




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ประจ�าปี ค.ศ. 2018 มีนาคม

เพื่อพระศาสนจักรจะได้ตระหนักถึงความเร่งด่วนที่จะอบรม 

การพิเคราะห์แยกแยะฝ่ายจิต ทั้งในระดับส่วนตัวและหมู่คณะ

“การที่คนๆ หนึ่งรู้สึกผิดต่อบาปที่ตนได้กระท�า  

จัดเป็นคุณธรรมของความถ่อมตน และยังเป็นการเตรียมตัวเองให้พร้อม 

เพื่อเปิดรับการให้อภัยจากพระเจ้า”

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

crist 1-80 March 61.indd   1 3/3/61 BE   1:23 AM



ขุมทรัพย์ 
พระคัมภีร์ 2018
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อบอุ่นคุ้นเคย
ในอ้อมกอดของพระองค์

(มก 10:13-16)

เพื่อจะอธิบายภาพนี้ เราลองย้อนกลับไปพิจารณาเส้นทางการเทศน์สอนของพระเยซูเจ้า 
พระองค์ทรงแสดงพระองค์อย่างรุง่โรจน์บนภเูขาทาบอร์ให้แก่ลกูศษิย์ทีร่กัทัง้สามได้เหน็ (มก 9:2-8)  
เมื่อลงจากภูเขาแล้วพระองค์ทรงท�าอัศจรรย์รักษาเด็กที่เป็นโรคลมชักให้หาย (มก 9:14-29) และ 
ทรงเข้าสู่แคว้นกาลิลี ณ เมืองคาเปอรนาอุม ซึ่งในแคว้นนี้ทรงอธิบายสอนอัครสาวกตามล�าพังด้วย 
ความรักและเอ็นดูต่อพวกเขาหลายเรื่อง (มก 9:33-50) เส้นทางท่ีเล่ามาท้ังหมดเป็นเส้นตรง 
จากทิศเหนือลงมาทิศใต้ เข้าสู่แคว้นยูเดีย ซึ่งเมืองหลวงคือกรุงเยรูซาเล็มตั้งอยู่ค่อนไปทางตอนใต้  
ที่นี่พระองค์ทรงพบกับประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ทรงสอนเขาถึงเรื่องการหย่าร้าง และเพราะมี 
ผู้ถามปัญหานี้ด้วยความคิดแอบแฝงโดยหวังจะจับผิดพระองค์ (มก 10:1-12) เมื่อทรงตอบอย่าง
กระจ่างแล้ว ก็มาถึงภาพที่เราน�ามาแสดงนี้ซึ่งก็คือ ภาพที่พระองค์ต้อนรับเด็กเล็กๆ ที่มีคนน�าเข้า
มาเฝ้าพระองค์ ทีแรกบรรดาสาวกดุว่าคนเหล่านั้น แต่พระองค์ตรัสกับสาวกว่า “ปล่อยให้เด็ก
เล็กๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้  
เราบอกความจริงกับท่านว่า ผู้ใดไม่รับพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างเด็กเล็กๆ เขาจะไม่เข้าสู่ 
พระอาณาจักรนั้นเลย” (มก 10:13-16) แล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเหล่านั้นไว้ ทรงปกพระหัตถ์ และ
ประทานพระพร

 ข้าแต่พระเจ้า... เด็กๆ นั้นฉลาด พวกเขารู้ว่าผู้ใหญ่คนไหนดีและรักเขาด้วยจริงใจ  
บ่อยๆ ข้าพเจ้าเห็นผู้ใหญ่บางคนที่เด็กๆ มักจะถอยหนี... ขอพระองค์ทรงเมตตาต่อข้าพเจ้า 
เฉกเช่นเดก็ๆ เหล่านี ้โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นอย่างเดก็เลก็ๆ ท่ีไว้วางใจในพระองค์ เชือ่มัน่ในพระองค์ 
ข้าพเจ้าอบอุ่นคุ้นเคยเสมอ เมื่อได้รับความเมตตาในอ้อมกอดของพระองค์ 
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

วันที่ 13 มีนาคม 2013 เป็นวันที่พระคาร์ดินัลฮอร์เก 
มาริโอ แบร์โกลิโอ ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาฟรังซิส 
อุดมศานต์ถือโอกาสร่วมยินดีในปีที่ 5 แห่งสมณสมัยของ
พระองค์ท่าน พระองค์น�าความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมา
สู่พระศาสนจักรคาทอลิกและน�าเอาความชื่นชมยินดีไปสู่คน 
ทัว่โลกอาศยัพระบุคลกิท่ีมเีมตตา รกัคนจน จรงิใจตรงไปตรงมา 
และให้ความส�าคญัแก่ผูต้�า่ต้อย ทรงเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัผูค้น 
ทีเ่ดนิออกจากพระศาสนาได้หนักลบัเข้ามาใหม่ ท�าให้ภาพลกัษณ์ 
ของพระศาสนจักรท่ีก�าลงัได้รบัการต้ังค�าถามในหลายๆ ประเดน็
จากคนในโลกปัจจุบันกลับมามีความชัดเจนเที่ยงธรรมมากขึ้น 
พระองค์ทรงเป็นเครื่องหมายแห่งความสุขใจชื่นชมยินดีของ 
ผูท้ีต่ดิตามพระเยซูเจ้า ไม่ว่าจะเสดจ็ไปท่ีใด ผู้คนจะสมัผัสได้ถงึ 
ความสุขในองค์พระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อพบเห็นพระองค์ 
เราท�าอย่างท่ีพระองค์ทรงขอจากสัตบุรุษเสมอทุกท่ีท่ีพระองค์
เสด็จไป... “สวดภาวนาให้พ่อด้วยนะ”...เราจะสวดภาวนาให้
พระองค์แน่นอน

ปกหน้าใน

22 กมุภาพนัธ์ วนัฉลองธรรมาสน์นกับญุเปโตร อคัรสาวก  
เป็นวนัฉลองนกับุญเปโตรผู้มอี�านาจนัง่บนธรรมาสน์เพือ่สัง่สอน 
และปกครอง เป็นอ�านาจอนัชอบธรรมทีไ่ด้รบัมาจากพระเยซเูจ้า 
ให้ปกครองพระศาสนจักรบนโลกนีแ้ละค�าสัง่สอนเรือ่งศลีธรรม 
ของพระสันตะปาปาผู้สืบต�าแหน่งผู้นั่งบนธรรมาสน์นี้จะไม่รู้จัก
ผิดพล้ัง รูปนักบุญเปโตรผู้ถือกุญแจสวรรค์นั่งบนธรรมาสน์ 
สั่งสอนนี้ตั้งอยู ่ในพระมหาวิหารนักบุญเปโตร ผู ้แสวงบุญ 
จะเอามือมาแตะเท้าของท่านแล้วยกขึ้นสัมผัสริมฝีปากเป็นการ 
แสดงความเคารพ ท�าเช่นนีทุ้กวันจนกระท่ังเหลก็สมัฤทธ์ิตรงนิว้
เท้านัน้สกึกร่อนมนไปและไม่เห็นรายละเอยีดนิว้เท้าอกี วนัฉลอง
วันนี้จะน�าเอาเสื้อคลุมและสวมหมวก 3 ชั้นอันเป็นหมวกแสดง
ต�าแหน่งพระสันตะปาปามาสวมให้กับพระรูปด้วย
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ทักทาย
editor’s note 

E
d
it

or
’s

 N
ot

e
วันสีม่วงอมชมพู

 
คุณคิดว่าความรู้สึกของคุณพ่อ บาทหลวง จะเป็นเช่นไร เมื่อเช้าวันหนึ่งต้องตื่นขึ้น

มาเพื่อแต่งชุดไปร่วมมิสซาปลงศพเพื่อนรัก มิตรสหาย ร่วมเส้นทางประสบการณ์มาด้วยกัน  
ยังไม่ทันจบสิ้นมิสซาดี ต้องเดินทางไปอีกที่หนึ่ง เพื่อเป็นประธานมิสซาแต่งงาน แน่นอนสีของ
กิจกรรมหนึ่งคือม่วง-ด�า หม่นเศร้า แต่อีกสีหนึ่งคือ ชมพู สดใส ร่าเริง ไม่ต้องตอบก็ได้ครับ 
ลองฟังเพลงของบอย อิมเมจิ้น ในชื่อเพลง โจโฉ ไปด้วยกัน 

“ยามสนธยาลมพัดเอื่อย นก บิน กลับคืนรัง 
ภูผายังคง แม่น�้ายังผ่าน....ไหล 
ค�านึงถึงคนรักที่จาก น้องเจ้าจะเป็นไฉน 
อักษรโครงกลอนบทซี่ไผ่ ......หวนให้จ�า 
สมรภูมิยามนี้เปลี่ยว ธงทัพปลิวไปกับลมที่มันไหว 
ปลดอานม้าลงมากองสุมไฟไล่....เหลือบไร
*ข้ามันก็เป็นคนหนึ่ง ซึ่งแท้จริงๆ ก็ไม่ต่างจากใครเขา 
มีรัก...มีครอบครัวให้ห่วงใย....ไม่ต่างกัน 
แต่ปณิธานอันยิ่งใหญ่ ความรู้สึกในใจจึงต้องเก็บซ่อนเอาไว้ 
เส้นทางของจอมคนไม่อาจเป็นตนของตนเอง” 
(บางส่วนของเนื้อเพลง โจโฉ ผลงานของบอย อิมเมจิ้น)

เช้าวนันัน้ผมบอกกบัการสญูเสยีนัน้ว่า “บทเพลงของคณุยงับรรเลงต่อไป” และบอกในใจ 
ตนเองกับคู่แต่งงานว่า “บทเพลงของคุณทั้งคู่เพิ่งเริ่มต้น”

“...กับค�่าคืนที่คล้ายว่ายาวนานกับค�่าคืนที่คล้ายว่ารวดเร็ว 
แต่อย่างไรมันก็ได้พ้นกาล...ผ่านไปแล้ว
ค�่าคืนที่คล้ายมีความสุข ค�่าคืนที่คล้ายว่าทุกข์ระทม 
แต่อย่างไรมันก็ได้พ้นกาล..ผ่านไปแล้ว
ค�่าคืนที่รุ่งเรือง ค�่าคืนที่ร่วงโรย แต่อย่างไรมันก็ได้พ้นกาล....ผ่านไปแล้ว 
จนถึงเวลา กาลข้างหน้า ลูกและหลานจะกล่าวขานถึงเรายังไง 
แต่จะอย่างไรมันก็จะพ้นกาล..แล้วผ่านไป....เฉกเช่นกัน...” 
(บางส่วนของบทเพลง โจโฉ ผลงานของบอย อิมเมจิ้น)

ทุกเรื่องราวจะผ่านไป สิ่งส�าคัญนั้นอยู่ตรงไหน มันก็ผ่านไป...เฉกเช่นกัน

บรรณาธิการบริหาร
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ปฏิทิน
เดือนมีนาคม

วันสตรีสากล 

ฉลองศาสนนามนักบุญโยเซฟ  
พระสังฆราชกิตติคุณสังวาลย์ ศุระศรางค์ 

พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล  
พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์   
พระสังฆราชลือชัย ธาตุวิสัย  

พระสังฆราชพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี  
ขอเชิญร่วมงานเสวนาโอกาสวันสตรีสากล 2018  

“สตรีในรอบ 450 ปี ของคริสตศาสนาในประเทศไทย” 
เวลา 09.00-12.30 น.  

ที่ห้องประชุมใหญ่บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ/

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  
ร่วมกับสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจ�าประเทศไทย  

จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองครบ 5 ปีแห่งสมณสมัย  
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เวลา 17.00 น.  

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก 
วันที่ 8 มีนาคม

วันที่ 19 มีนาคม

วันที่ 18 มีนาคม

8

19

18

วันอาทิตย์มหาทรมาน  
(แห่ใบลาน)

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์  
พระเยซูเจ้ารับทรมาน  

และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน  
(ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ)

 วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์  
 เช้า เสกน�้ามันศักดิ์สิทธิ์    
 ค�่า ระลึกถึงพระเยซูเจ้า 
  ทรงตั้งศีลมหาสนิท

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ คืนตื่นเฝ้าปัสกา 
(เสกไฟ แห่เทียนปัสกา เสกน�้า)

วันที่ 25 มีนาคม

วันที่ 30 มีนาคม

วันที่ 29 มีนาคม

วันที่ 31 มีนาคม

25

30

29

31

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 
“ฉลอง 100 ปี อุดมศานต์ นิตยสารคาทอลิกไทย ก้าวต่อไปด้วยใจร�าลึกคุณ”

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 
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สกู๊ป
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

สู่ปีที่ 6 แห่งสมณสมัย 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
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ด้วยทรงเป็นบุคคลที่ เรียบง่าย ไม่
แสวงหาชือ่เสยีงและอ�านาจ หากแต่ทรงมุง่รบัใช้ 
การประกาศความรักของพระเจ ้าเพื่อมวล
มนุษยชาติ ด�าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย และต่อสู้
เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ยากไร้ ผู้ที่อยู่ชายขอบ 
ของสังคม ไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใด ผู้คนจะสัมผัส
ได้ถงึความรกั ความเมตตา จากชวีติอนัเรยีบง่าย  
ในองค์พระเยซูเจ้าผ่านชีวิตของสมเด็จพระ
สันตะปาปา 

วันพุธที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2013 เมื่อ
ส้ินเสียงประกาศ HABEMUS PAPAM  
“เรามีพระสันตะปาปาแล้ว” ชายร่างใหญ่วัย 

ผู้รับใช้แห่งการประกาศความรัก
ของพระเจ้าเพื่อมวลมนุษยชาติ

76 ชนัษา ทรงพระนามว่า สมเดจ็พระสนัตะปาปา 
ฟรังซิส เสด็จออกมาพร้อมกับเสียงปรบมือ 
กึกก้องไปท่ัวมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐ 
วาติกัน 

ในการเผยพระองค์ต่อโลกครั้งแรก 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชิญชวน 
ทุกคนให้สงบนิ่งและสวดภาวนาเพื่อสมเด็จ 
พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ท่ี 16 
และก่อนที่จะทรงอวยพรให้ประชาชนและโลก 
พระองค์ตรัสว่า “พ่อจะสวดให้พวกลูก และ 
พวกลูกก็สวดให้พ่อด้วย” แล้วก้มลงภาวนา  
นับเป็นวินาทีที่ชนะใจชาวโลกเมื่อแรกพบ
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ผู้สืบทอด

ต�าแหน่งนักบุญเปโตร ในล�าดับที่ 266

สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซสิ ทรงเป็น 
สมเด็จพระสันตะปาปาองค์ที่ 266 ของพระ
ศาสนจักรพระองค์นีค้อืประมขุอคัรสงัฆมณฑล
บัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา “พระ
คาร์ดินัลฮอร์เก มาริโอ แบร์โกลิโอ วัย 76 ปี” 
ทรงเลือกใช้พระนาม “ฟรังซิส” ซึ่งหมายถึง 
นกับญุฟรังซสิแห่งอสัซซี ีนบัเป็นพระสนัตะปาปา
พระองค์แรกที่ทรงเลือกใช้พระนาม “ฟรังซิส” 
เป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เป็นนักบวช
คณะเยสุอิต และเป็นพระสันตะปาปาพระองค์
แรกอีกเช่นกันที่ไม่ใช่ชาวยุโรป

สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซสิ พระราช
สมภพเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1936 ที่กรุง
บวัโนไอเรส ประเทศอาร์เจนตนิา เข้ารับต�าแหน่ง
เป็นพระสนัตะปาปาองค์ที ่266 วนัที ่13 มนีาคม 

ค.ศ. 2013 มีพี่น้อง 5 คน เป็นบุตรของคนงาน 
การรถไฟในเมอืงตรูนิ ประเทศอติาล ีเมือ่วยัเยาว์ 
ท่านใฝ่ฝันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ทรง
ได้รบัปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
เคมีจากมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส และทรงเข้า
ศึกษาในสามเณราลัย พระองค์ได้ปฏิญาณตน
เป็นนกับวชคณะแห่งพระเยซเูจ้า (คณะเยสอุติ) 
เมือ่วนัที ่11 มนีาคม ค.ศ. 1958 และทรงได้รบั 
ใบร ับรองด ้านสาขาว ิชาปร ัชญาจาก Colegio 

Máximo San José ต่อมาพระองค์ได้ทรงสอน
วิชาวรรณกรรมและจิตวิทยาที่ Colegio de la 

Inmaculada และ Colegio del Salvador

ในปี ค.ศ. 1967 ทรงจบการศึกษา แล้วรบัศลี 
บวชเป็นพระสงฆ์เมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม ค.ศ. 1969  
จากน้ันทรงสอนท่ีมหาวิทยาลัยซานมี เกล  
จนด� ารงต� าแหน ่งเป ็ นศาสตราจารย ์ทาง 
เทววิทยา
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ค.ศ. 1973-1979 ท่านได้เป็นนวกจารย์ 
ทีส่ามเณราลัย Villa Barilari ทีเ่มอืงซานมีเกล  
ต่อมาในปีเดียวกันนั้นเอง ท ่านได ้รับเลือก 
เป ็นอธิการเจ ้าคณะแขวงคณะเยสุอิตของ 
ประเทศอาร ์เจนตินา แล ้วย ้ายไปเป ็นอธิการ 
สามเณราล ัยซานมีเกล จนถึงปี ค.ศ. 1986

คุณพ ่อฮอร์เก มาริโอ แบร์โกล ิโอ  
ได ้ รับการอภิ เษกเป ็นพระสังฆราชผู ้ช ่วย 
แห่งบัวโนสไอเรส และได ้สืบต�าแหน่งเป ็น
พระอัครส ังฆราชแห่งบัวโนสไอเรสในว ันที่  
28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1998

ต่อมาว ันที่ 21 กุมภาพ ันธ ์ ค.ศ. 
2001 ท ่ านได ้รับแต่งตั้งเป ็นพระคาร์ดินัล  
โดยสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  
ได ้ เป ็นปฏิบัติหน ้าท่ีในหลายหน่วยงานของ 
สันตะส�านัก ได ้แก่ สมณกระทรวงพ ิธีกรรม 
และศีลศักดิ์สิทธิ์ สมณกระทรวงเพ่ือพระสงฆ ์  
สมณกระทรวงสถาบ ันนักพรตและองค์การ 
แพร่ธรรม สมณสภาเพ ื่อครอบครัว 
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พิ ธี บู ช าขอบพระคุณฉลองการ เ ริ่ ม 

ศาสนบริการอัครสาวกเปโตรของพระ

สังฆราชแห่งโรม

เช้าวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2013 วัน
สมโภชนักบุญโยเซฟภัสดาของพระนางมารีย์
พรหมจารี พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองการเริ่ม
ศาสนบริการอัครสาวกเปโตรของพระสังฆราช
แห่งโรมเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 09.30 น. สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จไปยังหลุมศพ 
นกับญุเปโตรซึง่อยูใ่ต้พระแท่นในพระมหาวหิาร 
นักบุญเปโตรพร้อมกับพระอัยกาบาร์โธโลมิว 
ผู ้น�าศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์แห่ง 
คอนสแตนติโนเปิ้ล นี่นับเป็นครั้งแรกในรอบ 
1000 ปี ที่ผู้น�าศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ 
เ ดินทางมาร ่ วมพิ ธี มิ สซ าฉลองการ เ ริ่ ม 
ศาสนบริการอัครสาวกเปโตรของพระสังฆราช
แห่งโรมของผู้น�าพระศาสนจักรคาทอลิก

พระคาร์ดินัลฌอง หลุยส์ โตร็อง มอบ 
“ปัลลิอุม” ให้กับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
ซ่ึง “ปัลลิอุม” เป็นผ้าที่ทอจากขนแกะ มีไว้
ส�าหรับสวมคออันเป็นเครื่องหมายถึงการเป็น
นายชมุพาบาลท่ีจะต้องดแูลฝูงแกะของตน และ
ปัลลิอุมผืนท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
สวมนี้ ก็เป ็นผืนเดียวกันกับที่สมเด็จพระ
สันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 เคยสวม
เมื่อตอนรับต�าแหน่งพระสังฆราชแห่งโรม

พระคาร์ดินัลอันเจโล โซดาโน มอบ
แหวนชาวประมงอนัเป็นเครือ่งหมายของนกับุญ 
เปโตรให้กับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แหวนชาวประมงวงนี้ช ่างได ้ท�าในรูปแบบ
เดียวกันกับแหวนของพระอัครสั งฆราช 
ปาสกวาเล่มัคคี พระเลขาของสมเด็จพระ
สันตะปาปาเปาโล ที่ 6
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ส่วนตราประจ�าพระองค์ สมเด็จพระ
สนัตะปาปาฟรังซสิทรงตดัสนิพระทยัใช้ตราเดมิ 
เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเป็นพระคาร์ดินัลด้วย 
ทรงต้องการความเรียบง่ายที่สุด 

ร่วมงานเยาวชนโลก ครั้งที่ 28 

ที่นครริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล

 วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2013 เวลา 
16.30 น. สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิเสดจ็ไป
ร่วมงานเยาวชนโลก ครัง้ที ่28 (World Youth 
Day - RIO 2013) ที่นครริโอเดจาเนโร  
ประเทศบราซิล นับเป็นการเดินทางออกนอก 
ยุโรปเป็นครั้งแรกของพระองค์ตั้งแต่เข้ารับ 
ต� าแหน ่ งพระสั งฆราชแห ่ ง โรม ประมุข 
พระศาสนจักรคาทอลิก

“จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์
ติดตามเรา” เป็นหัวข้อของงานเยาวชนโลก 
ครั้งที่ 28 RIO 2013 ซึ่งตลอดทั้งสัปดาห ์
ในนครริโอเดจาเนโรทุกหนแห่งท่ีพระองค ์
เสดจ็เยอืน จะมบีรรดาเยาวชนและผู้คนมากมาย
เฝ้ารอชมพระบารมีอย่างเนืองแน่นโดยจ�านวน
เยาวชนและผู ้เข้าร่วมงานครั้งนี้ มีมากกว่า  
3 ล้านคน 

และหลังจากนั้นในช่วงสมณสมัยของ
พระองค์ ยังได้เสด็จไปร่วมงานชุมนุมเยาวชน
โลกอีกที่ประเทศโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 27-31 
กรกฎาคม 2016 แต่ละครั้งกระแสตอบรับจาก
บรรดาเยาวชนได้เพิ่มมากขึ้น จนในปี ค.ศ. 
2018 นี้ การประชุมสมัชชาที่จะจัดขึ้นในเดือน
ตุลาคม จึงก�าหนดให้เป็นหัวข้อเกีย่วกบัเยาวชน 
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ตั้งวันระลึกถึงผู้ยากจนสากล

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงตั้ง
วันระลึกถึงผู้ยากจนสากล ตรงกับวันอาทิตย์ 
ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ตรัสว่าการแบ่งปันกับ
คนยากจนนัน้จะสามารถท�าให้เข้าใจธรรมล�า้ลกึ
แห่งพระวรสารได้ คนยากจนไม่ใช่ปัญหา พวกเขา 
คือทรัพยากรที่พวกเราจะดึงเอามาใช้ได้ 

พระองค์เสด็จไปในที่แห่งใด จะทรง

พบปะผู้ยากไร้และผู้ที่อยู่ชายขอบของสังคม

เสมอ พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งผู ้ถูกทอดทิ้ง  

ภาพเด็กที่มานั่งบนเก้าอี้ของพระองค์ในโอกาส

งานฉลองวันครอบครัวกว่า 20 นาทีที่พระองค์

ถูกรบกวนแต่พระองค์กลับไม่มีอาการร�าคาญ

เด็กคนนั้นแต่อย่างใดมีแต่อย่างเดียวคือให้

โอกาสและให้เวลาแห่งความรัก

ภาพของชายอายุ 53 ปีที่มีผิวหนัง

ตะปุ่มตะป�่าซึ่งพระองค์ทรงจุมพิตด้วยความรัก

และเมตตา ได้ใจมวลประชาชนที่พบเห็นภาพ
แห่งการมีจิตใจเมตตาสงสารผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก 
โดยมทิรงรงัเกยีจแต่อย่างใด พระองค์ทรงออก
ไปแจกจ่ายความรักแด่ทุกคนอย่างไม่เลือกว่า
เขาจะเป็นใครอย่างแท้จริง
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 ทรงถวายมสิซาในศนูย์ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ทรงล้างเท้าและจุมพิตเท้าของผู้ป่วยโรคเอดส์

ภาพหนูน้อยดาวน์ซินโดรม มาเข้าเฝ้า
พระสนัตะปาปาพร้อมกบักลุม่นกักฬีาสมัครเล่น 
เธอเดินออกมาแล้วพระสันตะปาปาทรงอุ้มเธอ
มานั่งที่นั่งของพระคาร์ดินัลท่านหนึ่งแทน เธอ
แสดงอากัปกริิยายกนิว้มือไลค์ พระสนัตะปาปา
ตรสัสุนทรพจน์อย่างไม่ทรงเสยีสมาธทิัง้ๆ ทีห่นู
น้อยนั่งขยับตัวอยู่ตลอดเวลา 

นอกจากการรณรงค์ให้เกิดงานเมตตา
สงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือคนยากจนแล้ว ยังมี
งานส่งเสรมิความศรทัธา การกลบัใจใช้โทษบาป 
อาท ิกจิกรรมเปิดวดั 24 ชัว่โมง ในช่วงเทศกาล
มหาพรต หรือริเริ่มงานเพื่อสันติภาพในภาค
ปฏิบัติมากมาย อาทิ วันภาวนาและจ�าศีลเพื่อ
สันติภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับประชากร
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและซูดาน
ใต้ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018
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ค�าสอนอันทรงพลัง

เราจะเห็นรายชื่อสมณสาส์น หรือ
เอกสารที่ออกมา ตั้งแต่เริ่มสมณสมัยของ
พระองค์ 

- สมณสาสน์ แสงสว่างแหง่ความเชือ่  
(LUMEN FIDEI) นิพนธ์ร่วมกับสมเด็จ 
พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16

- สมณสาส์น ขอสรรเสริญองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า (LAUDATO SI) เกี่ยวกับการดูแล
รักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

- สมณลขิติเตอืนใจ ความชืน่ชมยนิดี 
แห่งพระวรสาร (EVANGELII GAUDIUM)

- สมณลิขิตเตือนใจ ความปีติยินดี
แห่งความรกั (AMORIS LAETITIA) เกีย่วกบั 
ความรักในครอบครัว
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- สงัฆธรรมนญู ความชืน่ชมยนิดแีห่ง
ความจรงิ (VERITATIS GAUDIUM) เกีย่วกบั 
มหาวิทยาลัยและสาขาคณะต่างๆ ของพระ
ศาสนจักร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเดินทาง

เพื่อเสด็จเยี่ยมอภิบาลนอกประเทศอิตาลี

ต้ังแต่สมัยปกครองวันที่ 13 มีนาคม 
ค.ศ. 2013 รวม 22 ครั้ง 

ค.ศ. 2013

ครั้งที่ 1  วันที่ 22-29 กรกฎาคม 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนนคร
ริโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล เพื่อร่วมงาน
เยาวชนโลก คร้ังที ่28 (World Youth Day -  
RIO 2013) มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 3 ล้านคน  
จาก 150 ประเทศ
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ค.ศ. 2014
คร้ังที่ 2 วนัที ่24-26 พฤษภาคม เสดจ็

เยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสทรงพบกับพระอัยกาบาร์โธโลมิว ที่ 1  
เป็นการพบกันครั้งประวัติศาสตร์ร�าลึกถึงเมื่อ  
50 ปี (ค.ศ.1964) ทีส่มเดจ็พระสนัตะปาปาเปาโล  
ที่ 6 ทรงพบกับพระอัยกาอาเธนาโกรัส ที่ 1 

ครั้งที่ 3 วันที่  13-18 สิงหาคม 
เสด็จร่วมงานเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ที่ประเทศ
เกาหลใีต้ หัวข้อ “เยาวชน มรณสกัข ีและสนัตสิขุ”

ครั้งที่ 4 วันที่ 21 กันยายน เสด็จ
เยือนประเทศแอลเบเนีย 

ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พฤศจิกายน เสด็จ
เยอืนรฐัสภาแห่งยโุรปและคณะมนตรแีห่งยโุรป

ครั้งที่ 6  วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 
เสดจ็เยอืนประเทศตรุก ีสมเดจ็พระสนัตะปาปา 
ฟรังซิส ทรงร่วมพิธีมิสซาของพระศาสนจักร 
ออร์โธดอกซ์ ซึ่งพระอัยกาบาร์โธโลมิว ที่ 1  
เป็นผู ้ประกอบพิธี ภายในวัดนักบุญจอร์จ  
นครอิ สตั นบู ล  ประ เทศตุ รกี  สม เด็ จ 
พระสนัตะปาปาฟรงัซสิทรงยนืยนัพระศาสนจกัร 
คาทอลิกจะท�าทุกทางเพื่อให้เกิดความเป็น 
หนึ่ ง เดียวกันในกลุ ่มคริสตชนทรงชี้การ
เสวนาท่ีแท้จริงต้องเป็นการพูดคุยท่ีได้พบ
หน้ากันเท่านั้นจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
ขณะท่ีพระอัยกาบาร์โธโลมิว ท่ี 1 ได้ชื่นชม 
พระสันตะปาปาว่าเป็นบุรุษแห่งความสุภาพ 
ถ่อมตนและเทศน์สอนด้วยความรักอย่าง 
แท้จริง
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ค.ศ. 2015

ครั้งที่ 7 วนัที ่12-19 มกราคม เสดจ็
เยือนประเทศศรีลังกา และฟิลิปปินส์ 

ครั้งที่ 8 วนัที ่6 มถินุายน เสดจ็เยอืน
ประเทศบอสเนีย เมืองซาราเจโว

ครั้งที่ 9 วนัที ่5-13 กรกฎาคม เสดจ็
เยอืนประเทศเอกวาดอร์ โบลเิวยี และปารากวัย

ครั้งที่ 10 วันที่ 19-28 กันยายน 
เสด็จเยือนประเทศคิวบา สหรัฐอเมริกา และ
ส�านักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ

ครั้งที่ 11 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 
เสดจ็เยอืนประเทศเคนยา อกูนัดา และสาธารณรัฐ 
แอฟริกา

ค.ศ. 2016

ครั้งที่ 12 วันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 
เสด็จเยือนประเทศเม็กซิโก

ครั้งที่ 13 วันที่ 16 เมษายน เสด็จ
เยือนประเทศกรีก

ครั้งท่ี 14 วันท่ี 24-26 มถินุายน เสดจ็
เยือนประเทศอาร์เมเนีย และทรงพบกับพระ
อัยกาคาเรคิน ที่ 2 

ครั้งที่ 15 วันที่ 27-31 กรกฎาคม 
เสด็จร่วมงานเยาวชนโลก ครั้งที่ 31 ที่ประเทศ
โปแลนด์ 

ครั้งที่ 16 วันที่  30 กันยายน -  
2 ตุลาคม เสด็จเยือนประเทศอาเซอร์ไบจาน
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ครั้งที่ 17 วั นที่  3 1  ตุ ล าคม -  
1 พฤศจิกายน เสด็จเยือนประเทศสวีเดน

ค.ศ. 2017 

ครั้งที่ 18 วันที่ 28-29 เมษายน เสด็จ
เยือนประเทศอียิปต์

ครั้งที่ 19 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 
เสด็จแสวงบุญ ณ สักการสถานแม่พระ 
แห่งฟาติมา โอกาสฉลองครบ 100 ปีแห่ง
การประจักษ์ของพระนางพรหมจารีมารีย ์  
ณ โควา ดา อีเรีย ประเทศโปรตุเกส

ครั้งที่ 20 วันที่ 6-11 กันยายน เสด็จ
เยือนประเทศโคลอมเบีย

ครั้งที่ 21 วันที่ 26 พฤศจิกายน - 
2 ธันวาคม เสด็จเยือนประเทศเมียนมาและ 
บังคลาเทศ

ค.ศ. 2018

ครั้งที่ 22 วันที่ 15-22 มกราคม  
เสด็จเยือนประเทศชิลีและเปรู
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกับพระ

ศาสนจักรไทย

สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซสิ ทรงแต่งตัง้ 
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 
โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เป็นพระคาร์ดินัล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4  
มกราคม 2015 นับเป็นพระคาร์ดินัลชาวไทย
องค์ที่ 2 ที่ได้รับแต่งตั้ง โดยมีพิธีสถาปนา 
ในวันเสาร์ที ่14 กมุภาพนัธ์ 2015 ณ มหาวหิาร
นักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน 

คณุพ่อวัชศลิป์ กฤษเจรญิ ผู้อ�านวยการ  
สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์  
คณะกรรมการสมณสภาเสวนาระหว่างศาสนา

 ด้านงานสื่อสารสังคม ทรงแต่งตั้งพระ
คาร์ดนิลัฟรงัซสิเซเวยีร์ เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ 
เป็นคณะกรรมการสมณสภาสื่อสารสังคม 
สันตะส�านัก และอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียร-
วเิชยีรฉาย เป็นท่ีปรกึษาสมณสภาสือ่สารสงัคม 
สันตะส�านัก
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 นอกจากนั้นยังมีบุคคลที่เป็นคนไทย
หลาย ๆ  ท่านได้มโีอกาสเข้าเฝ้าองค์สมเดจ็พระ
สันตะปาปาในวาระต่าง ๆ 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเดินทาง

เข้ามาใกล้ประเทศไทยขึ้นทุกทีแล้ว 

การเสด็จเยือนประเทศเมียนมาของ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่างวันท่ี 
27-30 พฤศจิกายน 2017 นับเป็นการเสด็จ
เยือนประเทศในทวีปเอเชีย ครั้งที่ 3 ของ
พระองค์ หลังจากเสด็จเยือนประเทศศรีลังกา 
และฟิลิปปินส์ (มกราคม 2015) และประเทศ
เกาหลี (สงิหาคม 2014) การเสดจ็เยอืนเมยีนมา 
ได้รับความสนใจจากทั่วโลก เนื่องจากมีปัญหา
การกวาดล้างมุสลิมโรฮีนจา ชนกลุ่มน้อยใน
รัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศเมียนมา 

เมือ่เดอืนสงิหาคม 2017 เป็นเหตใุห้มผีูเ้สยีชวีติ
กว่า 400 คน และชาวโรฮนีจากว่า 620,000 คน 
ต้องอพยพลี้ภัยไปอยู่ประเทศบังคลาเทศ 

ในการน�าสวดทูตสวรรค์ เที่ยงวัน
อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2017 ณ จัตุรัสนักบุญ 
เปโตร ทรงเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงต่อ
ชาวโรฮีนจา ทรงขอให้คาทอลิกร่วมภาวนาให้
พระเจ้าปกป้องชาวโรฮีนจา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2017 ทรงส่ง
สาส์นผ่านวิดีโอ ถึงชาวเมียนมาเพื่อยืนยันว่า
พระองค์จะเสด็จมาเพื่อประกาศพระวรสารของ
พระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นสาส์นแห่งการคืนดีกัน การ
ให้อภัย และสันติภาพ ทรงให้ก�าลังใจคาทอลิก
ชาวเมียนมาให้ยืนหยัดต่อความเชื่อในพระเจ้า 
และเป็นประจักษ์พยานถึงพระวรสารท่ีสอน
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ว่า มนุษย์ชายหญิงทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรี และ 
เปิดใจกว้างกบัทกุคน โดยเฉพาะคนยากจนและ
คนที่เดือดร้อนในชีวิต

คาทอลิกไทยได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับ
ประชาชนเมียนมาในการรับเสด็จ และร่วมพิธี
มิสซากับพระสันตะปาปา พระคาร์ดินัลฟรังซิส 
เซเวียร์ เกรียงศกัดิ ์โกวทิวาณิช  พระอคัรสงัฆราช 
หลุยส์ จ�าเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระสังฆราช 
ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจรญิ พระสงัฆราช 
ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชฟิลิป 
บรรจง ไชยรา ร ่วมถวายมิสซากับพระ
สันตะปาปา นอกจากนั้นยังมีพระสงฆ์ นักบวช 

ชาย-หญิง รวมทั้งบรรดาพี่น้องฆราวาส ร่วม 
700 คน ที่ไปร่วมงานในวาระส�าคัญนี้

ในมสิซาพระองค์ทรงเรยีกร้องคาทอลกิ
ในเมียนมาให้เยียวยาความทรงจ�าที่เจ็บปวด 
อนัเกดิจากบาดแผลของความรนุแรงด้วยความ
เมตตาและการให้อภัยตามแบบอย่างของพระ
เยซูเจ้าบนไม้กางเขน 

หลังจากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรังซิส ได้เสด็จเยือนประเทศบังคลาเทศ ทรง
เรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันหาทางออก
เพื่อช่วยเหลือชาวโรฮีนจา 
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การเข้าเฝ้าถวายรายงานการท�างาน 

(Visit ad Limina) 

 ความเป็นมาของการเข ้าเฝ ้าถวาย
รายงานการท�างาน พบอย่างชัดเจนในจดหมาย
ของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย “สามปีต่อมา 
ข้าพเจ้าข้ึนไปกรุงเยรูซาเลม็เพือ่ท�าความรู้จกักบั
เคฟาส และพักอยู่กับเขาสิบห้าวัน” (กท 1:18) 
ในการไปคร้ังนั้นนักบุญเปาโลได้อธิบายให้ 
นักบุญเปโตรได้เข ้าใจถึงความยากล�าบาก 
ในก า รป ร ะก าศพร ะ ว ร ส า ร แถบยู เ ดี ย  
นับเป็นการพบปะและปรึกษาหารือกันเป็น 
ครั้งแรก 

 ค�าว่า “ad Limina Apostolorum” 
ตามประวัติพระศาสนจักรในระยะเร่ิมแรก 
หมายถึงการไปคารวะหลุมศพของนักบุญ 
เปโตรและเปาโลของบรรดาคริสตชน เป็นการไป
แสวงบญุและภาวนาเหนอืหลมุศพของอคัรสาวก
ท้ังสอง ต่อมาภายหลังได้มีการใช้ค�านี้หมาย
ถึงการเยี่ยมของพระสังฆราชที่กรุงโรมตาม 
ข้อก�าหนดของสังคายนาแห่งโรม ค.ศ. 743  
โดยสมเด็จพระสันตะปาปาซากาเรีย เป็นเวลา
หลายศตวรรษทีก่ารไปเยีย่มในลกัษณะดงักล่าว
ไม่เป็นการบังคับ จนกระทั่งใน ค.ศ. 1585 
สมเด็จพระสันะตปาปาซิกซ์ตุส ที่ 5 ได้ออก
ธรรมนูญ Romanus Pontifex ก�าหนดให้มี
การเยี่ยม ad limina ของบรรดาพระสังฆราช 
ทุกๆ 3 ปี และได้รับการรับรองโดยสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 14 ในธรรมนูญ 
Quod sancta ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 
1740 

 ใน ค.ศ. 1909 สมเดจ็พระสนัตะปาปา
ปีโอ ท่ี 10 ได้ออกกฤษฎกีาว่าด้วยคณะนกับวช

ก�าหนดให้พระสงัฆราชเข้าเฝ้าถวายรายงานทกุๆ 
5 ปี โดยเริ่มใน ค.ศ. 1911 ซึ่งการเข้าเฝ้านี้
ไม่ใช่เฉพาะพระสังฆราชประจ�าสังฆมณฑล
เท่านั้น แต่รวมถึงสังฆรักษ์ และผู้ปกครองเขต
มิสซังด้วย ในปี ค.ศ. 1975 ในกฤษฎีกาว่า
ด้วยพระศาสนจักรโรมัน ได้จัดระเบียบองค์กร
ใหม่และก�าหนดให้เข้าเฝ้าดังกล่าวกระท�าทุกๆ 
5 ปี ซึ่งปัจจุบันข้อก�าหนดดังกล่าวได้ก�าหนดไว้ 
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ในประมวลกฎหมายพระศาสนจักร ค.ศ. 1983 
มาตรา 339 และมาตรา 400 

 ทั้งนี้ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย ได้เข้าเฝ้าถวายรายงานการท�างาน
ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2008 และ
จะท�าการเข้าเฝ้าในวาระอันใกล้นี้คือวันที่ 3 
พฤษภาคม 2018 

คงไม่ง่ายที่จะสรุปชีวิตของใครสักคน

เพียงไม่กี่บรรทัดหรือใช้เพียงหน้ากระดาษไม่กี่
หน้า แต่ถ้าเราจะนึกถึงสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสคราใด เราคงอดไม่ได้ที่จะจินตนาการ
ถึงภาพชายสูงวัยใจดีคนหนึ่ง รอยยิ้มเปื้อน  
2 แก้ม ความหมายของรอยยิ้มนั้นคือ เมตตา 
และความสุข ความเมตตาของท่านจึงมาจาก
ความสุขที่ได้ท�าหน้าที่ผู้รับใช้แห่งการประกาศ
ความรักของพระเจ้าเพื่อมวลมนุษยชาติ 

อุดมศานต์ มีนาคม 2018  29 

crist 1-80 March 61.indd   29 3/3/61 BE   1:24 AM



“ไม่ถ่อมตน ไม่ยโส”
สุภาษิตจีน “ปู้ เปย ปู๋ คั่ง” “bu bei bu kang” “ไม่ถ่อมตน ไม่ยโส” หมายความว่า 

ไม่ต้อท�าตัวให้ต�่าต้อย แต่ก็ไม่ต้องหยิ่งยโส โอ้อวดตนเอง คือท�าตัวให้เป็นไปตามความเป็นจริง  
ไม่ต้องแต่งเติม เหมือนพระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านจงพูดเพียงว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ค�าพูดที่มากไป
กว่านั้นมาจากมารร้าย” (มัทธิว 5:37)

หลายคนท�าเป็นถ่อมตัวว่า ผมไม่เป็น ไม่เก่ง ไม่มีความสามารถ จนเกินความเป็นจริง  
เพื่อไม่ต้องช่วยเหลือผู้อื่น เช่น ผมเล่นดนตรีไม่เป็น ร้องเพลงไม่ได้ ทั้งๆ ที่เป็น นักร้อง  
นักดนตรี ฯลฯ

หลายคนก็ชอบพูดโอ้อวด หยิ่งยโส และมักจะเกินความเป็นจริงด้วยทั้งสองอย่างนี้ ก็ไม่ดี  
ไม่น่าชม ไม่น่าสรรเสริญเลยครับ กลับเป็นเรื่องที่น่าเกลียด น่าชัง น่าต�าหนิด้วยซ�้าไปครับ

แต่เราเองก็มักจะมีนิสัยไม่ดีเหล่านี้ด้วยไม่มากก็น้อย จะโดยรู้ตัวดีหรือไม่รู้ตัวก็ตาม นั่นก็
ไม่น่าแปลกอะไร เพราะมนุษย์ต่างก็มีข้อผิดพลาด บกพร่องด้วยกันทั้งนั้น แต่ที่ส�าคัญอยู่ตรงที่ว่า
เราจะพยายามแก้ไข ดัดแปลง ปรับปรุง อย่างจริงจังให้ดีขึ้นหรือไม่ เท่านั้นแหละครับ

ฉะนัน้ เราไม่ต้องถ่อมตวัจนเกนิไป และกอ็ย่าอวดด ียกย่องตวัเองจนเกดิเหต ุจนน่าเกลยีด 
น่าชังนะครับ เราจะเป็นคนดี น่ารัก น่าเคารพ น่าสรรเสริญจากทุกคนอย่างแน่นอนครับ รางวัล 
ในสวรรค์ก็จะต้องตามมาด้วยครับ

ในสังคมทั่วไป เราก็มักจะต้องเจอะเจอคนชอบอวดดี อวดเก่ง ขี้โม้ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เราควรท�าอย่างไร? - ถ้าเป็น เพื่อนรัก ญาติสนิท พูด บอก เตือนได้ก็ดี ควรท�า ถ้าไม่ใช่หรือ 
พูดเตือนแล้วไม่ได้ผล แต่กลับเป็นผลร้ายส�าหรับเราเองด้วย ก็หมดหน้าที่ของเรา ปล่อยเขาไป  
โดยอย่าไปสนับสนุนเอออวย เห็นด้วยกับเขาก็แล้วกัน - อดทนและอภัยให้เขาดีกว่าอีก ก็สวดขอ
พระช่วยให้เขารู้ตัวและกลับตัวเป็นคนดี เราก็ได้บุญมากด้วยครับ 

“ผู้ใดที่ยกตนขึ้น จะถูกกดให้ต�่าลง ผู้ใดถ่อมตนลง จะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น” (มัทธิว 
23:12) ใครที่ขึ้นสูงตกลงมาก็ยิ่งเจ็บ หรือตายได้ด้วย - ลิงเล่นขึ้นต้นไม้สูงจึงเห็นก้นมันแดง  
คนยิ่งมีต�าแหน่งสูง มีอ�านาจใหญ่โต ยิ่งต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ ติฉิน นินทา ว่าร้าย ใส่ความต่างๆ 
นานามากมาย เป็นเรื่องธรรมดา ฯลฯ

พระเยซูเจ้าพระอาจารย์ของเรายังต้องถูกตรึงตายบนกางเขน ฉะนั้น เราเป็นศิษย์ของ
พระองค์ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องอาย ที่จะต้องถูกด่า ถูกว่า ถูกข่มเหง ท�าร้ายต่างๆ นานา “...จงชื่นชม
ยินดีเถิด เพราะบ�าเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก” (มัทธิว 5:12) 

ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร
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นักบุญฟรังซิสกา 
ชาวโรม
St.Frances of Rome 

ฉลอง 9 มีนาคม

กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

ฟรังซิสกา เกิดที่กรุงโรม ค.ศ.1384 สมรส 
และมีบุตรสามคน แม้ว ่ามีชีวิตอยู ่ในช ่วงที่มี 
ความอดอยากและขาดแคลน ท่านก็ได้สละทรัพย์
สมบัติแก่คนยากจน และดูแลคนเจ็บป่วย ท่านเด่น
ในงานสงเคราะห์คนยากจน หิวโหย การประพฤติ
คุณธรรม ความถ่อมตนและความพากเพียรในการ
สวดภาวนา และในปี ค.ศ.1425 ท่านได้ตั้งคณะ 
โอเบลตซึ่งถือวินัยของนักบุญเบเนดิกต์ 

ฟรังซิสกา ชาวโรม เป็นสตรีมีสกุล ได้รับ
การศึกษาอบรมเป็นอย่างดี และเป็นตัวอย่างของ 
ครสิตชนในเรือ่งการเป็นภรรยาทีด่ ีมารดา แม่หม้าย
และนักบวชที่ดี

เวลานั้น ในกรุงโรมได้มีการรบราฆ่าฟันกัน
อย่างนองเลอืด บรรดาคริสตชนและแม้แต่ครอบครวั
ของเธอเองก็ต้องพลอยตกอยู ่ในความทุกข์โศก 
อันแสนจะเจ็บปวด ต้องทนทรมานอย่างแสน
สาหัส แต่เธอเองกลับสามารถพบความสงบในการ
มีชีวิตที่ชิดสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า และในบรรดา
คนเจ็บป่วยที่เธอได้อุทิศตนให้ด้วยใจรักและด้วย
ความอดทนนั้น ก็มีสามีของเธออยู่ด้วยคนหนึ่ง ซึ่ง 

ต้องติดตรึงอยู่กับเตียงนอน เพราะอาการป่วยที่
ค่อนข้างหนัก

และเพื่อที่จะสามารถให ้บริการจัดหา 
ที่พักพิงอาศัยให้กับคนป่วยชนิดต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
ในปี ค.ศ.1425 ฟรังซิสกาท่านได้ตั้งคณะโอเบลต 
(Oblate Olivetane di Santa Maria Nuova) 
โดยถือวินัยของนักบุญเบเนดิกต์ 

ซ่ึงต่อมาผู ้คนนิยมเรียกคณะนี้ว ่าคณะ 
Oblates of Mary

เมื่อเธอได้สูญเสียสามีไปในปี ค.ศ.1436 
ตัวเธอเองก็ได้เข้าอยู่ในคณะท่ีเธอได้ต้ังขึ้น เธอ 
ได้กลายเป็น “หญิงผู้น่าสงสารแห่งตราสเตเวเร” 
เธอได้ท�าการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ มากมาย
ของเธอกับชีวิตเพ่งฌาน ให้เข้ากันได้เป็นอยางดี  
ท่านถึงแก่มรณภาพ ค.ศ.1440 พระศาสนจักร
สถาปนาเธอเป็นนักบุญเมื่อปี ค.ศ.1608

 ในวันนี้ให ้ เราได ้คิดถึงผู ้ ท่ี เป ็นมารดา 
เป็นพเิศษ เพือ่ให้เขาเหล่านัน้ได้รบัพละก�าลงัจากพธิี
บชูาขอบพระคณุเพือ่จะได้น�าความรกัไปสูค่รอบครวั
ของตนและไปสู่โลกด้วยทุกๆ วัน 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

สามเรื่องส�าคัญส�าหรับ 
วิถีชีวิตคริสตชน

มีสามเรื่องส�าคัญ ซึ่งจ�ากัดความหมาย
อยู่ในสามค�าที่เราคริสตชนคุ้นเคยกัน แต่อาจ
ยังไม่สามารถท�าให้กลายเป็นวิถีชีวิตคริสตชน 
ได้เท่าท่ีควร สามค�านั้นได้แก่ พระคัมภีร ์  
พระวาจาของพระเจ้า ค�าสอนของพระศาสนจกัร
และค�าภาวนาของเรา

แต่ก็นั่นแหละครับ สิ่งที่ส�าคัญเหล่านี้
หลายครั้งเรากลับไม่ให้ความสนใจหรือไม่ให้
ความส�าคัญ ฉะนั้นวิถีคริสต์จึงไม่อาจเข้าไป
เจริญเติบโตหรือมีบทบาทอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ประจ�าวัน 

ค�าว่าศาสนาหรือศีลธรรมเสื่อม หรือ
คุณค่าทางใจตกต�่าเสียหายลงไป ก็เพราะ
สาเหตุจากความสูญเปล่าหรือสูญเสียวิถีคริสต์
จากจิตส�านึกและจิตตารมณ์ของความเป็น 
คริสตชนข้างต้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องหันมาหา
ทางแก้ไขเยียวยา ขจัดปัดเป่าหรือบรรเทาความ 
ขาดตกบกพร่องหรือความผิดพลาดมาในสาม
เรื่องส�าคัญที่ได้กล่าวมา 

เนื่องจากความบกพร่องผิดพลาดที่
ว่าระบาดไปทั่ว จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม แต่
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ประจักษ์แก่ตาก็คือ 

บ้าน-วัด-โรงเรียน ได้ถูกกระทบ ท�าให้มีสภาพ
อ่อนแอลงในเชิงเดี่ยวโดยต่างฝ่ายต่างยอมถูก
กระทบ มไิด้เฉลยีวใจว่าเราต้องมาร่วมกนัเผชญิ
หน้าต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหา

ดั งนั้ น จึ งถึ ง ว าระที่ สถาบันหรื อ
โครงสร้างสังคมดังกล่าวจะต้องผนึกสรรพ 
ก�าลังเพื่อกอบกู ้ศักดิ์ศรี ใช ้ศักยภาพและ 
เพิ่มพูนศักดิ์สิทธิภาพในการสร้างภูมิต้านทาน
กับกระแสด้านลบท่ีมากระทบเหล ่านั้นให ้ 
จงได้

หากจะท�าให้เป็นไปได้เช่นนั้น สถาบัน 
วัด-โรงเรียน จ�าเป็นต้องมาร่วมกันเป็น “บวร” 
ซึ่งแปลว่า ดีพร้อม ประเสริฐเลิศล�้า เป็น 
หลักค�้าประกันให้กับครอบครัว ชุมชน และ
สังคมได้

ทั้งนี้ พื้นฐานการพัฒนาการทุกเรื่อง 
ทกุด้านนีย่้อมอาศยับคุคล และส่วนทีส่�าคญัทีส่ดุ
ของบุคคลกอ็ยูท่ี่จิตใจ สมกบัค�าท่ีว่า “ใจเป็นนาย 
กายเป็นบ่าว” นั่นคือให้ใจอยู่ในฐานะประธาน
เป็นใหญ่และประสานความมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล จนเกิดประโยชน์สุขทุกด้านเพื่อ 
ทุกคนโดยถ้วนหน้า
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หันกลับมาพูดเฉพาะด้านศาสนา เราจะ
เห็นว่า เรามักชื่นชมค�าว่าศาสนาและศีลธรรม
โดยไม่ค�านึงถึงความส�าคัญอย่างเพียงพอต่อ
เรือ่งพระคมัภร์ี ค�าสอนและค�าภาวนา ทีไ่ด้กล่าว 
มาแล้ว

ถ้าหากเราลงลึกในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้  
ก็เท่ากับเรายังนับถือศาสนาและประพฤติตาม 
ศีลธรรมกนัอย่างผวิเผนิขาดภาคปฏบิตัทิีช่ดัเจน
และยังไม่ได้ท�าเป็นกระบวนการ-ขบวนการที่ 
ต่อเนื่องและต่อกันอย่างเป็นเครือข่าย 

ตรงข้ามหากเราด�าเนินกระบวนการ 
“บวร” คือให้ประสานความร่วมมือกันขึ้นอย่าง
เต็มที่ระหว่างบ้าน-วัด-โรงเรียนก็จะท�าให้ 
พ่อแม่ปูย่่าตายาย ลกูหลานเยาวชนไม่ว่าในฐานะ
ลกูเต้าของพ่อแม่ทีบ้่าน ลกูสตับรุุษทีว่ดั ลกูศษิย์

ของครูที่โรงเรียน หรือลูกบ้านของผู้หลักผู้ใหญ่
ในชุมชนก็จะร่วมกันเป็นปึกแผ่นแน่นเหนียว 
สามัคคีกลมเกลียวกันในการสร้างสรรค์พัฒนา
ในทุกด้าน

ท้ังนี้ ท้ังนั้น โดยเริ่มท่ีมีจิตใจมุ ่งมั่น
ป้องกันหรือกันไว ้ก ่อนด้วยแก่นธรรมและ 
หลักศีลธรรมอันดีงามท่ีจะน�ามาปฏิบัติ เพื่อให้
ด�ารงคงมั่นยั่งยืนและยืนหยัดเป็นดุจก�าแพง
ขวางกั้น เวลาเดียวกันก็เชื่อมต่อระหว ่าง 
กันและกัน ในอันท่ีจะคอยสกัดความอสัตย์
อธรรมและอบายมุขท้ังหลายไม ่ให ้ เข ้ ามา 
ครอบง�าครอบครองจิตใจของมวลสมาชิกใน
บริบท บ้าน วัด โรงเรียนและชุมชนสังคมทุก
ระดับ 

คำาว ่าศาสนาหรือศีลธรรมเส่ือม หรือคุณค่า 

ทางใจตกตำ่าเสียหายลงไป ก็เพราะสาเหตุจาก 

ความสญูเปล่าหรอืสญูเสยีวถิคีรสิต์จากจติสำานกึ

และจิตตารมณ์ของความเป็นคริสตชน
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

.......ท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่า “พี่น้อง ปล่อยให้ฉันเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตา
ของท่านเถิด” ขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเอง ท่านคนหน้าซ่ือใจคดเอ๋ย  
จงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิด ท่านจะเห็นชัด แล้วจึงค่อยไปเขี่ยเศษฟาง
ออกจากดวงตาของพี่น้อง 

(ลก 6:42)

ความสะอาดกระจกชีวิตจิต

ชายชราคนหนึ่งบ่นกับหลานชายว่า สายตาของปู่ตอนนี้ไม่ดีเลย มองออกไปทางหน้าต่าง 
ดูวิวนอกบ้านมันขุ่นมัวไม่เห็นสีสันของใบไม้ ต้นไม้ ดอกไม้เลย ทุกอย่างดูเหมือนเป็นสีเทา  
ขุ่นมัวหมดเลย

หลานชายเดินออกไปดูที่หน้าต่างจากภายนอก จึงเห็นต้นเหตุ และในวันหยุดปลาย 
สัปดาห์นั้น หลานชายก็เกณฑ์บรรดาหลานๆ ของคุณปู่หลายคน มาท�าความสะอาดบานกระจก
หน้าต่าง ประตูทุกบาน

วันรุ่งขึ้น คุณปู่มานั่งเล่นบนม้านั่งตัวโปรดของตนเพื่ออ่านหนังสือพิมพ์ จิบกาแฟ และ 
ชมวิว แต่วันนี้ผิดกับวันก่อนๆ วิวภายนอกมีสีสันสวยงาม เห็นใบไม้ใบหญ้าออกสีเขียว เห็น
ต้นไม้เป็นแถวรอบรั้ว เห็นสีดอกกุหลาบสีขาวสีแดงสวยงาม เห็นช่อกล้วยไม้เรียงรายเป็นแถวใน
เรือนกล้วยไม้ ความแตกต่างนี้อยู่ที่วันนี้กระจกทุกบานใสสะอาด เพราะบรรดาหลานๆ ได้ช่วยกัน
ท�าความสะอาดให้ ไม่ใช่เพราะสายตาของคุณปู่ขุ่นมัวลง

เช่นกัน เราควรระมัดระวังอย่าให้กระจกประตู หน้าต่าง ชีวิตวิญญาณของเราขุ่นมัว เพื่อ
เราจะได้เห็นพระเจ้าของเราแจ่มชัดตลอดเวลา ในทุกคน ในทุกเหตุการณ์ ในทุกสถานที่

เราเร่ิมเทศกาลมหาพรตในสัปดาห์นี้ คงเป็นการดีที่เราจะใช้เวลาช่วงมหาพรตนี้ ในการ
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เช็ดกระจกชีวิตของเราให้ใสสะอาด เพื่อแสงสว่างแห่งพระหรรษทานของพระจะได้ส่องสว่างสู่ชีวิต 
วิญญาณของเราได้เต็มที่

กิจศรัทธาในการเช็ดท�าความสะอาดกระจกชีวิตจิตของเรา มีมากมาย อาทิ การภาวนา 
สวดสายประค�า พลีกรรม อดเนื้อ อดอาหาร ร่วมพิธีมิสซาวันธรรมดา รับศีลอภัยบาป และศีล
มหาสนิท ท�าทาน ช่วยเหลือคนจน ผู้ยากไร้ ฯลฯ
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บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

เดือนกุมภาพันธ์ปี 2018 นี้ เราเริ่ม
เทศกาลมหาพรต ในวนัที ่14 กมุภาพนัธ์ ส�าหรบั
ชาวโลก ถือว่า เป็นวันแห่งความรัก แต่ส�าหรับ
คริสตชนวันนี้เป็นวันที่เราก�าลังแสดงความรัก 
เหมือนกัน แต่เป ็นวันที่ เราแสดงความรัก 
ต่อพระเยซูเจ้า ด้วยการเตรียมตัวร่วมเดินทาง 
ในเทศกาลมหาพรต โดยการ “รับเถ้า” ซึ่งเป็น 
การประกาศว่า เราได้เข้าสูช่่วงเวลาแห่งการแก้ไข
ตัวเอง ด้วยการด�าเนินชีวิตตามพระวรสารคือ 
การท�าทาน การภาวนา และการอดอาหาร

ด้วยความทีป่ระเทศกมัพชูาเป็นประเทศ
มิสซัง คริสตังใหม่ยังไม่ค่อยเข้าใจความหมาย 
และไม่ค่อยเข้าใจว่าต้องไปรับเถ้า หลายคนก็
ไปฉลองวันวาเลนไทน์กันตามสมัยนิยม แต่ใน
ชุมชนท่ีมีพลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีตัวอย่าง

ของครสิตังรุน่เก่า กเ็ป็นพยานความรกั ด้วยการ
มาร่วมมิสซาและรับเถ้า ซึ่งพระคุณเจ้าโอลีเวียร์ 
ก็มาฟันฝ่ารถติดมาก กว่าจะมาถึงวัดนักบุญ 
ยอแซฟ พนมเปญ เพราะเป็นช่วงก่อนตรุษจีน 
ผู้คนเหมือนนัดกันออกเดินทางไปต่างจังหวัด  
รถราออกมาวิ่งจนแน่นท้องถนน อย่างไรก็ตาม
คริสตชนในเมืองหลายคนต้ังใจฟันฝ่ารถติด  
เพือ่มาร่วมมสิซารบัเถ้าตอนเยน็อย่างแสนล�าบาก

เทศกาลมหาพรต มีหลายชื่อเรียกใน
ภาษากมัพชูา ชือ่ทีต่รงกบั Lent ในภาษาองักฤษ
ที่สุด ที่เราใช้กันคือ “ฤดูสี่สิบวัน” นอกจากนั้น 
ก็ใช้ค�าเหมือนมหาพรตบ้านเราอีกค�าหนึ่งคือ  
“ฤดูถือศีลอด” (ตรอนอม) ส่วนอีกชื่อหนึ่ง  
เพิ่งจะมีมาประมาณสิบปีมานี้คือ ค�าว่า “ฤดู
อบรมพิเศษ”

ฤดูสี่สิบวัน  
(เทศกาลมหาพรต)

36  อุดมศานต์ มีนาคม 2018

crist 1-80 March 61.indd   36 3/3/61 BE   1:24 AM



สองค�าแรก เราคงคุ ้นกันแล้ว แต่ 
ส�าหรบั “ฤดอูบรมพเิศษ” ก�าลงัพดูถงึเรือ่งอะไร? 
ที่จริงแล้วที่พระศาสนจักรเลือกใช้ค�านี้ เพราะ
ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ “คริสตังส�ารอง” ท่ีก�าลัง
เตรียมตัวล้างบาป ได้เข้าสู่ขบวนการเตรียมรับ 
ผู้ใหญ่เป็นคริสตชน(RCIA) โดยสี่สิบวันนี ้
เป็นช่วงเวลาที่พวกเขา ต้องรับการอบรมอย่าง
เข้มข้น พวกเขาต้องมีพิธีรับบทข้าแต่พระบิดา 
บทข้าพเจ้าเชื่อ และต้องเข้ารับ “พิธีช�าระจิตใจ” 
ถึงสามคร้ัง เพื่อให้พวกเขามั่นใจว่า พวกเขา
ก�าลังจะกลายเป็นคริสตชน และจะอยู่ร่วมส่วน
ชีวิตในพระศาสนจักร โดยมีพระเยซูเจ้าเป็น
ศีรษะอย่างแท้จริง แต่ก็เป็นช่วงอบรมพิเศษ 
ส�าหรับคนที่เป็นคริสตชนอยู่แล้วเช่นกันด้วย 
เพื่อฟื้นฟูความเชื่อ และปฏิบัติธรรมท่ีออกมา
จากความเชื่ออย่างแท้จริง

ปีนี้ผู ้จะเตรียมรับศีลล้างบาปในช่วง 
ปัสกาที่กัมพูชามีไม่มาก รวมแล้วประมาณ 
ร้อยกว่าคน โดยเฉพาะในเขตมสิซงัพนมเปญ มี
ประมาณ 80 กว่าคนเท่านัน้ (บางปีมถีงึ 170 คน)  

“พิธีการรับผู ้สมัครรับศีลล้างบาปอย่างเป็น
ทางการ” เป็นอกีขัน้ตอนหนึง่ ทีเ่ราเรยีกกนัสัน้ๆ 
ว่า “จุมเฮยีนตีปี” หรอืเรยีกกนัว่า “ก้าวขัน้ท่ีสอง”  
ซึ่ง เป ็นขั้นตอนที่พวกเขาจะต ้องได ้รับการ 
หล่อเลีย้งอย่างเข้มข้น จากครคู�าสอน และพ่อแม่ 
ทูนหัว ทุกอาทิตย์พวกเขาจะต้องเข้าพิธีช�าระ 
โดยเดินตามพระวรสารวันอาทิตย์ปีเอ คือ เรื่อง
น�้าทรงชีวิต(จากบทสนทนาของพระเยซูเจ้ากับ
สตรชีาวสะมาเรยีทีบ่่อน�า้) เรือ่งพระเยซูเจ้ารกัษา
คนตาบอด และพระเยซูเจ้าปลุกลาซาลัส โดย

อุดมศานต์ มีนาคม 2018  37 

crist 1-80 March 61.indd   37 3/3/61 BE   1:24 AM



มุ่งเน้นว่า บรรดาผู้เตรียมรับศีลล้างบาป ต้อง
กระหายหาพระเยซเูจ้า ต้องให้พระเยซเูปิดจติใจ
ของเขา และให้พระองค์ประทานชีวิตให้พวกเขา 
ผ่านทางศีลล้างบาป

 ในช่วงนี้เอง พระศาสนจักรที่นี่ก็ม ี
การประชุมบรรดาพระสงฆ์ โดยเฉพาะการ 
เตรียมตัว สนองตอบกับค�าร้องเชิญของสมเด็จ
พระสันตะปาปาให้ภาวนาเพื่อประเทศซูดานใต้  
และประเทศคองโก ซึ่งก�าลังมีสงครามและ
ความอดอยาก และให้มีการภาวนาตลอด  
24 ชั่วโมง ในช่วงวันที่ 9-10 มีนาคม โดยรับ
ศีลอภัยบาปและเฝ้าศีลมหาสนิท

การประชุมพระสงฆ์ปีนี้ ได้มีประกาศ
ปรับเปล่ียนโยกย้ายพระสงฆ์นิดหน่อย ซึ่งใน

ส่วนของ สมาชิกคณะธรรมทูตไทยเรา มีชื่อ
ด้วยคือ คุณพ่อวีรชัย ศรีประมงค์ ให้ต่อหน้าที่ 
เจ้าอาวาสในเขตวัด แม่น�้าโขงต่อไปอีก 3 ปี 
ส่วน คณุพ่อนกิร ประสตูรแสงจนัทร์ ซึง่เคยเป็น 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส คุณพ่อวีรชัย ย้ายไปเป็นผู้ช่วย
เจ้าอาวาส คุณพ่อเล วัง ติ้น ในเขตวัดแม่น�้า
บาสัค ซึ่งมีกลุ่มคริสตชนเวียดนามอยู่ถึง 6 วัด 
และ คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้แทนพระสังฆราช ของสภาพระสังฆราช
ลาว-กัมพูชา ฝ่ายวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับศาลของ
พระศาสนจักร โดยเฉพาะในเรื่องการท�าโมฆะ
ของศีลแต่งงาน ซ่ึงปัจจุบันมีหลายคู่ท่ีก�าลังรอ
ท�าเรื่องอยู่

ข้าวท่ีจะเกบ็เกีย่วมมีาก แต่คนงาน (ท่ีด)ี 
มีน้อยอยู่ ขอพี่น้องช่วยภาวนาและส่งเสริม 
งานธรรมทูตในเขตแดนที่ก�าลังขาดแคลน 
ผู้ท�างานนีด้้วยเทอญ โดยเฉพาะในประเทศมสิซัง 
แบบนี ้ขอขอบคณุคณะแสวงบญุ จากวดันกับญุ 
มาร์โก และทางจนัทบรุ ีทีม่าเยีย่มเยยีนแสวงบญุ 
ในเดือนนี ้
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

 คาบสมทุรเกาหลเีป็นดนิแดนทีต่่อเนือ่ง 
จากจนีแผ่นดนิใหญ่และรสัเซยี มปีระวตัศิาสตร์
อันยาวนานตั้งแต่ก่อนคริสตกาลเลยทีเดียว  
มีกษัตริย์ราชวงศ์ต่างๆ ปกครอง จนกระทั่งต้น
ศตวรรษที่ 20 ญ่ีปุ่นมีความเข้มแข็งทางทหาร
และขยายอิทธิพลมายังเกาหลี ในปี 1910 ญี่ปุ่น
ได้เข้ามายึดครองผนวกคาบสมุทรเกาหลีอย่าง
เบ็ดเสรจ็เพือ่เอาทรพัยากรรวมถงึยดึเอาผลผลติ
สินค้าต่างๆ กลับไป ชาวเกาหลีที่ท�าการต่อต้าน 
จะถูกจับทรมานและฆ่าอย่างทารุณ เกาหลี
จึงรังเกียจญี่ปุ ่นอย่างมากและพยายามต่อสู ้ 
ปลดปล่อยประเทศของตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง 

ในบรรดาผู ้น�าที่รวมคนเกาหลีต ่อสู ้
กับญี่ปุ ่นนั้นมีนายคิมอิลซุงเป็นหัวหน้าส�าคัญ 
คนหนึ่ง แล้วความหวังในการปลดปล่อยก ็
เป็นจรงิเมือ่เกดิสงครามโลกครัง้ทีส่องขึน้ กองทัพ 
ญี่ปุ่นนั้นนอกจากต้องสู้กับจีน รัสเซีย และ 
ฝ่ายสัมพันธมิตรแล้ว ยังต้องเผชิญกับสงคราม
กองโจรของนายคิม จนในที่สุดก็ต้องยอมแพ ้
ต่อฝ่ายสมัพนัธมติร สงครามนัน้นอกจากท�าลาย
ล้างชวีติของผู้คนแล้วยงัท�าลายความเป็นอนัหนึง่ 
อันเดียวกันของประเทศอีกด้วย เนื่องจากผู้ชนะ 
ต้องการเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนของผู ้แพ ้
หรือดินแดนที่ผู้แพ้เคยยึดครองอยู่

ตัวอย่างเช่นเม่ือเยอรมันก�าลังพ่ายแพ้
นั้น กองทัพสหรัฐและกองทัพแดงของโซเวียต
ต่างเร่งรีบเข้าไปปลดอาวุธทหารเยอรมัน และ
ท้ายที่สุดก็ท�าการแบ่งเยอรมันออกเป็นสอง
ประเทศคือเยอรมันตะวันออกอยู่ภายใต้การ
ดูแลของรัสเซีย ส่วนเยอรมันตะวันตกนั้นอยู่ใน

การดแูลของฝ่ายสมัพนัธมติร กรงุเบอร์ลนิเองก็ 
ถูกแยกออกเป็นตะวันออกและตะวันตกโดยมี
การสร้างก�าแพงเบอร์ลินกั้นกลางในภายหลัง

ในท�านองเดียวกันเมื่อกองทัพญี่ปุ ่น
พ่ายแพ้ในทวีปเอเชียและต้องล่าถอยออกจาก
คาบสมุทรเกาหลีที่ยึดครองในปี 1945 กองทัพ
ฝ่ายสหรัฐและกองทัพรัสเซียต่างก็รีบเข้าไป 
ยึดครองคาบสมุทรเกาหลี และตกลงกันว่าจะ
แบ่งคาบสมุทรนี้ออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน  
โดยเลอืกเอาต�าแหน่งทีต่รงกบัเส้นรุง้ที ่38 องศา
เหนือเป็นเส้นแบ่งเกิดเป็นเกาหลีเหนือภายใต ้
การดแูลของรสัเซียและเกาหลใีต้ภายใต้การดแูล
ของอเมริกา 

เมื่อนายคิมอิลซุงฝ่ายเหนือมีแนวคิด
ในการน�าพาประเทศไปสู ่ระบอบสังคมนิยม
แบบคอมมิวนิสต์ตรงกับแนวทางของรัสเซีย 
และจีน ฝ่ายสหรัฐก็จ�าเป็นท่ีจะต้องสกัดกั้น
อิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ด ้วยการเป ็น 
พี่ใหญ่ให้ฝ่ายเกาหลีใต้ ช่วงนั้นเป็นสงคราม
เย็นที่ลูกพี่รัสเซียและสหรัฐท�าสงครามต่อกัน
โดยผ่านทางประเทศต่างๆ เกาหลีเหนือและ
เกาหลีใต้เลยกลายเป็นสงครามตัวแทนระหว่าง
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์และเสรีประชาธิปไตย
เกดิเป็นสงครามเกาหลรีวม 3 ปีเต็ม มปีระชาชน
ล้มตาย 2.5 ล้านคน และทหารทั้งสองฝ่ายเสีย
ชวิีตอกีประมาณ 7 แสนคน รบกนัไปมาผลดักนั
รุกผลัดกันรับจนวันที่ 27 เดือน 7 ในปี 1953 
จึงมีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสองฝ่าย ถึงกับ 
มบุีหรีใ่นเกาหลเีหนอืใช้วนัท่ี 7/27 เป็นตราสนิค้า  
นัยว่าสามารถรบชนะได้

ดินแดนเหนือเส้นขนานที่ 38 องศา
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 ถึงแม้ว่าภายหลังลัทธิคอมมิวนิสต์เกิด
การล่มสลายในรัสเซีย และข้างฝ่ายจีนก็เปลี่ยน
เป็นทุนนิยมแม้จะบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์ แต่
เกาหลีเหนือโดยการน�าของนายคิมอิลซุงนั้น 
ยังคงยืนหยัดในแนวทางสังคมนิยมในแบบ 
พีง่ตนเอง (Self-sufficiency) และยนืหยดัด้วย 
ตนเอง (Self-reliance) แนวความคิดของ
นายคิมนี้ชาวเกาหลีเหนือถือเป็นสรณะเรียกว่า
อุดมการณ์จูเช (Juche ideology) ใครไป
เมืองหลวงชื่อเปียงยางจะเห็นอนุสาวรีย์ใหญ่โต
ชื่อ “เจชู” ใช้สัญลักษณ์คบเพลิงเป็นตัวแทน
อยู่กลางกรุง 

เกาหลีเหนือเป็นเพียงไม่กี่ประเทศใน
โลกนี้ที่ถึงแม้เราอยากจะไป แต่ถ้าไม่มีค�าเชิญ
จากเจ้าของบ้านก็ยุ่งยากพอควร ในช่วงต้นปีนี้
ทางองค์การอนามัยโลกทาบทามให้ผมไปดูการ
ก�าจัดโรคหัด ผมจึงไม่ลังเลที่จะตอบรับทั้งๆ
ท่ีสองเดือนที่ผ่านมาอุณหภูมิการเมืองระหว่าง
ประเทศตึงเครียดสุดๆ เนื่องจากเกาหลีเหนือ
ได้ท�าการทดสอบขปีนาวธุพสิยัไกลอย่างต่อเนือ่ง  
หวังยิงให้ถึงดินแดนของฝ่ายอเมริกันคู่ปรับเก่า  
ส่วนข้างอเมริกันในฐานะมหาอ�านาจก็ชวน
ประเทศต่างๆ ใช้มาตรการคว�า่บาตรทางเศรษฐกจิ 
และข่มขู่ทางทหารด้วยการส่งเรือรบและท�าการ
ซ้อมรบกับเกาหลีใต้เป็นระยะๆ แต่ในขณะที่
อุณหภูมิการเมืองก�าลังเดือด อุณหภูมิอากาศ
กลับติดลบถึง 10 องศา ต้องใส่เสื้อกันหนาว
ห้าหรือหกชั้น การไปครั้งนี้แม้สั้นๆ แต่ก็คุ้มค่า

ไปถงึสนามบนิเปียงยางวนัแรกกเ็จอการ 
ตรวจค้นอย่างละเอยีด ผู้โดยสารทีมี่คอมพวิเตอร์
และมือถือและหนังสืออ่านต่างๆ ต้องแจ้งใน 
ใบศุลกากร เจ้าหน้าที่จะขอให้เปิดคอมพิวเตอร์

และมือถือเพื่อดูว่าได้น�าสื่อหรือเอกสารอะไร 
ที่ต้องห้ามเข้ามาหรือไม่ ผมนั้นโชคดีที่ในเครื่อง
ไม่มอีะไรอยูเ่ลย มแีต่เอกสารวชิาการและหนงัสอื
อ่านเล่น ส่วนเพื่อนร่วมทีมอีกคนที่เดินทาง 
จากพม่าโดนกักคอมพิวเตอร์ไว้ ให้เขาไปแต่ตัว 
แต่คอมพิวเตอร์อยู ่ ท่ีสนามบินตอนขาออก 
ค่อยมารบัคนื เพราะในเครือ่งของแกมภีาพยนตร์ 
วดิโีอต่างๆ อยูม่าก เขาคงกลวัว่าจะเอามาเผยแพร่ 
ในประเทศ ที่ประตูออกเราได้พบเจ้าหน้าที่
กระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีเหนือสองคน
ที่ทางการส่งมาเป็นผู้ประสานงานให้ เวลาจะท�า
อะไรต้องสอบถามสองคนนี้ก่อนจะไปถือวิสาสะ
ถ่ายรูปอะไรไม่ได้เป็นอันขาด เช้าวันหนึ่งผม
เผลอไปถ่ายรปูสนามกฬีาทีเ่พิง่สร้างเสรจ็ ปรากฏ 
ว่ามเีจ้าหน้าทีน่อกเครือ่งแบบและคนงานสีห้่าคน 
วิง่มาล้อม ตอนแรกคดิว่าแย่แน่แล้ว เจรจาภาษามอื 
กนัสบิห้านาท ีสดุท้ายเขาโทรศพัท์ไปถงึเจ้านายเขา 
และขอให้ลบรปูท่ีถ่ายออก มรีปูบ้านเมอืงเขาไหม

แม้ว่าจะมีเรื่องน่าหวาดหวั่นเอาการแต่
พอออกไปดูงานในพื้นที่ก็พบข้อดีหลายอย่าง 
สภาพบ้านเรือนในตัวเมืองหลวงที่เปียงยางนั้น 
มีตึกสูงๆ เหมือนกรุงเทพฯ แต่มีความเป็น
ระเบยีบเรยีบร้อยกว่า ถนนหนทางกว้างขวางและ
มรีถวิง่ไม่มากนกั ชาวบ้านใช้การเดนิ ขีจั่กรยาน
และขึ้นรถรางหรือรถเมล์เป็นส่วนใหญ่ เวลา
จะขึ้นก็เรียงแถวเป็นระเบียบเหมือนทหารเลย  
ไม่ต้องกังวลเรื่องการล้วงกระเป๋าหรือโจรผู้ร้าย 
ไม่มคีนจรจดัไร้ทีอ่ยูต้่องมานอนข้างถนนเหมอืน
ในลอนดอนหรือนิวยอร์ก สถานบันเทิงเริงรมย์ 
ท่ีผิดศีลธรรมก็ไม่มีให้เห็นเหมือนกรุงเทพฯ 
บ้านเรา เรื่องยาเสพติดต่างๆ ยิ่งไม่ต้องพูดถึง 
นับว่าเป็นสังคมที่ปลอดภัยทีเดียว 

40  อุดมศานต์ มีนาคม 2018

crist 1-80 March 61.indd   40 3/3/61 BE   1:24 AM



เนื่องจากเกาหลีเหนือเริ่มจากการเป็น
ประเทศคอมมิวนิสต์ต่อมาใช้ระบบสังคมนิยม
แบบปิดทุกกิจการเป็นของรัฐ และทุกคนเป็น
ลูกจ้างของรัฐ ไม่ต้องเสียภาษี ไม่มีคนรวย 
คนจน รัฐจัดหาทุกอย่างที่เป็นปัจจัยพื้นฐานให้
ท้ังการเรียน อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 
ยกเว้นเรื่องแฟนต้องหาเอง ฯลฯ บุคลากร
สาธารณสุขของที่นี่และเข ้าใจว ่าทุกวิชาชีพ 
จะได้รับเงินเดือนต�่ามาก ที่ไปสัมภาษณ์แพทย์
บางคนทราบว่าเดือนหนึ่งได้ไม่ถึงร้อยเหรียญ 
แต่เขาก็ดูพออกพอใจเพราะไม่มีความแตกต่าง
และไม่มีของฟุ่มเฟือยอะไรมากมายให้ซื้อหา 
แต่ก็ต้องยอมรับว่าเร่ืองสิทธิเสรีภาพหลายๆ
อย่างจะไม่เหมือนประเทศเสรีอื่นๆ ไม่สามารถ
ติดต่อสื่อสารรับรู้เร่ืองราวของโลกภายนอก มี
อินเทอร์เน็ตเฉพาะภายใน ไม่มีสิทธิครอบครอง
ท่ีดินหรือเป็นเจ้าของกิจการ ไม่มีสิทธิวิพากษ ์
วิจารณ์ผู้ปกครอง รวมถึงเรื่องการนับถือศาสนา 
ถามคนรุ่นใหม่ๆ เขาบอกไม่เชื่อเร่ืองศาสนา  
เชื่อผู้น�าสูงสุดอย่างเดียว 

คนเกาหลีเหนือถูกหลอมให้เชื่อฟังผู้น�า
ซึ่งเริ่มจากนายคิมอิลซุง ผู้พ่อ ต่อมาก็เป็นนาย 
คิมจองอิล ผู ้ลูก พอรุ ่นพ่อและรุ ่นลูกตาย
ต�าแหน่งผูน้�ากต็กทอดมาเป็นของนายคมิจองอนู  
รุ่นหลาน ไปที่ไหนก็จะมีรูปภาพของคิมผู้พ่อ
และคิมผู้ลูก มีตัวหนังสือบนพื้นสีแดงติดทุก 
มุมถนน เมื่อสอบถามก็พบว่าเป็นค�าพูดหรือ
ค�าขวัญที่ผู้น�าต้องการให้คนปฏิบัติตาม เวลา
สอบถามเรือ่งต่างๆ เขามกัจะบอกว่า “ตามท่ีผู้น�า 
สูงสุดของเราได้ให้แนวทางไว้...” ดูๆ แล้วเขา
เชื่อผู้น�าเหมือนหนึ่งเทพเจ้า ซึ่งในทัศนะของผม 
คิดว่าน่ากลัวและอันตรายมากๆ 

ได้ไปเห็นประเทศเขาแล้วก็รู ้สึกว่าเรา
โชคดีที่เกิดในประเทศไทย แม้จะมีปัญหาสังคม

มากมาย แต่เราก็มีเสรีภาพในเกือบทุกด้าน 
โดยเฉพาะมีศาสนาท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ ส�าหรับ 
คริสตชนเราสามารถใช้ค�าสอนและพระวาจา
ของพระเจ้ามาก�ากับชีวิต เราจึงควรใช้เสรีภาพ
ที่พระเจ้ามอบให้ในการท�าความดีอย่างสมัครใจ 
เต็มใจ ใช ้เสรีภาพในการพัฒนาความคิด 
พฒันาการท�างาน พฒันาการอยูร่วมกนั ช่วยกนั 
น�าพาประเทศและประชาชนของเราให้มคีวามสขุ 
ท้ังด้านกาย สังคม และจิตวิญญาณอย่าง 
แท้จริง 
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

pope = 1) พระสันตะปาปา มีค�าใช้เรียกอย่างทางการคือ
   - Supreme Pontiff (Pontifex Maximus หรือ  
    Summus Pontifex - ละติน)
   - Vicar of Jesus Christ  
    (Vicarius Jesu Christi - ละติน)
   - Savant of the servants of Christ  
    (Servus servorum Dei Christi - ละติน)
pope = สังฆบิดรของพระศาสนจักรคอปติก 
   แห่งอเล็กซานเดรีย 
 antipope (antipapa - ละติน) = พระสันตะปาปาซ้อน
possession = การครอบครอง การเป็นเจ้าของ
 possessions  =  ทรัพย์สมบัติ
 possessed person = คนถูกผีสิง 
 demonic possession = การถูกผีสิง
 phenomenon of possession  = ปรากฎการณ์ผีสิง
post - synodal council = การประชุมหลังสมัชชา
Postcommunion = บทภาวนาหลังรับศีลมหาสนิท
postulant = ผู้เตรียมบวช, โปสตุลันต์
postulator = 1) ผู้ขอ  2) ผู้เสนอแต่งตั้งนักบุญ
potentiality = ศักยภาพ
poverty, vow of = ค�าปฏิญาณถือความยากจน
power, the (potestas-ละติน) = เทพนิกรฤทธิ์ (ใน อฟ 1:21 ใช้ virtus -ละติน)
powers, the (potestates -ละติน) = เทพนิกรอ�านาจ (คร 1:16 อฟ 3:10)
collegiate power  = อ�านาจคณะพระสังฆราช (ที่มีร่วมกัน)

P
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ท่วงทำ�นองแห่งรัก
ผงศิลา 

วันหนึ่ง ศิษย์เข้ามาพบอาจารย์ด้วยสีหน้าเป็นทุกข์ เขาถามอาจารย์ว่า อาจารย์มีเคล็ดลับอะไรเมื่อต้อง
เผชิญกับความทุกข์ หรือความยากล�าบากในชีวิต เพราะตามที่เขาสังเกตชีวิตของอาจารย์ ดูเหมือนอาจารย์ยังคง
รักษาสันติสุขในชีวิตไว้ได้ ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดๆ ในชีวิต

อาจารย์ไม่ตอบ แต่ท่านขอให้ศิษย์เดินตามท่านเข้าไปในห้องอาหาร อาจารย์หยิบแก้วขึ้นมาใส่น�้าเกือบ 
เตม็แก้ว แล้วบอกลกูศิษย์ให้ไปตกัเกลอืหนึง่ช้อนโต๊ะ และให้เขาเทเกลอืลงในแก้วน�า้ จากนัน้อาจารย์สัง่ให้เขาดืม่
น�้าแก้วนั้น เพียงแต่จิบแรกที่ศิษย์ดื่มน�้าแก้วนั้น เขารีบบ้วนน�้านั้นทิ้งทันที “โอ มันเค็มมากๆ เลยครับอาจารย์” 
ศิษย์ร้องโวยวาย อาจารย์ยังคงสงบและไม่พูดอะไร

จากนั้น อาจารย์ให้ศิษย์ตักเกลืออีกหนึ่งช้อนโต๊ะพร้อมกับให้ถือแก้วแล้วเดินตามอาจารย์เข้าไปในสวน 
อาจารย์พาเขามาหยุดที่บ่อน�้าในสวนซึ่งมีน�้าเต็มบ่อ จากนั้นอาจารย์สั่งให้เขาเทเกลือลงในบ่อน�้า และใช้แก้วน�้า
ตักน�้าจากบ่อนั้นขึ้นมาดื่มพลางถามศิษย์ว่า “น�้าที่เจ้าดื่มเค็มไหม” “ไม่เลยครับอาจารย์” ศิษย์ตอบ

อาจารย์จึงสอนศิษย์ว่า ถ้าใจเจ้าแคบเหมือนแก้วน�้า เมื่อเจ้าต้องเผชิญกับความทุกข์ หรือ ความยาก
ล�าบากในชีวิต เจ้าจะรู้สึกเป็นทุกข์อย่างมาก แต่ถ้าเจ้าได้ฝึกใจของเจ้าให้กว้างเหมือนบ่อน�้า ด้วยการฝึกใจของ
เจ้าให้รักเพื่อนมนุษย์มากข้ึนทุกๆ วัน จนหัวใจของเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยความรักยิ่งวันยิ่งใกล้กับพระเจ้าองค์แห่ง
ความรักแล้ว เจ้าก็จะสามารถรักษาสันติสุขในชีวิตของเจ้าได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเจ้า 

เคล็ดลับในก�รดำ�เนินชีวิต
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พระพรที่สำ�คัญ 'วันเวล�'
ปริญ

เด็กๆ เวลาที่ต้องแบ่งข้างแล้วแข่งขัน 
มันเป็นอะไรที่มีความเป็นตัวเองเห็นได้แจ้งชัด 
ทเีดยีว เหมือนตอนทีฉ่นัเป็นเด็กแล้วต้องแบ่งข้าง 
แข่งบอลกับทีมอีกฟากถนน เอาเป็นว่าราคาคุย
มันชนะไปก่อนแล้ว ทั้งๆ ที่รู้ว่าแข่งทีไรข้างเรา
แพ้ตลอด

แล้วมันก็เป็นจริงที่เช้าวันหนึ่งเจ้าอมร
เด็กถนนฝั่งขวาท้าทายเรา แน่จริงเย็นนี้ไปเตะ
บอลที่สนามโรงเรียนกันม้ัย (ขอโทษที่ไม่เอ่ย
ช่ือโรงเรียน ก็...สมัยเด็กๆ ที่โรงเรียนนั้นเขา
ปล่อยให้เดก็ๆ ไปเล่นกนัสนกุสนาน แต่ปัจจบุนั
มีความเป็นส่วนตัว เขาปิดเขากั้น ว่ากันว่าเพื่อ
อะไรสักอย่างนี่แหละ เลยอดเข้าไปเล่นเลย)

เจ้ารนิทร์รบัค�าท้าทนัททีัง้ๆ ทีไ่ม่ปรกึษา
เพื่อนก่อน ฉันรู้ว่าเร่ืองอื่นพอแข่งได้ แต่เรื่อง

บอลพวกเราหลายคนไม่เก่ง แข่งทีไรก็แพ้แทบ
จะตลอด เดก็ประถมสองสามสีอ่ย่างเรากม็หัีวใจ
นักสู้นะ แต่ก็ไม่อยากแพ้ ท�าไงได้เพื่อเพื่อน
วันนั้นทั้งวันเราพูดคุยกัน วางแผนตามประสา
เด็กว่าต้องติดใคร ต้องเตะใคร เก็บใครอะไร
ประมาณนี้ แล้วก็ไม่วายลงท้ายว่าเจ้ารินทร์ที่ไป
รับปากรับท้า

แล้วเย็นแห่งการแข่งขันก็มาถึง เราใช้
ก้าวๆ เดินไปที่โรงเรียน ใครมีจักรยานสมัยฉัน
มันโก้มาก แม้ฉันมีแต่ก็ไม่เอาไปหรอก เพราะ
คนอื่นไม่มี เวลาไปนะขี่ไป แต่เวลากลับก็ต้อง
จูงเดินมากับเพื่อนๆ ไม่เอาดีกว่า

ยังไม่ทันแข่งก็จะมีเรื่องกันแล้วเพราะ
ไม่มีกรรมการ เอาคนเราเองไม่ได้เดี๋ยวเข้าข้าง
ตัวเอง เพราะดูจากโทรทัศน์และผู้ใหญ่คุยกัน

วันนี้...เป็นวันของเพื่อนเร�
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เขาก็มันพูดถึงเรื่องกรรมการเข้าข้าง ไม่รู้ผู้ใหญ่
ที่เข้ามาวิ่งออกก�าลังกายเขาจะมองพวกเด็กๆ 
ประถมต้นอย่างพวกเรายังไง แล้วมีพี่คนหนึ่ง
จะขอเล่นด้วย แต่เราบอกว่าเราจะแข่งกันก็เลย
ช่วยเป็นกรรมการ

การแข่งอันดุเดือดเริ่มขึ้น สมัยนั้นฉัน
มักเรียกว่าบอลเด็ก เพราะลูกบอลอยู่ไหนเราก็
วิ่งไปทางนั้น ไม่มีเหนื่อยครับ และบรรยากาศ
นั้นฉันเรียกอีกอย่างว่าบอลสองแถวกับต�ารวจ 
(บรรยากาศสมัยก่อนๆ นี่หมายถึงประมาณช่วง 
พ.ศ. 2515 เลยนะ บ้านฉันสองแถวกับต�ารวจ
มกัไม่ถกูกนั เพราะสองแถวโดนต�ารวจเรยีกและ
ปรบัเพราะท�าผดิกฎจราจรอยูเ่ร่ือยๆ ไม่รูเ้ดีย๋วนี ้
เป็นยังไง จะเรียกยังไง) พี่ที่เป็นกรรมการคง
หนักใจน่าดู เพราะไม่รู้ว่ามันจะเตะบอลหรือจะ
กัดกัน อะไรนิดอะไรหน่อยก็แยกเขี้ยวจะกัด
กันแล้ว

แล้วก็เป็นจริงดังคาด ครึ่งแรกเราถูก
น�าไปหนึ่งต่อศูนย์ ช่วงพักเท่านั้นแหละเราว่ากัน 
เละเลย เจ้ารนิทร์ต้องเงยีบอย่างเดยีว เพราะพดู
ทีไรทกุคนกด็วุ่า...เงยีบไปเลย เธอนัน่แหละชวน
มาแข่งกับพวกมัน ก็รู้อยู่ว่าเราสู้มันไม่ได้

เสยีงเรยีกดงัแทนนกหวดี ครึง่หลงัเราสู้
สดุชวีติ ขณะทีเ่พือ่นคนหนึง่จากด้านซ้ายเตะแรง
ไปที่ประตู ในช่วงชุลมุนนั้นเอง เจ้ารินทร์วิ่งสุด
แรง...ภาพที่เห็นคือบอลเข้าประตูไปแล้ว

ทกุคนข้างเราเฮลัน่ มนัเป็นลกูแรกทีเ่ปิด
ก�าลังใจให้เรารู้ว่าสู้ได้ เราเสมอแล้ว

เมื่อก�าลังใจมา แรงฮึดก็ตามมา กลาง
เกมสุดท้ายนี้เอง ฉันเห็นภาพประวัติศาสตร์
เต็มตา เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เจ้าเอกเตะบอล 
ได้โด่งมาก มันลอยไปที่แถวประตู เจ้ารินทร์

โหม่งเข้าไปอีกแล้ว จ�าได้ว่าทุกคนกรูเข้าไป 
กอดคนท�าประตู หัวใจมันพองโต มันเหมือน
ว่าวันนั้นอะไรก็ได้ ทีมไหนก็ได้เราไม่กลัวแล้ว

อัศจรรย์มีจริง ก่อนจบการแข่งขัน เจ้า
เอกซึ่งวิ่งเร็วกว่าเพื่อน ก�าลังวิ่งแย่งบอลทางปีก
ขวา แล้วก็เหมือนจะรู้ใจกัน คนอื่นๆ ข้างเรารู้
ว่าเจ้าเอกถึงบอลก่อนแน่นอน ต่างฮึดวิ่งเข้าไปที่
ประตู แล้วบอลกส่็งไปทางประตูจรงิๆ ไม่รูอ้ะไร
เกิดขึ้น ภาพที่เห็นคือเหมือนเจ้ารินทร์ถึงบอล
ก่อนแล้วกล้็มกลิง้ทัง้คนทัง้บอลเข้าประต ูเราชนะ
ครบัวนันัน้ แล้วเจ้ารนิทร์คนเดยีวเท่านัน้จรงิๆท่ี
ยิงเข้าไปสามประตู

ที่วงสนทนาหลังแข่ง ไม่มีใครว่าเจ้า 
รินทร์เลยเพราะวันนั้นมันเป็นพระเอกของสนาม
จริงๆ พูดอะไรก็ดีไปหมด เวลาผ่านไปช่าง
รวดเร็ว เราคุยกันจนค�่ามืด

“เรามีเรื่องสารภาพ” เจ้ารินทร์เอ่ยขึ้น 
“ตามจริงลูกที่ยิงเข้ามันเป็นอย่างนี้ ลูกแรกที ่
เข้านะ เราก็มั่วไปอยู่กับเขา ไม่รู้ใครมันเตะชน
ขาข้าเข้าไป” มีเสียงหัวเราะสนุกสนาน “ส่วนลูก
ที่สอง ก�าลังงงว่า แม่ง....ไม่รู้ใครแตะมาชนหัว 
งงเลย มารู้ตัวก็พวกเธอนี่แหละมาบอกว่าเรา 
ท�าเข้า” เสียงฮาตึงดังอีกครั้ง “ส่วนลูกสุดท้าย 
เราวิ่งไปด้วยกับพวกเธอ ไม่รู ้ใครมาผลักเรา 
ยังไม่ทันได้เตะเลย จะล้มก็เผอิญนิ้วโป้งเท้าไป 
โดนบอล ล้มกลิ้งไม่เป็นท่าอย่างเจ็บ พวกเธอ
ก็บอกบอลเข้าแล้ว” เสียงหัวเราะดังลั่นกว่าเดิม
เมื่อรู้ว่าฮีโร่ตัวจริงเป็นยังไง

“แต่ยังไงก็เถอะ วันนี้เราชนะ” เสียงเรา
เฮลั่น “แต่ว่ารีบกลับเถอะ มืดแล้ว ชนะบอลแต่
เดี๋ยวโดนเท้า” 
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ผ่�นม� 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่�สู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

พี่สาวขอให้ดิฉันและครอบครัวของลูกชาย
ไปร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (รับชีวิตใหม่) 
พร้อมกับเขาที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เขาอยาก
ให้เราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน โดยมุ่งเน้นเพื่อเป็น 
การขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้มอบชีวิตใหม่ให้
กับเขา สืบเนื่องจากการที่พี่สาวของดิฉันเขาป่วยเป็น
มะเร็งระยะสุดท้าย ซึ่งเชื้อของโรคร้ายน้ีได้ลามไปทั่ว
ทั้งตัวเขาจนหมดหวัง แต่ด้วยความเชื่อและไว้ใจใน
พระเจ้า และเป็นพระองค์เองทรงท�าให้พี่สาวของดิฉัน
หายจากโรคร้ายนี้ นี่คืออัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์
ประทานให้ เมื่อเป็นอย่างนี้จะไม่ให้พี่สาวของดิฉันดีใจ
ได้อย่างไร เพราะเขาเหมือนได้รับชีวิตใหม่ 

ก่อนการเดินทางครั้งนี้ เราพบกับปัญหาและ
อปุสรรคมากมาย จนต้องพึง่สิง่ศกัดิส์ทิธิน้ั์นคอื เราสวด
ภาวนาวอนขอ St. Jude แล้วท่านก็ช่วยให้เราไปถึงสนาม
บินที่ซิดนีย์จนได้ แต่ดิฉันยังมีสิ่งที่ต้องกลัวและกังวล
ที่สุดก็คือ ด่านตรวจคนเข้าเมือง เพราะที่ออสเตรเลีย
นี้เข้มงวดมากๆ เขาจะให้เรากรอกใบเอกสารว่า มียา
หรือข้าวของที่ต้องส�าแดงหรือไม่ เช่น อาหาร หยูกยา  
ข้าวของจิปาถะต่างๆ ที่น�าติดตัวมา แม้แต่ผลไม้หรือ
วัตถุใดๆ ที่ท�าด้วยไม้ด้วยเหล็ก เช่น กรรไกรเล็กๆ  
มีดพับเล็กๆ ก็ห้ามโดยเด็ดขาด

เผอิญเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจเขาเห็นขนมปัง
กรอบของหลาน และดูในใบกรอกเอกสารก็เห็นว่า เรา
ไม่ได้กรอกลงไป เขาจึงขออนุญาตตรวจ และเขาส่ง
เราไปเข้าช่องส�าหรับการตรวจพิเศษ แน่นอนดิฉันยังมี 
ยาประจ�าตัวของดิฉันเอง ที่จะน�าติดตัวไปโดยไม่ได้
กรอกด้วย และเราก็ไม่อยากจะกรอกลงไป เพราะกลัว
ว่าเขาจะต้องมาพิสูจน์อย่างนั้นอย่างนี้ว่ามีอะไรเจือปน
หรือมีส่วนผสมอะไรๆ อย่างเช่นพวกยาสมุนไพร เขา
จะตรวจอย่างละเอียด ซึ่งต้องใช้เวลานานมากๆ

ดิฉันจึงขอนั่งรถเข็นเพื่อจะผ่านด่านได้ง่ายขึ้น  
ซึ่งปกติเขาจะยกเว้นการตรวจเข้มงวด และให้ทั้ง
ครอบครัวผ่านไปพร้อมๆ กันเหมือนอย่างทุกครั้ง แต่

เมื่อโดนเขียนหมึกแดงในใบที่กรอกเอกสาร ดิฉันกังวล
มาก มองซ้ายมองขวาไม่มใีครช่วยเราได้เลย วนิาทนีัน้เอง 
ดิฉันรีบสวดขอท่าน St. Jude ดิฉันวิงวอนขอท่าน 
ช่วยอีกครั้ง “ขอได้โปรดรีบๆ มาช่วยด้วยเถิด”

ทนัใดนัน้ เกิดปาฏิหารย์ิจรงิๆ มีหญงิสาวคนหนึง่ 
เขาท�างานอยู่ที่สนามบินแห่งนี้ เธอเข้ามาช่วยเข็นรถให้  
เธอเป็นคนไทย ดิฉันมองหน้าเธออีกครั้ง และไม่
อยากเชื่อเลยว่าเธอจะเป็นคนไทย เธอยิ้มแย้มและ
เข้าใจถึงปัญหาของเราในเรื่องการกรอกเอกสารไม่ตรง  
เพราะเราน�าหยูกยาและอาหารเข้าประเทศของเขา ดิฉัน
รู้ทันทีเลยว่าท่าน St. Jude ส่งเธอมาช่วยพวกเรา 
และช่วยได้ทันเวลาจริงๆ ไม่อย่างนั้นเราโดนตรวจค้น 
ทั้งวัน และอาจจะโดนปรับหนักแน่ๆ

เจ้าหน้าที่สาวคนไทยคนนี้เธอปลอบใจและ
รับปากว่าจะช่วยเต็มที่ เพราะเธอเห็นว่าดิฉันกังวลมาก  
เธอบอกกับเจ้าหน้าที่ตรงจุดตรวจนั้นว่า พวกเรากรอก
ข้อความในเอกสารใหม่แล้ว ยอมรับว่าน�าอาหารและ
ยาประจ�าตัวเข้ามาด้วย เจ้าหน้าที่พยักหน้า แล้วขอให้
เข้าช่องตรวจพิเศษ มีสุนัข 3 ตัวมาดมกลิ่นคนและ
สัมภาระ หลานสาวคนเล็กเห็นสุนัขก็ตกใจกลัว เราจึง 
ปลอบขวัญเขาว่า แค่ดมเฉยๆ ไม่กัดหรอก อย่าร้องไห้นะ  
หลานก็ท�าตามค�าแนะน�า ดิฉันลุ้นเต็มที่ หัวใจเต้นแรง  
วิตกกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกหนอ แต่ในใจยังเรียกหา 
ท่าน St. Jude วอนขอให้ท่านช่วยพวกเราด้วยเทอญ

แล้วความเชื่อก็ช่วยให้เรารอดจริงๆ เจ้าหน้าที่
ผายมอืเชญิให้เราผ่านได้ โดยไม่ต้องเปิดกระเป๋าค้นหรอื
พิสูจน์สิ่งใดๆ อีก ดิฉันขอบคุณพระเจ้าและท่านนักบุญ
ทีช่่วยไว้ทนัเวลาให้รอดพ้นปัญหาได้เสมอๆ แต่ดฉินัเคย
โดนปรับมาแล้ว เพียงแค่ขนมกล้วยฉาบถุงเล็กๆ และ
แถมยังขอตรวจค้นทุกซอกทุกมุม เจ้าหน้าที่ของเขาเอา
จริงเอาจังมากในเรื่องนี้

เมือ่เราผ่านด่านตรวจออกมาได้ เรารูส้กึโล่งอก 
ไม่ต้องกงัวลใดๆ เรารบีเดนิทางไปหาพีส่าวทนัท ีเมือ่เจอ
กนัเราต่างดใีจมากๆโผเข้ากอดกนัอย่างตืน้ตนั ครัง้นีน้บั

เร�จะอยู่เพื่อกันและกัน
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เป็นครั้งที่ 3 แล้วในรอบ 6 เดือน ที่ดิฉันเดินทางไป
ให้ก�าลังใจพี่สาว และยังให้ก�าลังใจอยู่ทุกวันจนถึงวันนี้
วนัทีเ่ขาปลอดภยั ดฉินัเชือ่เหลอืเกนิว่าพระเจ้าทรงรกัเขา
มาก และต้องการให้เขาได้บอกเล่าเรื่องราวความรักของ
พระองค์ที่มีต่อเขาในครั้งนี้

พีส่าวได้มอบกระดาษทีม่ข้ีอความเขยีนบรรยาย
ถงึความรกัทีต่วัเขาได้รับจากน้องสาว (ตวัดฉินั) เมือ่อ่าน
แล้วน�้าตาคลอเบ้า รู้สึกซาบซึ้งที่เราต่างก็เข้าใจในความ
รูส้กึดีๆ  ทีม่ต่ีอกนั ห่วงใยกนั ช่วยเหลอืกนั เป็นก�าลงัใจ
ให้เขาเสมอมา พยายามโทรคุยข้ามทวีปทุกวันๆ ละเป็น
ชั่วโมงๆ เพื่อให้พี่สาวได้ผ่อนคลายและมีความหวัง นี้ 
เป็นการบ�าบัดและเยียวยาอีกทางหนึ่งส�าหรับโรคร้ายนี้ 
แน่นอนว่าเรามีเวลาเหลือไม่มากแล้ว ต้องรักและช่วย
เขาให้มากที่สุด ซึ่งตรงจุดนี้พี่สาวก็รับรู้ 

ดิฉันไม่ได้ไปเที่ยวที่ใดเลย เราจะอยู่ด้วยกัน
ท้ังวันจนดึก พอได้เวลาสักหน่อยดิฉันถึงกลับไปพักที่
โรงแรม เราคยุกนัหลายเรือ่งทัง้ในอดตีและปัจจุบนั เรามี 
เรื่องเล่ามากมายที่ช่วยให้เพลิดเพลิน ส่วนพวกลูกๆ 
หลานๆ เขากอ็อกไปเทีย่วกนัตามประสาคนทีย่งัแขง็แรง 
มีก�าลัง ยังเที่ยวไหว

ดิฉันเคยมาที่ซิดนีย์บ่อยแล้วจึงไม่คิดอยากไป
ดูอะไรอีกแล้ว และเพราะค�าว่า “เวลา” มีค่ามากจริงๆ 
ส�าหรบัเราสองคนพีน้่อง ได้เหน็ความรกัของพีส่าวทีม่ต่ีอ
ดิฉัน เราต่างซึ้งใจกันและกัน ดิฉันเองขอเป็นฝ่ายรับฟัง
โดยไม่ขัดใจ โอนอ่อน อะลุ่มอล่วย ด้วยใจสงบ หลีก
เลี่ยงการขัดแย้ง แล้วปัญหาต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น เหล่า
นี้คือสิ่งส�าคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกัน

อีกช่วงเวลาที่ดูมีสีสันในทริปนี้ก็คือ การรอนับ
เวลาถอยหลงัให้ผ่านปีเก่า เข้าสูว่นัปีใหม่ แต่ดฉินัไม่เคย
สนใจในเรื่องนี้เลย ไม่เคยอยู่ “เคาน์ดาวน์” ที่ใดเลย  
ท�าไมคนทั่วโลกจึงนิยม คลั่งไคล้ ตื่นเต้น ใจจดใจจ่อ
กับตัวเลขหลังเที่ยงคืน แต่คร้ังน้ีพี่สาวของดิฉันอยาก 
ดูพลุ อยากดูดอกไม้ไฟที่ทางรัฐบาลของเขายอมลงทุน
เป็น 10 ล้าน เพื่อจุดพลุให้สว่างไสวทั่วอ่าวซิดนีย์ ซึ่ง
ภาพบรรยากาศ แสง ส ีเสยีงนีจ้ะฉายขึน้จอท่ัวโลก และ
นับเป็นประเทศแรกที่จะก้าวสู่วันแรกของปีใหม่

เราได้สัมผัสกับความรู้สึกของผู ้คนในแดน
จิงโจ้ เสียงพลุ และดอกไม้ไฟสว่างไสว ชวนมอง และ

ที่สุดพลุลูกสุดท้ายก็พุ่งขึ้นเหนืออ่าวซิดนีย์ อันเป็นภาพ
ที่สวยงามจริงๆ แต่ที่ส�าคัญที่สุด พี่สาวของดิฉันร้อง 
“ไชโย!ไชโย! ไชโย! ขอบพระคุณพระเจ้าที่โปรดให้ได้
เห็นพลุลูกนี้อีกครั้งหนึ่ง” พี่สาวบอกว่าเขารู้สึกเหมือน
กับว่าพระองค์ได้ต่ออายุให้เขาอีก ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเขา
จะอยู่ต่อไปอีกนานเพียงใด มีเพียงพระองค์พระผู้เป็น
เจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบดี

 เราพีน้่องกอดกนัอกีครัง้น�า้ตาไหล และสญัญา
ว่า “เราจะอยู่เพื่อกันและกันต่อไป” สิ่งที่ดิฉันได้เห็น
ถึงความเชื่อและความรักที่พี่สาวและพี่เขยมีต่อพระเจ้า 
ทั้งสองจะไปร่วมมิสซาทุกวันตอนเย็น และคนที่นั้นมี
ความศรัทธาทั้งหญิงและชาย ต่างเข้าวัดสวดภาวนา
อย่างส�ารวม ซึง่ทกุครัง้ทีด่ฉินัไปหาพีส่าวกจ็ะได้ตดิตาม
เขาไปเข้าวดัด้วยทกุครัง้ การทีเ่ราได้อยูใ่กล้คนทีศ่รทัธา 
เราก็อยากศรัทธาเช่นเดียวกับเขา และพอกลับถึงบ้าน
เขาก็จะสวดสายประค�าพร้อมกับสามีของเขาอีก เพื่อ
ขอบพระคุณพระเจ้า พวกเขาท�าอย่างนี้ทุกวัน ความรัก
ของเขาทั้งคู่จึงอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้า และเป็น
พระองค์นั้นแหละที่คอยช่วยเหลือพวกเขา ท�าให้เขามี
แต่ความสุขไม่ห่วงกังวลใดๆ เขาพร้อมจะจากโลกนี้ไป
อย่างไม่วิตกกังวลในเรื่องใดๆ เพราะเขาฝากชีวิตไว้กับ
พระเจ้าแล้ว

 ดิฉันและลูกหลานได้อยู ่พร้อมหน้ากันใน
โอกาสส�าคัญนี้ เราใช้ช่วงเวลานี้อย่างอบอุ่น เราจัด
อาหารไปทานในสวนสาธารณะ ใกล้ๆอ่าวซีดนีย์ ที่นั่น
เราเห็นอาคารที่เรียกว่า โอเปร่า เฮ้าส์ ซึ่งเป็นโรงละคร
ขนาดใหญ่ ตัดกับฉากหลังที่เห็นน�้าทะเลเป็นสีน�้าเงิน
สวยงาม พวกเด็กๆ วิ่งเล่นกันสนุกสนาน ดิฉันเดิน
จูงมือกับพี่สาวเราคุยกันในเรื่องพระเมตตาของพระเจ้า
ที่มีต่อครอบครัวของเรา และต่อลูกๆ หลานๆ ของเรา

 ความสุขเกิดได้ทุกเวลา เมื่อใจเราสุข ไม่ต้อง
ไปไขว่คว้าจากที่ใด สุข ทุกข์ อยู่ที่ใจจริงๆ และเมื่อ
เรายังมีชีวิต มีลมหายใจ อย่าลืม! ต้องสรรเสริญ และ
ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้เวลาและโอกาสแก่เรา 
ในการท�าสิ่งดีๆ ให้กับคนรอบข้าง นั่นเป็นโอกาสที่จะ
แพร่ธรรม และน�าความเชื่อ ความรักของพระองค์ไปยัง
เพื่อนพี่น้องให้เขาได้รู้จักและรักพระองค์ ขอให้ทุกท่าน 
พบความสงบสุขในพระเจ้า... 
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ภายหลังการเฉลิมฉลองปีใหม่ไปไม่นาน 
เดือนนี้ ย่างขึ้นเดือนที่สามของปีแล้ว ในช่วงต้นปี  
มีคนจ�านวนไม่น้อยได้มีข้อตั้งใจกับตนเองว่าจะ
เปลี่ยนแปลงตนเองเป็นคนใหม่ บางคนท�าได้ใน
ช่วงสองวันแรก และกลับมาเป็นแบบเดิม บางคน
ท�าต่อเนื่อง และยังคงมุ่งมั่นท�าตามข้อตั้งใจที่ได้ 
ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ต้นปี

คนเราทุกคน ล้วนปรารถนาให้ชีวิตของเรา
ดีขึ้น มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เรามีความฝัน 
ตั้งแต่ในวัยเด็ก มีจินตนาการ มีความอยากได้โน่น 
อยากได้นี ่อยากเปน็แบบนัน้ อยากเปน็แบบนี ้แต.่... 
เพราะเหตใุด คนบางกลุม่ตามหาฝันตนเองได้ แตค่น 
จ�านวนไม่น้อย ยังคงเพียงอยู่ในโลกแห่งความฝัน
ต่อไป

นัน่แสดงใหเ้หน็วา่ จดุเริม่ตน้ของคนเรานัน้ 
เหมอืนกนั คอื เริม่ตน้ดว้ยความฝนั แตก่ารเดนิทาง 
ของความฝันนั้นแตกต่างกัน จึงท�าให้ผลลัพธ์ที่ 
เกิดขึ้นนั้น แตกต่างกันไปด้วย 

ผู้เขียนได้แบ่งประเภทของความฝันของ
ผู้คน เป็น 3 แบบ ดังนี้

1.	ฝนัเฟือ่ง คนกลุม่นี ้เริม่ตน้จากความฝนั 
และคงฝนัไปเรือ่ย คดิเพอ้ไปเรือ่ย โดยปราศจากการ
ลงมือท�า คาดหวังว่าราชรถจะมาเกย ดังเช่นนิทาน 
หรือนิยายที่เคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่สมัยวัยเด็ก 
ร�าพงึร�าพนัวา่ เม่ือใดหนา ฉนัจะได้มีชวิีตทีดี่เหมอืน
ด่ังคนอืน่เขาเสยีท ีชวีติทีโ่รยดว้ยกลบีกหุลาบ ชวีติที่
เจา้ชายเดินตามหาหญงิสามญัชนเพือ่จะแตง่งานดว้ย 

โดยหญิงสาวไม่ต้องท�าอะไรใดๆ เลย
ในชวีติจรงิของคนกลุม่นี ้จึงไดเ้พยีงแคม่อง 

แค่พูดลอยๆ ไปวันๆ แค่เปรียบเทียบชีวิตตนเอง
กับชีวิตคนอื่นไปเรื่อยๆ ว่าเมื่อใด จะได้มีโอกาส
ดีๆ อย่างคนอื่นเขาบ้าง ด้วยค�าพูดที่มักจะใช้เพียง
แค่ว่า “เมื่อใดหนอ..... ฉันถึงจะมี / เป็น / ได้ ..... 
อย่างนี้บ้าง” “ทำาไมหนอ.... ชีวิตของฉันจึงไม่มี....... 
แบบคนอื่นเขาบ้าง” 

แต่... ยงัคงปฏบัิติตนแบบเดมิๆ และฝนัไป
เรือ่ยเป่ือย เมือ่ไมม่ ีเมือ่ไมไ่ดต้ามฝัน จะเริม่โทษฟา้ 
โทษฝน โทษลม โทษโชคชะตา ที่ไม่เข้าข้างตนเอง 

ความฝันของคนกลุ่มนี้ จึงลอยไปลอยมาๆ 
เปน็เพยีงลม ทีเ่รยีกกนัวา่ “ฝนัลมๆ แลง้ๆ” ความจรงิ 
กับความฝันจึงห่างไกลกันลิบๆ 

2.	ฝันฝ่อ	 คนกลุ่มนี้ ดีกว่าคนกลุ่มแรก 
เป็นคนท่ีมีความฝันและพยายามท่ีจะก้าวไปให้ถึง
ความฝนั เพยีงแต่.... ไปไมส่ดุ ดงัทีต่นเองปรารถนา 
เพราะติดกับดักความคิดของ “ตนเอง”

กับดักของกลุ่มคนฝันฝ่อที่มักจะพบอยู่ 
บอ่ยครัง้คอืความ “อยาก..... แต”่ จงึท�าใหต้วัของเขาเอง 
ลดทอนศกัยภาพแห่งตนเองอยา่ง “ไมรู่ตั้ว” คดิภาพ
สุดท้ายให้ตนเองว่า คง “ทำาไม่ได้” และไม่สามารถ
ไดส้ิง่ท่ีฝนัได ้เพราะตนเองนัน้ ยงัไมด่พีอ หรอืวติก
กังวลไปก่อน มองตนเองแย่ จนไม่กล้าเดินต่อและ
ท้ิงความฝันไว้กลางทาง พอมีโอกาสท่ีจะได้ท�าจริง 
กลับวิ่งหนีออกจากโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย

ตัวอย่างเช่น อยากมีความมั่นใจในตนเอง 

ฝันที่เป็นจริง

คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย มศว. 
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อยากมศีลิปะในการพดูจาตอ่หนา้สาธารณชน ลงทุน 
ลงแรงไปเรียน เข้าคอร์สราคาแพง เมื่อแบ่งกลุ่ม
ท�างาน และต้องมีตัวแทนมาน�าเสนองานกลุ่ม กลับ
ไม่กล้า ให้คนอื่นพูด เพราะคนอื่นเก่งกว่า พูดเป็น 
พูดได้ ตนเองไม่กล้าพูด เพราะพูดไม่ได้ พูดไม่เป็น 

เปิดทางให้ตนเองตามฝันได้ดี “แต่” 
สุดท้าย.... กลับปิดทางตนเองด้วยตัวเองเสียดื้อๆ 

ฝนัทีเ่คยตั้งใจไว้ จงึฝอ่ไปทุกครั้ง ไปไม่สุด 
ไปได้ไม่ถึงที่ตั้งใจ เพราะ “กลัว” และ “เกรง” ว่า
ตนเองจะท�าไม่ได้ 

3. ฝนัใฝ ่คนกลุม่นี ้เร่ิมตน้ฝันเหมอืนกลุม่
ฝันเฟื่อง ลงมือท�าเหมือนกลุ่มฝันฝ่อ พยายามเดิน
และว่ิงหาความฝันของตนเอง สนุกกับการล่าฝัน 
ด้วยการลองคิดเล่นๆ ท�าเล่นๆ พูดเล่นๆ และเดิน
ตามหาโอกาสทีจ่ะทดลองความฝนั ท�าไมไ่ด ้กท็�าขึน้
ใหม ่เรยีนรู้จากการได้ท�า เพือ่หวังว่าวันหนึง่จะท�าได้

คนกลุ่มนี้ จึงพร้อมที่จะฝึกฝน ความคิดที่
ก้องอยู่ คือ “ฝึก ฝึก ฝึก และฝึก” หรือ “ทำา ทำา ทำา  
และทำา” เพื่อให้ความฝันที่ตั้งใจไว้เป็นความจริง  
หากไปไมถ่งึระดบัของความฝัน แตย่งัคงอยูใ่กลห้รอื
เกือบถึงฝันที่ตั้งไว้ได้

“ความพยายาม” จงึเปน็จดุแกรง่ หรอื จดุแขง็ 
ของคนกลุ่มนี้ ก่อนที่จะได้ซึ่งผลลัพธ์ จะต้องใช้ 
ความพยายาม ตอ้งผา่นความลม้เหลว เพือ่เรยีนรู ้และ
ผ่านจุดของการล้มแล้วลุก เพื่อก้าวให้ถึงยังฝั่งฝัน 
ของตนเอง

น้อยคร้ังทีจ่ะโทษดนิ โทษลม โทษฝน โทษฟา้  
อาจมีบา้งทีเ่กอืบถอดใจ และคดิวา่ตนเองคงไปไมถ่งึ
สิง่ทีฝ่นั แต.่... ทีส่ดุ คนกลุม่นี ้จะกลบัมาต้ังค�าถาม
ตนเองว่า “ต้องการอะไร” และถ้าทิ้ง ถ้าท้อ จนถอน 
“ความตั้งใจ” ไปแล้ว เมื่อใดจะได้ดั่งใจฝัน 

“ลองทำาด”ู / “ไมเ่ป็นไร เดีย๋วเอาใหม ่ไว้ทำา
ใหม”่ / “ถา้แบบนีไ้มไ่ดผ้ล (ไมเ่วริค์) งัน้ลองเปลีย่น 
ไปทำาอกีแบบดกีวา่วา่จะเปน็อยา่งไร” / “ไมล่องไมรู่”้/  
“ไมม่อีะไรท่ีไดม้างา่ยๆ ต้องลงแรง ลงมอื และเรยีนรู”้ /  
“ผิดเป็นครู” / “ผิดแล้วแก้ไข” ฯลฯ

ค�าพดูเหลา่นี ้จงึเปน็ค�าพดูของคนทีส่ามารถ
แกฝ้นัเฟือ่ง และฝนัฝอ่ ใหก้ลายเปน็ฝนัใฝ ่ไดใ้ฝฝ่นั  
จนวันหนึ่ง จักได้พบกับความฝันที่เป็นจริง

ทุกๆ วัน จึงเป็นวันที่คนกลุ่มน้ีจะแสวงหา
โอกาส สร้างโอกาส จับโอกาส เพื่อให้ตนเองเกิด
การพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลง มีเป้าหมายที่
ชัดเจนและหนักแน่น 

หากได้ลองอ่ านประวัติของผู้ประสบ 
ความส�าเร็จหลายๆ คน จะแทบไม่น่าเชื่อว่า วันนี้ 
ที่ประสบความส�าเร็จได้ เทียบกับวันนั้นที่ไม่เคย 
มีใครรู้จักว่าเขาคือใคร .... แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

พวกเขาเรียนรู้ที่จะสู้ เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ 
ซึ่งต้องการ บางคนต้องเดินสวนทางกับคนที่อยู่ใน 
กระแสหลัก ต้องมีจุดยืน และเรียนรู้ที่จะไล่ล่า
ความฝัน 

หนทางที่ได้มา ต้องผ่านอะไรมามาก ต้อง
เผชิญอะไรมาเยอะ ได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์  
ได้มุมมอง ได้บทเรียน จนถึง ได้สติ ได้ปัญญา

ลองทบทวนตนเองด ูผา่นไปสามเดอืน สิง่ที ่
เราฝนัไว ้เราเดนิไปใกลม้ากนอ้ยเพยีงใด ถา้ไดห้ยดุ
เดินพัก พักนานไป จงบอกตนเองให้ลุกขึ้นมาเพื่อ
เดนิตอ่ เดนิมากขึน้ วิง่มากขึน้ ยอ่มใกลค้วามฝนัได้
เรว็ยิง่ขึน้ หากเหนือ่ย จงหยดุพกั เพิม่พลงั เติมแรง  
ให้พร้อม แล้วเดินตามฝันต่อ.... 

เพือ่วนัหนึง่ เราจะไปยงัจดุทีเ่ราฝัน และได้พบ  
ได้อยู่ใกล้กับความฝันที่เป็นจริง.... 
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ภ�พเคียงคำ� 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

....จัดข้าวปลาอาหารเพื่อนบ้านช่วย ขอร่วมด้วยสร้างเสริมเติมสุขสันต์

เตรียมเถลิงดิถีปีใหม่กัน ช่วงส�าคัญงานเลี้ยงก่อนเที่ยงคืน

....เล่นสนุกพองามตามโอกาส ถึงขนาดง่วงเหงาเราก็ฝืน

เสียงจุดพลุดังลั่นกันทั้งคืน อีกไฟฟืนจุดเล่นร้องเต้นร�า

....สักครู่หนึ่งเห็นโสมจากโคมล่อง ลอยเป็นช่องสวยใสใกล้ขน�า

ดวงหนึ่งนั้นขาดใจจากไฟน�า ลอยลงต�่าเลียดไร่ที่ชายคลอง

....เสียงโวยวายไฟไหม้ไร่อ้อยเจ้า ทิ้งวงเหล้าทันทีตีสิบสอง

หิ้วถังน�้าจอบเสียมเตรียมไม้พลอง เลิกฉลองปีใหม่ดับไฟกัน

....ผจญเพลิงที่นี่ตีหนึ่งกว่า ได้เวลาหมดสนุกคลายสุขสันต์

ปีใหม่นี้งานเข้าเร้าใจมัน ดับไฟทันวันดีปีใหม่เอย

“สุขขี..รับปีใหม่”
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ไต่ต�มโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

หญิงสาวคนหนึ่งอธิษฐานขอรักแท้ หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้พบกับชายหนุ่มน�้าใจด ี
คนหนึง่ แล้วทัง้สองกต็กลงคบกนัแบบคนรกั ... แต่ความรกักไ็ม่ได้เป็นตามทีห่วงัไว้ เพราะหญงิสาว 
มคีวามขดัแย้งกบัหนุม่คนรกัอยูห่ลายครัง้ เธอจึงอธิษฐานขอพระเจ้าให้ส่งคนใหม่มาให้เธอ ... เพยีง 
2-3 วัน เธอก็ได้รับตามค�าอธิษฐาน เพื่อนสนิทของเธอส่งขอความมาให้ดังนี้ 

“เคล็ดลับรักแท้ 15 ข้อ”

1) รักนั้นอดทนนาน

2) และกระท�าคุณให้ (ความรักมีใจเอื้อเฟื้อ มีใจปรานี)

3) ความรักไม่อิจฉา

4) ไม่โอ้อวดตนเอง

5) ความรักไม่จองหอง ไม่หยิ่งผยอง

6) ไม่หยาบคาย

7) ไม่เห็นแก่ตัว

8) ไม่ฉุนเฉียว

9) ไม่ช่างจดจ�าความผิด (ไม่จดจ�าความผิดที่ได้รับ)

10) ความรักไม่ยินดีในความชั่ว หรือเมื่อมีการประพฤติผิด

11) แต่ชื่นชมยินดีในความถูกต้อง หรือเมื่อประพฤติชอบ

12) ความรักให้อภัยทุกอย่างอดทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น

13) และเชื่อในส่วนดีของเขาเสมอ

14) ความรักมีความหวังอยู่เสมอ

15) และอดทนต่อทุกอย่าง

ใช่ครับ เพื่อนของเธอส่งเคล็ดลับรักแท้จากบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์  
1โครินธ์ 13:4-7 นั่นเอง

เคล็ดลับรักแท้
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เมื่อหญิงสาวอ่าน	เธอรู้สึกอึ้ง	เพราะเธอ
ย้อนมองตนเองแล้ว	เธอตระหนกัว่า	ความรกัแท้
นัน้อยูท่ี่ตัวเธอนัน่เอง	เธอจงึกลบัมาเปลีย่นแปลง
ที่ตัวเธอเองวันละเล็กวันละน้อยต่อเนื่องกัน 
ทุกๆวัน ... ไม่นานหลังจากนั้น เธอมีความสุข 
กับความรัก กับคนรักของเธอ และทั้งสองก็
แต่งงานกัน อยู่ด้วยกันจนมีลูกสาว ลูกชาย
หลายคน ... 

..ทุกท่านที่ต้องการรักแท้	 ก็ท�าได้เช่น
เดียวกับหญิงสาวคนนี้	 ...	 เพียงย้อนมองและ
ส�ารวจตนเองว่า	 ความรักของท่านเป็นไปตาม
เคลด็ลบัความรกัแท้	15	ข้อนีห้รอืไม่ ... ความรกั 
ของท่านเข้าใกล้กับเคล็ดลับรักแท้หรือออกห่าง
จากเคล็ดลับรักแท้ทั้ง	15	ข้อนี้ ... ไม่ว่าจะเป็น
ความรักแบบคนรัก สามี ภรรยา หรือความรัก
ต่อพ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อน และคนอื่นๆที่ท่านมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วย.

ความรัก	 ความสัมพันธ์ของท่านที่มีต่อ
คนรักหรือคนอื่นๆนั้นช่วยส่งเสริมชีวิตโดยรวม
ของทั้งสองฝ่ายให้ดีขึ้นๆ	 ให้มีความรักต่อกัน
มากยิ่งขึ้น	 มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์มากยิ่ง
ขึ้น	มีความรักต่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้น	มีความรัก 
ต่อธรรมชาติ	 สิ่งสร้างของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น 
หรือไม่?	...

ถ้าท่านตอบว่า “ใช่” ก็เป็น “รักแท้” 
แต่ถ้าท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ก็ไม่ใช่ “รักแท้” .... 
อย่างไรกต็าม ท่านสามารถหนัหวัใจของท่านกลบั
มาสู่เส้นทางของ “ความรักแท้” ได้เสมอ

..ชายหนุ ่มคนหนึ่งไม ่ชอบเข ้าใกล ้ 
น้องหมาน้องแมวมาตั้งแต่เด็ก เขาเป็นโรค 
หืดหอบ พ่อแม่จึงสอนให้เขาอยู่ห่างๆ จากสัตว์ 

เพราะขนสัตว์ท�าให้อาการหืดหอบก�าเริบได้
วันหนึ่งเขาพบกับความรัก เขารักหญิง

สาวคนหนึ่ง ... หญิงสาวคนนี้รักสัตว์เป็นชีวิต
จิตใจ ... เธอดูแลน้องหมา แมว กระต่าย วัว 
แพะ ห่าน เป็ด ไก่ ที่พลัดหลงหรือรอดชีวิตจาก
โรงฆ่าสัตว์มาได้ ... 

ชายหนุ ่มประทับใจความมีน�้าใจของ
หญงิสาวเป็นอย่างมาก ... จนมาวนัหนึง่เขาพบว่า
ตัวเขาก็รักน้องหมา แมว และสัตว์ต่างๆไปด้วย 
... เขาพบกับนกพิราบบินไม่ได้ตัวหนึ่ง และอุ้ม
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่ง รักษาจน
นกพิราบตัวนี้หายดีและเขาน�าไปปล่อยในสวน
สาธารณะแห่งหนึ่ง 

..ความรกัของชายหนุม่คนนี ้เริม่ท่ีความ
รักแบบเสน่ห์หากับหญิงสาวที่เขารัก	และค่อยๆ
พฒันาไปสูค่วามรกัต่อชวีติอืน่	พฒันาไปสูค่วาม
ดีงามมากยิ่งๆ	ขึ้นไป	...

ความรักแบบนี้ท�าให้หัวใจเปิดกว้าง	
ออกจากตนเองไปสู่ผู้อื่น	ไปสู่ชีวิตอื่น	...	ความ
รกัท่ีออกจากตนเอง	ออกจากความเห็นแก่ตัวไป
สู่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข	ไม่มีข้อแม้	ไม่ต้องการ
สิ่งตอบแทน	 ... นอกจากได้ช่วยเหลือคนอื่น  
ช่วยเหลือชีวิตอื่น ... เป ็นความรักแบบที่ 
พระเยซูเจ้าทรงสอนและเป็นแบบอย่างด้วยชีวิต
ของพระองค์เอง	 ...	 พระองค์ยอมสละชีวิตเพื่อ
เราทุกคน	 ...	 นี่คือความรักแท้	 ...	 ความรัก 
ที่ยิ่งใหญ่	...	

..หญิงสาวคนหนึ่งถูกหนุ่มคนรักบอก
เลิกเพราะเขามีรักใหม่แล้ว ... เธอผิดหวัง 
เสยีใจกบัความรกั ... เมือ่เธอไปอธิษฐานต่อหน้า
พระเจ้า ... เธอพบว่าเธอยังโกรธผู้ชายคนรักเก่า
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อยู่ ... เธอเห็นภาพตัวเธอกับคนรักเก่าอยู่ด้วย
กัน ... และทันใดนั้น ... เธอเห็นภาพพระเยซู
เจ้าเข้ามาอยู่กับเธอ ... เธอพูดด้วยความโกรธ 
กับคนรัก และหันมาพูดกับพระเยซูเจ้าด้วย ... 
พระเยซูฟังเธอพูดด้วยความสงบ จับมือเธอ ... 
เธอรู้สึกอบอุ่น ... เธอมองเห็นใบหน้าเศร้าสลด
ของคนรักเก่า ... เธอเกิดความรู้สึกเห็นใจเขา 
... ความโกรธของเธอค่อยๆจางหายไปอย่าง 
รวดเร็ว ... เธอให้อภัยเขาได้อย่างง่ายดาย และ
เธอเกิดความสงบสุขในจิตใจอย่างท่ีไม่เคยเจอ
มาก่อน ...

ในความรกัและความสมัพนัธ์มเีรือ่งราว
ของความขัดแย้ง	 ความผิดหวังเสียใจเข้ามาอยู่
เสมอ	การเรียนรู้ที่จะยอมรับและกลับใจของเรา	
เป็นหนทางเยยีวยาจติใจของเรา	น�าจติใจของเรา
สู่การให้อภัยและความสงบสุข	...

เรื่องราวของความรักแท้ อาจท�าให้เรา
รู้สึกดี ... ในขณะที่ใจเรามีความคิดผุดขึ้นมาว่า 
“ดี...	แต่ท�ายากจังเลย”

ส�าหรับเราคริสตชนผู้ติดตามพระเยซู
เจ้า ... เราไม่โดดเดี่ยว	 เรามีพระเยซูเจ้าและ 
แม่พระอยูเ่คยีงข้างเราเสมอ	...	มหีลายอย่างท่ีเรา
ท�าไม่ได้	...	แต่พระเจ้าท�าได้ทุกสิ่ง	...	พระเจ้า	
พระเยซูเจ้า	แม่พระช่วยให้เราท�าได้	...	“ส�าหรับ
มนุษย์	 เป็นไปไม่ได้	แต่ส�าหรับพระเจ้า	ทุกสิ่ง
เป็นไปได้”	(มัทธิว 19:26)	“เรารู้ว่า	พระเจ้าทรง
บันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู ้ที่รัก
พระองค์” (โรม 8:28)

สดุท้ายนี ้... ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านพบ
กบัความรกัแท้ ในครอบครวั ในบ้าน ในทีท่�างาน 
ในชุมชนที่ท่านอยู่ ... ทั้งความรักที่ท่านได้รับ 
จากคนอื่น และความรักที่ท่านมอบให้กับคนอื่น

ขอพระเจ้าองค์แห่งความรกั ขอพระเยซู
เจ้า และแม่พระ มอบความรกัให้ท่านและทกุคนใน
ครอบครวัของท่านเป็นพเิศษในทกุๆวนันะครบั 
___________________________________

มหาพรตนี ้ท่านสามารถเข้าเงียบทีบ้่าน โดยดูรายละเอยีดได้ที่  
เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ฝึกปฏิบัติจิตแบบนักบุญอิกญาซีโอ” 
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แม้ชือ่หนงัเรือ่ง The Glass Castle (ชือ่หนงั
ภาษาไทยคอื “วมิานอยูท่ีใ่จ”) อาจท�าให้ชวนคดิว่าหนงั
เรือ่งนี้อาจเปน็หนังเทพนยิายแฟนตาซีแตเ่มือ่ได้ทราบ
ข้อมูลว่าหนังของผู้ก�ากับ เดสติน	แดเนียล	เคร็ตตัน
(Short Term 12) ที่เขาเขียนบทเรื่องนี้ด้วยโดย
ร่วมเขียนบทกับ แอนดรูว์	แลนฮาม	(The Shack) 
โดยดัดแปลงจากหนังสือชื่อเดียวกันของ เจนเน็ตต	์
วอลส์ ซึง่ตีพมิพ์ในปี 2005 บนัทกึเรือ่งราวความทรงจ�า 
ของครอบครัวของเธอตั้งแต่เธอเป็นเด็กจนได้ท�างาน
เป็นคอลัมนิสต์ในนิตยสารนิวยอร์กแม็กกาซีน โดย
เฉพาะเรื่องราวระหว่างเธอกับพ่อที่ชื่อ	เร็กซ์ หนังเรื่อง
นี้จึงเป็นเรื่องเล่าของครอบครัวหนึ่งแต่เป็นครอบครัว 
ที่พ่อแม่เลี้ยงดูลูกผิดแผกแตกต่างไปจากมาตรฐาน
ของสังคมทั่วไปค่อนข้างมาก แต่สิ่งส�าคัญคือสมาชิก
ทุกคนในครอบครัวยังคงรักและห่วงใยกันเสมอ 

หนงัด�าเนนิเรือ่งด้วยเส้นเรือ่งสองเส้นสองช่วง
เวลาแต่น�ามาร้อยเรียงจนสอดคล้องกลมกลืนกันคือ
ช่วงปี 1989 ที่เจนเน็ตต์ท�างานที่นิวยอร์กแม็กกาซีน 
และเป็นผู ้เขียนคอลัมน์กอสซิปในนิตยสารฉบับนี้ 
(แสดงโดย บร	ีลาร์สนั) โดยเธออยูก่บัคูห่มัน้ชือ่ เดวดิ 
(แมก็ซ์	กรนีฟิลด์) ในอพาร์ทเมนต์กลางเมอืง จากนัน้ 

ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ

หนังจึงค่อยๆ พาเราไปท�าความรู้จักกับครอบครัวของ
เจนเน็ตต์ระหว่างที่เธอนั่งแท็กซี่กลับที่พัก เธอเห็น 
พ่อแม่ก�าลังคุ้ยหาบางสิ่งในกองขยะ จากนั้นหนังย้อน
กลบัไปเล่าชวีติวยัเดก็ของเจนเนต็ต์ ครอบครวัของเธอ
มกีนัทัง้หมดห้าคนได้แก่พ่อคอื เรก็ซ์ (วดูด	ีฮาร์เรลสนั)  
และแม่ โรส	แมร ี(นาโอม ิวตัส์) พีส่าวของเธอชือ่	ลอรี	 
และมน้ีองชายคอื ไบรอนั	และน้องสาวคนเลก็ชือ่ มอรนี 

ครอบครัวของเธอแตกต่างจากครอบครัว
ทั่วไปที่พ่อแม่ท�างานมีเงินเดือนที่แน่นอนหรือมีรายได้ 
จากการค้าขายแต่พ่อแม่ของเธอใช้ชวีติไม่ต่างจากฮปิป้ี 
รักชีวิตอิสระเสรีไม่ต้องการอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของ
สงัคม ท�าให้หลายครัง้พ่อกต็กงานส่วนแม่กไ็ม่สามารถ
ให้ความมั่นคงกับครอบครัวเช่นกันเพราะเธอเป็น
ศิลปินนักวาดรูปที่มุ่งมั่นกับการร่างภาพและบรรเลงสี
ลงบนผนืผ้าใบจนหลายครัง้ละเลยการเลีย้งดลูกูๆ โดย
เฉพาะสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดคือจัดหาอาหารให้ลูกมีกิน
อ่ิมหน�าในทกุๆ มือ้ แม่เคยปล่อยให้เจนเนต็ต์ทีข่ณะนัน้ 
วัยแค่ราว 7-8 ขวบ (แสดงโดยแชนด์เลอร์	เฮด) ที่
บอกแม่ว่าเธอหิวแล้วแต่แม่ยังไม่ยอมวางมือกับการ
วาดรูป จนเจนเน็ตต์ต้องต้มน�้าลวกไส้กรอกเองจนไฟ
จากเตาแก๊ซลุกติดกระโปรงไหม้ตัวเธอ 

The Glass Castle : 
ครอบครัวพเนจร
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ครอบครัวของเจนเน็ตต์ไม่มีบ้านอยู่เป็นหลัก
แหล่งแน่นอนต้องย้ายทีอ่ยู่ไปเร่ือยๆ ท้ังจากค้างค่าเช่า 
หรอืเพราะพ่อไปมีเร่ืองกับคนอืน่ จนในท่ีสดุต้องกลบัมา
อยูใ่นเมอืงเลก็ๆ บ้านเกิดของพ่อในรัฐเวสต์เวอร์จเินยี 
(แม้พ่อจะไม่เต็มใจที่จะกลับมานักเพราะมีแผลในใจ 
บางอย่างตั้งแต่เด็ก) ในที่สุดเร็กซ์พาครอบครัว 
ไปอยูท่ี่บ้านเก่าทรุดโทรมทีค่่าเช่าถูกแห่งหนึง่ แต่สิง่หนึง่ 
ที่พ่อขายฝันกับลูกๆ อยู่เสมอจนถึงขนาดเขียนเป็น
แบบแปลนก็คือการย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆ เช่นนี้เป็นเรื่อง 
ชัว่คราว สกัวนัหนึง่พ่อจะสร้างบ้านในฝันของครอบครวั 
ให้เป็นจริง เป็นบ้านที่ไม่เหมือนใครเพราะจะเป็น 
“ปราสาทแก้ว”	ทีส่ร้างจากกระจกทัง้หลงัและตดิตัง้แผง
โซลาเซลล์และให้ลกูๆ ช่วยกันเสนอความคดิออกแบบ
บ้านหลังนี้ไปกับพ่อด้วย 

 หนงัท่ีสร้างจากหนงัสอืบันทึกความทรงจ�าของ
เจนเนต็ต์ วอลส์ เรือ่งนีจ้งึเล่าเรือ่งด้วยมมุมองของเธอ
เป็นหลักโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพ่อ
ผ่านสามช่วงเวลาคอืนอกจากวยัราว 7-8 ขวบและตอน
ที่เธอเรียนจบมาท�างานที่นิวยอร์ก อีกช่วงเวลาที่เราได้
เห็นมิติความซับซ้อนระหว่างความสัมพันธ์ของพ่อกับ
ลูกสาวผู้นี้คือช่วงที่เธออายุราว 11-12 ปี (แสดงโดย 
เอลลา	 แอนเดอร์สัน) เช่นฉากที่พ่อสอนเธอว่ายน�้า
โดยบอกว่าลูกจะจับขอบสระไปตลอดชีวิตไม่ได้ หลัง
จากนั้นก็จับเธอโยนน�้าให้ตะเกียกตะกายว่ายน�้าเป็น
ให้ได้, ฉากทีเ่ธอบอกให้พ่อเลกิเหล้าเพราะเวลาพ่อเมา 
พ่อจะปกป้องดูแลพวกเราไม่ได้หรือช่วงเวลาดีๆ ที่พ่อ
ลกูคูน่ีม้ใีห้กนัเช่นในค�า่คนืทีห่มิะตกหนาแล้วนอนมอง
ดวงดาวด้วยกนัโดยพ่อเล่าเรือ่งดวงดาวต่างๆ ทีเ่หน็ให้
ฟังอย่างสนุกสนาน 

ครอบครัว “วอลส์” ไม่ใช่ครอบครวัทีส่มบรูณ์
แบบเพราะทัง้เรก็ซ์และโรส แมร ีต่างบกพร่องในหน้าที่
อยูไ่ม่น้อย แต่เราได้เห็นความดีงามของคู่ชวีติคูน่ีห้ลาย
ประการ แม้เร็กซ์หลายครั้งเป็นหัวหน้าครอบครัวแบบ
อ�านาจนิยมหรือท�าตัวแบบผู้ชายเป็นใหญ่ หลายครั้ง

ทะเลาะกบัภรรยาแต่พวกเขากร่็วมสขุร่วมทกุข์ไปด้วย
กันโดยไม่เคยทอดทิ้งกัน ส่วนเร็กซ์แม้อาจจะเคยท�า
เรื่องแย่ๆ มาเช่นเอาเงินเก็บของครอบครัวไปกินเหล้า
จนหมดปล่อยให้ลูกๆ รอหิวท้องกิ่วอยู่ที่บ้าน หรือ
ปล่อยให้ลูกเสี่ยงจะโดนล่วงละเมิดทางเพศแต่เราก ็
ไม่เคยเห็นเขาลงไม้ลงมือกับลูกแม้แต่ครั้งเดียว และ
พ่อที่ดูเหมือนไม่เอาไหนคนนี้ก็มักปรากฏตัวมาช่วย
ลูกเสมอในยามที่ลูกต้องการควาช่วยเหลือ หรือพูด
ให้ก�าลังใจในยามที่ลูกท้อแท้สิ้นหวัง 

ความน่าชื่นชมของหนังเรื่องนี้นอกจากความ
ละเมยีดละไมของการเล่าเรือ่งของผูก้�ากบัของเครต็ตนั 
ทีร่่วมงานกบัลาร์สนัมาแล้วใน Short Term 12 รวมถึง 
งานด้านเทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะการถ่ายภาพและ
บรรยากาศย้อนยุคของหนัง และที่จะต้องกล่าวถึง 
ก็คือฝีมือการแสดงของดาราทุกคนในหนังเรื่องนี้โดย
เฉพาะดาราทีเ่ลน่เป็นเจนเนต็ต์ทัง้สามคน, วตัสใ์นบท
ศลิปินตวัแม่ โดยเฉพาะการรบับทเรก็ซ์ของฮาร์เรลสนั 
ที่การแสดงของเขาท�าให้เราเชื่อในตัวละครตัวนี้ โดย
เฉพาะการแสดงออกในอารมณ์สองขั้วของเขาที่เรา
เห็นฝีมือการแสดงของเขาที่พัฒนาไปไกลมากโดย
เฉพาะถ้ามาเทียบกับหนังทศวรรษ 1990 ที่เขาเคย
เล่นมาอย่าง Kingpin, Money Train และ The 
Cowboy Way

ในความสมัพนัธ์ระหว่างคนในครอบครวัโดย
เฉพาะระหว่างพ่อกับลูกสาวในหนังเรื่องนี้แม้บางคร้ัง
จะมีเรื่องราวบาดหมางไม่เข้าใจกันแต่ลึกๆ แล้วย่อม
มีความห่วงหาเอื้ออาทรต่อกัน และจดจ�าช่วงเวลาดีๆ 
ที่เคยใช้ร่วมกันและสิ่งดีๆ ที่ท�าให้กันได้เสมอ แม้
อาจมีเรื่องท�าให้โกรธจนไม่อยากเห็นหน้ากันอีกแต่
ในวนัทีล่มหายใจของพ่อรบิหรีใ่กล้ถงึเวลาได้พกัผ่อน 
ชั่วนิรันดร์ ผู้เป็นลูกย่อมไม่พลาดโอกาสที่จะได้บอก
ลาพ่อเป็นครั้งสุดท้าย ได้พูดความในใจที่เก็บไว้นาน
และร�าลึกความทรงจ�าดีๆ ที่มีร่วมกัน 
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เย�วชนของเร�
ศิษย์พระคริสต ์

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน ในเดือน
มีนาคมนี้ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะจัดค่าย 
ปัสกากบัเยาวชนศษิย์พระคริสต์	ในหวัข้อ	“เยาวชน
ตามรอยพระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศความเชื่อ” 
ภายใต้พระวรสาร	 “เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร	
ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด”	(ยน	13:34)	ระหว่าง 
วนัพฤหสับดทีี	่15	-	วนัอาทติย์ที	่18	มนีาคม	ค.ศ.	2018	 
ที่วัดพระวิสุทธิวงส์	(ล�าไทร)

หลักการค่ายปัสกากับเยาวชนที่จัดขึ้น
ระหว่างวันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์ ก็เพื่อจ�าลอง
เหตุการณ์พระมหาทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า 
ตั้งแต่...

� วันพฤหัสบด	ีสปัดาห์ศกัดิส์ทิธิ ์ระลกึถงึการเลีย้ง
ของพระครสิตเจ้า พธิลีา้งเท้าอคัรสาวก และการ
แห่ศีลไปพัก ณ พลับพลา

� วันศุกร์	 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งพระทรมานของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า การนมัสการไม้กางเขน 

� วันเสาร์	 สัปดาห์ศักด์ิสิทธิ์ ที่พระศาสนจักรรอ
คอยท่ีพระคูหาขององค์พระผู้เป็นเจ้า และพิธี
แสงสว่าง เสกน�้าและเทียนปัสกา 

� วันอาทิตย์	สมโภชปัสกา องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
กลับคืนพระชนมชีพจริงแท้ อัลเลลูยา

ในเดือนมีนาคมนี้ คอลัมน์เยาวชนของเรา  
จึงขอแนะน�าให้รู้จักกับน้องเยาวชนจากอัครสังฆ-
มณฑลกรุงเทพฯ ยอแซฟ	นัทแควง	โฮ	(วิน) เกิด
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2542 ที่อยู่ปัจจุบัน 194 
ซอยแม่เนี๊ยว แยก 3 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เป็นสัตบุรุษ
วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ก�าลังศึกษาอยู่โรงเรียน
แม่พระฟาติมา (กรุงเทพฯ)

สวัสดีครับเพื่อนเยาวชนทุกท่าน เพื่อน ๆ 
คงรู้จักผมบ้างแล้วจากการแนะน�าข้างต้น ผมดีใจ
มากครับที่ทางนิตยสารอุดมศานต์ ขอสัมภาษณ์
ผมลงในคอลัมน์ “เยาวชนของเรา” ผมหวังว่าการ
แบ่งปันเล็ก ๆ ของผมจะเป็นแรงบันดาลใจ 
ให้กบัเพือ่น ๆ  เยาวชน เข้ามามส่ีวนร่วมในกจิกรรม
ของวัดที่ตนเองอยู่นะครับ... 

ครอบครัวคริสตชนของผมคอยส่งเสริม
กิจการงานต่างๆ ของพระ พ่อแม่คอยสนับสนุนให้
ลูกๆ ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของวัดและโรงเรียน 
ไม่ว่าจะเป็นการช่วยมิสซา การเข้ามาเป็นเยาวชน
ของวัด ฯลฯ แรงบันดาลใจแรกของผมเริ่มต้นจาก
ครอบครัวที่ท�าให้ผมมีความสนใจ อยากที่จะเข้ามา
ท�างานเยาวชนรวมถึงได้มองเห็นเพื่อนๆ พี่ๆ ร่วม
ความเชื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เรา เมื่อเรา

ยอแซฟ นัทแควง โฮ (วิน) 
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ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของเยาวชนสงัฆมณฑลท�าให้
เราได้รู้จักกับเพื่อนๆ พี่ๆ ที่มาจากวัดในเขตต่างๆ 
เรามีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเยาวชน

การมีส ่วนร่วมของกลุ ่มเยาวชนของวัด  
โดยทุกๆ วนัอาทติย์ต้นเดอืน ทีว่ดัหลงัมสิซาเยาวชน
จะมกีารเข้าประชุม แบ่งปันพระวาจา และพดูคยุร่วม
กันถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะด�าเนินการตลอดทั้งเดือน 
รวมถงึกจิกรรมพเิศษในโอกาสส�าคญัต่างๆ เช่น งาน
วันคริสต์มาส วันเด็ก วันแห่แม่พระ ฯลฯ

การมีส่วนร่วมในงานเยาวชนระดับสังฆ-
มณฑล ซึ่งจะมีการประชุมทุกๆ เดือนร่วมกับ
เพือ่นๆ พี่ๆ  ตวัแทนจากเขตต่างๆ เกีย่วกบักจิกรรม
ของเยาวชน รวมถึงประชุมค่ายต่างๆที่จะสนับสนุน 
ส่งเสริมเยาวชนในการท�างานรับใช้พระเจ้า และเมื่อ
ทางสังฆมณฑลมีค่ายเกี่ยวกับเยาวชน พวกเราก็
จะแจ้งข่าวสารซึ่งกันและกันในหมู่เยาวชน และร่วม
กันชวนกันไปค่ายเพื่อได้พบปะกับเยาวชนด้วยกัน 
และรวมถงึเมือ่มงีานกจิกรรมต่างๆ ของสงัฆมณฑล 
เยาวชนกจ็ะมกีารประชมุ เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการจัด
เตรียมความพร้อมของงานนั้นๆ

จากการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชน
คาทอลิก	 ผมได้รับสิ่งดีๆ	 ที่พระเจ้าได้มอบให้
มากมาย ผ่านสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน พี่ น้อง 
คุณพ่อ ซิสเตอร์ สัตบุรุษ ฯลฯ ผมได้รู้จักได้พบ
เจอกับเพื่อนใหม่ๆจากที่ต่างๆ ได้เรียนรู้ที่จะพัฒนา
ตนเอง ท�าให้ผมเติบโตขึ้นมาในทุกๆ วัน มอง
เห็นเป้าหมายของชีวิต ฝึกฝนและพัฒนาความ
สามารถและพรสวรรค์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้าน
กีฬา ดนตรี และอื่นๆล้วนแล้วแต่เป็นพระพรของ 
พระเป็นเจ้า และน�าพระพรต่างๆ นี้ไปแจกจ่ายและ

มอบให้กบัผูค้นรอบข้าง รวมถงึรูจ้กัเสยีสละแบ่งปัน
ให้กับผู้อื่น ประกาศข่าวดีให้กับเพื่อนต่างศาสนาได้
มารู้จักกับพระองค์

ในยุคปัจจุบันมีสิ่งต่างๆมากมายที่จะคอย
เป็นตัวถ่วงในการท�างานของเยาวชนเพื่อพระ ไม่ว่า
จะมาในรปูแบบของเทคโนโลย ีเครือ่งมอืการสือ่สาร 
คนรอบข้าง หน้าท่ี ภาระ ฯลฯ แต่ส�าหรับผมม ี
สิ่งเดียวที่เป็นความท้าทายบทบาทของเยาวชนคือ	
“ใจของเรา” ไม่ว่าจะถูกท้าทายรูปแบบต่างๆ แต่
หากใจเราแน่วแน่ และความคิดมั่นคง เราก็จะไม่
ถูกผจญจากสื่อต่างๆรอบตัว

จากที่ผมได้สัมผัสเยาวชนที่วัดเรา ปัญหา
ส่วนใหญ่เกิดจากการปิดกั้นตัวเอง ไม่อยากมี 
ส่วนร่วมกบัคนอืน่ สาเหตอุาจจะเกดิจากการไม่รูจ้กั 
กับเยาวชนที่วัดเดียวกัน และรองลงมาก็คือปัญหา
การติดเรียน ติดงานไม่มีเวลาว่างที่จะสามารถ 
มาร่วมกิจกรรมของเยาวชนได้ปัญหานี้ก็จะพบได้
ส่วนใหญ่ในหมู่พี่ๆเยาวชนที่โต เพราะก�าลังศึกษา
ในอุดมศึกษา รวมไปถึงพี่ๆ ที่เรียนจบแล้วซึ่งก�าลัง
ท�างานอยู่

สิง่ท่ีจะช่วยส่งเสรมิให้เพือ่น ๆ  เยาวชนเข้ามา
มส่ีวนร่วมในกลุม่เยาวชนมากขึน้ คอื รวมตวันดักนั 
เพือ่ท�ากจิกรรม หรอืจติอาสาภายในวดัหรอืในชมุชน
วัดหลังร่วมมิซซาในวันอาทิตย์ที่สะดวก ฯลฯ

ผมมีความคิดเห็นกับค�าว่า “กระแสเรียก” 
มีคุณพ่อท่านหนึ่งได้พูดถึงกระแสเรียก	 คือ	 “สิ่งที่
เราชอบ	และสิ่งนั้นท�าเพื่อผู้อื่น” ดังนั้นคนเราทุกๆ 
คนต่างกม็กีระแสเรยีกทีต่่างกนั มนัเป็นเสยีงเรยีกที่
พระเป็นเจ้าต้องการพดูกบัเราในการท�างานเพือ่รบัใช้
พระองค์ผ่านทางเพื่อนมนุษย์รอบข้างเรา 
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สมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ 
ทรงรับสภาพมนุษย์
(25 มีนาคม)

“พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน 
และพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงา
ปกคลุมท่าน	เพราะฉะนั้น	บุตรที่เกิดมาจะเป็น
ผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้า	
...ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า	 
ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”	
(ลูกา	1:35-38)

จากหนังสือ “วันทามารีย์”
คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช
เรียบเรียงและจัดพิมพ์
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*รางวัลชม

เชย*

น้องฐติรัิตน์ วณิชชาการกลู น้องพรเจรญิ สนุทรเอกจติ น้องธนัวา เสนาจกัร น้องสนัตภิาพ สร้อยมาลา  
น้องดรุณี สร้อยมาลา น้องสุมาลี ธาราฉัตร น้องจารุวรรณ แซ่ตั้ง น้องเพียงฟ้า เชิงสมอ น้อง
จิณณรักษ์ ธีระศรีสมบัติ น้องธนาภา ปาลีพงศ์พันธุ์ น้องภัคจิรา ทวีสุวรรณ น้องพรรณวรินขฬ์ 
จันทร์แจ่ม ด.ญ.ณิฏฐ์วนันท์ โณวังหาร น้องวริศรา ปิยวาจานุสรณ์ น้องพรธวัฒน์ ศกุณะสิงห์ 
น้องพสธร ยิ่งถาวร น้องธัญชนก สายมะณี น้องวิภูษิตา สุภาผล น้องวริศรา ค�าศรี น้องธีธัช 
พันธ์ถนอม น้องอาริยา อินทนุพัฒน์ น้องเจสซิก้า แคลลี่ น้องนิตา หลวงวัง และน้องธนกฤต 
จากโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

ชวนน้องคุย

ชวนน้องคุย

“รอยย้ิม” ท�าให้โลกสวย เสริมสร้างก�าลังใจ  

...ทุกครั้งที่น้องๆ มีภาพสวยๆ ยิ้มๆ ก็รีบส่งภาพม
า 

ร่วมสนกุแบ่งปันรอยยิม้ กบัโครงการ “ยิม้...ยิม้...ยิม้.
..

2018” กบัสโมสรอดุมศานต์ ในคอลมัน์ “จเูนยีร์โฟโต้
” 

ขอภาพแบบเป็นรอยยิ้มชัดๆ นะครับ

พ่ีป๋อง ขอขอบคุณบรรดาคุณพ่อ คุณแม่ 

ผู ้ปกครอง และผู ้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่าน ที่คอย

สนับสนุนกิจกรรมนี้ ขอขอบคุณอีกครั้งส�าหรับ

ความกรุณต่างๆ มา ณ โอกาสนี้ และในเวลา

เดียวกันขอเชิญชวนให้ส่งภาพ “ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม” ของ

น้องๆ เด็กๆ เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆ เมื่อส่งภาพ
 

มาร่วมสนุก...อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ และ “ตั้งชื่อภาพ
”  

มาด้วยก็จะดีมากๆ ครับ

ส่งมาที่	 พี่ป๋อง	 สโมสรอุดมศานต์	 ชั้น	 8	

เลขที่	 122/11	 ซ.นนทรี	 14	 ถ.นนทรี	 ยานนาวา	

กรุงเทพมหานคร	 10120	 หรือส่งทาง	 E-mail:	

udomsarn@gmail.com	นะครับ

“ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม 2018”
สวัสดีน้องๆ เด็กๆ และสมาชิกสโมสรอุดมศานต์

ที่น่ารักทุคน พี่ป๋องหวังว่าน้องๆ ทุกคนคงสบายดี และ
คงมีความสุขกับช่วงเวลาปิดเทอม เชื่อว่าหลายๆ คนก็
คงมีตารางเวลา หรือวางแผนที่จะใช้ช่วงเวลาปิดเทอม
นี้ในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ เช่นไปท่องเท่ียว
ทศันศกึษา ไปต่างจงัหวดั ไปบ้านญาต ิหรอืบางคนอาจจะ
ใช้เวลากบัการค้นคว้า ศกึษาเพิม่เตมิด้วยการเรยีนพเิศษ
ในวิชาต่างๆ ที่ตนชอบหรือที่ต้องการฝึกฝนในวิชาที่รู้สึก
ว่าตนเองไม่สู้จะถนัดนัก เพื่อเตรียมส�าหรับการเลื่อนชั้น
และพร้อมที่จะรองรับวิชานั้นๆ ได้อย่างดี

ช่วงเวลาปิดเทอมอย่างนี้ มีหลายหน่วยงานที่จัด
กิจกรรมดีๆ เพื่อให้น้องๆ สามารถเข้าร่วมได้ เช่น งาน
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -  
8 เมษายน 2018 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 21.00 น. ที่
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานนีเ้หมาะส�าหรับน้องๆ 
เดก็ๆ ทกุคน ภายในงานมบีธูหนงัสอืต่างๆ มากมาย และ
มีบูธคาทอลิกด้วย นับเป็นการสนับสุนน และเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมการอ่านให้กับน้องๆ ... อย่าลืม! แวะไปที่บูธ
คาทอลิกด้วยนะครับ

โอกาสนี้พ่ีป๋องขอขอบคุณ คุณสุรดา	 ฉิมแก้ว 
จากโรงเรยีนพระหฤทยัดอนเมอืง ทีส่นบัสนนุกจิการของ
สโมสรอุดมศานต์ และส�าหรับน้องๆ ที่สนใจ สามารถ
สมัครเป็นสมาชิกของสโมสรอุดมศานต์ “สมัครฟรี”  
รีบกรอก “แบบฟอร์มใบสมัคร” แล้วส่งกลับมาหาพี่ป๋อง
ตามที่อยู่สโมสรฯ ยินดีต้อนรับทุกคน ครับผม
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รักพระคัมภีร์
 

ก�ร์ตูน...คนดี 

มด
 เธอคดิอย่างไรทีพ่ระคมัภร์ีกล่าวว่า ตวัเลก็ 

มากในแผ่นดิน แต่ก็ฉลาดมาก บางทีเธออาจจะ
เดาได้ ไม่หรอก! ไม่ใช่เธอ! แต่เป็น “มด” ตวัหนึง่  
พระคัมภีร์กล่าวว่า มดเป็นส่ิงสร้างบนโลกที่ตัว
เล็กมากชนิดหนึ่ง และไม่แข็งแรง แต่มันฉลาด
และขยันที่จะท�างานเพื่อสะสมอาหารไว้ในฤดูแล้ง
อย่างพอเพียง แต่บางคนไม่ฉลาดพวกเขาใช้เงิน
รวดเร็วเท่าๆ กับที่พวกเขาหามาได้และไม่เคยเก็บ
สะสมไว้ใช้ในยามจ�าเป็น เธอละเป็นแบบใด ฉลาด
และขยันเหมือนมดตัวเล็กๆ ไหม?

 ***
สมมุติว่าเธอท�างานหนักอย่างมาก เพื่อ

สร้างบ้านบนต้นไม้ หรือสร้างกรงนก หรืออบ 
ขนมเค้ก เมือ่เธอสร้างเสรจ็ เธอจะภมูใิจอย่างแท้จรงิ

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

...อยู่ในโลกแห่ง
มิตรภาพ

(...inhabit a 
friendly world)

ในสิง่ทีเ่ธอได้กระท�าส�าเรจ็ แต่ในขณะเดยีวกนั มี
เพื่อนของเธอที่เกียจคร้านอยู่บริเวณนั้น สมมุติ
ว่าเธอทั้งสองคนได้รับเงิน เพ่ือนของเธอใช้เงิน 
ซื้อลูกอมและขนมกินจนหมด แต่เธอใช้เงิน 
ส่วนหนึ่งซื้อลูกอมกับขนม แต่เธอเก็บไว้ส่วน
หนึง่ และเมือ่เธอต้องการสิง่ของบางอย่างทีเ่ขาขาย 
ลดราคา เธอก็มีเงินพอที่จะซื้อสิ่งที่ต้องการ แต ่
เพื่อนของเธอไม่มีเงินเหลือที่จะซื้ออะไรได้เลย 
ใครในสองคนนี้จะรู้สึกดีกว่ากัน แล้วถ้าเธอมี
เพือ่นเช่นนี ้จงเล่าเรือ่งมดและความฉลาดของมนั
ให้เพื่อนของเธอฟัง แน่นอนเขาจะได้รู้สึกดี

น้องๆ เด็กๆ ควรอ่านพระคัมภีร์ ภาค
พันธสัญญาเดิม ในหนังสือสุภาษิต บทที่ 30 
ข้อ 24-25 
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ผ่อนคล�ยสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 

สวัสดีค่ะน้องๆ ที่น่ารักทุกคน ฉบับนี้พี่อ้อยมีนิทานมาฝากอีกเช่นเคย ชื่อเรื่อง	“ซนจริงๆ” เรื่องมีอยู่ว่า
ครัง้หนึง่มเีดก็ชายคนหนึง่เป็นเดก็ทีซ่นมากๆ เดก็คนนีไ้ม่ชอบเรยีนหนงัสอื ชอบเล่นอย่างเดยีว กลบัมาบ้าน

เขากไ็ม่ช่วยงานบ้าน ไม่ท�าการบ้าน พ่อแม่จะดจุะว่าอย่างไรกไ็ม่สนใจ เขาเล่นและซนไปเรือ่ยๆ จนพ่อแม่เหนือ่ยใจ

วันหน่ึงช่วงปิดเทอมพ่อแม่จงึส่งเดก็คนนีไ้ปอยูก่บัคณุปูค่ณุย่า เดก็กแ็อบหนไีปเล่นนอกบ้าน เขาได้ไปพบ
กบักิง่ไม้กิง่หนึง่ซึง่มลีกัษณะคล้ายไม้คทา เขาก็เล่นเป็นพ่อมดเป็นผู้วิเศษแล้วลองเสกดู ปรากฏว่าส่ิงทีเ่ขาเสกก็เกิดขึน้ 
จริงๆ เด็กชายดีใจมาก คิดว่าตนเองได้พบกับกิ่งไม้วิเศษ เขาจึงรีบวิ่งกลับไปเล่นต่อที่บ้าน

ตอนนัน้คณุปูก่บัคณุย่าไม่อยู่ เขากใ็ช้ไม้วเิศษอนันัน้เสกให้สิง่ของต่างๆ ในบ้านมชีวีติขึน้มาเพือ่ทีจ่ะมาเป็น
เพื่อนเล่นกับเขา เขาเริ่มเสกไปเรื่อยๆ จากห้องครัว จาน ชาม ช้อน ส้อม ไม้กวาด ตู้เย็น และทุกสิ่งทุกอย่างก็
มีชีวิตขึ้นมา แล้วก็เริ่มเต้นร�า เด็กชายก็ไปที่ห้องนั่งเล่นเพื่อไปเสกสิ่งของต่างๆ ต่อไป แล้วสิ่งของในห้องนั้นไม่ว่า 
จะเป็น โต๊ะ เก้าอี้ ก็มีชีวิตแล้วก็เริ่มเต้นร�ากัน ขาของโต๊ะและเก้าอี้ก็ขูดไปกับพื้นห้องจนเกิดความเสียหาย สักพัก
ก็ได้ยินเสียงจานแตกเป็นเสี่ยงๆ แล้วข้าวของในห้องต่างๆ ก็หยุดเต้น

ข้าวของเครื่องใช้ที่มีชีวิตเหล่านั้นก็มารวมตัวกันดูจานที่แตกแล้วก็ร้องโวยวายกันใหญ่ จากนั้นพวกมันก็
เริ่มบ่น และต่อว่าเด็กชายคนนั้นว่าเป็นเด็กซน แล้วพวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ก็ค่อยๆ เขยิบตัวเข้ามารุมล้อม 
เดก็ชายเอาไว้จนเขาเกิดความกลัว เขาร้องตะโกนเสยีงหลงให้ใครต่อใครมาช่วยเขาท ีแต่แถวนัน้กไ็ม่มใีครอยู ่ไม่มใีคร 
ได้ยนิ เขาพยายามจะหาจงัหวะเพือ่ทีจ่ะใช้ไม้วเิศษนัน้เพือ่เสกให้ข้าวของเครือ่งใช้ต่างๆ กลบัสูส่ภาพเหมอืนเดมิ แต่กย็งั 
ไม่สามารถท�าได้

เดก็ชายจงึวิง่ไปหลบอยูใ่นตูเ้สือ้ผ้าในห้องนอน แล้วกพ็ยายามใช้ไม้วเิศษอนันัน้อกีครัง้เพือ่เสกให้ข้าวของ
ทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิม เวลาผ่านไปสักพัก พวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ก็ค่อยๆ เริ่มหยุดทีละชิ้น แล้วเสียงต่างๆ 
ก็ค่อยๆ เงียบลง แต่เด็กชายก็ยังไม่กล้าออกมาจากที่ที่เขาซ่อนตัว

จนกระทั่งคุณปู่กับคุณย่ากลับมาถึงบ้านและได้เห็นสภาพบ้านเลอะเทอะ เปรอะเปื้อน ไม่เป็นระเบียบ 
ท่านท้ังสองจงึร้องเรยีกหาหลานชายเพือ่จะสอบถามว่าเกดิอะไรขึน้ เดก็ชายค่อยๆ คลานออกมาจากทีตู่เ้สือ้ผ้าทีเ่ขา 
หลบซ่อนอยู ่แล้วกเ็ดนิไปหาคณุปูค่ณุยา เขาเล่าให้ฟังว่า เขาเจอไม้วิเศษ แต่เขาไม่ได้ท�าอะไรนะ (เขาโกหก) เป็นพวก
ข้าวของเครื่องใช้เองต่างหากที่มีชีวิตแล้วท�าให้บ้านช่องเลอะเทอะอย่างนี้ เขาจูงมือคุณปู่คุณย่าไปดูว่าเขามีไม้วิเศษ 
จริงๆ พอเดินไปถึงตู้เสื้อผ้าเขาก็เปิดตู้ออกดู แต่ปรากฏว่ากิ่งไม้วิเศษที่เขาเจอนั้นได้หายไปเสียแล้ว

คณุปูค่ณุย่ามองหน้ากัน แล้วก็บอกกบัหลานชายว่า “ช่างเถอะ ไม้วเิศษคงกลบัเข้าไปอยูใ่นป่าแล้วกระมงั” แต่
พวกเรามาช่วยกันเก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อย จดัเกบ็สิง่ของต่างๆ ให้เข้าทีเ่หมอืนเดมิ โดยคณุปูก่บัคณุย่ากช่็วยเขาด้วย  
ซึง่ใช้เวลาจดัเกบ็นานถงึ 3 วนัทเีดยีวกว่าทกุสิง่ทกุอย่างจะเข้าทีเ่ข้าทาง แล้วบ้านจะกลบัมาสะอาดสะอ้านเหมือนเดิม 

เด็กชายจอมซนยังอดประหลาดใจไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ แต่ตอนนี้เขารู้สึกเหนื่อยและเข็ดกับ 
การที่จะต้องมาท�าความสะอาดบ้านอย่างหนักแบบนี้ เขาก็เลยรู้ว่าเขาไม่ควรจะเล่นซุกซนแบบนี้อีกแล้ว เมื่อคุณพ่อ 
คณุแม่มารับเขากลับบ้าน เขาก็พยายามปรับปรงุตวัของเขาเองให้สนใจเรือ่งการเรยีน การอ่านหนงัสอื ท่องต�ารบัต�ารา  
และท�าการบ้านเอง... 

น้องๆ คะ นิทานจบแล้วค่ะ ก่อนจากกันพี่อ้อยขอเป็นก�าลังใจให้กับน้องๆ ทุกคน ขอให้เป็นเด็กดีและ
ขยนัเรยีนหนงัสอืให้มากขึน้ เพือ่วนัหนึง่ข้างหน้าน้องๆ จะมอีนาคตทีด่ ีทีม่ัน่คง...แล้วพบกนัใหม่ฉบบัหน้านะคะ 
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มุมเด็กศิลป์
Art 

 มุมเด็กศิลป์คร�วนี้ชื่อภ�พ

“อธิษฐานภาวนาเถิด”
   ระบ�ยสีเสร็จแล้วส่งม�ร่วมสนุกชิงร�งวัลกันนะครับ

   (หมดเขตรับผลง�นวันที่ 9 เมษ�ยน 2018)
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เักมสโมสรอุดมศ�นต์
พี่ป๋อง 

(A)

(B)

	ณ	 เอมมาอูส... ทรงบิขนมปังและทรงยื่นให้เขา เขาก็ตาสว่างและจ�าพระองค์ได้...ศิษย์ 
ทั้งสองคนจึงพูดกันว่า “ใจของเราไม่ได้เร่าร้อนเป็นไฟอยู่ภายในหรือ เมื่อพระองค์ตรัสกับเราขณะ
เดินทางและอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟัง” (ลูกา 24:30-33)

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

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม ค.ศ.
2018 จะมีงานฉลอง	 60	 ปี	 วาย.ซี.เอส.	 ประเทศไทย	 จัดขึ้นที่โรงเรียน
เซนต์คาเบรียล	 กรุงเทพฯ	 จะมีกิจกรรมรวมพลังพี่น้อง	 Y.C.S.	 และพิธี
บูชาขอบพระคุณ	โดยพระสังฆราชซิลวีโอ	สิริพงษ์	จรัสศรี

Y.C.S	เป็นขบวนการของนกัเรยีน	(Student	movement) ทีมุ่ง่
เน้นให้ขบวนการเป็นของนกัเรยีน ด�าเนนิการโดยนกัเรยีน และเพ่ือนกัเรยีน 

Y.C.S	คือใคร
Young - เยาว์, ยุว 
Catholic - คริสตศาสนิกชน 
Students - นักศึกษา นักเรียน

Y.C.S.	ใช้กระบวนการ
SEE - ตื่นตัว
JUDGE - ไตร่ตรอง
ACT - ตอบโต้

Y.C.S.	เป็นขบวนการให้การศึกษาอบรม	(Education	movement) ตลอด 60 ปี วาย.ซี.เอส. ใน
ประเทศไทย พยายามส่งเสริมสนบัสนนุให้นกัเรียนในโรงเรยีนคาทอลกิร่วมเป็นสมาชกิ Y.C.S. และต่อเนือ่งเป็น 
Y.C.S. นอกโรงเรยีน มกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการนกัเรยีน Y.C.S. เพือ่เป็นผูน้�าหลกัของกจิกรรมนกัเรยีน เพือ่
นักเรียน มุ่งเน้นให้การศึกษาอบรมโดยใช้กระบวนการ “ตื่นตัว	ไตร่ตรอง	และตอบโต้” เป็นหัวใจหลัก มีการจัด
กิจกรรมทั้งในระดับโรงเรียน ระดับสังฆมณฑล และระดับชาติ 

ในโอกาสฉลอง 60 ปี วาย.ซี.เอส. ในประเทศไทย ปี ค.ศ. 2018 จะจดัให้ม ีค่าย	Y.C.S	Key	Leaders  
เป็นค่ายส�าหรับคณะกรรมการนักเรียน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม เพื่อเสริมบทบาทความเป็นผู้น�า 
ให้สามารถก้าวขึ้นมาน�าเพื่อนนักเรียน ในค่ายผู้น�านักเรียน	Y.C.S.	ระดับชาติ	ที่จะจัดต่อเนื่องในระหว่างวันที่ 
10 - 13 มีนาคม ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล ปากเกร็ด 

Y.C.S.	 เป็นขบวนการของพระศาสนจักร	 (Church	 movement) อภิบาลโดยจิตตาธิการทั้งที่เป็น 
พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ครู อาจารย์ ผู้อภิบาลนี้จะเป็นผู้น�าคุณค่าทางศาสนาเป็นความสว่าง เป็นเข็มทิศ 
เป็นมโนธรรม คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เดินเคียงข้างก้าวไปพร้อมกับสมาชิก 

ในปี ค.ศ. 2018 มีการเลือกตั้งจิตตาธิการ วาย.ซี.เอส. ระดับชาติ คนใหม่ คือ ภราดาคฑาวุธ	สิทธิโชค
สกุล ท่านมีประสบการณ์ค่อนข้างสูง เริ่มเป็นสมาชิก วาย. ซี. เอส. เมื่อปีพ.ศ.2548 ได้รับเลือกตั้งเป็นประธาน
นักเรียน Y.C.S. ระดับชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2549 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมประชุม Y.C.S. world 
council ในปี ค.ศ.2007

Y.C.S.	เป็นขบวนการระดับนานาชาติ	(International	movement)	ขบวนการวาย.ซี.เอส. เป็นสากล 
มีโครงสร้างเครือข่ายโยงใยสมาชิกทั่วโลก มีการประชุมระดับนานาชาติสม�่าเสมอ และประเทศไทยเองยังเคยเป็น
เจ้าภาพจัดการสัมมนาระดับนานาชาติด้วย  
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l อิสรภาพคือการได้ท�าอะไรดังที่ตัดสินใจไว้
 หรือไม่ท�าอะไรที่ไม่ต้องการ
 แม้บางอย่างคนส่วนใหญ่ไม่กล้าท�า
 เพื่อยืนยันความจริง
l อิสรภาพอาจมีอีกชื่อหนึ่งว่า “ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว”
 คนโง่เท่านั้นที่ชอบเดินไปถามคนอื่นว่า
 “ท�าไมถึงท�าแบบนั้น?” 
 ในขณะที่คุณปล้นทุกอย่างไปจากชีวิตเขา
l คุณโง่...เพราะลืมไป 
 ว่าคุณเอาทุกอย่างไปจากชีวิตพวกเขาได้ 
 แต่เอาอิสรภาพไปจากความคิดของเขาไม่ได้
 มันเป็นสิ่งเดียวที่เก็บรักษาพระยุติธรรม
 และความชอบธรรมของพระเจ้าไว้
 อย่างมั่นคงปลอดภัยที่สุด

ชื่อที่สองของอิสรภ�พ
l ทรัพย์สมบัติแท้จริงจึงเป็นอิสรภาพทางความคิด
 ที่พระเจ้าเป็นผู้ประทานสันติสุข
l เมื่อคุณปล้นทุกอย่างไปจากผู้คนได้
 หีบสมบัติของคุณจึงเต็มไปด้วยของที่ยึดเขามา
 ไม่มีอะไรเข้าได้กับตัวคุณเมื่อสวมใส่
 ผู้คนไม่ชื่นชมอะไรเมื่อเห็นคุณโอ้อวด
l คนโง่แท้จริงจึงคงไม่มีอิสรภาพอยู่ต่อไป
 กว่าจะได้รับค�าชื่นชมตามที่ตนหวัง
 ก็สลัดปมด้อยที่ยังไม่เคยได้รับความชื่นชมจากผู้คน
 ออกไปจากชีวิตไม่มีทางส�าเร็จ                    

26 ธันวาคม 2017                      
พงศ์ ประมวล
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สโมสรอุดมศ�นต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

1 2 3ด.ญ.พิรดา ต้นอานันท์สกุล
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.กิตติภรณ์ สมชาติ (น้องเนเน่)
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี  
จ.เชียงราย

ด.ญ.ปัญญริสา อาจพงษา
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  
กรุงเทพมหานคร

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้

ชื่อภาพ : คลายร้อน
  น้องเบลล์ ชลธิชา 
ผู้ส่ง :  คุณแม่โบว์ อนุรี กิจสวัสดิ์ 

ชื่อภาพ : หาดทราย สายลม สองเรา ขี่ม้า ชมทะเล
  ด.ญ.อภิชญา ศรีไทย (น้องอัยย์)
ผู้ส่ง : คุณนุช วราภรณ์ ศรีไทย

crist 1-80 March 61.indd   70 3/4/61 BE   8:33 PM



พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่  

เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพ ยวง บัปติสตา เกษม ทรัพย์เจริญ   

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018 ที่วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี

crist 1-80 March 61.indd   71 3/4/61 BE   8:34 PM



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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เัก็บม�เล่�เอ�ม�ฝ�ก
พี่ป๋อง 

 พี่ป๋องยังคงหยิบยกเรื่องราวของ “การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน” และ “รักการอ่าน”  
มาให้น้องๆ เด็กๆ และเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้หันมาสนใจและทบทวนความจริงในสิ่งที่เป็น 
ความจ�าเป็นพื้นฐานของชีวิตน้องๆ ว่า การอ่านหนังสือ คือขุมทรัพย์แห่งปัญญาจริงๆ 

 พี่ป๋องรู้ว่าก�าลังส่วนกระแสกับโลกโซเชียลที่เชียวกราก รุกล�้า รุดหน้า คงอยากจะต้านทาน
ไว้ได้ พี่คงท�าได้แค่เพียงยื้อไว้ให้นานที่สุด ซึ่งเพราะอยากเห็นน้องๆ เด็กๆ หันมารักการอ่านและ
สนใจเรื่องการเรียนหนังสือ การอ่านต�ารับต�าราให้มากขึ้น 

เวลาทีเ่หน็น้องๆ ใช้โทรศพัท์มอืถอื เล่นเกม เล่นไลน์ เล่นเฟซบุก๊หรอืดอูะไรๆ ในโทรศพัท์
มือถือนั้น มันท�าให้เกิดความคิดว่า น้องๆ ก�าลังถูกแย่งเวลาของการเป็นเด็กนักเรียนไป มัน 
แย่งเวลาในการอ่านหนังสือ-การทบทวนบทเรียน และมันอาจจะน�าพาให้น้องๆ หลงไปในทางที่
ไม่ดีไม่งามได้ พี่พยายามหยิบยก เก็บตกสาระต่างๆ เอามาฝาก เพื่อให้น้องๆ ได้ไตร่ตรองถึง 
ความจริงในบทบาทหน้าที่ของการเป็นเด็กนักเรียน และพี่ป๋องเชื่อว่า ภาพที่คุณพ่อคุณแม่หรือ 
ผูป้กครองอย่างเหน็มากทีส่ดุคอื ภาพทีน้่องๆ เดก็ๆ นัง่อ่านหนงัสอื ท่องต�ารบัต�ารา ทบทวนบทเรยีน  
เหล่านี้คือภาพที่สวยงามและคู่ควรกับน้องๆ เด็กๆ มากที่สุด ครับผม...

แรงดึงดูดของสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ
 คนญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นนักอ่านระดับต้นๆ ของโลก โดยดูได้จากการเติบโตของธุรกิจท่ี

เกี่ยวข้องกับหนังสือ บนรถไฟ รถประจ�าทางในญ่ีปุ่น ภาพคนนั่ง ยืนอ่านหนังสือเป็นภาพท่ีเรา
พบเห็นจนชินตา แต่ไม่กี่ปีมานี้เองรัฐบาลและเอกชนญี่ปุ่นต้องเร่งรณรงค์ส่งเสริมการอ่านอย่าง
ขนานใหญ ่เพราะเขาพบว่าเดก็ญีปุ่น่รุน่ใหม่อ่านหนงัสือน้อยลงกว่าแตก่่อนมาก สาเหตเุนือ่งมาจาก 
เกมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาดึงดูดความสนใจและเวลาของพวกเขาไปจากหนังสือ

 ส�าหรับประเทศไทย อัตราการอ่านหนังสือของเราต�่ากว่าของญี่ปุ่นอยู่มาก แต่อิทธิพลของ
เกมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตนั้นไม่แตกต่างกัน เผลอๆ อาจจะมากว่าด้วยซ�้า เพราะเราหลง
ไปเข้าใจผิดว่าเกมคอมพิวเตอร์คือเครื่องมือพัฒนามนุย์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียใดๆ เราจึงส่งเสริม
ให้เด็กๆ ของเราเล่มเกมเหล่านี้โดยปราศจากการควบคุม สุดท้ายปัญหาเด็กติดเกมเลยกลายเป็น
ปัญหาที่ส�าคัญส�าหรับบ้านเรา แน่นอนสิ่งนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านให้
กับเด็กของเรา ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเรื่องการอ่าน และการสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้น เรา
ต้องพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบเหล่านี้ด้วย

 (อ้างอิง : เอกสารแจก รักลูกอวอร์ด... กับการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน) 
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ตัวละครของพระเจ้�

เงินหนึ่งตะลันต์
ก๊อป

“จริงๆ แล้วสิ่งที่เราก�าลังพูดกันอยู่นี้ไม่ใช่
หน้าท่ีของใคร เราอาจไม่จ�าเป็นต้องท�าอะไรเป็น
พิเศษ เราเลือกได้ว่าจะปล่อยให้สิ่งนี้ผ่านไป หรือ
จะส่งต่อคณุค่าและเร่ืองราวความเชือ่นีไ้ปสูล่กูหลาน
รุน่ต่อไปเหมือนกบับรรพบรุุษของเราทีส่่งต่อสิง่นีม้า
ถึงรุ่นเรา พวกเขาไม่รู้ด้วยซ�้าว่าสิ่งที่เขาได้เริ่มไว้เมื่อ 
120 ปีที่แล้วนั้น มาวันนี้ มันจะงอกงาม เติบโต
เป็นต้นไม้แห่งความเชื่อ ที่หล่อเลี้ยงให้ร่มเงาแก่
วิญญาณดวงแล้วดวงเล่ามาจนถึงทุกวันนี้...”

เมื่อส้ินประโยคข้างต้น ความเงียบก็ได้
ปรากฏขึ้นในที่ประชุมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
ผู้ร่วมประชุมหลายท่านต่างมีสีหน้าครุ่นคิด และใน
ที่สุดเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาท่ามกลางความเงียบนั้น
ด้วยน�้าเสียงที่หนักแน่นว่า “ผมเห็นด้วย เราควรจะ
ส่งความเชื่อนี้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเรา เหมือนกับที่
บรรพบุรุษได้ส่งต่อมาถึงเรา” หลังจบการประชุมใน
วันนั้น เรื่องราวอันน่าตื่นเต้นของชุมชนความเชื่อ
ก็ได้เริ่มต้นขึ้น...

บทสนทนาข้างต้นเกิดขึ้นในที่ประชุมสภา 
ภิบาลวัดแม่พระลูกประค�า (กาลหว่าร์) เมื่อปลายปี 
ที่แล้ว ในที่ประชุมถกเถียงกันถึงเรื่องการจัดงาน
เฉลิมฉลองครบ 120 ปี ของโบสถ์หลงัที ่3 (ค.ศ.1897 -  
2017) การจัดงานฉลองครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้ง 
ไม่ใช่เพียงเพราะตัวเลข 120 ปี ที่เก่าแก่ยาวนาน 
แต่เป็นเพราะสภาภิบาลวัดฯ ได้ค้นพบเรื่องราวและ 
หลกัฐานส�าคญัต่างๆทีบ่่งบอกถงึเหตกุารณ์เมือ่ 130 ปี  
ที่แล้วในช่วงที่ก�าลังก่อสร้างวัดหลังปัจจุบัน โดย
แหล่งท่ีมาของเร่ืองราวและหลักฐานส�าคัญเหล่านี้
ถูกศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ บทความในวารสาร/
จุลสาร/หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ รายงานวิชาการ 
สื่ออิเล็กโทรนิกส์ และบทสัมภาษณ์ รวมมากกว่า 

100 รายการ สิง่นีเ้ป็นเพยีงขัน้ตอนหนึง่ใน “โครงการ 
การศึกษาแนวทางอนุรักษ์และปรับปรุงอาคารโบสถ์
วดัแม่พระลกูประค�า (กาลหว่าร์) เนือ่งในโอกาสฉลอง
ครบรอบ 120 ปี โบสถ์แม่พระลกูประค�า (กาลหว่าร์)  
พ.ศ. 2560”

เนื่องจากคุณพ่อเจ้าอาวาสและสภาภิบาล
วัดฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส�าคัญของ
โบสถ์หลังปัจจุบัน ซ่ึงมีสภาพเสื่อมโทรมจาก
หลายสาเหตุ จึงได้ขอความร่วมมือไปยังคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เพือ่
ขอความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือในด้านวิชาการ
และบุคลากร จึงเกิดเป็นโครงการดังกล่าวขึ้น โดย
มกีารน�าแนวทางจากการศกึษาฯ ร่วมปรกึษากบัสภา 
ภิบาลและตัวแทนจากบริษัทสันติพิทักษ์ ได้เป็น
แนวทางในการอนุรักษ์ที่เน้นการบูรณะซ่อมแซม
อาคารเฉพาะในส่วนท่ีจ�าเป็น เพื่อเก็บรักษาองค์-
ประกอบทางสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างเดิมไว้
ให้ได้มากทีส่ดุ ดงันัน้ในโอกาสฉลองครบรอบ 120 ปี  
ของวัดกาลหว่าร์หลังปัจจุบัน จึงประกอบไปด้วย
กิจกรรมสองส่วนคือ ส่วนการฉลองชุมชนความเชื่อ
ผ่านพธีิบูชาชอบพระคณุ และส่วนโครงการบูรณะวดั 

ส่วนตวัแล้วผมประทบัใจกบัโครงการบรูณะนี้ 
เป็นพเิศษ แท้จรงิแล้วผมไม่มคีวามรูเ้รือ่งการบรูณะ
หรือความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์เลย แต่
เหตุผลที่ผมประทับใจก็คือ โครงการบูรณะครั้งนี้ 
เปรียบเสมือน การเริ่มการรักษาอาการเจ็บป่วยด้วย 
การเอกซเรย์ตวัอาคารโบสถ์ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการ
ส�ารวจหอระฆัง หลงัคาและระบบการระบายน�า้ การ
ส�ารวจผนังที่เกิดรอยแตกร้าว ปัญหาความอับชื้น 
และเชื้อรา ความช�ารุดของปูนปั้นในตัวอาคาร และ
อืน่ๆ อกีมาก ในเวลาเดยีวกนักไ็ด้มกีารศกึษาประวัติ- 
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ศาสตร์ เรื่องราวที่มา รวมทั้งแนวคิดของการสร้าง
โบสถ์ เพือ่ทีจ่ะเข้าใจว่าองค์ประกอบต่างๆของโบสถ์
นัน้สัมพนัธ์กนัอย่างไร มแีนวคดิและทีม่าอย่างไร เพือ่ 
ที่เราจะได้ลงมือบูรณะซ่อมแซมได้อย่างเหมาะสม 
เปรยีบเสมือนการทีห่มอประชุมกบัคนไข้และญาตถิงึ
แนวทางการรักษาอาการของโรคก่อนทีจ่ะลงมอืรกัษา

ยิ่งเราศึกษาเรายิ่งเจอ ยิ่งแสวงหายิ่งได้รับ 
ค�าตอบ ตวัละครในเรือ่งราวประวตัศิาสตร์นัน้แสดง
ตวัออกมาให้เหน็ทลีะคน เฉลยตวัเองออกมาให้เรารู้
แบบเป็นขัน้เป็นตอนอย่างน่าพศิวง คนหน่ึงพาเราไป 
รูจ้กัอีกคนหนึง่ เอกสารหนึง่น�าเราไปพบกบัอกีเอกสาร 
หนึง่ การเดนิทางหนึง่พาเราย้อนกลบัไปเข้าใจประวตั-ิ 
ศาสตร์และเหตุการณ์ของผู้คนอีกยุคหนึ่ง กระดาษ
แผ่นหนึ่งเปิดเผยเร่ืองราวหนึ่งของคนสองคนที่ไม่ม ี
ใครเคยรับรู้มาก่อน... ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นเป็น 
หลกัฐานท่ีเปรียบเสมือนประจกัษ์พยานทีม่ชีวีติอยูใ่น
รายละเอยีดทกุส่วนของตวัอาคารโบสถ์อนัสวยงามท่ี
ตั้งเด่นตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยามาจนถึง
ทุกวันนี้ 

บนัทกึทีถ่กูเขยีนขึน้เมือ่ 120 ปี ทีแ่ล้วกเ็ป็น
ความจรงิและส�าเรจ็ตามทีบ่นัทกึไว้ว่า “...ใจกลางเมอืง 
บางกอก	โบสถ์แห่งลกูประค�าถกูสร้างขึน้อย่างช้าๆ	มี
ความสง่างามและโอ่โถง	ด่ังผนงัทีก่�าลงัก่อขึน้	คณุพ่อ 
แดสซ์าลส	์(Dessalles)	ได้ทุม่เทอย่างหนกัในการ
สร้างโบสถ์หลังนี้	ซึ่งฉัน	(ฯพณฯ	เวย์)	ได้เป็นผู้วาง
ศลิาฤกษ์	โบสถ์หลงัใหม่จะเป็นอนสุรณ์สถานทีจ่ดจ�า	
และเป็นความภาคภูมิใจของสยาม” (จดหมายจาก
พระสังฆราชเวย์ โดยแปลจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส
จาก “หนงัสอืรายงานทัว่ไปประจ�าปี ค.ศ. 1891-1893 
ของคณะ MEP (Lettres Communes 1891- 1893)  
จากหอจดหมายเหตมุสิซงัต่างประเทศแห่งกรงุปารสี 
ประเทศฝรั่งเศส) 

ในบรรดาเรือ่งราวประวตัศิาสตร์การสร้างวดั
ทั้งหมด ตอนที่ผมชอบมากที่สุดคือ ช่วงที่คุณพ่อ

แดส์ซาลส์ (เอเตียน บาร์เทเลมี แดส์ซาลส์ (R.P. 
Étienne – Barthélmy Dessalles) เริ่มสร้างวัด
เพื่อทดแทนวัดหลังที่ 2 ที่มีสภาพทรุดโทรมเกิน
กว่าจะซ่อมแซมได้ สิ่งที่น่าสนใจกว่า เหตุผลอะไร
ทีท่�าให้คณุพ่อแดส์ซาลส์ ตดัสนิใจสร้างวดัทีย่ิง่ใหญ่
และต้องใช้เงินจ�านวนกว่า 80,000 บาท (ซ่ึงเป็น 
เงินจ�านวนมหาศาลส�าหรับสมัยพ.ศ.2434) ก็คือ 
“คณุพ่อแน่ใจได้อย่างไรว่าจะหาเงนิจ�านวนมากมาย
ขนาดนัน้เพือ่มาสร้างวดัได้ครบถ้วน คณุพ่อมัน่ใจได้
อย่างไรว่าวัดที่คุณพ่อเป็นผู้ริเริ่มสร้างจะส�าเร็จเป็น
ไปตามแผน ซึง่เพยีงเริม่ต้นสร้างได้ไม่นานกม็เีหตใุห้
ต้องหยดุชะงกัลงเนือ่งจาก “วกิฤตการณ์ ร.ศ. 112”  
(หรอืทีเ่รยีกว่า สงครามฝรัง่เศส-สยาม) คณุพ่อจดัการ 
กบัอปุสรรคระหว่างทางมากมายโดยเอาก�าลงัใจมาจากไหน” 
อะไรที่ท�าให้คุณพ่อมั่นคงในความเชื่อได้ขนาดนี้...

120 ปี ผ่านไป... ปรากฏการณ์ท้าทาย
ความเชื่อท่ีคล้ายกันได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้
เป็นการจัดแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองชุมชนความ
เชื่อในโอกาสครบรอบ 120 ปี วัดแม่พระลูกประค�า 
(กาลหว่าร์) หลังที่ 3 ในชื่องาน “Rosary Night 
with Maitai Orchestra and Lighting 
Phenomenon” ที่ได้จัดการแสดงไปแล้วเมื่อ 
วันที่ 13 มกราคม 2018 ณ ลานหน้าวัดฯ แต่ครั้งนี้ 
คนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงกลับเป็นเด็กหนุ่มวัย 25 ปี 
กับโจทย์ที่คล้ายๆกันคือ ต้องหาเงิน 850,000 บาท
ส�าหรบัการแสดงครัง้นี ้ด้วยเหตุผลท่ีง่ายๆคอื เพยีง
แค่ต้องการให้การแสดงนีเ้ป็นจดุเริม่ต้นในการระดม
ทุนส�าหรับโครงการบูรณะวัดฯ เงิน 850,000 บาท
ส�าหรับเด็กหนุ่มวัยเพียง 25 ปีนั้น ถือเป็นเรื่องที่
ท้าทายอย่างมาก 

แน่นอนเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ได้ท�างานเพียง 
คนเดียว คุณพ่อเจ้าอาวาส สภาภิบาล ตลอดจน
สตับรุษุและทมีจดังานทกุท่านให้ความช่วยเหลอืและ
ร่วมมอืกนัอยา่งเต็มที่ อปุสรรคมใีห้เหน็และท้าทาย
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ความเชือ่ตลอดหลายเดอืนของการจดังาน แม้กระท่ัง 
3 วันก่อนการจัดงานก็ได้มีพายุฝนตกทั่วกรุงเทพฯ
ตลอดทั้งวัน แต่ทีมจัดงานก็ไม่ได้มีแผนส�ารองเพื่อ
รับมือส�าหรับการแสดงในที่โล่งหากเกิดฝนตกลง
มา ในที่สุด ค�่าคืนการแสดงนั้นกลับเป็นค�่าคืน
ที่มีอากาศเย็นสบายจนคนมาร่วมงานต้องเตรียม 
เสือ้กนัหนาวมาด้วย บรรยากาศการแสดงด�าเนนิไป
อย่างน่าจดจ�าและทกุอย่างกผ่็านพ้นไปด้วยดี ผมยงั
ประทับใจประโยคสุดท้ายของบทเพลงที่แสดงใน
ค�่าคืนนั้นได้ดี ประโยคนั้นร้องว่า “วันทา... มารีอา”

โครงการบูรณะวัด การค้นพบเรื่องราวของ
การสร้างวัดและผู้คนที่เกี่ยวข้อง การจัดคอนเสิร์ต
ระดมทนุซ่อมวัด และเด็กหนุม่คนนี ้ทัง้หมดสมัพนัธ์
กันอย่างไร?  ทั้งหมดสัมพันธ์กันเพราะเด็กหนุ่ม 
คนนี้คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเร่ืองราวที่ผมเล่ามาทั้งหมด 
เด็กหนุ ่มคนนี้เป็นสัตบุรุษวัดกาลหว่าร์ นามว่า 
อภชิาต	ิกติตเิมธาวนีนัท์	(การ์ด) การ์ดเป็นนกัศกึษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และเป็นสมาชกิสภาภบิาลวดัฯ(ตวัแทนกลุม่เยาวชน) 
ผมได้มโีอกาสสมัภาษณ์การ์ดถงึเรือ่งราวการเดนิทาง 
อันน่าตื่นเต้นของโครงการบูรณะวัดฯ การ์ดได ้
แบ่งปันว่า

  “จุดเริ่มต้นของการซ่อมวัด เริ่มจากการ
เห็นรูปแม่พระที่โบสถ์ที่เป็นรูปส�าคัญและอยู่คู่วัด
มายาวนานเกิดช�ารุดและต้องการจะบูรณะ แต่ด้วย
สภาพในอดีตเมื่อ 4 ปีที่แล้วเราไม่มีความรู้เลยว่า 
รูปแม่พระนี้เก่าหรือส�าคัญแค่ไหน จนคุณ Robert 
Bougrain Dubourg (ผู้เชีย่วชาญทีก่รมศิลปากร
เชิญมาซ่อมภาพจิตรกรรมในหลวงรัชกาลที่ 9 และ
เป็นผู้ถวายงานรับใช้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ปัจจุบัน) ได้มาท�าการบูรณะจนพบหลักฐานจาก
การน�ารูปแม่พระไปท�าการเอกซเรย์ ท�าให้เราค้น
พบตะปูสมัยศตวรรษที่ 17 อยู่ภายในรูปแม่พระ 
จึงสันนิษฐานได้ว่าแม่พระรูปนี้ถูกสร้างในศตวรรษ

ที่ 17 หรือ 300 กว่าปีมาแล้ว 
หลงัจากบูรณะรปูแม่พระเสรจ็ กไ็ด้มโีอกาส

เดินทางไปเรียนเรื่องการจัดการการอนุรักษ์ที่ The 
Cathedral of Our Lady แห่งเมือง Antwerp 
ประเทศเบลเยียม ซึ่งเป็นวิหารที่มีอายุประมาณ 
500 ปี (สร้างขึ้นใน ค.ศ.1521) ตามสถาปัตยกรรม
แบบ Gothic ท�าให้ได้เห็นกระบวนการดูแลรักษา
อาคารและการอนุรักษ์ ซึ่งการเดินทางครั้งนั้นยังได้
มีโอกาสเดินทางไปดูสถานที่ส�าคัญหลายแห่งที่เป็น 
ต้นก�าเนดิสถาปัตยกรรม Gothic ในฝรัง่เศส รวมถงึ  
Renaissance และ Baroque ในอิตาลี ซึ่งถือ
เป็นการเปิดโลก จนมคีวามตัง้ใจเริม่ต้นการบรูณะที่
วดักาลหว่าร์ โดยเริม่จากโครงการปรบัปรงุแสงสว่าง 
ภายในอาคารโดยได้เชิญ รศ.พรรณชลัท สุริโยธิน  
อาจารย ์จากภาควิชาสถาป ัตยกรรมศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นที่ปรึกษาโครงการ 
และด�าเนินการไปประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือ
เป็นส่วนที่ไม่สามารถด�าเนินการได้เพราะเกี่ยวข้อง
กับการบูรณะอาคาร 

ในขณะเดียวกันก็มีความคิดว่าเห็นควรที่
จะซ่อม พระศพพระเยซูเพื่อน�าออกมาประดิษฐาน
ภายนอกให้คนได้ภาวนา แต่บรเิวณมกุทีต่ัง้ใจจะวาง
รูปพระศพพระเยซูมีการเสื่อมสภาพจึงอยากศึกษา
สภาพ จนได้มีโอกาสเรียนวิชาวินิจฉัยสภาพอาคาร
จาก ผศ.ดร. วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ และเชิญ
อาจารย์มาเป็นที่ปรึกษาในการจัดท�าแผนเพื่อเสนอ
แนวทางในการอนุรักษ์ร่วมกับอาจารย์พรรณชลัท 
และผูเ้ชีย่วชาญท่านอืน่อกีมากมาย ซึง่จากการศกึษา
นี้ท�าให้ค้นพบว่า ตลอดเวลากว่า 120 ปี ที่เรารู้จัก 
วดักาลหว่าร์นัน้ ถอืเป็นข้อมลูทีน้่อยมาก จงึได้เริม่ต้น 
หาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านการศึกษาและการค้นคว้า
เอกสารจากหอจดหมายเหตุมิสซังกรุงเทพฯ ทำาให้
ค้นพบจดหมายทีส่ถาปนกิเขยีนถงึคณุพอ่แดสซ์าลส์  
เจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ในสมัยนั้น ว่าจะช่วยคุณพ่อ 
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สร้างวัดให้ส�าเร็จและจะช่วยส่งกระเบื้องปูพื้นมาให้ 
จนเราสามารถม่ันใจได้ว่า สถาปนิกที่สร้างวัดกาล
หว่าร์ คือนายโยอาคิม กราซี (Joachim Grassi) 
สถาปนิกชาวออสโตรฮังกาเรียน ซึ่งภายหลัง 
เปล่ียนสัญชาติเป็นฝร่ังเศส ซึ่งเป็นสถาปนิกคน
แรกๆ ที่เข้ามาท�างานในสยาม และได้ถวายงาน 
แก่ในหลวงรัชกาลที่ 5 จนปรากฏเป็นอาคารส�าคัญ
ในประเทศไทยมากมาย อาทิ วัดนิเวศธรรมประวัติ 
พระที่นั่งวโรภาษพิมานที่พระรางวังบางปะอิน 
เป็นต้น อีกทัง้ครอบครัวสถาปนกิเองกไ็ด้มชีือ่อยูใ่น
องค์ประกอบอาคาร ทั้งกระจกสี และระฆัง รวมถึง
บัญชีบริจาคในโอกาสต่างๆของวัด

ด้วยความอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม จึงเริ่ม
ออกเดินทางอีกครั้งไปที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
เพื่อค้นหาเอกสารที่หอจดหมายเหตุคณะมิสซัง 
ต่างประเทศแห่งกรงุปารสี (Archives des Missions  
Étrangères de Paris) ครัง้นีไ้ด้รบัความช่วยเหลอื 
จากคุณพ่อณัฐวี กังก๋ง และคุณ Lucie ผู้ดูแล 
หอจดหมายเหตุ ในการช่วยอ่านเอกสาร จนค้นพบ
จดหมาย และเอกสารหลายฉบับ 

หลังจากที่วางแผนค้นคว้าไว้ 1 ปี กว่าจะ
แล้วเสร็จก็ล่วงเลยมาถึง 2 ปี เสร็จสิ้นเมื่อเดือน
มกราคม 2561 จากการศึกษาค้นคว้าและเดินทาง 
ไปตามสถานที่ต่างๆ ท�าให้เรารู้ว่าวัดกาลหว่าร์
เป็นอาคารที่มีคุณค่าและส�าคัญที่สุดหลังหนึ่งใน
ประเทศไทย และเป็นอาคารโบสถ์หลังสุดท้ายใน

กรุงเทพมหานคร ท่ียังหลงเหลือวัสดุโบราณซ่ึงน�า
เข้าจากประเทศฝรั่งเศส และยังคงสภาพดี ใช้งาน
อย่างต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ ผลของการศึกษาครั้งนี้ 
จึงสามารถใช้เป็นแนวทางอ้างอิงส�าหรับบูรณะเพื่อ
รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาว
คาทอลิก และประชาชนชาวไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อ
ยังคนรุ่นต่อไป”

ผู้อ่านครับ ในที่สุดเรื่องราวทั้งหมดก็ได้รับ
การเฉลย ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้น
นี้ก็ปรากฏตัวออกมาให้เราได้รู ้จัก เมื่อเล่ามาถึง
ตรงนี้ เราก็อดนึกชื่นชมการ์ด เด็กหนุ่มผู้กล้าหาญ
ไม่ได้ แต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นคือ เราก็อดคิดไม่ได้ว่า 
“แผนการของพระเจ้าช่างแยบยล และยิ่งใหญ่เสีย
เหลือเกิน” พระองค์เลือกผู้ร่วมงานของพระองค์
และไม่ลืมท่ีจะอวยพรเขาเหล่านั้น ทรงให้พวกเขา
ปรากฏตวัมาร่วมงานกบัพระองค์ในเวลาทีเ่หมาะสม 
ผมชอบเรือ่งราวแบบนี ้ผมชอบติดตามแผนการของ
พระ มันตื่นเต้นและสนุกมาก มันท�านายไม่ได้ มัน
ยตุธิรรม มนัอุน่ใจ และมนัอยูต่รงนัน้เสมอ เหมอืน
กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ใครเล่าจะเอาชนะได้…

เรื่องราวท่ีผมเล่ามาท้ังหมดนี้เพียงพอท่ีจะ
สอนอะไรเราได้บ้าง ส�าหรับผมแล้ว สิ่งเหล่านี้คือ
หลกัฐานแห่งการประทบัอยูข่องพระเจ้าในชมุชนของ
เรา หลักฐานที่บอกเราว่าพระองค์อยู่กับเราและเดิน
ไปกบัเรา คนแล้วคนเล่า วนัแล้ววนัเล่า เป็นมาอย่าง
นี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่วันที่พระองค์เสด็จ
ขึ้นสวรรค์และตรัสกับเราว่า “จงรู้เถิดว่าเราอยู่กับ
ท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” (มธ 28:20) 
เพียงแต่เราต้องไม่ลืมภาวนาอยู่เสมอเพื่อจะได้ฟัง
เสียงของพระองค์ เป็นพิเศษในช่วงเวลายากล�าบาก
ของชีวิต ช่วงเวลาที่ใครๆก็ทิ้งเราไป ปล่อยให้เราท�า
หน้าที่เพียงล�าพังคนเดียว แต่เราก็ยังรู้อยู่ว่า ยังมี
พระองค์ที่ทรงประทับอยู่กับเราเงียบๆที่เดิม มั่นคง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ข้าแต่พระเป็นเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงจุดประกายให้คริสตชนท่ัวโลก 
ต่ืนตัวในการท�าหน้าที่ของการเป็นลูกของพระให้ดีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการประกาศข่าวดีใหม่ ซึ่ง 
พวกเราคงได้ยินบรรดาพระสงฆ์พูดถึงประโยคนี้อย่างสม�่าเสมอตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา ตอนแรกๆ 
ลูกเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ ประโยคนี้หมายความว่า “ข่าวดี” นั้นเดิมเป็นแบบเก่า และตอนนี้มี  
“แบบใหม่” อย่างนั้นหรือเปล่า หรือว่า “วิธี” การประกาศที่ได้ปรับปรุงจากวิธีเดิมมาเป็นวิธีใหม่  
ลูกใช้เวลาศกึษาตดิตามสกัพกัใหญ่ๆ กว่าจะเข้าใจ และดใีจทีพ่ระศาสนจกัรคาทอลกิภายใต้สมเดจ็
พระสันตะปาปาฟรังซิสมีการตื่นตัวในเรื่องนี้

 ตั้งแต่ลูกรับศีลล้างบาปเป็นลูกของพระองค์อย่างสมบูรณ์ นับถึงวันนี้ก็ 21 ปีแล้ว ลูกรู้สึก 
เสมอว่าคริสตชนคาทอลิกเป็นลูกของพระที่สุภาพ เรียบร้อย อยู่ในโอวาท ไปวัดทุกอาทิตย์  
ฟังมิสซา แก้บาปรับศีล แล้วก็คิดว่าเราเป็นคริสตชนที่ดีแล้ว ลูกไม่ค่อยรู้สึกว่ามีการปลูกฝังให้ 
คริสตชนคาทอลิกทุกคนมีความคิดที่ว่าเป็น “หน้าที่” ของทุกคนที่จะต้อง “ประกาศข่าวดี” ให้
เพื่อนมนุษย์คนอื่นที่ไม่รู้จักพระเจ้ามารู้จักพระองค์ แม้พระสงฆ์จะเทศน์ถึงเรื่องนี้อยู่เสมอๆ ก็ตาม  
อาจจะเป็นเพราะว่าคริสตชนคาทอลิกคิดว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ นักบวชชาย
หญิง ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของตนก็เป็นได้ และเป็นเพราะว่าลูกผ่านการแสวงหาพระเจ้ามาจากทาง 
คริสตจักร ทุกวันนี้ลูกก็ยังมีเพื่อนๆ ทางคริสตจักรไม่น้อย ลูกจึงรู้สึกถึงความแตกต่างในด้าน 
ความร้อนรนในการประกาศข่าวดีของพระเจ้าของคริสตชนของสองนิกายนี้อย่างเห็นได้ชัด

เร็วๆ นี้ ลูกได้คุยกับคริสตชนคาทอลิกรุ่นลูก ที่มีความกระตือรือร้นในการประกาศข่าวดี 
เธอเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เธอท�าคือ พยายามชักชวนให้เพื่อนๆ ที่เป็นคาทอลิกไปวัด ฟังมิสซาทุกวัน
อาทติย์ เพราะเพือ่นๆ หลายคนของเธอไม่ไปวดัแลว้ เพราะพ่อแม่เองกไ็ม่ค่อยสนใจเรือ่งนี ้บางคน 
เป็นคาทอลิกแต่ก็ไม่สนใจที่จะแต่งงานในโบสถ์ด้วยซ�้า เพราะคู่สมรสไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์  
เธอพดูต่อไปว่านอกจากการชวนเพือ่นๆ ให้ไปวัดแล้ว เธอไม่ทราบจะประกาศข่าวดอีะไรได้อกีเพราะ
เธอไม่ได้อ่านพระคัมภีร์!

อีกคนหนึ่งเป็นคาทอลิกรุ่นลูกเช่นเดียวกัน ได้รับการอบรมในเรื่องการประกาศข่าวดี 
ประจ�าวัดในรุน่หลงัๆ ลกูถามเธอว่าไปเข้าอบรมครัง้นัน้เพราะอะไร แล้วกไ็ด้อะไรจากการอบรมไหม
และตั้งใจว่าจะท�าอะไรในด้านการประกาศข่าวดีต่อไป

ก�รประก�ศข่�วดี  
(ทั้งเก่�และใหม่)

จดหม�ยจ�กผู้อ่�น
My Little Prayers: บทสวดของฉัน 
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เธอตอบตามความเป็นจริงว่า เธอไปเข้ารับการอบรมเพราะเพื่อนชวนไปและก็ได้ความรู ้
พอสมควรในสิ่งที่เธอไม่ทราบมาก่อน ต่อค�าถามท่ีว่า “ข่าวดี” ท่ีเราควรไปประกาศนั้นคืออะไร  
เธอคิดสักพัก ก่อนจะตอบว่า “ความรักของพระเยซู” “มีอะไรอีกไหม?” ลูกถามต่อ เธอเงียบสักครู่ 
และตอบอย่างเขินอายว่า “คิดไม่ออกค่ะ” ลูกถามต่อ “เธออ่านพระคัมภีร์หรือเปล่า” ค�าตอบชัดเจน 
“ไม่อ่านค่ะ”

ลูกมาไตร่ตรองและร�าพึงกับตัวเองเงียบๆ การจะท�าอะไรได้ดีนั้น ต้องมีองค์ประกอบ 
ที่ส�าคัญที่สุด 2 ประการ คือ 1.มีความตั้งใจจริงและกระตือรือร้นที่จะท�าสิ่งนั้น 2. ต้องมีความ
รู้ลึกซึ้ง (ยิ่งมากยิ่งดี) ในเรื่องที่เราจะท�านั้น หากเราขาดข้อ 1 คือไม่มีความต้ังใจจริงหรือขาด
ความกระตือรือร้น เราก็จะล้มเหลวไปตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มท�างานนั้นตั้งแต่ต้นซะแล้ว แต่แม้ว่าเรามี 
ความปรารถนาอย่างแรงกล้า แต่ขาดความรู้ในเรื่องที่จะท�า เราก็คงจะไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมาย
ที่ตั้งใจไว้ได้

ลูกเขียนบทสวดนี้ถวายแด่พระองค์ด้วยใจท่ีรักพระองค์อย่างสิ้นสุดจิตใจและด้วย 
ความถ่อมตน ลูกค้นพบพระองค์แล้ว และชีวิตลูกก็ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ลูกมีความปรารถนา
ให้คนทั่วโลกได้มารู้จักพระองค์และสัมผัสกับความสุขที่ลูกเรียกว่าสันติสุขและปีติสุข ดังเช่นที่ 
ลูกได้รับพระพรจากพระองค์ในทุกวันนี้ คงต้องเป็นหน้าที่ของผู้น�าพระศาสนจักรใน “การปลูกฝัง”  
ให้คริสตชนคาทอลิกมีความร้อนรนในการประกาศข่าวดีและมีความรู้สึกว่าการไปวัดฟังมิสซา
วันอาทิตย์ แก้บาปรับศีลแล้วก็เป็นคริสตชนที่ดีนั้น แท้จริงเป็นลูกของพระที่ดีเพียงครึ่งเดียว  
หน้าทีอ่กีครึง่หนึง่คอื “การไปประกาศข่าวด”ี และแน่นอนอกีหนึง่ความส�าคญัทีไ่ม่แพ้กนัคอื ครสิตชน 
คาทอลิก “ควร” และ “ต้อง” ทราบว่า “ข่าวดี” ที่จะไปประกาศนั้นคืออะไร และเราจะทราบได้
อย่างไรล่ะ หากเราไม่อ่านพระคัมภีร์? แล้วควรจะต้องท�าอย่างไรล่ะ คริสตชนคาทอลิกจึงจะม ี
ความสนใจมาศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงๆ จังๆ?

 ลูกขอจบบทสวดบทนี้ด้วยการก้มกราบ ณ แทบพระบาทของพระองค์ด้วยความรักและ
ความกตัญญูต่อพระองค์อย่างสูงสุด พระเจ้าข้า

 “ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา...” (มัทธิว 28:19)
        
         อาแมน
       ลูกของพระองค์คนหนึ่ง
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

ใบไม้ที่หายไป	 ไม่นานเท่าไหร่จะคืนต้น 
เฉกเช่นชีวิตคน	 สิ่งที่ตกหล่นจะหวนคืน 
	 มีวารของการมา	 พร้อมกับการลาไปที่อื่น 
ที่จีรังยั่งยืน	 คือน�้าพระทัยไหลรื่นชื่นฉ�่านาน 
	 แห้งแล้งอย่างเหลือสุด	 น�้าพระทัยไม่หยุดทุกหย่อมย่าน 
เพียงพอพระหรรษทาน	 อันบันดาลสิ่งดีแก่ชีวา 
	 ใบไม้ที่หายไป	 เหมือนกับใจแท้จริงยิ่งมีค่า 
อ้อมกอดแห่งเมตตา	 พระบิดาโอบอุ้มคุ้มครองเรา

ภัศม์ 
๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑

80  อุดมศานต์ มีนาคม 2018

crist 1-80 March 61.indd   80 3/4/61 BE   8:34 PM








