิต  
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ทั้งชีวิตของบุคคลมนุษย์ อาจมีคนแย้งว่า เราไม่
ควรน�าเอามนุษย์ผู้ใดมาคั่นกลางระหว่างตัวเรากับ 
พระคริสตเจ้า แต่แล้วเราก็หวนคิดได้ว่า ท่าน
นักบุญเปาโลเองไม่ลังเลใจเลยที่จะกล่าวกับกลุ่ม 
คริสตชนทั้งหลายของท่านว่า “จงยึดถือข้าพเจ้า
เป็นแบบอย่าง” (1คร 4:16 ฟป 3:17 ; 1ธส 1:6 ;  
2ธส 3:7-9) ในตัวท่านอัครสาวก พวกคริสตชน 
เห็นได ้ชัดว ่ าการติดตามพระคริสตเจ ้ านั้นมี 
ความหมายว่าอะไร แต่เราจะไปเลียนแบบอย่างจาก
ใครในทุกยุคสมัยได้เล่า นอกจากเลียนแบบอย่าง
พระมารดาพระเจ้าผู้นี้?

 แล้วที่สุด เราก็มาถึงเรื่องสารลับฟาติมา 
ส่วนท่ี 3 ซึ่งได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่อย่าง 
ครบถ้วนขึน้เป็นคร้ังแรก ดังเหน็ได้ชดัเจนจากเอกสาร
ที่น�าเสนอมา ณ ที่นี้ การแปลความหมายสารลับ 
ส่วนนี้ที่พระคาร ์ดินัลโซดาโน ได้น�าเสนอใน 
ค�าประกาศของท่านเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ.
2000 นั้นได้ถูกน�าไปมอบให้ซิสเตอร์ลูซีอาเป็น 
การส่วนตัวด้วย ซิสเตอร์ลูซีอาได้ตอบโดยบ่งชี้ว่า 
ตัวเธอเองได้รับอนุญาตให้เห็นภาพนิมิต แต่มิใช่
การแปลความหมายภาพนิมิตนั้น เธอบอกว่าการ
แปลความหมายภาพนิมิตมิใช่เป็นเรื่องของผู้เห็น 
ภาพนมิติ แต่เป็นเรือ่งของพระศาสนจกัร อย่างไรก็ตาม  
หลังจากอ่านเอกสารนี้แล ้ว เธอก็บอกว่าการ
แปลความหมายเช่นนั้นสอดคล้องกับสิ่งท่ีเธอมี
ประสบการณ์มา และยังบอกด้วยว่าในส่วนของ
เธอ เธอคิดว่าการแปลความหมายนั้นถูกต้องแล้ว 
ฉะนั้น สิ่งที่ตามมาก็คือ เราเพียงแต่พยายามจัดให้
มีหลักการที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นส�าหรับการแปลความหมาย
สารฟาติมาส่วนนี้บนพื้นฐานของมาตรการชี้วัดที่ 
ได้พิจารณามาแล้วนั้น

 “เพือ่ช่วยวญิญาณทัง้หลายให้รอด” ถือเป็น
ค�าส�าคัญของสารลับฟาติมาส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 
นั้น ส่วนค�าส�าคัญของสารลับฟาติมาส่วนที่ 3 ก็คือ 
เสียงร้อง 3 ครั้งว่า “จงใช้โทษบาป จงใช้โทษบาป 
จงใช้โทษบาป” ถ้อยค�านี้ท�าให้เรานึกถึงตอนเริ่มต้น 

พระวรสารโดยนกับญุมาระโก ทีว่่า “จงกลบัใจ และ
เชื่อข่าวดีเถิด” (มก 1:5) การเข้าใจเครื่องหมาย 
แห่งกาลเวลาหมายถึงการยอมรับว่าเรื่องเร่งด่วนที่
จะต้องกระท�าก็คือ กลับใจ ใช้โทษบาป และเชื่อ  
นี่ เป ็นการตอบสนอง ท่ีถูกต ้องต ่อช ่ ว ง เวลา
ประวัติศาสตร์ตอนนี้ ที่มีลักษณะเห็นได้ชัดจาก
ภยันตรายร้ายแรงที่บ่งบอกอยู่ในภาพต่างๆ ที่เห็น
ตามมานั้น ข้าพเจ้าขอเสริมด้วยความทรงจ�าส่วนตัว
ของข้าพเจ้าในเรื่องนี้ นั่นคือ ตอนที่ซิสเตอร์ลูซีอา
มีโอกาสสนทนากับข้าพเข้า เธอกล่าวว่า มันปรากฏ
ชัดเจนต่อเธอว่าจุดมุ่งหมายของการประจักษ์มา
ต่างๆ นั้น ก็เพื่อช่วยให้ผู้คนทั้งหลายเติบโตขึ้นใน 
ความเชื่อ ความหวัง และความรัก สิ่งอื่นทุกสิ่งนั้น
มุ่งสู่จุดหมายนี้ทั้งสิ้น

เวลานี้ให้เราตรวจสอบดูภาพท่ีเห็นแต่ละ
ภาพนั้นอย่างใกล้ชิด ภาพเทวทูตถือคบเพลิง อยู่
ทางด้านซ้ายของพระมารดาพระเจ้านั้น ท�าให้นึกถึง
ภาพต่างๆ ในหนังสือวิวรณ์ ภาพนี้แทนการขู่ว่าโลก
จะต้องถูกตัดสินโทษ ทุกวันนี้ การคาดคิดที่ว่าโลก
เรานี้อาจถูกท�าลายลงเป็นเถ้าถ่านโดยทะเลเพลิงนั้น 
ดเูหมอืนจะไม่เป็นเรือ่งเพ้อฝันอกีต่อไป เพราะมนษุย์
เองที่มีการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ ก็ได้กวัดแกว่งดาบ
เพลิงนั้นอยู่แล้ว แล้วภาพนิมิตก็แสดงให้เห็นพลัง
อ�านาจนั้น ซึ่งขัดสู้กับอ�านาจแห่งการท�าลาย - แสง
รุ่งโรจน์ของพระมารดาพระเจ้า และที่ออกมาจาก 
แสงนีใ้นลกัษณะท่ีแน่นอน กค็อื เสยีงเรยีกร้องให้ใช้
โทษบาป เช่นนีเ้อง ความส�าคญัของอสิรภาพมนษุย์ก็
ถกูเน้นย�า้ กล่าวคอื ท่ีจรงิแล้วอนาคตมใิช่ถกูก�าหนด
ไว้ให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และภาพท่ีเด็กพวกนั้น 
เห็นก็มิใช่เป็นการเห็นภาพล่วงหน้าถึงอนาคตท่ี
ไม่มีสิ่งใดถูกเปลี่ยนแปลงได้ อันท่ีจริง สิ่งส�าคัญ 
โดยรวมของภาพนิมิตนั้น ก็คือ การให้ความ
ส�าคัญเรื่องอิสรภาพและการน�าพาอิสรภาพไปใน
ทิศทางด้านบวก จุดมุ่งหมายของภาพนิมิตมิใช่
เพื่อแสดงภาพอนาคตที่ถูกก�าหนดไว้แบบมิอาจ
เปลีย่นแปลงได้ ความหมายของภาพนมิตินัน้เป็นไป
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ในทางตรงกนัข้าม คอื มุง่ปรบัพลงัการเปลีย่นแปลง 
ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ฉะนั้น เราจึงต้อง 
หลีกเลี่ยงค�าอธิบายที่ว่า สารลับฟาติมานี้เป็นเรื่อง 
ของชะตากรรม เช่น การอ้างว่าการพยายามลอบท�าร้าย 
องค์พระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ.
1981 นั้น เป็นเพียงเครื่องมือตามแผนการของ
พระเจ้าที่ชี้น�าโดยพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้าเอง 
ดังนั้น จึงมิใช่เป็นการกระท�าอย่างอิสระ หรือการมี
ความคิดอื่นๆ ในท�านองเดียวกันนี้ที่เผยแพร่กันไป
ท่ัวนัน้ ภาพนมิตินีบ่้งถงึภยนัตรายต่างๆ และบ่งบอก
ว่าเราจะรอดพ้นจากภยันตรายเหล่านั้นได้อย่างไร
มากกว่า 

ข ้อความตอนต่อไปของสารลับฟาติมา 
ส่วนที่ 3 นี้แสดงให้เห็นชัดอีกคร้ังถึงคุณลักษณะ
แบบ เป ็นสัญลั กษณ ์ ของภาพนิมิ ต นั่ นคื อ  
พระเป็นเจ้ายังทรงเป็นผู้ที่มนุษย์มิอาจหยั่งถึงได้ 
และทรงเป็นแสงสว่างซึง่อยูเ่หนอืการมองเห็นของเรา
มนษุย์ มนษุย์มากมายปรากฏมาเหมอืนในกระจกเงา  
เราต้องจ�าใส่ใจไว้เสมอถึงข้อจ�ากัดในภาพนิมิต
นั้นเอง ซึ่ง ณ ที่นี้บ่งบอกไว้อย่างเป็นภาพให้เห็น 
อนาคตนัน้ปรากฏ “เพยีงรางๆ เหมือนในกระจกเงา” 
(1คร 13:12)

เวลานี้ ให้เราพิจารณาภาพที่เห็นแต่ละภาพ
นั้นท่ีตามมาในสารฉบับนี้ สถานที่เกิดเหตุการณ์ 
ถูกบรรยายใน 3 สัญลักษณ์ ดังนี้ คือ ภูเขาสูง
ชัน นครใหญ่ที่มีแต่ซากปรักหักพัง และกางเขน
ที่ เป ็นท่อนไม้ขรุขระ ภูเขาและนครใหญ่เป ็น
สัญลักษณ์หมายถึงเนื้อที่ของประวัติศาสตร์มนุษย์ 
นั่นคือ ประวัติศาสตร์ที่เป็นเสมือนการเดินทาง
อันยากล�าบากขึ้นสู่ยอดเขา ประวัติศาสตร์ที่เป็น
เสมือนเน้ือที่ของการสร้างสรรค์ของมนุษย์และการ
ประสานกลมเกลียวทางสังคม แต่ในขณะเดียวกัน
กเ็ป็นพืน้ทีแ่ห่งการท�าลายล้างทีม่นษุย์ท�าลายผลงาน 
ของตนเองด้วยเช่นกัน นครใหญ่นั้นสามารถเป็น
พื้นท่ีของการอยู่รวมกันและการเจริญก้าวหน้าก็ได้ 
แต่ก็เป็นสถานที่ที่มีอันตรายและการขู่เข็ญคุกคาม

ร้ายแรงด้วยเช่นกนั บนยอดเขานัน้มไีม้กางเขนปักอยู่ 
กางเขนท่ีเป็นท้ังเป้าหมายและป้ายชีน้�าประวติัศาสตร์ 
กางเขนนั้นเปลี่ยนแปลงการท�าลายล้างให้เป็น 
ความรอด กางเขนนั้นตั้งอยู่เป็นเครื่องหมายถึง 
ความทุกข์น่าสงสารแห่งประวัติศาสตร์ แต่ก็เป็น
ค�ามั่นสัญญาแห่งประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกัน

ณ จุดนี้ มนุษย์หลายคนปรากฏขึ้นมา  
มีพระสังฆราชสวมชุดขาว (“เราคาดว่าท่านคือองค์
พระสันตะปาปา”) บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์  
นักบวชชาย-หญิง และมนุษย ์ชาย-หญิงที่มี
ยศต�าแหน่งและฐานะทางสังคมแตกต่างกันไป  
ดูเหมือนพระสันตะปาปาทรงด�าเนินหน้าผู ้คน 
ทั้งหลาย พระองค์ทรงตัวสั่นและระทมทุกข์ยิ่งนัก  
เพราะสภาพโหดร้ายน่ากลัวรอบๆ พระองค์นั้น 
พระองค์ทรงด�าเนินผ่านไปมิใช่เพียงท่ามกลาง 
ซากปรักหักพังของตึกรามบ้านช่องของนครนั้น 
เสยีครึง่หนึง่เท่านัน้ แต่ต้องผ่านไปท่ามกลางซากศพ
คนตายมากมาย ทางเดนิของพระศาสนจักรจึงได้รบั
การบรรยายเป็นทางกางเขน (Via Crucis) เป็น 
เส้นทางเดินผ่านช่วงเวลาแห่งความรุนแรง การ
ท�าลายล้าง และการเบียดเบียนข่มเหงต่างๆ เรา
สามารถเห็นภาพของทั้งศตวรรษนั้นแทนได้ใน 
ภาพนิมิต เช่นเดียวกับที่สถานที่ต่างๆ ทั่วโลกถูก
บรรยายโดยรวมเป็นสองภาพของภาพภูเขาและ 
ภาพนครใหญ่นี ้และมุง่ไปสูไ่ม้กางเขนนัน้ กาลเวลา 
ก็ถูกน�าเสนอในแบบย่นย่อเช่นกัน ในภาพนิมิตนี้  
เราจ�าได้ถึงศตวรรษที่แล้วมาว่าเป็นศตวรรษของ
บรรดามรณสกัข ีเป็นศตวรรษแห่งความทุกข์ทรมาน
และการเบียดเบียนส�าหรับพระศาสนจักร เป็น
ศตวรรษของสงครามโลกสองครั้งรวมทั้งสงคราม
ท้องถิ่นมากมายในที่ต่างๆ ทั่วโลกที่เกิดขึ้นตลอด 
50 ปีท่ีผ่านมา และก่อเกิดความโหดร้ายทารุณ 
ทุกรูปแบบอย ่ าง ท่ี ไม ่ เคยมีมาก ่อนเลย ใน 
“กระจกเงา” ของภาพนิมิต เราเห็นผ่านไปเบ้ือง
หน้าเรา เป็นบรรดาสักขีพยานความเชื่อ ทศวรรษ
แล้วทศวรรษเล่า ณ ที่นี้ก็เหมาะที่เราจะขออ้าง
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ถ้อยค�าจากจดหมายที่ซิสเตอร์ลูซีอาเขียนถึงองค์
พระสันตะปาปา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ.
1982 ตอนหนึ่งว่า

“สารลับฟาติมาส่วนที่ 3 นี้ บ่งถึงถ้อยค�า
ของแม่พระที่ว่า ‘ถ้าไม่ท�าเช่นนั้น (ตามค�าร้องขอ
ของแม่) รัสเซียก็จะแพร่กระจายค�าสอนผิดหลงไป
ทัว่โลก ก่อให้เกดิสงครามและการเบยีดเบยีนข่มเหง
พระศาสนจักรไปทั่ว คนดีจะพลีชีพเป็นมรณสักขี
มากมาย องค์พระสันตะปาปาจะต้องทุกข์ทรมาน 
ยิ่งนัก หลายชาติจะถูกก�าจัดสิ้น”

บนเส้นทางกางเขนของทั้งศตวรรษ องค์
พระสันตะปาปาทรงเป็นบุคคลส�าคัญพิเศษ ในการ
เดินทางอันยากล�าบากขึ้นภูเขา ไม่ต้องสงสัยเลยว่า
เราเห็นพระสันตะปาปาหลายต่อหลายพระองค์ เริ่ม
จากสมเด็จพระสนัตะปาปาปีโอ ที ่10 เรือ่ยมาจนถงึ
พระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน พวกท่านต่างก็มีส่วน
ร่วมกับความทุกข์ทรมานของศตวรรษและพยายาม
มุ่งหน้าผ่านความทุกข์เศร้าทุกอย่างไปตามเส้นทาง
อันน�าไปสู่ไม้กางเขนนั้น

ในภาพนิมิต พระสันตะปาปาทรงถูกปลง
พระชนม์ไปพร้อมกับมรณสักขีทั้งหลายด้วย หลัง
จากมีการพยายามลอบสงัหารสมเดจ็พระสนัตะปาปา 
ยอห์น ปอล ที ่2 เมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม ค.ศ.1981 องค์พระ
สันตะปาปาก็ทรงขอให้น�าสารลับฟาติมาส่วนที่ 3 นั้น 
มาให้พระองค์ มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มิใช่หรือ
ท่ีพระองค์จะทรงเห็นชะตากรรมของพระองค์ใน 
สารลบันี?้ พระสนัตะปาปาเกอืบต้องสิน้พระชนม์ และ
พระองค์เองกท็รงชีแ้จงถงึการรอดชวีติของพระองค์ 
ด้วยถ้อยค�าดังนี้ว่า “...เป็นพระหัตถ์ของแม่พระ 
ทีท่รงน�าวถิลีกูกระสนุนัน้ และพระสนัตะปาปาผู้ทรง
เจบ็ปวดแสนสาหสั ทรงหยดุอยู ่ณ ปากทางสูค่วามตาย 
ทีเดียว” (13 พ.ค. 1994) ถ้อยค�าตรงนี้ท่ีว่า 
“พระหัตถ์ของแม่พระ” ได้ช่วยหันเหลูกกระสุนนั้น

ไป ก็เพียงแต่ชี้ให้เห็นอีกครั้งว่าไม่มีชะตากรรมที่ไม่
อาจเปลีย่นแปลงได้ ให้เหน็ว่าความเชือ่และค�าภาวนา
เป็นพลังที่สามารถมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ และ
สุดท้ายแล้วค�าภาวนาจะมีพลังกว่าลูกกระสุน และ
ความเชื่อมีพลังกว่าก�าลังกองทัพเสียอีก

ส่วนท้ายของสารลับฉบับนี้เป็นภาพต่างๆ 
ที่ลูซีอาอาจเคยได้เห็นมาในหนังสือศรัทธาต่างๆ 
และเป็นภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการหยั่งรู ้
ภายในทางความเชือ่ เป็นภาพทีน่�าความบรรเทาใจมาให้  
ซึ่งมุ ่งที่จะเป ิดรับพลังรักษาของพระเจ ้าให ้แก ่
ประวตัศิาสตร์แห่งเลอืดและน�า้ตาของมนษุย์ เบือ้งล่าง 
ไม้กางเขนทั้งสองด้านนั้น มีเทวทูตคอยรวบรวม
โลหิตของบรรดามรณสักขี และด้วยโลหิตนั้นพวก
มรณสักขีก็มอบชีวิตแก่วิญญาณทั้งหลายที่ก�าลังขึ้น
ไปหาองค์พระเป็นเจ้า ณ ที่นี้ พระโลหิตของพระ
คริสตเจ้าและโลหิตของบรรดามรณสักขีถือว่าเป็น
โลหติหนึง่เดยีว กล่าวคอื โลหติของบรรดามรณสกัขี 
ไหลลงมาจากแขนสองข้างของไม้กางเขนนัน้ บรรดา
มรณสักขีพลีชีพร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระทรมาน
ของพระคริสตเจ้า และความตายของพวกเขากลาย
เป็นหนึ่งเดียวกับการสิ้นพระชนม์ของพระคริสตเจ้า  
เพื่อเห็นแก่พระโลหิตของพระคริสตเจ้า พวกท่าน 
ช่วยเสรมิให้สมบูรณ์ในสิง่ท่ียงัขาดอยูใ่นพระทรมาน 
ของพระคริสตเจ้านั้น (เทียบ คส 1:24) ชีวิต
ของบรรดามรณสักขีจึงกลายเป็น “เครื่องบูชา
ขอบพระคุณ” (Eucharist) เป็นส่วนของธรรม
ล�้าลึก เมล็ดข้าวสาลีนั้นที่เปื่อยเน่าไป แล้วให้ผล
มากมาย แตร์ตุลเลียน กล่าวไว้ว่า โลหิตของบรรดา
มรณสักขีเป็นเมล็ดพันธุ์ของพวกคริสตชน ดังที่
พระศาสนจักรเกิดมาจากการสิ้นพระชนม์ของพระ
คริสตเจ้า จากพระสีข้างที่ถูกท�าให้เป็นบาดแผลของ
พระองค์นั้น ความตายของสักขีพยานทั้งหลายจึง
เกิดผลส�าเร็จส�าหรับชีวิตอนาคตของพระศาสนจักร
ด้วยเช่นกัน
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ฉะนั้น ภาพนิมิตของสารลับฟาติมาส่วนที่ 
3 นี้ ที่ตอนแรกดูน่าเศร้า กลับลงท้ายด้วยภาพแห่ง
ความหวงั กล่าวคอื ไม่มคีวามทกุข์ทรมานใดจะไร้ผล  
และเป็นพระศาสนจักรผู้ก�าลังทุกข์ทรมาน พระ
ศาสนจักรของบรรดามรณสักขีนี้เองที่กลายมาเป็น
ป้ายชี้ทางให้แก่มนุษย์ในการแสวงหาพระเจ้า อ้อม
แขนแห่งความรักของพระเจ้าทรงต้อนรับเสมอ มิใช่
แต่เพียงผู้ที่ต้องทุกข์ทรมานอย่างลาซารัสเท่านั้น ที่
พบการพักผ่อนยิ่งใหญ่ ณ ที่นั้น และบ่งบอกอย่าง
เร้นลบัถงึองค์พระคริสตเจ้า ผู้ทรงปรารถนาจะกลาย
เป็นลาซารัสผู้น่าสงสารส�าหรับเรานั้น ยังมากกว่า
นั้นอีก คือว่า จากการทนทุกข์ทรมานของมรณสักขี
พยานเหล่านั้น ก็มีพลังที่ช่วยช�าระให้บริสุทธ์ิและ
ช่วยฟื้นฟูข้ึนใหม่ด้วย เพราะว่าการทนทุกข์ทรมาน
ของเขาเหล่านั้นเป็นการท�าให้พระทรมานของพระ 
คริสตเจ้าเป็นจริงสมบูรณ์ และเป็นการสื่อให้เห็น 
ณ ที่นี้ เวลานี้ ถึงผลที่ช่วยให้รอดพ้นของการทน
ทุกข์ทรมานด้วย

แล้วเราก็มาถึงค�าถามสดุท้ายทีว่่า ความหมาย 
ของสารฟาติมาโดยรวม (ทั้ง 3 ส่วน) นี้ คืออะไร? 
สารนี้บอกอะไรแก่เรา?

ก่อนใดหมด เราต้องขอยืนยันร่วมกับพระ
คาร์ดินัลโซดาโนว่า “...เหตุการณ์ต่างๆ ที่สารลับ 
ฟาติมาส่วนที่ 3 กล่าวถึงนั้น เวลานี้ดูเหมือนจะเป็น
ส่วนของอดีตที่ผ่านมาแล้ว” จากที่แต่ละเหตุการณ์
ถกูกล่าวบรรยายมา เหตกุารณ์เหล่านัน้ล้วนเป็นเรือ่ง
อดีตทั้งสิ้น ผู้ที่หวังให้เป็นการเผยแสดงแบบวิวรณ์
อันน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของโลก หรือช่วง
เวลาอนาคตของประวัติศาสตร์นั้น คงต้องผิดหวัง
เป็นแน่ ฟาตมิามไิด้ท�าให้ความอยากรูอ้ยากเห็นของ
เราส�าเร็จสมหวังในแบบนี้ ดังเช่นที่ความเชื่อแบบ
คริสต์โดยทั่วไปนั้น มิอาจถูกลดทอนลงมาเป็นแค่
สิ่งที่สนองตอบความอยากรู้อยากเห็นของเรามนุษย์

ได้ สิ่งที่ยังคงอยู่ก็เป็นที่เห็นชัดเมื่อเราเริ่มพิจารณา
ทบทวนถึงสารลับฟาติมานี้ นั่นคือ ค�ากระตุ้นเตือน
ให้มนษุย์สวดภาวนาเพือ่เป็นทางน�าไปสู ่“ความรอด
ส�าหรับวิญญาณทั้งหลาย” และเป็นการเรียกร้องให้
มนุษย์ใช้โทษบาปและกลับใจด้วย

สดุท้ายนี ้ข้าพเจ้าขอกล่าวถงึข้อความส�าคญั
อีกข้อความหนึ่งของสารลับฟาติมาฉบับนี้ ซ่ึงเป็น
ข้อความที่มีชื่อมาก ที่ว่า “ดวงพระทัยนิรมลของแม่
จะมีชัย” ข้อความนี้หมายความว่าอะไร?

ดวงพระทัยท่ีเปิดกว้างแด่พระเจ้า ดวง
พระทัยที่ได้รับการช�าระให้บริสุทธ์ิด้วยการเพ่งพิศ
พระเจ้าย่อมเข้มแข็งกว่าอาวุธปืนและอาวุธชนิดใด 
ทัง้สิน้ การตอบรบั (fiat) ของพระนางมารย์ี ค�าตอบ 
จากดวงพระทัยของพระนางได ้ เปลี่ยนแปลง
ประวัติศาสตร์ท้ังหมดของโลก เพราะค�าตอบนี้เอง
ได้น�าองค์พระผู้ไถ่กู้มาสู่โลก เพราะว่าด้วยเดชะ
การตอบรับของพระนางมารีย์ พระเจ้าทรงกลายมา
เป็นมนุษย์ในโลกของเรานี้ และทรงเป็นเช่นนี้อยู่
ตลอดไป เจ้าปีศาจความชั่วมีอ�านาจอยู่ในโลกของ
มัน ดังที่เราเห็นและมีประสบการณ์อยู่เรื่อยมา มัน
มีอ�านาจก็เพราะว่าอิสรภาพของเรามนุษย์ถูกชักพา
ให้ห่างจากพระเจ้า แต่เนือ่งจากพระเจ้าเองทรงรบัเอา
หวัใจมนษุย์ และทรงน�าอสิรภาพมนษุย์ไปสูส่ิง่ดงีาม 
อสิรภาพทีจ่ะเลอืกความชัว่จงึไม่มอี�านาจอทิธพิลอกี
ต่อไป นบัจากนัน้เป็นต้นมา ถ้อยค�าทีย่งัคงอยูเ่สมอ
ไปก็คือ “ในโลกนี้ ท่านจะมีความทุกข์ยาก แต่อย่า
ท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว” (ยน 16:33) สารฟาติมา
เชื้อเชิญเราให้ไว้วางใจในค�ามั่นสัญญานี้

เมือ่อ่านมากขึน้ กเ็ข้าใจมากขึน้ เมือ่เข้าใจมาก
ขึ้น ก็น่าจะรักมากขึ้น เพราะความเข้าใจที่ได้ทั้งหมด
นี้ เป็นหัวใจทั้งดวงที่แม่ยื่นให้กับเด็กเลี้ยงแกะน้อย
แห่งฟาติมา และฝูงชุมพาน้อยของพระคริสตเจ้า คือ
เราทุกคน 
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บทความ

จดหมายจากผู้อ่าน
ลุยเดี่ยว เกี่ยวเก็บศาสนาคริสต์ในรัสเซีย ตอนที่ 1 โบสถ์แห่งหยดเลือด

วันนี้อุดมศานต์ชวนผู้อ่านกางแผนที่พาไปพบกับการลุยเดี่ยวและเก็บเกี่ยวเรื่องราวของ 
ศาสนาคริสต์ในประเทศรัสเซีย ของคริสตชนคนหนึ่งผู้ชอบการท่องเที่ยวในแบบโซโล่เดี่ยวเป็นทุน  
โดยเริม่จากเมอืงเซนต์ปีเตอร์เบร์ิก เยีย่มชมโบสถ์แห่งหยดเลอืด (CHURCH ON THE SPILLED  
BLOOD) ไปกันถึงสถานที่จริง พร้อมพกพาความรู้ แง่คิดทั้งขาไปและขากลับมาฝาก เริ่มเป็น
ตอนแรกตั้งแต่เดือนนี้กันเลย

จดหมายถึงบก.
เมื่อช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 6-16 เมษายน 2560 ผู้เขียนได้มีโอกาส 

ใช้ช่วงเวลาอนัมค่ีาดงักล่าว หลบความร้อนระอขุองเมอืงไทย ไปพึง่ความหนาวเยน็ท่ีประเทศรสัเซีย
โดยมิได้คาดคิดว่า อุณหภูมิที่รัสเซีย จะหนาวเหน็บเกินความคาดหมายติดลบทั้งกลางวันและ 
กลางคืน ความแปรปรวนทางสภาพอากาศจากท้องฟ้าสดใส กลายเป็นเมฆครึม้ ลมพดัแรง ฝนและ 
หิมะตกในบางวัน ต่างล้วนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ผู้เขียน ต้องผจญและแก้ปัญหาไปใน 
แต่ละวันเพื่อให้บรรลุภารกิจตะลุยเดี่ยวเที่ยวชมสถานที่ส�าคัญและสวยงามในประเทศนี้ให้จงได้

ในการเดินทางครั้งนี้ ผู ้เขียนได้เดินทางคนเดียวตามความตั้งใจว่าจะต้องหาโอกาส
ไปเยี่ยมชมและสักการสถานที่ส�าคัญทางศาสนาคริสต์ นิกายต่าง ๆ ในประเทศรัสเซียให้ได้ 
สกัครัง้หนึง่ในชวีติ โดยผูเ้ขยีนได้วางแผนการเดนิทางล่วงหน้า และสบืหาข้อมลูจากหนงัสอืท่องเท่ียว 
ต่างประเทศและ เว็บไซต์ท่องเที่ยวต่าง ๆ จนมั่นใจว่า จะสามารถเอาตัวรอดในประเทศท่ีมี 
ขนาดพื้นที่กว้างใหญ่กว่าเมืองไทยหลายเท่า อีกทั้งผู้คนที่พูดต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ล้วนเป็น
ความท้าทายทีผู่เ้ขยีนอยากให้ผูอ่้านบทความนีไ้ด้ก้าวออกไปลองสกัครัง้ในชวีติ แล้วจะได้เรยีนรูว่้า  
ข้างนอกนั้น มีสิ่งมหัศจรรย์ ตื่นตาตื่นใจให้เราค้นหามากมาย

อนึ่งการมาท่องเที่ยวเรียนรู้คร้ังนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง  
วัฒนธรรม มาพอสมควรก่อนการเดินทาง เพื่อให้มีความเข้าใจพื้นฐานก่อนการเข้าชมสถานท่ี 
ส�าคัญต่าง ๆ อีกทั้งได้บันทึกภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญทางศาสนาคริสต์ นิกายออร์โธดอกซ์  

ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามทั้งสิ้น จนท�าให้ 
ผูเ้ขยีนเกดิความปีตยินิดทีีจ่ะน�าภาพบนัทกึ 
ดังกล่าวมาแบ่งปันให้ผู้อ่านและผู้ท่ีสนใจ
การท ่องเที่ยวแสวงบุญ ได ้มีโอกาส 
ชื่นชมภาพ หรือน�าความรู้มายังผู้ที่ก�าลัง
ศึกษาเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นิกายต่าง ๆ 
จึงได้ส่งข้อมูลดังกล่าวมายังอุดมศานต์ 
เพื่อท�าการเผยแพร่ต่อไป 

กฤตยา จรัสพรธัญญา
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โบสถ์แห่งหยดเลือด 
(CHURCH ON THE SPILLED BLOOD)

การเดินทางได้เริ่มต้นขึ้นในเช้าวันแรกของ
การมาถงึ หลงัจากทีผู้่เขยีนได้พกัผ่อนเตม็ท่ีมา 1 คนื  
อันเนื่องมาจากความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและ 
การปรบัตัวให้เข้ากบัเวลาท้องถิน่ ทีช้่ากว่าประเทศไทย  
ถึง 4 ชั่วโมงกระนั้นการเตรียมตัวมารับมือกับ 
ความหนาว ด้วยอปุกรณ์เท่าทีพ่อจะหาได้ในเมอืงไทย  
เสบียง น�้าและอาหารประทังความหิวเท่าที่จ�าเป็น 

ผู้เขียนก็พร้อมท่ีจะตะลุยหนึ่งในเมืองท่ีได้รับการ
ยกย่องว่า สวยงามแห่งหนึ่งในยุโรปตะวันออก 

อดีตเมืองหลวงที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ 
ซึง่มนีามว่า เซนต์ปีเตอร์เบร์ิก (Sankt Pieter Burkh)  
ตามพระนามของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช (Peter the  
Great) นัน้สวยงามและยิง่ใหญ่เกนิกว่าจะพรรณนา 
หมดภายในที่นี่ ได ้ อย ่างไรก็ตามผู ้ เขียนขอ 
มุ ่งประเด็นไปที่การเยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญทาง
ศาสนาเป็นหลัก 

ท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย  

เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ตอนที่ 1
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โดยผู้เขยีนได้เริม่ต้นเท่ียวชมโบสถ์แห่ง 
หยดเลอืด ตามการเรยีกขานของคนไทย หากแต่ 
คนในท้องถิ่นและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
ได ้ เรียกชื่อโบสถ์แห ่งนี้ แตกต่างกันออก
ไป อาทิ the Temple of the Savior 
on Spilled Blood , the Cathedral 
of the Resurrection of Christ,  
Church of the Resurrection, Cathedral 
of the Ascension, or Assumption, 
Church of the Redeemer แต่ท่ีเห็นจะเรยีก 
กันติดปากตามประสานักท่องเที่ยวอย่างเรา ๆ 
เรียกกันมาก ก็คือ Church on the Spilled 
Blood ทนีีเ่ราลองมาดปูระวตัศิาสตร์ความเป็นมา 
พอสังเขป ของสถานที่ส�าคัญแห่งนี้กันบ้าง
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โบสถ์แห่งหยดเลือด สร้างขึ้นในสมัย 
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่สอง (Alexander II) 
โดยสถาปนกิชือ่ Alfred Parland ได้ออกแบบ
ตามศิลปะรัสเซียในสมัยศตววรษช่วง ที่ 16-17  
ซึ่ งมีลักษณะทรงโดม และมีสีสันดึ งดูด 
ความสนใจยิ่งนัก การตกแต่งทั้งภายนอกและ
ภายในนั้นวิจิตร ตระการตา จากการใช้วัสดุ 
หินอ่อนสีต่าง ๆ และที่จะเป็นพระเอกส�าหรับ
โบสถ์แห่งนี้จนต้องกล่าวชมเชยในความน่าท่ึง
และความอัศจรรย์ของช่างฝีมือในสมัยนั้นคือ 
การตกแต่งภายในที่หากดูเผิน ๆ อาจนึกว่าเป็น 
ภาพวาดธรรมดา หากแท้ทีจ่ริง เม่ือลองเพ่งพนิจิ 
จะพบว่า ภาพที่เห็นภายในโบสถ์ทั้งสิ้นนั้น เป็น 
การน�ากระเบือ้งชิน้เลก็ ๆ  ทีม่สีสีนัต่าง ๆ  มาบรรจง 
ประดบัประดาประกอบกนัเป็นภาพวาด เรือ่งราว 
เกี่ยวกับพระเยซู ตั้งแต่ประสูติ การสั่งสอน  
การถกูทรมาน จนกระทัง่ฟ้ืนจากความตาย และ
เสด็จสู่สวรรค์ การเผยแผ่ศาสนาของอัครสาวก
ทั้งหลายของพระองค์ ล้วนแล้วแต่ถูกประดิษฐ์
ขึน้เป็นภาพทัง้หมด โดยงานศลิปะแบบนี ้เรยีกว่า  
โมเสค (Mosaic) 

น่าสลดใจที่ชื่อของโบสถ์ถูกเรียกตาม
เหตุการณ์การสญูเสยีพระเจ้าแผ่นดนิผูม้บีทบาท
ส�าคัญทางการเมืองการปกครองพระองค์หนึ่ง 
ของประเทศรัสเซีย พระเจ้าอเล็กซานเดอร ์
ที่สอง เหตุการณ์อันสะเทือนใจและไม่มีใคร 
คาดคิดเกิดขึ้นในขณะที่พระองค์เสด็จประพาส
ไปยงัโบสถ์ คนร้ายได้ถอืโอกาสลอบปลงพระชนม์  
ด้วยระเบิด โดยในครั้งแรก สร้างความเสียหาย
แก่ทรัพย์สิน รถม้ายานพาหนะที่ทรงประทับ
และผู ้ลอบสังหารเสียชีวิต หากแต่พระองค์

ทรงปลอดภัยและได้เสด็จออกมาช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บ ถึงกระนั้น คนร้าย
คนทีส่องได้อาศยัช่วงชลุมนุ ปาระเบดิครัง้ทีส่อง 
เข้ามาในกลุ ่มฝูงชน ซ่ึงพระองค์ทรงอยู ่ใน 
กลุ่มนั้นด้วย ยังผลให้ทรงได้รับบาดเจ็บสาหัส  
เสียพระโลหิตมากในระหว่างถูกน�ากลับมายัง
พระราชวังฤดูหนาว (Winter palace) และ
สวรรคตในเวลาต่อมา

โบสถ์แห่งหยดเลือด ใช้เวลาทั้งสิ้น
ในการด�าเนินการ จนแล้วเสร็จ ยาวนานถึง 
หลายทศวรรษ และพระเจ้าอเล็กซานเดอร ์
ท่ีสาม (Alexander III) ทรงประกาศห้าม 
มิให้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาใด ๆ ภายใน
โบสถ์ดังกล่าวอีกในภายหลัง เพื่อให้เป็นตาม
ความตั้งพระทัยของพระบิดาตน โบสถ์แห่ง 
หยดเลือด ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวจากเหตุการณ์
การเปลี่ยนแปลงทางบ้านเมืองมาหลายยุค 
หลายสมัย จนกระทั่งปัจจุบันได้รับการบูรณะ  
และสงวนไว้เป็นสถานที่ส�าคัญ ส�าหรับหวน 
ระลึกถึง กษัตริย ์พระองค์หนึ่งผู ้มีพระทัย 
ศรัทธาต่อศาสนาอย่างแรงกล้า ซึ่งนักท่องเที่ยว 
สามารถรับรู ้ได้จากภาพโมเสค ของพระเจ้า 
อเล็กซานเดอร์ที่สอง ซึ่งได้วางดาบลงและ
ท�าความเคารพต่อพระผู ้ เป ็นเจ ้าในสถานที่ 
ศักดิ์สิทธ์ที่พระองค์มาจบชีวิตลงนั่นเอง

บทความหน้า ผู้เขียน จะน�าเรื่องราว
และภาพบันทึกของสถานท่ีส�าคัญทางศาสนา 
แห่งใด ในเมืองเซนต์ปีเตอร์ มาน�าเสนอ  
เล ่าสู ่กันฟังผ ่านตัวหนังสือและรูปภาพนั้น  
โปรดติดตาม 
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ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร

หลีกหลุม ตกบ่อ
 สุภาษิตจีน “bì kēng luò jĭng” - “ปี้ เคิง ลั่ว จิ่ง” - “หลีกหลุม ตกบ่อ” หมายความ

ว่า สนใจเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ละเลยในเรื่องใหญ่ๆ ที่ส�าคัญมากกว่า
 หลายคนถือกฎ ระเบียบ ธรรมเนียม ประเพณีเล็กๆ น้อยๆ เป็นเรื่องส�าคัญ เช่น ล้างเท้า 

ก่อนขึ้นบ้าน ก่อนเข้านอน ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง ล้างมือก่อนทานข้าว ฯลฯ แต่เรื่องใหญ่ๆ  
ส�าคัญกว่ากลับไม่สนใจและไม่ถือด้วย เช่น ยืมเงินเพื่อนบ้านที่ใจดีไม่คิดดอกเบี้ยด้วย แล้วก็ 
ไม่ส่งคืน โกหก ลักขโมย ฯลฯ

 หลายคนเป็นคนดีแต่ภายนอก ถือศาสนาแต่ข้อเล็กๆ น้อยๆ เช่น แก้บาปรับศีล 
ทุกอาทิตย์ สวดก่อนนอน ก่อนทานข้าว สวดสายประค�าวันละ 3 สาย ฯลฯ แต่ก็ติฉิน นินทา  
ว่าร้าย ทะเลาะกับเพื่อนบ้านทุกวัน โกง เมาทุกวัน เล่นพนันเช้ายันค�่า ฯลฯ

 พระเยซูเจ้าทรงต�าหนิ พวกฟาริสี คัมภีราจารย์ นักกฎหมาย อย่างหนัก ในพระวรสาร 
นักบุญมัทธิว บทที่ 23 ทั้งบทเลยว่า หน้าซื่อใจคด โกงแม่หม้าย สอนคนอื่นให้ท�าดี แต่ตัวเอง 
ไม่ท�า ผู้น�าตาบอด กรองลูกน�้า แต่กลืนอูฐทั้งตัว ฯลฯ อ่านแล้วรู้สึกมันดี สะใจดี แต่หลายๆ อย่าง
ก็ตรงกับตัวเราเอง ด้วยเหมือนกันครับ

 “หลีกหลุม ตกบ่อ” ใช่ครับ ต้องหลีกหลุม แต่ก็ต้องระวังอย่าให้ตกบ่อด้วยครับ บางคน
ไม่สนใจเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น มารยาทผู้ดี แม้ไม่ใช่บาป หรือความชั่ว เมื่อเราอยู่ในสังคมก็ควร
ต้องถือด้วย เช่น มารยาทในการ พูด นั่ง เดิน กินอยู่ ฯลฯ ก็คงต้องถือด้วยครับ

 ฉะนั้น เราต้องหลีกหลุม ระวังมิให้ตกบ่อด้วย เราก็จะปลอดภัยครับ นั่นคือต้องเป็นคนดี  
ทั้งเรื่องเล็ก และเรื่องใหญ่ ทั้งภายนอกและภายใน ต่อหน้าและลับหลังด้วยครับ จึงจะเป็นคนดี
แท้ และครบครันด้วยครับ

 พระเยซเูจ้าตรสัว่า “ผูท้ีซ่ือ่สตัย์ในเรือ่งเลก็น้อย กจ็ะซ่ือสตัย์ในเรือ่งใหญ่ด้วย ผูท่ี้ไม่ซ่ือสตัย์
ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย” (ลก 16:10) โดยเฉพาะเรื่องเงินๆ ทองๆ เรา
ไม่ไว้ใจกันจนกลายเป็นโรคร้ายของสังคมคือ เราไว้ใจกันไม่ได้ และจะท�าอย่างไร ให้เราไว้ใจกัน
ได้จริงๆ สักทีได้หนอ?

 หาค�าตอบได้ที่ เครดิตยูเนี่ยนครับ เครดิตยูเนี่ยนเป็นเครื่องวัดความซื่อสัตย์ของคนได้
อย่างแม่นย�าที่สุด โดยไม่ต้องสาบานด้วยครับ ใครอยากทราบว่าตัวเองเป็นคนซื่อสัตย์หรือไม่ เชิญ
ไปเป็นสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนดูซิครับ 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

ค�าพูด-ค�าตรัส
ค�าพูดแรกที ่ทารกแรกเกิดใช้สื่อสารกับ

ผู ้ เป ็นแม่ ก็คือค�าเรียกหา “อุแว้..แม่” และ 
ค�าพูดสุดท้ายของผู้จวนจะสิ้นใจ ก็เป็นค�าที่สมาชิก
ครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดสนิทสนมต้องการฟังและ
พดูจากนัเป็นครัง้สดุท้าย แล้วค�าตรสัของพระเจ้า จะ
ส�าคญัสกัแค่ไหนเพยีงพระองค์ตรสั สิง่นัน้กอ็บุติัขึน้

คนกับการพูดจาพาทีกันนี้ ดูจะขาดเสีย
มิได้ในชีวิตประจ�าวัน แต่กระนั้นก็ดี ก็จะมีทั้ง 
ผลบวกและผลลบตามมา นั่นหมายความว่า การ
พดูจาอาจน�ามาซึง่ความเข้าใจกนัหรือความเข้าใจผดิ 
ท�าให้เกิดทะเลาะกันได้จึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง 
ท้ังฟังความคิดระหว่างคูส่นทนาก่อนพดูออกมา หรอื
ตัวเราเองต้องคิดก่อนจะพูด

ดังนั้น เรื่องศาสนาไม่ต้องกลัวที่จะพูดออก
มา ทัศนะที่ว่าเรื่องศาสนาต้องเก็บไว้ เพราะกลัวพูด
ไปจะทะเลาะกัน นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ถ้าไม่ยอม
พดูสิง่ทีเ่ป็นธรรมะ ความอสตัย์อธรรมและอบายมขุ
ก็จะยิ่งก�าเริบกันไปใหญ่ 

 เพื่อเตือนให้รู ้จักใช้ค�าพูดหรือใช้ความ
เงียบสงบด้วยความพินิจพิเคราะห์นั้นได้มีค�าคม 
สุภาษิตมากมาย อาทิ “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท  
หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา” -“พูดไปสองไพเบี้ย  
นิ่งเสียต�าลึงทอง”- หรือ “พูดดีเป็นศรีแก่ตัว  
พูดชั่วตัวเสียหาย”- “พูดดีเป็นศรีแก่ปาก พูดมาก
ปากเป็นสี” ดังนี้เป็นต้น 

 ในระหว่างศาสนาทั้งหลาย เราใช้ค�าพูด
หรือการพูดน้ีนับตั้งแต่เร่ิมต้นปฏิสันถารเชิญชวน 
ร่วมมือกันปฏิบัติศาสนธรรมและสร้างปฏิสัมพันธ ์
ฉันพี่น้องให้มั่นคง จนกระทั่งถึงตอนลงท้าย “เอวัง 

(จบ) ด้วยประการฉะนี้ ค�าศัพท์ที่เป็นกุญแจไข 
ไปสูค่วามรูจ้กัมกัคุน้ ความเข้าใจและการร่วมมอืกนั 
ฉนักลัยาณมติรนัน้กค็อื “การเสวนาระหว่างศาสนา”  
(ค�าอังกฤษคือ Inter/Intra=ระหว่าง+Religious= 
ศาสนา+Dialogue=สนทนาหรือเสวนาระหว่างกัน  
เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายแห่งความดี ความงาม และ 
ความดีสูงสุด)(Dia=ระหว่าง,ผ่านทะลุ +logos= 
ค�าพดู ศลิปะการพดู การสนทนา ปราศรยัอภปิราย) 

ฝ่ายศาสนาคาทอลิก สภาสังคายนาวาติกัน 
ที่สองได้ใช้คุณค่าของการสื่อค�าพูดในความหมาย 
เหล่านีเ้พือ่เน้นให้เห็นถงึความส�าคญัในกระบวนการ 
หรือกรรมวิธีสื่อสารที่ทันยุคทันสมัยกับวิถีชีวิต 
และกระแสสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ (โลก+อภิ= 
ยิ่งใหญ่ ใหญ่หลวง+วัตนะ=การเปลี่ยนแปลง)  
ดงัปรากฏในสมณสาส์นหลายฉบบัได้แก่ การเสวนา
ระหว่างพีน้่องนบัถอืศาสนาอืน่ (Nostra Aetate = 
ยุคสมัยของเรา) การเสวนาระหว่างพี่น้องคริสเตียน
หลากหลายนิกาย (Unitatis Redintegratio =  
การฟืนฟูสู ่ความเป็นหนึ่ง/สากลสัมพันธภาพ)  
การเสวนากับสังคมโลกปัจจุบัน (Gaudium et 
Spes = ความชื่นชมยินดีกับความหวัง) ศาสน-
สัมพันธ์กับผู้มีอ�านาจทางการเมือง

 นับว่าเราได้พลาดโอกาสมานานกว่าจะ
น�าประเด็นเรื่องเหล่านี้มาร่วมกันพิจารณาอย่าง
สร้างสรรค์ วนันีจ้งึถงึวาระของการสานเสวนาถงึเรือ่ง
เหล่านี้อีกครั้งหนึ่งอย่างจริงใจ จริงจังและจริงแท้
ในการแสวงหาสัจธรรมร่วมกัน เพื่อการอยู่ร่วมโลก 
เดยีวกนัอย่างสนัตทิัง้นี ้โดยยดึพืน้ฐานของการเคารพ 
ให้เกียรติกันด้วยความเสมอภาพและเสรีฉันพี่น้อง 
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ท่านอาจารย ์พุทธทาสภิกขุ เป ็นบุคคล
ตัวอย่างในการสร้างศาสนสัมพันธ์หรือสานเสวนา
ระหว่างศาสนา ท่านได้ตั้งปณิธานไว้ 3 ข้อ 
ต่อเรื่องนี้ นั่นคือ 

1. ให้เข้าใจศาสนาของตนจนถึงแก่น 

2. ให้เข้าใจศาสนาของกันและกันอย่าง
เพียงพอ

3. ให้ร่วมกันป้องกันชาวโลก (รวมถึง 
ศาสนิกของตน)เพื่อพ้นจากภัยพิบัติวัตถุนิยม

ในฐานะครสิตชนคาทอลกิไทยถอืว่า เราเป็น 
ชนกลุ่มน้อยของประเทศ (ข้อมูลของส�านักงานสถิติ 
แห่งชาติ ใน พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีคริสต- 
ศาสนกิชนทัง้คาทอลกิและโปรเตสแตนท์ 617,492 คน 
คิดเป็น 1.1% ของประชากรทัง้หมด 56,657,790 คน  
(อายุ 13 ปีขึ้นไป) การเข้าถึงตัวถึงคนและเข้าใจ 
ในส่วนลึกของจิตใจของพี่น้องหลากหลายศาสนา  
(ในประเทศไทยมี 5 ศาสนาที่ได้รับการรับรอง 
อย่างเป็นทางการ) เพื่อจะได้ร่วมกันท�างานอภิบาล
จติวญิญาณชาวโลกทัง้มวลจงึพงึส�านกึถงึทศันคตหิรอื
ท่าทีอันพึงมีพึงประสงค์ให้ด�ารงไว้เป็นคุณสมบัติหรือ 

คุณธรรมประจ�าใจ 3 ประการโดยปราศจากอคติ
ใดๆ ก่อนทีจ่ะลงมอืและร่วมมอืสร้างสรรค์เพือ่สนัติ
ในจิตใจและในท่ามกลางสงัคมโลก ได้แก่ 3 ส ุดงันี้

1. สุภาพ (ความอ่อนน้อมถ่อมตน) 

2. สุขุม (ความมีเหตุผลความรอบรู้ - 
รอบคอบ)

3. สุจริต (ความเคารพในสัจธรรม/ความ
จริงที่แสวงหาและยึดถือ)

แน่นอนท่ีสุด ท้ังหมดนี้เรายังต้องการ
สื่อสารเสวนากับค�าตรัสของพระเจ้าจากพระคัมภีร์
ค�าสอนของพระศาสนจักรรวมถึงค�าอธิษฐานภาวนา
ของเราจะต้องช่วยส่งเสรมิและสร้างสรรค์ ขดัเกลาและ
กลัน่กรองค�าพดูของเราให้เข้าสูบ่รบิทของกระบวนการ
และขบวนการของงานสานเสวนา ทั้งนี้ บรรดาศาสนา
ท้ังหลายจะได้ร่วมกันจุดประกายสะท้อนแสงธรรม
ให้สว่างไสว จะได้น�าประชาโลกสู ่ความเป็นผู ้ 
ใฝ่ธรรมและสันติฉันกัลยาณมิตรและภราดรภาพ
สากลบนเส้นทางศาสนสัมพันธ์-วัฒนธรรมสัมพันธ์
สู ่อารยธรรมแห่งความรักและความเป็นน�้าหนึ่ง 
ใจเดียวกัน 

การพูดจาอาจนำามาซึ่งความเข้าใจกันหรือความเข้าใจผิด 

ทำาให้เกดิทะเลาะกนัได้จึงเป็นส่ิงทีต้่องระมดัระวัง ทัง้ฟังความ

คิดระหว่างคู่สนทนาก่อนพูดออกมา หรือตัวเราเองต้องคิด

ก่อนจะพูด
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

มัทธิว 5:14-16      

“ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะไม่ถูกปิดบัง ไม่มีใคร 
จุดตะเกียงแล ้วเอามาวางไว ้ใต้ถัง แต ่ย่อมต้ังไว ้บนเชิงตะเกียง จะได ้ส่องสว่างแก่ทุกคน 
ในบ้าน ในท�านองเดียวกัน แสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์ เพื่อคนทั้งหลายจะ
ได้เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์”

2เธสะโลนิกา 3:6-15

“พี่น้องทั้งหลาย เราขอก�าชับท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าให้
ท่านหลกีห่างจากพ่ีน้องทีด่�าเนินชวีติโดยไม่มวีนิยั ไม่ท�าตามธรรมประเพณีทีท่่านได้รบัจากเรา 
ท่านรู้อยู่แล้วว่า ท่านต้องยึดถือเราเป็นแบบฉบับอย่างไร เพราะเมื่อเราอยู่กับท่าน เรามิได้ 
อยูน่ิง่เฉย เรามิได้กนิอาหารของผู้ใดโดยไม่ท�างานตอบแทน แต่เราตรากตร�าท�างานท้ังกลางวัน 
และกลางคืน เพื่อเราจะได ้ไม่เป็นภาระแก่ผู้ใด ทั้งนี้มิใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ์ แต ่เพื่อท�าตน 
เป็นแบบฉบับแก่ท่าน เมื่อเราอยู่กับท่าน เรายังก�าชับท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่อยากท�างานก็อย่ากิน 
แต่เราได้ยินว่า บางท่านด�าเนินชีวิตอย่างเกียจคร้านไม่ท�างานเลย แต่กลับไปยุ่งเก่ียวกับธุระ
ของผูอ้ืน่ เราก�าชบัและเตอืนคนเช่นนีใ้นพระเยซูครสิต์องค์พระผูเ้ป็นเจ้า ให้ท�างานอย่างสงบ
และหาเลี้ยงชีพด้วยน�้าพักน�้าแรงของตนเอง พี่น้องทั้งหลาย อย่าท้อถอยในการท�าดี ถ้าผู้ใด 
ไม่เชื่อฟังค�าสั่งสอนในจดหมายฉบับนี้ จงจับตามองเขาและอย่าเข ้าไปเก ี่ยวข ้องกับเขา 
อย่างเด็ดขาด เพื่อเขาจะได้ละอายใจ แต่อย่านับว่าเขาเป็นศัตรู จงตักเตือนเขาฉันพี่น้อง

ณ สี่แยกกลางถนน
 ช่วงต้นการเดนิทางโดยรถไฟในสหรฐัอเมรกิา จะมเีจ้าหน้าทีท่ีค่อยดแูลความปลอดภยั 

ณ สี่แยกที่ถนนและเส้นทางรถไฟตัดกัน โดยเจ้าหน้าท่ีประจ�าสี่แยกจะยืน ณ สี่แยกกลางถนน  
ให้สัญญาณที่เป็นตะเกียงจุดไฟให้รถยนต์รู้ว่า ขบวนรถไฟก�าลังวิ่งผ่านสี่แยกนี้ หน้าที่นี้ส�าคัญมาก  
โดยเฉพาะในเวลากลางคืน เพราะในสมัยนั้นยังไม่มีไฟเขียวไฟแดงเป็นสัญญาณเพราะยังไม่ม ี
ไฟฟ้าใช้
 แต่คืนหนึ่ง เกิดเหตุร้าย อุบัติเหตุได้เกิดขึ้น โดยรถบัสท่ีมีผู้โดยสารเต็มคัน วิ่งชน 
ขบวนรถไฟ แม้ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนพิการตลอดชีวิต อีกสองสามวันต่อมา 
คณะกรรมการสอบสวนกเ็รยีกผูเ้กีย่วข้องมาซกัถาม ประธานเรยีกเจ้าหน้าทีป่ระจ�าสีแ่ยกในค�า่คนืนัน้  
ที่ชื่อ Ben มาซักถามดังนี้.-
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Ben คุณอยู่ในหน้าที่ประจ�าสี่แยกในคืนวันเกิดอุบัติเหตุใช่ไหม?
“ใช่ครับ” Ben ตอบ

และคุณรู้ไหมว่า ขบวนรถไฟก�าลังวิ่งมาใกล้สี่แยกในขณะนั้น
Ben ตอบว่า “ทราบครับ” 

แล้วคุณแกว่งตะเกียงไฟให้รถบัสที่ก�าลังวิ่งมายังสี่แยกหรือเปล่า?
“แกว่งครับ” Ben ตอบ

เมื่อถามค�าถามสามประโยคนี้เสร็จ ประธานคณะกรรมการสอบสวนก็ให้ Ben กลับไปได้  
พร้อมสรุปเป็นข้อสันนิษฐานว่า 

คนขับรถบัสคงหลับใน หรือเมาสุรา จึงขับรถบัสวิ่งมาชนขบวนรถไฟในคืนนั้น

เวลาผ่านไปอีกนานหลายปี Ben เกษียณจากการรถไฟแล้ว และรู้ตัวเองว่า เวลาที ่
จะกลับไปหาพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว ลูกๆ หลานๆ มักได้ยินเสียงบ่นพูดกับตนเองบ่อยๆ ว่า  
“น่าสงสารคนเหล่านั้นเหลือเกิน น่าสงสารเขาจริงๆ ไม่น่าเลยๆ .......ๆๆๆๆ” 

เมื่อได้ยินประโยคนี้บ่อยขึ้น ลูกคนโตก็อดถาม Ben ว่า.-

“คุณพ่อหมายถึงผู้โดยสารที่ประสบอุบัติเหตุ รถชนกับรถไฟในคืนที่คุณพ่อประจ�าอยู่

ที่สี่แยกใช่ไหมครับ? ถ้าใช่ คุณพ่อก็รู้ว่า คณะกรรมการได้สรุปการสอบสวนเรื่องนี้

ไปเรียบร้อยแล้วว่า ไม่ใช่ความผิดของคุณพ่อเลย มันเป็นอุบัติเหตุ เรื่องนี้ก็ผ่านไป

นานหลายสิบปีแล้ว คุณพ่อควรจะสบายใจได้แล้วนะครับ”
 

 เมื่อได้ยินลูกชายพูดปลอบเช่นนี้ Ben ก็หันไปพูดกับลูกชายว่า 

 “คณะกรรมการที่สอบสวน เขาไม่ได้ถามพ่อว่า ‘แล้วพ่อจุดไฟตะเกียงหรือเปล่า?’” 
........???!!!

เหตุการณ์ในชีวิตของ Ben เมื่อร้อยปีก่อน คงเป็นอุทธาหรณ์ให้แก่เราในยุคปัจจุบันนี้
ได้เป็นอย่างดีว่า เราได้จุดไฟตะเกียงของเรา แล้ววางไว้บนที่สูงเพื่อส่องสว่างให้แก่สังคมรอบข้าง 
ตัวเราหรือเปล่า? 
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คุยกับเภสัชกร
ผศ.ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 

สมัยนี้จะได้ยินผู้ใหญ่บ่นลูกหลานใน
บ้านว่าติดเกม ไม่เป็นอันเรียนหนังสือ ข้าวปลา 
อาหารไม่สนใจ ว่ากล่าวตักเตือนเท่าไหร ่ 
ไม่เป็นผล ในคนละเร่ืองเดียวกนั แพทย์กจ็ะบอก 
คุณแม่ ลดน�้าหนักลงบ้าง พูดเท่าไหร่ก็ไม่
เป็นผล เนื่องจากคุณแม่ติดหวาน คงไม่งงกัน 
ว่าติดหวานคืออะไร ทานของหวานแล้วชื่นใจ  
นิดๆหน่อยๆไม่เป็นไร แต่หวานประจ�านอกจาก 
น�้าหนักข้ึนแล้ว ยังมีอย่างอื่นตามมาเป็นพรวน  
ตัวอย่างเช่น เบาหวาน น�้าตาลในเลือดค่อยๆ 
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ทีละน้อย ครั้งแรกที่จ�านวน
น�้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้น ก็ดูจะไม่เป็นอะไร  
นดิเดียวเอง ขอหมอลดอาหาร ลดน�า้หนกัลงบ้าง 
วันเวลาผ่านไป พบหมออีกครั้ง น�้าตาลเท่าเดิม
ก็ดีใจ แต่ว่า ความจริงคือค่าน�้าตาลในเลือดนั้น

เพิม่ไปตัง้แต่ครัง้ทีแ่ล้ว สญัญากบัหมอว่าจะดแูล
ตัวเอง ลดน�้าหนัก ออกก�าลังกาย จนแล้วจน
เล่าค่าน�้าตาลในเลือดคงสูงเกินค่าที่ก�าหนดอยู่ดี 
บางทีก่อนพบหมอ ปฏิบัติตัวดีมาก แต่ก่อน
หน้านัน้ไม่ใช่ หมอจบัได้ เดีย๋วนีห้มอจงึให้หาค่า 
น�า้ตาลสะสม หลอกตวัเอง หลอกหมอไม่ได้แล้ว 
เพราะค่าน�า้ตาลสะสมนัน้ แสดงถงึจ�านวนน�า้ตาล
ในเลือดย้อนหลังสามเดือน หลอกกันไม่ได้แล้ว 
สรุปคือ ติดหวาน หากไม่แก้ตรงนี้ น�้าหนักเกิน
ตามมา เบาหวานผสมโรง อื่นๆอีก

คุณลูกติดเกม คุณแม่ติดหวาน ส่วน
คุณพ่อไปตรวจสุขภาพ ความดันสูง ไม่เป็นไร 
เพราะอายุเพิ่มขึ้น ความยืดหยุ่นของเส้นเลือด
น้อยลง ความดันโลหิตย่อมสูงขึ้นเป็นธรรมดา 
นิดๆหน่อยๆ ไม่เป็นไร ความดันสูง ถ้าแค่นั้น 

ติดเกม ติดหวาน ติดเค็ม
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ก็ยังสามารถควบคุมได้ ทานยาคุมได้ แต่ต้อง 
ไม่เครียด มีคนรู้จักท่านหนึ่งเป็นผู้หญิง อาย ุ
ไม่มาก ความดันโลหิตสูงโดยที่ไม่รู้ตัว ไม่สนใจ  
ไม่เคยตรวจสุขภาพ วันดีคืนดี เส้นเลือดแตก 
ในสมอง พระอวยพระพร ที่สามารถผ่าตัด
สมอง และกลบัคนืสูส่ภาพปกตไิด้ ตรวจสขุภาพ 
พบว่านอกจากความดันสูง ยังมีค่าน�้าตาลสูง  
และติดหวาน ติดเค็ม เป็นสิ่งที่ดูเล็กน้อย แต่
ผลกระทบนั้นมากมายนัก ลองดูอาหารไทย  
ต้องปรุงรส ใส่น�้าปลา ซีอิ๊ว ซึ่งให้ความเค็ม 
ทั้งนั้น แต่เราบอกว่า ไม่กินเค็ม แต่อาหารที่ทาน 
นัน้รสจดัจ้าน และเคม็ในตวัเองอยูแ่ล้ว นอกจาก
นั้น ในโต๊ะอาหาร มีผู้มีน�้าใจดี ใส่ถ้วยพริก
น�้าปลาไว้ให้เติมตามชอบ (ติดเค็ม) อีกด้วย  
ลองดูว่า ในโต๊ะอาหารไม่ต้องมีน�้าปลาดูจะได้ 
หรือไม่ พวงอาหารมักจะมีเครื่องปรุงสี่อย่าง  
นอกจากพริกป่น พริกน�้าส้ม อีกสองอย่างคือ 
น�้าตาล (ไม่ติดหวาน) น�้าปลา (ไม่ติดเค็ม)

ลองเริม่ต้นทีต่วัเราเองวนันีเ้ลยได้หรอืไม่  
ลดหวาน ลดเค็ม ลองลดครึ่งหนึ่งก่อน ทานผัก 
ทานผลไม้ที่รสไม่หวานมาก ไม่ใช่ตอนนี้หน้า
มะม่วง หน้าทุเรียน จัดเต็ม ไม่ใช่นะ ผลไม้ที่
ไม่มีแคลอรี่สูงมากนะ

อาหารกรุบกรอบ มักมีรสชาติอร่อย  
เคม็นดิๆ ทานมากๆ กก็ลายเป็นเค็มมาก แน่นอน 
ทานนดิๆ หน่อยๆ ไม่เปน็ไร แต่ยิง่ทานย่ิงอร่อย 
ติดหวาน ติดเค็ม อร่อย ทานมากๆ ไม่เป็นผลดี 
แน่นอน

ก่อนทานขนมอร่อย ดฉูลากข้างๆ สกันดิ  
ดูข้อมูลโภชนาการ ข้อแรก ดูพลังงานต่อหน่วย 
บรโิภค ข้อทีส่อง ดปูรมิาณไขมนัและไขมนัอิม่ตวั 

ข้อทีส่าม ดปูรมิาณน�า้ตาล ข้อทีส่ี ่ดปูรมิาณเกลอื 
(โซเดี่ยม) ข้อแรกพลังงานมากออกก�าลังกาย
เผาผลาญน้อยอ้วนแน่นอน ข้อสองไขมัน อ้วน
และอ้วน ข้อสาม น�้าตาล (ติดหวาน) ข้อสี่เกลือ  
(โซเดี่ยม) คือ (ติดเค็ม) จะเห็นว่าฉลากช่วย
เตือนเราที่ติดหวาน ติดเค็ม ให้บริโภคน้อยๆ
ด้วย แต่เป็นทีน่่าเสยีดายท่ีฉลากพวกนีต้วัอกัษร
จะเลก็มาก ไม่เอือ้โดยเฉพาะสว.ท้ังหลายให้อ่าน
เข้าใจง่ายๆ แต่ข้อควรระวัง อาหารกรุบกรอบ 
ที่อร่อยย่อมมีผลตามมาเสมอ

ทีส่�าคญั ออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอจะ 
ช่วยได้ ขอให้มีสุขภาพดีตลอดไปด้วย 
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บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

ความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นสายสมัพนัธ์ 
ตามธรรมชาติ แต่ส�าหรับคริสตชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ครอบครัวของพระสงฆ์หรือนักบวช 
เป็นสายสัมพันธ์ครอบครัวแบบเหนือธรรมชาติ
จริงๆ เดือนที่ผ่านมา เป็นวันที่ผมเห็นมุมของ
ครอบครัวรอบๆ ตัวผม

เรื่องที่แรก เป็นเรื่องครอบครัวของ 
พระสงฆ์ นักบวช ผมมีโอกาสได้ไปแบ่งปันงาน 
และจิตตารมณ์ธรรมทูตให้กับพระสงฆ์ ใน
โอกาสเข้าเงียบประจ�าเดือน ที่สังฆมณฑล
จันทบุรี ซึ่งผมบอกกับพี่น ้องสงฆ์เสมอว่า  
ผมออกท�างานนี้ในนามของสังฆมณฑล โดย
ร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย ผมมีโอกาสได้

พูดถึง โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล ซึ่งจะ
เป็นอาคารแพร่ธรรมไปด้วยในตัว เพราะจะใช้
ส�าหรับสอน ค�าสอนและเป็นหอพักส�าหรับเด็ก
ยากจนด้วย มพีีน้่องสงฆ์หลายท่านได้มส่ีวนร่วม 
ในการสนับสนุนงาน ธรรมทูตท่ีผมท�าอยู ่นี้  
ยิ่งท�าให้ผมมั่นใจว่า แม้จะต้องหาทุนทรัพย์อีก
มากส�าหรับอาคารสามชั้นนี้ แต่พระเป็นเจ้าจะ
ท�าให้บงัเกดิผลอย่างแน่นอน... ในช่วงระหว่างที่ 
ทานอาหารเย็นด้วยกันวันหนึ่งพวกเราพระสงฆ์
ก็ได้อวยพรพระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี ใน
โอกาสครบรอบวันบวชเป็นพระสงฆ์ 30 ปี  
(9 พ.ค. 1987) และฉลองศาสนนามควบไปเลย 
ท�าให้ผมรู้สึกถึงความเป็นครอบครัวสงฆ์มาก

เมื่อครอบครัวเราได้พบกัน
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จากนั้นอีกวันหนึ่ง ผมก็ได้มีโอกาสไป
กระตุ้นจิตตารมณ์ธรรมทตูให้น้องเณรเลก็ บ้านเณร
พระหฤทัย ศรีราชา ตามค�าเชิญของ คุณพ่อกฤษฎา 
สุขพัฒน์ คุณพ่ออธิการบ้านเณร ในโอกาสเข้าเงียบ
ประจ�าปีก่อนเปิด ปีการศกึษา... ผมได้กลบัมาครัง้นี้  
เหน็ว่ามหีลายอย่างได้เปลีย่นไปและเหน็ว่างานอบรม
เพาะบ่มกระแสเรียก เป็นงานที่ท้าทายมากขึ้นใน
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ครอบครัวของเด็กๆ เหล่านั้น มีส่วน
ส�าคัญอย่างมากที่จะวางรากฐานกระแสเรียกให้กับ
พวกเขา พ่อแม่ที่เข้าใจกระแสเรียกดี ก็จะส่งผลให้
เด็กๆ เข้าใจถูกต้อง เกี่ยวกับกระแสเรียกแห่งการ
อุทิศตนเพื่อเป็นพระสงฆ์นี้ด้วย

กลบัมาทีพ่ืน้ทีง่านธรรมทตูอกีคร้ัง หลงัจาก 
ไปแบ่งปัน ตอนนี้ก็เป็นฝ่ายรับบ้าง เพราะเป็นช่วงที่  
พระสงฆ์ทุกคนในประเทศกัมพูชา (15-20 พ.ค. 
2017) จะได้มีโอกาสเข้าเงียบประจ�าด้วยกัน ซึ่งปีนี้
นบัว่ามากขึน้กว่าปีก่อน เพราะมถีงึ 51 องค์ นบัเป็น 
อกีครอบครวัหนึง่ของผม ทีม่คีวามหลากหลายสดุๆ 
ทัง้ด้านเชือ้ชาต ิรูปแบบชวิีต และการท�างาน การอบรม 
ที่ได้รับกันมาที่มาจากต่างกลุ่มต่างคณะกัน แต่เป็น
ครอบครวัทีน่่าทึง่มากว่า ทกุคนมาอยูท่ีน่ีเ่พือ่ช่วยกนั 
ก่อสร้างพระศาสนจักรท้องถิ่นที่ประเทศกัมพูชานี้ 
ด้วยกนัทัง้สิน้ ตามพระพรทีพ่ระเจ้าได้ให้กบัพวกเขา  
ในปีนีด้เูหมือนมาจ�านวนชาตทิีมี่มากทีส่ดุคอื เกาหลี 
ซึ่งมีทั้งจากคณะธรรมทูตจากเกาหลีเอง จากคณะ
เยสุอิต ส่วนไทยเราตอนนี้ ก็นับว่าน้อยลงครับ 
เพราะคุณพ่อวีระชัย ศรีประมงค์ ลูกพี่ใหญ่ของเรา 
ขอกลับมารักษาตัวที่เมืองไทย 1 ปี และคุณพ่อ
ไตรรงค์ มูลตรี ก็ยังไม่กลับจากการศึกษา

การเข ้าเงียบปีนี้ ได ้ รับการแนะน�าจาก
พระคุณเจ้าเซบาสเตียน ฟรังซิส พระสังฆราช 
จากสังฆมณฑลปีนัง ซึ่งส�าหรับคนไทยเราก็คงทราบ
เกี่ยวกับสักการสถานนักบุญอันนา พระคุณเจ้าเองก็
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เป็นศิษย์เก่า ที่บ้านเณร General College ซึ่งมี 
พระสงฆ์ไทยหลายคน กเ็รยีนจบจากทีน่ัน่ พระคณุเจ้า 
ได้แบ่งปันจากพระคัมภีร์ที่เน้นจิตตารมณ์ธรรมทูต
ให้กับพวกเรา ผมได้มีโอกาสไปส่งพระคุณเจ้ากลับที่ 
สนามบนิในวนัสดุท้ายด้วย วันสดุท้ายก่อนกลบัพวกเรา 
ได้รับเชิญจากโรงแรมซาเลเซียน ที่กรุงพระสีหนุ 
รบัรองอาหารเย็นให้ ซึง่เด็กๆ ทีโ่รงเรียนการโรงแรม
ทีน่ัน่ ได้มโีอกาสได้ฝึกฝนการเป็นบรกิรไปด้วยในตัว 
ขอบคุณคณะซาเลเซียนไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับ

เรื่องครอบครัวสุดท้าย ก็คือเรื่องราวของ 
“ซันนี” ชาวปากีสถานที่หลบภัยเบียดเบียนศาสนา  
มาพกัอยูท่ีว่ดัของผม ตอนนีซ้นันใีช้ความสามารถทาง
ด้านครู ช่วยผมเปิดคอร์สสอนภาษาอังกฤษ ใช้เป็น
สื่อประกาศพระวรสารส�าหรับคนกัมพูชา แต่ปัญหา 
ที่ก�าลังคุกคามชีวิตเขาตอนนี้คือ เรื่องของโรคหัวใจ  
ตอนนี้ทางหน ่วยงานช ่วยเหลือผู ้ อพยพของ
สหประชาชาติ ได้รับรองว่าจะหาทางส่งเขาไปรักษา
ที่ประเทศที่สาม ก็ย่ิงท�าให้เขาย่ิงคิดหนักเข้าไปอีก  
เพราะนั่นหมายความว่า เขาจะไม่ได้เห็นหน้าลูกเมีย

อกีเลย อย่างน้อยกเ็ป็นเวลา 5 ปี ถ้าถกูส่งตัวไปแล้ว 
เราจึงเริ่มหาทางช่วยเหลือโดยติดต่อออกจดหมาย
รับรอง เพื่อขอวีซ่าให้พวกเขา (ต�ารวจเรียกเกือบ
สองหม่ืนบาท) เราพยายามหาความช่วยเหลือจาก 
กลุม่ครสิตชนท่ีนีด้่วย ท่ีสดุก็ได้จดหมายรบัรองนีแ้ละ
หาค่าตั๋วเครื่องบินให้ครอบครัวเขาอีก... จนในที่สุด 
พวกเขาได้มาฉลองปัสกาด้วยกันที่นี่ คือภรรยาและ
ลูกเล็กๆ อีกสามคน (คนโตสามขวบ คนสุดท้อง
หนึ่งขวบ) สร้างความยินดีอย่างล้นเหลือส�าหรับเขา
และครอบครัว... แต่สองวันมานี้ซันนี มีอาการเจ็บ
หน้าอกก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลด่วน... ภรรยาเขา 
ร้องไห้ ขอให้ทางวัดช่วย เราได้ปลอบใจเธอและ
พยายามช่วยเท่าทีท่�าได้ ซึง่ระหว่างรอไปประเทศทีส่าม
นี้... ทางวัดยอมรับภาระด้วยความรักแบบคริสตชน 
ส�าหรับเขา คือ ค่าอาหาร ค่ายารักษาโรค ค่านมลูก 
และค่าใช้จ่ายเลก็น้อย ถ้าพ่ีน้องอยากช่วยเหลอืซนันี
และครอบครวั โปรดแจ้งความประสงค์ได้ครบั ท่ี ID 
Line: pauldenny หรือ dentms@gmail.com 
ขอพระอวยพรพี่น้อง ทุกท่านเสมอครับ 
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

ตราแผ่นดิน 

ทกุประเทศจะมสีญัลกัษณ์ทีเ่ป็นทางการ
หรือที่เราเรียกว่า “ตราแผ่นดิน” (National 
Emblem) และเพลงชาติ (Nat ional 
Anthem) ประเทศไทยเราใช้พญาครุฑอัน 
เป็นพาหนะของพระวิษณุเป็นตราแผ่นดินอย่าง
เป็นทางการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หก ตราแผ่นดิน 
นั้นมักจะแฝงความหมายที่ส�าคัญไว ้ เช ่น
ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้พญาอินทรีย์หัวขาว
กางปีก อุ ้งเล็บของขาข้างขวาก�าก่ิงมะกอก 
อันเป ็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ อุ ้ ง เล็บ 
ของขาข้างซ้ายก�าลูกธนูอันเป็นอาวุธในการรบ  
หัวของพญาอินทรีย์หันไปทางขวา มีนัยว่า
อเมริกานั้นพร้อมรบแต่ใฝ่สันติมากกว่า แต่ 
บางคนแซวว่าน่าจะหันผิดด้าน

ตราแผ่นดนิทีเ่ป็นรปูอนิทรย์ีสองหวัของ
รัสเซียไม่ได้มีวัตถุประสงค์มาข่มอเมริกาที่ใช้
อินทรีย์หัวเดียว แต่เชื่อมโยงกับคริสตศาสนา 
นิกายออร์โธดอกซ์อย่างแนบแน่น พวกเราคง
ทราบดีว่าเวลาพูดถึงอาณาจักรโรมันก็จะต้อง
นึกถึงกรุงโรมที่เป็นเมืองหลวงแห่งแรก เรียกว่า 
โรมันยุคที่หนึ่ง ต่อมาในปี ค.ศ. 330 จักรพรรดิ 
คอนสแตนตินแห่งอาณาจักรโรมันได้สร้าง 
เมืองหลวงใหม่ชื่อกรุงคอนสแตนติโนเป ิล 
ตั้งในท�าเลที่อยู ่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเซีย 
ปัจจุบันคือกรุงอิสตันบูลในประเทศตุรกี

โรมยุคที่หนึ่งและสอง

ในขณะที่โรมฝั่งตะวันตกในยุโรปก�าลัง
เสื่อมถอยลงทั้งปัจจัยภายในและการถูกชน
เผ่าอื่นๆที่โรมเคยไปย�่ายีมารุกรานและตีโรม
แตกได้ในปี ค.ศ. 476 แต่กรุงคอนสแตนติ- 
โนเปิลกลับเป็นศูนย์กลางการปกครองท่ีเจริญ
รุ ่งเรืองขึ้นเรียกขานเป็นอาณาจักรไบแซนทีน
หรือโรมยุคที่สอง คริสตศาสนาทางกรุงโรมมี
สมเด็จพระสันตะปาปาเป็นผู้น�าสูงสุดถือเป็น
คริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก (Roman 
Catholic Christianity) ส่วนคริสตศาสนา
ทางฝ่ายตะวันออกที่ตอนนี้อยู่ภายใต้อาณาจักร 
ไบแซนทีนเป็นศูนย์กลางเรียกว่า นิกายออร์โธ- 
ดอกซ์คาทอลิก (Orthodox Catholic 
Christianity) มีสังฆราชของแต่ละท้องถิ่น
ปกครองกนัเองไม่มปีระมขุสงูสดุเช่นสมเดจ็พระ
สนัตะปาปา นกิายออร์โธดอกซ์ได้แผ่ขยายไปใน
เอเชียกลางและดินแดนที่เป็นประเทศรัสเซียใน
ปัจจุบันจนกลายเป็นศาสนาประจ�าชนเผ่าสลาฟ
ต้นก�าเนิดของชาวรัสหรือรัสเซียตั้งแต่ ค.ศ. 998

ไบแซนทีนได้ก�าหนดให้ตราแผ่นดิน 
ประจ�าอาณาจักรเป็นนกอนิทรย์ีสองหัวสยายปีก  
นกอินทรีย์นั้นจัดเป็นพญานก ไม่เหมือนแร้ง 
หรืออีกา บินสูง ว่องไว มองไกล สง่างาม  
รักเดียวใจเดียว สามารถโฉบลงมาตะครุบเหยื่อ 
ด้วยกรงเล็บที่แข็งแรงได้อย่างรวดเร็ว เป็น

รัสเซีย : พญาอินทรีย์สองหัว 
(ตอนที่สอง)
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สัญลักษณ์ของอ�านาจจากที่สูง มีการถกเถียง
ว่าท�าไมต้องสองหัวด้วย ทฤษฎีที่อธิบายก็มี
มากหลายเช่นอาณาจักรไบแซนทีนนั้นกินพื้นที่
ครอบคลุมทั้งยุโรปและเอเชีย พญาอินทรีย์ 
หัวเดียวคงดูสองด้านไม่ได้ บางทฤษฎีก็บอกว่า 
เป ็นสัญลักษณ ์ว ่ า ไบแซนทีนและโรมนั้น
มีฐานะเทียบเท่ากัน แต่ทฤษฎีที่ฟังดูเข้าท่า
คือผู ้ปกครองอาณาจักรในสมัยโบราณต้อง
อ้างอิงอ�านาจจากศาสนาจักรด้วย หรือได้รับ 
การยอมรบัทัง้จากฝ่ายโลกและจากฝ่ายศาสนา แต่
อ�านาจทางฝ่ายโลกนั้นไม่ยั่งยืนจีรัง มีอาณาจักร
เกิดใหม่ รุ่งเรือง และในที่สุดของต้องล่มสลายไป  
อาณาจกัรไบแซนทนีกห็นกีฎอนันีไ้ม่พ้น ในปี 1453  
กษัตริย ์มาเหม็ดแห่งอาณาจักรออตโตมานก็ 
บุกมาตีกรุงคอนสแตนตินโนเปิลแตกจนได้ 

ปลดแอกมองโกล

ก่อนจะมาเป็นประเทศรสัเซยี ชาวสลาฟ 
และชาวรัส (Russ) ที่อยู่ในดินแดนรัสเซียนั้น 
แยกกนัอยูเ่ป็นเมอืงใครเมอืงมนั เช่นทีเ่มอืงเคยีฟ 
และเมอืงมอสโคว์ ในช่วงปี ค.ศ 1237-40 กองทัพ 
เผ่ามองโกได้ขยายอ�านาจจากทางฝั ่งเอเซีย 
ข้ามเขาไปยึดครองหลายเมืองในยุโรปรวมถึง 
เคียฟและมอสโคว์ตลอดจนดินแดนต่างๆ  
ทีช่าวสลาฟอยู ่ชาวเมอืงจะลกุขึน้สูก้ส็ูไ้ม่ได้เพราะ
ขาดความสามัคคี มาได้เจ้าชายแห่งมอสโคว์ 
ที่ชื่อ ดิมิตรี ดอนสกอย (Dmitry Donskoy)  
ท่ี เริ่มรวบรวมผู ้คนในที่ต ่างๆให้มารวมหัว 
จมท้ายกันสู้กับอาณาจักรมองโกล สมัยนั้นเวลา
จะสูก้นันอกจากไพร่พลแล้วแพ้ชนะอยูท่ีก่�าลงัใจ 
เป็นหลัก เพื่อให้เกิดขวัญก�าลังใจที่ดี เจ้าชาย 
จึงได ้ไปปรึกษาหารือกับนักบุญเซอร ์จิอุส 
(Sergius) ที่เป็นนักบวชออโธดอกซ์เพื่อขอศีล

ขอพร ท่านนักบุญเซอร์จิอุสเป็นคนที่ชาวบ้าน 
ให้ความเคารพนับถือกันมาก ท่านยึดวินัยสงฆ์
และถือความยากจนแบบสละโลกจริงๆ ท�างาน
และภาวนาอย่างเข้มแข็ง รัสเซียค่อยๆ ยึดเมือง 
คืนจากผู ้ปกครองที่ เกี่ยวข ้องกับมองโกล 
อันได ้แก ่ชาวเติร ์กหรือที่ เรียกว ่าตาร ์ตาร ์  
รัสเซียจึงเป็นอาณาจักรใหม่ท่ีเริ่มก่อก�าเนิด 
และมีบทบาทจากนั้นเป็นต้นมา

โรมยุคที่สาม

ในช่วงที่อาณาจักรไบแซนทีนล่มสลาย
ลงนั้น พระเจ้าอีวานท่ีสามของรัสเซียได้รับรู ้
เหตุการณ์และต่อมาพระองค์ได้อภิเษกสมรส
กับเจ้าหญิงของฝ่ายไบแซนทีน พระองค์จึงอ้าง 
ที่จะเป็นผู ้น�าของโรมยุคที่สาม กษัตริย์ของ
รัสเซียจึงเรียกตัวเองว่าเป็นซาร์สซึ่งตรงกับ
ค�าว่าซีซาร์สของโรมัน พร้อมกันนั้นก็รับเอา
อนิทรย์ีสองหัวของไบแซนทีนมาเป็นตราแผ่นดนิ 
ด้วย แต่เพิ่มรูปอัศวินขี่ม้าปราบมังกรอยู ่ ท่ี
หน้าอกอินทรีย ์ อัศวินขี่ม ้านั้นตามประวัติ 
หมายถึ งนัก บุญจอร ์ จ ท่ี เป ็น ตัวแทนของ 
ฝ่ายธรรมะฆ่ามังกรอันเป็นตัวแทนของฝ่าย
อธรรม นักบุญจอร์จนั้นเป็นองค์อุปถัมภ์ของ
เมืองมอสโคว์

ศูนย์กลางการปกครองของจักรพรรดิ
รัสเซียในยุคแรกอยู่ที่กรุงมอสโคว์มีพระราชวัง 
เครมลินเป็นที่ประทับของเจ้านายชั้นสูง เครมลิน 
แปลว่าป้อมค่ายมีเจตนาเพื่อป้องกันการรุกราน 
ของศัตรู ตั้งอยู่บนเนินเขาสามารถเห็นสิ่งต่างๆ  
ได้รอบมีแม่น�้าล้อมและมีก�าแพงสูงใหญ่เป็น 
ปราการยากทีใ่ครจะเข้าตไีด้ นอกจากพระราชวงั
ที่ใช ้เป็นที่ประทับของจักรพรรดิแล้ว องค์
ประกอบที่ส�าคัญซึ่งจะขาดไม่ได ้เลยคือวัด  
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ที่ส�าคัญมีอยู ่ด้วยกันสามวัดตั้งอยู ่ติดๆ กัน 
ได้แก่วัดอัครเทวดามีคาเอล วัดแม่พระปฏิสนธิ
นิรมล และวัดอัสสัมชัญหรือแม่พระยกขึ้น
สวรรค์ ที่ต้องมีหลายวัดเพราะแต่ละวัดนั้น 
ใช้ในโอกาสส�าคัญแตกต่างกัน เวลาเจ้าชาย 
เจ้าหญงิตวัน้อยๆ จะท�าพธิล้ีางบาปจะใช้วดัหนึง่  
เวลาแต่งงานหรือขึ้นครองราชย์จะใช้อีกวัดหนึ่ง  
เ มื่ อ ต ายล งก็ จ ะปร ะกอบพิ ธี อี ก วั ดหนึ่ ง  
ผมเองก็จ�าได้ไม่แม่นย�าว่าวัดไหนใช้ท�าอะไร 

สถาปัตยกรรมของวัดในวังเครมลิน
จะมีลักษณะเฉพาะคือมียอดเป็นโดมหลาย
ยอดในวัดเดียวกัน จ�านวนยอดโดมจะบ่งบอก 
ว่าภายในวดันัน้มกีีว่ดัน้อย ไม่เหมอืนสถาปัตย- 
กรรมของฝ่ายยุโรปที่ดูจากภายนอกไม่สามารถ 
บอกได้ว่ามีวัดน้อยกี่วัด ยอดโดมวัดท่ีเป็น
เอกลักษณ ์มากที่ สุดน ่ าจะเป ็นวัดนักบุญ 
เบซิลที่อยู ่นอกก�าแพงพระราชวังเครมลิน 
ประกอบด้วยโดมรูปหัวหอมที่แตกต่างกันไป
และมีสีสันสดใสสิบยอด ที่เรียกโดมหัวหอม
นัน้จริงๆแล้วเป็นรูปจ�าลองเปลวเทยีนทีจ่ดุถวาย
พระ แน่นอนว่ามีวัดใหญ่น้อยรวมกันสิบวัด 
ชื่อเป็นทางการคือวัดแห่งการสวดช่วยวิงวอน 
Cathedral of the intercession สร้างโดย 
พระเจ้าอีวานที่สี่ในปี 1555 เพื่อระลึกถึง 
ชัยชนะของรัสเซียที่ยึดเมืองคาซาน (Kazan) 
จากตาร์ตาร์ได้ 

อาณาจักรฝ่ายโลกและฝ่ายสวรรค์

เป ็นธรรมดาของมนุษย ์ที่ต ้องการ
แสวงหาอ�านาจเหนือผู ้อื่น อาณาจักรต่างๆ 
ในโลกนี้ก็ล้วนเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เผ่าพันธ์ุ
หนึ่งได้ไปท�าสงครามรุกรานมนุษย์เผ่าพันธุ์อื่น  
ฝ่ายชนะกจ็ะยดึเอาสมบตัแิละทรพัยากรของฝ่าย

แพ้มาใช้ และเพื่อให้ด�ารงสถานะของอาณาจักร
ได้ก็ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองก�าลัง
ทหาร สะสมอาวุธยุทธภัณฑ์ และหลายๆ ครั้งก็
ดงึเอาพระเจ้ามาเข้าข้างฝ่ายตนเอง แต่อาณาจกัร
ฝ่ายโลกนั้นเมื่อมีรุ่งเรืองก็ย่อมมีการเสื่อมถอย
ไม่อาจด�ารงอยู่อย่างถาวรได้ พระเยซูคริสตเจ้า
ได้ตรัสอย่างชัดเจนว่าพระองค์มามิใช่เพื่อการ
สร้างอาณาจักรบนโลกนี้ แต่มาเพื่อเชิญและ 
ช่วยให้เราเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า อาณาจักร
ท่ีปฏิเสธอ�านาจและสมบัติฝ่ายโลก อาณาจักร
ที่ไม่ได้มาด้วยการต่อสู้กับคนอื่น แต่เป็นการ 
ท�าสงครามต่อสู้ทางจิตใจเอาชนะด้านมืดของ
มนุษย์เราแต่ละคนเอง 
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สื่อศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

เทววิทยาไซเบอร์/ดิจิตอล:  
การทบทวนความผูกพันระหว่างเรากับพระเป็นเจ้า  

และมนุษยสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล
 คุณพ่อแอนโทนี่ เลอ ดึ๊ก, SVD*

มุมมองนี้ตั้งบนความคิดที่ว ่า การ 
หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์อันแท้จริงต้องใช้มิติ
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการสัมผัสทาง
กายภาพ ซึ่งโลกเทคโนโลยีไม่สามารถให้ได้  
ทั้งสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 และ 
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ท่ี 2 
ให้ความส�าคัญในการปฏิสัมพันธ์ต่อกันของ 
มนุษย์ จากถ้อยค�าที่ให้ไว้ในงาน วันส่ือสาร 
มวลชนสากล ในระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง
ของพวกท ่ าน 59 สมเด็จพระสันตะปาปา  
ยอห์น ปอล ที่ 2 ให้ข้อคิดว่า “ความสัมพันธ์ที ่
เกิดจากวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถ
แทนที่การติดต่อสื่อสารโดยตรงของมนุษย์”60

แม้จะรู้ว่าข้อก�ากัดในด้านความสัมพันธ์ 
เกดิขึน้จากเว็บไซต์ ความเป็นจริงและการยอมรบั 
ความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ควรถูกละเลย แต่กลับ 
ต้องตระหนักถึงการมีตัวตนของความสัมพันธ์ 
นั้นๆ ตลอดจนน�ามันมาช่วยในการขยายสถิติ 
ในปัจจุบันว่า ความหมายของความสัมพันธ ์
เหล่านี้คืออะไร และการเรียกเพื่อนมนุษย์ใน 
เชิงออนไลน์มีความหมายอย่างไร ถึงแม้ว่าทั้ง  
สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต์ ที ่16 และสมเดจ็
พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้ทรงเตือน 
ให้ระวังความสัมพันธ์แบบออนไลน์ไว้แล้ว แต่
ท่านท้ังสองตระหนักดีถึงสถานการณ์ปัจจุบัน 
และประตูโอกาสต่างๆ ที่ความสัมพันธ์เช่นนี้ได้
สร้างขึ้น สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16  

ได้ยอมรบัถงึรปูแบบ “การกระจายข้อมลูข่าวสาร
ว่าได้ให้ก�าเนิดวิถีทางใหม่ในการเรียนรู ้และ 
การคิด ที่มีโอกาสจะสร้างความสัมพันธ์และ 
สร้างสมาคม / มติรภาพอย่างคาดไม่ถงึ”61 นีไ่ม่ใช่ 
เพียงการน�าผู้คนรวมกลุ่มกันง่ายขึ้น แต่ยังช่วย 
ในงานอภิบาลอีกด้วย สมเด็จพระสันตะปาปา 
เบเนดิกต์ ที่ 16 กล่าวถึงเหล่าพระสงฆ์ที่ “ก้าวสู่ 
ประตูของยุคใหม่ที่เทคโนโลยีได้สร้างรูปแบบ
ความสมัพนัธ์ท่ีไร้พรมแดน ท�าให้พวกเขาถกูเรยีก 
ให ้ตอบรับการอภิบาลโดยใช ้ สื่ ออย ่ า งมี
ประสทิธิภาพในการสือ่การเพ่ือการรบัใช้พระวาจา 
ของพระเจ้า”62

ความสัมพันธ์แบบออนไลน์ไม่จ�าเป็น
ต้องเป็นตัวเลือกที่จะเลี่ยงความสัมพันธ์ในชีวิต
จริงเสมอไป หากแต่เป็นสัญลักษณ์ของความ
ปรารถนาของมนุษย์ในการติดต่อกับบุคคล
อื่นๆ ความหลากหลายของแอพพลิเกชั่นของ
อินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู ้คนพัวพันในการสร้าง
ความสัมพันธ์ การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร และ
แนวคิด การสร้างความบันเทิงในรูปแบบใหม่ๆ 
พร้อมทัง้สามารถโน้มน้าวให้เราเหน็ภาพของการ
เชื่อมโยงในจิตวิญญาณของพวกเขาได้เช่นกัน63 
สิ่งนี้แสดงถึงความจ�าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ท่ี
ปรารถนาเปิดเผยตัวเองต่อผู้อื่น และแสวงหา
การติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยแสดงออกเพื่อ
ช่วยในการเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์.64 
ยุคดิจิตอลและลักษณะของความสัมพันธ์ใน 

ต่อจากฉบับที่แล้ว
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ส่ิงแวดล้อมลกัษณะนีเ้ป็นการทดสอบและนยิาม
ความหมายของค�าว่าเพือ่นและเพือ่นมนษุย์ เรือ่ง
อุปมาของชาวสะมาเรียผู ้ใจดีที่ถูกเล่าโดยพระ
เยซูเจ้าให้ข้อคิดในการตัดสินว่าใครคือเพื่อนที่ดี  
โดยไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกลุ่มคนหรือสถานะ 
ทางสังคมใดๆ แต่บนพื้นฐานของความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ที่ควรมีต่อคนอื่น ในเรื่องอุปมา ชายชาวยิว 
คนหนึง่ได้ถกูโจรท�าร้ายและปลน้ทรพัย์สนิระหว่าง 
ทางจากเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยรีโค ในขณะที่เขา 
นอนอยูข้่างถนน อยูร่ะหว่างความเป็นความตายนัน้  
มพีระสงฆ์และเลว ี2 คนเดินผ่านไปโดยไม่เหลยีวแล  
จนในท่ีสุด ชาวสะมาเรียเดินทางผ่านมา เขา
ให้ความช่วยเหลือชายชาวยิวจนรอดชีวิตจาก
เหตุการณ์เลวร้ายนั้น ในสังคมชาวยิวเชื่อว ่า 
ชาวสะมาเรียเป็นคนที่ไม่มีค่า และการมีความ
สัมพันธ์กับพวกเขาเป็นสิ่งต้องห้าม ซึ่งต่างจาก 
พระสงฆ์และชาวเลวีท่ีได้รับความเคารพสูงสุด  
ได้รับการศึกษา และเป็นผู้มีอ�านาจ ถึงกระนั้น  
ในเรื่องอุปมา พวกเขาล้มเหลวในการช่วยเหลือ
คนของพวกเขาเอง ชาวสะมาเรียแสดงถึงความ 
มีเมตตา และความเห็นอกเห็นใจเหนือความ 
คาดหมายของชายเคราะห์ร้าย

อุปมาเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี แสดงถึง
ตัวอย่างของความสัมพันธ์ที่ไม่จ�ากัดโดยกรอบ
ของกฎที่สร้างขึ้นทางวัฒนธรรม สังคมหรือ
ศาสนา ยิ่งไปกว่านั้นยังให้ความส�าคัญในความ
สัมพันธ์ที่เป็นไปได้จากการแสดงออกโดยหัวใจ 
ท่ีเปี่ยมด้วยความเอื้อเฟื้อ เมตตา และเห็นใจ
ผู้อื่น ถึงแม้ว่าเรื่องนี้บอกเล่าโดยพระเยซูเจ้า
เมื่อสองพันปีมาแล้ว แต่รูปแบบความสัมพันธ์ที่
พระเยซูเจ้าทรงสอนในเร่ืองนี้ไม่ได้ล้าสมัยตาม
กาลเวลา หากแต่ยังมีความเชื่อมโยงมาจนถึง
ยุดดิจิตอลนี้ด้วย ยุคดิจิตอลเปิดโอกาสใหม่ๆ 
และข้อจ�ากดัต่างๆได้ช่วยเราให้สามารถไตร่ตรอง
ความสัมพันธ์นี้ในแบบใหม่เช่นกัน 

ไซเบอร์สเปซเป็นพ้ืนท่ีท่ีผู ้คนท่ัวโลก 
ทั้งต่างวัฒนธรรม ศาสนา และบริบทของสังคม  
สามารถรวมเป ็นหนึ่งและเชื่อมต่อโดยการ 
แลกเปลี่ยน แบ่งปัน และแม้กระทั่งสนับสนุน
แนวคิดท่ีของมนุษย์ท่ีเหนือความคาดหมายได้  
ถ้าความสมัพันธ์ไม่ต้องมข้ีอจ�ากดัทางวฒันธรรม 
เพศ หรือสถานะทางสังคม ความสัมพันธ์นั้นๆ  
ต้องไม่เดนิถอยหลงักลบัเพยีงเพราะระยะทาง ไม่ว่า 
จะเป็นโดยปฏิบัติหรือทางโลกเสมือนจริงก็ตาม

ยุคดิจิตอลเน้นความต้องการพื้นฐาน 
ของมนุษย์ที่ปรารถนาอยากมีเพื่อน มิตร ไม่ว่า 
ผู้คนจะอยู่ในยุคสมัยใดก็ตามแต่ บางคนอาจติด 
ในความสัมพันธ ์ออนไลน์ซึ่งซ ่อนตัวเองจาก
การปฏิสัมพันธ์กับผู ้คนอ่ืนๆโดยเฉพาะผู ้คนที่
อาศัยอยู่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามอาจมีคน 
ตัง้ค�าถามว่า: การตดิอยูก่บัความสมัพนัธ์ออนไลน์ 
ท�าให้เราห่างเหินกับเพื่อนบ้านจริงหรือไม่ หรือ
มันมีผลกระทบกับสังคมอย่างไรกับการที่เราและ
เพื่อนบ้านอยู่กันมานานแล้วแต่ยังไม่รู้จักแม้แต่
ชื่อของกันและกัน และคนๆหนึ่งจ�าเป็นต้อง
พยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่มีความใกล้ชิด 
ทางร่างกายหรือไม่ นี่เป็นเหมือนปัญหาของ 
ไก่และไข่ ใน 10 ปีที่ผ่านมา เครือข่ายสื่อสังคม
ที่ เน ้นเทคโนโลยีระบุต�าแหน่ง (location-
based) เช่น Foursquare and Gowalla 
ได้เปิดตัวขึ้น ในส่วนของ Foursquare นั้น 
มันเป็นแอพพลิเกชั่นในการบรรยายความเห็น
ของผู้ใช้โดยตรงและรายงานผลต่างจากสถานที่ 
ทีไ่ด้ไปเยอืนเป็นประจ�า65 ในปี ค.ศ. 2007 Gowalla  
เปิดตัวขึ้น ซึ่ง Gowalla นี้เป็นเว็บแอพพลิเกชั่น
เคลื่อนที่ที่ให้ผู้ใช้ “เช็คอิน” ตามสถานที่ต่างๆ ที่
ผู้ใช้ไปผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ได้ปิดตัว
ลงแล้วในปี 2012 Facebook ซึ่งมีลักษณะ 
การเชค็อินในสถานทีใ่ดๆ เป็นทีน่ยิมมาก ได้เข้าซือ้ 
กิจการของ Gowalla ในที่สุด67

อ่านต่อฉบับหน้า
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

papacy = 1) สันตะปาปาภาพ 
   2) ความสูงสุดและยิ่งใหญ่ (supremacy  
    และ primacy) ของพระสันตะปาปา  
    ในด้านสถานภาพ ต�าแหน่งหน้าที่ ศักดิ์ศรี   
    อ�านาจปกครอง อ�านาจสอน อ�านาจศักดิ์สิทธิ์)
    3) รายนามพระสันตะปาปา (ตั้งแต่นักบุญเปโตร   
    เป็นต้นมา) 
    4) สมณสมัยของพระสันตะปาปา
papal (adj.) = ของพระสันตะปาปา เกี่ยวกับพระสันตะปาปา
papal Court = วังพระสันตะปาปา (Pontificalis Aura)
papal household = วังพระสันตะปาปา (ชื่อเรียกปัจจุบัน) 
   (Pontificalis Domus)
papal chapel = ส�านักงานศาสนพิธีของพระสันตะปาปา 
   (Cappella Pontificia)  
papal family, the  = ส�านักงานรัฐพิธี 
papal primacy  = ความเป็นประมุขของพระสันตะปาปา
Papal supremacy  = อธิปไตยของพระสันตะปาปา
Papal states  = รัฐพระสันตะปาปา (ในระหว่าง ค.ศ. 754-1870
   อันเป็นดินแดนอยู่ในภาคกลางของอิตาลี 
   ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงรัฐวาติกัน โดยสนธิสัญญา
   ลาเตรันในปี ค.ศ.1929) 
parable = เรื่องเปรียบเทียบ, อุปมา
Paraclete = พระผู้บรรเทา (หมายถึงพระจิตเจ้า - The Holy  
   Spirit) 
paradigm = 1) กระบวนทรรศน์  2) แบบแผน 
paradise = สวนสวรรค์
paradox = ปฏิทรรศน์ ข้อความที่ดูเหมือนขัดแย้งกันในตัว 
    เช่น ชีวิตกับความตาย 

P
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ท่วงท�านองแห่งรัก
ผงศิลา 

พลังของความดีเล็กๆ น้อยๆ
เด็กหญิงยากจนคนหนึ่งก�าลังยืนอยู่ที่หน้าประตูโบสถ์เล็กๆ ในเมืองฟิลาเดเฟีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เธอจ�าต้องเดินออกจากโบสถ์หลังนั้นเนื่องจากโบสถ์เต็มไปด้วยผู้คน และไม่มีที่ว่าง
ส�าหรับเธอ เธอไปหาผู้อภิบาลที่โบสถ์นั้นถามด้วยน�้าเสียงกล้าๆ กลัวๆ ว่า “ท่านคะ พอมีที่ให้หนูได้
เข้าไปเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์ของโบสถ์นี้ไหมคะ” เมื่อเห็นความตั้งใจดีของเด็กน้อย  
ผู้อภิบาลจึงพาเธอไปที่ห้องเรียน และหาที่นั่งให้เธอได้นั่งเรียนค�าสอนจนได้ เด็กหญิงมีความสุขอย่างมาก  
คืนนั้นเธอคิดถึงเพ่ือนของเธออีกหลายคนที่ยากจน และไม่มีโอกาสเข้าไปในโบสถ์เพื่อนมัสการพระเจ้า 
หรือได้เรียนค�าสอนในวันอาทิตย์เหมือนกับเธอ เนื่อจากโบสถ์และโรงเรียนสอนศาสนามีขนาดเล็ก  
จึงไม่สามารถรองรับเด็กจ�านวนมากที่อยากจะเข้าไปนมัสการพระเจ้าและเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์

หลังจากนั้นสองปีเด็กหญิงคนนั้นก็เสียชีวิตลงอย่างยากจนในบ้านหลังเก่าของเธอ พ่อแม่ของเธอ 
ได้ขอให้ผู ้อภิบาลใจดีคนนั้นที่เปิดโอกาสให้เธอได้เรียนในโรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์มาพบ 
ที่บ้าน เพื่อขอให้เขาช่วยท�าตามความประสงค์สุดท้ายของเด็กหญิง พ่อแม่ของเธอยื่นกระเป๋าสตางค์เก่าๆ  
ของลูกสาวให้ผู้อภิบาล เมื่อเขาเปิดกระเป๋าออกเขาพบเงิน 57 เซนต์ พร้อมโน้ตในกระดาษแผ่นเล็กๆ 
ของเด็กน้อยว่า “หนูอยากบริจาคเงินจ�านวนนี้เพื่อช่วยในการก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ให้มีขนาดใหญ่กว่านี้  
เพื่อว่าเด็กๆ เพื่อนๆ ของหนูที่ไม่มีโอกาสได้เข้าโบสถ์และเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์ จะได้มี
โอกาสเข้าโบสถ์ เรียนค�าสอน และมีความสุขเหมือนกับหนู”

ผู้อภิบาลอ่านจดหมายฉบับนั้นด้วยความประทับใจในน�้าใจของเด็กหญิงผู้ยากจน ทันทีในวัน
อาทิตย์สัปดาห์ต่อมาเขาได้เล่าเรื่องน้ีให้บรรดาคริสตชนที่มาร่วมพิธีในโบสถ์นี้ฟังถึงความตั้งใจและน�้าใจ
ดีของเด็กหญิงผู้ยากจนคนนี้ เขาขอร้องให้สมาชิกทุกคนในโบสถ์ช่วยกันท�าให้ความฝันของเด็กน้อย 
เป็นจรงิ สมาชกิทกุคนได้ช่วยกนักระจายข่าวนีอ้อกไป และออกเรีย่ไรเพือ่จะได้สร้างโบสถ์หลงัใหญ่ขึน้ อนั
จะเป็นประโยชน์ส�าหรับเด็กๆ ที่ขาดโอกาส จะได้มานมัสการพระเจ้าและเรียนค�าสอน

ในไม่ช้าบรรณาธกิารของหนงัสอืพมิพ์ท้องถิน่ได้ทราบเร่ืองนี ้เขาได้ตพีมิพ์เร่ืองนีล้งในหนงัสอืพมิพ์ 
ต่อมาเรื่องน้ีทราบถึงมหาเศรษฐีเจ้าของที่ดิน เขาประทับใจในน�้าใจของเด็กหญิงผู้ยากจนเป็นอย่างมาก 
เขาเสนอขายที่ดินผืนใหญ่แก่ผู้อภิบาลให้ก่อสร้างโบสถ์ โดยคิดราคาเพียง 57 เซนต์ และยังมีเงินบริจาค
มากมายจากผู้มีจิตศรัทธาที่ทราบถึงเรื่องอันน่าประทับใจนี้ เมื่อรวบรวมแล้วได้ถึง 250,000 เหรียญ ซึ่ง
ถือเป็นเงินจ�านวนมากในสมัยนั้น (ต้นศตวรรษที่ 20)

 ความรักอันยิ่งใหญ่ของเด็กหญิงตัวเล็กๆ ผ่านทางเงิน 57 เซนต์ที่เธอเก็บออมและบริจาค เป็น
แรงบันดาลใจให้เกิดโบสถ์ใหญ่หลังงามจุคนได้ถึง 3,300 คน ในไม่ช้าอาคารหลังใหม่ของโรงเรียนสอน
ศาสนาวนัอาทิตย์กถ็กูสร้างขึน้ และมีขนาดใหญ่พอทีเ่ดก็ทกุคนทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณนัน้จะสามารถมาเรยีน
ได้ โดยไม่มีเด็กยากจนคนใดต้องกลับไปเนื่องจากไม่มีที่เพียงพอส�าหรับเขา

 ในห้องเรียนห้องหนึ่งของโรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์มีรูปภาพของเด็กหญิงผู้ริ่เริ่มโครงการนี ้
ด้วยเงินเพียง 57 เซนต์ติดอยู่ท่ีฝาผนัง เพื่อเตือนใจให้ทุกคนที่เห็นภาพนี้ได้ตระหนักว่า อัศจรรย์
อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู ้ทรงพระทัยดีมีจุดเริ่มต้นมาจากกิจการเพียงเล็กน้อยที่เปี ่ยมด้วยความรัก 
อย่างเต็มหัวใจของเด็กหญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่ง 
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นักบุญ 
ปฐมมรณสักขี 
แห่งพระศาสนจักรกรุงโรม 

(ศตวรรษที่ 1 ราวปี ค.ศ 64)

ฉลอง 30 มิถุนายน

กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

“การเบียดเบียนพระศาสนจักรเริ่มขึ้น
เม่ือจักรพรรดิเนโรเผากรุงโรม ค.ศ.64 คริสตชน
จ�านวนมากถูกทรมาน และถูกประหารชีวิต ท่าน 
กอร์นีลีอุส ตาซีตุส นักเขียนชาวต่างศาสนายืนยัน
เหตุการณ์เหล่านี้ในหนังสือ Annales ของท่าน  
ดังที่ นักบุญเคลเมนต์ พระสันตะปาปา ได้เขียน
จดหมายถึงชาวโครินธ์ด้วย”

เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่พระศาสนจักรได้น�าเอา 
การฉลองนักบุญปฐมมรณสักขีรุ่นแรกๆ ของกรุง
โรมเข้ามาไว้ในปฏิทินพิธีกรรมของพระศาสนจักร... 

แม้ว่านักบุญเหล่านี้จะเป็นที่รู้จักกันดีและ
ได้รับการเคารพให้เกียรติมากในพระศาสนจักร
ตะวันตกก็ตาม ส่วนใหญ่นักบุญเหล่านี้เรารู ้จัก
ประวัติของท่าน ก็เป็นเพราะว่า บรรดาคริสตชน 
ท่ีมีใจศรัทธาได้พยายามที่จะปรับแต่งประวัติ
ชี วิตของพวกท่านเหล่านั้นไปในทางเชิงนิยาย
มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเป็น 
มรณสักขีของพวกท่าน

เราฉลองบรรดานักบุญปฐมมรณสักขี
เหล่านี้ หลังวันฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล  

ซ่ึงถือได้ว่าท่านท้ังสองเป็นผู้ต้ังพระศาสนจักรนี้ขึ้น 
แล้วมีนักบุญมรณสักขีจ�านวนนับไม่ถ้วนเหล่านี้ 
ที่ได้ตกเป็นเหยื่อของการเบียดเบียนศาสนาในสมัย
จักรพรรดิเนโร

การเบียดเบียนศาสนาอย่างร้ายกาจและ
ทารุณนี้ได้ระเบิดขึ้นจากการที่จักรพรรดิเนโร สั่งให้
เผากรงุโรม ในค�า่วนัที ่18 กรกฎาคม ค.ศ.64 ไฟไหม้
เป็นเวลา 9 วันติดต่อกัน มีการฆ่าและเบียดเบียน 
คริสตชนจ�านวนมาก โดย ท่านกอร์นีลีอุส ตาซีตุส  
นักเขียน - นักประวัติศาสตร์ต่างศาสนาก็ยังได้
เขียนถึงบรรดานักบุญมรณสักขีเหล่านี้ เพราะ 
คริสตชนเหล่านี้ ได ้ เป ็นพยานยืนยันความเชื่อ  
อันเป ็นสัญลักษณ ์ของความหวั งอันยิ่ งใหญ ่  
และได้สิ้นใจเป็นมรณสักขี

นักบุญเคลเมนต์ พระสันตะปาปา ได้เขียน 
จดหมายถึงชาวโครินธ์เอาไว้ตอนหนึ่งว่า “บรรดา 
ผู้เลือกสรรจ�านวนนับไม่ถ้วน ซึ่งได้ทนทุกข์ทรมาน
เป็นอันมาก เพราะความอิจฉาริษยาได้เสียสะตัวเอง
เป็นแบบอย่างที่งดงามที่สุดในระหว่างพวกเรา”... 
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บทความ
น้ำาผึ้งหวาน

ยอมทุกข์เพราะความดี
“การทนทุกข์เพราะท�าความดี ย่อมดีกว่าการทนทุกข์เพราะท�าความชั่ว” (1เปโตร 3:16-17)

คนหนึ่ง...คดโกงเขามาจนร�่ารวย ใช้ชีวิตในแต่ละวันอยู่กับการวางแผนคดโกงผู้อื่น ทรัพย์สิน 
ที่ได้มาจากการคดโกงก็เป็นทรัพย์สินร้อน คนหนึ่ง...มีแค่พอกินพอใช้ ใช้ชีวิตแต่ละวันเป็นพระพร 
ส�าหรับคนรอบข้าง ทรัพย์สินที่ได้มาจากหยาดเหงื่อแรงกายก็เป็นทรัพย์สินเย็น

อันความทุกข์ จากการ ท�าความดี ย่อมต้องมี คุณค่า ศักดิ์ศรีกว่า ท�าเพราะรัก ท�าเพราะ  
ใจเมตตา ย่อมดีกว่า ทุกข์เพราะ ใจมืดด�า ท�าสิ่งดี  ก็ย่อม ต้องได้ดี อาจจะมี ทุกข์บ้าง ให้ชอกช�้า 
แต่สิ่งดี ที่ท�า จักหนุนน�า สู่ทางธรรม ล�้าค่า กว่าสิ่งใด หลายครั้งที่ข้าพเจ้าอ่านโพสต์ในเฟซของเพื่อน
สมาชกิ หลายโพสต์พร�า่บ่นระบายความทกุข์ในการด�าเนนิชวีติทีไ่ม่เป็นไปอย่างคาดหวงั รวมไปถงึความ
ทดท้อทีก่ระท�าสิง่ดแีล้วไม่ได้รบัการตอบแทนในความดนีัน้ นัน่เพราะกจิการดทีีเ่รากระท�านัน้เราคาดหวงั
ผลตอบแทนที่ความได้รับทันใจ ทันเวลา 

ความดีท่ีเรากระท�า หลายคร้ังกน็�าความขืน่ขม ระทม ทดท้อมาให้ดวงใจ แต่ทกุครัง้ทีเ่ราสามารถ
ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกเหล่านั้นไปได้ เราจะเห็นแสงแรกแห่งชีวิตที่ส่องสว่างในวิญญาณของเรา แม้เรา
จะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปด้วยความยากล�าบากเพียงใด การพร�่าบ่นยิ่งท�าให้เราจมอยู่กับความคิดของ
ตนเอง วนเวียนอยู่แต่ในความรู้สึกผิดหวังที่ทุกสิ่งไม่เป็นไปดังที่ใจคาดหวังไว้ การบังคับตนเองไม่ให้
พร�่าบ่น หรือพร�่าบ่นให้น้อยลง ด้วยการท�ากิจการดีที่เรามีเป็นพระพรส�าหรับคนรอบข้าง คิด พูด มอง 
กระท�า แต่สิ่งที่เป็นบวกกับชีวิต ลด ละ เลิก การกระท�าในสิ่งที่ท�าให้ใจมืดมัวหม่นด�า

พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราให้เผชิญปัญหาเพียงล�าพัง เพียงแค่เราแสดงให้
พระองค์รับรู้ว่าเราก�าลังพยายามท�าสิ่งที่ดีอย่างไม่ทดท้อ 
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พระพรที่ส�าคัญ 'วันเวลา'
ปริญ

เป็นเรื่องง่ายๆ ที่เราก็คิดไม่ถึง มันเป็น
บทเรียนที่เด็กๆ คุยกันในวันหนึ่งที่ตอนเด็กๆ 
ฉันท่องว่าเดือนมกราคมเป็นฤดูหนาว แต่ท�าไม
มันร้อนตับแลบจริงๆ เพราะวนันัน้หลงัเลกิเรยีน 
เด็กๆ มักจะมีมุมส่วนตัวกับกลุ่มของตนเองเพื่อ
เล่น เพื่อพูดคุยกัน

ปกติก็ได้ยินเสียงหัวเราะ แต่วันนี้กลับ
ได้ยินเสียงพูดคุยเครียดๆ

“เอก วันนี้แกเป็นอะไรไม่ยอมวิ่งเล่น 
กับเรา” เจ้าอ้วนถามเพื่อนที่นั่งเงียบ

“ไม่อยากเล ่นหรอกเพราะเบี้ยวมัน 
อยู่ด้วย”

“มันท�าอะไรแก”

“ก็เมื่อวานนี้แหละ ตอนเราจะกลับบ้าน 
แม่เราเรียกเราเลยต้องกลับ เบี้ยวมันยังอยาก
เล่น มันเลยว่าเอก ลูกยายส้ม ท�าไมต้องไปเชื่อ
ยายส้ม เล่นต่อก่อนกไ็ด้ ยายส้มมนัไม่ว่าหรอก”

“อ้าว ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลย”
“ไม่เป็นยังไง มันไม่เคารพแม่เรา มัน

เรียกแม่เราว่ายายส้ม ถ้าเป็นคนอื่นเรียกแม่แก
ว่ายาย แกจะชอบมั้ย”

 “เออ จริงแหละ” ว่าไปแล้วเจ้าอ้วน
ตะโกนดังว่า “เฮ้ย ไม่ต้องไปเล่นกับเบี้ยว  
เมื่อวานนี้เบี้ยวมันเรียกแม่เอกว่ายาย........”

แค่นี้เอง

52  อุดมศานต์  มิถุนายน 2017

crist 1-88 June 60.indd   52 5/31/60 BE   10:35 AM



 มันตะโกนแบบง่ายๆ ของเด็กสือ่ได้ตรง
ประเดน็ เพือ่นๆ กพ็ากนัทิง้เจ้าเบีย้วไม่ยอมเล่น
ด้วย พากันมาจับกลุ่มนั่งคุยกับเจ้าเอกกับเจ้า
อ้วน เจ้าเบี้ยวเล่นคนเดียวไม่นานก็เดินมาเข้า
กลุ่ม

 “ไม่ต้องมาเล่นด้วยเลย แกว่าแม่เอก” 
เพื่อนๆ ต�าหนิเจ้าเบี้ยว

 “ตอนไหนๆ”

 “เมื่อวานนี้ไง เอกมันบอก”

 “เอก เราขอโทษ” เรียบง่ายเหมือน
นิยายน�้าเน่า แต่เป็นความเป็นจริงที่เจ้าเบี้ยว
ยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าเอกและพูดออกมา “นะๆ เรา
ขอโทษ”

 “แกอย่าเรียกแม่เราว่ายายส้มอีกนะ 
แม่เราบอกว่าไม่ต้องเล่นกับเธออีกเพราะเธอ 
ไม่เคารพแม่เรา”

 “เออๆ เราไม่เรียกแล้ว ปะ...เราไป
เล่นซ่อนแอบกัน” เจ้าเบี้ยวเสนอความคิด  
แล้วเสยีงหวัเราะสนกุสนานกก็ลบัมาอกีครัง้หนึง่

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

 ฉันได้ยินเรื่องราวเด็กๆ เหล่านั้นเพราะ
นั่งอยู่ไม่ไกลจากพวกเขานัก มันท�าให้คิดไปถึง
ก่อนหน้านั้นที่คนงานมาหา

 “ท�าไมหวัหน้างานเขาพดูกบัฉนัไม่ดเีลย 
ฉันก็คนก็มีหัวใจนะ ท�าไมไม่ให้เกียรติกันบ้าง 
เปรยีบพวกฉนัเป็นดอกหญ้า เปรียบแกเป็นดอก
กหุลาบไม่ให้เอามาเทยีบกนั คนเหมอืนกนัท�าไม

ต้องมาด่าว่าฉนั พดูกบัฉนัอย่างนี ้เอะอะกบ็อกให้ 
หอบผ้าหอบผ่อนหนีไปซะ.......”

 ฉันจ�าได้ถึงน�้าตาของหญิงคนงานที่
ไหลออกมา มันเป็นน�้าตาที่พรั่งพรูออกมา 
ด้วยความน้อยเนื้อต�่าใจ ฉันตอบไม่ได้ว ่า
เพราะอะไรหัวหน้าคนงานถึงได้กล่าวด่าว ่า
ไปอย่างนั้น รู้แต่ว่าช่วงนั้นเธอเล่า แล้วก็เล่า 
อย่างน้อยใจในความเป็นคนท่ีถูกมองว่าชั้นต�่า 
เธอบอกเธอก็รู้ตัวว่าเป็นคนงาน แต่หัวหน้าที่ 
เป็นผู้น�าก็น่าจะให้เกียรติเธอบ้างเพราะเธอก็ 
ไม่ได้ท�าผิดอะไร เธอบอกว่าก็แค่อยากพูดให้
ฉันฟัง

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

ในช่วงบ่ายวันนั้น แค่เรื่องที่เด็กบอกว่า
แม่ถูกเรียกว่ายาย..... เขาก็รู้สึกไม่ชอบและไม่มี
ความสุขแล้ว ครั้งแรกที่ฟังก็คิดว่ามันไมน่าเป็น
อะไร แต่เป็นเรื่องนะ

แค่ได้ฟังเรื่องราวของคนงานที่มาเล่า
ให้ฉันฟัง ฉันคิดว่า จริงสินะค่าของคนอยู่ที่
งานชั้นไหนรึเปล่า คนของใครหรือเปล่า ท่ีมัน
ต่างกันคือ เด็กเมื่อรู้ก็เดินมาหาและขอโทษกัน  
แต่ฉันแน่ใจว่า คงไม่ได้ยินค�าขอโทษจากปาก
หัวหน้าคนงานแน่เลย

ว่าแต่วนันีไ้ปหลงพดูไม่ด ีหรอืไปว่าใคร
ให้หัวใจเจ็บช�้าหรือเปล่าล่ะ. 
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

เมื่อลูกชายทั้งสองคนยังเล็ก เราพยายาม
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขา เชื่อฟังพ่อแม่ รู้จักค่า
ของเงนิ มคีวามรบัผดิชอบ รูห้น้าที ่และตัง้ใจเรยีน...  
แน่นอนว่าพ่อแม่ต้องคอยดูเขาอยู่ใกล้ๆ เมื่อลูกท�าดี
ก็ควรชื่นชม ให้ก�าลังใจ แต่หากมีสิ่งใดที่ออกนอกลู่ 
นอกทางจะได้ช่วยกันแก้ไข แต่อย่าลืมว่า “ก�าลังใจ”  
คือสิ่งที่ทุกคนต้องการ 

วันเวลาผ่านไปไวจริงๆ สิ่งต่างๆ ที่เคยบอก
เคยสอนลูกๆ นั้น วันนี้เขาได้น�ากลับไปบอกไปสอน
และปฏิบัติกับลูกๆ ของเขาเอง ได้เห็นเป็นแบบอย่าง
ต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
เพื่อให้ทั้งตัวของเขาเองและลูกๆ ของเขาได้น�าไปใช้
ในชีวิตประจ�าวัน 

ดิฉันได้รับสื่อออนไลน์ที่ดีๆ มีคลิปวิดีโอ 
ที่น ่าสนใจ และยังมีค�าบอกเล่าของผู ้ที่ประสบ
ความส�าเร็จในเรื่องการเลี้ยงลูก ซึ่งอาจจะแตกต่าง 
จากเรา ดิฉันคิดว่าสื่อดีๆ หรือคลิปดีๆ พวกนี้ก็
สามารถส่งต่อให้กับทุกๆ คนได้อ่าน เรายิ่งเปิดกว้าง 
ในการสื่อออนไลน์แบบนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีๆ ให้กับ
คนอืน่มากเท่าไหร่ มนักย็ิง่ส่งผลดต่ีอสงัคมส่วนรวม
มากยิ่งขึ้นเท่านั้น

ตอนทีพ่วกหลานๆ ของดฉินัยงัเลก็ๆ อยูน่ัน้  
เราก็สังเกตดูว่า เขาประพฤติตนอย่างไรทั้งที่บ้าน
และที่โรงเรียน และเมื่อทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองเข้าพบเพื่อรับทราบถึงผลการเรียนและ 
ความประพฤตขิองหลาน ในขณะทีเ่ดก็ๆ อยู่ทีโ่รงเรยีน

จากสิ่งที่คุณครูบอกกับเรานั้น เราผิดหวัง
เหมือนกัน ครูบอกว่าเด็กๆ ในห้องต่างตั้งใจเรียน 
แต่หลานของเราทั้ง 2 คนกลับมองไปนอกห้อง ไม่
สนใจการสอนของครู และเขาจะเรียนดีได้อย่างไร

ดิฉันคิดทบทวนในใจว่า แล้วพ่อแม่เด็ก
เลี้ยงลูกของเขาผิดตรงจุดไหน ต้องรีบแก้ไขอย่างไร 
แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ เด็กถูกตามใจมากเกินไป  

ซึ่งตรงกันข้ามกับตอนท่ีดิฉันอบรมเล้ียงดูเขาใน 
ช่วงวัยเเดียวกัน เพราะดิฉันจะใช้เหตุผล ไตร่ตรอง
และอบรมบ่มนิสัย ไม่ใช่ตามใจลูกทุกเรื่อง 

ดิฉันมิใช่ตามใจลูกทุกเรื่องเท่านั้น แต่เรา
สอนให้เขารู้จักอดทน ไม่เหลิง ต้องรู้จักคิดว่าอะไร
ผิดอะไรถูก สอนให้รู้จักยอมรับความจริง ไม่หลอก
ตนเอง ไม่ให้ท้ายหรือปกป้องในส่ิงท่ีไม่ถูกไม่ควร 
และสอนให้รู้จักชื่นชมคนอื่นเมื่อเขาท�าความดีหรือ
เรียนดีกว่า สอนให้เป็นคนซ่ือสัตย์ซ่ือตรง ไม่เอา
เปรียบคนอื่น 

ดิฉันเลี้ยงลูกแบบมีเหตุมีผล ใจเปิดกว้าง
รับฟังความคิดของกันและกัน ไม่เคยเอาคนอื่นมา
เปรียบเทียบให้ลูกเสียใจ แต่เราใช้วิธีให้ก�าลังใจ 
เพื่อให้เขาเกิดความมานะ มีความพยายามต่อไป 
และมีรางวัลให้เขาบ้างเป็นเครื่องกระตุ้นและสร้าง
ก�าลังใจ ซึ่งลูกทั้งสองคนก็เรียนดีขึ้นเรื่อยๆ จน
ได้คะแนนยอดเยี่ยมทุกวิชา น�าความปีติยินดีมาสู ่
ทุกคนในครอบครัว เราเห็นถึงความรับผิดชอบของ
เขาท่ีมีมากขึ้น จนมาถึงวันท่ีเราสามารถฝากกิจการ
และงานต่างๆ ที่พ่อกับแม่ได้เริ่มเอาไว้ให้ และเขาก็
สามารถสานต่อไปได้อย่างดี

มาวนันีลู้กของเรากลายเป็นพ่อแล้ว และเป็น
ผู้น�าครอบครัว เขาพยายามเดินตามรอยที่เราเริ่มเอา
ไว้ให้ พยายามป้ันลูกๆ ของเขาให้เป็นคนดขีองสังคม 
ด้วยการพยายามใกล้ชิดกับลูก ให้เวลากับลูก ซึ่ง
ถือว่าเป็นวัคซีนที่ดีที่สุด ในการที่จะค่อยๆ เขยิบ
เข้าไปแก้ไข้ปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิ สอนให้เขาเหน็ว่า การ
เรียนเป็นสิ่งที่ดี เป็นเรื่องสนุก ต้องขยันและอดทน 

เราได้เห็นตัวอย่างจากหลานของเราคนหนึ่ง 
ชื่อ น้องเจน ซึ่งไม่นานนักหลังจากที่ย้ายโรงเรียน 
เขาก็ค่อยๆ มีความสนในการเรียน ผลการเรียนดี
ขึ้น จากที่เคยเรียนปานกลางไม่มีอะไรโดดเด่น พอ
ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนใหม่ (ในเครือคาทอลิก) เขามี

สอนลูกให้ติดดิน และคิดเป็น
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เพื่อนที่ดีๆ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีๆ สิ่งแรกที่เราเห็นได้ชัด
คือ เขาปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ได้ เขาสนุกและชอบ 
ทกุอย่าง โดยเฉพาะระเบยีนวนิยัและการเอาใจใส่ของ
คุณครู ท�าให้หลานได้เรียนรู้ชีวิตใหม่ กลายเป็นเด็ก
ที่มีคุณภาพ ตั้งใจเรียนจนสอบได้เกรดเฉลี่ย 3.87 
ท�าให้ทุกคนในครอบครัวปลื้มอกปลื้มใจ

ส่วนหลานชายอีกคนหนึ่งชื่อ พอล เขาก็
ย้ายจากโรงเรียนเดิมมาอยู่กับพี่สาว เขาชอบกีฬา  
และดนตรี ที่โรงเรียนใหม่นี้ มีความพร้อมและ
สนับสนุนเด็กอย่างเต็มที ซึ่งเดิมทีหลานคนนี้เมื่ออยู่ 
ที่โรงเรียนเดิมนั้นถูกคุณครูต�าหนิว่า เป็นเด็กที่ท�า
อะไรๆ ช้า ไม่เหมือนเพื่อนๆ ท�าให้หลานขาดความ
มัน่ใจ และไม่กระตอืรอืร้น แต่เมือ่มาอยูท่ีโ่รงเรยีนใหม่  
มีคุณครูที่รัก เข้าใจ และเอ็นดู ซึ่งเป็นครูต่างชาติ  
และน้องพอลเองเขาเคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อน 
มีความเข้าใจด้านภาษาดีกว่าเด็กคนอ่ืนๆ ด้วยเหตุ
นี้เองน้องพอลจึงได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่า
วิชาอื่นๆ ได้รับการชื่นชมจากคุณครูว่า ยอดเยี่ยม

แน่นอนว่าเด็กทุกคนต้องการก�าลังใจ และ
เขาดีใจที่ไม่ท�าให้พ่อแม่ผิดหวัง เด็กจะกลายเป็นคน
มีความมุ่งมั่น ตั้งอกตั้งใจ กระตือรือร้น และขยัน 
เรยีน เขาค่อยๆ ปรบัตวัของเขาเอง กลายเป็นเดก็เก่ง  
เด็กดี มีมารยาทงดงาม รู้จักกาลเทศะ มีมนุษย-
สัมพันธ์ที่ดี เขาไม่เบื่ออีกแล้วที่จะไปโรงเรียน ทุก
อย่างจึงเกี่ยวเนื่องกันระหว่างโรงเรียนและที่บ้าน

วันนี้ น้องเจนหลานสาวเติบโตขึ้นก้าวเข้า
สู่วัยรุ่น ก่อนหน้านี้ตอนเป็นเด็กเขาก็รู้จักช่วยงาน
พ่อแม่แล้ว อย่างเวลาที่บริษัทของพ่อแม่จัดงาน 
ออกบูธในการแสดงงานรถยนต์ น้องเจนมีหน้าที่
แจกโบว์ชัวร์ เขาช่วยงานอย่างไม่เขินอาย พอโต
ขึ้นมาหน่อยพ่อก็ยังสอนให้เขารู้จักการค้าขาย การ
จัดบูธ และเข้าร่วมประชุมด้วยในบางครั้ง เพื่อให้
เขาซึมซับกับธุรกิจของครอบครัว น้องเจนบอกว่า  
“โตขึ้นหนูจะเป็นนักธุรกิจ จะช่วยงานของคุณปู่”  
เขาเริ่มรู้หน้าที่ของเขาแล้ว

อีกเรื่องคือ สิ่งแวดล้อมท่ีโน้มน้าวให้เขา
อยากท�าตามเพื่อน เช่น ขอไปเรียนภาคฤดูร้อนที่
ยุโรป พ่อแม่ก็ต้องอธิบายและให้เหตุผลว่า รอให้
โตกว่านี้อีกหน่อย เพราะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ และ
อย่าเสียใจที่ไม่ได้ไปกับเพื่อน แต่พ่อแม่จะพาเขาไป
ทศันศกึษาทีป่ระเทศต่างๆ ในแถบเอเชยีก่อน เขาได้
เรยีนรูว้ธิกีารเดนิทางแบบต่างๆ และได้ประสบการณ์
ใหม่ๆ และที่ส�าคัญที่สุดเขาได้เที่ยวได้ใช้เวลาพร้อม
กบัครอบครวั ซึง่คอืบคุคลทีร่กัเขาและเข้าใจมากทีส่ดุ

แต่เขาก็ยังอยากได้รางวัลเหมือนกัน เพราะ
มีผลการเรียนท่ีดีขึ้น อยากได้โทรศัพท์มือถือ
เครื่องใหม่แบบเพื่อนๆ พ่อแม่ก็บอกสอนเขา
ว่า เครื่องท่ีใช้ปัจจุบันก็ยังใช้ได้ดีอยู่ เราใช้เพียง
โทรศัพท์ติดต่อพ่อแม่เวลาไปรับ - ส่งที่โรงเรียน
เท่านั้น อย่าท�าตามเพื่อนๆ เราไม่ควรฟุ่มเฟือย
กับสิ่งไร้สาระ พ่อจะให้เงินเขาก้อนหนึ่ง เก็บออม
เอาไว้ใช้หรือเอาไว้ซื้อหาสิ่งท่ีจ�าเป็นจริงๆ ส�าหรับ 
การศึกษาเล่าเรียน 

พ่อยังสอนให้เขารู้จักคิดเป็น และพยายาม
แยกแยะให้ได้ว่า สิ่งใดควรซื้อ สิ่งใดมีความจ�าเป็น
จริงๆ ต้องมองให้ออกว่า การวิ่งตามแฟชั่น หรือ
บริโภคนิยม และวัตถุนิยมนั้นไม่มีทางตามทันหรอก 
เพราะจะมีของใหม่ๆ รุ่นใหม่ๆ ออกมาเรื่อยๆ มีแต่
ความฟุ้งเฟ้อ ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายแบบไม่รู้ตัว ต้อง
รู้จักชนะใจตนเอง อดทน อดกลั้น 

เมื่อเขาโตขึ้น เขาจะมีวัคซีนอีกขนานหนึ่ง
ที่พ ่อแม่มอบให้ เพื่อเป็นเกราะป้องกันกระแส
นิยมทางโลกได้เป็นอย่างดี เขาจะมีชีวิตท่ีดี สดใส  
ไม่หลุดไม่หลงตามกระแส... นี่แหล่ะการกล้า
ขัดเกลา กล ้าขัดใจในบางเรื่องที่จ� า เป ็นและ 
ส�าคญั เราเชือ่ว่าวนัหนึง่ข้างหน้าเดก็ๆ และลูกๆ ของ
เราจะรู้จักคิดเป็น แยกแยะ ไตร่ตรอง และตัดสินใจ
ได้อย่างถูกต้อง 
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ในช่วงเดือนสองเดือนนี้ รายการหนึ่ง
ของช่อง 23 (workpoint) ที่มีผู้คนติดตาม
กันมาก คือ รายการที่มีชื่อว่า หน้ากากนักร้อง 
(The mask singer) รูปแบบรายการนี้ ได้
ซื้อลิขสิทธิ์มาจากเกาหลีใต้ ลักษณะของการจัด
รายการจะเชิญดารา นักร้อง คนดังในแวดวง
สังคมที่เสียงดี เสียงไพเราะ มาแข่งร้องเพลงกัน  
ซึ่งทางทีมงานรายการติดต ่อบุคคลเหล ่านี้ 
มาในรายการ ขณะที่ออกมาร้องเพลง ทุกคน 
จะต้องใส่หน้ากาก ที่ตนเองได้เลือกไว้ว ่า
ต้องการเป็นหน้ากากอะไร ที่ตนเองชอบ เช่น 
หน้ากากปลาหมึก หน้ากากอีกาด�า หน้ากาก
เกอิชา เป็นต้น และมีเสื้อผ้าการแต่งกายท่ี
สอดคล้องกับหน้ากากนั้นๆ หน้ากากที่ผู ้เข้า
แข่งขันเลือกใช้ จะมีที่มาที่ไปว่า เพราะเหตุใด  
จึงเลือกหน้ากากดังกล่าว กติกาการตัดสิน  
จะมีคณะกรรมการ 7 คน มาร่วมตัดสินว่าใคร
ผ่านเข้ารอบ ร่วมกับคนดูในห้องส่ง ผู้เข้าร่วม
แข่งขันมีทัง้สิน้ 32 คน แบ่งเป็น 4 กลุม่ กลุม่ละ  
8 คน โดยจับสลาก แข่งกันทีละคู่ ผู้ที่ได้
คะแนนโหวตชนะ จะอยู่เพื่อแข่งขันต่อ คนแพ้  
ต้องถอดหน้ากากออก ผู้ชนะในแต่ละกลุ ่ม  
จะมาแข่งขันกันจนได้ผู้ชนะ 

ความแตกต่างของรายการนี้ ที่ต่างจาก 
ทั่วไป คือ คนที่อยู่ภายใต้หน้ากาก สามารถ
เลือกเพลงที่ต้องการมาร้อง และแสดงออก
ตามแบบฉบับที่ตนเองต้องการ ความสนุกอยู่
ตรงการทายว่า ผู้ที่ร้องเพลงภายใต้หน้ากากคือ
ใคร เพราะในช่วงที่พูดคุย ถามตอบก่อนหรือ 
หลังร้องเพลง ทางทีมงานจะใช้เครื่องดัดเสียง  

การคาดเดาของกรรมการเอง บางครั้งถูก  
บางครั้งพลาดบ้าง และเมื่อผู้เข้าแข่งขันแต่ละคู่ 
ร้องเพลงจบ จะมีการโหวต ผู้แพ้ จะต้องถอด
หน้ากากออก ซึ่งหลายคนเมื่อถอดหน้ากากออก
มา ผู้ชมทางบ้านหรือแม้กระทั่งคณะกรรมการ  
อาจคาดเดาไม่ถึงว่า จะเป็นคนที่มีความสามารถ 
ทางด้านการร้องเพลง หรือเป็นคนเสียงดีได้
ขนาดนี้ สิ่งที่รับรู้ก่อนหน้า คนดังเหล่านี้ คือ  
ดารา อดีตนางงาม นักแสดง ผู้บริหารองค์กร 
เอกชน ไม่ใช่นักร้องอาชีพ ถือเป็นการพลิก 
บทบาท และเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ  
หรือแสดงให้เห็นถึงตัวตนในอีกด้านที่สังคม 
ภายนอกอาจไม่เคยรู้จักพวกเขาเหล่านี้ในอีกมุม

ลองมาถอดบทเรียน จากบางส่วนของ
ทางรายการนี้ดูกัน

ในทางจติวทิยา นกัจติวทิยาคนหนึง่ ชือ่  
คาร์ล จุง (Carl Jung) ได้พูดถึงเรื่องของ
บุคลกิภาพไว้ว่า ค�าว่า Personality นัน้หมายถงึ  
การแสดงออกของบุคคล ที่คนภายนอกนั้นรับรู้ 
มาจากรากศัพท์ ภาษาละติน คือ Persona ซึ่ง
ตรงภาษาอังกฤษว่า Mask แปลเป็นภาษาไทย
ได้ว่า “หน้ากาก” 

ความหมายของ “หน้ากาก” ในทาง
จิตวิทยา จึงไม่ใช่ความหมายในท่ีเราเข้าใจกัน 
ทั่วไปว่า คือ ความไม่จริงใจ ที่เรียกว่า “ใส่
หน้ากากเข้าหากัน” แต่มีความหมายซึ่งตรงกับ 
ค�าว่า “บทบาท” ท่ีในแต่ละคนจะมีบทบาทท่ี 
แตกต่างกันไป ในแต่ละ กาละ เทศะ บุคคล”

เมื่ออยู่บ้าน มีบทบาทเป็นพ่อแม่ ต้อง
ดูแลลูก ซักล้างเช็ดถูความสะอาดบ้านด้วย

หน้ากากชีวิต

คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย มศว. 
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ตนเอง ใส่เสื้อยืดตัวเก่ง กางเกงขาสั้นตัวเก่า 
สบายๆ

เมื่ออยู่ที่ท�างาน มีบทบาทเป็นผู้บริหาร 
หน้าตาเคร่งเครยีด จรงิจงั พดูจาทางการ มเีลขา 
ชงกาแฟให้ มีคนเปิดประตู ถือกระเป๋าเดินตาม 
การแต่งตัวเนี๊ยบ ใส่สูท ผูกไท

เมื่อไปเยี่ยมญาติผู ้ใหญ่ มีบทบาท 
เป็นหลาน มีความนอบน้อม ไหว้ญาติผู้ใหญ่ 
คอยบริการ ตักอาหาร ให้ญาติผู้ใหญ่ เดินตาม
เพื่อดูแล ระวังอุบัติเหตุให้

เมือ่อยูก่บักลุม่เพือ่นสมยัเรยีน มบีทบาท 
เป็นเด็ก แซวเล่นกันไปมา กระโดดโลดเต้น 
ร้องเพลง เล่นดนตรี

บางครั้ง เราอาจตัดสินคนๆ หนึ่ง
เพียงบทบาทหนึ่งที่เขาแสดงออกแล้วเหมารวม  
ตีตรา หรือตัดสินไปว่า นั่นคือ นิสัย หรือความ 
เป ็นตัวตนของเขาทั้ งหมด เป ็นการด ่วน 
สรปุความ ด่วนตดัสนิ หรอืประทบัตราตัวบุคคล
นั้นไปแล้ว

“ผู้บริหารคนนี ้ยิม้เป็นไหม จะเครยีดไป
ไหน ท�าอะไรเองเป็นไหม ท�าตวัเนีย๊บตลอดเวลา 
!!!!!!” .... พนักงาน อาจพูดเช่นนี้ เมื่อเห็นคนๆ 
หนึง่ในบทบาทผู้บริหารเพยีงบทบาทเดยีว เพยีง
หน้ากากเดียว ที่เขาต้องสวม

เขาอาจมีอีกหลากหลายมิติ ทั้งที่เป็น 
บวกและลบ ที่อ่อนโยน ที่ดุดัน ที่เราเองไม่เคย
เห็น.. ในมุมนั้น

การได้มีโอกาสมองคนๆ หนึ่ง ในหลาย
มิติ จึงเป็นสิ่งที่ดี เพื่อเราจะได้ท�าความรู้จักตัว
เขามากขึ้น

มุมหนึ่ง ของคนหนึ่งคน เขาอาจลบ
ในสายตาเรา แต่อาจมีมุมอื่นที่เป็นบวกซ่ึงเรา 
ยังไม่เห็น ที่อาจท�าให้เราทึ่ง อึ้ง หรือรู้สึกดี 
กับเขาได้

ในขณะคนอีกคน มองซ้าย มองขวา 
มองหน้า มองหลัง อะไร อะไร เขาดีไปหมด 
ไม่มท่ีีติ แต่เราเองอาจยงัมองไม่เห็นมมุบน และ
มุมล่างของความเป็นตัวคนๆ นั้นก็ได้

ถ้าเราได้เห็นมิติคนที่ต่างจากที่เคยเห็น  
เคยรบัรู ้มนัอาจเกดิอารมณ์ได้หลายอย่าง หลาย
แบบ

บ้างอาจตกใจ เสียใจ เสียความรู้สึก 
เพราะเมื่อมิติที่รับรู้ใหม่ มันเปลี่ยนความรู้สึก
จากบวกมาเป็นลบ

บ้างอาจอึ้ง ทึ่ง ประหลาดใจ จนไปถึง
ว้าว เปลี่ยนจากลบ มาเป็นบวก

บ้างอาจชอ็ค ปรบัตัวไม่ทัน ยากท่ีจะเชือ่  
ว่าเป็นไปได้จริงหรือ? ไม่เชื่อหรอก!!

ลองเรียนรู ้ ที่จะเปิดโอกาสตนเอง  
มองมิติ มองบทบาท ของผู ้คนรอบข้างท่ี 
แตกต่างจากทีเ่ราเคยเหน็ ลดการตตีรา ตดัสนิ ว่า 
คนๆ หนึ่งไม่สามารถท�าในสิ่งบางสิ่งที่เราเอง 
ไม่เคยเห็น หรือไม่คิดว่าจะเป็นไปได้

ในทางกลบักนั ในมมุของคนทีถ่กูคนอืน่ 
ตีตรา ตัดสินความเป็นตัวเราไปเรียบร้อยอาจ 
ถือโอกาสฟังการสะท้อนกลับ เพือ่เรยีนรูจ้กัช่องว่าง  
ปรับเปลี่ยนตนเองดู อยากให้คนอื่นรับรู ้เรา 
แบบไหน อยากให้ตัวเราเองเป็นแบบใด

เปิดโอกาสให้ตนเองพัฒนาตนเองใหม่ 
เพือ่ให้เกดิการรบัรูใ้หม่ และน้อมรบั รบัฟังเสยีง
สะท้อนอย่างเข้าใจน้อมรบักระแส ไม่ว่าบวกหรอื
ลบ... เพื่อน�ามาพัฒนาตนเองต่อ

ชีวิตคนเรา อาจไม่มีใครเข้าใจเราทุกอย่าง
เราอยากเข้าใจตนเอง และอยากให ้

คนอื่น เข้าใจเราอย่างไร
ลองท�าความเข้าใจตนเองก่อน รับฟัง 

คนรอบข้าง เพื่อน�าข้อมูลมาเปิดประสบการณ์ 
เพื่อการพัฒนาตนเอง.. 
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โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

164 ซ.สาทร 11 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2675-6970-84 โทรสาร. 0-2212-2310

โรงเรียนอัสสัมชัญ

26 ซ.เจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2630-7111-25 โทรสาร. 0-2237-7769

http://www.assumption.ac.th   www.facebook.com/AssumptionCollege1885  www.youtube.com/AssumptionCollege1885
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ภาพเคียงค�า 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

 .....เขาขนคนล้นเหลือลงเรือแล่น เบียดกันแน่นเต็มลำาทำาเราเสียว

นาวาน้อยหลากชีวิตนั่งชิดเชียว อีกนิดเดียวปริ่มเปราะไม่เหมาะความ

 .....คนโดยสารมากมายใคร่พินิจ ห่วงชีวิตบ้างไหมใคร่ขอถาม

อุบัติเหตุเกิดได้ในทุกยาม ใครก็ตามหากประมาทอาจถึงตาย

 .....เสื้อชูชีพสวมใส่เอาไว้ด้วย คงพอช่วยผันผ่อนก่อนจะสาย

ปกป้องตัวคุ้มกันภยันตราย หนักก็คลายสบายตัวไม่กลัวจม

 .....ทุกชีวิตมีค่าอย่าประมาท คนฉลาดจงสดับนะครับผม

ป้องกันตัวจากภัยไฟนำ้าลม กว่าจะงมขึ้นได้คงหลายวัน

“อย่าประมาท”
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หนังญี่ปุ่นนอกจากจะมีหนังแอ็คชั่นดรามา
ท่ีดัดแปลงจากมังงะหรือการ์ตูนแล้วเช่นไตรภาคของ 
20 Century Boys ดัดแปลงจากมังงะของ นาโอกิ 
อุราซาวา ที่ภาคแรกเข้าฉายเมื่อปี 2008 นอกจากนี้ 
ยงัมหีนงัดราม่าคณุภาพดีๆ  เข้าฉายในบ้านเราเป็นระยะ
แม้หนังญี่ปุ ่นไม่ได้เข้าฉายถ่ีทุกสัปดาห์เหมือนหนัง 
ฮอลลวูีด ส�าหรบัผูท้ีเ่คยประทบัใจกบัเรือ่งราวความรกั
ระหว่างแม่กับลูกใน Tokyo Tower : Mom and  
Me, and Sometimes Dad (2007) หนังที่
ดัดแปลงจากหนังสือของ ลิลลี แฟรงกี้ และมีฉบับ
ซีรีส์ที่แพร่ภาพทางช่องไทยพีบีเอส หนังเรื่อง Her 
Love Boils Bathwater หรือชื่อในภาษาญี่ปุ่น
ว่า Yu o Wakasu Hodo no Atsui Ai ส่วน
ชื่อภาษไทยคือ “60 วัน เราจะมีกันตลอดไป” เป็น
หนังญี่ปุ่นอีกเรื่องที่ไม่ควรพลาด แม้ไม่มีฉากซึ้งๆ 
เรียกน�้าตามากเท่า Tokyo Tower นอกจากนี้
หนังมีรางวัลการันตีด้วยการคว้ารางวัล “เจแปน  
อคาเดมี ไพรซ์” คร้ังท่ี 40 เม่ือปีท่ีแล้วสามสาขา
ได้แก่นักแสดงน�าหญิงยอดเย่ียม (เร มิยาซาว่า)  
และ ฮานะ ซูกิซากิ เป็นผู้ชนะสองสาขาคือนักแสดง
สมทบหญงิยอดเยีย่มและนกัแสดงหน้าใหม่ยอดเยีย่ม 
และหนังท้ังสองเรื่องมีนักแสดงคนเดียวกันด้วยคือ 
โจ โอดากิริ 

Her Love Boils Bathwater ก�ากับ
และเขียนบทโดย เรียวตะ นากาโนะ ซึ่งก่อนหน้านี้มี 

ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ

ผลงานท�าหนงัขนาดยาวเพยีงเรือ่งเดยีวคอื Capturing 
Dad (2012) เล่าเรือ่งราวของ ฟตุาบะ (มยิาซาว่า) คณุ
แม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาวหนึ่งคนคือ อาซูมิ (ซูกิซากิ) 
เนื่องจากสามีคือ คาซูฮิโร่ ซาชิโน่ (โอดากิริ) ทิ้งเธอ
ไปมภีรรยาใหม่ เธอท�างานเป็นพนกังานในร้านขนมปัง
และวันหนึ่งขณะท�างานอยู่เป็นลมหมดสติไป หลังการ
ตรวจจากแพทย์แล้วพบว่าเธอเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
โดยจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินสองเดือน แม้จะท�าใจรับ 
ข่าวร้ายนีไ้ด้ยากโดยไปนัง่เงยีบๆ ทีโ่รงอาบน�า้ของเธอที่
ตอนนีห้ยดุให้บรกิารชัว่คราว แต่ในทีส่ดุฟตุาบะกก็ลบั
มาตัง้หลกัได้อกีครัง้ เพือ่จะใช้เวลาทีเ่หลอือยูไ่ม่มากให้
คุ้มค่าที่สุดโดยจ้างนักสืบตามหาสามีของเธอ เพื่อให้
เขากลับมาช่วยกันเปิดโรงอาบน�้าขึ้นอีกครั้ง และสิ่งที่ 
เป็นห่วงมากคอือาซมูทิีย่งัไม่เข้มแขง็พอทีจ่ะเผชญิโลก 
เพียงล�าพัง โดยเฉพาะในสังคมที่โรงเรียนซึ่งลูกมัก
ถูกเพื่อนๆ กลั่นแกล้งแรงๆ อยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้
ก่อนจะลาจากโลกไปเธอยงัมคีวามลบัทีจ่ะต้องเปิดเผย 
รวมถึงมีภารกิจค้างคาใจบางอย่างที่ต้องท�าให้ส�าเร็จ

แม ้หนังจะเต็มไปด ้วยเรื่องราวดราม ่า
มากมาย แต่ผู้ก�ากับนากาโนะเลือกเล่าเรื่องในโทนที่
สดใสสอดแทรกอารมณ์ขนัซึง่ถ้าดแูค่โปสเตอร์ของหนงั
ที่เป็นภาพของฟุตาบะยืนถือไม้ถูพื้นอยู่ในโรงอาบน�้า 
อาจท�าให้เข้าใจผิดว่าเป็นหนังตลกก็เป็นได้ สิ่งที่ 
โดดเด่นมากของหนังคือบทหนังและการแสดงของ
ดาราทุกคนที่ท�าให้ผู้ชมเชื่อในบทที่ได้รับโดยเฉพาะ

Her Love Boils 
Bathwater : 
แม่คือสายใยแห่งครอบครัว
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ตัวละครหลักคือมิยาซาว่าและซูกิซากิ ส่วนบทหนัง
เองก็ตามคลี่ปมต่างๆที่วางเอาไว้ได้อย่างหมดจด
งดงาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ “ปูอลาสก้า” ที่มีคน
ส่งมาให้ทกุปีและแม่มอบหมายให้อาซมูเิขยีนจดหมาย
ขอบคุณตอบกลับไป หรือตัวละครหนุ่มโบกรถที่ยัง
หาตัวเองไม่เจอใช้ชีวิตให้หมดไปวันๆ เปรียบเทียบ
กับชีวิตของฟุตาบะที่ต้องใช้ทุกนาทีให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อ 
คนที่เธอรัก หรือแม้แต่รายละเอียดเล็กๆ เช่นฟุตาบะ
ฝันที่จะได้ไปเที่ยวอียิปต์กับสามี

ส่วนเรื่องราวการกลั่นแกล้งในโรงเรียนซึ่ง
เป็นปัญหาที่พบในทุกโรงเรียนทั่วโลก ชวนให้คิดถึง
หนงัเรือ่ง A Monster Calls (2016) ท่ีเข้าฉายในบ้าน 
เราไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วและหนังทั้งสองเรื่อง 
ต่างมีตัวละครแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งเช่นกัน ใน A 
Monster Calls คอเนอร์มีมอนสเตอร์คอยช่วยให้
เขาผ่านช่วงวิกฤตชีวิตวัยรุ่นไปให้ได้รวมถึงการที่โดน
กล่ันแกล้งที่โรงเรียน ส่วนใน Her Love Boils 
Bathwater อาซูมิได้ความเข้มแข็งเข้าอกเข้าใจจาก
แม่ทีไ่ม่เคยตดัสนิกล่าวโทษ ช่วยให้เธอกล้าเผชญิหน้า

กับเพื่อนแย่ๆ และเรื่องแย่ๆ ที่โรงเรียน ในที่สุดเธอ
เองก็ได้ท�าหน้าที่ของพี่สาวที่ดีกับน้องสาวต่างมารดาท่ี
พ่อพามาอยู่ด้วยกันในครอบครัว 

หนังสะท้อนให้เห็นความหมายของค�าว่า 
“ครอบครัว” แม้จะมีค�ากล่าวว่า “เลือดข้นกว่าน�้า” 
แต่ส�าหรับผู้ก�ากับนากาโนะเขาเห็นว่า “ถ้าจะเรียก
ครอบครวั ไม่ใช่เรือ่งของสายเลอืดเท่านัน้ คนทีผ่มเรยีก
ว่าครอบครัวคือคนที่เราทานข้าวร่วมกันบนโต๊ะอาหาร  
คนที่เราอยากแชร์ประสบการณ์ หรือคนที่ต้องการ 
แบ่งปันเรื่องราวของเขาให้เราฟัง” ในหนังเรื่องนี้เราจึง 
ได ้เห็นครอบครัวของฟุตาบะนั่งกินข ้าวด ้วยกัน 
บ่อยครั้งโดยในโอกาสพิเศษก็จะฉลองด้วยการ 
กินชาบู รวมถึงผู้คนที่มาใช้เวลาร่วมกันที่โรงอาบน�้า

ตวัละครในหนงัเรือ่งนีแ้สดงให้เราเหน็ว่าแม้
อาจไม่ได้เป็นพ่อแม่ลูกกันทางสายเลือดแต่ความรัก
ความห่วงใยสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นด�ารงอยู่จริงไม่ต่าง
จากครอบครัวทางสายเลือด ส่วนตัวละครที่เป็นพ่อ
แม่บางคนจะด้วยเหตุผลกลใดกต็ามกลบัทอดทิ้ง, ไม่
กลบัมาหาตามทีส่ญัญาหรอืไม่ยอมรบัการมอียูข่องลกู
ตน อย่างไรก็ตามหนังก็ยังมีตัวละครของหนุ่มนักสืบ
ที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวลูกสาวที่ท�าหน้าที่พ่ออย่างดีหลัง
ภรรยาล้มป่วยจนเสียชีวิต

Her Love Boils Bathwater น�าเรา
ไปตระหนักถึงสัจธรรมของชีวิตที่ในวันหนึ่งเราต้อง
พลัดพรากจากคนที่เรารักและผูกพันแต่ก่อนจะจาก
กันขอให้มีช่วงเวลาดีๆ ให้แก่กัน ที่จะได้จดจ�าส่ิง 
ดงีามทีท่�าร่วมกนั ไม่ใช่มแีต่เรือ่งทีท่�าร้ายจติใจกนั และ
กลับไปทบทวนว่าเราเองได้ท�าหน้าที่สมาชิกคนหนึ่ง 
ในครอบครัว 
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3 หลักการพื้นฐานของการสื่อสารอย่างสันติ
�	“มนุษย์ทุกคนมีความกรุณาเป็นพื้นฐาน  

และมีความสุขจากการให้และการท�าประโยชน์
ต่อผู้อื่น” การสื่อสารสร้างสันติให้คุณค่าในเรื่อง 
ความกรุณา เช่นเดียวกับท่ีศาสนาต่างๆ สอนว่า  
มนุษย์ทุกคนล้วนมีความดีงามภายใน อาทิ มนุษย์ 
ทุกคนเป็นบุตรพระเจ้า มนุษย์มีจิตประภัสสร หรือ
มีเมล็ดพันธุ ์ของความเป็นผู้รู ้ ผู ้ตื่น ผู้เบิกบาน 
ด้วยกันทุกคน โดยไม่มีข้อยกเว้น

�	“ เบื้ องหลั งทุกการกระท� าและค� าพูด
ของมนุษย์ ล้วนเป็นการตอบสนองความต้องการ 
ลึกๆ บางอย่าง” วิธีเข้าถึงความกรุณาของมนุษย์
ในการสื่อสารสร ้างสันติก็ คือ เราจะมองไปถึง 
ความต้องการลึกๆ ของมนุษย์ ไม่ใช่วิธีการที่ผิวเผิน 
เช่น เงินหรือสิ่งของต่างๆ แต่เป็นความต้องการที่
มนษุย์ทกุคนมีร่วมกนั หรอืเรยีกว่าเป็นคุณค่าในจติใจ
ก็ได้ เช่น ความสุข ความรัก ความเข้าใจ ก�าลังใจ  
การท�าประโยชน์ให้แก่คนอื่น หรืออิสรภาพ

�	“ใส่ใจและให้คุณค่าต่อความต้องการ
ของทุกฝ่าย เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ  
ก่อนการคิดแก้ไขปัญหาหรือหาทางออก” ใน 
การสื่อสารกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นคนท่ีเรารักหรือ
ขัดแย้งด้วย เราจะพยายามใส่ใจและให้คุณค่า
ต่อความต้องการของทุกฝ่าย ด้วยการรับฟัง 
และให้ความเข้าใจ ก่อนที่จะหาทางแก้ไขปัญหา 
เพราะหากเราแก้ปัญหาโดยที่ยังไม่เข้าใจหรือยัง
ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ท่ีมีคุณภาพขึ้นมา 
ได้แล้ว การแก้ปัญหานั้นมักจะไม่ยั่งยืน 

ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

ในช่วง 10 กว่าปีมานี้ มีหน่วยงาน องค์กร 
สถาบันด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา ศาสนา 
มากมายทั่วประเทศติดต่อให้ผมมาเป็นวิทยากร
เรื่อง “สี่อสารสร้างสันติ” ผู ้คนต้องการความ
เข้าใจกัน อยู่ร่วมกัน ท�างานร่วมกันด้วยความ 
ช่วยเหลือกัน รวมทั้งการเปลี่ยนความขัดแย้งให้
กลายเป็นความร่วมมือด้วย

ผมจึงสรุปหัวใจส�าคัญของการสื่อสาร
สร้างสันติเพื่อท่านผู ้อ ่านจะได้น�าไปใช้ในชีวิต  
ในครอบครัว ในที่ท�างาน ชุมชน และสังคม

หัวใจของการสื่อสารสร้างสันติ

การสื่อสารสร้างสันติเป็นการสื่อสารท่ีช่วย
ให้เราเข้าถึงความกรุณา สร้างความเข้าใจในตัวเอง 
และผู ้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง น�าไปสู ่การสร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น และเปลี่ยนความขัดแย้งให้
เป็นความเข้าใจ ความร่วมมือ และพลังสร้างสรรค์

การสื่อสารสร้างสันติอยู ่บนพื้นฐานของ  
Nonviolent Communication ที่คิดค้นโดย
ดร.มาร์แชล โรเซนเบร์ิก (Marshall Rosenberg) 
ซึง่ได้รบัการเผยแพร่ไปใน 65 ประเทศทัว่โลก มกีาร 
น�าไปใช้ในหลากหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นการเจรจา
ระหว่างประเทศ การเจรจาระหว่างกองก�าลังที่สู้รบ
กัน และเราสามารถใช้การสื่อสารสร้างสันติได้ใน
ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว ที่ท�างาน ชุมชน 
หรือแม้ในสถานการณ์คับขัน การสื่อสารอย่างสันติ
ก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางลบต่างๆ
ได้อย่างมีพลัง

เคล็ดลับสื่อสารสร้างสันติ...
สี่อสารด้วยใจกรุณา

“เมื่อเราได้ยินถึงความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น เราจะรับรู้ความเป็นมนุษย์ที่เรามีร่วมกัน”
มาร์แชล โรเซนเบิร์ก
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- พัฒนาความร่วมมือ ฟังและรับรู ้สิ่งที่คนอื่น 
ต้องการบอกเรา

- เปล ี่ยนการวิจารณ์และกล่าวโทษเป็นการ
เชื่อมสัมพันธ์กันด้วยความกรุณา

- ป้องกันความเจ็บปวดและความเข ้าใจผิดใน
อนาคต

- ก้าวข้ามเงือ่นไขทางวัฒนธรรมท่ีส่งเสรมิความ
รุนแรง

การพัฒนาชีวิตด้านจิตวิญญาณ

- ช่วยให้คณุค่าทางจติวญิญาณและการกระท�า
สอดคล้องกัน

- เปลีย่นความเป็นศตัรแูละการตัดสนิเป็นความ
เข้าใจ

- เชื่อมโยงกับความเป็นมนุษย์ที่เราทุกคนม ี 
ร่วมกัน

- เอาใจใส่ความต ้องการของตนเพ่ือเติมเต็ม
ความกรุณาต่อคนอื่น

ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

- สามารถเข ้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นได้
อย่างลึกซึ้ง

- เปล ีย่นการตดัสนิและการวจิารณ์ให้เป็นความ
เข้าใจและเชื่อมสัมพันธ์กัน

- ฟังสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราได้ยินอย่างแท้จริง
- ได ้ รับสิ่ง ท่ีเราต ้องการโดยไม่ออกค�า ส่ัง  

ไม่รู้สึกผิดหรือละอายใจ
- ได้ยนิความต้องการท ีอ่ยูเ่บ ือ้งหลงัการกระท�า

หรือค�าพูดของคนอื่น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

- เพิ่มความเข ้มแข็ง ขวัญก�าลังใจและความ
ภักดีต่อองค์กร

- แก ้ปัญหาความขัดแย ้งในท่ีท�างานได ้รวดเร ็ว 
และมีประสิทธิภาพ

- ลดความเครียดในที่ท�างานและการลางานบ่อย

ประโยชน์ของการสื่อสารอย่างสันติ
ครอบครัว

- ลดความขดัแย้งและเสรมิสร้างความสมัพนัธ์
ในครอบครัว

- เปล ีย่นแปลงความขดัแย้งให้เป็นความร่วมมอื 
และความไว้วางใจ

- ส่งเสริมศักยภาพของลูกในวัยต่างๆ

การศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

- เพิ่มศักยภาพส่วนบุคคลของผู้เรียน
- เสริมสร ้างความปลอดภัยและความไว ้วางใจ

ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้
- พัฒนาการท�างานเป็นทีม ประสิทธิภาพ และ

ความร่วมมือ
- เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีต ่อกันของผู้ปกครอง 

ครู และผู้บริหาร

ประสิทธิภาพในองค์กร 

- พฒันาการท�างานร่วมกันเป็นทมี ประสทิธิภาพ 
และขวัญก�าลังใจ

- เพิ่มคุณภาพของบริการและผลผลิตของ
องค์กร

- เพิ่มการท�าประโยชน์ขององค์กรสู่ชุมชน

การพัฒนาตนเองและการเยียวยาจิตใจ

- เปลี่ยนความละอายใจ ความเศร ้า ให ้เป็น
พลังชีวิต

- รักษาความเจ็บปวดในอดีต
- เปลี่ยนแปลงนิสัยด้านลบ
- ช่วยให ้เข ้าใจความต ้องการท ี่ส�าคัญของ

ตนเอง

การแก้ไขความขัดแย้ง

- แก ้ไขความขัดแย ้งอย่างสันติในระดับบุคคล  
สาธารณะ ระดับประเทศและนานาชาติ

- เข ้าถึงหัวใจของความขัดแย ้ง และแก ้ไขได ้
อย่างรวดเร็ว
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- ส่งเสริมศักยภาพของพนักงานทุกคน

- ได ้ยินและให ้ความส�าคัญกับความต ้องการ
ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ส่งเสริมการประเมินผลท ี่ช่วยให ้พน ักงาน
แต่ละคนเติบโต

- ปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน 

จัดการความโกรธ

- เปล ี่ยนความโกรธก ่อนท่ีจะน�าไปสู ่การ 
กระท�าที่ท�าให้เสียใจในภายหลัง

- ค ้นพบความต ้องการท ี่ซ่อนอยู ่เบื้องหลัง 
ความโกรธของคุณ

- เรียนรู้การเห็นคุณค่าสิ่งท ี่กระตุ้นตัวคุณและ
คนอื่นให้รู้สึกทางลบ

- หาผลสรุปที่น�าความพึงพอใจมาให้ทุกคน

- แสดงความโกรธที่ช่วยเชื่อมใจคุณกับคนอื่น

3 ทางเลือกเพื่อสื่อสารสร้างสันติ

เมื่อเราสื่อสารสร ้างสันติ เรามีทางเลือก  
3 ทางเลือกเพื่อเข ้าถึงความกรุณา หรือเปล ี่ยน 
แปลงความขัดแย ้งให ้กลายเป็นความเข ้าใจ และ
ความร่วมมือ คือ

1) เข ้าใจตนเองว ่าต ัวเราเองรู ้สึกอย่างไร 
ต้องการอะไร และจะท�าอย่างไรเพื่อตอบความ
ต้องการของเรา

2) รับฟังและให ้ความเข ้าใจผู้อื่นว ่า เขารู้สึก
อย่างไร ต้องการอะไร และเขาอยากท�าอย่างไรเพื่อ
ตอบความต้องการของเขา

3) สื่อสารให ้ผู้อื่นรับรู ้อย่างจริงใจว่า เรารู ้สึก
อย่างไร ต้องการอะไร ขอร้องอะไร และเปิดใจฟัง
ความรู้สกึ ความต้องการของอีกฝ่ายหน่ึง เพือ่หาทาง
ตอบความต้องการของทั้งเราและเขา

4 องค์ประกอบของสื่อสารสร้างสันติ

ในการสื่อสารสร้างสันติ นอกจากใจของเรา
มุ่งอยู่ที่ความกรุณาแล้ว ยังมีองค์ประกอบที่ช่วยให้
เราสื่อสารสร้างสันต ิได้ง่ายขึ้น เข้าถึงความกรุณาได้
ง่ายขึ้น ตรงไปตรงมาได้มากยิ่งขึ้น และยังเข้าใจอีก
ฝ่ายหนึ่งมากยิ่งขึ้น เพ่ือตอบความต ้องการของทั้ง
สองฝ่ายได้อย่างทรงพลัง 

1) สงัเกตอย่างตรงไปตรงมา โดยปราศจากการ
ตัดสิน-ตีความ

2) รู้สึกจากกายใจ เนื่องมาจากความต้องการที่
ได้รับการตอบสนองหรือไม่ได้รับการตอบสนอง

3) ต้องการ เป็นความต้องการร่วมที่มนุษย์ 
ทุกคนมีเหมือนกัน

4) ขอร้อง วิธีการหนึ่งเพื่อขอในสิ่งที่คาดว่าจะ
ท�าให้ความต้องการได้รับการตอบสนอง โดยขอสิ่ง
ที่ท�าได้จริง ชัดเจน เป็นรูปธรรม เฉพาะเจาะจง

ตวัอย่างการน�าสือ่สารสร้างสนัตไิปใช้ในชวีติจรงิ

เปลี่ยนค�าว่า “ลูกพูดไม่เพราะเลย” เป็น 
“แม่ได้ยินลูกพูดว่า ‘เพื่อนผมมันมาตีหัวผม มัน
เลวมากเลยแม่’”

ตามด้วยค�าพูด ... “เจ็บมากมั้ยลูก มาให้แม่
ดูหน่อยซิ แม่เป็นห่วง เรื่องมันเป็นยังไงหรือลูก ...”

เปลีย่นค�าว่า “เขาไม่รบัผดิชอบเอาเสยีเลย” 
เป็น “เขาบอกว่าจะส่งรายงานเมื่อวานนี้ แต่วันนี้ฉัน
ยังไม่ได้รับรายงาน”

ตามด้วยค�าพูด ... “ฉันกังวลใจ กลัวส่ง
งานไม่ทันเวลา อยากได้ความช่วยเหลือมากๆ ขอ
ปรกึษาหน่อยนะ เราจะท�ายงัไงกนัดใีห้ส่งงานทัน ...”

อ่านต่อหน้า 83
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์

สวสัดค่ีะเพือ่น ๆ  เยาวชนทกุท่าน คอลมัน์  
“เยาวชนของเรา” ฉบับนี้ขอแนะน�าผู้แทนเยาวชน
ไทย ทีจ่ะเข้าร่วมสมัผสัชวีติเทเซ่ระยะ 3 เดอืน ซึง่ 
ในปีน้ีเดนิทางไปพร้อมกนั 3 ท่าน ได้แก่ น้องพลอย  
จากสงัฆมณฑลอบุลราชธาน ีน้องแพรว จากองค์กร 
นิสิตนักศึกษาคาทอลิกฯ และร่วมในกิจกรรม
เยาวชนของสังฆมณฑลอุดรธานีด้วยค่ะ และ 
ท่านที่ 3 คือ น้องตึ๋ง จากนิกายลูเธอร์แรน 
ทั้งสามท่านจะเดินทางโดยสายการบินเตอร์กิช 
แอร์ไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม และ
ร่วมสัมผัสชีวิตเทเซ่ 3 เดือน ถึงวันอาทิตย์ที่  
8 ตุลาคม 2017

ในเดือนนี้ขอแนะน�าให้เพื่อน ๆ เยาวชน
รู้จักกับน้องพลอยก่อน นางสาวกมลวรรณ ภาดี  
อยู่บ้านเลขที่ 67 ซ.พนม 9 ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี 34000 เกิดวันที่ 21 กันยายน 
ค.ศ. 1992 สังกัดอาสนวิหารแม่พระนิรมล 
จ.อุบลราชธานี

บทบาทของข้าพเจ้าที่อาสนวิหารแม่พระ
นริมล อบุลราชธาน ีคอื ผูอ่้านบทอ่าน หรอื พธิกีร 
(มิสซาวันอาทิตย์) ช่วยงานบัญชีของวัด และงาน 
อื่นๆ ที่คุณพ่อหรือซิสเตอร์ประจ�าวัดมอบหมาย 
ส�าหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเยาวชน 
ข้าพเจ้าจะเป็นที่ปรึกษา และสนับสนุน น้องๆ 
ในกิจกรรมที่เยาวชนได้รับมอบหมายจากทางวัด  
เช่น การจดังานวนัครสิต์มาส งานวนัสงกรานต์และ 
ผู้สูงอายุ งานเสกสุสาน งานฉลองวัด เป็นต้น

ในระดับสังฆมณฑลข้าพเจ้าไม่ได้ท�างาน
ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนโดยตรง แต่ท�าในส่วนของ
การเงินและบัญชีของสังฆมณฑล ส�าหรับการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของเยาวชน ข้าพเจ้าได้มี
โอกาสร่วมงานวันเยาวชน “วันเยาวชนแห่งชาติ” 
ที่จัดขึ้นช่วงเดือนกันยายนของทุกปี มีการสวด
ภาวนา แบ่งปัน และเล่นกีฬา 

หมู่คณะเทเซ่ ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเคยมโีอกาสได้ร่วมการภาวนาเทเซ่  

นางสาวกมลวรรณ ภาดี
สังกัดอาสนวิหารแม่พระนิรมล จ.อุบลราชธานี
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ที่อาสนวิหารที่จัดขึ้นโดยพี่ๆเยาวชนเมื่อสี่ปีที่แล้ว 
การภาวนาเทเซ่ ร้องเพลงสัน้ๆ ทีแ่ต่งจากพระคัมภีร์ 
ร้องวนกลับไปกลับมา หลายๆรอบ จนผู้มาร่วม
ภาวนาสามารถลึกซึ้งกับเนื้อร้อง และร�าพึงภาวนา
ตามบทเพลง และข้าพเจ้าได้ศึกษาเพ่ิมเติมจาก
อินเทอร์เน็ต จึงได้ทราบว่า เทเซ่ (Taize) คือชื่อ
หมูบ้่านหนึง่ในประเทศฝรัง่เศส ทีก่ลุม่คนไปร่วม
กันอธิษฐานโดยไม่สนใจว่ามาจากประเทศไหน  
นับถือคริสต์นิกาย คณะ หรือกลุ่มอะไร ทุกคน
ที่เขา้ไปทีช่มุชนเทเซน่ั้น เพื่อการอธษิฐานและเน้น
การคนืดี เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนทีม่คีนไปเทเซ่ 
เพื่อร่วมกันอธิษฐานมากที่สุด และส่วนใหญ่จะ
เป็นเยาวชน หนุ่มสาว เทเซ่มีการอธิษฐานวันละ  
3 ครัง้ ในโบสถ์ใหญ่ ขบัร้องบทเพลงสัน้ ๆ  ซ�า้ไป 
ซ�้ามา เพื่อสรรเสริญพระเจ้า ร�าพึงพระวาจาของ
พระเจ้าผ่านทางบทเพลง และพระวรสาร มีช่วง
เวลาเงียบ ร�าพึงไตร่ตรอง สนทนากับพระเจ้า 

การภาวนาแบบนี้เป็นเหมือนการเปิดใจตนเอง  
ให้โอกาสตัวเองในการรับฟังพระสุรเสียงขององค์
พระผู้เป็นเจ้าที่จะตรัสกับเรา (แต่ละคน) 

ความตั้งใจที่ส�าคัญในการไปสัมผัสชีวิต
เทเซ่ครั้งนี้ คือ เรียนรู้ชีวิตจิตตามวิถีของหมู่คณะ
เทเซ่ การใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนพี่น้อง
นานาชาติ และน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแบ่งปันให้กับ
เยาวชนไทยให้รูจ้กัเทเซ่ ในมมุมองของคนทีส่มัผสั
หมู่บ้านเทเซ่ การภาวนาเทเซ่ พร้อมทั้งช่วยงาน
เกี่ยวกับเทเซ่ในประเทศไทยค่ะ 

คุณพ่อสานิตย์ พลมาก จิตตาภิบาล
เยาวชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี มีความหวังที่จะ
ให้ข้าพเจ้า กลบัมาแบ่งปันประสมการณ์ทีไ่ปสมัผสั
ที่หมู่บ้านเทเซ่ให้กับน้องๆเยาวชนในสังฆมณฑล
อุบลราชธานี ในโอกาสส�าคัญๆ หรือโอกาสออก
เย่ียมเยาวชน เพ่ือเปิดโลกทศัน์ของน้องๆ เยาวชน 
และช่วยน�าภาวนาเทเซ่อีกด้วย 
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ฉันจะรับยาชินทาและฟรังซิสโก
ไปสวรรค์ในไม่ช้านี้
ส่วนหนูนั้นยังต้องอยู่อีกนาน
พระเยซูเจ้าทรงมีประสงค์ให้หนู
นำาคนอื่นมารู้จักและรักฉัน 
พระองค์ทรงมีพระประสงค์ 
ให้โลกมีความศรัทธา
ต่อดวงหทัยนิรมลของฉัน
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*รางวัลชม
เชย*

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”

น้องทรพัย์สริริชั มหารตันวงศ์ น้องกลุธิดา สมพนัธ์ น้องปารดุา อ่อนสวุรรณ น้องคณตุม์ อ่อนสวุรรณ  
ด.ญ.พรเจริญ สุนทรเอกจิต น้องจูเนียร์ ชัยวิเชียร  น้องธันวา เสนาจักร น้องดรุณี สร้อยมาลา 
น้องสรรเสริญ บัวสิงห์ และน้องลิขิต ธรรมด�ารง

“ด้วยรักที่จะเรียนรู้...ล้มเหลวไม่ใช่เรื่อง
เลวร้าย... เพราะให้บทเรียนและพิสูจน์ศรัทธา” 

สวสัดน้ีองๆ เดก็ๆ ทีน่่ารกัทกุคน มาพบ
กนัอกีแล้ว เราก้าวเดนิมาถงึครึง่ปีแล้ว ส�าหรบัปี 
2017 เราผ่านมา 6 เดอืนแล้ว เรามเีวลาเหลอือกี
ไม่มาก... น้องๆ อย่าท�าเป็นใจเย็นเกินไป หรือ
ประมาทมิได้นะครับ

ขอให้ทุกคนมีความขยันและต้ังใจจริงๆ  
ที่จะปรบัเปลี่ยนตัวเอง จงอย่าเข้าไปเชื่อมต่อกับ
สื่อออนไลน์ที่ไร้สาระ สื่อออนไลน์มันแยบยล 
มันมาเงียบๆ จนเราหลงกล และตกหลุมพราง 
และติดสื่อออนไลน์งอมแงม เสียเวลาและ 
เสยีการเรยีนในท่ีสดุ... จงหยดุ! แล้วปรบัเปลีย่น
ตัวเอง ขอให้คดิว่า “การพสิจูน์ตนเองท่ีด ีอาศยั
เวลาและการกระท�า มิใช่ค�าอธิบายและเหตุผล” 
เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ สู้ๆ นะครับ

 ส�าหรับน้องๆ ที่สนใจ อยากจะสมัคร
เป็นสมาชิกของสโมสรอุดมศานต์ “สมัครฟรี” 
รีบกรอก “แบบฟอร์มใบสมัคร” แล้วส่งกลับ
มาหาพี่ป๋องตามที่อยู่ของสโมสรฯ ยินดีต้อนรับ 
ทุกคน ครับผม
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...คนดี 

เลขานุการ

 เธอทราบหรือไม ่ว ่านักบุญเปาโลมี
เลขานกุาร เธอสามารถเรยีกเช่นนีไ้ด้เพราะเพือ่น
คนหนึ่งของท่านชื่อ เทอร์ทิอัส ได้เขียนจดหมาย
ของนกับญุเปาโลถงึชาวโรม (ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของ
พระคัมภีร์ พระธรรมใหม่) และนี่คือหน้าที่หนึ่ง
ของผู้เป็นเลขานุการ ที่ต้องคัดลอกสิ่งที่เจ้านาย
ต้องการลงในจดหมาย และส่งออกไปถึงผู้รับ 

 ***
เธอชอบที่จะมีเลขานุการหรือไม่ เพื่อ

ช่วยเธอท�าการบ้านทุกอย่าง ท�าไมเธอจึงไม่รับ
เพื่อนของเธอมาเป็นเลขานุการของเธอล่ะ เพื่อ
เขียนสิ่งที่เธอพูด และเขาจะอ่านกลับมาให้เธอ
ฟัง เธออาจจะแปลกใจทีไ่ด้ยนิในสิง่ทีไ่ม่ใช่ความ

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

“รู้ว่าเมื่อใดจะต้องสำารวม”

...know when 
 to be solemn

คิดของเธอหรือไม่ใช่สิ่งท่ีเธอต้องการพูดและ
เขยีน... ครัง้ต่อไปเธอลองกลบัไปเป็นเลขานกุาร
ของเพื่อนเธอดูบ้างแล้วเขียนสิ่งท่ีเขาพูด และ
อ่านกลับให้เขาฟัง นี่คือลักษณะที่เราคริสตชน 
ควรกระท�า เธอเรยีนรูเ้รือ่งพระเจ้าที ่“เขยีนไว้” ในหวั  
แล้วน�าไปบอกเล่าให้กับผู้อื่นฟัง แต่ต้องระวังที่
จะเรยีนรูอ้ย่างถกูต้องเพือ่ว่า เมือ่เธออ่านกลบัให้ 
ผู้อื่นฟัง เธอจะได้บอกเล่าให้พวกเขาฟังในสิ่งที่ 
พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาจะให้พวกเขาได้ฟัง

น้องๆ เด็กๆ ควรอ่าน บทจดหมาย
ของท่านนักบุญเปาโลถึงชาวโรม บทที่ 16 ข้อ
ที่ 22 นะครับ

72  อุดมศานต์  มิถุนายน 2017

crist 1-88 June 60.indd   72 5/31/60 BE   10:35 AM



*น้องกวินตรา เจริญรัตน์ (พีช) *3274*
เกิด : 27 มิถุนายน 
การศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
วิชาที่ชอบ : ศิลปะ เพราะได้วาดรูประบายสี
อนาคตอยากเป็น : ครู เพราะอยากสอนหนังสือ
เป็นคนมีนิสัย : ร่าเริง ขี้อ้อน
สัตว์ที่ชอบ : สุนัข กับหนูแฮมสเตอร์
ชอบใช้เวลาว่าง : วาดรูป เล่มเกม
กีฬาที่ชอบ : ว่ายน�้า แบดมินตัน
อาหารที่ชอบ : บะหมี่เหลือง
ความสามารถพิเศษ : เล่นเปียโน วาดรูป ระบายสี ร้องเพลง
อื่นๆ : เป็นลูกคนเดียว

*น้องพีรพล จุลสุคนธ์ (ไทเกอร์) *3275*
เกิด : 1 กุมภาพันธ์ 
การศึกษา : โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
วิชาที่ชอบ : เทควันโด้ เพราะไว้ป้องกันตัว
อนาคตอยากเป็น : นักธุรกิจ เพราะท�าให้มีความเจริญ
เป็นคนมีนิสัย : ดี
สัตว์ที่ชอบ : แมว
ชอบใช้เวลาว่าง : อ่านหนังสือ
กีฬาที่ชอบ : วิ่งแข่ง
อาหารที่ชอบ : ไก่ย่าง
ความสามารถพิเศษ : วาดรูป
อื่นๆ : ไม่มีแล้วครับ

สวัสดีครับ...มาถึงช่วงของ “สมาชิกใหม่” จุดประสงค์ของสโมสรฯ เพื่อให้น้องๆ ได้รู้จัก “เพื่อนใหม่” สโมสรฯ 
แต่หากต้องการรู้จักกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันประสบการณ์ ก็ขอให้ติดต่อผ่านทางโรงเรียน หรือ
สถาบันที่เพื่อนใหม่สังกัด นะครับ

สมาชิกใหม่
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ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 

สวสัดค่ีะน้องๆ ทีน่่ารกัทกุคน ฉบบันีพ้ีอ้่อยมนีทิานมาฝากอกีเช่นเคย ช่ือเรือ่ง “ความพยายาม”  
เรื่องมีอยู่ว่า

ครั้งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่ง เขามีแต่แม่ที่เลี้ยงดูเขาและไม่มีญาติพี่น้องใดๆ ที่บ้านของเขา
ค่อนข้างยากจน แม่เป็นคนท�างานหาเลีย้งเดก็ชาย และเนือ่งจากมภีาระเยอะ เธอจึงต้องท�างานหนกั 
เหนื่อยยากล�าบาก ท�าให้ไม่สบายอยู่บ่อยๆ

เวลาที่แม่ไม่สบาย เธอก็ไม่ยอมไปหาหมอเพราะกลัวว่าจะเสียเงินเยอะและจะไม่มีเงิน 
พอกับค่าใช้จ่ายในบ้าน จึงมักจะไม่ยอมไปหาหมอและรอให้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นหายไปเอง  
จนวันหนึ่งแม่ของเขาป่วยเป็นเวลานานไม่หายสักที อาการแย่ลงๆ ท�าให้เด็กชายกังวลใจมาก  
เขาจึงไปปรึกษาผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างๆ บ้านว่าจะท�าอย่างไรดี

บ้านข้างๆ ของเขาเองก็มีฐานะความเป็นอยู่เหมือนๆ กัน การจะให้ยืมเงินหรือให้ 
ความช่วยเหลืออะไรก็ล�าบาก คนข้างบ้านบอกเด็กชายว่า ให้ลองไปขอยาจากหมอที่ปลูกสมุนไพรดู  
เป็นหมอที่อยู่ในละแวกบ้าน เนื่องจากเขาปลูกสมุนไพรเพื่อน�ามาท�ายาเอง เขาคงจะช่วยแม่ของ 
เด็กชายได้ และคงจะไม่คิดเงินแพงนัก

เด็กชายบอกแม่ว่าจะไปหาหมอ ไปหายามาให้แม่ แม่บอกว่าไม่เป็นไร ไม่ต้องห่วง เดี๋ยว
ก็หายเอง แต่เด็กชายก็บอกแม่ว่าเขาจะพยายามดูก่อน แล้วก็ไปหาหมอที่บ้านของหมอ ปรากฏว่า
หมอก็ไม่ให้ยา บอกว่าต้องเจอกับแม่ก่อน ต้องดูอาการ จะจ่ายยาไปมั่วๆ ไม่ได้ แต่ถ้าเด็กชาย
ไม่มีเงิน หมอก็ไม่ไปรักษาให้ฟรีๆ เหมือนกัน ให้ไปหาหมอคนอื่นที่รักษาฟรี หรือไปโรงพยาบาล
ที่รับรักษาฟรีๆ ละกัน

เด็กชายไม่สามารถจะพาแม่ไปโรงพยาบาลได้ เพราะอยู่ไกลและต้องใช้เงินค่าเดินทางไป 
โรงพยาบาล เขาจึงพยายามไปหาหมออีกครั้ง และบอกว่าขอให้เขาได้พยายามท�าอะไรสักอย่าง 
ตอบแทนหมอแทนเงินได้ไหม อยากให้หมอช่วยรักษาเพราะแม่เขาป่วยจริงๆ

หมอเห็นใจในความพยายามของเด็ก จึงไปตรวจแม่ของเด็กท่ีบ้าน และจ่ายยาให้ โดย 
เด็กชายก็ไปช่วยหมอปลูกและเก็บสมุนไพรท่ีบ้านหมอเป็นการตอบแทน เด็กชายมีความพยายาม
มาก ช่วยท�างานทุกอย่างทุกวันจนหมอเห็นในความพยายามและสอนเรื่องสมุนไพรให้ และจ่ายเงิน
ให้เด็กเป็นค่าตอบแทนในการที่มาช่วยงานที่แปลงสมุนไพรด้วย 

ไม่นานนัก แม่ของเด็กชายก็หายดี และเขาก็ยังคงไปช่วยหมอ ท�างานและเรียนรู้จากหมอ 
ท�าให้เขาเริม่เชีย่วชาญเรือ่งสมนุไพรและยงัคงท�างานอยูก่บัหมอต่อไป จนถงึวนัทีเ่ขาโตขึน้ เขาได้เรยีนรู ้
และช่วยในการรักษาคนเจ็บคนป่วยที่ไม่สบายเหมือนแม่ของเขาได้ด้วย

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�าเร็จอยู่ที่นั่น” ถ้าน้องๆ พบเจอกับ 
อุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ขอจงอย่าท้อถอย และขอให้พยายามต่อไป แล้วในที่สุดก็จะประสบ 
ความส�าเร็จได้ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 

ความพยายาม
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มุมเด็กศิลป์
Art 

 มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

          “บุตรพระเจ้า”
   ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
                        (หมดเขตรับผลงานวันที่ 9 กรกฎาคม 2017)
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l ผู้อาวุโส มองดูหนูน้อยอยู่ห่างๆ
 พิจารณาท่าทางที่เขาเดิน
 วิธีที่เขาคิด ความอ่อนโยนหรือยโส
 ที่เขาเผลอแสดงตัวตนภายในออกมา
l เมื่อเข้ากลุ่ม ความรักพิเศษที่เขาได้รับมา
 เขาใช้แจกจ่ายให้กับเพื่อนพ้องเพื่ออยู่รอด
 หรือถือเป็นอภิสิทธิ์เก็บไว้คนเดียว
 อย่างใจคับแคบ ไม่เคยให้อะไรใคร
l ในสังคมกลุ่มนั้นเอง ผู้อาวุโสพบว่า
 เมื่อเพื่อนพ้องพลาดท่าสัตว์ร้ายก�าลังจะตกเหว
 เขากลับถีบเพื่อนพ้องให้ตกไปในปากเหวนั้น
 แล้วยืนท�าตัวเด่นบนยอดภูให้สังคมอื่นเห็น

วันวัยเป็นมหัศจรรย์ 
ของการแปรเปลี่ยน

l ผู้อาวุโสเศร้าใจ
 อะไรที่ให้เขาไป หรือได้สั่งสอน
 ไม่สามารถชนะความชั่วร้ายในจิตใจ
 ที่ติดตัวเขามาแต่ก�าเนิด
 มันแสดงความโหดเหี้ยมเด่นชัด
 ตามวันเวลาที่เขาย่างกรายไป
 แต่ผู้อาวุโสก็รู้ด้วยว่า
 วัฏจักรของใฝ่สูงเป็นกงเกวียนก�าเกวียน
 วันวัยเป็นมหัศจรรย์ของการแปรเปลี่ยน
 และไม่มีใครรอดพ้นยุติธรรมฟ้าดินได้

พงศ์ ประมวล
19 พ.ค. 2017
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

1 2 3ด.ญ. ภาวิดา พรหมอินทร์
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
กรุงเทพมหานคร 

ด.ญ. กิตติภรณ์ สมชาติ
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 
จ. เชียงราย

ด.ญ. ณัฐพร ไลท์
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
จ. เชียงราย

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้

ชื่อภาพ : “อ่านอุดมสารกันค่ะ”
น้องเทเรซา ธัญสิริ ปิยะตระภูมิ

“วันนี้อ่านอุดมสารกันหรือยังครับ?”
ฟรังซิสเซเวียร์ ปัณณวัฒน์ รีฮุง
ยอแซฟ ปุณณัตถ์ รีฮุง

ผู้ส่ง :  คุณรุ้ง
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พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปฏิญาณตนตลอดชีพ 
ของซสิเตอร์มาเรยี กลอรอีา (วารณุ ีพทิกัษ์ศรสีกลุ) และซสิเตอร์มาเรยี เลตเีซยี (สชุาดา ดโุย) ทีอ่ารามแม่พระ 
แห่งปวงเทวา อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2017

พระอคัรสังฆราชหลยุส์ จ�าเนยีร สนัตสิขุนรัินดร์ เป็นประธานพธิบีชูาขอบพระคณุโอกาสปฏญิาณตนตลอดชพี 
ของซิสเตอร์มารีอา โยเซฟปีนา ภัทรินทร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร หิรัญสมโภชแห่งการปฏิญาณตนของ 
ซิสเตอร์มารีอา เวโรนีกา ศิริเพ็ญ ชาภิรมย์ ซิสเตอร์คณะกลาริสกาปูชิน ท่าแร่ ท่ีอารามกลาริสกาปูชิน  
ท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2017 
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A)

(B)

 ศักเคียส : “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้แก่คนจน และถ้าข้าพเจ้า
โกงสิ่งใดของใครมา ข้าพเจ้าจะคืนให้เขาสี่เท่า” (ลูกา 19 : 1-10)
 ส�าหรับเกมฯ ครั้งนี้อยากให้น้องๆ ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน 2 ภาพนี้ รวม 10 แห่ง  
ใครค้นพบครบแล้ว รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นู๋ฉวย 

สวัสดีค่ะท่านผู ้อ ่านทุกท่าน ในปีนี้จะม ี
งานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7 จัดขึ้นระหว่าง 
วันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2017 ณ เมือง 
จอร์คยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีผู้แทน
เยาวชนไทยเข้าร่วมจ�านวน 24 ท่าน ประกอบด้วย...

� พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์
� พระสงฆ์ จิตตาภิบาลเยาวชน 5 ท่าน
� เยาวชนชายและผูป้ระสานงานชาย 7 ท่าน
� เยาวชนหญงิและผูป้ระสานงานหญงิ9 ท่าน
� เจ้าหน้าที่ส�านักงานแผนกเยาวชน 2 ท่าน

งานวนัเยาวชนเอเชยี แบ่งออกเป็น 3 ช่วงด้วยกนัคอื...
ช่วงที ่1 วนัที ่30 กรกฎาคม - 2 สงิหาคม  

Day in Diocese (DID) ร่วมสัมผัสชีวิตกับ 
พี่น้องคริสตชนในสังฆมณฑล Purwokerto โดย
มีเพียงเยาวชนไทยและเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น  
ที่เข้าร่วมสัมผัสชีวิต ณ สังฆมณฑลนี้

ช่วงที่ 2  วนัที ่2 - 6 สงิหาคม Asian Youth  
Day (AYD) ร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7  
ณ อคัรสังฆมณฑล Semarang เมอืงจอรค์ยาการต์า้  
ในหัวข้อ JOYFUL ASIAN YOUTH! LIVING  
THE GOSPEL IN MULTICULTURAL ASIA  
จงยินดีเถิดเยาวชนเอเชีย! จงด�าเนินชีวิตตาม 
พระวรสารในความหลากหลายทางวฒันธรรมของเอเชยี”

ชว่งที ่3 วนัที ่6 - 9 สงิหาคม Asian Youth 
Ministers Meeting (AYMM) การประชมุผูท้�างาน
อภิบาลเยาวชน โดยมีผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วม  
3 ทา่นคอื คณุพอ่สานติย ์พลมาก ผูอ้�านวยการแผนก
เยาวชน คุณพัชรา ชนวัฒน์ เจ้าหน้าที่แผนกเยาวชน
และเป็นผู้ประสานงานอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ด้วยค่ะ และน้องนุ๊ก นางสาวชนิกานต์  
วงศศ์รศีาสตร ์ผูแ้ทนเยาวชนจากองคก์รนสิตินกัศกึษา
คาทอลกิฯ ส�าหรบัเยาวชนไทยทา่นอ่ืน จะรว่มแสวงบญุ 
และทัศนศึกษา

แผนกเยาวชนฯ จัดอบรมเตรียมผู้แทน 
จากประเทศไทยทัง้ 24 ท่าน ระหว่างวนัพฤหสับดทีี ่8 -  
วนัอาทติย์ที ่11 มถินุายน ค.ศ. 2017 ณ THE BOAT  
HOUSE AMPHAWA จังหวัดสมุทรสงคราม  
เพ่ือให้เข้าใจจุดประสงค์ของงานวันเยาวชนเอเชีย  
ทราบถึงความเป็นมา กระบวนการรายละเอียด สิ่งที่ 
ท้าทายในการเข้าร่วมงานนี้ บทบาทหน้าท่ีของตน 
และการมีส่วนร่วมของกลุม่ กิจกรรมพิเศษ “รกัษ์โลก  
ลดโลกร้อน” เป็นหัวข้อนทิรรศการ ท่ีเยาวชนไทยเรา 
จะแสดงออกเรื่อง Laudato Si' รวมถึงกิจกรรม  
Pre-event ด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นการเตรียม 
ความพร้อมเพ่ือทุกคนจะได้เข้าร่วมงานวันเยาวชน
เอเชีย อย่างมีคุณค่าและความหมาย 

82  อุดมศานต์  มิถุนายน 2017 

crist 1-88 June 60.indd   82 5/31/60 BE   10:35 AM



เปลี่ยนค�าว่า “เอาแต่เล่นเกมคอม- 
พิวเตอร์ ข้าวปลาก็ไม่ยอมกิน” เป็น “แม่เห็น
ลูกนั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 5 โมงเย็น
ถึง 2 ทุ่ม”

ตามด้วยค�าพูด ... “แม่เป็นห่วงนะ  
แม่ขอร้องให้ลูกมาทานข้าวก่อน แล้วค่อย 
เล่นเกมต่อจะได้มั้ยลูก”

เปลี่ยนค�าว ่า “ลูกใช ้ เงินฟุ ่มเฟ ือย
มากเลย ไม่รู ้จักประหยัดบ ้างเลย” เป ็น  
“พ่อได้ยินลูกพูดว่า ขอเงินสัปดาห์ละ 2,000 
บาท”

ตามด้วยค�าพูด ... “พ่อกังวลใจมาก
เพราะตอนนีร้ายได้พ่อน้อยลง พ่ออยากได้ความ
ช่วยเหลือ เดือนนี้ลูกช่วยพ่อประหยัด เป็น
อาทิตย์ละ 1,500 บาทจะได้มั้ยลูก” “ลูกคิดยัง
ไงล่ะ”

เปลี่ยนค�าว ่า “คุณสูบบุหรี่กินเหล้า
ทุกวัน เดี๋ยวก็เป็นมะเร็งปอดหรอก” เป็น  
“2 อาทิตย์มานี้ ฉันเห็นคุณสูบบุหรี่วันละ  
2 ซอง” 

ตามด้วยค�าพูด ... “ฉันรักคุณ อยาก
อยู่กันไปนานๆ นะ ฉันขอร้องคุณช่วยลดบุหรี่
ลงเหลือวันละ 1 ซองจะได้ม้ัยจ๊ะ” “คุณคิด 
ยังไงกับที่ฉันขอร้องคุณแบบนี้?” 

เปลี่ยนค�าว ่า “พ ่อกินเหล ้าบ ่อยๆ 
เดี๋ยวก็เป็นตับแข็งหรอกพ่อ” เป็น “อาทิตย ์
ที่ผ่านมา หนูเห็นพ่อกินเหล้า 4-5 วัน”

ตามด้วยค�าพูด ... “พ่อคะ หนูรักพ่อ
นะคะ อยากอยู่กับพ่อไปนานๆ หนูขอร้องพ่อ

ช่วยลดกินเหล้าเหลืออาทิตย์ละ 2 วันจะได้มั้ย
คะ?” “หนขูอร้องพ่ออย่างนี ้พ่อคิดยังไงบ้างคะ”

เปลี่ยนค�าว่า “แม่น่ะดื้อ ไม่สบายก็
ไม่ยอมไปหาหมอ จะรอให้อาการหนักก่อน 
ใช่มั้ย ดื้อจริงๆ” เป็น “หนูเห็นแม่ไอค้อกแค้ก 
มา 4-5 วันแล้ว หนูจะพาแม่ไปหาหมอ แต่แม่
บอกว่าเดี๋ยวก็หายเอง ไม่ต้องไปหรอก”

ตามด้วยค�าพูด ... “หนูเป็นห่วงแม่นะ  
หนูรักแม่ อยากอยู่กับแม่ไปนานๆ ... หนู
ขอร้องแม่ช่วยไปหาหมอกับหนูเถอะนะแม่...”  
“แม่คิดยังไงล่ะ” (ถ้าแม่ตอบว่าไม่ไป อาจ แม่ว่า  
“ที่ แม ่ ไม ่อยากไปหาหมอ. . . หนูอยากรู ้ 
ใจแม่นะ แม่กงัวลอะไรเหรอ เล่าให้หนฟัูงหน่อย 
ได้มั้ยคะแม่”)

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการสร้าง
สันติ สร้างความรัก ความเข้าใจที่บ้าน ที่ท�างาน 
และในทุกหนแห่งนะครับ ขอพระเยซูเจ้าและ 
แม่พระผู้น�าความรัก ความเมตตาและสันติ 
น�าทางท่าน อวยพรท่านและทุกคนในครอบครัว
ของท่านเสมอนะครับ

*บทความนี้ มาจากหนังสื่อ “สื่อสารสร้างสันติ” (2559) 
โดย ดร.ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ และ นริศ มณีขาว
____________________________________________

“ฝึกใจกาย สลายเครยีด อารมณ์ลบ & แผลใจ” ผลลพัธ์ :  
จิตใจสงบสุข งานดี สัมพันธ์ดีขึ้นในทันที ด้วย TRE® 
รวม 9 ศาสตร์ใหม่ ครั้งที่ 7 - เรียนครั้งเดียว น�าใช้ได้
ตลอดชีวิต โดยไม่ต้องเล่าเรื่องของคุณให้ใครฟัง วัน
ที่ 10-11 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-17.00 น. มูลนิธิ
เซนต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ สุขุมวิท 

วิทยากร : นริศ มณีขาว ดูรายละเอียด Website/
Facebook บ้านใส่ใจ carefor.org สมัครได้ที่ Line 
ID: narislove โทร 093-445-1665
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เงินหนึ่งตะลันต์
ก๊อป

 

ทกุๆ ปีหลงัจากผ่านวนัสมโภชปัสกาไป
ไม่นาน ก็มักจะมีการประกาศโยกย้ายพระสงฆ์
ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อครั้งผมยัง
เป็นเด็กช่วยมสิซาทีว่ิง่เล่นเข้าออกบ้านพ่อบ่อยๆ 
ผมมักจะตื่นเต้นกับประกาศโยกย้ายนี้เป็นอย่าง
มาก ผมตื่นเต้นอยากจะรู้ว่าจะมีคุณพ่อท่านใด
ที่จะเข้ามารับหน้าที่ใหม่ในวัดของเรา และใน
เวลาเดียวกันผมก็เสียใจเมื่อรู้ว่าคุณพ่อที่อยู่กับ
พวกเรามานานจะต้องลาจากไปปฏิบตัหิน้าท่ีใหม่ 
แต่เรากมั็กจะเหน็คณุพ่อหลายๆท่านทีเ่คยปฏบัิติ
หน้าท่ีแต่หมดวาระไปแล้วยงัคงกลบัมาร่วมมสิซา
ในวันฉลองวัดเสมอ

 ส�าหรับผมแล้ว คุณพ่อแต่ละท่าน
ให้ความทรงจ�าที่ต่างกัน คุณพ่อบางท่านดุและ 
เข้มงวดมากกับเรื่องการร่วมมิสซาวันอาทิตย์ 
ภาพท่ีติดตาส�าหรับผมคือ ทุกเช้าวันจันทร์
หากใครไม่สามารถเอาสมุดบันทึกยืนยันการ
เข้ามิสซาวันอาทิตย์ที่ข้างในสมุดต้องมีลายเซ็น 
คุณพ่อท่ีท�ามสิซาในวนันัน้มายนืยนัได้ นกัเรยีน 
คนนัน้จะโดนตด้ีวยไม้เรยีวดงัสนัน่ ส่งเสยีงก้อง
ไปทั้งวัด ไม่เว้นแม้แต่นักเรียนหญิงก็เช่นกัน 
แต่คุณพ่อท่านนี้จะใจดีมากเมื่อเวลาท่านสอน 
ร้องเพลงภาษาละติน 

คุณพ่อบางท่านชอบอยู ่กับเด็ก มัก
จะมีไอศกรีมและน�้าอัดลมแช่ไว้ในตู้เย็นเสมอ 
ท่านมักจะบอกให้เราไปหยิบทานได้บ่อยๆ เมื่อ
เราช่วยมิสซาหรือช่วยงานวัดเล็กๆน้อยๆเสร็จ  
คุณพ่อบางท่านชอบเตะบอลกับพวกเรา หลาย
ครั้งท่านก็มักจะแถมชุดฟุตบอลทีมชาติต่างๆ
ให้กับผมและเพื่อนๆเยาวชนเป็นของขวัญอีก
ด้วย คุณพ่อบางท่านชอบเล่นดนตรีและเป็น 
นักแต่งเพลง เวลาพวกเรานักขับร้องไปสัมมนา

ประสบการณ์พบพระ
ต่างจงัหวดัทไีร คณุพ่อท่านนีก้จ็ะไปกบัเราพร้อม
กับกีต้าร์คู่ใจเสมอ เรื่องอันสนุกสนานอยู่ตรงที่ 
ไม่ว่าพี่ๆ นกัขบัร้องจะร้องเพลงอะไรขึน้มา คณุพ่อ 
ก็จะเล่นตามได้ทุกเพลงโดยที่ไม่ต้องดูโน้ตเลย 
ทัง้เพลงวดัและเพลงสากลทัว่ไป หากคณุพ่อรูจ้กั 
คุณพ่อก็จะสามารถเล่นตามได้หมด 

นอกจากคุณพ่อแล้ว ซิสเตอร์ที่เคย
มาประจ�าวัดของเราก็น่ารักไม่แพ้กัน มีซิสเตอร์
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้ารูปร่างเล็ก
ท่านหนึ่ง จะชอบมาฟังเราซ้อมขับร้องเพลงหลัง
มิสซาค�่าวันเสาร์เสมอ และเมื่อเราซ้อมเสร็จ ปิด
วัดและเดินลงมาก็มักจะเจอซิสเตอร์ท่านนี้ยืน
ถือน�้าเย็นและขนมต่างๆคอยที่จะแจกให้เราอยู่
ทุกครั้ง นอกจากน�้าที่เย็นชื่นใจและขนมที่แสน
อร่อยหลังซ้อมขับร้องแล้ว เรานักขับร้องยัง
ได้ค�าติชมและก�าลังใจไม่ขาดจากซิสเตอร์ยาย 
ชาวไต้หวันจากคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน
ที่มาประจ�าอยู่ที่โรงเรียนติดกับวัดของเรา เรารู ้
ทีหลังว่าที่ซิสเตอร์สนใจนักขับร้องเป็นพิเศษ 
เพราะซิสเตอร์เป็นนกัร้องและนกัดนตร ีซิสเตอร์
หูดีมาก มากกระทั่งรู้ว่าเสียงระฆังที่เราตีก่อน
เริ่มมิสซามีโน้ตผิดไป 1 ตัว จนถึงวันนี้ผมยังจ�า 
รอยยิ้มท่ีอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยก�าลังใจจาก 
ซิสเตอร์ท่านนี้ได้เป็นอย่างดี 

เป็นความจรงิกบัค�ากล่าวทีว่่า “พระเจ้าได้
ทรงพาเราไปรูจ้กัผูค้นท่ีน่ารกัในแต่ละจงัหวะชวีติ
ของเรา เพื่อเราจะได้พบพระเจ้าในผู้คนเหล่านั้น 
และเลียนแบบอย่างความเชื่อจากพวกเขา” 

จากที่เล่ามาทั้งหมดนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า 
“ความเชือ่และแบบอย่างการด�าเนนิชวีติทีศ่กัดิส์ทิธิ์ 
ของครสิตชนมจีดุเริม่ต้นทีส่�าคญัมาจากพระสงฆ์
และนักบวชที่ใกล้ชิดกับสัตบุรุษ” ผมไม่จ�าเป็น
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ต้องยกตวัอย่างทีไ่กลตวัอย่างเช่น นกับุญคณุแม่
เทเรซา แห่งกัลกัตตา ที่ดูแลและมอบความรัก 
แก่ผู้ยากไร้จนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต หรือ
แบบอย่างของนกับญุยอห์น บอสโก ท่ีรกัเยาวชน
สุดหัวใจมากกว่าชีวิตของท่าน เหตุเพราะว่า 
แบบอย่างของผู้คนในชีวิตประจ�าวันของเรานั้น
เพียงพอที่จะท�าให้เราสังเกตเห็นได้ว่า “พระเจ้า
ทรงประทับอยู ่ในผู ้คนที่ เรียบง่ายเหล่านั้น”  
พระองค์มีวิธีที่แยบยลและน่ารักในการแสดง
พระองค์ต่อเรา เพื่อที่เราจะจ�าพระองค์ได้และ
รับรู้ว่า “เราไม่ได้ด�าเนินชีวิตและแบกกางเขน
เพียงล�าพัง” แต่ยังมีแบบอย่างที่ดีจากพระสงฆ์ 
นกับวช และเพือ่นมนษุย์ทีพ่ระองค์ทรงพาเราไป
ใกล้ชดิกบัพวกเขาคอยทีจ่ะร่วมเป็นก�าลงัใจและ
แบกกางเขนไปพร้อมกับเรา

ยุคสมัยเปลี่ยนไป จ�านวนผู ้ฝึกหัด
ในอาราม และจ�านวนเณรในบ้านเณรลดลง 
หลายคนพยายามหาค�าตอบว่ามีสาเหตุมาจาก
อะไร หลายคนพยายามกล่าวโทษปัจจัยต่างๆที่
เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคริสตชนใน
ยุคปัจจุบัน ในขณะที่หลายคนเดินหน้าหาทาง
แก้ไขปัญหา

ผมเองเป็นคนหนึง่ทีเ่คยคิดเข้าบ้านเณร 
ความคดิแรกเกดิขึน้ตอนเป็นนกัเรยีนชัน้ประถม
หก ผมเห็นเพื่อนเข้าบ้านเณรเลยอยากเข้าบ้าง 
แต่เพือ่นมาบอกก่อนวนัทีจ่ะเดนิทางเพยีงไม่กีว่นั 
ผมเลยอดและไม่ได้เข้าบ้านเณรไปกับเขา ความ
คิดที่จะเข้าบ้านเณรเริ่มจางหายไปจนกระท่ังเมื่อ
ปีที่แล้ว ครั้งผมมีโอกาสได้ไปเข้าเงียบส่วนตัว 
ที่สวนเจ็ดริน จังหวัดเชียงใหม่ ผมท�าเช่นนี้ทุกปี  
ไม่ใช่เพราะผมเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ แต่เพียงเพราะ
ทุกครัง้ทีม่าทีน่ี ่จติใจผมสงบ สงบแบบทีห่าทีไ่หน 
ไม่ได้ในเมอืง สงบ และมสีนัตสิขุ... ค�าถามสดุท้าย 
ที่คุณพ่อพอล พอลล็อค (พ่อผู้น�าเข้าเงียบ)  
ถามผมในวันสุดท ้ายของการเข ้ า เงียบคือ  

“เคยคิดจะบวชไหม?” 
เรือ่งของแบบอย่างพระสงฆ์และนกับวช

ผู้น่ารัก เรื่องของยุคสมัยกับกระแสเรียกท่ี
เปลี่ยนแปลงไป และเรื่องความคิดที่จะเป็น
นักบวช... ทั้งสามเรื่องที่ผมเล่าให้ผู้อ่านได้ฟัง
นั้นสัมพันธ์กันอย่างไร? สัมพันธ์กันตรงที่ “ไม่
ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไร พระเจ้าก็ยังคง
เป็นศูนย์กลางของชีวิตเราเสมอ” 

ถึงตรงนี้ผมขออนุญาตน�าข ้อคิดมา 
แบ่งปันให้ผู้อ่านทุกท่าน เป็นข้อคิดจากไบเบิล
ไดอารีประจ�าวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่ง
เป็นวันอัฐมวารปัสกา พระวรสารวันนั้น (ยน 
21:1-14) เล่าเรือ่งพระเยซูเจ้าได้ส�าแดงพระองค์
แก่บรรดาศิษย์ที่ฝั ่งทะเลสาบทีเบเรียส เป็น 
ตอนท่ีเปโตรและบรรดาศิษย์ไปจับปลา แต่
ท้ังคืนพวกเขาก็จับปลาไม่ได้เลย พอรุ ่งสาง  
พระเยซู เจ ้าทรงยืนอยู ่บนฝั ่งปรากฏมาหา 
พวกเขา...

คุณพ่อผู้แบ่งปันข้อคิดในวันนั้นบันทึก
ไว้ว่า “ประสบการณ์การพบพระ มกัเกดิขึน้ตอนท่ี 
มนุษย์เรารับรู้สัมผัสกับความจ�ากัดของตนเอง
จนถึงจุดที่หมดสิ้นตัวตน แต่หัวใจยังผูกพันกับ
พระ ณ ขณะนั้น หัวใจเราจะเปิดและพบพระ 
...เมื่อบรรดาสาวกเหน็ดเหนื่อยทั้งคืน หมดหวัง 
และหมดเวลาทีจ่ะจบัปลาแล้ว เมือ่ไม่เหลอือะไร
เลยจริงๆ ณ ขณะนั้น หัวใจก็เปิด และได้พบ 
กับเวลาที่วิเศษที่สุด บรรดาสาวกกลับได้พบ 
ได้สัมผัสพระเยซูเจ้าที่ทรงรักและห่วงใย ทรง 
ติดตามพวกเขามาจนถึงกาลิลี ทรงพูดกับ 
พวกเขาในสถานทีแ่ละในเวลาทีพ่วกเขาเจรญิชวีติ 
ธรรมดาๆ แบบชาวประมงที่ต้องท�างานเลี้ยงชีพ
ทั่วๆไป” 

“เมื่อบรรดาศิษย์ขึ้นมาบนฝั่ง ก็เห็น
ถ่านติดไฟลุกอยู่ มีปลาและขนมปังวางอยู่บน
ไฟ...” 
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ข้าแต่พระเป็นเจ้า การเขยีนบทสวดถวายแด่
พระองค์เป็นสิง่ทีล่กูตัง้ใจอย่างแน่วแน่ว่า ลกูจะเขยีน
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่เหลือของลูก แต่ตั้งแต่เริ่ม 
ปีใหม่ 2017 ลกูเพิง่เขยีนบทสวดนีเ้ป็นบทแรก ลกูต้อง 
กราบขออภัย ณ แทบพระบาทของพระองค์ ตั้งแต่ 
ต้นเดือนมกราคม 2017 ที่ลูกไปเปิดตัวหนังสือ
ภาคภาษาอังกฤษของลูกและพูดแบ่งปันที่ประเทศ
ฟิลปิปินส์จนถงึปัจจบุนั ลกูไม่มเีวลาจรงิๆ จนถงึวันนี้ 
พระเจ้าข้า

ลกูต้องเตรยีมการส�าหรบัวนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 
2017 วันที่ “ภูเขาเหาะได้”  ส�าหรับลูก

เม่ือราว 40 กว่าปีก่อน ลูกได้ไปเที่ยว
ประเทศทีไ่ด้รบัสมญาว่าเป็นเมอืงผูด้ ีและได้มโีอกาส
ไปเยีย่มชมปราสาทของขนุนางเก่าแก่คนหนึง่ อนัทีจ่รงิ  
ลูกก็ได้ไปเที่ยวชมพระราชวังและปราสาทมามากแล้ว 
แต่ท่ีปราสาทแห่งนี้มีสิ่งหนึ่งที่ติดตรึงในใจลูกเป็น
พเิศษคอื ณ ห้องใต้ดนิมห้ีอง Chapel เลก็ๆ ท่ีมปีระตู
กระจกและมีพระวาจาของพระเจ้า 2 บทติดอยู่บน 
ประตูกระจกทั้งสองบาน ในตอนนั้น ลูกยังไม่ได้เป็น
ครสิตชน แต่รูส้กึประทบัใจมากว่าขนาดเป็นถงึขนุนาง 
ยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โต เจ้าของบ้านคนนี้ยังม ี
ความเชือ่ความศรทัธาในพระเจ้าของเขา จนถงึขัน้เอา 
พระคัมภีร์มาเขียนไว้หน้าห้องพระในบ้านของเขา!

แล้วชีวิตของลูกก็หลุดจากเรดาร์ประเทศ 
ไทยไป เมือ่ชวีติของลกูกลบัมาในวงจรของประเทศไทย 
อีกครั้งหนึ่ง และต่อมามีโอกาส ลูกจึงได้พาลูกสาว

ภูเขาเหาะได้

จดหมายจากผู้อ่าน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน 

และลูกชาย 2 คนเล็กไปเยี่ยมชมปราสาทแห่งนี้อีก 
ครั้งหนึ่ง คราวนี้ลูกได้รับศีลล้างบาปเป็นลูกของ
พระองค์เรียบร้อยแล้ว และได้ศึกษาพระวาจาของ
พระเจ้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา พระวาจา 2 บท
บนบานประตูทั้งสองบานของ Chapel ใต้ดินจึง
ไม่ใช่แค่ประทับใจ แต่มีควาหมายเข้าไปถึงหัวใจของ
ลกูเลยทเีดยีว ไม่ทราบว่าท�าไม แต่ลกูรูส้กึว่าพระวาจา  
2 บทนัน้ พระเจ้าได้มอบให้แก่ลกูเป็นพเิศษ แล้วลกูกน็�า  
Brochure ที่ได้รับก่อนเข้าชมสถานที่มาจดบทที่ 
ของพระวาจาสองบทนั้น เพราะเนื้อหาของพระวาจา
ทั้งสองบทยาวมาก

เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย ลูกมีความรู้สึก
ตื่นเต้นมาก ลูกเริ่มฝัน แต่ไม่กล้าฝันเต็มๆ แค่
แอบๆ ฝันว่าสักวันหนึ่ง หากลูกสามารถสร้างบ้าน
ที่มีลักษณะใกล้เคียงเช่นนี้ได้ ลูกจะของสร้าง “My 
Little Chapel” พร้อมพระวาจาสองบทนี้ถวายแด่
พระองค์อย่างสง่างาม เมื่อ 20 ปีก่อน อย่าว่าแต่
ฝันเลย แค่มีความคิดที่จะแอบฝันเรื่องนี้ หากมีใคร 
ทราบเข้าก็ต้องบอกว่าลูกไม่บ้าก็เมา ลูกจึงเก็บเรื่องนี้
ในใจอย่างเงียบๆ

แต่... ลกูทกุคนสามารถทลูต่อพระองค์ทกุสิง่
ในใจได้ หากสิง่นัน้เป็นสิง่ท่ีดแีละเป็นความต้ังใจจรงิ

ลูกเริ่มสวดทูลต่อพระองค์ว่า “ข้าแต่พระ 
เป็นเจ้า ถ้าพระองค์จะประทานพระพรให้ลูกสามารถ
สร้างบ้านในลักษณะนี้ได้สักวันหนึ่ง ลูกจะสร้างห้อง 
“My Little Chapel” พร้อมพระวาจา 2 บทนี้เพื่อ
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ถวายเกียรติแด่พระองค์ พระเจ้าข้า” ลูกสวดเช่นนี้
ทกุๆ คนื และสิง่ทีเ่กดิข้ึนคือ ลกูรู้สกึว่าพระองค์ไม่ได้
ทรงเฉยหรอืต�าหนว่ิาลกูไร้สาระ ตรงกนัข้าม ลกูรูส้กึว่า 
พระองค์ทรงยิม้ให้ลกู เป็นความรู้สกึทีล่กูอธบิายด้วย
ค�าพูดไม่ได้หรือบอกใครก็ไม่ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา
คอื ลกูเริม่เกบ็สะสมของตกแต่งตลอดจนศาสนภณัฑ์ 
และลูกก็เริ่มสร้างบ้านหลังนี้ในใจ...

หลายปีก่อน ลูกเริ่มวางแผนในใจต่อ ลูก
อยากได้ไม้แผ่นเดียวมาสร้างโต๊ะอาหารในขนาดที่
ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่อยู่ๆ พระสงฆ์องค์หนึ่งท่ีลูก
เคารพรัก ที่ลูกขอให้ช่วยหาไม้ก็แจ้งลูกให้ทราบว่า
รู้จักสัตบุรุษคนหนึ่งที่มีไม้ที่ลูกก�าลังหาอยู่ วินาทีนั้น
ลกูรูส้กึในใจว่า นัน่คอืค�าตอบจากพระองค์ว่า “Yes!” 
วันหนึ่งลูกจะสร้างบ้านหลังนี้ได้! แม้ว่าในขณะนั้น 
ลูกจะยังไม่ได้ซื้อที่ที่จะสร้างบ้านหลังนี้ก็ตาม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017 ประมุขและ
ผู้น�าพระศาสนจักรหลายองค์พร้อมด้วยพระสงฆ ์
หลายองค์ ซิสเตอร์หลายท่าน ตลอดจนศิษยาภิบาล 
ของคริสตจักรแห่งหนึ่งได้กรุณาไปประกอบพิธีเสก
บ้านใหม่ให้ลูก น�าความปลาบปลื้มและปลื้มปีติ 
แก่ลกูและครอบครวัอย่างหาค�าบรรยายไม่ได้ เป็นวันท่ี 
ลูกเรียกว่า “วันที่ภูเขาเหาะได้” ส�าหรับลูก

“ถ้าท่านมีความเช่ือสักเท่าเมล็ดมัสตาร์ด 
แล้วพดูกบัภเูขานีว่้า ‘จงย้ายจากทีน่ีไ่ปทีโ่น่น’ มนักจ็ะ
ย้ายไปและไม่มีอะไรทีท่่านจะท�าไม่ได้” (มัทธวิ 17:20)

เพือ่แสดงถงึความกตญัญทูีล่กูมต่ีอพระองค์
ในการประทานบ้านหลังนี้แก่ลูก ลูกได้ประกาศใน
การกล่าวขอบคุณผู้น�าพระศาสนจักร ประธานในพิธี

เสกบ้านใหม่ของลูกในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017 ว่า 
“หากพระคุณเจ้าหรือพระสงฆ์องค์ใดหรือซิสเตอร์ 
ท่านใดมีความประสงค์จะใช้สถานที่เพื่อประกอบ
ศาสนกิจใดๆ ก็ตามและไม่ทราบจะไปท่ีใด บ้านนี้
ยินดีรับใช้และต้อนรับ”

เป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษตั้งแต่ลูกได้เห็น
พระวาจาสองบทนี้ ใครเลยจะคิดหรือกล้าแม้แต่จะ
ฝันว่า วันหนึ่งลูกจะสามารถน�าพระวาจาทั้งสองบทนี้
มาเป็นศนูย์กลางของพระพรบนประตขูอง “My Little 
Chapel” ในบ้านใหม่ของลูกได้ 

ลูกขอกราบ ณ แทบพระบาทของพระองค์
ด้วยความกตัญญูอีกครั้งหนึ่ง และขอสัญญาว่าจะ
ขอรับใช้พระองค์ตามน�้าพระทัยของพระองค์จนกว่า
ชีวิตจะหาไม่ พระเจ้าข้า

“ส�าหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้ แต่ส�าหรับ
พระเจ้าเป็นเช่นนั้นได้ 

เพราะพระองค์ทรงท�าได้ทุกสิ่ง" (มาระโก 
10:27)

“Lord, I love the beauty of your 
house and the place where your glory 
dwells.” (Psalms 26:8)

“How blessed those whom you 
choose and invite to dwell in your courts.

We shall be filled with the good 
things of your house of your holy temple.” 
(Psalms 65:4)

อาแมน
  ลูกของพระองค์คนหนึ่ง
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

จัดห้องจัดหนังสือ

ในหนังสือ มีความรู้
ในความรู้ มีแบบฝึกหัด
ในแบบฝึกหัด มีโลกทัศน์
ในโลกทัศน์ มีภาคปฏิบัติในชีวิตจริง

ในชีวิตจริง มีสิ่งที่เกินกว่าความรู้
ในสิ่งที่เกินกว่าความรู้ มีค�าถามมากมายยิ่ง
ในค�าถามมากมายยิ่ง มีค�าอธิบายอ้างอิง
ในค�าอธิบายอ้างอิง มีสิ่งที่เว้นไว้ให้ความเชื่อและศรัทธา
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