




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ประจ�าปี ค.ศ. 2017 กรกฏาคม

เพื่อพี่น้องของเราที่หันเหออกจากความเชื่อ  

จะได้ค้นพบการประทับอยู่ของพระเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา  

และได้ค้นพบความงดงามของชีวิตคริสตชนอีกครั้ง

“ถ้าพวกลูกยอมรับไม้กางเขนพร้อมกับพระคริสตเจ้า  

พวกลูกก็จะกลายเป็นผลผลิตที่ทรงประสิทธิภาพของพระศาสนจักร”

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
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สเตเฟนถูกหินทุ่ม 
เพื่อยืนยันความเชื่อ

เป็นมรณสักขีองค์แรก
(กจ 7:1 -60)

	บรรดาอัครสาวกออกเทศน์สอน	 และแจกจ่ายอาหารประจ�าวันแก่คนยากจนไม่ทั่วถึง	
เนือ่งจากผู้มารับความเชือ่นัน้มีมาก	เพราะนอกจากชาวยวิแล้วยงัมผีูท่ี้ใช้ภาษากรกีอกีด้วย...	บรรดา
อคัรสาวกจงึได้บวชชายหนุม่ขึน้มา	7	คน	ให้เป็นสงัฆานกุรโดยการปกมอืเหนอืพวกเขา	ให้ท�าหน้าที่
แจกจ่ายอาหารแก่ผูย้ากจนให้ทัว่ถงึ	ซึง่ท้ัง	7	คน	คอื	สเตเฟน	บุรษุผูเ้ป่ียมด้วยความเชือ่และพระจิตเจ้า	 
ฟีลิป โปรโครัส นิคาโนร์ ทิโมน ปาร์เมนัส	และนิโคลัสชาวอันทิโอก ผู้กลับใจมานับถือศาสนายิว 
เขาน�าทั้งเจ็ดคนมาอยู่ต่อหน้าบรรดาอัครสาวกเพื่ออธิษฐานภาวนาและรับการปกมือจากอัครสาวก

หนังสือกิจการอัครสาวกได้บันทึกเรื่องราวการเป็นมรณสักขีของสเตเฟนไว้อย่างละเอียด	 
เมื่อท่านออกไปแจกทานประจ�าวันและเทศน์สอนเรื่องพระเยซูเจ้าอย่างกล้าหาญในศาลาธรรม
ของเสรีชนที่เคยเป็นทาสมาก่อน	 ท�าให้ชาวยิวเกิดไม่พอใจและโต้เถียงกันขึ้น	 บรรดาผู้อาวุโสของ 
ชาวยิวและธรรมาจารย์จึงยุยงประชาชน	 สร้างความปั่นป่วนวุ่นวาย	 แล้วเข้าจู่โจมจับกุมสเตเฟน	 
โดยตั้งข้อกล่าวหาว่า	“ชายคนนี้พูดดูหมิ่นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และธรรมบัญญัติ”	

เมื่อให้สเตเฟนแก้ข้อกล่าวหา	ท่านจึงเล่าถึงประวัติศาสตร์แห่งความรอดที่มาส�าเร็จในองค์
พระเยซูเจ้า	ซึ่งชาวยิวมองไม่เห็นแต่กลับน�าไปตรึงกางเขน	สิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ	ท�าให้พวก
ผู้ใหญ่ทางศาสนาของชาวยิวโกรธมาก	วิ่งกรูกันเข้าใส่สเตเฟน	ฉุดลากท่านออกไปนอกเมือง	แล้ว
รุมกันใช้ก้อนหินทุ่มใส่สเตเฟนจนท่านถึงแก่ความตายอย่างทรมาน

บทเทศน์ของสเตเฟนในวันนั้นมีความยาวพอสมควร	 (กจ 7:1-54)	และนับเป็นบทเทศน์
ทีมี่พลงัรองจากบทเทศน์แรกของท่านนกับุญเปโตรท่ีเฉลยีงห้องชัน้บนในวนัเปนเตกอสเต	“พระจิต
เจ้าเสด็จลงมา”	(กจ 2:1-36)

ข้าแต่พระเยซูเจ้า	 สังฆานุกรสเตเฟนได้เป็นมรณสักขีองค์แรก	 ท่านเลียนแบบองค์ 
พระเยซูเจ้า	ก่อนสิ้นใจท่านภาวนาแบบพระองค์ว่า	“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดอย่าทรงลงโทษ
พวกเขาเพราะบาปนี้เลย”	ขอพระองค์โปรดให้ลูกได้รู้จักการให้อภัย	และกล้าที่จะยืนยันความเชื่อ
ถึงพระองค์ในชีวิตประจ�าวันด้วยเถิดพระเจ้า 
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ	ทรงอาภรณ์กาสลุาสชีมพู 
ปาสเตลของสัปดาห์ที่สามเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต-
สมภพ	หัวไม้เท้าของพระองค์เป็นแบบไม้กางเขนที่ไม่มีพระรูป
พระเยซูเจ้า	 และเส้นสายฝีมือช่างเฉียบคมตามธรรมประเพณ	ี
ซึ่งถ้าเป็นอีกอันหนึ่งที่ใช้บ่อยกว่าก็จะมีพระรูปพระเยซูเจ้า
ทรงถูกตรึงกางเขนบนหัวไม้เท้าเป็นปฏิมากรรมแบบศิลปะ 
ร่วมสมัย	 เส้นสายบิดพลิ้วอิสระกว่าอันนี้	 ใครทราบชื่อศิลปิน 
ผู้ท�าไม้เท้าท้ังสองอันนี้ของพระสันตะปาปาเขียนมาเล่าสู่กัน
ฟังบ้างก็ได้นะครับ	 ไม้เท้าทั้งสองอันนี้ใช้มาตั้งแต่นักบุญ 
ยอห์น	ปอล	ที	่2	พระสนัตะปาปา	สมเดจ็พระสนัตะปาปากติตคิณุ 
เบเนดิกต์	 ที่	 16	 จนมาถึงสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสใน
ปัจจุบัน

ปกหน้าใน

แม้จะเลยเดือนพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า	 (เดือน
มิถุนายน)	 ที่เราฉลองพระหฤทัยของพระเยซูเจ้ามาแล้ว	 
แต่อุดมศานต์ขอน�าเอาค�าสัญญา	 12	 ประการของพระเยซูเจ้า 
ต่อผู้ทีม่คีวามศรทัธาภกัดต่ีอพระหฤทัยของพระองค์	มาตพีมิพ์
ลงไว้อีกครั้งหนึ่ง	

พระสัญญาของพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
พระสัญญาข้อที่ 1 
“เราจะประทานพระคุณทุกๆ	 ประการ	 ที่จ�าเป็นตาม

สถานภาพชีวิตของเขา”
พระสัญญาข้อที่ 2 
“เราจะน�าสันติสุขมาสู่ครอบครัวของเขา”
พระสัญญาข้อที่ 3 
“เราจะปลอบบรรเทาใจเขาในความทุกข์ยากต่างๆ”

อ่านต่อหน้า 70
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เพื่อนบ้าน บ้านเพื่อน 

พาไปเยือนถิ่นฟิลิปปินส์
ริมโขง	ฝ่ังจงัหวดัหนองคาย	ร้านแดงแหนมเนอืง	ตอนนัน้ดวงอาทติย์ใกล้ลาขอบฟ้าแล้ว	ผมอยาก 

นัง่ทานด้านนอก	แต่ทีน่ัง่ด้านนอกรมิโขงผูค้นจบัจองเตม็ทกุโต๊ะ	ของเขาดจีรงิๆ	มนัเป็นเยน็ย�า่ในวนัทีเ่ราก�าลงั
จะได้กลบับ้าน	5	วนัคอืวนัทีใ่ช้ไปทัง้หมดเพือ่การเดนิทางในทรปินี	้ประเทศที	่4	ในภมูภิาคอาเซยีน	เรามา	 
40	เปอร์เซ็นต์แล้ว	ใช่ครับ	เราปรารถนาจะท�าเรือ่งราวของศาสนาครสิต์จากประเทศเพือ่นบ้านในกลุม่อาเซยีน	 
มากไปกว่าความรู้ที่ได้รับคือความเชื่อ	ในความเชื่อนั้นมีความทรงจ�าและความประทับใจ

ผมถามทมีงาน	ทีร่่วมทกุข์ร่วมสขุกนัมา	ตัง้แต่ประเทศทีอ่าจจะดโูหดหน่อย	ในความเป็นอยูแ่ละ
อาหารการกนิอย่างประเทศกมัพชูา	หรอืประเทศทีอ่ยูก่นิง่าย	บรรยากาศด	ีวดัวาอารามสวยงาม	อย่างเวยีดนาม	 
และไปต่อทีฟิ่ลปิปินส์กนัแบบเหนือ่ยทกุวนั	เพราะไปท�ารายการช่วงสปัดาห์ศกัดิส์ทิธิ	์รวมทัง้ต่างประเทศที่
ใช้ภาษาเดยีวกบัประเทศเราอย่าง	สปป.ลาว	ผมถามด้วยค�าถามทีง่่ายทีส่ดุ	“ชอบประเทศไหนมากทีส่ดุ...?”	
แทนทีจ่ะถามแล้วตอบเลย	ผมนึกสนุกด้วยการให้ทายใจกนัก่อน	แต่ในทีสุ่ดเมือ่มาถงึผม	ผมกเ็ฉไฉ	จะตอบ 
ประมาณว่า	“ชอบทุกประเทศ”	ทีมงานไม่ยอม	และคาดเดาว่าผมคงชอบประเทศนี้แน่	ๆ	พวกเขาบอกว่า	
ผมน่าจะชอบประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลปิปินส์	เป็นต่างประเทศ	ประเทศเดยีวทีผ่มไปใช้ชวีติมา	1	ปี	ไม่เคยเสยีดายเวลา	ผมจ�า
ได้ว่า	ความสขุหลกั	ๆ 	เกิดจาก	2	สิง่นี	้ได้มเีวลาอ่านหนงัสอืมากขึน้	และได้เสาะแสวงหาวดัคาทอลกิ	เมือ่สกั	 
5-6	ปีทีผ่่านมา	กเูกิล้แมปยงัไม่ค่อยมปีระสทิธภิาพขนาดนี	้ถ้าไม่อย่างนัน้การเสาะแสวงหาวดัของผมคงจะ 
ง่ายดายกว่านี้	 แต่วิธีแบบเก่ามันก็เหมือนกับเราเดินไปตามลายแทง	บางทีตั้งใจไปให้ถึงที่หนึ่ง	กลับได้พบ 
บางอย่างที่ดีกว่า	ผมอาจจะเคยเล่าแล้วด้วยว่า	 เพลงไตเติ้ลในรายการ	Power	of	Love	ก็ก�าเนิดขึ้น
ตอนที่ผมอยู่ที่ฟิลิปปินส์

ถ้าการอยู่ที่ฟิลิปปินส์ผมอยู่ที่เดียวคงไม่สนุก	 การได้อยู่ทั้งต่างจังหวัดและในเมืองให้อารมณ์ที่ 
แตกต่างกนัไป	ตอนอยูท่ีต่าไกไต	ผมชอบลงไปนัง่ห้องชัน้ล่าง	ในมมุรบัแขกทีน่ัน่เงยีบสงบ	มคีวามชืน้หน่อย	ๆ 	 
ไม่ค่อยมีใครสังเกต	แต่ผมสังเกต	มันมีตู้ไม้เล็กๆ	เก็บหนังสือของผู้ที่เคยมาใช้ชีวิตที่นี่	หนังสือหลายเล่ม 
อยูใ่นสภาพทีด่	ีเพราะคนทีม่าใช้ชวีติทีน่ีค่งไม่ได้น�ากลบัไป	ผมพบสมดุบนัทกึอยูเ่ล่มหนึง่	จรงิ	ๆ 	เป็นมารยาท 
ที่ไม่ดีถ้าเราแอบอ่านบันทึกของใคร	แต่คนที่บันทึกไว้	เขียนด้วยลายมืออ่านง่าย	เรื่องราวขั้นตอนของชีวิต
คล้าย	ๆ 	กัน	ตอนแรกผมเป็นตเุป็นตะอยากผกูเรือ่งแต่จนแล้วจนรอด	ชวีติกต้็องเดนิทางออกมาจากตาไกไต 
เพื่อไปอยู่มะนิลาเมืองหลวง	ที่นั่น	มีร้านหนังสือเพียบ	และแน่นอนการเสาะแสวงหาวัดยังเป็นความสุขใน
การใช้ชวีติทีฟิ่ลปิปินส์	ผ่านไป	5-6	ปี	ผมกลบัมาอกีครัง้ด้วยหน้าทีแ่ละเป้าหมายอกีแบบ	แต่จนแล้วจนรอด	 
ฟิลปิปินส์กย็งัเป็นประเทศคาทอลกิในเอเชยี	ทีม่อีะไรน่าค้นหาไม่รูจ้บ	และท่านก�าลงัจะได้พบเรือ่งราวของ
ฟิลปิปินส์อกีครัง้	จากการถอดความของหวัหน้ากองบ.ก.	คนเก่งของเรา	ในสกูป๊	“สมัผสัความเชือ่	ทีฟิ่ลปิปินส์”	
ส่วนผูอ่้านจะเชือ่หรือไม่	จะเชือ่แบบนัน้	เปิดโอกาสให้ตนเองได้ซมึซบัความเชือ่ของประเทศเพ่ือนบ้าน	ทีเ่ป็น 
อีกชาติหนึ่งที่เขาบอกว่า	หน้าคล้ายคนไทย

ส่วนคอลัมน์อื่น	ๆ	เข้มเช่นเคย	อุดมศานต์เดือนกรกฎาคม	อยู่ในมือท่านแล้วนี่ครับ	รออะไร
กันล่ะ

บรรณาธิการบริหาร
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ปฏิทิน
เดือนกรกฎาคม

คณะธรรมทูตปีเม และ
สังฆมณฑลอุบลราชธานี   

บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกร 
ยอห์น พงษ์พัน วงอาษา  
โดยพระสังฆราชฟิลิป  

บรรจง ไชยรา เป็นประธาน  
เวลา 10.00 น. 

ที่วัดพระวิสุทธิวงศ์  
บ้านหนองคู อ.เสนานิคม 

จ.อ�านาจเจริญ

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ 
ปราจีนบุรี จัดฉลองนักบุญ 

คามิลโล เด แลลลิส องค์อุปถัมภ์ 
ผู้ป่วย โดยพระสังฆราชซิลวีโอ  

สิริพงษ์  จรัสศรี ประมุข
สังฆมณฑลจันทบุรี  เป็นประธาน 
วันเสาร์ที่  22 กรกฎาคม 2017 

เวลา 10.30 น.  
ที่ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียน  

โคกวัด 

สัมมนาพระสงฆ์ประจ�าปี ครั้งที่ 31 ค.ศ. 2017  
หัวข้อ “การอภิบาลครอบครัว ในบริบทสังคมปัจจุบัน :  
การป้องกัน การเยียวยา และการส่งเสริมชีวิตครอบครัว 
เข้มแข็ง” เนื้อหาความปีติยินดีแห่งความรัก (Amoris  
Laetitia) และ FABC XI เรื่องครอบครัวทวีปเอเชีย  
ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน พร้อมฉลองชีวิตสงฆ์  
ครบ 60 ปี 50 ปี 25 ปี และพระสงฆ์บวชใหม่ 

ฉลองอารามคณะนักพรตหญิง
พระมหาไถ่แห่งประเทศไทย 
จ.นครราชสีมา เวลา 10.30 น.  
พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  
เป็นประธาน

คณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย  
บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกร 
ยอห์น ธนาคาร จันทร์ลือชัย, C.Ss.R.  
สัตบุรุษวัดพระนามเยซู บ้านนาค�า 
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
เวลา 17.00 น.  
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R.  
ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี  
เป็นประธาน ที่วัดนักบุญโทมัส อไควนัส  
ซอยรามค�าแหง 184 มีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 กรกฎาคม

วันที่ 22 กรกฎาคม

วันที่ 10-14 กรกฎาคม

วันที่ 15 กรกฎาคม

วันที่ 20 กรกฎาคม
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สัมผัสความเชื่อ	ที่ฟิลิปปินส์
วันนี้อุดมศานต์พาเลาะข้ามฟ้า ไปยังอีกประเทศหนึ่งที่มีเกาะแก่งมากที่สุด ไปชมความ

สวยงามของความเชื่อ และพูดคุยกับผู้น�าผู้ซึ่งเป็นพระสังฆราช พระสงฆ์ อธิการ พร้อมสอดแทรก
ประวัติสนุก ๆ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย และความเชื่อมโยงของประเทศไทย บุคคล และความเชื่อ 
อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชาวตากาล็อก ไปกันเลยครับ

ฟิลิปปินส์	 หรือชื่อทางการว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 เป็นประเทศเอกราชท่ีเป็นหมู่เกาะใน
ภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ตัง้อยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิกิตะวนัตกประกอบดว้ยเกาะ	7,641	เกาะ 
ซึ่งจัดอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ใหญ่	 3	 เขตจากเหนือจรดใต้	 ได้แก่	 ลูซอน	 วิซายัสและมินดาเนา	 
เมืองหลวงของประเทศ	คือ	มะนิลา	ฟิลิปปินส์มีเนื้อที่ประมาณ	300,000	ตารางกิโลเมตร	(115,831	
ตารางไมล์)	มีประชากรประมาณ	105	ล้านคน	ณ	ปี	ค.ศ.	2013	ยังมีชาวฟิลิปปินส์อีกประมาณ	
10	ล้านคน	อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

	ฟลิปิปนิสแ์บง่เปน็หนว่ยรฐับาลท้องถิน่	(Local	Government	Units,	LGUs)	โดยท่ีมี
จังหวัดเป็นหน่วยหลักปัจจุบันมี	81	จังหวัด แบ่งออกเป็นนคร	และเทศบาล ซึ่งหน่วยการปกครอง
ทั้งสองยังประกอบไปด้วยบารังไกย์ ถือเป็นหน่วยรัฐบาลท้องถิ่นที่เล็กที่สุด

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศฟิลิปปินส์	คาทอลิก			85,000,000	(85%)	86	สังฆมณฑล	 
พระคาร์ดินัล	 4	 องค์	 ได้แก่ 1. พระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล	 พระอัครสังฆราช
แห่งมะนิลา	 2. พระคาร์ดินัลเกลาเดนซีโอ บี. โรซาเลส	 พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งมะนิลา	 
3. พระคาร์ดินัลริคาร์โด เจ. วิดอล	พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งเซบู	4. พระคาร์ดินัลโอแลนโด 
บี. เครวีโด,	OMI	พระอัครสังฆราชแห่งโกตาบาโต	

พระอัครสังฆราช	 15	 องค์	 พระสังฆราช	 69	 องค์	 พระอัครสังฆราชกิตติคุณ	 12	 องค์	 
พระสังฆราชกิตติคุณ	28	องค์	พระสงฆ์	10,000	องค์	มหาวิหาร	13	แห่ง	สักการสถาน	21	แห่ง	

ในศตวรรษที	่16	และ	17	สเปนมเีป้าหมายหลกั	3	ประการในการยดึครองหมูเ่กาะฟิลปิปินส์	
ประการแรกเพือ่ยดึเอาฟิลปิปินส์เป็นอาณานคิมของตนและมส่ีวนแบ่งการค้าเครือ่งเทศท่ีผูกขาดโดย
โปรตุเกส	ประการที่สองสเปนต้องการใช้ภูมิศาสตร์ของเกาะเป็นจุดท�าการค้ากับประเทศจีน	ญี่ปุ่น	
และท�าการเผยแผ่คริสตศาสนาแก่วัฒนธรรมเก่าแก่	 และประการที่สามเพื่อที่สเปนจะได้เผยแผ ่
คริสตศาสนาในดินแดนที่เป็นอภิสิทธิ์พิเศษของตน

	ปัจจยัทีไ่ม่เอือ้เป็นอปุสรรคต่อความพยายามของธรรมทตูชาวสเปนในการเผยแผ่ศาสนาไป
ท่ัวแคว้นทีเ่ป็นอภสิทิธิพ์เิศษของตน	จ�านวนพระสงฆ์ธรรมทตูทีไ่ม่เพยีงพอบนเกาะท�าให้เป็นเรือ่งยาก
ที่จะไปพบกับทุกคน	แล้วที่ยากกว่าอีกก็คือการที่จะท�าให้พวกเขากลับใจ	 เป็นความจริงว่าเส้นทาง
ไปสู่ประเทศฟิลิปปินส์นั้นล�าบากยิ่งนัก	 พระสงฆ์บางองค์ไม่มีแม้แต่โอกาสท่ีจะเหยียบเท้าบนเกาะ	 

สกู๊ป
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช
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บางองค์ก็เกิดล้มป่วยหรือต้องใช้เวลาหลายปีใน 
การเดินทาง	 ส่วนคนอื่นๆ	 นั้นพอเดินทางมาถึง 
แล้วก็พบว่าตนเองทนไม่ไหวกับความแตกต่างของ 
ดินฟ้าอากาศ	 ธรรมทูตหลายคนอยากที่จะไปญ่ีปุ่น
หรือจีนแทนแล้วเผยแผ่ความเชื่อที่นั่น	 อุปสรรค
ใหญ่ที่สุดที่บรรดาธรรมทูตเผชิญ	 ได้แก่	 การที ่
ชาวฟิลิปปินส์อยู่กันแบบกระจัดกระจาย	 ซ่ึงต่างก็ 
มีภาษาพืน้เมอืงหรอืภาษาเผ่าเฉพาะของตน	หมูบ้่าน
เล็กๆ	 มากมายอยู่ห่างไกลกันเชิงภูมิศาสตร์ท�าให้
แต่ละจังหวัดใช้ภาษาต่างกัน	 ในศตวรรษท่ี	 16	 
มีการพิมพ์บทสวดเป็นภาษาตากาล็อกหรือค�าสอน
คริสตัง

ฟ ิลิปป ินส ์ เป ็นบ ้านของคณะนักบวชที่
ส�าคัญๆ	ของโลกหลายคณะ	ทุกวันนี้มีคณะออกัส- 
ติเนียน	รีคอลเล็คต์	เยสุอิต	โดมินิกัน	ฟรังซิสกัน	 
คาร์เมไลท์	 ซาเลเซียน	 และนักบวชหญิงพื้นเมือง
คณะพระแม่พรหมจารี

คณะนั กบวชที่ ได ้ รั บหน ้ าที่ ป ร ะกาศ 
พระวรสารให้กับชนพื้นเมืองมีอยู่	 5	 คณะ	 ซึ่ง
มีคณะออกัสติเนียนที่มาพร้อมกับเลปัสซี	 คณะ 
ฟรังซิสกัน	(1578)	คณะเยสุอิต	(1581)	คณะฤาษี 
ฟรงัซสิกนั	(1587)	และคณะออกสัตเินยีน	รคีอลเลค็ต์ 
ท่ีต่อมาเรียกว่า	 เรโกเรโตส	 (1606)	 ในปี	 1594	 
ทุกคณะมีข ้อตกลงกันว ่ าจะแบ ่ งพื้นที่ กันใน 
การท�างานเพื่อครอบคลุมทุกท้องที่ที่มีชนพื้นเมือง
อาศัยอยู่	

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6	 เสด็จ
เยือนประเทศฟิลิปปินส์ในปี	 1970 สมเด็จพระ 
สันตะปาปายอห์น ปอล ที ่2	เสดจ็เยอืน	2	ครัง้ในปี	
1981	และ	1995	พธิมีสิซาของสมเดจ็พระสนัตะปาปา 
ยอห์น	ปอล	ที่	2	ที่กรุงมะนิลานั้นมีผู้คนเข้าร่วมพิธี 
ถึง	 4	 ล้านคน	 ซึ่งเป ็นจ�านวนที่มากท่ีสุดใน
ประวัติศาสตร์	สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จ
เยือน	วันที่	15-19	มกราคม	2015	

	พระศาสนจักรคาทอลิกมีบทบาทมากใน
การศึกษาทุกระดับ	 มีสถาบันการศึกษาหลายร้อย
แห่งท้ังระดับชั้นประถม	 มัธยม	 วิทยาลัย	 และ
มหาวิทยาลัยนานาชาติซึ่งเป็นที่รู้จักดี	มหาวิทยาลัย
อนัเตเนโอของคณะเยสอุติ	มหาวทิยาลยัเดอ	ลาซาล	
ของคณะภราดาลาซาล	และมหาวทิยาลยัซานโตโทมสั 
ของคณะโดมินิกัน	 จัดอยู ่ในอันดับหนึ่งแห ่ง	
“มหาวิทยาลัยระดับโลก”

	คริสตชนชาวฟิลิปปินส์มีความศรัทธาแรง
กล้าต่อแม่พระซ่ึงเห็นได้ชัดจากชื่อของเมืองและ
สถานท่ีต่างๆ	ทัว่ประเทศ	ทีส่�าคญัคอืมสีกัการสถาน
ที่แต่ละเมืองสร้างขึ้นเพื่อการแสวงบุญของสัตบุรุษ	

วัดซานออกัสติน

พิพิธภัณฑ์ซานออกัสติน 

วัดซานออกสัติน (San	Agustin	Church	
and	Convent)	เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในฟิลิปปินส์	
ถือว่าเป็นวัดแรกที่สร้างในประเทศฟิลิปปินส์	 เป็น
ที่รวมคนให้ได้มาสรรเสริญพระเจ้า	 ปัจจุบันถือว่า
เป็นมรดกโลก	 ดูแลโดยคณะออกัสติเนียน	 ถ้าเรา
จะรู้จักและเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสเปน	 มี
สถานที่หนึ่งที่น่าสนใจ	 ที่เราสามารถศึกษาเรียนรู้ 
ได้คือ	 พิพิธภัณฑ์ซานออกัสติน	 ซ่ึงอยู ่ติดกับ 
วัดซานออกัสติน	
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ประเทศฟิลปิปินส์เคยตกอยูภ่ายใต้การดแูล
ของประเทศสเปน	 และเป็นอาณานิคมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา	หรือแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงระยะ
เวลาสั้นๆ	

ภายในพพิธิภัณฑ์	ประกอบด้วย	เรือล�าใหญ่	 
ท�าให้คิดถึงยุคของการส�ารวจ	 ยุคที่บรรดายุโรป 
แล ่น เรื อ	 ยุคที่ มี ก ารค ้นพบโดยใช ้ เ ข็มทิศ	 
มชิชนันารกีม็ากบัเรือ	พวกเขามีหน้าทีใ่นการอภบิาล
บุคคลท่ีอยู ่ในเรือด้วย	 เวลาเดียวกันก็ออกไป 
ท�าหน้าท่ีศาสนบริกรเวลาที่ถึงดินแดนต่างๆ	 ด้วย	

เมื่อเราเข้าประตูพิพิธภัณฑ์	จะมีห้องแยกเป็นส่วนๆ	
เช่น	 ห้องสิ่งของเครื่องใช้	 ห้องท่ีเป็นของใช้ใน
พิธีกรรม	ห้องวัตถุที่ใช้	เรื่องของศิลปกรรม	ข้างใน 
ก็จะมีศพของบรรดามิชชันนารีและสัตบุรุษที่เคย 
อยู่รอบๆ	 วัดออกัสติน	 ซึ่งวัดนั้นก็ตั้งอยู่ในบริเวณ
อินทรามูรอส

ถ้าเราข้ามฝ่ังจากวดัซานออกสัตนิ	ประมาณ 
สกั	10	ก้าว	เรากจ็ะพบกบัร้านมายเต	(Ristorante-
delle	 Mitre)	 เป็นร้านอาหารในบริเวณอาคาร 
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศฟิลิปปินส์	
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เมนูร้านพยายามเชิญชวนด้วยค�าแนะน�าว่าเป็น 
เมนูที่พระสังฆราชแต่ละองค์ชื่นชอบ	 ซึ่งสิ่งท่ีท�าให้
ร้านนีไ้ม่เหมือนใคร	คือ	เมนูของร้านนีไ้ม่มีภาพ	แต่
ต้องแปลกใจในชื่อของเมนูของร้าน	ก็จะมีวงเล็บว่า	
เป็นเมนูที่ชื่นชอบของพระสังฆราชองค์นั้น	 องค์นี้	
เป็นพระสงัฆราชทีป่ระจ�าของสงัฆมณฑลมะนลิาบ้าง	
พระสังฆราชประจ�าสังฆมณฑลบาเกียวบ้าง

แรงศรัทธาที่ไม่เคยหยุด 

สักการสถานแห่งชาติพระมารดานิจจา- 
นุเคราะห์ บัคคลารัน (National Shrine of Our  
Mother of Perpetual Help : Baclaran 
Church) ทุกวันพุธจะมีนพวารพระมารดานิจจา- 

นเุคราะห์ ช่วงเช้า 6 รอบ ช่วงบ่าย 7 รอบ ความเชือ่ 
ศรัทธาส่วนตัวแสดงออกให้เห็นในการมาจุดเทียน  
(ข ้างวัด) ภาวนาส่วนตัวในวัด ประตูวัดท่ีนี ่
จะเปิดตลอดวนั นอกจากการบรกิารด้านศลีอภยับาป 
แล้ว ทีน่ีม่อีาสาสมคัรทีเ่ป็นนกัจติวทิยามาให้บรกิาร
ส�าหรับคนที่ต้องการค�าปรึกษา เกือบตลอดทั้งวัน 
จะเห็นภาพสัตบุรุษมาขอมิสซาที่ส�านักงานของวัด  
มกีารวอนขอผ่านทางค�าเสนอวิงวอนของท่านนกับุญ
เทเรซาที่น�้าพุด้านข้างวัด มีการโยนเหรียญลงบ่อน�้า 
มีการน�ากุญแจมาคล้องบริเวณรั้วข้างพระรูป

คณะพระมหาไถ่เป็นผูน้�าพระมารดานจิจา- 
นุเคราะห์เข้าประเทศฟิลิปปินส์ในปี	 1906	 สี่สิบปี
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หลังจากนั้น	 คณะแนะน�าให้คริสตชนทั้งประเทศ 
ท�านพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์	 พิธีนพวาร 
ครั้งแรกเกิดขึ้นที่วัดนักบุญเคลเมนต์ในปี	 1946	 
ซึ่งเป็นวัดภายใต้การปกครองของคณะพระมหาไถ ่
ที่ชุมชนอิโลอิโล	ไม่ใช่ที่บัคคลารัน

ในปีเดียวกันนั้นคุณพ่ออธิการคณะพระ
มหาไถ่แห่งเมืองลิปาในสังฆมณฑลบาตังกัสบังเอิญ
ไปเยี่ยมสังฆมณฑลอิโลอิโล	 ท่านอยู่ในพิธีนพวาร
จึงต้ังใจท่ีจะน�าไปปฏบิตัทิีเ่มอืงลปิาด้วยซึง่ปีต่อมาก็
มีการเริ่มต้น	เมื่อคุณพ่อจีราร์ด โอดอนเนล	อธิการ
แห่งลิปาย้ายไปเป็นอธกิารทีบ่คัคลารัน	ความคดิแรก
ของท่านคือจัดให้มพีธินีพวารซึง่ท่านเร่ิมเป็นครัง้แรก
วันที่	23	มิถุนายน	1948	เวลา	18.00	น.

คุณพ่อเลโอ อิงกลิช	 เป็นผู้ประกอบพิธี 
นพวารแรกที่บัคคลารัน	 มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีเพียง	
70	 คนเท่านั้น	 ส่วนวัดในเวลานั้นสามารถบรรจุ
สัตบุรุษได้	300	คน	อีก	1	ปีถัดมาต้องแบ่งจัดพิธี
นพวารเป็นสองครั้งและต้องขยายวัดเก่าท่ีเป็นไม้ให้
ใหญ่ขึ้น	ก่อนสิ้นปี	1949	ต้องจัดนพวารถึง	8	ครั้ง	
และแต่ละครั้งก็ล้นหลามไปด้วยผู้คน	 ทุกวันพุธ
ในแต่ละสัปดาห์กลายเป็นวันภาวนาต่อพระมารดา
นิจจานุเคราะห์ทั่วประเทศ

จ�านวนของผู ้ศรัทธามาร่วมพิธีที่เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ	 ท�าให้พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ต้องหาทาง
ที่จะสร้างวัดใหม่ที่ใหญ่ขึ้น คุณพ่อลูวิส โอเลียรี่  
อธิการในตอนนั้นได ้รับหน ้าที่ ให ้ด� า เนินการ 
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สร้างวัดใหม่ดังกล่าว	 เงินมหาศาลที่จะเอามาสร้าง 
วัดนั้นได้มาจากการบริจาคเล็กน้อยของสัตบุรุษ	 
มีการเทศน์รณรงค์ขอบริจาคคนละ	10	เชนตาโวส 
ต่อสัปดาห์	 นี่คือเหตุที่ต้องใช้เวลาถึง	 6	 ปีกว่าจะ 
สร้างวัดเสร็จ	เมื่อขาดเงินการสร้างก็ต้องหยุดชะงัก	 
เม่ือมีเงนิเพิม่เข้ามากส็ร้างกนัต่อไป	ส่วนวดัเก่ากย็งั
คงเก็บรักษาไว้	และพิธีนพวารก็ยังคงด�าเนินต่อไป

พระคาร์ดินลักลิรอยแห่งซดินย์ี	เป็นผูท้�าพธีิ
วางศลิาฤกษ์วันที	่11	มกราคม	1953	ต่อมาในเดอืน
มกราคม	1958	สภาพระสังฆราชฟิลิปปินส์ประกาศ
อย่างเป็นทางการให้วัดบัคคลารันเป็นสักการ-
สถานแห่งชาติพระมารดานิจจานุเคราะห์	 มีพิธีเสก 
วันที่	 1	 ธันวาคม	 1958	 โดยพระอัครสังฆราช 
ซันโตสแห่งมะนิลา	 พร้อมด้วยพระสังฆราช 
อันตีปอร์ดาและชานาฮัน

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการจัดข้ึนวันท่ี	 5	
ธนัวาคม	1958	พระอคัรสงัฆราชซนัโตส	เป็นประธาน
พิธี	 พร้อมพระคาร์ดินัลอากายาเนียนและบรรดา
พระสังฆราชอีกหลายท่าน	 ตั้งแต่วันที่มีพิธีเปิด	
ประตสูกัการสถานไม่เคยปิด	เปิดตลอด	24	ชัว่โมง	 
ถ้ามาตอนกลางคืนอาจจะเห็นบางคนนอนอยู่ในวัด	
อาจจะเห็นคนจ�านวนมากยังคงภาวนาอยู่	เที่ยงคืน	
ตีหนึ่ง	ตีสอง	เป็นบรรยากาศของความเชื่อประเทศ
คาทอลิก

ในปี	 1981	 นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 
พระสันตะปาปา	 ได้เสด็จเยือนประเทศฟิลิปปินส์
อย่างเป็นทางการ	 พระองค์ได้ยกถวายประชากร
ของเอเชียไว้ในความคุ้มครองดูแลของพระมารดา
นจิจานเุคราะห์	พระองค์ได้เคยเสดจ็มาเยีย่มสกัการ- 
สถานนี้คร้ังแรกในช่วงเวลาที่ทรงเป็นพระอัคร
สังฆราชแห่งสังฆมณฑลคราคูฟ	 ประเทศโปแลนด์	
โอกาสชุมนมุเคารพศลีมหาสนทิโลกทีเ่มอืงเมลเบร์ิน	
ประเทศออสเตรเลีย

ที่นี่คือสักการสถานที่ได้ยกถวายพระมารดา 
นิจจานุเคราะห์	 สักการสถานพระมารดานิจจา- 
นเุคราะห์	สกัการสถานของการปลอบประโลมบรรเทา
ใจ	สถานที่มีวัดซึ่งบอกได้ว่าเป็นวัดแห่งความเมตตา
กรุณา	สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดกว้างส�าหรับทุกๆ	คน

บางทีสิ่งต่างๆ	 เหล่านี้เป็นเหตุผลที่ว่าท�าไม 
ผู้มคีวามเชือ่และผู้แสวงบุญยงัคงกลบัมา	ณ	สกัการ-
สถานแห่งนี	้ซ่ึงต้ังอยูท่ี่มะนลิาเบยเ์พือ่เป็นพยานและ
มปีระสบการณก์บัพระเจา้ผา่นทางค�าเสนอวงิวอนของ
พระมารดานิจจานุเคราะห์

หลายๆ	 คนกลับมาที่นี่เพราะพระเจ้าทรง
ตอบสนองค�าภาวนาของเขาไม่ว่าจะเป็นการภาวนา
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วอนขอการรักษาโรค	 ภาวนาส�าหรับครอบครัว	 
การศึกษา	 ปัญหาชีวิต	 และอื่นๆ	 อีกมากมายและ
พวกเขายังคงมาที่นี่เป็นประจ�าทุกวันพุธเพื่อร่วม
ภาวนานพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์พร้อมกับ
ความรู้สึกที่สามารถสัมผัสกับสันติสุขได้

หากใช้เวลาตลอดทั้งวันสัมผัสบรรยากาศ
โดยรอบของทีน่ี	่พร้อมกบัมองดกูจิกรรมงานอภบิาล
ต่างๆ	ที่สักการสถานแห่งนี้ได้	ก็คงสามารถบอกได้
ว่ากิจกรรมโครงการต่างๆ	 นั้นตั้งอยู่บนหลักการ
รากฐานส�าคัญ	7	ประการ

พื้นที่ของการพบปะรวมถึงเสาหลักทั้ง	 7	
ประการคือ

1.	เสาทีห่ลบภยัของผูท้ีต่อ้งการเพราะวดันี้
เปิดตลอดทั้ง	7	วันตลอด	24	ชั่วโมง	ส�าหรับคนที่
ต้องการเข้ามาพักพิง

2.	เสาที่เป็นบ้านของการกลับคืนดีสถานท่ี
ซึ่งให้ความส�าคัญกับพิธีกรรมศีลอภัยบาป

3.	เสาแห่งสักการสถานของความมีน้�าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 ที่นี่ไม่ได้แยกชนชั้น	 ทุกคนได้รับ
การปฏิบัติเท่าเสมอกัน	 เป็นสวรรค์ส�าหรับทุกคน
ที่ต้องการการต้อนรับจากอ้อมแขนที่อบอุ่นของ
พระมารดา	 เป็นมากกว่าศูนย์กลางการแสวงบุญ	

สามารถบอกได้ว่าเป็นชุมชนของการรับใช้
4.	เสาที่ เป็นชุมชนของการรับใช้	 ที่นี่มี 

นักวิชาการทางแพทย์	 หมอฟัน	 บ้านของเด็กๆ	
Sarnelli	home

5.	เสาแห่งความยุติธรรมสันติภาพ
6.	 ความสมบรูณข์องสิง่สรา้งเพือ่จะท�าใหส้ิง่นี ้

บรรลผุล	สกัการสถานไดส้นบัสนนุโครงการของการ
ศึกษา	(จัดคอมพิวเตอร์)

7.	เสาแห่งช่องทางแห่งความรู้คุณและพระ
หรรษทาน	ค�าภาวนาอ้อนวอนจ�านวนมากมายได้ยก
ถวายแด่พระแม่	ในขณะเดียวกันคนที่ได้รับพระพร
ต่างขอบพระคุณพระแม่ผ่านทางการเขียนจดหมาย
ค�าภาวนา	การขอมิสซา

(มีบางคนที่ได้รับตามที่ต้องการ	 กลับมา 
ภาวนาคลานเข่าจากหนา้ประตูสักการสถานเข้าไปยัง
พระแท่น)

ท่ีน่าสนใจมีบางคนรับอาสาภาวนาตาม 
จุดประสงค์ด้วย	 พระแม่ได้กลายเป็นที่พึ่งแห่ง 
ความหวังส�าหรับใครก็ตามซ่ึงมีปัญหาความยาก
ล�าบาก	 เจ็บป่วย	 ขอให้ใครก็ตามให้บริการรับใช้ 
อันเป็นเครื่องหมายของความหวัง เหมือนกับ
พระมารดานิจจานุเคราะห์
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พระเยซูเจ้าองค์ด�า อัศจรรย์เหนือความ

อัศจรรย์

วัดพระเยซู เจ้าองค์ด�า The Minor 
Basilica of the Black Nazarene (Quiapo 
Church) พระรูปพระเยซูเจ้าองค์ด�า เกียวโป 
พระรูปนี้ได้ถูกไฟเผา แต่สภาพของพระรูปไม่ได้ถูก
ท�าลายและไดร้บัความเสยีหายเลย พระรปูทรงฉลอง
พระองค์สีแดงนี้ ได้เลียนแบบตามเรื่องราวในพระ 
วรสารสมัยที่พระเยซูเจ้าได้ทรงแบกและถูกตรึง 
บนไมก้างเขน ดงันัน้จงึมกีารประดบัตกแตง่และใชส้ี
ตามทีม่กีลา่วไวใ้นขณะนัน้ จะมพีธิฉีลองพระรปูพระ
เยซเูจา้องคด์�า วนัที ่9 มกราคม ของทกุป ีและมนีพวาร 
เป็นเวลา 9 วัน ซึ่งจะมีสัตบุรุษมาร่วมจ�านวน
มหาศาล พวกเขาไดรั้บอศัจรรยจ์ากการหายจากโรค  
หายจากความเจ็บปวด และสามารถสัมผัสได้ถึง
พระทรมานของพระเยซูเจ้า ผ่านทางพระรูปนี้  
พวกเขาไม่เคยสิ้นหวังเมื่อมาวอนขอ ผู้ที่มาแล้วก็
จะกลับมาอีก เพื่อขอบพระคุณพระองค์ ซ่ึงเป็น
เรื่องยิ่งกว่ามหัศจรรย์ของความมหัศจรรย์ที่ผู้คน 
นับล้านมากราบเคารพและนมัสการพระรูปนี้ ที่เป็น

พระเยซูเจ้าพระองค์เองเชื้อเชิญผู้คนมาหาพระองค์
ได้มีความหวังและก�าลังใจในการด�าเนินชีวิต ใน
การเข้ามีประสบการณ์กับพระองค์ในทุกเรื่อง วัดนี้
จะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง และในเวลากลางคืนก็เป็น
ท่ีพกัของผูท่ี้ไรท่ี้อยูอ่าศยั ซ่ึงพวกเขามาพกั มานอน
หลับพักผ่อนในวัดและตอนเช้าก็กลับออกไป

คุณพ่อดูกลัส บัดดง (Fr.Douglas 
Badong) ผูช้ว่ยเจา้อาวาส	มหาวหิารองคเ์ลก็แบลค็ 
นาซารีน	(เกียวโป)	หรือวัดพระเยซูเจ้าองค์ด�า	บวช
เป็นพระสงฆ์	4	ปีแลว้	ท่ีนีค่อืวดัแห่งท่ีสองท่ีคณุพอ่
ได้รับหน้าท่ีช่วยดูแล	 หลังจากท่ีบวชเป็นพระสงฆ์
เมื่อปี	2012	ให้สัมภาษณ์ว่า	
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“ตามประวัติศาสตร์เมื่อปี	 ค.ศ.	 1602	 ได้
บันทึกไว้ว่า	พระรูปพระเยซูเจ้าองค์ด�า	ถูกย้ายจาก
อนิทรามรูอสมาแทนทีพ่ระรูปนกับญุยอหน์	บปัตสิต	์ 
ณ	ท่ีวัดแห่งนี	้ภายใตก้ารดแูลของพระสงฆท์ีป่ระจ�า
วัดนี้	 ซึ่งจะมีการระลึกถึงการย้ายพระรูปนี้จาก 
อินทรามูรอส	มายังวัดเกียวโปนี้	และในสมัยนั้นยัง
ไม่ได้มีการแต่งตั้งวัดแห่งนี้เป็นมหาวิหารองค์เล็ก	
(Minor	Basilica)”

“พระรูปนีไ้ด้ถกูไฟเผา	แตส่ภาพของพระรปู
ไม่ได้ถกูท�าลายและไดร้บัความเสยีหายเลย	ไมแ่นใ่จ
ว่านี่จะเป็นสาเหตุที่ท�าให้พระรูปนี้เป็นสีด�าหรือเปล่า	 
เรื่องฉลองพระองค์สีแดงนี้	 ได้เลียนแบบตาม 
เรื่องราวในพระวรสารในสมัยที่พระเยซูเจ้าได้ทรง
แบกและถูกตรึงบนไม้กางเขน	 ดังนั้นแล้วจึงมีการ
ประดับตกแต่งและใช้สีตามที่มีกล่าวไว้ในขณะนั้น	
และในปัจจุบันนี้ฉลองพระองค์สีแดงอาจจะเพื่อจะ
เป็นสีที่ให้ความสนใจของผู้ที่เข้ามานมัสการพระรูป
ด้วย	ซึง่ในโบสถอ์ืน่ๆ	อาจจะมกีารใชฉ้ลองพระองค์
ทีแ่ตกตา่งกนั	ตามความตอ้งการของผูท้ีด่แูลพระรปู
ต่างๆ	ไม่ว่าเป็นสีขาว	สีด�า	สีแดง	สีชมพู	ตามความ
เหมาะสมและความต้องการของโบสถ์นั้นๆ”

“พระรูปนี้สัตบุรุษผู้ที่ ให้ความเคารพ	
สามารถเข้าใจและสัมผัสถึงความเจ็บปวด	พระมหา
ทรมาน	การทนทุกข์ของพระเยซูเจ้าผ่านทางพระรูป
นี้	 และด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งพระรูปนี้ก็ยังได้

แสดงให้เห็นการที่ไม่ให้สิ้นหวังหรือหมดหวัง	ซึ่งเรา
ได้เห็นพระรูปที่พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขน	ไม่ใช่ที่
พระองค์ทรงหกล้ม	ซึ่งให้ก�าลังใจกับผู้ที่มานมัสการ
และแสดงความเคารพที่มากขึ้นทุกๆ	ปี	ผู้ที่มาแล้ว
ก็จะกลับมาอีก	ผู้ที่วอนขอความช่วยเหลือเมื่อได้รับ
แล้วก็จะกลับมาขอบพระคุณ	 ซึ่งเป็นเรื่องเหนือกว่า 
มหัศจรรย์ของความมหัศจรรย์ที่ผู้คนนับล้านมา 
กราบเคารพและนมสัการพระรปูนี	้ทีเ่ปน็พระเยซเูจา้
พระองค์เองเชื้อเชิญผู้คนมาหาพระองค์ได้พักผ่อน 
ไดม้คีวามหวงัและก�าลงัใจในการด�าเนนิชวีติ	ในการ
เข้ามามีประสบการณ์กับพระองค์ในทุกเเรื่อง”

“ในวนัที	่9	มกราคมของทกุป	ีตลอดสองปทีี่
พอ่อยูท่ีว่ดัเกยีวโปนี	้พอ่ทึง่และประหลาดใจในความ
เชื่อของพี่น้องสัตบุรุษในพระเยซูเจ้าและในพระรูป
พระเยซูเจ้าองค์ด�านี้	ซึ่งพ่อได้พยายามที่จะท�าความ
เขา้ใจ	โดยการเปน็ผูห้นึง่ท่ีแสดงออกในความเคารพ
และกราบนมัสการพระรูปนี้	 แต่ในฐานะท่ีพ่อเป็น 
พระสงฆ์	 พ่อกล่าวได้ว่า	 เราจะต้องเชื่อในการกลับ
คืนพระชนมชีพ	 ไม่ใช่แค่การสิ้นพระชนม์	 ซึ่งพ่อก็
ไม่สามารถที่จะไปตัดสินความเชื่อของเขาได้”

“ส�าหรับการแห่พระรูปพระเยซูเจ้าองค์ด�า	
ในวันที่	 9	มกราคม	 เรามีการเตรียมตัวแห่พระรูป
ที่ยาวนานมาก	ถึง	6	เดือน	เพื่อให้มีระเบียบและมี
ความหมายกับพี่น้องสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีนี้	เรามีพิธี
บูชาขอบพระคุณและบทภาวนานพวารตามปกติใน
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ทุกวัน	ตลอดเวลา	9	วันในการเตรียมการฉลองนี้	 
ซึ่งทุกๆ	 วันพี่น้องสัตบุรุษก็มาร่วมพิธีกันอย่าง
ล้นหลาม	 มีจ�านวนสัตบุรุษมากกว่าหนึ่งหมื่นคน 
มาร่วมมิสซาของเรา	ซึ่งจะเห็นได้ว่าในทุกๆ	วันจะมี
สัตบุรุษเข้าออกวัดอยู่ตลอดเวลา”

“วัดนี้ชื่อว่าวัดนักบุญยอห์น	บัปติสต์	เป็น
องค์อปุถมัภ	์และในขณะเดยีวกนักม็ชีือ่วา่	วดัพระเยซู
เจ้าองค์ด�าด้วย	ในปัจจุบันนี้นักบุญยอห์น	บัปติสต์	 
ยังคงท�าพันธกิจของท่านอยู่	 คือการแนะน�าและ 
เช้ือเชิญให้ผู้คนมารู้จักพระเยซูคริสตเจ้า	 ซึ่งนี่คือ
หน้าท่ีและพันธกิจหลักของท่านที่ท่านเองตรัสไว้ใน
พระคัมภีร์ว่า	“นี่คือลูกแกะของพระเจ้า”	ซึ่งวัดของ
เราไม่ได้ทอดทิ้งหรือหลงลืมท่าน	 แต่ยิ่งท�าให้เรา
เข้าใจถึงเสียงเรียกในถิ่นทุรกันดารผู้ท�าให้เราเข้าถึง
องค์พระเยซเูจา้ได	้ซึง่จะเหน็รูปปัน้ของนกับญุยอหน์	
บัปติสต์อยูข่า้งๆ	พระแทน่	ทีจ่ะน�าบรรดาสตับุรษุเขา้
มาหาองค์พระเยซูเจ้าที่อยู่ตรงกลางพระแท่น”

“วัดของเราเปิดตลอด	 24	 ชั่วโมง	 และใน
เวลากลางคืนวัดของเราก็ได้เป็นท่ีพักของผู้ท่ีไร้ท่ีอยู่
อาศัย	ซึ่งพวกเขามาพัก	นอนหลับพักผ่อนในวัดได้	
มีผู้คนหลากหลายฐานะ	คนยากจน	คนมีฐานะ	ซึ่ง
เราจะต้อนรับเขาหมดทุกคน”

“ที่ วั ดแห่ งนี้ เ ร ามี ง านช่ วย เหลื อด้ าน
สังคมสงเคราะห์	 ที่วัดนี้มีผู้ช่วยเหลือเกี่ยวกับด้าน
ยารักษาส�าหรับผู้ที่มาขอความช่วยเหลือ	 อย่างเช่น
พวกเขาจะน�าใบสั่งยามาขอความช่วยเหลือจากเรา	
เราก็จะจัดซื้อยาให้กับพวกเขาแทนที่จะให้เงิน	เราก็ 
ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ยังชีพแก่ผู้ที่ประสบภัยพิบัติ
ตามธรรมชาติในพื้นที่ต่าง	ๆ 	ของประเทศฟิลิปปินส์	
ไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติใดๆ	 ซึ่งเราขอขอบพระคุณ
พระเจ้าท่ีเรามีกองทุนในการจัดหาอุปกรณ์และ 
ข้าวของส�าหรับช่วยเหลือพวกเขาในยามประสบ
กับภัยพิบัติ	 และงานช่วยเหลืออื่นๆ	 ที่วัดของเรา
พยายามช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก”
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“บางครั้งบรรดาผู้ค้าขายของเหล่านี้อาจจะ
สร้างความร�าคาญแก่ผู้ที่มาวัด	 เราพยายามที่จะ
จัดการและควบคุมพวกเขาไม่ให้รบกวนผู้ที่มาสวด
ภาวนาในวัด	 ซึ่งผู้ค้าขายก็ได้ประโยชน์จากผู้ท่ีมา
สวดภาวนาในการซื้อข้าวของจากพวกเขา	 แต่พวก
เขาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาขายภายในวัด	 ทาง
เราได้ก�าหนดขอบเขตพื้นที่ส�าหรับพวกเขาในการ
วางข้าวของ”

พระคาร์ดินัลตาเกลผู้รับผิดชอบงานสังคม

ของพระศาสนจักร

พระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล 
ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลมะนิลา	 พระคาร์ดินัล 
ตาเกล เปน็บคุคลหนึง่ทีม่ชีือ่เสยีง เพราะดว้ยบคุลกิ
ที่สุภาพ เรียบง่าย ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นพระสังฆราช 
ในปี 2001 และหลังจากนั้นในปี 2011 ได้เป็นพระ
อัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลมะนิลา และในปี 
2012 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระคาร์ดินัล 

พระคุณเจา้มองพระศาสนจกัรฟลิปิปนิส ์ในการเปน็
พระศาสนจักรใหม่ของการประกาศข่าวดีอย่างไร?

“พนัธกจิของพระศาสนจกัรทัว่โลกยงัคงเป็น
เช่นเดิม	คอืการประกาศพระวรสาร	ทวา่สถานการณ์
ในโลกเปลี่ยนไป	 ดังนั้นจึงมีการท้าทายเกิดขึ้น
ว่าเราจะท�าการประกาศพระวรสารอย่างไร	 พระ

สงัฆราชซึง่มหีนา้ทีป่ระกาศพระวรสารตอ้งคน้หาวธิทีี ่
เหมาะสมกบักาลเวลาท่ีมกีารเปลีย่นไป	เพราะฉะนัน้
เราต่างได้ยินค�าว่า	 “เราต้องเป็นพระศาสนจักรใหม่
ในเอเชีย”	ถึงสองครั้งสองครา	นี่เป็นการแสดงออก
ซึ่งค�าพูดใหม่และโครงการใหม่ส�าหรับการประกาศ 
พระวรสาร	เช่นว่าอย่างในประเทศฟิลิปปินส์ของเรา	
ในสมัยที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก	 ชีวิตเรียบง่ายธรรมดา
มาก	เราต้ังหนา้ต้ังตากนัอยูแ่ต่โรงเรยีน	การเลา่เรยีน	 
วัด	 และครอบครัว	 เพราะฉะนั้นการประกาศพระ 
วรสารของเราจึงอยู่ที่ครอบครัว	 พ่อแม่สอนเราให้
รู้จักสวดภาวนา	 ให้ไปวัดวันอาทิตย์	 และที่วัดก็มี
โครงการส�าหรับเยาวชน	 แต่บัดนี้ชีวิตมันสับสนยุ่ง
ยากไม่เหมือนเมื่อก่อนแม้แต่เยาวชนฟิลิปปินส์ก็ 
ไมเ่ว้น	พวกเขาหลงเพลดิเพลนิอยูก่บัสือ่สารมวลชน
และอินเทอร์เน็ต	พวกเขามีทางเลือกมากมาย	พวก
เขาเปน็เดก็อยูใ่นเมอืงหนึง่แตต่อ้งไปศกึษาเลา่เรยีน
อกีเมอืงหนึง่	ดงันัน้พวกเขาจึงมกีารเคลือ่นยา้ยท่ีอยู่
ตลอด	ไม่ใช่แต่เคลื่อนไหวฝ่ายกายเท่านั้นแต่ยังได้
รับผลกระทบมากมายจากการเคลื่อนไหวเหล่านั้น	
ดังนั้นความกังวลของเราในขณะนี้คือ	 เราจะเข้าถึง
เยาวชนเหล่านี้ได้อย่างไร	 เราจะเข้าถึงคนจนได้
อย่างไร	เราจะจัดการกับผู้คนที่มีการเคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลาไดอ้ยา่งไร	แลว้เราจะสามารถใชส้ือ่ในการ
ประกาศพระวรสารได้อย่างไร”

พระศาสนจักรมบีทบาทอยา่งไรในการอภบิาลคนจน 
คนทุกข์ยาก ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง
เรียกร้องให้พระศาสนจักรก้าวออกไปอยู่เคียงข้าง
พวกเขาเหล่านั้น?

“ในปี	 ค.ศ.	 2021	 ฟิลิปปินส์จะท�าการ
เฉลิมฉลองการเข้ามาของศาสนาคริสต์ในประเทศ
ฟลิปิปินสค์รบ	500	ปี	ดงันัน้ในการเตรยีมตัวแต่ละ
ปีเราจะมุ่งเน้นความส�าคัญในด้านต่างๆ	 ของชีวิต 
คริสตชน	ปีนี้เราอยากให้วัดเป็นบ้านหรือครอบครัว
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ที่สองของพี่น้องชาวฟิลิปปินส์ทุกคน	 สมัยก่อน
ชีวิตเรียบง่าย	ที่เรามุ่งเอาครอบครัวเป็นหลักในปีนี้	 
เพราะว่ าสมาชิกของครอบครั วอยู่ กั นอย่ า ง
กระจัดกระจาย	 เด็กหลายคนเติบโตข้ึนโดยด�าเนิน
ชีวิตอยู่กับพ่อแม่	   แต่ส�าหรับเด็กในฟิลิปปินส์แม่
ไปท�างานท่ีฮ่องกง	 พ่อไปท�างานที่ตะวันออกกลาง	 
ดังนั้นเด็กจ�านวนมากต้องการที่จะอยู่กับครอบครัว	

เราจึงอยากให้วัดเป็นประสบการณ์แห่งความหวัง
ส�าหรับครอบครัวเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แห่ง
ความเป็นหนึ่งเดียวกันและเพื่อท่ีบรรดาสัตบุรุษท่ีมี
พระพรต่างกันจะได้แบ่งปันพระพรและภูมิปัญญา
ของตนแก่กันและกัน	 การรับใช้พันธกิจนี้ยังเป็น 
ความมัง่คัง่ของพระศาสนจกัรอกีดว้ย	เพราะทัง้วดัจะม ี
ชีวิตแห่งการท�าพันธกิจภายในครอบครัวเดียวกัน”

สังเกตว่าพระคุณเจ้ามีความโดดเด่นมากในช่วง 
เลือกตั้งพระสันตะปาปา ประเด็นนี้ พระคุณเจ้าคิด
ว่ามาจากเหตุผลอะไร?

พระศาสนจักรในยุคแรกแม้ในช่วงชีวิต
ของพระคริสตเจ้าจะมุ่งพันธกิจไปท่ีคนยากจน	 แต่
แน่นอนละว่ามันเป็นการช่วยเหลือคนจนในเรื่อง
ของความจ�าเป็นขั้นพื้นฐานอย่างเช่นอาหาร	 การ
ศึกษา	 หยูกยา	 ซึ่งส�าหรับประเทศฟิลิปปินส์เอง
แล้วมีประวัติศาสตร์ยาวนานเกี่ยวกับประเด็นนี้	
และข้าพเจ้าก็เชื่อว่าการกระท�าเช่นนี้มีอยู่ในพระ
ศาสนจักรส่วนใหญ่ทั่วโลก	 เรามีงานเมตตาธรรม	
สถาบันการศึกษา	โรงพยาบาล	ฯลฯ	ในฟิลิปปินส์
งานใหญ่ชิ้นหนึ่งท่ีเป็นชิ้นโบว์แดงในการช่วยเหลือ
คนจนก็คือเวลาท่ีมีภัยธรรมชาติ	 ไม่ว่าจะเป็นพายุ
ไต้ฝุ่น	 แผ่นดินไหว	 เราตระหนักดีเช่นเดียวกัน
ว่า	 มันไม่ใช่แต่การให้ความช่วยเหลือคนจน	 สิ่ง
ส�าคัญท่ีคนจนนอกจากจะได้พบกับชีวิตใหม่เพราะ
ได้รับความช่วยเหลือแล้ว	พวกเขาเองมีอะไรเป็นสิ่ง
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ตอบแทนด้วย	 พวกเขาสามารถสอนบรรดาสัตบุรุษ
ได้เกีย่วกับความเชือ่	แมไ้มใ่ชค่วามเชือ่ส�าหรบัทกุคน	
แต่คนจนรู้ดีว่าจะต้องมีความหวังในพระเจ้าอย่างไร	
ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถสอนพวกเราทุกคนได้ว่า
จะต้องมีความไว้ใจและความหวังในพระเจ้าเช่นไร 
เมื่อชีวิตเราตกที่นั่งล�าบาก	ดังนั้นคนจนจึงมิได้มีแต่
จะรบั	เราชว่ยพวกเขาโดยท�าใหพ้วกเขาเปน็ครขูองเรา	
พวกเขาสอนเราเกี่ยวกับความเชื่อ	ความไว้ใจ	และ
ความรัก	 ดังนั้นคนจนจึงเป็นผู้ประกาศพระวรสาร 
ด้วย	 พวกเขาไม่เพียงแต่จะคอยรับแต่อย่างเดียว	 
แต่ยังมีอะไรที่จะให้ด้วย”

พระคุณเจ้าเป็นพระคาร์ดินัลท่านหนึ่งที่ใช้สื่อในการ
แพร่ธรรม พระคุณเจ้ามีมุมมองเรื่องนี้อย่างไร?

“ขา้พเจา้เขา้สูโ่ลกของสือ่นานนบัสบิปมีาแลว้	
ซึ่งในขณะนั้นข้าพเจ้ายังไม่เป็นพระสังฆราช	 เป็น 
ครั้งแรกที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งเชิญข้าพเจ้าไป
ถวายมิสซาออกโทรทัศน์	 ซึ่งข้าพเจ้าเน้นเยาวชน
เป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษแล้วข้าพเจ้าก็ทราบหลังจาก
นั้นว่า	 ข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับพวกเขาได้โดยสื่อ	

และขา้พเจ้าไดเ้รยีนรูด้ว้ยว่าพวกนกัธุรกจิเขากใ็ชส้ือ่
เพื่อขายสินค้าของพวกเขา	 ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือ
อื่นๆ	 ท�าไมพวกเขาจึงใช้สื่อในการขายผลิตภัณฑ์
ดว้ยการใชแ้รงกดดนัทีไ่มถ่กูตอ้ง	มกีารขยายคณุคา่
ของสินค้าจนเกินความเป็นจริง

เรามีพระวรสาร	 แล้วท�าไมเราถึงไม่ใช้สื่อ
บ้างเล่า	เพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาข้าพเจ้า
จงึมรีายการบรรยายทางโทรทศันใ์นวนัอาทติย	์แลว้
มันก็ไม่ได้เป็นการบรรยายทางโทรทัศน์แต่อย่าง
เดียว	มันเปิดกว้างสู่โลกของเฟซบุ๊ก	แฟนเพจ	และ
ทวิตเตอร์ของข้าพเจ้าซ่ึงท�าให้เราสามารถติดต่อ
กันได้	 ข้าพเจ้าจึงตระหนักได้ดีว่าอาศัยสื่อข้าพเจ้า
สามารถเข้าถึงผู้คนจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะเยาวชน
คนหนุ่มสาว	หากข้าพเจ้าถวายมิสซาในวัดแห่งหนึ่ง
ขา้พเจา้กป็รากฏตวัอยูเ่ฉพาะกบัคนทีม่าฟงัมสิซา	แต่
อาศยัสือ่ขา้พเจ้าสามารถปรากฏตัวแกส่ายตาของคน
อื่นๆ	อีกเป็นอันมาก	นี่ไม่ใช่ตัวช่วยที่น่าสนใจดอก
หรือ	แต่ข้าพเจ้าก็ตระหนักดีเช่นเดียวกันว่าโลกของ
สื่อเองก็ต้องได้รับการประกาศพระวรสารด้วย	 สื่อ
มไิดเ้ป็นเครือ่งมอืส�าหรบัการประกาศพระวรสารแต่
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อย่างเดียว	เราจ�าเป็นต้องประกาศพระวรสารให้กับ
โลกของสื่อด้วย	เพราะว่าในกระบวนการของสื่อนั้น
มีสิ่งยั่วยวนล่อใจมากมาย	ในขณะนี้สื่อก�าลังถูกใช้
ไปเพือ่เงนิ	และมกีารกลา่วกนัวา่มกีารใชอ้นิเทอรเ์นต็
รับสมัครผู้ก่อการร้ายด้วยเหตุผลที่ไม่เข้าท่าด้วย	 
ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่เราต้องใช้สื่อในการประกาศ 
พระวรสาร”

พระคุณเจ้ารับผิดชอบงานสังคมของพระศาสนจักร
ส่วนกลาง พระคุณเจ้ามีแนวคิดในการอภิบาลเรื่อง
นี้อย่างไร และส�าหรับประเทศของพระคุณเจ้าด้วย?

“ข้าพเจ้าเคยท�างานร่วมกันเป็นเวลา	 3	 ปี
ในคณะกรรมการชุดหนึ่งในวาติกันกับสมเด็จพระ
สันตะปาปาฟรังซิส	 ก่อนที่พระองค์จะได้รับเลือก
เป็นพระสันตะปาปา	 ดังนั้นเราจึงรู้จักชอบพอกัน
เป็นอย่างดีแม้กระทั่งทุกวันนี้	พระองค์ทรงมีอ�านาจ
ทุกอย่างแต่พระองค์ก็ชอบที่จะปฏิบัติตนเป็นคน
ธรรมดาในการติดต่อกับผู้อื่น	 พระองค์มักจะขี่รถ
จักรยานยนต์มาหาข้าพเจ้า	พระองค์เขียนจดหมาย
ถึงข้าพเจ้า	 ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยตอบ	 แต่หากตอนนี้
พระองค์เขียนถึงข้าพเจ้าอีก	แน่นอนว่าข้าพเจ้าต้อง
ตอบ	 พระองค์เป็นคนที่สุภาพมาก	 พระองค์ชอบ
ร�าพึงภาวนา	 พระองค์ตระหนักว่าพระองค์เป็นคน
บาป	 และข้าพเจ้าคิดว่าเร่ืองนี้มีความส�าคัญมาก	
เพราะพระองค์ทรงพึ่งการสวดภาวนา	พระองค์ทรง
เชื่อใจในค�าภาวนาของประชาชน	 เพราะพระองค์
ตระหนักดีว่าพระองค์นั้นมีความอ่อนแอ	 พระองค์
เขา้ใจคนจนและคนบาป	และนีคื่อเหตผุลทีพ่ระองค์
ไม่ชอบการเป็นคนสองหน้าหรือถือว่าตนศักดิ์สิทธิ์
กว่าผู้อื่น	 ดังนั้นเราทุกคนล้วนเป็นคนบาป	 เราจึง
จ�าเป็นต้องเข้าใจคนจนและเราต้องเป็นคนเรียบง่าย	
ข้าพเจ้าชอบอุปทานเช่นนี้มาก”

คนไทยรู้จักและชื่นชมพระคุณเจ้ามาก พระคุณเจ้า
มีอะไรจะฝากถึงคนไทย ในโอกาสนี้ไหม?

“ท่านคงทราบดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศ
หนึ่งที่ข้าพเจ้าชอบไปมาก	 และต้องขอบคุณพระเจ้า
ทีข่า้พเจา้มโีอกาสไปเยอืนทกุปเีพือ่ประชมุกบับรรดา
พระสงัฆราชแหง่เอเชยี	ขา้พเจา้ใครท่ีจ่ะเรยีนใหท้า่น 
ทราบว่าขา้พเจา้ชื่นชมมากกับความล้�าลึกแหง่ปรชีา-
ญาณ	ความเจรญิแห่งวฒันธรรม	การให้ความเคารพ
ต่อชีวิตมนุษย์	 การต้อนรับขับสู้	 ความสามารถใน
การให้การต้อนรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง	ศาสนาและ
วัฒนธรรมต่างๆ	ข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณท่านและหวัง
ว่าเราที่เป็นคริสตชนจะมีส่วนช่วยให้ประเทศชาติ
และประชาชนมีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้น	
เราต่างมีความปรารถนาเช่นเดียวกัน	 เราต้องการมี 
สว่นรว่มในการเสรมิสรา้งความดสีว่นรวม	ความเชือ่
ของเรา	พระวาจาของพระเจ้า	ซึ่งฟิลิปปินส์มีบางสิ่ง
บางอยา่งทีจ่ะมอบเพือ่เปน็การชว่ยเหลอืประเทศไทย
ไม่ใช่เพื่อทุกคนจะได้เป็นคนดีเท่านั้นแต่ยิ่งจะเป็น
คนดีเพิ่มขึ้นไปอีก”

พระคุณเจ้าได้ให้มุมมองในหลายๆ เรื่อง 
แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านได้เป็นตัวอย่างให้กับเรา คือการอยู่
ยืนเคียงข้างคนยากจน ท่านเป็นประจักษ์พยาน ให้
เห็นในชวีติของท่าน เวลาท่ีเราเขา้ไปในอนิทรามรูอส 
อาสนวิหารของท่านที่ตั้งอยู่ตรงนั้น รอบนอกยังเห็น
ภาพของคนยากจน มีบ้านของคนเร่ร่อน มีบ้านของ
คนยากจน เป็นเครื่องหมายว่า พระศาสนจักรยังคง
ยืนเคียงข้างคนยากจน และเดินไปกับคนยากจน นี่
จึงเป็นเหตุผลว่า ท�าไมพระคาร์ดินัลตาเกลในฐานะ
ที่เป็นผู้รับผิดชอบงานสังคมของพระศาสนจักร 
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ในปัจจุบัน ท่านให้ความสนใจกับบรรดาคนยากจน 
คนทีต่อ้งทนทกุข ์พระคณุเจา้ไดใ้หม้มุมองทีน่า่สนใจ
เกี่ยวกับ “สื่อสารมวลชน” เพราะว่าท่านเป็นคนหนึ่ง
ท่ีใช้ส่ือมวลชนอย่างกว้างขวาง ท่านเริ่มจากการได้ 
รับเชิญให้บรรยายในที่ต่างๆ และในเวลาเดียวกัน
ท่านก็เริ่มคุ้นเคยกับสื่อมวลชน ท่านใช้ช่องทางนี้ใน
การประกาศพระวาจา ในการถ่ายทอดค�าสอนของ 
พระศาสนจกัร ในการสง่สารของพระเจา้ใหก้บับรรดา 
คนที่ท่านติดต่อด้วย สิ่งที่ท�าส�าคัญก็คือในเรื่องของ
ชีวิตจิตที่เรียบง่าย ที่ท่านถ่ายทอดออกมาในการ
เป็นประจกัษพ์ยาน ผา่นทางการด�าเนนิชวีติของทา่น 
ทา่นคุ้นเคยกบัพระศาสนจกัรในเมอืงไทยเปน็อยา่งด ี
เพราะวา่ในการประชมุของพระศาสนจกัรหลายครัง้ที่
จัดที่เมืองไทย ท่านก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นวิทยากร 

มหาวิทยาลัยซานโตโทมัส

มหาวิทยาลัยแห่งแรกในเอเชีย

	มหาวิทยาลยัซานโตโทมัส	(University	of	
Santo	Tomas)	มหาวทิยาลยัแหง่แรกในเอเชยี	ต้ัง
ขึ้น	ค.ศ.	1611	อายุกว่า	400	ปี	ของคณะโดมินิกัน	
เคยรับเสด็จพระสันตะปาปา	 3	 องค์	 องค์แรกคือ
สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล	ที่	6	ค.ศ.	1970	องค์
ที่สองคือสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	 ปอล	 ที่	 2	
ค.ศ.	1981	และ	ค.ศ.	1995	องค์ที่	3	คือสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส	ค.ศ.	2015	

ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยมีให้บริการ
โรงพยาบาลส�าหรับนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป	
(UST	 Hospital)	 มีวัดประจ�ามหาวิทยาลัย	
(Santissimo	 Rosario	 Parish)	 มีบ้านเณร	
(Central	Seminary)

บ้านเณรท่ีนี่ถือเป็นบ้านเณรส่วนกลางที่
แต่ละสังฆมณฑลในประเทศฟิลิปปินส์จะคัดเลือก
เณรที่เก่งๆ	 เข้ามา	 เพราะที่พักมีจ�ากัดส�าหรับ
สามเณร	 อย่างไรก็ตามที่บ้านเณรได้เปิดบางส่วน
ใหเ้ปน็ทีพ่กัส�าหรบัพระสงฆใ์นภมูภิาคเอเชยีทีไ่ดร้บั
ทนุใหม้ารบัการศกึษาดว้ย	ปจัจบุนัจากประเทศไทย
มีคุณพ่อศราวุธ สหายแก่น	 สังฆมณฑลอุดรธานี
พักอยู่

สถาบันนีพ้ระสงัฆราชยอแซฟ ชูศกัดิ ์สริสิทุธิ ์ 
ได้มาศึกษาด้านศาสนสัมพันธ์	 ในปี	 ค.ศ.	 2000-
2004	 และมีภาพของท่านติดอยู่ในบริเวณบ้านเณร
ซ่ึงตามธรรมเนยีมจะมกีารน�ารปูของศษิยเ์กา่ทีไ่ดร้บั
การเลอืกสรรจากพระสนัตะปาปาใหเ้ปน็พระสงัฆราช	
มาติดไว้ภายในมหาวิทยาลัย

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังได้เก็บรักษาเก้าอี้ ซ่ึง 
นกับญุยอห์น	ปอล	ที	่2	พระสนัตะปาปา	ไดป้ระทบั
เมื่อครั้งเสด็จยัง	 UST	 นอกจากนี้ยังได้เก็บรักษา
เกา้อีซ้ึง่สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิใชป้ระทบัเมือ่
ถวายบูชามิสซาปิดการเยือนฟิลิปปินส์เช่นเดียวกัน
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ปัจจุบันคุณพ่อคุยริโค่ เปเดรโกซ่า	 (Fr.
Quirico	 Pedregosa,	 Jr.,  OP)	 เป็นอธิการ 
บ้านเณรศูนย์กลางแห่งมหาวิทยาลัยซานโตโทมัส	
คุณพ่อเป็นนักบวชคณะโดมินิกัน	

คุณพ่อเป็นอธิการบ้านเณรนานเท่าไหร่แล้วครับ?

“พอ่รบัต�าแหนง่อธกิารบา้นเณรแหง่นี	้ต้ังแต่
วันที่	7	พฤศจิกายน	ค.ศ.	2012	ประมาณ	4	ปีครึ่ง	 
ก่อนหน้านั้นพ่อด�ารงต�าแหน่งอธิการเจ้าคณะ
โดมินิกันแห่งประเทศฟิลิปปินส์”	

ขอคณุพ่อชว่ยเลา่ประวตัขิองมหาวทิยาลยัซานโตโทมสั 
ให้ฟังหน่อยครับ?

“เริ่มต้นจากเมื่อคณะโดมินิกันได้เข้ามา
ท�างานทีป่ระเทศฟลิปิปนิสใ์นป	ีค.ศ.	1587	ซึง่คณุพอ่ 
หนึ่งในบรรดามิชชันนารีรุ่นแรกท่ีได้เดินทางมาใน
เวลานั้น	 ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นพระสังฆราชแห่ง
กรุงมะนิลาในช่วงปลายศตวรรษท่ี	 16	 ท่านชื่อว่า	 
คณุพอ่มเิกล เด เบนาวเีดส, O.P.	(Fr.Miguel	de	
Benavides,	 OP)	 ท่านเป็นผู้คิดริเริ่มที่จะก่อตั้ง
มหาวิทยาลยัแห่งนีข้ึน้	โดยเริม่จากการกอ่ต้ังสถาบัน
อบรมมจุีดประสงคเ์พือ่ให้โอกาสแกพ่ีน่อ้งประชาชน
ที่ต้องการจะเข้ารับการอบรมเป็นพระสงฆ์	 และ
บรรดาเยาวชนในเมืองมะนิลาที่ต้องการรับความรู้ 
และการศกึษา	ในชว่งแรกเริม่นัน้ทา่นไดเ้ปดิสอนใน
สาขาเทววิทยาและศิลปศาสตร์	 และก่อนท่ีท่านจะ 
สิน้ชวีติ	ท่านไดบ้รจิาคทรพัยส์นิท้ังหมดของท่านท่ีม ี
ในฐานะที่เป็นพระสังฆราชแห่งกรุงมะนิลา	 และได้
ยกห้องสมดุสว่นตัวให้กบัมหาวทิยาลยัแห่งนี	้การกอ่
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ตั้งมหาวิทยาลัยอย่างที่ท่านตั้งใจไว้นั้น	เกิดขึ้นเพียง 
ไม่กี่ปีหลังจากที่ท่านเสียชีวิต	 โดยมีพี่น้องสมาชิก
คณะโดมนิกินัชว่ยกนัสานความตัง้ใจของท่านในการ
ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนี้

เมื่อปี	ค.ศ.	1611	ซึ่งเราได้ก�าหนดวันที่	28	
เมษายน	ค.ศ.	1611	เปน็วนักอ่ตัง้มหาวทิยาลยั	เพราะ
ในวันนัน้ไดม้กีารลงนามอนญุาตจดัตัง้มหาวทิยาลยั
ซานโตโทมัสจากพระมหากษัตริย์แห่งสเปนอย่าง
เป็นทางการ	 มหาวิทยาลัยซานโตโทมัสได้ก�าเนิดใน
ปี	ค.ศ.	1611	ซึ่งส่วนหนึ่งก็ด้วยความมีน้�าใจดีของ
พระคุณเจ้ามิเกล เด เบนาวีเดส	และสมาชิกคณะ
โดมินกินัในการสนบัสนนุการกอ่ตัง้มหาวทิยาลยั	จน
ท�าให้มหาวทิยาลยัแหง่นี	้ไดค้อ่ยๆ	พฒันาเตบิโตขึน้
เรื่อยๆ	ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ในป	ีค.ศ.	1645	มหาวทิยาลยัซานโตโทมสัได้
รับรองวิทยฐานะจากสมเด็จพระสันตะปาปาอินโน- 
เซนต์ ที่ 10	 ซึ่งอย่างที่ทราบกันแล้วว่าในช่วงแรก
เป็นเพียงแค่สถาบันอบรมผู้เตรียมตัวเป็นพระสงฆ์
เปิดสอนเพียงคณะเทววิทยาและศิลปศาสตร์	 แต่
ช่วงเวลาผ่านไปได้มีการเปิดคณะด้านกฎหมายพระ
ศาสนจักร	 ตามด้วยคณะนิติศาสตร์	 (กฎหมาย 
บา้นเมือง)	ในภายหลงัไดเ้ปดิคณะแพทยศาสตรแ์ละ
เภสัชศาสตร์เพิ่มอีกเรื่อยๆ

ในศตวรรษที่	 20	 ปี	 ค.ศ.	 1902	สมเด็จ
พระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13	 ได้ขอให้มหาวิทยาลัย
ซานโตโทมัสเป็น	 “มหาวิทยาลัยของสันตะส�านัก”	
(Pontifical	 University)	 และในปี	 ค.ศ.	 1947	
สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12	 ได้พระราชทาน
ให้ชื่ออีกชื่อของมหาวิทยาลัยซานโตโทมัสเป็น	
“มหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งประเทศฟิลิปปินส์”

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้เป็นมหาวิทยาลัย
แรกที่น�าการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับประเทศ
ฟิลิปปินส์	 ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าระบบการศึกษา
จากตะวันตก(ทวีปยุโรป)	 รวมทั้งหนังสือเรียนใน

แขนงวิชาต่างๆ	 และวรรณกรรมต่างๆ	 จากยุโรป
ได้มีการน�ามาศึกษาและได้เริ่มต้นข้ึนแห่งแรก	 
ณ	มหาวทิยาลยัซานโตโทมสัแห่งนี	้ซ่ึงมหาวทิยาลยั
แห่งนี้ ได้มีส่วนให้การศึกษากับชาวฟิลิปปินส์ 
กลุ่มแรกที่เรียกร้องต่อสู้เพื่อเสรีภาพและอิสรภาพ
ให้ประเทศของเขา”

จริงไหมครับที่ว่ามหาวิทยาลัยซานโตโทมัส ภายใต้
การดูแลของคณะโดมินิกัน ในการอภิบาลทางด้าน
การศึกษานี้ นอกจากการให้การอบรมการศึกษา
ส�าหรับพระศาสนจักรในฟิลิปปินส์หรือบรรดา
เยาวชนของประเทศแล้ว ยังให้ความรู้กับบรรดา
ผู้ท�างานให้กับพระศาสนจักรในเอเชียและพระ
ศาสนจักรส่วนรวมด้วย

“จริงครับ	 ซ่ึงอันดับแรกภายในประเทศ
ฟิลิปปินส์	 ดังค�ากล่าวของพระสังฆราชโซคราเตส  
เวลีกัส	 ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศฟิลิปปินส์ที่ว่า	 “มหาวิทยาลัยซานโตโทมัส 
แห่งนี้ เป็นเสมือนมารดาแห่งการศึกษาของทุก
โรงเรียนและทุกมหาวิทยาลัยในประเทศฟิลิปปินส์” 
หรืออีกนัยที่ว่า	 เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ให้
ความรูกั้บนกัการศึกษายุคแรกของประเทศฟิลปิปินส์	
ซ่ึงท�าให้งานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรได้แผ่
ขยายและแพร่กระจายไปทั่วประเทศ	 นอกจากนี้ 
ทางมหาวิทยาลัยยังให้ความรู้และการศึกษากับ
ประชาชนชาวฟลิปิปินสท่ั์วไปในประเทศเชน่เดยีวกนั	
จะเห็นได้จากที่มหาวิทยาลัยได้ผลิต	ประธานาธิบดี
ของฟิลิปปินส์	 หัวหน้างานด้านรัฐศาสตร์	 หรือแม้
กระทั่งในยุคแรกของมหาวิทยาลัยได้ผลิต	 นักบุญ
และมรณสักขี	 ซึ่งบรรดาธรรมทูตคณะโดมินิกันได้
เข้ามาท�างานแพร่ธรรม	 ได้สอนพระธรรมค�าสอน
แก่พวกเขาให้ไปประกาศข่าวดีกับประเทศเพื่อน
บ้าน	 และกล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยซานโตโทมัสแห่ง
นี้เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปเอเชีย	 ซึ่งมี
บรรดานกัศกึษาชายและหญิงจากประเทศเพือ่นบ้าน
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ไดม้าศกึษาทีม่หาวทิยาลยันีเ้ชน่เดยีวกนั	ภายหลงัใน
ช่วงปลายศตวรรษที่	19	และเริ่มต้นศตวรรษที่	20	
มีมหาวิทยาลัยต่างๆ	 เกิดขึ้นตามมา	 แต่ก่อนหน้า
นั้นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ให้การศึกษาแก่ประเทศ
ฟิลิปปินส์เพียงแห่งเดียว	 จึงท�าให้มหาวิทยาลัย 
ซานโตโทมัสนี้เป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาของ
ประเทศฟิลิปปินส์”

สาเหตุใดจึงท�าให้ในทุกครั้งที่พระสันตะปาปา 
ทุกพระองค์ที่เสด็จเยือนประเทศฟิลิปปินส์ จะต้อง
เสด็จมาเยี่ยมที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ?

“สาเหตแุรกนัน้กน็า่จะเปน็ทีพ่ระสนัตะปาปา
ต้องการพูดคุยสนทนากับบรรดาเยาวชนและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้	 เป็นพิ เศษ
แก่บรรดานักศึกษาในกรุงมะนิลา	 อีกสาเหตุก็
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็น
มหาวิทยาลัยเดียวที่เป็นของสันตะส�านักในประเทศ
ฟิลิปปินส์	และเท่าที่พ่อทราบมาว่าเป็นแห่งเดียวใน
ทวปีเอเชยีดว้ย	จากประวตัศิาสตรม์พีระสนัตะปาปา	
3	 พระองค์ได้เคยเสด็จเยี่ยมมหาวิทยาลัยซานโต 
โทมัสแห่งนี้	องค์แรกที่เสด็จมาในปีค.ศ.	1970	คือ
สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6	 องค์ที่สองคือ
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2	ได้มาถึง
สองครั้งในปีค.ศ.	1981	และ	ค.ศ.	1995	และล่าสุด

คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสท่ีเสด็จมาเยือน
ประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนมกราคม	ค.ศ.	2015	ที่
ผ่านมา	 เราได้เห็นลานกว้างของมหาวิทยาลัยนั้นได้
มีการประกาศจากทางรัฐบาลว่าเป็นสถานที่ส�าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์	 และเป็นโบราณ
สถานแห่งชาติกเ็พราะวา่ประวติัศาสตรม์ากมายท่ีเกดิ
กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้	 ที่พระสันตะปาปาได้พบกับ
บรรดาเยาวชนของฟลิปิปนิส	์ณ	ลานของมหาวทิยาลยั 
หลายๆ	ครั้งด้วยกัน”

คุณพ่อมีมุมมองอย่างไรต่อบรรดาเยาวชนหนุ่มสาว
ในประเทศฟิลิปปินส์?

“ในประเทศของเรามีเยาวชนหนุ่มสาวหรือ
วยัรุน่จ�านวนมาก	เหมอืนกบัประเทศต่างๆ	ในเอเชยี
ที่มีกลุ่มคนอายุน้อยเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งพ่อสามารถ
สงัเกตเหน็วา่	พวกเขามคีวามตอ้งการทีจ่ะพฒันาชวีติ
ของพวกเขา	ต้องการมโีอกาสท่ีจะประสบความส�าเรจ็
ในชีวิต	 และช่วยเหลือครอบครัวของพวกเขา	 รวม
ทั้งพวกเขาต้องการที่ออกไปค้นหาและเดินทางไปใน
ที่ต่างๆ	นอกประเทศ	ซึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้พวก
เขาสามารถท�าสิง่เหลา่นีไ้ดก้ค็อืการศกึษานัน่เอง	แม้
จะมเีรือ่งทีเ่ศรา้ทีภ่ายในประเทศเราทีอ่าจจะไมม่งีาน
ทีเ่พยีงพอจะรองรบัพวกเขาใหท้�างานในประเทศ	แต่
พวกเขาก็ยังสามารถใช้ความรู้ความสามารถของเขา	
เป็นโอกาสที่จะออกไปท�างานในต่างประเทศได้	

ในมุมมองด้านศาสนานั้น	 พ่อมองว่า
บรรดาเยาวชนชาวฟิลิปปินส์ยังเป็นผู้ท่ีมีความเชื่อ
ความศรัทธา	 ซ่ึงถ้าเราได้ไปร่วมพิธีในโบสถ์ในวัน
อาทิตย์(และเป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์)	เรา
จะพบว่ามีเยาวชนหนุ่มสาวจ�านวนมากไปร่วมพิธี
มิสซา	 หรือแม้กระทั่งอาสาสมัครที่ช่วยเหลืองาน
อภิบาลต่างๆ	 ทางศาสนา	 และการแสดงออกทาง
ด้านความเชื่อในกิจศรัทธาของพวกเขา	 ซ่ึงเป็นท่ี
น่าประหลาดใจในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ที่มีการ 
เดนิทางเยีย่มเยยีนตามวดัตา่งๆ	เราจะพบไมใ่ชเ่พยีง
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แค่บรรดาพวกผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุเท่านั้น	 แต่เรา
จะพบบรรดาเยาวชนหนุ่มสาวที่จัดกลุ่มกันไปเยี่ยม
เยือนวัดต่างๆ	ด้วยกลุ่มของพวกเขาเอง

พ่อสามารถกล่าวได้ว่างานอภิบาลด้าน
เยาวชนยังเป็นงานที่น่าสนใจและท้าทายต่อพระ
ศาสนจักรทั้งท้องถิ่นและสากล	 ที่จะให้ความสนใจ
ในการอบรมพวกเขาในด้านความเชื่อและความ
ศรัทธาของพวกเขา	 ซึ่งบรรดาชาวฟิลิปปินส์มีความ
เชื่อความศรัทธาและปฏิบัติกิจศรัทธาเป็นพิเศษ	ต่อ
บรรดานักบุญ	 พระเยซูเจ้า	 และโดยเฉพาะในชื่อ
พิเศษอย่าง	พระกุมารเยซูหรือซานโตนินโย่(Santo 
Niño) พระเยซเูจา้องค์ด�าหรือแบลค็นาซารนี(Black 
Nazarene) ดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู
เจ้า	 ซึ่งเราต้องช่วยเพิ่มพูนความเช่ือของพวกเขาใน
ชวีติดา้นความเชือ่	โดยจะตอ้งท�าใหค้วามเชือ่ของเขา
นั้นสัมพันธ์กับชีวิตและความเป็นอยู่ในสถานการณ์
ปัจจุบันตลอดจนสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ทั้งในประเทศและของโลก”

ในฐานะทีค่ณุพอ่เปน็อธกิารบา้นเณร ณ มหาวทิยาลยั
ซานโตโทมัสนี้ ดูแลเณรและพระสงฆ์ที่ศึกษาที่นี่  
คุณพ่อมองและมีความเห็นอย่างไรในการอบรม 
ผู้ท�างานอภิบาลพระศาสนจักรในอนาคตครับ?

“พันธกิจของบ้านเณรนี้คือ	 การอบรมแบบ
บูรณาการของผู้เตรียมตัวเป็นผู้อภิบาล	ซึ่งเราไม่ได้
ออกไปหากระแสเรียก	 แต่บรรดาสามเณรที่จะมา
ศึกษาที่นี่ล้วนแล้วได้ถูกส่งมาจากพระสังฆราชและ
สังฆมณฑลต่างๆ	 เพราะเป็นบ้านเณรศูนย์กลาง
การอบรมของประเทศฟิลิปปินส์	 ปัจจุบันเรามี
สามเณร	 112	 คน	 จากทั้งหมด	 43	 สังฆมณฑล	
(42	สงัฆมณฑลภายในประเทศ	และ	1	สังฆมณฑล
จากประเทศจีน)	โดยการอบรมแบบบูรณาการนี้เรา
พยายามที่จะช่วยให้พวกเขาเป็นบุคคลที่มีความคิด
เป็นผูใ้หญ	่และเปน็ผูเ้ตบิโตในดา้นชวีติจติ	อทุศิตน 
ตอ่พระวรสาร	มคีวามสมัพนัธส์ว่นตวัตอ่พระเยซเูจา้	

รกัและมคีวามสมัพันธอ์ย่างลกึซึง้ตอ่องคพ์ระผู้เปน็เจา้	 
ศรัทธาในศีลมหาสนิท	รักพระศาสนจักร	ที่นี่เรายัง 
ฝึกเขาให้เป็นผู้อภิบาลอย่างมั่นใจ	เพราะการอบรม
ของเขาเพื่องานอภิบาลรับใช้ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้อง	 
ท้ังในพระศาสนจักรและในสังคม	 ท่ีนี่บรรดา
สามเณรสามารถจะได้รับการอบรมที่ถูกต้องและดี	
ในด้านเทววิทยาและกฎหมายพระศาสนจักร	 ซึ่ง
จะช่วยให้เขาเป็นผู้น�าแห่งการรับใช้ของชุมชนและ
สังคมของพวกเขาเมื่อได้กลับไปตามสังฆมณฑล
ต่างๆ	 ของพวกเขา	 ดังนั้นจึงมีสามเณรหลายคนที่
ถกูสง่มาทีน่ีเ่พราะบรรดาพระสงัฆราชเชือ่วา่	พวกเขา
จะไดร้บัการอบรมทีไ่ดค้วามรูแ้ละการอภบิาลอยา่งด	ี 
โดยการเตรียมตัวท้ังฝ่ายร่างกายและจิตใจเป็น 
อย่างดี	ส�าหรับชีวิตของการเป็นผู้อภิบาลในอนาคต
ของพวกเขา”

พระสังฆราชไมโล แวร์การา 

ประมุขสังฆมณฑลปาสิก 

“สังฆมณฑลปาสิกอยู่ภายในขอบเขต 
เมอืงหลวงเมโทรมะนลิา	ดงันัน้เราจงึเป็นสงัฆมณฑล
ท่ีเชือ่มติดอยูก่บัอคัรสงัฆมณฑลมะนลิา	สงัฆมณฑล
ของเราเป็นสังฆมณฑลที่มีพื้นที่ไม่กว้างนัก	 แต่มี
จ�านวนประชากรคาทอลกิประมาณ	1.4-1.6	ลา้นคน	 
เ ร า รู้ สึ กภู มิ ใ จที่ ไ ด้ รั บใช้พี่ น้ อ งคาทอลิ กใน
สังฆมณฑลนี้ซึ่งในฟิลิปปินส์ประชากรส่วนใหญ่
เป็นคาทอลกิ	ขา้พเจ้าบวชเป็นพระสงัฆราชในปี	ค.ศ.	
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2005	 สังฆมณฑลแรกของข้าพเจ้าคือสังฆมณฑล	
San	Jose	Nueva	Ecija	อยู่ในจังหวัดหนึ่งห่าง
จากมะนิลาประมาณ	160	กิโลเมตร	ข้าพเจ้าท�างาน
ประจ�าอยู่ที่นั่น	 6	 ปี	 จากนั้นข้าพเจ้าก็ย้ายมาเป็น
พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลปาสิกในปี	 2011	 ปีนี้
เป็นปีที่	7	ที่เป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลปาสิก

ขณะนี้เรามีงานยุ่งมาก	 เพราะเมื่อท่านพูด
ถึงสัปดาห์ศักด์ิสิทธิ์ในฟิลิปปินส์มันเป็นงานท่ีมี
ตารางเวลาแน่นจริงๆ	 ท่านจะเห็นได้ว่าทันทีท่ีเรา
เริ่มสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ในวันอาทิตย์ใบลาน	 สัตบุรุษ
จ�านวนมากจะพากนัมาวดั	ความจรงิแลว้อาสนวิหาร
ของเราไม่สามารถรับสัตบุรุษทุกคนที่มาวัดได้	มันก็
ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร	 หากเราจะมองกันที่จ�านวน
สัตบุรุษทั้งหมด	 ดังนั้นเราจึงมีการถวายบูชามิสซา
ขอบพระคุณกันนอกอาสนวิหารด้วย	 พอวันจันทร์
ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์จะมีการเร่ิมเตรียมงานกันทันที	
ในบรรดาวัดต่างๆ	จะมีการร�าพึงไตร่ตรองเกี่ยวกับ
เทศกาลมหาพรตและสปัดาหศ์กัดิส์ทิธิ	์จะมพีระสงฆ ์
นักเทศน์มาในตอนเย็นเทศน์ให้สัตบุรุษร�าพึงถึง
ชีวิตของพระเยซู	 นอกนั้นยังมีการเทศน์ให้มีการ
ไตร่ตรองเกี่ยวกับชีวิตคริสตชนที่ดีด้วย

วนัพฤหสับดศีกัดิส์ทิธิเ์ปน็วนัทีวุ่น่วายท่ีสดุ	

เพราะในตอนเช้ามีพิธีมิสซารื้อฟื้นค�าสัญญาของ 
พระสงฆ	์ซึง่พระสงฆท์กุองคข์องสงัฆมณฑล	(รวมถงึ 
พระสงฆ์จากท่ีอืน่)	ท่ีอยูใ่นสงัฆมณฑลปาสกิขณะนัน้	
จะมารว่มกนัรือ้ฟืน้ค�าสญัญาในชว่งของพธีิบูชามสิซา	
เขาถอืวา่เป็นวนัครบรอบประจ�าปีของบรรดาพระสงฆ์	
เราทุกคนรวมท้ังพระสังฆราชด้วย	 ขอบพระคุณ
พระเจ้าส�าหรับพระพรแห่งกระแสเรียกการเป็น 
พระสงฆ์	ในตอนบ่ายเราจะเริม่ท�านพวารปัสกา	หากจะ 
มองนพวารแบบครบวงจรจะเป็นมิสซาแห่งการ 
เลี้ยงอาหารค่�ามื้อสุดท้ายของพระคริสตเจ้าที่จะ
ด�าเนินต่อเนื่องกันเรื่อยไปจนกระทั่งเย็นวันรุ่งขึ้น 
ซึ่งจะมีวจนพิธีกรรมมหาทรมานของพระเยซู	 ตาม
ดว้ยการนมสัการไมก้างเขน	วันเสารเ์ป็นวันสกุดบิ	ใน
ตอนเชา้วนัอาทติยป์สักา	ความเปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะ 
ของชาวฟลิปิปนิส	์คอื	การพบกนัแหง่ปสักา	ขบวนแห ่
จากเรื่องเล่าว่าพระเยซูเจ้าผู้เสด็จกลับคืนชีพมาพบ
กับรูปปั้นแม่พระมหาทุกข์	 หลังการกลับคืนชีพเป็น
คนแรก	 เป็นธรรมเนียมเก่าแก่ของหลายๆ	 เมือง	
ที่เรียกกันว่า	 “ซาลูบง”	 มีการกล่าวกันว่าตอน 
เช้าตรูห่ากจะมีใครสกัคนท่ีพระเยซูทรงแสดงพระองค์ 
ให้ผู้นั้นเห็น	 ผู้นั้นคงจะต้องเป็นพระมารดามารีย์
เพราะความรกัยิง่ใหญท่ีพ่ระเยซทูรงมตีอ่พระมารดา”	
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กจิกรรมทีปั่มปังกาทีป่ระชาชนทรมานตนและ

เอาตนไปตรึงบนไม้กางเขน 

“มีหลายวัดด้วยกนัทีอ่นญุาตใหท้�ากนัได	้แต่
สิ่งส�าคัญอยู่ที่ว่าพระศาสนจักรในฐานะที่เป็นสากล 
ไมแ่นะน�าใหก้ระท�าเช่นนีอ้ยา่งสิน้เชิง	ซึง่ข้าพเจา้คดิวา่ 
ต้องท�าให้มีความชัดเจน	ปัญหาของที่นี่คือ	เมื่อพระ
ศาสนจักรประกาศหรือกล่าวว่าสิ่งนี้ท�าได้	ประชาชน
ก็จะเชื่อพร้อมกับคิดว่านั่นเป็น	 “ข้อความเชื่อ”	 แต่
เราทราบดีถึงค�าสอนพื้นฐานของพระศาสนจักร	 เรา
ทราบดีว่าพระคริสตเจ้าได้ทรงกระท�าการบูชาสูงสุด
ครัง้เดยีวส�าหรับทกุคนแลว้	ในชวีติของเราทุกคนใน
โลกนี้ไม่ว่าเราต้องผ่านปัญหาหรือความทุกข์ใดๆ	
นี่เป็นการมีส่วนร่วมในการบูชาของพระคริสตเจ้า
แล้ว	บางคนรู้สึกว่านั่นมันเป็นการส�านึกถึงบาปและ
เป็นการใช้โทษบาปในวิธีของเขา	 เราสามารถบอก
พวกเขาว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านี้	 แต่พวกเขาอาจตอบว่า
วิธีของเขานั้นดีกว่า	แล้วท่านจะท�าอย่างไร?

ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งส�าคัญอยู่ที่พระศาสนจักร 
ไม่ควรที่จะหยุดสอน	ต้องสอนต่อไปว่าวิธีที่ถูกต้อง 
ควรจะเป็นเช่นใด	 จ� าได้ ไหมว่ าปี ท่ีแล้วพระ
สันตะปาปาทรงประกาศให้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์แห่ง
เมตตาธรรม	พระสนัตะปาปาทรงสอนเราวา่อยา่งไร?	
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงบอกว่าเราต้อง 

ท�าอย่างไรเพื่อท่ีจะเป็นเครื่องมือแห่งพระเมตตา	 
เราต้องการที่จะมีส่วนร่วมในไม้กางเขนของพระ 
ครสิตเจา้อยา่งไร?	ไปเยีย่มคนเจบ็ไขไ้ดป้ว่ย	ใหอ้าหาร 
กบัคนทีห่วิ	ใหน้้�าดืม่กบัคนทีก่ระหาย	และเยีย่มคน
ที่อยู่ในเรือนจ�า	มีงานเมตตาธรรมฝ่ายกายมากมาย	
ความจรงิแลว้มนัลว้นเปน็การบชูาทัง้สิน้	เพราะวา่ใน
ทุกวันนี้คนเป็นอันมากคิดถึงแต่ตัวเอง	 คิดเอาแต่
ความสะดวกสบายของตน	 แต่หากท่านไปเยี่ยม
คนป่วย	ไปเยี่ยมนักโทษในเรือนจ�า	ให้อาหารหรือ
บางสิ่งท่ีท่านจะรับประทานแก่ผู้อื่นเพราะว่าเขาจน	
ข้าพเจ้าคิดว่าท่านจะรู้เองว่านั่นคือการพลีกรรม”

ประเทศฟิลิปปินส์ที่เราพาไปเยี่ยมเยือน
และสัมผัสเรื่องราวในฉบับนี้ อาจจะไม่ใช่ประเทศ
ที่ร่�ารวย หรือมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย แต่พลังความ
เชื่อที่มีอยู่ในคนของประเทศฟิลิปปินส์ กลับส่งให้
พวกเขา อดทน มานะ ยอมรับความทุกข์ยากที่อาจ
จะเกดิขึน้ เพือ่เปน็บนัไดขัน้แรกและกา้วเดนิทีส่�าคญั 
ถ้าความเชื่อสร้างความหวังได้ ผมคิดว่าค�าตอบนี้
แหละครับ ที่ท�าให้คนของประเทศเขา ยังมีศรัทธา 
ยังปลูกฝังความเชื่อต่อไป เพราะตราบใดที่ยังมี 
ลมหายใจ ความหวังก็จะฉุดพวกเขาให้ลุกขึ้น และ
ก้าวข้ามอุปสรรคหรือความยากล�าบากที่ต้องเผชิญ 
โลกไม่ได้จบแค่ดินกลบหน้า 
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บทความ
กฤตยา จรัสพรธัญญา

ท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย

เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตอนที่	2

มหาวิหารนักบุญไอแซค  

(St. Isaac’s Cathedral)

ในฐานะที่ผู ้เขียนรักการเดินทางแบบ
ตะลุยเดี่ยว	 (Solo	 Traveller)	 แบกเป้และ
สะพายกล้องคู่ใจท่องเที่ยวไปยังประเทศต่าง	ๆ	
ตามล�าพัง	 มักจะถูกถามอยู่เสมอว่า	 “ไปเที่ยว 
คนเดียวไม่กลัวหรือ”	 “ถ้าตกรถ	 ตกเครื่องบิน 
ขึน้มาจะท�าอย่างไร”	“ไม่กลวัโจรปล้นหรือ”	“เป็น
ผู้หญิงไปเที่ยวคนเดียวอันตรายนะ”	 “จะไปอยู่
อย่างไร	คนเดียว”	ฯลฯ	ล้วนแล้วแต่เป็นค�าถาม
ท่ีผู้เขียนถูกถามจากคนใกล้ตัว	 ด้วยความเป็น
ห่วงเป็นใย	และไม่แน่ใจว่า	ผู้เขยีนจะเอาตัวรอด 
ได้จริงหรือไม่	 และที่สร้างความวิตกให้ผู้เขียน
เพิ่มขึ้นไปอีก	 คงหนีไม่พ้นข่าวผู ้ก่อการร้าย
วางระเบิดรถไฟใต้ดินที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก	 

เมื่อวันที่	3	เมษายน	2560	ยังผลให้มีผู้เสียชีวิต
และผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว	 ก่อนหน้า
ผู้เขียนเดินทางเพียงแค่	 3	 วัน	 และหลังจากที่
ผู ้เขียนเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยได้ไม่กี่วัน
ก็ทราบข่าวเครื่องบินจากสายการบิน	 และเส้น
ทางเดียวกัน	ตกหลุมอากาศและมีผู้บาดเจ็บบน
เครื่องจ�านวนหนึ่ง	 ก่อนถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
เพียงไม่กี่ชั่วโมง	

จากเหตุการณ์ข้างต้น	 หากผู้เขียน	 จะ
ตอบว่า	 “ไม่กลัว”	 ก็จะแลดูว่า	 ผู้เขียนมีความ
กล้าและมั่นใจเกินตัวไปซะหน่อย	 จึงขอเปลี่ยน
จากความกลัว	เป็นกังวลใจในบางเรื่องที่ยังไม่มี
ประสบการณ์มากกว่า	แตค่รัน้จะปลอ่ยใหค้วาม
วติกกงัวลในสิง่ทีอ่ยูน่อกเหนอืความสามารถทีจ่ะ
ควบคมุได้ด้วยตนเองมาท�าลายความต้ังใจ	และ

30  อุดมศานต์ กรกฎาคม 2017

crist 1-88 July 60.indd   30 6/19/60 BE   11:12 AM



ยกเลกิการเดนิทางทีไ่ด้ตระเตรยีมท�าการบ้านมา
หลายเดือนไปนัน้	กแ็ลดูจะไม่ใช่นสิยัของผูเ้ขยีน
เท่าใดนัก

ก่อนการเดินทางครั้งนี้	 ผู ้ เขียนได้
ปรึกษาขอค�าแนะน�า	 จากคุณพ่อท่านหนึ่งใน
เรื่องของการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ 
นิกายออร์โธดอกซ์	 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูก
ต้องและเสริมความรู้ว่าสิง่ใดทีท่�าได้	หรอืไม่ควร
กระท�าเมือ่ไปเยีย่มชมสถานศกัดิส์ทิธิใ์นประเทศ
รัสเซีย	และ	คุณพ่อก็ถามว่า	“ไปเที่ยวคนเดียว	
ไม่กลัวหรือ”	 ผู้เขียนขออนุญาตเก็บค�าตอบนี	้
ไปเฉลยในช่วงท้ายของบทความนี้	เพื่อที่ตอนนี้	 
ผูเ้ขียนจะได้เล่าถงึ	สถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละสวยงาม
ตดิอนัดับโลกอกีแห่งหนึง่ของเมืองเซนต์ปีเตอร์-

สเบิร์ก	 ประเทศรัสเซีย	 ที่มีชื่อว่า	 “มหาวิหาร	
นักบุญไอแซค	(St.	Isaac’s	Cathedral)

มหาวิหารนักบุญไอแซค	ถูกตั้งชื่อตาม	 
นักบุญไอแซค	 แห่งดัลเมเชีย	 (St.	 Isaac	
of	 Dalmatia)	 ซ่ึงเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์
ของพระเจ้าซาร์	 ปีเตอร์มหาราช	 (Peter	 the	
Great)	และถกูจดัอนัดบัว่าเป็นมหาวหิารครสิต์
นกิายออร์โธดอกซ์	ทรงโดมทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ 
ของโลก	ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก	ประเทศ 
รสัเซยี	โดยนกัออกแบบ	ชาวฝรัง่เศส	ผูม้นีามว่า	 
Auguste	Montferrand	

ด้วยความจริงที่ว่า	 นักออกแบบชาว
ฝรั่งเศสคนดังกล่าว	 มิได้เป็นสถาปนิกอย่าง
แท้จริง	 จึงเกิดข้อโต้แย้งจากสถาปนิกท้องถิ่น
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คนอื่น	 ๆ	 ที่ไม่เห็นด้วยและมีความคิดเห็นต่าง
ออกไปร่วมกันหาข้อผิดพลาดทางเทคนิคจาก
การออกแบบ	 อย่างไรก็ตาม	 มหาวิหารนักบุญ 
ไอแซค	กส็ามารถผ่านพ้นช่วงแห่งความไม่ลงรอย 
กันทางความคิดของมนุษย์	 สามารถก่อสร้าง
จนแล้วเสร็จโดยใช้เวลาทั้งสิ้นถึง	 4	 ทศวรรษ	 
นับตั้งแต่เริ่มออกแบบ	 ในปี	 ค.ศ.1818	 และ 
เสร็จสิ้น	 ในปี	 ค.ศ.1858	 ซึ่งเป็นช่วงที่พระเจ้า 
นิโคลัส	 ที่หนึ่ง	 (Nicholas	 I)	 ทรงครอง
ราชย์พอดี	 ยังผลให้พระองค์ทรงพอพระทัยใน 
ความงดงามและอลังการของมหาวิหารยิ่งนัก	
ทรงถึงกับรับสั่งตรัสว่า	มหาวิหารนักบุญไอแซค	
นั่น	ยิ่งใหญ่กว่าที่	Auguste	Montferrand	
ได้ออกแบบไว้เสียแต่แรกเสียอีก	 ด้วยวัสดุที่ใช้
ในการก่อสร้างและประดับตกแต่ง	อาทิ	ทองค�า
จ�านวนมากกว่า	100	กโิลกรมั	ทีใ่ช้ประดบัหลงัคา
โดมของมหาวิหารที่มีความสูงถึง	 21.8	 เมตร	 

อีกท้ังเสาหินแกรนิตแต่ละด้านของมหาวิหาร	 
ที่ต่างมีน�้าหนักถึงต้นละ	120	ตัน	

ทัง้การตกแต่งภายในด้วยเสาหินสเีขยีว	
(Malachite)	ภาพวาดและโมเสค	(Mosaic)	
และ	จากช่างฝีมือจิตรกรฝาผนัง	(Fresco)	ที่
บรรจงวาดภาพเล่าเรื่องราวทางคริสตศาสนา	ได้
อย่างวิจิตรตระการตา	การประดบัประดาตกแต่ง
ลวดลายอันอ่อนช้อยที่เรียกว่า	 ศิลปะชุบทอง	
(Gilded)	กระจกสี	(Stained	Glass)	และ	
โคมระย้า	(Chandelier)	ขนาดมหึมาประดับ
ด้วยแสงไฟ	 ที่ห้อยโยงจากเพดาน	 ส่องแสง
สว่างไสวไปทัว่ภายในมหาวหิาร	จนท�าให้ผูเ้ขยีน	
แหงนคอตั้งบ่า	ชมความงามและความยิ่งใหญ่ที่
ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตอย่างเพลิดเพลิน	 จน
อดไม่ได้ท่ีจะนึกชมความต้ังใจในการออกแบบ
ของศิลปินชาวฝรั่งเศสท่านนี้

อ่านต่อหน้า 61
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ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร

อาวุธไม่เปื้อนเลือด
สุภาษิตจีน “bíng bù xùe rùe” “ปิง	ปู้	แซว	เยิ่น”	“อาวุธไม่เปื้อนเลือด”	หมายความว่า	 

“ชนะโดยไม่ต้องรบ” โดยการพูดจาหว่านล้อมให้ศัตรูยอมอ่อนน้อมโดยไม่ต้องรบกัน	คือคนฉลาด	
รู้จักพูดจาให้ทุกคนยอมรับ	ท�าตามที่เขาต้องการด้วยความยินดี	และเต็มใจ	โดยไม่ต้องออกค�าสั่ง	
หรือบังคับ

การพูดจา เป็นสื่อท�าให้มนุษย์สามารถติดต่อ	สัมพันธ์	และเข้าใจกันและกันได้อย่างง่ายๆ	
เป็นธรรมชาติที่สุด	 เป็นการแสดงความรู้สึกภายในจิตใจออกมาให้คนอื่นได้เห็น	 และรับรู้อย่าง 
แจ้งชัด

ความรู้สึกภายในจิตใจของเราแต่ละคนแตกต่างกัน	 เช่น	ความรู้สึก	ดีใจ	โกรธ	 เกลียด	 
คิดร้าย	สุข	ทุกข์	ฯลฯ	จะแสดงออกมาเป็นค�าพูด	หรืออากัปกิริยา	ท่าทางก็ได้

การพูดจามีคุณลักษณะต่างกัน	 เช่น	 พูดดีพูดชั่ว	 พูดสุภาพอ่อนหวาน	 พูดหยาบคาย	 
ดุดัน	พูดติฉินนินทา	พูดชมเชยสรรเสริญ	ฯลฯ

การพูดจามีประโยชน์มากมาย	เช่น	อบรม	สั่งสอน	แนะน�าให้ก�าลังใจ	และอื่นๆ	อีกมาก	
ในเวลาเดียวกันการพูดจาที่ไม่ดีมีโทษ	ท�าร้าย	ท�าลาย	ก็มากมายด้วย	เช่น	ด่าว่า	นินทา	ทะเลาะ
เบาะแว้ง	ใส่ความ	ฯลฯ

 การติเตียน ตักเตือนเพื่อนบ้าน ผู้น้อยหรือผู้ใหญ่	 ก็เป็นการดีอยู่	 แต่วิธีการติเตียน 
ตักเตือนต้องใช้ให้เหมาะสมกับกาลเวลา	 และเหมาะสมถูกต้องด้วยครับ	 ตัวอย่างจากพระคัมภีร	์ 
เช่น	

ยอห์น บัปติสต์ ติเตียน เฮโรด ที่เอาภรรยาของน้อยชายมาเป็นภรรยาของตน	ตรงเกินไป	
ผลท�าให้ท่านต้องถูกติดคุก	และถูกประหารชีวิต	(มัทธิว	14)

ประกาศกนาธัน ต�าหนิกษัตริย์ดาวิด ด้วยวิธีแยบยล ท�าให้กษัตริย์ดาวิดรู้สึกส�านึกผิด 
กลับใจ	โดยที่ประกาศกนาธันไม่มีอันตรายใดๆ	(2ซามูเอล	12)

ใครๆ ก็ชอบคนที่พูดจาสุภาพอ่อนโยน และให้ก�าลังใจ	 ตรงข้ามไม่มีใครนิยมชมชอบ
คนพูดจาหยาบคาย	 โมโหดุร้าย	 ท�าลายความสามัคคี	 ฯลฯ	 ฉะนั้น	 ขอให้เราทุกคนพูดจาสุภาพ	 
อ่อนหวาน	สร้างสรรค์เสมอนะครับ

พูดดีเป็นศรีแก่ปาก พูดไม่ดีปากมีสี ครับ 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

ศาสนาที่พึ่งทางใจ

โดยทัว่ไปเราถอืว่า	ศาสนาเป็นทีพ่ึง่ทางใจ 
ของมนุษย์เรา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวสร้างความ
สมคัรสมานสามัคคีกลมเกลยีวกนัของศาสนกิชน
ผู้มีจิตเสรีในการเลือกถือความเชื่อศรัทธานั้นๆ 
(ท่ามกลางความหลากหลาย)	เราจงึพงึควรเคารพ
และให้เกียรติกันเป็นพิเศษในจุดนี้	ซึ่งเป็นจุดที่
ลุม่ลกึ	ละเอยีดอ่อนและเปราะบาง	มนัแตะเข้าไป
ถึงระดับอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจส่วนลึก
และจิตส�านึกทางมโนธรรมที่ก�ากับชีวิต

คนที่มีความเชื่อศรัทธาในศาสนาอย่าง
จริงใจ จริงจังและจริงแท้แน่นอนส�าหรับชีวิต  
เขาย่อมให้คุณค่าสูงสุดกับศาสนาที่ตนนับถือ 
จนเป็นที่เทิดทูนบูชาสักการะได้

ด้วยเหตุนี้	 จึงเป็นสิทธิที่เสรีและหน้าที่
อันชอบธรรมในการส่งเสริมด้วยความประพฤติ
ปฏิบัติชีวิตให้สอดคล้องกับหลักธรรมค�าสอน	 
ในการสร้างสรรค์ด้วยการพัฒนาท�านุบ�ารุง
ศาสนาให้เจริญก้าวหน้าเป็นต้นด้านจิตวิญญาณ	
และในการเสยีสละอทุศิตน	เพือ่ยนืหยดัป้องกนั
ภัยพิบัติที่จะเกิดกระทบต่อศาสนา

ในยามถกูเบยีดเบยีนทางศาสนา	สมาชกิ
หรือบุคลากรทางศาสนานั้นๆ	 จะยอมพลีได้แม้
กระทั่งชีวิต	 เหยื่อของความโหดร้ายโหดเห้ียม
เหล่านัน้จะได้รับการยกย่องเชิดชูเป็น “มรณสกัข”ี  

ผูพ้ลตีนเป็นแบบฉบบัแห่งความเชือ่ศรทัธา และ
เป็นประดุจปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพให้กับเนื้อนาบุญ
หรือจิตวิญญาณของบรรดาสัตบุรุษและอนุชน
รุ่นหลัง สืบไปตราบนานเท่านาน

กระบวนการทางศาลของพระศาสนจักร	
เพื่อจะน�าไปสู่การแต่งตั้งเป็นบุญราศีได้ทันที 
และเป็นนักบุญโดยมีอัศจรรย์รับรองได้แล้ว 
นั้นจะน�ามาซึ่งความชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจ 
ในความเชื่อศรัทธาที่ตนยึดมั่นร่วมกับบรรดา 
บุญราศีผู้ได้ยืนหยัดค�้าประกันให้ด้วยชีวิต

ในประวัติศาสตร์พระศาสนจักรจวบจน 
ถงึปัจจุบันนี	้ได้มบัีนทึกเลอืด	ไม่ว่าด้วยสงคราม 
ศาสนาหรือด ้วยการเบียดเบียนศาสนาใน
ลักษณะใดๆ	 จึงไม่พึงควรท่ีจะให้เกิดขึ้นเป็น
ประวัติศาสตร์ซ�้ารอยกันอีกเลย

ในชีวิตประจ�าวัน เรามีโอกาสสละน�้าใจ
ด้วยการตายต่อตัวเองจากความเห็นแก่ตัวใน 
รปูแบบต่างๆ จนกระทัง่ถล�าลกึลงไปในบาปนานา 
ประการ ก็ย่อมเพียงพอท่ีจะท�าให้เราใช้เป็นวิถี
ของการเป็นมรณสกัขทีางใจกนัอยูท่กุเมือ่เชือ่วนั 
มิใช่หรือ

กระนั้นก็ด ี ทุกวันนี้ก็ยังมีความเลวร้าย
และโหดร้ายท่ีน่าประณามด้วยการเหยียบย�่า
สัญลักษณ์ ท�าทารุณจนกระท่ังเข่นฆ่าสมาชิก
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ของศาสนาที่ตนกล่าวหาหรือถือว่าเป็นคู ่อร ิ
จากอคติต่างๆ นานา

อย่างไรก็ตาม	 ความชอกช�้าระก�าใจจะ
หนักหนาสาหัสแค่ไหนนั้น	 การแก้ปัญหาด้วย
การแก้แค้นจะไม่มวีนัจบ	เพราะเวรย่อมไม่ระงบั
ด้วยการจองเวรฉันใดก็ฉันนั้น	 การอภัยเละ
อโหสิกรรมด้วยความรักที่เสียสละ เต็มเปี่ยม
ด้วยเมตตาธรรมถึงขั้นวีรกรรมตามต้นแบบ 
พระเยซูคริสต์องค์พระศาสดา จึงจะสามารถ 
ขจัดอคติและความอสัตย์อธรรมของเหล่าผู ้
อาฆาตมาดร้ายและฆาตกรรมอ�ามหิตลงไปได้
ในท่ีสุด พระเจ้าองค์ความรักและความรักที่

เป็นจริงในองค์พระบุตรจะต้องน�าพาพวกเรา 
ให้เลียนแบบและเอาชนะปัญหาอุปสรรคแห่ง
ความจงเกลียดจงชังท้ังหลายท้ังปวงได้เยี่ยง
พระองค์อย่างแน่แท้

ในฐานะทุกศาสนาแสวงหาสันติสุข 
ในใจ-สันติภาพในโลก	 เหตุการณ ์และ
ปรากฏการณ์ที่เหี้ยมโหดโฉดเขลาจนท�าลาย
และท�าร ้ายศาสนสถาน	 ศาสนสมบัติและ 
ศาสนบุคคลของศาสนาใดๆ	ย่อมท้าทายต่องาน 
ศาสนสัมพันธ์ โดยหวังให้เรามาร่วมกันผนึก
ก�าลังให้เป็นปึกแผ่น เพื่อสร้างสันติที่ถาวรและ
แท้จริง 

คนท่ีมีความเชือ่ศรัทธาในศาสนาอย่างจรงิใจ จรงิจงั

และจริงแท้แน่นอนสำาหรับชีวิต เขาย่อมให้คุณค่า

สูงสุดกับศาสนาที่ตนนับถือจนเป็นที่เทิดทูนบูชา 

สักการะได้
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

เม่ือท่านอธษิฐานภาวนา	จงอย่าพดูซ�า้เหมอืนคนต่างศาสนา	เขาคดิว่าถ้าเขาพดูมากพระเจ้าจะทรงสดบัฟัง	 
อย่าท�าเหมือนเขาเลย	 เพราะพระบิดาของท่านทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการอะไร	 ก่อนที่ท่านจะขอเสียอีก	 
ดงันัน้	ท่านทัง้หลายจงอธษิฐานภาวนาดงันี	้“ข้าแต่พระบดิาของข้าพเจ้าทัง้หลาย พระองค์สถติในสวรรค์ พระนาม
พระองค์จงเป็นทีส่กัการะ พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงส�าเรจ็ในแผ่นดนิเหมอืนในสวรรค์ โปรดประทาน
อาหารประจ�าวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น โปรด
ช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ”  (มัทธิว 6:7-13)

สถิติของพระคัมภีร์
คุก Shawshank ขึ้นชื่อว่าเป็นคุกที่ส่งเสริม

ให้ผู้ต้องขังสนใจพระค ัมภีร ์	 มีนักโทษฉกรรจ์คนหนึ่ง
ถูกตัดสินขังเดี่ยวเป็นเวลานาน 20 ปี	 นักโทษคนน้ี 
ไม่ได้รบัอนญุาตให้พบใครได้เลย ช่วงเวลาท่ีนกัโทษคนน้ี 
ถูกขังเป็นช่วงกลางศตวรรษที่	 20 ในขณะนั้นยังไม่มี
เครื่องอุปกรณ์ที่สามารถให้เขา	(นักโทษ)	ใช้เวลาแต่ละ
วันในการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก หรือให้ความ
เพลิดเพลินในการฟังเพลง หรือดูภาพยนตร์ในห้องข ัง 
จะมีก็แต่พระคัมภีร ์เล่มเดียวท่ีพัศดี	 (warden)	 เป็น 
ผู้มอบให้เขาได้อ่านได้ศึกษา

นักโทษฉกรรจ์คนนี้ยอมรับสถานการณ์	ก็เริ่ม 
อ ่านพระคัมภีร ์นับแต่ประโยคแรกของบทแรกของ 
ปฐมกาล	(Genesis):

“เม่ือแรกเริ่มนั้น พระเจ ้าทรงเนรมิตสร ้างฟ้า
และแผ่นดิน

แผ ่นดินยังเป็นที่ร ้างไร ้รูปร ่าง ความมืดมิด
ปกคลุมอยู่เหนือทะเลลึก และลมพายุแรงกล้าพดัอยู่
เหนือน�้า” (ปฐมกาล 1:1-2)

และเขาก็ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่นี้	(อ่าน ศึกษาพระ
คัมภีร์)	ทุกวัน

 จนเวลาผ่านไปนานเกิน 10 ปี	นักโทษฉกรรจ์
คนนี้ก็พอสรุปสถิติบางอย่างที่น่าสนใจของพระคัมภีร์

เล่มนี้	(ฉบับภาษาอังกฤษ)	ดังนี้:-
�	พระคัมภร์ีทัง้เล่ม มตีวัอกัษรทัง้หมดทีพ่มิพ์

รวม 3,589,489 อักษร	(letters)
�	มีประโยค 31,173 ประโยค	(sentences)
�	มีบท  1,189 บท	(chapters)
�	ค�าว่า	“และ”	(and)	มีมากถึง 46,277 ครั้ง
�	ประโยคที่อยู่กลาง	(middle verse)	ของ

พระคัมภีร์	 คือ วรรคที่	 8 ของเพลงสดุดี	
(Psalm)	118
�	ตวัอกัษรของพยญัชนะ	(alphabet)	ทกุตวั 

(ตั้งแต่	A ถึง Z)	ปรากฎใน Ezra 8:21
�	ประโยคที่ยาวที่สุด คือ Esther 8:9
�	ประโยคที่สั้นที่สุด	คือ	John	11:35
ถอืว่านักโทษคนน้ี	ได้ใช้เวลาทีอ่ยูใ่นคุกให้ผ่าน

ไปอย่างไม่น่าเบื่อ	 แถมยังได้รวบรวมสถิติที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับพระคัมภีร์ด้วย	 แต่ในรายงานปล่อยตัวของ	
Shawshank	ไม่ได้ระบุให้ทราบว่า	เนื้อหาแก่นแท้ของ
พระคัมภีร์แต่ละค�า	แต่ละวรรค	แต่ละประโยค	แต่ละ
บทเหล่าน้ัน	ได้มผีลต่อจติใจของนักโทษคนน้ีหรอืไม่.....	
เขาได้ออกจากคกุเป็นบคุคลใหม่	กลบัใจจากชวีติเก่าทีน่�า
ให้เขาเข้าคุกหรือไม่?

.......เขาได้พบปะส่วนบคุคลกบัพระเยซคูรสิตเจ้า	 
(personal	encounter	with	Christ)	หรือเปล่า?

ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทย	 คริสตศักราช	 2015	 -	 ข้อที่	
10-11	 และ	12	ดังนี้
การพบปะส่วนบุคคลกับพระเยซูคริสตเจ้า

10.	การพบปะส่วนบุคคล	(แบบตัวต่อตัว)	กับ 
พระเยซูคริสตเจ้า	 (Personal	 encounter	 with	
Christ)	นี้คือเงื่อนไขส�าคัญอันจะขาดมิได้ในชีวิตความ
เชื่อคริสตชน	 จ�าเป็นที่จะต้องสนับสนุนส่งเสริมช่วยให้
บุคคลเป้าหมายของการประกาศข่าวดีใหม่ทั้ง	 3	 กลุ่ม	
ไม่ว่าจะเป็นครสิตชนทีม่าร่วมปฏบิตัศิาสนกจิเป็นประจ�า	
และครสิตชนทีไ่ด้รบัศลีล้างบาปแล้ว	แต่ไม่ได้ด�าเนนิชวีติ
ตามพนัธกจิของศลีล้างบาป	รวมทัง้ผูท้ีย่งัไม่รูจั้กพระเยซู
คริสตเจ้า	 มีโอกาสได้พบปะส่วนบุคคลแบบตัวต่อตัว
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กับพระเยซูคริสตเจ้า	โดยได้รับเชิญให้เข้าร่วมในชุมชน 
คริสตชนย่อยที่มีบรรยากาศอารยธรรมแห่งความรัก 
ดังกล่าวนี	้อนัจะเอือ้อ�านวยให้พวกเขามปีระสบการณ์	และ
ได้สมัผสัความรกัของพระเจ้าผูป้ระทบัท่ามกลางครสิตชน 
ทีร่วมตวักนัในความรกัและความเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั

อนึ่ง	 การประกาศข่าวดีแรกเริ่ม	 (Initial	
Proclamation)	 หรือ	 kerygma	 อันเป็นขั้นตอน
แรกที่จ�าเป็นและส�าคัญยิ่งของการประกาศข่าวดี	 จะ
สามารถท�าได้อย่างเกิดผลในชุมชนย่อยที่มีบรรยากาศ
อารยธรรมแห่งความรักนี้	 และเนื้อหาสาระของข่าวดี
แรกเริ่ม	 (kerygma)	 นี้	 ก็คือประสบการณ์ความรัก
ที่พระเจ้าได้ทรงกระท�าในชีวิตของ	 “คริสตชนรุ่นพี่ใน 
ความเชื่อ”	แต่ละคน	ที่พวกเขาจะบอกเล่าแบ่งปันให้แก่	
“คริสตชนรุ่นน้องในความเชื่อ”	 หรือผู้สนใจที่ปรารถนา
จะรับฟังข่าวดีแห่งความรักของพระองค์

การกลับใจ (metanoia)
11.	คริสตชนผู้ปฏิบัติศาสนกิจและผู้ละทิ้งการ

ปฏิบัติฯ	รวมทั้งบุคคลผู้สนใจเป็นคริสตชน	เมื่อได้ลอง
จุ่มชีวิตลงในความรักของพระเจ้าโดยเข้าร่วมในชุมชน 
ครสิตชนย่อยทีม่บีรรยากาศอารยธรรมแห่งความรกั	และ
ได้เริ่มเจริญชีวิตตามบทบัญญัติแห่งความรักของพระ 
คริสตเจ้า	จนเกิดเป็นประสบการณ์ความเชื่อ	ได้พบพระ
ครสิตเจ้า	ได้สมัผสัความรกัของพระองค์แล้ว	การกลบัใจ	
(metanoia)	จะเกิดตามมา	เขาเองจะเปิดใจไตร่ตรอง
ชวีติของตน	ส�านกึในสภาพจรงิ	ความกลวง	ความว่างเปล่า	 
ความล้มเหลว	ความผิดพลาดบกพร่อง	ความท้อใจใน
อดีต	และจะก้าวเข้าสู่การตัดสินครั้งส�าคัญยิ่งในชีวิต	ที่
จะเป็นการตอบรับ	 และจัดให้พระเจ้าองค์ความรักที่เขา
ได้สัมผัส	 เป็นเป้าหมายแรกและส�าคัญสูงสุดของชีวิต
เขา	 เขาจะเปิดใจยอมรับการฟื้นฟูชีวิตความเชื่อขึ้นใหม่	
หรือสมัครใจ	เข้ารับความเชื่อเป็นคริสตชน	พร้อมที่จะ
ก้าวเข้าร่วมชมุชนครสิตชนย่อยซึง่เป็นเสมือน	“เซลล์ชวีติ
อารยธรรมความรัก”	 เพื่อเติบโตต่อไปในกระบวนการ
เรยีนรูค้�าสอนส�าหรบัผูส้นใจเป็นครสิตชน	(RCIA)	หรอื
กระบวนการเรียนค�าสอนผู้ใหญ่ต่อเนื่องรูปแบบต่างๆ

ส�าหรบัผูท้ีไ่ด้รบัศีลล้างบาปแล้ว	เขาจะได้รบัการ
หล่อเลี้ยงให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในความเชื่อต่อไป	 ใน
ที่สุดเขาจะเปิดขอบฟ้าใหม่	ชีวิตความเชื่อของตน	ก้าวสู่ 

พันธกิจการน�าข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้าไปแบ่งปัน
ให้กบัทกุคน	โดยด�าเนินชวีติเป็นประจักษ์พยานแก่ผูอ้ืน่
ตลอดช่วงระยะเวลาหนึง่ก่อน	และ	ณ	เวลาอนัเหมาะสม	 
ก็จะเชิญชวนบุคคลผู้สนใจความเชื่อเหล่านั้นให้มาลอง
สัมผัสความรักของพระเจ้าในชุมชนคริสตชนย่อยที่มี
บรรยากาศอารยธรรมใหม่นี้	 รวมทั้งพวกเขาเองก็จะ
ร่วมมือกันในกิจการความรักเมตตาภาคปฏิบัติให้การ
สงเคราะห์ช่วยเหลอืแก่พีน้่องผูย้ากไร้และบคุคลชายขอบ
สังคมในวงกว้างกว่าเดิมตามก�าลังความสามารถด้วย

การเสริมสร้างและหล่อเลี้ยงชีวิตความเชื่อ 

ด้วยพระวาจา พิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์

และชีวิตสนิทสัมพันธ์เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

12.	พระเยซูคริสตเจ้าองค์ความรักของพระเจ้า
ที่พระบิดาเจ้าโปรดประทานแก่มนุษยชาติพระองค์นี้	
เราพบได้อย่างแท้จริงในพระธรรมล�้าลึกปัสกาแห่งการ
สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และการกล ับคืนพระชนม์
ชีพของพระองค์

พระศาสนจ ักรตอบสนองความร ักของพระเจ้า 
ด ้วยการเจริญชีวิตในความรักและความสนิทสัมพันธ ์
ด้วยชีวิตจิตแห่งความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	 (Spirit- 
uality of Communion)	 โดยมีพระเยซูคริสตเจ้า 
ผู้กลับคืนพระชนม์ชีพประท ับท่ามกลางและเป็นพลัง 
ยิ่งใหญ่	 ก่อเกิดการรวมต ัวกันเป็นชุมชนคริสตชน 
เป็นพระศาสนจ ักร	 (ekklèsia)	 ที่มีชีวิตชีวา มีการ
ร ่วมชุมนุมพบปะกันอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอในรูปแบบ 
ชุมชนคริสตชนย่อยท่ีมีอารยธรรมแห่งความร ักเป็น 
สายสัมพันธ์	 (BEC)	 และมีการรวมตัวก ันเป็นชุมชน
ความเชือ่	(Parish Church)	ชมุชนวดัจงึเป็นชมุชนร่วม
ทีป่ระกอบด้วยชมุชนคริสตชนย่อยๆ	(communion of 
communities)	 ของบ้านใกล้เรือนเคียงในละแวก
เดียวกนั ได้รบัการหล่อเลีย้งให้เตบิโตอย่างต่อเนือ่งโดย
การร ับฟังพระวาจา ร ่วมพิธีกรรมและร ับศีลศักดิ์สิทธิ์	
ร่วมชวีติสนทิสมัพนัธ์เป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการฉลองว ันพระเจ้าอันเป็นบ่อเกิด(Source)	
และจุดสูงสุด	(Summit)	ของชีวิตคริสตชน ทั้งในมิติ
ส่วนบุคคลและส่วนรวม รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจ 
การประกาศข่าวดีใหม่แก่ผูค้นทัว่ไปในสังคมรอบข้าง 
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คุยกับเภสัชกร
ผศ.ดร. มนต์ชุลี นิติพน ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก 

ก่อนที่จะซื้ออะไร	 ไม่ว่าจะเป็นอาหาร	
ยา	เครื่องส�าอางต้องฉลาดดูฉลากให้ถ้วนถี่	ให้
เข้าใจว่าจะบริโภคอะไร	ไม่ว่าจะเป็นอะไรต้องดู
วันผลิต	วันหมดอายุ	ไม่ควรซื้ออะไรที่ใกล้หมด
อายุ	ดูได้บนผลิตภัณฑ์	อาจจะใช้ค�าว่า	สิ้นอายุ	
หมดอายุ	 exp	 date	 หรือ	 best	 before	
ส่วนใหญ่บ่งบอกวันที่	เดือน	ปี	ปีที่ระบุอาจเป็น	
พ.ศ.	หรือ	ค.ศ.	

ที่คุ้นเคยกันมาก	คือ	เครื่องหมาย	อย.	
คือ	 สัญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ	 ได้ผ่านการพิจารณา
ด้านประสิทธิภาพ	 คุณภาพและความปลอดภัย	
ตามหลักเกณฑ์การผลิต	 และการน�าเข้า	 จาก
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)	โดย
ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเบื้องต้นของ	 อย.	 แล้ว	
แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงการได้รับอนุญาต
โฆษณาสรรพคุณต่างๆ	 ดังนั้นเมื่อจ�าเป็นต้อง
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 จึงควรพิจารณา
ข้อความสรรพคุณที่แสดงไว้บนฉลากเท่านั้น	

ผลติภณัฑ์อาหาร	จะมเีครือ่งหมาย	อย.	
ที่แสดงบนฉลากว่าเลขสารบบอาหาร	 ซึ่ง	 “เลข
สารบบอาหาร”	 คือ	 เลขประจ�าตัวผลิตภัณฑ์

อาหาร	จะเป็นตัวเลข	13 หลัก	แสดงอยู่ภายใน
กรอบเครือ่งหมาย	อย.ถกูน�ามาใช้แทนตัวอกัษร
และตัวเลข	 โดยอยู่ในกรอบเครื่องหมาย	 อย.	
แบบเดมิ	เลขสารบบอาหารนีจ้ะระบขุ้อมลูส�าคญั
เกีย่วกบัสถานที	่และข้อมลูผลติภณัฑ์อาหารครบ
ถ้วนมากกว่าในอดีต	 ช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบง่ายขึ้น

เลข	13	หลกั	แบ่งออกเป็น	5	กลุม่	กลุม่แรก 
แสดงจังหวัดที่ผลิต	กลุ่มที่สองแสดงหน่วยงาน
ที่อนุญาตการผลิต	 กลุ่มที่สามเลขสามตัวแรก 
บ่งถงึจังหวดัท่ีผลติ	ส่วนเลขสองตัวสดุท้ายแสดง
ปีพ.ศ.ทีอ่นญุาต	กลุม่ทีส่ีม่เีลขหลกัเดยีวแสดงถงึ
จงัหวดัทีอ่นญุาตผลติ	กลุม่ท่ีห้าระบถุงึเลขล�าดบั
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

ข้อมูลโภชนาการ	 ฉลากโภชนาการจะ
ต้องแสดงข้อมูลทางโภชนาการของอาหารชนิด
นั้น	 ๆ	 ก�ากับไว้	 เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกตาม
ความเหมาะสม	 และความต้องการทางสภาวะ
โภชนาการของตัวเองได้	 แต่ท้ังนี้กฎหมายก็ยัง
ไม่มกีารบังคบัให้ผูผ้ลติอาหารต้องแจกแจงหลกั
โภชนาการบนฉลากอาหารทุกชนิด	 เพียงแต่มี
ข้อบังคับส�าหรบัอาหารที่มีการอวดอ้างสรรพคุณ

ฉลาดดูฉลาก
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ทางโภชนาการให้ต้องแสดงฉลากโภชนาการแปะ
เอาไว้ด้วย	 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคหลงกล	
ในกรณีที่ผู ้ผลิตอาหารอวดอ้างสรรพคุณทาง
โภชนาการเกินจริง

ฉลากมีข้อมูล	 ปริมาณแคลอรี่	 ร้อยละ
ของสารอาหารที่ควรได้รับต่อวัน	 ปริมาณสาร-
อาหารส�าคัญที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน	 ร้อยละ 
ปรมิาณสารอาหารทีค่วรบริโภคต่อวัน	สรุปร้อยละ 
คณุค่าทางโภชนาการทีค่วรได้รับต่อวนั	อย่างไรกด็ี	 
การอ่านฉลากโภชนาการให้เป็นก็ท�าให้ได้รู ้
รายละเอียดของอาหาร	 รวมทั้งสามารถตีความ 
ได้ว่าภายใต้แพคเกจสวย	ๆ	หน้าตาอาหารดี	ๆ	
นั้นซ่อนสิ่งใดไว้บ้าง	 ซึ่งก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้น 
ที่ได้เปรียบของการมีสุขภาพดี	 ห่างไกลโรคภัย
อีกหลายชนิด

นอกจากนี้การอ่านฉลากโภชนาการให้
เป็นยังช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือคนท่ีอยู่
ในกลุ่มเสี่ยงแคลอรี่สูง	ผู้ที่ต้องควบคุมเกลือแร่	 
ผู้ป่วยโรคไต	 สามารถระมัดระวังเร่ืองอาหาร 
การกินของตัวเองได้อย่างแม่นย�าขึ้นด้วย

ฉลากโลโก้	 “ทางเลือกสุขภาพ”	 จะ
พิจารณาเรื่องของการลดน�้าตาล	 โซเดียม	 และ
ไขมันเป็นหลัก	 โดยแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับแต่ละ
ผลิตภัณฑ์	ยกตัวอย่าง	นมต้องไม่มีน�้าตาล	แต่
หากมีน�้าตาลผสมต้องไม่เกิน	 6	 กรัมต่อ	 100	
มิลลิลิตร	หรือเครื่องปรุงรส	อาทิ	น�้าปลา	ซีอิ๊ว	
ต้องมีโซเดียมลดลงร้อยละ	 30	 ขณะท่ีไขมัน
แล้วแต่ผลิตภัณฑ์เช่นกัน	แต่หากเป็นเครื่องดื่ม 
ประเภทนม	จะต้องมไีขมนัผสมไม่เกนิร้อยละ	3.5

ถ้าหากเป็นยา	 ยาไม่มี อย.	 แต่ต้องมี 
การขึ้นทะเบียนต�ารับยา	 ดังนั้นอย่าเสียเวลาหา
เครื่องหมาย	 อย.	 บนฉลากยา	 แต่จะมีแสดง
ว่าผลิตรุ่นเท่าไหร่	 lot	 no.	 การผลิตยาต้องมี
เภสชักรควบคมุการผลติทกุขัน้ตอน	หากมปัีญหา	

ยารุ่นไหน	 สามารถสืบค้นว่าใครเป็นผู้ควบคุม
การผลิต	 สามารถเอาโทษได้	 ฉลากต้องระบุ 
วันท่ีผลิตและวันหมดอายุ	 วันหมดอายุทาง 
ผู้ผลิตต้องท�าการวิจัยว่ายาแต่ละสูตรนั้นมีอายุ
ยาวได้ถึงเมื่อไหร่	 ต้องระบุสถานที่ผลิตยา	 
ท่ีส�าคญัคอื	ชือ่ยา	ข้อบ่งใช้	ข้อควรระวงั	เครือ่ง-
ส�าอาง	ต้องจดแจ้งสถานที่ผลิตยา

ต ่อไปนี้ก ่อนท่ีจะหา ซ้ือผลิตภัณฑ	์ 
อ่านฉลากให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อน	 อย่าลืม
อาหารลดหวาน	 ลดเค็ม	 ถึงแม้จะเป็นอาหาร
ปรุงเองก็ตาม	 สุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้ต้องท�าเอง	 
ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ	 ดูแลสุขภาพจิตด้วย	
สวดภาวนาประจ�าสม�่าเสมอด้วย	
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บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

	แทบเป็นเร่ืองที่น่าเหลือเช่ือ	 ที่ผมคิดถึง
โครงการแสวงบุญ	 และดูงานของสภาอภิบาลของ 
วัดผม	ลูกแกะที่หลากหลายพื้นเพและอายุวัย	มัน
สืบเนื่องมาจากปีที่แล้วครับ	 ที่วัดนักบุญยอแซฟ	 
พนมเปญ	 กลายเป็นจุดแสวงบุญอย่างมีนัยส�าคัญ
ส�าหรับปีศักด์ิสิทธิ์แห่งเมตตาธรรมที่ผ่านมา	 ซึ่งไม่	 
ใช่แต่สัตบุรุษในกัมพูชาเท่านั้น	 แต่ยังมีพี่น้อง
จากเมืองไทยเราหลายคณะมาเยี่ยมกันหลายกลุ่ม	 
โดยเฉพาะซิสเตอร์คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 
แห่งกรุงเทพฯ	 ซึ่งมากันถึง	 5	 กลุ่ม	 และรายการ	
Power	 of	 Love	 จากสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทยเรา	 ยังไม่นับกลุ ่มประจ�าๆ	 จาก
เวียดนาม	แล้วลูกหลานของเราล่ะ	ก็น่าจะมีโอกาส
ไปเปิดหูเปิดตากันบ้างคงจะดี	 ด้วยความตั้งใจ 
เด็ดเดี่ยว	ผมก็เลยให้โครงการนี้เกิดขึ้น	ในโอกาส
เตรียมฉลอง	 25	ปี	พอดีของกลุ่มคริสตชนแห่งนี้	
ซึ่งต้องเตรียมการนี้ถึง	6	เดือน

เป ้ าหมายหลักคือ	 กลุ ่มสภาอภิบาล	
กรรมการและกลุ ่มองค์กรคาทอลิกต่างๆ	 ซึ่งมี
สมาชิก	 กว่าร้อยคน	 ก็เลยหยั่งเสียงดูก็ปรากฏว่า	 
มีไปกันได้เกือบครึ่ง	 ซึ่งผมก็คิดไว้แล้ว	 เพราะ
หลายคนมีความจ�ากัดเรื่องเวลา	 สุขภาพ	 และ
ปัจจัย	 แต่ที่สุดก็เติมเต็มจนได้ตามลิมิตที่	 45	คน	 
โดยมีคุณพ่อสน	พระสงฆ์กัมพูชา	เจ้าอาวาสเขตวัด 
สีหนุวิลล์ขอร่วมเดินทางไปด้วย

พระจิตเจ้าได้ท�างานอย่างเต็มที่	 และพระ
ญาณเอื้ออาทรทุกอย่างท่ีทรงจัดหาให้ผมได้คิด	
วางแผนล่วงหน้าและจัดการเตรียมทุกอย่างได้
อย่างดี	 พระคงดลใจคุณพ่อกฤษฎา (โจ้)	 ให้ผม
ไปเทศน์เข้าเงียบแบ่งปันให้พระสงฆ์ท่ีสังฆมณฑล	
เลยเป็นช่วงท่ีดใีนการติดต่อและส่งจดหมายไปก่อน	 
ล่วงหน้า	 ได้พบพระสงฆ์รุ ่นพี่รุ ่นน้อง	 ที่จะต้อง 
ติดต่อ	 ก่อนวันเดินทางก็กังวลนิดหน่อย	 เรื่องงาน	
เตรียมสมโภชพระจิตเจ้า	แต่ฝากไว้กับพระเจ้าแล้ว

เปิดโลกทัศน์ในพระศาสนจักรเพื่อนบ้าน
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	ช่วงเวลาเดินทางก็น่าห่วงอยู ่เพราะเข้า
ฤดูฝน	 อีกทั้งสถานที่ที่ไป	 ก็อยู่ในเขตดงฝนท้ัง
นั้น	 ในเขตดินแดนบูรพาของประเทศไทย	 นั่นคือ	
สังฆมณฑลจันทบุรี	 ระยะเวลาคือ	 เริ่มวันจันทร์ที	่
28	พฤษภาคม	ถึงวันศุกร์ที่	2	มิถุนายน	2017

	บรรยากาศการเดนิทางวนัแรก	นบัว่าเต็มไป
ด้วยพลังมาก	ผมสังเกตกลุ่มพลมารีย์	ช่วยน�าสวด	 
กลุ่มเยาวชนก็ร้องแต่เพลงวัดหรือเพลงเยาวชนเป็น
ส่วนใหญ่	 วิดีโอบนรถ	 เราประเดิมเรื่องแรก	 คือ	 
“การประจกัษ์ของแม่พระทีฟ่าตมิา”	จงัหวะการฉลอง
ครบ	100	ปีแห่งการประจกัษ์	และเมือ่ถงึวดัคาทอลกิ
นกับญุมทัธวิ	ทีเ่กาะกง	กพ็อดทีีพ่ระรปูแม่พระฟาตมิา	
ที่ได้รับบริจาคจากวัดจันทบุรี	 สมัยผมอยู่ที่นั่น	 ยัง 
ตั้งอยู่ในวัด	 เราจึงภาวนาได้อย่างจุใจ	และไม่ลืมที่
จะขอพระคุณการุณย์ด้วย

การข้ามแดนทลุกัทเุลนดิหน่อย	เพราะแม้จะ
บอกวิธีการกรอกเอกสาร	 แต่กว่าครึ่งของผู้เดินทาง	 
ไม่เคยใช้พาสปอร์ต	 และหลายคนเขียนหนังสือ 
ไม่เป็นด้วย	แต่กลุ่มเยาวชนได้มีส่วนช่วยอย่างมาก	 
(อย่างไรก็ตาม	 ส�าหรับคนไม่รู ้เรื่องจริงๆ	 ทาง 
เจ้าหน้าที่	ก็ยินดีบริการให้ในราคาร้อยบาท)	

หลังจากผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองได้	 เราก็ 
แวะวัดแรกคือ	วัดพระหฤทัยฯ	ขลุง	ซึ่งก�าลังเตรียม	
ฉลองวัดพอดี	 แม้จะช้าไปมาก	 แต่พี่น้องสภาและ
คณะกรรมการเครดิตฯ	 ก็ให้การต้อนรับอย่างด	ี 
จนมีสัญญาใจโอกาสฉลอง	50	ปีของกลุ่มเครดิตฯ

เรามาถึงอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ
นริมล	จนัทบรุ	ีในเวลาเยน็	พอดกีบัเวลามสิซาเยน็	หลงั
อาหารก็เข้าที่พัก	ผู้ชายที่วัด	ผู้หญิงที่อารามฟาติมา	 
นับเป็นกลุ่มเรียบๆ	ง่ายๆ	ขอบคุณทั้งทางวัด	และ
ทางอารามในการจัดเตรียมต่างๆ

วันที่สอง	 เราไปร่วมมิสซาที่อารามฟาติมา	 
คณุแม่โรส ต้อนรบัเราอย่างประทบัใจ	พร้อมทัง้อาหาร
เช้าท่ีแสนอร่อย	ช่วงสายเราดงูานของทางวดั	คณุพ่อ

ทรงวุฒิ เจ้าอาวาส	 พร้อมเฮียเท้ียม	 และสภา
อภิบาล	 มาช่วยบรรยายชีวิตของกลุ่มคริสตชน	 
รวมทั้งการจัดการโครงการต่างๆ	 ให้เป็นแรง
บันดาลส�าหรบัพวกเรา	ตอนบ่าย	คณุเอ คณุแขก 
ก็รับรองอาหารเที่ยงพวกเรา	 ที่สวนปลาโลมา	
โอเอซิส	 ซีเวิลด์	 ธุรกิจที่มีความเชื่อในพระเจ้า	
นับเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจส�าหรับพวกเราจริงๆ

หลังจากเดินเล่นท่ีหาดเจ้าหลาว	 ก็ถึง
เวลากลับมาท่ีวัดจันท์	 แบบว่าพระจัดจริงๆ	
เพราะตรง	 กับ	 “วิถีชุมชนวัด”	 (BEC)	 ท�าให้
พวกเราได้สมัผสับรรยากาศแบ่งปันทีม่พีระวาจา
เป็นจุดศูนย์กลาง	 ขอบคุณ	 ซิสเตอร์ขวัญเรียม 
และพีน้่องสตับรุษุทีเ่ชญิเรา	และอดทนเป็นพเิศษ	
เพราะต้องมีการแปลภาษา	ตลอดในการแบ่งปัน

วันท่ีสาม	 เป็นวันท่ีเราต้องเดินทางไกล
ไปศรีราชา	จ.ชลบุรี	 เราปรับเวลาออกให้เร็วขึ้น	
เพราะรู้ว่า	 คนเยอะ	 รถใหญ่	 อย่างไรก็ต้องใช้
เวลามากกว่าปกติ	เรามาถึงตามเวลา	โดยเริ่มที่
วดัพระหฤทยัฯ	ศรรีาชาก่อน	เพราะคณุพ่อมานพ 
และสภาอภบิาลมารอแล้ว	เป็นครัง้แรกของคณะ
เราทุกคนท่ีได้เดินเข้ามาในวิหารของพระเจ้า	 ท่ี
มีรูปลักษณ์แบบกระโจมหีบพระสัญญา	 วัดนี้
ท�าให้ผมถูกกดดันทางอ้อมจากคณะเลยครับ	 
เพราะกลุม่ครสิตชนท่ีว่าใหญ่ของเรา	กย็งัไม่มวีดั
เลย	 (ปัจจุบันเราใช้	 ห้องโถงชั้นสองของอาคาร
เป็นที่ชุมนุมภาวนา)	ก็ฝากไว้กับพระเมตตาของ
พระองค์	

หลังจากฟังรายงานกิจการของวัดและ
ภาวนาแล้ว	 พวกเราได้มีโอกาสพบพระคุณเจ้า 
สิริพงษ์ จรัสศรี ท่ีให้พวกเราได้พบท่ีบ้านพัก
พร้อมของท่ีระลึก	 พวกเราทานอาหารเท่ียง	 ท่ี
ได้รับการต้อนรับอย่างดี	 จากคุณพ่อธรรมรัตน์  
(หน่อย) คุณพ่อเลขาฯ	 และผู ้ดูแลศูนย ์
สังฆมณฑล	 หลายคนดีใจที่ได้เห็นพระคุณเจ้า 
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เทยีนชยั สมานจติ	ทีไ่ด้บวชผมมาทานกบัพวกเราด้วย

	จากนั้นก็เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มคริสตชน
ที่วัดบางแสน	 ซึ่งคุณพ่อเฉลิม	 และสภาอภิบาล	 
ก็เตรียมต้อนรับ	 คุณพ่อส่งภาษาเวียดนามกับบาง
คนในกลุ ่มเรา	 เหมือนกับเป็นพี่น้องที่เคยรู ้จัก
กันมานาน	 ผมได้จัดเวลาช้อปปิ้งครั้งแรกส�าหรับ 
พวกเราทีห้่างแหลมทอง	จากนัน้กก็ลบัมาร่วมพธีิบูชา 
ขอบพระคุณกับน้องเณรเล็ก	 คุณพ่อกฤษฎา	
(อธิการ)	และคุณพ่อโสภณ	จัดเต็มให้กับเรา	ผม 
ได้ยกตัวอย่าง	 ชีวิตของคุณพ่อสน	 พระสงฆ์เขมร	 
เป็นแรงบนัดาลใจให้กบัน้องเณร	คุณพ่อสนเคยเป็น
เณรพุทธ	หนีภัยสงคราม	ไปอยู่ที่แคนาดา	รับศีล-
ล้างบาปที่นั่น	แต่ที่สุดกลับมาเตรียมตัวและได้บวช
เป็นพระสงฆ์ทีอ่ยูก่บัพวกเขาตอนนี	้เราปิดท้ายด้วย
เพลงประกอบท่าด้วยกนั	ท�าให้ผมรูว่้า	ภาษาต่างกนั	 
ไม่เป็นอุปสรรคเลยถ้ามี	 “ความรักและความเป็น
หนึ่งเดียวกัน”

	วนัทีส่ี	่เป็นวันทีเ่ราไปชมเมืองพทัยาแค่จาก
จดุชมววิ	เพราะสิง่ส�าคญัอยูท่ีก่จิกรรมแห่งความรกัท่ี
พระศาสนจกัรได้ท�าเพือ่เดก็ๆ	ก�าพร้าทีพ่ทัยา	คณุพ่อ 
วีระ	 พร้อมทีมงาน	 ได้แนะน�าบ้าน	 และชีวิตใหม่
ของเด็กๆ	เกือบสองร้อยคน	ที่ได้รับอุปการะทุกวัน
นี	้แค่ค่าใช้จ่ายแต่ละวัน	ท�าให้เราเหน็กจิการยิง่ใหญ่
ของพระเจ้าแล้ว	หลายคนไม่อยากจากไปเพราะเห็น
เด็กๆ	น่ารัก	แต่	คุณพ่ออดิศักดิ์ ซิสเตอร์มัลลิกา 
ก�าลงัรอพวกเราอยู	่เรามพีธิบีชูาขอบพระคณุด้วยกนั 
ที่วัดนักบุญนิโคลัส	พัทยา	พร้อมอาหารเที่ยง	วัดนี้
รกัษาศิลปะไทยให้พวกเราเหน็แนวทางส�าหรบัวดัเรา
ในอนาคต	โอกาสนี	้เจ๊ฮยุ (นนัทยิา)	กส็นบัสนุนการ
เปิดหูเปิดตาส�าหรับพวกเราที่สวนนงนุช	ซึ่งตระการ
ตาส�าหรับพวกเรามาก	 กลุ่มเยาวชนเรามีกลุ่มระบ�า
คงได้เห็นไอเดียมากมายส�าหรับการฉลองกลุ ่ม 
คริสตชน	25	ปีใน	เดือนตุลาคมนี้แล้ว

	เยน็วนันี	้เรามาภาวนาทีว่ดัแม่พระลกูประค�า	

สัตหีบ	 ที่เกือบครึ่งของสภาฯ	 เป็นเหล่าครอบครัว
ทหารเรือน�้าใจงามที่ไม่เพียงแต่รับใช้ชาติ	 แต่รับใช้ 
พระอย่างสุดใจ	 ประวัติการก่อต้ังจากกลุ่มเล็กๆ	
จนถึงทุกวันนี้	 ก็เป็นแนวทางส�าหรับหลายชุมชนที ่
เราม	ีขอบคณุคณุพ่อบรรจงและสภาอภบิาล	ทกุท่าน 
ท่ีรับรองอาหารเย็นให้กับพวกเราครับ	 หลังซ้ือของ 
ทีร้่านสะดวกซือ้	เรากเ็ดนิทางกลบัจนัทบรุ	ีแม้จะดกึ	
แต่บนรถก็มีกิจกรรมแบ่งปันตลอดทาง

วันสุดท ้ายในสังฆณฑลจันทบุรี	 และ
ประเทศไทย	 เราปิดท้ายด้วยมิสซาเช้าท่ีอาราม
คาร์แมล	คุณพ่อสมภพ	รอรับเราแต่เช้า	พร้อมกับ
สัตบุรุษบางส่วน	หลังมิสซายังได้มีโอกาสพบบรรดา
มาเซอร์	ที่พักอยู่ในอารามด้วย	คุณแม่แบร์นาร์ดีน 
กรุณาตอบค�าถามข้อสงสัยถึงกระแสเรียกและชีวิต	
ในอารามให้กบัพวกเรา	โดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึง่ 
ของเราท่ีก�าลงัแสวงหา	ขอบคณุคณุแม่โรส	อกีครัง้ท่ี	 
รับรองอาหารเช ้าพวกเรา	 และคุณพ่อทรงวุฒิ	 
เจ้าอาวาสอาสนวิหาร	ที่มารอส่งพวกเราด้วย	

ผมไม่รูจ้ะพดูอะไรต่อ	เพราะความอิม่เอบิใจ
ท่วมท้น	จากทุกวันที่ได้รับการแบ่งปันด้วยความรัก	
แม้แต่สภาอภบิาลท่ีไปด้วยกนั	กม็คีวามรูส้กึเดยีวกนั	
แม้พวกเขาจะรู้สึกขอบคุณผม	 แต่ผมก็คิดว่า	 เป็น
พวกเขาต้องสร้างกลุ่มคริสตชนให้เป็นศูนย์กลาง 
แห่งการประกาศพระวรสาร	 การร่วมมือกันโดย
มีความเชื่อเป ็นศูนย์กลาง	 เป ็นสิ่งส�าคัญและ 
สร ้างอัศจรรย ์ต ่างๆ	 ให ้กับชี วิตเรามากมาย	 
การประชุมคราวหน้าเรามีการบ้านต้องท�ามากมาย	
โดยเฉพาะการฉลอง	25	ปีในอีกไม่กี่เดือน	ข้างหน้า	
ขอบคุณทุกท่านที่ไม่อาจเอ่ยนามได้หมด	 พวกเรา
ภาวนาให้ท่านเสมอ	และถ้าพระเจ้าเมตตา	โรงเรียน
อนุบาลและศูนย์อภิบาลของวัด	 คงจะได้เป็นรูปร่าง
เร็วๆ	 นี้	 (ติดต่อ	 dentms@gmail.com)	 ขอ 
พระอวยพรพี่น้องทุกคน			
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

ภาพของซากปรักหักพังแห่งอารยธรรม
เผ่าอินคาบนยอดเขามาชูปิกชูของประเทศเปรูท่ี
ปรากฏในนิตยสารท่องเที่ยว	 ยังคอยย�้าเตือน
ให้ผมหาทางไปเยือนสักครั้ง	เมื่อปีที่แล้วหลังไป
ประชุมที่ประเทศเม็กซิโก	 ผมและภรรยาก็เลย
วางแผนใช้เวลาอีก	5	วันบินต่อไปเปรู

เปรูมีประชากรประมาณ	 30	 ล้านคน	 
ต้ังอยู่ทางตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้	 แบ่ง
ภูมิประเทศได้เป็นสามโซนคือชายฝั ่งทะเล 
ตะวันตกที่ติดมหาสมุทรแปซิฟิก	 แนวเทือกเขา
ตรงกลางประเทศ	 และเขตป่าดงดิบทางตะวัน
ออกติดต่อบราซิล	 เปรูอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์

ในดินอย่างเช่นทองค�า	 เงิน	 ทองแดง	 และแร ่
ไททาเนยีมทีเ่อามาเป็นวสัดทุ�าเครือ่งบนิ	ในอดตี
ดนิแดนประเทศเปรแูละบรเิวณใกล้เคยีงถอืเป็น
อู่อารยธรรมที่ปกครองโดยเผ่าอินคา	 ในช่วง 
ปี	 ค.ศ.	 1448	 ถึง	 1528	 เป็นช่วงรุ่งโรจน์
สูงสุด	 เผ่าอินคาครอบครองพื้นที่แถบนี้ถึงหนึ่ง
ล้านแปดแสนตารางกิโลเมตร	 มีพลเมืองถึง	 
16	ล้านคน	ถือเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่ง	
ซึ่งผมจะได้เล่าในตอนต่อไป	เมืองหลวงปัจจบุัน
ของเปรูชื่อลิมา	 ใช้เวลาบินจากกรุงเม็กซิโกซิตี้ 
ไปสี่ชั่วโมง	 หนึ่งในสามของประชากรเปรูจะ
อาศยัในเมอืงหลวงแห่งนี	้จึงไม่แปลกใจท่ีรถใน 

หุบเขาศักดิ์สิทธิ์อินคา (1): 
ลิมา เปรู
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ลิมาติดขัดไม่ผิดจากกรุงเทพฯ	 เมืองฟ้าอมร
ของไทย	

กลางกรุงลิมามีอารามและโบสถ์เก่าแก่
ของนักบวชฟรังซิสกัน	 เริ่มสร้างกันในปี	 1774	
ปัจจุบันส่วนหนึ่งถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ	์
เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชม	 ที่น่าทึ่งคือ
ห้องสมุดที่มีหนังสือถึง	 25,000	 เล่ม	 บางเล่ม
หนักถึง	 25	 กิโลกรัม	 มีทั้งหนังสือศาสนาเช่น
คัมภีร์ไบเบิ้ลที่ใช้แท่นพิมพ์รุ่นแรกนอกจากนี้ยัง
มีหนังสือเกี่ยวกับเร่ืองราวหลากหลาย	 นักบวช
สมัยนั้นเป็นนักการศึกษาด้วย	 มีการบันทึก 
เหตุการณ์ส�าคญัๆ	ต่างๆ	ให้คนรุ่นหลงัได้รับทราบ 
ถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้ในสมัยนัน้	ถดัจากห้องสมุดกเ็ป็น
ห้องทานอาหารของอาราม	ในขณะที่นักบวชคน
อื่นๆนั่งทานอาหารอยู่	จะมีการจัดเวรให้นักบวช
บางคนมายนือ่านหนงัสอืหรอืเรือ่งราวทีน่่าสนใจ
ให้คนทานได้ฟังด้วย	เนือ่งจากสมยันัน้ไม่มวีทิยุ
เลยต้องใช้คนอ่านแบบสดๆ	

ด้านนอกของโบสถ์เป็นสีเหลืองและ 
ขาวสดใส	 มีไม้ซีด้า	 (Cedar)	 ตกแต่งเป็น 
ซุ้มสวยงาม	 ภายในตกแต่งแบบศิลปะบาร็อคมี
ภาพวาดอย่างวิจิตร	 ชั้นล่างเป็นที่นั่งของผู้มา 
ร่วมพิธี	 ส่วนชั้นสองมีที่จัดไว้ส�าหรับร้องเพลง
สวด	 บรรดาพระสงฆ์ที่เป็นนักขับจะนั่งหันหน้า
เข้าหากัน	 ตรงกลางมีหนังสือเพลงเล่มยักษ์ 
วางบนเสาที่หมุนได้	 เวลาร้องเพลงก็จะสลับ
กันร้องฝั่งซ้ายทีฝั่งขวาที	 คนที่ส�าคัญที่สุดคือ 
คนหมุนเสาให้นักขับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาได้ดูโน้ต
และเนื้อเพลง	 หากหมุนจังหวะไม่พอดี	 คงจะ
วุ่นวายกันน่าดู

สมัยก่อนชาวบ้านจะนิยมฝังศพในวัด	 
ใต้ถุนวัดขุดเป็นชั้นๆ	 ใช้เป็นสุสานฝังศพไปใน
ตัว	เมือ่มกีารปฏสิงัขรณ์วดัแห่งนี	้นกัโบราณคดี
ได้ค้นพบซากกระดูกและกะโหลกเกือบ	20,000	
ศพ	 ทุกวันนี้ยังต้ังบางส่วนแสดงให้ผู้มาเยี่ยม
ได้ชมกัน	 เดินลงไปจะเห็นกระดูกแขนขาและ 
กะโหลกเต็มไปหมด	บางจุดจัดเรียงอย่างดีเป็น
รูปร่างต่างๆ	 พระสงฆ์ท่ีอยู่ในอารามสมัยนั้น 
คงต้องจิตใจเข้มแข็งมาก	 นอกจากไม่กลัวผี
แล้วยังต้องท�าให้ผีกลัวด้วย	จึงจะอยู่กันได้แบบ 
สงบสขุ	ต่อมามกีารสร้างสสุานนอกเมอืง	จงึปรบั
ธรรมเนียมให้ไปฝังศพในป่าช้านอกเมืองแทน

ในวัดมีอยู ่มุมหนึ่งท่ีมีคนมาสวดกัน
มากมาย	 มาทราบภายหลังว่าเป็นรูปปั้นโลหะ
ของนักบุญยูดาส	 ตอนแรกคิดว่าเป็นยูดาสที่
ทรยศพระเยซูเจ้า	 แต่ไม่ใช่เป็นนักบุญยูดาส	 
ทดีอีสู	ซึง่บางครัง้เรยีกให้แตกต่างเป็นนกับญุจดู	 
(Jude)	 ท่ีเป็นหนึ่งในอัครสาวกสิบสองคน	 
นักบุญจูดถือเป็นองค์อุปถัมภ์ของคนท่ีโหยหา 
ความหวังโดยเฉพาะคนตกงาน	 คนท่ีเป็นโรค
ที่รักษาไม่หาย	 จึงไม่แปลกใจที่มีคนมาสวดกัน
มากมาย	 ทั้งคนที่ไม่มีงานและอยากได้งานท�าก็
มาสวดขอ	พอได้งานแล้วกม็กัจะกลบัมาขอบคณุ
พร้อมกับวางสัญลักษณ์บางอย่างไว้	 แต่ก็มี
ความเชื่อว่าเมื่อตนเองได้งานแล้วก็ต้องช่วยให้
คนอื่นอย่างน้อยอีกหนึ่งคนได้งานด้วยเป็นการ
ตอบแทนพระเจ้า	 ออกมานอกวัดระหว่างกลับ
ที่พักตอนเที่ยง	ผมเห็นคนเรียงแถวยาวเหยียด
ออกมานอกถนน	 ถามจากคนขับรถของเราว่า
ชาวบ้านมาท�าอะไรกัน	เขาบอกว่าเป็นคนตกงาน
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ที่ต้องมาขอรับส่วนแบ่งอาหารทานกัน	 องค์กร
กุศลและวัดจะมีบริการอาหารฟรีให้คนเหล่านี ้
ใช้ประทังชีวิตในช่วงที่ยังไม่มีงาน

ความยากจนนั้นถือเป็นปัญหาใหญ่ของ
สังคมมนุษย์	 คนที่ยากจนนั้นไม่มีอาหารไม่มี 
ที่อยู่อาศัย	ยามเจ็บป่วยก็ไม่มีเงินดูแลรักษา	ไม่
สามารถส่งเสียลูกๆ	ไปเรียนหนังสือได้	เกิดเป็น
วัฏจักรทีเ่ราได้ยนิบ่อยๆ	ว่า	จน-เจบ็-โง่	สงัคมไหน
มีคนยากจนมากๆ	ก็จะเกิดปัญหาต่างๆ	ตามมา 
มากมาย	 ยิ่งมีช่องว่างทางสังคมระหว่างคนรวย
และคนยากจนกว้างเท่าไร	สงัคมกจ็ะไม่สามารถ
ด�ารงอยู่ได้	การแก้ไขความยากจนจึงเป็นหน้าที่
ของรัฐที่จะต้องจัดระบบเศรษฐกิจให้มีการก
ระจายรายได้และทรัพยากรอย่างทั่วถึง	 ไม่ให้
ผูกขาดอยู่ในคนบางกลุ่ม	ประเทศไทยเราโชคดี 
ท่ีดูเหมือนในขณะนี้เราได้หลุดพ้นจากประเทศ
ยากจนหรือรายได้ต�่า	มาอยู่ในกลุ่มของประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลาง	และตั้งความหวังว่าจะขยับ
ฐานะไปเป็นประเทศทีป่ระชาชนมรีายได้เฉลีย่สงู
ประเทศหนึ่งในอนาคต	

หลายคนเตือนผมว่าก่อนบินไปคูซโก
เมืองหลวงเก่าให้ไปที่ร้านขายชาที่ผสมเปลือก
ไม้ซินโคนา	 ด่ืมแล้วจะท�าให้ไม่มีอาการมึนงง	
เหตุผลคือคูซโกอยู ่สูงกว่าระดับน�้าทะเลถึง	
3,226	เมตร	เวลาทีเ่ราอยูท่ีร่าบซึง่มอีอกซิเจนใน
ระดับปกตแิล้วไปถงึทีส่งูทีม่อีอกซเิจนเบาบางลง	
ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน	 โชคดีที่พอขึ้นเครื่อง
บินเขามีชาซินโคนาให้ดื่มฟรี	 ซินโคนาเป็นต้น
ไม้ที่มีถิ่นก�าเนิดในเปรูและเทือกเขาแอนดีส	 
มีสรรพคณุรักษามาลาเรียได้	เอามาท�ายาควนินนิ	
เนื่องจากนักบวชเยสุอิตเป็นคนเอามาเผยแพร่ 

ในยุโรป	สมัยแรกๆ	 เลยเรียกว่าเปลือกไม้ของ
เยสุอิต	(Jesuit’s	bark)	

ทีโ่ชคดอีกีเรือ่งคอืได้ความช่วยเหลอืจาก
ผู้โดยสารที่นั่งติดกัน	 โดยปกติพอไปถึงคูซโก
แล้ว	นกัท่องเทีย่วกจ็ะแยกย้ายกนัไปตามสถานที่ 
ต่างๆ	ซึ่งอยู่รอบๆ	เมืองคูซโก	บริเวณทั้งหมด
นั้นเรียกว่าหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าอินคา	 การ
จะไปแต่ละแห่งต้องว่าจ้างแท็กซี่ป้ายด�า	ต่อรอง
ราคาและไว้วางใจกัน	บังเอิญผู้หญิงที่นั่งติดกัน
เป็นคนท้องถิ่นจึงช่วยติดต่อแท็กซี่ที่ไว้ใจได้ให้
กับผมและภรรยา	 คนขับรถชื่อนายฮูริโย	 เห็น
หน้าตาและท่าทางแกแล้วกร็ูส้กึว่าเป็นคนซือ่ๆ	ที่
อุน่ใจคอืแกแขวนสายประค�าไว้ทีก่ระจกมองหลงั
ด้วย	แต่ปัญหาใหญ่คอืแกพดูองักฤษไม่เป็น	พดู
เป็นแต่สเปน	ส่วนผมนั้นพูดภาษาสเปนได้เพียง
ค�าเดียวคือ	“โอลา	อามิโก”	หรือ	“สวัสดีเพื่อน”	
แล้วเราจะสื่อสารกันอย่างไรให้รู้เรื่อง	คงต้องใช้
ภาษาใบ้กันจนเมื่อยมือแน่นอน	

ขณะท่ีก� าลั งกั งวลใจ	 นายฮูริ โยก็ 
หยิบสมาร์ทโฟนของแกออกมา	 แล้วเลือก 
แอพพลิเคชั่นท่ีใช้แปลภาษาสเปนเป็นอังกฤษ	
แกถามผมเป็นภาษาสเปนว่ามาจากไหนผม 
ตอบเป็นภาษาอังกฤษเจ้าโทรศัพท์ก็แปลเป็น
สเปนว่ามาจากเมืองไทย	 นายฮูริโยก็ยิ้มน้อยๆ	
แล้วเลือกโหมดภาษาไทย	 ตอนนี้แกพูดสเปน
เครื่องจะแปลเป็นไทย	 ผมพูดไทยเครื่องแปล
เป็นสเปน	 แถมยังมีข ้อความให้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องอีกด้วยการเดินทางจึงราบรื่น 
เกินคาด

(ฉบับหน้าเราจะไปที่คูซโกและเรียนรู้
เรื่องราวของชาวอินคาในอดีต)	

อ่านต่อฉบับหน้า
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สื่อศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

เทววิทยาไซเบอร์/ดิจิตอล:  
การทบทวนความผูกพันระหว่างเรากับพระเป็นเจ้า  

และมนุษยสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล
 คุณพ่อแอนโทนี่ เลอ ดึ๊ก, SVD*

การเชค็อนิทีไ่ด้ผลคอืการแสดงให้เพือ่น
ของคุณเห็นว่าคุณอยู่ที่ใด	 ซึ่งไม่ได้อ�านวยแค่
เรื่องการพบปะออนไลน์แต่พบปะต่อตัวด้วย68 
ดังนั้น	การเช็คอินควรช่วยน�าผู้คนที่ดูเหมือนว่า
ห่างไกลกนัด้วยระยะทาง	กลบัใกล้ชดิกนัมากขึน้ 
หรือแม้แต่สามารถเพื่อมาดื่มกาแฟ	ดูหนัง	หรือ
แม้แต่ออกเดทกัน	Antonio	Spadaro	ได้ตั้ง
ค�าถามว่า	 “อะไรเป็นสิ่งจูงใจที่ส่งเสริมให้ผู้คน
ละเมิดความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเอง	 ใน
การส่งข่าวสารของตนอย่างเปิดเผยไปยังโลก
ดิจิตอล?”69	Spadaro	ตอบค�าถามของตนเอง	
“แน่นอนว่า	สิง่ทีผู่ค้นต้องการคอื	“ความใกล้ชดิ”	 
ซึง่เป็นความปรารถนาเพือ่ยกระดบัโลกแห่งความ
สัมพันธ์ของพวกเขาเองให้กับผู้ติดต่อในระดับ
ที่แท้จริง	(ค�าเน้นของผู้เขียน)70	เทคโนโลยีระบุ
ต�าแหน่ง	 และคุณสมบัติการเช็คอินบนแอพ
พลิเกชั่นที่หลากหลายเป็นการประจักษ์ว่า	 ใน
วัฒนธรรมร่วมสมัยนี้	 สิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับความ
สมัพนัธ์ทีม่คีวามหมายลกึซึง้และการปฏิสมัพนัธ์
กับผู้อื่นเป็นตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
ของเราโดยตรง	ในคณะเดยีวกนั	ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้เรารับมือและ
ชดเชยได้ในสถานการณ์เช่น	โอกาสทีเ่ราสามารถ
หยุดสนทนากับเพื่อนบ้านหรือการพบปะกับ
เพือ่นๆและครอบครวัหลงัเลกิงาน	หรอืในช่วงวนั
หยดุสดุสปัดาห์	ซึง่โอกาสเหล่านีห้ายากขึน้เรือ่ยๆ

กระนั้น	 จากตัวอย่างอุปมาเรื่องชาว 
สะมาเรียผู ้ใจดีนั้น	 ข้อคิดเตือนใจที่ส�าคัญที ่
ได้รับคือ	การเป็นมิตรที่ดีต้องมีความเมตตาอารี
ต่อผู้อืน่	และการจะเป็นมติรท่ีดนีัน้	ต้องแสดงออก
ด้วยวาจาที่ดี	 ใช้ค�าพูดนึกคิดที่ตรึงใจ	 ซ่ึงมี 
ความหมายมากกว่าความสัมพันธ์ทางกายภาพ	
การเป็นมติรทีด่ยีงัเกีย่วกบัการปฏบิตัต่ิอกนั	โดย
เฉพาะในช่วงเวลาของความยากล�าบาก	หรอืช่วง
ประสบการณ์การสูญเสียใดๆ	 สภาพแวดล้อม
แบบดจิิตอลไม่เพยีงช่วยให้เราสามารถติดต่อกบั
ผู้คนจ�านวนมากกว่าท่ีเราสามารถจินตนาการได้
เมื่อเทียบกับสังคมแบบดั้งเดิม	แต่ยังช่วยให้เรา
สามารถแสดงข้อมูลเหตุการณ์ในชีวิตให้คนอื่น
ในโลกได้รับรู้เช่นกัน

เมื่อไม ่นานมานี้	 การแพร่กระจาย
อย่างเฉียบพลันขององค์การการกุศล	 (viral	
philanthropy)	ต่างๆ	เข้ามามบีทบาทและเป็นที ่
นิยมอย่างรวดเร็ว	โดยมีความคิดริเริ่มในระบบ 
การระดมทุนและรบับรจิาคเงนิในจ�านวนมหาศาล	 
เพื่อจุดประสงค์หลักคือเพื่อการกุศลของแต่ละ
โครงการ	ในปี	2012	Max	Sidorove	ผู้ใช้	 
Reddit	เวบ็ไซต์ข่าวสงัคมออนไลน์	ใช้เครอืข่าย 
สังคม	Reddit	นี้เพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือ 
เหยื่อที่โดนท�าร้ายร่างกาย	 และเป็นผู ้คุมรถ
โดยสารชื่อ	Karen	Klein	โดยใช้การรณรงค์
ที่มีชื่อว่า	 “ขอวันหยุดพักผ่อนให้คาเรน”	 โดย

ต่อจากฉบับที่แล้ว
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ต้ังเป้าหมายเงินบริจาคไว้	 5,000	 เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ	 แต่เงินบริจาคที่ได้ทั้งหมดกลับ
สูงถึง	703,833	เหรียญดอลลาร์สหรัฐ	จากการ
สรุปยอดเงินเมื่อวันที่	 20	กรกฎาคม	2012	 71	 
ผู้ใช้	Reddit	ยังได้หาเงินบริจาคเพื่อช่วยด้วย
เหตุผลอื่นๆ	 (100,000	 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ	
เพื่อยับยั้งการท�าลายบ้านเลี้ยงเด็ก	 Faraja	 
ในประเทศเคนยา	/	212,000	เหรียญดอลลาร์
สหรัฐ	 ส�าหรับโครงการแพทย์อาสาไร้พรมแดน	
Doctors	 Without	 Borders	 /	 50,000	
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ	 เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
การรักษาเด็กวัย	3	ขวบ	ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดที่หายาก	 ฯลฯ)72	 เงินระดมที่ได้มา
จากเครือข่ายสังคมนี้มีเอกลักษณ์ที่ห่างไกลจาก
ความพยายามนบัร้อยนบัพนัทีค่นเพยีงคนเดยีว
สามารถท�าได้

ในขณะที่ยุคดิจิตอลได้พิสูจน์พลังและ
ความเป็นไปได้ทีจ่ะสร้างมติรภาพแล้ว	แต่กย็งัไม่
สามารถตอบสนองรปูแบบความต้องการทศันคติ
ของความสมัพนัธ์ทีพ่ระเยซทูรงวางไว้	ในเรือ่งราว 
ของชาวสะมาเรียผู้ใจดี	 ก่อนที่เขาจะเอาเงิน
ออกจากกระเป๋าสตางค์เพื่อช�าระค่าห้องโรงแรม
ส�าหรับผู้ถูกท�าร้ายได้พักฟื้นรักษาตัว	 เรื่องราว
ได้กล่าวถึงชาวสะมาเรียว่า	 “เขามองเห็นและ 
นกึสงสารชายคนนัน้	เขาเดนิเข้าไป	เอาผ้าพนัแผล 
ให้	 เอาน�้ามันชโลมและเอาเหล้าองุ่นให้เขาดื่ม	
แล้วอุ้มชายคนนั้นขึ้นบนลาของเขา	 น�าเขาไปยัง
ที่โรงแรม	และดูแลเขา”73	ดังนั้น	การเป็นมิตร 
ที่ดี	เป็นมากกว่าการเต็มใจที่จะจ่ายเงินให้	หาก
แต่ในความเป็นจริงแล้ว	เงินไม่ได้มีความส�าคัญ 
เลยในการเป็นมิตร	 หรือเป็นเพื่อนบ้านที่ดี	 ใน
อปุมาของพระเยซเูจ้า	การเป็นมติรทีด่นีัน้หมายถงึ 
การตระหนักถึงการมีตัวตนอยู่	 และร่วมทุกข์
ร่วมสุขกับคนเหล่านั้น	 นอกจากน้ียังจ�าเป็น

ต้องให้ความส�าคัญทางกายภาพ	ซึ่งในค�าอุปมา	 
จะเห็นได ้ที่ชาวสะมาเรียได ้ท�าแผลให้ชาย 
เคราะห์ร้าย	 ยกเขาขึ้นหลังลา	 และพาเขาไป 
พักที่โรงแรม	ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่า	ความใกล้ชิด 
และการให้ความช่วยเหลือส่วนตัว	 ในความ
สมัพนัธ์ทีแ่ท้จรงิ	แสดงออกถงึมติทิางด้านจติใจ
และจิตวิญญาณ	 การเป็นเพื่อนบ้านท่ีดีตามท่ี 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	 ได้กล่าวไว้นั้น	
ภาพของชาวสะมาเรียที่เฝ้าดูแลชายเคราะห์ร้าย 
เป็นภาพของการแสดงออกทีเ่ป็นมติรอย่างแท้จรงิ74	 

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต์	ที	่16	ได้เตอืนสติ 
เราว่า	“เราต้องจ�าไว้เสมอว่า	ระบบเสมอืนจรงินัน้ 
ไม่สามารถน�ามาทดแทนความสัมพันธ์ระหว่าง
กันของมนุษย์ได้75	 นั้นเป็นเพราะความสัมพันธ์
โดยตรงระหว่างกันของมนุษย์สามารถเทน�้ามัน
และรินเหล้าองุ ่นล ้างบาดแผลให้แก่กันได้	
เหมือนในกรณีของชาวสะมาเรียที่ช่วยชาวยิว
เคราะห์ร้ายผู้นั้น	 หรือเช่นเดียวกับการที่พระ
เยซูเจ้าทรงล้างเท้าเหล่าสาวกในคืนอาหารค�่ามื้อ
สุดท้าย	ดังนั้น	ในทางอารมณ์และจิตวิญญาณ
ระหว่างบุคคล	ระบบดจิิตอลควรจะช่วยส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์ทางกายภาพ	 เพื่อช่วยเพิ่มความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วย

ดังท่ีเราได้เห็นแล้วว่า	 สภาพแวดล้อม
ดจิิตอลจะสร้างมติิใหม่ของความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคล	และยังมีข้อจ�ากัดในวิถีความสัมพันธ์ใน
ชีวิตของเรา	 ยิ่งไปกว่านั้นความสัมพันธ์ที่ขึ้นอยู่
กับการพัฒนาทางเทคโนโลยีจะพบกับอันตราย
ที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการ
ใช้เทคโนโลยีนั้นๆ	 ซ่ึงเป็นสาเหตุให้มีช่องว่าง
ระหว่างคนรวยและคนจนนั่นเอง	 ในช่องว่าง
ของการเข้าถึงยุคดิจิตอลนี้	 เป็นที่รู้จักกันในชื่อ
ของ	Digital	Divide	นั่นคือ	ความเหลื่อมล�้า

อ่านต่อฉบับหน้า
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

parish = คริสตคาม 
	 parish	church	 =	 โบสถ์คริสตคาม	ชุมชนโบสถ์
	 parish	priest	 =	 ผู้อภิบาลชุมชมคริสต์	พระสงฆ์เจ้าอาวาส
parochial	 =	 เกี่ยวกับชุมชนคริสต์
	 parochial	Mass		 =	 มิสซาส�าหรับสัตบุรุษ
	 parochial	vicar		 =	 พระสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	
parousia		 =	 การเสด็จกลับมาของพระคริสตเจ้า
parson	 =	 ศิษยาภิบาล
particular	(adj)		 =	 ส่วนเฉพาะ	ส่วนย่อย	
	 particular	Church	 =	 การปกครองพระศาสนจักรเฉพาะถิ่น	
	 particular	law	 =	 กฎหมายเฉพาะถิ่น	
Pascha	 =	 ปัสกา
	 paschal	(adj.)	 =	 เกี่ยวกับปัสกา	แห่งปัสกา	
	 paschal	candle	 =	 เทียนปัสกา
	 paschal	event		 =	 เหตุการณ์ปัสกา	
	 paschal	Lamb	 =	 ลูกแกะปัสกา	 
	 	 	 (หมายถึง	พระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นเครื่องบูชา)
	 paschal	meal		 =	 งานเลี้ยงปัสกา	
	 paschal	mystery		 =	 ธรรมล�้าลึกปัสกา
	 paschaltide		 =	 เทศกาลปัสกา
	 paschal	Vigil	 =	 คืนตื่นเฝ้าก่อนสมโภชปัสกา	 	
passion	 =	1)	กิเลส		2)	ความรู้สึกรุนแรง		3)	การรับทรมาน
	 Passion	(of	Jesus	Christ)		 =	 การรับทรมาน	(ของพระเยซูเจ้า)
	 Passion	play	 =	 การแสดงละครเรื่องพระทรมานของพระเยซูเจ้า
	 Passion	Sunday,	the	 =	 วันอาทิตย์พระทรมาน
	 Passiontide	 =	 เทศกาลพระทรมาน

P
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ท่วงท�านองแห่งรัก
ผงศิลา 

พลทหารหนุ่มคนหนึ่งก�าลังจะกลับบ้านในช่วงวันหยุดประจ�าปี	 เขาไปท่ีสถานีรถไฟ	 
และพบว่ารถไฟขบวนที่ไปยังบ้านของเขาก�าลังจะออกจากสถานี	 เขารีบวิ่งไปยังชานชลาให้เร็วที่สุด	
ด้วยความรีบร้อนเขาชนแผงขายผลไม้	 และท�าให้ผลไม้หลายชนิดที่เด็กชายคนหนึ่งก�าลังนั่งขาย
อยู่ตกกระจายลงบนพื้น	 พลทหารลังเลเล็กน้อยว่าจะช่วยเด็กชายดีไหมเพราะรถไฟก�าลังจะออก
จากสถานี	 สุดท้ายเขาตัดสินใจก้มลงช่วยเด็กชายเก็บผลไม้ที่ตกเกลื่อนอยู่บนพื้น	 เขารู้สึกใจหาย 
เมื่อพบว่าเด็กชายตาบอด	และก้มลงเก็บผลไม้แต่ละผลด้วยความยากล�าบาก	เขาประคองเด็กชาย
ให้ลุกขึ้น	 กล่าวกับเด็กชายด้วยน�้าเสียงอ่อนโยนว่า	 “น้องไปนั่งเถิดครับ	 เดี๋ยวทางนี้พี่จัดการเอง”	
เขาค่อยๆ	 บรรจงหยิบผลไม้แต่ละลูกขึ้นมา	 เช็ดผลไม้ทุกผลด้วยผ้าเช็ดหน้าของเขา	 จัดผลไม้ 
เรียงบนแผงให้เป็นระเบียบจนดูสวยงามกว่าเดิม

หลังจากนั้นเขาเดินไปหาเด็กชาย	 น�าเงินจ�านวนหนึ่งใส่มือเด็กชายพลางกล่าวว่า	 “พี่ต้อง
ขอโทษน้องด้วยนะที่วิ่งชนแผงผลไม้ของน้อง	 และท�าให้น้องต้องล�าบาก	 พี่มีเงินไม่มากนักแต่ 
ขอมอบเงินจ�านวนนี้ให้แก่น้องถือเป็นค่าชดเชยความเสียหายที่น้องได้รับนะครับ”	เด็กชายยิ้มกว้าง
และมีสีหน้าที่เปี่ยมสุข	เขาจับมือพลทหารพร้อมกับถามว่า	“พี่ครับพี่ใจดีจริงๆ	พี่คือพระเยซูใช่ไหม
ครบั???”	พลทหารหนุม่อมยิม้และกล่าวตอบเดก็น้อยว่า	“พีไ่ม่ใช่พระเยซหูรอกครบั	แต่พีก่�าลงัพยายาม 
ด�าเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ครับ”

บางครัง้เพราะความรบีเร่งที่จะท�าในสิ่งที่เรารบัผดิชอบให้ส�าเรจ็	หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม	
เราอาจไม่ใส่ใจหรือมองข้ามความเดือดร้อนของผู้อื่น	 แต่พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้รักโดยใส่ใจ 
และรบัใช้ซึง่กนัและกนั	ในอาหารค�า่มือ้สดุท้าย	“	เมือ่	ทรง	ล้าง	เท้า	ของ	บรรดา	ศษิย์	เสรจ็	แล้ว		พระ	เยซ	ูเจ้า 
	ทรง	สวม	เสื้อคลุม	อีก	ครั้ง	หนึ่ง	เสด็จ	กลับ	ไป	ที่	โต๊ะ	ตรัส	ว่า	“ท่าน	เข้าใจ	ไหม	ว่า	เรา	ท�า	อะไร	ให้	ท่าน”		 
ท่าน	ทัง้	หลาย	เรยีก	เรา	ว่า	อาจารย์	และ	องค์	พระ	ผู	้เป็น	เจ้า	ก	็ถกู	แล้ว	เพราะ	เรา	เป็น	อย่าง	นัน้	จ	รงิๆ		ในเมือ่ 
	เรา	ซึ่ง	เป็น	ทั้ง	องค์	พระ	ผู้	เป็น	เจ้า	และ	อาจารย์	ยัง	ล้าง	เท้า	ให้	ท่าน	ท่าน	ก็	ต้อง	ล้าง	เท้า	ให้	กันและกัน	ด้วย		 
เรา	วาง	แบบอย่าง	ไว้	ให้	แล้ว	ท่าน	จะ	ได้	ท�า	เหมือน	กับ	ที่	เรา	ท�า	กับ	ท่าน”	(ยน	13:12-15)	โลกของเรา 
ใบนี้คงน่าอยู่และสวยขึ้นเป็นกอง	คุณว่าไหม???	

พี่ก�าลังพยายามครับ
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นักบุญยากอบ  
(องค์ใหญ่)  
อัครสาวก
St. James the Greater

ฉลอง 25 กรกฎาคม

กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

“ยากอบ เกิดที่เมืองเบธไซดา เป็นบุตรของ
เศเบดี และเป็นพี่ชายของนักบุญยอห์น อัครสาวก 
(ผู้นิพนธ์พระวรสาร) ท่านได้อยู่กับพระคริสตเจ้า
เมื่อพระองค์ทรงกระท�าการอัศจรรย์ส�าคัญๆ และ
ท่านถูกกษัตริย์เฮโรด อากริปปา สั่งให้ประหารชีวิต
ประมาณปี ค.ศ.42”

ท่านยากอบ (ยาโกเบ)	 ซึ่งเราเรียกว่า	 
“องค์ใหญ่”	 เพราะพระเยซูเจ้าทรงเรียกท่านให้มา
เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ก่อนที่จะเรียก	 ยากอบ	 
“องค ์ เล็ก”	 เขาเป ็นบุตรของอัลเฟอัส	 ส ่วน 
ยากอบ	 องค์ใหญ่	 ที่ เป ็นพี่ของนักบุญยอห์น	 
อัครสาวก	 มีบิดาชื่อเศเบดี	 ครอบครัวเขามีอาชีพ
เป็นชาวประมง

วันหนึ่ง	 ขณะที่สองพี่น้องก�าลังปะอวน 
อยู่กับบิดา	 พระเยซูเจ้าด�าเนินผ่านมา	 และก็ทรง
เรียก	 ซึ่งเขาทั้งสองก็ได้ติดตามพระองค์ไปโดย 
ไม่ลังเล

เมือ่พระเยซเูจ้าเสด็จขึน้สวรรค์แล้ว	ยากอบ 

เดินทางไปประกาศข่าวดีท่ีตามเมืองต่างๆ	 และ 
เดินทางไปประกาศข่าวดีที่สเปน	 ภายหลังกลับมาที่
กรุงเยรูซาเล็ม	 ท่านได้ท�าให้คนเป็นอันมากกลับใจ	
แต่ท่านก็ถูกใส่ร้ายและถูกจับในข้อหายุยงพลเมือง
ให้กระด้างกระเดื่องต่อการปกครองกษัตริย์	 จึง 
ถูกน�าตัวไปอยู่ต่อหน้ากษัตริย์เฮโรด	 อากริปปา	 
การพิพากษาเป็นไปโดยเร็ว	 ไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ	
ทั้งสิ้น	 เพราะเฮโรดต้องการท�าให้เป็นที่พอใจแก ่
พวกยวิ	จงึตดัสนิลงโทษให้ประหารชวีติท่านยากอบ
ด้วยการตัดศีรษะ	

ณ	แดนประหาร	ท่านได้ให้อภยัต่อ	ยอซอีาส	 
ฟาริสีหัวรุนแรงที่ใส่ร ้ายท่าน	 ที่สุดท่านยากอบ 
มอบตนเป ็นมรณสักขีถูกตัดศีรษะด ้วยดาบ	 
บรรดาศิษย์และผู้ติดตามได้น�าศพของท่านไปฝัง
ท่ีประเทศสเปน	 ท่ีเมืองคัมโปสเตลลา	 ซ่ึงท่ีนั้นมี 
วิหารที่สร ้ างขึ้นเพื่อถวายเป ็นเกียรติแด ่ท ่ าน	 
นับเป ็นสถานท่ี ท่ีมี ผู ้ จาริกแสวงบุญกันอย ่ าง 
มากมาย 
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บทความ
น้ำาผึ้งหวาน

หนึ่งเดียวกันด้วยพระพรพระจิตเจ้า
“พระพรพิเศษมีหลายประการ แต่มีพระจิตเจ้า

พระองค์เดียว” (1คร 12:4)
ไม่น่าเชือ่ว่า	สามปีทีผ่่านมากบัพระวาจาบทนี	้ข้าพเจ้า

ก็ยังเลือกประโยคเดิมอยู่	 อาจจะเป็นเพราะพระพรพิเศษ 
มีผลต่อชีวิตของข้าพเจ้ามาก	 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา	 ข้าพเจ้า
เรียนรู ้ถึงพระพรพิเศษที่พระจิตเจ้าทรงประทานให้เรา 
แต่ละคนนั้นแตกต่างกัน	 เพื่อให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันผ่าน
ความสุภาพ	 นบนอบในชีวิต	 ด้วยการพึ่งพาอาศัยพระพร
ของกันและกันในการกระท�ากิจการต่างๆ	 ให้ส�าเร็จไปได้
ด้วยดี	 ข้าพเจ้าคิดถึงงานชิ้นหนึ่งท่ีข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย
ให้กระท�า	 งานออกแบบแผ่นป้ายไวนิล	 เนื้อหาและรูปแบบ
ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในความคิดนั้น	 จะแปรเปลี่ยนออกมาเป็น 

ช้ินงานที่สวยงามไม่ได้เลย	 ถ้าขาดเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งที่มีพระพรด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก	 
ไม่มีใครเก่งทุกอย่าง	 ไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมทุกสิ่ง	 เราล้วนต้องเกื้อกูล	 พึ่งพาอาศัยกันและกัน	
เพราะพระจิตเจ้าทรงประทานพระพรให้เราแตกต่างกันออกไป	 เพื่อให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือน
อวัยวะในร่างกายที่เป็นหนึ่งเดียวกัน	เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

พระคุณ		แห่งพระจิต		สถิตมั่น	ปรีชาญาณ	ครบครัน	หมั่นฝึกฝน
เปี่ยมด้วย		สติปัญญา	ในกมล	ความคิดอ่าน	ท่วมท้น	ล้นสิ่งดี
เพิ่มพูน	พละก�าลัง	ความกล้าหาญ	มีความรู้		เชี่ยวชาญ	ทุกถิ่นที่
ศรัทธาล้น	ด้วยวิญญาณ	กิจการดี	ย�าเกรง		พระภูมี	ที่เมตตา
คือพระคุณ	พระจิต	เจ็ดประการ	ที่พระเจ้า	ประทาน	ด้วยคุณค่า
เป็นพระพร	พิเศษ	ช่วยเยียวยา	เกื้อกูล	รักษา	กันและกัน

และส�าคัญยิง่	พระพรทีพ่ระจติเจ้าทรงมอบให้เราแต่ละคนนัน้	หากยิง่ใช้พระพรนัน้เพือ่ผูอ้ืน่	
หรอืเพือ่กจิการของพระ	เป็นความน่าอศัจรรย์ยิง่นกั	พระพรนัน้กลบัทวมีากยิง่ขึน้	ไม่เคยมพีระพรใด 
ทีเ่รายิง่ใช้แล้วยิง่เสือ่มสลายหายไปจากตัวเรา	พระพรนัน้กลบัยิง่ฝังรากแน่น	ยดึติดอยูก่บัวญิญาณ
ของเรา	 กลายเป็นแสงสว่างให้ตัวเราและเผื่อแผ่ไปถึงคนรอบข้างได้เห็นชัดเจนขึ้นด้วย	 เมื่อครั้งที่
พระจิตเจ้าเสด็จลงมายังอัครสาวก	พวกเขาก็มีความกล้าหาญ	 เด็ดเดี่ยวที่จะออกไปประกาศข่าวดี
ของพระเจ้า	ข้าพเจ้าอาจจะไม่ได้ออกเดนิทางท�าหน้าทีเ่ช่นอคัรสาวกเมือ่ครัง้กระโน้นได้	แต่สิง่หนึง่ที่
ข้าพเจ้าท�าได้คอื	ใช้พระพรทีต่นเองม	ีเพือ่พฒันางานของพระเจ้าให้ชดัเจนในหน้าทีก่ารงานของตนเอง	 
ในกจิการทีต่นเองรบัผดิชอบแต่ละวนั	กบัคนรอบข้างท่ีพบเจอในแต่ละช่วงเหตุการณ์ชวีติ	ให้พวกเขา 
เห็นถึงความรักและพระเมตตาของพระเจ้าผ่านกิจการของเรา	 “ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงเป่าลม
เหนือเขาทั้งหลายกล่าวว่า ‘จงรับพระจิตเจ้าเถิด’ ” (ยอห์น 20:22) 
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พระพรที่ส�าคัญ 'วันเวลา'
ปริญ

ในช่วงปดิเทอมเม่ือมีโอกาสเลอืกสถานที่ 
ซึ่งจะไป	 ระหว่างกรุงเทพฯ	 กับพระพุทธบาท	
สระบุรี	แน่นอนฉันเลือกที่จะไปอยู่ที่บ้านคุณตา 
คุณยาย	 เพราะคุณยายมักจะพาฉันไปที่ไร่	 
ไปปลูกถั่วปลูกข้าวโพดกับคนงานรับจ้าง	 ส่วน 
น้าก็มักพาฉันไปไหนมาไหน	 ที่ชอบมากที่สุด 
ก็คงเป็นการได้นั่งรถไถไปกลับ	 ดูมันเท่มากใน
เวลานัน้	สว่นเพือ่นกค็งเปน็การไดไ้ปยงิหนงัสติก๊	
ชีวิตลูกหลานชาวไร่อย่างนี้เองที่ฉันว่ามีความสุข
ตามประสาเด็ก

“เอ็งไม่กลัวยายเขาว่าเอ็งรึ มาเที่ยวอยู่
กับตา” ตาถามในวันหนึ่งที่ไปดูแกถากหญ้าแล้ว
โกยดินให้คูต้นกล้วย	 ชอบนะ...เพราะคุณตา 
มีเรื่องราวดีๆ	 ของชีวิตบอกเล่าอยู่ เสมอๆ	 
มันเป็นเรื่องสอนตอนฉันแค่	 ป.3-4	 นับไปก็ 
เกือบห้าสิบปีมาแล้ว

“เขาชวนตาให้สอนเรียน แต่ตาไม่ชอบ 
อยากอิสระไม่ต้องฟังใครเป็นเจ้านาย เราเป็น
นายตัวเอง ขยันมากก็มีมาก ขี้เกียจก็มีน้อย 
ท�าไร่แล้วอิสระจริงๆ ประเทศไทยเราอยู่ได้มีกิน
ถ้าคิดเป็น”

“เลี้ยงวัวนะ ไม่ต้องลงทุนมาก มัน 
กินหญ้า..........”

“หลานเอ้ย จ�าไว้เถอะเดี๋ยวนี้ไก่ย่าง 
ตัวละไม่กี่ตังค์ แต่เอ็งโตขึ้นเชื่อมั้ยจะได้ซื้อ 

ไก่ย่างกินตัวละเป็นร้อย พวกกบ เขียด อึ่งอ่าง
ที่มีมากมายเวลาฝนตก เอ็งเชื่อเถอะเอ็งโตนี่ 
ต้องมีการเลี้ยงขายกันแล้ว”

ฉันรับฟังแบบค้านในใจหลายอย่าง	 มี
อะไรมากมายที่ไม่น่าเป็นไปได้	 แล้วในขณะที่
ท�างานวันนั้นเอง	 ฉันถามตาว่าท�าไมชอบปลูก
ต้นไม้

“เหน็ต้นมะมว่งแกว้หนา้บา้นมัย้ ตาปลกู
จากเม็ดจนเดี๋ยวนี้มันโตเป็นร่มเป็นผลให้เราได้
กินที่นอกชาน ปลูกไปเถอะต้นไม้ มันเป็นร่ม 
เป็นผล บ้านก็เย็นและก็มีของอยู่ของกิน เรา
ปลูกแค่เอาลงดิน แล้วมันก็งอกก็เกิดเองแหละ 
เราไม่ได้กินลูกหลานก็ได้กิน”

ไม่แปลกใจเลยวันนั้นเป็นคัมภีร์ชีวิต 
บทส�าคัญที่ฉันจ�าติดตัวมา	 เราก็แค่ขุดดิน 
และช่วยเอาเมล็ดพืชฝังไว้ในดิน	 ธรรมชาติ
จะท�างานต่อไป	 จะมีความสวยสดงดงามและ 
รม่เงาความรม่รืน่	จะมคีวามหวานชืน่เอรด็อรอ่ย
จากผลของมัน	

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

ถึงวันนี้คิดถึงค�าที่คุณยายแหย่ เล่น 
เวลาที่ฉันชอบไปนั่งฟังคุณตาเล่าเรื่องราวต่างๆ	
เอ็งไปนั่งไปอยู่กับคนบ้าเอ็งไม่กลัวบ้าตามตา
เอ็งนิ

ตาแกชอบท�าอะไร 
บ้าๆ บอๆ
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จริงสิเวลาที่อ่านหนังสือเร่ืองราวของ 
ชายที่หนีความโหดร้ายเพราะอาลัยถึงภรรยา
ท่ีเสียชีวิต	 ไปอยู่ที่ซึ่งคนเขาทิ้งจนร้างว่างเปล่า	
เลี้ยงสัตว์ไปก็ เอาเมล็ดโอ๊กปลูกไปเรื่อยๆ	 
แล้วที่สุดกลายเป็นป่า	เป็นที่อุดมสมบูรณ์

คิดถึงเวลาที่อ่านหรือที่เจอข่าวเรื่องของ
คนไทยที่ถูกมองว่าบ้า	 เที่ยวไปปลูกต้นไม้ตาม
ทาง	 ตามที่อยู่อาศัยจนกลายเป็นร่มเงาให้คน 
ให้สัตว์	 และกลายเป็นต�านานแห่งการเรียก 
ความชุ่มชื้นกลับคืนมา

ฉันมั่นใจว่ามีคนบ้าๆ	 อย่างนี้ในชีวิต
ของพวกเรา	 อย่างที่คุณยายชอบล้อเล่นกับ 
คุณตาว่า	 แกสอนอะไรให้ลูกหลานฟังบ้าง	 
เดี๋ยวมันก็บ้าตามแกหรอก	ฉันยังจ�าชายสูงวัยที่
หัวเราะสนกุสนานแลว้พาฉนัท�าอะไรแปลกๆ	ใน
สายตาคนอื่น	แต่มันก็เป็นพื้นฐานให้ชีวิตฉันจน
กระทั้งทุกวันนี้

ไปท�างานที่ไหนฉันคงไม่บ่นว่าท่ีนี่ร้อน
จัง	ต้องหาเวลาไปสูดโอโซนที่ป่าเขา	ที่ทะเล	แต่
ฉันจะเริ่มลงมือปลูกอย่างที่ตาเคยสอน	และฉัน
ก็สอนอะไรบ้าๆ	อย่างที่คุณตาเคยท�า

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

“วันนีเ้ราจะท�าอะไรดีครับ”	เสยีงเดก็ๆ	ที่
เลิกเรียนและขี่จักรยานมาหาฉันถาม

“วันนี้เราจะจับปลาไหลที่เลี้ยงมั้ยครับ”

“ถางหญา้แลว้จดุไฟรมควนัใหต้น้มะมว่ง
ดีกว่า”

“......................”	มคี�าถามมากมายตามท่ี

ฉันเคยพาท�าในช่วงตอนเย็น

“เอางี้”	 ฉันสรุป	 “วันนี้เราขุดหลุมปลูก
กล้วยดีกว่า”

“เฮ้ๆๆๆๆ”	 เสียงเด็กๆ	 เฮไปตามเพื่อน	
แล้วเราก็ลงมือขุดดินปลูกกล้วยน้�าหว้าพันธุ์ 
เตีย้กนั	แลว้ชา่งโชคดสี�าหรบัคนบา้อยา่งพวกเรา	 
พอขุดดินปลูกเสร็จ	 ฝนก็เทลงมาแรง	 เราได้ 
อาบน้�าฝนด้วยกันเย็นฉ่�า

ฉันก็ได้แต่มองบรรดาคนบ้ารุ่นใหม่ที่
ฉันถ่ายทอดวิชาให้	 ฉันมั่นใจว่าในอนาคตจะ 
มีคนท่ีสร้างความร่มเย็นให้โลกอีกหลายคน 
ต่อไป	 คุณตาคงจะยิ้มดีใจจากฟ้าเพราะยาย
บอกว่าตาบ้า	 เพื่อนๆบอกว่าฉันบ้าเรื่องปลูก
ตน้ไม	้และวนันีฉ้นัมองทายาทบา้ตวันอ้ยๆ	ก�าลงั 
ขี่จักรยานสนุกสนานท่ามกลางสายฝน	 จะไม่ 
บ้าได้อย่างไร	 เพราะเวลาพ่อแม่เขามาเล่า 
ให้ฟังว่า

“ดุมันว่า เล่นฝน เดี๋ยวก็ฟ้าผ่าตาย
หรอก”	ลูกก็ตอบตามที่ได้ยินจากฉันว่า

“ไม่ต้องกลัวหรอก ฟ้าผ่า.....มันไม่เจ็บ
หรอก.........มันตายเลย”

กบัเสยีงตอบลากยาวทะเลน้ๆ	กบัหนา้ตา
ที่น่ารักแฝงท้าทายแบบเด็กๆ	 แค่นี้วงก็แตก
กระเจิงเพราะไม้เรียวที่เห็นเพียงหางตา	 เด็กๆ	
ก็รู้ว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเขาแน่นอน

ปล. ว่าแต่ช่วงนี้ปลูกต้นไม้สร้างความ
ร่มเย็นให้โลกกันบ้างหรือเปล่าล่ะ.	
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

คนท่ัวไปมักมองข้ามสิ่งเล็กๆ	 ที่เกิดขึ้น 
รอบตัวเขา	 ไม่เป็นคนช่างสังเกต	 ไม่สนใจและ
มองผ่านๆ	 ไป...	 อยากให้เราลองหันมาดูมีหลายๆ	
เหตุการณ์	 ที่เกิดขึ้น	 แต่อยากจะขอยกตัวอย่าง
สักหนึ่งเรื่องเพื่อแบ่งปันให้ท่านผู้อ่านที่รักได้ลอง
วิเคราะห์ดูว่ามีเร่ืองท�านองนี้เกิดขึ้นกับเราบ้างไหม	
และเราแก้ปัญหานั้นอย่างไร?

เรื่องที่จะแบ่งปันนี้เกิดขึ้นจริงที่ประเทศ
ญี่ปุ่น	 มีแม่คนหนึ่งซึ่งที่มีฐานะยากจน	 ใส่เสื้อผ้า
เก่าๆ	เขาพาลูกชาย	2	คน	คนหนึ่งอายุ	10	ขวบ	
และอีกคนอายุ	8	ขวบ	ซึ่งลูกของเขาก็แต่งตัวด้วย
เสื้อผ้าเก่าๆ	ดูมอซอ	ด�าคล�้า	 เขาทั้งสามคนค่อยๆ	
ก้าวเข้าไปในร้านขายบะหมี่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง	ซึ่ง
เป็นร้านบะหมี่ที่มีคนมาทานกันมากเป็นล�าดับต้นๆ	
เลยทีเดียว	

วันนั้นมีลูกค้าจ�านวนมากเข้าไปทานบะหมี่
กันตลอดท้ังวันจนแน่นร้าน	 ท�าให้เจ้าของร้านสอง
สามีภรรยาลวกและปรุงบะหมี่แทบจะไม่ทัน	เพราะ
สืบเนื่องจากคนญ่ีปุ่นเชื่อถือกันว่า	 การทานบะหมี่
เส้นยาวๆ	ในวนัสดุท้ายของปีจะน�าโชคน�าลาภมาให้	 
จะท�าให้สุขภาพแขง็แรง	อายยุนื	และจะโชคดตีลอดปี	 
ด้วยเหตุนี้จึงมีคนมาอุดหนุนกันจนเต็มร้าน

แม่ลูกสามคนนี้จึงรอคอยจังหวะให้ลูกค้า 
คนอื่นๆ	 ทานกันจนเสร็จก่อน	 แล้วจึงจะเข้าไปนั่ง
ในร้านกับลูกๆ	 และเพราะพวกเขาก็มีความเกรงใจ
เจ้าของร้านด้วย	แล้วในที่สุด	การรอคอยสิ้นสุดลง	
และเจ้าของร้านบะหมีเ่ขากท็�าทท่ีาเหมอืนกบัว่าก�าลงั
จะปิดร้านแล้วด้วย	ที่สุดผู้เป็นแม่ก็ถามอย่างสุภาพ

ว่า	“คุณจะว่าอะไรไหม	ถ้าดิฉันจะขอสั่งบะหมี่เพียง	
1	ชาม	ให้พวกเราสามคนได้ทานบะหมี่ที่อร่อยของ
คุณ”

สองสามภีรรยาเจ้าของร้านมองหน้ากนัแล้วก็
เชิญให้แม่ลูกสามคนนั้นเข้ามานั่งในร้าน	เขาจัดโต๊ะ
เบอร์	 2	 ซึ่งเป็นโต๊ะใหญ่อยู่กลางร้านให้นั่ง	 เด็กๆ	
ทัง้สองคนดใีจมาก	รบีนัง่อย่างเรยีบร้อย	สกัครูห่นึง่
กลิ่นบะหมี่หอมๆ	 ก็โชยมา	 บะหมี่หนึ่งชามร้อนๆ	
วางอยู่ตรงหน้าพวกเขา	 ในหนึ่งชามนั้นมีหมูแดง 
หลายชิ้น	มีเส้นบะหมี่พูนชาม	จึงเป็นที่น่าแปลกใจ 
ว่าท�าไมเจ้าของร้านจึงให้บะหมี่เยอะมาก	 เขาคงจะ
ใส่บะหมี่มากกว่า	1	ก้อนแน่ๆ	ผู้เป็นแม่มองบะหมี่
ชามนั้นแล้วก็อดหวั่นใจไม่ได้ว่า	 เจ้าของร้านจะ 
คิดราคาแพงไหมหนอ	 และเพราะเป็นครั้งแรกที่เขา
พาลูกๆ	มานั่งทานบะหมี่ที่ร้านนี้ด้วย

เจ้าของร้านมองดูแม่ลูกท่ีก�าลังก้มหน้า 
ก้มตาทานบะหมีก่นัอย่างเอรด็อร่อย	เหมอืนก�าลงัหวิ
มาทั้งวัน	ซึ่งทั้งบะหมี่และหมูแดงในชามนั้นก็มีมาก
พอส�าหรบัเขาสามคน	เจ้าของร้านจึงเดนิไปถามเดก็ๆ	
ว่า	“อร่อยไหม...ชอบไหม”	ประจวบเหมาะกับพอดี
เขาก�าลังจะเก็บร้านด้วย	 และเห็นว่ายังมีเส้นบะหมี่
เหลืออยู่ก็เลยท�าใส่จานให้หมดเลย	ถือว่าเป็นลูกค้า
พิเศษก็แล้วกัน

พอทานเสร็จเจ้าของร้านก็รินน�้าชาอุ่นๆ	 มา
ให้ดื่มกันฟรีๆ	 อีกด้วย	 เมื่อท้ังสามคนอิ่มแล้ว	 
ผู้เป็นแม่ก็ค่อยๆ	 หยิบเงินออกมาจากกระเป๋าเสื้อ	 
ซึ่งมีเพียงเล็กน้อย	 เจ้าของร้านก็รีบชิงบอกราคา
บะหมี่ชามนั้นไป	 ซ่ึงเป็นราคาที่ถูกมาก	 จนผู้เป็น

อย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆ 
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แม่ต้องถามซ�้าอีกครั้ง	 แล้วเจ้าของร้านก็บอกว่า	 
“ไม่เป็นไรครับ	เรายินดีคิดราคาเท่าที่คุณพอจะจ่าย
ได้	 เท่านั้นก็พอแล้วครับ”	 เจ้าของร้านกล่าวอีกว่า	
“ขอให้คุณและลูกๆ	โชคดี	ร�่ารวยตลอดปี	และขอ
ให้มีแต่ความสุข	 ความเจริญในปีใหม่ที่ก�าลังจะมา
ถึงในอีกไม่กี่นาทีนี้”	 นับเป็นค�าอวยพรแรกของปี	 
ท่ีแม่และลูกครอบครัวนี้ได้รับ	 จากใจของผู้มีจิต 
สดใสงดงาม	 มันท�าให้แม่ลูกสามคนนั้นถึงกับ 
น�้าตาคลอ	 ปลาบปลื้ม	 มันเป็นยาชูก�าลังและเป็น 
น�้าทิพย์ที่ชะโลมจิตใจ	ที่สร้างความมุ่งมั่นที่จะท�าให้
ชีวิตประสบความส�าเร็จ	 แม้จะเป็นเพียงค�าพูดสั้นๆ	
แต่มีอานุภาพมากเหลือเกิน

ผู้เป็นแม่	กล่าวขอบคุณ	พร้อมโค้งตัวอย่าง
อ่อนน้อม	 ให้กับสองสามีภรรยาเจ้าของร้านบะหมี	่
ลูกๆ	ก็ท�าตามแม่และเดินจากไปด้วยหัวใจพองโต

ต่อจากนั้นมา	 ทุกวันสุดท้ายของปี	 ที่ร้าน
บะหม่ีแห่งนี้ก็จะพบแม่ลูกสามคนนี้	 มาทานบะหมี่
เป็นชดุสดุท้ายตลอด	ซึง่เจ้าของร้านกจ็ะจัดท่ีให้พวก
เขานัง่ท่ีโต๊ะพเิศษเบอร์	2	นัน้เป็นประจ�า	ซึง่ก่อนจะปิด
ร้านเจ้าของร้านจะมองหาแม่ลูกทั้งสามคนนี้เสมอๆ	 
โดยเขาจะบริการให้ด้วยความเต็มใจและอิ่มใจที่ได้
ท�าบุญให้ครอบครัวนี้	 ให้ได้ทานบะหมี่อย่างอร่อย
และมีความสุขอย่างน้อยหนึ่งครั้งในแต่ละปี

เวลาผ่านไปหลายปีแล้ว	 ภาพของแม่ลูกที่
จูงกันมาก็ไม่มีให้เห็นอีกแล้ว	 พวกเขาหายไปไหม	
ท�าไมเราไม่ได้เห็นภาพแขกพิเศษแม่ลูกสามคนนั้น
อกีเลย	เจ้าของร้านทัง้สามแีละภรรยาค่อยๆ	ปิดร้าน
ด้วยความเป็นห่วง	เพราะคนทีเ่คยเหน็กนัทกุปี	แล้ว
ภาพนั้นก็หลุดหายไปและแล้วเมื่อเวลาผ่านไป	20	ปี	 
ร้านนี้ยังเปิดอยู่จนใกล้เที่ยงคืน	 ในวันสุดท้ายของ

ปีนั้นเองมีรถยนต์คันงามมาจอดหน้าร้าน	 หญิง 
วยักลางคนเดนิเข้ามาในร้านด้วยเสือ้ผ้าเนือ้ดมีรีาคา	
เดินเข้ามากับชายหนุ่มสองคน	 ทุกคนยิ้มแย้มและ
ทักทายเจ้าของร้านด้วยความสุภาพ	 “ผมขอบะหมี่
หมูแดง	3	ชามครับ	พวกเราจ�าท่านได้	“เจ้าของร้าน 
ผู้ใจดี”	 และไม่เคยลืมเลย	 ผมเป็นหมอแล้ว	 และ
น้องชายผมก็เป็นวิศวกร	 และนี่แม่ของผมที่เคยมา
สั่งบะหมี่	1	ชาม”	“แล้วท่านล่ะ	จ�าพวกเราสามคน
ได้ไหม	 พวกเราจากต�าบลนี้ไปอยู่ในเมือง	 จึงไม่
ค่อยมโีอกาสมาทานบะหมีอ่ร่อยๆ	ของท่าน	แต่วันนี้ 
ผมชวนแม่และน้องชายให้มาที่นี่	 มาทานบะหม่ี	 
และตั้งใจมาเยี่ยมท่านด้วยครับ”

สองสามีภรรยาเจ้าของร้านถึงกับน�้าตาไหล
ด้วยความปลื้มใจ	 ด้วยความผูกพันเหมือนญาติ
สนทิ	ซึง่ดแูลและคดิถงึพวกเขาอยูเ่สมอ	เจ้าของร้าน
บอกว่าโต๊ะเบอร์	2	ยังเก็บไว้อย่างดีเพื่อรอให้ลูกค้า
พเิศษสามนีไ้ด้กลบัมาชมิบะหมีต่อนปลายปี	มลีกูค้า 
คนอื่นๆ	ที่อยากรู้จักพวกเขาแม่ลูกสามคน	 เพราะ
เห็นเจ้าของร้านมักจะบ่นถึงลูกค้าครอบครัวนี้	

มนัเป็นความผูกพนัท่ียิง่ใหญ่	และค�าอวยพร
ท่ีกล่าวจากใจนั้นย่อมท�าให้ผู ้ป็นแม่มีความสุข	 
และเพิ่มก�าลังใจให้พวกเขาสามารถฟันฝ่าอุปสรรค
จนประสบความส�าเร็จได้

ท่านผูอ่้านทีร่กั	ถ้าเราทกุคนมคีวามเอือ้อาทร
ต่อกนั	แบ่งปันความรูส้กึดีๆ 	ให้คนรอบข้าง	เป็นดงั
น�้าหล่อเลี้ยงชีวิตเพื่อท่ีจะได้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้า
อย่างไม่ย่อท้อ	ขอให้เราได้ช่วยเหลือกันและกัน	เรา
อยูร่่วมโลกเดยีวกนั	ดฉินัเชือ่ว่าโอกาสทีจ่ะท�าสิง่ดีๆ  
ให้คนอื่นนั้นไม่ยาก	 ถ้าเราใส่ใจ	 สนใจ	 เรามา 
เริ่มต้นท�าสิ่งดีให้แก่กันและกัน 
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ชวีติของคนเราจะเดนิหนา้	หรอื	ถอยหลงั	
ปัจจยัหนึง่เกดิจากการตัง้ค�าถามของบคุคลๆ	นัน้

ในแตล่ะวนั	เราจะสรา้งค�าถามขึน้มาเป็น
จ�านวนมาก	เปน็ค�าถามทีต่ัง้ขึน้มาถามด้วยความ
ต้ังใจหรอืไมต่ัง้ใจ	ปะปนกนั	การตัง้ค�าถาม	ต้ังขึน้ 
มาจากสิ่งที่เราได้ประสบเห็นด้วยตา	ได้ยินด้วย
หู	สูดดมด้วยกลิ่น	ลิ้มด้วยรส	ลองด้วยสัมผัส	
หรือ	 ตั้งค�าถามจากการหวนนึกถึงเรื่องราวใน
อดีต	จากเหตุการณ์สดๆ	ในปัจจุบัน	ไปถึงใน
ห้วงเวลาแหง่อนาคตดว้ย	เปน็ความสงสยัทีม่ตีอ่
ตัวเราต่อตนเอง	ผู้อื่น	ต่อโลก	อาทิ

“เห็นก้อนๆ ที่วางอยู่ตรงนั้นไหม มันคือ
ก้อนอะไรกัน?”	(การเห็นด้วยตา)

“ที่เขาพูดประโยคนั้นขึ้นมา เขามีเจตนา
อะไรกันแน่?”	(การได้ยินด้วยหู)

“ท�างานต่างจังหวัดหลายเดือนกว่าจะ
กลับบ้าน ตอนนี้ ที่บ้านจะเป็นอย่างไรกันบ้าง?” 
(ปัจจุบัน) “สมัยช่วงเรียน เคยท�ากิจกรรมอะไร
มาบ้าง?” (อดีต)	

ค�าถามที่ตั้งขึ้นมานั้น	 มีทั้งตั้งขึ้นเพื่อ
สือ่สารกบัตวัเอง	ตัง้ขึน้เพือ่สือ่สารกบัผูอ้ืน่	ตัง้ขึน้ 
มาลอยๆ	ตัง้ขึน้เพือ่ชวนสนทนาตอ่	ตัง้ขึน้เพราะ
ความอยากรู้	 ตั้งขึ้นเพราะสงสัย	 ตั้งขึ้นเพื่อหา
เรื่อง	ตั้งเพื่อยกตนข่มท่าน	ฯลฯ	

ดังนั้น....
ลกัษณะของการตัง้ค�าถามทีเ่ราใชใ้นชวีติ 

ประจ�าวัน	 สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของตัวเรา	
และสามารถที่จะเปลี่ยนคนรอบข้างเราได้ด้วย
เช่นกัน

ลักษณะการตั้งค�าถามที่เราใช้กับผู้คน	
สามารถสะทอ้นถงึลกัษณะนสิยับางอยา่งของเรา
ผ่านทางการถามค�าถามนั้น

ลกัษณะการตัง้ค�าถาม	ท�าใหค้นทีฟ่งัรูส้กึ
ไดว้า่	เรามคีวามเขา้ใจหรอืไมเ่ขา้ใจ	จบัประเดน็ได	้ 
หรือยังจับประเด็นไม่ได้	

ลกัษณะการตัง้ค�าถาม	ยงัสามารถสะทอ้น 
ได้ว่า	 ผู้ท่ีถามมีอารมณ์	 ความรู้สึกเช่นใดใน
ขณะนั้น	

ลองอ่านตัวอย่างค�าถาม	 แต่ละค�าถาม	
แล้วจะเริ่มเข้าใจว่า	 ค�าถาม	 มีความส�าคัญกับ
การด�าเนินชีวิตของเรา

“ท�าไมวันนี้อากาศร้อนจัง?” “ท�าไมคน
เยอะแยะอย่างนี้?” “ท�าไมบ้านรกรุงรังอย่างนี้?”

“ครั้ งที่ แล้วบอกไปแล้วนะว่ าให้ท� า
อยา่งไร แลว้อะไรกนันี ่ทีท่�ามา ผดิหมดทกุอยา่ง  
บอกหนอ่ยส ิใครสัง่ให้ท�าแบบนี ้แลว้เอาอะไรคดิ  
จึงท�าออกมาแบบนี้ อยากรู้จริงๆ?”

“วันนี้ ฉันว่านะ.. เลยไปช้อบปิ้งกันเลย
ดีกว่า ไม่ต้องขับวนไปที่ท�างานแล้วล่ะ เข้าไปก็
ท�าอะไรไม่ทันอยู่ดี เห็นด้วยไหมเธอ?” 

“ใช่คนนั้นแน่ๆ เลย ที่เคยเป็นกิ๊ก กับ
แฟนเก่าเธอ ฉันพูดถูกไหม?”

“ชีวิตของฉันจะเป็นเช่นไร ในอีก 10 ปี
ข้างหนา้ต่อจากนี ้หากฉนัยงัคงท�าพฤติกรรมแบบ 
ปัจจุบันนี้?”

ลักษณะการตั้งค�าถาม	 บางค�าถาม	 ดู
เหมอืนตัง้ค�าถาม	แตแ่ทจ้รงิแลว้	เปน็เพยีงการบน่	 
การระบาย	 การพูดลอยๆ	 ไม่ใช่เป็นการถาม

ค�าถาม ส�าคัญไฉน

คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย มศว. 
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ค�าถามที่แท้จริง	
	ค�าถามทีไ่มเ่คยเปน็ค�าถามเหลา่นี	้มกัจะ 

ขึน้ดว้ยค�าวา่	“ท�าไม....” “ไมเ่ขา้ใจเลยวา่ ท�าไม......”   
ที่เรามักคุ้นหู	คุ้นปากกัน	แทบทุกวี่วัน	

เมื่อคนที่ฟัง	 ฟังบ่อยๆ	 เข้า	 จึงรู้สึก 
เบื่อหน่าย	และเริ่มเกิดอาการหูทวนลม	รู้สึกได้
ถึงความรู้สึกจุกจิกจู้จี้	ขี้บ่นของผู้ถาม	(ลอยๆ)	
เพราะค�าถามประเภทนี้	 ไม่ต้องการค�าตอบจริง	
หรือหากตอบกลับไป	 ก็จะถูกสวนกลับมาโดย 
ผู้ถามได้	 ชวนทะเลาะกันได้อย่างง่ายๆ	 และมี
หลายครั้ง	 ที่การตั้งค�าถามบางค�าถาม	 เป็นการ
ถาม	ที่มีค�าตอบส�าเร็จรูปไว้ให้แล้ว	เป็นการวาง
ค�าตอบให้ผู้ฟังต้องตอบตามความคิดเห็นของ
ผู้ถาม	 โดยการวางประโยคน�าไปก่อนเรียบร้อย	
ด้วยค�าพูดที่ว่า	

“เธอว่าไหม.....” 
“ฉันว่านะ....” 
“ใช่แน่ๆ เลยที่...”

แล้วจบลงด้วยการตั้งค�าถาม	 ซ่ึงเป็น
ลักษณะค�าถามแบบปิด	(ค�าถามปิด	คือ	ค�าถาม
ที่ให้เลือกตอบ	 ใช่หรือไม่ใช่	 ถูกหรือผิด	 จริง
หรอืไมจ่รงิ)	มเีพยีงแคค่�าตอบใหเ้ลอืกสองดา้นท่ี 
แตกตา่งกนั	ผูฟ้งัไมม่โีอกาสคดิไตรต่รองเทา่ใดนกั	

ค�าถามเหลา่นี.้...	เหมอืนตอ้งการใหผู้ฟ้งั 
เออออตาม	 มากกว่าที่อยากให้แย้ง	 ต้องการ 
ผู้สนับสนุนค�าตอบที่ตรงใจตนเอง	ซึ่งโดยทั่วไป	
คู่สนทนาจะท�าเพยีงพยกัหนา้	สา่ยหนา้	หรอืพดูวา่	 
“จริงเหรอ” “คงอย่างนั้นกระมัง “เออ... ใช่เลย” 
ท�านองนี้	เพื่อเป็นการตอบรับ

แตห่ากการพยกัหนา้หรอืสา่ยหนา้ไมต่รง
กับใจผู้ถามขึ้นมา	 ผู้ถามหลายคนจะหาเหตุผล
ร้อยแปด	เพื่อให้เชื่อตามให้ได้	หากเกิดการแย้ง

จากท่ีมีความเห็นต่าง	 สิ่งท่ีเกิดตามมา	 คือการ 
เริ่มถก	เริ่มโต้กันยาวๆ	เพราะความยึดมั่น	ถือ
มั่นกับค�าตอบที่มีอยู่

เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมา	 การตั้ง
ค�าถามในการสนทนา	หรือการสื่อสาร	สามารถ
ท�าใหส้ถานการณท์ีม่อียู	่ดขีึน้	แยล่ง	บานปลาย	หรอื 
พลิกสถานการณ์ได้	การตั้งค�าถามจึงสะท้อนได้
ทั้งวัยวุฒิ	 คุณวุฒิของผู้พูด	 สะท้อนถึงอารมณ์
ความรู้สึก	ณ	ขณะนั้น	ของผู้ตั้งค�าถาม

“ก็มันท�าไปแล้ว ใครมีปัญหาเหรอ?”
“ที่ว่า ท�าแบบนี้ ไม่ดี มันไม่ดีตรงไหน 

ผิดตรงไหน?”
“อ้าว แล้วท�าไมไม่บอกก่อนล่ะ แล้วจะ

รู้ไหมว่าแบบนี้ คือท�าผิด?”
“ถ้าท�าเช่นนี้ ไม่ถูกต้อง ช่วยแนะด้วยว่า 

ควรท�าแบบใดดี จึงจะเหมาะสม?”
ถ้าเราเองมีความตระหนัก	มีความเข้าใจ	

ถึงความส�าคัญในการตั้งค�าถามที่ใช้ในการ
สื่อสาร	 การด�าเนินชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลง
และแตกต่างไปจากเดิม	 และเรายังสามารถ 
ช่วยให้คนที่อยู่รอบข้างของเราเกิดการพัฒนาได้

การตัง้ค�าถามทีด่	ีน�ามาซึง่ค�าตอบทีด่	ีได้
แนวทางแก้ไข	ได้ผลลัพธ์	ได้ข้อคิด	ได้ข้อสรุป	 
เกิดความชดัเจน	ความกระจา่ง	เกิดแรงบันดาลใจ

การตั้งค�าถามที่ผิด	 น�ามาซึ่งการหลง
ทาง	 ไม่ได้ค�าตอบ	 ชวนทะเลาะ	 เกิดความ
แตกแยก	ไม่ได้ข้อสรุปใดๆ	สร้างปัญหาเพิ่มขึ้น
ไปอีก	ท้อแท้

เดือนหน้า	 มาเรียนรู้กันต่อถึงความ
ส�าคัญของการต้ังค�าถาม	 เพื่อให้ได้ค�าถามท่ีดี	
และได้ค�าถามที่ทรงพลัง	

เปลี่ยนค�าถาม เปลี่ยนชีวิต..... 
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ผู้เขียนรู้สึกสะท้อนใจ	 เมื่อทราบต่อมา
ภายหลงัว่า	ความปรารถนาก่อนสิน้ลมหายใจของผู้
รเิริม่ออกแบบมหาวหิารนกับญุไอแซคอันย่ิงใหญ่	 
Auguste	Montferrand	ไม่ได้รบัการตอบสนอง	
ต่อเมื่อมีการร้องขอให้ฝังศพเขาไว้ที่มหาวิหาร
แห่งนี้	 แต่กลับถูกปฏิเสธจากพระเจ้านิโคลัสที่	 
หนึง่	เพยีงเพราะ	มหาวิหารนกับุญไอแซค	นัน้	ยิง่ใหญ่	 
เกนิกว่าทีช่่างฝีมอืธรรมดาจะน�าศพมาเกบ็ไว้ทีน่ีไ่ด้

อย่างไรก็ตามนับเป็นความโชคดีของ 
ผู้เขียน	ที่ได้มาเยี่ยมชมมหาวิหารนักบุญไอแซค	 
ในช่วงเข้าสู ่เทศกาลปัสกา	 (Easter)	 พอดี	
เพราะนอกจากผู้เขียนจะได้เข้าร่วมพิธีกรรมทาง
ศาสนาคริสต์นิการออร์โธดอกซ์	 โดยท่ีไม่ต้อง
เสียค่าเข้าชม	 อันเนื่องจากทางมหาวิหารเปิด
โอกาสให้คริสตชนเข้าร่วมพิธีอันยิ่งใหญ่อย่าง

เป็นทางการ	 มีการบันทึกภาพออกอากาศทาง
โทรทัศน์ท้องถิ่นในช่วงรายงานข่าวภาคค�่า	 ตัว 
ผูเ้ขยีนเองนัน้ยงัมโีอกาสได้บันทึกภาพเหตุการณ์
พิธีกรรมทางศาสนาครั้งส�าคัญและยิ่งใหญ่ที่
ประเทศนี้ด้วยเช่นกัน

และที่ภาคภูมิใจเพิ่มขึ้นมาอีกกล่าวคือ	
ผู้เขียนเป็นคนไทยและชาวเอเชียเพียงคนเดียว
ในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์วันนั้น	 ช่างเป็นความ
ประทับใจและตราตรึงมาจนกระทั่งแม้ขณะที่
เขยีนบทความนี	้ผูเ้ขยีนยงัจ�าได้ถงึภาพครสิตชน 
ร่วมกนัสวดมนต์	ภาพการท�าเครือ่งหมายกางเขน
ท่ีชาวรัสเซียมีความศรัทธามากถึงขนาดก้มลง
ไปสัมผัสพื้น	 ภาพเด็ก	 ๆ	 และผู้ใหญ่รับศีล
จากบาทหลวง	 เสียงก้องกังวานของระฆังท่ีใคร
กต็ามทีไ่ด้ยนิต้องหยดุฟังเหมอืนต้องมนต์สะกด	

ต่อจากหน้า 32
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เสียงร้องเพลงสวดมนต์ของคณะประสานเสียง
ท่ีไพเราะซะจนไม่จ�าเป็นต้องรู้ความหมาย	 แต่
เสยีงขบัร้องสลบักบัเสยีงน�าสวดของพระน�าสวด 
ก็สามารถท�าให้สาวไทยเพียงคนเดียวในพิธ	ี 
ยืนหลั่งน�้าตาด้วยความปีติยินดีในความโชคดีท่ี
พระเจ้าได้ประทานโอกาสให้ในวนันัน้	จนอดคดิ 
ไม่ได้ว่าเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้และด�าเนนิมาทัง้หมดนี	้ 
ผู้เขียนเป็นเพียงผู้ออกแบบการเดินทาง	และพา 
ตวัเองมายงัเมืองแห่งนีเ้ท่านัน้	หากแต่ส่ิงมหัศจรรย์	 
ความลงตัว	 และความโชคดีที่บังเกิดขึ้นนั้น	 
เป็นไปตามแผนการที่พระเจ้าได้ก�าหนดให้	

ผู้อ่านบางท่านอาจจะมองเป็นเรื่องของ
ความบังเอิญ	 ในทางตรงกันข้าม	 ผู้เขียนกลับ
เชื่อว่า	 ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพราะพระเจ้าได้

วางแผนการชีวิตไว้ให้แก่เรา	 พระองค์มีค�าตอบ
ให้กับเราทุกคนเสมอ	 ผู้เขียนลองกลับมาตรอง
ดูว่า	 หากผู้เขียนเลือกเดินทางให้เร็วขึ้น	 หรือ	
กลับเมืองไทยช้ากว่าเดิม	 ผู้เขียนอาจจะเป็น
หนึ่งในบรรดาผู ้ประสบภัยจากการเสียชีวิต 
หรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ไม่ทราบ 
มาก่อนล่วงหน้า	 หรือแม้แต่เหตุการณ์ล�าบาก
ที่ผู้เขียนผจญในระหว่างการเดินทาง	 ไม่ว่าจะ
เป็นการได้รับความช่วยเหลือโดยไม่คาดคิด 
จากคนรัสเซียในยามหลงทางในรวงผึ้งรถไฟ
ใต้ดิน	 แท็กซ่ีใจดีท่ีอยู ่	 ๆ	 ก็ขับผ่านมารับ 
ตรงหน้าและพาไปส่งสนามบินทันเวลาแถม
ลดราคาให้อีก	 เจ้าของโรงแรมที่พักที่แสนจะ
ใจดีและให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง	 คนขับ
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รถโดยสารที่ปลุกเราเมื่อถึงที่หมายไม่ปล่อย 
ให้เลยป้ายไปไกล	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจภายใต้ชุด
เครื่องแบบเคร่งขรึมสีด�าแต่แฝงไว้ด้วยน�้าใจ
ไมตรีคอยชี้เส้นทางและให้ความอุ่นใจทุกท่ี	
เพื่อนร่วมทางชาวรัสเซียที่ไม่เพียงแค่อธิบาย
เส้นทาง	 แต่ลงทุนเดินไปเป็นเพื่อนเพราะกลัว 
ผูเ้ขยีนหลงทางซ�า้อกี	ล้วนต่างหยบิยืน่น�า้ใจและ
มิตรภาพอันดีงามจนสร้างความประหลาดใจให้ 
ผู ้ เขียนมากมายมหาศาลเกินความคาดคิด	 
และทุกคร้ังที่บังเกิดสิ่งดีงามกับผู้เขียน	 ก็อด 
ไม่ได้ที่จะแอบยิ้ม	 และมองขึ้นไปบนท้องฟ้า	 
ขอบคุณค่ะ	พระเจ้า	ทีคุ้่มครองดูแลลกูทกุท่ีและ 
ตลอดเวลา	

ทีนี้ถ้ามีใครมาถามผู้เขียนอีกว่า	 “ไม่
กลัวหรือ	 เดินทางคนเดียว”	 ผู้อ่านคงพอทราบ
ค�าตอบในใจของผู้เขียนแล้วว่า	

“หากวันนี้	เราได้เลือกวางใจในพระเจ้า	
มอบชวิีตให้พระองค์ได้ร่วมออกแบบเส้นทางการ
เดินทางชีวิตของเราแล้ว	 มีสิ่งใดอีกเล่า	 ที่เรา
ต้องกลัวและเป็นกังวล	 ในเมื่อพระองค์จะทรง
ร่วมเดินทางไปกับเราทุกหนทุกแห่ง	 และคอย
ปกป้องคุ้มครองดูแลเรา	 พระเจ้ามีค�าตอบที่ด	ี
และสมบูรณ์ให้กับแผนการชีวิตของลูกแกะของ
พระองค์เสมอ” 
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2) ค้นหาความรู้สึกและความต้องการ 
ของท่าน

ค้นหาความรู ้สึกและความต้องการ 
ของท่าน	 โดยดูรายการความรู ้สึกและความ
ต้องการด้านล่างของบทความนี้	 แล้วขีดเส้นใต้
ความรู้สึกและความต้องการเด่นๆ	 ที่เกิดขึ้นใน
ตัวท่าน	เช่น	

“ฉันรู ้ สึกหงุดหงิด เพราะต ้องการ 
ความร่วมมือ”

หายใจเข้าออกช้าๆ	ลกึๆ	กว่าปกตสิกัครู่
หนึง่	และโฟกสัไปทีค่วามรูส้กึและความต้องการ
ที่เกิดขึ้นนั้น	

เมื่ อท ่ านสัมผัสกับความรู ้ สึกและ 
ความต้องการท่ีเกิดขึ้นภายในตัวท่านสักพัก
หนึ่งแล้วลองสังเกตว่าความรู ้สึกของท่านม ี

ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

มีค�าถามจากผู้คนมากมายที่ผมพบว่า	
จะท�าอย่างไรให้ความสัมพันธ์ที่บ้าน	 ท่ีท�างาน
ดีขึ้น	 และจิตใจของเราก็มีความสงบสุขด้วยใน
เวลาเดียวกัน

ผมจึงเขียนสรุป	4	เคล็ดลับเพื่อช่วยให้ 
ความสัมพันธ์ดีขึ้น	และจิตใจสงบสุขมาแบ่งปัน 
ให้กับทุกท่านครับ	 หัวใจส�าคัญคือเมื่อท่าน
สัมผัสความต้องการของท่านได้เร็วขึ้น	 จิตใจ
ของท่านจะสงบสุขมากขึ้น	มีความกรุณาเพิ่มขึ้น	
ความสัมพันธ์	 และการท�างานร่วมกับคนอื่นจะ
เปลี่ยนแปลงในทางบวกด้วย

4 เคล็ดลับความสัมพันธ์ดีขึ้นและจิตใจ

สงบสุข

ให้ท่านหาที่สงบๆ	 เปิดใจ	 ภาวนาขอ
พระเจ้าเป็นแสงสว่าง	 น�าทางท่านและคนใน
ครอบครัว	ในที่ท�างานของท่าน	ให้ท่านพบสิ่งดี 
มีความหมายในชีวิตและในความสัมพันธ์	 ให้ 
ทุกสิ่งเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์

1) ตอนเย็นหรือตอนค�่าของทุกวัน  
ขอให้ท่านมองย้อนกลับและเขียนเหตุการณ์ 
ด้านความสมัพนัธ์หรือการท�างานทีก่ระทบใจท่าน
สั้นๆ 1-3 ประโยค เช่น

“วันนี้ฉันท�างานส�าคัญที่ฉันรักอยู่งาน
หนึ่ง	ฉันทุ่มเทอย่างเต็มที่	 แต่ฉันรู้สึกหงุดหงิด
เพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง”

4 เคล็ดลับความสัมพันธ์ดีขึ้น 
และจิตใจสงบสุข
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ปรกึษาหารอืกบัเขาเพือ่หาทางออกร่วมกนัท่ีท�าให้ 
ทั้งสองฝ่ายสบายใจ	หรือ	ท่านอาจขอให้ทีมงาน
คนอื่นมาช่วยท่าน	ฯลฯ

จบด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าและ 
ขอบพระคุณแห่งการรู้ตัวในพระองค์	 ให้ท่าน
ติดตามพระเยซูเจ้าและแม่พระในหนทางแห่ง
ความเชื่อ	 ความหวัง	 และความรัก	 ในทุกวัน
ของชีวิต

เมื่อท ่านปฏิบัติตามเคล็ดลับทั้ ง	 4	
ประการนี้อย่างต่อเนื่องกัน	 1-14	 วัน	 ท่านจะ
สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางบวกเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ	 ท้ังด้านความสัมพันธ์และความสงบสุข
ในจิตใจของท่าน

ขอพระเยซู เจ ้ าและแม ่พระอวยพร 
ท่านผู ้อ ่านทุกท่านและทุกคนในครอบครัว 
มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นๆ	 และมีความสงบสุข 
ในจิตใจนะครับ
_____________________________________

เรยีบเรยีงจากหนงัสอื “สือ่สารสร้างสนัติ” (2559) 
โดย ดร.ไพรนิทร์ โชติสกลุรตัน์ และ นรศิ มณขีาว.  
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหา-
วิทยาลัยมหิดล, 2559.
“ฝึกใจกาย สลายเครยีด อารมณ์ลบ & แผลใจ” 
ผลลัพธ์ : จิตใจสงบสุข งานดี สัมพันธ์ดีขึ้นใน
ทันที ด้วย TRE® รวม 9 ศาสตร์ใหม่ ครั้งที่ 9  
เรียนครั้งเดียว น�าใช้ได้ตลอดชีวิต โดยไม่
ต้องเล่าเรื่องของคุณให้ใครฟัง วันที่ 5-6 
สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. มูลนิธิ
เซนต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ สุขุมวิท 
วิทยากร : นริศ มณีขาว. ดูรายละเอียด 
Website/Facebook บ้านใส่ใจ carefor.org  
สมัครได้ที่ Line ID: narislove โทร. 09-
3445-1665

การเปลี่ยนแปลงหรือไม่	อย่างไรบ้าง

3) หาความรู้สึกและความต้องการของ
คู่กรณีของท่าน

ท่านสามารถหาความรู ้สึกและความ
ต้องการของคู่กรณีของท่าน	 โดยการคาดคะเน
ความรู้สึก	 ความต้องการของเขาจากรายการ
ความรู้สึกและความต้องการ	 และขีดเส้นใต้
ความรู ้สึกและความต้องการเด่นๆ	 ของเขา	 
โดยคาดคะเนว่าเขาคงรู้สึก	 ......	 เพราะเขาคง
ต้องการ	......	

เช ่น	 เป ็นไปได้ว ่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจ 
รู ้สึกกังวลใจ	 เพราะเขาต้องการรับผิดชอบ	 
(ในงานอื่นๆ	 ของเขาด้วย)	 เขาจึงไม่ได้ให้ 
ความร่วมมือกับท่านอย่างเต็มที่

4) หาทางเลือกใหม่ๆ ที่ตอบสนอง 
ความต้องการของท่านและของเขา

เ มื่ อ ท ่ า น ชั ด เ จ น กั บ ค ว า ม รู ้ สึ ก	 
ความต้องการของท่าน	 และเห็นความรู ้สึก	 
ความต้องการของคู ่กรณีแล้ว	 ท่านสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่ายได ้
โดยการหาทางเลอืกใหม่ๆ	หลายๆ	ทางทีช่่วยให้
ท่านได้รับสิ่งที่ท่านต้องการ	 โดยปล่อยวางการ 
ติดยึดเรื่องบุคคลหรือวิธีการ	เช่น	

ท่านหงุดหงิดเพราะท่านต้องการความ
ร่วมมือ	 แต่ท่านยังไม่ได้รับความร่วมมือจาก 
คนคนหนึ่งในทีมงานของท่าน	

ท่านเข้าใจว่า	 เขาก�าลังกังวลเพราะต้อง
รับผิดชอบงานหลายๆ	 อย่าง	 จึงไม่สามารถให้
ความร่วมมือกับท่านได้อย่างเต็มที่	

ดังนั้นท่านอาจหาทางเลือกใหม่ๆ	 ท่ี
ช่วยให้ท่านได้รับความร่วมมือ	 เช่น	 ขอเวลา
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต ์

สวัสดีค่ะเพื่อน	ๆ	เยาวชนทุกท่าน	คอลัมน์	
“เยาวชนของเรา”	 ฉบับนี้ขอแนะน�าผู้แทนเยาวชน
ไทย	ที่จะเข้าร่วมสัมผัสชีวิตเทเซ่	ระยะ	3	เดือน	ซึ่ง
ในปีนีเ้ดินทางไปพร้อมกนั	3	ท่าน	ได้แก่	น้องแพรว  
จากองค์กรนสิตินกัศกึษาคาทอลกิฯ	น้องพลอย	จาก
สังฆมณฑลอุบลราชธานี	 และน้องตึ๋ง จากนิกาย 
ลูเธอร์แรน	 ทั้งสามท่านจะเดินทางโดยสายการบิน 
เตอร์กิช	แอร์ไลน์	 ในวันอาทิตย์ที่	 16	กรกฎาคม	
2017	และร่วมสมัผัสชวีติเทเซ่	3	เดอืน	ถงึวนัอาทติย์
ที่	8	ตุลาคม	2017

น้องแพรว นางสาวชณิดาภา จนัทร์เพง็เพญ็ 
เกดิวนัที	่26	พฤษภาคม	ค.ศ.	1995	สงักดัวัดแม่พระ 
ปฏิสนธินิรมล	 บ้านน้อยสามเหลี่ยม	 จ.ขอนแก่น	 
อยู่บ้านเลขที่	 61/16	 ซ.กสิกรทุ่งสร้าง	 5	 หมู่	 13	
ถ.กสิกรทุ่งสร้าง	 ต.ในเมือง	 อ.เมือง	 จ.ขอนแก่น	
40000	ในโอกาสนีแ้พรวขอแบ่งปันประสบการณ์การ
มีส่วนร่วมในงานอภิบาลเยาวชนแก่เพื่อน	ๆ

กจิกรรมในการมส่ีวนร่วมกบัทางวดัทีส่งักดั
ในปัจจุบัน	 คือ	 หนูได้รับมอบหมายให้อ่านบท

อ่าน	สลับกับน้องๆ	เยาวชนที่มาวัดเหมือนกัน	เดิน 
ถงุทานบ้าง	สัน่กระดิง่	และช่วยพี่ๆ 	เขาร้องเพลงเป็น
หลกัค่ะ	พอมฉีลองวดัอย่างครัง้ล่าสดุกช่็วยกนัท�าวุน้
กับพี่ยุ้ย	และน้องๆ	ของชมรมไปแจก

บทบาทที่ได้รับมอบหมายกับการมีส่วนร่วม
กบัเยาวชน และองค์กร	คอื	หนศูกึษาทีม่หาวทิยาลยั
ขอนแก่น	 และที่นี่ก็มีชมรมนักศึกษาคาทอลิก	 หนู
จึงได้รับมอบหมายให้เป็นเหรัญญิก	 ในการดูแล
เรื่องเงินของชมรม	แต่จริงๆ	ในการท�างานกับชมรม
นกัศกึษาคาทอลกินัน้	เราไม่ใช่แค่ดแูลเพยีงเรือ่งเงนิ
อย่างเดียว	 แต่เรายังต้องดูแลเรื่องการด�าเนินการ 
ยื่นเอกสาร	 เขียนโครงการ	 ในการท�ากิจกรรมของ
ชมรมแก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย	 ด้วยเหตุที่ว่าชมรม
ของเราสมาชิกค่อนข้างที่จะมีธุระหลายอย่าง	 เราจึง
ต้องช่วยเหลือกันและแบ่งงานกันเท่าที่จะท�าได้	

ส ่วนกิจกรรมในด ้านของเยาวชนของ
สังฆมณฑล	 หนูเคยได้ไปค่ายเยาวชนระดับชาติท่ี
เชียงใหม่	ปกติแล้วกไ็ด้ชว่ยงานพี่ยุ้ยอยู่บ่อยๆ	และ
ในปีที่ผ่านมาได้ช่วยงานยุวธรรมทูตสัญจร	 ไปตาม

สัมผัสชีวิตเทเซ่
น้องแพรว นางสาวชณิดาภา จันทร์เพ็งเพ็ญ
สังกัดวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล
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งานฉลองวัด	 ในสังฆมณฑลจะพาเด็กๆ	 วาดรูป	 
ระบายส	ีตอบค�าถามทีเ่กีย่วข้องกบัยวุธรรมทตู	และ
งานล่าสุดคือได้รับโอกาสเป็นตัวแทนเยาวชนของ
สงัฆมณฑลอดุรธาน	ีเข้าร่วมงานเยาวชนโลก	ท่ีจดัขึน้	 
ณ	ประเทศโปแลนด์	ซึ่งเป็นพระพร	และโอกาสที่ดี
มากๆในการที่ได้ไปครั้งนั้น	

ในโอกาสทีห่นไูด้รบัคดัเลอืกจากองค์กรนสิติ
นักศึกษาคาทอลิกฯ ให้เป็นผู้แทนเยาวชนเข้าร่วม
การสัมผัสชีวิตเทเซ่ ครั้งนี้	หนูคิดว่าเราเป็นตัวแทน
ของหลายคนทีไ่ด้รับโอกาสทีมี่ค่ามากๆ	ในการได้ไป	 
ก็จะตั้งใจเรียนรู้และพยายามตั้งใจท�าทุกอย่างให้ดี
ที่สุด	ให้สมกับโอกาสที่ได้รับ	และเก็บเกี่ยวความรู้ 
ในทุกๆ	ด้าน	มาปรับใช้ในชีวิตของตนเอง	 เรียนรู้ 
การแบ่งปันของตนเอง	 และผู้อื่นให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและหลังกลับมาจากการสัมผัสชีวิตที่เทเซ	่ 
หนจูะพยายามแบ่งปันการใช้ชวีติทีน่ัน่	ประสบการณ์	
ความรู ้ในการสวดภาวนาเทเซ่	 แก่ทุกคนเมื่อมี
โอกาส	 ที่ส�าคัญหนูอยากจัดเทเซ่เป็นมากๆ	 เพราะ
หนไูด้รบัมอบหมายให้จดัสวดเทเซ่ทไีร	ไม่ค่อยดเีลย	 

หนูอยากจัดสวดเทเซ่เพื่อคนอื่นเยอะๆ	 และจะน�า
ประสบการณ์ที่ได้ไปแก้ปัญหา	ในสิ่งที่เป็นอุปสรรค 
ที่เกิดขึ้นกับทั้งตัวเราและคนรอบข้างได้ไม่มาก 
ก็น้อย

จากการฟังหลายๆ	คนได้แบ่งปัน	และเคย
เปิดเจอพี่ที่เขาเคยไปแล้วมาเล่าแบ่งปันให้ฟัง	 คือ	
เทเซ่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ	แห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส	
เป็นชุมชนของคริสตศาสนา	 โดยมีผู ้ก ่อต้ังคือ	 
ภราดาโรเจอร์	 แต่ปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตลง 
ในขณะมีการภาวนาเทเซ่ในหมู่บ้าน	 การท�าเทเซ่
เป็นการสวดภาวนาเพื่อทุกคน	 มีการไตร่ตรองจาก
การร้องเพลงซ�้าๆ	จนจิตใจเราสงบ	และยังเป็นการ
สวดที่คริสตชนทุกนิกายใช้สวดภาวนา	 ไม่เฉพาะ
คาทอลิกเท่านั้น	 ที่นั่นจะมีการท�ากิจวัตรมากมาย	 
และที่ส�าคัญคือสวดภาวนาเทเซ่บ่อยๆ	

หนูคิดว่าหลังจากกลับมาจากการสัมผัส
ชีวิตเทเซ่	 คุณพ่อน่าจะคาดหวังให้หนูช่วยรวบรวม
เยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้น	 ผ่านทางกิจกรรม	 ค่าย	
หรือการท�างาน 
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พระสัญญาข้อที่ 4 
“เราจะเป็นที่ลี้ภัยอันปลอดภัย
ของผู้ที่อยู่ในภยันตรายของศัตรูแห่งชีวิต
และเป็นต้นเมื่อใกล้จะตาย”
พระสัญญาข้อที่ 5 
“เราจะประทานพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์
มายังกิจการงานทุกอย่างของเขา”
พระสัญญาข้อที่ 6 
“คนบาปจะพบท่อธารและมหาสมุทร
แห่งความเมตตาที่ไม่มีขอบเขต
ในพระหฤทัยของเรา”
พระสัญญาข้อที่ 7  
“วิญญาณที่ศรัทธาร้อนรน
จะก้าวสู่ความศักดิ์สิทธิ์ที่สูงขึ้น”
พระสัญญาข้อที่ 8  

“เราจะอวยพรทุกบ้านที่มีรูปพระหฤทัย
ของเราตั้งไว้เป็นที่เคารพบูชา”
พระสัญญาข้อที่ 9  
“วิญญาณที่เย็นเฉยจะกลับเป็น
วิญญาณที่ร้อนรน”
พระสัญญาข้อที่ 10  
“เราจะประทานพระพรให้พระสงฆ์
สามารถเข้าถงึจติใจของผูม้ใีจแขง็กระด้าง”
พระสัญญาข้อที่ 11  
“เราจะจารกึชือ่ของผูท้ีเ่ผยแผ่ความศรทัธานี้
ไว้ในพระหฤทัยของเราตลอดไป”
พระสัญญาข้อที่ 12  
“ผู้ที่รับศีลมหาสนิทในวันศุกร์ต้นเดือน
9	ครัง้ต่อเนือ่งกนั	จะได้รบัพระหรรษทาน
แห่งการเป็นทุกข์ถึงบาปในวาระสุดท้าย”

ต่อจากหน้า 4
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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”

น้องปารุดา	อ่อนสุวรรณ	น้องคณุตม์	อ่อนสุวรรณ	น้องอเล็กซานเดอร์	รอส	น้องธันวา	เสนาจักร	
น้องดรุณี	สร้อยมาลา	น้องจันทราทิพย์	กิจไพศาล

“...สิ่งเดียวท่ีคิดจะแข่งขัน นั่นคือตัว 
ของเรา อาจจะเคยดแีล้วเมือ่วนัเก่า แต่กย็งัไม่พอ  
ต้องดีกว่าเก่า ต้องดีกว่า บอกตัวเองไว้ทุกวัน” 

สวสัดน้ีองๆ	ทีน่่ารกัทกุคน	พีข่อให้น้องๆ	
เด็กๆ	 ทุกคนมีความขยันและตั้งใจจริงๆ	 ที่จะ 
ปรับเปลี่ยนตัวเองในการเรียนหนังสือ	 และ	 
“ขอย�้า”	ว่า	“อย่าเข้าไปเชื่อมต่อกับสื่อออนไลน์ 
ทีไ่ร้สาระ”	มนัจะท�าให้น้องๆ	ตกหลมุพราง	และ
กลายเป็น	 “เด็กติดสื่อออนไลน์งอมแงม” แล้ว
น้องๆ	จะเสียการเรียนในที่สุด	

“จงหยุด!”	 และปรับเปลี่ยนตัวเอง	 ขยัน
ศกึษาเล่าเรยีนเพือ่คณุพ่อคณุแม่	พีข่อเป็นก�าลังใจ 
ให้น้องๆ	ทุกคน	“สู้..!	สู้..!”	นะครับ

ส�าหรับน้องๆ	 ที่สนใจ	 อยากจะสมัคร
เป็นสมาชิกของสโมสรอุดมศานต์	 “สมัครฟรี”	
รีบกรอก	 “แบบฟอร์มใบสมัคร”	 แล้วส่งมา 
ตามที่อยู่ของสโมสรอุดมศานต์	 ยินดีต้อนรับ 
ทุกคน	ครับผม
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...คนดี 

เพื่อนลับเพื่อนให้คม
เธอเคยเหน็ทีเ่ปิดกระป๋องไฟฟ้าทีส่ามารถ

เป็นที่ลับมีดได้ด้วยหรือไม่	 มันมีที่ส�าหรับให้ใส่
มีดลงไปข้างใน	 และชิ้นส่วนของโลหะจะถูมีด
อย่างแรงและจะท�าให้มีดคมข้ึน	 เธอทราบหรือ
ไม่ว่า	 เพื่อนคนหนึ่งสามารถเป็นเหมือนกับที ่
ลบัมดี	ในพระคมัภร์ีมกีล่าวไว้ว่า	“เหลก็ลบัเหลก็
ให้คมขึ้นได้	คนคนหนึ่งก็ช่วยเพื่อนให้ฉลาดขึ้น
ได้ด้วย”	เธอลองเดาดูว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไร?

***
เธอเคยมีความคิดที่ยอดเยี่ยมและน�า

ไปบอกกับเพื่อนคนหนึ่ง	 เพื่อนของเธอต่ืนเต้น
และเขาเร่ิมเสริมความคิดอันนั้นของเธอ	 ซ่ึง
ช่วยให้ความคิดของเธอดีขึ้น	 ความคิดใหม่ที่
เพื่อนของเธอให้ก็ยังคงเป็นความคิดอีกอันหนึ่ง	

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

“รู้ว่าเมื่อใดควร 
เฉลิมฉลอง”

...know when  
to celebrate

โดยเวลาท่ีเธอได้บอกความคิดท้ังหมดออกมา	 
ความคิดท่ียอดเยี่ยมครั้งแรกนั้นจะกลายเป็น
ความคิดที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น	 นี่คือความหมาย
ของพระคัมภีร์...	คนเราต้องการผู้อื่นเพื่อ	“ถูซ�้า	
ขัดเกลา”	เหมือนเป็นการลับความคิดและจิตใจ	
เมื่อเธอพูดเรื่องพระกับเพื่อน	 มันจะเกิดสิ่งท่ี 
น่าสนใจคือ	 ความคิดของเธอและของเพื่อน
จะช่วยเสริมซึ่งกันและกัน	 เธอจะรู้สึกแปลกใจ
แน่นอน	เพราะนัน้เป็นพระจติเจ้าทีช่่วยหล่อเลีย้ง 
ความเชื่อ	 ความศรัทธาในเวลาที่เราคิดถึงองค์
พระผู้เป็นเจ้า

น้องๆ ควรอ่าน พระคัมภี ภาคพันธ-
สัญญาเดิม ในหนังสือสุภาษิต บทที่ 27 ข้อ 17  
นะครับ
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*น้องณัฐพร ไลท์ (น้องเหวิน) *3276*
เกิด :	26	พฤศจิกายน	
การศึกษา :	โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิชาที่ชอบ :	คณิต	 เพราะมีความเข้าใจง่าย
อนาคตอยากเป็น :	ซิสเตอร์		เพราะอยู่กับพระมาก
เป็นคนมีนิสัย :	สนุกสนาน
สัตว์ที่ชอบ : แมว	สุนัข	กระต่าย
ชอบใช้เวลาว่าง :	วาดภาพ	
กีฬาที่ชอบ :	วิ่งแข่ง	ว่ายน�้า	
อาหารที่ชอบ :	ก๋วยเตี๋ยว
ความสามารถพิเศษ : วาดรูป	
อื่นๆ : มีพี่น้อง	2	คน	เป็นหญิง	2	คน	เป็นคนที่	2

*น้องกมลพร พิศูจน์ (น้องหยก) *3277*
เกิด :	10	ตุลาคม	
การศึกษา :	โรงเรียนโยนออฟอาร์ค
วิชาที่ชอบ :	พละ		เพราะได้ออกก�าลังกาย
อนาคตอยากเป็น :	แพทย์	เพราะได้ช่วยเหลือผู้อื่น
เป็นคนมีนิสัย :	ร่าเริง	ใจดี
สัตว์ที่ชอบ :	แมว
ชอบใช้เวลาว่าง :	ฟังเพลง	ดูหนัง
กีฬาที่ชอบ :	บาสเกตบอล
อาหารที่ชอบ : น�้าพริกกะปิ
ความสามารถพิเศษ :	ร้องเพลง	วิ่ง	เต้น	วาดรูป	เล่นกีฬา
อื่นๆ :	มีพี่น้อง	2	คน	เป็นหญิง	2	คน	เป็นที่	1

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

สมาชิกใหม่

อุดมศานต์ กรกฎาคม 2017  73 

crist 1-88 July 60.indd   73 6/19/60 BE   11:12 AM



ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 

สวัสดีค่ะน้องๆ	ทีน่่ารักทกุคน	ฉบบันีพ้ีอ้่อยมนีทิานมาฝากอกีเช่นเคย	ชือ่เรือ่ง	“รวมกนัเราอยู”่	 
เรื่องมีอยู่ว่า

ครัง้หนึง่มแีม่ววัอยู	่4	ตวั	ทัง้	4	ตวัอยูด้่วยกนัในฝงูมาตัง้แต่เลก็ๆ	และแม่ววัทัง้สีต่วักม็ลีกูววั
ตัวเล็กๆ	ที่มันต้องคอยดูแล	บรรดาแม่ๆ	จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดในการดูแล	อย่างเวลา 
ที่ลูกของตัวไหนเดินออกนอกเส้นทาง	บรรดาแม่วัวก็จะช่วยกันดูแลให้ลูกๆ	ของทั้งฝูงปลอดภัย

วันหนึ่ง	มีเสือตัวหนึ่งมาด้อมๆ	มองๆ	มันคิดอยากจะกินลูกวัว	คิดว่าเนื้อคงจะนุ่มอร่อย	
คิดแล้วมันก็วิ่งเข้าไปที่จะตะครุบลูกวัวแต่แม่วัวทั้ง	4	ก็เอาเท้ามาช่วยกันถีบและไล่เสือออกไป	เมื่อ
รวมกันทั้ง	4	ตัวแล้วเสือก็หาทางหลบหลีก	และต้องถอยกลับไป

เจ้าเสอืรู้สกึเสยีหน้ามากทีสู่วั้วไม่ได้	มนักลบัไปครุน่คดิว่าจะท�าอย่างไร	ยงัไงๆ	มนัจะต้องกนิ 
ลกูววัให้ได้	วันรุ่งข้ึนเสอืกป็ลอมตวัไปเป็นววัเพือ่ไปคยุกบัแม่ววัตวัที	่1	มนัท�าเสยีงอ่อนหวานเพือ่คยุ 
กบัแม่วัวตวันัน้ว่า	“เธอจ้า	ฉนัได้ยนิมาว่าเมือ่วาน	พวกเธอสามารถไล่เสอืไปได้ไม่ให้มนักนิลกูๆ	เก่ง
จังเลย	ใครเป็นหวัหน้าของกลุม่เธอจ๊ะ?”	แม่ววักต็อบไปว่า	“เราไม่ได้มหีวัหน้า	แต่เราร่วมมอืกนัจ๊ะ”	 
เสือในคราบววักพ็ดูต่อว่า	“เอ๊ะ	ทีฉ่นัได้ยนิมาไม่ใช่อย่างนัน้นะ”	แม่ววัตวัทีส่องบอกว่า	นางเก่งทีส่ดุ	 
และเป็นผู้น�า	ถีบได้แรงสุด”

แม่ววัตวัทีห่นึง่	รูส้กึโกรธเลยไปหาแม่ววัตวัทีส่องแล้วพดูว่า	“เท้าหนกัใช่ไหม	นีแ่หน่ะ”	แล้ว
ก็ถีบแม่วัวตัวที่สองเลยโดยไม่พูดคุยอะไรกัน	แม่วัวตัวที่สอง	ทั้งตกใจทั้งโกรธ	แม่วัวตัวที่สามและ
สี่	เห็นเหตุการณ์แล้วก็ตกใจเช่นกัน	รีบเข้ามาห้าม	พอถามไปถามมาว่าเกิดอะไรขึ้น	แม่วัวตัวที่สอง	
ก็บอกว่าไม่เคยพูดจาแบบนั้นเลย	และแม่วัวตัวที่สามและสี่	ก็เป็นพยานยืนยันได้	แม่วัวตัวแรกจึง
รู้สึกเสียใจที่ท�าอะไรไปโดยไม่ได้ถาม	 แล้วทั้งสี่ตัวก็คิดเอะใจได้ว่า	 แม่วัวที่มาพูดเรื่องนี้คือใครนะ	 
ไม่เคยเห็นมาก่อนในฝูง

ในระหว่างที่บรรดาแม่วัวก�าลังทะเลาะและถกเถียงกันอยู่นั้น	 เสือก็แอบไปตะครุบลูกวัว 
ตัวหนึ่ง	ลูกวัวส่งเสียงร้อง	เมื่อแม่วัวได้ยินเสียงร้องก็รีบวิ่งไปดูแต่ก็ไม่ทันแล้ว	เสือได้กินลูกวัวไป
แล้ว	 และมันก�าลังจะไปตะครุบลูกวัวอีกตัวหนึ่งด้วย	 แม่วัวทั้งสี่ตัวตกใจมาก	 แต่ก็ตั้งสติร่วมกัน
ออกแรงถบีเสอือกีครัง้ให้น่วม	เสอืตกใจว่า	ท�าไมบรรดาแม่ววัสามารถกลบัมาร่วมมอืกนัได้อกี	ทัง้ๆ	
ที่มันได้ยุยงให้แตกคอกันไปแล้ว	

หลังจากนั้นเสือก็วิ่งหนีไปและไม่กลับมาพยายามกินลูกวัวฝูงนี้อีก	ส่วนแม่วัวก็คุยกันว่าจะ
ไม่ใจร้อนวู่วามและจะร่วมมือกันเป็นอย่างดี

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารวมกันเราอยู่	การมีความสามัคคีย่อมช่วยให้การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
เป็นไปได้ด้วยดีนะคะ	และอีกเรื่องคือ	อย่าหูเบา	ใครมาพูดอะไร	น้องๆ	ควรดูก่อนว่าเป็นเรื่องจริง
หรือเปล่า	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า	
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มุมเด็กศิลป์
Art 

มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

          “พระเยซูรักเด็กๆ”
   ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
                        (หมดเขตรับผลงานวันที่ 9 สิงหาคม 2017)
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l ลูกขอโทษพระองค์
	 ที่ชอบพูดว่าหากได้รับจากที่ทูลขอ
	 อีกสักสองสามอย่าง
	 ลูกจะสามารถรับใช้พระองค์ได้
	 อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ท่ามกลางสิ่งที่มีอย่างเหลือเฟือ
	 มากกว่าผู้ยากไร้คนอื่นๆ
l ลูกขอโทษพระองค์
	 ที่มักเลือกท�าอย่างที่ต้องการ
	 และภาวนาขอพระองค์
	 ทรงสนับสนุนสิ่งที่ลูกวางแผนไว้
	 แต่ไม่เคยภาวนาขอให้ได้เดินตาม
	 แผนการที่พระองค์ทรงวางไว้ให้กับลูก
l ลูกขอโทษพระองค์
	 ที่ชอบเสียใจว่าได้อยู่กับคนที่	“ใช่”	หรือ	“ไม่”
	 มากกว่าจะสนใจว่าลูกปฏิบัติอย่างไรกับเขา
	 ชอบตรวจสอบว่าได้ท�างานโดดเด่นอะไร

ค�าภาวนาทูลขอการให้อภัย
	 มากกว่าใคร่ครวญว่าได้ท�าหน้าที่
	 ในงานที่ลูกท�าอยู่อย่างไร
l ลูกขอโทษพระองค์
	 ในการอยากเป็นคนดีเพียงเพื่อพิสูจน์ว่า
	 คนคิดต่างจากลูกเป็นคนที่ใช้ไม่ได้
	 ชอบคิดว่าพระองค์ไถ่บาปลูก
	 มีคุณค่าเพียงให้ลูกได้ไปสวรรค์
	 แต่ไม่สมบูรณ์พอให้ลูกได้กลับใจในโลกนี้
l ลูกขอโทษพระองค์
	 ที่ไม่รู้จักพอในการเข้ามารบกวนพระองค์
	 อยู่เสมอตลอดเวลา	นั่นก็เพราะว่า
	 พระองค์ไม่ได้ทรงไถ่กู้ลูกมาให้ท�าบางอย่างได้
	 แล้วถอยห่างจากพระองค์แต่ทรงไถ่กู้ลูกมา
	 แล้วยังทรงอุ้มชูลูกไว้ตลอดไป.

พงศ์ ประมวล
10 มิถุนายน 2017
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

1 2 3ด.ญ. มนัสยา คำ ธารา
โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
จ.พระนครศรีอยุธยา

ด.ญ. กมลพร พิศูจน์
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค 
จ.กรุงเทพมหานคร

ด.ญ. สุวัชรา มิตรประยูร
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
จ.กรุงเทพมหานคร

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้

ชื่อภาพ : เซ็งๆ บ้างก็บางที
ด.ช.ธีรวินท์ พูลโภคผล
ผู้ส่ง : คุณอัควิช พูลโภคผล

ชื่อภาพ : “ยิ้มใสๆ ใจสวยๆ” 
ด.ญ.ลัลญดา ลีลาลลิตเลิศ (น้องพิณพิณ)
ผู้ส่ง : คุณสิริภัค พูลโภคผล
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เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2017 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงมอบหมายให้ผู้แทน คือพระคาร์ดินัล 
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และประธานสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ พระสังฆราชยอแซฟ  
ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ และคณะ เข้ารับมอบพระคัมภีร์ซึ่งเขียนด้วยอักษรขอม 
เป็นภาษาบาลีและภาษาไทย ที่ปริวรรต (แปล) แล้วเสร็จจากคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
(วัดโพธิ์) โดยมีพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เป็นประธานส่งมอบ 
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A)

(B)

 พระเยซูเจ้าเสด็จข้ามทะเลสาบกาลิลีหรือทิเบเรียส ประชาชนจ�านวนมากตาม 
พระองค์ไป เพราะเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ที่ทรงกระท�าแก่ผู้เจ็บป่วย (ยอห์น 6:1-2)
 ส�าหรับเกมฯ	 ครั้งนี้อยากให้น้องๆ	 ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน	 2	 ภาพนี้	 
รวม	10	แห่ง	ใครค้นพบครบแล้ว	รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นู๋ฉวย 

สวัสดีค่ะเพื่อน	ๆ	เยาวชนทุกท่าน	ใน
เดือนกรกฎาคมนี้	 ผู้แทนเยาวชนไทย	 3	 ท่าน	
ได้รับเชิญให้ไปสัมผัสชีวิตเทเซ่ระยะ	3	เดือน	ที่
ประเทศฝรัง่เศส	โดยนอ้งเยาวชน	2	ทา่นมาจาก
นิกายคาทอลิก	คือน้องพลอย กมลวรรณ ภาดี  
จากสังฆมณฑลอุบลราชธานี	 และน้องแพรว  
ชณิดาภา จันทร์เพ็งเพ็ญ	 จากองค์กรนิสิต
นักศึกษาคาทอลิกฯ	และอีก	1	ท่าน	จากนิกาย 
ลูเธอร์แรน	คือน้องตึ๋ง นางสาวจิราพร ชมศรี 

น้อง	ๆ	จะเดินทางในวันอาทิตย์ที่	16	
กรกฎาคม	2017	เวลา	21.30	น.	โดยสายการบิน 
เตอร์กิช	 แอร์ไลน์	 และจะเดินทางกลับถึง
ประเทศไทยในวนัจนัทร์ที	่9	ตลุาคม	เวลา	09.25	น.	 
จากนั้นจะเข้าร่วมค่ายผู้น�าเยาวชนระดับชาติ	 
ที่สังฆมณฑลราชบุรี	วันที่	18-22	ตุลาคม	2017	

หมู่คณะเทเซ่	 ก่อตั้งโดยภราดาโรเจอร์  
หลุยส ์ ชอต-มาร ์ โซส	 ท ่านเกิดในสมัย
สงครามโลก	 ครั้งที่	 2	 จึงมีความใฝ่ฝันว่าจะ 
ตัง้กลุม่ผูอ้ทุศิตนให้กบัการคนืด	ีท่านจงึตดัสนิใจ 
เดินทางออกจากบ้านเกิดในประเทศสวิตเซอร์-
แลนด์	 มาพ�านักในประเทศฝร่ังเศสอันเป็น

ถิ่นฐานเดิมของมารดาของท่าน	 เพื่อช่วยเหลือ
ผู้คนท่ีได้รับความทุกข์ยากจากผลของสงคราม	
ท่านอุทิศชีวิตในการแสวงหาวิถีทางเอาชนะการ
แบ่งแยกระหว่างครสิตชนและผูอ้ยูใ่นครอบครวั
มนุษยชาติ	 จึงเชิญชวนเพื่อนบ้านมาร่วมภาวนา
เพือ่สนัติภาพและการคนืด	ีจนขยายเป็นหมูค่ณะ
เทเซ่	แม้ว่าภราดาโรเจอร์	จะสิ้นชีวิตไปแล้ว	แต่
จิตตารมณ์แห่งการช่วยเหลือและการภาวนาเพื่อ
สันติภาพและการคืนดียังคงอยู่	 และเป็นท่ีรู้จัก
ส�าหรบัเยาวชนและผูท่ี้ต้องการแสวงหาความสงบ
และสันติสุขในพระคริสตเจ้าและในช่วงปลาย
เดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้	 ผู้แทนพระสังฆราช	
พระสงฆ์และผู้แทนเยาวชนจ�านวน	24	ท่าน	จะ
เดินทางไปร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย	 ครั้งท่ี	 7	
ณ	 เมืองจอร์คยาการ์ต้า	 ประเทศอินโดนีเซีย	
โดยจะเดินทางระหว่างวันที่	 29	 กรกฎาคม	 -	 
9	สิงหาคม	2017

งานวันเยาวชนเอเชีย	 จัดขึ้นครั้งแรก
ที่ประเทศไทย	 ในปี	 ค.ศ.	 1999	 ที่หัวหิน	
จ.ประจวบคีรีขันธ์	 และงานวันเยาวชนเอเชีย
ครั้งที่	 7	 นี้	 เจ้าภาพผู้จัดงานปรารถนาเพื่อ
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เปิดโอกาสให้เยาวชนคาทอลิกในเอเชีย	 รื้อฟื้น
และเพิ่มพูนความเชื่อให้ลึกซึ้งขึ้นในฐานะเป็น
ศิษย์พระคริสต์	 ด้วยการเป็นประจักษ์พยาน
ถึงความชื่นชมยินดีแห่งความรักของพระเจ้า	
ในบริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
เอเชีย	เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสค้นหา	ไตร่ตรอง
และแบ่งปันประสบการณ์ทางความเชื่อ	 เท่ากับ
ที่พระศาสนจักรท้องถิ่นเป็นชุมชนท่ีมีความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมในความหลากหลาย
ในเอเชีย	 และเพื่อแนะน�า	 แบ่งปัน	 และเป็น
ประจักษ์พยานถึงความเชื่อของพระศาสนจักร
ท้องถิ่นของอินโดนีเซีย	 ในบริบทของความ 
แตกต่างทางสังคม-วัฒนธรรม-ศาสนาและ 
ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม	 ที่สุดเพื่อส ่งเสริมให้ 

เยาวชนทุ ่มเทตนเองในพันธกิจการประกาศ
ข่าวดีของพระศาสนจักร	 เพื่อว่าพวกเขาจะ 
แบ ่งป ันคุณค ่าพระอาณาจักรของพระเจ ้า	 
ด้วยการเป็นประจักษ์พยานชีวิตความชื่นชม 
ยินดี ในการ เสวนาความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและท�างานเพื่อความยุติธรรมและ
สันติในสังคม

สุดท ้ายนี้ทางแผนกเยาวชนฯ	 ขอ 
ค�าภาวนาเป็นพิเศษจากพี่น้องคริสตชนที่รัก 
ทุกท่าน	 เพื่องานอภิบาลเด็กและเยาวชนที่จะ 
เกิดขึ้นนี้ให้ประสบผลตามวัตถุประสงค์ที่ทาง
ผู้จัดงานได้ต้ังใจไว้	 และให้เกิดผลท่ีดีกับผู้น�า
เยาวชนที่ร่วมกิจกรรม	 เพื่อเขาจะได้น�ากลับมา
แบ่งปันให้กับเพื่อน	ๆ	เยาวชนต่อไป  
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เงินหนึ่งตะลันต์
ก๊อป

 

เมือ่ต้นเดอืนมถุินายนทีผ่่านมา	ผมได้มโีอกาส 
เดนิทางร่วมกบัเดก็นกัศกึษาชัน้ปีที	่2	หลกัสตูรวศิวกรรม 
ดนตรีและสื่อประสม	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น	
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่	2	แล้ว	และมีความตั้งใจว่า 
จะจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	 จุดประสงค์ของการเดินทาง
คือ	“ไปเรียนรู้”	โดยมีกิจกรรมหลักคือ	การไปเยี่ยมชม 
โรงงานผลิตเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงของบริษัท	
Yamaha	 เยี่ยมชมเทคโนโลยีของสถานีวิทยุและ
โทรทัศน์	NHK	รวมทั้งเข้าร่วมท�ากิจกรรมและพูดคุย
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ	 เช่น	
Tokai	 University,	 Waseda	 University	 และ	
Tokyo	University	of	the	Arts

ผมอยากจะเรียกการเดินทางครั้งนี้ว่า	 “ทัศน-
ศึกษา”	 ค�าๆ	 นี้ท�าให้ผมนึกถึงตัวเองในวัยเด็กที่เรียน 
อยู่ในช้ันประถมศกึษา	ผมมกัจะตืน่เต้นเมือ่ได้ไปเยีย่มชม 
โบราณสถานแปลกตา	 รับฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์	
และเกรด็ความรูต่้างๆ	ทีไ่ม่เคยได้ยนิและไม่เคยพบเหน็ 
มาก่อน	มันเยอะแยะไปหมด	ผมได้แต่เดนิด	ูเพลดิเพลนิไป
กบัเรือ่งเล่าและชืน่ชมไปกบัมนั	การเดนิทางไปทศันศกึษา 
ที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งน้ีแตกต่างจากการไปทัศนศึกษาใน 
วยัเดก็ตรงท่ี	เบือ้งหลงัเรือ่งราวและเหตกุารณ์ทีน่่าประทบัใจ 
นัน้	มเีหตผุลทีน่่าสนใจซ่อนอยู	่มนัท้าทายให้เราตัง้ค�าถาม 
และเรียนรู้อยู่เสมอ

ช่วงเวลาทีน่่าสนใจของนกัศกึษาทัง้	14	คน	และ
อาจารย์อีก	3	คนในการเดินทางครั้งนี้คือ	แทบทุกคืน 
ก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปนอน	 เราจะมารวมตัวกัน	 
พูดคุย	สรุป	และแบ่งปันกันว่า	วันนี้พวกเราได้ท�าอะไร
ไปบ้าง	 ใครมีความคิดเห็นต่อส่ิงที่เราพบเจออย่างไร	
และแผนการในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร

ในการพูดคุยสรุปน้ัน	 มักมีประเด็นหรือ 
ข้อสงัเกตหนึง่ทีม่กัถกูหยบิยกมาพดูถงึเสมอ	นัน่คอื	“การ
ด�าเนินชีวิตของคนญี่ปุ่น”	 นักศึกษาหลายคนมักชื่นชม 
ความมวีนิยัและการด�าเนนิชวีติที	่“ตระหนกัถงึส่วนรวม”	 

ปลาตัวที่อร่อยที่สุด
ที่โดดเด่นของคนญี่ปุ่น	เช่น	การเข้าแถวในทุกกิจกรรม	
ทางเดินเท้าที่สะอาดเรียบร้อยไม่มีสิ่งกีดขวางหรือ 
รถมอเตอร์ไซค์มาว่ิงบนทางเท้า	งานบรกิารทีเ่ป็นมิตรและ 
จริงใจ	 ห้องน�้าที่สะอาดสะอ้านและพรั่งพร้อมไปด้วย
เทคโนโลยีอ�านวยความสะดวก	การแยกขยะ	รวมไปถึง 
การรักษาความสงบในที่สาธารณะ

ในหลากหลายพฤติกรรมที่สะท้อนถึงแนวคิด
การตระหนักถึงส่วนรวมของคนญี่ปุ่นนั้น	 มีอยู่สิ่งหนึ่ง
ที่เราทุกคนต่างประทับใจเหมือนกันคือ	 “ความรักและ
ซือ่สตัย์ต่ออาชพี”	อาจารย์อาวโุสท่านหนึง่ทีเ่คยศกึษาอยู่
ทีป่ระเทศญีปุ่น่เป็นเวลาหลายปี	และเป็นหวัเรีย่วหวัแรง
ของการเดนิทางครัง้นีแ้บ่งปันให้เราฟังว่า	“เดก็ญีปุ่น่จะถกู
สอนให้เหน็ถงึความส�าคญัของทกุอาชพีเท่าเทยีมกนั	และ
ไม่ว่าเมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาจะเลือกประกอบอาชีพอะไร	
เขาจะภมูใิจทีไ่ด้ท�าหน้าทีน่ัน้อย่างดทีีส่ดุ”	อาจารย์ยงัเล่า 
ให้ฟังต่ออีกว่า	 “ทุกๆเช้า	 ชาวประมงจะออกไปหาปลา
พร้อมกับพูดกับตัวเองว่า	“วันนี้ฉันจะจับปลาตัวที่อร่อย
ทีส่ดุใหผู้ค้นได้กนิ”	...หลงัจากการพดูคยุสรปุในคนืนัน้	
ผมก็กลับเข้าห้องพักพร้อมกับความสงสัยที่ว่า	 “ปลาตัว
ที่อร่อยที่สุด”	นั้นเป็นอย่างไร

ช่วงวนัท้ายๆ	ของการเดนิทาง	พวกเราได้มโีอกาส 
ไปเยีย่มชมเมอืงคามาครุะ	เมอืงทีม่วีดัวาอารามและศาลเจ้า 
เก่าแก่อยู่มากมาย	เหตเุพราะเคยเป็นเมืองหลวงของญีปุ่น่ 
มาก่อน	การเยีย่มชมครัง้นีม้คีวามพเิศษตรงที	่เรามไีกด์ 
หรือมัคคุเทศก์คอยดูแลพวกเราทั้ง	 17	คน	 ในวันนั้น	
พวกเราเดนิทางไปถงึสถานทีน่ดัหมายแต่กลบัไม่พบไกด์ 
ของเรา	เมื่อยืนรออยู่ประมาณ	15	นาที	ก็มีลุงชาวญี่ปุ่น 
สูงอายุท่านหนึ่งเดินเข้ามาทักพวกเราว่า	“สวัสดีครับ	ใช่ 
คนไทยหรอืเปล่าครบั?”	ผมและอาจารย์อีกท่านตอบกลบัไป 
พร้อมพูดคุยกับคุณลุงท่านนี้เป็นภาษาไทยก็ได้เรื่องว่า	
คุณลุงเป็นไกด์ของพวกเรา	เหตุที่เขามาช้าเพราะเขาและ
เพือ่นอกี	3	คนได้ยนืรอเราอยูค่นละฝ่ังประตทูางออกของ 
สถานรีถไฟ	เมือ่เราได้พบไกด์ทัง้	4	คนเป็นครัง้แรกกร็ูส้กึ 
ประหลาดใจกบัอายขุองพวกเขา	เพราะดแูล้วทกุคนน่าจะ 
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อยู่ในวัยเกษียณกันแล้ว	แต่ก็ไม่มีใครกล้าถามอายุของ
พวกเขาเพราะกลวัจะเป็นการเสยีมารยาท	ไกด์ทัง้สีแ่ต่งตวั 
อย่างสุภาพเรยีบร้อย	บางคนใส่เสือ้เชิต้ผกูไท	บางคนใส่
เส้ือเชิต้พร้อมสวมเสือ้สทูทบั	บางคนมเีสือ้ก๊ักสสีนัน่ารกั
ใส่ทับเสื้อเชิ้ตอีกชั้นหนึ่ง	

ไกด์ท่านหนึ่งเริ่มด้วยการแนะน�าตัวพร้อมกับแจก
เอกสารเกี่ยวกับเมืองคามาคุระ	 ที่เขียนไว้ด้วยภาษาไทย 
ทั้งหมด	พร้อมทั้งบอกแผนชมเมืองว่าเราจะไปเยี่ยมชม
ที่ไหนบ้าง	 และจะใช้เวลากับแต่ละสถานที่นานเท่าไร	
เราเริ่มกิจกรรมแรกก่อนชมเมืองด้วยการซื้อข้าวกล่อง
ติดตัวไว้ส�าหรับอาหารเที่ยงตามค�าแนะน�าของไกด	์ 
หลังจากนัน้ทกุอย่างกเ็ป็นไปตามแผนจนถงึการเย่ียมวัด	
ซึง่เป็นสถานทีส่ดุท้ายทีเ่ราจะไปชมกัน	ซึง่เวลาในขณะนัน้ 
กไ็ด้ล่วงเลยไปเกอืบบ่าย	3	โมงแล้ว	ไกด์ได้ถามพวกเรา 
ว ่าเป ็นอย่างไรบ้าง	 พร้อมที่จะเดินไปต่อหรือยัง 
เด็กนักศึกษาหลายคนแสดงท่าทางเหนื่อยล้าอย่าง 
เหน็ได้ชดั	ผมเองกต็กใจกบัสิง่ทีไ่กด์ถามเราเช่นกัน	เพราะ
ไกด์ท้ัง	4	คน	(ทีรู่ภ้ายหลงัว่า	แต่ละคนอายเุกือบ	70	ปี)	 
ไม่ได้มีท่าทางเหน่ือยล้าเลยแม้แต่นิด	 สีหน้าของพวก
เขายงัยิม้แย้ม	คอยดแูลและให้ก�าลงัใจพวกเราอยูเ่สมอ	
เมื่อเป็นเช่นน้ันเราก็เลยตกลงกันว่าจะไม่ไปเยี่ยมชม 
วัดสุดท้ายแต่จะเดินทางกลับที่พักเลยทันที	

ก่อนลาจากกันไกด์ได้ให้ตุ๊กตาขนาดเล็กที่พับ
จากกระดาษแจกให้พวกเราเป็นของทีร่ะลึกคนละหนึง่ตวั	
พร้อมพดูกบัพวกเราเป็นภาษาองักฤษได้ความว่า	“ตุก๊ตา
รูปเด็กผู ้หญิงท�าจากกระดาษที่พวกเราก�าลังถืออยู ่นี้	 
พับด้วยมือโดยใช้กระดาษ	 Washi	 พวกเขาต้องการ 
มอบให้เป็นของขวัญแทนมิตรภาพที่เราได้รู้จักกัน...”

ค�่าวันนั้นเราไม่มีการพูดคุยสรุปดังเช่นทุกวัน	
เพราะทกุคนดเูหนือ่ยกนัมาก	ต่างแยกย้ายกนัไปพกัผ่อน	
ปล่อยให้ภาพใบหน้าอันมีชีวิตชีวาของไกด์ทั้ง	 4	 คน	 
ยงัอยูว่นเวยีนอยู่ในความคดิของผม	ผมอดสงสยัไม่ได้ว่า	 
“อะไรทีท่�าให้พวกเขาดมูคีวามสขุตลอดทัง้วนัทีเ่ขาอยูก่บั
พวกเรา”	หรอืสิง่ทีพ่วกเขาท�าอาจจะเป็น	“ปลาตวัทีอ่ร่อย
ที่สุด”	ที่พวกเขาต้องการจะมอบให้กับเรา

คืนสุดท้ายของการพูดคุยสรุปก่อนที่เราจะ 
เดนิทางกลบัประเทศไทย	นกัศกึษาหลายคนเปรยีบเทยีบ 

สิง่ทีเ่ขาพบเหน็ทีป่ระเทศญีปุ่น่กับประเทศไทยว่า	ประเทศ
เราน่าจะมแีบบนีบ้้าง	แบบนัน้บ้าง	บ้านเมอืงเขาดปูลอดภยั
จังเลย	 ท�าไมคนไทยไม่เหมือนคนญี่ปุ ่นที่ท�าอะไร 
ก็ค�านึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมก่อนเสมอ	ฯลฯ

ไม่กี่วันหลังกลับจากประเทศญี่ปุ่น	 ผมได้มี
โอกาสไปท�าธรุะแถวซอยงามดพูล	ีผมจ�าได้ว่าเช้าวนันัน้
ผมนัง่รถไฟใต้ดินไปลงสถานลีมุพนิแีละเดินไปตามถนน
พระราม	4	เพื่อเลี้ยวขวาเข้าซอยงามดูพลี	ระหว่างทาง
ผมพบกบัรถเขน็ขายไอศกรมีคนัเลก็ทีเ่ขน็สวนทางมาหา
ผม	รถเขน็ท�าท่าจะเลยผมไป	แต่แล้วผมกต็ดัสนิใจเรยีก
ให้หยดุกะทนัหนั	อาจเป็นเพราะผมเพิง่จะสงัเกตเหน็ว่า	
คนขายเป็นคณุลงุอายปุระมาณ	60	กว่าปี	เลยอยากช่วย
อุดหนุนก็เป็นได้	 เม่ือผมบอกคุณลุงว่ามีไอศกรีมอะไร 
ให้เลอืกบ้าง	คุณลงุก็ตอบมาว่า	“เด๋ียวผมขอขยับรถเขน็
หลบมาทางนี้ก่อน	จะได้ไม่เกะกะขวางทาง”	

ผมเลือกไอศกรีมชิ้นที่ราคาสูงที่สุดแล้วหยิบ
เงินออกมาจ่าย	คุณลุงก็ถามกลับมาว่า	“จะกินเลยไหม	
ถ้ายัง	 เดี๋ยวใส่ถุงเก็บความเย็นไปให้	 จะได้ไม่ละลาย”	 
ผมถึงกับแปลกใจมากเมื่อลุงพูดถึงถุงเก็บความเย็น	 
ในใจกค็ดิว่า	“ไอศกรมีหนึง่แท่งลงุจะได้ก�าไรเท่าไหร่กนั
เชยีว”	แล้วท�าไมลงุยงักล้าทีจ่ะลงทนุกบัถงุเกบ็ความเยน็ 
เพื่อไอศกรีมเพียงแท่งเดียวอีก	เมื่อผมบอกลุงว่าจะกิน
เลยไม่ต้องใส่ถุง	 ลุงก็ยื่นไอศกรีมให้พร้อมกับรับเงิน
จากมือผมไป	แล้วยกมือไหว้ขอบคุณผม	สิ่งนี้ท�าให้ผม
ตกใจยิง่กว่า	เพราะคณุลงุอายมุากแลว้แต่ยงัยกมอืไหว้
ขอบคุณลกูค้าทีเ่ป็นเด็กอกี	ผมได้สอบถามลงุเลก็น้อยว่า	
เขน็รถไอศกรมีมาจากไหนและก�าลงัจะไปไหน	ลงุตอบว่า	 
“เขน็มาจากบ้านแถวโลตสัพระราม	4	และก�าลงัเขน็ไปขาย 
ทีเ่ยาวราช”	ผมขอบคุณคุณลงุอกีครัง้พร้อมเดินจากมา...	
และแล้วผมค้นพบว่า	การได้มาซึง่	“ปลาตวัทีอ่ร่อยทีส่ดุ” 
เริ่มต้นได้ง่ายๆ	จากตัวเราก่อน	

“เราทั้งหลายไม่สามารถท�าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้	 เรา
ท�าได้แต่สิง่เลก็ๆ	น้อยๆ	ด้วยความรกัทีย่ิง่ใหญ่เท่านัน้”	
(นกับญุคณุแม่เทเรซา	แห่งกลักตัตา)	และด้วยความรกั
ทีย่ิง่ใหญ่นีก้ลบัเปลีย่นให้สิง่เลก็ๆ	น้อยๆ	ทีค่ณุแม่ได้ท�า 
อย่างซือ่สตัย์ตลอดชวิีตบนโลกนีข้องคุณแม่ให้กลายเป็น
ช่อดอกไม้ช่อใหญ่ที่ได้มอบให้แก่โลก		
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ข้าแต่พระเป็นเจ้า	ใน	1	ปี	ที่มี	365	วัน	ย่อม
จะต้องมบีางวันทีมี่ความหมายกบัชวีติของเรามากกว่า
วันอื่นๆ	ยิ่งอายุมากขึ้น	ก็น่าที่จะมีวันที่มีความหมาย
มากขึ้นตามวัน

ส�าหรับลูก	มีหลายวันที่	 ที่มีความหมายเป็น
พิเศษ	 เพราะชีวิตของลูกผ่านเรื่องราวทั้งที่น่าตื่นเต้น	
น่าจดจ�า	 และน่าลืมมามากต่อมาก	 และหนึ่งในวันที่	 
ที่ลูกจดจ�าได้แม่นย�าเป็นพิเศษจนถึงวันนี้คือ

วันที่	17	มกราคม	1994	...

วันทีพ่ระเจ้าทรงสงสารลกู	เพราะลกูได้ใช้เวลา
ชีวิตถึง	14	ปีเต็ม	ที่ผ่านมา	10	ปีกับการหนีความผิด 
ที่ลูกไม่ได้ท�า	 และอีก	 4	 ปีในการค้นหาความจริง
ด้วยตัวเอง	วันนั้นลูกได้ค้นพบเอกสารที่พิสูจน์ความ
บริสุทธิ์ของลูกได้อย่างปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ	...

แล้ว...	 ใครจะคิดเล่าว่า	 23	 ปีต่อมาในวัน
เดียวกัน

วันที่	17	มกราคม	2017...

ลูกก็ได้มายืนท่ามกลางผู้ฟังที่มาจากท่ัวโลก	
แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของตนเองเป็นพยานถึง 
พระเมตตาของพระองค์ในงาน	WACOM	IV	หรือ
งานพระเมตตาโลก

มันช่างเป็นเหตุการณ์และประสบการณ์ที่
แม้แต่ตัวลูกเองที่เป็นผู้แบ่งปันก็ไม่สามารถวางแผน
หรือวางบทบาทให้ตนเองได้เลย

WACOM IV

จดหมายจากผู้อ่าน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน 

งาน	WACOM	IV	ครัง้นีจ้ดัขึน้ทีก่รงุมะนลิา	
เมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์	ตั้งแต่วันที่	16-20	 
มกราคม	 2017	 คราวนี้รายการแตกต่างจากงาน 
พระเมตตาครั้งก่อนๆ	 เพราะผู้ท่ีได้รับเชิญมาพูดนั้น
เป็นผูใ้หญ่ของพระศาสนจกัรจากทัว่โลกเสยีส่วนใหญ่	
ไม่ว่าจะเป็นพระคาร์ดินัล	พระสังฆราช	และพระสงฆ์	
มฆีราวาสเพยีง	2	คนทีไ่ด้รบัเชญิคอื	ลกู	และนกัธรุกจิ 
อีกคนหนึ่งจากประเทศอินโดนีเซีย	 วันแรกคือวันที	่
16	 มกราคม	 เป็นพิธีเปิด	 โปรแกรมเริ่มจริงๆ	 คือ 
วนัท่ี	17	มกราคม	และพวกเขาได้จดัให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
ย้ายสถานที่แต่ละวันของการประชุม	 ลูกได้เป็นผู้พูด
แบ่งปันคนสุดท้ายของวันแรกคือวันที่	 17	 มกราคม	 
หลังจากฆราวาสอีกคนจากประเทศอินโดนีเซีย

ที่ผ่านมา	ลูกได้รับเชิญให้พูดตั้งแต่	30	นาที	
40	นาที	ตลอดจนถงึ	1	ชัว่โมง	แต่คราวนีผู้จั้ดก�าหนด
ให้เวลาลูกและฆราวาสอีกคนเพียงคนละ	 15	 นาที 
เท่านั้น

จากประสบการณ์ชีวิตกว่า	 40	 ปีของลูก	 
ลูกต้องย่อความแล้วย่อความอีกให้เนื้อหาสาระ 
ครบถ้วน	 แต่ต้องสั้นแล้วได้ใจความภายในเวลาที่
ก�าหนดคือ	เพียง	15	นาที	แน่นอน...	ลูกหันไปหา
พระจิตเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือในการเตรียมบท
แบ่งปันนั้น	 และลูกก็สามารถเตรียมเรื่องที่จะไปพูด
ให้ได้ใจความที่ควรจะเป็นภายในเวลา	15	นาทีพอดี
เป๊ะ	ไม่ขาดไม่เกิน

ขอบพระคุณพระจิตเจ้า	พระเจ้าข้า
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ตามโปรแกรม	 ลูกจะได้พูดตอน	 16.20	 น.	
และจบตอน	16.35	น.	ตามด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ	
โดยพระสงัฆราชองค์หนึง่	ปรากฏว่าโปรแกรมได้ล่าช้า
กว่าที่ก�าหนดไว้เป็นอย่างมากและฆราวาสก่อนหน้า 
ลูกได้เริ่มพูดตอนเกือบ	 17.00	 น.	 ซึ่งเขาควรจะจบ
ตอน	17.15	น.	เวลาผ่านไป	15	นาทกีแ็ล้ว	ครัง้ชัว่โมง
กแ็ลว้	40	นาทีกแ็ลว้	แตเ่ขากย็งัไม่มทีีทา่ว่าจะจบการ
แบ่งปัน	ผู้ฟงัเริม่กระสับกระสา่ย	ลูกเองต้องพยายาม
ท�าใจให้นิ่งเฉย	ไม่เบื่อหน่ายหรือกังวล	ในที่สุด	เขาก็
จบการแบ่งปันโดยใช้เวลาเกือบ	50	นาที

เมื่อลูกก้าวข้ึนไปบนโพเดียม	 ผู้ฟังส่วนใหญ่
มองนาฬิกา	คนนีจ้ะใช้เวลาแค่ไหนหนอ?	ยงัมีพธีิบูชา 
ขอบพระคุณรออยู่...

เมื่อลูกเร่ิมพูด	 ทุกคนในสเตเดียมนั้นต่าง
เงยีบและพวกเขาได้ให้ก�าลงัใจแก่ลกูด้วยการปรบมอื
เป็นระยะๆ	เม่ือลกูพดูจบในเวลา	15	นาทตีรง	ทกุคน
ต่างลุกขึ้นพร้อมกับการปรบมือให้เกียรติอีกยาวนาน

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ลูกอธิษฐานในใจว่า

“This	is	for	the	Glory	of	You,	not	
the	glory	of	me,	my	Lord!”

หลังลูกพูดจบในช่วงที่เขาเตรียมจัดสถานที่
เพื่อประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ	 ผู้เข้าร่วมประชุม
จ�านวนมากทีไ่ด้ซือ้หนงัสอื	Moving	the	Mountain	
ฉบับภาษาอังกฤษที่พิธีกรได้ประกาศโฆษณาได้เข้า
มาขอลายเซ็น	 และหลังมิสซาก็มีแถมยาวเหยียดมา
ขอลายเซ็นอีก

ลูกไม่ทราบจะขอบพระคุณพระองค์อย่างไร
จึงเพียงพอกับพระพรที่พระองค์ทรงประทานให้แก่
ลูกในการรบัใช้พระองค์ครัง้แลว้ครัง้เลา่ทีน่�าความสุข
เช่นนี้ให้แก่ลูก

สมัยก่อนลูกเคยคิดเสมอว่า	 ท�าไมถึงเกิด
เรื่องเช่นนี้กับลูกหนอ?	มาบัดนี้	ลูกกลับมีความรู้สึก
ว่า	เป็นพระพรสดุท่ีจะบรรยายด้วยค�าพดูส�าหรบัสตรี
ตัวเลก็ๆ	อย่างลกูท่ีมชีวีติท่ีสามารถน�ามาถวายเกยีรติ
แด่พระองค์ได้	ลูกรู้สึกตัวเองไม่เหมาะสมที่ได้รับการ
เลือกสรรเช่นนี้เสียด้วยซ�้า	 ในเวลาเดียวกัน	ลูกก็ได้
ค้นพบพระองค์มากขึ้นๆ	 จากการเป็นพยานถึงความ
รักและพระเมตตาของพระองค์หลายต่อหลายครั้งที ่
ต่างประเทศให้คนท่ัวโลกฟัง	 มันเป็นความรู้สึกที่ 
ลึกซ้ึงและส่วนตัวมากระหว่างลูกกับพระองค์	 ที่ลูก
ไม่สามารถบรรยายเป็นตัวหนังสือได้	แต่ทุกครั้งสิ่งที่
แทนค�าบรรยายคอื	น�า้ตาท่ีไหลรนิโดยไม่รูตั้ว	ดงัเช่น
ที่เป็นอยู่	ณ	ขณะนี้

ลกูไม่ทราบว่าพระองค์จะทรงใช้ลกูให้ท�าอะไร	
ที่ไหนในการรับใช้พระองค์อีก	 แต่ลูกพร้อมที่จะ 
น้อมรับและจะขออุทิศชีวิตทั้งครบในการรับใช ้
พระองค์ตามน�า้พระทยัของพระองค์ยิง่ๆ	ขึน้ไปจนกว่า
ชีวิตจะหาไม่	พระเจ้าข้า

“สิ่งที่ตาไม่เคยเห็น และหูไม่เคยได้ยิน และ
จิตใจของมนุษย์คิดไม่ถึง

คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ส�าหรับผู้ที่รัก
พระองค์” (1โครินธ์ 2:9)

อาแมน
ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

อุดมศานต์ กรกฎาคม 2017  87 

crist 1-88 July 60.indd   87 6/19/60 BE   11:12 AM



เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

ขอพระองค์ทรงน�าทาง

...พระหัตถ์ดุจพู่กัน
ทรงรังสรรค์สรรพสิ่ง
พระจิตองค์ความจริง
คือแรงฝันบันดาลใจ

...ข้าเป็นเช่นภาพหนึ่ง
คือภาพซึ่งทรงวาดไว้
งดงามน�้าพระทัย

ที่พรมพร่างอย่างเพียงพอ

...ข้าย�้าส�านึกมั่น
เป็นพู่กันรังสรรค์ต่อ

ชีวีมิรีรอ
ขอพระองค์ทรงน�าทาง

9	มิถุนายน	2017
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