




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ประจําป	ค.ศ.	2018	มกราคม

เพื่อคริสตชนและศาสนิกชนอื่น	ๆ	ที่มีจํานวนนอยในประเทศแถบเอเชีย	

จะสามารถปฏิบัติศาสนกิจ	ตามความเชื่อของตนไดอยางมีอิสระเต็มที่

“ชีวิตคริสตชนคือการเดินทางไปพรอมกับพระเจา	

และยังเปนชีวิตที่ตองสรางพระศาสนจักร	

พรอมประกาศยืนยันความเชื่อตอพระเจาดวย”

ข้อคิดจ�กสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส
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ขุมทรัพย์	
พระคัมภีร์ 2018
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บรรดาศิษย์เด็ดรวงขาว
ในวันสับบาโต

(มัทธิว 12:1-8)

การน�าเคียวลงเกี่ยวข้าวเพื่อจะได้ข้าวเป็นรวงน�ากลับไปสีนัéนช่างต่างกับบุคคลที่หิวข้าว
แล้วเด็ดรวงข้าวแกะเปลือกออกใส่ปากเคีéยวประทังความหิวอย่างชัดเจน วันสับบาโตเป็นวันพระ 
และธรรมบัญญัติห้ามท�างาน แต่บรรดาฟาริสีจงใจจับผิดพระเยซูเจ้าและบรรดาสานุศิษย์ 
โดยตีความการเด็ดรวงข้าวเท่ากับการเกี่ยวข้าวท�างาน นักบุญมัทธิวต้องการจะชีéให้ชาวยิว
เพื่อนร่วมชาติได้ตระหนักสองประการ คือ

ประการที่ 1 - การถือธรรมบัญญัติโดยขาดจิตตารมณ์นัéนเป็นเรื่องบกพร่องสักเพียงไร 
การถือแค่ตัวอักษรแต่ขาดหัวใจแห่งความรักท�าให้ความรักต่อพระเป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์หายไป
จากชีวิตผู้คน เหลือแต่การคอยจับผิดในเรื่องไร้สาระแบบเด็กæ 

ประการที่ 2 - พระเยซูเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าธรรมบัญญัติของโมเสส เพราะพระองค์เป็น
พระผู้ไถ่ที่ท�าให้ธรรมบัญญัติทัéงปวงของโมเสสส�าเร็จไป ก®หมายมีเอาไว้เพื่อเตรียมตัวรอคอย
วันของพระเจ้า และพระเยซูเจ้าคือ พระผู้เป็นเจ้าผู้เสด็จมาท�าให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ ก®ที่มีไว้
เพื่อเตรียมรับพระองค์ก็หมดความหมาย เมื่อมีพระองค์ผู ้ทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าเสด็จ
มาอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้ว

ข้าแต่พระเจ้า... พวกลูกขอขอบคุณพระองค์ที่ชีéบัญญัติเอกที่ส�าคัญที่สุดแก่ลูก นั่นคือ 
จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าสิéนสุดจิตใจ สิéนสุดก�าลังและวิญญาณ อีกทัéงจงรักเพื่อนพี่น้องเหมือน
รักตนเอง ด้วยความรักนีéเองจะท�าให้พวกลูกเป็นอิสระหลุดพ้นจากก®บัญญัติก�าหนดทัéงปวง 
เพราะพระองค์สอนลูกให้ท�าความดีด้วยความรักพระเท่านัéน มิใช่ความกลัวข้อก�าหนดจะบังคับ
ลงโทษ 
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อันเนื่องม�จ�กปก Cover Story

ปกหนา

เช่นทุกปี อุดมศานต์เริ่มต้นปีด้วยภาพวันฉลองพระ
ชนนีของพระเจ้า (1 มกราคม) เพื่อขอพรจากพระกุมารเจ้า
และพระมารดาของพระองค์ส�าหรบัปีใหม่ทีเ่ราได้เริม่ต้นนีé ทัéงต่อ
กิจการงานพิมพ์คาทอลิกและส�าหรับท่านผู้อ่านด้วยครับ ชื่นใจ
ในคริสต์มาสและสดชื่นสุขใจในพระพรปีใหม่ ค.ศ. 2018 แด่
ทุกท่าน

ปกหนาใน

พระสันตะปาปาฟรังซิส กับบรรดาเด็กæ ท่ีน่ารัก 
ปีหนึ่งæ มีภาพเช่นนีéมากมาย วันเวลาผ่านไปและผ่านเข้ามา
พร้อมกบัวนัเดก็แห่งชาติในเดอืนมกราคมนีé ความเชือ่ถ่ายทอด
ไปสู่คนรุ่นถัดไปได้ ก็ด้วยความเชื่อที่เราผู้ใหญ่ส่งต่อให้แก่
พวกเขาทางค�าภาวนา แบบอย่างชีวิตคริสตังที่ดี และความรัก
ที่มีต่อเยาวชนเฉกเช่นพระสันตะปาปาฟรังซิสท่ีทรงห่วงใย
และแสดงความรักต่อบรรดาเยาวชนอยู่เสมอ
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ทักทาย
editor’s note
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โลกที่ขับเคลื่อนไปดวย	ความเชื่อ-ศรัทธา
“รมิ½ั›งแม่น�éาหวัใจสลาย” เป็นชือ่หนงัสือ ของคณุพบูิลศกัดิ ์ละครพล เขาเรยีกนกัเขยีนท่านนีé

กันว่า เจ้าชายโรแมนติก ผมคีย์เข้าไปที่ยูทูปว่า “มาชารี” ผมจ�าได้ว่า เขาเคยออกเทปในชื่อวงนีé 
เป̂ะ ร่วมด้วยนกัคดินกัเขยีน อกี 2 คน ชเูกยีรต ิฉาไธสง และพยตั ภวูชิยั แถมเพลงมาให้ฟังอกีทัéงชดุ
มนัเป็นเทปคลาสเสท็ ทีถ่กูแปลงเป็นออดโิอ คณุภาพเสียงน่าจะคงไว้ได้เท่านัéน บทเพลงเหล่านีéออก
มาในยุคที่โลกรู้จักแผ่นซีดีว่า แพง ส่วนแผ่นเสียงก็เป็นเรื่องของคนฟังอีกกลุ่ม วันว่างผมชอบนั่ง
ไทม์แมชชนีกลบัไปในอดตี อ่านหนงัสือเก่า  æ ฟังเพลงเก่า æ พบเห็นผูค้นเก่า æ โลกในวนัท่ียังหมนุช้า
กว่านีé เราละเลียดและเราละเอียดกับชีวิตได้เยอะกว่านีéมาก

คณุตนู บอดีéสแลม ตอบพธิกีรในรายการหนึง่ก่อนท่ีเขาจะวิง่ตัéงแต่ใต้ขึéนเหนอื ด้วยหวงัว่า
จะมียอดบริจาคสัก 700 ล้าน วิ่งไปสัก 20 กว่าวัน และเงินที่ได้ก็มาช่วยโรงพยาบาล 11 โรง ใน
วันนัéนพิธีกรถามคุณตูนด้วยค�าถามที่ว่า แล้วคนอื่นเขาว่าคุณว่าอย่างไร คุณตูนตอบด้วยท่าทีปกติ 
เขินอายนิด æ ยิéมหน่อย æ “เขาว่าผมบ้า” ดีที่พิธีกรถามต่อไปอีกว่า แล้วคุณท�าสิ่งเหล่านีéได้เพราะ
อะไร “ผมเชือ่ ผมศรทัธา”  รายการนัéนออกอากาศก่อนท่ีคณุตูนจะวิง่ แต่ประวติัศาสตร์ประเทศไทย
ก็บันทึกว่า คุณตูนได้เงินเป็น 1000 ล้านบาท มีป†วยบ้าง พักบ้าง แต่สองข้างทางก็มีเสียงชื่นชม 
โดยส่วนตัวผมฟังเพลงคุณตูน ชื่นชอบ และชื่นชมในเนืéอหา แต่หลักคิดนีé ผมชอบที่สุด ชอบที่
คุณตูนตอบว่า “ผมเชื่อ ผมศรัทธา”

ช่องว่างตรงค�าว่า เชือ่ และ ศรทัธา นีแ่หละท่ีเติมเต็มมนษุย์ให้ต้องมศีาสนา คณุตูนจะรูสึ้ก
แบบนัéนหรือเปล่า ผมไม่ทราบ แต่ในความเชื่อของคริสตชน เชื่อว่า โดยความตัéงใจดีของมนุษย์ 
พระเจ้าจะโปรดประทานความส�าเรจ็ให้ ผมเชือ่ว่าหลาย æ ครัéงของความคดิในแบบความเชือ่มนัดบู้า æ 
เหมือนกัน “จะถือซื่อสัตย์จนวันตาย จะรักและยกย่องจนตลอดชีวิต” “การถือÄทธิ์กุศลต่าง æ” 
“ความตัéงใจว่าจะไม่ท�าบาปอกีเลย ...” สิง่เหล่านีé มนัผดิธรรมชาตมินษุย์ แต่เราเชือ่ เราศรทัธา ทีจ่ะท�า 
ผิดพลาด หรือมีอุปสรรค เราก็ปรับปรุงตัว แก้ไข ตระหนัก และก้าวเดินทางใหม่ โดยมีเป‡าหมาย 
เป็นหลักชัยอยู่ข้างหน้า

งานหลาย æ งานของศาสนาจงึต้องการความเชือ่ มากกว่าความเก่ง ต้องการคนท่ีรกัและทุ่มเท 
มากกว่าคนทีเ่รยีกร้องอยูต่ลอดเวลา จงึต้องการคนทีศ่รทัธา มากกว่าค�าว่าศรทัธาในอาชพี มจีรรยาบรรณ
มากกว่าค�าว่าจรรยาบรรณทางสายอาชีพ มันเป็นค�าว่าศรัทธาในความเป็นคริสตชน และเชื่อมั่น
ในการน�าทางของพระเป็นเจ้า ต้องพยายามไปให้ถึงกันครับ

บทกวใีนเสยีงเพลงของวงมาชาร ีมหีลักคดิท่ีว่า อยากให้เนืéอร้องของเพลงมภีาษากว ีผมไม่
แน่ใจว่าประสบความส�าเรจ็แค่ไหน แต่ในวนัทีเ่ป�ดฟังอกีครัéง ผ่านช่องทางร่วมสมยัอย่าง ยทูปู บทเพลง
ยงัคงอยูท่ัéงครบ และถกูเขยีนไว้ว่า “บทเพลงไม่มวีนัตาย มนัไม่มอีายุ” ถ้าจะถามว่า เพลงท่ีมเีนืéอหา
กวี สวยงาม ยังอยู่ได้ไหม ค�าตอบที่ผมได้รับก็คือ “คนที่สร้างมันอาจจะล้มหายตายจาก แต่งาน
ศิลปะ หรืองานใด æ ที่ถูกสร้างประดับไว้กับโลก มันยังคงอยู่ ถ้าความส�าเร็จชั่วคืนคือยอดขาย
ถล่มทลาย แต่ความส�าเร็จถาวรคือคุณค่าของสิ่งนัéน æ ที่บ่งบอกถึงหัวใจของคนที่สร้างมันขึéนมา”

“จะกลวัอะไร ถ้าความด ีไม่มวีนัลบหาย ตายจาก” มาบนัทกึชวีติในปีนีéด้วยสิง่ด ีæ ประดบั
โลกกันครับ 
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ปฏิทิน
เดือนมกร�คม

สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจา	
	วันขึ้นปใหม

สมโภชพระคริสตเจาแสดงองค์

ระลึกถึงบุญราศีนิโคลาส	บุญเกิด	กฤษบํารุง	พระสงฆ์	และมรณสักขี	
เวลา	10.00	น.	เดินรูปคุณพอนิโคลาส	โดย	คุณพอเปโตร	พลาพล	ลิ้มสุธาโภชน์	
เวลา	11.00	น.	พิธีบูชาขอบพระคุณ	และโปรดศีลเจิมฯ	แกผูสูงอายุ	
โดย	พระสังฆราชยอห์น	บอสโก	ปญญา	กฤษเจริญ	
เวลา	13.30	น.	สวดสายประคํา		อวยพรศีลมหาสนิท	
เวลา	18.00	น.	พิธีบูชาขอบพระคุณ	ฉลองบุญราศ	ีนิโคลาส	บุญเกิด	กฤษบํารุง	
โดย	พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์	เกรียงศักดิ์	โกวิทวาณิช	
ที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส	บุญเกิด	กฤษบํารุง

วันเด็กแหงชาติ	/	คณะพระมหาไถแขวงประเทศไทย	ขอเชิญรวมพิธีบูชา

ขอบพระคุณโอกาสเปดปการฉลองครบ	70	ปคณะพระมหาไถในประเทศไทย	

โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร	์เกรียงศักดิ์	โกวิทวาณิช	พระอัครสังฆราชแหง

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	วันเสาร์ที่	13	มกราคม	2018	

เวลา	10.00	น.	ที่วัดพระมหาไถ	ซอยรวมฤดี	กรุงเทพฯ	/

ชมคอนเสิร์ตเพื่อการบูรณะวัดแมพระลูกประคํา	กาลหวาร์	กรุงเทพมหานคร	

โอกาสครบ	120	ป	โดยวงไหมไทยออร์เคสตรา	

วันเสาร์ที่	13	มกราคม	2018	เวลา	19.15	น.	ที่ลานหนาวัดแมพระลูกประคํา	กาลหวาร์	/

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงเบธาราม	ขอเชิญรวมพิธีบวชพระสงฆ์ของ

สังฆานุกรอัลฟอนโซ	ประเสริฐ	พิทักษ์คีรีบูน	และสังฆานุกรยอห์น	บอสโก	

สมหมาย	โสภาโอภาส	โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์	วีระ	อาภรณ์รัตน์	

เปนประธาน	วันเสาร์ที่	13	มกราคม	2018	เวลา	10.00	น.	

ที่อาสนวิหาร	พระหฤทัยเชียงใหม

คณะภคินีคาร์แมล	จันทบุรี	
และครอบครัวตั้งถาวร	ขอเชิญรวมพิธีบูชา
ขอบพระคุณหิรัญสมโภชแหงการถวาย

ปฏิญาณตนของเซอร์เทเรซาแหงพระเมตตา	
(มารีอา	ทิพวรรณ	ตั้งถาวร)	

พระสังฆราชซิลวีโอ	สิริพงษ์	จรัสศรี	
เปนประธาน	เวลา	10.30	น.	
ที่อารามคาร์แมล	จันทบุรี		

ฉลองพระเยซูเจา	ทรงรับพิธีลาง

วันที่	1	มกราคม วันที่	7	มกราคม

วันที่	12	มกราคม

วันที่	13	มกราคม
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สกูป
คุณพ่ออนุช� ไชยเดช

แดเมียนมาดวยรักและสันติ…		
การเสด็จเยือนเมียนมาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส	

ระหวางวันที่	27-30	พฤศจิกายน	2017

ข่าวการเสดจ็เยอืนประเทศเมยีนมา ของสมเดจ็พระสนัตะปาปาได้รบัการพดูถงึในวงเลก็ æ 
และในที่สุดก็ขยายมาอย่างเป็นทางการ เสียงวิพากษ์ต่าง æ นานา หลายคนเมื่อรับทราบข้อมูลก็
เริม่ขยบัตามแต่เจตจ�านงและแรงจงูใจ สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย ใน°านะท่ีเป็นกระบอกเสยีง
การข่าวต่าง æ ของคาทอลิกในประเทศและประสานงานในระดับสากล จึงรอวันที่ชัดเจนที่สุดคือ
การประกาศอย่างเป็นทางการและตัéงแต่วนิาทนีัéน ทกุสิง่กเ็คลือ่นไปข้างหน้า การประสานความร่วมมอื
เคียงบ่าเคียงไหล่กับสื่อคาทอลิกเมียนมา การน�าเรื่องราวต่าง æ กลับมาให้พี่น้องในประเทศไทย
ได้รบัชม รบัทราบ การถ่ายทอดสด ในบางกจิกรรม การเดนิทางไปผลติรายการ หรอืการจดัรายงานข่าว
กลับมาสด æ ในแต่ละค�่าคืน และเมื่อมีผู้สนใจอยากไปร่วมในบรรยากาศของการต้อนรับสมเด็จ
พระสันตะปาปา ทัวร์แสวงบุญในแบบรายการ Power of Love ก็ถูกจัดรัดคิวไปเมียนมากัน 
จากรถหนึ่งคัน สู่คันที่สอง สาม สี่และห้าตามล�าดับ จนที่สุดเพื่อความดีงามเราขยายต่อไปกว่านัéน
ไม่ได้แล้ว บัตรเข้าร่วมพิธีกับสมเด็จพระสันตะปาปาเมื่อผู้คนทราบว่าต้องใช้ สื่อมวลชนจึงเป็น
หน่วยงานหนึ่งอ้าแขนตอบรับความต้องการนีé กิจกรรมต่าง æ ที่ได้ท�า ล้วนแล้วแต่ไม่ง่าย อุปสรรค
มากมายตลอดเส้นทาง ความเหนือ่ยล้าท้อถอยมาเป็นระลอก แต่เมือ่มนัผ่านเราไป ภาพแห่งภราดรภาพ 
และสันติสุข ความรักที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสน�ามาให้ก็ฉายชัดขึéนเรื่อย æ

ต่อไปนีéเป็นการมองย้อนกลับไปในวันเวลาเหล่านัéนกับบทสอน บทเรียน เรื่องราวมากมาย
ที่จะถูกร้อยเรียงในหน้าถัดไป เชิญทัศนากันครับ
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ความเป็นหนึง่เดียวในความหลากหลาย
คือเป‡าหมายหลักของการเสด็จเยือนประเทศ
เมียนมาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
ระหว่างวันที่ 27-30 พÄศจิกายน 2017 สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงย�éาให้ทุกคนเคารพ
สิทธิของชนเผ่าชาติพันธุ์ทุกกลุ่ม

 นับเป็นการเดินทางครัéงประวัติศาสตร์
ท่ี ส ม เ ด็ จ พ ร ะ สั น ต ะ ป า ป า เ ส ด็ จ เ ยื อ น 
“พระศาสนจักรเล็กæ” แห่งประเทศเมียนมา 
พระสันตะปาปาชาวอาร ์เจนตินา ทรงเป็น

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จอภิบาลประเทศเมียนมา

พระสันตะปาปาพระองค ์แรกที่ เสด็จเยือน
เมียนมา

 “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัส
กับผู้น�าศาสนา (28 พÄศจิกายน 2017) ว่า 
ความเป็นเอกภาพส�าหรบัพระศาสนจกัรคาทอลกิ
เล็กæ จ�าเป็นต้องมีด้วยส�าหรับบทบาทที่ต้อง
แสดงออกในสังคมประเทศเมียนมา อีกทัéงเรา
ต้องมีเอกภาพในการท�างานร่วมกันกับพี่น้อง
ชาวพุทธเพื่อสันติสุขและการให้ความเคารพต่อ
ศักดิ์ศรีของมนุษย์”
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เย็นวันก่อนที่สมเด็จพระสันตะปาปา
จะเสด็จถึงประเทศเมียนมา บรรดาคนงาน 
ฆราวาส ซสิเตอร์ และพระสงฆ์เดนิเข้าเดนิออก
อาคารต่างæ ในสนามรอบบริเวณอาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (St.Mary 
Cathedral) ในนครย่างกุ้ง

“เราก�าลังจะได้เห็นประวัติศาสตร์ที่
ก�าลงัจะเกดิขึéน” นีเ่ป็นครัéงแรกทีพ่ระสนัตะปาปา
จะมาเยือนประเทศเมียนมา และพระองค์จะ
เสด็จถวายมิสซาส�าหรับเยาวชน ณ อาสนวิหาร
แห่งนีé อาสนวิหารซึ่งรอดจากแผ่นดินไหวในปี 
1930 และจากสงครามโลกครัéงที ่2 โดยเสยีหาย
เล็กน้อยจากระเบิดจะเป็นสถานที่ประกอบ
กิจกรรมหลายอย่างส�าหรับเวลา 3 วันที่สมเด็จ
พระสันตะปาปาประทับอยู่ในเมียนมา

กิจกรรมต ่างæ ในอาสนวิหารจะ
เป็นการประชุมกับบรรดาพระสังฆราชและการ
ถวายมิสซาส�าหรับเยาวชนเมียนมา พระองค์มี
นัดหมายพบกับผู้บัญชาการสูงสุดพลเอกมิน 
อ่อง ลาย (Min Aung Hlaing) ณ บริเวณสนาม
อาสนวิหารด้วยในวันที่ 30 พÄศจิกายน 2017

สมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงพ�านักที่
บ้านพักของพระอัครสังฆราชซึ่งอยู่ในบริเวณ
อาสนวิหารนัéนเอง

มีการซ่อมแซมอาคารต่างæ และทาสี
ใหม่ทั่วบริเวณอาสนวิหาร ส่วนก�าแพงรัéวก็มีการ
ซ่อมแซมเสรมิลวดหนามให้มคีวามปลอดภยัมาก
ยิ่งขึéน มีการเสริมลวดหนามปกติให้สูงขึéนอีก

มีการวางต�ารวจพร้อมป„นกลมือไว้ตาม
จุดยุทธศาสตร์ต่างæ ภายในบริเวณอาสนวิหาร 
ส่วนที่นอกก�าแพงมีรถทหารจอดอยู่ด้านหลัง
ของอาสนวหิารใกล้ทีพ่�านกัของพระอคัรสงัฆราช 
ทุกประตูเข้าออกอาสนวิหารมีทหารทัéงในและ
นอกก�าแพงยืนเ½‡าดูแลอย่างเข้มงวด

“พระองค์ทรงเป็นประมุขของประเทศ
และได้รับความเคารพจากหลายสิบล้านคน 
เราต ้องแน ่ใจที่สุดว ่ าพระองค ์จะมีความ
ปลอดภัย” 

แต่ท่ีถนนติดอาสนวิหาร ดูเหมือนจะ
ไม่มีใครทราบหรือสนใจว่าพระสันตะปาปาจะ
เสด็จมา เพียงแต่สร้างความประหลาดใจขึéน
เล็กน้อยให้กับชาวบ้าน

เมือ่คาทอลกิมจี�านวนประมาณ 750,000 
คนจากจ�านวนประชากรทัéงหมดกว่า 53 ล้านคน 
สมเด็จพระสันตะปาปาคงไม่สามารถคาดหวัง
ว่าจะมีการต้อนรับแบบดาราภาพยนตร์ซึ่งปกติ
พระองค์จะทรงได้รับจากการเยือนประเทศที่มี
คาทอลิกจ�านวนมาก
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การเสด็จเยอืนของสมเด็จพระสนัตะปาปา
ฟรังซิสจัดขึéนหลังจากที่วาติกันมีการสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตกับเมียนมาในเดือน
พÄษภาคม 2017 และได้รับเข้าเ½‡าจากนาง
อองซานซูจี (Daw Aung San Suu Kyi) 
ที่ปรึกษารั°บาลเมียนมา

ในสาส์นผ่านวิดีโอถึงชาวเมียนมาเมื่อ
วนัที ่17 พÄศจกิายน 2017 สมเดจ็พระสนัตะปาปา
ตรัสว ่ าพระองค ์ เสด็จไปเพื่อ “ประกาศ
พระวรสารของพระเยซูคริสตเจ้า สาส์นแห่ง
การคืนดีกัน การให้อภัยกัน และสันติ”

พระองค์ยังตรัสอีกว่าพระองค์ทรง
ปรารถนาเยือนเมียนมา “ในจิตตารมณ์แห่ง
การให้ความเคารพและให้ก�าลังใจ” 

พระองค์ตรัสกับผู ้แสวงบุญที่จัตุรัส
เซนต์ปีเตอร์ไม่กี่ช่ัวโมงก่อนออกเดินทางไป
ย่างกุ้ง พระองค์ตรัสว่า “พ่อขอให้พวกท่าน
ร่วมเดินทางไปกับพ่อในค�าภาวนา เพ่ือให้การ
เดินทางของพ่อจะได้เป็นเคร่ืองหมายแห่ง
ความใกล้ชิดและความหวังส�าหรับประชาชน
เหล่านัéน”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จถึง

นครยางกุ งทามกลางการตอนรับอยาง

อบอุนจากชาวเมียนมา

บ่ายวันจันทร์ที่ 27 พÄศจิกายน 2017 
เวลา 13.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จโดยเครื่องบิน
พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง ใน
พระภารกิจเสด็จเยือนเมียนมาเป็นเวลา 3 วัน 
ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้แทน
ประธานาธิบดี บรรดาพระสังฆราชและ
สัตบุรุษในเมียนมา ซ่ึงครัéงนีéนับเป็นการเสด็จ
อภิบ าลสัต บุ รุษนอกประ เทศครัé ง ท่ี  21 
ในสมณสมัย และทรงเป็นพระสันตะปาปา
พระองค์แรกที่เสด็จเยือนเมียนมา

ประชาชนจ�านวนมากเ½‡ารับเสด็จตาม
เส้นทางเสด็จตัéงแต่สนามบินจนถึงส�านักพระ
สงัฆราชแห่งนครย่างกุง้ หลงัอาสนวหิารแม่พระ
ปฏิสนธินิรมล ที่พ�านักตลอด 3 วันของการ
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เสด็จเยือนครัéงนีé สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรงัซสิประทบัรถยนต์พระทีน่ัง่โตโยต้ามาร์ก ทู 
(Toyota Mark 2) สีน�éาเงิน ทะเบียน 
SCV1 พร้อมด้วยพระอัครสังฆราชพอล ชาง 
อนิ-นมั เอกอคัรสมณทตูนครร°ัวาตกินัประจ�า
ประเทศไทย กัมพูชา เมียนมา และลาว

ช่วงเย็นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดประจ�า
บ้านพักพระสังฆราชแห่งย่างกุ้ง พร้อมด้วย
พระคาร์ดินัลชาร์ลส์ โบ พระอัครสังฆราชแห่ง
อัครสังฆมณ±ลย่างกุ้ง และพระอัครสังฆราช
พอล ชาง อนิ-นมั เอกอคัรสมณทตูนครร°ัวาตกินั
ประจ�าประเทศไทย กัมพูชา เมียนมา และลาว

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่ม

พระภารกิจวันแรกในเมียนมาแตเชาดวย

การพบปะกบัผูนาํศาสนาตาง	ๆ 		ในเมยีนมา

เช้าวันอังคารที่ 28 พÄศจิกายน 2017 
สม เด็ จพระสันตะปาปาฟ รั งซิ สทรง เ ริ่ ม
พระภารกิจวันแรกของพระองค์ในเมียนมา 
ณ บ้านพกัพระอคัรสงัฆราชในนครย่างกุง้ โดย

ทรงพบปะกบัผูน้�าศาสนาต่าง æ ในเมยีนมา 17 คน 
คอื พทุธ มสุลมิ Îนิด ูยวิ คาทอลกิ และชมุชน
คริสตชนอื่น æ เป็นเวลาประมาณ 40 นาที 
โอกาสนีéทรงแนะน�าว่า “สันติภาพเกิดจาก
ความเป็นหนึ่งเดียวกันในความหลากหลาย 
ไม่ใช่ในความเป็นแบบเดียวกัน” นอกจากนีé
ยังทรงเรียกร้องให้พวกเขาท�างานร่วมกันเพื่อ
สร้างประเทศขึéนใหม่ และหากจะต้องปะทะ
คารมกัน ก็ควรจะถกเถียงกันฉันพี่น ้องท่ี
สามารถจะไกล่เกลี่ยกันได้ในภายหลัง

จากนัéนเวลา 15.10 น. พระองค์จึงเสดจ็
โดยเครื่องบินพระที่นั่งไปยังกรุงเนป�ดอว ์ 
เมอืงหลวงของประเทศซึง่อยูห่่างจากนครย่างกุง้
ไปทางทศิใต้ประมาณ 320 กโิลเมตร เพือ่พบปะ
กับประธานาธิบดีทีนจอ และนางอองซาน ซูจี
ท่ีปรกึษาแห่งร°ัของร°ับาลเมยีนมา และเจ้าของ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพก่อนจะเสด็จพบปะ
กับเจ้าหน้าที่รั° นักการเมือง ผู้แทนภาคประชา
สังคม และคณะทูตานุทูต ที่มาชุมนุมกันใน
ศูนย์การประชุมนานาชาติ
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โอกาสนีéสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงกล่าวสนุทรพจน์ต่อทีช่มุนมุ โดยทรงเน้นถงึ
เรือ่งการสานเสวนา การปรองดอง และการเคารพ
ในสิทธิมนุษยชน

พระองค์ตรัสว่าข้าพเจ้ามีความยินดี
อย่างยิ่งส�าหรับความมีน�éาใจดีที่ท่านได้เชิญ
ให้ข้าพเจ้ามาเยี่ยมเยียนประเทศเมียนมา ขอ
ขอบคุณที่ปรึกษาประเทศส�าหรับค�ากล ่าว
ต้อนรบั ข้าพเจ้ามคีวามยนิดมีากกว่านัéนส�าหรบั
ผู ้ได้เตรียมการเตรียมงานหนักต้อนรับการ
เยีย่มเยยีนครัéงนีéให้เกดิขึéนมาได้ เหนอืสิง่อืน่ใด
ข้าพเจ้าได้มาเพื่อร่วมภาวนากับกลุ่มคริสตชน
กลุ่มน้อยนีéแต่พวกเขาเต็มไปด้วยความศรัทธา
อย่างแรงกล้า ข้าพเจ้ามาเพื่อที่จะยืนยันถึง
ความเชื่อของพวกเขาและสนับสนุนให้พวกเขา
ช่วยกันเสริมสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่ประเทศชาติ
บ้านเมือง และข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างที่สุด 
ที่การเยี่ยมเยียนในครัéงนีéเกิดขึéนหลังจากการ
เจรญิสมัพนัธไมตรีทางการทตูอย่างเป็นทางการ
ระหว่างประเทศเมียนมากับทางสันตะส�านัก 
(วาติกัน) เมื่อไม่นานมานีéเอง ข้าพเจ้าใคร่ที่จะ
มองเห็นถึงการตัดสินใจสานสัมพันธไมตรี

ทางการทูตครัéงนีé เป็นวาระแห่งชาติในการสาน
ต่อการเสวนา และการเสรมิสร้างการร่วมงานกนั
อย่างดีในกลุ่มความร่วมมือบนเวทีโลกที่ใหญ่
กว่านีé ถงึแม้ว่าจะต้องใช้ความพากเพยีรบากบัน่
อย่างมากในการฟ„œนฟสูภาพโครงสร้างทางสงัคม
บ้านเมืองก็ตาม

ข้าพเจ้าใคร่จะให้การเยี่ยมเยียนครัéงนีé
เป็นการแสดงความรักความห่วงใยไปยังพี่น้อง
ประชาชนชาวเมียนมาทุกคนในประเทศ และ
ขอมอบการให้การสนบัสนนุและก�าลงัใจส�าหรบั
ทุกคน ท่ีก�าลังท�างานเพื่อเสริมสร้างความ
ยุติธรรม การปรองดองคืนดีกัน และเป็นหนึ่ง
เดียวกันในสังคมให้เกิดขึéน ประเทศเมียนมา
ได้รับพระพรจากพระทัéงในความงดงามทาง
ธรรมชาติและทรัพยากรทางธรรมชาติอย่าง
มากมาย และแน่นอนคือทรัพยากรมนุษย์ 
ท่ีพวกเขาได้พบกับความยากล�าบากอย่างมาก 
และก�าลังเผชิญความยากล�าบากเป็นอย่างมาก
ในตอนนีé จากปัญหาทางการเมืองและความ
ขัดแย้งในสังคมท่ีเกิดขึéนมาอย่างยาวนาน 
จนเกิดการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนในสังคม 
ใน°านะท่ีเป ็นประเทศชาติการเสริมสร ้าง
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สันติภาพและการรักษาบาดแผลของความ
แตกแยกนีéสมควรที่บ้านเมืองและทางศาสนา
จะต้องให้ความส�าคัญอันดับแรกก่อนอื่นหมด 
ข้าพเจ ้าเพียงได้แค่ที่จะแสดงความชื่นชม
ส�าหรับการด�าเนินงานที่ทางรั°บาลได้กระท�าอยู่
นีé เป็นพิเศษส�าหรับ “การชุมนุมเพื่อสันติภาพ
ปางหลวง” ที่ได้น�าผู ้แทนจากหลายกลุ่มชน 
หลายชนเผ่า ในการที่จะหยุดความรุนแรง 
เสริมสร้างความไว้วางใจ และตัéงใจที่จะเคารพ
สิทธิเสรีภาพส�าหรับทุกคนที่เรียกแผ่นดินผืนนีé
ว่าเป็นบ้านของพวกเขา

แ น ่ น อ น ค ว า ม ย า ก ล� า บ า ก ข อ ง
กระบวนการเสริมสร ้างสันติภาพและการ
ปรองดองในประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
คือ ฉันทามติที่ร่วมมือกันรับผิดชอบในเรื่อง
ความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ปรีชาญาณ
ของบรรพบุรุษได้อธิบายถึงความยุติธรรม
อย่างชัดเจนว่าเป็นปณิธานที่แน่วแน่ที่มอบ
ให้แต่ละคนอย่างเป็นธรรม ในขณะที่บรรดา
ประกาศกได้มองเห็นว ่าความยุติธรรมคือ
พืéน°านของความจริงทุกสิ่งและสันติภาพท่ี
ถาวร ภูมิปัญญาที่กล่าวมานีéยืนยันได้โดย
ประสบการณ์แห่งความเลวร้ายของสงครามโลก
ครัéงที่สอง ที่ได้น�ามาถึงการก่อตัéงขององค์การ
สหประชาชาติ และปฏิญญาสากลว่าด้วย

สทิธมินษุยชน ว่าเป็นพืéน°านของความพยายาม
ของประชาคมโลกในการส่งเสรมิความยตุธิรรม 
สันติภาพ และการพั²นามนุษยชาติในทั่วโลก 
รวมทัéงการแก้ปัญหาความขดัแย้งโดยการเสวนา
พูดคุยโดยไม่ใช้กองก�าลังติดอาวุธ ณ เวลานีé
ก็ได้แสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ดีทางการ
ทูตของพวกเราเป็นการแสดงให้เห็นไม่ใช่
แค่เพียงให้เห็นว่าประเทศเมียนมาเห็นพ้อง
ต้องตามประชาคมโลก แต่เป็นความตัéงใจ
ของประเทศเมียนมาที่ รับผิดชอบถึงการ
สนับสนุนและด�าเนินการตามหลักการพืéน°าน
เรื่องความยุติธรรมและสันติภาพอีกด ้วย 
อนาคตของประเทศเมียนมาจ�าเป็นจะต้องเกิด
สันติภาพ ซึ่งเป็นสันติภาพที่อยู่บนพืéน°านของ
ความเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของแต่ละคน
ในสงัคม ให้ความเคารพต่อบรรดากลุม่ชาติพนัธ์ุ
และในสถานภาพของพวกเขา เคารพในหลกัการ
ของก®หมาย และเคารพในหลักการประชา-
ธิปไตยที่จะเป�ดโอกาสให้คนทุกคนและกลุ่ม
ทุกกลุ ่มโดยไม่กีดกัéนกันและกัน ให้แต่ละ
คนมีสิทธิทางก®หมายอย ่างเท ่าเทียมกัน
ในการเสริมสร้างผลประโยชน์ของส่วนรวม
ความส�าคัญในการให้ความร่วมมือเป็นหนึ่ง
เดียวกันและการปรองดองแห่งชาติ กลุ่มทาง
ความเชื่อและศาสนาในประเทศเมียนมามี
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หน้าที่พิเศษในการแสดงออกถึงเรื่องนีéเป็น
อย่างมาก โดยความแตกต่างทางด้านศาสนา
และความเชื่อไม่ควรที่จะเป็นสาเหตุของการ
แบ่งแยกและความไม่ไว้ใจกนัและกนั แต่จะท�าให้
เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน การให้อภัยกัน 
การยอมรับซึ่งกันและกัน และการเสริมสร้าง
ประเทศชาติอย่างชาญฉลาด ศาสนายังสามารถ
เป็นองค์กรส�าคัญในการแสดงถึงบทบาทของ
การเยียวยารักษาบาดแผลทางสภาพอารมณ์
และสภาพจิตใจของผู ้ที่ เจ็บปวดและได้รับ
ผลกระทบจากความขัดแย้งหลายปีที่ผ่านมา 
การน�าไปสู่คุณค่าที่ลึกซึéงกว่านัéนโดยศาสนายัง
สามารถที่แสดงให้เห็นรากสาเหตุที่เป็นความ
ขัดแย้งและเสริมสร้างสะพานแห่งการเสวนา
ศาสนสัมพันธ์ แสวงหาความยุติธรรม และ
เป็นกระบอกเสยีงให้กบัผู้คนทีป่ระสบความทกุข์
ยากล�าบาก นี่จึงเป็นสัญญาณแห่งความหวังอัน
ยิง่ใหญ ่ที่บรรดาผูน้�าศาสนาและกลุม่ความเชือ่
ของประเทศนีéที่ได้มาร่วมแสดงความร่วมมือ
กันในจิตวิญญาณของการเป็นหนึ่งเดียวกัน 
การเคารพกัน เพื่อสันติภาพที่จะเกิดขึéน เพื่อ

คนยากจน และเพือ่การเรยีนรูถ้งึแก่นแท้ของศาสนา
และคณุค่าชวีติมนษุย์ ในการแสวงหาแนวทางใน
การสร้างวั²นธรรมแห่งการพบปะและร่วมมือ
ร่วมใจกัน พวกเขาร่วมแบ่งปันช่วยเหลือกันใน
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและการวาง
ราก°านทางจริยธรรมส�าหรับอนาคตที่เต็มไป
ด้วยความหวังและความเจริญรุ ่งเรืองให้กับ
ลูกหลานสืบต่อไป ส�าหรับอนาคตนัéนท่ีตอนนีé
ได้อยูใ่นมอืของบรรดาเยาวชนคนหนุม่สาวแล้ว 
พวกเขาเหล่านัéนคือของขวัญอันมีค่าควรจะ
ส่งเสรมิดแูล ให้การสนบัสนนุ ลงทุนท่ีจะเกดิผล
อย่างมากมายกลับมา ถ้าพวกเขาเหล่านัéนได้รับ
โอกาสอย่างแท้จริงในการถูกจ้างงานและได้รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน นี่คือเรื่องเร่งด่วน
ที่เรียกร้องโดยความยุติธรรมระหว่างมนุษย์
ท่ีต่างรุ่นกัน อนาคตส�าหรับประเทศเมียนมา
ในการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและเชื่อมต่อกับ
ประชาคมโลกนีéขึéนอยู่กับการให้การอบรมและ
½ƒก½นบรรดาเยาวชนหนุม่สาวของพวกเขา ไม่ใช่
แค่ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ 
แต่จะต้องรวมถึงคุณธรรมจริยธรรมทางด้าน

ÍØ´ÁÈÒ¹µ� Á¡ÃÒ¤Á 2018  15

crist 1-80 January 61.indd   15 1/8/61 BE   3:25 PM



ความซือ่สตัย์สจุริตและความร่วมมือกนัและกนั 
ที่จะเป็นหลักประกันในการร่วมมือทางประชา-
ธปิไตย และการเตบิโตในความเป็นหนึง่เดียวกนั
และสนัตภิาพทกุæชนชัéนของสงัคม ความยตุธิรรม
ระหว่างมนุษย์ที่ต่างรุ ่นกันยังได้เรียกร้องถึง
กลุ่มชนรุ่นใหม่ในอนาคตยังจะสามารถที่ส่งต่อ
สภาพธรรมชาตสิิง่แวดล้อมทีไ่ม่เป็นพษิโดยการ
กระท�าโดยความเห็นแก่ตัวของมนุษย์และการ
ถูกแย่งชิง นี่คือสาระส�าคัญที่บรรดาเยาวชน
รุ่นใหม่จะไปถูกแย่งชิงความหวังหรือโอกาส
ที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ และพรสวรรค์ใน
การเสริมสร้างอนาคตในบ้านเมืองของเขา และ
แน่นอนครอบครวัมนษุยชาตใินโลกใบนีéของเรา 

ท่านผู้หญิงที่ปรึกษารั°บาล และเพื่อน
พี่น้องที่รัก

ในช่วงเวลาวันนีé ข้าพเจ้าหวังที่จะให้
ก�าลังใจบรรดาพี่น้องคริสตชนคาทอลิกที่รักษา
ความเชื่อของพวกเขา และยังคงที่จะแสดงออก

ถึงความหมายของการปรองดองคืนดีกันและ
ความเป็นพี่น ้องกันผ่านทางงานสงเคราะห์
ช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป นี่จึง
เป็นความหวังของข้าพเจ้าว่าการร่วมเป็นหนึ่ง
เดียวกันด้วยความเคารพในพี่น้องศาสนิกชน
อื่นæ และพี่น้องชาย-หญิงทุกคน ที่จะช่วยกัน
เป�ดยคุใหม่ ยคุแห่งการปรองดองและการพ²ันา
ส�าหรบัพีน้่องประชาชน และประเทศชาตอินัเป็น
ที่รักของเรานีé 

“ประเทศเมียนมาจงเจริญ”

ข้าพเจ้าขอขอบคุณส�าหรับความตัéงใจ
ของพวกท ่ าน และขอร ่วมใจภาวนาส ่ ง
ความปรารถนาดีมายังการงานที่จะเสริมสร้าง
ผลประโยชน์เพื่อส่วนรวม ข้าพเจ้าวิงวอน
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแห่งปรีชาญาณ
พละก�าลัง และสันติสุข มายังพวกท ่าน
ทุกคน
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่ม

พระภารกิจวันที่สองในเมียนมาดวยการ

เสด็จถวายมิสซาแรกพรอมเรียกร อง

คาทอลิกในเมียนมาเยียวยาความทรงจําที่

เจ็บปวด

เช้าวันพุธที่ 29 พÄศจิกายน 2017 
เวลา  08.30 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสดจ็ถวายมสิซา ณ สนามกÌีา จะกะซนั กลางกรงุ
ย่างกุ้ง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ส�าคัญของการเสด็จ
เยือนพระศาสนจักรคาทอลิกในเมียนมาที่ถือ
เป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ ในมิสซาทรง
เรียกร ้องคาทอลิกในเมียนมาให ้ เยียวยา
ความทรงจ�าที่เจ็บปวดอันเกิดจากบาดแผลของ
ความรุนแรงด้วยความเมตตาและการให้อภัย
และแบบอย่างของความเมตตาด้วยรักก็อยู่ที่
องค์พระเยซคูรสิตเจ้าบนไม้กางเขน ซึง่เป็น “GPS 
½†ายจติ” ทีจ่ะน�าพาเราไปอย่างไม่หยดุหย่อน แม้
ในขณะที่เราดูเหมือนว่าจะหลงทางก็ตาม”

พระองค์ทรงเทศน์ว่า พี่น้องชายและ
หญิงที่รัก ก่อนที่พ่อจะมายังประเทศนีé พ่อได้
ตัéงตารอเป็นอย่างมาก ส�าหรบับรรยากาศในวันนีé
หลายæ คนในพวกเรามาจากพืéนที่ห่างไกลใน
ถิน่ทรุกันดารตามป†าเขา ย่ิงกว่านัéนบางคนเดนิทาง
มาด้วยเท้า พ่อได้เดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะได้ฟัง
และเรยีนรู้จากพวกเราทกุคน  ในขณะเดยีวกนั
จะได้แบ่งปันก�าลังใจและการปลอบประโลมใจ
ให้แก่พวกเรา

วันนีé ในบทอ ่านที่หนึ่ งจากหนังสือ
ประกาศกดาเนียล ช่วยให้เราได้เห็นข้อจ�ากัด
ในพระปรีชาญาณของกษตัริย์เบลชสัซาร์และพระ
โหราจารย์ของพระองค์ พวกเขารูจ้กัทีจ่ะสรรเสรญิ
เทพเจ้าทีท่�าด้วยทองค�า เงนิ ทอง สมัÄทธิ ์เหลก็ 
ไม้และหินได้ (ดนล 5:4) แต่พวกเขาไม่มี
พระปรีชาญาณที่จะสรรเสริญพระเจ้าผู้อยู่ใน
พระหัตถ์ของพระองค์อยู่ในชีวิตและลมหายใจ

ของพวกเรา แต่เป็นประกาศกดาเนียลเสียเอง
ที่มีพระปรีชาญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า โดยที่
เขาสามารถอธิบายความหมายในพระธรรม
ล�éาลึกของพระองค์ท่านได้ 

ผู ้ที่ สามารถอธิบายและเข ้ าใจใน
ความหมายของพระธรรมล�éาลึกของพระเจ้า
ได้อย่างถ่องแท้ที่สุดคือพระเยซูเจ้า พระองค์
คือพระปรีชาญาณของพระเจ้าในสภาพมนุษย์ 
(1คร 1:24) พระเยซูเจ้ามิได้ทรงสอนพระ
ปรีชาญาณของพระองค์ให้กับเราโดยการเทศน์
สอนที่ยืดยาว หรือโดยการน�าเสนอที่ยิ่งใหญ่
อลงัการในอ�านาจทางบ้านเมอืงและทางโลก แต่
พระองค์มอบชวิีตของพระองค์เองบนไม้กางเขน 
บางครัéงเราอาจจะติดกบัดกัของความเชือ่มัน่ใน
สติปัญญาของตัวเอง แต่ในความจริงแล้ว เป็น
พวกเราชอบเดนิหลงทาง ออกนอกเส้นทางไปเอง 
ซึ่งในเวลานัéนเราควรที่จะระลึกอยู่เสมอว่าเรามี
เข็มทิศท่ีแม่นย�าอยู่กับเราในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู ้ถูกตรึงบนกางเขน เป็นไม้กางเขนนีé เอง 
เราพบกับพระปรีชาญาณที่สามารถน�าทางชีวิต
ของเราด้วยแสงที่ส่องสว่างจากองค์พระเจ้า

จากไม้กางเขนก็ได้น�ามาสู่การเยียวยา
รักษา โดยที่พระองค์ได้ทรงถวายบาดแผล
ของพระองค์ต่อองค์พระบิดาเพื่อพวกเรา เป็น
บาดแผลที่พวกเราได้รับการเยียวยารักษาจาก
พระองค์ (1ปต 2:24) ขอให้พวกเรามีพระ
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ปรีชาญาณที่พบเจอบาดแผลของพระคริสตเจ้า 
ผู ้เป็นบ่อเกิดแห่งการเยียวยารักษาอยู ่เสมอ 
พ่อรู ้ว่าพวกเราหลายคนในประเทศเมียนมา
มีบาดแผลมากมายจากความรุนแรงและ
ความขัดแย้ง ทัéงบาดแผลที่มองเห็นและ
มองไม่เห็น การผจญล่อลวงโดยการโต้ตอบ
ของความเจ็บปวดเหล่านีéด้วยวิถีทางของโลก 
ทีเ่หมอืนกับพระมหากษตัริย์ในบทอ่านทีห่นึง่ได้
บกพร่องไป พวกเรามักคิดว่าการเยียวยารักษา
นัéนจะต้องมาจากความโกรธเคืองและการแก้
แค้น อย่างไรกต็ามวถิแีห่งการล้างแค้นไม่ใช่วถิี
ทางขององค์พระเยซูเจ้า

วิถีทางของพระเยซูเจ้านัéนแตกต่างจาก
วิถีทางของโลกอย่างสิéนเชิง เมื่อความเกลียดชัง
และการถูกปฏิเสธได้น�ามาซึ่งพระทรมานและ
การสิéนพระชนม์ของพระองค์ท่าน พระองค์
ท่านทรงตอบโต้ด้วยการให้อภัยและความเห็น
อกเห็นใจ พระวรสารในวันนีéองค์พระผู้เป็นเจ้า
ตรัสกับเราว่า เหมือนกับพระองค์พวกเราจะ

พบกับการถูกปฏิเสธและความยากล�าบาก 
แต่พระองค์จะประทานปรีชาญาณที่คนอื่น
ตา้นทานหรอืโต้แย้งไม่ได้ใหก้ับเรา (ลก 21:15) 
พระองค์ได้ทรงก�าลงัพดูถงึพระจิตเจ้าท่ีทรงหลัง่
ความรักของพระเจ้าได้ลงมาในดวงใจของเรา 
(รม 5:5) โดยทางพระคุณของพระจิตพระเยซู
เจ้าได้ทรงเป�ดเผยสัญลักษณ์แห่งปรีชาญาณให้
แก่พวกเรา ซึ่งเป็นปรีชาญาณที่อยู่เหนือกว่า
ความฉลาดใดæ ในโลกนีé และพระเมตตาของ
พระองค์ก็สามารถบรรเทาความเจ็บปวดท่ีสุด
ของบาดแผลเหล่านัéนได้

ในคืนอาหารค�่ามืéอสุดท้ายก่อนพระ
ทรมานของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงมอบ
พระองค์เองให้กับบรรดาอัครสาวกภายใต้
รูปลักษณ์ของปังและเหล้าองุ่นในพระพรของ
ศลีมหาสนทิเราไม่ใช่แค่เพยีงส�านกึรูด้้วยดวงตา
แห่งความเชื่อในพระคุณของพระกายและพระ
โลหิตของพระเยซูเจ้าเท่านัéน แต่เราได้เรียนรู้
ถึงการไว้วางใจในบาดแผลของพระองค์ที่จะ
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ช�าระล้างความบาปและความขลาดเขลาของเรา
ออกไป โดยการที่เข้ามาพึ่งพ�านักในบาดแผล
ของพระครสิตเจ้า ลกูทีร่กัขอเรารูถ้งึการเยยีวยา
รักษาบรรเทาด้วยพระเมตตาขององค์พระ
บิดาเจ ้า และค้นพบความเข้มแข็งที่จะน�า
พระเมตตานีéไปยังคนอื่นด้วย ที่พวกเราจะไป
เยียวยาในทุกความทรงจ�าอันเจ็บปวด ในวิถี
ทางนีéเองเราได้กลายเป็นประจักษ์พยานของ
การกลับคืนดีและสันติสุขที่พระเจ้าต้องการให้
เกิดขึéนในดวงใจของมวลมนุษย์และในกลุ่ม
คนทุกหมู่เหล่า

พ่อทราบดีว่าพระศาสนจกัรในประเทศ
เมียนมามีความพร้อมที่จะออกไปท�างานแห่ง
การเยียวยารักษาและบรรเทาใจในพระเมตตา
ของพระเจ้าให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือมากที่สุด ซึ่งได้แสดงสัญญาณ
ที่ชัดเจนว่าแม้พระศาสนจักรจะถูกจ�ากัดไป
ด้วยปัจจัยต่างæ แต่ในกลุ่มคริสตชนส่วนใหญ่
ประกาศข่าวดีไปยังพี่น้องชนกลุ ่มน้อยโดย
ไม่เคยบีบบังคับขู่เข็ญ แต่พร้อมที่จะเชืéอเชิญ
และต้อนรับพวกเขาอยู ่เสมอมา ท่ามกลาง
ความยากจนและความยากล�าบากพวกเรา
หลายคนได้มอบความจริงใจและความเป็น
น�éาหนึ่งใจเดียวกันกับคนยากจนและผู้ตกทุกข์
ได้ยากผ่านทางงานอภบิาลประจ�าวนัของบรรดา
พระสังฆราชพระสงฆ์ นักบวช และครูค�าสอน 
เป็นพิเศษส�าหรับงานที่ควรแก่การยกย่อง
ของคาริตัสเมียนมา ที่ได้ช่วยเหลือกลุ่มคน
ชาย-หญิง เด็ก ผู้ที่ไม่มีศาสนาและกลุ่มผู้คน
ไร้สัญชาติจ�านวนมาก พ่อสามารถมองเห็นว่า
พระศาสนจักรที่นี่มีชีวิต ซึ่งท�าให้พระคริสตเจ้า
ผู ้ทรงมีชีวิตอยู ่กับพวกเราและบรรดาพี่น้อง
คริสตชนต่างนิกายของพวกเราด้วยเช่นกัน 
พ่อขอให้ก�าลงัใจพวกเราทกุคนในการช่วยเหลอื
แบ่งปันปรีชาญาณอันประเมินค่ามิได้ที่พวกเรา

ได้รับมาจากพระหÄทัยของพระเยซูเจ้านั่นคือ
ความรักของพระเจ้าให้แก่ผู้อื่นอยู่เสมอ

พระเยซูเจ้าทรงมีพระประสงค์ท่ีจะ
ประทานปรีชาญาณนีéอย่างมากมายเหลือล้น 
พระองค์จะประทานรางวัลให้กับสิ่งท่ีพวกเรา
ได้ท�าในการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการรักษาและ
การคืนดีและครอบครัวของเรา ชุมชนของพวก
เรา และในสังคมท่ีกว้างขึéนในประเทศแห่ง
นีé พระองค์ไม่ได้ตรัสกับเราหรอกหรือว่าพระ
ปรีชาญาณของพระองค์นัéนคนอื่นไม่สามารถ
ต้านทานหรอืโต้แย้งกบัเราได้ (ลก 21:15) สาส์น
แห่งการให้อภัยและความเมตตาของพระองค์
ได้ใช้เหตุผลที่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจได้ ซึ่งจะ
ท�าให้เราพบกับความยากล�าบากและอุปสรรค 
แต่ความรักของพระองค์ที่เผยแสดงผ่านทาง
ไม้กางเขนคือสิ่งท่ีไม่สามารถจะหยุดยัéงได้เลย 
มันเป็นเสมือนกับจีพีเอส½†ายจิตวิญญาณที่จะ
ไม่สามารถพาเราออกนอกเส้นทางในการน�าเรา
ไปสู่ชีวิตภายในของพระเจ้าและในหัวใจของ
เพื่อนพี่น้องของเราได้เลย

พระแม่มารย์ีได้ทรงตดิตามพระบตุรของ
พระนางแม้แต่ความมืดมนแห่งเขากัลวารีโอ
และพระนางยังคงร่วมเดินทางอยู่กับพวกเรา
ในทุกก้าวย่างของเราบนโลกใบนีé ขอแม่พระ
ได้ทรงวิงวอนพระหรรษทานให้แก่พวกเราที่จะ
เป็นผู้น�าสารแห่งปรีชาญาณอันเป็นความจริง 
ดวงใจท่ีเต็มไปด้วยความเมตตาแก่ผู้ท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือ และความชื่นชมยินดีที่มา
จากการที่ได ้พึ่งพ�านักในรอยบาดแผลของ
พระเยซูเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างไม่มีที่สิéนสุด

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่พวกเรา
ทกุคน ขอพระองค์ทรงอวยพรแก่พระศาสนจกัร
ในประเทศเมียนมา ขอทรงอวยพรแผ่นดินนีé
ด ้วยสันติสุขของพระองค์ พระเจ้าอวยพร
เมียนมา
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ต่อมาเวลา 16.15 น. พระองค์เสดจ็พบปะ
สภาสงฆ์สูงสุดของเมียนมา ณ ศูนย์กะบ่าเย 
ซึง่จดุส�าคัญของเหตกุารณ์นีéอยูท่ีบ่ทบาทของทกุ
ศาสนาในการสร้างสังคมโดยผ่านการแบ่งปัน
คณุค่าความยตุธิรรม ศกัดิศ์ร ีและสนัต ิร่วมกนั

พระองค์ตรัสเด่นชัดเกี่ยวกับความ
ต้องการที่จะกระชับความสัมพันธ ์ระหว ่าง
สัตบุรุษของความเชื่อที่แตกต่าง ส่งเสริม
ว²ันธรรมแห่งการพบปะทีส่ามารถเอาชนะความ
เข้าใจผิดการถือทิ°ิ อคติและความเกลียดชัง
ทุกรูปแบบ และทรงสนับสนุนความพยายาม
ล่าสดุของผู้น�าศาสนาต่าง æ ทีจ่ะมาพบปะหารอื
และเพิ่มความร่วมมือกันให้มากยิ่งขึéน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพบคณะ

พระภิกษุ	เถรานุเถระ	แหงมหาเถระสมาคม

ประเทศเมียนมาเพ่ือการบําบัดเยียวยา

บาดแผลของสังคมตองฟงทุกเสียง

วันพุธที่ 29 พÄศจิกายน 2017 ซึ่งเป็น
วันท่ีสามแห่งการเสด็จเยือนประเทศเมียนมา 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงพบกับ
คณะกรรมการมหาเถระสมาคมซึ่งพระองค์ทรง
เรียกร้องให้มีการเยียวยาบาดแผลของประเทศ
โดยไม่ยอมแพ้ต่อการท้าทายหรอืต่างคนต่างอยู่ 
แต่ให้สร้างหลกัประกนัว่า “เสยีงทกุเสยีงจะต้อง
ได้รับการรับฟัง”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเดินทาง
จากท่ีพ�านกัของพระอคัรสงัฆราชแห่งนครย่างกุง้
ด้วยรถยนต์พระทีน่ัง่ไปยงัศูนย์กาบ่าเย “Kaba 
Aye” ซึ่งเป ็นที่ตัéงของวัดพุทธศาสนาที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้ นายทรูาอูอ่องโก (Thura U Aung Ko) 
รั°มนตรีกระทรวงศาสนาและวั²นธรรมคอย
ต้อนรับเม่ือพระองค์เสด็จไปถึง สมเด็จพระ
สันตะปาปาทรงถอดฉลองพระบาทออกก่อนท่ี
เสด็จเข้าไปในวัด

การประชุมกับคณะสงฆ์แห่งมหาเถระ
สมาคมเริ่มต้นเวลา 16.15 น. (กรุงโรมเวลา 
19.45 น.) ในห้องประชุมใหญ่ กรรมการแห่ง
มหาเถระสมาคมทรงไว้ซ่ึงอ�านาจสูงสุดแห่ง
บรรดาภิกษุทั่งประเทศซึ่งมีประชากรที่นับถือ
พุทธศาสนา 88% มหาเถระสมาคมนีéได้รับ
การสถาปนาและถูกควบคุมอย่างสิéนเชิงจาก
เจ้าหน้าท่ี½†ายร°ั ซ่ึงเป็นค�าอธิบายของ “Eglises 
d’Asie” หน่วยงานมสิซงัต่างประเทศ มหาเถระ
สมาคมแห่งนีéได้รับการสถาปนาขึéนในปี ค.ศ. 
1980 โดยรั°บาลทหารซ่ึงมีอ�านาจในขณะนัéน 
สมาชิกประกอบด้วยพระภิกษุ 47 รูปแยกเป็น
ศาสนาพุทธแห่งเมียนมา 9 สาขา

หลังค�าปราศรัยต้อนรับโดยประธาน
คณะกรรมการแห่งมหาเถระสมาคม Bhaddanta 
Kumarabhivamsa สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสทรงแสดง “ความชื่นชมต่อพี่น้องชาว
เมยีนมาทกุคนทีด่�าเนนิชวีติตามขนบธรรมเนยีม
แห่งพุทธศาสนาเป็นอย่างดี” “อาศัยพระธรรม
แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการด�าเนินชีวิต
เป ็นประจักษ ์พยานร ้อนรนแห่งภิกษุและ
ภิกษุณีจ�านวนมาก ประชาชนชาวเมียนมาจึง
ซาบซึéงถึงคุณค่าแห่งความอดทนอดกลัéน ให้
ความเคารพต่อชีวิต และมีจิตศรัทธามั่นคง คือ 
การใส่ใจต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพร้อมกับให้
ความเคารพต่อธรรมชาติเป็นอย่างสูง”

“การพบปะของพวกเราเป ็นโอกาส
ส�าคัญในการรืéอฟ„œนและเพ่ิมความเข้มแข็งต่อ
สายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและการให้ความ
เคารพซึ่งกันและกันระหว่างชาวพุทธและชาว
คริสต์ นอกจากนีéแล้วยังเป็นโอกาสส�าหรับการ
ยืนยันว่าพวกเราต่างมีหน้าท่ีต้องช่วยกันสร้าง
สันติภาพ การให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีมนุษย์ 
และความยุติธรรมส�าหรบัเพ่ือนมนษุย์ชาย-หญงิ
ทุกผู้คน” พระสันตะปาปาทรงเน้นประเด็นนีé
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“ไม่ใช่แต่ในเมียนมาเท่านัéน แต่ทัéง
โลกผู้คนต้องการเห็นการเป็นประจักษ์พยาน
ของผู้น�าศาสนาทั่วไป” ซึ่งต้องเป็นเรื่องช่วยให้ 
“ชาวพทุธ ชาวคริสต์ และทกุคนดิéนรนต่อสูเ้พือ่
ความสมานฉันท์ของชุมชน”

องค์พระพุทธเจาและนักบุญฟรังซิส 
“พวกเราต้องไม่มีวันหมดก�าลังใจยอม

แพ้” หรือ “อยู่อย่างสันโดษแบบต่างคนต่างอยู่ 
ตัวใครตัวมัน” พระสันตะปาปาทรงให้ก�าลังใจ
โดยตรสัว่า “การรกัษาบาดแผลแห่งความขดัแย้ง
ซึ่ ง เ กิดขึéนในหลายป ีที่ผ ่ านมานีé ได ้ท� าให ้
ประชาชนที่มีวั²นธรรม ชนเผ่าต่างชาติพันธุ์ 
และศาสนาแตกต่างแยกออกจากกัน จนท�าให้
เกิดส่ิงที่พวกเราไม่อาจคาดถึง การขาดอหิงสา
ต่อกัน เกิดการล�าเอียง และความเกลียดชัง
กนั” ความยตุธิรรมทีแ่ท้จรงิและสนัติภาพถาวร
จะเกิดขึéนได้ก็ต่อเมื่อทุกคนได้รับการประกันว่า
ตนจะได้รับความชอบธรรมจากสิ่งที่ได้กล่าวมา
นีé” พระสันตะปาปาตรัสย�éา

เพื่อบรรลุถึงเป‡าหมายนีéสมเด็จพระสัน
ตะปาปาฟรังซิสทรงอ้างถึงพระด�ารัสของพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้า: “จงละทิéงความโกรธด้วยการ
ไม่โกรธ เอาชนะผูท่ี้ผดิต่อเราโดยการท�าดต่ีอเขา 
ละทิéงความโลภด้วยการมีใจกว้าง เอาชนะการ
มุสาด้วยความจริง” (Dhammapada, XVII, 
223) และค�าภาวนาของนกับุญฟรงัซิสแห่งอสัซีซี
ที่ภาวนาว่า: “ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานให้
ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือแห่งสันติสุข ที่ใดมีความ
เกลียดชัง โปรดให้ข้าพเจ้าหว่านความรัก ที่ใด
มีการท�าร้าย โปรดให้ข้าพเจ้าให้อภัย ท่ีใดมี
ความมืด โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นแสงสว่าง และที่
ใดมีความทุกข์เศร้า โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นความ
ชื่นชมยินดี”

“นี่เป็นความรับผิดชอบพิเศษของผู้น�า
พลเรือนและศาสนาที่ต้องช่วยกันสร้างหลัก
ประกันว่าเสียงทุกเสียงต้องได้ยิน เพื่อการ
ท้าทายและความต้องการในขณะนัéนจะเป็นที่
เข้าใจได้อย่างชัดเจนและได้รับการแก้ไขด้วย

ÍØ´ÁÈÒ¹µ� Á¡ÃÒ¤Á 2018  23

crist 1-80 January 61.indd   23 1/8/61 BE   3:25 PM



จิตตารมณ์แห่งความตรงไปตรงมาและมีความ
เอืéออาทรร่วมกัน” 

นกพิราบแหงสันติภาพ

ก่อนป�ดการประชุมในช่วงที่มีการแลก
ของขวญัสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิทรงมอบ
ภาพแกะสลกั “นกพริาบแห่งสนัตภิาพ” ซึง่ท�าจาก
โลหะผสมแมกนีเซียม ผู้แกะสลักต้องการเน้น
ให้เห็นว่า “ปีก” เป็นเครื่องหมายแห่งการที่จะ
น�าไปสู่สันติภาพ

หากพิจารณากันถึง
วั²นธรรม จากพระคัมภีร ์
ใน°านะที่ เ ป ็ นสัญลักษณ ์
ความเป็นพระเจ้าแห่งความรัก
ส�าหรับชาวคริสต ์นกพิราบเป ็น
สญัลกัษณ์ความรกั “ทรงพระเมตตา” 
ของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์ น่ีเป็น

สัญลักษณ์ท่ีสมเด็จพระสันตะปาปา
ทรงพอพระทัยตัéงแต่แรกเร่ิมสมณสมยั

ของพระองค์ซึง่พระองค์ทรงเ½‡าด�าเนนิ
การรืéอฟ„œนให้มสีนัตภิาพในนานาประเทศ” รบิบิéน
สองเส้นทีน่กพริาบคาบหมายถงึความปรารถนา
ของพระองค์

คาํปราศรัยของสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ	

 ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มา
อยูก่บัท่านทัéงหลาย ขอขอบพระคุณÊÁà ç̈́ ¾ÃÐ
ÁËÒÊÑ§¦¹ÒÂ¡ ́ Ã.ÀÑ··Ñ¹µÐ ¡ØÁÒÃÀÔÇÑ§ÊÐ ÍÀÔ̧ ª
ÁËÒÃÑ°¤ØÃØ ÍÀÔ̧ ª ÍÑ¤ÃÁËÒÊÑ·¸ÑÁÁâªµÔ¡Ð »ÃÐ¸Ò¹
Ê§¦�áË‹§ÊËÀÒ¾àÁÕÂ¹ÁÒ ประธานคณะกรรมการ
มหาเถระสมาคมแห่งเมียนมา ส�าหรับมธุรสวาจา
และความพยายามจัดให้มีการพบปะกันครัéงนีé และ
ข้าพเจ้าขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อ ฯพณฯ Thura 
Aung Ko ร°ัมนตรว่ีาการกระทรวงการศาสนา
และวั²นธรรม การท่องเที่ยว ที่ได้มาต้อนรับ 
ณ ที่นีéด้วย 

การพบปะกันของพวกเราเป็นโอกาส
ส�าคัญในการรืéอฟ„œนและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับ
มิตรภาพและการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
ระหว่างชาวพทุธและชาวครสิต์ ซึง่เป็นโอกาสให้เรา
ยนืยนัถงึหน้าทีท่ีเ่ราต้องช่วยกนัส่งเสรมิสนัตภิาพ การ
ให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีมนุษย์และความยุติธรรม
ส�าหรบัพีน้่องชายหญงิทกุคน ไม่เพยีงแต่ในประเทศ
เมยีนมาเท่านัéน แต่ทัว่ทัéงโลกมนษุย์ต้องการเหน็การ
เป็นประจักษ์พยานจากผู้น�าศาสนา เพราะเมื่อเรา
พูดเป็นเสียงเดียวกันยืนยันถึงคุณค่าแห่งความ
ยุติธรรม สันติภาพ และศักดิ์ศรีพืéน°านของมนุษย์
แต่ละคนกเ็ท่ากบัเรามอบความหวงัให้กบัโลก พวกเรา
ต้องช่วยพี่น้องชาวพุทธ ชาวคริสต์ และทุกคนให้
พยายามช่วยกนัสร้างความสมานฉนัท์ในชมุชนของเรา

ใ น ทุ ก ยุ ค ทุ ก ส มั ย ม นุ ษ ย ์ เ ร า มี
ประสบการณ์กับความอยุติธรรม ความขัดแย้ง 
และความไม่เท่าเทียมกัน ในยุคของพวกเราเอง
ความยุง่ยากเหล่านีéดเูหมอืนจะมมีากกว่าเดมิ แม้ว่า
สงัคมจะพ²ันาไปไกลในเรือ่งเทคโนโลย ีและมนษุย์
ทั่วโลกยิ่งวันยิ่งตระหนักดีถึงความเป็นมนุษย์
ทีต่่างมศีกัดิศ์รเีหมอืนกนั บาดแผลแห่งความขดัแย้ง 
ความยากจน และการข่มเหงรงัแกต่อกนัยงัคงมอียู่
ต่อไปซึ่งเป็นตัวที่สร้างความแตกแยก ท่ามกลาง
การท้าทายเหล่านีéเราต้องไม่ท้อถอยหมดก�าลังใจ 
เพราะในพืéน°านที่พวกเรามีศรัทธาต่อขนบ-
ธรรมเนียมประเพณีของเรา เราทราบว่าทุกปัญหา
มีทางออก ทางทีจ่ะน�าไปสูก่ารเยยีวยา ความเข้าใจ
ซึง่กนัและกนั และการมคีวามเคารพต่อกนัและกนั 
ซึง่เป็นทางทีมี่พืéน°านอยูใ่นความเมตตากรณุาและ
ความมีจิตใจดี โอบอ้อมอารี

ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมต่อชาว
เมียนมาทุกคนที่ด�าเนินชีวิตตามธรรมเนียม
ประเพณีของศาสนา อาศัยพระธรรมค�าสอน
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการอุทิศ

น�าไปสู่สันติภาพ

ส�าหรับชาวคริสต ์นกพิราบเป ็น
สญัลกัษณ์ความรกั “ทรงพระเมตตา” 
ของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์ น่ีเป็น

สัญลักษณ์ท่ีสมเด็จพระสันตะปาปา
ทรงพอพระทัยตัéงแต่แรกเร่ิมสมณสมยั

ของพระองค์ซึง่พระองค์ทรงเ½‡าด�าเนนิ

น�าไปสู่สันติภาพ

ของพระองค์ซึง่พระองค์ทรงเ½‡าด�าเนนิ

น�าไปสู่สันติภาพ

ส�าหรับชาวคริสต ์นกพิราบเป ็น
สญัลกัษณ์ความรกั “ทรงพระเมตตา” 
ของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์ น่ีเป็น

สัญลักษณ์ท่ีสมเด็จพระสันตะปาปา
ทรงพอพระทัยตัéงแต่แรกเร่ิมสมณสมยั

ของพระองค์ซึง่พระองค์ทรงเ½‡าด�าเนนิ
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ตนเป็นประจักษ์พยานของบรรดาภิกษุและ
ภิกษุณีจ�านวนมาก ประชาชนของประเทศนีéได้
รับการหล่อหลอมในคุณค่าแห่งการมีอหิงสา 
การรู้จักอดทน อดกลัéน การให้ความเคารพ
ต่อชีวิต และมีจิตวิญญาณที่ให้ความเคารพต่อ
ธรรมชาตสิิง่แวดล้อม ดงัทีเ่ราทราบคณุค่าเหล่า
นีéเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการพั²นาสังคมแบบ
องค์รวมโดยเร่ิมต้นจากจดุทีเ่ลก็ทีส่ดุแต่เป็นจดุ
ทีม่คีวามส�าคญัมากทีส่ดุ นัน่กค็อืครอบครวั ซึง่มี
การขยายออกไปเป็นเครอืข่ายแห่งความสมัพนัธ์
ซึ่งจะท�าให้เราร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ซ่ึงเป็น
ความสัมพันธ์ที่มีพืéน°านอยู ่บนวั²นธรรม 
เผ่าพันธุ์ และเชืéอชาติ แต่ท้ายสุดก็คือความ
เป็นมนุษย์ร่วมกันของเรานั่นเอง ในวั²นธรรม
แห่งความเอืéออาทรต่อกัน คุณค่าเหล่านีéเป็น
ส่ิงจ�าเป็นส�าหรับการพั²นาสังคมแบบองค์รวม
โดยเ ร่ิมจากจุดที่ เล็กที่สุดแล ้วช ่วยกันน�า
แสงสว่างที่ขาดมากที่สุดนีéไปสู่สังคมที่กว้างขึéน

 สิ่งท้าทายที่ใหญ่ที่สุดส�าหรับเราทุก
วันนีéคือ การช่วยประชาชนให้เป�ดใจขึéนสู่สิ่ง
เหนือธรรมชาติ เพื่อสามารถที่จะมองลึกเข้าไป
ภายในเพื่อที่จะรู ้จักตนเองชนิดที่เห็นความ
เชื่อมโยงกันกับทุกคน เพื่อที่จะตระหนักว่า
พวกเราไม่อาจที่อยู่อย่างสันโดษโดยปราศจาก
ผู้อื่นได้ เพื่อที่พวกเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้
ตามที่เราตัéงใจเราต้องเอาชนะการเข้าใจผิด 
การไม่รู้จักอดทนอดกลัéน ความโน้มเอียงต่างæ 
รวมถึงความเกลียดชังด้วย เราจะท�าเช่นนีéได้
อย่างไร? ธรรมะของพระพุทธเจ้าคือเครื่อง
ชีéน�าส�าหรับเรา: “จงเอาชนะความโกรธด้วยการ
ไม่โกรธ ชนะคนชั่วด้วยการท�าความดี ชนะ
ความยากจนด้วยการมีใจกว้าง ชนะมุสาด้วย
ความจริง” (Dhmmapada, XVII, 223) ค�า
อธิษ°านภาวนาของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีก็

เป็นไปในท�านองนีéเช่นเดียวกัน: “ข้าแต่พระเจ้า 
โปรดประทานให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือแห่งการ
สร้างสันติของพระองค์ ท่ีใดมีความเกลียดชัง 
โปรดให้ข้าพเจ้าหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก 
ท่ีใดมกีารท�าร้ายโปรดให้ข้าพเจ้าให้อภยั ท่ีใดมี
ความมดืโปรดให้ข้าพเจ้าน�าแสงสว่างไปให้ และ
ท่ีใดมคีวามทุกข์เศร้า โปรดให้เข้าพเจ้าน�าความ
ชื่นชมยินดีไปให้”

 ขอให้ปรชีาญาณนีéดลใจในความพยายาม
ทุกอย่างของเราเพื่อช่วยกันส่งเสริมความเพียร
ทนและความเข้าใจ พร้อมกับช่วยกันเยียวยา
บาดแผลแห่งความขัดแย้งซึ่งในหลายปีที่ผ่าน
มานีéท่ีได้สร้างความแตกแยกกันในวั²นธรรม 
ชนเผ่า และผูท่ี้นบัถือศาสนาต่างกัน ความพยายาม
ดังกล่าวมิใช่เป็นหน้าท่ีของผู้น�าศาสนาแต่½†าย
เดียว และไม่ใช่เป็นความสามารถของภาครั°
เท่านัéน แต่เป็นหน้าท่ีของทุกคนในสังคมโดย
ถ้วนหน้า หมายถึงทุกคนที่อยู่ในชุมชนซึ่งต้อง
ท�างานร่วมกันเพื่อเอาชนะคามแตกแยกและ
ความอยุติธรรม ทว่านี่เป็นความรับผิดชอบ
พิเศษของผู้น�าบ้านเมืองและศาสนาท่ีต้องสร้าง
หลักประกันว่าเสียงทุกเสียงจะต้องได้รับการ
รบัฟัง เพือ่ทีก่ารท้าทายและความต้องการ ณ เวลา
นีéจะเป็นทีเ่ข้าใจอย่างชดัเจนและได้รบัการแก้ไข
ด้วยจติตารมณ์แห่งความชอบธรรมและการเอืéอ
อาทร ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับหน่วยงาน 
“Panlong Peace Conference” ที่ก�าลัง
ท�างานเกี่ยวกับประเด็นนีé ข้าพเจ้าขออธิษ°าน
ให้ผู้น�าจงได้ช่วยกันส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วย
ช่วยกนัต่อไปจากทกุคนทีอ่ยูใ่นประเทศเมยีนมา 
แน่นอนว่าการกระท�าดังกล่าวจะช่วยให้เรา
มีสันติสุข ความปลอดภัย และความเจริญ
ก้าวหน้าของทุกคน

หากพวกเราจะให้ความพยายามเหล่านีé
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เกดิผลถาวร จ�าเป็นต้องมคีวามร่วมมอืกนัให้มาก
ขึéนระหว่างผู้น�าศาสนา ข้าพเจ้าใคร่ที่จะบอกท่าน
ว่าพระศาสนจักรคาทอลิกพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วน
โอกาสที่ผู ้น�าศาสนาพบปะกันและเสวนากันจะ
เป็นเรื่องพิสูจน์ให้เห็นว่านี่เป็นปัจจัยส�าคัญในการ
ส่งเสริมความยุติธรรมและสันติสุขในประเทศ
เมยีนมา ข้าพเจ้าตระหนกัดว่ีาในเดอืนเมษายนปีนีé
สภาพระสังฆราชคาทอลิกจะเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุม 2 วันเกี่ยวกับความยุติธรรมและ
สันติสุขซึ่งผู้น�าศาสนาต่างæจะเข้ามาประชุมร่วม
กันพร้อมกับทูตานุทูตและผู้แทนของหน่วยงาน
เอกชน การชุมนุมกันเช่นนีéเป็นสิ่งจ�าเป็นหาก
เราอยากที่จะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
และร่วมกันยืนยันถึงความสัมพันธ์ในชะตา
กรรมร่วมกนัของพวกเรา ความยตุธิรรมแท้จรงิ
และสนัตถิาวรจะมีได้กต่็อเม่ือสิง่นีéได้รับประกนั
ส�าหรับทุกคน

มิตรสหายท่ีเคารพรัก ขอให้พี่น้อง
ชาวพุทธและชาวคริสต์จงเดินทางไปด้วยกัน
ในหนทางแห่งการเยียวยารักษา และท�างาน
เคยีงบ่าเคยีงไหล่กนัเพือ่ความดขีองทกุคนทีอ่ยู่
ในประเทศเมยีนมา ในพระคมัภร์ีของชาวครสิต์
อคัรสาวกเปาโลท้าทายผูฟั้งให้ชืน่ชมยนิดกีบัผูท้ี่
มีความยินดี ให้ร้องไห้กับคนที่ร้องไห้ (เทียบ 
รม 12:15) ให้อดทนต่อผู ้ที่เป็นภาระด้วย
ความสภุาพ (เทยีบ กท 6:2) ในนามของบรรดา
คริสตชนชาย-หญิง ข้าพเจ้าขอแสดงความ
พร้อมที่จะเดินไปกับท่านและหว่านเมล็ดพันธุ์
แห่งสันติสุข การเยียวยา ความเอืéออาทร 
และความหวังในผืนแผ่นดินเมียนมานีé

ขอขอบคณุอกีครัéงหนึง่ทีไ่ด้เชญิข้าพเจ้า
ให้ได้มาอยู่กับท่านในวันนีé ขออธิษ°านภาวนา
เพื่อพระพรแห่งความชื่นชมยินดีและสันติสุข
ของพระเจ้าจงมีแด่ท่านทุกคน
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จากนัéนเวลา 17.15 น. พระองค์
ทรงพบปะกับพระคุณเจ้าของเมียนมา 22 
องค์ และตรัสสะท้อนถึงความชื่นชมยินดีและ
ความท้าทายในภารกิจของพวกท่านในประเทศ 
ทรงเน้นไปที่แนวคิดและความจ�าเป็นในการ
เยยีวยาและปรองดองกนัในชาตเิพือ่เอาชนะการ
แบ่งแยกทีห่ยัง่รากลกึ ให้ความส�าคญักบัคณุค่า
ของความหลากหลายทางว²ันธรรมและศาสนา
อนัล�éาค่า รวมถงึรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมใน
ทุกระดับชัéน

 ที่สุดพระคุณเจ้าจงเป็นประจักษ์พยาน
แห่งพระวรสารทุกวันผ่านงานด้านการศึกษา
และเมตตากิจปกป‡องสิทธิมนุษยชน และ
สนับสนุนประชาธิปไตย ให้พระคุณเจ้าและ
ชมุชนคาทอลกิสานต่อบทบาททีจ่ะเป็นส่วนหนึง่
ในการสร้างสรรค์ชีวิตในสังคม และยืนหยัด
เคียงข้างผู้ยากไร้และผู้ที่อ่อนแอที่สุด รวมถึง
ช่วยปกป‡องสิ่งแวดล้อมด้วย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่ม

พระภารกจิวนัสดุทายในเมยีนมาดวยการเสดจ็

ถวายมิสซาสําหรับเยาวชน	ณ	 อาสนวิหาร

แมพระปฏิสนธินิรมล	พรอมเรียกรอง

เยาวชนเปนผูสื่อสารความหวังในเมียนมา	

ไมกลัวท่ีจะเชื่อในพระเมตตาของพระเจา

และแสดงออกซึ่งความเปนหนึ่งเดียวกับ

พี่นองชาย-หญิงผูทนทุกข์ทรมาน

เช้าวนัพÄหสับดทีี ่30 พÄศจกิายน 2017 
เวลา 10.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จถวายมิสซาส�าหรับเยาวชน ณ อาสนวิหาร
แม่พระปฏิสนธินิรมล กลางกรุงย่างกุ้ง ซึ่งเป็น
เหตกุารณ์สดุท้ายส�าหรบัพระภารกจิในเมยีนมา 
ก่อนจะเสด็จต่อไปยังบังคลาเทศในช่วงบ่าย 
และจะเป็นเหตุการณ์ดีที่สุดส�าหรับความหวัง
ของประเทศที่พยายามดิéนรนเพื่อหาทาง
ก้าวสู่ความทันสมัย เป็นประชาธิปไตย และ
เป็นประเทศที่พั²นา

ÍØ´ÁÈÒ¹µ� Á¡ÃÒ¤Á 2018  27

crist 1-80 January 61.indd   27 1/8/61 BE   3:25 PM



ในมิสซาพระองค์ทรงยอมรับว่ายากที่
จะพูดถึง “ข่าวดีแห่งพระวรสาร” ในเมื่อความ
อยุติธรรม ความยากไร้และความทุกข์ยาก
ล�าบาก ยังมีอยู่รอบตัว แต่เยาวชนจะต้องเป็น
ผู้สื่อสารความหวังในเมียนมา ไม่กลัวที่จะเชื่อ
ในพระเมตตาของพระเจ้าและแสดงออกซึ่ง
ความเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องชาย-หญิงผู้ทน
ทุกข์ทรมาน

พระคาร์ดินัลชาร์ลส์ โบ พระอัคร
สังฆราชแห่งอัครสังฆมณ±ลย่างกุ ้ง กล่าว
ขอบคุณหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ว่าการจาริก
อันศักดิ์สิทธิ์ของความรักและสันติได้เดินทาง
มาถึงช่วงสุดท้ายของวันนีéแล้ว

แต่นั่นไม่ใช่จุดสิéนสุด พระสันตะปาปา
บิดาที่รักยิ่งของพวกเราได้ส่งต่องานแห่งความ
รักและสันติสุขไว้ให้กับบรรดาเยาวชน วัยรุ่น 
คนหนุ่มสาว เป็นการเยี่ยมเยียนอันหนักหน่วง
ตลอดสามวันที่ผ่านมานีé

ในประเทศเมียนมา แต่ในส่วนของ
เยาวชนแล้วเป ็นการได้เพิ่มพลังองค์พระ
สันตะปาปาของเราในทุกภาคส่วนของโลก

พระองค์ได้ทรงเป็นส่วนหนึง่กบับรรดา
เยาวชนของโลก ความสุขของพระองค์เพิ่มเป็น
เท่าตวัเม่ือได้อยูร่่วมกบับรรดาเยาวชน พระองค์
ทรงเชื่อใจในบรรดาเยาวชน นักบุญยอห์น 
บอสโก ก็ได้เชื่อใจในบรรดาเยาวชน ในวันนีé
องค์พระสันตะปาปาได้ทรงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ก�าลัง
ท้าทายประเทศเมียนมาและพระศาสนจักร
ที่เผชิญหน้าอยู่นีé เป็นการเผชิญหน้าด้วยความ
มั่นใจโดยบรรดาเยาวชนเหล่านีé วันนีéสีสันของ
บรรดากลุ่มเยาวชนคือความหวังอันยิ่งใหญ่
ไม่ใช่แค่เพียงในพระศาสนจักรเท่านัéน แต่เป็น
ความหวังส�าหรับประเทศเมียนมาด้วย ขอให้
พวกเราบรรดาเยาวชนเป็นก�าลังแห่งสันติสุข

ในมิสซานีéเป็นจุดส�าคัญที่สุดของการ
เดินทางอันยิ่งใหญ่ของพระสันตะปาปาของ
พวกเรา

พระศาสนจักรมีหน้าท่ีแบ่งปันและ
เพิ่มพูนความหวัง พระสันตะปาปาทรงเป็น
อัครสาวกแห่งความหวังตลอดสามวันที่ผ่านมา 
ประเทศเมียนมาได้รับพระหรรษทานชุบชโลม
ใจในความหวังของคริสตศาสนา การประทับ
ของพระองค์นัéนเป็นเสมือนการสัมผัสรักษาให้
ประเทศของเรานีé

ในโอกาสที่ จบการเยี่ ยมเยียนของ
พระองค์ท่าน ใน°านะที่ เป ็นผู ้แทนของพระ
ศาสนจกัรในประเทศเมยีนมา พ่อขอขอบพระคณุ
พระผู้เป็นเจ้าส�าหรับอัศจรรย์ที่พระสันตะปาปา
ได้ทรงกระท�าให้กบัพวกเราทกุคน เมือ่พระองค์
ได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปา พระองค์
ตรัสว่าองค์พระบิดาเจ้าทรงไปเสาะแสวงหา
บุคคลในถิ่นท่ีห่างไกลความเจริญเพื่อเลือกมา
เป็นพระสันตะปาปาองค์ใหม่ และใน°านะพระ
สันตะปาปาพระองค์ได้ทรงเลือกที่จะมาอวยพร
ยังกลุ่มชุมชนคาทอลิกที่อยู่ห่างไกลที่สุด พวก
เรามีความปลาบปลืéมใจอย่างสุดซึéงในความ
รักของพระองค์ที่ทรงมีต่อพระศาสนจักรใน
ประเทศเมียนมานีé

นี่คือช ่วงเวลาแห ่งพระพรส�าหรับ
พวกเรา พวกเราทกุคนร่วมตัéงใจภาวนาแด่พระองค์ 
ในการเริ่มต้นพระภารกิจอันหนักหน่วงนีé 

ขอประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนมา
จงได้รับการอวยพระพร เพราะว่าองค์พระ
สันตะปาปาได้ทรงอวยพรผืนแผ่นดินของเรา
ตลอดเวลาแห่งการมาอยู่ท่ามกลางพวกเรานีé

พระศาสนจักรในประเทศเมียนมา

การประกาศข่าวดีที่ประเทศเมียนมา
เริ่มเมื่อปี ค.ศ. 1511 พระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศเมียนมาฉลอง 500 ปี ของพระ
ศาสนจักรคาทอลิกที่ประเทศเมียนมา ระหว่าง
วันที่ 24 พÄศจิกายน ค.ศ. 2013 - วันที่ 23 
พÄศจิกายน ค.ศ. 2014 (ความจรงิควรจะฉลอง
ตัéงแต่ปี ค.ศ. 2011 แต่พระศาสนจกัรไม่สามารถ
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จัดในปีนัéนได้เนื่องจากความไม่เรียบร้อยทาง
การเมืองในช่วงนัéน)

พระศาสนจักรในประเทศเมียนมา
ประกอบด้วย 16 สังฆมณ±ล คริสตชนจ�านวน
ประมาณ 750,000 คน คิดเป็น 1.3% ของจ�านวน
ประชากรทัéงหมด และมีพระสงฆ์จ�านวนกว่า 
750 องค์ นกับวชชาย-หญิง 2,500 คน มอีคัร-
สงัฆมณ±ล 3 แห่ง คอื 1. อคัรสงัฆมณ±ลย่างกุง้ 
2. อคัรสงัฆมณ±ลมณั±ะเลย์ 3. อคัรสงัฆมณ±ล
ตองยี

ปัจจบุนั ¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒª Felix Lian Khen 
Thang เป็นประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งเมยีนมา “ความรักและสนัตภิาพ” (Love and 
Peace) เป็นสญัลกัษณ์แห่งการเสด็จเยอืนประเทศ
เมียนมาของพระสันตะปาปาครัéงนีé ตราสัญลักษณ์
เป็นรูปหัวใจหมายถึงความรักเป็นพืéน°านในชีวิต
ของทัéงคริสตชนและพทุธศาสนกิชน ด้วยแนวคดิ
ประการนีéจะท�าให้เกดิความเคารพ และการยอมรบั
ซ่ึงกันและกันระหว่างพี่น้องคริสตชนและพี่น้อง
พุทธศาสนิกชน สีของกรอบรูปหัวใจน�ามาจาก
สีธงชาติของสองประเทศ คือ สีธงชาติของนคร
ร°ัวาตกินั (สีเหลืองและสีขาว) สีธงชาติของประเทศ
เมียนมา (สีเหลือง สีเขียว และสีแดง) ภายใน
กรอบรปูหวัใจเป็นรปูแผนทีข่องประเทศเมยีนมา
โดยให้สีเป็นสีรุ้ง หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์จ�านวน
มากในประเทศเมียนมา ประกอบด้วย 8 ชาตพินัธุ์
ใหญ่ และกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยอีก 135 กลุ่ม ซึ่งมี
ภาษาเฉพาะถิ่น และวั²นธรรมที่แตกต่างกัน 
ภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและ
นกพิราบสื่อความหมายว่าพระสันตะปาปาทรง
เป็นผู้ส่งสารแห่งสันติภาพ

มีผู ้แสวงบุญเดินทางมายังย ่างกุ ้ ง 
จากหมู่บ้านและเมืองเล็กæ จากทั่วประเทศ 
บางคนมาตัéงแคมป์ ในสนามกีÌาคอยเวลาที่สมเด็จ
พระสันตะปาปาเสด็จมา

กลุม่คนไทยประมาณ 700 คน ประกอบด้วย 
พระคาร์ดินัล 1 องค์ (¾ÃÐ¤ÒÃ�´Ô¹ÑÅ¿ÃÑ§«ÔÊà«àÇÕÂÃ� 

à¡ÃÕÂ§ÈÑ¡´Ôì â¡ÇÔ·ÇÒ³Ôª) ¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒª 4 Í§¤� (¾ÃÐÍÑ¤Ã
ÊÑ§¦ÃÒªËÅØÂÊ� ̈ íÒà¹ÕÂÃ ÊÑ¹µÔÊØ¢¹ÔÃÑ¹´Ã� ¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒª
ÂÍË�¹ ºÍÊâ¡ »̃ÞÞÒ ¡ÄÉà¨ÃÔÞ ¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒªÂÍá«¿ 
ªÙÈÑ¡´Ôì ÊÔÃÔÊØ·¸Ôì ¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒª¿�ÅÔ» ºÃÃ¨§ äªÂÃÒ)
บาทหลวง 25 องค์ ซสิเตอร์ 20 คน เดนิทางมาแสวงบญุ
และร่วมรับเสด็จพระสันตะปาปาในครัéงนีé

อนึ่ง สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จอภิบาล
ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 27-30 พÄศจิกายน 
2017 และเดนิทางต่อไปยงัประเทศบงัคลาเทศ จากนัéน
เสด็จกลับกรุงโรมวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017 นี่เป็น
การเดินทางตะวันออกไกลครัéงที่ 3 ของพระองค์ 
หลังจากทีเ่สดจ็เยอืนศรลัีงกาและฟ�ลิปป�นส์ (มกราคม 
2015) และเกาหลี (สิงหาคม 2014)

“พระสันตะปาปาเลือกมาประเทศนีé เพราะ
เมื่อพิจารณาจากหลาย æ ประเทศแล้ว ประเทศนีé
น่าจะมีความยากล�าบากที่สุด” ค�าสัมภาษณ์ของ
คุณพ่อเยสุอิตท่านหนึ่ง และค�าพูดของพระคาร์ดินัล
ชาร์ลส์ โบ พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณ±ล
ย่างกุ้งพูดได้ตรงกัน

การจะน�าสนัตสิขุและความรกัไปมอบ ไม่น่า
จะใช่ประเทศที่มีความสมบูรณ์ครบครัน ดีพร้อม 
หรือมีความสะดวกสบาย สันติภาพจึงไม่ใช่เรื่องที่
พูดให้ดูดี หรือส่งสารเวียนไปและจบ มันจ�าเป็น
ต้องออกแรง ก้าวออกมา เสี่ยงภัย พบเจอในเรื่อง
ที่ไม่คุ้นเคย ล่องเรือออกไปยังที่ลึก แต่เมื่อลงทุน
ลงแรงไปแล้ว ผลทีไ่ด้มนัมคีวามสขุใจอย่างเปี›ยมล้น

ในเช้าวันที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
จากไป คือเช้าวันที่ 1 ธันวาคม 2017 ลมหนาวของ
ย่างกุง้ เหมอืน 2-3 วนัทีผ่่านมา ผมรูส้กึโล่ง สบายตวั 
และไม่ต้องกังวลกับอะไรมากนัก คนเมียนมายัง
คงใช้ชีวิตตามปกติ จะมีคนนึกถึงเรื่องที่เกิดขึéนเมื่อ 
3-4 วันที่ผ่านมามากน้อยแค่ไหน นั่นอาจจะไม่ใช่
ค�าถามที่ส�าคัญ แต่คนที่ได้สัมผัสและเข้าใจ ความ
ประทับใจจะอยู่กับเขา และผมเชื่อแน่ว่า อย่างน้อย
พวกเขาต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ดีสักหนึ่งเมล็ด เพื่อ
ร่วมกันหว่านความรักและสันติสุขในประเทศของ
พวกเขา และในโลก 
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ตมขาวตม	ไฟไหมหนวด
“จู่ หู่ เฟ�น ชีว” “zhŭ hŭ fén xú” “µŒÁ¢ŒÒÇµŒÁ ä¿äËÁŒË¹Ç´”
สุภาษิตจีน มีความหมายว่า “¤¹·ÕèÂÔ¹´ÕàÊÕÂÊÅÐª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒÍ×è¹àÊÁÍ â´ÂäÁ‹¤Ô´¶Ö§¤ÇÒÁ

ÂÒ¡ÅíÒºÒ¡¢Í§µ¹àÍ§” นีéเป็นÄทธิ์กุศล หรือคุณธรรมประเสริ°สุด ที่ท�าให้เราเป็นคนดีน่ารัก น่า
เคารพ น่าสรรเสริญ ยกย่องที่สุดในสังคม

¤ÇÒÁªÑèÇ µÃ§¢ŒÒÁ¡Ñº ¤Ø³¸ÃÃÁนีéคือ ¤ÇÒÁàËç¹á¡‹µÑÇ àÍÒáµ‹ä´Œ àÍÒÃÑ´àÍÒà»ÃÕÂº¼ÙŒÍ×è¹ 
ÂÔè§¡Ç‹Ò¹Ñé¹ÍÕ¡ คือ ¢Õéâ¡§ ËÅÍ¡ÅÇ§ µŒÁµØŽ¹¼ÙŒÍ×è¹ และàÅÇÃŒÒÂÊØ´æ คือ ÅÑ¡¢âÁÂ ̈ Õé »ÅŒ¹ áÅÐà¢‹¹¦‹Ò
¼ÙŒÍ×è¹อีกด้วย

·Ø¡¤¹ÃÙŒ´Õ ÍÂÒ¡ä´Œ ÍÂÒ¡ÁÕ ÍÂÒ¡ãËŒ·Ø¡¤¹ÁÕ¤Ø³¸ÃÃÁ¤ÇÒÁàÊÕÂÊÅÐ ª‹ÇÂàËÅ×Í¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ 
ÍÂ‹Ò§¹ÕéâÅ¡¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ÊÑ¹µÔ และทุกคนก็ไม่ชอบคนที่มีนิสัยไม่ดี เห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ ฯลฯ และ
ไม่มีใครอยากเป็นคนเช่นนีéด้วย

áµ‹ã¹¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§¡çÁÕ¤¹äÁ‹´Õ ¤¹ªÑèÇ ¤¹àÅÇ ·ÑèÇä»·Ø¡Ë¹áË‹§ ·Ø¡ÂØ¤·Ø¡ÊÁÑÂ ·Ø¡à¾È 
·Ø¡ÇÑÂ รวมทัéงตัวเราแต่ละคนด้วยไม่มากก็น้อย

©Ð¹Ñé¹ àÃÒ·Ø¡¤¹µŒÍ§¾ÂÒÂÒÁ·íÒ´Õ áÅÐË¹ÕªÑèÇÍÂÙ‹àÊÁÍ โดยอาศัยเครื่องมือ และวิธีต่างæ 
เป็นเครื่องช่วยด้วย เช่น ถือตามหลักธรรมของศาสนา เข้าเป็นสมาชิกของคณะ สังคม สมาคม
ต่างæ ที่ช่วยกันท�าดีด้วยกัน และเป็นต้น เครดิตยูเนียน ครับ

¹Í¡¨Ò¡àÃÒáµ‹ÅÐ¤¹µŒÍ§¾ÂÒÂÒÁà»š¹¤¹´Õ ช่วยกนัท�าดด้ีวยกนัแล้ว ยงัต้องพยายามช่วยกนั
ขัดขวาง ป‡องกัน และปราบปรามคนชั่ว เท่าที่เราจะท�าได้ด้วย ตามที่¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ 
ÃÑª¡ÒÅ·Õè 9 ตรัสไว้ว่า “อย่าให้คนชั่ว มามีบทบาทหรืออ�านาจในสังคมได้เลยเป็นอันขาด”

µÑÇÍÂ‹Ò§áË‹§¤ÇÒÁàÊÕÂÊÅÐ áÅÐª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒÍ×è¹ÍÂ‹Ò§´Õà´‹¹ในสังคมมีมากมาย ศาสดา
ทุกศาสนา นักบุญ อรหันต์ทุกท่าน คนดีæ ในสังคมก็มีเยอะ ฯลฯ ถ้าทุกคนพยายามช่วยกันจริงæ 
โลกเราต้องดีกว่านีéแน่!

µŒÁ¢ŒÒÇµŒÁ ä¿äËÁŒË¹Ç´ ปัจจบุนัคนมหีนวดมน้ีอย แต่ต้มข้าวต้ม แล้วช่วยเหลอืผูอ้ืน่เสมอæ 
ก็ท�าได้ทุกคนครับ

âÍ¡ÒÊ ¤ÃÔÊµ�ÁÒÊáÅÐ»‚ãËÁ‹ 2561 ขอให้ทกุท่านมคีวามสขุแท้ทัéงกายและใจ มคีนรกัมากæ 
มีเงินใช้ไม่ขาดมือ เป็นคนดีจริงæ โลกเราจะมีแต่ความสุข สันติ และสวรรค์ก็เป็นของทุกท่านด้วย
ครับ สวัสดีปีใหม่ ครับ 

ขางธรรมาสน์	
ไก่นักบุญเปโตร
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นักบุญอันตน
(เจาอธิการ)
(St.	ANTHONY	THE	ABBOT)

(251/252	–	356)

ฉลอง	17	มกราคม

กวาจะเปนนักบุญ
อันตรธ�น

“¶ŒÒ·‹Ò¹ÍÂÒ¡à»š¹¤¹´ÕÍÂ‹Ò§ÊÁºÙÃ³� ¨§ä»
¢ÒÂ·Ø¡ÊÔè§·ÕèÁÕ ÁÍºà§Ô¹ãËŒ¤¹ÂÒ¡¨¹ áÅÐ·‹Ò¹¨ÐÁÕ
¢ØÁ·ÃÑ¾Â�ã¹ÊÇÃÃ¤� áÅŒÇ¨§µÔ´µÒÁàÃÒÁÒà¶Ô´” (Á¸ 
19:21) จากค�าเชืéอเชิญของพระเยซูเจ้าประโยคนีé 
ท่านอันตนได้ยินได้ฟังขณะที่มาอายุได้ 20 ปีเศษ 
และได้กลายเปน็แรงบนัดาลใจและเป็นหมายส�าคญั
ที่เรียกท่านให้ไปสู่ชีวิตÄาษี

ท่านอนัตน ถอืได้ว่าเป็น “บดิาผูม้ชีือ่เสยีงของ
บรรดาÄาษี” ท่านเกิดที่ประเทศอียิปต์ ราว ค.ศ.250 
หลังจากที่บิดามารดาของท่านเสียชีวิตแล้ว ท่าน
ได้แจกจ่ายทรัพย์สมบัติให้แก่คนยากจน และเริ่ม
ด�าเนนิชวีติแยกตวัไปอยูใ่นทีเ่ปลีย่ว มหีลายคนเป็น
ศิษย์ติดตามท่าน

ท่านอันตนได้เจริญชีวิตเป็นÄาษีโดดเดี่ยว
ในท่ีราบสูงของประเทศอียิปต์ แต่ว่าภายในเวลา
ไม่ช้าท่านได้เริ่มมีความรู้สึกว่าชีวิตโดดเดี่ยวเช่นนีé
ย่อมมภียัอันตรายส�าหรับผู้ทีไ่ม่ได้เตรียมตวัมาอย่างดี 
ท่านจึงได้ริเริ่มก่อตัéงรูปแบบของชีวิตที่อยู่ร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ มีการสวดภาวนาโดยมีผู้ใหญ่คอย
แนะน�า เจริญชวีติอยูด้่วยกนัฉนัพีน้่อง และนีจ่งึเป็น
เครื่องช่วยหรือหนทางที่จะน�าไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ดี

กว่าการปฏบัิติท่ีเคร่งครดับางอย่างของชวีติÄาษีเสยี
อีก ท่านได้ร่วมมือกับนักบุญอาธานาสในการต่อสู้
กับพวกเÎเรติกที่นิยมอารีอุส ชีวิตÄาษีของท่านนัéน
มอีทิธพิลไปจนถงึชวีติÄาษขีองพระศาสนจกัรตะวนั
ออกด้วย

ชีวิตÄาษีได้ถือก�าเนิดขึéนใน°านะท่ีเป็น
พยานแห่งความชิดสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของบรรดาหัวใจทัéงหลาย กับการเรียกร้องของ
อุดมการณ์ทางพระวรสารที่แท้จริง (LG 43-47)

ขอให้ทุกหมู่คณะที่ท�าการถวายบูชามิสซา
ได้ท�าการพิจารณาทบทวนถึงค่านิยมนีéคือ พระ
คริสตเจ้าผู ้ได้ถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาที่
ทรงชีวิตแด่พระบิดาเจ้า ได้ยอมปฏิเสธและสละตัว
พระองค์เองจนกลายเป็นปังที่เจือจุนเผื่อแผ่ส�าหรับ
ชีวิตของโลก

ท่านได ้ท�างานเพื่อพระศาสนจักรโดย
คอยค�éาชูบรรดาคริสตชนให้มั่นคงในความเชื่อ
ในช ่วงเวลาท่ี จักรพรรดิดิ โอเกลเซียนท�าการ
เบียดเบียนศาสนา และช่วยนักบุญอาธานาส
ในการต่อต้านลัทธิอาเรียน ท่านอันตนมรณภาพ
ในปี ค.ศ.356 
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ระหวางเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

	ดาวในหลากหลายทัศนะ

ภราดา ¿.ÎÕáÅÃ� ชาว½รั่งเศส เป็น
นักบวชสังกัดคณะเซนต์คาเบรียล ผู้บุกเบิก
การศึกษาในประเทศไทยได้แต่งต�าราภาษาไทยที่
น่าเรยีนรูแ้ละแต่งบทประพนัธ์ทีน่่าจบัใจ ท่านได้
ให้ความหมายของทัศนะต่างมุมมอง ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่า มันสามารถท�าให้สองคนมองเห็น
เป็นเชิงสูง-ต�่า หรือบวก-ลบ แล้วให้ผลลัพธ์
แตกต่างกันได้อย่างสิéนเชิง ท่านได้สะท้อนออก
มาในกาพย์ยานี 11 ที่รู้จักกันดี

“ÊÍ§¤¹ ÂÅµÒÁª‹Í§  
 ¤¹Ë¹Öè§ÁÍ§ àËç¹â¤Å¹µÁ 
 ÍÕ¡¤¹ µÒáËÅÁ¤Á 

 ÁÍ§àËç¹´ÒÇ ÍÂÙ‹¾ÃÒÇ¾ÃÒÂ”

ในช่วงถึงคราวเข้าวัยหนุ่มสาว หรือ
แม้กระทั่งวัยผู ้ใหญ่กลางคนหรือปลายคน
แล้วกต็าม เมือ่อยูด้่วยกนัไม่ได้จนต้องแยกหรอื
หย่ากันไปนัéน มักทิéงวลีที่น่าเจ็บปวดหัวใจกัน
ทัéงคู่ว่า “·ÑÈ¹ÐäÁ‹µÃ§¡Ñ¹” (นั่นคือไม่ยอมเข้าใจ
และไม่ยอมรับทัศนะที่ต่างกัน)

กลับมามอง “´ÒÇ” ในทัศนะเทศกาล
คริสต์มาส สมัยก่อนนัéน นาÌ�กาไม่ว่ายี่ห้อ
หรือเรือนทองเรือนเพชรแค่ไหนก็หายากเต็มที 
จึงจ�าเป็นต้องอาศัยการดูวิถีฟากฟ‡าเวหาของ

หมู่ดาว มีพวกท่ีใช้ดาวเพื่อศึกษาเรียนรู้ด้าน
ดาราศาสตร์ บางพวกก็ใช้เป็นวิชาท�ามาหากิน
ด้านโหราศาสตร์ ทัéงสองพวกต่างก็พั²นามี
ผลตามมาอย่างมากมาย ผู้ติดตามน�าผลมาใช้ 
ก็จะต้องรู้จักเลือกใช้อย่างชาญฉลาด เฉพาะ
ด้านบวก อย่างเช่น·‹Ò¹¾ÞÒÊÒÁÍ§¤�¡çä´Œ
ãªŒ´ÒÇµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ à¾×èÍ¹íÒ·Ò§ãËŒ¾º¡Ñº
¤ÇÒÁàË¹×Í¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐ¶ÇÒÂà¤Ã×èÍ§ºÃÃ³Ò¡ÒÃ
á ‹́Í§¤�¾ÃÐºØµÃà Œ̈Ò¼ÙŒ·Ã§ºÑ§à¡Ố ÁÒÃÑºàÍÒà¹×éÍË¹Ñ§
µÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§Á¹ØÉÂ�¡ØÁÒÃ¹ŒÍÂã¹¾ÃÐ¹ÒÁ 
“àÂ«Ù” ã¹°Ò¹Ð¾ÃÐ¼ÙŒä¶‹¡ÙŒÁ¹ØÉÂªÒµÔ

Ê‹Ç¹àÃÒàÅ‹Ò àÃÒ¨ÐãªŒ´ÒÇãËŒà¡Ô´¤Ø³¤‹Ò 
¤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐ¤Ø³»ÃÐâÂª¹�á¡‹µ¹áÅÐ¾Õè¹ŒÍ§
à¾×èÍ¹Á¹ØÉÂ�Ã‹ÇÁâÅ¡¹ÕéÍÂ‹Ò§äÃ

เราเคยได้ยินเพลงไพเราะเจืéอยแจ้วของ
ครูเพลง ก้านแก้ว เพชรสุพรรณ ที่ขึéนต้นอย่าง
นีéว่า “ดาวเอŽยดาวน้อย เจ้าลอยสูงเด่น...” ที่จริง
ดาวแต่ละดวงบนฟากฟ‡ากว้างใหญ่สงูลบิแทบสดุ
สายตานัéน มันไม่ได้เป็นดวงน้อยนิดอย่างที่มอง
เหน็จากจดุของเรา แต่มนัใหญ่ยิง่กว่าโลกของเรา
อีกหลายเท่าด้วยซ�éาไป

อย่างไรก็ดี ดาวเหล่านีéก็ยังอยู่ในระบบ
สุริยะจักรวาลด้วยกันกับโลกของเรา ซึ่งเรียกว่า 
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หมู่ดาวนพเคราะห์ และที่ต่างก็อาศัยแสงสว่าง
และพลงัจากดวงอาทติย์ด้วยกนัทัéงนัéน à»ÃÕÂº´Ñ§
Á¹ØÉÂªÒµÔ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁà»Å‹ÒáÅÐÍÒÈÑÂ¤ÇÒÁ
àµçÁ´ŒÇÂáÊ§ÊÇ‹Ò§áÅÐ¾ÅÐ¡íÒÅÑ§¨Ò¡¾ÃÐà¨ŒÒ
Í§¤�à´ÕÂÇ¡Ñ¹¼Ù Œ·Ã§ºÑ¹´ÒÅÊÃÃ¾ÊÔè§ÊÃŒÒ§ãËŒ
ª‹ÇÂàËÅ×Íà¡×éÍ¡ÙÅáÅÐÍÂÙ‹¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§ÊÑ¹µÔ â´ÂÁ¹ØÉÂ�
à»š¹¼ÙŒÁÕÊµÔ»˜ÞÞÒ»ÃÐÊÒ¹»ÃÐâÂª¹�ÊØ¢Ê‹Ç¹ÃÇÁ
Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§ÊÁ´ØÅáÅÐÊÁºÙÃ³� µÒÁ¾ÃÐ´íÒÃÔ
áË‹§¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�áÅÐá¼¹¡ÒÃáË‹§¤ÇÒÁÃÍ´
¢Í§¾ÃÐÍ§¤�

อนึ่ง เราพึงสังวรไว้ด้วยว่า ถ้าอะไร
ไม่อยู่ในระบบระเบียบเป็นปกติตามก®เกณ±์
ของธรรมชาติ ก็มักจะมีปรากฏการณ์ที่เป็น
ภัยธรรมชาติเกิดขึéนให้เห็นอยู่เนือง æ ไม่ว่า
อุกาบาต ดาวตก ผีพุ่งไต้ ÊíÒ¤ÑÞ·ÕèäÁ‹Ç‹ÒºÃÃ´Ò
´ÒÃÒËÃ×ÍÊÒÁÑÞª¹äÁ‹¤ÇÃ¨Ð·íÒµ¹ãËŒ¡ÅÒÂà»š¹
´ÒÇµ¡¡çáÅŒÇ¡Ñ¹

³ âÍ¡ÒÊà·È¡ÒÅ¤ÃÔÊµ�ÁÒÊ àÃÒ
ÃÐÅÖ¡¶Ö§¾ÃÐ¤ÃÔÊµÊÁÀ¾¹Ñé¹ ¢ÍãËŒàÃÒä Œ́¾º¡Ñº
¾ÃÐàÂ«Ù¡ØÁÒÃà¨ŒÒÁÒºÑ§à¡Ô´ã¹¨Ôµã¨¢Í§àÃÒà¾×èÍ
ãËŒ¾ÃÐÍ§¤�¨Ðä´Œ¡ÅÒÂà»š¹´ÒÇã¨·ÕèãËŒáÊ§áÅÐ
¾ÅÑ§áË‹§¤ÇÒÁàª×èÍÈÃÑ·¸ÒáÅÐ¤ÇÒÁÃÑ¡áÃ§¡ÅŒÒ
ÂÔè§æ¢Öé¹ä»·Ø¡ÇÑ¹µÅÍ´»‚ãËÁ‹¹Õé áÅÐÂÑ§à»š¹
»‚·ÕèàÃÒ¨Ð¹íÒ¾ÃÐÍ§¤�ãËŒ·Ã§ºÑ§à¡Ô´ã¹´Ç§ã¨
¢Í§¼ÙŒ¤¹¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ÁÒÂ ·Ñé§¼ÙŒà»š¹ÊÁÒªÔ¡ã¹
¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§àÃÒáÅÐ¢Í§Á¹ØÉÂâÅ¡ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ
¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒáÅÐ¢Í§¾ÃÐÈÒÊ¹¨Ñ¡Ãã¹·Ø¡·Õè
·Ø¡ÃÐ´ÑºµÅÍ´ä»

à»�´´Ç§ã¨ ãËŒà»š¹´ÒÇ ¾ÃÒÇáÊ§Ê‹Í§

¡Ç‹ÒáÊ§·Í§ ¡ÃÍ§áÊ§¸ÃÃÁ ¹íÒÇÔ¶Õ

à»š¹áÊ§¨Ò¡ ¿Ò¡¿‡Ò¾ÃÐ ÊÙ‹»°¾Õ

à»š¹áÊ§ÈÃÕ ªÕé·Ò§¸ÃÃÁ ¹íÒ·Ò§¨Ã 

ท่�นพญ�ส�มองค์ก็ได้ใช้ด�วต�มธรรมช�ติ เพื่อ

นำ�ท�งให้พบกับคว�มเหนือธรรมช�ติและถว�ย

เครือ่งบรรณ�ก�รแด่องค์พระบตุรเจ้�ผูท้รงบงัเกดิ

ม�รับเอ�เน้ือหนังต�มธรรมช�ติของมนุษย์กุม�ร

น้อยในพระน�ม “เยซู” ในฐ�นะพระผู้ไถ่กู้มนุษยช�ติ
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วันละกาวกับพระเยซู
ร�ฟ�แอล

ÂÍË�¹ 6:26-29
......พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทัéงหลายว่า ท่านแสวงหาเรา 

มิใช่เพราะได้เหน็เคร่ืองหมายอศัจรรย์ แต่เพราะได้กนิขนมปังจนอิม่ อย่าขวนขวายหาอาหาร
ที่กินแล้วเสื่อมสลายไป แต่จงหาอาหารที่คงอยู่ และน�าชีวิตนิรันดรมาให้ อาหารนีéบุตรแห่ง
มนษุย์จะประทานให้ท่าน เพราะพระเจ้าพระบิดาทรงประทับตรารบัรองบุตรแห่งมนษุย์ไว้แล้ว” 
เขาเหล่านัéนจึงทูลว่าพวกเราจะต้องท�าอะไรเพื่อให้กิจการของพระเจ้าส�าเร็จ พระเยซูเจ้าตรัส
ตอบว่า “กิจการของพระเจ้า ก็คือให้ท่านทัéงหลายเชื่อในผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา”

เราอยากใหคนอื่นจดจํารําลึกถึงเราอยางไร?
(What	Will	We	Be	Remembered	for?)

Peter Drucker อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการธุÃ¡ิจ (management expert) 
เล่าถึงความทรงจ�าขณะยังเป็¹¹ั¡àÃียน อายุเพียง 13 ขวบว่Ò มีคุณครูคนหนึ่ง ถามนั¡àÃียนทุกคน
ในห้องว่Ò “¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÍÂÒ¡ãËŒ¤¹Í×è¹¨´¨íÒ ÃíÒÅÖ¡¶Ö§ ªÕÇÔµ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÍÂ‹Ò§äÃ?” (what do you 
want to be remembered for?)

ทุกคนเงียบ ไม่มี¹ั¡àÃียนคนใดเลยที่สามารถตอบค�าถามนีéได้ คุณครูจึงพูดต่อแกมยิéมว่Ò 
“¤ÃÙäÁ‹ËÇÑ§Ç‹Ò ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨ÐµÍº¤íÒ¶ÒÁ¢Í§¤ÃÙã¹ÇÑ¹¹Õéä Œ́ áµ‹¶ŒÒÍÕ¡ 30 »‚ ËÃ ×Í 40 »‚ ¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹
ÂÑ§ËÒ¤íÒµÍºÊíÒËÃÑº¤íÒ¶ÒÁ¢Í§¤ÃÙã¹ÇÑ¹¹ÕéäÁ ‹ä´Œ ªÕÇÔµ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹¡ç¤§à»Å ‹Ò»ÃÐâÂª¹� (wasted) 
á¹‹æ àÅÂ!” อีกหลายสิบปีผ่านไป Peter Drucker ไปงานเลีéยงรุ่นครัéงที่ 60 (หมายถึงจบการ
àÃียนมาด้วยกั¹ 60 ปีแล้ว)

มีเพื่อนคนหนึ่งถาม Drucker ว่Ò “ÂÑ§¨íÒ¤Ø³¤ÃÙ Father Pflizer ä´ŒäËÁ áÅÐ¨íÒ¤íÒ¶ÒÁ
¹Ñé¹ä´ŒäËÁ?” ปรากฏว่Ò Drucker และเพื่อนร่วมรุ่นทุกคนยังจ�าค�าถามนีéได้ “What do you 
want to be remembered for?”
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Drucker และเพ่ือนæ ทกุคน พยายามหาค�าตอบส�าหรับค�าถามนีé หลายคนคดิว่Ò หาค�าตอบ
ได้แล้วช่วงอาย ุ20 กว่าปี แต่ค�าตอบเหล่Ò¹ีé มนัไม่ใช่เป็นค�าตอบทีถ่าวร ค�าตอบเหล่Ò¹ีéเจือจางหายไป 
พออายุàÃิ่มช่วง 30 ปี ค�าตอบก็àÃิ่มมีความเข้มข้น จริงจังขึé¹ และเมื่อถึงอายุช่วง 40 ปี ค�าตอบก็
àÃิ่มชัดเจนและมีความหมาย มีคุณค่าขึéนตามวิจารณญาณ ตามปรีชาญาณ ตามประสบการณ์ชีวิต
ที่ถูกกลั่นกรองให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ขึé¹

Drucker สารภาพกับตนเองว่Ò ค�าถามของคุณพ่อ Pflizer ผู้เป็นพระสงฆ์คาทอลิ¡ และ
เป็นอาจารย์ทีถ่าม Drucker และเพือ่นæ ตัéงแต่อายยุงัเยาว์วยันัé¹ มคีวามส�าคญัมาก เพราะส�าหรบั
ตัวเขาเอง (Drucker) ตลอดช่วงชีวิตของเขา เขาถามตนเองด้วยค�าถามนีé เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ
ที่ท�าให้ชีวิตของตนดีขึé¹ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ฟ„œนฟู ตัวเองให้เป็นบุคคลใหม่ที่ดีกว่าเดิมตลอด
เวลา เป็นบุคคลใหม่ที่สามารถเป็นได้ *the person he can become ¹ั่นคือเป็¹บุคคลที่
พระเจ้าทรงสร้างให้เราเป็¹ (to be the person God created us to be) 
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บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น

คริสต์มาสปีนีéผ่านไปด้วยความชื่นชม
ยินดี แม้การเตรียมงานจะมีความไม่พร้อมบ้าง 
ส�าหรับกลุ่มคริสตชนบางแห่ง แต่ก็เป็นโอกาสที่
เราจะได้แบ่งปันซึ่งกันและกัน การร่วมเดินทาง
พร้อมกนั ทัéงผูอ้ภบิาล ผูร่้วมงาน คณะกรรมการ 
และสัตบุรุษ มีส่วนท�าให้คริสต์มาสกลายเป็น
เวลาแห่งการประกาศพระวรสารอย่างแท้จริง

ปีนีéทีว่ดันกับญุยอแซฟ พนมเปญ มผีูค้น
หลั่งไหลกว่าพันคน มาร่วมมิสซาและร่วมงาน
รื่นเริงยินดี วัดส่วนใหญ่ถูกเป�ดส�าหรับทุกคน
ที่มาร่วมฟังข่าวดี ก่อนมิสซาทางผมได้เชิญ
นักร้องวณิพกมาร้องเพลงสร้างบรรยากาศ และ
วัดได้มีโอกาสช่วยพวกเขาให้มีรายได้บ้าง

พิธีบูชาขอบพระคุณมีการแห่พระกุมาร
เข้ามา และมีการแสดงละครวันคริสต์มาส โดย
ประยุกต์เป็นแบบวั²นธรรมเขมร นักแสดงกว่า
ยีสิ่บคน ทัéงเยาวชนและเดก็เลก็æ กน็บัว่าจดัได้ดี 

และกิจกรรมบนเวทีหลังพิธีกรรม ก็มีความ
สนกุสนานมากกว่าเดมิ เพราะปีนีéมจัีบรางวลับิงโก 
โดยน�ารายได้ทัéงหมดไปช่วยผู้ป†วยยากจน ที่เข้า
มารักษาที่ศูนย์ผู้ป†วยนักบุญลูกา ของหน่วยงาน
สุขภาพ และเป็นปีแรกที่บางคนช่วยเรื่องของ
รางวลัส�าหรบัแบ่งปันความสขุ... การสอนให้คนท่ี
นีรู่จ้กัแบ่งปัน เป็นเรือ่งทีต้่องใช้เวลาอย่างมาก แต่
กเ็ริม่เหน็เครือ่งหมายทีด่บ้ีางแล้ว นีเ่ป็นของขวญั
ของบรรดาธรรมทูตที่เห็นลูกหลานเติบโต½†าย
จิตใจมากขึéน และสัตบุรุษของวัดผมหลายคน 
ก็ออกไปช่วยวัดต่างจังหวัด ที่เพิ่งจะมีคริสตัง
ไม่กี่คน แม้จะไม่ช่วยอะไรมาก แค่อาหารเล็กæ 
น้อยæ ไปท�าแจก แต่เป็นก�าลังใจให้วัดเล็กæ 
เหล่านัéนด้วย

ของขวัญชิéนใหญ่ที่พระศาสนจักรเล็กæ 
แห่งประเทศกมัพชูาได้รบัในปีนีé คอื “วดัโบราณที่ 
อุทยานแห่งชาติพระมุนีวงศ์ หรือ พนมโบกโก” 

ของขวัญวันคริสต์มาสสําหรับ
พระศาสนจักรในกัมพูชา
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จ.ก�าโปต เป็นวัดที่ก่อสร้างตัéงแต่ปี 1930 วัดนีé
ครอบครองโดยคณะเบเนดิกตินอยู่ระยะหนึ่ง 
แต่สงครามท�าให้วัดนีéถูกทิéงร้างจนกระทั่งต้น
ทศวรรษที่ 90 พระศาสนจักรพยายามติดต่อ
รั°บาล เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติของพระ
ศาสนจักรหลายแห่งกลับคืนมา แต่ด้วยการ
ขาดแคลนก�าลังทรัพย์และทรัพยากรบุคคล เรา
ได้กลับมาได้แค่บางส่วน... รวมถึงวัดโบราณที่
พนมโบกโกนีéด้วย ซึ่งพยายามติดต่อด�าเนินการ
มาหลายปี ซึ่งติดด้วยข้อก®หมายหลายอย่าง 
แต่ในที่สุด รั°บาลได้ตอบรับค�าขอของเรา ด้วย
การมอบซึ่งไม่ใช่แต่ตัววัดที่เราได้รับอนุญาตมา
ท�าประโยชน์ได้ แต่ได้รับมอบที่ดินส่วนหนึ่ง
รอบæ โบสถ์โบราณแห่งนีéด้วย เพื่อสามารถ
พั²นาพืéนที่ได้ต่อไปในอนาคต

ตวัแทนของร°ับาลคอื Ï¾³Ï à« «ÑÁÁÒÅ 
ซึง่เป็นรั°มนตรีกระทรวงสิง่แวดล้อม ได้เซ็นมอบ 
ให้กับตัวแทน½†ายพระศาสจักรคาทอลิกเซ็นรับ
คอื ¾ÃÐ¤Ø³à Œ̈ÒâÍÅÕàÇÕÂÃ� ªÁÔµàÎÒÊàÅÍÃ� (MEP)
โดยจัดท�าพิธีมอบที่หน้าโบสถ์โบราณแห่งนีé... 

นี่ เป ็นของขวัญท่ีพระศาสนจักรได้รับในวัน
คริสต์มาส 2017 

จุดหมายการมอบโบสถ์โบราณแห่งนีé
ให้พระศาสนจักรดูแล ก็เพื่อให้เห็นประจักษ์ว่า 
รั°บาลให้เสรีภาพกับการนับถือศาสนาภายใต้
กรอบของร°ัธรรมนญูของประเทศ และต้องการ
ให้พระศาสนจักรคาทอลิก ได้มีส่วนร่วมในการ
รักษามรดกอันศักดิ์สิทธ์ิของชาตินีé ด้วยการใช้
ประโยชน์ด้าน½†ายวญิญาณและจติใจ ในเนืéองาน
ด้านศาสนา
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ตั ว เลขจากกระทรวงศาสนาและ
วั²นธรรมของประเทศกัมพูชา รายงานว่า 
มีคาทอลิกในกัมพูชาประมาณ 12,900 คน 
ในขณะที่มีคริสเตียนทุกนิกายรวมกันประมาณ 
83,086 คน ศาสนาพุทธ ถือว่าเป็นศาสนาที่
ผู้นับถือมากที่สุด คือ ราว 95 เปอร์เซ็นต์จาก
ประชากร 15 ล้านคน มีวัดทัéงสิéน 4,514 แห่ง 
มีพระสงฆ์ 56,820 องค์ ส่วนศาสนาอิสลามมี
ศาสนิกชนอยู่ประมาณ 300,000 คน

พระศาสนจักรที่นี่จึงมีพันธกิจต้องท�า
อีกมาก ในการฟ„œนฟูอาณาจักรของพระเจ้าใน
ประเทศ แห่งนีé เป‡าหมายที่เราพยายามก่อสร้าง
พระศาสนจักรแห่งนีéให ้เข ้มแข็งยิ่งขึéนก็คือ 

การสร้างกระแสเรยีกของพระศาสนจักรพืéนเมอืง 
ให้มีเพิ่มมากขึéน รวมทัéงวางราก°านสัตบุรุษให้
มีความเชื่อ และพร้อมจะแบ่งปันความเชื่อของ
ตนนัéนออกไป 

แต่อย่างไรกต็ามทุกวนันีé พระศาสนจักร
ยงัต้องพึง่ก�าลงัจากภายนอก คอืบรรดาธรรมทูต 
จากทั่ วโลก ที่มาช ่วยกันท�างานอย ่างไม ่
เหน็ดเหนื่อย  คณะธรรมทูตไทยได้มีส่วนร่วม
ในการเดินทางของพระศาสนจักรแห่งนีé ตัéงแต่
ปี 1993 ซึ่งจะครบ 25 ปีในปีหน้า ทางคณะก็
ยังมุ่งมั่นตัéงใจที่ร่วมเดินทางไปพร้อมกับพี่น้อง
สัตบุรุษที่นี่ แม้จะมีสมาชิกที่อ่อนก�าลัง เจ็บไข้
ได้ป†วย เราก็ยังหวังว่า จะมีก�าลังใหม่มา
เสริมเพิ่มเติม ขอพี่น้องจากแนวหลังให้ช่วย
แนวหน้าท�างานอย่างด ีเช่น ด้วยค�าภาวนา ปัจจยั 
อาสาสมัคร ก�าลังความคิด ความสามารถต่างæ 
ขอเชิญพี่น้องร่วมเป็น “ครอบครัวธรรมทูต” 
กบัคณะธรรมทูตไทย ติดต่อ ¤Ø³¾‹ÍÍÒ´ÃÕÍÒâ¹ 
à»âÅ«Ô¹ อธิการเจ้า คณะธรรมทตูไทย โทรศพัท์ 
08-9829-6208 
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บทความเตือนใจตนเอง
น�ยแพทย์คำ�นวณ อึ้งชูศักดิ์

ก�าลังกลุ้มใจอยู่ว่าเดือนนีéจะเขียนอะไร
ส่งอุดมศานต์ดี อยู่æ ก็ได้รับไลน์จากรุ่นพี่เป็น
คลปิสัéนæ (Romereport.com) เกีย่วกบัสมเดจ็
พระสันตะปาปาฟรังซิส พระองค์ก�าลังกล่าว
ปราศรัยกับสัตบุรุษหน้ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 
พระองค์คงพดูหลายเรือ่ง แต่ในข่าวตดัมาเฉพาะ
สามประเด็นที่ใกล้ตัวและน่าสนใจ ชวนให้คิด
ตามพระองค์ ทัéงหมดอาจเกี่ยวพันกับเรื่องของ
พิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า อันเป็นศาสนกิจท่ี
ส�าคัญที่สุดของคริสตชน 

ประเด็นแรกที่พระองค์กล่าวถึงคือการ
ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างมิสซา พระองค์ตรัสว่า
รู้สึกไม่สบายใจที่เห็นสัตบุรุษใช้โทรศัพท์มือถือ
แบบไม่รูจ้กักาลเทศะในระหว่างพธิมีสิซา เหมอืน
ดกูารแสดง มสิซาเป็นการมาเ½‡าพระเจ้า มารบัฟัง
พระวาจาของพระองค์ ร่วมโต�ะเสวยอาหารและ
ร่วมพระมหาทรมานกับองค์พระคริสตเจ้า และ
ร่วมยินดีขอบพระคุณพระองค์ที่ไถ่กู ้มนุษย์
ให้เอาชนะความไม่ดีและความตายของโลกนีé 
แต่สัตบุรุษกลับหยิบมือถือมาถ่ายรูปเหมือนมา
งานโชว์ ฯลฯ พระองค์ยังหยอดต่ออีกว่าที่ท�าให้
พระองค์เจบ็ปวดมากขึéนไปอกีคือ แม้แต่พระสงฆ์
และพระสงัฆราชหลายท่านกท็�าแบบเดยีวกนัด้วย

แม้เราจะมีการเตือนกันว่าเข้าวัดให้ป�ด
โทรศัพท์ แต่เราก็เห็นเหตุการณ์ที่พระองค์กล่าว
ถึงในวัดของเราอยู่เสมอæ ส�าหรับคนท่ีมีอายุ
ระดับหนึ่งและมีลูกมีหลาน เราคงรู้สึกเจ็บปวด
แบบองค์พระสันตะปาปาเวลาที่เรานั่งทานข้าว

กันทัéงครอบครัว แต่ลูกหลานกลับทานข้าวไป
ดูมือถือไปและไม่สนใจไยดีกับเรา ถ้าเรารู้สึก
เช่นนีéได้ องค์พระครสิตเจ้าเองกค็งเจ็บปวดยิง่กว่า 
พระองค์เห็นพวกเราเล่นไลน์ เล่นเกม ยกหู
โทรศัพท์มาคุยกันต่อหน้าพระองค์ เหมือนไม่มี
พระองค์อยู่

ประเด็นที่สองที่สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรงัซิสกล่าวถงึคอืการท�าส�าคญัมหากางเขนแบบ
ถูกต้อง พระองค์บอกว่าเวลาดูเด็กรุ่นใหม่ท�า
เดชะพระนาม พระองค์รูส้กึงงæ ว่าพวกเขาก�าลงั
วาดรปูหรอืเปล่า พร้อมกบัท�าท่าทางเอามอืมาปัด
ขยกุขยกิทีห่น้าอก เรยีกเสยีงÎาจากผูฟั้งได้ ทีผู่ฟั้ง
หัวเราะก็เพราะเห็นจริงæ ตามท่ีพระองค์ตรัส 
แต่อาจไม่ได้คิดลึกซึéงเหมือนพระองค์ พระองค์
ท�าให้ดูเป็นตัวอย่างช้าæ พร้อมเสริมว่า การท�า
ส�าคัญมหากางเขนนัéนควรท�าอย่างถูกต้องและ
ตระหนกัว่า องค์พระบิดา พระบุตร และพระจติ 
คือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรา เป็นจุดเริ่มต้น
และจดุหมายปลายทาง ของวนัเวลา ของทกุกจิการ 
ของสรรพสิ่ง และของชีวิต 

ผมเองก็ยอมรับว่าบ่อยครัéงท่ีท�าส�าคัญ
มหากางเขน เราท�าแบบพอเป็นพธิ ีท�าแบบไม่รูต้วั 
หรอืลมืท�า เพราะไม่เห็นความส�าคญั ชาวอสิลาม
นัéนท�าความเคารพพระเจ้าโดยใช้การไหว้แบบ
ก้มหมอบกราบ คือห้าส่วนของร่างกายติดพืéน 
ตัéงแต่ศีรษะ มือสองข้างและขาสองเท้า เป็นการ
คารวะสูงสุดท่ีงดงาม ส�าหรับเราคริสตชน
คาทอลกิ การท�าส�าคญัมหากางเขนคอืการแสดง

ใครทําใหมิสซานาเบื่อ
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ความคารวะต่อพระเจ้าและระลึกถึงพระองค์
ผูป้ระทานทกุสิง่ให้เรา เพยีงการท�าอย่างช้าæ รูต้วั
และเตม็ใจกมี็ค่าไม่ย่อหย่อนกว่าการสวดยดืยาว
แต่ผิวเผิน

ประเด็นที่สามที่พระองค์ตรัสถึงคือชื่อ
เรื่องที่ผมจั่วหัวไว้ พระองค์เข้าอกเข้าใจสัตบุรุษ
อย่างด ีพระองค์ตรสัว่าทกุวนันีéสตับรุษุมกัพดูกนั
ว่ามิสซาน่าเบื่อ ด้วยความน่าเบื่อนีéเลยอาจท�าให้
ต้องหยิบมือถือมาอ่านไลน์หรือเล่นเกม ท�านอง
ว่ามาร่วมมิสซาแล้วนะ แต่ถามกันตรงæ ว่าที่
น่าเบ่ือนัéนตรงไหนหรือใครท�าให้น่าเบื่อ แล้ว
พระองค์ก็มาตีแสกหน้าว่า มิสซาไม่น่าเบื่อ องค์
พระเยซทูีเ่ป็นเจ้าของงานทีเ่ชืéอเชญิเรามาร่วมโต�ะ
เสวยก็ไม่น่าเบื่อ แต่เป็นพระสงฆ์นีéแหละที่ท�าให้
มิสซาน่าเบื่อ ประเด็นนีéดูเหมือนโดนใจคนฟัง 
ต่างยิéมน้อยยิéมใหญ่และมีเสียงÎาเล็ดลอดออก
มาพอควร ท�าเอาบรรดาพระสงฆ์ พระสังฆราช
ก้มหน้ากันทีเดียว

ไหนæ พระองค์ก็เป�ดประเด็นแล้ว น่า
จะมีการท�าวิจัยเร่ืองนีéโดยถามสัตบุรุษที่มาวัดว่า 
เคยเบ่ือไหมเวลามาร่วมมิสซาและเบื่อช่วงเวลา
ไหนมากที่สุด อะไรเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิด
ความเบือ่ และมข้ีอเสนออะไรบ้างทีจ่ะท�าให้มสิซา
มีชีวิตชีวายิ่งกว่าการดูคอนเสิร์ตดูกีÌาที่เราชอบ 
หากเราได้ทราบสาเหตแุละข้อเสนอแนะกจ็ะท�าให้
ทัéงพระสงฆ์และสัตบุรุษได้ช่วยกัน ผมได้เห็น
ตัวอย่างดีæ ที่คิดว่าอาจมีประโยชน์บ้างเช่น

เทศน์ให้สัéนและง่าย มีคนบ่นว่าคุณ
พ่อมักเทศน์ยาวเกินไป เทศน์สัéนไม่เป็น ดูผิว
เผินอาจคิดว่าจริง แต่ผมคิดว่าไม่ใช่ พระสงฆ์
ท่านเดยีวกนัเวลาถวายมสิซาวนัธรรมดาตอนเช้าหรอื
เย็นซึ่งใช้เวลาตลอดมิสซาประมาณครึ่งชั่วโมง 

จะเทศน์สัéนกนิใจได้ดกีว่าวนัอาทติย์ทีท่่านเทศน์ 
20 นาที คณุพ่อท่านหนึง่ให้เคลด็ลบัว่า พระวาจา
ของพระเจ้าในบทอ่านนัéนมพีลงัอยูแ่ล้ว พ่อเพยีง
แต่ยกเหตุการณ์ในปัจจุบันท่ีเข้ากับบทอ่านตอน
นัéนมาประกอบเพือ่ท�าให้ผูฟั้งฉกุคดิและทบทวน
ตวัเอง พระเยซเูองกค็งไม่เทศน์ยดืยาว ประโยค
สัéนæ แต่กินใจที่พระองค์พูดนัéนท�าให้ผู ้ฟัง
เปลี่ยนวิธีคิดและวิถีชีวิตของตนเองได้ เช่นใน
ตอนที่ชาวยิวจับหญิงที่ผิดประเวณีมาและจะเอา
ก้อนหินทุ่มเธอให้ตาย เนื่องจากพระองค์อยู่ใน
เหตกุารณ์ เขาจงึถามพระองค์ว่าควรลงโทษอย่างไร 
พระองค์ตอบประโยคสัéนæ เพยีงว่า “ใครในพวก
ท่านท่ีคดิว่าตัวเองไม่เคยท�าผดิ กใ็ห้เป็นคนแรก
ทีเ่อาหนิทุม่หญงิคนนีéได้” เท่านัéนแหละแต่ละคน
กส็�านกึว่าตัวเองหาใช่เทวดาท่ีไหน ไฉนเลยจะไป
ตัดสินประณามและลงโทษคนอื่น

บทอ่านและบทพระวรสารเป็นพระเอก 
น�าการดลใจของพระเจ้าผ่านเข้ามาในจิตใจของ
มนษุย์ เสยีดายท่ีผู้ขึéนมาอ่านนัéน เสยีงเบาไปบ้าง 
อ่านเร็วไปบ้าง หลายวัดจึงพยายาม½ƒกหาคน
รุ ่นใหม่มาอ่านบทอ่าน สัตบุรุษท่ีได้รับเชิญ
ให้อ่านบทอ่านนัéนต้องถือเป็นเกียรติอันสูงส่ง
อันหาค่ามิได้ ต้อง½ƒก½นอ่านให้ดังฟังชดั ทอดเวลา
ให้ผู้ฟังได้ซึมทราบ และบางวัดก็ช่วยพิมพ์บท
อ่านแจกในแต่ละสัปดาห์ ถ้าพึ่งทางวัดไม่ได้ 
พวกเรากค็วรเอาพระวรสารฉบบัพกพาตดิมอืไป
อ่านประกอบ หรือจะอ่านก่อนไปวัดก็ได้ 

ให้ก�าลังใจ มีพระสงฆ์บางท่านท่ีมีตา
แหลมคม มองเหน็แต่สิง่ทีไ่ม่ดขีองสตับรุษุมากไป
หน่อย บ่นว่าสตับุรษุ มามสิซาช้า แต่งตัวไม่สภุาพ 
ไม่ตัéงใจร่วมมสิซา ไม่ให้เวลากบัพระเจ้า ฯลฯ เป็น
จิตวทิยาธรรมดาท่ีคนไม่ชอบโดนต�าหนตัิéงแต่แรก 
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มนุษย์ต้องการให้คนอื่นเข้าใจสถานการณ์ของ
ตนเองก่อนจะขอค�าแนะน�า ผมเคยฟังพระสงฆ์
ท่านหนึง่ทีส่ารภาพว่าวันนีéพ่อไม่ตัéงใจถวายมสิซา 
เพราะไม่สบอารมณ์ที่เห็นสัตบุรุษวอกแวก ต้อง
ยอมรับว่าสัตบุรุษนัéนต้องวอกแวกมากกว่า
พระสงฆ์แน่ เพราะเขาต้องคิดเรื่องปากท้องของ
ตัวเองและครอบครัว ประกอบกับเขาต้องเผชิญ
สิ่งยั่วยุเย้ายวนมากกว่าพระสงฆ์ตัéงแต่วันจันทร์
ถึงวันเสาร์ พระสงฆ์หลายท่านรู้จิตวิทยาเรื่องนีéก็
เอ่ยปากชกัชวนตัéงแต่เริม่มสิซาเลยว่าให้เราพูดคุย
กบัพระเจ้าในเร่ืองทกุข์ร้อนกงัวลใจ และมอบสิง่
นัéนให้พระเจ้าช่วยแนะน�าในพิธีมิสซานีé

ผมเองและหลายท่านก็เคยเบื่อเวลาไป
ร่วมมสิซา ไปหลบัในวดัอยูบ่่อยæ (โดยไม่ตัéงใจ) 
แต่เมือ่เทยีบกบัการไปร่วมงานพธิต่ีางæ ทางสงัคม
และทางราชการ ต้องยอมรับว่ามิสซานัéนเป็นพิธี
ที่ภายในหนึ่งชั่วโมงมีความสมบูรณ์แบบที่สุด ได้
มากกว่าเสยี ถ้าเป็นภาพยนตร์กเ็รยีกว่ามคีรบทกุรส 
บางงานทาง½†ายโลกเราต้องไปนัง่รอสองหรอืสาม
ชั่วโมง ต้องแต่งตัวอย่างดี จ่ายเงินไปก็ไม่น้อย 
ไปแล้วกลับรู้สึกตัวเองเป็นเพียงไม้ประดับ แต่
ตรงข้ามหากเรามาร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ
อย่างดี เราจะได้ประโยชน์มาก เราได้ทบทวนชวีติ
ในรอบสัปดาห์และขอโทษต่อความผิดในช่วง
เริม่มสิซาท�าให้จติใจเบาขึéน ได้กตญั�สูรรเสรญิ
พระองค์ด้วยค�าพดูและบทเพลงส�าหรบัชวีติทีย่งั
มีลมหายใจอยู่ ได้รับฟังพระวาจาของพระองค์
ที่เตือนใจและให้ก�าลังใจเราในการด�าเนินชีวิต 
ได้มีส่วนร่วมพระมหาทรมานในภาคถวาย ได้
คิดถึงและภาวนาให้บรรพชนผู้มีพระคุณและ
ผู้ล่วงลับไปแล้ว ได้ร่วมรับศีลมหาสนิทอันเป็น
พระกายของพระคริสต์ดียิ่งกว่าการได้ร่วมโต�ะ

เสวยใดæ และได้ตัéงใจท่ีจะไปด�าเนนิชวีติเอาชนะ
ปัญหาอุปสรรคต่างæ ในสัปดาห์หน้า ไม่มี
งานเลีéยงใดที่ให้โอกาสและให้ประโยชน์กับเรา
มากกว่าพิธีบูชาขอบพระคุณอีกแล้ว 

ที่ส�าคัญที่สุดคือคนที่แอบยินดีเมื่อเห็น
เรามามิสซาไม่ว่าจะด้วยสภาพใดก็ตาม คือ
องค์พระเจ้าท่ีเป็นเจ้าของงาน พระองค์ดีใจท่ี
ลูกæ  มาร่วมทานข้าวและพูดคุยกับพระองค์
ในปัญหาต่างæ พระองค์จะไม่ต�าหนิเราอย่าง
แน่นอน ตรงข้ามกลับจะอวยพรให้เรามีสุขและ
สันติที่แท้จริง 
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมก�รแปลและบัญญัติศัพท์

pessimism = ทุทรรศนนิยม
pew = ที่นั่ง (ของสัตบุรุษในโบสถ์)
Pharisee = ชาวฟาริสี 
 Pharisism = ลัทธิฟาริสี (ชาวฟาริสีเป‡นพวกชาตินิยม เคร่งครัดทาง  
   ก®หมาย รวมตัวกันอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม 
   มีชื่อเสียงในทางลบ ½†ายตรงข้ามคือ ซัดดูสี    
   (Sadducess)
 Pharisaic party = พรรคฟาริสี
pietism = ภักดีนิยม
piety = ความภักดี ความเลื่อมใสศรัทธา ความศรัทธาภักดี 
pilgrim = ผู้จาริก (แสวงบุญ)
pilgrimage = การจาริก(แสวงบุญ) บุญยาตรา 
pious (adj)  = ศรัทธา 
 pious association  = ชมรมกิจศรัทธา 
 pious practice  = การปฏิบัติกิจศรัทธา 
piscine (หรือ sacrarium - ละติน) = ภาชนะใส่น�éาที่ใช้ในกิจศักด์สิทธิ์ 
plainchant (Gregorian chant) = เพลงเกรโกเรียน เพลงละติน 
   (ในมิสซาและพิธีศักดิ์สิทธิ์อื่น æ )
planeta (casual - ละติน)  = เสืéอกาซูลา (เสืéอคลุมส�าหรับพระสงฆ์ใส่ท�ามิสซา) 
plenary indulgence = พระคุณการุณย์บริบูรณ์
plenitude = ความบริบูรณ์ 
pleroma (กรีก)  = สภาวะอันสมบูรณ์ของพระเจ้า 
   (หมายถึง God’s being) 
 pleroma Christi = ภาวะบริบูรณ์ของพระคริสตเจ้า 
   (ดู ยน 1:16 อฟ 1:23 คส 1:19 และ 2:9)

P
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ทวงทํานองแหงรัก
ผงศิล�

พีน้่องครบั พ่ออ่านเรือ่งเล่าเรือ่งลกูแกะหลงทาง เป็นประสบการณ์ของพระสงัฆราชฟลูตนั เจ ชนี พ่อได้ข้อคดิ
ที่ดีส�าหรับพ่อเอง และเรื่องเล่านีéน่าจะให้ข้อคิดที่ดีแก่พี่น้อง จึงขอน�ามาแบ่งปันกับพี่น้องนะครับ

เมือ่พระสงัฆราชฟลูตนั เจ ชนี ยงัเป็นพระสงฆ์หนุม่ ท่านได้รบัมอบหมายให้เป็นคณุพ่อเจ้าอาวาสวดัเลก็æ 
แห่งหนึ่ง บ่ายวันหนึ่งในÄดูร้อนท่านก�าลังนั่งอยู่ในที่ฟังแก้บาป ผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ที่ฟังแก้บาป คุกเข่าลง 
และกล่าวว่า “คุณพ่อ นัง่ตามสบาย ไม่มีอะไรนะ ฉนัไม่ได้มาแก้บาป ฉนัมาเพราะแม่ของฉนัสัง่ให้มา ฉนัขอคกุเข่า
อยู่ที่นี่สักห้านาที เพื่อแม่ของฉันจะได้สบายใจแล้วฉันก็จะไป” 

คุณพ่อฟูลตัน ชีน เริ่มเป�ดการสนทนาโดยถามชื่อของเธอ เธอตอบว่าเธอชื่ออากาทา “ชื่อนีéเป็นชื่อที่มี
ความหมายดมีาก อากาทาหมายความว่าดีหรือเมตตา” คณุพ่อกล่าวชม ผูห้ญงิคนนัéนหัวเราะคกิคกัพร้อมกบับอก
คุณพ่อว่า เธอเป็นผู้หญิงไม่ดี เธอเคยเข้าคุกมาแล้วด้วย และเธอเคยสวดขอพระเจ้าให้ช่วยเธอให้ออกจากคุก 
แต่พระเจ้าไม่เคยตอบค�าภาวนาของเธอเลย “สงสัยพระเจ้าคงมีงานเยอะ” เธอพูดพลางยิéมเยาะ “ว่าแต่ว่าคุณพ่อ
อยากจะฟังเรื่องของฉันต่อไหม...” คุณพ่อผงกศีรษะ ยิéม และขอให้เธอเล่าเรื่องของเธอต่อไป

เธอเล่าต่อไปว่าต่อจากนัéนเธอเลยไปขอความช่วยเหลือจากปีศาจ โดยสัญญาว่าจะท�าทุรจารศีลมหาสนิท 
9 ครัéง เพือ่แลกกบัการช่วยเหลอืของปีศาจให้เธอได้ออกจากคกุ เธอเล่าว่าหลงัจากเธอท�าบาปหนกันีé 9 ครัéง อกีแปดวนั
ปีศาจก็ช่วยเธอให้ได้รับอิสรภาพ “แล้วคุณพ่อคิดเห็นอย่างไรละ” เธอถามคุณพ่อฟูลตัน ชีน

คุณพ่อตอบเธอว่า ปีศาจมันเป็นนักต่อรองที่เก่งจริงæ มันให้อิสรภาพแก่คุณแลกกับการเป็นเจ้าของ
วญิญาณของคุณตลอดนรัินดร “แต่อากาทา เช่ือพ่อเถอะลกู ตราบใดกต็ามทีล่กูยงัมคีวามรกัในหวัใจ ปีศาจกไ็ม่อาจ
ครอบครองลกูได้ พ่อรูว่้าลกูมาทีน่ีเ่พราะลกูรกัคณุแม่ของลกู ลกูจงึยอมท�าตามค�าขอของท่าน อยูท่ีน่ี ่รบัพระเมตตา 
และคืนดีกับพระเจ้าเถิดลูก” แทนค�าตอบเธอถอนหายใจและเดินจากไป 

คุณพ่อยังคงอยู่ในที่ฟังแก้บาปเพื่อรอคอยเธอกลับมาสารภาพบาป แต่เธอไม่ได้กลับมา เมื่อเริ่มมิสซา
คณุพ่อขอให้สตับรุุษทกุคนทีม่าร่วมมิสซาร่วมใจกนัภาวนาวอนขอเพือ่ความตัéงใจพเิศษของท่าน หลงัจากถวายมสิซา
เสรจ็แล้ว คณุพ่อคุกเข่าลงและสวดภาวนา เวลาค่อยæ ผ่านไปพร้อมกบัสตับุรษุท่ีค่อยæ ทยอยเดนิออกจากวดั เวลา
ผ่านไปนานมาก ทกุคนออกจากวดัหมดแล้ว คนจัดวดัป�ดไฟและรอท่ีจะป�ดประตูวดั คณุพ่อขอกญุแจวดัจากคน
จดัวดั และบอกกบัเขาว่าท่านจะป�ดประตวูดัเอง คนจดัวดักลบับ้านไปแล้ว คณุพ่อยงัคงสวดอยูใ่นวดั หลายชัว่โมง
ผ่านไป ท่านได้ยนิเสยีง½ีเท้าของคนæ หนึง่ก�าลงัเดนิเข้ามาในวดั หวัใจของคณุพ่อเปี›ยมด้วยความยนิด ีอากาทาเดนิมา
คุกเข่าลงข้างæ คุณพ่อ เธอร้องไห้ และเริ่มสารภาพบาปทุกประการที่เธอได้กระท�า เธอกลับเป็นลูกของพระ และ
ได้รับสันติสุขในใจกลับคืนมา แน่นอนอีกคนหนึ่งที่มีความสุขมากæ ในวันนัéนก็คือคุณพ่อฟูลตัน ชีนนั่นเอง 

ลูกแกะหลงทาง

ชวนรําพึง

พี่น้อง เรื่องเล่�นี้สอนพ่ออย่�งม�กให้ตระหนักถึงหน้�ท่ีของพ่อท่ีจะพย�ย�มทุกท�งเหมือนกับคุณพ่อ
ฟลูตนั ชีน ทีจ่ะนำ�วญิญ�ณของผูท้ีเ่ปรยีบเสมอืนแกะหลงท�งให้กลบัม�ห�พระเยซเูจ้�น�ยชมุพ�บ�ลทีแ่สนด ีและ
แน่นอนคำ�ภ�วน�ของพี่น้องเป็นสิ่งที่จำ�เป็นอย่�งม�กในก�รทำ�ง�นนี้

เรื่องนี้เตือนใจเร�ทุกคนเช่นกัน คำ�พูดของคุณพ่อฟูลตัน ชีน ท่ีว่� “ปศ�จมันเป็นนักต่อรองท่ีเก่งจริงๆ 
มันให้อิสรภ�พแก่คุณแลกกับก�รเป็นเจ้�ของวิญญ�ณของคุณตลอดนิรันดร” ขอให้คำ�พูดน้ีเตือนใจเร�
ทกุครัง้ทีเ่ร�ทำ�บ�ป ให้เร�หนัม�พ่ึงพ�พระเมตต�ของพระองค์ผ่�นท�งศลีอภยับ�ปเสมอ เพร�ะ “…เชือ่พ่อเถอะลกู 
ตร�บใดก็ต�มที่ลูกยังมีคว�มรักในหัวใจ ปศ�จก็ไม่อ�จครอบครองลูกได้” พ่อก็เชื่อเช่นนั้นครับ และพ่อกับพี่น้อง
พระสงฆ์ทุกท่�นพร้อมเสมอที่จะเป็นผู้แทนของพระเยซู เจ้� ณ ที่ฟังแก้บ�ปครับ
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พระพรที่สําคัญ	'วันเวลา'
ปริญ

ร่มไม้ประจ�ากลุม่ของเด็กæ ประถมกลุม่นีé 
ก็คงคล้ายæ สภากาแฟของผู้ใหญ่ เมื่อเหนื่อย
จากการเล่นก็จะล้อมวงพูดคุยกัน มันเป็นเวลา
เดียวกับที่ฉันเดินเข้าไปคุยกับพวกเขาซึ่งก�าลัง
หัวเราะกันสนุกสนาน

“ฉลาม มือถือเล ่นเกมเก ่าแล ้วจะ
เปลี่ยนมัéย”

“แม่เราไม่ให้หรอก”
“สู ้น ้องนิดหน่อยลูกครูแจŽวก็ไม่ได้” 

เจ้าโก้หวัหน้ากลุม่เร่ิมเล่าซะเหน็ภาพเลย “วนันัéน
นิดหน่อยเล่นเกมในมือถือแต่เช้า เราขี่จักรยาน
ไปเห็น แม่นิดหน่อยเลยดุเล่นอะไรกันนักหนา 
นิดหน่อยก็เลยเดินหนีออกไปเล่นที่อื่น เรา
ขี่จักรยานผ่านไปอีกครัéงก็เห็นนิดหน่อยนั่งเล่น
ใกล้โอ่งน�éา เชื่อมัéย ตอนเราขี่จักรยานไปซืéอขนม
ทีร้่านค้า ครแูจŽวแม่นดิหน่อยไปซืéอของด้วย แล้ว

เล่าให้คนที่นั่นฟังว่า นิดหน่อยเล่นเกมแต่เช้า 
ดกุเ็ปลีย่นทีเ่ล่น เหน็นานมากไม่อยูใ่นบ้าน กเ็ลย
ตามออกไปดูเห็นนั่งเล่นเกมอยู่ข้างโอ่งน�éา ก็เลย
ดไุปว่า.......เล่นนานมากไปแล้ว ไม่รูห้รอืว่าเครือ่ง
มนัร้อนจะพงัแล้ว ว่าเสรจ็กเ็ดนิเข้าบ้าน นานเข้า
กแ็ปลกใจลกูสาวอนบุาลน่ารกัไม่เห็นเดนิตามมา
ก�าลงัจะเรยีกกเ็หน็เดนิเข้ามา เลยถามว่าโทรศพัท์
มือถืออยู่ไหน นิดหน่อยตอบว่า ก็แม่บอกว่า
มันร้อนก็เลยเอาลงแช่น�éาในโอ่งจะได้เย็นเร็วæ 
จะได้เล่นได้อีกไง แกเอ้ยฉันล่ะวิ่งไปดูโทรศัพท์
ตัéงว่าแพงของฉันนอนนิ่งในโอ่งน�éา เอาขึéนมา
ก็ท�าอะไรไม่ได้แล้ว มันจมน�éาตายตัéงนานแล้ว” 
พวกเด็กæ รวมทัéงฉันเองหัวเราะกันสนุกสนาน 
แต่ฉนัว่าครแูจŽวหวัเราะไม่ออกแน่ เดีëยวเป�ดเรยีน
ต้องถามซะหน่อยว่า โทรศัพท์จมน�éาตายจริง
หรือเปล่า

คบเด็กเต็มบาน
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“สู้ปาล์มได้นิ” เจ้าบอลเร่ิมบ้าง “เมื่อ
วานนีéพ่อกะแม่ปาล์มพาไปทานข้าวทีร้่านในเมอืง 
ปาล์มบอกว่านั่งรถก็เล่นเกมไปตลอดทางจนแม่
ว่า พอไปถึงร้านอาหารแม่บอกให้ช่วยส่งจานก็
ไม่ส่ง ส่งช้อนส้อมกไ็ม่ส่ง ตกัน�éาแขง็เทน�éากไ็ม่ท�า 
แม่ปาล์มเลยบอกว่าเดีëยวเถอะæ เล่นดีนักเกม 
เดีëยวก็ไม่ต้องกินข้าวหรอก”

พวกเรามองดูเจ้าปาล์มที่นั่งเงียบแล้วก็
ยิéมตามปกต ิก่อนจะช่วยเล่าต่อไปว่า “เกมก�าลงัจะ
ได้คะแนน ก�าลงัจะชนะ ผมกเ็ล่นไม่ยอมกนิอะไร 
แม่ดุบอกให้หยุดก่อนแล้วกินข้าว เมื่อนานเข้า 
อยู่æ แม่ก็ตะโกนเรียกชื่อผมดังลั่น เดินมาหา
แล้วกระชากมือถือไปจากมือผมแล้วเหวี่ยงลง
พืéนปูนแรงแตกกระจาย แล้วก็บอกว่า จะได้
กินข้าวซะที” เรื่องเล่าเรื่องนีéตื่นเต้นน่ากลัวจน
พวกเราทุกคนรวมทัéงฉันด้วยเงียบไปตามæ กัน 
เพราะรู้ว่าแม่เจ้าปาล์มดุน่ากลวั ไม่มีใครกล้าถาม
อะไรจากเจ้าปาล์มเลยว่าต่อไปเกิดอะไรขึéน

“บักอ้วนนี่ไง เล่าสิเรื่องมือถือ” ทุกคน
หันมาทางเจ้าอ้วนจอมซ่าส์ “แม่ตีสองวันก่อน 
แม่บ่นว่า...บักขีéโง่เอ้ย โรงเรียนเขาไม่สอนนิ”

“อ้าว มันเกี่ยวอะไรกับโรงเรียนล่ะทีนีé” 
ฉันถามงง

“ผมไม่รู ้ครับ” เจ้าอ้วนเริ่มเล่า “แม่
ผมซืéอมือถือใหม่ ผมก็เลยขอมือถือเก่าไว้เล่น
เกม ก็พวกนีéแหละสอนผมเล่น” พูดแค่นีéเพื่อน
บางคนผลักหัวเจ้าอ้วนพร้อมกับอีกหลายæ 
คนร้องว่าพร้อมกันว่าโทษกันท�าไม

“แรกæ กเ็ล่นเกมธรรมดาæ ต่อมาพวกนีé
แหละสอนว่าเล่นจากอินเทอร์เน็ตสนุกกว่า 
แล้วก็เ ร่ิมสอนผมใช้อินเทอร ์เน็ตตามบ้าน 
แต่เวลาไปเล่นที่อื่นæ ผมเห็นเจ้าเบดเล่นได้เฉย 

ผมก็ถามถึงได้รู้ว่ามันเติมเงินเล่นเน็ต
ผมก็เลยไปแคะกระปุกเอาเงินมาเติม

โทรศัพท์ มันไม่มีใครบอกผมว่าสมัครแบบไหน 
ผมก็ฟังæ ว่าไม่อัéนæ อะไรไม่รู้ แคะกระปุก
จนหมดก็เล่นได้แค่นิดเดียว ครัéงสุดท้ายก�าลัง
แคะแม่ไปเห็นพอดี พอรู ้ว ่าเอาเงินไปเติม
โทรศัพท์.......”

“แม่มันตีร้องไห้ดังลั่นวันนัéนผมไปเห็น
พอดี” เจ้าเบดตัวน�าเล่นประจ�ากลุ่มรีบรายงาน
ขัดขึéนมาทันที “มันร้องไปด้วยแล้วบอกว่ามัน
เอาเงินไปเติมเน็ต”

“ผมก็บอกแม่ว่าเอาแบบสามร้อยบาท
ไม่อัéนæ อะไรนี่แหละ แต่ไม่รู้ท�าไมเงินมันหมด
เร็วจังแม่ผมก็เลยว่า.....ม...คือโง่แท้ให้เขา
หลอกได้ โรงเรียนเขาไม่สอนหรือไง”

พวกเราหัวเราะกับเจ้าอ้วนที่โดนตี แต่
ฉันนี่สิคิดไปไกลว่า ต่อไปนีéเป็นหน้าท่ีโรงเรียน
ต้องสอนไปซะทุกเรื่องเลยนะนี่ ว่าแต่ท�าไม
แม่เขาไม่สอนเองล่ะน้อ

วงสนทนาวันนัéนมีแต่เรื่องสนุกสนาน
เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ ฉันได้แต่มองพวก
เด็กæ ที่โดนข้าศึกแนวใหม่ลุกÎือบุกพวกเขามา
อย่างรวดเร็ว

“เรื่องอย่างนีéสมัยครูเด็กæ ไม่มีหรอก 
มันก็แค่ความเพ้อ½ันแบบในหนังวิทยาศาสตร์ 
แต่เวลานีéมันกลายเป็นเรื่องจริง และจะมีอะไร
อีกหลายอย่างที่พวกเธอจะเจอในอายุของ
พวกเธอ ครูแค่อยากบอกว่าทุกอย่างที่เกิด
ขึéนในโลกเราก็เป็นเรื่องการพั²นา ก็ต้องรู้จัก
ใช้มันอย่างถูกต้องและเต็มประโยชน์ในทาง
ที่ดี ใช้ไม่ถูกทางถูกเวลาละ ก็จะตกเป็นทาสของ
มันนะ” 
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ผานมา	55	ป	พอจะมีเร�่องเลาสูกันฟ�ง
จันทร� ก�ญจนบัตร

“สวัสดีปีใหม่ 2561 / 2018” โอกาสปีใหม่นีé 
ดิฉันวอนขอพระพรและความรักของพระผู ้เป็นเจ้า 
โปรดหล่ังมาสู ่บรรดาสมาชิกแฟนคลับ และผู ้อ่าน
อดุมศานต์ ทกุท่าน ขอให้พระพร ความรกั และสนัตสิขุ 
อยู่กับทุกท่านตลอดไปเทอญ...

ส�าหรบัปีใหม่นีé ดฉินัยังมเีร่ืองราวสาระดæี มาเล่า
แบ่งปันอีกเช่นเคย เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ได้ไปร่วมพิธี
มสิซากบัลูกæ หลานæ ได้ฟังพระสงฆ์องค์หนึง่เทศน์ ซ่ึง
เมือ่ฟังแล้วรูส้กึประทบัใจมาก ท่านมวิีธกีารเทศน์ทีจ่งูใจ 
โดยน�าเอาเรื่องราวใกล้ตัวในชีวิตประจ�าวันมาเทศน์ 
เป็นการจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ และอยาก
จะถ่ายทอดเนืéอหาให้ท่านผู้อ่านอุดมศานต์ลองน�าไป
ไตร่ตรองว่า มันเป็นสิ่งที่เราควรน�าไปแบ่งปันให้คน
รอบข้าง เขาอาจจะเกิดความตัéงใจท�าตามก็ได้

คณุพ่อเทศน์ด้วยน�éาเสยีงทีด่งั ฟังชดั มจีงัหวะ 
และจะเน้นในบางค�าจึงท�าให้สัตบุรุษตัéงใจฟังมากขึéน 
แทนที่จะใจลอยไปในทิศทางอื่น แม้แต่หลานæ ที่ยัง
เล็กæ ก็ยังมีสมาธิในการฟัง บางช่วงบางตอนคุณพ่อก็
จะมีมุกตลก ท�าให้สัตบุรุษหัวเราะกันได้ทัéงวัด เทคนิค
ในการเทศน์ดีมาก ท�าให้ผู้ฟังตัéงใจฟังไม่เบื่อ ฟังแล้ว
ไม่เครียดและน�าไปใช้ประโยชน์ได้

คุณพ่อเริ่มเทศน์ด้วยการเล่าว่า ปกติคุณพ่อ
จะไปท�ามิสซาและเทศน์ให้แก่ผู ้ต้องขัง (นักโทษ) 
ที่นับถือศาสนาคริสต์ในสถานกักกันเป็นประจ�าอยู่แล้ว 
แต่แล้ววันหนึ่งเจ้าหน้าที่ของเรือนจ�าได้ขอให้คุณพ่อ 
จากบ้านผู้หว่าน บ้านพักพระสงฆ์เกษียณ สามพราน 
ช่วยไปเทศน์ให้กับนักโทษฉกรรจ์ที่มักก่อปัญหาตลอด
เวลาในเรือนจ�านัéน

ความวิตกและกังวลเกิดขึéนแน่นอน เพราะเขา
เหล่านัéนไม่ได้นับถือคริสต์เหมือนกับเรา เขาจะสนใจ

ฟังหรือ? จะเกิดประโยชน์ไหม? แต่ที่ในสุด คุณพ่อ
ก็ยินดีไปตามค�าเชิญนัéน คุณพ่อสวดขอพระจิตเจ้า
ช่วยให้ท่านสามารถเทศน์ได้และขอให้พวกเขาเข้าใจถึง
ความปรารถนาดีที่เรามีให้กับพวกเขา 

คุณพ่อมีความเชื่อและไว้ใจในพระผู้เป็นเจ้า 
และมันเป็นกรณีท้าทายว่า คุณพ่อจะสามารถชนะใจ
นักโทษเหล่านัéนได้ไหม จากเดิมทางเรือนจ�าแจ้งยอดว่า
จะมีผู้ต้องขังเข้าร่วมฟัง 30 คน แต่ในวันที่คุณพ่อไป
เทศน์จรงิæ นัéนกลบัเพิม่เป็น 60 คน คณุพ่อคดิเล่นæ ว่า 
ถ้าหากเทศน์แล้วพวกเขาไม่พอใจ ไม่ถูกใจ ฟังไม่เข้าหู 
และถ้าพวกเขาโกรธขึéนมาล่ะ คุณพ่อจะท�าอย่างไร?

ดฉินัเข้าใจความรูส้กึนีé เพราะเคยมปีระสบการณ์
คล้ายæ กันกับคุณพ่อ คือเวลาที่ดิฉันได้รับเชิญไปพูด
แบ่งปันให้กับคณะครูและนักเรียนฟัง ดิฉันเกิด
ความกังวลว่าคนฟังจะรับได้ไหม? จะคุยกันเอง? หรือ
จะเดินออกจากห้องประชุมไหม? ต้องลุ้นและกังวลจน
นอนไม่หลบั แต่ด้วยความเชือ่ทีว่่าพระจิตเจ้าจะทรงช่วย
เราให้ผ่านเหตกุารณ์นัéนæ ไปได้ด้วยดี และท�าให้ทกุครัéง
ประสบความส�าเร็จ และได้รับการยอมรับ 

คุณพ่อเล่าต่อไปว่า เมื่อวันนัéนมาถึง เวลาที่
พ่อไปยืนอยู่หน้าห้องประชุม ขาก็เริ่มสั่นเมื่อเห็นแววตา
ที่ดุดันไม่เป็นมิตร จิตใจเย็นชา และพร้อมจะระเบิด
อารมณ์ขุน่มวัให้ประจกัษ์ต่อพวกเดยีวกนั พ่อไม่เคยอยู่
กบักลุม่คนแบบนีéมาก่อน พ่อรบีสวดขอพระให้พระองค์
โปรดประทานความเข้มแข็ง กล้าหาญ และพร้อมที่จะ
พูดกับพวกเขา

พ่อกล่าว สวัสดี และยกมือไหว้พวกเขาเหล่า
นัéน พร้อมทัéงแนะน�าตัวเองว่าเป็น “บาทหลวง” และ
บอกถึงเหตุผลการมาปรากฏตัวของพ่อในวันนีé ซึ่งทาง
เจ้าหน้าที่เรือนจ�าได้ขอให้พ่อเข้ามาพูดคุยกับพวกเขา

เทศน์ที่นาจดจํา
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อย่างไม่เป็นทางการ ใครสงสัยก็ถามได้ทกุเรือ่ง และพ่อ
จะตอบเท่าที่พ่อจะตอบได้

คณุพ่อพดูว่า “พวกเราทกุคนคงจะไม่มีความสุข
มาก เพราะคิดถึงบ้าน คิดถึงครอบครัว และคิดถึงคน
ท่ีเรารัก พ่อเข้าใจความรู้สึกนีéและถ้าเป็นตัวพ่อเองก็
คงจะเหมือนกับพวกเรา แต่พ่ออยากจะบอกว่า พวกเรา
ยังสามารถช่วยครอบครัวที่พวกเรารักได้ แม้ตัวเราจะ
อยู่ในเรือนจ�านีé”... จากค�าพูดของคุณพ่อเพียงไม่กี่ค�า 
ท�าให้บรรดาผู้ต้องขังเหล่านัéนหันมาสนใจ พวกเขาเริ่ม
มองมาที่คุณพ่อ และชักเริ่มอยากรู้ว่า ตัวเขาจะสามารถ
ช่วยครอบครัวของเขาได้อย่างไร? จะเป็นไปได้หรือ? 

คุณพ่อเล่าต่อไปว่า “ขอให้พวกเราอยู ่กัน
อย่างสามัคคี รักใคร่ ช่วยเหลือกันและกัน เพื่อให้เกิด
มติรภาพทีด่ ีมคีวามรูส้กึอบอุน่ใจเกดิขึéน การท�าความดี
นัéนท�าได้ไม่เลือกที่ ไม่เลือกเวลา ขอให้พวกเรารีบ
ท�าความดีสะสมบุญเอาไว้ทุกæ วัน และก่อนจะเข้านอน
ก็สวดวอนขอส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราแต่ละคนนับถือนัéน 
ได้ช่วยน�าอานิสงส์หรือผลบุญของการท�าความดีนัéนæ 
ไปยังคุณพ่อคุณแม่ ญาติ พี่น้อง หรือคนในครอบครัว 
ไม่ว่าจะเป็นลูกæ หรือภรรยาของพวกเรา

เพือ่ว่าลกูæ ของพวกเรากจ็ะเป็นเดก็ด ีตัéงใจเรยีน 
รักพ่อรักแม่ ส่วนภรรยาก็จะตัéงใจดูแลลูกæ ให้เป็น
คนดี เพราะทกุคนมคีวามหวัง พ่อเชือ่ว่าพวกเขาเหล่านัéน
ก็ยังคิดถึงพวกคุณที่อยู ่ที่นี่ และรอคอยให้พวกคุณ
พ้นโทษมีอิสรภาพ... เห็นไหมครับว่า พวกเราก็สามารถ
ช่วยครอบครัวของเราได้ ถ้าพวกเราหมั่นท�าความดี 
เป็นแบบฉบับ เป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้ท�าตาม มันไม่
ยากเลย พวกเราท�าได้ พ่อขอเป็นก�าลังใจให้พวกเรา
ทุกคน และกล้าที่จะท�าความดี เพราะการท�าความดี 
ท�าได้ทุกที่ ทุกเวลา... ถ้าหากใครมีค�าถามหรือมีปัญหา
ที่คาใจ คิดไม่ตก แก้ปัญหาไม่ได้ ก็สามารถโทรคุยกับ
พ่อได้เสมอนะ

จากการพูดคุยอย่างเป็นกันเองของคุณพ่อที่
จรงิใจ และปรารถนาด ีซึง่พวกเขาทกุคนรับรูไ้ด้ แน่นอน

ว่าจากสายตาที่เหีéยมโหดกลับกลายเป็นสายตาแห่ง
ความอ่อนโยน และมีรอยยิéมที่เบิกบานเต็มห้องประชุม 
พวกเขายอมรบัและปฏบิตัติาม แค่นีéคณุพ่อกโ็ล่งอกแล้ว 

คุณพ่อบอกว่า นี่คือความช่วยเหลือจาก
พระจิตเจ้าที่ประจักษ์แก่ตัวคุณพ่อเอง นี่ไม่ใช่½ีมือ
หรือ½ีปากของพ่อ แต่เป็นพระจิตเจ้าที่ช่วยพ่อในการ
ไปแบ่งปันครัéงนัéน โดยอาศัยพระเมตตาของพระเป็น
เจ้าที่มีต่อบรรดาผู้ต้องขังเหล่านัéน ซ่ึงเป็นดังสายธาร
ที่ช ่วยจะหล่อเลีéยงจิตใจและฟ„ œนฟูชีวิตพวกเขาให้
เริ่มต้นใหม่อย่างดี

คุณพ่อยังได้เทศน์เสริมอีกว่า เวลาที่พ่ออยู่กับ
พวกเณรเล็ก พ่อจะให้ความรัก ความสนใจ และให้เขา
รู้ว่า เขาทุกคนมีคุณค่า และเมื่อใดที่มีเณรเล็กเรียกร้อง
ความสนใจ อย่างเช่นเวลาว่ิงเล่นหรือเล่นกีÌาแล้ว
หกล้มเกดิบาดแผล เขาอยากให้พ่อท�าแผลทีถ่ลอกเพยีง
เล็กน้อยนัéนให้ พ่อก็สละเวลาช่วยท�าแผลให้เขา และ
เป†าแผล ใส่ยา ลมปากที่เป†าไปนัéนไม่ได้ช่วยใดæ เลย 
แต่เด็กเณรกลับรู้สึกอุ่นใจว่า แผลต้องหายเพราะพ่อมี
ยาวิเศษ 

มาถึงตรงนีéท่านผู้อ่านคงเข้าใจเหมือนดิฉัน 
เราจะเห็นได้ว่า คุณพ่อใช้หลักง่ายæ คือ รักทุกคน 
น�าความรักของพระไปสู่ทุกคน ท�าความดี ท�าแล้วมี
ความสุข ท�าง่ายæ ค่อยæ สะสมความดี หรืออย่างน้อย
เมื่อท�าดีแล้วย่อมจะเห็นผลทันทีกับตัวผู้กระท�า จะรู้สึก
มีความสุข อิ่มเอมใจ สุขใจ หัวใจพองโต ปลาบปลืéมที่
ได้ท�าความดีหรือท�าบุญ 

จึงขอท่านผู ้อ ่านและ “สมาชิกแฟนคลับ
อดุมสาร-อดุมศานต์” ทกุท่าน ช่วยให้ก�าลงัและแบ่งปัน
สิง่ดีæ ให้กับคนรอบข้าง จงน�าแสงสว่างไปยังผู้ทีไ่ม่รูจั้ก
พระ และน�าก�าลังใจไปมอบให้เพื่อนร่วมโลก... “จงรัก
เพื่อนมนุษย์ เหมือนรักตนเอง” อย่าทิéงโอกาสในการ
ท�าความดี เริม่จากท�าดีในสิง่เลก็æ น้อยæ ค่อยæ สะสม
ไปเรื่อยæ เพราะวันหนึ่งข้างหน้า พระเจ้าจะประทาน
บ�าเหน็จรางวัลในสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่นัéนให้กับเรา 
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บทความในเดือนนีé เป็นข้อคิดที่ได้จาก
ตัวอย่างดีæ ของคนไทย 2 คน ที่ได้จุดประกาย
สิง่ดæี ส่งต่อให้กบัผูค้นในสงัคม กบัผูช้ายทีมี่ชือ่ว่า 
“µÙ¹ ºÍ´ÕéÊáÅÁ” ที่สร้างปรากฏการณ์การวิ่ง 
2,215.40 กโิลเมตร ในช่วงเวลา 55 วนั ตัéงแต่วันที่ 
1 พÄศจิกายน - 25 ธันวาคม 2560 เพื่อระดม
เงินบริจาคจากประชาชนไทย ซืéออุปกรณ์เครื่องมือ
แพทย์ให้แก่โรงพยาบาล 11 โรงพยาบาลที่
ขาดแคลน การวิง่ครัéงนีé เป็นครัéงทีส่อง ครัéงแรก คอื 
วิ่งจากกรุงเทพฯ - บางสะพาน 10 วัน พร้อมเงิน 
85 ล้านบาท ระดมเงินซืéออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่
โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คุณตนูไม่ใช่คนแรกท่ีท�าสิง่ดีæ เพือ่สงัคม
เช่นนีé ย้อนไปเม่ือ 30 ปีท่ีแล้ว ในปี 2529 มีอาจารย์
พิเศษมหาวิทยาลัยราชภั® มหาวิทยาลัยราชภั®
พระนครศรอียธุยา ÍÒ¨ÒÃÂ�äªÂÇÑ²¹� ÇÃàªÉ°ÇÃÒ©ÑµÃ 
ปัจจุบันอายุ 63 ปี เคยวิ่งเส้นทางจากใต้สุดขึéน
เหนอืสดุ เพือ่หารายได้ช่วยเหลือนกัเรียนขาดแคลน
อาหารกลางวนั โดยวิง่ผ่านจงัหวดัทัéงสิéน 24 จงัหวดั 
ใช้เวลา 2 เดอืน และมสีถติใินการบรจิาคเลอืดมาก
ถึง 512 ครัéง 

อะไรที่จุดเริ่มต้นของการ “ÇÔè§” ของชาย
ทัéงสองคนนีé??

ค�าว่า “»̃ÞËÒ” เป็นจดุเริม่ของการเดนิทาง
ในการท�าสิง่ดæี เริม่จากได้เดนิเข้าไป “àËç¹” ปัญหา 
และได้ “ÃÑºÃÙŒ” ปัญหา และ “ÍÂÒ¡ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ” ใน
การ “á¡Œä¢” ปัญหา 

คุณตนู เป�ดใจว่า แรงบันดาลใจในการว่ิง 
เริ่มต ้นจากการได้ รับเชิญไปท�ากิจกรรมช่วย
สร้างอาคารที่โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ผู ้อ�านวยการพาไปดูสถานที่ 
จงึคิดว่า กจิกรรมปกตอิาจช่วยอะไรได้ไม่มาก และ
ผูอ้�านวยการได้บอกว่า การแก้ไขปัญหาทางสขุภาพ
และลดปัญหาการไปใช้บริการทางสาธารณสุข คือ 
การออกก�าลงักาย ซึง่คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนกั และ
คนป†วยหลายคน ไม่ยอมท�า 

คุณตูน จึงใช้ “¡ÒÃÇÔè§” เป็นการระดม
ทุนบริจาค และท�าให้การออกมา “วิ่ง” เป็นการสื่อ
เชิงสัญลักษณ์ของการ “รักษาสุขภาพ” เพราะการ
วิ่งคือการออกก�าลัง ท�าให้ร่างกายแข็งแรง 

อาจารย ์ไชยวั²น์ วรเชษ°วราฉัตร 
หลังเรียนจบวิทยาลัยครู ไป½ƒกงานที่วัดพระรูป 
จังหวัดเพชรบุรี ได้พบกับเด็กคนหนึ่งที่ยากจน 
ต้องมาอาศัยข้าวที่วัดกิน ภาพของ “ปัญหา” 
การขาดแคลนอาหารของ เด็ก จุดให ้ เกิด
แรงบันดาลใจอยากท�าสิ่งดี จึงนั่งรถไฟไปอ�าเภอ
เบตง เริ่มวิ่งเพื่อรับบริจาค โดยทางอ�าเภอแต่ละที่
ร่วมด้วย ซึ่งสมัยก่อน การติดต่อประสานงาน 
เส้นทางการว่ิง ล�าบากมาก จนที่สุด ระดมทุน
ได้เกิน 2 ล้านบาท เพื่อน�าเงินไปช่วยแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนอาหารของเด็กยากจน 

แรงบันดาลใจในการ “àÃÔèÁµŒ¹” ท�าดีของ
ทัéงสองคน เริม่ต้นมาจาก “ปัญหา” ทีไ่ด้เหน็ และคดิว่า 
ตนเองจะมีส่วนร่วมเพื่อช่วยให้สังคมดีขึéนได้
อย่างไร จงึใช้ “µ¹àÍ§” มาเป็นต้นทนุในการขบัเคลือ่น
เพื่อ “á¡Œä¢” และท�าให้เกิดสิ่งที่ดีเกิดขึéน 

ข้อคิดที่เราได้คือ เมื่อเกิด “»˜ÞËÒ” หรือ
เมื่อ “àËç¹»˜ÞËÒ” แล้ว เราท�าอย่างไรต่อ? บ่น
กับปัญหา ที่ได้รับรู้ แล้วเดินจากไป รู้สึกสมเพช 
สงสาร มีอารมณ์ร่วม อารมณ์อิน โทษสังคม โทษ

	กาว	คน	ละ	กาว

คริสต์	คิด	กับนักจิตฯ
ดร.จิตร� ดุษฎีเมธ� บัณฑิตวิทย�ลัย มศว.
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คนอื่น ที่ท�าให้เกิดปัญหา หรือ เข้าไปซ�éาเติมกับ
เรื่องราวที่เป็นปัญหา 

ปัญหาก็ยังคงเป็นปัญหา....
หากเราสามารถที่จะใช้ปัญหา เป็นจุด

เริม่ต้น ของการเปลีย่นแปลงและสร้างปรากฏการณ์
ดีæ ให้เกิดขึéนในสังคมได้มากมาย เพราะมีปัญหา 
สงัคมนัéนจงึเกดิการช่วยเหลอื ความร่วมมอืร่วมใจ 
ความสามัคคี เพราะมีปัญหา คนจึงมีปัญญาและ
ความรู้อย่างมากมาย 

ปีที่ผ่านมา เราเห็นปัญหาอะไรที่เกิดขึéน
บ้างในชีวิตของเรา ทัéงเรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัว 
เรื่องความสัมพันธ์ เรื่องการท�างาน และเรื่องอื่นæ 
อีกมากมาย ลองนึกปัญหาสักปัญหาขึéนมาสักหนึ่ง
เรื่อง และมองให้เห็นว่า ภาพ½ันที่เรา “ÍÂÒ¡” 
ให้เกิด เพื่อให้ปัญหาท่ีเป็นอยู่มันเล็กลงหรือหาย
ไปได้ คือภาพแบบใด 

คุณตูน อยากเห็นโรงพยาบาลมีเครื่องมือ
ทีเ่พยีงพอกบัการดูแลคนเจบ็ป†วย อาจารย์ไชยว²ัน์ 
อยากเห็นเด็กมีข้าวกลางวันกิน มีสารอาหารที่ดีæ 
เข้าร่างกาย

เริ่มต้น จาก “ÁÍ§ÀÒ¾·ÕèµŒÍ§¡ÒÃàËç¹” ว่า
คอือะไร เพือ่น�าภาพท่ีปรารถนานัéนมา “µÑé§à»‡ÒËÁÒÂ” 
ทีอ่ยากให้เกดิ อยากให้ได้มา จาก “ปัญหา” ทีม่อียู่ 

จะเป็นปัญหาส่วนตวั ปัญหาทีท่�างาน หรอื
ปัญหาสังคม ใดæ ได้ทัéงนัéน อาทิ

ปีท่ีผ่านมา เคยโดนโกง โดนหลอกให้เสยี
ทรพัย์ เพราะจากการเป็นคนใจอ่อน ใจด ีเชือ่คนง่าย 
จนกลายเป็น “คนโง่” เป็นบาดแผล เป็นความ½ังใจ 
ของการท�าดีไม่ได้ดี ท�าดีแล้วโดนหลอก

ปีที่ผ่านมา เพื่อนæ พนักงานที่ท�างาน
ด้วยกัน เกิดความเครียด ความกดดัน ในแผนก 
จนเกิดภาวะท้อใจ ถอดใจ อยากลาออก มีปัญหา
ระหว่างกัน ไม่เว้นแต่ละวัน

ปลายปีที่ผ่านมา มีปัญหาสังคมเกิดขึéน

มากมาย มีข่าวคนฆ่าตัวตาย ด้วยโรคซึมเศร้า 
ในทุกช่วงอายุ

ทุกอย่างที่เกิดล้วนแล้วแต่คือ “»˜ÞËÒ” 
ถ้าเราเพียงตอกย�éาและอยู่กับปัญหาเดิมæ 

ก็มีแต่ยิ่งซ�éาเติมตัวเอง เริ่มสร้างภาพที่ใ½†½ัน 
ต้องการให้เกิด เช่น ฉันอยากช่วยเหลือคนอื่น
อย่างมีสติ และรู้เท่าทันคนมากขึéน ฉันอยากเห็น
ภาพบรรยากาศการท�างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
ฉันอยากท�าให้คนที่ท้อแท้ ผิดหวัง เขาเห็นคุณค่า
ในตัวเองเป็น และออกจากความเศร้าได้

ภาพที่ต้องการให้เกิด คือ เป‡าหมาย 
(Goal) ท่ีอยากให้เป็น ท�าได้ส�าเรจ็ จะเป็นความสขุ
ที่เห็นตนเองเติบโตพั²นาขึéน และยิ่งภาพที่
ต้องการ เป็นเป‡าหมายที่ท�าให้คนอื่นสุข จะยิ่ง
ทวีค่าเกิดคุณค่าทัéงต่อตนเอง คนอื่น และสังคม
ได้ เกดิเป็นความหมายแห่งชวีติ (Meaningful 
of life) ได้ด้วย

เมื่อ “»˜ÞËÒ” เปลี่ยนมาเป็น “à»‡ÒËÁÒÂ” 
จะท�าให้ชีวิตเกิดทางเลือก และทางออก มีหนทาง 
และจะให้เกิด “¨Ø´à»ÅÕèÂ¹” ของเรื่องราวที่เป็น
ปัญหา ให้เกิดเป็นความสร้างสรรค์ได้

เรามีตัวอย่างดีæ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา 
เพื่อให้เราเริ่มต้น “¨Ø´»ÃÐ¡ÒÂ” ตัวเราในปีใหม่นีé
ให้เป็นคนใหม่ที่เติบโตขึéนไปอีกได้ ละการรันทด 
ท้อแท้ ยอมแพ้ต่อปัญหา เป็นการลองมองที่
ภาพสุดท้ายที่เราต้องการให้เกิด ให้ได้ ให้มี ที่เรา
จะท�าให้ตนเอง คนรอบข้าง ครอบครัว ดีขึéนได้ 
แล้วมองให้เห็นต่อถึงกระบวนการที่ท�าให้ได้มา 
และที่ส�าคัญ ลงมือเริ่มท�าตัéงแต่ต้นปี ต้นเดือน 
ต้นอาทิตย์ กันได้เลย 

áÅÐã¹ÇÑ¹Ë¹Öè§ àÃÒ¨Ðà»ÅÕèÂ¹µ¹àÍ§ 
¨Ò¡¤¹ÁÕ “»˜ÞËÒ” ¡ÅÒÂà»š¹¤¹ÁÕ “»˜ÞÞÒ” 
à¾ÃÒÐÃÙŒ¨Ñ¡àÃÔèÁ¹íÒ “»˜ÞËÒ” ÁÒÊÃŒÒ§ “à»‡ÒËÁÒÂ” 
áË‹§ªÕÇÔµä´Œ  
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ภาพเคียงคํา
วีรพันธ์ เอกอักษร�ภรณ์

…..ทั้งเทียนไขไฟสว่�งอย่�งช่วงโชติ คืนสมโภชบูช�คุณนักบุญทั้งหล�ย

เหล่�พี่น้องคนสนิทมิตรม�กม�ย ญ�ติคนต�ยพร้อมหน้�ย�มร�ตรี

…..บรรย�ก�ศตรึงตร�ที่ปร�กฏ ดอกไม้สดช่อใหญ่หล�ยหล�กสี

บรรจงจัดคัดสรรพันธุ์ม�ลี ในหนึ่งปร่วมกลุ่มชุมนุมกัน

…..แต่ละคนต่�งภ�ระและหน้�ที่ ทั้งน้องพี่ห่�งไกลได้สังสรรค์

ระลึกถึงผู้ต�ยว�ยชีวัน คนสำ�คัญข้�งเคียงที่เรียงร�ย

…..พร้อมใจกันหันหน้�เข้�ห�พระ ใช้ว�ระที่ดีมีจุดหม�ย

ถือโอก�สเปดท�งก่อนว�งว�ย เพร�ะคว�มต�ยหนีไม่พ้น..ทุกคนต้องเจอ

สถ�นที่ : วันเสกสุส�นวัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม

 

“หนีไมพน..ทุกคนตองเจอ”
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กองขยะด้วย จงึคดิหาซืéอเสืéอหนาวให้เดก็ยากจน เพราะทีน่ี่
หนาวมาก และเธอเหน็เดก็ใส่เสืéอวอร์มเก่าæแขนยาวตวับาง 
เป็นเสืéอผู้ใหญ่ยาวจนถึงเข่า เมื่อแม่ค้าทราบ แม่ค้าใจดีก็
หาเสืéอหนาวเดก็ให้เท่าจ�านวนเดก็ยากจนในชมุชนกองขยะ 
30 คน หญิงสาวดีใจมากที่ได้ช่วยเด็กæที่นี่

ตายดีกวาทรมานเพราะไมมีขาวกิน 
ระหว่างทีร่อเสืéอหนาวส่งจากกรงุเทพฯ หญงิสาว

และเพือ่นของเธอไปเดนิเยีย่มบ้านของคนจนในชมุชนกอง
ขยะ เธอรู้สึกสงสารเพราะทราบว่า มีคนในเมืองมากมาย
หลายคนแสดงความรังเกียจคนจนในชุมชนกองขยะ 
อย่างเช่น ไม่ซืéอผักที่พวกเขาเอาไปขาย เพราะจ�าได้ว่า
เก็บขยะขาย (ทัéงที่พวกเขาก็รักษาความสะอาดอยู่เสมอ) 
พนักงานร้านค้าออกมาไล่เด็กæเมื่อเด็กไปยืนดูต ้น
คริสต์มาสที่หน้าบริษัทห้างร้าน (เด็กบอกว่าแค่อยากไป
ยืนดูเพราะต้นคริสต์มาสสวยดี มีของสวยงามห้อยอยู่
ด้วย) เวลาท�างานเหนื่อย หิวน�éา ไปขอซืéอน�éา คนขายก็ไล่ 
และไม่ขายน�éาให้ ...

เด็กæยากจนที่นี่เล่าให้ฟังว่า ก่อนที่พ่อ
แม่ย้ายมาอยู่ที่กองขยะและท�างานแยกขยะเอาไป
ขายเพื่อประทังชีวิตนัéน พวกเราอดอยากมาก ไม่มี
ข้าวกนิ เวลาหวิข้าวตอนกลางคนืรูส้กึทรมานมาก กนิน�éา
เข้าไปก็ไม่หายหิว นอนทรมานแต่ไม่ตาย เด็กæ
บอกว่าถ้าเลือกได้ เขาตายดีกว่าเพราะไม่ทรมาน ... 

กินอาหารจากขยะ

เด็กคนหนึ่งเล่าว่า ลูกหมาที่เขาเก็บมาเลีéยงเคย
คาบขาไก่ที่มีเนืéอติดเล็กน้อยจากกองขยะมาแบ่งกันกิน
กับเขาด้วย... ต่อมาวันหนึ่งแม่เขาต้มไข่ให้เขาและ
พี่น้องกิน เด็กคนนีéก็แบ่งไข่ต้มกับลูกหมาตัวน้อยเช่นกัน

แมจน…แตเปนคนดี	ไมเคยขโมยของใคร

บางครัéงเดนิผ่านร้านขายไก่ย่าง อยากหยบิไก่ย่าง
และวิ่งหนีเอาไปกิน... แต่พวกเขาไม่เคยท�าแบบนัéน 

ไตตามโคงตะวัน
นริศ มณีข�ว

ปีใหม่นีé ¼Á¢Íáº‹§»˜¹àÃ×èÍ§¨ÃÔ§»ÃÐ·Ñºã¨¢Í§
ËÞÔ§ÊÒÇ¤¹Ë¹Öè§·Õèà´Ô¹à¢ŒÒÁÒã¹·Ò§áË‹§¤ÇÒÁÃÑ¡¢Í§
¾ÃÐà¨ŒÒ áÅÐËÅÒÂÊÔè§ËÅÒÂÍÂ‹Ò§¡çà¡Ô´¢Öé¹¡ÑºªÕÇÔµ¢Í§à¸Í
áÅÐ¤¹ÃÍº¢ŒÒ§... ผมรูส้กึทึง่ อึéงมากæเมือ่มโีอกาสสัมภาษณ์
เธอและขออนญุาตน�ามาแบ่งปันเป็นของขวญัให้กบัทกุท่าน 
... ¼ÁËÇÑ§Ç‹ÒàÃ×èÍ§¨ÃÔ§·Õèà¡Ố ¢Öé¹¹Õé̈ Ðà»š¹áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ãËŒ¡Ñº
·‹Ò¹¼ÙŒÍ‹Ò¹·Ø¡·‹Ò¹¤Œ¹¾º¤ÇÒÁÃÑ¡áÅÐ¤ÇÒÁÊØ¢ÊÑ¹µÔ¢Í§
¾ÃÐà¨ŒÒµÅÍ´»‚ãËÁ‹¹Õé¹Ð¤ÃÑº ...

จากเสื้อหนาวออนไลน์สูชุมชนกองขยะ

ช่วงอากาศหนาวปลายปีทีผ่่านมานีé หญงิสาวคนหนึง่
เห็นเพื่อนซืéอเสืéอหนาวจากแม่ค้าออนไลน์ทางส่ือโซเชียล 
เป็นเสืéอหนาวใหม่ เป็นเสืéออย่างดี สวยงาม ราคาถูกมาก
เพราะเป็นเสืéอตกรุ่น เธอสั่งซืéอเสืéอมา 5 ตัว จ่ายเงินเพียง 
850 บาท ตกราคาตัวละ 100-150 บาท

วันต่อมาเธอเห็นคุณยายคนหนึ่ง เป็นคนจนมาก
เกบ็ขยะขายประทงัชวีติของตนเองและครอบครวั คณุยาย
อาศยัอยูใ่นชมุชนกองขยะตดิภเูขากองขยะใหญ่ซึง่เป็นทีท่ิéง
ขยะของเมือง คุณยายเก็บขยะขายก�าลังจะไปซืéอเสืéอหนาว
มือสองที่ตลาด เป็นเสืéอเลหลัง สภาพเก่ามาก ราคา 300-
400 บาท 

à¸Íà¡Ố ¤ÇÒÁÊ§ÊÒÃ Ñ̈ºã¨ áÅÐºÍ¡¤Ø³ÂÒÂÇ‹Ò à¸Í
ÍÂÒ¡ª‹ÇÂËÒ«×éÍàÊ×éÍË¹ÒÇ ÊÀÒ¾´Õ ãËÁ‹ ÃÒ¤Ò¶Ù¡ãËŒ¤Ø³ÂÒÂ
ในราคาตัวละ 100-150 บาทเท่านัéน ... คุณยายดีใจมาก 
ขอกลบัไปบอกเพ่ือนในชมุชนกองขยะ ... ในท่ีสดุ ชาวบ้าน
ยากจนในชุมชนกองขยะรวบรวมเงินมาซืéอเสืéอหนาวใหม่
ราคาถกูให้กบัคนชราในหมูบ้่านทีเ่สืéอหนาวเก่าขาด จ�านวน 
18 คน 

หญงิสาวดใีจมากทีไ่ด้ช่วยคนชรายากจน รบีสัง่ซืéอ
เสืéอกับแม่ค้าออนไลน์ทางสื่อโซเชียลทันที ... แม่ค้าใจดี
พอรับรู้ความตัéงใจของหญิงสาว ก็แถมเสืéอหนาวให้ ...

หญิงสาวมีโอกาสพบกับเด็กยากจนในชุมชน

	ปาฏิหาริย์ไมมีจริง!?!
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เพราะพ่อแม่สอนว่า เราเป็นคนจนแต่เราไม่ใช่ขโมย ... เรา
เป็นมนษุย์ แม้เราเป็นคนจน แต่เราเป็นคนด ีไม่เคยขโมย
ของใคร ... เดก็æบอกว่า เมือ่ครอบครวัย้ายมาอยูท่ีช่มุชน
กองขยะ เด็กæมีข้าวกิน ไม่ต้องหิวข้าวเหมือนเมื่อก่อน 
แม้ว่ามีกับข้าวน้อยก็ไม่เป็นไร ... แบ่งกันกินได้ 

เด็กทารกถูกทิ้งที่กองขยะ…	เด็กไมใชขยะ

นอกจากนัéนยงัมเีดก็ชายทารกคนหน่ึงทีพ่่อแม่น�า
มาทิéงไว้ที่กองขยะ คนยากจนในชุมชนกองขยะไปพบเข้า 
จึงพร้อมใจกันน�าเด็กไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้านงาน
สงเคราะห์เดก็ ... แต่เจ้าหน้าทีไ่ม่เชือ่ และไม่ยอมรบั เจ้าหน้าที่
คดิว่าเป็นลกูของคนเกบ็ขยะแต่ไม่ยอมเลีéยงเอง ... จงึบอก
คนจนที่เก็บเด็กทารกมาให้ว่า ห้ามทิéงเด็ก ถ้าทิéงเด็กจะ
ฟ‡องต�ารวจมาจับ คนจนที่เก็บเด็กคนนีéกับเพื่อนæตอบ
เจ้าหน้าที่ว่า หน่วยงานของคุณมีเงิน ช่วยเด็กได้แต่คุณ
ไม่ช่วย ... พวกเราคนจนจะเลีéยงเดก็เอง ... เพราะเดก็ไม่ใช่
ขยะ ... ขนาดขยะ พวกเรายังเห็นคุณค่า แต่เด็กเป็นคน 
เป็นมนุษย์ ...

หญิงคนหนึ่งในชุมชนกองขยะรับเด็กชายคนนีé
มาเลีéยงเหมอืนลกู ทัéงทีเ่ธอมลีกูอยูแ่ล้ว 3 คน และสามกีท็ิéง
เธอไปนานแล้ว ... ตอนนีé เดก็ชายคนนีéโตขึéนอาย ุ12 ขวบ 
เป็นคนมีน�éาใจ ชอบช่วยเหลือคนอื่น ชาวบ้านรักเด็ก
คนนีéมาก ไปทีไ่หนชาวบ้านกท็กัทาย ... แม่ทีเ่กบ็เด็กคนนีé
มาเลีéยง บอกความจริงให้เด็กรู้ว่าเธอเก็บเขามาจาก
กองขยะ... แต่เดก็บอกว่า เขาไม่คดิตามหาแม่ทีแ่ท้จรงิ ... 
ส�าหรับเขา แม่ที่แท้จริงของเขาคือแม่ที่เลีéยงเขามาตัéงแต่
เด็ก ... เขารักแม่คนนีéมาก

เด็กมีความสามารถ	แตไมมีโอกาส

เด็กæยากจนในชุมชนกองขยะไม่มีโอกาสเรียน
หนังสือ โรงเรียนไม่รับให้เข้าเรียน ... แต่หญิงสาวและ
เพื่อนที่มาเยี่ยมเห็นความสามารถของเด็ก ... บางคน
คิดเลขในใจได้เร็วมาก บางคนพูดภาษายาวีได้อย่าง
คล่องแคล่ว ... เด็กเล่าว่าเขาแอบไปฟังครูสอนเด็กใน
มัสยิดแห่งหนึ่ง แต่ไปแอบฟังครูสอนในโรงเรียนไม่ได้ 
เพราะโรงเรียนมีก�าแพง เด็กเข้าไปไม่ได้ ...

หญิงสาวและเพ่ือนได้รับรู้เร่ืองราวชีวิตของคน

ยากจนและเด็กæในชุมชนกองขยะแล้ว ยิ่งรู้สึกสงสาร 
เห็นใจ ทึ่ง และประทับใจในเวลาเดียวกัน ... หญิงสาว
จงึตดิต่อขอความช่วยเหลอืจากทหารพ²ันามาเป็นครชู่วย
สอนเด็กæยากจนเหล่านัéน

ครอบครัวคนจน…ขอบคุณและขอโทษกัน

และเนื่องจากอากาศหนาวมาก เธอคิดว่า จะ
ท�าอย่างไรให้คนยากจนทัéงหมดในชุมชนกองขยะได้เสืéอ
หนาวทีอ่บอุน่ให้เพยีงพอรบัความหนาว โดยเฉพาะคนชรา 
คนป†วยในชุมชน

ระหว่างทีเ่ธอก�าลังคดิอยูน่ัéน วนัรุง่ขึéน แม่ค้าใจดี
เจ้าของร้านออนไลน์ติดต่อมา บอกเธอว่ามีลูกค้าของเขา
อยากช่วยคนจน เขาซืéอเสืéอหนาวใหม่ให้กบัคนจน 150 ตวั 
และขอให้หญงิสาวน�าเสืéอหนาวไปช่วยเหลอืคนยากจนด้วย 
... เธอรู้สึกงง ประหลาดใจมาก เพราะเธอเพียงแต่คิด
เท่านัéน เธอยังไม่ได้เอ่ยปากบอกแม่ค้าใจดีแต่อย่างใด ... 
เธอขอบคุณพระเจ้าในสิ่งไม่คาด½ันที่เกิดขึéน 

อย่างไรกต็าม หญงิสาวรบีโอนเงนิค่าส่งเสืéอหนาว
ให้กับแม่ค้า เมื่อได้รับเสืéอหนาวแล้ว หญิงสาวกับเพื่อน 
และกลุ่มอาม่าใจดีที่เคยยากจน เคยเก็บขยะ กินของ
จากขยะมาก่อนกม็าเยีย่ม และน�าเสืéอหนาวมาให้คนยากจน
และเดก็æในชมุชนกองขยะ โดยให้แต่ละคนบอกข้อดขีอง
คนในครอบครวัให้ทกุคนฟังด้วย ... ซึง่สร้างความซาบซึéง 
อบอุน่ใจให้กับทุกครอบครวัเป็นอย่างมาก หลายครอบครวัก็
ขอบคณุกนั ขอโทษกนั กอดกนัน�éาตาไหลด้วยความรกั รวมทัéง
กลุ่มอาม่าก็เข้าไปกอดและให้ก�าลังใจคนยากจนด้วย

เด็กหนาวตาย…กับเสนทางความรักของพระเจา

อกีสองวนัต่อมา หญงิสาวทราบข่าวว่าเดก็เสยีชวีติ
เพราะหนาวตายในหมูบ้่านคนจนทีอ่ยูต่ดิชายแดนลกึเข้าไป
ในป†า ... à¸ÍÃÙŒÊÖ¡àÈÃŒÒã¨à»š¹ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡áÅÐ¤Ô´ã¹ã¨Ç‹Ò 
à¸ÍµŒÍ§ª‹ÇÂà´ç¡ª‹ÇÂ¤¹¨¹à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ÍÕ¡

วนัต่อมา แม่ค้าใจดโีทรมาบอกหญงิสาวว่า มลูีกค้า
อกีคนหนึง่อยากให้เสืéอหนาว 250 ตวัส�าหรบัคนยากจน ... 
ËÞÔ§ÊÒÇÃÙŒÊÖ¡ÍÖé§ ¾Ù́ äÁ‹ÍÍ¡ à¾ÃÒÐäÁ‹¤Ố Ç‹Ò ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í
¨ÐÁÒÍÕ¡¤ÃÑé§â´Â·Õèà¸Íà¾ÕÂ§áµ‹¤Ô´ ยังไม่ได้เอ่ยปากขอ
เหมือนเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึéนเมื่อวันก่อนหน้านีé ...
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ËÞÔ§ÊÒÇÃÙŒÊÖ¡ÍÑÈ¨ÃÃÂ�ã¨à»š¹ÍÂ‹Ò§ÂÔè§ à¸Íä´Œáµ‹
¢Íº¤Ø³¾ÃÐà¨ŒÒ ¢Íº¤Ø³¾ÃÐà¨ŒÒã¹ÊÔè§·Õè¾ÃÐÍ§¤�·íÒà¾×èÍ
ª‹ÇÂàËÅ×Í¤¹¨¹ คนของพระองค์ผ่านทางแม่ค้าและลกูค้า
ใจดี หญิงสาวรีบโอนเงินค่าส่งเสืéอหนาวไปให้อีกครัéง ... 

มีเพียง	“ปาฏิหาริย์”	เทานั้นที่ชวยได!

อย่างไรก็ตาม หญิงสาวทราบข้อมูลมาว่าผู้คน
ยากจนในหมู่บ้านทัéงสองที่ยังขาดแคลนเสืéอหนาวเพิ่มอีก
อย่างน้อย 600 ตัว ... เสืéอจ�านวน 250 ตัวนัéนยังไม่พอ 

เธอคิดต่อไปว่า จะหาเสืéอหนาวให้เพียงพอกับ
คนยากจนและเดก็æเหล่านีéได้อย่างไร? ... ในครัéงนีéเธอบอก
ตวัเองว่า “ÁÕà¾ÕÂ§»Ò¯ÔËÒÃÔÂ�à·‹Ò¹Ñé¹·Õè̈ Ðª‹ÇÂ¤¹ÂÒ¡¨¹áÅÐ
à´ç¡æä´Œ” ... à¾ÃÒÐµÍ¹¹Õéà¸ÍÁÍ§äÁ‹àËç¹ã¤Ã·Õè¨Ðª‹ÇÂà¸Í
ä´ŒÍÕ¡àÅÂ 

ไมเคยมีใครชวยเขา	และเขาก็ไมเคยชวยใคร

วนัต่อมา หญงิสาวไปเยีย่มชมุชนกองขยะอกีครัéง
และเล่าเรือ่งนีéให้กลุม่อาม่าและคนยากจนในชมุชนกองขยะ
ฟังโดยที่เธอไม่ได้คิดอะไร ... 

พ่อบ้านคนจนเก็บขยะขายคนหนึ่งได้ยินเข้า จึง
พูดกับเธอว่า äÁ‹à¤ÂÁÕã¤Ãª‹ÇÂà¢Ò áÅÐà¢Ò¡çäÁ‹à¤Âª‹ÇÂ
ã¤Ã เพราะต้องเก็บเงินไว้เลีéยงครอบครัวที่ยากจน ... เขา
เคยเห็นขอทาน รู้สึกสงสาร น�าเงินไปให้ขอทาน ปรากฏ
ว่า¢Í·Ò¹ÃÕºÇÔè§¡ÅÑºÁÒ ¹íÒà§Ô¹ÁÒ¤×¹à¢Ò áÅÐºÍ¡ãËŒà¢Ò
à¡çºà§Ô¹äÇŒ à¾ÃÒÐ¢Í·Ò¹¤Ô´Ç‹Ò¤¹à¡çº¢ÂÐÂÒ¡¨¹ÂÔè§¡Ç‹Ò
¢Í·Ò¹àÊÕÂÍÕ¡ ... เขาจึงไม่คิดจะช่วยคนอื่นอีกต่อไป ... 

จนกระทั่งคืนวันที่หญิงสาวไปให้เสืéอหนาวเป็น
ของขวญัแก่เขาและคนยากจนในชมุชนกองขยะ... à¢ÒÃÙŒÊÖ¡
«Òº«Öé§ã¨à»š¹ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ áÅÐÍÂÒ¡ª‹ÇÂàËÅ×Í¤¹Í×è¹ áÁŒÇ‹Ò
à¢Ò¨ÐÁÕà§Ô¹¹ŒÍÂ¹Ố ¡çµÒÁ ... ¾‹ÍºŒÒ¹¤¹¹Õé¢ÍÃŒÍ§ËÞÔ§ÊÒÇ
Ç‹Ò ¢ÍãËŒà¢ÒÁÕâÍ¡ÒÊª‹ÇÂ¤¹¨¹¤¹Í×è¹ºŒÒ§ ...

เริ่มจากนํ้าใจคนจนถึงคนจน

ชาวบ้านยากจนในชุมชนกองขยะจึงรวบรวมเงิน
คนละเล็กคนละน้อยมาให้กบัหญงิสาว พวกเขาบอกเธอว่า 
พวกเขามีเงินน้อย แต่พวกเขาอยากช่วยคนยากจนคนอื่น 
... เงนิจากคนจนชมุชนกองขยะร่วมกนัได้ประมาณ 1,000 
กว่าบาท 

กลุม่อาม่าขอมส่ีวนร่วมด้วย น�าเงินมารวมกนัได้

เงินทัéงหมด 15,000 บาท 
เมื่อแม่ค้าใจดีทราบข่าว ก็รู้สึกซาบซึéงในน�éาใจ

ชาวบ้าน จงึขอพ่อแม่ร่วมช่วยคนจนด้วยและมอบเสืéอหนาว
ให้เพิ่มเติมอีก 750 ตัวส�าหรับคนจนคนชราและเด็กæใน
หมู่บ้านชายแดนทัéงสอง ...

¹Õè¤×Í»Ò¯ÔËÒÃÔÂ�·Õèà¡Ô´¢Öé¹ªÑèÇ¢ŒÒÁ¤×¹ ... ËÞÔ§ÊÒÇ
«Òº«Öé§ã¨ã¹¤ÇÒÁÃÑ¡àÁµµÒÍÑ¹ÂÔè§ãËÞ‹¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒ ÍÖé§¨¹
¾Ù́ äÁ‹ÍÍ¡ ... ขณะทีผู่เ้ขยีน เขยีนต้นฉบบัอยูน่ีé หญงิสาว
ก�าลังเตรียมรับเสืéอที่แม่ค้าใจดีส่งมาให้และเชิญชวนคน
ยากจนชุมชนกองขยะและกลุ่มอาม่าเดินทางไปหมู่บ้าน
ยากจนในป†าลึกใกล้ชายแดน โดยได้รับความช่วยเหลือ
จัดหารถเพื่อการเดินทางจากกลุ่มอาม่าเช่นกัน ...

เมื่อเรารวมมือกับพระเจา	ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น

ใช่ครับ ... ¹Õè¤×Í»Ò¯ÔËÒÃÔÂ� ¹Õè¤×Í¤ÇÒÁÃÑ¡àÁµµÒ
¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§ ... àÁ×èÍàÃÒà»�´ËÑÇã¨¢Í§àÃÒáÅÐ
Ã‹ÇÁÁ×Í¡Ñº¾ÃÐà Œ̈Ò ·íÒ·Ø¡ÊÔè§·ÕèÍÂÙ‹ã¹·Ò§áË‹§¤ÇÒÁÃÑ¡àÁµµÒ
¢Í§¾ÃÐà Œ̈Ò ... »Ò¯ÔËÒÃÔÂ�¡çà¡Ố ¢Öé¹ ¾ÃÐà Œ̈ÒÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡Ô̈ ¡ÒÃ
áË‹§¤ÇÒÁÃÑ¡ ... 

“ÊíÒËÃÑºÁ¹ØÉÂ�áÅŒÇ à»š¹ä»äÁ‹ä Œ́ áµ‹ÊíÒËÃÑº¾ÃÐà Œ̈Ò 
·Ø¡ÊÔè§à»š¹ä»ä Œ́àÊÁÍ” ... áÅÐÂÑ§¨Ǿ »ÃÐ¡ÒÂ¤ÇÒÁÃÑ¡àÁµµÒ
µ‹Íæä»ÂÑ§¤¹Í×è¹ÍÂ‹Ò§¹‹ÒÍÑÈ¨ÃÃÂ�ã¨ÍÕ¡´ŒÇÂ ดังเรื่องจริง
ที่เกิดขึéนนีéเป็นตัวอย่าง ...

»‚ãËÁ‹¹Õé¢ÍãËŒ·Ø¡·‹Ò¹áÅÐ·Ø¡¤¹ã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇÁÕ
¤ÇÒÁÊØ¢¡Ñº¡ÒÃ¢ÂÒÂ¤ÇÒÁÃÑ¡¢Í§¾ÃÐà Œ̈Òä»ã¹·Ø¡Ë¹áË‹§
¹Ð¤ÃÑº จากคนในครอบครวั เดก็æ คนทีเ่รารกั สู่คนอืน่ สู่คน
ยากจน สู่เดก็ยากจน ... ให้ทกุคนทีท่่านพบและพบกบัท่าน
มีชีวิตที่ดีขึéน มีความสุขสันติเพิ่มมากยิ่งæขึéนนะครับ  
______________________________________

·‹Ò¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃã¡ÅŒªÔ´áÁ‹¾ÃÐ ¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒ ·‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶½ƒ¡»¯ÔºÑµÔ 
“ÇÑ¹ÅÐ 3 ¹Ò·Õà¢ŒÒà§ÕÂº·ÕèºŒÒ¹” ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µÒÁ¢Ñé¹µÍ¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃ
ä´Œ·Õè à¿ÊºØ�¤á¿¹à¾¨ “½ƒ¡»¯ÔºÑµÔ¨Ôµáºº¹Ñ¡ºØÞÍÔ¡ÞÒ«ÕâÍ” ÁÕ 
3 «Õ«Ñè¹ ¤×Í “¾º¾ÃÐà¨ŒÒã¹·Ø¡ÊÔè§” “ÊÑÁ¼ÑÊËÑÇã¨áÁ‹¾ÃÐ” “ËÑÇã¨
áÁ‹¾ÃÐáÅÐ¾ÃÐàÂ«Ùà Œ̈Òã¹ÇÑÂà´ç¡¶Ö§ÇÑÂË¹Ø‹Á” µỐ µ‹ÍÊÍº¶ÒÁä Œ́·Õè 
Line ID: narislove
·‹Ò¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ “ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÑ¡¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·ÕèºŒÒ¹ ·Õè·íÒ§Ò¹” 
ÊÒÁÒÃ¶µỐ µÒÁ¢Ñé¹µÍ¹ÇÔ̧ Õ¡ÒÃä Œ́·Õè à¿ÊºØ�¤á¿¹à¾¨ “Ê×èÍÊÒÃÊÃŒÒ§
¤ÇÒÁÃÑ¡” µÔ´µ‹ÍÊÍº¶ÒÁä´Œ·Õè Line ID: narislove 
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อนเิมชัน่ทีเ่ข้าฉายในบ้านเราในปี 2017 มเีรือ่ง
ทีน่่าสนใจตัéงแต่เดอืนม.ค.คอื The Red Turtle ท่ีได้
เข้าชงิออสการ์สาขาอนเิมชัน่เรือ่งยาวยอดเยีย่มด้วย 
ตามมาด้วย The Lego Movie Batman เข้าฉาย
ในเดือนก.พ. ส่วนเดอืนม.ีค.คอื The Boss Baby 
และในช่วงหนังซัมเมอร์ของอเมริกามีอนิเมชั่น
ฟอร์มใหญ่สองเร่ืองคือ Despicable Me 3 
และ Car 3 ตามมาด้วย Coco ทีเ่ข้าฉายในไทยเมือ่ 
30 พ.ย. แต่ในอเมรกิาเหนอืเข้าฉายกลางสปัดาห์วนั
พุธที่ 22 พ.ย. ต้อนรับเทศกาลวันหยุดแตงส์กีฟวิง 

Coco (â¤â¤‹ ÇÑ¹ÍÅÇ¹ ÇÔÞÞÒ³ÍÅàÇ§) 
อนเิมชัน่ล�าดบัที ่19 ของพกิซาร์ทีเ่ข้าฉายในวันเดยีว
กบัอนเิมชัน่เรือ่งแรกของพกิซาร์ทีท่กุคนยงัจดจ�าได้
ดคีอืเรือ่ง Toy Story (1993) หนงัก�ากบัโดย ÅÕ ÍÑ¹¤ÃÔª 
เจ้าของเครดิตก�ากับเรื่อง Toy Story 3 ร่วมก�ากับ
โดยเอเดรยีน โมลนิาซึง่เขยีนบทหนงัเรือ่งนีéด้วยโดย
มือเขียนบทอีกคนของหนงัคือแมตธิว อัลดริช ส่วน
อันคริชนัéนเป็นเจ้าของเครดิตร่วมก�ากับอนิเมชั่น
ท่ีประสบความส�าเร็จของพิกซาร์อีกสามเร่ืองได้แก่ 
Toy Story 2 (1999), Monsters, Inc. (2001) และ 
Finding Nemo (2003) 

ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตติ
ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตติ
ดูหนัง

แม้หนังชื่อโคโค่แต่ตัวตัวเอกของเรื่องคือ 
ÁÔà¡Å ÃÔàÇÕÂÃÒ (ให้เสียงโดยแอนโธนี กอนซาเลซ) 
เดก็ชายวยั 12 ปีแห่งหมูบ้่านซานต้าซิซิเลยีในเมก็ซิโก 
เขาเกิดในครอบครัวที่มีอาชีพท�ารองเท้า แต่กลับมี
ความ½ันทีจ่ะเป็นนกัร้องและมอืกตีาร์ชือ่ดงัเช่นเดยีว
กับ àÍÍÃ�à¹Êâµ à´ ÅÒ ¤ÃÙ« (เบนจามิน แบรตต์) 
ศิลป�นที่เกิดในหมู่บ้านนีéเช่นกันแต่เสียชีวิตตัéงแต่ยัง
รุ่งซ่ึงสุสานของหมู่บ้านมีที่½ังศพใหญ่โตของเด ลา 
ครูซตัéงอยู่โดยมีกีตาร์สีขาวคู่ใจของเขาวางไว้อยู ่
เหนือหลุมศพด้วย แต่อุปสรรคใหญ่ของมิเกลคือ
ครอบครัวเขามีก®เหล็กท่ีห้ามทุกคนร้องเพลงเล่น
ดนตรีทุกชนิด โดยผู้คุมก®เหล็กนีéคือ ÍºÙàÍÅÔµŒÒ 
(เรเน่ วิคเตอร์) คุณย่าของมิเกล เบืéองหลังข้อห้ามนีé
ของตระกลูรเิวยีราเนือ่งมาจากครัéงหนึง่ปู†ทวดของเขา
ที่ไม่มีแม้แต่ภาพของท่านให้เขาเห็นที่บ้าน ออกจาก
หมู่บ้านไปกับวงดนตรีเพื่อตระเวนเล่นทั่วประเทศ
และไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลย โดยในตอนนัéน ÁÒÁ‹Ò 
â¤â¤‹ (อนา โอฟีเลยี โมร์เกยี) ซ่ึงเป็นท่ีมาของชือ่เรือ่ง 
ยังเป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กæ ทิéงให้ ÁÒÁ‹Ò ÍÕàÁÅ´ŒÒ 
(อลนันา อแูบช ) ย่าทวดของเขาซึง่เป็นแม่ของโคโค่
ต้องโศกเศร้าอยู่นาน แต่มิเกลก็แอบ½ƒก½นการเล่น

Coco	:	
ครอบครัวดนตร�	
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กีตาร์และร้องเพลงจากวิดีโอเทปบันทึกการแสดง
ของเด ลา ครูซ

Coco เล่าเร่ืองตัéงแต่ช่วงเย็นของเทศกาล
ส�าคัญของชาวเมก็ซกินัทีช่ือ่ Dia de los Muertos 
หรอื Day of the Dead ทีพ่วกเขาร�าลกึถงึสมาชกิ
ในครอบครัวที่ตายจากกันไปแล้ว โดยแต่ละบ้านจะ
ท�าอาหารและเครือ่งดืม่มืéอพเิศษและจดุเทยีนบนหิéงที่
ตัéงของภาพสมาชกิในครอบครัวทีล่่วงลบั นอกจากนีé
ในช่วงค�า่ยงัไปจดุเทยีนทีห่ลมุศพของญาตพิีน้่องและ
โปรยกลีบดอกดาวเรืองเม็กซิโกด้วยความเชื่อว่าจะ
ช่วยน�าทางสมาชิกในครอบครัวที่จากไปให้เดินทาง
กลับมาบ้านเพื่อกินอาหารที่เตรียมไว้ 

และในคืนวันนัéนเองหลังจากแอบเข้าไป
สมัผสักตีาร์ของเด ลา ครูซในสสุานท�าให้เขาและดนัเต้
น้องหมาขนเกรียนข้างถนนเพื่อนรักของเขาหลุด
เข้าไปในโลกของวญิญาณและได้พบกบัย่าทวดมาม่า 
อีเมลด้าและญาติพี่น้องผู้ล่วงลับมากมายของเขาแต่
เขาจะต้องได้รับพรจากย่าทวดก่อนพระอาทิตย์จะ
ขึéนเพื่อจะได้กลับไปสู่โลกมนุษย์มิเช่นนัéนจะต้องติด
อยู่ในโลกวิญญาณตลอดไป แต่เกิดความเข้าใจผิด
กับย่าทวดท�าให้มิเกลว่ิงหลบหนีไปและได้มาเจอกับ 
àÎ¤àµÍÃ� (กาเอล การ์เซีย เบอร์นัล) ที่ให้สัญญาว่า
จะพาเขาไปพบกับเด ลา ครูซ ไอดอลของเขา โดย
มีข้อแลกเปลี่ยนคือให้มิเกลช่วยพาเขาข้ามสะพาน
ที่เชื่อมโลกแห่งคนเป็นกับคนตายเพื่อกลับไปหา
ครอบครวัของเขา เพราะในโลกมนษุย์ไม่มสีมาชกิใน
ครอบครัวจุดเทียนร�าลึกถึงเขามานานมากแล้วและ
ถ้าในคืนนีéยังไม่มีใครร�าลึกถึงเขาอีก เÎคเตอร์ก็จะ
แตกสลายหายไปในอากาศเช่นเดียวกับวิญญาณอีก

หลายดวงที่ถูกทอดทิéงจากญาติพี่น้องมาเนิ่นนาน
และไม่มีใครจดจ�าพวกเขาได้อีกแล้ว

 Coco เป็นอนิเมชั่นอีกเรื่องของพิกซาร์
ท่ีงดงามทัéงงานสร้าง ความทุ ่มเทตัéงใจตัéงแต่
รายละเอียดของวั²นธรรมเม็กซิกันที่ทีมงานท�าการ
บ้านมาอย่างดแีละงานด้านภาพทัéงสสีนัและการสร้าง
ตวัละครทกุตวั ขณะเดยีวกนักไ็ม่ละเลยการเล่าเรือ่ง
ท่ีสนุก มีชัéนเชิงและสอดแทรกเนืéอหาสาระและ
บทสอนใจโดยเฉพาะความส�าคัญของครอบครัวที่มี
ค่าเหนอืสิง่อืน่ใด ความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนัของสมาชกิ
แต่ละคนในครอบครวัเป็นสิง่ส�าคญัยิง่ในชวีติมนษุย์
เราและช่วยให้เรามีแรงเดินหน้าก้าวย่างสู้ชีวิตต่อ
ไปแม้จะมีอุปสรรคขวากหนามที่เราต้อง½†าฟันจะมี
เข้ามาเสมอ เพราะเมื่อเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว 
เราอาจท�าผดิพลาดต่อกนัได้ทัéงด้วยความพลัéงเผลอ 
ความเข้าใจผิดหรือความหวังดีท่ีมากเกินไปแต่ใน
ทีส่ดุคนในครอบครวักพ็ร้อมทีจ่ะให้อภยัต่อกนักลบั
มาคืนดีและมองหน้ากันติดอีกครัéง

และเพราะอนิเมชั่นเรื่องนีé เป ็นเรื่องราว
เกีย่วกบัดนตรที�าให้ได้ดไูด้ฟังเพลงเพราะæ มากมาย 
โดยเฉพาะเพลงน�าของหนงัชือ่ “Remember Me” 
ผลงานแต่งของคูส่ามภีรรยาครสิเทน แอนเดอร์สนั-
โลเปซและโรเบิร์ต โลเปซ (ทัéงคู่ได้รางวัลออสการ์
จาก Let It Go เพลงน�าอนิเมชั่นเรื่อง Frozen) 
ท่ีมีให้ดูหลายเวอร์ชั่นด้วย โดยเฉพาะฉากซึéงæ 
ที่เกี่ยวข้องกับเพลงนีéในหนังที่ท�าให้เราตระหนักว่า
แม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใด ความรัก ความ
ผูกพัน ความห่วงใยเอืéออาทรต่อกันของคนใน
ครอบครัวย่อมไม่มีวัน มลายหายไปไหน 
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เยาวชนของเรา
ศิษย์พระคริสต์

สวัสดีค่ะเพื่อน æ เยาวชนทุกท่าน ใน
คอลัมน์ “เยาวชนของเรา” ฉบับนีé ขอแนะน�าให้
รู้จักนางสาว°ิติรัตน์ ดีโท ชื่อเล่น “เบลล์” ที่อยู่ 18 
หมู่ 7 บ้านป†าหว้าน ต�าบลเชียงเครือ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร เป็นสัตบุรุษวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง
ครสิตชน ป†าหว้าน อคัรสงัฆมณ±ลท่าแร่-หนองแสง 
เบลล์เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีความสามารถพิเศษ 
เป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไป ที่ไปวัดบ้างไม่ไปวัดบ้าง และ
ไม่เคยรู้จักค�าว่า “ค่ายเยาวชน” และเมื่อได้รับ
โอกาสจากคุณพ่อเจ้าอาวาสให้ไปเป็นตวัแทนเยาวชน
ของวัด ในการเข้าร่วมค่ายเยาวชน ท�าให้เบลล์มี
โอกาสรู้จักเพื่อนใหม่æ จากต่างวัดต่างสังฆมณ±ล 

ในตอนนัéนรูส้กึต่ืนเต้นมาก ไม่คดิว่าจะมเีพือ่นเยอะ
ขนาดนีé 

จากการได้รับโอกาสหนึ่งครัéง ก่อให้เกิด
แรงบันดาลใจในการอยากไปร่วมค่ายอกี อยากไปเจอ
เพื่อนæ ทัéงต่างสังฆมณ±ลและสังฆมณ±ลเดียวกัน 
และขอบคุณศูนย์ประสานงานเยาวชนที่ได้สานต่อ
แรงบันดาลใจ โดยการพาออกเยีย่มเพือ่นæ เยาวชน
ในเขตสังฆมณ±ลในโอกาสต่างæ และได้ช่วยเหลือ
งานศูนย์ประสานงานเยาวชนตัéงแต่นัéนเป็นต้นมา

ดิฉันมีส่วนร่วมงานกับศูนย์ประสานงาน
เยาวชนมาเป็นเวลา 7 ปีแล้ว ในการออกค่ายเยี่ยม
เพื่อนæ เยาวชน ได้รับมอบหมายทัéงงานเล็กและ
งานใหญ่ และเนื่องจากเบลล์เรียนที่ต่างจังหวัด 

นางสาวฐิติรัตน์	ดีโท	
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
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ท�าให้ช่วยเหลืองานของทางวัดได้เป็นบางโอกาส
เท่านัéน และได้มีโอกาสไปช่วยเหลืองานของวัดที่อยู่
ใกล้มหาวิทยาลัยด้วย เช่น ฉลองวัด งานเสกสุสาน
ศักดิ์สิทธิ์ และงานต่างæ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จากการเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชน ดิฉันได้
เรยีนรูก้ารเป็นผู้น�า ผู้ตาม และผู้ปฏิบตั ิเพราะยงัอยู่
ในช่วงก�าลังศึกษา ท�าให้เบลล์ได้ท�างานร่วมกับ
คนอื่นæ ทัéงอาจารย์ พี่æ เพื่อนæ และจากการที่เคย
ท�างานและร่วมกิจกรรมเยาวชน ท�าให้รู้ว่า เราควร
จดัการยงัไงกบังานในแตล่ะ½†าย และในงานทีเ่ราได้
รับมอบหมาย คิดวางแผนอนาคตและเตรียมแผน
ส�ารองไว้ จากการได้ร่วมกิจกรรมเยาวชน ท�าให้
เรารู้ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมามีอะไรผิดพลาด 
มีอะไรที่ควรแก้ไข และมีอะไรที่ควรจะด�าเนินต่อไป 
และเราต้องปฏบิตัติวัยงัไงทัéงการเป็นผูน้�าและผูต้าม 
และคิดว่าสิ่งเหล่านีéจะยังส่งผลให้เกิดประโยชน์กับ
เบลล์ในอนาคตแน่นอน

สิ่งที่ท้าทายเยาวชนในปัจจุบัน ในสังคม
ที่เข้าสู ่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มตัว
นัéน การใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคนต่างความเชื่อต่าง
ความคิดนัéน เบลล์มักจะได้ยินค�านีéเสมอว่า เชย 
ดักดาน และงมงาย และนี่คือสิ่งที่ท้าทายเบลล์อยู่
เสมอว่าจะใช้ชีวิตอยู่บนค�าพูดเหล่านีéยังไง ที่จะไม่
ท�าให้เรากลวั และไม่หยดุทีจ่ะท�างานของพระ ในยคุ
สังคมโซเชยีลท�าให้รูส้กึว่าเราไม่มเีวลาเพราะเอาเวลา

ไปเล่น facebook Instagram Line และอะไร
ต่างæ ที่ท�าให้สนุกและน่าสนใจ และบางคนเลือกที่
จะพบเจออะไรใหม่æ โลกใหม่æ จากทางโซเชียล
เท่านัéน เพราะคิดว่ากิจกรรมน่าเบื่อไม่มีความดึงดูด
ใจ และการศกึษาทีอ่าจอยูต่่างจงัหวดั หรอืตดิเรยีน
ติดสอบติดติวต่างæ

หากถามถึงสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เพื่อน æ 
เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกลุ ่มเยาวชนมากขึéน 
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนเยาวชนก็เปลี่ยนไปตามด้วย
เช่นกัน ลองปรับเปลี่ยนวิธีการในการสร้างกิจกรรม
ร่วมกัน ให้ดูทันสมัยมากขึéนและมีความน่าสนใจ 
และการได้รับความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของ
คุณพ่อเจ้าอาวาสและผู้ใหญ่ท่ีอยู่ในวัด ให้เข้าใจ
ในการปรับเปลี่ยนของเยาวชน และปฏิบัติตัวของ
เราเอง ให้เพื่อนæหรือน้องæเยาวชนในวัดของเรา
ให้เห็นว่าเราได้รับอะไรดีæ  กลับมาบ้าง จากทุกครัéง
ที่ผ่านมา 

ในโอกาสที่พระศาสนจักรสากล ก�าลังพูด
ถงึเรือ่ง “กระแสเรยีก” ส�าหรบัเบลล์แล้ว เบลล์คดิว่า 
คือการใช้ชีวิตตามปกติ แต่มีพิเศษและโดดเด่น
ขึéนมา ส�าหรับเบลล์แล้วการท่ีได้มีส่วนร่วมในงาน
ของพระอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการเลือกสรรจาก
พระแล้วว่า กระแสเรียกของแต่ละคนเหมาะส�าหรับ
ด้านไหน และกระแสเรยีกจะมาโดยวธิใีด และเบลล์
คงเหมาะกับกระแสเรียกของงานเยาวชน  
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ÊÁâÀª¾ÃÐ¹Ò§ÁÒÃÕÂ�¾ÃÐª¹¹Õ¾ÃÐà¨ŒÒ
(1 มกราคม)

¾ÃÐ¹Ò§ÁÒÃÕÂ�·Ã§à»š¹¾ÃÐÁÒÃ´Ò¾ÃÐà¨ŒÒÍÂ‹Ò§
á·Œ¨ÃÔ§ à¾ÃÒÐ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧·Õè¾ÃÐ¹Ò§ÁÕµ‹Í
¾ÃÐºØµÃÍÂ‹Ò§á¹ºá¹‹¹ ¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒ·Ã§à»š¹
¾ÃÐà Œ̈Òá·ŒáÅÐÁ¹ØÉÂ�á·Œ ¡ÒÃ·ÕèàÃÒàÃÕÂ¡¾ÃÐ¹Ò§
ÁÒÃÕÂ�Ç‹Ò·Ã§à»š¹¾ÃÐÁÒÃ´Ò¾ÃÐà Œ̈Ò à»š¹¡ÒÃáÊ´§
ãËŒàËç¹¶Ö§ÀÒÃÐË¹ŒÒ·Õè·Õè¾ÃÐ¹Ò§ÁÕã¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�
áË‹§¤ÇÒÁÃÍ´¾Œ¹

จากหนังสือ “วันทามารีย์”
คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช
เรียบเรียงและจัดพิมพ์
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 *ÃÒ§ÇÑÅªÁ
àªÂ*

*ÃÒ§ÇÑÅªÁ
àªÂ*

ชวนนองคุย

ชวนนองคุย

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

ที่น้องæ มีภาพสวยæ ยิéมæ ก็รีบส่งภาพมาร่วมสนุกแ
บ่งปัน

รอยยิéม กับโครงการ “ยิéม...ยิéม...ยิéม...2018” กับสโมสร

อุดมศานต์ ในคอลัมน์ “จูเนียร์โฟโต้” ขอภาพแบบเป็น

รอยยิéมชัดæ นะครับ

พี่ป‰อง ขอขอบคุณบรรดาคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง 

และผู ้ใหญ่ใจดีทุกæ ท่าน ที่คอยสนับสนุนกิจกรรมนีé 

ขอขอบคุณอีกครัéงส�าหรับความกรุณาต่างæ มา ณ โอกาสนีé 

และในเวลาเดียวกันขอเชิญชวนให้ส่งภาพ “ยิéม ยิéม ยิéม” 

ของน้องæ เด็กæ เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะæ เมื่อส่งภาพ

มาร่วมสนุก...อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ และ “ตัéงช่ือภาพ” 

มาด้วยก็จะดีมากæ ครับ

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

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

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

“ÂÔéÁ ÂÔéÁ ÂÔéÁ 2018”

น้องอรรถพล แสงชัยยุทธ น้องภาวนา บัวสิงห์ น้องธันวา เสนาจักร น้องดรุณี สร้อยมาลา 
น้องวราภรณ์ ศรีไทย

สวัสดีครับน้องæ เด็กæ ที่น่ารักทุกคน 
พี่ป‰องมาพบกับน้องæ อีกเช่นเคย พี่ก็ขอให้น้องæ 
เด็กæ ท�าหน้าที่การเป็นนักเรียนที่ดี พยายามขยัน
และตัéงใจเรียนหนังสือให้ดีæ เพื่ออนาคตที่ดีใน
วันข้างหน้าครับ และโอกาสนีé พี่ป‰องขอขอบคุณ
บรรดาผู้ใหญ่ใจดีจากทุกæ โรงเรียน ที่ได้รวบรวม
ผลงานภาพวาดระบายสี “มุมเด็กศิลป์” ของเด็กæ 
จ�านวนหนึง่ แล้วส่งเข้ามาร่วมประกวดชงิรางวลั แม้
จะเป็นน้องæ เดก็เลก็æ แต่เหน็ได้ถงึความพยายาม
ในการระบายสีอย่างตัéงใจ แต่อย่างไรก็ดี พ่ีป‰อง
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกæ ท่านที่ได้ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของสโมสรอุดมศานต์ด้วยดี
ตลอดมา ครับผม

ส�าหรับน้องæ ที่สนใจ สามารถสมัครเป็น
สมาชกิของสโมสรอดุมศานต์ “สมคัรฟร”ี รบีกรอก 
“แบบฟอร์มใบสมัคร” แล้วส่งกลับมาหาพี่ป‰องตาม
ที่อยู่สโมสรฯ ยินดีต้อนรับทุกคน ครับผม
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รักพระคัมภีร์

การ์ตูน…		คนดี

วีรบุรุษ
เธออาจจะเคยได้ยินเ ร่ืองซู เปอร ์แมน 

แบทแมน สไปเดอร์แมน และวีรบุรุษที่ “มีพลัง” 
แต่เธอเคยได้ยนิเร่ือง “¹ÔÁâÃ´”หรือไม่ พระคมัภร์ี
บอกว่า “เขาเป็นผู้มีอ�านาจปกครองแผ่นดินคน
แรกและเขายังเป็นนายพรานผู้ยิ่งใหญ่เฉพาะ
พระพกัตร์องค์พระผูเ้ป็นเจ้า” บางคนกเ็รยีกว่าเป็น 
“ผู้พิชิต” ซึ่งเป็นผู้ที่เก่งกาจสามารถในด้านต่างæ 
...เธอคิดว่าการจะมีอ�านาจได้ต้องเป็นนักสู้หรือ
ผูพ้ชิติหรอืเป็น “วีรบรุุษ” ผู้เสีย่งชีวิตของพวกเขา 
เพื่อค้นพบแผ่นดินใหม่æ เช่น อเมริกา หรือ
ผู้ท่ีค้นพบสูตรยาตัวใหม่æ แล้วผู้ที่สร้างสรรค์
วิธีการใหม่æ เพื่อท�าให้ชีวิตดีขึéน หรือมีความ

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

“รู้จักที่จะเงียบ
ไม่โพนทะน�”

…don’t shout 
about it

สนุกสนานมากขึéน เช่น แสงไฟฟ‡า ภาพยนตร์ 
โทรทศัน์ วรีบรุษุเหล่านีéทกุประเภทท�าให้โลกของ
พระเจ้าหมุนไป 

***
ถ้าเธอสามารถเป็นวีรบุรุษ เธออยากเป็น

วรีบุรษุประเภทไหน นกัวทิยาศาสตร์ นกัประดษิ°์ 
นักบินอวกาศ นักส�ารวจ เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ 
นายทหาร แพทย์ พยาบาล เอ! แล้วการเป็น 
“นักบุญ” ล่ะ น้องæ สนใจไหมครับ

¹ŒÍ§æ ¤ÇÃÍ‹Ò¹ ¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃ�¾Ñ¹¸ÊÑÞÞÒà´ÔÁ 
ã¹Ë¹Ñ§Ê×Í»°Á¡ÒÅ º··Õè 10 ¢ŒÍ 8-9 ´ŒÇÂ
¹Ð¤ÃÑº
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*นองพรชิตา	จะอือ	(นองฝน)	*3288*
à¡Ô´ : 7 เมษายน 2548
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : โรงเรียนบ้านสันศรี
ÇÔªÒ·ÕèªÍº : ภาษาไทย เพราะท�าให้เราพูดภาษาไทยชัด
Í¹Ò¤µÍÂÒ¡à»š¹ : ซิสเตอร์ เพราะจะได้รับใช้พระเจ้า
à»š¹¤¹ÁÕ¹ÔÊÑÂ : จริงจัง
ÊÑµÇ�·ÕèªÍº : กระต่าย
ªÍºãªŒàÇÅÒÇ‹Ò§ : อ่านหนังสือ
¡ÕÌÒ·ÕèªÍº : ว่ายน�éา
ÍÒËÒÃ·ÕèªÍº : ข้าวมันไก่
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ : ท่องบทอาขยาน
Í×è¹æ : มีพี่น้อง 3 คน เป็นชาย 1 คน เป็นหญิง 2 คน

*นองภิญญาพัชญ์	ลีรัตนชัยกุล	(พรีม)	*3289*
à¡Ô´ : 9 สิงหาคม 2550
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ÇÔªÒ·ÕèªÍº : ศิลปะ เพราะเวลาได้วาดรูปแล้วท�าให้จิตใจสงบ 
และผ่อนคลาย
Í¹Ò¤µÍÂÒ¡à»š¹ : นักวาดการ์ตูน เพราะชอบวาดการ์ตูน
à»š¹¤¹ÁÕ¹ÔÊÑÂ : ร่าเริง 
ÊÑµÇ�·ÕèªÍº : สุนัข 
ªÍºãªŒàÇÅÒÇ‹Ò§ : วาดรูป และระบายสี
¡ÕÌÒ·ÕèªÍº : บาสเก็ตบอล
ÍÒËÒÃ·ÕèªÍº : สลัด และสเต็ก
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ : วาดรูป
Í×è¹æ : เวลาว่างæ จะชอบวาดรูป

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

สมาชิกใหม
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ผอนคลายสไตล์พ��ออย
พี่อ้อย

แบงปน
สวัสดีค่ะน้องæ ทีน่่ารักทกุคน ฉบบันีéพีอ่Žอยมนีทิานมา½ากอกีเช่นเคย ชือ่เรือ่งว่า “แบ่งปัน” 

เรื่องมีอยู่ว่า
ครัéงหนึง่มีครอบครัวหนึง่มีพ่อ แม่ ลกู ซ่ึงคณุพ่อและคณุแม่เป็นคนท่ีจติใจดแีละชอบแบ่งปัน

ให้กบัผูอ้ืน่ เช่นในสวนของเขามพีชืผกัดæี สวยæ แม่กจ็ะน�าเอามาท�ากบัข้าวแล้วกแ็บ่งปันให้กบัญาตæิ 
ที่อยู่บ้านใกล้æ กันตลอด ส่วนผู้เป็นพ่อก็เป็นคนใจดี เวลาใครมีอะไรหรือขอให้ช่วยอะไรผู้เป็นพ่อ
ก็ให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นตลอด ท�าให้คนรอบข้างมีอะไรก็มักจะแบ่งปันให้ครอบครัวนีéเสมอæ 

วันหนึ่ง ญาติæ ที่เดินทางไปต่างจังหวัดกลับมาพวกเขาได้เอาขนมขึéนชื่อที่ดีæ ดังæ ซึ่งเป็น
ของ½ากจากต่างจังหวัดมาให้ครอบครัวนีé พอดีพ่อกับแม่ไม่อยู่ที่บ้าน ญาติจึงน�าของ½ากเหล่านัéน
½ากไว้กบัลกู ซึง่เมือ่ลกูเหน็ว่าเป็นขนม ซึง่น่ากนิมากกเ็ลยเอาไปไว้ในห้องของตัวเอง คดิว่าจะกนิเอง 
ไม่แบ่งใคร และระหว่างทีเ่ขาก�าลงัจะกนิขนม ปรากฏว่าพ่อกบัแม่กก็ลบัมาถงึบ้าน และเรยีกให้มาหา 
เขาจึงจ�าใจต้องซ่อนขนมนัéนไว้ทัéงæ ที่ยังไม่กินเลยสักค�า ได้แค่เป�ดถุงขนมและดมกลิ่นเท่านัéน

พ่อกับแม่บอกให้ลูกรีบท�าการบ้านและกินข้าวเย็น เด็กน้อยก็รีบæ กินข้าว แต่ในใจนัéนอยู่
ที่ขนม อยากจะกินขนมแล้ว แล้วก็รีบท�าการบ้าน แต่ด้วยความที่รีบมากæ ท�าให้การบ้านที่ท�านัéนก็
ผิดæ ถูกæ พ่อตรวจแล้วก็ให้เขากลับไปแก้ไขใหม่ เขาท�าการบ้านอยู่จนดึก พ่อกับแม่ก็บอกให้ลูก
ไปแปรงฟันแล้วเข้านอน ลูกจึงจ�าใจไปเข้านอน แต่ก็ยังซ่อนขนมเอาไว้ ยังไม่ได้กินอยู่ดี

วันรุ่งขึéนเม่ือลูกตื่นขึéนมาก็ต้องรีบไปโรงเรียน พ่อกับแม่ก็ไปท�างานตามปกติ พ่อกับแม่ก็
ยังไม่รู้ว่าญาติæ ได้เอาขนมมา½ากไว้ พอตกเย็นญาติก็โทรมาคุยธุระกับแม่ ก็เลยถามว่าขนมที่
½ากไว้ให้เป็นอย่างไร? ทานแล้วยัง? อร่อยไหม? แม่ก็เลยงงæว่า ขนมอะไร ยังไม่เห็นเลย ญาติ
จึงบอกว่าได้½ากไว้กับลูก และเมื่อวางสายโทรศัพท์แล้ว แม่จึงเรียกลูกมาถามว่ามีขนมที่ญาติ½าก
ไว้หรือเปล่า เด็กน้อยจึงจ�าใจต้องตอบว่า อยู่กับตัวเขาเอง และไปหยิบขนมที่ซ่อนไว้ แต่ปรากฏว่า
ขนมที่ซ่อนไว้นัéน มมีดขึéนเต็มไปหมดและก็แข็งจนกนิไม่ได้ เพราะไม่ได้ป�ดถงุไวใ้ห้ดæี เหมอืนเดมิ

เด็กน้อยร้องไห้เสียใจ ไม่ใช่เพราะเขาซ่อนขนมเอาไว้ แต่ร้องไห้เพราะว่าไม่ได้กินขนม แม่
จึงสอนเขาว่า ลูกต้องรู้จักการแบ่งปัน การที่คิดว่าจะกินขนมอร่อยæ คนเดียว ซึ่งสุดท้ายขนมที่น�า
ไปซ่อนเอาไว้ก็ไม่ได้กิน แต่ถ้าหากรู้จักแบ่งปัน ถึงแม้จะได้กินขนมนัéนเพียงน้อยลง แต่ก็สามารถ
แบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นæ ได้มากขึéน เพราะหากเรายิ่งแบ่งปันมากก็ได้ยิ่งได้รับกลับคืนมาก 
คือจะได้รบัความสขุจากการแบ่งปันให้ผูอ่ื้น ไม่ใช่แค่สิง่ของเท่านัéน แต่รวมถงึความรูส้กึท่ีดæี ต่างæ 
นัéนกส็ามารถเป็นบทสอนให้ผูอ้ืน่ได้ด้วยเช่นกนั เดก็น้อยหยดุร้องไห้ เขายงัไม่โตพอท่ีเข้าใจ แต่เขา
เข้าใจว่าเขาไม่ได้กินเพราะเขาหวงของ ต่อมาลูกก็เลิกหวงของ และแบ่งปันสิ่งต่างæ ให้ผู้อื่นจนเป็น
นิสัย เมื่อเขาโตขึéน เขาจึงเข้าใจค�าสอนที่เป็นประโยชน์จากพ่อแแม่ที่ว่า “ยิ่งให้ยิ่งได้รับ”...

จบแล้วค่ะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 
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มุมเด็กศิลป
Art

	มุมเด็กศิลปคราวนี้ช�่อภาพ

   “พระองค์ทรงเมตต�เสมอ”
	 	 	 ระบายสีเสร�จแลวสงมารวมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

(หมดเขตรับผลงานวันที่	9	กุมภาพันธ์	2018)
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l โลกเปลี่ยนไป  
 ความหงุดหงิดไม่สามารถด�ารงอยู่ในบุคลิก
 ของสมณะได้อีกต่อไป 
 แท้จริงความขีéหงุดหงิดเป็นบุคลิก
 ของคนที่คิดว่าตัวเองมีต�าแหน่งอ�านาจ 
 เหนือกว่าผู้อื่น
 เคยมีไหมที่ทาสจะแสดงความหงุดหงิดใส่ผู้เป็นนาย?
l โลกเปลี่ยนไปอีกครัéง
 เมื่อการแสดงความหงุดหงิดออกมา
 เปลี่ยนเรากลายเป็นตัวตลกน่ารังเกียจ
 และถูกจัดอยู่ในหมู่ผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะทางอารมณ์
 แม้จะมีอ�านาจเหนือกว่า

โลกเปลี่ยนไปแลวอยางสิ้นเชิง	
l ที่สุด เราต้องเปลี่ยนตามโลก
 พยายามน่ารักตลอดเวลา
 ท�าหน้าตาไร้เดียงสาให้ดูใสซื่อเวลาถ่ายภาพ
 เก็บซ่อนอาการหงุดหงิดไว้แทบแย่
 น่าสงสารที่เราท�าได้แค่ครึ่งæกลางæ 
 เพราะยังเชื่อ และติดนิสัยคิดว่า
 ผู้อื่นต�่าต้อยกว่าตน
 แต่โลกเปลี่ยนไปแล้ว...
 โลกเปลี่ยนไปแล้วอย่างสิéนเชิง.

5 ¸.¤. 2017
¾§È� »ÃÐÁÇÅ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ÍØ´ÁÈÒ¹µ� Á¡ÃÒ¤Á 2018  69

crist 1-80 January 61.indd   69 1/8/61 BE   3:26 PM



สโมสรอุดมศานต์
พี่ปองและช�วคณะ

1 2 3´.Þ. ³Ñ°¾Ã äÅ·� (àËÇÔ¹)
âÃ§àÃÕÂ¹ÈÔÃÔÁÒµÂ�à·ÇÕ
¨. àªÕÂ§ÃÒÂ

´.ª. ÊÃÃàÊÃÔÞ ªÑÂÇÔàªÕÂÃ (âº�µ)
âÃ§àÃÕÂ¹ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ
¨. ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ

´.Þ. ÊØÇÑªÃÒ ÁÔµÃ»ÃÐÂÙÃ (¨Õ¨Õ้) 
âÃ§àÃÕÂ¹à«¹µ�âÂà«¿¤Í¹àÇ¹µ�
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

¼Å¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÀÒ¾ÇÒ´ÃÐºÒÂÊÕ
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SARASAS AFFILIATED SCHOOLS
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ 10 แห่ง

เปิดสอนแผนก International Education Programme (IEP)

1.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
2.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
3.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
4.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
5.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

6.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
7.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
8.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
9.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
10.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

สารสาสน์วิเทศบางบอน

สารสาสน์วิเทศสายไหม

สารสา
สน์วิเท

ศร่มเก
ล้า

สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

สารสาสน์วเิทศศกึษา

สารสาสน์วิเทศรังสิต

สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ปอง

(A)

(B)

“¾ÃÐà¨ŒÒ·Ã§àÃÕÂ¡ÍÑºÃÒÎÑÁ” ...·‹Ò¹à´Ô¹·Ò§µ‹Íä»¨¹¶Ö§ÀÙà¢Ò·Ò§µÐÇÑ¹ÍÍ¡¢Í§àº¸àÍÅ 
áÅÐµÑé§¡ÃÐâ¨Á·Õè¹Ñè¹... áÅÐÂÑ§ä´ŒÊÃŒÒ§¾ÃÐá·‹¹ºÙªÒ¶ÇÒÂà¡ÕÂÃµÔá´‹Í§¤�¾ÃÐ¼Ù Œà»š¹à¨ŒÒ·Õè¹Ñé¹ 
(»°Á¡ÒÅ 12:8-9)

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

สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน ต้นปีใหม่ระหว่างวันที่ 2-6 
มกราคม ค.ศ. 2018 เยาวชน สงัฆมณ±ลจันทบุร ีร่วมกนัจัดค่าย iWork 
“จะไม่มีใครหนาว...ที่เขาค้อ” ที่บ้านห้วยทรายเหนือ จ.เพชรบูรณ์ 

¨ÐäÁ‹ÁÕã¤ÃË¹ÒÇ...·Õèà¢Ò¤ŒÍ àÂÒÇª¹ÊÑ§¦Á³±Å¨Ñ¹·ºØÃÕ ¨ÐÃ‹ÇÁ
áº‹§»˜¹ความรัก ความอบอุ่น ความสุข ความชื่นชมยินดี ให้กับพี่น้อง
คริสตชนและบรรดาเด็ก æ และเยาวชน

¨ÐäÁ‹ÁÕã¤ÃË¹ÒÇ...·Õèà¢Ò¤ŒÍ àÂÒÇª¹ÊÑ§¦Á³±Å¨Ñ¹·ºØÃÕ ̈ ÐÃ‹ÇÁÊÃŒÒ§ 
ร่วมพั²นาสาธารณประโยชน์ให้กับวัดและชุมชน

¨ÐäÁ‹ÁÕã¤ÃË¹ÒÇ...·Õèà¢Ò¤ŒÍ àÂÒÇª¹ÊÑ§¦Á³±Å¨Ñ¹·ºØÃÕ ̈ Ðä Œ́ÃÑº¤Ø³¤‹Ò
áË‹§ªÕÇÔµ เขาเองก็จะไม่หนาว ไม่ได้ก้าวเพียงล�าพัง เขามีชีวิตกลุ่มท่ามกลาง
พี่น้องคริสตชน ผู้คนรอบข้างจะช่วยเติมเต็มชีวิต ต่อยอดความส�าเร็จ และ
ช่วยเสริมสร้างพลังศรัทธา ให้เยาวชนเหล่านีéกลับมาเป็นพลังส�าคัญของวัด 
ของพระศาสนจักร แบ่งปันสู่รุ่นน้อง และสังคมต่อไป  

74  ÍØ´ÁÈÒ¹µ� Á¡ÃÒ¤Á 2018

crist 1-80 January 61.indd   74 1/8/61 BE   3:26 PM



เัก็บมาเลาเอามาฝาก
พี่ปอง

อานหนังสือ!	แลวไดอะไร?
การเรียนรู้ที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้” ด้วยความตัéงใจท่ีจะ

เห็นสังคมไทยก้าวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และสร้างอุปนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้
เกิดขึéน ทัéงนีéเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดวั²นธรรมการอ่านในครอบครัวและสังคม อีกทัéง
เป็นการพั²นาตัวเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม...

มคีนถาม อลัเบร์ิต ไอน์สไตน์ ว่า ถ้าอยากให้เดก็โตขึéนเป็นคนเก่งควรจะท�าอย่างไร อลัเบร์ิต 
ไอน์สไตน์แนะน�าว่า ให้อ่านหนังสือให้เด็กฟัง

คนถามคนเดิมก็ถามซ�éาอีกว่า แล้วถ้าอยากให้เก่งแบบ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ จะต้องท�า
อย่างไร? อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ก็ตอบอีกว่าก็ให้อ่านหนังสือให้ฟังเยอะæ

ค�าตอบแบบนีé แน่นอนคงท�าให้คนถามรู้สึกว่า อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เล่นลิéน เพราะตอนนัéน
ความเข้าใจในเรือ่งการอ่านและความฉลาดของมนษุย์ยงัมไีม่มาก แต่กค็งได้แค่ “ฟัง” เพราะคนตอบ
คือนักวิทยาศาสตร์ระดับรางวัลโนเบล ครัéนผู้ถามจะไปต่อล้อต่อเถียงด้วยคงล�าบาก แต่แล้วการ
ค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันก็ยืนยันว่า ค�าตอบของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นัéน เป็นจริง! 

เราพอจะนึกถึงภาพอะไรต่างæ ที่เข้ามาในสมองในความคิดของเราได้ว่า คุณพ่อคุณแม่
สมัยใหม่ มักจะให้เล่านิทาน อ่านหนังสือ หรือเป�ดหนังสือที่ภาพสวยæ น่ารักæ หรือมีตัวการ์ตูนที่
เด็กæ ชอบ แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ค่อยæ อ่าน ค่อยæ เล่าถึงเรื่องราวในหนังสือเล่มนัéนæ 

แน่นอนว่า ความสุขเกิดขึéนจากการที่เด็กæ ได้นั่งอยู่บนตักภายในอ้อมกอดของคุณพ่อ
คุณแม่และฟังในสิ่งที่ท่านอ่าน หรือเล่าให้เด็กæ ฟัง เหล่านีéจะ½ังตรึงอยู่ในความทรงจ�าของเด็กไป
ตลอด และด้วยความสุขนีéเองก็จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กคนนีéเกิดความประทับใจในการ
อ่านหนังสือ เพราะการอ่านมันคือความสุข ความทรงจ�าที่½ังใจ ซึ่งสุดท้ายเด็กจะกลายเป็นคนที่รัก
หนังสือ รักการอ่าน และรักการแสวงหาความรู้ไปตลอดชีวิต

(ÍŒÒ§ÍÔ§ : àÍ¡ÊÒÃá¨¡ ÃÑ¡ÅÙ¡ÍÇÍÃ�´... ¡Ñº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ¡ÒÃÍ‹Ò¹) 
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ขอสอบคําเดียว

เงินหนึ่งตะลันต์
ก๊อป

 ทกุæปี ผูส้มคัรเข้าเรียนทีวิ่ทยาลยัออลโวลส์แห่ง
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดต้องเจอกับ “ข้อสอบค�าเดียว” 
หรอืการเขยีนเรยีงความทีผู่ส้มคัรสอบต่างหวาดหว่ันและ
คาดเดาไปต่างæนานา แต่ละคนจะต้องพลิกกระดาษ
ข้อสอบพร้อมกันและพบกับค�าค�าเดียว (เช่นค�าว่า 
“ไร้เดยีงสา” “ปาฏิหาริย์” “น�éา” หรือ “เร้าใจ”) ความท้าทาย
อยู่ตรงที่ว่า ภายในเวลาสามชั่วโมง พวกเขาต้องเขียน
เรียงความที่ได้แรงบันดาลใจจากค�าค�าเดียวที่ให้มา1

 ผมเคยมีประสบการณ์แบบเดียวกันกับเรื่องที่
เล่ามาข้างต้นครัéงเมื่อยังใช้ชีวิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
แห่งร°ัแคลิฟอร์เนยี ลอสแอนเจลสิ ต่างเพยีงการสอบของ
ผมไม่ใช่การสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเรียน แต่เป็นการสอบ
ทักษะการเขียน (Writing Proficiency Exam) ที่
นักศึกษาทุกคนต้องสอบให้ผ่าน ค�าถามที่ผมเจอก็จะ
คล้ายกับ “ข้อสอบค�าเดียว” คือเป็นค�าถามสัéนæง่ายæ 
เกีย่วข้องกบัเรือ่งทัว่ไปในชวีติประจ�าวนั สิง่ทีผ่มประทบัใจ
เกี่ยวกับการสอบนีéไม่ใช่ค�าถามที่เขียนมาในข้อสอบ แต่
เป็นวิธีการตอบค�าถามต่างหากที่น่าสนใจมากกว่า 

 ก่อนวนัสอบ ท่ีห้องสมุดของมหาวทิยาลยัจะเป�ด
สอนและให้ความช่วยเหลอืส�าหรับนกัศกึษาท่ีลงทะเบยีน
สอบวชิานีé ครผููส้อนมกัจะเน้นย�éาว่า “ให้เลอืกตอบค�าถาม
จากเรือ่งราวทีอ่ยูใ่นชวีติประจ�าวนัของเรา” หรอืพดูง่ายæ
ว่า “ให้เอาเร่ืองใกล้ตัวที่เราชอบหรือถนัดไปตอบ” 
แน่นอนค�าตอบจากผูเ้ข้าสอบไม่มผีดิหรอืถกู แต่ค�าตอบ
ของแต่ละคนนัéนแสดงให้เห็นถึง ความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ที่เขาพบเจอในชีวิต
ประจ�าวัน หัวใจส�าคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีความรู้เท่าไร
หรือความรู้ที่เรามีนัéนมากพอส�าหรับตอบค�าถามหรือไม่ 
แต่การเชือ่มโยงและความคดิสร้างสรรค์ต่างหากทีท่�าให้
เราสามารถตอบค�าถามนัéนได้

 ผมจ�าไม่ได้ว่าตอนสอบผมได้ค�าถามเขียนว่า
อย่างไร แต่ผมจ�าค�าถามหนึง่ในบรรดาแบบ½ƒกหัดที½่ƒกท�า
ก่อนสอบได้แม่นย�าจนถึงทุกวันนีé ค�าถามนัéนเขียนไว้ว่า 

“สิ่งส�าคัญที่สุดในชีวิต” ส�าหรับผมแล้วค�านีéถือเป็น 
“ข้อสอบค�าเดยีว” ทีท่รงพลงัและท้าทายผมเป็นอย่างมาก 
ผมเชื่อว่าหากลองเอาค�าถามนีéไปถาม ผู้คนที่วัยต่างกัน 
อาชีพต่างกัน คงจะได้รับค�าตอบที่ไม่เหมือนกันอย่าง
แน่นอน เดก็æอาจต้องการเพยีงการได้เล่นสนกุกบัเพือ่นæ
และมคีวามสขุกบัของเล่นทีพ่วกเขารอคอยมาตลอดทัéงปี 
นกัเรยีนนกัศกึษาคงก�าลังขะมกัเขม้นอยู่กับการเรยีนและ
การสอบเพือ่ให้ตนมคีวามรูค้วามเข้าใจตดิตวัไปประกอบ
อาชพีในอนาคต พ่อแม่ผูป้กครองอาจจะก�าลงัสาละวนอยู่
กับการท�างานเพื่อหาเงินให้ได้เพียงพอส�าหรับค่าใช้จ่าย
ในครอบครัว ผู ้สูงอายุบางคนอาจจะต้องการเพียง
สุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป†วยเป็นภาระแก่คนรอบข้าง... 

มนุษย์ทุกคนต่างมีเงื่อนไขในการด�าเนินชีวิต
ต่างกนั เราครสิตชนเชือ่ว่าพวกเขาและเราก�าลงัเดินทางไปสู่
จดุหมายเดยีวกนันัน่คอื เมอืงสวรรค์ แต่ระหว่างไปสวรรค์นัéน 
เรายังต้องแบกกางเขนของเราแต่ละคนด้วยตัวเอง 
“เราแบกกางเขนแทนกันไม่ได้ กลุ้มใจเพื่อเขาไปก็ไม่มี
ประโยชน์ เด็กæจะต้องรู้จักแบกกางเขนของตนเองด้วย 
แต่เราจะภาวนาให้เขาตลอดไป” (คณุพ่อยอห์น บปัตสิต์ 
พงศ์เทพ ประมวลพร้อม)

“àÃÒà»š¹à¶ÒÍ§Ø‹¹ ·‹Ò¹·Ñé§ËÅÒÂà»š¹¡Ôè§¡ŒÒ¹ ¼ÙŒ·Õè́ íÒÃ§
ÍÂÙ‹ã¹àÃÒ áÅÐàÃÒ´íÒÃ§ÍÂÙ‹ã¹à¢Ò ¡çÂ‹ÍÁà¡Ố ¼ÅÁÒ¡ à¾ÃÒÐ
¶ŒÒäÁ‹ÁÕàÃÒ ·‹Ò¹¡ç·íÒÍÐäÃäÁ‹ä Œ́àÅÂ... ¶ŒÒ·‹Ò¹·Ñé§ËÅÒÂ´íÒÃ§
ÍÂÙ‹ã¹àÃÒ áÅÐÇÒ¨Ò¢Í§àÃÒ´íÒÃ§ÍÂÙ‹ã¹·‹Ò¹ ·‹Ò¹ÍÂÒ¡ä Œ́ÊÔè§ã´ 
¡ç¨§¢Íà¶Ô´ áÅÐ·‹Ò¹¨Ðä´ŒÃÑº ¾ÃÐºÔ´Ò¢Í§àÃÒ¨Ð·Ã§ÃÑº
¾ÃÐÊÔÃÔÃØ‹§âÃ¨¹�àÁ×èÍ·‹Ò¹à¡Ô´¼ÅÁÒ¡áÅÐ¡ÅÒÂà»š¹ÈÔÉÂ�
¢Í§àÃÒ” (Â¹ 15:5, 7-8) 

หากค�าอุปมาเรื่องเถาองุ ่นเกิดขึéนจริงในชีวิต
ของเรา และการภาวนาจะเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะช่วยพยงุไม่ให้
เราหลุดออกจากล�าต้นแห่งพระเยซู สิ่งนีéจึงเป็นเรื่องที่
ท้าทายเราแต่ละคน “เรา” ทีม่ตีารางชวิีตทีอั่ดแน่นวุ่นวาย 
ไม่มใีครรูว่้าความสมัพนัธ์ระหว่างผลและล�าต้น (ระหว่าง
เรากับพระเจ้า) นัéนสนิทสัมพันธ์หรือห่างเหินกันเพียงไร 

1 TinaSeelig, วิชาความคดิที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลก,แปลโดยพรรณีชูจิรวงศ์ (กรุงเทพฯ : วีเลิร์น,2558), 9
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หลายครัéงเรากม็วัแต่เพลดิเพลนิชืน่ชมกบัพระพรทีไ่ด้รบั 
มุ่งมั่นแต่การท�างานออกดอกผลจนใหญ่เกินไปท�าให้ก่ิง 
(ความสัมพนัธ์) ทีต่ดิอยูก่บัล�าต้นนัéนรับน�éาหนักไม่ไหว แต่
เมือ่รูส้กึตวัอีกทกีเ็กอืบจะสายไปเสยีแล้ว ชวิีต½†ายวญิญาณ
ของเรากแ็ทบไม่เหลอืพระหรรษทานส�าหรับชวีติประจ�าวนั
เสียแล้ว 

หรือบางครัéงเราอาจจะก�าลังมั่นใจในตัวเองจน
คดิว่า เราไม่จ�าเป็นต้องรบัน�éาหล่อเลีéยง รบัสารอาหารจาก
ล�าต้นนีéอีกต่อไป เราควรจะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่
ด้วยตัวเอง เราจึงละจากล�าต้นแห่งชีวิตและด�าเนินตาม
ทางของเราเอง แต่ในที่สุด ผลของความคิดนีéก็แสดงให้
เราเหน็ว่าอาหาร½†ายร่างกายกไ็ม่สามารถท�าให้เราเอาชวิีต
รอดได้เท่ากบัอาหาร½†ายวญิญาณจากล�าต้นอนัเทีย่งแท้... 

 หากค�าภาวนาคือเครื่องมือที่จะท�าให้เราสนิท
สัมพันธ์กับพระเจ้าและช่วยเป็นก�าลังใจให้เรายังคงแบก
กางเขนไปอย่างมั่นคงทุกวันแล้ว ค�าภาวนาของเรานัéน
ปรากฏอยู่ช่วงเวลาใดของชีวิต? 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเคยแบ่งปันถึงวิธี
สวดภาวนาทีพ่ระองค์ทรงชืน่ชอบไว้กบั คณุพ่ออนัโตนโิย 
สปาดาโร, เอส เจ ในบทสมัภาษณ์พเิศษทีว่าตกินั ณ ห้องพกั
ของพระองค์ที ่คาซา ซานตา มาร์ธา เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 
2013 ไว้ว่า “¾‹ÍÊÇ´º··íÒÇÑµÃ·Ø¡àªŒÒ ¾‹ÍªÍºÀÒÇ¹Ò Œ́ÇÂ
º·Ê´Ǿ Õ ËÅÑ§¨Ò¡¹Ñé¹ ¾‹Í¨Ð¶ÇÒÂºÙªÒÁÔÊ«Ò¢Íº¾ÃÐ¤Ø³ ¾‹Í
ÊÇ´ÊÒÂ»ÃÐ¤íÒ ÊÔè§·ÕèªÍºÁÒ¡æ¤×Í¡ÒÃà½‡ÒÈÕÅã¹µÍ¹àÂç¹ 
áÁŒàÁ×èÍ¾‹ÍàÊÕÂÊÁÒ¸ÔáÅÐ¤Ô´¶Ö§àÃ×èÍ§Í×è¹æ ËÃ×ÍáÁŒ¡ÃÐ·Ñè§
à¼ÅÍËÅÑºä»ã¹ÃÐËÇ‹Ò§ÊÇ´ÀÒÇ¹Ò ã¹µÍ¹¡ÅÒ§¤×¹ÃÐËÇ‹Ò§
àÇÅÒË¹Öè§¶Ö§ÊÍ§·Ø‹Á ¾‹Í¨ÐãªŒàÇÅÒà½‡ÒÍÂÙ‹µ‹ÍË¹ŒÒÈÕÅÈÑ¡´ÔìÊÔ· Ô̧ì
ÊÇ´ÀÒÇ¹Òà»š¹àÇÅÒË¹Öè§ªÑèÇâÁ§ áµ‹¾‹ÍÁÑ¡¨ÐÀÒÇ¹ÒÍÂÙ‹ã¹ã¨
áÁŒµÍ¹·ÕèÃÍà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ·íÒ¿˜¹ ËÃ×Íã¹àÇÅÒÍ×è¹¢Í§ÇÑ¹”

 ข้อสอบค�าเดยีว (สิง่ส�าคญัทีส่ดุในชวีติ) เมอืงสวรรค์ 
กางเขน และการภาวนา เป็นเรือ่งทีแ่ตกต่างกนัแต่สมัพนัธ์
และส่งผลซึ่งกันและกัน เราจะหาตัวอย่างที่จะอธิบาย
ความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านีéได้จากที่ใด ยุคสมัยของเรา
ยังคงมีตัวอย่างที่ว่านีéหลงเหลือให้เห็นอีกหรือ...

- “àÃÒÍÂÒ¡ÃÙ ŒÇ ‹Ò¤ÇÒÁà»š¹¤Ò·ÍÅÔ¡¢Í§

¾ÃÐ¤ÃÔÊµà¨ŒÒËÅ‹ÍËÅÍÁàÃÒ¤ÃÔÊµÑ§ä·ÂãËŒàµÔºâµä´Œ
ä»¶Ö§äË¹ àÃÒ¡ç¾º¤íÒµÍºä´Œã¹ ‘ÍØªàª¹Õ’

- ·‹Ò¹à»š¹¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨¢Í§¤ÃÔÊµÑ§ä·Â 
à´ç¡æ·ÕèÍÂÒ¡ÁÕªÕÇÔµ¤Ãº¶ŒÇ¹¤ÇÒÁ´ÕÍÂ‹Ò§·‹Ò¹¨Ö§µŒÍ§
¡ÅÑºä»àÃÕÂ¹¤íÒÊÍ¹¤ÃÔÊµÑ§ãËŒ´Õ ÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÈÃÑ·¸ÒáÅÐ
ÊÇ´ÀÒÇ¹ÒÊÁíèÒàÊÁÍã¹ÇÑÂà´ç¡...ÍÂ‹Ò§·‹Ò¹

- à¾ÕÂ§àËç¹µÑÇÍÑ¡ÉÃ¨Ò¡ÅÒÂÁ×Í àÃÒ¡çÅ‹Ç§ÃÙŒä´Œ
àÅÂÇ‹Ò·‹Ò¹à»š¹¤¹ÃÍº¤ÍºàÃÕÂºÃŒÍÂ áÅÐà¾ÕÂÃ·íÒË¹ŒÒ·Õè
»ÃÐ¨íÒÇÑ¹ÍÂ‹Ò§´Õà¾ÕÂ§ã´ã¹ÇÑÂà´ç¡ áµ‹¾Íä´ŒÍ‹Ò¹
¤íÒ»ÃÐ¾Ñ¹ �̧ÍÑ¹à»š¹º·¡ÇÕ¢Í§·‹Ò¹ àÃÒÂÔè§ÊÑÁ¼ÑÊä Œ́ÅÖ¡Å§
ä»Ç‹Ò·‹Ò¹¤‹ÍÂæãËŒ¾ÃÐà Œ̈Ò¹íÒ·Ò§ªÕÇÔµ ÅÒÂÁ×ÍÍÑ¹§´§ÒÁ
à¡Ô´¨Ò¡ÇÔÃÔÂÐÍØµÊÒËÐ áµ‹ ‘¤ÇÒÁÃÑ¡ã¹¡ÒÃÀÒÇ¹Ò·íÒãËŒ
·‹Ò¹äÁ‹¾ÅÒ´¨Ò¡Ë¹·Ò§·Õè¾ÃÐà¨ŒÒ·Ã§àµÃÕÂÁäÇŒãËŒ’

- ‘ÈÔÅ»�¹áË‹§ªÒµÔ’ ÍÒ¨à»š¹à¡ÕÂÃµÔÊÙ§ÊØ´·Õè
ã¤Ã¤¹Ë¹Öè§¾ÔÊÙ¨¹�¤ÇÒÁâ´´à´‹¹ã¹·ÕèÊÒ¸ÒÃ³Ðµ‹ÍË¹ŒÒ
¤¹·Ñé§ªÒµÔáÅŒÇà¢ÒÂÍÁÃÑº áµ‹¡ÒÃä´Œà»š¹ÅÙ¡·Õè«×èÍÊÑµÂ�
¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒ¨¹ÅÁËÒÂã¨ÊØ´·ŒÒÂº¹âÅ¡µŒÍ§¾ÔÊÙ¨¹�´ŒÇÂ
¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�·Ø¡ª‹Ç§¢Í§ªÕÇÔµ ·Ñé§·Õè·Ø¡¢�âÈ¡ 
ÊÁËÇÑ§áÅÐ¼Ô´ËÇÑ§ áµ‹¾ÃÐà¨ŒÒäÁ‹·Ã§·Í´·Ôé§à¢Ò

- à»š¹¤¹»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ã¹âÅ¡¹ÕéäÁ‹¾Í 
¶ŒÒàÃÒ¾ÅÒ´¨Ò¡ÊÇÃÃ¤�·Ø¡ÍÂ‹Ò§·Õèä´ŒÁÒ¡çÊÙÞà»Å‹Ò 

º·¡ÇÕ·Õèä¾àÃÒÐÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂª‹Ò§äÃŒ¤‹Ò ËÒ¡äÁ‹
à¢ÕÂ¹»ÃÐ¡ÒÈ¤ÇÒÁ´Õ§ÒÁã¹¾ÃÐà¨ŒÒ

- ·ÕèàÃÒª×è¹ªÁ ‘ÍØªàª¹Õ’ ¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹ã¹ÇÑ¹¹Õéà¾ÃÒÐ
·‹Ò¹áÁ‹¹ÂíÒàÃ×èÍ§ÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊØ´ã¹ªÕÇÔµ¼ÙŒ¤¹ 

äÁ‹ãª‹ÅÒÂÁ×ÍÍÑ¹¹Ñé¹ äÁ‹ãª‹º·¡ÇÕ¡Ô¹ã¨·ÕèµÕ¾ÔÁ¾�
ËÅÒÂ¤ÃÑé§ äÁ‹ãª‹à¡ÕÂÃµÔÂÈ·Õè¼ÙŒ¤¹ÁÍºãËŒ

·‹Ò¹áÁ‹¹ÂíÒàÃ×èÍ§à´ÕÂÇáÅÐÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊØ´
“·‹Ò¹ÁÕªÕÇÔµÍÂÙ‹... ã¹Í§¤�¾ÃÐ¼ÙŒà»š¹à¨ŒÒ” 
(¾§È� »ÃÐÁÇÅ à¢ÕÂ¹à¾×èÍÃ‹ÇÁÃÐÅÖ¡¶Ö§ ÍØªàª¹Õ 

ã¹Ë¹Ñ§Ê×Í ‘ÍØªàª¹Õ ·ÕèàÃÒÃÑ¡’ 15 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2016) 
หมายเหต ุ“อชุเชน”ี เป็นนามปากกาของ “เออเชนี 

ประคณิ ชมุสาย ณ อยธุยา” ศลิป�นแห่งชาตสิาขาวรรณศลิป์ 
(กวนีพินธ์) ครสิตชน ความภาคภมูใิจของครสิตงัไทยทีไ่ด้จาก
โลกนีéไปรับรางวัลในสวร รค์เมื่อวันที่ 7 พÄษภาคม 2016 

ÍØ´ÁÈÒ¹µ� Á¡ÃÒ¤Á 2018  77

crist 1-80 January 61.indd   77 1/8/61 BE   3:26 PM



ข้าแต่พระเป็นเจ้า ใน 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทุกครัéงที่มีการบรรยายหรือ½ƒกอบรมเกี่ยวกับเรื่อง
การเป็นธรรมทูตหรือการประกาศข่าวดี จะเป็นแบบเดิมหรือแบบใหม่ และไม่ว่าโดยพระสงฆ์องค์ใด 
ลูกจะต้องไปเข้าร่วมอบรมด้วยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพื่อจะได้ทราบว่าสิ่งที่ลูกได้ท�ามาเอง
ตัéงแต่ต้นนัéน ถูกผิดประการใด เพื่อจะได้ปรับปรุงตัวเองในการรับใช้พระให้ดียิ่งæ ขึéน หากลูกไม่ได้ท�า
เช่นนัéนอยู่แล้ว

ในเดือนกันยายน 2017 ที่ผ่านมา ลูกได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเป็นธรรมทูต และมีพระสงฆ์
หลายองค์บรรยายในหัวข้อต่างæ น่าสนใจทุกหัวข้อ แต่มีหัวข้อหนึ่งลูกชอบใจมาก บรรยายโดยคุณพ่อที่ลูก
เคารพรกั หวัข้อนัéนคือ “โรคร้ายในการท�างานรบัใช้พระศาสนจกัร” ลกูจ�าไม่ได้ถนดัว่ารายละเอยีดของโรคร้าย
เหล่านีéเป็นพระด�ารัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสหรือไม่ แต่ลูกก็ทราบมาตลอดว่า พระองค์ทรงปรารภ
ถึงปัญหาในหมู่ผู้ที่ท�างานใกล้ชิดกับพระองค์อยู่เสมอæ

โรคร้ายที่พระสงฆ์ผู้บรรยายได้อ่านให้ฟังมี 15 โรค ดังต่อไปนีé

1. โรคที่รู้สึกว่าตนเองเป็นอมตะ

2. โรคพลังเหลือเฟ„อ ขยันเวอร์

3. โรคจิตวิญญาณแช่แข็ง

4. โรคจอมวางแผน

5. โรคความร่วมมือต�่า

6. โรคอัลไซเมอร์ทางจิตใจ

7. โรคชอบแข่งขันและทะนงตน

8. โรคจิตเสื่อม

9. โรคซุบซิบนินทาและพูดพล่าม

10. โรคบูชาผู้น�า

11. โรคเมินเฉยคนอื่น

12. โรคหน้าเศร้าเหมือนกลับจากงานศพ

13. โรคชอบกัêก รอเวลา ผลัดวัน

14. โรคสังคมป�ด

15. โรคหวังผลประโยชน์ทางโลกและชอบแสดงออกให้คนรู้

โรครายในการทํางานรับใชพระศาสนจักร

จดหมายจากผูอาน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน

78  ÍØ´ÁÈÒ¹µ� Á¡ÃÒ¤Á 2018

crist 1-80 January 61.indd   78 1/8/61 BE   3:26 PM



ทัéง 15 โรคนีé ลูกวิเคราะห์แล้ว เกิดจาก “เชืéอโรค” ตัวเดียวกัน และไม่ใช่เป็น “เชืéอโรค” ที่เราไป
ติดจากคนอื่นมา เหมือนดั่งโรคอื่นæ เช่น โรคหวัด โรคท้องร่วง ฯลฯ แต่สาเหตุของทัéง 15 โรคนัéนเกิดจาก 
“เชืéอ” ตัวเดียวเท่านัéน นั่นคือ “ตัวเราเอง” นั่นแหละ ใช่แล้ว! โรคทัéงหลายทัéงปวงที่เขียนมาข้างบนนีé ไม่มี
ใครที่จะสามารถหยิบยื่นมาให้เราป†วยได้นอกจากตัวเราเอง และหากวิเคราะห์ให้ลึกแล้ว ไม่ใช่เป็นแค่โรคที่
เกิดกับคนท�างานในพระศาสนจักรเท่านัéน แต่ในสังคมทั่วไปก็มีคนมี “โรค” ที่ว่านีéไม่น้อยเลย

ก่อนอืน่ เราน่าจะวิเคราะห์ตวัเองก่อนว่า ตัวเราเองน่ะมโีรคเหล่านีéสกักีโ่รค เมือ่วเิคราะห์ได้แล้ว กไ็ม่ต้อง
ไปบอกใคร ถามตัวเองต่อว่า เราจะ “รักษา” ตัวเองให้หายจากโรคที่เป็นอยู่ไหม ทีละโรค ทีละโรค วิธีรักษา
และยามีขนานเดียวรักษาได้ทุกโรคคือ เราต้องยอมรับกับตัวเองก่อนแล้วจึงสวดภาวนาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า 
ขอให้พระองค์มาประทับในจิตวิญญาณของเราและเป็นผู้ทรงน�าชีวิตของเราในทุกเรื่อง เมื่อไรท่ีเราด�ารงชีวิต
โดยมีพระองค์เป็นศูนย์กลางในทุกสิ่งแล้ว นั่นคือ “ภูมิต้านทาน” ที่ดีที่สุดในการป‡องกันโรคร้ายต่างæ ของ
จิตวิญญาณ เชืéอโรคในแต่ละโรคจะค่อยæ ½†อไปเอง เพราะรัศมีของการประทับของพระองค์ในจิตใจของเรา
จะส่องแสงเจิดจ้าท�าลายเชืéอทุกชนิดและความอึมครึมในจิตวิญญาณทัéงหลายทัéงปวงให้หมดไป

ทีนีé ถ้าเรามองสังคมรอบข้างบ้าง หากเราไม่ใช่ผู้ป†วยล่ะ แต่เป็นคนในสังคมที่มีอาการของโรคต่างæ 
เหล่านีé เราใน°านะเป็นหนึ่งในสังคมดังกล่าว ต้องประพÄติปฏิบัติตนอย่างไร ทุกวันนีéคนในสังคมคบกัน
ด้วยเปลือกภายนอกและดูที่ผลประโยชน์ ใครที่มีชื่อเสียง ต�าแหน่ง และ°านะที่ให้คุณให้โทษได้ ก็จะมีคน
ไปห้อมล้อม ยกยอปอปัœน ซึ่งก็คือสังคมหน้ากากเราดีæ นี่แหละ แต่เบืéองหลังการถอดหน้ากากออกจะเหลือ
ความจริงใจสักหนึ่งออนซ์ก็ไม่มี แล้วเราต้องท�าตัวอย่างไรดีล่ะ

ลูกคิดถึงค�าเทศน์ของพระสงฆ์ของวัดของลูกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วลูกก็รู้สึกว่านี่แหละคือค�าตอบ
ของค�าถามข้างบนนีéของลูก

“เหนือความยุติธรรม ควรต้องมีความรักความเมตตา เหนือความถูกต้องควรต้องมีการให้อภัย”
ใช่แล้ว นีค่อืแก่นแท้ของค�าสอนของพระเยซูเจ้า พระเจ้าของพวกเรา หากใครในสงัคมเป็นโรคหนึง่โรคใด

ข้างต้น และท�าท่าจะน�าโรคเหล่านัéนมาแพร่ให้เรา จะยตุธิรรมหรอืไม่ จะถกูต้องหรอืไม่ เราจงป‡องกนัตวัเองด้วย
ความรัก ความเมตตา และการให้อภัย แล้วเราจะพบว่าโรคเหล่านัéนไม่สามารถท�าอะไรเราได้เลย

ลกูเคยคดิเล่นæ ว่า หากครสิตชนทัว่โลกท�าตามทีพ่ระเยซเูจ้าทรงสัง่สอนสกั 10% กพ็อ ไม่ต้องถงึ 100% 
โลกเรานีéคงน่าอยูข่ึéนเยอะ หรอืศาสนกิชนอืน่ปฏบัิติตนตามท่ีศาสดาของตนสัง่สอนสกั 10% โลกนีéคงจะไม่วุ่นวาย
เหมือนเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒµÃÑÊ¡Ñº»ÃÐªÒª¹ÍÕ¡Ç‹Ò “àÃÒà»š¹áÊ§ÊÇ‹Ò§Ê‹Í§âÅ¡ ¼ÙŒ·ÕèµÒÁàÃÒÁÒ ¨ÐäÁ‹à´Ô¹ã¹¤ÇÒÁÁ×´ 
áµ‹¨ÐÁÕáÊ§ÊÇ‹Ò§Ê‹Í§ªÕÇÔµ” (ÂÍË�¹ 8:12) 

ÍÒáÁ¹
ÅÙ¡¢Í§¾ÃÐÍ§¤�¤¹Ë¹Öè§
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áµ‹ÅÐÇÑ¹´Ø¨¾Ù‹¡Ñ¹¨ÃÃâÅ§ã¨ ÇÒ´ÀÒ¾ãËÞ‹¤×ÍªÕÇÔµµÅÍ´»‚
 ...ÊÔºÊÍ§à´×Í¹à¤Å×èÍ¹ä»à»š¹¨Ñ§ËÇÐ áÅÐ¡ç¨ÐäÁ‹ËÂØ´ÍÂÙ‹¡Ñº·Õè
âÍ¡ÒÊáÅÐàÇÅÒ·ÕèàÃÒÁÕ ÇÒ´¤ÇÒÁ´ÕãËŒÊÇÂà´‹¹à»š¹¡Ô¨¡ÒÃ
 ...àµÔÁÃÍÂÂÔéÁ¾ÃÔéÁà¾ÃÒãËŒàÈÃŒÒËÒÂ ¾ÅÑ¹ÊÇ‹Ò§¾Ã‹Ò§¾ÃÒÂä»·Ø¡´ŒÒ¹
ÁÔµÃÀÒ¾Â×¹Â§áÅÐ¤§¹Ò¹ ÊÐ·ŒÍ¹¼‹Ò¹¶ŒÍÂ¤íÒÂíéÒË‹Ç§ãÂ
 ...à¾ÃÒÐ·Ñé§ÊÔºÊÍ§à´×Í¹àËÁ×Í¹¼×¹¿‡Ò ´Ç§´ÒÃÒ¤×Í¤ÇÒÁ´Õ·Õè·íÒä´Œ
ÇÑ¹àÇÅÒÅ‹Ç§àÅÂä»ÍÂ‹Ò§äÃ ¨Ðà¡çºäÇŒãËŒ§ÒÁ¤ÇÒÁ·Ã§¨íÒ.

ÊÇÑÊ´Õ»‚ãËÁ‹ 2561/2018
¢Í¾ÃÐà¨ŒÒÍíÒ¹ÇÂ¾ÃàÊÁÍ¤ÃÑº 
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