




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ประจ�าปี ค.ศ. 2018 เมษายน 

เพื่อนักเศรษฐศาสตร์จะได้มีความกล้าหาญ ในการปฏิเสธเศรษฐกิจแบบกีดกัน  

และรู้วิธีที่จะเปิดเส้นทางใหม่ได้อย่างไร 

“พึงระลึกว่า เราทุกคนต้องสวดภาวนาเพื่อพระศาสนจักรเราต้องสวดภาวนา 

เพื่อคนชรา คนป่วย เด็กและเยาวชน และบรรดาผู้ที่ถูกเบียดเบียน  

เพื่อพระเจ้าจะได้ประทานพละก�าลังให้กับพวกเขา 

จะได้ไม่สูญเสียความเชื่อและความหวัง”

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
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ฝูงสิงโตเข้าท�าร้ายในสะมาเรีย
(2พกษ 17:21-41)

	เมื่อพระเยซูเจ้าประสูติเรานับเป็น	ค.ศ.1	และหากนับถอยหลังไปก่อนพระองค์จะเสด็จมา
บังเกิดราว	586	ปี	(586	ก.ค.ศ.)	อาณาจักรอิสราเอล	มีกรุงสะมาเรียเป็นเมืองหลวง	ก็ถูกอาณาจักร
อสัซเีรียมาตแีตก	เราจงึต้องรู้ก่อนว่าแผ่นดนิอสิราเอลโบราณ	ตัง้แต่สมยักษตัรย์ิซาโลมอนเป็นต้นมา	 
พวกเขาได้แตกแยกกันเป็นอาณาจักรอิสราเอล	 (ฝ่ายเหนือ)	 และอาณาจักรยูดาห์	 (ฝ่ายใต้)	 เมื่อ
อาณาจักรอิสราเอลแตก	 พวกอัสซีเรียต้องการท�าลายชาติพันธุ์ให้หมดสิ้น	 วิธีการก็คือกวาดต้อน
ผูค้นชาวอสิราเอลออกจากกรุงสะมาเรยี	และน�าผูค้นเชือ้ชาตต่ิางๆ	หลายเผ่าพนัธุเ์ข้ามาอาศยัอยูแ่ทน	
และแต่งงานกับหญิงพื้นเมือง	 เพื่อให้ลูกหลานท่ีคลอดออกมาเป็นเชื้อชาติผสม	 เพื่อจะได้สิ้นชาติ 
อิสราเอลเลยทีเดียว

เมื่อคนต่างเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของพระเป็นเจ้าพวกเขาได้ท�าสิ่ง 
อันไม่บังควร	คือต่างก็น�าเอารูปเคารพ	เทวรูป	และเทพเจ้าของตนเข้ามากราบไหว้	หากเราอยากรู้
ว่าเพื่อนบ้านของชาวอสิราเอลนบัถือพระอะไรบา้งก็ควรจะอ่านพระคมัภร์ีตอนนี้	(2พกษ	17:29-34)	
ผลร้ายของการไม่เคารพพระยาห์เวห์องค์พระผูเ้ป็นเจ้าในแผ่นดนิศกัดิส์ทิธ์ิก่อให้เกดิฝงูสงิโตเข้ามา 
ท�าร้ายกัดกินผู้คน	 จนพระราชาแห่งอัสซีเรียต้องเรียกบรรดาสมณะกลับมาในแผ่นดินอิสราเอล	
เพื่อสอนชนต่างเชื้อชาติให้รู้จักกฎหมายของโมเสสและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในแผ่นดินศักดิ์สิทธ์ิ	
บรรดาสมณะเหล่านี้จึงเข้าอยู่อาศัยที่เมืองเบธเอล

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า...	ชาวยิวในแผ่นดินยูดาห์	(ฝ่ายใต้)	รังเกียจชาวสะมาเรีย	(ฝ่ายเหนือ)	
เพราะถือว่าเป็นลูกผสมไม่บริสุทธิ์	มิใช่เป็นลูกของพระเจ้าที่แท้จริง	ความบาดหมางของชาวยิวและ
ชาวสะมาเรียคงเนื่องจากการขาดความรัก	เห็นอกเห็นใจพี่น้องร่วมชาติที่ต้องพบชะตากรรมอันยาก
ล�าบาก	 บ้านแตกสาแหรกขาด	 พระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์จึงเสด็จลงมาบังเกิดและทรงสอน 
พวกเขาให้รู้จกัรักพีน้่องอย่างไม่มีเชือ้ชาติขดีคัน่	เช่น	ในเรือ่งชาวสะมาเรยีใจด	ี(ลก	10:29-37)	และ 
หญงิชาวสะมาเรียทีบ่่อน�า้ของยาโคบ	(ยน	4:1-42)	ข้าแต่พระผูเ้ป็นเจ้า	โปรดให้ลกูรูจ้กัตรงเข้าช่วยเหลอื 
ทันทีเมื่อมีผู้ต้องการ	โดยลืมอดีตที่อาจจะมีความบาดหมาง	และหวังดีต่อเขาต่อไปในอนาคตด้วย
เทอญ 
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

สมโภชปัสกาขององค์พระเยซูเจ้า	 ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่	
1	 เมษายน	 อุดมศานต์ขอเสนอภาพการกลับคืนพระชนมชีพของ 
พระเยซูเจ้าต่างจากปีที่แล้วๆ	 มา	 จงใจเสนอว่าแผนการไถ่บาป
มนุษย์นั้น	 พระบิดาทรงประทับอยู ่กับพระบุตรของพระองค ์
ตลอดเวลา	 เป็นผู้ร่วมการไถ่บาปมนุษย์พร้อมกับองค์พระจิตเจ้า	
ซึ่งรัศมีที่พระเศียรของพระบิดา	 ศิลปินจะวาดเป็นรูปสามเหลี่ยม
ซึ่งหมายถึง	พระตรีเอกภาพ	พระบิดา	และพระบุตร	และพระจิต	 
พระบิดาทรงอุ้มโลกไว้ในพระหัตถ์	 โลกที่รอดพ้นจากบาปและ 
ความตาย	 เป็นโลกที่พระเจ้าทรงรักจนถึงกับประทานพระบุตรแต่
องค์เดยีวของพระองค์	เพือ่ทกุคนทีเ่ชือ่ในพระบตุรจะไม่พนิาศแต่จะ
มีชีวิตนิรันดร	(ยน	3:14-21)	ภาพนี้ยังสะท้อนข้อความพระคัมภีร์	
ฟป	2:6-11	ที่นักบุญเปาโลสรุปเรื่องราวของพระเยซูเจ้าลงไว้อย่าง
หมดจดเพียง	8	บรรทัดเท่านั้น	และ	3	บรรทัดสุดท้ายของตอนนี้ 
ท่านเขียนว่า	พระเจ้าจึงทรงเทิดทูนพระองค์ขึ้นสูงส่ง	และประทาน
พระนามให้แก่พระองค์	 พระนามนี้ประเสริฐกว่านามอ่ืนใดทั้งสิ้น	
เพื่อทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดิน	รวมทั้งใต้พื้นพิภพ	จะย่อเข่า 
ลงนมสัการพระนาม	“เยซ”ู	นี	้และเพือ่ชนทกุภาษาจะได้ร้องประกาศว่า	 
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า	 เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของ
พระเจ้า	พระบิดา

ปกหน้าใน

เหตุการณ์เรื่องศิษย์สองคนเดินทางไปเอมมาอูส	 มีเพียง
พระวรสารของนักบุญลูกาเพียงท่านเดียวท่ีบันทึกเรื่องนี้เอาไว้	
พระวรสารอกีสามฉบบัทีเ่หลอืไม่ม	ีหลงัวนัสมโภชปัสกาเราต้อง
อ่านเรือ่งนีใ้นพธีิกรรมอย่างแน่นอน	นบัเป็นเหตุการณ์ท่ีทรงพลงั
และให้แรงบันดาลใจแก่ผู้คนตลอดมาทุกยุคทุกสมัย	 ภาพนี ้

เป็นภาพวาดเรื่องราวศิษย์สองคนเดินทางไปหมู่บ้านเอมมาอูสที่แปลก	บรรยากาศเป็นการเดินผ่าน
ป่าแต่ก็มีแสงสว่างตรงทางเดินและปลายทาง	 อีกทั้งบุคคลที่มาร่วมเดินทางตรงกลาง	 ก็มีแสงเรือง
สว่างส่องบนร่างของเขา.....ชื่นใจในวันปัสกาทุกท่านครับ

หมายเหตุ : ภาพปกเป็นภาพเน้นชัยชนะแห่งปัสกาขององค์พระเยซูเจ้า ภาพที่เพิ่มเข้ามาในหน้าขาว-ด�านี้ เป็นภาพของ
พระบิดาเจ้าผู้ทรงร่วมแผนการไถ่บาปมนุษย์ในพระตรีเอกภาพ
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“อ่านอกีครัง้”	เป็นเหมอืนชือ่ธมีหลกัของการจดังานสปัดาห์หนงัสอืแห่งชาตคิรัง้ล่าสดุ	
(แว่ว	ๆ 	มาว่าครัง้ต่อไปอาจจะไม่สามารถจัดท่ีศนูย์การประชมุแห่งชาติสริกิต์ิิได้แล้ว	เพราะจะ
มีการปิดปรับปรุง)	งานที่เกิดการมารวมตัวกันทั้งของหนังสือ	นักเขียน	ผู้จัดพิมพ์ส�านักพิมพ์	 
หรือนักอ่าน	ย่อมเป็นสนามที่น่าสนใจ	 เพราะกลุ่มเป้าหมายโดยตรงมารวมกันอยู่พร้อมหน้า
พร้อมตา	น่าดใีจต่อไปทีย่งัเหน็คนอ่านมาชมุนมุกนัเนอืงแน่น	จนตัวกระผมเองมกัจะเลอืกไป
วันที่คนน้อย	รายการแบบนี้ในแต่ละปี	เทรนด์	หรือกระแสก็เปลี่ยนไป	ปีนีจ้ะโดยการก�าหนด
ของใคร	หรือไม่มีการก�าหนดใด	ทุกคนก็ยอมรับและเข้าใจตรงกันว่า	“หนังสือประวัติศาสตร์
มาแรง”

ในงานสัปดาห์หนังสือมีการจัดนิทรรศการชื่อเดียวกับงาน	 ดูน่าสนใจมากๆ	 เพราะ
มันบอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์การพิมพ์หนังสือ	 ไล่เรียงมาทั้งในระดับโลกและแวะ
เข้ายังประเทศไทย	 มันตอกย�้าความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ของผมในมุมหนึ่งเลยทีเดียว	
“ประวัติศาสตร์มันอยู่ที่ว่าใครเขียน”

“ภาษาไทย	 เช่นเดียวกับภาษาอื่นทั่วโลกที่มีการสั่งสม	 และพัฒนาออกมาเป็น
เอกลักษณ์ประจ�าชาติ	แต่การอ่านออกเขียนได้ของสังคมไทยยุคโบราณจ�ากัดในแวดวงชั้นน�า	 
และศาสนจกัร	การอ่านเริม่เป็นท่ีกว้างขวางในสยาม	เมือ่หมอบรดัเลย์ได้ต้ังโรงพมิพ์มชิชนันารี 
ในปี	พ.ศ.	2379	(ค.ศ.	1836)	อกี	3	ปีต่อมาพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูหั่วได้ว่าจ้างให้
หมอบรัดเลย์พิมพ์ประกาศห้ามสูบฝิ่นจ�านวน	9	พันฉบับ	ถือว่าเป็นเอกสารราชการฉบับแรก 
ที่จัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน”	(ข้อมูลจากเอกสารประกอบนิทรรศการ	 “อ่านอีกครั้ง”)	
แต่เอกสารราชการฉบับแรก	อาจไม่ได้แปลว่าหนังสือเล่มแรก	หนังสือที่อ้างถึงว่าเป็นหนังสือ
เล่มแรกและมปีีชดัเจนกค็อื	หนงัสอืค�าสอนครสิต์ตงั	จดัพมิพ์ในปี	1719	ทีก่ล้าฟันธงขนาดนัน้	 
เพราะในหนงัสอืเองกเ็ขยีนถงึปี	ค.ศ.	ทีจ่ดัพมิพ์ไว้ด้วย	น่าเสยีดายทีเ่มือ่พดูถงึหนงัสอืเล่มต้นๆ 
หนังสือจากฝั่งคาทอลิกมักถูกหลงลืมไปอย่างมีนัยยะ

เดอืนเมษายน	2018		มาพร้อมกบัความสบัสนของอากาศ	เดีย๋วหนาว	เดีย๋วร้อน	เป็น
อกีอย่างในชวีติทีค่าดเดาได้ยาก	ผมมเีดนิทางไปร่วมประชมุกบันกัสือ่สารคาทอลกิจากทัว่โลก	
ที่เป็นคณะกรรมการบอร์ดตามภาคพื้นทวีปต่างๆ	 คงจะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่น่าสนใจ	 
ในการเรียนรู้แล้วน�ามาปรับใช้ในการท�างานสื่อของพระศาสนจักรในประเทศไทยต่อไป	 
กลับมานับไปข้างหน้าอีก	2	อาทิตย์กว่า	สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยได้แพลนไว้ว่าจะพา
พี่น้องที่สนใจประวตัิศาสตร์ครสิตศาสนาในจดุตั้งตน้	ได้ไปยงัทีจ่รงิ	ฟงัเรือ่งจากผู้รบัผดิชอบ
ประวัติศาสตร์ของคริสตศาสนาในประเทศไทย	ไม่มโน	ไม่คาดเดา	ไม่จินตนาการ	เพราะสิ่ง
เหล่านั้นมันเยอะไปแล้ว	ตามหาความจริงและท�าความเข้าใจแบบเปิดตาเปิดใจกันดีกว่า

ปกตแิล้วการอ่านไม่เคยท�าร้ายใคร	จะอ่านกีค่รัง้หรอือ่านอกีครัง้กไ็ปอ่านกนัเถอะครบั	
อ่านเสร็จแล้วกลับมาอ่านชีวิตของตนเอง	ให้มีความสุขและอยู่ในศีลในพรเสมอ

บรรณาธิการบริหาร
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ปฏิทิน
เดือนเมษายน

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา  
(ฉลองพระเมตตา) 

สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้า
ทรงกลับคืนพระชนมชีพ

กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม  
ขอเชิญร่วมแบ่งปันพระวาจา  

โดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย 
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018 

เวลา 13.00 น. ที่ตึกวันทามารีย์ ชั้น 2  
วัดเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร 

 สังฆมณฑลราชบุรี คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ  
ขอเชิญร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิก ระดับชาติ ครั้งที่ 13   

“กิจเมตตา ศิษย์พระคริสต์ ชีวิตจิตผู้สูงวัย”  
ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม  

วันที่ 27-28 เมษายน 2018

วันที่ 8 เมษายนวันที่ 1 เมษายน

วันที่ 22 เมษายน วันที่ 27-28 เมษายน

วันที่ 9 เมษายน

วันที่ 21 เมษายน

81

22 27-28

9

21

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

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 

ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์วันปัสกา 
เสวนา “พระหัตถ์ของพระเจ้า 
ทรงพลานุภาพ” 
(เทียบ อพยพ 15:16)  
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2018  
เวลา 08.30-12.30 น.  
ที่ห้องนมัสการ ชั้น 4  
สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

คณะซิสเตอร์กลาริส กาปูชิน พนม ขอเชิญร่วมขอบพระคุณพระเจ้า
โอกาสครบ 30 ปีแห่งการเปิดอารามแม่พระแห่งปวงเทวา  
และหิรัญสมโภชแห่งการปฏิญาณตนของซิสเตอร์มาเรีย ฟรังซิสกา  
พิลัยพันธ์ นักพรรษา ซิสเตอร์มาเรีย เกียรา บังอร ชาภิรมย์  
พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2018 เวลา 10.00 น.  
ที่อารามแม่พระแห่งปวงเทวา พนม จ.สุราษฎร์ธานี 

6  อุดมศานต์ เมษายน 2018

crist 1-80 April 61.indd   6 4/2/61 BE   3:15 AM



สารบัญ
Contents

อุดมศานต์

คณะผู้จัดทำา
ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	 
พระคุณเจ้าประธาน	ศรีดารุณศีล	

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
พระสังฆราชลือชัย	ธาตุวิสัย
ภราดาหลุยส์	ชาแนล 
อ.ชัยณรงค์	มนเทียรวิเชียรฉาย

เจ้าของ 
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ผู้อำานวยการ 
คุณพ่ออนุชา	ไชยเดช

บรรณาธิการบริหาร 
คุณพ่ออนุชา	ไชยเดช

หัวหน้ากองบรรณาธิการ 
วัชรี	กิจสวัสดิ์

กองบรรณาธิการ 
เสกสรร	กองค�า	

อุดมศานต์ นิตยสารรายเดือน
ค่าบ�ารุงปีละ	400	บาท	 
โอนเข้าบัญชี	ธนาคารกรุงเทพ	 
สาขาย่อยโอเรียนเต็ล	บัญชีสะสมทรัพย์	 
ชื่อบัญชี	การพิมพ์คาทอลิก	เลขที่	226-0-006040	 
เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย	การพิมพ์คาทอลิก

สำานักงาน 
122/11	ซ.นนทรี	14	(นาคสุวรรณ)	ถ.นนทรี	แขวงช่องนนทรี	 
เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10120	โทร.	0-2681-3900	ต่อ	1805	
โทรสาร	0-2681-5401	
CATHOLIC PRESS OF THAILAND
122/11	Soi	Nonsi	14	(Nak	Suwan)	Nonsi	Rd.,	 
Chong	Nonsi,	Yannawa	Bangkok	10120	Thailand	
Tel.	0-2681-3900	ext.	1805	Fax	0-2681-5401
E-mail	:	udomsarn@gmail.com	
Website	:	udomsarn.com

พิมพ์ที่ 

โรงพิมพ์อัสสัมชัญ	โทร.	0-2268-1646-8	

เพลท 
บริษัท	วี.ไอ.พี.	โทร.	0-2683-5544-5

วิสัยทัศน์ 

ประชากรของพระเจ้าร่วมเป็น

หนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา 

ติดตามและประกาศพระเยซู 

คริสตเจ้า

พันธกิจ 

พระศาสนจักรในประเทศไทยมุ่งอุทิศตนฟื้นฟู

ชีวิตให้สนิทกับพระคริสตเจ้าโดยอาศัยพระ

วาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งเดียวร่วมมือ

และแบ่งปันซ่ึงกันและกัน แสวงหาคุณค่าพระ

อาณาจักรในบริบทสังคม เสวนาฉันพี่น้องกับ

ผูม้คีวามเชือ่อืน่ ประกาศพระเยซคูรสิตเจา้ และ

เปน็ประจกัษพ์ยาน ดว้ยการดำาเนนิชวีติเรยีบงา่ย  

รักและรับใช้ปวงชน โดยเน้นผู้ยากไร้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ 

นักบวช และฆราวาสทั่วไป

2. เพื่อเสนอข่าวสาร บทความ สารคดี 

บันเทิงคดี บทวิจารณ์ที่มีคุณค่าต่อชีวิต

ตามจิตตารมณ์พระวรสาร

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ

อันดีระหว่างประชาชนในด้านศาสนา 

สังคม และวัฒนธรรม

สกู๊ป/บทความพิเศษ/สัมภาษณ์

6	 ปฏิทินคาทอลิก
8	 160	ปีแห่งการประจักษ์ของแม่พระที่เมืองลูร์ด
	 ร�าพึงไตร่ตรองข้อคิดที่ได้รับจากการประจักษ์ 
	 ของแม่พระ

ชีวิตคริสตชน

30	 ข้างธรรมาสน์
31	 กว่าจะเป็นนักบุญ	
32	 ระหว่างเดือน	
34	 วันละก้าวกับพระเยซู
36	 บันทึกธรรมทูต	
39	 บทความเตือนใจตนเอง	
	 ไม่มีความเจ็บปวดที่สูญเปล่า
42	 บัญญัติศัพท์
43	 ท่วงท�านองแห่งรัก
44	 พระพรที่ส�าคัญ	 วันเวลา
46	 ผ่านมา	55	ปี	พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง	
48	 คริสต์	คิด	กับนักจิตฯ
53	 ไต่ตามโค้งตะวัน
60	 เยาวชนของเรา

เด็กและเยาวชน

63	 ชวนน้องคุย
66	 ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
68	 มุมเด็กศิลป์	
73	 เกมสโมสร

กวี-ศิลป์

69	 พงศ์	ประมวล
76	 บทความ	ธรรมล�้าลึกปัสกา
78	 บทสวดของฉัน
80	 เขียนบทกวี	เขียนชีวิต

crist 1-80 April 61.indd   7 4/2/61 BE   3:15 AM



160 ปีแห่งการประจักษ์ของแม่พระที่เมืองลูร์ด
ร�าพึงไตร่ตรองข้อคิดที่ได้รับจากการประจักษ์ของแม่พระ

สกู๊ป
คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

บทน�า

วนัที	่11	กมุภาพนัธ์	ค.ศ.	1858	ณ	ถ�า้มสัซาเบยีล	 
(Massabieille)	ที่ในเวลานั้นใช้เป็นที่พักชั่วคราว
ของคนเล้ียงสัตว์และฝูงสัตว์เลี้ยง	 เป็นสถานที่ที่
หมูป่ามาหาอาหารและพักนอนที่นั่น	 เด็กหญิงอาย	ุ
14	ปีคนหนึ่งชื่อแบร์นาแด๊ตได้เห็นแม่พระประจักษ์
มาเป็นครั้งแรกที่นั่น	 และแม่พระได้ประจักษ์มาหา
ท่านอย่างต่อเนื่องถึง	 18	 คร้ัง	 (ระหว่างวันที่	 11	
กุมภาพันธ์	-	วันที่	16	กรกฎาคม	ค.ศ.	1858)

เป็นเวลา	 160	 ปีแล้วนับจากการประจักษ์
ครั้งแรกของแม่พระเมืองลูร์ดจนถึงวันนี้	 (ค.ศ.	
2018)	 ตลอดระยะเวลาที่ผ ่านมาสักการสถาน 

แม่พระเมืองลูร์ดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคริสตชน 
ผู้มีความรักต่อพระเจ้าและความศรัทธาภักดีต่อ
แม่พระ	 มีผู ้ไปแสวงบุญที่สักการสถานแห่งนี้
เป็นจ�านวนมาก	 ประมาณปีละ	 5-6	 ล้านคน	
และเชื่อว่านับจากวันที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรก
จนถึงวันนี้มีผู ้ไปแสวงบุญท่ีสักการสถานแห่งนี้ 
ประมาณ	200	ล้านคน	 เมื่อกลับจากการแสวงบุญ
หลายคนได้ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจของ
สักการสถานแห่งนี้	 เช่น	 เรื่องราวการประจักษ์ของ
แม่พระเมืองลูร์ด	 สารของพระนาง	 ประสบการณ์ 
ฝ่ายจติดีๆ 	ทีต่นได้รบั	บรรยากาศของการภาวนาทีช่วน 
ศรัทธา	การแห่โคมพร้อมทั้งสวดสายประค�าในยาม
ค�า่คนื	ขบวนแห่ศลีมหาสนทิส�าหรบัผูป่้วย	อาสาสมคัร 
ที่มาใหบ้รกิารตอ่ผูป้ว่ยด้วยจติตารมณแ์หง่ความรกั 
และเสียสละ	 การได้อาบน�้าท่ีมีต้นก�าเนิดจากการ
ประจักษ์ครั้งที่	9	ของแม่พระ	การหายจากโรคโดย
อัศจรรย์	 ชีวิตศักดิ์สิทธ์ิที่น่าประทับใจของนักบุญ 
แบร์นาแด๊ต	 รวมทั้งพระพรที่พวกเขาได้รับจาก
พระเจ้าผ่านทางค�าเสนอวิงวอนของแม่พระและ
นักบุญแบร์นาแด๊ต	 ฯลฯ	 ผ่านทางสื่อและช่องทาง 
การสื่อสารต่างๆ	มากมาย	หลากหลายภาษา	ไม่ว่า 
จะเป็นเวบ็ไซต์	หนงัสอื	นติยสาร	ภาพยนตร์	หนงัสัน้ 
รายการวิทยุ	 หรือด ้วยการบอกเล ่ าแบ ่งป ัน
ประสบการณ์แบบปากต่อปากของผู้ที่มีโอกาสไป
แสวงบุญที่ลูร์ด

นักบุญแบร์นาแด๊ตผู้ซ่ึงแม่พระทรงเลือก
ให้ได้เห็นและรับสารจากพระนางเป็นเพียงเด็กหญิง 
ธรรมดาๆ	คนหนึง่	ท่านไม่มอีะไรทีโ่ดดเด่น	แถมยงั

8  อุดมศานต์ เมษายน 2018

crist 1-80 April 61.indd   8 4/2/61 BE   3:15 AM



เป็นเด็กขี้โรค	ยากจน	และอ่อนด้อยทางสติปัญญา	
แต่ท่านมีจิตใจที่บริสุทธิ์งดงาม	 ซื่อตรง	 และเปี่ยม 
ด้วยความเชือ่	ความศรทัธา	และความรกัต่อพระเจ้า	
ชวนให้พ่อคิดถึงค�าสอนของพระเยซูเจ้าในพระ 
วรสารทีว่่า	“ข้าแต่พระบดิา เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดนิ ข้าพเจ้า
สรรเสรญิพระองค์ทีท่รงปิดบงัเร่ืองเหล่านีจ้ากบรรดา
ผูม้ปีรชีาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผูต้�า่ต้อย  
ถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้า พระองค์พอพระทัยเช่นนั้น” 
(มธ	11:25-26)

1. เหตุการณ์ก่อนการประจักษ์ของแม่พระ

เมืองลูร์ด ครอบครัวซูบีรูส์ และชีวิตวัยเด็ก

ของนักบุญแบร์นาแด๊ตก่อนการประจักษ์ของ

แม่พระ

เหตกุารณ์ก่อนการประจกัษ์ของแม่พระเมอืงลร์ูด

อาจกล่าวได้ว่าในช่วงปลายศตวรรษที่	 18	
บรรยากาศในประเทศฝรั่งเศสเป็นบรรยากาศแห่ง
ความขดัแย้ง	ประเทศทีค่รัง้หนึง่เคยถกูขนานนามว่า	 
“บุตรหัวปีของพระศาสนจักร”	เนือ่งจากเป็นประเทศ
ทีค่วามเชือ่คาทอลกิหยัง่รากลกึนบัตัง้แต่ปี	ค.ศ.	496	
เมือ่กษตัรย์ิโกลวสิทรงรบัศลีล้างบาปจากนกับุญเรมี	 
พระสงัฆราชเมอืงแรงส์ในวนัพระครสิตสมภพ	พร้อม 
กบัทหารอกี	3,000	คน	และทรงน�าชาตฟิรงัค์	(ประเทศ
ฝรั่งเศสในปัจจุบัน)	 ให้กลับเป็นชาติคาทอลิก 
ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา	 พระศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศแห่งนี้	 ครั้งหนึ่งเคยภาคภูมิใจเป็นอย่าง
ยิ่งที่สมาชิกบางท่านได้รับเลือกจากพระศาสนจักร
สากลให้ด�ารงต�าแหน่งพระสันตะปาปา	 มีสมาชิก 
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บางท่านเป็นนกับุญผู้ศักดิ์สิทธิ์	และสมาชิกบางท่าน
เป็นผู้เห็นการประจักษ์ของพระเยซูเจ้าหรือแม่พระ	

ความเชื่อคาทอลิกในประเทศฝรั่งเศสถูก 
ส่ันคลอนด้วยการปฏิวัติฝร่ังเศสในปี	 ค.ศ.	 1789	 
คริสตชนถูกเบียดเบียน	 วัดและอารามนักบวช
มากมายถูกเผาท�าลาย	 ในยุคต่อมาซึ่งเป็นยุค
จกัรวรรดิท่ี	1	ของนโปเลยีน	(ค.ศ.	1799)	นโปเลยีน 
ได้ควบคุมประเทศฝรั่งเศสด้วยก�าลังทหาร	 และ
ใช้นโยบายทางการเมืองที่แข็งกร้าวกับประเทศ
เพื่อนบ้าน	 ในประเทศฝรั่งเศสเองเกิดความ 
ขัดแย้งกันระหว่างความเชื่อทางศาสนาและความ
เชื่อในความรู ้ของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่รวมท้ัง 
ความคดิทีป่ฏเิสธศาสนา	แม้พระศาสนจกัรคาทอลกิ
จะได้รับการฟื้นฟูในปี	 ค.ศ.	 1801	 แต่ไม่อาจยุต ิ

ความขัดแย้งและการแยกกันอย่างสิ้นเชิงของ 
พระศาสนจักรกับรัฐ	 การปกครอง	 และการเมือง 
ของประเทศฝรั่งเศสซึ่งเกิดขึ้นอย่างถาวร

ลูร์ดอยู่ห่างไกลอย่างมากจากปารีสซึ่งเป็น 
เมืองหลวงซึ่งเป ็นศูนย์กลางของความขัดแย้ง
ระหว่างความเชื่อคาทอลิกและความก้าวหน้าทาง
วทิยาศาสตร์รวมทัง้ความคดิทีป่ฏเิสธศาสนา	กระนัน้ 
ก็ดีลูร์ดก็ยังได้รับอิทธิพลบ้างจากการเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมอืง	และเศรษฐกจิทีต่กต�า่อนัเป็นผลมาจาก 
การปฏิวัติอุตสาหกรรม	ก่อน	ค.ศ.	1866	ซึ่งเป็นปีที่ 
เปิดใช้ทางรถไฟที่ลูร์ด	 การเดินทางมายังลูร์ดมีวิธี
เดียวคือโดยรถม้าซ่ึงต้องใช้เวลานานมาก	 และการ
เดินทางเต็มไปด้วยความยากล�าบาก

ในช่วงเวลาระหว่างการประจักษ์ของแม่พระ	
ลร์ูดเป็นเพยีงต�าบลเลก็ๆ	ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ 
ท่ามกลางเทือกเขาพีเรนีส	 ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่าง 
ฝรั่งเศสกับสเปน	 ลูร์ดมีพลเมืองราวสี่พันคน	 ถนน
หนทางคับแคบ	บ้านช่องก็เก่าแก่	มีการปกครองใน
ระดับท้องถิ่น	 มีหนังสือพิมพ์	 และวัดประจ�าต�าบล	
พลเมอืงส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นเจ้าของกจิการโรงส	ีท�า
เหมอืงแร่	เลีย้งสตัว์	ท�านา	และเป็นกรรมกร	พวกเขา
แต่งตวัแบบชาวพเีรนสี	และใช้ภาษาท้องถิน่	มคีนชัน้สงู 
และผู้มีการศึกษาดีไม่มากนักที่ต�าบลเล็กๆ	แห่งนี้	

ใกล้ๆ	 ลูร์ดมีสักการสถานท่ีถวายความ
ศรัทธาต่อแม่พระและเป็นสถานที่แสวงบุญถึง 
สามแห่ง	คอื	สกัการสถานแม่พระแห่งเบธาราม	ห่างจาก 
ลูร์ดไปทางทิศตะวันตก	20	กิโลเมตร	สักการสถาน 
แม่พระแห่งเฮอาส	 ห่างจากลูร์ดไปทางทิศใต้	 50	
กิโลเมตร	 และสักการสถานแม่พระแห่งกาเรซอง	 
ห่างจากลูร์ดไปทางทิศตะวันออก	70	กิโลเมตร	เมื่อ
วันที่	8	ธันวาคม	ค.ศ.	1854	ก่อนการประจักษ์ของ
แม่พระที่ลูร์ด	4	ปี	สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ	ที่	9	
ทรงประกาศข้อความเชื่อเรื่องแม่พระปฏิสนธินิรมล	
คือแม่พระถือก�าเนิดมาโดยปราศจากบาปก�าเนิด
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ครอบครัวซูบีรูส์และชีวิตวัยเด็กของนักบุญ 

แบร์นาแด๊ตก่อนการประจักษ์ของแม่พระ

แบร์นาแด๊ต	ซบูรีส์ู	เกดิเมือ่วนัที	่7	มกราคม	
ค.ศ.	1844	ทีโ่รงสโีบล	ีท่านเป็นลกูสาวของนายฟรงัซวัส์	 
และนางหลุยส์	 ซูบีรูส์	 บิดามารดาของท่านแต่งงาน
ด้วยความรักและเป็นคริสตชนใจศรัทธา	 ท้ังสอง
ใช้ความรัก	 ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 ความเชื่อใน
พระเจ้า	 และการภาวนาเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต
ครอบครัว	 ด้วยบรรยากาศอันเปี่ยมด้วยความรัก
และความอบอุ่นในครอบครัว	 เราจึงไม่แปลกใจที่
แบร์นาแด๊ตเรียกโรงสีโบลีบ้านที่ท่านเกิดว่า	 “โรงสี
แห่งความสุข” 

นายฟรงัซวัส์และนางหลยุส์	ซบูรีส์ูมลีกูด้วย
กนั	9	คน	(เสยีชวีติตอนเดก็	5	คน)	แบร์นาแด๊ตเป็น
ลูกสาวคนโต	 ท่านรับศีลล้างบาปที่วัดนักบุญเปโตร	 
วัดประจ�าต�าบลลร์ูด	เมือ่วนัที	่9	มกราคม	ค.ศ.	1844	 
(สองวันหลังจากท่านเกิด	 และตรงกับวันครบรอบ
การแต่งงานหนึง่ปีของบดิามารดาของท่าน)	แม่ทนูหวั 
ของท่านคือแบร์นาร์ดคุณป้าของท่าน	 เธอได้ตั้งชื่อ 
นกับญุองค์อปุถมัภ์ให้กบัท่านคอื	“มารย์ี	แบร์นาร์ด”	 
แต่ใครมักเรียกท่านว่า	 “แบร์นาแด๊ต”	 ตามภาษา
ท้องถิ่น

	หลังจากที่แบร์นาแด๊ตเกิดมาได้ไม่นาน	ใน
เดือนพฤศจิกายน	ค.ศ.	1844	มารดาของท่านถูกไฟ
ลวกและไม่สามารถให้นมแก่ท่านได้	จึงส่งท่านไปที่
ต�าบลบาร์แทร์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากลูร์ด	 ให้ท่านไปอยู่
กับนางมารีย์	ลากือ	เพื่อเขาจะได้เป็นแม่นมให้ท่าน	
ท่านพักอยู่กับนางมารีย์	 ลากือเป็นเวลา	 18	 เดือน	
หลังจากนั้นท่านกลับมาเจริญชีวิตที่โรงสีโบลีอีกครั้ง
เมื่ออายุได้	 2	ปี	 4	 เดือน	ต่อมาบิดาของท่านเกิด
อุบัติเหตุท�าให้ต้องเสียดวงตาข้างซ้าย	 สุขภาพของ
แบร์นาแด๊ตเองก็ไม่สู้ดี	ท่านเริ่มเป็นโรคหืดเมื่ออายุ	
6	ขวบ

	ต่อมากิจการโรงสีของบิดาของท่านประสบ
ปัญหาเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดี	 ประกอบ
กับความใจดีที่บิดามารดาของท่านมีต่อลูกค้าและ 
คนยากจน	 ทั้งสองเปิดประตูบ้านต้อนรับและให้
ความช่วยเหลือแก่คนยากจน	 ส�าหรับลูกค้าที่มี
ความขัดสน	บิดามารดาของท่านอนุญาตให้พวกเขา
น�าเมล็ดข้าวและแป้งไปก่อนโดยผ่อนช�าระคืนเมื่อ 
พวกเขาหาเงนิมาได้	แต่ลกูค้าหลายๆ	คนไม่ได้ช�าระหนี	้ 
หรือช�าระหนี้คืนเป็นบางส่วน	 ท�าให้กิจการโรงสี
ขาดทุน	และต้องล้มเลิกกิจการในที่สุด	

	ในปี	ค.ศ.	1854	เมือ่แบร์นาแด๊ตอาย	ุ10	ปี	 
และเป็นปีที่สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ	 ที่	 9	 ทรง
ประกาศข้อความเชื่อเรื่องแม่พระปฏิสนธินิรมล	
ครอบครัวซูบีรูส์ต้องย้ายออกจากโรงสีและไปเช่า
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บ้านเก่าๆ	 อยู่	 ฟรังซัวส์ท�างานเป็นกรรมกรรับจ้าง
รายวัน	ส่วนหลุยส์รับจ้างท�างานบ้านบ้าง	ซักเสื้อผ้า
บ้าง	และรบัจ้างท�างานในทุง่นาบ้าง	เพือ่หารายได้มา
เลี้ยงดูลูกทั้ง	4	คน	คือ	แบร์นาแด๊ต	ลูกสาวคนโต	
ตัวแน๊ต	มารีย์	(เกิดวันที่	19	กันยายน	ค.ศ.	1846)	
ชอง	มารีย์	(เกิดวันที่	13	พฤษภาคม	ค.ศ.	1851)	
และยุสแต็ง	(เกิดวันที่	28	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	1855)	
หนึ่งปีต่อมา	ในฤดูใบไม้ร่วงปี	ค.ศ.	1855	เกิดการ
ระบาดของโรคอหิวาต์ที่ลูร์ด	 แบร์นาแด๊ตป่วยด้วย
โรคอหิวาต์	 แม้ท่านจะหายจากโรคแต่ผลของการ
เป็นอหิวาต์ท�าให้โรคหืดของท่านก�าเริบหนักขึ้น

	ระหว่างฤดหูนาวปี	ค.ศ.	1856-1857	แบร์นาแด๊ต 
ไปท�างานรับใช้ที่บ้านและร้านอาหารเล็กๆ	 ของป้า
แบร์นาร์ดแม่ทูนหัวของท่าน	 ในความยากล�าบาก
ท่ีท่านต้องเผชิญ	 ท่านภาวนาวอนขอพระเจ้าและ
ได้รับพลังจากพระองค์	 ผู้ที่พบแบร์นาแด๊ตเล่าว่า 
พวกเขาเห็นท่านถือสายประค�าในมือเสมอ

ในเดือนพฤศจกิายน	ค.ศ.	1856	ครอบครวั 
ซูบีรูส์ต้องเผชิญกับความยากล�าบากอย่างหนัก	
เนื่องจากบิดามารดาของแบร์นาแด๊ตตกงาน	 และ
ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน	 จึงต้องพาครอบครัวย้ายมา
อาศัยอยู่ท่ีบ้านซึ่งแต่เดิมเคยเป็นที่คุมขังนักโทษที่
เรียกว่ากาโช	(Cachot)	เป็นห้องพักเล็กๆ	ขนาด	
3.72	เมตร	x	4.40	เมตร	หรือประมาณ	16	ตาราง
เมตร	 ซึ่งมืดทึบและอับชื้น	 ของนายอังเดร	 ซายูส์	
ญาติของพวกเขา	

เกิดเรื่องน่าเศร้ากับครอบครัวซูบีรูส์อีกครั้ง
เม่ือวันท่ี	27	มนีาคม	ค.ศ.	1857	ฟรังซวัส์ถกูต�ารวจ
จบั	โดยถกูกล่าวหาว่าขโมยแป้งท�าอาหารจ�านวนหนึง่	
เขาถูกขังคุกโดยปราศจากความผิด	ที่สุดหลังจากที่
ถูกจ�าคุก	 9	 วัน	 ต�ารวจก็ปล่อยตัวเขาเมื่อวันที่	 4	
เมษายน	ค.ศ.	1857	เพราะไม่มีหลักฐานที่ยืนยันว่า
เขาท�าผดิจรงิ	ถงึกระนัน้เหตกุารณ์นีไ้ด้สร้างตราบาป	
และแผลลึกท่ีเจ็บปวดในจิตใจของฟรังซัวส์ผู้เป็น

คริสตชนที่ดีและหัวหน้าครอบครัวซูบีรูส์	 เพราะเขา 
ถูกเพื่อนบ้านบางคนมองว่าเป็นขโมย	 และผู้จ้าง 
บางคนก็ไม่จ้างเขาอีกต่อไปเนื่องจากเขามีประวัติท่ี 
ไม่ดีโดยเคยถูกจ�าคุกเพราะขโมยของของผู้อื่น

	ระหว่างเดอืนกนัยายน	ค.ศ.	1857	-	เดอืน
มกราคม	 ค.ศ.	 1858	 บิดามารดาของแบร์นาแด๊ต 
ส่งท่านไปท่ีต�าบลบาร์แทร์อีกครั้ง	 ให้ไปอยู ่กับ 
นางมารีย์	 ลากือ	 แม่นมของท่าน	 ไปท�างานรับใช้
ในบ้านและดูแลฝูงแกะของครอบครัวของนางมารีย์	
ลากือ	 เพื่อให้แบร์นาแด๊ตได้อยู่ในสภาพแวดล้อม 
ท่ีดีสุขภาพของท่านจะได้ฟื้นฟู	 และบรรเทาภาระ 
ค่าใช้จ่ายของครอบครัว	 พร้อมกันนั้นแม่นมของ
ท่านจะได้สอนค�าสอนเพือ่เตรยีมท่านรบัศลีมหาสนทิ 
ครั้งแรก	แต่การสอนค�าสอนไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่ 
เพราะท่านสติป ัญญาไม่สู ้ดี	 ท ่านพูดได้เพียง
ภาษาท้องถิ่นและไม่รู ้ภาษาฝรั่งเศส	 แม้ท่านจะ
กระตือรือร้นในการเรียนค�าสอน	 แต่การเรียน 
ไม่คืบหน้าเท่าใดนัก	 ท่านสวดเป็นภาษาฝรั่งเศสได้
เพียงบทข้าแต่พระบิดาและบทวันทามารีย์เท่านั้น	
แม่นมของท่านจงึสรปุว่าท่านไม่มคีวามสามารถพอที่
จะเรียนรู้ค�าสอนเพื่อเตรียมตัวรับศีลมหาสนิทได	้
เนื่องจากแบร์นาแด๊ตมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะ
รับศีลมหาสนิท	 ดังนั้น	 ท่านจึงขอบิดามารดากลับ
ไปอยูท่ีบ้่านเพือ่เรยีนค�าสอนตรยีมตวัรบัศลีมหาสนทิ 
ครัง้แรก	ท่ีสดุเมือ่บิดามารดาอนญุาต	ราวกลางเดอืน
มกราคม	ค.ศ.	1858	ท่านได้เดินทางกลับมาอาศัย
อยู่ที่บ้านกาโชที่ลูร์ด	

ไตร่ตรองจากเหตุการณ์ก่อนการประจักษ์ของ

แม่พระเมืองลูร์ด ครอบครัวซูบีรูส์และชีวิต 

วยัเดก็ของนกับญุแบร์นาแด๊ตก่อนการประจกัษ์

ของแม่พระ

ถ�้ า ที่ แม ่พระประจั กษ ์ ที่ ลู ร ์ ดมี ชื่ อ ว ่ า	 
“มัสซาเบียล”	(Massabieille)	เป็นภาษาถิ่นแปล
ว่า	 “หินเก่า”	 นักประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
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ออกเฟริดได้บรรยายถึงถ�้าแห่งนี้ในหนังสือของเธอ
ว่า	ตั้งแต่ศตวรรษที่	17	ถ�้าแห่งนี้เป็นที่พักชั่วคราว
ของคนเลี้ยงสัตว์และฝูงสัตว์เลี้ยง	 เป็นสถานที่ที่
หมูป่ามาหาอาหารและพักนอนที่นั่น	 ถ�้าอันต�่าต้อย 
ไร้คุณค่า และเคยเป็นที่พักส�าหรับสัตว์แห่งนี้  
ได้รับการยกฐานะขึ้นและมีคุณค่าเมื่อแม่พระ
ประจักษ์มา	 ถ�้าแห่งนี้กลายเป็นสถานที่สงบเงียบ
ส�าหรับการภาวนา	ความหวัง	สันติสุข	ความเคารพ	
และความเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักต่อพระเจ้า	
สิ่งนี้เตือนใจเราว่า เรามนุษย์เป็นคนบาปที่ต�่าต้อย 
เหมือนกับถ�้ามัสซาเบียลก่อนการประจักษ์ของ 
แม่พระ แต่ความรักของพระเจ้าโดยผ่านทางศีล 
ล้างบาปได้เปลี่ยนร่างกายของเราให้กลับเป็น 
พระวิหารของพระเจ้า	ท�าให้พ่อคิดถึงบทภาวนาของ
แม่พระในพระวรสารของนกับญุลกูา	“(พระเจ้า) ทรง
ยกย่องผูต้�า่ต้อยให้สงูขึน้”	(ลก	1:52)	ด้วยเหตนุีเ้ราจงึ
ต้องรกัษาชวีติของเราให้มคีณุค่าเสมอสมกับการเป็น
ที่ประทับของพระเจ้า ด้วยการหมั่นท�าความดีตาม 
พระประสงค์ของพระองค์ และหลีกหนีบาปซึ่งท�าให้
ชีวิตของเราซึ่งเป็นพระวิหารของพระเจ้าเปื้อนหมอง
และตกต�า่ หากเราพลาดพลัง้ตกในบาป ขอให้ค�าเตือน 
ของแม่พระเมืองลูร์ดที่ทรงสอนให้เราหมั่นสวด
ภาวนา กลับใจ ใช้โทษบาป อยู่ในใจของเราและ
ถูกน�ามาปฏิบัติเสมอในชีวิตของเรา 

บ้านหลังที่ครอบครัวซูบีรูส์ย้ายเข้ามาอาศัย
ก่อนการประจักษ์ของแม่พระ	 บ้านหลังนี้ซึ่งแต่เดิม
เคยเป็นที่คุมขังนักโทษ	 หรือที่รู้จักกันในนามของ 
กาโช	 (Cachot)	 ดูภายนอกแล้วเป็นบ้านหลัง
เล็กที่ไม่น่าอยู่	 มืดทึบ	 และอับชื้น	 ครอบครัวอยู่
อย่างแออัด	และยากจน	แต่บ้านนี้กลับงดงามด้วย 
ความรักต่อกันของบิดามารดา	 ความศรัทธาท่ี
พวกเขามีต่อพระเจ้า	 และความเชื่อที่มีชีวิตชีวาที่
ถ่ายทอดมายงัแบร์นาแด๊ตลกูสาวคนโต	ท�าให้ท่านมี
จิตใจที่บริสุทธิ์	ซื่อตรง	เปี่ยมด้วยความเชื่อ	ความ

ศรัทธา	และความรักต่อพระเจ้า	บ้านอันยากจนแต่
เปี่ยมด้วยความสุข เพราะมีความรักของพระเจ้า
น�าทาง	ท�าให้พ่อคดิถงึบ้านของครอบครวัศกัดิส์ทิธิท์ี ่
นาซาเร็ธซ่ึงเป็นแบบฉบับของครอบครัวท้ังหลาย	
สิ่งนี้เตือนใจเราว่าหากครอบครัวของเรามีพระเจ้า
น�าทาง มีครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เป็นแบบฉบับ และ
สมาชิกในครอบครัวด�าเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งตาม
ค�าสอนของพระเยซูเจ้า ครอบครัวของเราจะเปี่ยม
ด้วยพระพรของพระเจ้าและสันติสุขเสมอ จะไม่มี
ความเลวร้าย หรือความยากล�าบากใดๆ ท�าลาย
ครอบครัวของเราลงได้เลย

ในฤดูร้อนปี	ค.ศ.	1857	-	เดือนมกราคม	
ค.ศ.	 1858	 บิดามารดาของแบร์นาแด๊ตส่งท่าน
ไปที่ต�าบลบาร์แทร์	 ให้ไปอยู่กับนางมารีย์	 ลากือ	 
แม่นมของท่าน	เหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อให้แบร์นาแด๊ต 
ได้อยู ่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าที่บ้านกาโชเพื่อ
ฟื้นฟูสุขภาพของท่าน	 แต่เพราะแบร์นาแด๊ตอยาก
รับศีลมหาสนิทครั้งแรก	 และท่านรู ้ดีว่าหากอยู ่
ที่บาร์แทร์ต่อไป	 แม้จะมีชีวิตที่สะดวกสบายกว่า
อยู ่ท่ีบ้านกาโชแต่ท่านก็คงไม่ได้รับศีลมหาสนิท 
ครัง้แรกอย่างแน่นอน	ท่านจงึตดัสนิใจขอบดิามารดา
ของท่านกลับบ้าน	 ด้วยเหตุผลเดียวคือเพื่อเรียน
ค�าสอนตรียมตัวรับศีลมหาสนิทครั้งแรก	 ท่ีสุดเมื่อ
บิดามารดาอนุญาต	 ท่านได้เดินทางกลับบ้านกาโช
ท่ีลูร์ดเมื่อกลางเดือนมกราคม	 ค.ศ.	 1858	 ไม่ถึง
หนึง่เดอืนก่อนวนัทีแ่ม่พระประจกัษ์แก่ท่านครัง้แรก	 
(11	 กุมภาพันธ์	 ค.ศ.	 1858)	 เพราะท่านรักพระ
เยซูเจ้าสุดหัวใจและปรารถนาที่จะรับศีลมหาสนิท
ครั้งแรก จึงท�าให้ท่านได้พบกับแม่พระ จากการไป
หาฟืนท่ีถ�้ามัสซาเบียลเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นที่
บ้านเล็กๆ อันคับแคบของท่าน	สิ่งนี้ท�าให้เราคิดถึง
ค�าสอนของนักบุญเปาโลที่ว่า	 “พระเจ้าทรงบันดาล
ให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู ้ ท่ีรักพระองค์”  
(รม	 8:28)	 และสอนใจเราว่าความรักต่อพระเจ้า 
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สุดหัวใจน�าเราไปสูพ่ระพรของพระและสิง่ทีม่คีณุค่า
ยิ่งใหญ่ส�าหรับชีวิตของเราเสมอ “เพราะไม่มีสิ่งใด 
ที่พระเจ้าจะทรงกระท�าไม่ได้” (ลก	1:37)

2. การประจักษ์ของแม่พระเมืองลูร์ด 

	แม่พระประจักษ์ที่ลูร ์ดครั้งแรกเม่ือวัน
พฤหัสบดีที่	 11	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	1858	และครั้ง
สุดท้ายเมื่อวันศุกร์ที่	 16	 กรกฎาคม	 ค.ศ.	 1858	
รวมการประจักษ์ทั้งสิ้น	 18	 คร้ัง	 พ่อขอสรุป 
เรือ่งราวการประจกัษ์ของแม่พระเมอืงลร์ูด	และข้อคดิ 
ที่ได้จากการร�าพึงไตร่ตรองจากการประจักษ์ของ 
แม่พระดังนี้ครับ

การประจกัษ์ของแม่พระเมอืงลร์ูดสามคร้ังแรก

การประจักษ์ของแม่พระครั้งท่ีหนึ่ง : การพบ

กันครั้งแรก (วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 1858) 

แบร ์นาแด ๊ตไปเก็บฟ ืนกับน ้องสาวชื่อ 
ตัวแน๊ต	 มารีย์	 และเพื่อนหญิงอีกคนหนึ่งคือยาน 
อะบาดีที่ถ�้ามัสซาเบียล	ขณะที่ท่านถอดรองเท้าและ
ถุงเท้าเพื่อที่จะข้ามแม่น�้าก๊าฟไปยังถ�้ามัสซาเบียล	 
ท่านได้ยินเสียงลมพัดแรง	 แต่ต้นไม้บริเวณนั้น 
ไม ่ไหวติง	 ทันใดนั้นมีแสงสว ่างเกิดขึ้นที่ถ�้ า	 
ณ	 แสงสว่างนั้นท่านได้เห็นสตรีท่านหนึ่งสวมชุด
ขาว	มีผ้าคลมุผมสขีาว	คาดรดัประคดสฟ้ีา	ในมอืมี 
สายประค�า	และมีดอกกุหลาบสีเหลืองทองอยู่ที่เท้า	
แบร์นาแด๊ตรู้สึกกลัวจึงหยิบสายประค�าขึ้นมา	 ท่าน
อยากจะท�าส�าคัญมหากางเขน	 แต่ท่านไม่สามารถ
ยกมือของท่านขึ้นได้	สตรีงดงามผู้นั้นเริ่มท�าส�าคัญ
มหากางเขนก่อน	หลงัจากนัน้แบร์นาแด๊ตจงึสามารถ
ท�าส�าคัญมหากางเขนได้	 แม่พระและท่านต่างสวด
สายประค�า	 เมื่อสวดจบแม่พระส่งสัญญาณให้ท่าน
เข้าไปหา	 แต่ท่านไม่กล้าเข้าไป	 ไม่มีการพูดคุยกัน	
เป็นเพยีงการร่วมใจกนัสวดสายประค�า	และเมือ่สวด
สายประค�าจบแม่พระก็หายลับไป	

แบร ์นาแด ๊ต เล ่ าถึ งสิ่ ง ท่ีท ่ านเ ห็น ท่ีถ�้ า 
มัสซาเบียลให้ตัวแน๊ต	 มารีย์ฟัง	 และขอให้เธอ 
เก็บเป็นความลับ	 แต่เมื่อถึงบ้านน้องสาวของท่านก็ 
เล่าเรื่องทั้งหมดให้มารดาฟัง	มารดาของท่านไม่เชื่อ
และคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระจึงห้ามไม่ให้แบร์นาแด๊ต
ไปที่ถ�้าอีก

เย็นวันเสาร์ที่	 13	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	 1858	
แบร์นาแด๊ตไปแก้บาปครั้งแรกกับคุณพ่อโปแมง	 
คุณพ่อผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประจ�าต�าบลลูร์ด	 ท่าน
ได้เล่าให้คุณพ่อโปแมงฟังถึงสิ่งที่ท ่านเห็นที่ถ�้า 
มัสซาเบียล	 คุณพ่อโปแมงขออนุญาตแบร์นาแด๊ต
ท่ีจะเล่าเรื่องนี้แก่คุณพ่อเปรามาลคุณพ่อเจ้าอาวาส
ได้ทราบ	 แบร์นาแด๊ตยินยอมอนุญาตทันที	 เมื่อ 
คุณพ่อเปรามาลทราบเรื่องนี้	 ท่านกล่าวสั้นๆ	 กับ 
คุณพ่อโปแมงว่า	 “ให้เรารอคอย	 และดูกันต่อไป”	
ก่อนที่จะเปลี่ยนหัวข้อสนทนา

การประจักษ์ของแม่พระครั้งที่สอง : แม่พระยิ้ม 

(วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1858) 

แบร์นาแด๊ตรูส้กึเหมอืนมแีรงผลกัดนัภายใน
ให้ท่านไปท่ีถ�า้มสัซาเบียลอกีครัง้	แม้บิดามารดาของ
ท่านไม่อยากให้ท่านไปที่ถ�้าอีก	หลังจากไปฟังมิสซา
ที่วัดเสร็จแล้ว	 แบร์นาแด๊ตกลับมาที่บ้านพร้อมกับ
น้องสาวและเพื่อนๆ	 พวกเขาช่วยท่านอ้อนวอน 
บิดามารดาของท่านให้อนุญาตให้ท่านไปท่ีถ�้าจน
ส�าเร็จ	 โดยแบร์นาแด๊ตสัญญาว่าจะกลับมาให้
ทันสวดท�าวัตรเย็น	 เมื่อผ่านวัดท่านแวะเข้าไปเอา 
น�้าเสกมาหนึ่งขวด	 หลังจากท่ีแบร์นาแด๊ตสวด 
สายประค�าได้สิบเม็ด	 สตรีงดงามท่านเดิมได ้
ประจักษ์มา	 ท่านไม่แน่ใจว่าสตรีงดงามท่ีท่านเห็น 
มาจากพระเจ้าหรือมาจากปีศาจ	 ดังนั้น	 ท่านจึง
สาดน�้าเสกไปที่พระนาง	 แม่พระยิ้ม	 ก้มศีรษะ	 
แต่พระนางยงัคงไม่กล่าวอะไร	เมือ่สวดสายประค�าจบ 
แม่พระก็หายลับไป
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แบร์นาแด๊ตยังคงภาวนาโดยเข้าฌานแน่นิ่ง
ไป	 เพื่อนสองคนพยายามจะยกตัวท่านขึ้นมา	 แต่
พวกเขาท�าไม่ส�าเร็จและรู ้สึกว่าตัวท่านหนักมาก	
เด็กๆ	 ต่างตกใจและวิ่งจากถ�้าเพื่อไปหาคนมาช่วย
ท่าน	เมื่อทราบเรื่องนี้	อองตวน	นิโกเลา	ชายหนุ่ม 
แข็งแรงเจ้าของโรงสีที่ตั้งอยู ่ไม่ไกลนักได้ไปที่ถ�้า
และช่วยน�าท่านไปที่โรงสีของตน	 สักครู ่มารดา
ของท่านก็มาถึงพร้อมไม้เรียวในมือ	 เธอจะท�าโทษ 
แบร์นาแด๊ต	 แต่มารดาของอองตวน	 นิโกเลาห้าม
เธอไว้	 มารดาของแบร์นาแด๊ตไม่อนุญาตให้ท่านไป
ที่ถ�้ามัสซาเบียลอีก

การประจักษ์ของแม่พระครั้งที่สาม : ค�าสัญญา

ของแม่พระ (วันพฤหสับดีท่ี 18 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 

1858) 

วันอังคารที่	 16	 กุมภาพันธ์	 ค.ศ.	 1858	 
มาดามมิลเลต	์ (ผู้เคยว่าจ้างมารดาของแบร์นาแด๊ต
ให้มาท�างานให้เธอในบางครัง้)	มาขออนญุาตมารดา
ของท่านให้ท่านไปที่ถ�้าอีก	 เนื่องจากเธอคิดว่าสตร ี
ท่ีแบร์นาแด๊ตเห็นที่ถ�้าอาจจะเป็นวิญญาณเพื่อน 
ของเธอคอื	นางเอลซีา	ลาตาปี	อดตีประธานคณะธดิา
แม่พระซึ่งถึงแก่กรรมไปได้ไม่นาน	(เอลีซา	ลาตาปี	 
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่	2	ตุลาคม	ค.ศ.	1587)

เวลาเช้าราว	5.00	น.	ของวันพฤหัสบดีที่	18	
กุมภาพันธ์	มาดามมิลเลต์	และอังตัวแน๊ต	เปย์เรต์	
มารับแบร์นาแด๊ต	ทั้งสามเข้าร่วมมิสซาเช้าก่อนที่จะ
เดนิทางไปยงัถ�า้	องัตวัแน๊ตได้น�ากระดาษและปากกา
ไปด้วย	และแนะน�าให้แบร์นาแด๊ตขอให้สตรีงดงาม
ที่ท่านเห็นเขียนชื่อ	และสิ่งที่พระนางประสงค์ลงบน
กระดาษที่เธอจัดเตรียมมา

แบร์นาแด๊ตมาถึงถ�้าก่อนส่วนคนที่มาถึงคน
สุดท้ายคือมาดามมิลเลต์	 ทั้งสามคนคุกเข่าลงและ
เริ่มสวดสายประค�า	 แบร์นาแด๊ตพึมพ�าด้วยความ
ยินดีว่า	 “เธออยู่ที่นี่”	 เมื่อสวดสายประค�าเสร็จ	 

องัตวัแน๊ตส่งกระดาษและปากกาให้ท่าน	แบร์นาแด๊ต 
ยื่นกระดาษและปากกาออกไป	 เพื่อขอให้แม่พระ
เขียนชื่อของพระนาง	 เป็นครั้งแรกที่แม่พระตรัส	 
แม่พระยิ้มและตรัสเป็นภาษาท้องถิ่นว่า	“เรื่องที่ฉัน
จะบอกกบัหน	ูไม่จ�าเป็นต้องเขยีนหรอก”	สกัครูห่นึง่ 
แม่พระกล่าวกับแบร์นาแด๊ตอย่างอ่อนหวานว่า	 
“หนูจะกรุณามาที่นี่สัก	 15	 วันได้ไหมคะ”	 เมื่อ 
แบร์นาแด๊ตให้สัญญาว่าจะมาตามที่แม่พระต้องการ	
แม่พระได้ให้ค�าสัญญากับท่านว่า	“ฉันสัญญาว่าหนู
จะมีความสุข	 ไม่ใช่ในโลกนี้	 แต่เป็นในโลกหน้า	
(สวรรค์นิรันดร)”	

ชวนร�าพงึไตร่ตรองถงึการประจกัษ์ของแม่พระ

สามครั้งแรก

การท�าความดเีป็นเรือ่งยากเสมอ	ผู้ท่ีกระท�า
ความดีเปรียบเหมือนทองค�าที่ต้องการการพิสูจน์
ด้วยไฟ	 คือ	 ความยากล�าบากต่างๆ	 เช่น	 ความ
สงสัย	การเข้าใจผิด	และการถูกมองในแง่ลบ	แต่ 
ค�าสอนของพระเยซูเจ้าเป็นจริงเสมอ	“ผู้ใดยืนหยัด 
อยูจ่นถงึวาระสดุท้าย ผูน้ัน้กจ็ะรอดพ้น”	(มธ	24:13)	
ดูเหมือนไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่นักบุญแบร์นาแด๊ต 
พูด	 แต่ท่านยังคงยึดมั่นในความดี	 ในความจริง
ที่ท่านได้เห็น	 แน่นอนทีเดียว ความเข้มแข็งของ
ท่านมาจากความวางใจในพระเจ้า แม่พระ และ
ความช่วยเหลือจากพระนาง	 เหมือนเหตุการณ์ใน
การประจักษ์ครั้งแรก	เมื่อท่านเห็นแม่พระท่านรู้สึก
กลวัจงึหยบิสายประค�าขึน้มา	ท่านอยากจะท�าส�าคญั 
มหากางเขน	 แต่ท่านไม่สามารถยกมือของท่าน 
ขึ้นได้	 แม่พระเริ่มท�าส�าคัญมหากางเขนก่อน	 
หลังจากนั้นท่านจึงสามารถท�าส�าคัญมหากางเขนได้	

เรื่องนี้ท�าให้พ่อคิดถึงค�าสอนของนักบุญ 
เปโตรในบทจดหมายของท่านสามตอน	คอื	“พระเจ้า
มีพระประสงค์ให้เราท�าความดี... ใครจะท�าร้ายเรา
ได้ถ้าเรามุ่งมั่นในความดี... และจงท�าความดีต่อ
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ไปและจงมอบชีวิตของตนไว้ในพระหัตถ์ของพระ
ผู้สร้างผู้ทรงความซื่อสัตย์...”	 (เทียบ	 1ปต	 2:15;	
3:13	;	4:19)	ขอให้เรายึดมั่นในความดีเสมอ ด้วย
กาย วาจา ใจ และมั่นใจเสมอเหมือนนักบุญ 
เปโตรและนักบุญแบร์นาแด๊ตว่า พลังที่จะท�าให้เรา
ยึดมั่นในความดีจนถึงวาระสุดท้ายมาจากพระเจ้า
และพระมารดาของพระองค์

“หนูจะกรุณามาที่นี่สัก 15 วันได้ไหมคะ” 
เป็นถ้อยค�าท่ีอ่อนหวานทีไ่ม่มใีครเคยพดูกบันักบุญ
แบร์นาแด๊ตมาก่อน	แม่พระพดูอย่างเคารพให้เกยีรติ
ต่อเด็กหญงิผูต้�า่ต้อย	มคีวามหมายทีล่กึซึง้ต่อเราว่า	
“วิญญาณแต่ละดวง มนุษย์แต่ละคนมีค่าอย่างยิ่ง 
ในสายพระเนตรของพระนาง” จึงสร้างความมั่นใจ
แก่เราทุกคนที่จะฝากชีวิตของเราไว้ภายใต้การน�า
ของแม่พระด้วยความวางใจ แม่พระอยูเ่คยีงข้างเรา
เสมอไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ 

การที่แม่พระไม่เขียนชื่อของพระนางลง
ในกระดาษที่แบร์นาแด๊ตยื่นให้พระนาง	 แม่พระ
ต้องการจะสอนเราเรือ่งความเชือ่ว่ามนัไม่ใช่แค่เพยีง
การขีดเขียน	 หรือความเข้าใจทางสติปัญญา	 แต่
เป็นการกระท�าด้วยชีวิต	ดังนั้น	ข้าแต่พระแม่มารีย์
ท่ีรกั ลูกจะเช่ือพระเจ้ามใิช่แค่เพยีงด้วยค�าพดูเท่านัน้ 
แต่ความเชือ่ต่อพระเจ้าของลกูจะปรากฏออกมาด้วย
การปฏิบัติในชีวิตของลูกเสมอ

ค�าสัญญาทีแ่ม่พระให้กบันกับญุแบร์นาแด๊ต
ที่ว่า	“ฉันสัญญาว่าหนูจะมีความสุข ไม่ใช่ในโลกนี้ 
แต่เป็นในโลกหน้า (สวรรค์นิรันดร)” เตือนใจเรา
ด้วยเช่นกนัว่าบ้านแท้นรัินดรของเราคอืเมอืงสวรรค์ 
และการแบกกางเขนในชวิีตของเราแต่ละคนตดิตาม
พระเยซูเจ้า จะน�าเราไปสู่บ้านพระบิดาของเราใน
เมืองสวรรค์อย่างแน่นอนครับ	

การประจกัษ์ของแม่พระครัง้ที ่4-7 : การภาวนา 

(19-23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1858) 

แบร์นาแด๊ตรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับแม่พระ	
ท่านไปที่ถ�้ามัสซาเบียลทุกวัน	วันที่	22	กุมภาพันธ์
แม่พระไม่ได้เสดจ็มาทีถ่�า้เพือ่เป็นการทดลองใจท่าน	 
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองพยายามขัดขวางทุกวิถีทางไม่ให้
ท่านไปที่ถ�้า	 พวกเขากล่าวหาว่าท่านกุเรื่องขึ้น	 และ
สิ่งนี้ท�าลายความสงบในสังคม	 พวกเขาข่มขู่ท่านว่า 
จะจับท่านขังคุก	 จ�านวนประชาชนที่เชื่อว่าแม่พระ
ประจักษ์ที่ลูร์ด	 และติดตามแบร์นาแด๊ตมาที่ถ�้ามี
จ�านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 แม่พระตรัสกับแบร์นาแด๊ต
ในบางสิ่ง	ท่านเพียงรับฟังเงียบๆ	ด้วยความวางใจ
ในแม่พระ	รายละเอียดของการประจักษ์ครั้งที่	4-7	
มีดังนี้

การประจักษ์ของแม่พระครั้งที่ 4 เทียนเล่มแรก 

(วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1858) 

มาดามมิลเลต ์ขออนุญาตมารดาของ 
แบร์นาแด๊ตให้ท่านมาพักอยู่ที่บ้านของเธอซ่ึงอยู่ 
ไม่ไกลจากถ�า้มสัซาเบยีล	เพือ่จดัการให้ท่านเดนิทาง 
ไปท่ีถ�้าอย่างลับๆ	 แต่ท่านพักอยู ่ท่ีบ้านของเธอ 
ไม่นานนัก	เพราะป้าแบร์นาร์ดแม่ทูนหัวของท่านคิด
ว่าไม่เหมาะที่จะให้ท่านพักที่บ้านของมาดามมิลเลต	์ 
จึงไปรับท่านกลับบ้าน	 หลุยส์มารดาของท่าน	 
ป้าแบร์นาร์ด	 และสมาชิกบางคนในครอบครัว
ของท่าน	 ติดตามท่านไปที่ถ�้ามัสซาเบียลตั้งแต่การ
ประจักษ์ของแม่พระครั้งนี้เป็นต้นไป

แบร ์นาแด ๊ตไปที่ถ�้ าพร ้อมกับถือเทียน 
เล่มหนึ่งที่จุดอยู่ในมือ	 ผู้เดินทางไปที่ถ�้าพร้อมกับ
ท่านมีจ�านวน	8	คน	ธรรมเนียมการน�าเทียนมายัง 
ถ�้ามัสซาเบียลพร้อมทั้งจุดเทียนหน้าถ�้าถือก�าเนิด
มาจากเหตุการณ์นี้	 เมื่อมาถึงถ�้าทุกคนคุกเข่าและ
เริ่มสวดสายประค�า	 ในการประจักษ์ครั้งนี้แม่พระ
ประจักษ์มาในความเงียบเป็นเวลาสั้นๆ	 ประมาณ	
15	 นาที	 หลังจากสวดวันทามารีย ์ได ้สามบท 
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แบร์นาแด๊ตก็เร่ิมเข้าฌาน	 บางคนสังเกตเห็นว่า
ใบหน้าของท่านงดงามมาก

	แบร ์นาแด ๊ตเล ่ าถึ งตอนหนึ่ งของการ
ประจกัษ์ในครั้งนีว้่า	ขณะที่ท่านสวดมีเสียงมากมาย
ร้องเรียกท่าน	 คล้ายกับมีคนตั้งหมื่นคนก�าลัง 
โกรธจดั	น่ากลวัเหลอืเกนิ	เสยีงทีดั่งกว่าเพือ่นร้องว่า	
“ออกไป	ออกไปจากที่นี่”	แต่เมื่อสตรีงดงามมองไป
ยังแม่น�้าก๊าฟซึ่งเป็นที่มาของเสียงนั้น	 และเสียงนั้น	
(เสียงของปีศาจ)	ก็เงียบหายไป”	

การประจักษ์ของแม่พระครั้งที่ 5 แบร์นาแด๊ต

เศร้า (วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1858) 

มีผู้ติดตามแบร์นาแด๊ตไปที่ถ�้ามัสซาเบียล
จ�านวน	30	คน	หลังจากที่ทุกคนสวดสายประค�าได้
ประมาณ	15	นาทีแม่พระก็ประจักษ์มา	แบร์นาแด๊ต
เข้าฌานตลอดเวลาของการประจักษ์	 แม่พระสอน 
บทภาวนาบทหนึ่งแก่ท่านเป็นค�าๆ	 จนท่านจ�าได้	 
ท่านสวดบทภาวนาที่แม่พระสอนทุกวันตลอดชีวิต	
บทภาวนานี้เป็นความลับระหว่างท่านกับแม่พระ	
ท่านไม่เคยเปิดเผยบทภาวนานีแ้ก่ผู้ใดจนตลอดชวีติ	
หลังจากการประจักษ์ของแม่พระแบร์นาแด๊ตมีท่าที
เศร้าหมองอย่างเห็นได้ชัด

การประจกัษ์ของแม่พระครัง้ที ่6 Aquerò (ท่าน

ผู้นั้นหรือสิ่งนั้น) (วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 1858)

สตรีงดงามประจกัษ์มาหาแบร์นาแด๊ตตัง้แต่
เช้าตรู่	มีคนมาที่ถ�้าประมาณ	100	คน	

หลงัจากนัน้แบร์นาแด๊ตถกูสารวตัรยาโกเมต์ 
เรียกไปสอบสวน	 เขาถามแบร์นาแด๊ตหลายเรื่อง	
เช่น	“หนูเห็นแม่พระใช่ไหม”	แบร์นาแด๊ตตอบอย่าง
ซื่อๆ	ตรงไปตรงมา	ท่านเรียกสตรีงดงามที่ท่านเห็น
ว่า	Aquerò	ซึ่งเป็นค�าในภาษาท้องถิ่นหมายความ
ว่า	 “ท่านผู้นั้นหรือสิ่งนั้น”	 เขายังถามท่านต่อไปว่า	

“Aquerò ไม่ได้บอกหนูหรือว่าท่านคือแม่พระ”	 
แบร์นาแด๊ตตอบเขาว่า	 “Aquerò ไม่ได้บอกหนู
ว่าท่านคือแม่พระ”	 สารวัตรยาโกเมต์พยายาม 
โน้มน้าวท่านให้บอกว่าผู ้ ท่ีท่านเห็นคือแม่พระ	 
เขาบอกกับท่านว่าหลายคนที่ไปที่ถ�้ามัสซาเบียลเชื่อ
ว่าแม่พระประจกัษ์มา	เนือ่งจากแบร์นาแด๊ตไม่ทราบ
จริงๆ	ว่าสตรีงดงามที่ท่านเห็นคือแม่พระ	ท่านเป็น
คนซื่อตรงจึงตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าท่านเห็น	
“Aquerò” (ท่านผู้นั้นหรือสิ่งนั้น) เมื่อสอบถาม
ด้วยความอ่อนโยนก็แล้ว	พยายามตั้งค�าถามวกวน 
ไปมาเพื่อจับผิดแบร์นาแด๊ตก็แล้วแต่ไม่ส�าเร็จ	 
เพราะแบร์นาแด๊ตยืนยันความจริงที่ท่านพูดด้วย
ความกล้าหาญเกินวัยของท่าน	 สารวัตรยาโกเมต์ 
จงึเริม่ใช้ไม้แขง็โดยกล่าวกับท่านว่า	“ฟังนะแบร์นาแด๊ต	 
ทุกคนหัวเราะเยาะเจ้า	หาว่าเจ้าบ้า	เพื่อความดีของ
ตัวของเจ้าเอง	 เจ้าต้องบอกว่าเจ้าไม่เห็นอะไร	และ
อย่าไปที่ถ�้าอีกเป็นอันขาด”	 แต่แบร์นาแด๊ตยืนยัน
ว่าท่านเห็น	 Aquerò	 จริงๆ	 และท่านจะไปท่ีถ�้า 
มัสซาเบียลต่อไปเพราะท่านได้สัญญากับ	Aquerò 
แล้วว่าท่านจะไป	สารวัตรยาโกเมต์โกรธจัดถึงกับขู่
ว่าจะจับท่านขังคุก	 แต่ท่านสงบ	 ไม่มีอาการตกใจ	
หรือเกรงกลัวต่อค�าขู่นั้น	 ที่สุดเขาจึงขู่ฟรังซัวส์บิดา 
ของท่านให้ควบคุมไม่ให้แบร์นาแด๊ตไปท่ีถ�้าอีก	
บิดาของท่านรับปากที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่สารวัตร 
ยาโกเมต์สั่ง

วันจันทร์ที่	 22	 กุมภาพันธ์	 ค.ศ.	 1858	 
แบร์นาแด๊ตไปที่ถ�้าแต่แม่พระมิได้ประจักษ์มา	 
ป้าแบร์นาร์ดพาท่านกลับบ้าน	 แบร์นาแด๊ตรู ้สึก
เศร้าใจที่ไม่เห็นสตรีงดงามที่ถ�้า	 ท่านกลัวว่าท่าน
จะท�าบางสิ่งที่ท�าให้สตรีงดงามไม่พอใจ	 ด้วยความ
กังวลใจท่านไปสารภาพบาปกับคุณพ่อโปแมง	 
คณุพ่อบอกกบัท่านว่า	“พวกเขาไม่มสีทิธิท์ีจ่ะห้ามหนู 
ไม่ให้ไปที่ถ�้า”

อุดมศานต์ เมษายน 2018  19 

crist 1-80 April 61.indd   19 4/2/61 BE   3:16 AM



การประจักษ์ของแม่พระครั้งท่ี 7 แม่พระเผย

ความลับแก่แบร์นาแด๊ต (วันอังคารที่ 23 

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1858)

แบร์นาแด๊ตออกเดินทางไปที่ถ�้าตั้งแต่เช้า
ราว	 5.30	 น.	 มีคนติดตามท่านไปที่ถ�้าประมาณ	
150	คน	แบร์นาแด๊ตดีใจมากที่แม่พระประจักษ์มา
หาท่าน	แม่พระบอกความลับแก่ท่าน	3	ข้อ	และ
ท่านได้รักษาความลับนี้ไว้จนตลอดชีวิต

ในการประจักษ์ครั้งนี้มี	ดร.	เปียร์	โรแมง	
โดชูส์	 นายแพทย์ท้องถิ่นอยู่ร่วมในเหตุการณ์นี้
ด้วย	 เขามาที่ถ�้ามัสซาเบียลด้วยความสงสัยและ
ต้องการจะจับผิด	 แต่เขากลับเริ่มเห็นด้วยตนเอง
ว่ามีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นที่ถ�้าแห่งนี	้
คุณหมอโดชูส์ท�าการทดสอบทางการแพทย์ขณะที่
แบร์นาแด๊ตก�าลังเข้าฌาน	 และจากการทดสอบเขา
ไม่พบว่าแบร์นาแด๊ตมีอาการผิดปกติ	 เขาบันทึกว่า	 
“ชีพจรและการหายใจของแบร์นาแด๊ตเป็นปกติ	 
เธอปราศจากความตึงเครียดใดๆ”	นอกจากนี้ยังมี
นายชอง	บปัตสิต์	เอสตรดั	สรรพากรท้องถิน่อยูร่่วม
ในการประจักษ์ครั้งนี้ด้วย	 เขาเริ่มบันทึกเรื่องราว 
ท่ีเขาได้เห็นและได้ยินเกี่ยวกับแบร์นาแด๊ตและ
การประจักษ์ของแม่พระเมืองลูร์ด	 บันทึกของเขา
และค�าบอกเล่าของประจักษ์พยานในเหตุการณ ์
คนอืน่ๆ	ท�าให้ข่าวการประจกัษ์ของแม่พระแผ่ขยาย
ออกไปและทวคีวามน่าเชือ่ถอืมากขึน้	แต่สตรงีดงาม
ยังคงเงียบและแบร์นาแด๊ตยังคงไม่ทราบชื่อของ 
สตรีงดงามที่ท่านเห็นที่ถ�้ามัสซาเบียล

ชวนร�าพงึไตร่ตรองถงึการประจักษ์ของแม่พระ

ครั้งที่ 4-7

ทุกคร้ังที่เราท�าความดีมักจะอุปสรรคและ
การประจญของปีศาจทีจ่ะล่อลวงให้เราท้อถอยและ
ล้มเลกิทีจ่ะท�าความดนีัน้	เสยีงน่ากลวัทีแ่บร์นาแด๊ต
ได้ยนิระหว่างการประจกัษ์คร้ังที	่4	ของแม่พระเป็น

เสยีงของปีศาจ	ปีศาจไม่พอใจท่ีลร์ูดเริม่เป็นสถานท่ี
แห่งการภาวนา	ผู้คนมาที่นี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	และหาก
เป็นดงันีพ้วกเขาจะได้สมัผสักบัความรกัของพระเจ้า	
จะมีคนมากมายกลับใจที่นี่	 มันจึงพยายามท�าให้
แบร์นาแด๊ตกลัวและไม่กล้ามาที่ถ�้ามัสซาเบียลอีก	 
แต่ในท่ีสุดแม่พระก็ท�าให้ปีศาจพ่ายแพ้และขับไล่
พวกมันออกไป	 เหตุการณ์นี้สอนใจเราให้พึ่งพา 
แม่พระเสมอทุกครั้งที่ เราพบอุปสรรคและถูก
ประจญจากปีศาจให้ล้มเลกิท่ีจะท�าความด ีและท�าให้ 
เรามั่นใจในค�าสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ 
ท่ี	12	ท่ีว่า	“เมือ่ใดท่ีเราเข้าใกล้พระแม่มารย์ี ง ู(ปีศาจ)  
จะหนีไป เหมือนกับเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น ความมืด
จะหายไป พระแม่มารีย์ประทับอยู่ที่ไหน ปีศาจจะ
อยู่ไม่ได้ เหมือนดวงอาทิตย์อยู่ที่ไหน ความมืดจะ
หมดพลัง” 

พ่อประทับใจในความซื่อตรง	 ความสงบ	
และความกล้าหาญของนักบุญแบร์นาแด๊ต	 เมื่อ
ท่านถูกสารวัตรยาโกเมต์สอบสวน	ไม่ว่าเขาจะข่มขู่
หรือบิดเบือนสิ่งท่ีท่านพูดอย่างไร	 ท่านก็ยังตอบ
ค�าถามอย่างสงบ	 ซื่อๆ	 และตรงไปตรงมา	 ท�าให้
พ่อคิดถึงค�าสอนของพระเยซูเจ้าที่สอนให้เราเป็น
คนตรงไปตรงมา ไม่ต้องใช้การสาบานมายืนยัน 
ค�าพูดของเรา สิ่งไหนใช่ให้เราบอกอย่างซื่อๆ ว่าใช่ 
สิ่งไหนไม่ใช่เราก็เพียงบอกว่าไม่ใช่	 (เทียบ	 มธ	
5:33-37)	 เหตุการณ์นี้ยังให้ข้อคิดกับเราอีกว่า	 ไม่
ว่าสถานการณ์ในชีวิตจะเลวร้ายเพียงไร หากเรา
วางใจในพระเจ้า มจีติใจบรสิทุธิ ์ซือ่ตรง และยดึมัน่ 
ในความจรงิ เราจะได้รบัพลงั ความสงบ และความ
กล้าหาญจากพระเจ้า ที่จะน�าพาเราผ่านเหตุการณ์
เลวร้ายนั้นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน

สิ่งที่แม่พระเน้นในการประจักษ์ครั้งที่	4-7	
คือ	“การสวดภาวนา”	ผู้ติดตามท่านมาที่ถ�้าสังเกต
เหน็ว่าใบหน้าของแบร์นาแด๊ตงดงามมากเวลาทีท่่าน
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ก�าลังสวดภาวนาขณะที่แม่พระประจักษ์	 แม่พระ
ต้องการที่จะสอนเราให้เห็นถึงความส�าคัญของการ
ภาวนา	พระเจ้าประทับอยู่ในความสงบเงียบ	(เทียบ	
1พกษ	19:13)	นักบุญฟรังซิส	 เดอ	ซาล	สอนเรา
ว่า	 “ความรักพูดด้วยสายตา และเราใช้ความสงบ
เงียบแทนค�าพูด”	ค�าภาวนาเริ่มต้นด้วยการฟัง	และ
นักบุญแบร์นาแด๊ตเป็นนักฟังที่ดี	หลังจากที่แม่พระ
เสด็จไปแล้ว	 ท่านร�าพึงและทบทวนค�าของแม่พระ
ไว้ในใจ	 และผ่านทางการภาวนานี้พระเจ้าประทาน
พระพร	 พระหรรษทาน	 ความงดงามในชีวิตซึ่งสื่อ
ออกมาทางใบหน้าที่งดงาม	และพลังในการยืนหยัด 
ในความดีในสิ่งที่ท่านได้เห็น	 เราเองก็ต้องการพลัง
และพระหรรษทานจากพระผ่านทางการภาวนา 
ด้วยเช่นกัน	 โดยเฉพาะในโลกที่วุ่นวายและมีเสียง
อึกทึกมากมายที่กลบเสียงของพระเจ้าในหัวใจ 
ของเรา	ขอให้เราหาเวลาและสถานที่อันสงบเงียบใน
แต่ละวัน	 เพื่อเราจะได้รับฟังเสียงของพระเจ้าและ
รับพลังจากพระองค์ผ่านทางการภาวนา	 บางครั้ง
เราก็จนด้วยถ้อยค�าที่จะภาวนาถึงพระเจ้า	 แต่ขอ
ให้เรามั่นใจในค�าสอนของนักบุญเปาโลที่สอนเราว่า	 
“พระจิตเจ้าเสด็จมาช่วยเหลือเราผู้อ่อนแอ เพราะ 
เราไม่รู้ว่าจะต้องอธิษฐานภาวนาขอสิ่งใดที่เหมาะสม  
แต่พระจิตเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาวอนขอแทนเรา
ด้วยค�าที่ไม่อาจบรรยาย”	(รม	8:26)	ขอพระจิตเจ้า
เป็นผู้น�าเราในการภาวนาพร้อมทั้งน�าชีวิตของเราให้
ด�าเนินไปบนหนทางที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ต่อ
เราเสมอ

การประจกัษ์ของแม่พระครัง้ที ่8-12 : ใช้โทษบาป 

และการค้นพบน�้าพุอัศจรรย์ (24 กุมภาพันธ์-  

1 มีนาคม ค.ศ. 1858) 

การประจักษ์ของแม่พระครั้งที่	8-12	อยู่ใน
ช่วงเทศกาลมหาพรต	รายละเอียดของการประจักษ์
มีดังนี้

การประจักษ์ของแม่พระคร้ังที่ 8 ใช้โทษบาป 

(วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1858)

มีคนมาชุมนุมท่ีถ�้ามัสซาเบียลประมาณ	 
300	 คน	 แบร์นาแด๊ตสวดสายประค�าและเริ่มเข้า
ฌาน	ท่านคลานเข่าไปยงัถ�า้	ก้มตัวลงจูบพืน้ดนิเพือ่
เป็นเครื่องหมายของการพลีกรรมใช้โทษบาปให้กับ 
คนบาป	 ในการประจักษ์ครั้งนี้แม่พระบอกกับ 
แบร์นาแด๊ตว่า	“จงพลกีรรมใช้โทษบาป จงพลกีรรม
ใช้โทษบาป จงพลีกรรมใช้โทษบาป จงภาวนาวอน
ขอพระเจ้าเพื่อการกลับใจของคนบาป”

การประจักษ ์ของแม ่พระคร้ังที่  9  น�้ าพุ  

(วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1858)

เวลาห้าโมงเช้าทัง้ๆ	ทีฝ่นตกและอากาศเยน็
แต่ก็ยังมีคนจ�านวนหนึ่งมาชุมนุมท่ีถ�้าเพื่อรอคอย
การประจักษ์มาของแม่พระ	 (โดยกลุ่มแรกมาถึง
ถ�้าเวลาสองโมงเช้า)	ประมาณ	350	คน	เมื่อมาถึง 
ถ�้าแบร์นาแด๊ตสวดสายประค�าและเริ่มเข้าฌาน

แม่พระสั่งแบร์นาแด๊ตให้ไปยังจุดที่ท่านจะ
พบน�้าพุ	 แบร์นาแด๊ตเล่าว่า	 “สตรีผู้นั้นบอกกับฉัน
ว่า	 หนูไปดื่มน�้าและล้างหน้าที่น�้าพุสิ	 ฉันไม่เห็นมี
น�้าพุ	 จึงคิดจะไปที่แม่น�้าก๊าฟ	 แต่เธอบอกกับฉัน
ว่าไม่ใช่ที่นั่น	 แล้วเธอก็ชี้ไปยังที่ที่จะมีน�้าพุ	 ฉันไป
ที่นั่น	 ฉันเห็นมีน�้าสกปรกอยู่นิดหนึ่ง	 จึงพยายาม 
ใช้มือวักแต่ไม่ส�าเร็จ	ฉันจึงคุ้ยดินขึ้น	จึงมีน�้าขึ้นมา
แต่ขุ่น	ฉันวักทิ้ง	3	ครั้ง	ครั้งที่	4	ฉันจึงสามารถ
ดื่มน�้านั้นได้”	และนี่คือที่มาของน�้าพุที่สักการสถาน
แม่พระเมืองลูร์ด	แม่พระยังสั่งให้ท่านดึงหญ้าสั้นๆ	
บริเวณผนังถ�้ามาเคี้ยวกิน	 เพื่อเป็นเครื่องหมาย 
ของการพลกีรรมใช้โทษบาปให้กบัคนบาป	หลายคน
รับไม่ได้กับพฤติกรรมเช่นนี้ของแบร์นาแด๊ต	หลาย
คนเลิกเชื่อในสิ่งที่ท่านพูด	 และคิดว่าท่านเป็นบ้า
ไปแล้ว
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เยน็วันนัน้ท่านถกูน�าตวัไปสอบสวนอกีครัง้
โดยอัยการดูตัวร์	 เขาห้ามไม่ให้ท่านไปที่ถ�้าอีกและ
ขู่จะจับท่านขังคุก	ท่านยังคงยืนยันถึงสิ่งที่ท่านเห็น	
และยืนยันว่าท่านจะไปที่ถ�้าตามที่ได้ให้สัญญากับ
สตรงีดงามผูน้ัน้	ทีส่ดุเขาปล่อยตวัท่าน	แบร์นาแด๊ต 
กลับถึงบ้านเมื่อเวลา	21.00	น.

วันต่อมาคือวันที่	 26	 กุมภาพันธ์ซึ่งเป็น 
วันศุกร์ในเทศกาลมหาพรต	แม่พระไม่ได้ประจักษ์
มา

การประจักษ์ของแม่พระครั้งท่ี 10 ความเงียบ 

(วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1858)

มคีนประมาณ	800	คนมาชมุนมุทีถ่�า้	แม่พระ 
ประจักษ์มาในความเงียบ	 พระนางไม่ได้ตรัสอะไร	
แบร์นาแด๊ตดื่มน�้าจากน�้าพุ	 และกระท�ากิจการ 
ใช้โทษบาปเหมือนอย่างที่ท่านเคยท�า

การประจักษ์ของแม่พระครั้งที่ 11 ใช้โทษบาป 

(วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1858)

วันนี้เป็นวันอาทิตย์	 การประจักษ์ของ 
แม่พระเริม่แต่เช้าราว	7.00	น.	มคีนประมาณ	1,150	คน 
มา ท่ีถ�้ า	 และได ้ เป ็นประจักษ ์พยานขณะที่ 
แบร์นาแด๊ตเข้าฌานด้วย	ท่านสวดภาวนา	จบูพืน้ดนิ	 
และคลานเข่าเป็นเครื่องหมายของการใช้โทษบาป	
หลังจากนั้นท่านถูกน�าตัวไปพบกับผู ้พิพากษา 
เคลมองต์	 รีเบ	 เขาห้ามท่านไม่ให้ไปที่ถ�้าอีก	 และ
ขู่ว่าจะจับท่านขังคุก	 แบร์นาแด๊ตยังคงยืนยันสิ่งที่
ท่านเห็นด้วยอาการสงบ

การประจักษ์ของแม่พระครั้งที่ 12 อัศจรรย์ 

ครั้งแรก (วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1858)

มีคนประมาณ	 1,500	 คนมาที่ถ�้า	 และ
เป็นครั้งแรกที่มีพระสงฆ์มาที่ถ�้าด้วย	 คือ	 คุณพ่อ 
อองตวน	 เดซีราต์	ท่านมาจากต�าบลโอเม็กส์ซึ่งอยู่
ไม่ไกลจากลร์ูด	ท่านมาทีถ่�า้มสัซาเบยีลโดยไม่ทราบ

ว่าคุณพ่อเปรามาลคุณพ่อเจ้าอาวาสที่ลูร์ดมีค�าสั่ง
ห้ามไม่ให้พระสงฆ์ในเขตของท่านไปท่ีถ�า้มสัซาเบียล	 
ท่านอยู่ที่นั่นไม่นานเพราะเกรงใจคุณพ่อเปรามาล	
ท่านบันทึกไว้ว่า	 “ข้าพเจ้ามองเด็กหญิงคนนั้น	
(แบร์นาแด๊ต)	อย่างละเอียดถี่ถ้วน	เมื่อเธอมาที่ถ�้า	 
ข้าพเจ้าเห็นถงึความแตกต่างไปจากเดมิของเดก็หญงิ 
คนนั้นเมื่อการประจักษ์เริ่มขึ้น	 บรรยากาศที่นั่น
เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธา	ความน่าเคารพ	และ
ความสงบเงียบ	เป็นความทรงจ�าที่ดีที่ได้เห็นภาพที่
น่าเคารพเช่นนี้	อยู่ที่นั่นดีเหลือเกิน	ข้าพเจ้าคิดไป
ว่าได้อยู่ที่สวรรค์”

คืนนั้นนางแคททารีน	ลาตาปี	อายุ	38	ปี	
บ้านของเธออยู่ที่ลูบายัคห่างจากลูร์ดไปทางตะวัน
ตกเฉียงเหนือ	6	กิโลเมตร	เธอมาที่ถ�้ามัสซาเบียล
ขณะทีต่ัง้ครรภ์ได้	9	เดอืนและจุม่แขนทีเ่ป็นอมัพาต
ของเธอลงในน�้า	 ณ	 บริเวณท่ีแบร์นาแด๊ตคุ้ยดิน 
ขึ้นมาจนเกิดเป็นน�้าพุตามค�าสั่งของแม่พระในการ
ประจกัษ์ครัง้ที	่9	แขนของเธอได้รบัการรกัษาให้หาย 
อย่างอัศจรรย์	 นิ้วที่คดงอของเธอสามารถยืดตรง
และขยับได้อีกครั้ง	 นับเป็นอัศจรรย์ครั้งแรกที่เกิด
ขึ้นที่ลูร์ด	 เมื่อเธอกลับไปที่บ้านเธอได้ให้ก�าเนิด 
บุตรชาย	เธอตั้งชื่อเขาว่า	“ชอง	แบปติสต์”	ซึ่งใน
เวลาต่อมาเขาจะได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์	

ชวนร�าพงึไตร่ตรองถงึการประจกัษ์ของแม่พระ

ครั้งที่ 8-12

 แม่พระสอนเราให้พลกีรรมใช้โทษบาปของ
ตนเอง และภาวนาเพือ่คนบาป	ในการประจกัษ์ของ
แม่พระครั้งที่	8	แม่พระเตือนใจเราผ่านทางนักบุญ
แบร์นาแด๊ตว่า	“จงพลกีรรมใช้โทษบาป จงพลกีรรม 
ใช้โทษบาป จงพลีกรรมใช้โทษบาป จงภาวนา
วอนขอพระเจ้าเพื่อการกลับใจของคนบาป” จอห์น	 
โมโลน	ีพพี	ีเขยีนถงึแม่พระว่า	“ถ้าเราต้องการทราบ
ถึงความเลวร้ายของบาป	 เราควรเรียนรู้เกี่ยวกับ 
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ความดีงามของแม่พระ	 เราต้องเข้าใกล้แม่พระ	
และรู ้สึกถึงความเศร ้ าโศกของพระนางขณะ 
ทอดพระเนตรมายงัคนบาปในโลก	พระนางประสงค์
ให้พวกเขาหลุดพ้นจากบาปและวอนขอให้พระนาง
เป็นท่ีพึง่”	ดวงใจของแม่พระเป่ียมด้วยความรกัและ
เมตตาต่อเรามนุษย์ผู้อ่อนแอ	 พระนางปรารถนาให้
เราทกุคนได้รับความรอดพ้นและความสขุนรินัดรใน
สวรรค์	ด้วยเหตนุีแ้ม่พระจงึทรงเน้นย�า้ให้เรากลบัใจ
ใช้โทษบาปของเราอย่างจริงจัง โดยทรงกล่าวย�้าถึง
สามครั้ง นอกจากนั้นแม่พระยังมีพระประสงค์ให้
เรามีจิตใจทีเ่มตตาเหมอืนกบัพระนางต่อเพือ่นมนษุย์
ของเราทุกคนที่อยู่ในสภาพบาปหนัก	 ยังคงท�าบาป
หนกัซ�า้แล้วซ�า้เล่า	และไม่ยอมกลบัใจ	ผิดหลงไปจาก
หนทางของพระเจ้า	และมีโอกาสที่จะรับโทษนิรันดร	
แม่พระขอให้เราภาวนาเพื่อพวกเขา

แม่พระน�าเราสู ่อ้อมกอดแห่งพระเมตตา
ของพระเจ้า และช่วยเราให้ได้รับการเยียวยารักษา
จากพระองค์	 ระหว่างการประจักษ์ของแม่พระ 
ครั้งที่	9	แม่พระสั่งแบร์นาแด๊ตให้ไปยังจุดที่ท่านจะ
พบน�้าพุ	 น�้าพุที่สักการสถานแม่พระเมืองลูร์ดเป็น
เครื่องหมายท่ีเป็นรูปธรรมของพระพร	 พระเมตตา	
และการเยียวยารักษาจากพระเจ้า จากเว็บไซต์ 
ทางการของสกัการสถานแม่พระเมอืงลร์ูดรายงานว่า	
มกีรณกีารหายจากโรคจ�านวน	7,000	รายทีส่่งเข้ามา 
ที่สักการสถานแม่พระเมืองลูร์ด	 จนถึงปัจจุบันนี้
มีจ�านวน	 70	 คนที่พระศาสนจักรรับรองอย่างเป็น
ทางการว่าการหายป่วยของพวกเขาเป็นอัศจรรย์ 
ในจ�านวนนี้มีถึง	 50	 คนที่ได้รับการรักษาจากการ
อาบน�้า	(แหล่งน�้าที่อาบมาจากน�้าพุ)	ที่สักการสถาน
แม่พระเมืองลูร์ด	 หากพิจารณาในเชิงปริมาณของ
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คนท่ีได้รับการรักษาให้หายจากโรคอย่างอัศจรรย์
จากพระเจ้าผ่านทางค�าเสนอวิงวอนของแม่พระที ่
สักการสถานเมืองลูร์ด	 เมื่อมองที่จ�านวนของผู้มา
แสวงบญุทีน่ัน่ประมาณ	5-6	ล้านคนต่อปี	ต้องถอืว่า 
ผู้ที่ได้รับการรักษาให้หายจากโรคอย่างอัศจรรย์ 
มจี�านวนไม่มากนกั	แต่สิง่ส�าคญัทีเ่กดิขึน้เสมอท่ีลร์ูด 
คอืการรกัษาเยยีวยาฝ่ายจติ หลายๆ ครัง้ผูท้ีไ่ปแสวงบญุ 
ที่นั่นอาจจะไม่หายป่วยทางฝ่ายกาย แต่พวกเขาได้
รับความเข้มแข็งและพลังฝ่ายจิตวิญญาณในการ
น้อมรบัพระประสงค์ของพระเจ้าในชวีติของพวกเขา  
ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้น	ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์	ไม่ว่าจะ
สบายดหีรอืเจบ็ป่วย	พวกเขายงัคงมัน่คงในความรกั
ต่อพระเจ้าและเพือ่นมนษุย์	เหมอืนแม่พระทีน้่อมรบั 
พระประสงค์ของพระเจ้าโดยกล่าวกับอัครเทวดา 
คาเบรียลว่า	 “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้ 
เป็นเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่าน
เถิด”	(ลก	1:38)

การประจักษ ์ของแม ่พระครั้ ง ท่ี  13-15  

(2-4 มีนาคม ค.ศ. 1858) 

การประจักษ์ของแม่พระคร้ังที่ 13 จงไป
บอกพระสงฆ์ (วันอังคารที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1858)

คนที่มาที่ถ�้ามีจ�านวนประมาณ	1,650	คน	
สตรีงดงามบอกกับแบร์นาแด๊ตให้ไปบอกพระสงฆ์
ให้จดัขบวนแห่มาที่ถ�้าและให้สร้างวัดน้อยหลังหนึง่
ทีน่ัน่	หลงัจากนัน้แบร์นาแด๊ตพร้อมทัง้ป้าแบร์นาร์ด
และน้าบาซิลได้ไปพบคุณพ่อเปรามาลเจ้าอาวาส
วัดประจ�าต�าบลลูร์ด	 ท่านบอกกับคุณพ่อเปรามาล
ว่า	“Aquerò (ท่านผู้นั้นหรือสตรีงดงาม)อยากให้ 
คุณพ่อจัดขบวนแห่มาทีถ่�า้”	คณุพ่อรูส้กึโกรธเพราะ
คดิว่าท่านโกหก	คุณพ่อกล่าวกบัแบร์นาแด๊ตว่า	“ถ้า
จะให้จดัขบวนแห่หนจูะต้องไปบอกกบัพระสงัฆราช
ไม่ใช่พ่อ	 ท�าไมสตรีงดงามที่หนูเห็นจึงไม่รู้เรื่องนี้”	
คุณพ่อถามท่านต่อไปว่าจะให้จัดขบวนแห่วันไหน	
เมื่อแบร์นาแด๊ตตอบว่าท่านไม่รู้เพราะสตรีงดงาม

บอกเพียงแต่ว่าอยากให้มีขบวนแห่ไปที่ถ�้า	 คุณพ่อ
เปรามาลยิ่งโกรธมากขึ้น	 และเมื่อคุณพ่อโปแมง 
เข้ามา	คณุพ่อเจ้าอาวาสจงึตดับทโดยบอกกบัป้าและ
น้าของท่านว่า	“กลับไปได้แล้ว	พาเด็กไปที่โรงเรียน	
และอย่าให้ไปที่ถ�้าอีก	เรื่องนี้จบได้แล้ว”

เมื่อออกมาจากบ้านคุณพ่อเจ้าอาวาสแล้ว	
แบร์นาแดต็จึงนกึขึน้ได้ว่าเพราะความตกใจจึงท�าให้
ท่านลมืบอกคณุพ่อว่า	สตรงีดงามขอให้คณุพ่อสร้าง
วัดน้อยหลังหนึ่งด้วย	 ท่านชวนป้าแบร์นาร์ดและ
น้าบาซิลให้กลับไปหาคุณพ่อเจ้าอาวาสอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับท่าน	 แต่ทั้งสองปฏิเสธ	 ที่สุดดอมินิแก้ต	
คาซานาฟ	เพือ่นบ้านคนหนึง่ตกลงท่ีจะไปพบคณุพ่อ 
เจ้าอาวาสพร้อมกับท่าน	 และได้ขอนัดพบคุณพ่อ 
เจ้าอาวาสเวลา	19.00	น.	เยน็วนันัน้ท่านและดอมนิแิก้ต	 
คาซานาฟ	ไปพบกับคณุพ่อเจ้าอาวาสตามเวลานดัหมาย	 
ท่านได้แจ้งกับคุณพ่อเจ้าอาวาสว่าสตรีผู ้งดงาม
ปรารถนาให้คุณพ่อสร้างวัดน้อยหลังหนึ่ง	 ที่สุด 
คุณพ่อเปรามาลสั่งให้แบร์นาแด๊ตไปถามชื่อของ 
สตรีงดงามท่ีท่านเห็นท่ีถ�้ามัสซาเบียลเพื่อจะได ้
ทราบว่าเธอเป็นใคร

การประจักษ์ของแม่พระครั้งที่ 14 รอยยิ้มของ

แม่พระ (วันพุธที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1858)

ข่าวการประจักษ์ของแม่พระและอัศจรรย์ที่
เกิดขึ้นที่ถ�้ามัสซาเบียลแผ่ขยายไปถึงกรุงปารีสและ
เมืองอื่นๆ	ในประเทศฝรั่งเศส	เวลา	7	โมงเช้ามีคน
มาชุมนุมที่ถ�้าประมาณ	 3,000	 คน	 คนที่มาชุมนุม
มิใช่คนท้องถิ่นเท่านั้น	แต่พวกเขามาจากเมืองต่างๆ	
ในประเทศฝรั่งเศส	 แบร์นาแด๊ตมาท่ีถ�้าแต่แม่พระ
ไม่ได้ประจักษ์มา	

หลังจากเลิกเรียนท่านรู้สึกถึงเสียงของสตรี
งดงามในใจของท่าน	 เสียงนั้นผลักดันให้ท่านกลับ
ไปยังถ�้า	 ท่านจึงไปที่ถ�้าอีกครั้งหนึ่งและได้พบกับ
สตรีงดงามผู้นั้น	มีคนประมาณ	100	คนยังคงอยู่ที่
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ถ�้า	ท่านถามถึงชื่อของแม่พระ	แต่แม่พระยังคงสงบ	
ยิ้ม	และไม่ได้ตอบค�าถามของท่าน

เม่ือท่านไปพบกับคุณพ่อเปรามาล	 คุณพ่อ
ย�้ากับท่านว่า	 “ถ้าสตรีงดงามท่านนั้นอยากให้พ่อ 
สร้างวัดน้อยที่นั่นจริง	 ให้เธอบอกชื่อของเธอแก่
หนู	และท�าอัศจรรย์ให้กุหลาบป่าที่ถ�้าออกดอกด้วย	
(เหมือนกับที่แม่พระทรงท�าอัศจรรย์ให้ดอกกุหลาบ
ออกดอกนอกฤดูกาล	ในการประจักษ์ของพระแม่ที่
กวาดาลูป	ประเทศเม็กซิโก	ค.ศ.	1531)”

การประจกัษ์ของแม่พระครัง้ที ่15 มคีนประมาณ 

8,000 คนมาที่ถ�้า (วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 

ค.ศ. 1858)

มีข ่ าวในหมู ่ประชาชนว ่าแบร ์นาแด ๊ต
ได ้สัญญากับสตรีงดงามว ่ าจะไปพบเธอที่ถ�้ า 
มสัซาเบยีล	15	วนั	และในวันพฤหสับดีที	่4	มนีาคม
ถ้าหากสตรีงดงามซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เริ่มมั่นใจ
ว่าเป็นแม่พระประจักษ์มา	 ก็จะเป็นการประจักษ์ 
ครัง้ที	่15	หลายคนตัง้ใจมาทีถ่�า้เพราะพวกเขาหวงัว่า 
จะเกิดอัศจรรย์ใหญ่ในการประจักษ์ครั้งนี้	 คืน 
วันที่	3	มีนาคม	เวลา	23.00	น.	มีต�ารวจมาที่ถ�้าเพื่อ 
ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครน�าพลุ	 หรือดอกไม้ไฟ 
ไปซ่อนที่นั่นเพื่อหลอกลวงประชาชนเรื่องอัศจรรย์	 
ต�ารวจไม่พบอะไรและรู ้สึกแปลกใจที่มีบางคน 
มาชุมนุมที่ถ�้าแล้วและก�าลังสวดภาวนา	

ห้าโมงเช้าของวันพฤหัสบดีที่	 4	 มีนาคม	
ต�ารวจมาตรวจดูที่ถ�้าอีกครั้ง	มีคนมาชุมนุมที่ถ�้าเป็น
จ�านวนมาก	 ทางฝ่ายปกครองประกอบด้วยอัยการ	
สารวัตรใหญ่	 นายกเทศมนตรี	 ต่างปรึกษากันเพื่อ
จัดระเบียบ	 และป้องกันความวุ่นวายที่อาจจะเกิด
ข้ึนในวันนั้น	 ตั้งแต่หกโมงเช้าพวกเขาระดมต�ารวจ 
จากต�าบลใกล้เคียงพร้อมทั้งทหารมาดูแลความ
ปลอดภัยที่ลูร์ด

มคีนจ�านวนมากราว	8,000	คนมาท่ีถ�า้มสัซา
เบียล	หลังจากฟังมิสซาเช้าแล้วแบร์นาแด๊ตเดินทาง

มาที่ถ�้า	 ท่านเข้าฌานหลังจากสวดสายประค�าเม็ดที่
สามของทศที่สองแล้ว	แม่พระประจักษ์มาเป็นเวลา
ประมาณ	45	นาที	พระนางไม่ตรัสอะไร	และยังคง
ไม่มีอัศจรรย์ใดๆ	เกิดขึ้นที่ถ�้า	

ตอนบ่ายแบร์นาแด๊ตไปพบคณุพ่อเปรามาล	
คุณพ่อเจ้าอาวาสยังคงยืนยันในสิ่งท่ีท่านต้องการ
ทราบ	คือ	ชื่อของสตรีงดงาม	และขออัศจรรย์จาก
เธอเพื่อเป็นการพิสูจน์สิ่งที่แบร์นาแด๊ตพูดว่าเป็น
ความจริง	

ชวนร�าพงึไตร่ตรองถงึการประจกัษ์ของแม่พระ

ครั้งที่ 13-15

แม่พระพาเราไปหาพระเยซูเจ้า	 ในการ
ประจักษ์ของแม่พระทุกครั้งพระนางจะพาเราไปหา
และพึ่งพาพระเมตตาของพระเยซูเจ้าเสมอ	แม่พระ
บอกกับแบร์นาแด๊ตในการประจักษ์ที่ลูร์ดครั้งที่	13	
ให้ไปบอกกับคุณพ่อเปรามาลคุณพ่อเจ้าอาวาสให้
จัดขบวนแห่มาที่ถ�้า	 และให้สร้างวัดน้อยหลังหนึ่ง
ที่นั่น	 วัดคือสถานที่ที่เราจะพบกับพระเยซูเจ้าเป็น
พิเศษ	โดยเฉพาะในพิธีมิสซาเราได้รับพลังและการ 
หล่อเลี้ยงจากพระองค์	 ชีวิตคริสตชนท่ีมีพลังคือ
ชีวิตที่ติดสนิทกับพระเยซูเจ้า	 อันจะท�าให้เรามี
ทัศนคติ	มุมมอง	ค�าพูด	และการกระท�า	ด้วยหัวใจ
ที่เหมือนกับพระองค์	เราต้องการพระเยซูเจ้ามาเป็น
ผู้น�าในชีวิตของเราในทุกสถานการณ์ของชีวิต	และ
ความศรัทธาท่ีเรามีต่อแม่พระจะต้องท�าให้เรามุ่ง 
ไปหา รัก พึ่งพา และติดสนิทกับพระเยซูเจ้าบ่อเกิด
แห่งพลังในชีวิตของเราเสมอ

บทเรยีนหนึง่ทีแ่ม่พระสอนนกับญุแบร์นาแด๊ต 
และเราทุกคนคือความอดทน จนถึงการประจักษ์ 
ครั้งที่	15	แม่พระยังคงไม่เผยพระนามของพระนาง 
แก่นักบุญแบร์นาแด๊ต	ทั้งนี้เพื่อสอนท่านให้น้อมรับ 
น�้าพระทัยของพระเจ้าด้วยความอดทน	 นักบุญ
แบร ์นาแด ๊ตน ้อมรับค� าสอนนี้ และปฏิ บั ติ ได  ้
อย่างดีในชีวิต	 ท่านรอคอยการเปิดเผยพระนาม 
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ของแม่พระด้วยจิตใจสงบ	มีความสุขุมเยือกเย็น	 
อดทน	 และเปี ่ยมด้วยความวางใจในพระแม่	 
แบบอย่างของท่านเตือนใจเราซึ่งเจริญชีวิตในโลก
ปัจจุบัน	 ในโลกที่เน้นประสิทธิผลแบบทันตาเห็น 
และความส�าเร็จที่ไม่ต้องใช้เวลานาน	 จนบางครั้ง 
ส่งผลให้เรารู ้สึกยากล�าบากที่จะอดทน	 รอคอย	 
เมื่อพบกับปัญหา	 อุปสรรคและความยากล�าบาก
ในการด�าเนินชีวิตคริสตชน	 โดยเฉพาะการ 
น้อมรับและปฏิบัติตามน�้าพระทัยของพระเจ้าใน 
ชีวิตของเรา	แบบอย่างของความอดทนของนักบุญ 
แบร์นาแด๊ตสอดคล้องกับค�าสอนของนักบุญเปาโล 
ท่ีว่า	“จงชืน่ชมยนิดใีนความหวงั จงมคีวามอดทนต่อ

ความทกุข์ยาก จงพากเพยีรในการภาวนา”	(รม	12:12) 
จึงเตือนใจเราอย่างมากให้มีความหวังในพระเจ้า	
อดทนต่อความทกุข์ยาก	สวดภาวนา	และพากเพยีร
ในการท�าความดีเสมอ	 เพราะเรามั่นใจว่าสุดท้าย
แล้วถ้าเรายังมั่นคง	 อดทน	 สม�่าเสมอในการ
ท�าความดี	 น้อมรับและปฏิบัติตามน�้าพระทัยของ
พระเจ้าเสมอในชีวิตของเรา	 พระเจ้าจะน�าพาเรา
สู ่สันติสุขและพระสิริรุ ่งโรจน์ของพระองค์อย่าง
แน่นอน	 เหมือนดังที่นักบุญเปาโลสอนเราว่า	 
“ถ้าเราไม่หยุดท�าความดี เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อ 
ถึงเวลา” (กท	6:9)
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การประ จักษ ์ของแม ่พระครั้ ง ท่ี  16-18  

(25 มีนาคม- 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1858) 

หลังจากการประจักษ์ของแม่พระครั้งที่	15	
เป็นเวลา	20	วันที่แบร์นาแด๊ตไม่ไปที่ถ�้ามัสซาเบียล
อกีเลย	แต่ท่านยงัคงเป่ียมด้วยสนัตสิขุในจติใจและ
ไม่มีเสียงภายในที่ผลักดันให้ท่านไปที่ถ�้า	 ท่านไป
เรยีนท่ีโรงเรียนบ่อยขึน้	ท่านยงัคงไม่ทราบว่าสภุาพ
สตรีงดงามที่ท่านพบที่ถ�้ามัสซาเบียลเป็นใคร

การประจักษ์ของแม่พระครั้งที่ 16 : แม่พระ 

บอกชือ่ของพระนาง (วันพฤหสับดีท่ี 25 มีนาคม 

ค.ศ. 1858) 

สามสัปดาห์ผ่านไปโดยที่คุณพ่อเจ้าอาวาส
แห่งลูร์ดไม่ได้ด�าเนินการตามค�าขอของสตรีงดงาม
ผ่านทางแบร์นาแด๊ต	 ยังคงไม่มีขบวนแห่มายัง 
ถ�้ามัสซาเบียล	 อย่างไรก็ดี	 บรรดาคริสตชนยังคง
มาภาวนาที่ถ�้ามัสซาเบียลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	

วันที่	 25	 มีนาคม	 ซึ่งเป็นวันสมโภชการ
แจ้งข่าวการบังเกิดของพระเยซูเจ ้าแก่แม่พระ	 
(ในสมยันัน้เรยีกชือ่วนัฉลองนีว่้า	“วนัสมโภชแม่พระ 
รับสาร”)	 แบร์นาแด๊ตขอให้แม่พระบอกชื่อของ
พระนางแก่เธอถึงสี่ครั้ง	 และในการขอครั้งที่สี่ 
แม่พระซึ่งก�าลังพนมมือค่อยๆ	กางแขนออก	และ
แบมือปล่อยแขนทัง้สองข้างกางออก	จากนัน้แม่พระ 
พนมมือ	เงยพระพักตร์สู่บื้องบน	และกล่าวกับท่าน 
เป็นภาษาท้องถิน่ว่า	“Que	soy	era	Immaculada	
Councepciou”	 ซึ่งแปลว่า	 “ฉันคือการปฏิสนธิ
นิรมล”	 แบร์นาแด๊ตไม่เข้าใจความหมายของค�าที่
แม่พระบอก	จึงท่องจ�าสิ่งที่พระนางบอก	และรีบไป 
แจ้งส่ิงท่ีแม่พระบอกกับท่านแก่คุณพ่อเจ้าอาวาส
ด้วยความยินดี	

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณพ่อเปรามาลเริ่ม 
เชื่อเรื่องการประจักษ์ของแม่พระที่ลูร์ด	 เพราะเด็ก
อายุ	 14	 ปีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	 และพูดได้

แต่เพียงภาษาท้องถิ่นอย่างแบร์นาแด๊ตไม่น่ารู้จัก
และเข้าใจความหมายของค�าๆ	นี้	คุณพ่อเปรามาล
ได้เขียนรายงานเรื่องนี้แก่พระคุณเจ้าโลรอง	 พระ
สังฆราชแห่งตาร์บ

การประจกัษ์ของแม่พระครัง้ที ่17 : ในแสงสว่าง

ของการสมโภชปัสกา (วนัพธุท่ี 7 เมษายน ค.ศ. 

1858)

การประจักษ์สองครั้งสุดท้ายของแม่พระ 
มีลักษณะเหมือนการประจักษ์สองครั้งแรก	 เป็น 
การประจักษ์ในความเงียบ	

เช้าตรู ่วันท่ี	 7	 เมษายนซ่ึงเป็นวันพุธ 
หลงัวนัสมโภชปัสกา	แบร์นาแด๊ตเดนิทางไปทีถ่�า้	มคีน	 
100	 กว่าคนรออยู่ที่ถ�้าแล้ว	 หลังจากที่ท่านมาถึงมี 
คนมาชุมนุมที่นั่นประมาณ	 1,000	 คน	 ในไม่ช้า 
แบร์นาแด๊ตก็เข้าฌานและเห็นแม่พระประจักษ์มา

ในการประจักษ์ของแม่พระครั้งท่ี	 17	 นี้
เกิดเหตุการณ์ส�าคัญเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเรียกกันว่า	
“อศัจรรย์แห่งเทยีน”	คอืขณะทีเ่ข้าฌานแบร์นาแด๊ต
ถือเทียนที่จุดอยู่	เปลวไฟของเทียนค่อยๆ	ไหม้มือ
ของเธอโดยที่เธอไม่มีความรู้สึกเจ็บเนื่องจากก�าลัง
สวดภาวนาอย่างตั้งใจ	 นายแพทย์โดชูส์อยู่ที่นั่น	
เป็นประจกัษ์พยาน	และได้บันทึกเหตุการณ์ท่ีเกดิขึน้ 
กับแบร์นาแด๊ตในการประจักษ์ครั้งนี้	 หลังจากการ
เข้าฌานของแบร์นาแด๊ตสิ้นสุดลง	นายแพทย์โดชูส์ 
ได้ตรวจดูที่มือของท่าน	พบว่ามีเขม่าติดมือบ้างแต่
ไม่มแีผลไฟไหม้	และท่านไม่เป็นอะไรเลย	นายแพทย์ 
โดชูส ์จึงเอาเทียนมาลนที่มือของแบร ์นาแด๊ต	
ท่านรีบชักมือหนีและกล่าวกับเขาว่า	 “หยุดนะ	 
คณุก�าลงัเผามอืของหน”ู	หลงัจากเหตุการณ์อศัจรรย์ 
แห่งเทียนนี้	 นายแพทย์โดชูส์ได้ประกาศอย่าง 
เปิดเผยว่า	 “ตอนนี้ผมเชื่อแล้ว	 เพราะผมเห็นด้วย
ตาของผมเอง”

ท่ีสดุวนัแห่งความยนิดใีนชวีติท่ีแบร์นาแด๊ต 
รอคอยมาเป็นเวลานานกม็าถงึ	ท่านได้รบัศลีมหาสนทิ
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ครั้งแรกที่วัดน้อยของโรงเรียนและสถานพยาบาล 
ของซิสเตอร์คณะเมตตาจิตแห่งเนอแวรส์	 เมื่อวัน
พฤหสับดทีี	่3	มถินุายน	ค.ศ.	1958	ซึง่เป็นวนัสมโภช
พระคริสตกายา	 ท่านเตรียมตัวรับศีลมหาสนิท 
ด้วยความส�ารวมและศรัทธาที่สุด	มีคนถามท่านว่า  
อะไรท�าให้ท่านมีความสุขมากกว่ากัน การรับ
พระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท หรือการเห็นแม่พระ 
ประจักษ์มาหา ท่านนิ่งคิดสักครู่หนึ่งแล้วตอบว่า 
“หนูไม่ทราบค่ะ ทั้งสองอย่างนี้เป็นคู่กันและจะ
เปรยีบเทียบกนัไม่ได้ แต่หนทูราบดว่ีาหนมูคีวามสขุ 
มากมายทั้งสองคราวนี้”

การประจกัษ์ของแม่พระครัง้ที ่18 : การประจกัษ์ 

ครั้งสุดท้าย (วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 

1858) 

วนัศกุร์ที	่16	กรกฎาคมเป็นวนัฉลองแม่พระ 
แห่งภูเขาคาร์แมล	แบร์นาแด๊ตไปร่วมมสิซาเช้าและ
ได้รับศีลมหาสนิท	เย็นวันนั้นท่านกลับมาสวดที่วัด	
ขณะทีท่่านก�าลงัสวดมเีสยีงภายในทีผ่ลกัดนัให้ท่าน 
ไปท่ีถ�า้	ท่านจงึไปชวนน้าลซูลิให้ไปทีถ่�า้พร้อมกบัท่าน	 
ท้ังสองทราบดีว่าทางการได้สร้างรั้วกั้นทางเข้าถ�้า	
และสั่งห้ามไม่ให้ใครเข้าใกล้ถ�้ามัสซาเบียล

แบร์นาแด๊ตและน้าลูซิลพร้อมทั้งมีผู้ตาม
มาอีกสองคนจึงมายืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น�้าก๊าฟ
ตรงข้ามกับถ�้าที่แม่พระประจักษ์	 ระยะทางไกล 
พอสมควรประมาณ	 150	 เมตร	 เมื่อแบร์นาแด๊ต
เริ่มสวดสายประค�าโดยสวดบทภาวนาไปได้ไม่กี่
บทแม่พระก็ประจักษ์มา	 ท่านเล่าว่าพระพักตร์ของ
แม่พระงดงามมาก	

เพื่อนๆ	 ถามท่านว่าท่านอยู่ไกลจากถ�้ามาก
และมรีัว้กนัอยู	่ท่านจะเหน็แม่พระได้อย่างไร	ท่านตอบ
ว่าเวลานั้นท่านไม่เห็นแม่น�้าก๊าฟ	 และไม่เห็นรั้วเลย	 
ท่านรู ้สึกคล้ายกับว่าอยู ่ใกล้ๆ	 กับแม่พระเช่น 
ครั้งก่อนๆ	ที่แม่พระประจักษ์มา	ท่านเห็นแต่เพียง 
แม่พระและแม่พระงดงามมากกว่าทกุคร้ังทีท่่านเหน็

การประจักษ์ครั้งที่	 18	 เป็นการประจักษ์
ครั้งสุดท้ายของแม่พระเมืองลูร์ด	 หลังจากนั้น
พระคุณเจ้าโลรองพระสังฆราชแห่งตาร์บได้ต้ัง
กระบวนการสอบสวนเรื่องการประจักษ ์ของ 
แม่พระที่ลูร ์ด	 และคณะกรรมการได้เริ่มการ
สอบสวนเมื่อวันที่	 17	 พฤศจิกายน	 ค.ศ.	 1858	
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตัดสินว่าการประจักษ์
ของแม่พระเป็นจริงคือ

1.	 สารของแม่พระสอดคล้องกับค�าสอน 
ของพระเยซูเจ ้าและพระวาจาของพระเจ ้าใน 
พระคัมภีร์

2 .	 ชีวิตของผู ้ เห็นการประจักษ ์	 คือ 
แบร์นาแด๊ต	 ท่านเป็นคนดี	 ซื่อตรง	 และไม่ได้หา 
ผลประโยชน์จากการประจักษ์ของแม่พระ

3.	 ผลท่ีเกิดขึ้นจากการประจักษ์	 เช่น	 
การหายจากโรคอย่างอัศจรรย์	 ผลทางจิตใจของ 
ผู้ที่มาแสวงบุญ	ณ	สถานที่ประจักษ์

ที่สุดเมื่อวันที่	 18	 มกราคม	 ค.ศ.	 1862	
พระสังฆราชโลรองได้ประกาศอย่างเป็นทางการ
รบัรองการประจักษ์ของแม่พระเมอืงลร์ูดว่าเป็นจรงิ	 
และคริสตชนสามารถที่จะเชื่อในการประจักษ์ของ
แม่พระครั้งนี้ได้

ชวนร�าพงึไตร่ตรองถงึการประจกัษ์ของแม่พระ

ครั้งที่ 16-17 

ในการประจักษ์ของแม่พระครั้งที่	 16	
พระนางบอกกับแบร์นาแด๊ตว่า	“ฉันคือการปฏิสนธิ
นิรมล”	 เป็นการยืนยันข้อความเชื่อเรื่องแม่พระ
ปฏสินธนิริมล	คอืแม่พระถอืก�าเนดิมาโดยปราศจาก
บาปก�าเนิด	ซึ่งประกาศโดยสมเด็จพระสันตะปาปา 
ปีโอ	ที	่9	เมือ่วนัที	่8	ธนัวาคม	ค.ศ.	1854	ก่อนการ
ประจักษ์ของแม่พระที่ลูร์ด	4	ปี	สิ่งนี้สอนใจเราว่า	 
แม่พระนอกจากจะเป็นมารดาของพระศาสนจักร
แล้ว	 แม่พระยังรับรองค�าสอนและการเป็นผู้น�า
ทางความเชื่อและศีลธรรมของพระศาสนจักรด้วย	
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สร้างความม่ันใจแก่เราในการด�าเนินชีวิตของเรา
ติดตามพระเยซูคริสตเจ้า	 ในพระศาสนจักรของ
พระองค์	พร้อมกบัพระศาสนจกัรของพระองค์	และ
ตามค�าสอนของพระองค์ผ่านทางพระศาสนจกัรของ
พระองค์	โดยอาศัยค�าเสนอวิงวอนของแม่พระ

หลังจากการประจักษ์คร้ังท่ี	17	เกอืบสองเดอืน	 
ในวันที	่3	มถินุายน	ค.ศ.	1858	แบร์นาแดต็ได้รบัศลี
มหาสนิทครั้งแรก	มีคนถามท่านว่า	“อะไรท�าให้เธอ
มีความสุขมากกว่ากัน	การได้รับศีลมหาสนิท	หรือ
การได้พบแม่พระที่ถ�้า”	 ท่านตอบว่า	 “หนูไม่ทราบ	 
สองอย่างเป็นของคู่กันและจะเปรียบเทียบกันไม่ได	้
แต่หนทูราบดว่ีาหนมูคีวามสขุมากมายทัง้สองคราวนี”้	 
เรื่องนี้สอนเราว่ามิสซาเป็นหัวใจของชีวิตคริสตชน 
มิสซาเป็นโอกาสส�าคัญที่เราจะได้พบพระเยซูเจ้า 
ผ่านทางพระวาจา และการรับศีลมหาสนิท เป็น
อัศจรรย์อันยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าส�าหรับ
ชีวิตเราเสมอ 

บทสรุป

ขอใช้ข้อคิดจากการประจักษ์ของแม่พระ
ครั้งท่ี	 18	 ซึ่งเป็นคร้ังสุดท้ายของการประจักษ์
ของแม่พระที่เมืองลูร์ดเป็นบทสรุปของบทความนี	้ 
ส่ิงต่างๆ	 ในโลกนี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราว	 จะมีวัน 
สิน้สดุลง	แม้การเหน็แม่พระประจกัษ์มาของนกับุญ 
แบร์นาแด๊ตก็มีวันจบสิ้นลงเช่นกัน	สิ่งนี้เตือนใจเรา
ว่าความสุข	สิ่งดีๆ	สิ่งต่างๆ	ที่เราพึงพอใจในโลก
นีวั้นหนึง่จะจบสิน้ลง	ชวีติทีเ่ทีย่งแท้คอืชวีตินรินัดร
ในเมอืงสวรรค์	แม่พระสอนนกับญุแบร์นาแด๊ตและ
เราไม่ให้ติดอยู่กับความสุขและความสะดวกสบาย
ในโลกนี้ซึ่งเป็นเพียงสิ่งชั่วคราว	

แม่พระตรัสกับนักบุญแบร์นาแด๊ตใน
การประจักษ์ครั้งที่สามว่า	 “ฉันสัญญาว่าหนูจะม ี
ความสุข ไม่ใช่ในโลกนี้ แต่เป็นในโลกหน้า 
(สวรรค์นิรันดร)” และหนทางที่จะน�าเราไปสู่ความ
สุขนิรันดรในสวรรค์ คือ การภาวนา พลีกรรม  

ใช้โทษบาปเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่น รวมทั้งชีวิต 
ที่เรียบง่ายเปี่ยมด้วยจิตตารมณ์แห่งความยากจน 
ฝ่ายจิตใจ (มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตเสมอ  
ชีวิตจะด�าเนินไปโดยปราศจากพระเจ้าไม่ได้) คือ 
สาสน์รักจากพระเจ้าที่แม่พระบอกกับเราผ่านทาง 
การประจักษ์ที่เมืองลูร์ด 

พ่ออยากจะแบ่งปันถึงชีวิตของบุคคล 
คนหนึ่งที่ปฏิบัติตามสาสน์รักจากพระเจ้าที่แม่พระ
บอกกับเราผ่านทางการประจักษ์ที่เมืองลูร์ด	 ท่าน
คอืพระคาร์ดนิลัเหงยีนวนัทวน	ท่านเคยไปแสวงบญุ 
ท่ีลูร ์ดในขณะท่ีท่านเป็นเณรใหญ่ก�าลังศึกษา 
อยู่ที่กรุงโรม	 ท่านสะกิดใจกับค�าพูดของแม่พระ
ท่ีตรัสกับนักบุญแบร์นาแด๊ตในการประจักษ์ของ 
แม่พระครัง้ทีส่าม	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่18	กมุภาพนัธ์	
ค.ศ.	1858	ว่า	“ฉนัสญัญาว่าหนจูะมคีวามสขุ	ไม่ใช่ 
ในโลกนี	้แต่เป็นในโลกหน้า	(สวรรค์นรินัดร)”	ท่าน
ไม่คดิว่าค�าพดูนีจ้ะเป็นจรงิในชวีติของท่าน	หลงัจาก 
กลบัไปทีป่ระเทศเวยีดนาม	ท่านได้ด�าเนนิชวีติพระสงฆ์ 
อย่างดีและศักดิ์สิทธิ์	 ท่านได้รับศีลบวชเป็นพระ
สงัฆราช	หลงัจากนัน้	8	ปี	ท่านถกูจ�าคกุถงึ	13	ปี	สิง่ที ่
เป็นความบรรเทาใจของท่านคอืศลีมหาสนทิ	การสวด 
สายประค�า	 ท่านสวดขอแม่พระให้ท่านถูกปล่อย 
ในวันฉลองแม่พระ	และในวันที	่21	พฤศจกิายนซึง่เป็น 
วันฉลองแม่พระถวายตัวที่พระวิหาร	 ท่านได้รับ
การปล่อยตัวจริงๆ	 ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เรา
ในฐานะบุคคลท่ีฝากความวางใจในพระเจ้าโดยมี 
แม่พระเป็นแบบฉบับ

ขอจบบทความนี้ด้วยถ้อยค�าจากจดหมาย
ของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทียท่ีว่า	 “ผู้ท่ีหว่าน
ความดีในพระจิตเจ้า ก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร
จากพระจิตเจ้า อย่าท้อแท้ในการท�าความดี เพราะ
ถ้าเราไม่หยุดท�าความดี เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึง
เวลา ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีโอกาส จงท�าความดีต่อ
ทุกคน โดยเฉพาะต่อพีน้่องผูร่้วมความเชือ่ของเรา” 
(กท	6:8-10)	
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ท้องดาบ ปากน�้าผึ้ง
สภุาษติจนี	“โข่ง	มี	่ฟู	๋เจีย้น”	“kŏu mì fù jiàn”	“ท้องดาบ ปากน�า้ผึง้”	หมายความว่า	 

“ปากหวาน ใจร้าย” - “ปากปราศรัย ใจเชือดคอ” สุภาษิตไทย	มีมากมายที่เกี่ยวกับปาก	ทั้งดี	 
ท้ังร้าย	ท้ังชัว่	เช่น	ปากร้าย	ใจด	ี-	พดูดเีป็นศรแีก่ปาก	พดูไม่ดปีากมสี	ี-	ปากต�าแย	ฯลฯ	อกีเยอะ

นักบุญยากอบบอกว่า “ถ้าผู้ใดไม่ผิดพลาดด้วยวาจา ผู้นั้นย่อมเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์... 
ลิ้นก็เช่นเดียวกัน	 เป็นอวัยวะเล็กๆ	 แต่ก็โอ้อวดกิจการใหญ่โตได้	 จงดูเถิด	 ประกายไฟเพียงนิด
เดียวก็เผาป่ากว้างใหญ่ไพศาลให้วอดวายได้”	(ยก	3:2-5)

จ�าได้ไหม?	พวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์	ทูลถามพระองค์ว่า	“ท�าไมศิษย์ของท่านละเลย
ขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษ	เขาไม่ล้างมือเมื่อกินอาหาร”	พระองค์ตรัสตอบอย่างไร?	“สิ่งต่างๆ	
ที่เข้าไปในปากย่อมลงไปในท้อง	 แล้วออกไปจากร่างกาย	 แต่สิ่งที่ออกมาจากปากนั้น	 ออกมาจาก
ใจ	สิ่งเหล่านี้แหละท�าให้มนุษย์มีมลทิน”	(มธ	15:1-18)

ฉะนั้น นักบุญยากอบ เตือนเราทุกคนให้ระวัง ให้บังคับลิ้นของเราให้ดี	 “ลิ้นก็เป็นไฟ	 
เป็นโลกของความชั่วร้าย	อยู่ระหว่างอวัยวะต่างๆ	ของเรา	ท�าให้ร่างกายโสมมไปทั้งร่าง	และติดไฟ
มาจากขุมนรก	 เผาผลาญเราทั้งชีวิต”	 (ยก	 3:6)	 มันเป็นสิ่งชั่วร้ายมาก	 ท่ีท�าให้เราไม่มีความสุข	 
ฯลฯ

ปาก ปาก ปาก	เราสรรเสรญิพระเจ้าด้วยปาก	และปากนีเ้องกด่็า	แช่ง	นนิทา	ว่าร้าย	ใส่ความ	 
พี่น้องของเราทุกวัน	ใครใช้ปากให้ดีก็ได้บุญเยอะ	-	ใครใช้ปากไม่ดี	ก็ชั่วแยะ	ด้วยครับ

แม้คนใบ้ มีปาก มีลิ้น พูดไม่ได้	แต่ก็สรรเสริญพระเจ้าได้	และก็ท�าบาป	ท�าชั่วได้เหมือน
กัน	มนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพ	จะท�าดีหรือท�าชั่วได้	 ถ้าใครท�าชั่ว	 อย่าไปโทษคนอื่น	หรือ	ฟ้า	ดิน 
ถ้าเราต้องตกนรก	 และไปโทษคนอื่น	 เราก็ไม่พ้นโทษนรกครับ	 และเขาเหล่านั้นก็ช่วยอะไรเรา 
ไม่ได้เลยด้วย

ฉะนั้น ทางที่ดีที่สุด และปลอดภัยที่สุด	 ให้เราระวังตัวของเราอยู่เสมอ	 โดยท�าหน้าที่ 
ประจ�าวนัของเราให้ดีทีส่ดุ	ด้วยความเพยีร	พยายาม	อดทน	และขอพระหรรษทานของพระช่วยด้วย	 
เราเป็นคนดี	ไปสวรรค์	ได้แน่ๆ	ครับ	

ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร
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นักบุญเบเนดิ๊ก  
โยเซฟ ลาเบร
St.Benedict Joseph Labre 

ฉลอง 16 เมษายน

กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

เบเนดิ๊ก	 โยเซฟ	 ลาเบร	 เกิดในประเทศ
ฝรั่งเศสเมื่อปี	1748	ท่านได้รับการอบรมอย่างดีจาก
บิดามารดาและลุงของท่านซึ่งเป็นพระสงฆ์	 ท่านรัก
และชอบอ่านพระคัมภีร์มากๆ	

เมือ่อาย	ุ16	ปี	ท่านเคยขอสมคัรเข้าในคณะ
ฤาษีแทรปปิสต์	 แต่ได้รับการปฏิเสธ	 ต่อมาท่านได้
ไปขอเข้าอยู่ในคณะคาร์ทูเซียนส์	ซึ่งอยู่ได้ประมาณ	
6	 สัปดาห์	 ท่านก็รู้สึกว่าจิตตารมณ์ของคณะนี้มิใช่
กระแสเรียกของตน	 ท่านเชื่อว่าพระเป็นเจ้าทรงม ี
พระประสงค์ให้ท่านออกจาริกแสวงบุญ	 ไปยัง 
ปูชนียสถานที่ส�าคัญๆ	หลายแห่งในยุโรป	

ท่านเป็นนักจาริกแสวงบุญ	 และเป็นคน
ขอทานด้วย	 เพราะเม่ือท่านจาริกไปที่ได้ท่านก็จะ
ขอรับบริจาค	 เพื่อน�าเงินและสิ่งของต่างๆ	 ที่ได้รับ
บรจิาคมานัน้ไปแจกจ่ายให้แก่คนทีย่ากจน	ท่านเจรญิ 

ชีวิตกระท�ากิจเมตตาด้วยใจกว้าง	 ท่านมีเพียง 
พระคัมภีร์และไม้เท้าเท่านั้นที่ติดตัวไปตลอด	ที่สุด 
ในปี	1783	ท่านได้จาริกแสวงบุญมาจนถึงกรุงโรม	
และได้ล้มลงกลางถนนเพราะร่างกายอ่อนก�าลังลง	 
หลังจากที่ท่านได้รับศีลเจิมคนป่วยแล้ว	 ท่านได้
สิ้นใจอย่างสงบ

ท่านนักบุญเบเนดิ๊ก	 โยเซฟ	 ลาเบร	 เป็น
แบบอย่างทีส่อนเรามนษุย์มใิห้โลภหลงในเกยีรตยิศ	 
ข้าวของเงนิทอง	ความสนกุสนานฝ่ายโลก	แต่ให้รูจ้กั 
หนทางแห่งการใช้โทษบาปและถือความยากจน	 
โดยร�าพึงถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าและ 
พระแม่มหาทุกข์	 คติพจน์ท่ีท่านยึดถือตลอดคือ	 
“ให้ส�านกึอยูเ่สมอว่าเราก�าลงัอยูเ่บ้ืองหน้าพระพกัตร์
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า”	เพื่อจะได้สวรรค์เป็นรางวัล
นับตั้งแต่ยังอยู่ในโลกนี้ 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

งานแพร่ธรรมสู่อีสาน
งานแพร่ธรรมโดยธรรมทูตสงฆ์คณะมิสซัง

ต่างประเทศแห่งกรุงปารีส	 (Missions Étrangères 

de Paris; M.E.P)	 ไม่สามารถผ่านไปสู่ประเทศ
เวียดนามและบางมณฑลของประเทศจีนได ้	
เนือ่งจากภยัเบยีดเบยีน	จงึต้องแวะระหว่างทางเข้าสู่ 
อยธุยาประเทศไทย	(สมยันัน้เรยีกสยาม)	แล้วพฒันา 
เติบโตเรื่อยมา	 จนกระทั่งหลังจากการไปประชุม
สังคายนาวาติกันที่	 1	 ของพระสังฆราชดือปองด์	
สมณมนตรสีมณกระทรวงเผยแผ่ฯ	ได้เสนอให้ท่าน
เร่งขยายงานแพร่ธรรมออกไปสู่ภูมิภาค	 และนี่คือ
ที่มาของบทบาทธรรมทูตคู่แรก-คู่เอก-คู่ทองของพี่
น้องชาวอีสานบ้านเฮา

ธรรมทูตคู ่นี้มีชื่อว ่าคุณพ่อกองสตังค ์  
บัปติสต์	โปรดมและคณุพ่อฟรงัซสิ มาร ีเกโก อาศยั
ความหนุ่มแน่นในวัย	 32	ปีและ	 26	ปีตามล�าดับ	 
ท่านท้ังสองจึงมีใจพร้อมและกระตือรือร้นในการ 
ที่จะเดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอน	 ข้ามน�้า 
ข้ามทะเลไปสู่ดินแดนมิสซัง	ฉะนั้น	เมื่อท่านทั้งสอง 
ได้รับมอบหมายพันธกิจแพร่ธรรมสู่อีสาน	 จึงยินดี
เสียสละพร้อมที่จะถูกส่งไป	ท่านทั้งสองบุกเบิกและ
บากบั่นด้วยเกวียนและสัตว์ใช้งาน	วัว	ม้า	ช้าง	เพื่อ
บุกป่าฝ่าเขาล�าเนาไพร	 กว่าจะข้ามเขาดงพญาเย็น 
พญาไฟไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่บุ ่งกะเเทว	
อุบลฯ	ก็กินเวลาถึง	102	วัน

มีข้อสังเกตที่สะท้อนใจในระหว่างการ
เดินทางครั้งแรกเริ่มทันทีนี้ก็คือ	 รอยเท้าของสอง 

ธรรมทตูได้จรดจารกึไว้บนผนืดนิถิน่อสีานเป็นสีเ่ขต
มสิซงั/สงัฆมณฑลแล้วได้แก่	โคราช	-	นครราชสมีา,	
ชนบท	-	อดุรฯ,	กาฬสนิธ์ุ	-	ท่าแร่และอ�านาจเจรญิ	- 
อุบลฯ	เป็นต้น

ถึงแม ้ธรรมทูตทั้งสองไม ่อาจจะหยั่งรู ้ 
เครือ่งหมายล่วงหน้าแห่งรอยเท้าของตนทีย่�า่ประทบัไว้	 
รู ้ได้เพียงในมโนคติว่า	 “บนเส้นทางท่ีทรหดคือ 
บททดสอบจิตใจที่กล้าแกร่งของธรรมทูต”	

ดังนั้น	เราจึงเห็นได้ว่าก่อนที่ท่านทั้งสองจะ
ออกจากประเทศของตนมาแพร่ธรรมในประเทศอื่น	
จ�าเป็นต้องมีการอบรมบ่มเพาะ	เตรียมตัวเตรียมใจ
ไว้ให้พร้อมในสถาบันบ้านเณร	M.E.P.	จากนั้นจึง
จะถูกส่งออกไปทดสอบใจของตนในเส้นทางและ
สนามงานแพร่ธรรม	ด้วยความมุมานะและพยายาม
พากเพียรอดทนจนบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง 
ดังกล่าวให้ได้	

การมุ ่งมั่นมาท�างานกันถึงขนาดนี้	 แล้ว 
พันธกิจงานแพร่ธรรมที่ท่านใฝ่ฝันนั้นจะขนาดไหน	
ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจที่การท�างานของท่านทั้งสอง	
โดยจดัแบ่งงานกนัอย่างชดัเจน	นัน่คอืคณุพ่อโปรดม 
จะรับผิดชอบออกไปส�ารวจตรวจดูงานแพร่ธรรม	
ส่วนคุณพ่อเกโกจะดูงานอภิบาลด้านสอนค�าสอน
ศีลศักดิ์สิทธ์ิและอยู่กับชาวบ้านอย่างใกล้ชิด	 เพื่อ
ตดิตามสารทกุข์สกุดบิ	บทบาทในการท�างานพนัธกจิ 
ของทั้งคู่นี้ยังสืบสานเป็นต�านานสู่ทายาทธรรมทูต 
รุ่นแรก	ๆ	ต่อมา
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ผลงานของท่านทั้งสองจึงมีให้เห็นอย่าง
ทั่วถึงกระจายไปในสี่สังฆมณฑลอีสานภายใน 
ช่วงเวลาอายุของท่าน	 และมิใช่เท่านั้นยังรวมไปถึง
พระศาสนจักรท้องถิ่นในประเทศลาวด้วย

อย่างไรกด็	ีเมือ่พดูถงึภมูภิาคอสีาน	นบัได้ว่า 
มีพื้นที่กว้างใหญ่และพลเมืองจ�านวนมากที่สุดถึง	
1/3	ของประเทศ	ถึงกระนั้น	เมื่อค�านึงถึงภาพรวม
ของทั้งประเทศ	เราก็ยังมีจ�านวนคริสตชนไม่ถึง	1%	
อยู่ดี

ด้วยเหตุนี้	 จิตตารมณ์และอุดมการณ์ใน
งานแพร่ธรรมสู่อีสานเยี่ยงวิถีชีวิตธรรมทูตคู่เอก-คู่
ทองของเรา	 จึงยังเรียกร้องและท้าทาย	 จิตส�านึก
และจิตวิญญาณแห่งงานแพร่ธรรมส�าหรับพี่น้อง 
ครสิตชนชาวอสีานทัง้หลายทกุผูท้กุฝ่าย	ทกุสายงาน 
และทุกกระแสเรยีก	ไม่ว่าฝ่ายสงฆ์นกับวชหรอืสัตบุรษุ 
ฆราวาสให้หนัหน้าผนกึสรรพก�าลงัเข้ามาร่วมกนัท�างาน 
สานต่อ	หมนุกงล้อประวตัศิาสตร์พระศาสนจกัรท้องถิน่ 
อีสานอย่างไม่หยุดยั้งขาดตอนและไม่มีวันสิ้นสุด

� ย้อนรอยเท้า ก้าวสู่ย่าน อีสานถิ่น

 หมดทั้งสิ้น ร้อยสองวัน สมมั่นหมาย

 บุ่งกะแทว แนวป่าร้าง สร้างบ้านสบาย

 กลุ่มกลับกลาย ได้วัดวา พาร่มเย็น

� จากอุบลฯ ด้นดั้นมา หาลูกแกะ

 หยุดเยี่ยมแวะ ที่หนองแสง แฝงพบเห็น

 เป็นกลุ่มก้อน สอนคริสตธรรม อันจำาเป็น

 จนโดดเด่น เป็นมิสซังฯ ตั้งศูนย์กลาง

� แจ้งรับรู้ ผู้บอกกล่าว เรื่องราวเล่า

 แม้ตัวเขา(ลูกวัดจันทร์เพ็ญ) ไม่เข้าท่า น่าเมินหมาง

 ชวนไปหา ธรรมทูตคริสต์ คิดลู่ทาง

 ไล่ผีสาง สร้างโพนสูง สู่อุดรฯ

� ถึงที่สุด มาหยุดสู่ ประตูบ้าน

 เข้าสู่ด่าน ย่านแม่โม โคราชสมร

 ธรรมทูตผละ ละเชียงยืน ฝืนอาวรณ์

 กลับเป็นพร ตอนแรกตั้ง สังฆมณฑล

� สี่มิสซัง ทั้งอีสาน บ้านเฮาแท้

 ธรรมทูตแผ่ กุศลจิต ประสิทธิ์ผล

 หากวันนี้ พี่น้องเฮา เข้าใจตน

 ย่อมก้าวด้น ยลต่อยอด ตลอดสืบไป.
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

 ...พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองเยรีโคพร้อมกับบรรดาศิษย์	 ขณะที่พระองค์เสด็จออกจากเมืองเยรีโค
พร้อมกบับรรดาศษิย์และประชาชนจ�านวนมาก	บารทเิมอัสบตุรของทเิมอัส	คนขอทานตาบอดนัง่อยูร่มิทาง	 
เมือ่ได้ยนิว่าพระเยซชูาวนาซาเรธ็	ก�าลงัเสดจ็ผ่านมา	เขาเริม่ส่งเสียงร้องตะโกนว่า	“ข้าแต่พระเยซ	ูโอรสของ
กษตัรย์ิดาวดิเจ้าข้า	โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถดิ”.....	พระเยซเูจ้าทรงหยุด	ตรสัว่า	“ไปเรยีกเขามาซ”ิ	เขาก็เรยีก 
คนตาบอดพลางกล่าวว่า	“ท�าใจดีๆ	ไว้	ลุกขึ้น	พระองค์ก�าลังเรียกเจ้าแล้ว”	คนตาบอดสลัดเสื้อคลุมทิ้ง	 
กระโดดเข้าไปเฝ้าพระเยซูเจ้า	พระเยซูเจ้าตรัสว่า	“ท่านอยากให้เราท�าอะไรให้”	คนตาบอดทูลว่า	“รับโบนี	
ให้ข้าพเจ้าแลเห็นเถิด”	พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า	“ไปเถิด	ความเชื่อของท่านได้ช่วยท่านให้	รอดพ้นแล้ว”	
ทันใดนั้น	เขากลับแลเห็นและเดินทางติดตามพระองค์ไป

มาระโก	10:46-47	;	49-52

ความเชื่อ / การเชื่อ
 “ความเชื่อ” คนเรามีได้ก็เพราะพระหรรษทานและความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า	 แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า	 
“ความเชื่อ/การเชื่อ”	 นี้เป็นการกระท�า	 การตัดสินใจของมนุษย์เอง	 ความเชื่อของเรานี้ไม่ได้ไปจ�ากัดอิสรภาพ 
หรอืการใช้เหตผุลของเรา	ความจรงิ “ความเชือ่”	นีก้ลบัเกีย่วข้องกบัอิสรภาพและการใช้เหตผุลแทบจะทกุย่างก้าว 
บนเส้นทางชวีติ	เส้นทางท่ีเราไม่คุ้นเคยไม่รู้ว่าจะพบอะไร	ความเชือ่น�าเราออกจากความมัน่คงแห่งชวีติ	ความมัน่คง 
ที่เรามั่นใจจากการใช้เหตุผลและการเลือกอย่างอิสระเสรีของเรา	แต่ความเชื่อท้าทายความสุขสบายของเรา	และ
น�าเราให้ไว้วางใจในพระเจ้า	โดยเชือ่ว่าพระองค์จะน�าพาเราสูอิ่สรภาพทีแ่ท้จรงิกว่า	สูค่วามตระหนกัถงึสถานภาพ
และเอกลักษณ์ของเรา	อนัยงัผลให้เราพบกบัความชืน่ชมยนิดีและความสขุสนัตกิบัทกุคน	การเชือ่	(to	believe)	
ก็คือ	 การน�าตัวเราไปตามทางของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ด้วยความเต็มใจและด้วยความยินดีเช่นเดียวกับ 
มหาบุรุษอับราม	(Abram)	และพระนางมารีย์แห่งนาซาเร็ธ	ความเชื่อ	(Faith)	จึงเป็นการยอมรับ	เป็นการตอบ	
“ครับ/ค่ะ”	ด้วยหัวใจ	ด้วยจิตใจ	รับว่าพระเยซูคริสต์	เป็นพระเจ้าของเรา	ค�าตอบ	“ครับ/ค่ะ”	นี้	เปลี่ยนแปลง
ฟื้นฟูชีวิต	และเผยเส้นทางชีวิตสู่ความหมายที่เต็มเปี่ยม	ที่ใหม่ตลอดเวลา	ที่บริบูรณ์ด้วยความยินดี	และความ
หวังที่วางใจได้

(จาก On the Nature of Faith โดย สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16
ค�าปราศรัยต่อคริสตชน ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร เมื่อวันพุธ 24 ตุลาคม ค.ศ. 2012)

	 ...ความเชื่อ	(ของคริสตชน)	แสวงหาความเข้าใจ	(เสมอ)	(fides	quaerensintellectum)	และ
เทววิทยาเป็นหนทางทีส่นบัสนนุ	ส่งเสรมิ	ปทูางส�าหรบัการแสวงหาความเข้าใจนีต้ลอดเวลาแก่ครสิตชน.....	
เทววทิยาคงอยู/่มปีระโยชน์ต่อเมือ่เกีย่วข้องกบัของขวัญแห่งความเชือ่จากพระเจ้า.....	เทววิทยา	น�าความชดั	
ความชอบ	ความศรัทธา	และความจริงแห่งความเชื่อสู่ความเข้าใจให้แก่คริสตชน	ให้แก่มนุษย์ทุกคน.....	
เทววิทยา	หาหนทาง	หาโอกาสที่จะแสดงให้คริสตชน/มนุษยชาติ	 “รู้ถึงความไพบูลย์สุดที่จะหยั่งรู้ได้ของ
พระคริสตเจ้า” (เอเฟซัส	3:8)	เพื่อน�าความยินดีแห่งจิตวิญญาณแก่ชุมชนผู้มีความเชื่อ	และเพื่อน�าพลังแก่
พันธกิจการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักร.....	
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.......คณะกรรมการเทววิทยาอ้างอิงค�ากล่าวของนักบุญโทมัส	อควินัส	ดังนี้:-

 “เมื่อใครคนหนึ่งมีจิตใจพร้อมที่จะเชื่อ เขาจะรักความจริงที่เขาเชื่อ

 เขาจะอยู่กับความเชื่อนี้ เขาจะโอบกอดความเชื่อนี้

 ด้วยเหตุผลต่างๆ ที่เขาแสวงหาได้ เพื่อยืนยันถึงความเชื่อนี้”

(cumenim	homo	habetpromptam	voluntatem	ad	credendum,	diligentveritatemcreditam	
et	supereaexcogitat	et	amplectitur	siquasratones	ad	hoc	invenirepotest.)

-	St.	Thomas	Aquinas,	Summa	Theologiae

...นกับุญโทมสั	อควนิสั	ยงัได้อธบิายถงึการแสดงความเชือ่	(act	of	faith)	ของครสิตชนสามประการดงันี;้-

  ประการแรก :	 เมื่อเรากล่าวว่า “ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเจ้า”  
	 	 	 	 	 (I	believe	in	God	-	credo	Deum)
	 	 	 	 	 พระเจ้าเป็นผู้ที่เรารู้จักพระองค์ว่าเป็นใคร	
	 	 	 	 	 (พระองค์เป็น	‘กรรม’	(object)	ของความเชื่อของเรา)

  ประการที่สอง :	 เมื่อเรากล่าวว่า	“ข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้า” 
	 	 	 	 	 (I	believe	God	-	credo	Deo)
	 	 	 	 	 พระเจ้าเป็นผู้มอบความเชื่อ	(the	one	who	testifies)
	 	 	 	 	 เป็นผู้ท�าให้เรายอมตามพระองค์	ไม่ขัดขืน

  ประการที่สาม :	 เมื่อเรากล่าวว่า	“ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า”
	 	 	 	 	 (I	believe	unto	God	-	credo	in	Deum)
	 	 	 	 	 พระเจ้าเป็นผู้ที่เราเชื่อมั่นในพระองค์	 วางความหวังไว้ใน 
	 	 	 	 	 พระองค์	หมายถงึ	พระองค์เป็นเป้าหมายสดุท้ายของความเชือ่ 
	 	 	 	 	 ของเรา	(the	goal	of	faith)
การแสดงออกที่เชื่อมั่นในพระองค์	(believing	unto	God-	credo	in	Deum)
คือพลัง	(dynamism)	คือชีวิต	(life)	ของความเชื่อ	(faith)	
น�าเราให้เชื่ออย่างเต็มใจ	เชื่ออย่างมั่นใจ	ไว้วางใจ	ศรัทธา	และรักพระองค์แม้ต้องสละชีพ

(จาก	 สารของคณะกรรมการเทววิทยานานาชาติ	 ในโอกาสฉลอง	 “ปีแห่งความเชื่อ”	 International	
Theological	Commission’s	Statement	on	Year	of	Faith	ZENIT	News,	October	16,	2012)

(ขอขอบคุณ คุณพ่อจ�าเนียร กิจเจริญ ที่ได้กรุณาช่วยตรวจสอบ แก้ไข ค�าแปลนี้ครับ) 
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บันทึกธรรมทูต
มิสชั่น 

ค�านี้พวกเราคงได้ยินมานานแล้ว	 และ
ตอนนี้ก�าลังมีละครดังก�าลังใช้ชื่อเรื่องนี้	 แม้แต ่
ในประเทศกมัพชูา	กม็บีางคนเอาบางตอนมาแปล
เป็นภาษากัมพูชาแล้วก็มี	 ค�านี้	 มีเหมือนกันใน
ภาษากมัพูชา	คือค�าว่า	បុព វ្េសន្និវាស	(อ่าน
ว่า	บุบเปซอนนิเวียะฮฺ)	ความหมายมีเหมือนกัน
ครบั		เป็นค�าทีรั่บมาจากภาษาบาล	ีว่า	ปพุเฺพสนฺ
นิวาส	(อ่านว่า	ปุบ-เพ-สัน-นิ-วา-สะ).	ปุพฺเพ 
(อ่านว่า	ปุบ-เพ)	แปลว่า	ก่อน	แรก	เบื้องต้น	
เบ้ืองหน้า.	สนฺนิวาส	(อ่านว่า	 สัน-นิ-วา-สะ)	
แปลว่า	 อยู่ร่วม.	บุพเพสันนิวาส	แปลว่า	 การ
เคยอยู่ร่วมกัน	หมายถึง	การเคยอยู่รวมกันใน
ชาติก่อน	 หมายเอาเฉพาะผู้ที่เคยอยู่ร่วมเป็น

สามีภรรยากัน	ตรงกับที่ใช้ในภาษาไทยทั่วไปว่า	 
การเป็นเนื้อคู่กัน

แล ้วเรื่องก็ด�าเนินไป	 ในเรื่องของ
คติธรรมเรื่องชาติภพ	อดีตและปัจจุบัน	ซึ่งเป็น
อิทธิพลจากพุทธศาสนา	และบางครั้งก็ซึมเข้าไป
ในความรู้สึกของเราคาทอลิกไปโดยไม่รู้สึกตัว	
และแสดงออกให้เหน็ใน	ความรูส้กึนกึคดิ	ค�าพดู	 
และเรื่องราวที่ก�าลังเป็นละครดังในช่วงนี้

ในแง่ประวัติศาสตร์	เรื่องนี้มีการบันทึก
จากหลายแหล่งที่มา	 การอ่านและฟังอย่าง
พิจารณา	ท�าให้เราไม่เป็นผู้ตัดสินประวัติศาสตร์	
โดยใช้มาตรฐานของคนเราในยุคปัจจุบัน	 คือ	
ปล่อยให้มันเป็นไปในสิ่งที่เกิดขึ้น	แต่ให้เรารับรู้ 

บุพเพสันนิวาส
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มันว่า	 มีเร่ืองนี้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์	 โดย
เฉพาะในแง่ศาสนา	หรือประวัติศาสตร์ของพระ
ศาสนจักรไทยเรา

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรในกัมพูชา	
ก็ไม่แพ้เร่ืองราวแบบบ้านเราในสมัยอยุธยา 
เช่นกัน	ชาวต่างชาติที่มาค้าขาย	ได้น�าความเชื่อ 
ของพวกเขามาด้วย	พร้อมกบับาทหลวง	ทีก่มัพชูา 
มบีนัทกึไว้ว่า	การเข้ามาของครสิตศาสนา	เริม่ขึน้ 
ในปี	1555	(นบัเป็นตวัเลขทีจ่�าง่าย)	มาพร้อมกบั 
การท�าการค้าของชาวโปรตเุกส	แม้แต่ประวตัศิาสตร์ 
ของการก่อร่างสร้างเมืองของอาณาจักรขอม	 ก็
มีเรื่องของชุมชนคริสตชนอยู่ตลอด	 แต่ด้วย 
เหตุว่า	 อาณาจักรมีเสื่อมถอยโดยการรุกราน 
ของอาณาจักรอันนัมและอาณาจักรสยามใน
เวลานั้น	 ก็ท�าให้ชุมชนคริสตชนถูกท�าลาย 
ไปโดยปริยาย

ประวัติศาสตร์	 ช่วงก่อนยุคอาณานิคม
ในกัมพูชา	 ปะปนไปด้วยเร่ืองการคานอ�านาจ

ในทางการเมือง	 ผลประโยชน์ทางการค้า	 และ
ศาสนา	จนกระท่ังฝรัง่เศสเข้ามายดึครองประเทศ
ในเขตอินโดจีน	 ทุกอย่างจึงเข้าสู่ความสงบใน 
ดินแดนกัมปุจแห่งนี้

ย้อนกลับมาเรื่อง	บุพเพอาละวาด	เอ้ย!	
บุพเพสันนิวาส	ในเรื่องของความเป็นเนื้อคู่	สิ่ง
ที่ก�าหนดให้เรามาพบกันอยู่ด้วยกัน	 ส�าหรับเรา
คาทอลิก	 คงไม่ใช่เรื่องภพที่แล้วอย่างแน่นอน	
แต่เป็น	“ความรัก”	ที่ก�าหนดความสัมพันธ์ของ
เรา	ความรักแบบพระเยซูเจ้าเป็นความรักสูงสุด	
ที่ก�าหนดแนวทางความรักของคนเป็นเนื้อคู่กัน	
คอื	คูร่กัทีม่คีวามเชือ่จะต้องรกัแบบทีพ่ระเยซเูจ้า	
รักพระศาสนจักร	(เทียบ	อฟ	5:25)	

อ้าว...	แล้วคนที่ถือศีลพรหมจรรย์ล่ะ	
เนื้อคู่ของพวกเขาเหล่านั้นคือใครเล่า?	 ค�าตอบ
ก็คือ	ทั้งพระเยซู	 เจ้าและพระศาสนจักรนั่นเอง	
เพราะพวกเขาจะอุทิศตนรักรับใช้พระองค์และ
ประชากรของพระองค์ด้วยชีวิต	 ทั้งสิ้นในโลก
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นี้	 เพื่อหวังจะได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์แบบหน้า 
ต่อหน้าในชีวิตหน้า	(ไม่ใช่ชาติหน้านะครับ)

ส�าหรับพวกเราธรรมทูต	 มีหลายคนที่
ตกหลมุรกั	งานธรรมทตูแบบอาจเรียกได้ว่า	เป็น
บุพเพสันนิวาส	ในแบบที่เป็นเนื้อคู่ก็ว่าได้	อย่าง
เช่น	ในประเทศกัมพูชาจะมีกลุ่มอาสาสมัครชาว
ฝรั่งเศสหลายคน	ได้มาท�างานรับใช้ชาวกัมพูชา	
เมื่อหมดสัญญากลับไป	 ก็ตัดสินใจเข้าบ้านเณร
คณะ	MEP	แล้วก็ถูกส่งกลับมา	ท�างานที่นี่อีก	
ก็มีหลายกรณี	 หรือแม้แต่ในกรณีของผมเอง	 
ที่ยอมรับว่า	 ตกหลุมรักงานธรรมทูตไปแล้ว	
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบอยู่ในเวลานี้	 

จนหลายๆ	 ครั้ง	 เพราะความรักให้กับพวกเขา	 
ผมเสยีสละ	เวลาพกัผ่อนจนบางครัง้ไม่มวีนัหยดุ	
ถงึแม้จะเหนด็เหนือ่ย	วุ่นวายบ้าง	มอีารมณ์กนับ้าง 
แต่ผมก็ยังเต็มใจอยู่	 เหมือนกับคู่รักท่ีไม่เคย
ห่างจากกัน	 แม้จะเป็นฝ่ายกาย	 แต่ใจพวกเขา
ก็ผูกพันกัน

	เมื่อตอนเสกน�้ามันประจ�าปี	2018	นี้	มี
พระสงฆ์เกือบ	80	องค์	จากทั่วพระศาสนจักร
ในกัมพูชา	มาร่วมกัน	พวกเขามีพระศาสนจักร
ท่ีนี่เป็นเนื้อคู่	 และแสดงความผูกพันร่วมกัน	
เพื่อก่อสร้างพระศาสนจักร	 ท้องถิ่นแห่งนี้ให้ 
เข้มแขง็...	จะเรยีกว่าเป็นบพุเพสนันวิาส	ส�าหรบั
พวกเขาได้ไหมหนอ?

	มบีราเดอร์หรอืน้องเณรหลายคน	ได้มา
สัมผัสกับชาวบ้านที่นี่	ก็มีความประทับใจ	และ
ต้ังใจว่า	 จะกลับมาอีกในอนาคต	 ถ้าพระเจ้ามี
พระประสงค์	(ผ่านทางผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบ)	ใน
อันท่ีจริง	 พระเจ้าท�างานในจิตใจมนุษย์เสมอ	
และพระองค์ทรงบนัดาลให้ความรกัในตวัมนษุย์	
ท�างานในใจผ่านทางองค์พระจิตเจ้า	

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า	 บุพเพสันนิวาส	
แบบคาทอลกิ	อยูท่ี่ความรกัท่ีเกดิขึน้จากพระเจ้า	
และผลกัดนั	ให้มนษุย์รกักนัและกนั	เป็นเนือ้คูก่นั	 
เหมือนดังท่ีพระคริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักร	
แบบไม่ต้องรอว่า	เกิดมาตั้งแต่ชาติไหน	แต่มัน
เริม่แล้วในเวลาปัจจบุนันีเ้ท่านัน้...	ความรกัแบบนี	้ 
คงไม่มีใครกล้าท�าเป็นละครแน่	แต่รับรองได้ว่า	
มีแน่นอนในชีวิตประจ�าวัน...	 แล้วคุณล่ะ	 เจอ
บุพเพสันนิวาส	 ได้พบรักกับพระองค์หรือยัง
ครับ?	 ถ้ายัง	 ก็ขอให้เปิดใจให้กว้าง	 ฟังเสียง
พระองค์ในหัวใจให้มากนะครับ... 
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

เร่ืองของความเจ็บปวดทางกายนั้นเป็น
ธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่สามารถแยกออกจาก
ความมีชีวิตได้	 เมื่อตอนที่คุณแม่คลอดลูกนั้น	
ท่านก็ต้องเจ็บปวดจากการบีบตัวของมดลูกให้
พวกเราได้ออกมาลมืตาดโูลก	ทารกทีค่ลอดออก
มาแล้วมักจะโดนตีก้นให้เจ็บและร้อง	 การร้อง
ท�าให้ปอดขยายตัวและเริ่มท�างาน	 เด็กหัดเดิน 
ก็ต้องหกล้มร้องไห้เป็นธรรมดา	ถ้าไม่ล้มไม่เจ็บ 
ก็เดินไม่เป็น	 ยิ่งโตขึ้นเราก็ยิ่งพบกับความ 
เจ็บปวดทั้งทางกายและทางใจมากขึ้น	 ความ 
เจ็บปวดจงึเป็นส่วนหนึง่ของววิฒันาการของชวีติ  
มีไว ้เพื่อให้เราเข ้มแข็งขึ้น ฉลาดขึ้นและม ี
คุณค่าเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เหมือนที่มีค�าพูดว่า 
“การเกิดต้องเจ็บปวด”	

แต่มนุษย์นั้นดูจะไม่ค่อยชอบความ 
เจบ็ปวดเท่าไร	ถ้าเลีย่งได้เป็นเลีย่ง	ในสมยัท่ีเริม่
มีการดมยาสลบทางการแพทย์	ผู้หญิงที่ไม่ชอบ
ความเจ็บปวดระหว่างคลอดก็จะใช้ยาสลบช่วย	
แต่ก็ต้องเฉพาะผู้หญิงที่มีฐานะทางชาติตระกูล
หรือทางเศรษฐกิจดีมาก	 เช่นควีนวิคตอเรียใน
สมัยท่ีจักรวรรดิอังกฤษไม่รู้จักค�าว่าพระอาทิตย์
ตกดิน	 เวลาจะคลอดก็มีหมอหลวงมาดม 
ยาสลบให้	 ไม่เคยมีใครไปถามควีนท่านว่ามี
ความทรงจ�าอย่างไรกับการคลอดบุตร	 แต่หาก
ถามแม่ๆ	ปุถุชน	ทุกๆ	คนจะตอบว่า	“ความเจ็บ 
ไม่เท่าความยินดี” 

ถ้าไม่รูจ้กัความเจบ็ปวดเอาเสียบ้าง	กจ็ะ

ท�าให้ไม่เข้าใจชีวิตที่เจบ็ปวดของคนอื่น	มีนทิาน
เล่ากันว่าฮ่องเต้ของชาวจีนนั้นอยู่กันแบบไม่รู้ว่า
ชาวบ้านเดอืดร้อนอย่างไร	ถงึเวลาจะกนิกม็อีาหาร
นับสิบอย่างมาวางให้เลือกไม่ซ�้ากันในแต่ละมื้อ
แต่ละวัน	 ถึงเวลานอนก็มีฟูกอย่างดี	 มีคนขับ
กล่อม	 ยุงเหลือบหรือริ้นไรไม่มีทางเยี่ยมกราย	 
วันหนึ่งขุนนางบ้านนอกได้มีโอกาสเข ้าเฝ ้า 
และกล้าทูลความจริงว่าชาวบ้านนั้นอดอยาก
หิวโหยเป็นที่สุด	 ฮ่องเต้ก็ท�าหน้างุนงงและถาม
ซื่อๆ	ว่าหิวโหยนั้นเป็นความรู้สึกอย่างไร	เพราะ
พระองค์ไม่เคยรูจ้กั	ท�าเอาทีป่ระชมุไม่รูจ้ะพดูต่อ
อย่างไรให้เข้าใจได้	โชคดทีีไ่ด้ขนุนางผูใ้หญ่ท่าน
หนึ่งช่วยทูลว่า	“พระอาญาไม่พ้นเกล้า	พระองค์
ยังจ�าตอนที่ปวดพระทนต์	(ฟัน)	เมื่อปีกลายได้
หรอืไม่	ความหวิโหยนัน้ทรมานยิง่กว่า”	ฮ่องเต้จงึ
ตบอกบอกว่าเข้าใจแล้ว	ปวดฟันนัน้ทุกข์ทรมาน 
จรงิๆ	ถ้าหวิโหยแย่กว่าปวดฟัน	เราต้องรบีช่วยเหลอื	 
พร้อมส่ังการให้เอาข้าวหลวงไปแจกจ่ายให้ชาวบ้าน 
ที่อดอยาก	

ในวงการแพทย์	 โรคที่มาแบบเงียบๆ	
นั้นอันตรายมากกว่าโรคที่มาแบบโฉ่งฉ่างด้วย
อาการเจ็บปวด	 แพทย์ทุกคนจะต้องถามคนไข้
คือ	 “เจ็บท่ีไหนบ้าง	 เจ็บอย่างไร	 นานเท่าไร
แล้ว....”	 หากบอกได้ดีจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัย
โรคได้ง่ายขึ้น	 ตรงข้ามความไม่เจ็บปวดท�าให้
ขาดสัญญาณเตือน	มาเจออีกทีโรคก็อาจลุกลาม
ไปมากแล้ว	สายเกินแก้	

ไม่มีความเจ็บปวดที่สูญเปล่า
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เมื่อเดือนที่ผ ่านมาผมต้องไปรับการ
ผ่าตดัระบายน�า้ออกจากลูกตาอันเนือ่งมาจากโรค
ต้อหิน	 โรคนี้มีสองชนิด	 แบบแรกเป็นฉับพลัน 
ปวดตาปวดหวัจนอาเจยีนเพราะความดนัในลูกตา 
สูงอย่างรวดเร็ว	คนไข้ส่วนใหญ่จะต้องรีบไปพบ
แพทย์และได้รับการรักษา	 ตามักไม่บอด	 อีก
แบบเป็นภัยเงียบคือไม่มีอาการใดๆ	 เลย	 มา
รู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ตาใกล้บอดแล้ว	ผมยังโชคดีที่
ไปตรวจพบโดยบังเอิญเพราะผงดินเข้าตา	 หมอ
ตรวจเรื่องผงเข้าตาเลยไปเจอว่าลานสายตาเสีย
จากโรคต้อหิน	 คนที่เป็นโรคนี้ต้องหยอดยาตา 
ทุกวัน	 เพื่อคุมความดันในตา	 หากได้ผลไม่ดีก็
ต้องใช้การผ่าตดัเจาะรเูลก็ๆ	ทีต่าขาวให้น�า้ภายใน
ลูกตาส่วนหน้าสามารถระบายออกมาข้างนอกได้	
ตอนผ่าตดันัน้กป็วดพอทน	แต่ตอนหลงัผ่าตัดนัน้ 
จะทรมานกว่า	เนื่องจากหมอต้องเย็บตาขาวด้วย
ไหมและผูกเป็นปมไว้	 เวลากะพริบตาทุกครั้ง 
จะเหมือนมีเม็ดทรายกลิ้งอยู่ในตาท�าให้น�้าตา
ไหลพรากอยู่หลายวัน	หลังผ่าตาต้องไปให้หมอ
ตรวจซ�้า	 โรงพยาบาลที่ผมไปรักษานั้นมีคนไข้
จากท่ัวสารทิศ	 ต้องไปรอคิวตรวจอย่างน้อย 
สองชั่วโมง	ล�าพังความเจ็บปวดทางตาก็แย่แล้ว	
ต้องมาเจอสถานการณ์ทีน่ัง่รอตรวจหลายชัว่โมง	
ท�าให้ยิ่งหงุดหงิดเข้าไปอีก	 ได้แต่บ่นเป็นหมีกิน
ผึ้งและก่นด่าเจ้าหน้าที่อยู่ในใจ	

ในขณะทีก่ระสบักระส่าย	คณุลงุทีน่ั่งข้าง 
ผมกลับอยู่ในอาการเงียบสงบ	 แกก็มาผ่าตัด 
เจาะรตูาเหมอืนผม	คงเจบ็ปวดไม่แพ้กนั	ผมถาม
ลุงว่ามาจากไหน	 ปรากฏว่ามาจากพิจิตร	 ต้อง 
นั่งรถ	บขส	ตั้งแต่เมื่อคืน	มาถึงเช้าก็มารอตรวจ	 
รอมาส่ีช่ัวโมงแล้ว	 พอตรวจเสร็จก็ต้องรีบนั่ง	

บขส	กลับ	ยังเป็นห่วงว่าถึงพิจิตรเกือบเที่ยงคืน
ไม่รูว่้าจะมรีถเข้าหมูบ้่านหรอืไม่	ถ้าไม่มกีต้็องหา
ทีพ่กัชัว่คราวก่อน	ได้ฟังเรือ่งราวของลงุแล้ว	รูส้กึ
เลยว่าความเจ็บปวดและความยากล�าบากของ
แกนั้นมีมากกว่าผมอย่างเทียบกันไม่ติด	 ลุงยัง
สงบนิ่งรับสถานการณ์ได้อย่างดี	 การควบคุม
ความเจ็บปวดของแกเป็นตัวอย่างท่ีดีให้ผม	 
ลุงได้ท�าบุญให้คนที่พบเห็น

เมื่อปลายปีที่แล้วมีการประชุมวิชาการ
เกีย่วกบั	Human	Life	ท่ีบ้านผู้หว่าน	ผมได้ไปฟัง
หัวข้อเรื่องความทุกข์และการไถ่กู้ของพระคริสต์	
(Suffering	and	Redemption	of	Christ)	
หัวข้อนี้เป็นเรื่องท่ีถกเกียงกันมากในแวดวง 
นักเทววิทยา	 ฟังแล้วก็ได้รับมุมมองที่เปิดกว้าง
กว่าเดิม	 ตอนเป็นเด็กๆ	 ได้รับการสอนว่าเวลา
ประสบกับความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน
ให้ยกสิ่งเหล่านั้นถวายให้กับพระเยซูเจ้าเพื่อ
เป็นการใช้โทษบาปของตนเอง	 ยิ่งเจ็บปวดมาก 
ยิ่งไถ่โทษบาปได้มาก	 ตอนโตเราจะพบคนดีๆ	 
จ�านวนมากป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือประสบ
เคราะห์กรรมต่างๆ	และประโยคหนึ่งที่จะได้ยิน
บ่อยๆ	คอื	“ท�าไมพระจึงให้สิง่เหล่านีม้าเกดิกบัเรา”	 
หากคิดเพียงว่าเพื่อใช้โทษบาปของตนเองอาจ
ไม่พอ	 เพราะคนเหล่านี้จ�านวนมากล้วนเป็น
คนที่ดีเดินตามวิถีทางของพระเจ้า	 เป็นคนที่ม ี
ความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์	 หลายคนเลยเกิด
ความลังเลสงสัยว่าท�าไมพระเจ้าจึงไม่ยุติธรรม	
คนที่ท�าบาปท�ากรรมจ�านวนมากกลับอยู่อย่าง
สะดวกสบายไม่เจ็บไม่ป่วย	

ค�าว่า	 Redemption	 นั้นภาษาไทย
เราแปลว่าการไถ่	 คือการท่ีคนๆ	 หนึ่งเข้ามา 
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ช่วยปลดเปลื้องภาระให้กับอีกคนหนึ่ง	ผมเองก็ 
ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันหมายความว่าอย่างไร	 จน
ตอนหลังเห็นคนใช้ศัพท์ค�านี้ในชีวิตประจ�าวัน
มากขึ้น	 เช่นเรามีหนี้สินเพราะไปยืมเงินนอก
ระบบที่คิดดอกเบี้ยสูง	 พอเวลาผ่านไปดอก 
ทบต้น	ต้นทบดอก	มูลค่าหนีน้ัน้พอกพูนมากจน
ผ่อนต่อไปไม่ไหว	หากมใีครสกัคนหนึง่ยนืมอืเข้า
มาช�าระหนีใ้ห้แทนและให้เราผ่อนต่อจากเขาโดย
ไม่คิดดอกเบีย้หรือคดิต�า่มาก	โครงการแบบนีเ้ขา
เรยีกว่าการไถ่หนี	้(Financing	redemption)	
อกีกรณหีนึง่ทีอ่าจท�าให้เราเข้าใจได้ดขีึน้เกีย่วกบั
การไถ่กู้คือการแลกแต้มสะสมเป็นตั๋วเครื่องบิน
ใบใหม่	 เวลาที่เราเดินทางด้วยสายการบินเขา
มักจะให้แต้มซึ่งเมื่อสะสมได้จ�านวนหนึ่ง	เราจะ
สามารถแลกเป็นตั๋วใบใหม่	(Redeem)	ให้กับ
ตัวเราเองหรือยกสิทธิ์นั้นให้กับคนอื่นเพื่อเขาจะ
ได้ไปถึงจุดหมาย	 ล�าพังเขาเองอาจไม่มีเงินซ้ือ
ตั๋วเครื่องบิน

ครอบครัวหนึ่งมีคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็ง
ระยะลุกลาม	ลูกๆ	พาคุณพ่อไปรักษาและคอย
ให้ก�าลังใจ	 คุณพ่อได้แต่บ่นน้อยอกน้อยใจใน
โชคชะตา	อยากตายเพราะทนกับความเจ็บปวด
ไม่ไหวแล้ว	 ข้าวปลาก็กินไม่ได้	 ช่วยตัวเองใน
เรื่องง่ายๆ	 เช่นไปห้องน�้าก็ไม่ได้	 เวลาท่ีเหลือ
อยู่จึงเป็นความทุกข์และพลอยท�าให้ทุกคนใน
บ้านทกุข์ไปด้วย	วนัหนึง่ลกูสาวพดูกบัคณุพ่อว่า	
“คุณหมอบอกว่ามะเร็งมีส่วนเกิดจากพันธุกรรม	
ดังนั้นลูกของพ่อทุกคนก็มีโอกาสเป็นมะเร็ง
เหมือนคุณพ่อ	 ลูกอยากให้คุณพ่อเป็นตัวอย่าง
ท่ีจะสูก้บัโรคมะเรง็	เพือ่ว่าหากลกูต้องเป็นมะเรง็
ในอนาคต	จะได้ยดึตามแบบฉบบัทีด่ขีองคณุพ่อ

และใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญจนวันสุดท้าย...”	
พระเยซูคริสตเจ้าเป็นองค์พระเจ้าท่ีลง

มารับสภาพความเป็นมนุษย์	 ล�าพังความดีของ
พระองค์นั้นก็เพียงพอที่จะแลกแต้มให้มนุษย์
เช่นพวกเราทุกคนได้เดินทางเข้าสู่สวรรค์เมื่อ
ชีวิตในโลกนี้ผ่านพ้นไป	 แต่พระองค์เต็มใจลง
มารบัสภาพมนษุย์	เมือ่เป็นมนษุย์กต้็องเผชญิกบั 
ความเจบ็ปวดและความไม่ดต่ีางๆ	โดยไม่ยกเว้น	
ถกูสงัคมสมยันัน้ปฏเิสธจนกระท่ังวางแผนก�าจัด	
พระองค์ต้องถูกตัดสินให้ต้องโทษ	 โดนเฆี่ยนตี
และประหารตรึงบนไม้กางเขนอย่างทุกข์ทรมาน	
ถ้าเป็นมนุษย์อย่างเรา	เราคงบอกว่าไม่ยุติธรรม
เลย	แต่พระเยซูคริสตเจ้ายอมรับความเจ็บปวด
แลกเป็นแต้มเพื่อไถ่กู ้เราให้มีโอกาสได้มีชีวิต 
นิรันดร์	 พระองค์ยังเชื้อเชิญให้เราแบกกางเขน
แลกแต้มให้คนอื่นเช่นกัน	 ค�าถามไม่ได้อยู่ที่ว่า 
“ท�าไมความเจ็บปวดและความทุกข์เกิดกับเรา 
แต่ท�าอย่างไรที่เราจะยอมรับและใช้มันให้เป็น
ประโยชน์กับตัวเราและคนอื่นๆ” 
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

sacred	powers		 =	 อ�านาจศักดิ์สิทธิ์	(หมายถึงอ�านาจ	3	ประการคือ	 
	 	 	 อ�านาจโปรด	ศักดิ์สิทธิ์	อ�านาจสอน	อ�านาจปกครอง)
	 the	power	of	God	 =	 พระเดชานุภาพของพระเจ้า	พระอานุภาพของพระเจ้า
	 the	powers	of	heaven		 =	 เทพนิกรอ�านาจในสวรรค์
	 the	power	of	the	keys		 =	 อาชญาสิทธิ์	(ของอัครสาวกเปโตร)
	 the	power	of	darkness		 =	 จอมอ�านาจความมืด	(คส	1:13)
	 the	powers	of	darkness		 =	 เทพนิกรอ�านาจแห่งความมืด	(อฟ	6:12)
practice	 =	 การปฏิบัติ
	 practical	theology	 =	 วิชาเทววิทยาเชิงปฏิบัติ	(ซึ่งเสนอความเข้าใจบนพื้นฐาน		
	 	 	 ของความเชื่อเกี่ยวกับงานที่พระศาสนจักรปฏิบัติ)
praise	 =	 การสรรเสริญ	การยกย่อง	การเทิดทูน	
	 Divine	Praises	 =	 บทจงสรรเสริญพระเป็นเจ้า	(บทภาวนาที่มักใช้หลัง 
	 	 	 อวยพรศีลมหาสนิท	เขียนโดยสงฆ์คณะเยสุอิต	 
	 	 	 ค.ศ.	1797	เพื่อชดเชยบาปการกล่าวลบหลู่	 
	 	 	 (blasphemy)	พระเป็นเจ้า	พระเยซูเจ้า	แม่พระ		 	
	 	 	 นักบุญโยเซฟ	และนักบุญอื่น	ๆ	รวมทั้งทูตสวรรค์)	
pragmatism	 =	 ปฏิบัตินิยม
praxis	(กรีก)	 =	1)	ภาคปฏิบัติ		 2)	การถ่ายทอดความคิดไปสู่	 	
	 	 	 	 	 	 การท�าให้เป็นจริง
	 	 	 3)	หลักการด�ารงชีวิต	(ที่มีการไตร่ตรองและการปฏิบัติตาม)	
	 Christian	praxis	 =	 หลักการด�ารงชีวิตคริสตชน	(นั่นคือปฏิบัติตามความเชื่อ)
	 Christian	theological	praxis		 =	 หลักการด�ารงชีวิตคริสตชน	
	 	 	 (หลักการที่เน้นใน	liberation	theology)
prayer	 =	 การภาวนา	ผู้ภาวนา
	 prayer	book	 =	 หนังสือภาวนา
	 prayers	for	the	dying	 =	 บทภาวนาส่งวิญญาณ
	 common	prayer		 =	 บทภาวนาสามัญ	
	 	common	catholic	prayers		 =	 บทภาวนา	(ชื่อหนังสือที่รวบรวมบทภาวนาปกติของคาทอลิก)
	 	book	of	common	prayer		 =	 บทภาวนา	(ชื่อหนังสือที่นิกายอังกลีกันใช้เป็นคู่มือปฏิบัติ	
	 	 	 เกี่ยวกับศาสนกิจ)	

P
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ท่วงท�านองแห่งรัก
ผงศิลา 

คร้ังหนึ่งมีนักข่าวมาสัมภาษณ์นักบุญยอห์น	 ปอล	 ที่	 2	 พระสันตะปาปาว่า	 ช่วงเวลาไหน 
ในชีวิตที่พระองค์มีความสุขมากที่สุด	 เขาเดาว่าพระองค์คงจะตอบว่าเป็นช่วงที่พระองค์ทรงได้รับศีล
บวชเป็นพระสังฆราช	 แต่พระองค์ตอบว่าไม่ใช่	 เขาจึงเดาต่อไปว่าคงเป็นช่วงที่พระองค์ได้รับเลือก 
ให้เป็นพระสันตะปาปา	 แต่พระองค์ก็ยังคงยืนยันว่าไม่ใช่	 เขาจึงย�้าถามพระองค์ว่า	 “บิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์	
เป็นช่วงไหนในชีวิตกันครับที่พระองค์มีความสุขมากที่สุด”	นักบุญยอห์น	ปอล	ที่	2	ยิ้มก่อนที่จะตอบ
ว่า	“เวลาที่พ่อมีความสุขมากที่สุดคือเวลาที่พ่อได้รับศีลล้างบาป	และกลับกลายเป็นลูกของพระเจ้า” 

ชวนเราพึง

จะมีพระพรใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับการได้เป็นลูกของพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ มีพระเยซูเป็น 

พี่ชายที่แสนดี และมีแม่พระเป็นมารดาที่แสนจะรักและห่วงใยเรา พระพรเหล่านี้เราได้รับเมื่อ 

เรารับศีลล้างบาป ด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์น้ีร่างกายเราจึงเป็นพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ หัวใจของเราจึง 

เป็นที่ประทับของพระเจ้าผู้ทรงความดี ขอพระพรแห่งศีลล้างบาปที่เราได้รับเป็นพลังแก่เราให้

ดำาเนินชีวิต คิด พูด และกระทำา ด้วยชีวิตที่มีพระเจ้าในหัวใจเสมอ

เวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิต
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พระพรที่ส�าคัญ 'วันเวลา'
ปริญ

เราอยู ่ด ้วยกันแบบหอพัก	 มีอะไร
มากมายที่ต้องช่วยเหลือกัน	 การเรียนรู้อย่างนี ้
นี่ เองที่ท�าให้เรามีเพื่อนที่ต ้องใส่ใจดูแลกัน	 
เรื่องราวแห่งชีวิตหลายเรื่องท�าให้เราคิดทีไรก ็
อดคิดถึงเพื่อนเก่าไม่ได้

วนัหนึง่ในชัน้เรียน	ครูเสอืชือ่น่ากลวัแต่
แท้จริงใจดีมาก	 ท่านมักน�าเรื่องความรู้รอบตัว 
มาเล่าสู่พวกเราฟัง	 บางครั้งก็ท้าทายอะไรต่างๆ	
ให้พวกเรามีความคิดริเริ่มท�าสิ่งใหม่ๆ	ในชีวิต

“ดูสิ	 แค่ไม้ไอศกรีมที่คนทิ้ง	 เขาเอาไป
ท�าสิ่งประดิษฐ์สวยๆ	ขายได้	กระดาษที่ทิ้งแล้ว	 
เขาเอาไปท�าเป็นหุ่นแป้งเปียกออกมาสวยมาก	
แล้วอะไรต่างๆ	 อีกเยอะแยะ	 แล้วพวกเราล่ะ	 
คิดสร้างสรรค์อะไรได้บ้าง”

ครูหยุดพูดแบบเปิดประเด็นท้าทาย 
พวกเราพร้อมกบัสญัญาณหมดเวลา	ท่านเดนิออกไป 
รวมถึงเพื่อนๆ	ที่เดินออกไปพัก	15	นาทีด้วย

ฉันเก็บค�าท้าทายของครูมาคิด	ท�าอะไร
ดีๆ	แล้วก็มองไปที่ชอล์กเก่าๆ	ที่เป็นเศษตกอยู่
ท่ีพื้น	 ความคิดอัจฉริยะตามประสาเด็กแวบขึ้น
มาทันที	ฉันบรรจงเก็บเศษชอล์กหลายชิ้นมาตัด
แต่งเป็นเป็นรูปร่างกลมบ้างเหลี่ยมบ้าง	 จากนั้น 
ก็น�าปากกาหมึกซึมมาแต้มสี	 (แน่นอนสมัยนั้น 
พวกเรายังใช้ปากกาหมึกซึมอยู่	คัดลายมือด้วย 
ปากกาคอแร้ง	 ไม่รู้ว่าสมัยใหม่เขาจะรู้จักหรือ 
ใช้กันหรือเปล่า)	 แล้วเจ้าชอล์กที่ตัดแต่งก็
สวยงามตามสีต่างๆ	ที่มี	จะเป็นแดงเข้ม	ชมพู	
ฟ้าอ่อน	ขาว	ก็สุดแต่จะแต่งแต้มกันไป

เพื่อนแท้ดูกันตอนล�าบาก
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สายตามองหา.....แล้วก็เห็นที่โต๊ะเพื่อน 
มีถงุพลาสตกิ	หยบิมากใ็ช่เลย	เพราะเพือ่นคนนี้
ชอบซือ้ยาชดุมาทานแก้ไข้แก้หวดั	น�าสิง่ประดษิฐ์
ซึ่งสมัยนี้ต้องบอกว่านวัตกรรมชิ้นพิเศษนี้เข้า 
ใส่ถงุ	อมยิม้เลยแหละเวลาทีเ่พือ่นๆ	ขึน้มาจากพกั	 
ฉันบอกให้เพื่อนๆ	 ดู	 ใครๆ	 ก็ชมชอบบอกว่า
เหมือนยาจริงๆ	พวกเราตั้งใจว่าจะไว้วางโชว์ให้
ครูดูในวันพรุ่งนี้

............................
เย็นวันนั้นเราเล่นกีฬาสนุกสนานตาม

ตารางเวลา	 แน่นอนบอลรุ่นเล็กนี่เสียงดังกว่า
การเล่น	 เพราะเราเน้นเสียงตะโกนดังแต่เล่น
ไม่ได้เรื่องหรอก	ท�าไงได้ความสุขเล็กๆ	น้อยๆ	
ของเด็กหอพักอย่างเรา	 จากบ้านจากพ่อจากแม่
มาอยู่กับคนหลายร้อยหัวใจ	อะไรมันจะเหมือน
บ้าน	แต่พวกเราก็ท�าให้เป็นบ้านได้

เสร็จจากเตะบอล	 พวกเราไปอาบน�้า	
แล้วก็เป็นเวลาเรียนส่วนตัว	 ในความเงียบที่
พวกเราก�าลังตั้งใจเรียนส่วนตัวหรือบางคนก็
ท�าการบ้าน	 วันนี้รุ่นพี่ที่ต้องมาดูแลเราไม่ได้มา	
แต่เชื่อเถอะพวกเรามีวินัยที่ดีมาก	 ทุกคนเงียบ
และเรียนอย่างดี

ตอนนั้นเองเจ้าโปเพื่อนร่วมช้ันเรียน 
ซึ่งป่วยนอนอยู่ที่ห้องนอนทั้งวันก็เดินเสียงดัง 
มาทีฉ่นั	ทกุคนต่างมองไปทีเ่จ้าโปซึง่แสดงอาการ
ดีอกดีใจจับมือฉันไปแสดงอาการขอบคุณ

“เพื่อนๆๆ	เราขอบคุณนายมากเลย”
“อะไรหรือ”	ฉันงงกับเหตุการณ์นี้
“เรานอนปวดหัวเป็นไข้ทั้งวัน	 ท�ายังไง 

ก็ไม่หาย	 พอตอนพวกนายไปเล่น	 เราก็เลย 
เดินลงมาห้องเรียนนี่แหละ	 มองท่ีโต๊ะนาย	 
เราเห็นยาชุดเขียนว่ายาแก้ไข้	เราว่าจะไปขอนาย 
แต่เห็นว่าก�าลังเล่นบอลอยู่เลยไม่กล้า	 แต่เรา 
ปวดหัวจริงๆ	 เราก็เลยเอายาของนายไปกิน 
และคิดว่านายคงไม่ว่าอะไร....”

“เอ้ย.....แล้วเป็นยังไงบ้าง”	 ฉันรีบ
ตะโกนถาม

“ขอบคุณนายจริงๆ	 เรากินแล้วไป 
นอนพักสักหน่อย	 ก็หายปวดหัวเลย	 เราเลย
รีบอาบน�้าแล้วลงมาบอกนายนี่แหละ	 เพราะ 
กลัวนายหายาไม่เจอ	 นายเอ้ย	 เพื่อนนะจะรู้ว่า 
เพื่อนแท้ก็ดูกันตอนล�าบากนี่แหละ	 นายอย่าว่า 
เรานะที่เอายาไปกินไม่บอกนายก่อน	แต่เราหาย
แล้วยาของนายดีจริงๆ	นายซื้อที่ไหน	 ไว้ทีหลัง
เราจะซื้อมาไว้กินเวลาปวดหัวอีก”

ท้ังห้องเงยีบสนทิ	ต่างคนต่างมองตากนั	 
ฉันพูดอะไรไม่ออก	 ในบรรยากาศอย่างนี้จะท�า
อะไรดีที่สุด	

“ยานีไ้ด้จากครเูสอื	ไม่มอีกีแล้ว	ของดมีี
น้อย”	เพือ่นอกีคนหนึง่กต็ะโกนตอบออกมาเล่น
เอาฮาตึงไปทั้งห้องเรียน	เรารู้ว่าเราต้องเก็บเรื่อง
สูตรยาดีนี้ไว้ให้เป็นความลับให้ได้	 ไม่อย่างนั้น
ครอบครัวเราวุ่นวายแน่เลย

ฉันปาดเหงื่อที่ผุดออกมาเพราะตอบ
ค�าถามเพื่อนไม่ได้	 เพิ่งรู ้ว่ายาชุดที่เพิ่งท�าขึ้น
มารักษาปวดหัวเป็นหวัดได้เด็ดขาดจริงๆ	 เห็น
ชอล์กที่ไรคิดถึงยาชุดนั้นจริงๆ 
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

คนที่ศรัทธาจะไว้ใจและมีความเชื่อต่อ
พระเจ้าโดยไม่มีข้อกังขาใดๆ	ดังเช่น	กรณีของชาย
คนหนึง่	“น้ายอด”	ได้รบัอบุตัเิหตจุากการเปิดถงัแก๊ส 
และปรับหัวเตาในเวลาเดียวกันจึงเกิดประกายไฟ
ลุกไหม้พร้อมกันทั้ง	 2	 จุด	 จึงเป็นเหตุให้น้ายอด
โดนไฟลวกที่แขน	 ขา	 และหลัง	 หมอให้รักษาตัว
ในห้องปลอดเชื้อทันที	เพราะน้ายอดมีอายุมากแล้ว
ความต้านทานโรคย่อมลดน้อยลง	 น้ายอดอยู่ใน 
โรงพยาบาลเดือนกว่า	 บาดแผลฉกรรจ์มาก	 ต้อง
ดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้ติดเชื้อ	

เดิมทีน้ายอดเป็นคนแข็งแรง	 ร่าเริง	 รัก
ครอบครัว	 ที่ส�าคัญน้ายอดเป็นคนศรัทธาและ 
รักพระมาก	น้าเคยไปไหนๆ	 ได้สะดวกสบาย	แต่
เม่ือบาดเจ็บต้องพักรักษาตัว	 นอนติดเตียง	 ย่อม
อึดอัด	ร�าคาญตัวเอง	เมื่อถูกกักบริเวณ	ห้ามติดต่อ 
กับผู ้คนภายนอก	 เพื่อความสะอาดและปลอด 
การติดเชือ้	ดฉินัเข้าใจดว่ีาเขาย่อมเกดิความรูสึ้กเบ่ือ	
เพราะมันเหมือนโดนขังเดี่ยว

น้ายอดเล่าให้ฟังว่า	 ช่วงแรกๆ	 ทั้งเจ็บ 
ทั้งปวด	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ต้องล้างแผล	มัน
เหมือนถูกเปิดหน้าแผลใหม่อีก	 ปวดแสบปวดร้อน	 
ตัวน้ายอดเองไม่เคยป่วยหนักถึงขนาดต้องเข้า 
โรงพยาบาลเลย	 คร้ังนี้นับเป็นคร้ังแรกและอยู่ใน
ภาวะจ�ายอม	ต้องนอนทัง้วนั	ได้แต่แหงนหน้ามองดู
เพดาน	ไม่มอีะไรท�า	ทกุวนักเ็หมอืนเดมิ	สภาพเดมิๆ	
อยูใ่นห้องสีเ่หลีย่มปลอดเชือ้	น้ายอดรูส้กึอดึอัดมาก

จนอยู่มาวันหนึ่ง	น้ายอดฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า	
คงเป็นน�า้พระทยัของพระทีใ่ห้น้ายอดรูว่้า	ความตาย
เฉยีดเข้ามาใกล้แล้ว	และถ้าหากแผลเกดิตดิเชือ้เมือ่

ใดก็คงพบจุดจบของชีวิต	 พระเจ้าทรงเมตตาและ
ให้โอกาสเขาได้มีเวลาไตร่ตรองพิจารณาตนเองว่ามี
ความพร้อมเพยีงใดเมือ่พระเจ้าเรยีกหาเขา	และยงัมี 
เวลาที่จะขอบพระคุณพระเจ้าตลอดทั้งวัน	 ท�าให้
มีความสุข	อิ่มเอมใจ	เวลาจึงผ่านไปอย่างรวดเร็ว	

การมีความเชื่อและรักพระเจ ้านั้นเป ็น 
สิง่ส�าคญัทีส่ดุส�าหรบัครสิตชน	น้ายอดใช้ช่วงเวลาท่ีพกั 
รักษาตัวของเขานั้นเพื่อโมทนาคุณพระเจ้ามากขึ้น	
น้ายอดมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆ	 และต้องนับว่ายังโชคดี
ทีบ่าดแผลไม่ลกึมาก	อวยัวะยงัอยูค่รบและใช้การได้

ในท่ีสดุหมอให้น้ายอดกลบับ้านได้	ซ่ึงสร้าง
ความปีติยินดี	 ให้กับตัวน้าและครอบครัวอย่างมาก	
ต่างกร่็วมกนัสวดพร้อมหน้ากนั	พระเจ้าคงจะลองใจ
พวกเขาว่ายังมีความเชื่อในพระองค์หรือไม่	 ดัง 
พระคัมภีร์ที่กล่าวว่า	“ความเชื่อช่วยให้เจ้ารอด”

อกีเรือ่งหนึง่ทีอ่ยากจะเล่าให้ฟังคอื	พีส่าวคนโต 
ที่อยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย	 ซ่ึงต้องบอกว่ารายนี้ 
ศรทัธามาก	ไปวดัทกุวนั	เขาบอกว่าเป็นสิง่ทีช่อบมาก
ทีส่ดุ	ซึง่แต่ละวนัเขามคีวามหวงัว่า	ทกุเยน็จะไปหาพระ	 
ได้ร่วมมิสซาและโมทนาคุณพระเจ้าท่ีคุ้มครองเขา	
พระทรงรกัเขามากๆ	ให้ทุกอย่างท่ีต่างจากคนอืน่	เช่น	
การรักษาพยาบาลโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายจนหายสนิท	
ไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาเลย	 เป็นเพราะความเมตตา 
ของพระเจ้า	 ที่พระองค์ทรงดูแลคุ้มครองเขาทุกวัน	
เขาโชคดีมาก	 เขาซาบซึ้งที่สามารถกลับมาใช้ชีวิต
เหมอืนเดมิได้อกีครัง้อย่างไม่น่าเชือ่	เขาจงึตอบแทน
พระโดยน�าปัจจัยของเขาไปช่วยเหลือผู ้ยากไร	้ 
ให้ความรัก	ความใส่ใจกับคนรอบข้าง	และประกาศ
พระเกียรติคุณถึงพระเจ้าทุกลมหายใจ

รักหมดหัวใจ
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ส่วนบางคนที่ไม่รู ้จักพระ	 ไม่ได้มีจิตใจ
ที่มีคุณธรรมก็จะเดินหลงทางผิด	 เดินออกนอกลู ่
นอกทาง	 หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้	 ดิฉันขอยก
ตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงที่ได้พบเห็น	 “น้องนก”	
เป็นลูกสาวของคนที่รู้จักกัน	 เด็กสาวคนนี้อยู่ระดับ
มหาวทิยาลยั	เขาได้รับการเลีย้งดูเหมือนกบัไข่ในหนิ	 
พ่อแม่ตามใจทกุอย่าง	อยากให้ลกูมคีวามสขุ	แต่เขา
ไม่มีวัคซีนความอดทน	อดกลั้น

น้องนก	เป็นเดก็สาวทีม่คีวามทะเยอทะยาน	
เขาเคยโดดเด่นมาตั้งแต่ยังเล็กๆ	 มีสติปัญญาดี	 
เรียนเก่ง	หน้าตาสวย	ใครๆ	ในโรงเรียนต่างก็รู้จัก	 
น้องนกจะถูกห้อมล้อม	 เอาอกเอาใจ	 เยินยอจน
เคยตัว	ชีวิตเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบ	ท่านผู้อ่าน 
ลองหลบัตาคิดถงึเด็กสาวคนนีท้ีดู่มีความสขุ	มพีร้อม
ทกุอย่าง	อาจจะมีพร้อมจนเกนิไปจนหยิง่ผยอง	และ
ดูเหมือนพ่อแม่ภูมิใจลูกสาวของตนเองมาก

อยู่มาวันหนึ่ง	ดิฉันก็ได้รับข่าวร้ายเกี่ยวกับ
น้องนกว่า	เขากระโดดตึก	เพราะอยากจะปลิดชีวิต
ตนเองด้วยโรคซึมเศร้า	 แม้เขาได้รับการรักษามา
ก่อนแล้วหลายปี	แต่น้องนกเป็นเด็กที่คิดมาก	และ
เขาเสียใจมาก	 ด้วยเหตุผลเพียงแค่	 “เขาน้อยใจที่
เพื่อนๆ	ไม่รัก	ไม่สนใจเหมือนที่ผ่านๆ	มา”	ท�าให้
อาการของโรคซึมเศร้านัน้ก�าเรบิขึน้มา	และท�าใหเ้ขา
ตัดสินใจผดิพลาด	แต่พระเจ้ายงัรกัเขา	และเขากลบั
รอดชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อ	 เขาถูกน�าส่งโรงพยาบาล
ทันที	 เมื่อถึงมือหมอแล้วน้องนกเขาห้องฉุกเฉิน	 
คณุหมอท�าการผ่าตดัทนัท	ีเขาตบัแตก	ม้ามแตก	แขนหัก	 
และศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแรง	

จากเด็กสาวทีดู่มีความพร้อมในหลายๆ	ด้าน	 
กลบักลายเป็นต้องมานอนเจบ็หนกั	หมอจ�าเป็นต้อง
ผ่าตัดม้ามออก	 เพราะม้ามเป็นอวัยวะที่อยู่ลึกลงไป
ในช่องท้องหลงักระเพาะอาหารซึง่ได้รบัการกระแทก

อย่างรุนแรง	 ซึ่งไม่สามารถรักษาไว้ได้อีก	 จึงต้อง
ผ่าตัด	น้องนกเจ็บปวดมาก	แต่รอบเตียงที่เขานอน
นั้นยังมีพ่อแม่และพี่สาวที่อยู่ใกล้ๆ	ตลอดเวลา

ดฉินัทราบข่าวรบีไปเย่ียมทันที	แต่พอน้องนก 
ลืมตาฟื้นขึ้นมาและพบว่าตัวเขายังไม่ตาย	 เขากลับ
โวยวายว่า	“อยากตาย	อยู่ไปก็ไม่มีความสุข”	ดิฉัน
คิดในใจว่า	นี่เพียงแค่เพื่อนๆ	ไม่สนใจแค่นี้เองนะ	
ฟังดูไม่มีเหตุผลเลย	 แต่ภาพชีวิตของน้องนกนั้น	 
ดูเธอน่าจะมีความสุขสบาย	แต่ในขณะที่คนอื่นๆ	มี
ร่างกายพกิาร	บางคนเกดิมาไม่มแีขนขา	บางคนเกดิ
มาตาบอด	พวกเขาเหล่านัน้อยากวิง่	อยางเดนิ	อยาก
มองเหน็ผูค้น	ธรรมชาตแิละสิง่สวยงามต่างๆ	แต่คน
เหล่านี้กลับมองโลกในแง่ดี	เพราะเขามีวัคซีนความ
อดทน	ความพยายาม	และความหวงั	เขาสูช้วีติ	ไม่ท้อ	 
แต่น้องนกล่ะ!	เกิดมาจากครอบครัวฐานะดี	พ่อแม่
คอยปรนเปรอมากมาย	อยากจะได้อะไรกค็อยหาให้	
แต่ไม่ได้ให้วคัซนีในการด�าเนนิชวีติ	ไม่อบรมสัง่สอน	
ให้รู้จักอดทน	อดกลั้น	ไม่รู้จักแยกแยะความพอดี
พอควร	หรือไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี	

ดิฉันได้รับรู ้ความเคลื่อนไหวของน้องนก	
หลงัจากป่วยหลายเดือนต้องหยุดและขอพักการเรยีน	 
เพราะสมองได้รบัการกระทบกระเทอืน	พกัรกัษาตวั
ทั้งปี	พ่อแม่ก็ต้องลาหยุดงาน	เสียค่ารักษามากมาย
ต้องกู ้หนี้ยืมสิน	 และต้องหวาดผวาคอยระแวด 
ระวังกลัวลูกสาวจะคิดสั้นอีก	 จากครอบครัวที่มี
ความสุข	 ความอบอุ่น	 กลายเป็นโรควิตกกังวล 
ทุกนาที

ไม่น่าเชื่อลูกจะท�าให้พ่อแม่มีความทุกข์
ได้ถึงขนาดนี้	 หาเรื่องให้เกิดปัญหาชีวิตและต้อง 
เป็นแบบนี้ตลอดไป	 แต่ถ้าเขาเป็นลูกของพระ 
มคีวามเชือ่	ความรกั	ความไว้ใจ	เขาจะไม่มสีภาพเช่นนี ้
อย่างแน่นอน	จริงไหมคะ	
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ในชีวิตของคนเรา	 มีผู ้ที่มีความสุข	 มี 
ความก้าวหน้าในชีวิต	 พวกเขาผ่านร้อนผ่านหนาว
จนก้าวสู่ความส�าเร็จ	 และมีคนที่ทุกข์ระทมก่นด่า
ชีวิต	ยงัไม่สามารถก้าวไปไหนไกล	รู้สกึว่า	ชวีติไม่มี
อะไรดี	 เป็นไปได้หรือไม่ว่า	 พฤติกรรมของตัวเรา	 
ส่งผลต่อชีวิตเรา	ลองพิจารณาลักษณะของกลุ่มคน	 
4	กลุ่มต่อไปนี	้เพือ่ทบทวนตนเองว่า	เราอยูใ่นกลุม่ใด 
มากทีส่ดุ	และกลุม่ใดทีเ่ราอยากอยู	่เพือ่ปรับเปลีย่น
ชีวิตเราใหม่

1. กลุ่มนักโทษ 
คนกลุม่นี	้เมือ่เจอปัญหา	มกักล่าวเชงิ	“ทีเ่ป็น 

อย่างนั้น เพราะคนนั้น เพราะคนนี้” “ที่ต้องเป็น
แบบนี ้เพราะสิง่นี ้และสิง่นัน้”	เขาจะโมโห	เจบ็ปวด	 
เจบ็ใจ	รูส้กึแย่กบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ในชวีติเมือ่ไม่เป็นไปดัง่ 
ต้องการ	พวกเขาจะมองข้อไม่ดีของคนอื่น	มองว่า
คนอื่นไม่ได้เรื่อง	 ไม่ได้ความ	 เป็นคนสร้างปัญหา	
แต่ไม่เคยมองตนเองว่า	 เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา	
ดังค�ากล่าวที่ว่า	 “โทษคนอื่นเท่าภูเขา โทษของเรา 
เท่าเส้นผม” 

ลั กษณะคนกลุ ่ ม นี้ 	 จ ะตอบสนอ ง
สถานการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจด้วยการโทษคนอื่น	 หรือ
สิง่อืน่เสมอ	วิพากษ์วิจารณ์ไปเร่ือย	โดยตนเองไม่ได้ 
ท�าอะไร	คนอื่นผิด	ฉันถูก	หากใครบังอาจมาโยน
ความผิดให้	 จะใช้การต่อสู้กลับด้วยวาจา	 การ
ก้าวร้าวเงยีบ	การต่อต้าน	การปล่อยเกยีร์ว่าง	ถ้าหาก 
คนอื่นผิดพลาดขึ้นมา	จะซ�้าด้วยการว่า	“ก็เคยบอก
ไปแล้ว ไม่เคยฟัง ไม่เคยเชื่อ แล้วเห็นไหม เกิด
อะไรขึ้น” ถ้าเมื่อใดตนเองผิด	นั่นเป็นเพราะคนอื่น
ส่ือสารไม่รูเ้รือ่ง	สิง่แวดล้อมภายนอกเป็นเหต	ุไม่ใช่
เพราะตัวเขาเอง	เขาท�าทุกอย่างดีที่สุดแล้ว	มีแต่คน

อื่นเป็นปัญหา	
คนในกลุ่มนี้	จึงไม่คิดเปลี่ยนตนเอง	และ

ไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนเขา	 เพราะเขาไม่เคยคิด
ว่าตนเองเป็นปัญหา	 ไม่รู้ว่าตนเองเป็นปัญหา	 และ
ไม่ยอมรับว่าตนเองมีปัญหา	 แต่มองว่าคนอื่นสิ่ง
แวดล้อมเป็นปัญหา	 เขาจะรู้สึกว่าต้องคอยสู้รบ 
ปรบมือกับคนไปเรื่อย	 ในขณะท่ีคนอื่นๆ	 มองคน
กลุ่มนี้ว่า	“เยอะ” เป็นพวกอีโก้สูง	อัตตาสูง	ไม่เคย
ฟังใคร	ไม่เคยมองตัวเอง	บ้าต�าแหน่ง	หลงอ�านาจ

2. กลุ่มนักว่าย
คนกลุม่นี	้รูว่้าตนเองมปัีญหา	และรูว่้าปัญหา 

เกิดจากตนเอง	 รู้ว่าตนเองมีข้อเสีย	 และข้อเสียนี	้
เป็นสิ่งที่สร้างให้ตนเองเกิดปัญหา	 แต่ไม่ได้ขยับตัว
เพื่อปรับเปลี่ยน	มีเพียงแต่บอก	“ฉันก็รู้นะ รู้ตัวเลย
ว่าสิง่นัน้ไม่ถกู ไม่ใช่ ไม่ควร”	และกก็ลบัไปสูว่ฏัจกัร
แบบเดิม	ว่ายวนอยู่ในอ่าง	วนไปวนมา	

ลักษณะคนกลุ่มนี้	 อาจจะมีท่าทีของการ
ยอมรับผิด	 เมื่อเกิดปัญหา	 แต่พอวันเวลาผ่านไป	
ก็ท�าพฤติกรรมเช่นเดิมอีก	 แบบซ�้าๆ	 ซากๆ	 เช่น	
“ฉันรู้นะว่า ท�าไมคนไม่ชอบ เพราะฉันเนี่ยเป็น 
คนปากเสีย”	 แต่ก็ยังคงด�าเนินพฤติกรรมไม่ดีนั้นๆ	
ต่อ	“ท้ังๆ ท่ีรู”้	จงึผดิแล้วผดิอกี	ติดกบัดกัตนเอง	และ
ได้ผลลพัธ์แบบเก่าๆ	พวกเขาคงพฤตกิรรมทีไ่ม่ชอบ	 
แต่เพราะ	“ฉนักเ็ป็นของฉนัแบบนีม้านานแล้ว”	ท�าให้
เขาเปลี่ยนยาก	

คนกลุม่นี	้จงึเพยีงย�า้สิง่ทีต่นเองรูว่้าไม่ด	ีและ
ยงัคงย�า่อยูก่บัทีไ่ม่ไปไหน	ว่ายเวยีนวนอยูท่ีเ่ดมิ	เมือ่
เกิดความผิดพลาดขึ้นมาอีก	จะใช้การแก้ตัว	เพื่อไม่
ต้องเปล่ียนหรอืปรบัตนเอง	ในขณะเดยีวกัน	ความรูสึ้ก 
ภายในตัวเกิดความขัดแย้ง	 ไม่ชอบพฤติกรรม 

ต่างกลุ่ม ต่างชีวิต

คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย มศว. 
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นัน้ๆ	แต่ยังคงท�า	คนกลุม่นี	้จงึเพยีงรู้ว่าสิง่ทีท่�าสร้าง
ปัญหา	 แต่ยังสนุกกับว่ายวนในปัญหาอยู่อย่างนั้น	 
เมื่อเกิดเหตุ	 ก็เพียงบอกว่า	 “รู้ตัวว่าที่เป็นแบบนี้
เพราะเหตุใด”

3. กลุ่มนักคิด 
คนกลุ่มนี้	 คิดอยากออกจากปัญหา	 และ

พยายามทบทวนปัญหา	 วิเคราะห์ปัญหา	 อยากแก้
ปัญหา	 หากไม่รู้ว่าจะต้องท�าอย่างไร	 ก็จะพยายาม
ที่คิดหาหนทางให้ออก	 ดูเหมือนจะดี	 แต่กลุ่มนี้จะ
ติดกับดักอยู่กับความคิด	แต่ยังไม่กล้าที่จะลงมือ

ข้อมูลเต็มหัว	 ความรู้เต็มตัว	 แต่ยังขาด
ความกล้าที่จะเร่ิมต้นการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง	
เพราะติดกับดักความกลัวว่าจะท�าได้ไหม	 ไม่แน่ใจ
ตนเองว่าจะเปลีย่นแปลงได้	เมือ่จะเริม่ท�าใหม่	กจ็ะมี
ความคิดแย้งในสมองว่า	จะไหวเหรอ	จะได้เหรอ	ไม่มี
ทางหรอกนะ	เป็นไปไม่ได้หรอก	ท�าให้ต้องกลับมา 
ไตร่ตรอง	 หยุดท�า	 และมาหาข้อมูลใหม่	 ปรึกษา
กับคนอื่นใหม่	 มาหาที่พึ่งใหม่	 เรียกว่า	 ต้นทุนมี
พร้อม	 รอแต่ความม่ันใจในการเดินหน้า	 เพื่อที่จะ
ปรับเปลี่ยนตนเอง	

คนกลุม่นี	้จงึอยูก่บัความคิดที	่“รูน้ะว่า ถ้า...
แต่...” “รูน้ะ หากท�าแบบนี ้แล้วจะดขีึน้”	เช่น	“รูน้ะว่า 
ถ้าได้ออกก�าลงักายทกุวนั ร่างกายจะดขีึน้กว่านี ้ขยบั 
เล็กขยบัน้อย กด็กีว่าไม่ขยบัเลยอย่างน้อย หวัใจได้ 
สูบฉีดมากขึ้น แต่...” “รู้นะว่า ถ้าตื่นเช้ากว่านี้  
จะท�าให้อารมณ์ดี มีเวลาพกัก่อนเร่ิมงาน ท�าให้สมาธิ
ในการท�างานดขีึน้ แต่.... ” คดิเหน็ภาพและทางออกของ
การเปล่ียนแปลงตนเองให้ออกจากปัญหา	 ขาดการ 
ลงมอืท�า	มเีหตผุลหกัล้างในสิง่ทีจ่ะปรบัหรอืเปลีย่นตนเอง	 
จึงสะดุด	หยุดๆ	เริ่มๆ	โดยหยุดคิดมากกว่าเริ่มลงมือ

4. กลุ่มนักเดินทาง 
คนกลุม่นี	้รูว่้าตนเอง	มปัีญหา	รูว่้าสิง่ท่ีท�าอยู่	

“สร้างปญัหา” “เป็นปัญหา”	ตอ่ตัวเอง	หรอื	ตอ่ผูอ้ืน่	

จนเริ่ม “ตระหนักรู้” ว่าหากยังคงกระท�าพฤติกรรม
แบบเดิมๆ	 มีนิสัยแบบเดิมๆ	 ย่อมไม่มีอะไรดีขึ้น	 
จึงต้องการ	 “ปักหมุด”	 ใหม่ให้กับชีวิตตนเอง	
เพื่อปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางในทางเก่า	 
สู่เส้นทางใหม่	เพราะ	“เรียนรู้”	ว่า	หากยังคงกระท�า
แบบเดิม	ตอบสนองสถานการณ์แบบเก่า	คงไม่ได้
ช่วยท�าให้อะไรดีขึ้น	

คนกลุม่นี	้ท�าความ “เข้าใจ” และ	“เรยีนรู”้ ว่า	 
ปัญหาที่เกิดซ�้าๆ	ในรูปแบบเดิมๆ	น่าจะเป็นผลมา
จากตนเองที่ท�าให้เกิดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ	 ซึ่ง 
หากเรียนรู้ว่า	 ปัญหานั้นเกิดจากตัวเขาหรือเขาเป็น
ส่วนหนึ่งของปัญหา	เขาจะยอมรับ	เรียนรู้เพื่อแก้ไข	
หาหนทางใหม่	ดงัค�ากล่าวท่ีว่า “ผดิพลาดแล้วแก้ไข” 
จึงใช้การแก้พฤติกรรม	 แก้การกระท�าใหม่	 เพื่อ 
ปรับพัฒนาตน	 มิใช่แก้ต่างกล่าวว่าคน	 โดยตน 
ไม่ท�าอะไร	 หากปัญหาเกิดจากปัจจัยภายนอก	 
เกิดจากผู้อื่น	เกิดจากสิ่งแวดล้อม	กลุ่มนักเดินทาง	 
จะมองสถานการณ์แล้วถามตนเองว่า	 “ท�าอะไร
ท่ีแก้ไขได้” และ	 “ท�าอย่างไรต่อไปดี เพื่อให้
สถานการณ์ดีขึ้น” 

คนกลุม่นี	้เชือ่ว่า	คนเราควบคมุคนอืน่หรอื
สิ่งแวดลอ้มภายนอกไม่ได้	การเปลี่ยนแปลงเกดิขึน้
ได้ตลอดเวลา	 สิ่งที่เราควบคุมและจัดการได้	 คือ	 
ตวัของเราเอง	ก้าวแต่ละก้าว	คอืการเรยีนรู	้ความผดิพลาด 
คือประสบการณ์และความรู้	 เพื่อเริ่มต้นทางเดิน
ใหม่ได้เสมอ	 ลดการกล่าวโทษ	 หรือไม่ติดกับดัก
ข้อมูลความคิดตน	 จนลืมลงมือท�า	 ประสบการณ์
สร้างการเติบโต	 ลงมือท�าในขอบเขตที่ตนเองท�าได้	
เพื่อการก้าวต่อ

เราทกุคน ล้วนเคยมปีระสบการณ์ใน 4 กลุม่ 
ข้างต้น แต่น�้าหนักที่เราใช้เวลากับการอยู่ในกลุ่ม  
4 กลุ่มนี้ อาจจะแตกต่างกัน ลอง “เลือก” กลุ่มที่
เราอยากอยู่ แล้วลองดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเรา
เองอีกครั้ง เมื่อวันเวลาได้ผ่านเลยไป 
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ภาพเคียงค�า 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

.....จากวันนั้นถึงวันนี้ ร้อยห้าสิบขวบปีที่ผันผ่าน

ยังจดจำาฝังจิตอดีตกาล ถูกรุกรานผลาญเผ่าชาวคริสตัง

.....ทุบรูปปั้นลากไปในตลาด น่าอนาจใจแท้แต่หนหลัง

วัดของเราถูกเผายับพับลงพัง นำ้าตาหลั่งครั้งพิพาทอินโดจีน

.....ประกอบกิจทุกครั้งยังเร่ร่อน ต้องหลบซ่อนบูชารักษาศีล

หมั่นสวดมนต์ภาวนาเป็นอาจิณ ทำาจนชินและชามานมนาน

.....เพราะดวงใจซื่อตรงต่อองค์พระ เสียสละด้วยศรัทธาอย่างกล้าหาญ

ความเข้มแข็งแห่งนายชุมพาบาล สร้างวิหารหลังใหม่ได้อีกครา

.....ระดมพลพอได้ช่างไม้ด้วย ชาวบ้านช่วยแข็งขันก็หรรษา

วัดหลังน้อยร้อยใจนายชุมพา แรงศรัทธาส่งถึงซึ่งทุกคน

.....อนิจจาชะตาเราชาวพนัสฯ ไฟผลาญวัดซำ้าต้องถึงสองหน

เพลิงที่ไหม้ใจแทบมอดถอดกมล คริสตชนอาลัยฝังใจจำา

.....วัดหลังใหม่ในชุมชนบนความเชื่อ ถูกก่อเกื้ออีกครั้งหลังที่สาม

ไม่ย่อท้อต่ออัคคีที่ลุกลาม ภัยสงครามแพ้ใจใฝ่ทางธรรม

.....ด้วยความรักมีต่อท่านยอแซฟ เดินตามแบบเสริมส่งองค์อุปถัมภ์

เสียสละมานะตนอดทนทำา อาศัยคำาภาวนาศรัทธามี

.....ดำาเนินตามรอยเท้าเอาแบบอย่าง ไม่เหินห่างสร้างตนบนวิถี

ท่านยอแซฟเสริมงามทางความดี ฝากชีวีโอบอุ้มช่วยคุ้มครอง

.....อาศัยคำาภาวนาวาระนี้ หนึ่งร้อยห้าสิบปีที่ฉลอง

ขอให้พบแสงธรรมตามครรลอง เป็นแสงทองส่องชีวิตคริสตชน

“สมโภช 150 ปี วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม”
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ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

ผมได้ดูละครบุพเพสันนิวาสแล้วเกิดความสะกิดใจในหลายเรื่อง	 เมื่อน�ามาพิจารณา
ไตร่ตรองดูเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจมากจะแบ่งปันกับท่านผู้อ่านดังนี้ครับ

1) น�าด้านบวกมาสร้างความดีงาม เปลี่ยนแปลงตนเองในด้านลบ
ออเจ้าการะเกดซึ่งเป็นตัวเอกในเรื่องนี้ได้เปลี่ยนแปลงจากคนที่ใช้ความรุนแรงในการแก้

ปัญหา	อาทิ	พูดอย่างรุนแรงหรือการตบตีบ่าวไพร่	กลายเป็นคนที่มีเมตตากรุณา	มีน�้าใจ	ช่วยเหลือ 
คนอื่น	และท�าดีต่อบ่าวไพร่

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมาจากจิตวิญญาณของออเจ้าการะเกดได้เปลี่ยนไปเป็น 
จิตวิญญาณของเกศสุรางค์นั่นเอง

เมื่อย้อนมองในชีวิตจริงของเราทุกคน เราคงมีประสบการณ์ร่วมกันว่า ตัวเราเองนั้นก็
เหมือนกบัออเจ้าการะเกดทีม่ทีัง้ด้านบวกและด้านลบในตนเองเหมอืนกนั แม้ว่าเราจะมจิีตวญิญาณ
เดียวก็ตาม

บ่อยครั้งเราก็มีความขัดแย้งในความคิดจิตใจ	หรือแสดงออกด้วยค�าพูด	การกระท�าที่เป็น
ด้านบวกและด้านลบต่อคนอื่น

สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการย้อนมองตนก็คือ เราควบคุมดูแลตัวเราให้น�าเอาด้านบวกของเรา
ออกสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้คนอื่นและโลกนี้ ในขณะเดียวกันการตระหนักรู้ตัวในลักษณะด้านลบ
ของเรา และการปรับปรุงแก้ไขตัวเอง เพื่อให้เรามีอิสระที่จะรักรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์มาก
ยิ่งขึ้นก็มีความส�าคัญเช่นกัน

เราครสิตชนมคีวามอุน่ใจและมัน่ใจอยูอ่ย่างหนึง่ว่า	เราไม่ได้ใช้ความพยายามของเราอยาก
โดดเดี่ยว แต่เรามีพระเยซูคริสตเจ้าผู้ช่วยเราในทุกสิ่ง โดยเฉพาะเมื่อสิ่งนั้นอยู่ในหนทางแห่ง 
ความรักของพระองค์ ... เราไว้วางใจพระองค์ได้เสมอ และเราจะไม่ผิดหวัง … เราอธิษฐานวิงวอน
ขอใจใหม่จากพระองค์ได้เสมอ	 พระองค์จะทรงประทานใจใหม่	 จิตวิญญาณใหม่ให้กับเราอย่าง
แน่นอน	ดังในพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า	

“เรา จะ ให้ ใจ ใหม่ แก่ เจ้า และ เรา จะ บรรจุ จิต วิญญาณ ใหม่ ไว้ ใน เจ้า เรา จะ น�า ใจ หิน ออกไป เสีย 
จาก เนื้อ ของ เจ้า และ ให้ ใจ เนื้อ แก่ เจ้า ”	(เอเสเคียล	36:26)

2) การยืนหยัดในความดี แม้จะพบกับความยากล�าบากในชีวิต

ผมประทับใจในประวัติชีวิตจริงของ	มารีอา กีมาร์ เดอ ปิน่า (ท้าวทองกีบม้า)	 เธอเป็น
คริสตัง	มีเชื้อสายโปรตุเกส	และญี่ปุ่น	

บาทหลวงโกลด	เดอ	แบซ	(Claude	de	B่ze)	บันทึกไว้ว่า	“...สตรผู้ีถอืมัน่ในพระครสิตธรรม 

เคล็ดลับชีวิตจาก 
“บุพเพสันนิวาส”
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นี้มีอายุได้ไม่เกิน	16	ปี	ได้หลีกหนีความบันเทิง
เริงรมย์ทั้งหลาย	 อันสตรีในวัยเดียวและฐานะ
เดียวกันกับนางใฝ่หากันหนักหนานั้น	 แล้วมุ่ง
แต่จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้ากับท�าความสบายอก
สบายใจแก่ท่านสามีเท่านั้น	 นางไม่ออกจาก
ท�าเนยีบไปไหนมาไหนเลย	นอกจากจะไปวดั...”1

มารอีาเป็นคนดมีนี�า้ใจ	เธออทุศิแรงกาย
และทรัพย์สมบัติดูแลคนยากจนด้วยตนเอง	ให้
ความช่วยเหลืออุปการะเด็กที่เข้ามาเป็นคริสตัง
อกี	120	คน	และอ่ืนๆ	อีกหลายประการ	จนได้รบั 
ขนานนามว่าเป็น	“มารดาแห่งคริสตชน”

หลังการเปลี่ยนแปลงในสังคมขณะนั้น 
สามีของเธอเสียชีวิต เธอและลูกน้อยประสบ
ความยากล�าบากอย่างแสนสาหัส บาทหลวง 
เดอ	แบซ	เขียนว่า

“...สุภาพสตรีผู้น่าสงสารผู้นั้น	 ถูกโยน
เข้าไปขังไว้ในโรงม้าอันคลุ้งไปด้วยกลิ่นเหม็น
และสิ่งปฏิกูลต่าง	 ๆ	 ไม่มีข้าวของติดตัวไปเลย	
มีแต่ฟาก(ซี่ไม้ไผ่ปูพื้น)ส�าหรับนอนเท่านั้น”	

ด้วยความที่มารีอาเป็นคนศรัทธา แม้
ขณะที่เธอถูกคุมขัง เธอก็ลอบออกจากที่คุมขัง
ไปยังวัดในหมู่บ้านโปรตุเกสตอนตีสามโดยเรือ 
เปิดประทุน และเธอต ้องกลับมาให ้ทันก ่อนหก
โมงเช้า บางครัง้เธอต้องทนความหนาวของอากาศ
หรือความชุ่มโชกจากฝน	 บาทหลวงเดอ	 แบซ 
ได้บนัทกึไว้ว่า	“...นางถงึกบัเป็นลมหมดสตแิน่นิง่ 
อยู่เป็นเวลา	12	ชั่วโมง”

ต่อมาเธอถกูน�าตัวไปเป็นคนใช้ในวงั	แต่
เธอประสบปัญหาใหม่จากบุตรของพระเพทราชา
ที่หลงใหลเธอ	ต้องการให้เธอมาเป็นภริยา	และ
ส่งคนมาเกลี้ยกล่อมหวังเอาชนะใจเธอ	 แต่เธอ
ไม่ยอม	เมือ่บตุรของพระเพทราชาไม่สมประสงค์
ก็แปรเปลี่ยนเป็นความเกลียดและขู่อาฆาตเธอ	

ช ่วงบั้นปลายชีวิตของมารีอา เธอ
รับราชการโดยปฏิบัติหน้าท่ีในห้องเครื่องต้น 
จดหมายเหตุฝรั่งเศสบันทึกไว้ว่า

“...นางเป็นท้าวทองกบีม้าได้เป็นผูก้�ากบั
การชาวเครือ่งพนกังานหวาน	ท่านท้าวทองกบีม้า
ผู้นี้เป็นผู้สอนให้ชาวสยามท�าของหวานคือ	ขนม
ทองหยิบ	ทองหยอด	ฝอยทอด	ขนมทองโปร่ง	
ทองพลุ	ขนมผิง	ขนมฝรั่ง	ขนมขิง	ขนมไข่เต่า	
ขนมทองม้วน	ขนมสัมปันนี	ขนมหม้อแกง	และ
สังขยา”

ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
ท้ายสระ ชีวิตของมารีอาได้กลับมาดีขึ้นโดย
ล�าดับ	 ตามบันทึกของมองซิเออร์โชมองต	์
(Chaumont)	 ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาในปี	 พ.ศ.	
2262-2267	ได้ให้ข้อมูลว่า2

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระทรงโปรด

ภาพท ้ าวทองกีบม ้ า จากภาพปกหนั ง สือ เรื่ อง  
“ท้าวทองกีบม้า” โดยคึกเดช กันตามระ ส�านักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เกล้าให้เธอเข้ามารับราชการฝ่ายใน	 โดยไว้วาง 
พระราชหฤทัยให้เธอดูแลเครื่องเงินเครื่องทอง 
ของหลวง	 เป็นหัวหน้าเก็บพระภูษาและฉลอง
พระองค์	 เป็นผู ้ เก็บผลไม้ของเสวยให้กับ
พระเจ้าอยู ่หัว	 นอกจากนั้นยังมีผู ้หญิงที่รับ
ราชการอยูใ่นวงักว่า	2,000	คนอยูใ่ต้บงัคบับญัชา 
ของเธออีกด้วย

แม้ว่ามารีอาจะได้รับหน้าที่ซึ่งมีช่องทาง
หาผลประโยชน์ได้มากมาย แต่เธอเป็นคนซือ่ตรง 
ไม่ยอมหาก�าไรตามอย่างคนอืน่ๆ ทีเ่คยรบัหน้าทีน่ี้ 
แต่เดิมเคยท�ากันมา

ทุกๆ	 ปี	 มารีอาหาเงินเข้าท้องพระคลัง
หลวงปีละมากๆ	 ซึ่งเป็นเหตุท�าให้พระเจ้ากรุง
สยามรับสั่งว่า “การที่จะหาคนซื่อตรงเช่นนี้
นอกจากผู้ท่ีถือศาสนาคริสตังเห็นจะหาไม่ได้”  
ซึ่งเท่ากับเป็นการให้เกียรติแก่ศาสนาคริสตัง

มองซิเออร์โชมองต์ยังบันทึกเพิ่มเติม
ไว้อีกว่า	 เขาได้สังเกตว่ามารีอาเป็นคนดี	อยู่ใน 
ค�าสอนของศาสนาคริสตัง	 เมื่อเขาตกอยู ่ใน 
ความล�าบากคราวใด	 ก็ขอให้มารีอาช่วยเสมอ	
เพราะเห็นว่าค�าแนะน�าของเธอล้วนแต่ดีทั้งนั้น

ในด้านการปฏบิตัศิาสนกจิ	เธอสามารถ
เดินทางไปวัดคริสตังก็ได้ตามใจชอบ	บางทีก็ไป
นอนที่บ้านหลานของเธอในค่ายโปรตุเกส	

มารอีาใช้ชวีติในบัน้ปลายอย่างมคีวามสุข 
และจากไปอย่างสงบ	สิริอายุประมาณ	65	ปี

ชีวิตของมารีอาเป็นแบบอย่างให้เราเห็น
พลังความดีงาม ความศรัทธา ความซื่อตรง 
และการด�าเนินชีวิตตามหลักธรรมค�าสอนของ
พระเยซูเจ้าแม้ในเวลาที่ประสบความยากล�าบาก
อย่างแสนสาหัสในชีวิต

เมื่อเราย้อนมองชีวิตจริงของเรานั้น	เรา
คงมีประสบการณ์ความยากล�าบากในรูปแบบ
ต่างๆ	 เช่น	 การไม่ได้รับการยอมรับ	 ได้รับ

ความเข้าใจผิด	 หรือถูกดูถูกดูหมิ่น	 หรือได้รับ
ถ้อยค�า	ได้รับการกระท�าที่รุนแรง	และอื่นๆ	อีก
มากมาย	...	เรายืดหยัดในความดีงามท่ามกลาง
สถานการณ์ท่ียากล�าบากในชีวิตเช ่นนี้ด ้วย 
ความเชื่อ	 ความศรัทธาในพระเจ้าเป็นสิ่งที่มี
คุณค่ากับชีวิตเราได้อย่างไรบ้าง	...

เรื่องราวทั้งหมดนี้ท�าให้ผมระลึกถึง 
พระคัมภีร์ที่ว่า

“ข้าพเจ้า	รู้จัก	ที่	จะ	เผชิญ	กับ	ความ	ตกต�่า	
และ	รู้จัก	ที่	จะ	เผชิญ	กับ	ความ	อุดม	สมบูรณ์	ไม่	ว่า	
ใน	กรณี	ใดๆ	ข้าพเจ้า	รู้จัก	เคล็ด	ลับ	ที่	จะ	เผชิญ	กับ	
ความ	อิ่ม	ท้อง	และ	ความ	อด	อยาก	ความ	สมบูรณ์	
พูน	สุข	และ	ความ	ขัด	สน”		“ข้าพเจ้า ผจญ ทุก สิ่ง  
ได้โดย พระ องค์ ผู้ ทรง เสริม ก�าลัง ข้าพเจ้า”  
(ฟีลิปปี	4:12-13)

“เรา	รู้	ว่า  พระ เจ้า ทรง ช่วย คน ที่ รัก พระ 
องค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง	 คือ	คนท้ังปวง	
ที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของ 
พระ	องค์”		(โรม	8:28)

หลายครั้งหลายคราวในชีวิต	 เมื่อผม
ร�าพงึภาวนาและย้อนมองชวีติ	...	ผมปฏเิสธไม่ได้ 
เลยว่า	 พระเจ้าทรงช่วยให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง 
ทั้งในชีวิตของผมและผู้คนรอบข้างอีกมากมาย
ที่ผมได้พบมาตลอดชีวิตของผม	...

ขอขอบพระคุณพระเจ้า และขอพระ
เยซูคริสตเจ้าและแม่พระอวยพรท่าน ให้ท่าน
มีจิตใจที่เข้มแข็ง เผชิญทุกสิ่งได้ โดยพระเจ้า
ผู้ทรงเสริมก�าลังท่าน และขอพระเจ้าทรงช่วย
ให้เกิดผลดีในทุกสิ่งในชีวิตของท่านและทุกคน 
ในครอบครัวของท่านอยู ่เสมอ ในทุกวัน...  
ในทุกเวลาของชีวิต 

1 อ้างอิงจาก : ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. ลูกท่านหลานเธอ ที่อยู่
เบื้องหลังความส�าเร็จในราชส�านกั. กรุงเทพฯ : มติชน, 2555

2 อ้างอิงจาก : ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 36 ฉบับที่ 5 มีนาคม 2558.
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ผลรางวัลออสการ์ครั้งที่	90	ประกาศไปเมื่อ
วันอาทิตย์ที่	4	มีนาคมที่ผ่านมาที่ลอสแองเจลิสหรือ 
ตรงกบัเช้าวนัจนัทร์ที	่5	มนีาคมตามเวลาในบ้านเรา	แม้เรือ่ง	 
The Shape of Water	ของผู้ก�ากับชาวเม็กซิกัน	 
กิลเยร์โม	เดล	โตโรจะกวาดรางวลัไปได้มากสดุสีส่าขา	 
รวมถงึรางวลัใหญ่คอืหนังยอดเยีย่มและผู้ก�ากบัยอดเยีย่ม	 
แต่พลาดรางวัลด้านการแสดงทั้งสามสาขาที่ได้เข้าชิง 
ได้แก่ดาราน�าหญิง,	ดาราสมทบชายและดาราสมทบหญิง	 
โดยหนังเต็งรางวัลอีกเรื่องคือ	 Three Billboards  
Outside Ebbing, Missouri	คว้าไปได้สองสาขา
ได้แก่ดาราน�าหญิง	(ฟรานเซส	แมคดอร์มานด์)	และ
ดาราสมทบชาย	(แซม	ร็อคเวลล์)	

ในบรรดาหนังชิงออสการ์ในปีนี้ผมมีโอกาส
ได้ดูน้อยมากอีกตามเคยท�าให้ลุ้นไม่ค่อยสนุกเท่าไร	
หนังที่เข้าชิงรางวัลหนังยอดเยี่ยมได้ดูแค่เร่ืองเดียว
คือ Get Out ของผู้ก�ากับผิวสีจอร์แดน	พีลที่เข้าชิง 
ในสาขาผู้ก�ากับด้วยแต่เขาเป็นผู้ชนะออสการ์จาก
สาขาบทดั้งเดิมยอดเยี่ยม	 หนังเรื่องนี้เล่าเร่ืองได้
ฉลาด,	ชวนติดตามและได้ลุ้นกับเรื่องราวระทึกขวัญ	
ดาราทุกคนแสดงได้ดีโดยเฉพาะบทน�าของดาราผิวสี 
ชาวอังกฤษแดเนียล	คาลูอูยากับดาราผิวขาวอัลลิสัน	 
วิลเลียมส์ที่แสดงเป็นแฟนกับเขาในเรื่อง	 ขณะ
เดียวกันหนังก็มีเนื้อหาสะท้อนสังคมอเมริกันโดย

ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ

เฉพาะประเด็นเรื่องการเหยียดสีผิวที่ยังไม่หมดไป
ง่ายๆ	 แม้จะเลิกทาสกันไปเนิ่นนานแล้วแต่สังคมทุก
วันนี้ในหลายๆ	 ท่ีก็ยังมีผู้ท่ีมีแนวคิดว่าคนเราไม่เท่า
เทียมกันหรือแม้แต่มองมนุษย์ผู้นั้นไม่ต่างจากวัตถุท่ี
จ้องจะหาประโยชน์

	หนังเจ้าของรางวัลออสการ์อีกเรื่องที่ได้ดู
และเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ดูแล้วคือ	Coco ที่ชนะ
รางวัลอนิเมชั่นขนาดยาวยอดเยี่ยมหรืออนิเมชั่นท่ี
ฉายทางโรงภาพยนตร์	 ส่วนอนิเมชั่นขนาดสั้นเรื่องที่
ได้รางวัลคือ	Dear Basketball	ผลงานของเกลน	
คีนและโคบี	ไบร์อันต์	อดีตนักบาสเก็ตบอลเอ็นบีเอ
ชื่อดังแห่งทีมแอลเอ	 เลเกอร์ส	 อีกรางวัลที่	 Coco	
หนงัอุดมด้วยเพลงไพเราะมากมายคว้าไปได้คอืรางวลั
เพลงประกอบยอดเยีย่มจากเพลง	Remember Me 
ผลงานแต่งของคริสเทน	 แอนเดอร์สัน-โลเปซและ 
โรเบิร์ต	โลเปซ	คู่สามีภรรยาที่คว้าออสก้าร์ตัวที่สอง
ร่วมกันหลังจากคว้าออสการ์ตัวแรกในสาขาเดียวกัน
นี้มาแล้วจากเพลง	Let It go	ที่โด่งดังไปทั่วโลกใน
หนังอนิเมชั่นเช่นกันเรื่อง	Frozen 

หลังจากนี้คงต้องตามหาดูหนังคุณภาพ
อีกหลายเรื่องที่ตอนนี้ออกมาเป็นหนังแผ่นให้ได้
ดูกันแล้วรวมถึงการเลือกชมในช่องทางออนไลน์
ต ่ า งๆ	 ตามยุคสมัย ท่ี เป ล่ียนแปลงไปได ้แก	่
Dunkirk ผลงานของคริสโตเฟอร์	 โนแลนผู้ก�ากับ 
ชาวอังกฤษท่ีเล่าเหตุการณ์ส�าคัญช่วงหนึ่งในหนัง
สงครามโลกครั้งที่สองโดยได้เข้าชิงหนังยอดเยี่ยม
และผู ้ก�ากับยอดเย่ียมและเป ็นผู ้ชนะออสการ ์ 

ควันหลงออสการ์และ 
Black Panther 
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ในสาขาล�าดับภาพ	ล�าดับเสียงและมิกซ์เสียง	รวมถึง 
หนงัไซไฟภาคต่อเร่ือง	Blade Runner 2049	ผลงาน 
ของเดนิส	 วิลเลเนิฟ	 เป็นหนังที่ได้รับเสียงชื่นชมสูง
แต่น่าเสียดายที่ท�ารายได้ไม่ค่อยดีนัก	 โดยหนังคว้า
ออสการ์มาได้ในสาขาก�ากับภาพและวิชวลเอฟเฟ็คส์

ส่วนหนังล่าสุดที่ได้ดูทางโรงภาพยนตร์คือ
เรื่อง	 Black Panther ซูเปอร์ฮีโรผิวสีจากค่าย 
มาร์เวลที่แม้จะไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโรที่รู้จักกันท่ัวโลกอย่าง
แบทแมน	ซูเปอร์แมนหรือสไปเดอร์แมนแต่หลังจาก
เปิดตัว	 เจ้าชายทีชัลลา/แบล็คแพนเธอร์ (แชดวิค	
บอสแมน)	ไปใน	Captain America : Civil War 
(2016)	เรยีกความสนใจได้ไม่น้อยและเมือ่หนงัปล่อย
ตวัอย่างออกมากส็ร้างความฮอืฮา	จนเมือ่หนงัเปิดตวั
ในอเมริกาเมื่อวันที่	 16	 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คุ้มค่า
สมการอคอยโดยเป็นหนงัทีท่�ารายได้ถล่มทลายแม้ทุน
สร้างหนังค่อนข้างสูงคือราว	200	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	
แต่รายได้สุดสัปดาห์	9-11	มีนาคมที่ผ่านมาหลังเข้า
ฉายไป	4	สัปดาห์	ท�ารายได้จากการฉายทั่วโลกทะลุ
หลกัพนัลา้นดอลลาร์สหรฐัไปเรยีบร้อยแลว้	โดยเปน็
รายได้ในอเมริกาเหนอื	565.7	ล้านดอลลาร์สหรฐัและ
รายได้นอกสหรัฐ	528	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	

ความน่าสนใจของหนังเร่ืองนี้แม้จะเป็น 
ซเูปอร์ฮโีร่ทีดั่ดแปลงจากการ์ตนูของมาร์เวลซึง่แบลค็
แพนเธอร์ปรากฏตัวครั้งแรกในการ์ตูนมาร์เวลเรื่อง	
Fantastic Four	ฉบบักรกฎาคม	1966	แต่สิง่ท่ีแตกต่าง 
คือเป็นเร่ืองราวของซูเปอร์ฮีโร่ผิวสีเนื่องจากทีชัลลา
เป็นมกุฎราชกุมารของประเทศวากานด้า	 ประเทศ
สมมุติในทวีปแอฟริกาที่ในสายตาของชาวโลกเป็น
ประเทศโลกที่	3	ที่ยากจนแต่ความจริงแล้ววากานด้า 
เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีล�้าหน้ามากเหมือนหลุด
ออกมาจากโลกอนาคตในนิยายไซไฟเนื่องจากอุดม
ไปด้วยแร่ไวเบรเนียมซึ่งเป็นแร่ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ก็
ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมหลายๆ	 อย่างเอาไว้
และประชากรของประเทศประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ	

จากเรือ่งราวใน	Captain America : Civil 
War	 ท�าให้เราทราบแล้วว่ากษัตริย์ทีชากา	 (จอห์น	 
คาน)ี	ซึง่ไปร่วมประชมุทีอ่าคารสหประชาชาตใินนคร
นิวยอร์กสิ้นพระชนม์จากการลอบวางระเบิด	 ท�าให้
เจ้าชายทีชาลลาต้องกลับประเทศมาขึ้นครองราชย์ 
แต่การขึ้นครองราชย์ไม่ได้ท�าได้ในทันทีเจ้าชายต้อง
ผ่านโบราณราชประเพณีรวมถึงต้องผ่านการประลอง
ด้วย	หลังจากนั้นยังมีภารกิจที่ท้าทายคือต้องออกไป
ล่าตวัยลูเีซส คลอส (แอนด	ีเซอร์คสี)	พ่อค้าของเถือ่น 
ท่ีเคยเข้ามาขโมยแร่ไวเบรเนยีมจากวากานด้าไป	ขณะ
ท่ีผู้ร้ายส�าคัญอีกคนท่ีหนังซูเปอร์ฮีโร่จะขาดไม่ได้คือ 
เอริค คิลมองเกอร์	(ไมเคิล	บี.จอร์แดน)	ที่เดินทาง 
มาวากานด้าเพื่อท้าทายอ�านาจของกษัตริย ์ใหม่ 
เช่นกัน	 เขาเองมีความชอบธรรมที่จะท�าเช่นนั้นได	้
ผดิแต่หนทางท่ีเขาเลือกเป็นเส้นทางของความรนุแรง,	
ความตายซึ่งการแสดงของจอร์แดน	 ดาราคู่บุญของ 
ผูก้�ากบั	ไรอนั คกูเลอร์	จากเรือ่ง	Fruitvale Station  
(2013)	และ	Creed	(2015)	เป็นอกีหนึง่ความแขง็แรง
ของหนงัทีโ่ดดเด่นกว่าพระเอกของเรือ่งนดิๆ	ด้วยซ�า้	 
รวมกับฝีมือการแสดงของนักแสดงผิวสีชุดใหญ่ของ
หนงัไล่เรยีงมาต้ังแต่รุน่ใหญ่อย่างฟอเรสต์	วทิเทเกอร์
และแอนเจลา	 บาสเซ็ตต์จนมาถึงรุ่นหนุ่มสาวอย่าง 
ลปิูตา	นยีองโก,	วนิส์ตนั	ดคุและเลทเิทยี	ไรท์	ตลอด
จนงานโปรดัคชั่นดีไซน์,	 วิชวลเอฟเฟ็คส์และฉาก 
แอ็คชั่นต่างๆ	ที่ท�าได้หน้าตื่นตาตื่นใจ

ขณะเดียวกันหนังก็ไม่ลืมในส่วนเนื้อหาสาระ
ที่เชื่อมโยงโลกในจินตนาการเข้ากับโลกของความเป็น
จริงทั้งในเรื่องการเมืองการปกครองที่ต้องสร้างความ
สมดุลระหว่างชนเผ่าต่างๆ	ประโยชน์ของการเปิดหรือ
ปิดประเทศ	การต่อต้านการโดนกดขี่ของชาวผิวสีรวม
ไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก	 ท�าให้	 Black 
Panther	เป็นหนงัทีด่สูนกุให้สาระทีส่ร้างความโดดเด่น 
ตัง้แต่ต้นปีจนหลายเสยีงคาดว่าปลายปีนีน่้าจะเป็นอกี
หนึ่งหนังกวาดรางวัลของหลายสถาบันและมีโอกาส
เข้าชิงรางวัลออสการ์ในหลายสาขา	
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เยาวชนของเรา
นู๋นุ้ย...เยาวชน  

สวัสดีค ่ะท่านผู ้อ ่านทุกท่าน	 คอลัมน์
เยาวชนของเราฉบับหน้าร้อนนี้	 ขอแนะน�าให้รู้จัก
กบัเยาวชนจากสงัฆมณฑลสรุาษฎร์ธานค่ีะ	กาทารนีา 
กนกวรรณ ก๊กเครอื (เนม)	อยูบ้่านเลขที	่1771	ม.12	
ต.รับร่อ	อ.ท่าแซะ	จ.ชุมพร	เกิดวันที่	6	กรกฎาคม	
ค.ศ.	2000	สังกัดวัดแม่พระฟาติมา	บ้านแสงอรุณ	
ศึกษาที่โรงเรียนอรุณวิทยา

แรงบนัดาลใจของหนใูนการเข้ามามส่ีวนร่วม 
ในงานเยาวชนของวัด	 คือ	 การที่ได้เห็นเด็กม ี
ความสนุกสนาน	 ในการท�ากิจกรรมเพื่อพวกเขาจะ

ได้เป็นเยาวชนที่ดีที่จะประกาศพระวาจาของพระเจ้า	
กิจกรรมเยาวชนที่หนูมีส่วนร่วม	คือ	ค่าย

เยาวชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี	ค่ายเยาวชนระดับ
ชาต	ิเป็นนกัขบัร้องของวดั	ช่วยเหลอืงานในวนัฉลอง
วัด	เก็บเทียนในวันเสกป่าช้า

สิ่งที่ได้รับจากค่ายเยาวชน	คือ	ค่ายท�าให้
หนูมีประสบการณ์	 ได้มีบราเดอร์และพี่ๆ	 เป็น
ตัวอย่างในการเป็นผู ้น�าที่ดี	 หนูจะน�าตัวอย่างนี้ 
มาปรับใช้ในค่ายอื่นๆ	 ต่อไป	 การมาค่ายท�าให้หนู
มีแรงบันดาลใจที่จะเป็นครูค�าสอน	 เพื่อจะประกาศ

กาทารีนา กนกวรรณ ก๊กเครือ (เนม)

เยาวชนสังฆมณฑล
สุราษฎร์ธานี

60  อุดมศานต์ เมษายน 2018

crist 1-80 April 61.indd   60 4/2/61 BE   3:16 AM



ความเชื่อและประกาศพระวาจาของพระเจ้าให้กับ

เด็กๆ	 หนูเชื่อว่าการมาค่ายของหนูไม่ได้เกิดจาก

ความบังเอิญ	 กว่าหนูจะมาถึงจุดๆ	 นี้ได้	 มันมี

อุปสรรคอะไรมากมาย	 ท�าให้หนูคิดว่าหนูมีโอกาส 

ดีกว่าคนอืน่ๆ	ทีไ่ด้มาร่วมกจิกรรมในค่าย	หนคูดิว่า 

การมาค่ายได้	 เป็นเพราะพระประสงค์ของพระเจ้า 

ที่ท�าให้หนูมาค่ายเยาวชนได้

เยาวชนบางคนคิดว่าการที่เข้ามามีส่วนร่วม 

ในกจิกรรมของวดันัน้ไม่จ�าเป็น	เพราะพวกเขาเหล่านัน้ 

โดนปลูกฝังไปในทางที่ผิดๆ	 โดยที่ผู้ปกครองไม่

สนบัสนนุพวกเขาเหล่านัน้ตัง้แต่เดก็ๆ	ดงันัน้จึงท�าให้

พวกเขาออกห่างจากพระเจ้ามากยิ่งขึ้น

หนูขอเสนอว่า...	 ชวนพวกเขาเหล่านั้น 

มาร่วมท�ากิจกรรมหรือปลูกฝังให้พวกเขารู ้ว ่า 

การที่เราอยู่ใกล้พระเจ้ามายิ่งขึ้นนั้นมีผลดีอย่างไร

บ้างท�าให้พวกเขากลับใจที่จะมาเผยแผ่ข่าวดีของ

พระเจ้า

หนูคิดว่าความท้าทายของเยาวชน	 คือ	

สังคมโซเชียล	 ที่ท�าให้เยาวชนหลงผิดไปในทางที ่

ไม่ถูกต้อง	 ปัจจุบันเยาวชนได้มีการพูดคุยใน

ครอบครัวหรือเพื่อนน้อยลง	 จึงท�าให้เยาวชนเกิด

การท้าทายให้กล้าแสดงออกในทางที่ผิด	 ดังนั้นเรา

จึงต้องชักชวนเยาวชนออกมาท�ากิจกรรมของวัดให้

มากขึ้น

ส�าหรับหนูค�าว่ากระแสเรียกนั้น	คือ	การที่

พระเจ้าทรงเรียกเรา	ให้มีความรัก	ความศรัทธาเชื่อ

ในพระองค์	 พระองค์ทรงเรียกเยาวชนทุกคนและ 

คริสตชนให้เดินตามรอยเท้าของพระองค์เพื่อ

ประกาศข่าวดี	 และแบ่งปันพระวาจาของพระเจ้า	 

หนเูชือ่ว่าทกุคนมกีระแสเรยีก	อยูท่ีว่่าบคุคลนัน้พร้อม 

ที่จะเปิดใจรับฟังเสียงของพระเจ้าแล้วหรือยัง 
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แม่พระองค์อุปถัมภ์

“ทัง้นีด้้วยเหตผุลทีว่่า พระนางทรงเป็นพระมารดา
ที่น่ารักยิ่งในพระอาณาจักรสวรรค์ พระนางรู้ถึง 
ความจ�าเป็นและมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ
เราในทกุสิง่ และด้วยเหตทุีพ่ระนางเป็นพระมารดา
ของพระเจ้า ค�าภาวนาของพระนางเพื่อเราจึงทรง
ประสิทธิภาพและทรงพลังยิ่งนัก”

จากหนังสือ	“วันทามารีย์”
คุณพ่อวีรศักดิ์	วนาโรจน์สุวิช 
เรียบเรียงและจัดพิมพ์
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*รางวัลชม

เชย*

น้องจีรภัทร	 วณิชาชาการกุล	 น้องนวรัตน์	 ปูควะนิช	 น้องสุพรรษ	 เพ็ชรศรี	 น้องศิวกร	 อยู่อัน	 
น้องดวงฤดี	ตั้งวงศ์	น้องลูกหมี	แซ่ตั้ง	น้องพิชญา	เรืองกิจเจริญ	น้องพีรภัทร	อาตี๋	น้องชลธิชา	 
โชติช่วง	 น้องสุธีพร	 สนธิ	 น้องอภิชญา	 จันทร์เพ็ญ	 น้องคฒสรณ์	 นาคสนิท	 น้องพรเจริญ	 
สุนทรเอกจิต	 น้องภาวิดา	 พรหมอินทร์	 น้องปิยณุช	 อารีวทัญญู	 น้องมารีอา	 อารีวทัญญู	 
น้องธันวา	 เสนาจักร	 น้องสันติภาพ	 สร้อยมาลา	 น้องดรุณี	 สร้อยมาลา	 น้องสุมาลี	 ธาราฉัตร	 
น้องจารุวรรณ	แซ่ตั้ง	

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	 คุณแม	่

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”
สวสัดน้ีองๆ	เดก็ๆ	และสมาชกิสโมสรอดุมศานต์ที่

น่ารกัทคุน	ถ้าพีป๋่องถามว่า	“ช่วงปิดเทอมทีผ่่านมา	มน้ีอง
คนไหนบ้างที่หยิบหนังสือมาเปิดอ่าน?”	สงสัยน้องๆ	คง
ยกมอืขึน้กนัหลายสบิคน	เพราะพีเ่ชือ่ว่า	น้องๆ	หลายคน 
ก�าลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง	 จากคนที่ชอบ
เล่นเกมคอมพิวเตอร์	 ชอบท่องโลกออนไลน์	 เขาก�าลัง
หันมาสนใจอ่านหนังสือ	เปิดต�ารับต�ารา	เพราะเขาค้นพบ
ว่า	การอ่านหนังสือเป็นขุมทรัพย์ที่มีประโยชน์จริงๆ	และ
ไม่มีใครมาแย่งชิงไปจากเขาได้	เพราะการส่งเสริมให้เกิด
การอ่านหนังสือมากขึ้น	 จะน�าไปสู่การสร้างวัฒนธรรม 
การอ่านอย่างกว้างขวางและยัง่ยนื	พีป๋่องอยากวอนขอคณุพ่อ 
คุณแม่และผู ้ใหญ่ทุกท่านได้ช่วยกันสนับสนุน	 และ 
ส่งเสริม	“การอ่าน”	และด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี			

ส�าหรับเดือนนี้มีน้องๆ	 หลายคนส่งระบายสี	 
“มุมเด็กศิลป์”	เข้ามาช้า	ทั้งๆ	ที่มีฝีมือดีมาก	น่าเสียดาย	
เช่น	น้องภาวิดา	พรหมอินทร์	น้องปิยณุช	อารีวทัญญู	
น้องมารีอา	 อารีวทัญญู	 และอีกหลายคน	 น้องๆ	 ก็
อย่าพ่ึงท้อใจ	 เดือนนี้ยังมีโอกาสส่งเข้าประกวดได้อีก...	 
“สู้	สู้	นะครับ”	

โอกาสนีพ้ีป๋่องขอขอบคณุ	คณุชลลดา	ธปูประโคม	
วัดนักบุญเบเนดิกโต	 จ.ราชบุรี	 ที่สนับสนุนกิจการของ
สโมสรฯ	และส�าหรับน้องๆ	ที่สนใจ	สามารถสมัครเป็น
สมาชกิของสโมสรอดุมศานต์	“สมคัรฟร”ี	รบีกรอก	“แบบ
ฟอร์มใบสมคัร”	แล้วส่งกลบัมาหาพีป๋่องตามทีอ่ยูส่โมสรฯ	
ยินดีต้อนรับทุกคน	ครับผม
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...คนดี 

เสียภาษี
เธอทราบไหมว่า	 พระคัมภีร์บอกเธอให้

เสียภาษี	ญาติๆ	ของเธอคงสนใจที่จะฟังเรื่องนี ้
ในวนัทีเ่ขาต้องเสยีภาษ.ี..	พระคมัภร์ีกล่าวว่า	“จงให้ 
ทุกคนตามสิทธิของเขา	 จงเสียภาษีแก่ผู้มีสิทธิ์
รับภาษี	 จงเสียค่าธรรมเนียมแก่ผู้มีสิทธิเก็บค่า
ธรรมเนยีม	จงเกรงกลวัผู้ทีมี่ควรเกรงกลวั	จงให้
เกยีรตแิก่ผูส้มควรจะได้รบัเกยีรต”ิ	เช่น	อาจจะเป็น 
คุณครู	 หรือครูใหญ่ที่โรงเรียน	 ดูเหมือนว่าจะ
ยุติธรรมดีใช่ไหม	 ถ้ามีใครเป็นหนี้บางอย่างกับ
เธอ	เธอคงต้องการสิง่ทีเ่ขาเป็นหนีน้ัน้คนืจรงิไหน

 ***
เธอค้างช�าระอะไรกับใครบ้างหรือเปล่า	

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

...ทำาอะไรอย่างง่ายๆ 
ธรรมดา

(...keep it simple)

เธอเคยขอยืมเงินจากบางคน	 หรือขอเบิกเงิน
ล่วงหน้า	 แล้วลืมจ่ายคืนบ้างหรือเปล่า	 เธอเคย
เกยีจคร้านทีจ่ะให้ความเคารพแก่ผูม้อี�านาจ	เช่น	
ครูฝึก	พ่อแม่	 คุณพ่อเจ้าอาวาส	พี่เลี้ยง	หรือ
อาจจะเป็นพี่สาวหรือพี่ชายของเธอ	 เธอควรให้
เกียรติแก่ผู้สมควรจะได้รับเกียรติ	 เช่น	คุณตา
คุณยาย	 เพื่อนบ้านที่ชราภาพ	บรรดาญาติหรือ
เพื่อนสนิท	 ลองคิดดูว่าเธอเป็นหนี้ผู้ใด	 หรือ 
สิ่งใดบ้าง	และจงใช้คืนตั้งแต่วันนี้

น้องๆ เด็กๆ ควรอ่านพระคัมภีร์พันธ-
สญัญาใหม่ บทจดหมายของนกับุญเปาโลถงึชาว
โรม บทที่ 13 ข้อ 7 นะครับ
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*น้องจีรภัทร วณิชชาการกุล (ฮาชิ) *3294*
เกิด : 2	เมษายน	2556
การศึกษา :	โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิชาที่ชอบ :	คณิตศาสตร์	เพราะสนุก	และได้ฝึกสมอง
อนาคตอยากเป็น :	นักธุรกิจ
เป็นคนมีนิสัย :	ร่าเริง	ยิ้มง่าย	(ขี้งอนนิดๆ)
สัตว์ที่ชอบ :	สุนัข	
ชอบใช้เวลาว่าง :	อ่านหนังสือ	และชอบเล่นกับพี่	
กีฬาที่ชอบ :	ชักเย่อ
อาหารที่ชอบ :	เบคอน
ความสามารถพิเศษ : ชอบวาดรูป
อื่นๆ : มีพี่น้อง	2	คน	เป็นชาย	1	คน	เป็นหญิง	1	คน	 
เป็นคนที่	2	ครับ

*น้องพชร รัตนานุการุณย์ (น้องนีน่า) *3295*
เกิด :	15	สิงหาคม	2550
การศึกษา : โรงเรียนดอนบอสโกวิทยาอุดรธานี	จ.อุดรธานี
วิชาที่ชอบ :	ภาษาไทย	เพราะง่ายและเป็นภาษาที่เรียนแล้วสนุก
อนาคตอยากเป็น :	นักร้อง	เพราะชอบร้องเพลง	และอยากให้
คนอื่นมีความสุข
เป็นคนมีนิสัย : ร่าเริง	ตลก	ยิ้มง่าย
สัตว์ที่ชอบ : สุนัข
ชอบใช้เวลาว่าง :	ร้องเพลง	ฟังเพลง	วาดรูป	เล่นสนุกๆ	และ
อ่านหนังสือ
กีฬาที่ชอบ : ว่ายน�้า
อาหารที่ชอบ :	ผัดไทย	ข้าวหมูกรอบ
ความสามารถพิเศษ :	ร้องเพลง	วาดรูป	ระบายสี
อื่นๆ : อยากใช้เวลาว่างอยู่กับครอบครัว

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

สมาชิกใหม่
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ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 

สวัสดีค่ะน้องๆ	ที่น่ารักทุกคน	ฉบับนี้พี่อ้อยมีนิทานมาฝากอีกเช่นเคย	ชื่อเรื่อง	“การแข่งขัน”	เรื่องมีอยู่ว่า
ครั้งหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งมีลูก	3	คน	และส�าหรับลูกคนเล็กนั้นพอเกิดมาใครๆ	ก็บอกว่าหน้าตาไม่น่ารัก	

ไม่เห็นจะเหมือนพ่อแม่	หรือพวกพี่ๆ	เลย	ท�าไมหน้าตาแบบนี้	น้องคนเล็กก็เลยกลายเป็นคนที่พวกพี่ๆ	ไม่ค่อย
จะเอ็นดูเท่าไหร่นัก	และอายที่จะบอกคนอื่นว่าเป็นน้องของตน

งานบ้านไม่มใีครอยากจะท�า	จงึกลายเป็นหน้าทีข่องน้องเลก็ทีต้่องเป็นคนท�าเสมอๆ	ซ่ึงพวกพี่ๆ 	กบ็อกว่าตอน
ทีน้่องเลก็ยงัไม่เกิดมานัน้	พวกพี่ๆ 	ก็เป็นคนช่วยกนัท�างานบ้านอยูแ่ล้ว	ตอนนีม้น้ีองเลก็แล้ว	จงึควรจะหดัท�างานบ้าน 
จะได้ท�าเป็น	ส่วนพวกพี่ๆ 	นัน้กอ็อกไปวิง่เล่นนอกบ้าน	และปล่อยให้น้องเลก็ต้องท�างานบ้านเพยีงคนเดยีว	เหตกุารณ์ 
แบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลา	

เมือ่พ่อแม่อยากจะได้ข้าวของอะไรจากตลาด	กส็ัง่พวกพี่ๆ 	ให้ไปซือ้	แต่พวกพี่ๆ 	กจ็ะไปใช้น้องเลก็อกีต่อหนึง่	 
น้องเลก็กจ็ะรบัหน้าทีใ่นการทีจ่ะวิง่ไปซือ้ข้าวของ	หรอืแม้แต่เวลาทีพ่วกพี่ๆ 	อยากจะกินขนม	น้องเลก็ก็จะเป็นคนทีว่ิ่ง 
ไปซื้อขนมให้พวกพี่ๆ	แต่ยังดีที่พวกพี่ๆ	ยังแบ่งขนมให้เขากินบ้าง	ไม่ใช่ให้วิ่งไปซื้อเฉยๆ	

วนัหน่ึงทีโ่รงเรียนมปีระกาศเปิดรับสมคัรนกักฬีาโรงเรยีน	เพือ่ไปแข่งกฬีาระดบัเขตกบัโรงเรยีนอืน่ๆ	น้องเลก็ 
กอ็ยากจะไปสมคัรบ้าง	จงึไปขออนญุาตพ่อแม่	พ่อแม่ก็คิดว่าน้องเลก็ไม่น่าจะแข่งขนัอะไรกับเขาได้	แต่เพราะเหน็ว่า
มีความปรารถนาทีอ่ยากจะลงสมคัรจริงๆ	ก็เลยปล่อยให้ไปสมคัร	พอเขาไปสมคัรคณุครกูส็งสยัว่าน้องเลก็จะแข่งได้
อย่างไร	เพราะดูจากรูปร่างลักษณะภายนอกแล้วไม่น่าจะแข่งกับใครเขาได้	ไม่มีลักษณะเหมือนอย่างนักกีฬาทั่วไป

เมือ่วนัแข่งขนัรอบคดัเลอืกมาถงึ	กฬีาประเภทแรกคอื	การวิง่แข่ง	เพือ่ทดสอบความเรว็	ปรากฏว่าน้องเลก็
วิ่งได้เร็วมาก	สามารถวิ่งเข้าเส้นชัยและติดอันดับหนึ่งในสามของการแข่งขันเลยทีเดียว	พอกลับมาบ้าน	พี่ๆ	ได้ยิน 
เพือ่นๆ	บอกว่าน้องเลก็ตดิหนึง่ในสาม	กแ็ปลกใจ	ถามน้องเลก็ว่าท�าไมน้องเลก็ถงึวิง่ได้เรว็	น้องเลก็บอกว่า	คงเป็น 
เพราะปกตกิต้็องวิง่ไปซือ้ข้าวของให้กบัทกุคนในบ้านเป็นประจ�าอยู่แล้ว	ก็เลยมโีอกาสได้ว่ิงบ่อย	และอย่างเวลาเลกิเรยีน 
ก็อยากจะกลับให้ถึงบ้านเร็วๆ	ก็เลยใช้วิธีวิ่งอีกจึงเหมือนกับได้ซ้อมวิ่งตลอดเวลา

ส�าหรบัการแข่งขนันดัถัดไปเป็นการแข่งยกน�า้หนกั	กป็รากฏว่าน้องเลก็กท็�าได้และตดิหนึง่ในสามอกี	ซึง่ก็
เหลอืการแข่งขนัอกีเพยีงนัดเดยีวก็จะตดัสินได้แล้วว่าใครจะได้เป็นนกักฬีาซ่ึงเป็นตวัแทนโรงเรยีน	พอกลบัไปบ้าน	 
พี่ๆ 	กถ็ามอกีว่าท�าไมน้องเล็กถึงยกน�า้หนักได้มากขนาดนัน้	เอาพละก�าลงัมาจากไหน	น้องเลก็กต็อบว่า	ได้มาจากการ 
ท�างานบ้านบ่อยๆ	ต้องยกถังน�้า	ต้องกวาดบ้านถูบ้าน	ยกสิ่งนั้นสิ่งนี้หลายอย่างท�าให้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง

แล้วการแข่งขนันดัสดุท้าย	ซึง่เป็นการแข่งขนัวิง่กระสอบ	ตอนนีท้กุคนในโรงเรยีนต่างกร็ูจ้กัน้องเลก็	เพราะ
เขาลงแข่งอะไรก็ตดิหน่ึงในสามตลอด	น้องเล็กจงึมคีนมาเชยีร์	มาให้ก�าลงัใจมากมาย	และในการแข่งวิง่กระสอบนี้ 
เขาก็เข้าเส้นชัยติดอันดับหนึ่งในสามอีก	 น้องเล็กจึงได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันกับ
โรงเรียนอื่นๆ	

ใครๆ	ต่างก็รู้จกัน้องเลก็กันไปหมด	เพราะจากการทีน้่องเลก็ได้เป็นตวัแทนโรงเรยีน	พอใครๆ	ถามพวกพี่ๆ 	 
พวกเขากต็อบด้วยความภมูใิจว่าตนเป็นพีข่องน้องเลก็	พ่อแม่กภู็มิใจในตวัน้องเลก็ด้วย	แต่ลกึๆ	แล้วพวกพี่ๆ 	ก็รูส้กึ
ละอายใจว่าช่วงเวลาทีผ่่านมาพอใครถามก็พยายามจะบอกว่าไม่รูจ้กับ้าง!	ไม่ใช่น้องบ้าง!	และละอายใจตรงทีพ่วกเขา
ใช้ให้น้องเล็กท�างานบ้านมากมาย	พวกพี่ๆ	จึงเปลี่ยนนิสัยจากที่เคยแกล้งให้น้องเล็กท�างานบ้านต่างๆ	ก็กลายเป็น 
มาช่วยกันท�า	น้องเล็กดีใจและคิดเสมอว่า	ถึงแม้หน้าตาไม่น่ารัก	แต่พ่อแม่และพวกพี่ๆ	ก็ให้ความรักกับเขา	

ด้วยว่า	น้องเล็กเป็นคนที่มีความพยายาม	มีความอดทน	และคิดดี	ท�าดี	มาตลอด	จึงประสบความส�าเร็จ
ในที่สุด...	นิทานจบแล้ว	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ	
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มุมเด็กศิลป์
Art 

มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

   “สวรรค์คือบ้านแท้”
 ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

  (หมดเขตรับผลงานวันที่ 9 พฤษภาคม 2018)
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l เมื่อไรที่สถาบันรักษาความยุติธรรมอ่อนแอ
	 ท�าให้ขั้นตอนการฟ้องร้องเป็นเพียงเกมส์
	 ที่สามารถถ่วงเวลายืดเยื้อเพื่อช่วยเหลือ
	 คนที่จะให้ผลประโยชน์แก่ตน
	 รอดพ้นการตัดสินลงโทษได้
l เมื่อนั้นประเทศชาติก็อ่อนแอ
	 หมดก�าลังด้วยประชาชนที่ท้อแท้ผิดหวัง
	 สิ้นเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้และรักษาไว้ซึ่งความดี
l คนเราแม้เหนื่อยจากการงานในชีวิต
	 แต่เพียงรู้ว่าคนดีย่อมได้ดี
	 ก็มีก�าลังใจรักษาหน้าที่
	 มุ่งท�าความดีต่อไป
l วิธีคืนความสุขและความชื่นใจ
	 แก่คนในชาติคือการท�าให้ความยุติธรรม

หวย เสือด�า และนาฬิกายืมเพื่อนมา
	 บังเกิดขึ้นในสังคม	กฎหมายปฏิบัติได้จริง
	 เราเบื่อหน่ายกับคดีเรื่องหวย
	 เสือด�า	และนาฬิกายืมเพื่อนมา
	 เพราะมันท�าให้คนในชาติท้อแท้หมดก�าลังใจ
	 สิ้นหวังในกระบวนการยุติธรรม	
	 และก�าลังเลิกเชื่อเรื่องการท�าความดี
l คนดีที่ยังซื่อสัตย์	คุณชโลมใจแก่ชีวิตพวกเขา
	 สดชื่นจากความเหนื่อยล้าขึ้นได้
	 ด้วยการปฏิบัติความยุติธรรมให้ปรากฏชัดแจ้ง
l เราท้อใจที่เห็นสถาบันรักษาความยุติธรรม
	 กลายเป็นเกมส์	เปิดโอกาสหลบเลี่ยงชิงไหวชิงพริบ
	 ทั้งๆ	ที่หลักฐานความผิด	ปรากฏชัดแจ้งอยู่แล้ว

พงศ์ ประมวล
21 มีนาคม 2018
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

1 2 3ด.ญ. กรรณิการ์ แซ่ตั้ง
วัดนักบุญเบเนดิกโต 
จ.ราชบุรี

ด.ญ. พชร รัตนานุการุณย์ (นีน่า)
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยาอุดรธานี
จ.อุดรธานี

ด.ญ. ฐิติรัตน์ วณิชชาการกุล (ฮานะ)
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 
จ.สมุทรสาคร

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้

ชื่อภาพ : ยิ้ม! ใสๆ ฮานะจัง
  น้องฐิติรัตน์ วณิชชาการกุล
ผู้ส่ง :  คุณแม่ตุ๊กตา

ชื่อภาพ : ยิ้ม...ยิ้ม...ยิ้ม...
  ด.ญ.นวรัตน์ ปูคะวณิช (น้องป๊อปคอร์น)
ผู้ส่ง : คุณพิมพ์ปภัสสร
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ฉลองวัดนักบุญโยเซฟ  
บ้านโป่ง ราชบุรี

วันที่ 17 มีนาคม 2018 พระสังฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ 

เป็นประธานพธิบีชูาขอบพระคณุฉลอง

นักบุญโยเซฟ ที่วัดนักบุญโยเซฟ  

บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ในพิธีมีโปรดศีล 

กำาลังให้กับนักเรียน 26 คน และใน 

โอกาสนี้ ได ้มอบเกียรติบัตรให ้กับ 

ผู ้ สู งอายุตั วอย ่ า งและลูกตัญญู

ตวัอย่าง ระดบัสงัฆมณฑล พระสงัฆราช 

ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ 

ให้ข้อคิดว่า “ครอบครัวเป็นส่วนที ่

สำาคัญที่สุดสำาหรับให ้ เด็กๆ เกิด

ความศรัทธา ความรัก การเสียสละ  

และความอดทน คณุพ่อ คณุแม่ มหีน้าที ่

ส่งเสริมความดีให้กับลูก ในสังคม

ปัจจุบันเราต้องช่วยการสร้างเด็กๆ 

ของเรา”  
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SARASAS AFFILIATED SCHOOLS
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ 10 แห่ง

เปิดสอนแผนก International Education Programme (IEP)

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

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

สารสาสน์วิเทศบางบอน

สารสาสน์วิเทศสายไหม

สารสา
สน์วิเท

ศร่มเก
ล้า

สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

สารสาสน์วเิทศศกึษา

สารสาสน์วิเทศรังสิต

สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A)

(B)

พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์กับบรรดาศิษย์... พระองค์ตรัสกับโทมัสว่า “จงเอานิ้วมาที่นี่ 
และดูมือของเราเถิด จงเอามือมาที่นี่ คล�าสีข้างของเรา อย่าสงสัยอีกต่อไป แต่จงเชื่อเถิด” (ยอห์น 
20:27)

 ส�าหรับเกมฯ	ครั้งนี้อยากให้น้องๆ	ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน	2	ภาพนี้	รวม	10	แห่ง	
ใครค้นพบครบแล้ว	รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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เพียงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นู๋นุ้ย...เยาวชน

สุขสันต์โอกาสสมโภชปัสกา	 “พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ”	
แด่พีน้่องท่ีรกัทกุท่านค่ะ	“พระครสิต์ได้กลับคนืชพี	มชีวิีตใหม่รุง่เรอืงสุกใส	 
ความตายเหมือนเงาที่ผ่านไป	 แต่ชีวิตใหม่คือความหวังของเราคริสตชน”	
การสมโภชในเทศกาลปัสกานี	้จะเริม่ตัง้แต่วนัอาทติย์ปัสกา	วนัที	่1	เมษายน	
จนถึงวันเสาร์ที่	12	พฤษภาคม	ค.ศ.2018	ก่อนวันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จ
ขึ้นสวรรค์	รวม	6	สัปดาห์ค่ะ	

พีน้่องหลายท่านคงสงสยัว่า...	เทศกาล	ปัสกามตี�านานหรอืประวตัศิาสตร์ 
อย่างไร?	เรามาศกึษากนัดนูะคะ...	ใน	ปี	1513	ก่อน	ครสิตศกัราช	เทศกาล	ปัสกา		คอื		เทศกาล	ที	่ชาว	ยวิ	ฉลอง	เพือ่ระลกึ 
ถึง	การ	ที่	พระเจ้า	ช่วย	ปลดปล่อย	ชาว	อิสราเอล	จาก	การ	เป็น	ทาส	ของ	ประเทศ	อียิปต์	และ	พระเจ้า	ก็	สั่ง	ให้ชาว	อิสราเอล	
ระลึก	ถงึ	เหต	ุการณ์	ส�าคญั	นี	้ทกุ	ปี	ใน	วนั	ที	่14	เดอืน	อาบบี	ของ	ชาว	ยวิ	ซึง่	ต่อ	มา	เรยีก	ว่า	เดอืน	นสิาน	(อ้างอิงจากหนงัสือ
อพยพ	12:42	;	เลวีนิติ	23:5)

ท�าไม	ถงึ	เรยีก	ว่า	ปัสกา?	ค�า	ว่า	“ปัสกา”	มา	จาก	ค�า	ฮบีร	ูที	่ม	ีความ	หมาย	ว่า	“เว้น	ผ่าน”	ม	ีการ	ใช้	ค�า	นี	้ตอน	ที	่พระเจ้า	 
ไว้	ชีวิต	ชาว	อิสราเอล	และ	ประหาร	ชีวิต	ลูก	ชาย	คน	โต	ทุก	คน	ของ	ชาว	อียิปต์	(อ้างอิงจากหนังสืออพยพ	12:27	;	13:15)	
ก่อน	ที่	พระเจ้า	จะ	น�า	ภัย	พิบัติ	นี้	มา	พระองค์	บอก	ชาว	อิสราเอล	ให้	เอา	เลือด	ของ	ลูก	แกะ	หรือ	ลูก	แพะ	มา	ประพรม	ที่	เสา	
ประตู	บ้าน	ทั้ง	สอง	ข้าง	และ	ที่	คาน	ประตู	(อพยพ	12:21,22)	เมื่อ	พระเจ้า	เห็น	เลือด	ที่	เป็น	เครื่องหมาย	นี้	พระองค์	จะ	
“เว้น	ผ่าน”	บ้าน	หลัง	นั้น	ไป	และ	ไว้	ชีวิต	ลูก	ชาย	คน	โต	ของ	บ้าน	นั้น	(อ้างอิงจากหนังสืออพยพ	12:7,13)

ในพระคัมภีร์...หลังการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า	ก็มีเรื่องราวอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมาย	เริ่มตั้งแต่
เหตุการณ์ที่บรรดาสตรีเห็นพระคูหาว่างเปล่า	 ไม่มีพระศพของพระเยซูเจ้า	 แต่กลับพบทูตสวรรค์ที่มาแจ้งข่าวดีว่า	
“พระครสิตเจ้าทรงกลบัคนืพระชนมชพีจรงิแท้”	จนเปโตรต้องว่ิงไปดูด้วยตนเอง	และเหน็แต่เพยีงผ้าห่อพระศพวางไว้

ในวันนั้นเอง	ศิษย์สองคนก�าลังเดินทางไปยังหมู่บ้านเอมมาอูส	ทั้งสองคนสนทนากันถึงเหตุการณ์ทั้งหมด
ที่เกิดขึ้น	ขณะที่ก�าลังสนทนากันอยู่นั้น	พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาร่วมเดินทางด้วย	

จากนัน้ทรงส�าแดงพระองค์แก่บรรดาอคัรสาวก	และทรงให้ค�าแนะน�าสดุท้ายแก่พวกเขา	“พระครสิตเจ้าจะต้อง 
รบัทนทรมานและจะกลบัคนืพระชนมชพีจากบรรดาผูต้ายในวนัทีส่าม	ท่านทัง้หลายจะต้องประกาศในพระนามของ
พระองค์ให้นานาชาติกลับใจ	เพื่อรับอภัยบาปโดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็ม	ท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้	 
“บดันี	้เราก�าลังจะส่งพระผูท้ีพ่ระบดิาทรงสญัญาไว้มาเหนอืท่านทัง้หลาย	เพราะฉะนัน้ท่านจงคอยอยูใ่นกรงุ	จนกว่า
ท่านจะได้รับพระอานุภาพจากเบื้องบนปกคลุมไว้”

จากนั้นพระองค์ทรงน�าบรรดาศิษย์ออกไปใกล้หมู่บ้านเบธานี	ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นอวยพระพร	และขณะที่
ทรงอวยพระพรนั้น	พระองค์ทรงแยกไปจากเขา	และทรงถูกน�าขึ้นสู่สวรรค์	บรรดาศิษย์กราบนมัสการพระองค์	
แล้วกลับไปกรุงเยรูซาเล็มด้วยความยินดียิ่ง	เขาอยู่ในพระ
วิหารตลอดเวลา	ถวายพระพรแด่พระเจ้า

พระมหาทรมาน	การสิน้พระชนม์	การกลบัคนืพระชนมชพี	 
และการที่พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
นั้น	นู๋นุ้ยเชื่อว่า...	นี่คือแบบอย่างชีวิตที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้ 
กับเราครสิตชนทกุคน	การด�าเนนิชวีติบนโลกนีน้ัน้ไม่ง่าย	ไม่ได้
มแีต่ความสขุ	สะดวก	สบายอย่างเดยีว	การผ่านความทกุข์ยาก
ล�าบากฝ่ายกาย	ความอดทนและการให้อภยัฝ่ายใจ	เป็นฤทธิก์ศุล 
ที่ท�าให้เรากลับเป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในทุกวัน  
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เัก็บมาเล่าเอามาฝาก
พี่ป๋อง 

การเรียนรู้ท�าให้มนุษย์ฉลาด
“We are who we are because of what we have learned and remember”

 นี่คือค�ากล่าวของ	อีริค	อาร์	แคนเดล	จิตแพทย์ชาวอเมริกัน	 เจ้าของรางวัลโนเบลสาขา
การแพทย์	 ประจ�าปี	 พ.ศ.2543	 จากผลงานการค้นคว้าวิจัยการท�างานของเซลล์สมองในเรื่อง	 
“การเรยีนรูแ้ละความจ�า”	จนท�าให้เรารูว่้าเซลล์สมองของเราท�างานอย่างไรจึงท�าให้เราเรยีนรูแ้ละจดจ�า
เรื่องราวต่างๆ	ได้	เขาพบว่าข้อมูลต่างๆ	จากภายนอก	เมื่อผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าเข้าไปสู่สมอง
ของเรา	จะกระตุน้เซลล์สมองของเราให้เกดิการแตกกิง่ก้านออกมาต่อเชือ่มกนัเป็นวงจร	วงจรท่ีว่านี้ 
จะท�าให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเซลล์สมองด้วยกัน	 ท�าให้เราเกิดความรู้และ 
ความเข้าใจในข้อมูลที่เรารับผ่านทางประสาทสัมผัสเข้ามา	นี่คือ	“การเรียนรู้”	ของเรา	

	ความรู้และความเข้าใจที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการเรียนรู้นี้	 จะถูกเก็บไว้เป็น	 “ความจ�า”	 
ตรงบรเิวณรอยเชือ่มต่อทีเ่กดิขึน้นีเ้อง	หากมกีารเรยีนรูใ้นเรือ่งเดมิเกดิขึน้ซ�า้ๆ	อกี	รอยเชือ่มต่ออนันี้ 
ก็จะมีความแข็งแรง	มั่นคงขึ้น	นั่นก็คือเราจะจ�าเรื่องนั้นได้ดี	แต่หากการเรียนรู้นั้นๆ	เกิดขึ้นเพียง
ไม่กี่ครั้งและถูกปล่อยปละละเลย	 ไม่มีการเรียนรู้แบบเดิมเกิดขึ้นอีกเป็นเวลานานๆ	 รอยเชื่อมต่อ 
ของเซลล์ก็จะสลายไป	นั่นก็แปลว่าเราก็จะลืมเรื่องนั้นไป	การเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ	ที่มีความเกี่ยวโยง
กับความรู้	 หรือความจ�าเดิมที่ถูกเก็บไว้ตรงบริเวณรอยเชื่อมต่อใดๆ	 ก็จะมีผลท�าให้รอยเชื่อมต่อ
บริเวณนั้นๆ	เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง	ความรู้และความจ�าที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้	จะส่งผลต่อ
ความคิด	วิธีคิด	ความฉลาด	การใช้เหตุผล	การตัดสินใจและพฤติกรรมของคนเรา	ซึ่งเขาได้สรุป
ไว้เป็นประโยคสั้นๆว่า

“การเรียนรู้ท�าให้เราเป็นอย่างท่ีเราเป็นอยู่ทุกวันนี้”	 หรือ	 “We are who we are 
because of what we have learned and remember”	ดังที่ได้กล่าวถึงไว้ตั้งแต่แรก

	นอกจากนี้เขายังค้นพบว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนี้	 มีอิทธิพลเหนือยีนหรือพันธุกรรม	 นั่นก็
แปลว่าการที่คนเราจะฉลาดหรือไม่นั้น	 ปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้เป็นตัวชี้ขาด	 ประสบการณ์และ
การเรียนรู้ที่เราได้รับต่างหากคือปัจจัยส�าคัญ

การค้นพบนีท้�าให้เราสามารถน�าเอาความรูท้ีเ่คยมอียูแ่ล้วหลายอย่างมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มั่นใจยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในเรื่องโมเดลการเรียนรู้ของมนุษย์	 หรือ	 Information	
Processing	Model

จากแนวคิดของ	Information	Processing	Model	เราจะเห็นว่าข้อมูลที่จะก่อให้เกิด
การเรียนรู้	 เกิดความรู้และความจ�าของเรานั้นถูกรับเข้ามาผ่านทางประสาทรับสัมผัสทั้งห้าของเรา	
เกิดกระบวนการวิเคราะห์	ตีความ	สังเคราะห์	และกลายเป็นความรู้ส�าหรับเราในที่สุด

การอ่านหนังสือ	 การได้ลองท�า	 การได้เห็น	 การได้สัมผัส	 การได้ยิน	 ได้กลิ่น	 ได้ลิ้มรส	
ล้วนก่อให้เกิดการเรียนรู้	ก่อให้เกิดความรู้	ความจ�าให้กับเราได้ทั้งสิ้น

(อ้างอิง : เอกสารแจก รักลูกอวอร์ด... กับการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน) 
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ธรรมล�้าลึกปัสกา

บทความ
น้ำาผึ้งหวาน 

    เช้าตรู่  ในวัน  ต้นสัปดาห์

   ที่พระ   คูหา  แสนโศกศัลย์

   ไร้ร่าง   พระอาจารย์   ทรงธรรม์

   มีเพียง  ผ้าพัน  พับวาง

    โอ้พระ  เยซู   พระเจ้าข้า

   โปรดเสด็จ  กลับมา   ไม่ห่าง

   ลูกนี้   จะถวาย   พลีวาง

   ดวงใจ   บางๆ   ที่บาทองค์
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พระคูหาที่ว่างเปล่าท�าให้ข้าพเจ้าเห็นถึง 
แสงสว่าง	 ที่รอดเข้าไปในพระคูหานั้น	 ใน
ยามท่ีหินถูกเคลื่อนออกไปจากปากพระคูหา	 
พระเยซูเจ้าทรงเป็นความสว่าง	 ผู้ที่อยู่ชิดสนิท 
กับพระองค ์จะไม ่ เดินในทางที่มืดมิดเลย	 
แสงสว ่ างจะสาดส ่อง เข ้ า ไปยั ง ทุกถิ่น ท่ี ท่ี 
พระเยซูเจ้าประทับอยู ่	 ในยามที่ดวงใจของ
ข้าพเจ ้าป ิดสนิท	 ความมืดมิดเข ้ามาเยือน	
ความทดท้อ	 อ่อนล้า		สิ้นหวังคืบคลานเข้ามา
ท่ามกลางความมืด	 ความมืดที่ปีศาจร้ายคอย
หมายมุ่งจะตะครุบเอาวิญญาณข้าพเจ้าไปเสีย	
แต่ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังมีความเชื่อ	 ความหวัง	
และความรักในพระเจ้า	 แสงสว่างแห่งชีวิตของ
ลูกแม้จะริบหรี่แต่มันจะไม่มืดดับไป	 มันจะ 
กลับมาลุกโชติช่วงอีกครั้งหนึ่งอย่างสวยงาม

“เขาน�าองค์พระผู้เป็นเจ้าไปจากพระ
คูหาแล้ว

พวกเราไม่รู ้ว ่าเขาน�าพระองค์ไปไว้
ที่ไหน”

(ยอห์น 20:2)

วันนี้	 เซอร์เวโรนิกา ประราศรี มา
เยี่ยมเยียนห้องค�าสอน	 และทักทายพูดคุย 
ถึงภาพติดกระจกในห้องค�าสอนท่ีเกี่ยวกับ 
ธรรมล�้าลึกปัสกา	 มาเซอร์ชวนพูดคุยถึงธรรม 
ล�า้ลกึปัสกาว่าหมายถงึ	การรบัทรมาน	สิน้พระชนม์ 
และกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า

มาเซอร์สอนว่า	 เราเองก็ต้องยึดเอา 
ธรรมล�้าลึกปัสกานี้มาเป ็นชีวิตเช ่นกัน	 ใน 
ขณะที่ เรายังอยู ่บนโลกนี้	 เราต ้องยอมรับ 
ความทุกข์ทรมานในชีวิต	 และหากเราสามารถ
เอาชนะความทุกข์ยากนี้ไปได้	 จนถึงวันตาย	 
เราก็จะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้า 
เช่นกัน	 แบบอย่างของพระเยซูเจ้าสอนใจเราให้
รู้จักที่จะยอมรับ

และยินยอมที่จะให ้ความทุกข ์ยาก 
เข ้ามาเป ็นส ่วนหนึ่งของชีวิต	 การยอมรับ 
ความทุกข์ยากก็เป็นความทุกข์เช่นกัน	 เพราะ
มันท�าไม่ใช่ง่ายเลย	 แต่การยินยอมที่จะอยู่กับ 
ความทุกข์ยากนั้น	 กลับให้คุณมากกว่าผลของ
ความทุกข์เสียอีก	 เพราะสิ่งที่เรารอคอยคือชีวิต
นิรันดร	 ความสุขแท้นิรันดร	 ท่ีต้องผ่านการ
หล่อหลอมจากความทุกข์ยากจนได้รับชัยชนะ
นั้น	 เหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงได้รับในธรรม 
ล�้าลึกปัสกา

“พระหตัถ์ขวาขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าชขูึน้

พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู ้เป็นเจ้า 
มีชัยชนะ

ข้าพเจ้าจะไม่ตาย ข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่

และจะประกาศพระราชกิจยิ่งใหญ่ของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า”

(สดุดี 118:16-17) 
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ข้าแต่พระเป็นเจ้า	และแล้ววันทีเ่ราสามผูเ้ฒ่านดักนักม็าถงึ	เพือ่นผู	้convert	เป็นมสุลมิพาภรรยาไป
ด้วย	เขาขอนัดสถานที่เป็นโรงแรมของชาวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ	ซึ่งลูกไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย

ทันทีทันใดที่เราเจอหน้ากันทุกคน	เพื่อนมุสลิมสนใจว่าลูกท�าไมถึงมาเป็นคาทอลิกมากพอๆ	กับที่ลูก 
อยากทราบว่าเขาท�าไมถึงไปเป็นมุสลิม

เรื่องราวชีวิตการเปลี่ยนความเชื่อของเขาท�าให้ลูกถึงกับอึ้งไปเลย
เขาเกดิมาในครอบครวัทีม่ารดาเป็นคาทอลกิ	บดิาไม่ใช่	เขาเป็นเดก็ช่วยมสิซาตัง้แต่เลก็จนโตเป็นหนุม่

และเป็นในวดัท่ีเป็นศูนย์กลางของพระศาสนจักรด้วย	แต่เขาไม่เคยอ่านพระคมัภร์ีเลย	(เหมอืนกับเพ่ือนอกีคน
ที่นั่งอยู่ด้วยเปี๊ยบเลย!)	และเขารู้สึกว่าศาสนพิธีทั้งหลายนั้น	แม้ว่าจะ	(ดูเหมือน)	ศักดิ์สิทธิ์	แต่ในใจของเขา
นั้นกลวง	เขาไม่เคยได้สัมผัสพระเจ้าในใจเขา	และไม่ทราบว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่า	หรืออยู่ที่ใด

ถึงจุดนั้น	เพื่อนอีกคนรีบแทรกขึ้นมาว่า
“เหมือนผมเปี๊ยบเลย!”
ต่อมา	เขามโีอกาสได้อ่านคมัภร์ีกรุอานหรอืพระคมัภร์ีของชาวมสุลมิ	แล้วเขากต็ืน่เต้นมาก	และบอกกบั 

ตัวเองว่า	ใช่แล้ว	เขาได้พบพระเจ้าทีแ่ท้จริงแล้ว	เขาเล่าว่า	เขาได้อ่านคมัภร์ีกุรอานหลายรอบ	และมหีลายอย่าง 
ในนั้นพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์

ลูกจึงถามเขาว่า	“ตอนคุณเป็นคาทอลิก	ท�าไมไม่อ่านพระคัมภีร์?”	“ไม่มีใครให้ผมอ่าน”
ภรรยาของเขาพูดขึ้นมากับลูกว่า
“ถ้าพี่ได้อ่านคัมภีร์กุรอาน	หนูว่าพี่ต้องเชื่อในพระอัลเลาะห์ของเราและเป็นมุสลิมที่ดีเลยทีเดียว”
	“พี่อ่านพระคัมภีร์ไบเบิ้ลค่ะ”
หลังจากนั้น	สามีของเธอก็หยิบยกประเด็นต่างๆ	ในคัมภีร์กุรอานขึ้นมาเล่าให้ลูกฟัง	ต้องบอกว่าเป็น

พระพรของพระองค์ทีล่กูได้ศกึษาพระคมัภร์ีไบเบิล้พอสมควร	ลกูจงึสามารถหยบิประเดน็ต่างๆ	ในพระคมัภร์ี
ไบเบิล้ทีแ่ตกต่างจากความเชือ่ของเขาในขณะนีข้ึน้มาโต้ตอบให้เขาฟังว่า	ในความเชือ่ของศาสนาครสิต์เป็นแบบ
นี้	แบบนี้นะ	เขาเงียบและพูดเพียงแต่ว่า	“ผมไม่เคยศึกษาพระคัมภีร์ทางคริสต์ตอนผมเป็นคาทอลิก	เพราะ
ฉะนั้นผมจึงไม่ทราบเลยถึงสิ่งที่พี่พูดมา”

	เราใช้เวลา	5	ชั่วโมงเต็มๆ	จาก	6	โมงครึ่งถึง	5	ทุ่มครึ่ง	(จนเด็กเสิร์ฟจะปิดห้องอาหารหลายครั้ง)	
ในการถกกันถึงเรื่องราวในคัมภีร์กุรอานและพระคัมภีร์ไบเบิ้ล	 ลูกเปิดใจฟังเพื่อนคนนี้พูดถึงศาสนาของเขา
ในปัจจุบัน	 เพราะลูกเองอยากทราบเกี่ยวกับศาสนาอิสลามมานานแล้ว	 แต่ไม่ทราบจะไปถามใครดี	 ศาสนา
อิสลามและศาสนาคริสต์มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์แห่งความเชื่อตอนต้นกับพระคัมภีร์ฉบับพันธสัญญาเดิม
เหมือนกัน	แต่พวกเขาไม่เชื่อเรื่องราวตามพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่หรือพระวรสารของพวกเราคริสตชน

ตลอดเวลา	5	ชั่วโมงกว่านั้น	เพื่อนอีกคนกลายเป็นคนพูดน้อยเพราะเขายังถือว่าเป็นคาทอลิกอยู่	แต่
เขาไม่ทราบทัง้พระคัมภีร์ไบเบิล้และคัมภีร์กรุอาน	เขาจงึได้แต่ฟังด้วยความทึง่	(แต่ไม่ใช่ด้วยความเชือ่)	ลกูเอง 

ความเชื่อที่ร้างรา

จดหมายจากผู้อ่าน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน 
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รูส้กึประหลาดใจเกีย่วกบัเพือ่นมสุลมิคนนีว่้า	คาทอลกิคนหนึง่ทีเ่ป็นถงึเดก็ช่วยมสิซาเป็นเวลา	10	กว่าปีในวยัเดก็	 
สามารถลบล้างสิ่งต่างๆ	ที่เป็นความเชื่อขั้นพื้นฐานของศาสนาคริสต์	โดยคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่เป็นความจริง
ได้อย่างสิ้นเชิง

เราจบการพบปะคืนนัน้ด้วยความรูส้กึทีด่ต่ีอกนัในฐานะเพือ่น	เราตัง้กรุป๊ไลน์ขึน้มาเฉพาะเรา	4	คนเพือ่ 
แลกเปลีย่นความรู	้ความคิดเหน็เกีย่วกบัเรือ่งศาสนาทัง้สอง	และเพือ่	“educate”	เพือ่นคนทีส่าม	ลกูอยากทราบ 
เรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม	 ซึ่งภรรยาของเพื่อนมุสลิมนี้รับปากด้วยความยินดีและในเวลาเดียวกัน	
สามีเขาได้บอกกับลูกว่า	 เขาสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์	 ซึ่งเขาไม่เคยอ่าน
มาก่อนเลยกับลูก	ซึ่งลูกก็รับปากด้วยความยินดี

	คนืนัน้	แม้ว่าจะดกึมากแล้ว	แต่ภรรยาของเพือ่นมสุลมิกส่็งข้อความต่างๆ	ตลอดจนคลปิเกีย่วกบัความเชือ่ 
ทางศาสนาอิสลาม	และโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพระเยซูในคัมภีร์กุรอ่านที่ลูกขออ่านเป็นพิเศษ

	ภายในเวลา	1	คนืและอกี	1	วนัถดัมา	ลกูได้มีโอกาสศึกษาและทราบข้อมูลเกีย่วกบัศาสนาอิสลามโดยสงัเขป	 
และทราบว่าชาวมุสลิมมองพระเยซูว่าเป็นใคร	และความเชื่อของพวกเขาต่างจากความเชื่อของชาวคริสต์อย่างไร

	แล้วลูก...	ก็ขอบพระคุณพระองค์
	ความเชื่อ	(Faith)	และความรัก	(Love)	ที่แท้จริง	เป็นสองสิ่งที่เป็นพระพรของพระเจ้าที่ประทานให้

แก่มนษุย์ท่ีซือ้ขายด้วยเงินไม่ได้	และเป็นสองสิง่ทีอ่ศัจรรย์ทีส่ดุและเกดิกบัมนษุย์ได้เท่านัน้	ทัง้สองเป็นสิง่ทีม่อง
ไม่เห็น	จับต้องก็ไม่ได้	แต่มีพลังมหาศาล	แรงกว่าช้างทั้งโขลงมารวมกันเสียอีก	คนที่มีความเชื่อยอมพลีชีพเพื่อ
พระเจ้าของพวกเขาโดยไม่ต้องคิดเป็นครั้งที่สองดังเช่นมรณสักขีและนักบุญทั้งหลายในพระศาสนจักร	คนที่รัก
กันต่อให้คนค้านกันทั้งโลก	ก็จะรักกัน

	แต่...	จะท�าอย่างไรจึงจะมีความเชื่อได้ล่ะ?
	ความเชื่อเป็นพระพรของพระเจ้า	 แต่เราต้องใฝ่หา	 ไม่ใช่รอให้พระเจ้าโยนความเชื่อลงมาให้เราจาก

สวรรค์	และเราต้อง	“สื่อ”	กับพระองค์	การสวดภาวนาคือ	การ	“สื่อ”	ของเรากับพระเจ้า	การอ่านพระคัมภีร์
เป็นการเปิดใจให้พระองค์ทรง	“สื่อ”	กับเรา	หากเราไม่ท�าสองสิ่งนี้แล้ว	จิตใจของเราก็จะกลวงโบ๋ดังเช่นเพื่อน
ของลูก	2	คนนี้	ถึงแม้จะเป็นเด็กช่วยมิสซาเป็นเวลาถึง	10	กว่าปีทั้งคู่	แต่จิตใจของเขาว่างเปล่า	เมื่อมีใครเติม
อะไรลงไป	ก็เลยเติมลงไปได้ง่าย	ลูกคิดของลูกเช่นนี้แหละ

	เพือ่นคนทีก่ลวัตายแล้วเกดิเป็นไส้เดอืนกข็อบคณุลกูทีล่กูสวดภาวนาให้เขาทกุคนื	เพือ่นคนทีเ่ป็นมสุลมิ
ก็อยากทราบว่าพระคัมภีร์ไบเบ้ิลสอนอะไรบ้าง	 แม้ว่าส�าหรับเขามันเลยเวลาที่เขาควรจะทราบ	 แต่เขาต้องการ
ไปเปรียบเทียบกับคัมภีร์กุรอานที่เขาศึกษามาอย่างดีแล้ว	 พวกเขาขอมาบ้านของลูกเพื่อคุยกันต่อถึงเรื่องราว 
ความเชื่อ	และศาสนาอีก	ซึ่งลูกก็ยินดี

	สรุป	 ลูกเลยบอกกับตัวเองว่า	 ลูกต้องศึกษาพระคัมภีร์ให้ลึกซึ้งกว่านี้แล้ว	 เพราะจากการที่ได้พบกับ
เพื่อนสองคนนี้จนได้ทานข้าวในลักษณะเช่นนี้	ลูกได้กลายเป็น	Defender	of	the	Faith	โดยไม่รู้ตัว

	ขอพระจิตเจ้าได้โปรดประทับอยู่กับลูกและประทานพระพรแก่ลูกในสิ่งที่ลูกก�าลังท�าอยู่นี้เทอญ
 “ร่างกายที่ปราศจากวิญญาณย่อมตายแล้วฉันใด ความเชื่อที่ไม่มีการกระท�าก็ย่อมตายแล้วฉันนั้น”  

(ยากอบ 2:26)
  อาแมน

ลูกของพระองค์คนหนึ่ง
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

เวลาในขวดเปล่า  ขอพระเจ้าทรงเติมจิต 
พบทางสว่างทิศ ใจไม่ปิดแต่เปิดไว้ 
 เปิดเพื่อความเชื่อมั่น ยังยืนยันและย�้าใหม่ 
ขวดเปล่าไม่เป็นไร น�้าพระทัยจะไหลริน 
 เวลาในขวดเปล่า จะสุขเศร้าน้อมรับสิ้น 
เสียงเดิมยังได้ยิน ผ่านกางเขนเห็นแสงธรรม 
 ขวดเปล่าจึงไม่เปล่า หมายถึงเรากี่เช้าค�่า 
เรื่องราวกี่ล�าน�า ย�้าพระพรยังเพียงพอ 
 ขวดเดิมยังตั้งเด่น คือยังเห็นเธอข้ามท้อ 
ยังอยู่รู้คอยรอ ขอพระเจ้าเฝ้าดูแล.

ภัศม์ 
17 มีนาคม 2018

เวลาในขวดเปล่า
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