




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ประจ�าปี ค.ศ. 2018 พฤษภาคม

เพื่อให้ฆราวาสกระท�าพันธกิจของตนได้อย่างเต็มที่  

ด้วยการตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ต่อข้อท้าทายที่โลกปัจจุบันเผชิญอยู่ 

“พ่อขอเรียกร้องอย่างหนักแน่นให้ร่วมกันต่อต้านการใช้แรงงานทาส 

และการค้ามนุษย์ ซึ่งหลายคนก�าลังเผชิญชะตากรรมนี้ที่ได้บั่นทอน  

ท�าลายศักดิ์ศรี และความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมนุษย์เป็นอย่างมาก”

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
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พระคัมภีร์ 2018
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มารดาและบุตรเจ็ดคนยอมสละชีวิต
(2มคบ 7:1-41)

ในยุคสมัยหนึ่งราว 333 ปี ก่อนคริสตศักราช อาณาจักรกรีกได้แผ่อ�านาจไปทั่ว และ 
เข้าครอบครองแผ่นดนิอสิราเอล ชาวกรกีได้เบยีดเบยีนชาวยวิ และท�าร้ายจติใจประชากรของพระเจ้า
โดยให้พวกเขาท�าผิดและฝ่าฝืนพระบัญญัติ แต่ผู้ท่ีซ่ือสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเขายอมตาย 
ดีกว่าจะละเมิดพระบัญญัติ

พอถึงช่วง 167-164 ปี ก.ค.ศ. เริ่มมีผู้ต่อต้านการเบียดเบียนข่มเหงนี้ ซ่ึงเขาผู้นั้นคือ  
ยูดาสมัคคาบี ซึ่งจากพระคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิม ในหนังสือมัคคาบีฉบับที่สอง บทที่ 7 นี้  
เล่าเรื่องของผู้ซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเขายอมตาย และเรื่องที่น่าประทับใจนี้ก็คือ มารดา 
พร้อมบุตรเจ็ดคนที่ไม่ยอมกินเนื้อหมู ซ่ึงกษัตริย์ชาวกรีกบังคับให้พวกเขาละเมิดพระบัญญัติ  
การกินเนื้อหมูแม้ดูว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เป็นเครื่องหมายแสดงว่าเราทรยศต่อความเชื่อใน 
องค์พระผู้เป็นเจ้า 

แต่จุดส�าคัญของหนังสือมัคคาบีคือ ค�าพูดของพี่น้องท้ังเจ็ดและมารดาของพวกเขา 
ก่อนที่จะถูกประหารชีวิตนั้น ถือได้ว่าเป็นค�าพูด ที่พูดถึงการกลับคืนชีพและชีวิตหน้า ซึ่งไม่เคยมี 
มาก่อนในความคิดและวัฒนธรรมชาวยิวก่อนหน้าพวกเขา และอาจเป็นเพราะเรื่องนี้นั่นเอง 
พระศาสนจักรคาทอลิกจึงจัดให้หนังสือมัคคาบีเป็นพระคัมภีร์ ในขณะที่ชาวยิวไม่ยอมรับ เพราะ
รอยด่างพร้อยในการช่วงชิงราชบังลังก์ราชวงศ์ฮัสโมเนียนของพวกตระกูลมัคคาบีตอนปลาย

ข้าแต่พระเจ้า... ชาวยิวไม่เชื่อถึงการกลับคืนชีพ แต่พระองค์ก็ทรงดลใจผู้เขียนพระคัมภีร์
ให้พูดถึงชีวิตหน้า และการคืนความยุติธรรมแก่พวกเขาในหนังสือ โทบิต มัคคาบี โยบ และ 
ปรชีาญาณ หนงัสอืเหล่านีล้้วนพดูถงึชวิีตหน้า และการตอบแทนอย่างยติุธรรมจากองค์พระผู้เป็นเจ้า  
พวกเขาคิดได้อย่างไรในสิ่งที่ไม่เคยมีในวัฒนธรรมชาวยิวของพวกเขา ข้าพเจ้าท้ังหลาย  
ขอขอบพระคุณส�าหรับการไขแสดงในพระคัมภีร์ของพระองค์ ขอให้ข้าพเจ้าได้รับแสงสว่างและ 
การดลใจจากการอ่านพระวาจาในพระคัมภีร์ของพระองค์เสมอไปด้วยเทอญ 
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

“พ่อครบั ลกูผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อ” แผ่นทองเหลอืงขนาด 5x6 น้ิว  
เป็นรูปหน่ึงในจ�านวน 16 รปูทีอ่ยูบ่นบานประตปีูศกัดิส์ทิธิห์น้าพระมหาวหิาร 
นกับญุเปโตร กรงุโรม รปูเรือ่งราวบดิาผู้ใจดต่ีอลกูล้างผลาญ (ลก 15:11-32)  
นี้ จ�าลองขึ้นเพื่อมอบเป็นที่ระลึกจากพระสันตะปาปาฟรังซิสแก่พระสงฆ์ 
มิชชันนารีเมตตาธรรมที่ไปร่วมฟื้นฟูจิตใจและแบ่งปันประสบการณ์ตาม
ค�าเชิญของพระองค์ ผ่านทางพระอัครสังฆราชรีโน ฟิสิเคลลา ประธาน
สมณสภาเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่ (8-11 เมษายน 2018)

ตัง้แต่ปีศกัดิส์ทิธิเ์มตตาธรรม (ค.ศ. 2015-2016) “โครงการพระสงฆ์
มชิชนันารเีมตตาธรรม” ได้ด�าเนินไปอย่างต่อเน่ือง โดยแต่ละสงัฆมณฑล
ท่ัวโลกได้ส่งพระสงฆ์เข้าร่วมรับการแต่งตั้งจากพระสันตะปาปาเพ่ือจะ
ปฏิบัติหน้าที่คล้ายเป็นเชื้อแป้งประกาศและแสดงพระเมตตาของพระเจ้า
ในสังคมของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศีลอภัยบาปซึ่งเป็นที่ที่พระเมตตา
ของพระเจ้าปรากฏชัดแจ้งท่ีสุด เพ่ือเป็นเคร่ืองหมายน้ีพระสันตะปาปา
จึงได้มอบอ�านาจยกบาปที่สงวนไว้ต่อพระสันตะปาปาเพียงพระองค์
เดียว แก่บรรดาพระสงฆ์มิชชันนารีเมตตาธรรมเหล่านี้ แต่เหนืออื่นใด 
พระสงฆ์มชิชนันารเีมตตาธรรมเหล่านีจ้ะต้องแสดงความเมตตาของพระเจ้า 
ให้ประจักษ์แก่บรรดาคริสตชนและมวลมนุษย์เพ่ือพวกเขาจะได้สัมผัส
และแลเห็นพระพักตร์แห่งความเมตตาของพระเจ้าในศาสนบริการต่างๆ
ของศาสนบริกรของพระเจ้า

พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสกับบรรดาพระสงฆ์มิชชันนารีเมตตาธรรมว่า “พระสงฆ์มิชชันนารีเมตตาธรรม
ไม่ใช่เร่ืองแนวคดิทฤษฎ ีแต่เป็นประสบการณ์ในงานอภบิาลสตับรุษุ” (หอประชมุรเีจยี 10 เมษายน 2018) พระองค์
ทรงเน้นโดยให้ภาพลักษณ์ว่า พระศาสนจักรเปรียบเหมือนสนามงานโรงพยาบาล พ้ืนท่ีน้ีมีคนเจ็บไข้ได้ป่วย 
ที่เข้ามารับการรักษาเพื่อพบการเยียวยาและความบรรเทาใจ ดังนั้นพระสงฆ์จะต้องเดินไปหาผู้ป่วยเพื่อรักษาและ
ใส่ใจต่อพวกเขา โดยเฉพาะทางด้านวิญญาณ 

ในปีนี ้พระสงฆ์มชิชนันารเีมตตาธรรมได้ไปยงักรงุโรมตามค�าเชญิของพระสนัตะปาปามจี�านวนเกอืบ 600 องค์  
พระสงฆ์ชาวไทยจากอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 3 สงัฆมณฑลเชยีงใหม่ 4 สงัฆมณฑลสรุาษฎร์ธานี 1 รวม 8 องค์ 
ได้เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้ด้วย

ปกหน้าใน

วดัประจ�าบ้านคณะคามลิเลยีน กรงุโรม เกบ็รกัษากระดกูทกุส่วน 
ทัง้ร่างกายของท่านนกับญุคามลิโล เดอ เลรสิ (25 May 1550 - 14 July  
1614) ชัน้บนจะเป็นหุน่ขีผ้ึง้และชัน้ล่างเกบ็โครงกระดกูของท่าน ปกตจิะปิด 
มิได้แสดงแก่ผู้คน โอกาสพิเศษจึงจะเปิดให้เห็นโครงกระดูกนี้ พระธาตุ
หัวใจของท่านที่เคยน�ามาเมืองไทยก็เก็บรักษาไว้ที่บ้านแห่งนี้
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บรรดาซสิเตอร์สวมชดุของคณะนัง่อยูเ่ตม็ห้อง บรรยากาศดเูงยีบสงบ มพีลงั ขลงั คณุแม่ 
มหาธิการิณีก้าวเข้ามา พร้อมกับเอกสารในมือ สีหน้าและแววตาดูสับสนอึดอัด เอกสารนั้นถูกเปิด  
ซิสเตอร์ในคณะเหล่านั้นยังเงียบสงบ คุณแม่อธิการประกาศผลจากการประชุมสังคายนาวาติกัน
ครั้งที่ 2 อาทิ พระสงฆ์ไม่จ�าเป็นต้องท�ามิสซาภาษาละติน สามารถท�าในภาษาท้องถิ่นของตนได้ 
และเมื่อมาถึงเรื่องของตัวเอง ซิสเตอร์ หรือนักบวช สามารถสวมชุดทั่วๆ ไปได้ หรือผู้ที่เจริญชีวิต 
อยูน่อกอาราม กส็ามารถมชีวีติหมูค่ณะได้เทยีบเท่ากบัซสิเตอร์ทีอ่ยูใ่นอาราม ฯลฯ เมือ่ค�าประกาศ 
สิน้สดุ ความสบัสนอดึอดั คบัข้องท่ีเกดิจากคณุแม่มหาธิการณิ ีแผ่ซ่านไปยงัทุกคนในห้องนัน้ บางคน 
น�า้ตาไหล บางคนถงึกบัเหม่อลอย แน่นอนว่า บรรยากาศแบบนีค้อืผดิหวงั ผมนกึภาพแบบนีไ้ม่ออก 
ถ้ามันไม่ได้อยู่ในภาพยนตร์ที่เพิ่งดูจบไป บรรยากาศการเปลี่ยนแปลงหลังสังคายนา มันขนาดนั้น 
เชียวหรือ

Novitiate หรือแปลเป็นไทยง่าย ๆ  ก ็“โนวสิ” นีแ่หละ เป็นขัน้ตอนหนึง่ในการฝึกฝนตวั 
อยู่ในอารามเพื่อเตรียมตัวเป็นนักบวชหญิง หรือซิสเตอร์ที่เราเรียกกัน ในที่นี้เป็นชื่อภาพยนตร์
ของผู้ก�ากับหญิงสัญชาติอเมริกัน Maggie Betis ภาพยนตร์ว่าด้วยเรื่องหญิงสาวคนหนึ่งท่ี
ชือ่ Cathleen เตบิโตมากบัแม่ทีไ่ม่นบัถอืศาสนาใด เธอเพยีงอยากพาลกูมาดวูดัในวนัหนึง่ แต่ลกู
กลบัตดิใจในสนัตสิขุทีไ่ด้รับของกจิกรรมวนันัน้ ผูเ้ป็นพ่อกลบัมาพร้อมกบัการทะเลาะเบาะแว้งกบั
แม่ เดก็หญงิ Cathleen อยูใ่นบรรยากาศแบบนัน้ด้วยท่าทีสงบ จนซิสเตอร์มาเดนิตามหาเดก็ทุน 
ไปเข้าเรยีน  Cathleen ไปและทีน่ัน่ เธอได้รูจ้กักบัซสิเตอร์ ผูพ้าเธอไปรูจ้กักบัพระ จนเธอตัง้ใจ
อทุศิตนเป็นซสิเตอร์ แต่แน่นอนหนทางนัน้ไม่ง่าย ขัน้ตอนต่างๆ โปสตลุนัต์ 6 เดอืน และโนวสิอกี 1 ปี
ครึง่ เงือ่นไขของภาพยนตร์หนกัแน่นและท�าร้ายจิตใจมากขึน้ เมือ่เราพบการอบรมในแบบสมยัก่อน  
การเป็นใหญ่คนเดียวของแม่อธิการ การถือเงียบแบบถ้าหลุดขึ้นมาฉันเอาตาย หรือบทเรียนแห่ง
ความผิดพลาด ทีใ่ห้แต่ละคนมาบอกความผดิ ความโน้มเอยีงของตน คนให้กจิใช้โทษบาปคอืคณุแม่ 
อธิการ ซ�้าร้ายไปกว่าการฝึกตัวในอาราม แต่ละคนต้องเรียนรู้ที่จะเอาชนะธรรมชาติและความ 
โน้มเอยีงต่างๆ ของตนเอง ค�าประกาศจากการสงัคายนาวาตกินัครัง้ที ่2 เหมอืนมาต่อเตมิลมหายใจ 
ของความเป็นจริง แต่กล้็มล้างความเชือ่เก่า ในภาพยนตร์เล่าไว้ในตอนจบว่า มซิีสเตอร์ทีล่าออกไป 
ในช่วงเวลาแบบนี้ถึง 90,000 คน

เราอยูใ่นโลกของการเปล่ียนแปลงใครกท็ราบด ีผูน้�าในหลาย ๆ  ประเทศสร้างความมนึงง
ให้กับการใช้ชีวิตหรือการตัดสินใจ สื่อพัฒนาไปจนไม่ย้อนกลับมามองค�าว่ามาตรฐาน หรือจริยะ 
คนอพยพลี้ภัยยังมีในข่าวให้เห็นไม่เว้นวัน โลกก�าลังก้าวเดินไปสู่ทิศทางไหน เจริญก้าวหน้า หรือ
หายนะ ถ้าเราเชือ่ว่าเยาวชนคอืความหวงั ความฝันและอนาคตของโลกใบนี ้การให้ความส�าคญักบั
พวกเขากเ็ป็นสิง่ทีต้่องท�า พบกบัเรือ่งราวเยาวชนในสกูป๊ชดุหลกัของอดุมศานต์ฉบบันีก้นั เรือ่งราว 
อื่นเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โปรดติดตามอ่านเพื่อพิสูจน์กันว่าจริงไหม

ตอนจบของภาพยนตร์เรือ่ง Novitiate พระสงฆ์ผูป้ระกอบพธิถีามผูเ้ข้าปฏญิาณ “เธอมา
แสวงหาอะไร” คนแรกตอบไปแล้ว เธอตืน่เต้นแต่จ�าบทได้ แต่มาถงึนางเอกของเรา “เธอมาแสวงหา 
อะไร...” พระสงฆ์ถามรอบทีส่อง ไม่มคี�าตอบ เหมอืนเธอจ�าไม่ได้ เธอพดูค้างไว้แค่ว่า “I seek...”  
(ฉันยังแสวงหา) ฉับพลัน ม่านจบก็คลี่ปิด พร้อมกับบทเพลงอ้อยสร้อย ท�านองเพลงวัด....

บรรณาธิการบริหาร
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วันแรงงานแห่งชาติ

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จ 
สู่สวรรค์

สมโภชพระตรีเอกภาพ /  
วันเกิดพระคาร์ดินัลฟรังซิส 

เซเวียร์ เกรียงศักดิ์  
โกวิทวาณิช 

สมโภชพระจิตเจ้า

ฉลองนักบุญซิลวีโอ ศาสนนาม
พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี

วันที่ 1 พฤษภาคม

วันที่ 13 พฤษภาคม

วันที่ 27 พฤษภาคม

วันที่ 20 พฤษภาคม

วันที่ 31 พฤษภาคม

วันที่ 5 พฤษภาคม

วันที่ 3 พฤษภาคม

1

13

27

20

31

5 
วันที่ 12 พฤษภาคม

12 

วันที่ 26 พฤษภาคม

26

3

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

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 

ตามรอยประวัติศาสตร ์ 
คริสตศาสนาในประเทศไทย  
กับสื่ อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย  พบวิทยากร
นักประวัติศาสตร์คาทอลิก 
คุณพ่อสุรชัย ชุ ่มศรีพันธุ ์
คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล 
อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศร ี
และคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 

ให้ความรู้เรื่องพิธีกรรม  วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2018 
ที่วัดพระคริสตประจักษ์ หมู่บ้านโปรตุเกส  วัดนักบุญ 
ยอแซฟอยุธยา

ค ณ ะ พ ร ะ ม ห า ไ ถ ่ แ ข ว ง
ประเทศไทย จัดพิธีบวช
พระสงฆ ์ของสั งฆานุกร  
ยอห์น ก่อเกียรติ ดีศรี,  
C.Ss.R. ฉลองครบรอบ 
การปฏญิาณตนเป็นนักบวช 
ของคุณพ่อแอนโทนี ศิริชัย  

เล้ากอบกลุ, C.Ss.R. (50 ปี) คณุพ่อเจมส์ ธน ูกระทอง,  
C.Ss.R. (50 ปี) คณุพ่อออกสัตนิ เดวดิเจยีง เกษสรุนิทร์,  
C.Ss.R. (25 ปี) และฉลอง 25 ปี แห่งการบวชเป็นพระสงฆ์ 
ของคุณพ่อไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R. โดยพระ
สังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R.  เป็นประธาน  
วนัเสาร์ที ่26 พฤษภาคม 2018 เวลา 10.00 น. ทีว่ดันกับญุ 
โทมัส อไควนัส มีนบุรี

ฉลองนักบุญฟิลิปและยากอบ ศาสนนามพระสังฆราช
บรรจง ไชยรา / คณะพระสังฆราชไทย ประมุขเขต
ปกครองทั้ง 10 สังฆมณฑล เข้าเฝ้าถวายรายงาน 
ต่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

“visita ad limina apostolorum”  
ที่กรุงโรม

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  
จัดงานพัชรสมโภช สุวรรณ
สมโภช หิรัญสมโภช ปฏิญาณ
ตนตลอดชีพ เวลา 10.00 น. 
ที่หอประชุมทรินิตี้ โรงเรียน
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม  
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  
เป็นประธาน
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สกู๊ป
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช
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เมื่อพระศาสนจักร  
คุยแบบเปิดใจกับเยาวชน
สมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิส ทรงเชื้อเชิญบรรดา
เยาวชนจากทั่วทุกมุมโลกมาพูด
คุยถงึบ้านของพระองค์ทีว่าตกินั
ในช่วงเดือนมีนาคม 2018 ก่อน 
ซีโนดของบรรดาพระสังฆราช 
จากทั่วโลกจะเริ่มขึ้นในเดือน
ตุลาคม แน่นอนหนึ่งในนั้น 
เป็นเยาวชนจากประเทศไทย  
ฟ ั ง เ รื่ อ ง ร า ว ที่ เ ธ อ พู ด คุ ย 
ประสบการณ์ที่เธอได้ค้นพบ ค�าถาม และ 
ค�าแนะน�าจากสันตะบิดร ผู้รักบรรดาเด็กๆ และ
เยาวชน ไม่มากหรือน้อยไปกว่าบรรดาคนใน
ระดับชั้นต่างๆ

และป ิดท ้ายกันด ้วย
สกู ๊ปการพูดคุยอย่างไม่เป ็น
ทางการของพระคุณเจ้าสิริพงษ์ 
จรัสศรี กับเอกอัครราชทูต
ปานามาประจ�าประเทศไทย 
ด้วยเหตผุลของการเป็นประเทศ
เจ้าภาพงานเยาวชนโลกต้นป ี
2019 ประเทศเล็กๆ ในลาติน 
อเมริกาแห่งนี้ ก�าลังจะเปิด
ประเทศต้อนรบัสมเดจ็พระสนั- 

ตะปาปาฟรังซิส และเยาวชนจากทั่วโลกที่จะ
ก้าวเข้ามาร่วมงาน นัยว่าจ�านวนเท่าๆ กับ 
ประชากรของประเทศนี้เลย พร้อมแล้วไปฟัง 
เขาเหล่านั้น คุยกันเลยครับ
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พระสันตะปาปาพบเยาวชนก่อนจะมีประชุม

สมัชชาหัวข้อเยาวชนในเดือนตุลาคม

วันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2018 สมเด็จ 
พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงพบกับบรรดา
เยาวชนจากทั่วโลกประมาณ 300 คน เพื่อร่วม
ตอบค�าถามและรับฟังความคิดเห็น ประชุม
พูดคุยกับบรรดาเยาวชนเหล่านี้ ในจ�านวนนี้มี
เยาวชนคาทอลิกไทยเข้าร่วมด้วย 1 คน คือ 
นางสาวอภิญญา หิรัญญะเวช (น้องธัญ)

การประชุมสมัชชา คือการประชุมของ
พระสันตะปาปา และพระสงัฆราชทัว่โลก เกีย่วกบั 
เรื่องต่างๆ ที่พระศาสนจักรให้ความส�าคัญ เพื่อ
ที่จะสามารถใกล้ชิดกับคริสตศาสนิกชนได้มาก
ยิ่งขึ้น และในปีนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  
ได้ประกาศหัวข้อการประชุมสมัชชา 2018 ว่า
เป็นเรื่องของ “คนหนุ่มสาว: ความเชื่อ และ
การไตร่ตรองทางเลือกกระแสเรียก” (Young 
People, the Faith and Vocational  

Discernment) ซึ่งการประชุมสมัชชา 2018 
จะเป็นไปได้ด้วยดีนั้น จะต้องมีข้อมูลความ
คิดเห็นของเยาวชนที่มีต่อพระศาสนจักรอย่าง
แท้จรงิ ซ่ึงกม็กีารด�าเนนิงานมาหลายขัน้ตอน ไม่
ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมลู การท�าส�ารวจทีส่่งไป 
ท่ัวโลก และการสรปุผลต่างๆ ดงันัน้ การประชมุ 
Pre-Synod คอืขัน้ตอนต่อไปของการรวบรวม
ข้อมูล โดยการน�าตัวแทนเยาวชนของแต่ละ
ประเทศ ไปประชุมที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
วันที่ 19-24 มีนาคม 2018 เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ
ความคิดเห็น ปัญหาต่าง ๆ  ที่เยาวชนต้องเผชิญ 
และศาสนาจะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ
เยาวชนได้อย่างไร ในโลกที่เปลี่ยนไป

นางสาวอภญิญา หิรญัญะเวช (น้องธัญ) 
เป็นผู ้แทนเยาวชนไทยที่ได้มีโอกาสไปร่วม
ประชุม Pre-Synod ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
ในครั้งนี้ ขอน�าสิ่งที่น้องธัญได้มีประสบการณ์
จากการไปร่วมประชุมมาแบ่งปัน
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การประชุมครั้งนี้ท�าให้มองเห็นภาพงาน
เยาวชนเปลี่ยนไป เพราะเยาวชนเป็นวัยที่แรง 
มีพลัง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความฝัน และ
พร้อมที่จะให้พละก�าลังของตนเองที่มีในการ
ท�างานเพื่อสิ่งที่เขาให้ค่า ให้ความส�าคัญ แต่
นั่นต้องเริ่มจากการท�าให้เขามีตัวตน มีท่ีท่ีจะ
สังกัด เพื่อให้เขาสามารถสร้างกลุ่ม สร้างความ
สัมพันธ์กับคนอื่นๆ ได้ เป็นพื้นท่ีท่ีปลอดภัย 
ที่เขาสบายใจที่จะมาเข้าร่วม และเขาจะสามารถ
ใช้ศักยภาพของเขาร่วมกันได้อย่างเต็มท่ีใน
ปัจจุบัน
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เยาวชนต้องการพื้นที่ ในการแสดง
ศักยภาพของตน จะเป็นการดหีากพระศาสนจักร
มีพื้นท่ีท่ีเปิดรับเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และเป็นผูน้�าในบางเร่ือง โดยไว้วางใจ 
ให้เยาวชนได้ลงมือท�า และเป็นเพียงเพื่อน
ร่วมทาง คอยแนะน�า ไม่ใช่เป็นผู้น�า ปัญหา
ส่วนใหญ่ของงานเยาวชนที่เกิดขึ้นทั่วโลก คือ
เยาวชนได้ถูกมองว่าไม่มีประสบการณ์และ 
ไม่สามารถท�างานได้ และยังเด็กเกินไป ท�าให้
ได้ใช้ประสิทธิภาพของตนเองอย่างไม่เต็มท่ี  
และเม่ือพวกเขาถูกตัดสินว่าท�างานไม่ได้ เขาก็
ไม่มาเข้าร่วม หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นๆ อีก

เยาวชนต้องการเพือ่นร่วมทางทีด่ทีีไ่ม่ได้
เป็นแบบอย่าง หรือสั่งสอนเท่านั้น แต่เป็นเพื่อน 
ที่คอยร่วมทางเดินกับเขา เป็นผู้ฟังอย่างใจเย็น 

ไม่ตัดสิน เปิดใจ และเชื่อมั่นในตัวพวกเขา 
มีความเป็นมนุษย์ท่ีท�าผิดพลาดเหมือนกัน 
แต่มีการปรับปรุงตัวและได้รับการให้อภัย
จากคนอื่น เป็นคนที่คอยแนะน�าแนวทางให ้
พวกเขาเห็นความรักของพระผ่านทางสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัว ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องเป็นนักบวชหรือผู้ใหญ่
อาจจะเป็นเพื่อน หรือคนวัยเดียวกันกับเขาก็ได้

เยาวชนกบักระแสเรยีก เยาวชนผกูค�าว่า 
กระแสเรียกไปกับชีวิตนักบวช และไม ่ม ี
ความเข้าใจท่ีเพียงพอต่อการไตร่ตรองกระแส-
เรียก เพราะในโลกที่วุ ่นวาย การไตร่ตรอง
แยกแยะ กระแสเรียกอาจต้องใช้ความเงียบ 
เพื่อให้ได้พูดคุยกับพระเป็นเจ้าด้วยตนเอง 
เยาวชนต้องการพี่เลี้ยงที่คอยชี้แนะแนวทางใน
การไตร่ตรองกระแสเรียกของพวกเขา
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เยาวชนกบัศาสนา ภาพของค�าว่าศาสนา
ดูไม่น่าสนใจในยุคปัจจุบัน แต่เยาวชนก็ยังมี
ความเชือ่ความศรัทธาอยู ่ทีไ่ม่น่าสนใจเป็นเพราะ
เยาวชนไม่เข้าใจถึงความหมายของพิธีกรรม
ต่างๆ ที่จะต้องเข้าร่วม เราสามารถดึงความน่า
สนใจผ่านทางความสนกุสนาน หรือสิง่ทีเ่ยาวชน
ให้ความสนใจเข้ามาอยู่ในร่วมกับศาสนาเพื่อให้
เยาวชนเปิดใจรับ และพร้อมที่จะเรียนรู้ศาสนา
ให้ลกึซึง้มากขึน้ไปอกี เช่น เพลงทีดึ่งดดูเยาวชน
ในพิธีมิสซา หรือจัดมิสซาเฉพาะส�าหรับเยาวชน

เยาวชนรูส้กึว่าศาสนาเป็นสิง่ทีอ่ยูส่งูและ
มีมาตรฐานที่เอื้อมไม่ถึง เช่น ชีวิตของพระสงฆ์ 
และนักบุญต่างๆ การมีระเบียบแบบแผนท่ี
เคร่งครัดท�าให้เยาวชนรู ้สึกห่างไกลกับพระ
ศาสนจักร เยาวชนอยากให้พระศาสนจักรเป็น
พื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น และเข้ามาในพื้นท่ี

ท่ีในชีวิตประจ�าวันพวกเขาอยู่ เช่น โรงเรียน 
มหาวทิยาลยั หรอืแม้กระทัง่พืน้ทีท่ีไ่ม่เป็นทางการ  
อย่างร้านกาแฟ เป็นต้น เยาวชนต้องการพืน้ท่ีใน
การแลกเปลี่ยนความเชื่อ ตอบค�าถามศาสนาที่
ตนสงสยั ด้วยค�าตอบทีม่หีลกัการ มเีหตแุละผล  
ไม่ใช่เพียงการบังคับ ให้เชื่อหรือท�าตามแต่ไม่มี
ค�าอธิบาย

ในส่วนของโลกดิจิทััลก็ควรได้รับความ
สนใจจากพระศาสนจักรเช่นเดียวกัน เยาวชน 
อยากเหน็พระศาสนจกัรทีเ่ข้าถงึได้ผ่านทางช่องทาง 
สื่อสังคมออนไลน์ และพื้นที่ดิจิทัลอื่นๆ ที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลของพระศาสนจักร ค�าสอน
ต่างๆ ด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่าย เหมาะกับยุคสมัย
ในปัจจบัุน  ในโลกท่ีมกีารใช้เทคโนโลยมีากขึน้ 
พระศาสนจักรสามารถใช้สื่อนี้ในการเข้าถึงผู้คน
ได้เป็นจ�านวนมาก
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นอกเหนือจากมุมมองของเยาวชน สิ่งที่ 
ได้รบัจากการเดินทางคร้ังนีคื้อประสบการณ์ชวีติ
ที่ล�้าค่าจนไม่สามารถบรรยายออกมาได้หมด  
ประสบการณ์ด้านความเชื่อ การได้พบพระ
สนัตะปาปา และการได้อยูร่่วมกบัคนทีม่คีวามเชือ่ 
เหมือนๆ กัน เป็นการเติมพลังในด้านความเชื่อ 
ได้อย่างมากทีเดียว การได้แลกเปลี่ยนในเรื่อง
ความเชื่อ ความศรัทธา แม้อยู่ในบริบทของ
วฒันธรรม และสงัคมทีต่่างกนั แต่การพดูคยุเรือ่ง
เดียวกันก็ท�าให้เราเชื่อมต่อกันได้อย่างรวดเร็ว 
และการพูดคุยเร่ืองความเชื่ออาจจะไม่ต้อง 
พูดถึงเรื่องที่ยากหรือไกลตัว แต่เป็นเร่ืองราว 
ธรรมดาๆ ในชวีติ  ทีเ่ราพบว่าเป็นความรกัของ
พระที่ท�าให้เราได้พบกับสิ่งเหล่านั้น การที่เราได้
มาร่วมประชุม การที่เรารับมิตรภาพที่ดี การได้ 
ทานอาหารที่อร่อย หรือเป็นการที่เราได้ไปเที่ยว
หลังท�างานหนักมาทั้งวัน เป็นต้น เวลาได้อยู ่
ร่วมกับคนที่มีความเชื่อเหมือนกัน ท�าให้การ 
พดูถงึเรือ่งศาสนาไม่ใช่เร่ืองทีน่่าอาย หรือน่าเบือ่ 
แต่เป็นการแลกเปลีย่นประสบการณ์เชงิลกึ ซ่ึงก็
ช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน

ประสบการณ์ด้านการท�างาน การท�างาน
ในระดับนานาชาตินั้นก็ท�าให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
วิธีการท�างานกับคนหมู่มาก ท่ีสื่อสารกันด้วย
คนละภาษาซึ่งท�าให้การท�างานยากขึ้นไปอีก 
จึงต้องจัดรูปแบบการท�างานให้เป็นไปอย่าง
เรียบง่าย และคนท�างานต้องมีความรับผิดชอบ 
ในการท�าหน้าที่ของตนเอง ถ้าทุกคนท�าหน้าที่ 
ของตนเองอย่างดทีีส่ดุ จะท�าให้ลดปัญหาระหว่าง
การท�างานไปได้มาก ที่ส�าคัญการสื่อสารระหว่าง
กนัต้องเป็นการสือ่สารในทางบวก เป็นการชีแ้นะ
แนวทาง เพือ่หาทางออกร่วมกนั อย่างมคีวามหวงั 
ว่าจะท�าได้ แต่อยูบ่นพืน้ของความเป็นจรงิ ไม่ใช่
การว่ากล่าวบุคคล หรือพยายามเอาชนะซ่ึงกัน
และกัน สิ่งท่ีส�าคัญในการท�างานอีกอย่างหนึ่ง
คอืการรบัฟัง เนือ่งจากการประชมุครัง้นีเ้ป็นการ
ประชมุทีเ่ป็นการแสดงความคดิเหน็ของแต่ละคน 
ทกุคนมหีน้าท่ีในการแสดงความคดิเหน็ แต่ต้อง
รบัฟังคนอืน่ๆ เพือ่น�ากลบัไปปรบัใช้ในส่วนของ
ตนเช่นเดียวกัน

อีกด้านที่ส�าคัญของการท�างานคือการ
ท�างานร่วมกันระหว่างเยาวชนกับผู้ใหญ่ ซึ่งใน
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งานนี้เห็นได้ชัดว่าไม่มีปัญหาของช่องว่างระหว่าง
วยัของเยาวชนกับผูใ้หญ่เลย เพราะทกุคนเคารพ 
ในการท�างานซึ่งกันและกัน ทุกคนเป ิดใจ 
ซึง่กันและกนั ผูใ้หญ่ไม่ถอือ�านาจในการควบคมุ 
ส่วนเยาวชนก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของ
ตนเอง ท�าให้ได้รบัแรงสนบัสนนุและแรงผลกัดนั 
จากผู้ใหญ่ และพลังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
จากเยาวชน

มิตรภาพทีดี่ตลอดการเดินทาง ครัง้นีเ้ป็น 
การเดนิทางไปต่างประเทศคนเดยีว และกต้็องพบ 
เจอกับคนแปลกหน้าหลายคน หลายชาติ  
หลายภาษา แต่ก็ได้รับมิตรภาพที่ดีตลอดการ 
เดนิทาง โดยเฉพาะในท่ีประชมุท่ีทุกคนเป็นมติรมาก  
อาจเพราะพวกเรามากันประเทศละคนสองคน 
จึงไม่มีเพื่อนกันมาตั้งแต่ต้น จึงต้องเปิดตัวเอง

ในการรับคนอื่นๆ อยู่ตลอดเวลา และก็อาจจะ
เป็นเสน่ห์ของงานเยาวชนอย่างหนึ่งก็เป็นได้ ที่
สามารถท�าให้ทุกที่มีชีวิตชีวา สนุกสนานและ
ครื้นเครง จึงท�าให้การสร้างมิตรภาพเป็นไปได้
ง่ายขึ้น

และการเดนิทางกส็ิน้สดุลงเพยีงเท่านีค่้ะ  
แต่สิ่งที่ไม่สิ้นสุดคือการเดินทางของงานเยาวชน
ที่หากเรารู ้แนวทางอย่างนี้แล้ว และได้รับ 
การร่วมมือกันระหว่างหลายๆ ภาคส่วน ทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่ โดยเห็นความส�าคัญของเยาวชน
เป็นที่ตั้ง ธัญเชื่อว่างานเยาวชนในประเทศไทย
จะมีประสิทธิภาพ และท�าให้เยาวชนมีความรัก  
ความเชื่อที่มั่นคงต่อพระ มีความเข้มแข็งในการ
ด�าเนนิชวีติ และใช้ความสามารถของตนเองให้มี
ประโยชน์กับผู้อื่นมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือน

บรรดาเยาวชนว่า “พระศาสนจกัรยงัมีหวัใจ

ที่เป็นหนุ่ม”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรง
ขอร้องเยาวชนให้มีความกล้าหาญในขณะที่
พระองค์เปิดการประชุมก่อนการประชุมสมัชชา 
2018 วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2018

พระศาสนจักรหัวใจยังหนุ่ม...

ในการเปิดการประชุมที่กรุงโรม เมื่อวัน
จันทร์ที่ 19 มีนาคม 2018 ซึ่งตรงกับวันฉลอง
นกับญุโยเซฟ สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซสิตรสั
เช่นนีเ้มือ่ปราศรัยกบับรรดาเยาวชนกว่า 100 คน
ท่ีพากนัมายงัมหานครอมตะ กรงุโรม เพือ่แบ่งปัน 
กันล่วงหน้าเกี่ยวกับสมัชชา ซึ่งผลที่ออกมาจะ
มีการน�าเอามาพิจารณากันในการประชุมสมัชชา 
ในเดือนตุลาคม 2018

นีเ่ป็นเรือ่งน่าสนใจทีต้่องให้ข้อสงัเกตว่า
มหาวิทยาลัยมารีอา มารดาแห่งพระศาสนจักร 
(Maria Mater Ecclesiae) เป็นมหาวทิยาลยั
นานาชาติแห่งสันตะส�านัก ซึ่งเป็นสถานที่ซ่ึงจะ
มีการประชุมก่อนการประชุมสมัชชาและเป็น
สถานที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสให้การ
ต้อนรับบรรดาเยาวชนเหล่านี้ เมื่อ 20 ปีที่แล้ว 
วันที่ 19 มีนาคม นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระ
สันตะปาปา “ผู้สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ของบรรดา 
เยาวชน” ก็ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยนี้ เช ่น
เดียวกัน

สมัชชาที่จะมาถึงนี้ เป ็นอีกท่าทีหนึ่ง
แห่งความใกล้ชิดที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจ
ของพระศาสนจักรที่จะรับฟังและเปิดโอกาสให้
บรรดาเยาวชนแสดงความห่วงใยของตนเพื่อที่
จะได้หาหนทางสนับสนุนพวกเขา 

ในค�าปราศรยัวนันีส้มเดจ็พระสนัตะปาปา 
ฟรังซิสทรงขีดเส้นใต้การเสวนาอย่างใกล้ชิด 
กับบรรดาเยาวชนว่าเป็นสิ่งท่ีช่วยกันและกัน 
ได้มาก

 “สัปดาห์นี้พ่อจึงขอเชิญชวนพวกเธอ
ทุกคนให้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรง
มาและอย่างเป็นอิสระ” พระองค์ตรัส พร้อม
กับกล่าวเพิ่มว่า “พวกเธอเป็นนักต่อสู้ที่เป็นตัว
ของตัวเอง ดังนั้นจึงส�าคัญที่เธอต้องพูดออกมา 
อย่างเปิดเผย”

“แต่พ่อรูส้กึอายนะ...” ขอให้พระคาร์ดนิลั 
ฟังด้วย... ฟังอะไร? เขาก็เคยฟังมาแล้ว

สมเดจ็พระสนัตะปาปาทรงท�าให้พวกเขา 
มั่นใจว่า สิ่งท่ีเยาวชนพูดมานั้นจะได้รับการ
พิจารณากันอย่างจริงจัง

“เราต้องการเยาวชนซ่ึงเป็นเสาหลัก
ทรงชีวิตของพระศาสนจักรซ่ึงต้องมีใบหน้าของ 
คนหนุม่ แต่อย่างท่ีพ่อเคยพดูไว้ ไม่ได้เสรมิสวย 
ให้หนุ่มแบบผิวเผิน แต่ต้องได้รับการฟื้นฟูจาก
ภายใน”

“แล้วพวกเธอก็ท�าให้เราตื่นออกจาก
ตรรกะที่ว ่า ‘ในอดีตเคยเป็นอย่างนี้มาก่อน’ 
พระองค์ตรสัย�า้ “ขอให้ทราบด้วยว่าตรรกะดงักล่าว 
เป็นพิษ เพราะว่ามีผลต่อหัวใจของพวกเธอ 
ท�าให้พวกเธอสลบ ท�าให้พวกเธอเดินไม่ได้ 
เพื่อที่จะหลุดพ้นจากตรรกะ “เคยท�ากันอย่างนี ้
มาก่อน” เพื่อที่จะคงสภาพเดิมแห่งความคิด
สร้างสรรค์แห่งธรรมเนียมประเพณีที่ถ่องแท้ 
แน่จริงของพระศาสนจักร

สมเดจ็พระสนัตะปาปาทรงย�า้ค�าแนะน�า
ของพระองค์ว่า ครสิตชนควรอ่านหนงัสอืกจิการ
ของอคัรสาวกโดยอ้างถงึความคดิสร้างสรรค์ของ
บุรุษชายเหล่านั้น
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“ชายเหล่านั้นทราบดีว่าจะต้องมีความ
คิดสร้างสรรค์อย่างไร หากเราจะเอามาแปล
กันว่าทุกวันนี้หมายความอย่างไร เราจะท่ึง  
ตกใจ!”

สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซสิทรงจบค�า
ปราศรัยด้วยการขอบคุณทุกคนและทรงเตือน
พวกเขาให้มีค�าภาวนาส�าหรับพระองค์ด้วย

สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิรบัฟังค�าถาม 

5 ข้อจากบรรดาเยาวชน

การเสวนากับเยาวชนทั่วโลกในการ
ประชุมก่อนการประชุมสมัชชา วันจันทร์ที่ 19 

มนีาคม ค.ศ. 2018 สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ 
ทรงเปิดประชุมระหว่างวันที่ 19-24 มีนาคม 
ค.ศ. 2018 ซ่ึงเป็นการประชุมก่อนการประชุม
สมัชชา

การประชุมนี้จัดขึ้นท่ีกรุงโรมโดยส�านัก
เลขาธิการแห่งสมัชชาของบรรดาพระสังฆราช
โดยร่วมมอืกบัสมณสภาเพือ่ฆราวาส ครอบครวั 
และชีวิต

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตอบค�าถาม 
5 ข้อจากผูแ้ทนเยาวชนตามรายงานจากส�านกัข่าว 
วาติกัน:
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1. เยาวชนจะสามารถช่วยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ
การค้ามนุษย์ได้อย่างไร?

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง
อธิบายเกี่ยวกับความผิดประเภทนี้ว่าเป็นการ
ทรมาน “เยี่ยงทาสของทุกวันนี้” พระองค์ทรง
ประณามความชั่วร้ายในการเอารัดเอาเปรียบ
บรรดาสตรี พระองค์ทรงใช้ค�าที่รุนแรงมาก
ส�าหรับคาทอลิกที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วและ
ชอบไปเที่ยวโสเภณีพร้อมกับจ่ายค่าตัว นี่คือ  
“อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” สมเด็จพระ 
สันตะปาปาฟรังซิสตรัส พระองค์ทรงเรียกร้อง
ให้เยาวชนต่อสูเ้พือ่ศกัดิศ์รีของสตรี และทรงจบ
ด้วยการขออภัยส�าหรับคาทอลิกทุกคนท่ีมีส่วน
ใน “อาชญากรรม” เหล่านี้

2. เยาวชนควรจะหาค�าแนะน�าในการตดัสนิเลอืก
วิถีชีวิตได้จากที่ไหน?

“คนฉลาด” พระองค์ตรัส “เป็นคนที่ไม่
กลวัอะไร แต่ใครจะไปรูว่้าจะต้องฟังและมพีระพร
ที่พระเจ้าทรงประทานให้ว่าจะพูดสิ่งท่ีถูกต้อง 
ในเวลาที่ถูกต้อง?” พระองค์ทรงเตือนใจ  
ว่าบรรดาเยาวชนทีไ่ม่พบ “หนทางแห่งการไตร่ตรอง 
แบบลุ่มลึก” พวกเขาเสี่ยงกับการที่จะปิดประตู 
ให้กับตนเอง นี่จะเป็นเหมือนมี “มะเร็ง” 
ภายใน และภัยนีจ้ะท�าให้พวกเขาต�า่ลงและท�าให้ 
สิ้นเสรีภาพ

3. เราจะสอนเยาวชนให้เปิดใจกว้างต่อเพือ่นบ้าน
และต่อสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างไร?

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า 
การศึกษาควรสอนสามภาษา “3 H” ที่เป็น 
พื้นฐาน: ศีรษะ หัวใจ และมือ (Head, Heart 
and Hand) ภาษาของศีรษะหมายถึงการ

รู้จักคิดดีและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม 
ส่วนภาษาของหัวใจหมายถึงเข้าใจความรู้สึก
และจิตส�านึก ภาษามือหมายถึงการใช้ให้เป็น
ประโยชน์ซึ่งพระพรของพระเจ้าที่ทรงประทาน
ให้เราเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆ พระองค์ตรัสว่ากุญแจ
คือการรู้จักใช้ทั้งสามสิ่งควบคู่กันไป

4. เยาวชนจะเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์อย่างไร 
เพื่อตอบสนองต ่อความสลับซับซ ้อนของ
วัฒนธรรม ณ ยุคปัจจุบัน เช่นการสักร่างกาย?

 ค�าถามจากสามเณรชาวยูเครนนี้ท�าให้ 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสต้องไตร่ตรอง 
ถึงพระสงฆ์ว่าเขาเป็น “ประจักษ์พยานของ 
พระคริสตเจ้า” แต่พระองค์ตรัสว่าสถานภาพ 
ปัญหาของนกับวชปัจจบุนัเป็น “การป่วยอย่างหนึง่ 
ท่ีร้ายแรงท่ีสุดของพระศาสนจักร” เพราะท�าให้  
“บทบาทในการเป็นบิดาของพระสงฆ์” หมดลงไป 
ซึง่ท�าให้เกดิความวุน่วายไม่น้อย “บทบาทบรหิาร
จดัการของเจ้านายใหญ่” ส�าหรบัการสกันัน้ ไม่ต้อง 
ไปกลัวหรือกังวลกับมันมากนัก แต่ให้ใช้มัน 
เป็นหนทางเพื่อเข้าสู่การสนทนา

5. นักบวชหญิงที่ยังสาวจะสร้างสมดุลให้กับ 
วฒันธรรมท่ีชายเป็นใหญ่ในสงัคมและใช้ชวีติจิต
เพื่อความส�าเร็จแห่งพันธกิจได้อย่างไร?

 สมเดจ็พระสนัตะปาปาทรงเน้นถงึความ
ส�าคัญในการช่วยเหลือคนให้บรรลุ “วุฒิภาวะ 
อย่างมีประสิทธิภาพ” โดยต้ังข้อสังเกตว่า 
บางครั้งเยาวชนได้รับการอบรมด้านชีวิตจิต แต่ 
ละเลยในด้านอืน่เพือ่ท่ีจะปกป้องพวกเขา นีค่อืผล 
แห่งการอบรมที่ไม่ครบถ้วน จึงมีความส�าคัญ
ท่ีจะต้องอบรมในสี่ด้านด้วยกัน: ปัญญา ชีวิต 
หมู่คณะ การแพร่ธรรม และชีวิตจิต
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สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตปานามาประจ�า

ประเทศไทย เจ้าภาพงานเยาวชนโลก 2019

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2018 
Mrs. Maria del Carmen Martinez 
เอกอัครราชทูตปานามาประจ�าประเทศไทย 
เข้าเยี่ยมคารวะ พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์  
จรัสศรี ประธานคณะกรรมการ 
คาทอลกิเพือ่ครสิตชนฆราวาส แผนก 
เยาวชนที่จะมีงานวันเยาวชนโลก  
เดอืนมกราคม ค.ศ. 2019 ณ ประเทศ 
ปานามา ซึ่งจะมีเยาวชนไทยเข้าร่วม 
ด้วย โดยมีคุณพ่ออนุชา ไชยเดช  
ผู ้อ�านวยการ สื่อมวลชนคาทอลิก 
ประเทศไทย ให้การต้อนรับและร่วม 
สมัภาษณ์ พร้อมด้วยคณุพชัรา ชนวฒัน์  
คุณสิ ริ กัญญา มากุลวนิ ชย ์นัน  
เจ้าหน้าที่แผนกเยาวชน ณ ส�านัก 

เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห ่ง
ประเทศไทย ชั้น 2

Mrs. Maria del  Carmen Martinez 
เอกอัครราชทูตปานามาประจ�าประเทศไทย 
กล่าวว่า “ข้าพเจ้าอยากให้คนไทยรู้จักประเทศ
ปานามา และรู้ว่าปานามาอยู่ที่ไหน ข้าพเจ้าเคย
ไปหลายจังหวัดในประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ 
เชียงราย นครศรีธรรมราช ชลบุรี สุรินทร์ 
ส�าหรับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าอยากจะไปเยี่ยมชม  
ดูธรรมชาติในเมืองไทย ทุ่งนา ไร่สวนของ
ประเทศไทย ส่วนทะเลท่ีปานามาเองก็มีทะเล
ท่ีสวยงามมากมายอยู่แล้ว ข้าพเจ้าจึงสนใจ
ธรรมชาติมากกว่า และถ้ามีโอกาสจะไปเยี่ยม
ชมอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล 
จันทบุรี ตามค�าเชิญของพระคุณเจ้าสิริพงษ ์
ด้วย

ส�าหรบัอากาศทีป่ระเทศปานามาในช่วง
เดือนมกราคมที่จะจัดงานเยาวชนโลกนั้นก�าลัง
ดีเลยทีเดียวเพราะไม่มีฝน ถือเป็นฤดูร้อนของ
ปานามา ส่วนฤดหูนาวจะเป็นช่วงทีม่เีวลาฝนตก
มากกว่าอากาศเยน็ ประเทศปานามาจะมสีองฤดู
คือ ฤดูร้อนกับฤดูหนาว”
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พระคุณเจ้าสิริพงษ์: ขอให้ท่านช่วยอธิบาย

เกี่ยวกับประเทศปานามาว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ครับ?

ด้านประชากร
ประเทศปานามามีประชากรประมาณ 4 

ล้านกว่าคน มีประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน
เข้ามาอยู่อาศัยด้วยจากประเทศเวนเนซูเอลา 
โคลอมเบีย และกลุ่มชาวจีน และมีผู้สูงอายุ
ต่างชาติเลือกประเทศปานามาเป็นบ้านส�าหรับ
เกษียณอายุ

ด้านศาสนา
มีประชาชนนับถือศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิกประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของ
จ�านวนประชากร พวกเขามีความเชื่อที่มั่นคง
และมีศรัทธาอย่างลึกซึ้งในปฏิบัติศาสนกิจและ 
กิจศรัทธาของพวกเขา (เป ็นพิเศษส�าหรับ
ครอบครวัของท่านทตูเองกม็ศีรทัธาด้วยเช่นกนั)

พระคุณเจ้าสิริพงษ์: พวกเราคนไทยรู้จัก

ประเทศปานามาเพราะคลองปานามาที่เป็น

ศูนย์กลางของทวีปอเมริกา ที่เป็นศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ
ประเทศปานามามีความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจอันดับที่สองต่อจากประเทศชิลี และ
คาดว่าในปี 2020 ทีก่�าลงัจะถงึนีป้ระเทศปานามา
จะเป็นประเทศอันดับหนึ่งทางด้านเศรษฐกิจ 
ในแถบลาตินอเมริกานี้ ซึ่งมีการพัฒนาเพราะ
มีการขุดคลองปานามาขึ้น และล่าสุดมีการ
ขุดคลองเพิ่มที่จะท�าให้เศรษฐกิจของประเทศ
ปานามาดีขึ้นอีกตามล�าดับ

พระคณุเจ้าสริิพงษ์: การขุดคลองปานามาน้ี 

ท�าให้ประชาชนระหว่างสองฝ่ังคลองน้ีรู้สกึว่า

ถูกแบ่งประเทศกันหรือไม่?

ไม่เลย พวกเขาไม่รู้สึกว่าถูกแบ่งแยก
เลย พวกเขาคิดว่าเป็นแม่น�้าและมีสะพานข้าม
หาถึงกันได้ มีการแบ่งเพียงฝั่งตะวันออกกับ
ฝั่งตะวันตกเท่านั้น เราไม่ได้รู ้สึกว่าแบ่งแยก
กัน เพราะประเทศเราเป็นหนึ่งเดียวกัน รัฐบาล
ที่ผ่านมาสนใจการพัฒนาประเทศไม่ใช่แค่เพียง
เมืองหลวงปานามา แต่รวมถึงเมืองต่างๆ ด้วย 
รฐับาลต้องการให้ประชาชนทกุคนมชีวีติทีด่ไีม่ใช่
แค่ประชาชนที่อยู่ในเมืองหลวงเท่านั้น ซึ่งสิบ
ปีที่ผ่านมีความพยายามที่จะพัฒนาทั้งประเทศ 
และมีการวางแผนท่ีจะสร้างคลองเพิ่มอีกหนึ่ง
เป็นสามคลอง เพื่อที่จะพัฒนาประเทศอีกและ
ต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด
ด้วย

การเมืองการปกครอง
ประเทศปานามาปกครองโดยระบอบ

ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดี
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เป็นประมุข และหัวหน้ารัฐบาล ที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และแน่นอน 
ท่านประธานาธิบดีเป็นคาทอลิก

พระคุณเจ้าสิริพงษ์: ในฐานะที่ประเทศ

ปานามาจะเป ็นเจ ้าภาพในการจัดงาน

เยาวชนโลก ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 

2019 ท่านมีความภาคภูมิใจอย่างไรบ้าง?

ประเทศปานามายินดีอย่างยิ่งที่ได้รับ
เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเยาวชนโลกนี้ และ
เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับการเสด็จเยือน
ประเทศปานามาของพระสันตะปาปาอีกด้วย
ด้วย เพราะพระองค์ท่านเป็นพระสันตะปาปา
จากลาตินอเมริกา

พระคณุเจ้าสิรพิงษ์: ขอให้ท่านช่วยเชือ้เชญิ

ให้เยาวชนท่ีจะมาร่วมงานเยาวชนในปีหน้าน้ี

นี่เป็นโอกาสพิเศษส�าหรับคาทอลิกใน
ประเทศไทยที่ร่วมงานเยาวชนโลก ข้าพเจ้า
อยากจะเชิญพี่น ้องทุกกลุ ่ม ทุกชุมชนใน
ประเทศไทย ไม่ใช่เพียงคนที่เป็นคาทอลิก
เท่านั้น และเยาวชนทุกคน มาเยี่ยมเยือน
ประเทศปานามาและเป็นพยานในงานชุมนุม
เยาวชนโลกที่จะจัดข้ึนนี้ ที่จะแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อและศาสนาของชาวปานามา และเป็น
พิเศษในการร่วมรับเสด็จมาขององค์สมเด็จ 
พระสันตะปาปาฟรังซิสในงานนี้

พระคุณเจ้าสิริพงษ์: ต้ังแต่ท ่านได้รับ

ต� าแหน ่ ง เป ็น เอกอัครราชทูตประจ� า

ประเทศไทย ท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับ

ประเทศไทยและคนไทยครับ?

ข้าพเจ้ามีความสุขและมีความยินดีที่
ท่านประธานาธิบดีได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าได้มา
ประจ�าเป็นตัวแทนของประเทศปานามาอยู่ที่

ประเทศท่ีมีความมหัศจรรย์และน่าอยู ่อย่าง
ประเทศไทยแห่งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ข ้าพเจ้า 
ไม่รู้จักประเทศไทยมากนัก แต่เมื่อได้รับการ 
แต่งต้ังให้มาประจ�าท่ีประเทศไทยจึงศกึษาข้อมลู 
เกี่ยวกับประเทศไทย ตั้งแต่ก่อนที่จะมาประจ�า
ข้าพเจ้าทราบอยู่บ้างว่าคนไทยเป็นคนใจดีและ
ชอบยิ้ม และเมื่อมาประจ�าอยู่ที่เมืองไทยก็เป็น
อย่างนั้นจริงๆ แม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจใน
สิ่งที่ข้าพเจ้าพูด พวกเขาก็ยังยิ้มอยู่ ซึ่งท�าให้
ข้าพเจ้ารู ้สึกปลอดภัยและสบายใจเมื่ออยู่กับ
พวกเขา ความใจดีคือที่สิ่งดีและประสบการณ์
ที่ข้าพเจ้าได้รับจากรัฐบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
และจากคนไทย ซึ่งไม่ท�าให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็น
ต่างชาติแต่เป็นเสมือนมิตรสหาย และนั่นท�าให้
ข้าพเจ้าได้มโีอกาสได้มเีพือ่นคนไทยทีด่อีกีด้วย 
พวกเขาเป็นมติรทีด่แีก่ข้าพเจ้าในขณะทีข้่าพเจ้า
จากบ้านเกิดเมืองนอน ทุกโอกาสท่ีข้าพเจ้าได้
แนะน�าประเทศปานามาก็จะเชื้อเชิญคนไทยให้
ไปเยี่ยมประเทศปานามา และเชิญชาวปานามา
ให้มาประเทศไทยด้วยเช่นกนั ซึง่ตอนนีข้้าพเจ้า
ก�าลังเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อให้
ชาวปานามารู้จักประเทศไทยมากขึ้น 

สิ่ งที่ น ่ าสนใจคือประ เทศไทยกับ
ประเทศปานามามคีวามคล้ายคลงึกนั แม้จะไม่ใช่ 
ด้านภาษาหรือวัฒนธรรม แต่เป็นสภาพอากาศ 
ธรรมชาติ และพืชพันธุ์ต่างๆ เช่นเราปลูกข้าว
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เหมือนกัน เรามีดอกไม้เหมือนกัน มีทะเล 
ที่สวยงามเหมือนกัน แม้กระทั่งป ่าเขาใน 
ภาคเหนือ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าประเทศของเราทั้งสอง
เหมือนกัน

เวลาของประเทศปานามากบัประเทศไทย 
ต่างกัน 12 ชั่วโมง ข้าพเจ้ามักพูดเสมอว่า ถ้า
เวลาของคุณเป็นตอนกลางคืนเวลาของฉันคือ
ตอนกลางวัน ถ้าเวลาของคุณเป็นตอนกลางวัน
เวลาของฉันคือตอนกลางคืน

พระคุณเจ้าสิริพงษ์: ท่านกลับบ้านบ่อยไหม

ครับ?

ปีละครั้ง ครั้งละหนึ่งเดือน เพราะว่า 
ใช้เวลาเกือบหรือมากกว่า 24 ชั่วโมงในการ 
เดนิทางไปประเทศปานามา ข้าพเจ้าจะใช้เวลาอยู่
กบัครอบครวั แม่ของข้าพเจ้ายงัมชีวีติอยู ่ข้าพเจ้า 
มีลูกชายสองคน คนโตอยู่ที่ประเทศปานามา
และลกูชายคนเลก็อยูก่บัข้าพเจ้าทีป่ระเทศไทยนี้

ข้าพเจ้าหวังว่าพวกเราจะมีการติดต่อ
สื่อสารที่ดีต่อกันต่อไป ซึ่งทางสถานทูตยินดี 

ที่จะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือต่างๆ ที่จะให้
คนไทยท่ีร่วมงานงานเยาวชนโลกมปีระสบการณ์
ท่ีดีในการได ้ไปเยือนประเทศปานามาใน 
ปีหน้านี้

ผมนึกถึงปี 2000 ที่เดินวนอยู่ในกรุง
โรม ในงานเยาวชนโลกปีนั้น เยาวชนที่มี
ประสบการณ์ร่วมกันในวันนั้นเป็นผู้ใหญ่กัน 
ไปหมดแล้ว บางคนไม่ได้รับการติดต่อเลย  
บางคนยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่น่าเชื่อบางคนจากไป  
หลายคนยงัมาเข้าวดั รบัใช้พระตามกระแสเรยีก 
หรือโอกาสท่ีจะอ�านวย แต่ผมเชื่อว่าทุกคนท่ี 
ผ่านงานในแบบเยาวชนคาทอลิก ต้องมีสักครั้งที่
เขาคิดทีจ่ะมีส่วนร่วมกับพระศาสนจกัรและท�าชวีติ 
ให้มีคุณค่า เยาวชนคาทอลิกสอนให้เราคิด 
ไตร่ตรองชีวิต เชื่อและมีแนวทางที่จะเดิน 
ต่อไปบนเส้นทางสายชีวิต พร้อมกับผู ้คน 
หลากหลาย ใช้พลังที่แต่ละคนมี ต่อเติมให้โลก
สมบูรณ์ด้วยชีวิตของพวกเราทุกคน 
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เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018 ดิฉัน
ได้รับเชิญไปพูดให้ก�าลังใจและความหวังแก่
ประชาชนในอคัรสงัฆมณฑลพาโล (Palo) เมอืง
ตาโกลบัน (Tacloban) จังหวัดเลเต (Leyte) 
ประเทศฟิลิปปินส์ 

เมอืงตาโกลบนั (Tacloban) เป็นเมอืงท่า 
อยู่ทางตะวันออกเกือบสุดของหมู่เกาะวิซายัน 
(Visayan) ตรงกลางประเทศฟิลิปปินส์ติดกับ
มหาสมุทรแปซฟิิก มปีระชากร 200,000 คนเศษ  
ในเช้าตรูข่องวันที ่8 พฤศจกิายน 2013 เวลาราว  
05.20 น. ซูเปอร์พายไุต้ฝุ่นทีมี่ความเร็วและแรงเกนิ  
370 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่มีชื่อว ่าโยลันดา 
(Yolanda) ได้พัดกระหน�่าเข้าเมืองตาโกลบัน 
(Tacloban) อย่างจัง เป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีความ
ร้ายแรงที่สุดในประวัติภัยพิบัติของประเทศ
ฟิลิปปินส์ เพียงชั่วโมงเศษ บ้านเมืองพังพินาศ 
เรือขนสินค้าขนาดใหญ่ที่ทอดสมออยู่ที่ท่าเรือ
ห่างไกลจากฝั่ง 7 ล�าถูกซัดพาเข้าเกยตื้นบนบก 
ฝ่าบ้านพกัอาศัยของประชาชนจ�านวนมากและได้
ท�าลายบ้านเหล่านั้นจนหมดสิ้น  

บทความ
ศรินทร เมธีวัชรานนท์

ตามรอยพระบาท สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  

ที่เมืองตาโกลบัน (Tacloban) ประเทศฟิลิปปินส์

ตามค�าบอกเล่าของพระสงฆ์ผู้พาดิฉัน
และบุตรสาวไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ที่เป็น
อนุสรณ์ของภัยธรรมชาติท่ีร้ายแรงท่ีสุดของ
ประเทศเขา มีประชาชนสูญหายและเสียชีวิต 
ไปกว่า 30,000 คน แม้ว่าในทางการ รัฐบาลจะ
ประกาศตัวเลขไว้เพียง 6,000 คนเศษเท่านั้น
ก็ตาม

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรง
ทราบถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น ตลอดจน
ความทุกข์ทรมานของประชาชนทีน่ัน่ บนพืน้ฐาน 
แห่งความยากจนเดิมอยู่แล้ว ผู้ที่รอดชีวิตต้อง
ประสบกับชะตากรรมของการไร้ที่อยู่และการ 
สูญเสียสมาชิกของครอบครัว พระองค์จึงเสด็จ
ไปด้วยพระองค์เอง เพื่อไปประทานพระพร 
ก�าลงัใจ และความหวงัแก่พวกเขาในปีเศษถดัมา 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2015 

แต่... ดเูหมอืนว่าธรรมชาตยิงัคงค้างคาใจ 
กับเมืองนี้อยู่ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
ประทับอยู่ในเมืองตาโกลบัน (Tacloban) ได้
เพียง 4 ชั่วโมง ก็ต้องรีบเสด็จออกจากเมือง
อย่างรีบด่วนด้วยว่าในขณะนั้นก�าลังมีพายุอีก 
ลูกหนึ่งที่จะกระหน�่าเข้าสู ่เมืองนี้ เพื่อความ 
ปลอดภยัผูถ้วายการอารกัขาของพระองค์จงึต้อง
ทูลให้พระองค์เสด็จขึ้นเครื่องบินพระท่ีนั่งทันที 
หลังจากที่พระองค์ได้ประทานพระราชด�ารัสที่
อาสนวิหารหลักของเมืองได้เพียง 2 ประโยค
เท่านัน้ น�าความผดิหวงัและเสยีใจมาสูป่ระชาชน
ที่ได้เข้าเฝ้าอย่างเนืองแน่นเป็นอย่างยิ่ง
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ดิฉันและบุตรสาวคนเล็กมีเวลา 1 วัน
ที่เมืองตาโกลบัน (Tacloban) คือวันที่ 26 
กมุภาพนัธ์ เนือ่งจากไม่มเีทีย่วบนิกลบั พระสงฆ์ 
ผู้เชิญดิฉันไปพูดแบ่งปันยินดีที่จะพาเราทั้งสอง
ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ของเมือง ดิฉันจึงขอ
ให้คุณพ่อพาเราทั้งสองไปชมอนุสรณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นหลังซูเปอร์ไต้ฝุ่นนี้ และที่ส�าคัญที่สุดขอ
ไปตามรอยพระบาทของสมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรังซิสในการเสด็จมาเยือนครั้งนั้น ซึ่งคุณพ่อก็
รับปากด้วยความยินดี

เริ่มต ้นจากที่ลานปูนซี เมนต ์ขนาด 
กว้างใหญ่ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของสนามบิน  
ตัวอาคารได้ถูกพายุโยลันดา (Yolanda) พัด
พังพินาศไปหมด ขณะนี้เหลือเป็นเพียงลาน
ปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่ จุดที่พวกเรายืนถ่ายรูป
คอืจดุทีต่ัง้ของพระแท่นทีส่มเดจ็พระสันตะปาปา
ฟรังซิสทรงสวมเสื้อกันฝนสีเหลือง ถวายมิสซา
ท่ามกลางสายฝนและประชาชนหลายหมื่นคน

หลังพิธีมิสซา พระองค์ได้เสด็จไป
เสวยพระกระยาหารเที่ยงที่บ ้านพักของพระ 
อัครสังฆราชของสังฆมณฑลพาโล (Palo) ท่ี 
ยังมีร่องรอยของความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่น
ครั้งนั้น เริ่มจากฝ้าของหลังคาตรงบันไดทางขึ้น 
ขณะนี้ยังไม่ได้รับการบูรณะซ่อมแซม ปรากฏว่า 
ทุกๆ จุดท่ีพระองค์ทรงแวะ ยืน เดิน หรือ
ประทับ จะมีภาพถ่ายทุกอิริยาบถของพระองค์
ติดประกอบอยู่

พอขึน้บันไดราว 5-6 ขัน้มาถงึหน้าประตู
จะมีรูปปั้นแม่พระองค์สีขาวตั้งตระหง่านอยู่ทาง
ขวามอื ซึง่ดฉินักไ็ด้ไปยนืถ่ายรปู ณ จดุเดยีวกบั
ทีส่มเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซิสทรงยนืประทบันี้ 
แต่ละภาพถ่ายขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา
จะมีค�าอธิบายว่า “Apostolic Journey of 
Pope Francis to the Archdiocese of 
Palo” พร้อมภาพพระพักตร์ที่มีรอยยิ้มภายใต้
เสือ้กนัฝนสเีหลอืงทีก่ลายเป็นสญัลกัษณ์ของการ
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เสด็จเยือนเมืองตาโกลบัน (Tacloban) ของ
พระองค์ในครั้งนั้นไปแล้ว

เมื่อเข้ามาถึงห้องรับแขกของบ้านพัก
พระอัครสังฆราช ซึ่งเป็นห้องกว้างขนาดใหญ่ 
ติดกับเสาที่ติดกับระเบียงชั้นบนคือ ไม้กางเขน
พร้อมรปูพระเยซสูขีาวองค์ใหญ่ พระองค์ได้ทรง
จูบกางเขนและมีภาพถ่ายของพระองค์ขณะทรง
จบูกางเขนศกัดิส์ทิธิต์ดิตระหง่านอยูใ่ต้กางเขนนี้ 

จากนั้นพระองค์ได้เสด็จขึ้นไปยังห้อง
อาหารชั้น 2 เพื่อเสวยพระกระยาหารเที่ยง  
มีภาพของพระองค์ขณะทรงยืนอวยพระพร
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ก่อนอาหารกับพระอัครสังฆราชและบรรดา 
พระสงฆ์และสังฆมณฑล ได้น�าภาชนะเสวย  
ผ ้าเช็ดพระโอษฐ ์ ผ ้ารองจาน ตลอดจน 
Zucchetto ของพระองค์และมีรูปปั ้นของ
พระองค์ องค์เล็กๆ ตั้งไว้บนโต๊ะเสวยของ
พระองค์ภายใต้ครอบแก้วใสสี่เหลี่ยม เก้าอี้ที่
พระองค์ประทบักต็ดิป้ายไว้ว่า “Pope’s chair” 

นับว่าเป็นพระพรอย่างยิ่งที่ดิฉันและ
บุตรสาวมีโอกาสได ้ตามรอยพระบาทของ
พระองค์ได้ใกล้ชิดถึงขนาดนี้

หลังการเสวยพระกระยาหารเที่ยง
เสร็จ พระองค์ได้เสด็จไปยัง Metropolitan 
Cathedral of Our Lord’s Transfiguration 
ซึ่งเป็นอาสนวิหารหลักของของเมืองตาโกลบัน 
(Tacloban) คุณพ่อเล่าว่าที่น่าอัศจรรย์คือ ใน
วันเกิดเหตุ หลังคาของอาสนวิหารแห่งนี้ได้ถูก
พายุไต้ฝุ่นพัดหายไปจนหมดสิ้น แต่พระแท่น
และก�าแพงท่ีประดิษฐานพระรูปต่างๆ กลับไม่
ได้รับความเสียหายเลย สมเด็จพระสันตะปาปา
เสด็จเข้าไปในอาสนวิหาร ตรัสทักทายผู้คน
ที่ไปเฝ้าอย่างเนืองแน่น พร้อมกับประโยคที่
ว่าพระองค์มีอะไรบางอย่างที่จะมาให้พวกเขา 
เท่านั้นเอง แล้วพระองค์ก็ต้องรีบเสด็จออกจาก
ท่ีนัน่อย่างรบีด่วน เพราะมฉิะนัน้แล้ว เครือ่งบิน 
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พระที่นั่งจะไม่สามารถบินออกจากเมืองได้เลย 
เพราะพายุลูกใหม่ก�าลังจะพัดกระหน�่าเข้าถึง
เมืองตาโกลบัน (Tacloban) ในเวลาอันใกล้ 
ท่ามกลางความผิดหวังของผู้เข้าเฝ้าอย่างที่สุด

ดิฉันและบุตรสาวได ้ ไปยืนตรงที่
พระองค์ทรงประทับด้วยความปลื้มปีติในใจ
เป็นอย่างยิ่ง

หลังจากนั้นพระสงฆ์เจ้าภาพก็ได้พา
เราไปดูสถานที่ฝังศพรวม (Mass grave) 2 
แห่ง แห่งแรกเป็นสนามหญ้าหน้าวัดแห่งหนึ่ง
และแห่งท่ีสองเป็นสนามเล็กๆ ตรงกลางทาง
แยกถนนสามสาย คุณพ่อเล่าให้ฟังว่า 3-4 วัน 
หลังซูเปอร์ไต้ฝุ ่นพัดกระหน�่าเมือง ศพของ 
ผูเ้สียชวิีตเริม่เน่าเฟะ ความช่วยเหลอืของทางการ
ก็ยังไปไม่ถึง ประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเอง  
ตรงไหนพอมีที่ดินเหลือที่จะฝังศพได้ก็ต้อง 
ใช้เป็นประโยชน์ ไม่น่าเชื่อว่าสนามเล็กๆ หน้า
วัดแห่งนั้นกับที่เล็กๆ ระหว่างถนน 3 สาย จะ 
กลายเป็นสุสานส�าหรับคนหลายร้อยคนใน 
แต่ละแห่ง

และสุดท้าย คุณพ่อได้พาเราไปดูสถาน
ที่ที่เป็นที่อยู่ใหม่ของผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย ที่องค์กร
ต่างๆ ได้ไปช่วยสร้างให้เป็นชุมชนใหม่ของ
ประชาชนที่น่าสงสารเหล่านั้น
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ดิฉันได้จบการไปพูดแบ่งปันครั้งนี้ด้วย
ความรู้สึกที่ใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้ามากขึ้นและ
ได้เรียนรู ้อีกมากมายเกี่ยวกับความทุกข์ของ
มนุษย์ ในบท SALVIFICI DOLORIS ที่เป็น 
สมณสาส์นของนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระ
สันตะปาปา พระองค์ทรงสอนว่า หากเราร่วม
เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าในพระมหาทรมาน
ของพระองค์แล้ว เราจะสามารถแปลงความทกุข์
ของเราให้เป็นพลังในการท�าความดีได้

นี่คือสิ่งที่ดิฉันได้พยายามท�าตลอดสอง
ทศวรรษทีผ่่านมาและหวงัว่าทกุท่านท่ีประสบกบั
ความทกุข์จะสามารถแปลงความทกุข์มาเป็นพลงั
ในการท�าความดีได้ตามค�าสั่งสอนของนักบุญ 
ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปาเทอญ 
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นิสัยเสียแก้ยาก
สุภาษิตจีน “จี จ้ง หนาน ฟั่น” “jí zhòng nán fàn”  “นิสัยเสียแก้ยาก” - สุภาษิตจีนตรง

กับสุภาษิตไทย - “สันดอนขุดง่าย สันดานขุดยาก” นิสัย หรือสันดาน คือการกระท�าอย่างใดอย่างหนึ่ง

บ่อยๆ เป็นประจ�าสม�า่เสมอ ซ�า้ไปซ�า้มา - จะเป็นการกระท�าด ีหรอืไม่ดกีไ็ด้ แต่ค�า สนัดาน มกัจะหมายถงึ 

การกระท�าไม่ดีมากกว่า

 ในหนังสือค�าสอนคาทอลิกใช้ค�า

 ฤทธิกุศล คือ การท�าดี เป็นประจ�าสม�่าเสมอ ที่เกี่ยวกับพระเป็นเจ้า คือความเชื่อ ความไว้ใจ 

และความรัก - ที่เกี่ยวกับมนุษย์ คือการท�าดีทุกอย่าง เช่น ความใจดี เมตตา กรุณา นอบน้อม สุภาพ 

ฯลฯ

 พยศชั่ว คือ การท�าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ จนเคยชิน เป็นนิสัย สันดาน เช่น โกหก ขโมย โกรธ โมโห 

ฯลฯ

 ต้นไม้เอียงข้างไหม ก็มักจะล้มข้างนั้น นอกจากจะมีลม มีพายุ หรือใครมาขุดมาดึงให้ล้ม 

ตรงข้ามได้ เช่นเดียวกัน ใครมีฤทธิกุศล หรือพยศชั่ว อย่างใดก็มักจะตายอย่างนั้นด้วย

 ใช่แล้ว พยศชั่ว นิสัย สันดานชั่ว แก้ยาก ยากจริงๆ เช่น พนัน โกหก ขโมย ผิดในกาม ฯลฯ 

แต่พระเมตตา และพระหรรษทานของพระเจ้า และพระบารมีของพระเยซูเจ้า ร่วมกับความพยายาม และ

จริงจัง จริงใจของคนบาป คนชั่ว ก็สามารถกลับตัวเป็นคนดี เป็นนักบุญได้เสมอ อย่างน้อยก่อนจะตาย

ครับ

 มีพยศชั่ว อยู่อย่างเดียวเท่านั้น ที่ไม่มีทางแก้ไขได้เลย คือ บาปที่ผิดต่อพระจิตเจ้า “ใครที่กล่าว

ร้ายต่อพระจิตของพระเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลยทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า” (มธ 12:31-32) ที่เรียกว่า

สันดานปีศาจ คือบาปที่ไม่ยอมเป็นทุกข์เสียใจในความผิด ไม่ยอมขอโทษพระจนตายเลย

 ขออย่าให้ใครมีพยศชั่ว นิสัย สันดาน แบบนี้เลยนะครับ คือ ดื้อรั้นในความผิด ไม่ยอมเป็น

ทุกข์ขอโทษพระ เขาจะไม่ได้รับอภัยจากพระเป็นเจ้าเลย และเขาก็สมควรแล้วจะต้องไปนรกนิรันดร  

ครับ

 “ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (มธ 5:8) ตั้งแต่ในโลกนี้แล้ว 

ด้วยครบั 

ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร
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นักบุญเบดา  
ผู้น่าเคารพ
(St. Bede Venerable) 

(673-735)

พระสงฆ์และนักปราชญ์

ฉลอง 25 พฤษภาคม

กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

นักบุญเบดา เกิดใกล้ๆ กับอารามแวร์เมาท์ 
ค.ศ.673 ท่านได้รับการอบรมจากนักบุญเบเนดิกต์  
บสิคอ็ป และต่อมาได้เข้าอารามฤาษคีณะเบเนดกิติน  
ท่ีเมืองแจร์โรว์ ในประเทศอังกฤษ และได้เจริญ
ชีวิตอยู่ในอารามแห่งนี้จนถึงวาระสุดท้ายของท่าน 
ดังที่ท่านได้เขียนถึงตัวท่านเองว่า “เพื่อขับร้องเพลง
สรรเสรญิพระเจ้า เพือ่ศกึษาเล่าเรียน เพือ่สอนเรยีน
และเพื่อเขียนหนังสือ”

ชีวิตส่วนใหญ่ของท่านหลังจากบวชเป็น
พระสงฆ์แล้ว คือการเทศน์สอน และเขียนหนังสือ 
ซึ่งท่านยังได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเทววิทยาและ
ประวัติศาสตร์ตามค�าสอนของบรรดาปิตาจารย์ โดย

ท่านได้เน้นถึงการเขียนเพื่อที่จะอธิบายพระคัมภีร์

นอกจากนี้ ยั ง ถื อ ได ้ ว ่ า ท ่ าน เป ็ นนั ก
ประวติัศาสตร์ นกัประพนัธ์ แต่ท่านโดดเด่นในเรือ่ง
ของเทววทิยามากกว่าอย่างอืน่ ในเวลาเดยีวกนัท่าน
สนใจเรื่องพระคัมภีร์อย่างมาก และพยายามท�าให้
พระคัมภีร์เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆ ส�าหรับทุกคน 
โดยอาศัยการเทศน์และการสอนแบบซื่อๆ ของท่าน

ทั้งนี้อาศัยงานเขียนจากปลายปากกาของ 
ท่านเราจงึได้มบีทร้อยกรองบางบททีไ่พเราะอย่างมาก  
ซึ่งแต่งขึ้นเพ่ือถวายเป็นเกียรติแด่พระนางพรหมจารี
มารย์ี ท่านนกับญุเบดาสิน้ใจอย่างสงบในอารามฤาษ ี
คณะเบเนดิกติน ที่เมืองแจร์โรว์ ปี ค.ศ. 735 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

การเดินทางไกลของธรรมทูต 
คู่แรกสู่อีสาน

วิถีชีวิตของทุกคนเปรียบได้กับการเดินทาง 
“วิถีชีวิตของธรรมทูตย่อมพิสูจน์ด้วยการเดินทาง
ไกลออกจากภูมิล�าเนาของตน” คุณพ่อเกโกและ 
พระสังฆราชโปรดม ธรรมทตูคูแ่รก-คูเ่อกและคูท่อง
ของเราได้พสิจูน์ความเป็นธรรมทตูของท่านด้วยการ
เดินทางไกลไปเผยแผ่ข่าวดีแห่งความรอดของพระ 
คริสตเจ้าสู่อีสาน

สมัยนั้นใครจะเดินทางเข้าสู ่ประตูอีสาน
ที่โคราช จะต้องสามารถก้าวผ่าน ดงพญาเย็น-
พญาไฟ ที่สระบุรีให้จงได้ด้วยใจเด็ดเดี่ยว

นี่แหละ “ขุนป่า-ขุนเขา” จะต้องท้าทาย  
“ขนุใจ” ไม่ให้ย่อท้อหรอืยอมแพ้ จงึจะลถุงึจดุหมาย
ปลายทางได้ตามที่ตนตั้งใจตั้งเป้าหมายไว้ ขุนใจที่
ว่านีส้ะท้อนถงึคณุธรรมความกล้าหาญ ความทรหด
อดทน และความเข้มแข็งหนักแน่น

ท่านธรรมทูตทั้งสองได้เริ่มบุกเบิกบากบั่น
เดนิทางครัง้แรกจากกรุงเทพฯ สู ่บุง่กะแทว จงัหวดั
อุบลราชธานี ตามเป้าหมายโดยใช้เวลาถึง 102 วัน

 แม้จะต้องมกีารผจญภยัทีเ่ตม็ไปด้วยปัญหา
อุปสรรคนานาประการ แต่ก็ได้ผ่านพ้นจนลุถึง 
เป้าหมาย อันเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อการเริ่มต้น
พันธกิจการประกาศพระวรสารข่าวดีแห่งความรอด
สู่อีสาน

 อย่างไรก็ดี ก ้าวย่างแห่งการเดินทาง 
ของธรรมทูตท้ังสองได้จรดจารึกรอยเท้าของท่าน 
ลงไปในทันทีนับตั้งแต่การเดินทางครั้งแรกนี้เลย 
ทีเดียว 

 ภูมิภาคอีสานทั้งพื้นที่ (พ.ท.) และพลเมือง 
(พ.ม.) มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่และผู้คนมากที่สุด
ถึงหนึ่งในสามของประเทศก�าลังท้าทายการเดินทาง 
ของธรรมทูตคริสตชนชาวไทยอีสาน นับต้ังแต่ 
พระสงัฆราช พระสงฆ์-นกับวช และสตับรุษุฆราวาส
ทั้งหลาย 

มนัเป็นการท้าทายทีต้่องการผนกึสรรพก�าลงั
ของทุกผู้ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนเพือ่สบืทอดเจตนารมณ์
ธรรมทูต จิตตารมณ์พระวรสาร และอดุมการณ์ของ
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องค์พระคริสตเจ้าในการสืบสานงานเผยแผ่ข่าวด ี
แห่งความรอดสู่ไทอีสานบ้านเฮาเอง

จากประวัติศาสตร์การเดินทางไกลของ 
ธรรมทูตฝรั่งเศส คณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศ
แห่งกรุงปารีส จะต ้องกลายมาเป ็นธรรมทูต 

ชุดใหม่ของไทยอีสานอย่างครบเครื่องเพื่อหมุน 
กงล ้อประวัติศาสตร ์พระศาสนจักรท ้องถิ่นสี่
สังฆมณฑลอีสานให้รุดหน้าสืบต่อไปอย่างไม่มีวัน
สิ้นสุดหรือหยุดยั้ง

“เดินทางไกล”  ไปสู่ทาง สร้างสำาเร็จ

ต้องใจเด็ด- เดี่ยวกล้า “ท้าทายถึง”

ติดตามพระ สละนำ้าใจ ใฝ่คำานึง

“ทางใจ”จึง ลุถึงได้ ด้วย “ใจตน”
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

.......ประชาชนจ�านวนมากติดตามพระองค์ไปรวมทั้งสตรีกลุ่มหนึ่ง ซึ่งข้อนอกคร�่าครวญถึง
พระองค์ พระเยซเูจ้าทรงหนัพระพกัตร์มาทางสตรเีหล่านี ้ตรสัว่า “ธิดาเยรซูาเลม็เอ๋ย อย่าร้องไห้
สงสารเราเลย แต่จงร้องไห้สงสารตนเองและลูกๆ เถิด เพราะวันนั้นจะมาถึง เมื่อประชาชนจะ
พูดว่า “หญิงที่เป็นหมัน ครรภ์ที่มิได้ให้ก�าเนิดบุตร และนมที่มิได้เลี้ยงลูกก็เป็นสุข”........ เมื่อ
มาถึงสถานที่ที่เรียกว่าเนินหัวกะโหลก บรรดาทหารตรึงพระองค์ที่นั่นพร้อมกับผู้ร้ายสองคน 
คนหนึ่งอยู่ข้างขวา และอีกคนอยู่ข้างซ้าย

 ลูกา 23:27-29, 33

ความกล้าหาญให้ผลดีเสมอ
 หลายสิบปีมาแล้ว ในหมู่บ้านชาวประมงแห่งหนึ่งในประเทศฮอลแลนด์ ชายหนุ่มคนหนึ่งได้ให้

บทเรียนชีวิตแก่หมู่บ้านนี้ ด้วยความเสียสละของเขา

แนวทางการด�าเนินชีวิตของหมู่บ้านชาวประมงอย่างเช่นหมู่บ้านนี้ เป็นธรรมดาที่พวกเขาจะมี
กลุม่จติอาสาท่ีรวมตัวกนัเพือ่ช่วยเหลอืกนัในยามวิกฤตและส�าหรบัหมูบ้่านชาวประมงแห่งนี ้ยามวิกฤตนี้ 
เกิดขึ้นค�่าวันหนึ่งจากพายุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ท�าให้เรือประมงล�าหนึ่งล่มลง แต่เจ้าหน้าที่วิทยุยังมี
โอกาสส่งสัญญาณ SOS (save our soul) ขอความช่วยเหลือ ชาวบ้านบนฝั่งจึงรีบรวบรวมจิตอาสา
ขึ้นเรืออีกล�าไปรับลูกเรือที่ลอยคออยู่กลางทะเลเข้าฝั่ง เมื่อเรือล�าที่ไปช่วยเหลือกลับเข้าฝั่ง ก็ได้รับแจ้ง
ว่าไม่สามารถรับลูกเรือกลับมาได้หมด ยังเหลืออีกหนึ่งคน เพราะถ้ารับคนสุดท้ายนี้ขึ้นเรือด้วย เกรงว่า
เรือจะล่มไปอีกล�า

ชาวบ้านบนฝั่งจึงปรึกษากันว่าจะท�าอย่างไรดีที่จะไปช่วยเหลือลูกเรือคนสุดท้ายนี้ ขณะที่ก�าลัง
ปรึกษากันอยู่นั้น ก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งรับอาสาจะน�าเรือออกไปเพื่อช่วยเหลือลูกเรือที่ยังลอยคออยู่คนนี้  
แต่คุณแม่ของเด็กหนุ่มคนนี้ซึ่งเป็นลูกชายคนเล็ก รีบคัดค้าน โดยบอกกับลูกชายคนนี้ว่า.- “ไม่ได้  
ไม่ได้ แม่จะไม่ปล่อยให้เจ้าออกทะเลอีก พ่อเจ้าเสียชีวิตท่ามกลางพายุเช่นนี้ เมื่อ 10 ปีก่อน และแม่เพิ่ง
เสียพี่ชายของเจ้าเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วนี่เอง แม่จะไม่ยอมเสียลูกชายที่เหลือเพียงคนเดียวไปอีกคน ลูก
อย่าออกทะเลท่ามกลางพายุเช่นนี้เลย!!!”
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แต่ลูกชายคนเล็กของคุณแม่คนนี้กลับตอบว่า “คุณแม่ ผมต้องออกไปช่วยเขาครับ เพราะถ้า
ทุกคนบอกว่าให้คนอื่นไปแทนทุกคน ก็จะไม่มีใครอาสาสมัครเสี่ยงชีวิตออกไปเลย ไม่ได้ ผมต้องออก
ทะเลไปช่วยครับ คุณแม่อย่าเป็นห่วงเลย”

พูดแล้ว Hans (ชื่อของลูกชายคนเล็กคนนี้) ก็น�าเรือเล็กออกทะเลทันที หลังจากนั้นอีกหนึ่ง
ชั่วโมงซึ่งดูเหมือนเป็นเวลาท่ียาวนานเหลือเกินส�าหรับคุณแม่ รวมทั้งชาวบ้านและลูกเรือที่รอดตายที่ 
รอคอยอยู่บนฝั่ง ก็มีเสียงวิทยุแจ้งจาก Hans ว่า “ผมพบเขาแล้วคุณแม่” เสียงของ Hans ดังชัด
ด้วยความต่ืนเต้นขณะท่ีเขาพูดต่อไปว่า “และคุณแม่รู้ไหมว่า เขาคือใคร ผมพบพี่ชายของผมครับ  
เขารอดตายโดยเรือประมงที่เพิ่งล่มลงล�านี้ช่วยชีวิตเขาไว้ พี่ Willem จึงเสียสละให้ลูกเรือคนอื่น 
ขึ้นเรือเที่ยวแรกไปก่อน เพราะพี่ Willem แน่ใจว่าจะต้องมีเรืออีกล�ามาช่วยเขาครับ!!!” 
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บันทึกธรรมทูต
มิชชั่น 

 ผ่านไปอย่างรวดเร็วส�าหรับวันหยุดยาว
ประจ�าปีอย่างเป็นทางการ คือวันสงกรานต์ หรือวัน  
ปีใหม่ไทย ซึง่ถอืว่าเป็นวนัปีใหม่ของชาวลาว เมยีนมา  
และกัมพูชาด้วย ส�าหรับไทยเรา นอกจากจะมี
บรรยากาศของกระแสบพุเพสนันวิาส ช่วยหนุนให้ม ี
การแสดงออกทางประเพณไีทยโบราณอย่างมากแล้ว  
อย่างเช่น การแต่งกาย การพูดจา แต่ก็ยังท�าให้เกิด
ประเพณทีางสงัคมต่างๆ ตามมาด้วย เช่น การเดนิทาง 
ท่องเทีย่ว การเยีย่มเยยีนพ่อแม่ญาตพิีน้่อง การจบัจ่าย 
ซื้อของฝาก เป็นต้น

 “การรดน�้าด�าหัว” ที่ดูจะเป็นเรื่องการ
แสดงออกหลกัของสงกรานต์บ้านเรานัน้ ทีก่มัพชูากม็ี 
เหมือนกัน แต่จะเป็นการรดน�้าด�าหัวผู้เฒ่าผู้แก่ คือ 
รดทั้งตัวเหมือนอาบน�้าให้เลย ส่วนการสาดน�้ากัน
จรงิๆ จงัๆ นัน้ จะมีแต่ตามสถานทีจ่ดั เช่น ทีน่ครวดั  

ได้จดังาน “อองโกมหาสงกรานต์” ซ่ึงมทีัง้ผูใ้หญ่ทาง
บ้านเมอืง และดารา รวมท้ังประชาชนต่างไปร่วมงาน
กนัอย่างคบัคัง่ ส่วนการสาดกนัตามท้องถนน ยงัไม่มี 
แพร่หลายไป นัน่คงเป็นเพราะชาวกมัพชูาจะไม่สาดน�า้ 
ให้กับคนที่ไม่รู้จัก และธรรมเนียมการขอรดน�้าให้
กันและกันก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย 

ผมได้จัดงานสงกรานต์ในเขตวัด ซ่ึงถือว่า
เป็นเรื่องประเพณีที่เราควรรักษาไว้ แม้ว่าในช่วงปิด 
ปีใหม่เขมรจะเป็นช่วงท่ีเมอืงหลวงค่อนข้างเงยีบสงดั  
เพราะเป็นการหยดุยาว (ถนนโล่ง เหมอืนเมอืงไทยเป๊ะ)  
แต่คนที่เหลืออยู่ก็พยายามมาวัดและร่วมกิจกรรม 
สิ่งที่ผมท�าได้คือ พิธีบูชาขอบพระคุณ และมีการ
รดน�้าด�าหัวผู้หลักผู้ใหญ่ ขอสมาโทษ และขอพร 
ซึง่ปีนีจ้ดัเป็นปีทีส่ามแล้ว มกีารฟ้อนร�าตามประเพณี
จากกลุ่มระบ�าอีกด้วย

ปัสกาและปีใหม่ไทยลาวเขมร
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อากาศช่วงนีเ้ป็นช่วงร้อนสดุ แต่กม็ฝีนลงมา 
บ้างบางวัน ผมสังเกตว่า ต้นไม้ใบหญ้าที่บ้านเรา 
กม็กีารเตบิโตขึน้เป็นพเิศษ ผลไม้เมืองร้อนบางอย่าง  
ก็ออกผลให้เก็บเกี่ยว ถ้าเป็นในยุโรป หรืออเมริกา 
เหนือจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ชัดเลยว่า คือ ฤดู
ใบไม้ผล ิเครือ่งหมายของฤดใูบไม้ผล ิคอื “ชวีติใหม่  
และการเตบิโต” ดังนัน้ ปัสกาจงึถกูจดัให้อยูใ่นช่วงนี้  
แม้ว่าจะไม่ตรงวันกันทุกปี เหมือนวันสงกรานต์ 
เพราะปัสกาถูกโยงตามปฏิทินจันทรคติ คือ ยึด
พระจันทร์เป็นการนับปฏิทิน เหมือนกับวันตรุษจีน  
ซึง่ต่างจากวนัสงกรานต์ (วนัที ่13 ของไทย วนัที ่14  
ของเขมร เมษายน) หรือวันปีใหม่สากล (วันที่ 1 
มกราคม) ได้ยึดเอาวันตามสุริยคติ 

ในโอกาสนี ้พระคณุเจ้าโอลเีวยีร์ ได้น�าข้อคดิ
จากสมณลขิิตเตอืนใจของพระสนัตะปาปา ฉบบัใหม่  
ช่ือ จงชืน่ชมยนิดเีถดิ (Gaudete et Exsultate) 
เรือ่ง การเรยีกสูค่วามศกัดิส์ทิธิ ์ในโลกปัจจบุนั โดย
น�าเรือ่ง ความสขุแท้ ซึง่เป็นหวัข้อของพระวรสารใน
มิสซาปีใหม่เขมรด้วย มาอธบิายเพิม่เตมิ พระคณุเจ้า 
ให้เรา กลบัไปบ้าน โดยน�าความศกัดิส์ทิธ์ิไปสูส่งัคม 
ด้วยความสุขแท้จริงแบบที่พระเยซูสอน

ย้อนกลับมาที่ปัสกาในปีนี้ ซึ่งมาเร็วกว่า 
ช่วงปีใหม่ ปัสกาจงึถกูเสริมเตมิเตม็จากวนัสงกรานต์  
อย่างมีนัยส�าคัญ กล่าวคือ การมีความชื่นชมยินดี
ในวิธีชีวิตแบบใหม่ของผู้มีความเชื่อ อย่างเช่น 
ถ้าวันปีใหม่เราขอพรจากเทพเทวดาเราก็สามารถ
เปลีย่นเป็นการขอพรพระเจ้า ทีไ่ด้ส่งพระเยซูมาเป็น
ผู้ประทานชีวิตใหม่ให้แก่เรา... ส่วนประเพณีของ
มนษุย์ คอื การรดน�า้ด�าหวั เรากส็ามารถขอโทษท่าน  
และขอพระพรของพระให้กบัผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ในทางกลบั
กันผู้เฒ่าผู้แก่ ก็อวยพรลูกหลานได้เช่นเดียวกัน 

ปัสกาในปีนี้ ทั้งประเทศกัมพูชา มีผู้รับศีล
ล้างบาปผู้ใหญ่ ราวๆ 150 คน เฉพาะที่พนมเปญ 
มีเกือบ 80 คน และเขตวัดผมมี 7 คน พระคุณเจ้า 
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โอลีเวียร์ มาเป็นประธานในพธิ ีซึง่มาเป็นประจ�า 
ทุกปี สัตบรุุษมาร่วมมสิซาเกอืบพนัคน เพราะปีนี้  
ไม่ตรงกับวันปีใหม่เขมร

คริสตังใหม่เหล่านี้ แม้จะมีสิทธิรับศีล
ก�าลงัได้เลย แต่ทางวัดจะให้พวกเขารับพร้อมกนั  
กับผู้เตรียมรับศีลก�าลังอีกชุดหนึ่ง ซึ่งเป็นลูก
หลานคริสตัง ที่เป็นเช่นนี้เพราะต้องการให้  
พวกเขาได้รับการสอนค�าสอนอย่างต่อเนื่อง 
เกี่ยวกับศีลก�าลังต่อไปอีก

เพราะเรื่องการสอนค�าสอน เป็นเรื่อง
ส�าคัญ เป็นเหมือนงานของฝ่ายสนับสนุนการ 
ประกาศพระวรสาร เพราะเมื่อมีคนสนใจข่าวดี  
ส่ิงทีเ่ขาจะได้รบัคอื การสอนค�าสอนอย่างมชีวีติชวีา  
ซึง่เรือ่งนี ้นบัว่าเป็นเรือ่งท้าทายในยคุปัจจบัุนมาก 

เพราะส่วนใหญ่ค�าสอนจะเกดิขึน้ได้ มาจากพืน้ฐาน 
ความเชื่อในครอบครัวอย่างแท้จริง แต่ท่ีว่า
ท้าทาย เพราะแต่ก่อนเริม่ก่อต้ังวดั เราต้องเอารถ  
ไปรับเด็กๆ มาเรียนค�าสอนในวันอาทิตย์ และ
แต่ละปีทีผ่่านไป กค่็อยๆ ลดการไปรบัส่งแบบนี้ 
ลง จนกระทั่งปัจจุบันนี้ ไม่มีการรับส่งอีกต่อไป 
แล้ว เพราะขาดทั้งรถ ขาดทั้งคนขับ ผลก็คือ  
ผู้มาเรียนที่ลดน้อยลงไปเช่นกัน 

นอกจากนี้ก็มีความท้าทายเรื่องการขาด
ครคู�าสอน ซ่ึงมกีนัเกอืบทกุวดั แต่อย่างไรกต็าม 
เราพยายามจะให้คริสตังใหม่ ได้รับการอบรม  
ซึ่งต้องช่วยสร้างบรรยากาศในวัด ในครอบครัว 
ให้กับพวกเขา เป็นตัวช่วยส่งเสริมด้วย และ
นี่เป็นงานที่เราธรรมทูตต้องพยายามหาหนทาง
กันต่อไป

ในโอกาสนี.้.. ผมขออวยพรพีน้่องผูอ่้าน  
ให้มคีวามชืน่ชมยินดใีนความเชือ่เสมอ ให้ปีใหม่นี้ 
มีแต่สุขกายสบายใจ มีปัญหาใดๆ ก็สามารถ
ก้าวพ้นผ่านไปด้วยดี มีพระองค์อยู่เคียงข้าง
เสมอ... 
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

ในระยะห้าปีหลังนี้ กระแสการวิ่งอยู่ใน
ช่วงขาขึ้น มีคนหนุ่มสาวมาวิ่งออกก�าลังกายกัน
มากมาย ที่สวนลุมพินีในกรุงเทพฯ สมัยก่อน
เจอแต่อาม่าอากงมาเดินออกก�าลังกาย เดี๋ยวนี ้
ลองไปดูใหม่มีหนุ่มๆ สาวๆ มากกว่าผู้สูงวัย 
บางคนมาแต่เช้า บางคนเลิกงานแล้วมาวิ่ง ทุก
เสาร์อาทิตย์มีงานวิ่งรณรงค์เพื่อกิจกรรมต่างๆ 
ลูกสาวคนโตของผมและเพื่อนๆ มักจะไปร่วม
วิ่งในที่ต่างๆ อยู่เสมอ ส่วนคนเล็กนั้นใช้วิธีวิ่ง
บนเครื่องวิ่งแทน

สัปดาห์หลังตรุษจีนปีนี้ เป็นครั้งแรก
ที่มีโอกาสไปร่วมวิ่งกับผู้ที่มีความพิการท่ีสนาม
ศุภชลาศัย ประมาณ 500 กว่าคน เขาขอให้
เป็นผู้น�าทางน้องจากโรงเรียนคนตาบอด ภาษา
อังกฤษเรียกผู้น�าทางวิ่งว่า Guide Runner 
เสมือนหนึ่งเป ็นมัคคุเทศก์บอกเส้นทางให้  
ก่อนเริ่มวิ่งต ้องมีการท�าความรู ้จักกันก่อน  
น้องที่มาร่วมว่ิงกับผมเป็นนักเรียนชายตัวใหญ่
อายุประมาณ 17 ปีแล้ว เกิดมาก็ตาบอดมอง
อะไรไม่เห็น บ้านอยู่ที่จังหวัดตราด คุณพ่อ 
คุณแม่ท�าสวนปลูกสับปะรด พอทราบว่ามี
โรงเรียนส�าหรับสอนคนตาบอดก็เอาลูกมาฝาก
เป็นนักเรียนประจ�าหวังให้ได้เรียนรู ้หนังสือ  
ตอนนี้อยู ่ชั้นประถมสี่แล้ว พอจบประถมหก
ก็ต้องไปเรียนต่อที่โรงเรียนสามัญร่วมกับเด็ก
ปกติทั่วไป

ระยะทางที่ก�าหนดให้วิ่งนั้นอยู ่ที่สอง

กิโลเมตร ตอนแรกก็งงๆ ว่าเราจะน�าทางน้อง
เขาอย่างไร ผู้จัดบอกว่าให้เราสองคนจับเชือก
วงกลมกว้างประมาณสักคืบเห็นจะได้ ให้ผม
วิ่งตามสบาย น้องเขาจะวิ่งตามจากสัมผัสของ
ทศิทางเชอืกว่าไปทางไหน วิง่ไปกค็ยุกนัไป ท�าให้
ผมเรียนรู ้ว่าคนที่พิการทางสายตานั้นมีความ
สามารถด้านต่างๆ อย่างน่าท่ึง เมื่อใช้ตามอง 
ไม่เห็นก็ต้องอาศัยหูฟังและการสัมผัสด้วยมือ
เป็นหลัก 

น้องเขาสามารถบอกได้ว่ามีใครก�าลัง
เดินหรือวิ่งเข้ามาหรือก�าลังวิ่งสวนทาง แถมยัง
บอกว่าถ้าสนิทคุ้นเคยกันแล้ว ไม่ต้องอาศัย 
เสียงพูด แค่เสียงเดินก็บอกได้ว่าเป็นเพื่อน 
คนไหน ส่วนหน้าตาของเพื่อนนั้นอาจจะบอก
ยาก แต่พอจะบอกรูปพรรณสัณฐานได้ น้องเขา 
ขออนุญาตจับไหล่ผมแล้วก็บอกว่าน่าจะสูง 
พอๆกัน แล้วเอามือมาจับที่เอวผมพร้อมกับ 
บอกว่าผมผอมกว่าแกมาก พอจับมือกันแกก็
บอกว่าจ�ากระดูกข้อมือข้างขวาของผมได้แล้ว 
วันหลังสัมผัสมือกันพอจะบอกได้ว่าใช่หรือไม่

พอวิ่งเสร็จก็มาคุยกันต่อ ผมถ่ายรูป
น้องเขาตอนท่ีวิ่งจบแล้ว ถ้าเป็นคนท่ัวไปก็จะ
ขอเบอร์อีเมล์เพื่อส่งรูปให้ทางอินเทอร์เน็ต เลย
แกล้งถามน้องเขาว่าใช้อนิเทอร์เนต็ได้หรอืไม่ แก
ตอบว่า “ได้ครับ ผมมีโทรศัพท์มือถือราคาถูกๆ 
ท่ีรับส่งอินเทอร์เน็ตได้ นี่เป็นเบอร์อีเมล์ของ
ผม.....” พอผมส่งไป สักพักน้องเขาก็บอกว่ามา

ก้าวข้ามข้อจ�ากัด
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แล้วครบั แล้วตอบผมกลบัมาว่า “Thank you” 
ตอนท่ีน้องเขาพมิพ์ข้อความนัน้ ต้องใช้ความคุน้
เคยว่าอักษรตัวไหนอยู่ที่ใด พอพิมพ์แล้วจะมี
เสียงว่าอักษรตัวอะไร ถ้าผิดก็แก้แล้วพิมพ์ใหม่ 
เวลารับจดหมายของใครมาก็เปิดแล้วก็มีเสียง 
อ่านว่าข้อความเป็นอย่างไร ผมถามว่าไปเรียน
รู้มาจากไหน น้องเขาบอกว่ามีความชอบเรื่อง
เทคโนโลยีและไปขอเอาโปรแกรมช่วยคนพิการ
ทางสายตามาลงในเครื่อง นับว่าเทคโนโลยี
ปัจจุบันมีส่วนช่วยให้คนที่พิการทางสายตา
สามารถอ่านสิ่งต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย 

คุณครูที่พาน้องๆ มาวิ่งในวันนี้ได้เล่า
ให้ผมฟังต่อว่า แม้เทคโนโลยีจะช่วยการเรียนรู้ 
ได้มาก แต่ยังมีความจ�าเป็นขั้นพื้นฐานที่เด็กๆ 
พิการทางสายตาต้องเรียนรู้การอ่านอักษรเบลล์
ท่ีเป็นตัวนูนแล้วใช้มือลูบคล�าว่าเป็นอักษรอะไร
และเป็นประโยคอะไร หากไม่รู้ ก ข..หรือ A 
B C D.. การจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ จะไปได้ช้า 
นอกจากเรียนวิชาพื้นฐานต่างๆ แล้ว โรงเรียน 
ยังส่งเสริมให้เด็กได้เรียนดนตรีที่ตนเองชอบ 
น้องที่วิ่งกับผมนั้นก�าลังหัดเป่าแซกโซโฟนอยู่ 
ผมถามว่ายากไหม เขาตอบว่ายากมากครับแต่
ฝึกไปก็พอเล่นได้ ตัวผมนั้นเกิดความละอายใจ
เพราะที่บ้านมีเปียโน มีกีต้าร์ มีขิม ฯลฯ แต่ใจ
ไม่กล้าจะเริ่มขยับ รู้สึกว่ามันยาก สงสัยจะท�า
ไม่ได้ ส�าหรับคนพิการนั้นความพิการทางกาย 
เป็นข ้อจ�ากัด ส�าหรับคนดีๆ อวัยวะครบ 
สามสิบสองอย่างเราๆ ท่านๆ นั้นความไม่กล้า 
ความเกียจคร้าน ความรักสบาย ฯลฯ กลายมา
เป็นตัวขัดขวางการพัฒนา

 การก้าวข้ามข้อจ�ากัดนั้นเป็นบทพิสูจน์
ความแข็งแกร่งของจิตใจคน หลังวิ่งเสร็จก็มา

ร่วมมิสซารอบสิบโมงที่วัดเซนต์หลุยส์ มีคุณ
พ่อหนุ่มๆ ท่านหนึ่งเสียดายที่ไม่ทราบชื่อ ท่าน
เทศน์ดมีาก เทศน์เรือ่งของบรรณาธกิารนติยสาร
แฟชั่นชื่อดังแอล (ELLE) ของฝรั่งเศส ชื่อ  
ฌ็อง โดมินิก โบบ้ี ก�าลังมีอนาคตท่ีรุ่งโรจน์  
ในขณะที่อายุเพียง 43 ปี ก็เกิดเส้นเลือดใน 
ก้านสมองแตกขณะขับรถ ก้านสมองนั้นเป็น
ต�าแหน่งที่รวมเอาเส้นประสาทที่ใช้บังคับการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย พอก้านสมองเสียผู้ป่วย
กไ็ม่สามารถขยบัร่างกายต่างๆ ท�าให้เป็นอมัพาต
ทั้งตัว คุณโดมินิกสลบไป 20 วัน พอตื่นขึ้นมา 
ก็พบว่าตัวเองขยับอะไรไม่ได้เลยนอกจาก 
กะพริบตา แต่เนื่องจากสมองส่วนหน้าไม ่
เสียหายจึงยังมีความรู ้สึกนึกคิดเป ็นปกติ 
เพียงแต่ไม่สามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้ 
ทางการแพทย์เรียกโรคนี้ว่าโรค Locked-in 
Syndrome หรือโรคท่ีชีวิตถูกกักขังไว้ในร่าง
ที่ไม่ขยับเขยื้อน

ถ้าเป ็นคนที่ใจไม่สู ้ก็คงได้แต่นอน 
ร้องเพลงอยากตายเร็วๆ แต่คุณโดมินิกนั้น 
ด้วยความท่ีเป็นคนรกัการขดีเขยีนหนงัสอืจนถงึ
เป็นระดบับรรณาธกิาร แกอยากเล่าประสบการณ์
โดยเขียนหนังสือออกมาสักเล่มหนึ่ง ต้ังชื่อว่า 
“The Diving Bell and the Butterfly” 
บรรยายเรื่องราวของชีวิตในอดีตและชีวิต 
ประจ�าวันในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล ถ่ายทอด
ออกมาเป็นหนังสือขายดิบขายดีเทน�้าเทท่า  
สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู ้ได้อ่านท่ัวโลก ใน
ประเทศไทยคุณวัลยา วิวัฒน์ศร ได้ท�าการแปล
และจดัพมิพจ์�าหน่ายโดยส�านกัพมิพ์ผเีสือ้ตัง้แต่
ปี 2541 ใช้ชื่อว่า “ชุดประดาน�้าและผีเสื้อ” ซึ่ง
สะท้อนความอึดอัดทางกายของผู้ป่วยเหมือน
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สวมชดุประดาน�า้ในขณะทีค่วามรู้สกึนกึคดิกลบั
เหมือนผีเสื้อที่โบยบินอย่างเสรี

 ความน่าสนใจอยูท่ีโ่บบีเ้ขยีนหนงัสอืได้
อย่างไรทั้งที่ขยับตัวไม่ได้ยกเว้นการกะพริบตา 
ข้างซ้าย แกได้คนมาช่วยหนึ่งคนท่ีเป็นคนใน
วงการหนงัสอืเหมอืนกนั นกัเขยีนจะรูว่้ามอีกัษร
อะไรที่ใช้บ่อยๆ ในการเขียนหนังสือ แล้วเอา
อักษรเหล่านั้นมาเรียงกัน พร้อมกับชี้ไปทีละ
อักษร ถ้าใช่ คุณโดมินิกก็จะกะพริบตาสองครั้ง  
จากทีละอักษรเรียงเป็นทีละค�า จากทีละค�า
เรียงเป็นประโยค จากประโยคก็เอามาเรียงเป็น 
เรื่องราวแต่ละบท ท�าอย่างนี้จนได้หนังสือ
สมบูรณ์แบบออกมา ตามสถติแิกต้องกะพรบิตา
ถึง 200,000 ครั้ง ค�าหนึ่งค�าใช้เวลาสองนาที ใช้
เวลา 10 เดือนเต็มโดยท�างานวันละ 4 ชั่วโมง 
พอหนงัสอืพมิพ์ออกมาเป็นรปูเล่มเสรจ็เรยีบร้อย

เพียงสองวัน คุณโดมินิกก็จากไปอย่างสงบ 
ในวนัที ่9 มนีาคม 1997 หลงัได้ท�าภารกจิทีย่ิง่ใหญ่ 
ลุล่วงไป

ได้เห็นตัวอย่างของน้องที่สายตาพิการ
และได้ยินได ้อ ่านเรื่องราวของคุณโดมินิก  
ท�าให้ผมสรุปได้ว่าข้อจ�ากัดจากความบกพร่อง
หรือพิการทางกายไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการท�า
สิ่งที่ตั้งใจ แต่ความพิการทางใจต่างหากที่เป็น
อุปสรรคส�าคัญ พวกเราคงจ�าพระวรสารโดย 
นักบุญมัทธิว บทที่ 25 เกี่ยวกับอุปมาเรื่อง 
เงินตะลันต์ พระเยซูคริสตเจ้าเปรียบเทียบว่า 
นายจ้างเรียกลูกจ้างมาสามคนเพื่อให้เงินไปท�า
ประโยชน์ คนแรกได้เงนิไป 5 ตะลนัต์และเขาเอา
ไปท�างานได้ผลตอบแทนกลับมาอีก 5 ตะลันต์  
คนที่สองได้ไป 2 ตะลันต์และเช่นกันเขาได้เอา
ไปท�าให้เกิดประโยชน์กลับมาอีกสองตะลันต์  
แต่คนที่สามนั้นนายจ้างให้เพียง 1 ตะลันต์  
คนนี้บ่นน้อยอกน้อยใจว่ามีต้นทุนน้อยจะเอาไป
ท�าอะไรได้ เลยอยู่เฉยๆ พอกลับมาก็รายงาน
ว่าเอาตะลันต์ของท่านคืนไปเถิด พระเยซ ู
คริสตเจ้าจึงสรุปเตือนใจศิษย์ว่า พระเจ้าได้ให้
พระพรส�าหรับทุกคน ไม่ส�าคัญว่าบางคนมีมาก
หรือมีน้อย แต่ขึ้นอยู่ว่าเราได้พัฒนาพระพรนั้น
ให้เพิ่มพูนขึ้นมาและใช้ประโยชน์อย่างไร 
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

preaching = การเทศน์ การแสดงธรรม
precept = ค�าสั่ง ข้อห้าม ข้อบังคับ
Precious Blood, the = พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (ของพระเยซูเจ้า)
Precursor  = ผู้ประกาศพระคริสตเจ้า (หมายถึงนักบุญยอห์น บัปติสต์)
predestination = 1) ลิขิต การก�าหนดล่วงหน้า ข้อก�าหนดล่วงหน้า
   2) พระลิขิต, เทวลิขิต (เกี่ยวกับการก�าหนดของพระเจ้า 
    ตั้งแต่ก่อนสร้างโลก - อฟ 1:4-12)
   3) พระลิขิตของพระเจ้า (เกี่ยวกับการก�าหนดวิถีด�ารง  
    ชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางถึงความรอด -   
    รม 8:28-30)
 Predestinarianism  = ลิขิตนิยม (ทฤษฎีเกี่ยวกับพระลิขิตของพระเจ้า  
   ตามความเชื่อของ จอห์น แคล์วิน ซึ่งสอนว่าพระเจ้าทรง 
   ก�าหนดให้บางคนที่พระองค์เลือกสรรเท่านั้นรอด  
   พระองค์ไม่ได้มีพระประสงค์ให้ทุกคนรอด)
  Predetermination  = พระลิขิตของพระเจ้า (ที่ก�าหนดให้ทุกคนรอดตั้งแต่ 
   นิรันดรภาพ โดย ท�าให้บางคนรอดด้วยการประทาน 
   พระหรรษทานสัมฤทธิผลที่ไม่ท�าลายเจตจ�านงเสรีของผู้รับ 
   ส่วนอีกบางคนพระองค์ประทานพระหรรษทานพอเพียง  
   ซึ่งถ้าเขายอมรับด้วยเจตจ�านง เขาก็จะรอด)
predisposition = ความพร้อมที่จะรับ
Preface of the Mass = บทเริ่มขอบพระคุณ (ในมิสซา)
Prefect = สมณมณตรี (ต�าแหน่งบริหารจัดการสมณกระทรวง   
   หรือเทียบเท่า)
 apostolic prefect = สังฆรักษ์ (เป็นพระสงฆ์หรือบางครั้งเป็น titular  
   bishop ที่ด�ารงต�าแหน่ง)
 apostolic prefecture = เขตปกครองของสังฆรักษ์
prejudice = พูดใส่ความ ใส่ร้าย

P
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ท่วงท�านองแห่งรัก
ผงศิลา 

อาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยปรีชาญาณท่านหนึ่ง ท่านมีลูกศิษย์จ�านวนมากท่ีติดตาม 
เพื่อเรียนรู้จากท่าน บ่อยคร้ังท่านสอนศิษย์ของท่านด้วยนิทานเปรียบเทียบและเรื่องเล่าที่เข้าใจยาก  
ท่านไม่ได้สอนศิษย์ด้วยค�าสอนเท่านั้น แต่ท่านสอนพวกเขาด้วยแบบอย่างชีวิตของท่าน

วันหนึ่ง ศิษย์คนหนึ่งถามท่านว่า “อาจารย์ ผมจะท�าอย่างไรเพื่อจะได้รับพระพรแห่ง 
การไม่ตัดสินผู้อื่น” “เจ้าจะได้รับพระพรนี้โดยผ่านทางการภาวนาซ่ึงจะส่งผลมาสู ่ชีวิตของเจ้า”  
อาจารย์ตอบ

“แต่ท�าไมผมไม่เคยได้รับพระพรประการนี้เลย แม้ผมจะภาวนาบ่อยๆ และภาวนาเป็น 
เวลานาน” ศิษย์คนนั้นถามด้วยความสงสัย “เพราะการภาวนาของเจ้ายังไม่ถูกต้อง” อาจารย์ตอบ 
พร้อมทั้งมองศิษย์ของท่านด้วยความปรานี

“แล้วการภาวนาที่ถูกต้องเป็นอย่างไรครับ” ศิษย์ถาม “การภาวนาที่ถูกต้อง คือ การภาวนาที่
มุ่งสู่หัวใจของพระเจ้า” อาจารย์ตอบ “แล้วผมจะท�าได้อย่างไร” ศิษย์ถามต่อไปด้วยความงุนงง 

“เจ้าท�าได้โดยตระหนักรู้อยู่เสมอว่า ทุกคนที่ท�าบาป พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาก�าลังท�าอะไรลงไป 
ดังนั้น พวกเขาจึงสมควรที่จะได้รับการอภัย และนี่คือการภาวนาที่มุ่งสู่หัวใจของพระเจ้า ซึ่งน�าพระพร
การไม่ตัดสินผู้อื่นมาสู่ชีวิตของเจ้าอย่างแน่นอน” 

ชวนเราพึง

 เรือ่งเล่าเรือ่งนีท้ำาให้พ่อคดิถงึคำาสอนของพระเยซเูจ้าทีว่่า “ จงเป็นผูเ้มตตากรุณาดงัที่

พระบดิาของท่านทรงพระเมตตากรณุาเถดิ อย่าตดัสนิเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตดัสนิท่าน อย่า

กล่าวโทษเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน จงให้อภยัเขา แล้วพระเจ้าจะทรงให้อภยัท่าน” 

(ลก 6:36-38) และพระองค์ทรงให้แบบอย่างแก่เราด้วยคำาภาวนาของพระองค์บนไม้กางเขน 

“พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิด เพราะเขาไม่รู้ว่ากำาลังทำาอะไร” (ลก 23:34)

 พี่น้องที่รัก หากเราทำาได้ตามท่ีพระเยซูเจ้าทรงสอนและให้แบบอย่าง เราไม่เพียงแต่

จะได้รับพระพรแห่งการไม่ตัดสินผู้อื่นเท่านั้น แต่เราจะมีหัวใจเหมือนพระเจ้า เราจะดำาเนินชีวิต

เหมือนกับพระองค์ เราจะมีพระองค์ประทับอยู่ในชีวิตเสมอ และนั่นคือความสุขที่แท้จริงครับ 

พระพรแห่งการไม่ตัดสินผู้อื่น
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พระพรที่ส�าคัญ 'วันเวลา'
ปริญ

เพราะบรรยากาศบ้านคุณตาคุณยาย
ไม่มีไฟฟ้า ค�่ามาก็จุดตะเกียงน�้ามันก๊าดหรือ
ไม่ก็ตะเกียงเจ้าพายุ และก็เพราะค�่ามาก็มืดมิด 
นีแ่หละ ใครต่อใครกม็กัเล่าเรือ่งผีๆ  แถมหลอก
ลูกหลานอย่างฉันซะจนขยาดไปตามๆ กัน  
พี่น้องของฉันอยู่ในเมืองเห็นไฟฟ้าตั้งแต่เกิด 
ทีไ่หนกส็ว่างไสว พอมาอยูบ้่านคุณตาคุณยายนะ  
ค�่ามาก็หัวหดไปตามๆ กัน โดยเฉพาะฉันซึ่ง
กลางวันไปเล่นกับเพื่อนๆ แล้วแต่ละคนก็เล่า
แต่เรือ่งผ ีตรงนัน้มคีนผกูคอตาย ตรงนัน้ยงิกนั 
ตรงนั้นมอเตอร์ไซค์ล้มคอหัก ฯลฯ

เป ็นเรื่องปกติอีกอย ่างหนึ่งเช ่นกัน  
ทุกค�่าคืน คุณยายจะเปิดวิทยุฟังนิยาย แล้ว 
เรื่องที่ฮิตติดนิสัยก็จะเป็นเร่ืองเล่าเกี่ยวกับผี  
จ�าได้ว ่าพอดนตรีขึ้น ตามด้วยเสียงลมพัด  
เสียงหมาหอน และเสียงประกาศ “คณะนกฮูก” 
มันเป็นเสียงโหยหวนท�าเอาขนลุกตั้งแต่ยังไม่ได้
ฟังเลย ฉันจ�าได้ว่าพวกเราหลานๆ พากันนั่ง
ล้อมวงใกล้ยาย เวลาผูเ้ล่าบรรยายถงึตอนทีเ่ห็นผี  
บรรยากาศก็เป็นใจ หลายครั้งพวกเรากอดยาย
แน่น ทั้งกลัวทั้งหัวเราะสนุกสนานเวลาที่เขา 
พักโฆษณา ไม่รู้ตัวเลยจริงๆ ว่าเข้าไปกอดยาย
ได้ยังไง

 ถึงตอนกลางวันในวันหนึ่ง ฉันไปช่วย
คุณตาถอนหญ้าบริเวณต้นกล้วย 

“เจ้ารู ้รึเปล่าที่ก�าลังถอนหญ้านั่นนะ
กล้วยอะไร” 

“ไม่รู้ครับ”

“รู ้ รึ เปล ่าที่ เจ ้ าก�าลังถอนหญ้านี่นะ 
ต้นกล้วยตานี เขาว่ามีผีนางตานี” ตาบอกพร้อม
กับหัวเราะ 

“เอาอีกแล้ว แถวนี้มันมีแต่ผีทั้งนั้น 
อะไรก็บอกแต่เรื่องผีแล้วลูกหลานจะไม่กลัวได้
ยังไงครับตา” ฉันพูดปนบ่นแบบไม่พอใจ

 “แล้วเจ้าจะไปกลัวท�าไม” ตาพูดพร้อม
กับมองหน้าอย่างเอาจริง “คนเรามีพระ ไม่เห็น
ต้องกลัวอะไร ยิ่งเอ็งเป็นลูกผู้ชายด้วย ต้อง 
กล้าหาญสิ”

 “อ้าว แล้วตาไม่กลัวเหรอ”

 “ไม่กลัว” ตาพูดเสียงดัง ดวงตากร้าว
ท่ีจ้องมองฉันเหมือนถ่ายทอดพลังมหาศาลให้  
ฉันรู้สึกฮึดขึ้นมาทันที จริงสิมีพระแล้วจะกลัว 
ท�าไม ลูกผู้ชายต้องไม่กลัว

เรื่องผีๆ
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 หลังอาหารเย็น ค�่าวันนั้นก็เป็นอะไร
ที่เหมือนเดิม หลานๆ นั่งล้อมวงฟังเรื่องราว
ต่างๆ ทีย่ายเล่าให้ฟัง บางเรือ่งสนกุสนานหวัเราะ 
งอหาย บางเรื่องก็น่าสงสาร บรรยากาศแบบนี้ 
ท่ีมันหายไปพร้อมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
โลกแห ่งวัตถุนิยมท�าให ้ความอบอุ ่นแบบ
ครอบครัวหายไป จะมีสักกี่ครอบครัวที่มีโอกาส
ล้อมวงทานข้าวด้วยกัน สักกี่ครอบครัวที่ปู่ย่า 
ตายายมโีอกาสพดูคยุกบัลกูหลานเป็นเวลานานๆ 
แต่ในเวลานั้นฉันเห็นว่าบ้านเป็นสถานที่อบอุ่น
จริงๆ ว่าไปแล้วก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ จัง

แล้วเวลาส�าคัญก็มาถึง นาฬิกาฝาผนัง 
ตีดังบอกเวลา ยายเปิดวิทยุทันทีเหมือนเป็น 
อะไรที่ติดงอมแงม หลานๆ รู้ทันทีว่าเป็นเวลา
สนุกแล้วก็ขนลุกจากเรื่องผีๆ ของคณะ.......  
“นกฮูก” 

 “อ้าว เจ้าไปนั่นไกลจัง ไม่กลัวนิ” ยาย
ร้องเรียกฉัน

 “ลูกผู้ชายไม่กลัวหรอก มีพระอยู่ในตัว
กลัวอะไร” ฉันตอบดังอย่างมั่นใจ

 “ปล่อยมันไปเลยยาย” เสียงพี่สาวฉัน
กระแนะกระแหน ส่วนฉันมั่นใจเพราะบ่ายวันนี้
ตาให้พลังมาเต็มที่

 เสียงนิยายเล่าถึงชายคนหนึ่งที่หลง
ทางในที่เปลี่ยว ไม่มีบ้านสักหลังแถวนั้น มืดค�่า
แล้วจะพักที่ไหนดีเพราะน�้ามันรถก�าลังจะหมด 

ในความกลัวและพะวงนั้นเองมองไปสุดสายตา 
มีแสงไฟ เขาดีใจมากเพราะขับรถไปเห็นเป็น 
บ้านหลังหนึ่ง น�้ามันรถหมดพอดี เขาลงจากรถ
เดินไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อขอพักในยามค�่าคืนนั้น

ยิ่งเดินเข้าไปใกล้ก็ยิ่งได้กลิ่นแปลกๆ 
มันเหมือนกลิ่นอะไรที่เน่าเหม็น ลมโชยพัดแรง
ปะทะหน้า แล้วมันก็ช่างบังเอิญมากเลยท่ีตอน
นั้นลมแรงพัดมาจริงๆ เสียงกิ่งมะม่วงหน้าบ้าน
ยายมันไหวแรงมาก ฟ้าแลบเป็นระยะตามเวลา
หน้าฝนที่ตกถูกต้องตามฤดูกาล

 พร้อมกันเลยที่ชายคนนั้นเปิดประตู
เข้าไปในบ้าน เสียงดนตรีบรรเลงดัง

 “ตูม” เสียงลูกหลานแหกปากร้องลั่น 
เป็นเวลาเดียวกันที่ทั้งผีในนิยายออกมา แล้ว
มะม่วงแก้วเจ้ากรรมตกใส่หลังคาสังกะสีดังลั่น

 “อ้าว ไหนเจ้าบอกว่าไม่กลวัผ”ี ยายร้อง
ดงัลัน่ใส่ฉนั “เจ้าบอกมพีระไง แล้งไหงเจ้ามานัง่
ตักยายคนแรกเลย”

เจ้าทกุคนทีพ่ากันกอดยายได้แต่รอบนอก  
ส่วนฉันเองก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าเหาะมานั่งตักยาย
ต้ังแต่เมื่อไหร่ ทุกคนฮาลั่นมีแต่ฉันเท่านั้นท่ี
อายแทบแทรกไม้กระดานบ้านหน ีว่าแต่วนันัน้ที ่
ตาบอกว่ามีพระอยู่กับตัว เรามันลูกผู้ชายและ
พลังต่างๆ มันหายไปไหนกันหมด ทุกวันนี้เห็น
มะม่วงแก้วท่ีไรอดไม่ได้จะคิดถึงความขายหน้า
เก่าๆ ที่เล่ามานี้จัง 
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

ดิฉันเคยทราบมาว่า คนเราควรอยู่ใกล้กับ
คนแบบใดจงึจะช่วยพฒันาตนเอง ซึง่ส�าคัญกบัชวีติ 
และได้มีการวิเคราะห์ออกมา 3 ประเภท ดังนี้  
1. คนดี 2. คนที่มองบวก และ 3. คนเก่ง

 ประเภทแรก “คนดี” คงต้องยอมรับว่า
สมัยนีค้นดีหายาก เพราะคนส่วนใหญ่มกัจะเหน็แก่
ตนเองเป็นหลกั ไม่สนใจคนรอบข้าง ความเอือ้อาทร 
ไม่อยูใ่นจติใจ เพราะต้องแก่งแย่งชงิดีชงิเด่น ใครดี
ใครอยู ่ซึง่เม่ือเดก็ๆ เหน็ตวัอย่างจากพ่อแม่ ผูใ้หญ่ 
หรอืเพื่อนๆ เขาก็จะลอกเลียนแบบ จนติดเป็นนสิัย

 ดิฉันจึงภาวนาขอพระให้ได้พบ ได้รู ้จัก 
และใกล้ชิดกับคนดีๆ เพื่อเราจะได้เลียนแบบฉบับ 
ที่ดีๆ ได้ซึมซับเข้าไปในจิตใจ แล้วพระเจ้าก็ทรง 
สดับฟังทนัที โดยจากแฟนคลบัทีต่ดิตามคอลมัน์ของ
ดิฉัน ได้โทรศัพท์เข้ามาหา และจากการที่ได้คุยกัน  
ได้รูน้สิยัและการใช้ชีวิต ท�าให้เรารู้สกึประทบัใจมาก 
ดังเช่น รุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาพยายามใช้อาชีพพยาบาล
ของเขาอย่างเต็มที่ อุทิศทั้งชีวิต เพื่อคนป่วย ท�า
ทุกอย่างด้วยการทุ่มเท เสียสละ เต็มใจ ได้สั่งสอน 
อบรม และหล่อหลอมให้ลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนดี  
เขาพยายามดูแลคนเจ็บคนป่วยเสมือนญาติ บรรดา
ลกูศิษย์ลกูหาจงึรกัและยกย่อง เพราะได้รบัแบบอย่าง 
ที่ดี จนพี่คนนี้ปลดเกษียณ แต่ทุกวันนี้พี่คนนี ้
ก็ยังรักหน้าที่นี้ โดยอุทิศแรงกาย และแรงใจไป 
ช่วยงานของพระศาสนจกัร ออกเยีย่มผูส้งูอาย ุคนป่วย 
ตามหมู่บ้าน บนดอย บนเขา ช่วยตรวจรักษาตาม
ความสามารถ โดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆ พี่เขา

ท�างานของพระที่มอบให้นั้นด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม  
ท�าจากใจ ไม่คิดถึงความเหน็ดเหนื่อย ท�าแล้วมี 
ความสุข อีกทั้งเพราะพี่เขาเป็นคนดีและศรัทธา

ประเภทท่ี 2 “คนท่ีมองบวก” หรอืท่ีเรยีกกนัว่า  
คนมองโลกในแง่ดี ซึ่งคนประเภทนี้ใครๆ ก็อยาก
อยูใ่กล้ เพราะเขาจะท�าให้คนทีอ่ยูใ่กล้นัน้มคีวามสขุ  
ไม่คิดมาก สดใสยิ้มแย้ม ร่าเริงและมีอารมณ์ดี  
คนประเภทนีม้สีติ ไม่กงัวล ไม่เครยีด ไม่ต่ืนตระหนก  
เพราะโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่อาจจะกังวลว่าจะเกิด
เรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วเขาจะท�าอย่างไร เตรียมคิด 
แก้ปัญหาต่างๆ นานา กลุม้ใจ วิตกไปหมด แทนท่ีเขา 
จะใช้ชีวิตสบายๆ อย่างมีความสุข เขากลับยอมรับ
แบกความทุกข์ไว้ อย่างนี้ถือว่าเขาขาดทุนแล้ว  
เพราะมันอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่เขาคาดคิด 
หรือห่วงเกินควร และวิตกจนเกินไปก็ได้

 ดิฉันเคยอ่านเรื่องหนึ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งเล่า
ว่า เขามองโลกในแง่ร้ายมาตลอดชีวิต ไม่ไว้ใจใคร 
หรอืแม้แต่ตนเองเขากย็งัไม่มัน่ใจในทกุสิง่ทกุอย่างที่
เขาท�าลงไป เช่น เขาออกจากบ้านด้วยความรีบร้อน 
เพื่อไปซ้ือข้าวของท่ีในเมือง ใจก็พะวงว่าจะมี 
รถประจ�าทางผ่านมาอีกไหม จะรอนานไหม บนรถ
จะมท่ีีว่างให้นัง่ไหม แล้วพอได้นัง่รถกส็บายใจขึน้มา
หน่อย แต่อีกสักครู่พอใกล้จะถึงที่หมาย ทันใดเขา
ก็คิดได้ว่า เขารีบร้อนเกินไป จนไม่ได้เดินกลับไป
ดูเตาแก๊ส เขาไม่แน่ใจว่าได้ปิดวาล์วหรือเปล่า และ
ได้ลอ็กประตหูลงับ้านดแีล้วหรอืไม่ เขาคดิว่าถ้ากลบั
ไปบ้านไม่ทันแล้วเกิดไฟไหม้บ้านจะท�าอย่างไร หรือ

ควรอยู่ใกล้คนแบบไหน
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หากเขาลมืลอ็กประตหูลงับ้าน ถ้าพวกขโมยหรอืโจร
ย่องเข้ามาในบ้าน แล้วขโมยของมค่ีาในบ้านไปจะท�า
อย่างไร เขาวติกกงัวลและคิดไปต่างๆ นานา ใบหน้า
ของหญิงสาวซีดเผือก เขารีบๆ ซื้อของอย่างเร่งด่วน 
และรบีขึน้รถกลบับ้านทนัท ีแต่ปรากฏว่าเมือ่เขากลบั
ถึงบ้าน ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเป็นปกติเหมือนเดิม

บ้านอยู่ในสภาพเรียบร้อย เขาปิดวาล์ว 
ถังแก๊ส และปิดประตูแล้วเรียบร้อย นี่เป็นเพราะเขา
ใจร้อน ขาดสต ิและไม่ได้ดอูย่างแน่ชดั เหล่านีจ้งึเป็น
บทเรยีนให้เขาต้องปรบัตวัใหม่ ท�าทกุอย่างด้วยความ
รอบคอบ ซึ่งบ่อยครั้งการที่เรารีบๆ เร่งๆ ท�าสิ่งนั้น 
ท�าสิง่นี ้หรอืท�าอะไรๆ กร็บีๆ จติใจไม่ได้อยูก่บัสิง่ทีท่�า  
ผู้ใหญ่จึงมักสอนว่า เราต้องควบคุมสติ อย่าหุนหัน 
วูว่าม เจ้าอารมณ์ หรอืโวยวาย แต่ต้องรูจ้กัยบัยัง้จติใจ  
ควบคุมสติให้อยู่ แล้วจึงค่อยลงมือท�ากิจการต่างๆ 
อย่างรู้ตัวและมีสติ

ขอยกตวัอย่างอกีกรณหีนึง่ ส�าหรบัคนท่ีชอบ
ขบัรถแซงกันไปแซงกันมา ปาดหน้ากันอย่างกระชัน้ชดิ  
ซึ่งก็ย่อมส่งผลให้เกิดความไม่พอใจ อารมณ์ขึ้น  
บางคนจอดรถลงไปต่อว่าต่อขาน เอาเร่ืองเอาราวกนั  
จนเกิดเหตุบานปลายใหญ่โตถึงขั้นสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน แต่ส�าหรับคนที่มองบวก หรือคิดบวก 
เขากลับให้อภัย ปล่อยวาง และคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่ง 
ก�าลังรีบเร่งเพื่อจะไปส่งของให้ทันเวลา มิฉะนั้น
อาจจะเสียลูกค้า หรืออาจจะตกงานได้ หรือเขาอาจ
จะต้องรีบพาคนป่วยไปส่งโรงพยาบาล ซึ่งคนมอง
บวกก็เข้าใจและไม่โกรธเคือง ชีวิตก็มีแต่ความสุข  
ไม่เอาสิง่ไม่ดีเข้ามาแบกเอาไว้ หรือท�าให้รกสมอง อย่า
ลมืว่าในทกุๆ วันเรากเ็จอปัญหาแปลกๆ อยูแ่ล้ว ดบ้ีาง  
ร้ายบ้าง แต่ถ้าเรารู้จักปล่อยวาง เราจะมีความสุข  
จึงควรอยู่ใกล้คนอารมณ์ดี คนที่มองในแง่บวก

 ประเภทสดุท้ายคอื “คนเก่ง” คนประเภทนี้ 
น่าคบ น่าอยูใ่กล้ๆ มากกว่าคนทีช่อบเอาแต่เทีย่วเตร่  
ใช้จ่ายเงนิไปวนัๆ ไม่แสวงหาความรู ้แต่คนเก่งเขาจะ
ใช้เวลาให้เกดิประโยชน์ และมคีวามคดิสร้างสรรค์...  
ดฉินัขอยกตัวอย่างตอนท่ีลกูๆ ยงัเลก็ๆ นัน้ กจ็ะสอน 
ให้ลกูคบคนเรยีนเก่ง แต่ต้องเป็นคนดด้ีวย เพือ่ลกู
เราจะได้เลยีนแบบเขา ในเรือ่งการต้ังใจเรยีน เชือ่ฟัง
ครู ไม่เกเร และเพียงไม่นานดิฉันก็สังเกตได้ว่า ลูก
ของเราจากสติปัญญาปานกลาง เขากส็ามารถสอบได้
คะแนนสูงขึ้นๆ เหมือนเพื่อนของเขา เขากลายเป็น
เด็กที่รักดี รักการศึกษาเล่าเรียน และเขาเรียนได้ดี
มากๆ จนได้เกียรตินิยมในที่สุด 

เมือ่มาถงึวนันี ้วนัท่ีพวกหลานๆ ค่อยๆ โตขึน้  
พวกเขาก็เช่นเดียวกัน จากเด็กที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียน
เท่าใดนัก จะด้วยเหตุผลต่างๆ นานา แต่เมื่อเขาได้
คบกับกลุ่มเพื่อนๆ ที่ตั้งใจเรียนหรือเรียนเก่ง เขาก็
ปฏบัิติตามแบบค่อยเป็นค่อยไปจนในท่ีสดุ เขาได้รบั  
“ใบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี” เป็น
ประจ�าทกุปี ซึง่น�าความสขุใจ ความภมูใิจมาสูพ่่อแม่ 
ของเขา 

ขอวงิวอนให้ท่านผูอ่้าน และบรรดาแฟนคลบั 
ทุกท่านได้ลองวิเคราะห์ดูว่า ท่านก�าลังอยู่ใกล้กับ
คนประเภทใด แต่ที่ส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใด ขอให้คิด
เสมอว่า เราทุกคนมีพระเยซูเจ้าท่ีทรงมีพระเมตตา
เหลือล้น ทรงเป็นพระอาจารย์ และทรงเป็นเพื่อน
ร่วมทางในทุกย่างก้าวของชีวิต หากเรายึดพระองค์
เป็นพระฉบับแบบและเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วล่ะก้อ 
เมื่อนั้นก็ขอให้เชื่อและมั่นใจได้เลยว่าเราจะเห็น
หนทางสูเ่มอืงสวรรค์อย่างเด่นชดั และเราจะไม่หลง
ทางอย่างแน่นอน 
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ไม่นานมานีผู้เ้ขยีนได้มีโอกาสได้ถกความคดิ 
กบักลัยาณมติรท่านหนึง่ทีส่นทิกนัมาก เธอตัง้ค�าถาม 
หนึ่งกับผู ้เขียนว่า“ปัญหากับอุปสรรคเหมือนกัน
ไหม?”

จ�าได้ว่า พอได้ฟังค�าถามขึ้นมา ผู้เขียน 
หยุดชะงักไปสักระยะหนึ่ง พร้อมกับการคิดและ 
พดูพมึพ�าทวนค�าถามนัน้อกีครัง้ ด้วยเหตทุีว่่า หากได้ 
พูดคุยกับกัณยาณมิตรคนนี้เมื่อใด จะได้เรียนรู้ 
บางอย่างกลับไปด้วยทุกครั้ง ซึ่งถ้าเธอได้ตั้งค�าถาม 
ขึ้นมาเช ่นนี้แล ้ว คงอยากถกป ัญญากันเพื่อ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

“ตกลงว่า ปัญหากับอุปสรรคเหมือนกัน
ไหม?” เธอเอ่ยถามขึน้มาอกีครัง้ผูเ้ขยีนจงึตอบกลบั
ไปว่า “ถ้าฟังแบบเร็วๆ ไม่คิดอะไรมาก ก็คงตอบว่า 
เหมือนกนั แต่เมือ่ได้ทวนดแูล้ว คดิว่าไม่เหมอืนกนั”

ผู้เขียนเอง เมื่อได้กลับมาพิจารณาและคิด
ต่อภายหลังจากการถกปัญญากันในช่วงระยะเวลา
สั้นๆ จึงอยากจะแลกเปลี่ยน แบ่งปันกันต่อจากสิ่ง
ที่ได้ฉุกและได้คิด

เชื่อว ่ า เราเคยได ้ยินคนสองคนมอง
สถานการณ์เดยีวกนัแต่รู้สกึแตกต่างกนั คนหลายคน 
ตกอยู่ในสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวานเหมือนกัน 
แต่กลับมีปฏิกิริยาต่อเรื่องราวที่อยู่ตรงหน้าต่างกัน

 “งานเข้าแน่ๆ เสร็จแน่ๆ เจอปัญหาใหญ่เลย
งานนี ้ตายแน่เลย” กบั “ทีฟั่งเล่ามา ยงัไม่เหน็ว่ามนั
จะเป็นปัญหาตรงไหนเลย... คิดมากไปหรือเปล่า”

 “ไม่มีปัญหาสบายมากพี่แค่นี้ จัดการได้” 
กับ“โอ๊ย... เสียเวลาอีกแล้ว แบบนี้ทุกที มีปัญหา
ไม่รู้จักหยุดหย่อน ต้องสะดุดทุกครั้งไปสินี่”

สถานการณ์เดียวกัน แต่การจัดการต่อ 
เรื่องราวที่เหมือนกัน กลับกระท�าได้แตกต่างกัน
เพราะคิดต่าง รู้สึกต่าง จึงท�าต่าง

เมือ่เริม่คดิว่ามเีรือ่งท่ีเกดิขึน้ ไม่มปัีญหาเรา
เองก็จะไม่เคยจะคิดว่า เรื่องราวนั้น เป็นอุปสรรค

จึงไม่มีทั้งปัญหา หรือ ไม่มีทั้งอุปสรรค
เมื่อเริ่มคิดว่าเกิดปัญหา มีปัญหาแน่ๆ นั่น

คอืการมอีปุสรรค ทีอ่าจเป็นอปุสรรคทีม่อียูจ่รงิ หรอื
เป็นอุปสรรคที่เราสร้างขึ้นจากความคิด ความกังวล 
เพราะเราจุดชนวน “ปัญหา” ขึ้นมา

หากมีอุปสรรคขวางกั้นอยู ่จริง ก็ขึ้นกับ 
ตวัเราแล้วว่า ระดบัทีเ่ราให้ค่ากบัอปุสรรคมมีากน้อย 
แค่ไหน 

เมื่อให้ค่ากับอุปสรรคที่ต้องเผชิญในระดับ
มากถึงมากที่สุด มองว่าอุปสรรคที่เผชิญอยู่หนักอึ้ง
และใหญ่ยิ่งนัก เราไม่สามารถควบคุมหรือจัดการ
ได้อุปสรรคนั้น จะท�าให้เราเป็นปัญหาและจะท�าให้
เรารูส้ึกว่าเกดิปญัหา และจะคดิค�าถามที่เวยีนวนอยู่
กับปัญหา และคิดหาปัญหาเพิ่มขึ้น

เมื่อให้ค่ากับอุปสรรคที่ต้องเผชิญในระดับ
ปานกลางหรือในระดับเล็กน้อย เราจะรู้สึกว่าเรา
ควบคุมอุปสรรคนั้นได้อยู่ อุปสรรคเพียงท�าให้เรา
ชะงักหรือสะดุดชั่วครู่ เมื่อตั้งสติได้ เราจะคิดหา
หนทางเพื่อออกจากอุปสรรคนั้น 

คนที่หาปัญหาในอุปสรรคจึงใช้เวลาอยู่กับ
สิ่งท่ีแก้ไม่ได้ จึงวนเวียนและเวียนวนอยู่กับปัญหา
เสียเวลาเสียอารมณ์เสียหัว กับการตกหล่มกับ
ทั้งอุปสรรคและทั้งปัญหา ต่างจากคนที่เผชิญกับ
อุปสรรคแล้วพยายามคิดหาทางออก เขาจะใช้เวลา

(ไม่) มีปัญหา

คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย มศว. 
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น้อยกว่าที่จะต้องจมหรืออยู่กับอุปสรรค
ตัวอย่างเช่นฝนตกลงมา ตอนเวลาเลิกงาน

พอดีถือว่าเป็นปัญหา หรืออุปสรรคหรือไม่
ไม่เป็นทั้งปัญหาและไม่เป็นทั้งอุปสรรค 

หากเรายงัไม่คดิจะกลบับ้าน อยากนัง่ท�างานต่อไปอกี 
จนกว่างานจะเสร็จ ฝนที่ตกอยู่ก็ตกต่อไป เราก็นั่ง
ท�างานไปได้ 

เป็นอปุสรรคและเป็นปัญหา หากเห็นฝนตก 
ตอนเลกิงาน แล้วเร่ิมบ่น “ท�าไมต้องมาตกกนัตอนนี้
ด้วย ไม่ตกเวลาอื่นแล้วจะกลับอย่างไรดี ร่มก็ไม่ได้
เอามา เกิดน�้าท่วมขึ้นมา รถติด ปวดท้องเข้าห้องน�้า 
จะหาห้องน�า้ทีไ่หนเข้า แย่แน่ ถ้าโดนละอองฝนพรุง่นี ้
ตื่นมา ไม่รู้จะเป็นหวัด เป็นไข้หรือไม่” (ติดกับดัก
อปุสรรคและคดิวน เหน็แต่ปัญหา จนเกดิเป็นความ
กังวลเสียจิต เสียจริต เสียเวลากับการสร้างปัญหา)

เป็นอุปสรรคแต่ไม่เป็นปัญหา เพราะฝน
ตกตอนเลิกงาน ท�าให้ไม่เกิดความคล่องตัวในการ 
เดินทางจะต้องใช้เวลานาน กว่าจะถงึบ้าน (อปุสรรค) 
แต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวเข้าห้องน�้าให้เรียบร้อย ฟังวิทยุ  
หาอะไรท�าตอนอยูบ่นรถ โทรบอกทางบ้านว่าจะกลบัค�า่ 
เพราะฝนตก หรือจะไปหาอะไรดื่มร้อนๆ พร้อม
เพื่อนๆ นั่งคุยกันไปพลางรอฝนซาก่อนกลับ (หา
ทางออก) อาจไม่คล่องตัวเท่าใดแต่จัดการได้

เม่ือใดเราเร่ิมแยกปัญหา ออกจากอปุสรรคได้  
จะท�าให้เราไวขึน้ กบัการเลอืกว่าจะแก้ไขปัญหาหรอื
แก้ไขที่อุปสรรค 

หากอุปสรรคบางเร่ืองสามารถย้าย เคลือ่น ขจดั  
ก�าจัดให้หมดไปได้ ก็คงไม่ยาก แต่หากอุปสรรค
เคล่ือนไม่ได้ ควบคมุไม่อยู ่เข้ามาอยูใ่นสถานการณ์ 
จนท�าให้เกิดปัญหา เราอาจต้องแก้ตัวปัญหา ไม่ใช่
อุปสรรค

เราไม่สามารถย้ายฝนให้ตกที่อื่นเพราะฝน
ตกหนักเป็นอุปสรรค ที่เราควบคุมไม่ได้

เราแก้ปัญหาที่เกิดตามมาได้จากอุปสรรค 
(ฝนตกหนัก)ด้วยการหาทางเลือก และทางออก
ที่เหมาะสมให้กับตนเองหากต้องรีบกลับบ้านและ 
ฝ่าฝนเมื่อถึงบ้าน รีบเช็ดตัว อาบน�้า รักษาสุขภาพ
ให้ดี เราก็จะหมดปัญหาแต่อุปสรรคยังไม่หมด  
และยังคงจะมาอีก 

 หากวันหนึ่งวันใดมองอุปสรรค เป ็น 
โอกาส.... อปุสรรค จะแปลงเป็นความท้าทาย ปัญหา
จะหาย เกิดเป็นความอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง 
อยากเสี่ยง อยากเผชิญ

ไม่มีอุปสรรคไม่คิดสร้างปัญหาสิ่งท่ีได้คือ 
เหตุการณ์ปกติ

ไม่มีอุปสรรคแต่พยายามคิดหาอุปสรรค 
สร้างอุปสรรคขึ้น สิ่งที่ได้คือ สร้างปัญหา หาเรื่อง
ใส่ตัว

มอีปุสรรคยงัคงเห็นอปุสรรค ยงัเวยีนวนอยู่
กับอุปสรรคที่มี สิ่งที่ได้คือ ปัญหาและความเครียด 

มีอุปสรรคยังคงเห็นอุปสรรค ตั้ งสติ  
หาทางออกให้พ้นจากอุปสรรค สิ่งที่ได้ คือ ค�าตอบ
เพื่อแก้ไขอุปสรรค จึงท�าให้ไม่เกิดปัญหา

มอีปุสรรค เปลีย่นอปุสรรคเป็นความท้าทาย 
แม้ข้ามผ่านไม่ส�าเร็จ สิ่งที่ได้คือ ความสนุกใน 
การเรียนรู้ และความเพียรพยายามที่มากขึ้น

มอีปุสรรค เปลีย่นอปุสรรคเป็นความท้าทาย  
และข้ามผ่านได้ส�าเร็จ สิ่งที่ได้คือ ปัญญา

ฝึกตนเองให้เป็นคนท่ีมองเห็นทางออก มใิช่
เหน็ปัญหา เพราะอปุสรรคเปลีย่นยาก เปลีย่นวธิคีดิ 
และรูปแบบการคิดใหม่ จากการติดปัญหา เป็นติด
ปัญญาให้กับตัวเองน่าจะดีกว่า มิใช่หรือ 
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ภาพเคียงค�า 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

....จากละครย้อน “บุพเพสันนิวาส” คนในชาติสร้างสีสันกันยกใหญ่

ปลุกกระแสหลานลูกคนทุกวัย แต่งชุดไทยไปสถานโบราณเรือง

.....บทละครชี้ชัดประวัติศาสตร์ เป็นโอกาสจัดแต่งเขียวแดงเหลือง

ตระเวนล่องท่องไปที่ในเมือง ดูประเทืองงดงามเพื่อตามรอย

.....หวังจะสวยพอพอกับออเจ้า จัดให้เข้าเครื่องใช้และไม้สอย

ได้เวลาหน้าจอเฝ้ารอคอย ไว้เมาส์มอยอัปเดตทั้งเฟซไลน์

.....ละครดีมีผ่านนานนานเรื่อง ที่ครบเครื่องสาระหลักมักเงียบหาย

ถ้านำ้าเน่าตบตีนี่สบาย เรื่องงมงายสไตล์ถนัดผู้จัดเฮ

.....เรื่องแก่งแย่งชิงดีมีตลอด ต้องแทรกสอดเอาไว้ให้โก้เก๋

คุณธรรมควรใส่ใจไม่โอเค โอละเห่พิศความตามคนดู

.....อย่าเห่อตามละครวอนให้คิด แยกถูกผิดทุกตอนละครสร้าง

มองสิ่งดีมีเห็นเป็นแนวทาง ควรปล่อยวางเพื่อจิตชีวิตดี

   “ดูละครดี ชีวิตก็ดี”
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ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

ละครเรือ่ง “บพุเพสนันิวาส” ทีท่�าใหผู้ใ้หญจ่�านวนมาก 
ที่ไม่เคยติดละคร... ก็ติดละคร และเริ่มเข้าใจค�าของ 
คนรุน่ใหมท่ี่วา่ “รู้สกึฟิน... จนจิกหมอน” น้ันเปน็อยา่งไร... 
และตั้งหน้าตั้งตารอดูละครเร่ือง “พรหมลิขิต” ซึ่งก็คือ
ละคร “บุพเพสันนิวาส ภาค 2” นั่นเอง...

ในระหว่างน้ีก็มีค�าถามต่างๆ จากคริสตชนคน 
รุ่นใหม่เข้ามามากมาย อาทิ

“บุพเพสันนิวาสมีจริงหรือ?”
“กรู้็นะวา่ศาสนาคริสตไ์มเ่ชือ่เร่ืองชาตกิอ่น... แตค่น

ที่เกิดมาเป็นคู่เราน่ะ มีหรือไม่?”
“พระเจ้าส่งคู่แท้มาให้เราใช่หรือไม่?”
“จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ คนทีเ่ราคบอยูเ่ปน็คูแ่ทห้รอืไม?่”
“แล้วเราจะหาคู่แท้ได้ที่ไหน?”
“เราจะสวดภาวนาขอพระเจ้าให้ประทานคู่แท้ให้เรา

ได้ไหม ... สวดบทไหนดี”
ครสิตชนคนรุ่นใหมเ่ล่าวา่ ผูใ้หญบ่างท่านกใ็หค้�าตอบ 

เขาว่า “ในศาสนาคริสต์ไม่มีความเชื่อเรื่องนี้ ... จบนะ ...” 
“เธอไม่ตอ้งหว่งหรอก ถงึเวลากเ็จอเอง” ... คนรุน่ใหมบ่างคน 
บอกว่า “ตอนนี้ก็ 30 กว่าเยอะๆแล้ว ยังไม่เจอเลย สงสัย
เราเกดิมาไรคู้เ่สยีแลว้ ... แหะ แหะ” แลว้กย็ิม้ๆ ... “กลบัไป 
ดูละครย้อนหลังต่อดีกว่า” ...

เม่ือผมได้ฟังแล้ว ผมสนใจอยากหาค�าตอบเรื่อง
บุพเพสันนิวาสและพรหมลิขิตน้ีจากคริสตชนคนรุ่นใหม่
ด้วยกันเอง ... เพราะผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ย่อมเป็นผู้แพร่
ธรรมในหมูค่นรุน่ใหมก่นัเองครบั ... พวกเขามวีธิคีดิและ

ความรักแบบ
บุพเพสันนิวาส
ถามตอบตรงใจจาก
คริสตชนคนรุ่นใหม่

ภาษาที่เข้าถึงใจของคนรุ่นเดียวกันกับเขาครับ ... 

ผมรวบรวม 8 ค�าตอบตรงใจจากคริสตชนคน 
รุ่นใหม่ที่น่าสนใจมากๆ ดังนี้ครับ

1) บุพเพสันนิวาสไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ 

แต่เป็นวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อเราทุกคนที่เป็น
คนไทยอยู่แล้ว เราได้อ่านหนังสือ ฟังบทเพลง ดูหนัง  
ดลูะคร ท�าใหเ้รามคีวามคดิเรือ่งบพุเพสนันวิาส เรือ่งคูแ่ท ้
และอยากพบเจอคู่แท้เกิดขึ้นมาในใจของเราในช่วงใด 
ช่วงหนึ่งของชีวิต 

2) ไม่ได้คิดเร่ืองชาติก่อนเพราะรู้อยู่แล้วว่าศาสนา

คริสต์ไม่เชื่อเรื่องนี้ ... 

แต่ส่ิงที่ส�าคัญคือ ชีวิตที่เราเกิดมาครั้งหนึ่ง... เรา
ก็อยากรักษาความสัมพันธ์ของเรากับคนรักให้ดีที่สุด ... 

3) ทำาให้เรารู้สกึพเิศษวา่ การทีเ่ราคบหรือแตง่งานกบั

ใครนั้นเป็นสิ่งพิเศษ ... 

เราเป็นคนพิเศษต่อกันและกัน เกิดมาเพื่อกันและ
กัน ... ท�าให้เราใส่ใจดูแลความสัมพันธ์ของเรากับคนรัก
เป็นพิเศษเช่นกัน

4) ไมเ่ชือ่วา่การพบกบัคนทีเ่รารกันัน้เปน็เรือ่งบงัเอญิ 

แต่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้น�าเรามาพบกัน ... ลองคิดดู
สิว่า คนในโลกนี้มีตั้งหลายพันล้านคน ... แล้วท�าไมเขา 
คนนีก้บัเราจงึมาพบกนั ... มารูจ้กักนั ... มารกักนั ... มนั
ไมใ่ชเ่รือ่งบงัเอญิอยา่งแนน่อน ... ส่วนทีว่า่ เราจะแตง่งาน
กับเขาหรือไม่นั้น ... เราเชื่อว่าพระเจ้าให้เราตัดสินใจ 
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ได้อย่างอิสระ เพราะการแต่งงานน้ันเป็นเร่ืองของความ
สมัครใจ ... พระเจ้าไม่บังคับใจเรา ...

5) คนที่เราคบกันอยู่นั้น อาจไม่ใช่คู่แท้ของเราก็ได้ ... 
แตค่นทีเ่ราแต่งงานแลว้อยูด่ว้ยกนัตลอดชวีตินัน้คอื 

“บพุเพสันนวิาส” ในความหมายทีว่า่ เปน็คูท่ีใ่ช ่เปน็คูก่นั
จริงๆ ช่วยเหลือกันทั้งสุขและทุกข์ไปจนกว่าจะตายกันไป 

6) ฟังจากในเพลงแต่งงานของเราชาวคริสต์แล้ว 
เพลงหวานและมีความหมายมากไม่แพ้เพลง

บุพเพสันนิวาสเลย อย่างเช่น เพลงความหมายรักแท้ 
“...ความรักของสองใจ จะให้ไว้เป็นสัญญาว่า ... จะรัก
ตลอดชีวา ตราบจนดินฟ้ามลาย...” และในเพลงวิวาห์ 
พาสุขใจ “...ตราบจนชีพวาย ใจและกายจะไม่ผันแปร ... 
มั่นคงในรักแท้ มีเพียงแต่รักหนึ่งเดียว...”

7) คนที่แต่งงานกันนั้นมีคำาสัญญาต่อกัน

วา่จะดูแลกนัทัง้ในยามสขุ ยามทกุข ์ยามสบายและ
ยามเจบ็ไขไ้ดป้ว่ย ... ดแูลกนัตลอดชวีติ ... จนกวา่คนใด 
คนหนึง่จะตายจากกนัไป ... มนัสดุๆ จรงิๆ ... มนัไมธ่รรมดา 
เลย... ที่เราจะให้ค�ามั่นสัญญากันอย่างนี้...

8) ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยาย เพราะ ...

นิยายหรือละครน้ันจบลงที่พระเอกและนางเอก 
มีความสุขด้วยกันตลอดไป ... แต่ชีวิตจริง หลังความสุข
เมื่อได้แต่งงานกันแล้วนั้นก็มีทั้งความทุกข์ด้วย ... ชีวิต
รักไม่ได้แสวงหาความสุขอย่างเดียว แต่เป็นการร่วมสุข
ร่วมทุกข์กับคนที่เรารักจนกว่าชีวิตจะหาไม่ 

ผมบอกตามตรงว่า ผมรู้สึกทึ่งและประทับใจใน
ความคิด มุมมองของคริสตชนคนรุ่นใหม่มากครับ ... 
ทั้งความชัดเจน ความตรงไปตรงมา การมองนอกกรอบ  
ความเข้าใจชีวิต รวมถึงการการมองในมุมคริสตศาสนา
อยา่งลกึซึง้อกีดว้ย ... ส�าหรบัผม การเปดิใจรบัฟงัคนรุน่ใหม ่ 
ท�าใหผ้มประหลาดใจและไดร้บัแรงบนัดาลใจใหม่ๆ  เสมอ

ผมขอเสริมประสบการณ์และมุมมองของผม 
เพ่ิมเตมิเปน็อาหารทางจติใจใหท้า่นผูอ้า่นไดพ้จิารณา และ
น�าไปประยุกต์ต่อยอด 3 ข้อครับ

1) พระเจ้าทรงสร้างผู้ช่วยที่เหมาะให้กับเรา

พระเจา้รกัมนษุย ์พระองคเ์ขา้ใจมนษุยว์า่มนษุยอ์ยู่
คนเดียวไม่ได้ ... มนุษย์ต้องการผู้ช่วยที่เหมาะสมกัน ... 
พระองค์ทรงสร้างหญิงชายให้เป็นผู้ช่วยเหลือที่เหมาะสม
กัน และผูกพันกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นเนื้อเดียวกัน 
(เทียบปฐมกาล 2:18,24)

จากประสบการณ์ชีวิตของเราตั้งแต่เด็กจนเป็น
ผูใ้หญ ่เราคงไดย้นิเรือ่งราวความรกัของ ปูย่า่ ตายาย พอ่แม ่
ของเรา ญาตขิองเรา ... ทกุทา่นมเีรือ่งราวชวีติรกักนัทัง้นัน้ 
... ชวีติรกัของหลายๆทา่นยิง่กวา่นยิายเสยีอกี ... กวา่จะได้
พบกนั ฟันฝา่อปุสรรค แตง่งานกนั มลูีก รว่มทกุขร์ว่มสุข 
กันมาตลอดชีวิต ... เป็นอัศจรรย์แห่งชีวิตและความรักที่
เราสัมผัสได้ ... เราฟังแล้วยิ้ม ฟังแล้วทึ่ง ฟังแล้วซึ้ง ...  
หลากหลายเรื่องราว หลากหลายอารมณ์อย่างแท้จริง

สิ่งที่น่าสนใจคือ ในที่สุดมี “ใครคนหนึ่ง” ที่ท่าน
แตง่งานดว้ยและอยูเ่คยีงขา้งกนัมาตลอดชวีติ ... เปน็ไปได ้
หรือไม่ว่า “ใครคนหนึ่ง” คนนี้เองที่เป็นผู้ช่วยที่เหมาะสม 
ที่พระเจ้าทรงสร้างให้กับท่าน

ในชวีติของเรากเ็ชน่กนั พระเจา้รกัเราและมแีผนการ
ทีว่างไวใ้หก้บัเรา เพือ่น�าความเจรญิมาใหเ้รา เพือ่ใหอ้นาคต 
ของเรามีความหวงัทีเ่ตม็เปีย่ม (เทยีบเยเรมีย ์29:11) พระองค์ 
ประทานผู้ช่วยที่เหมาะสมให้กับเรา ... ในเวลาเดียวกัน
พระองค์ให้อิสระในการเลือกคนที่ใช่ส�าหรับเราด้วย ...

2) พระเจ้าให้อิสระในการเลือกคนที่ใช่สำาหรับเรา

ใชห่รอืไมท่ีว่า่ พระเจา้ใหอ้สิระกบัเราในการเลอืกคน
ทีใ่ช ่คนทีม่คีวามหมาย คนทีเ่รารกัและรกัเราอยา่งแทจ้รงิ 
... เราสามารถเลือกไดโ้ดยความสมคัรใจ พระเจา้ไมบ่งัคบั
ใจเราให้เราเลือกคนที่เราไม่รัก คนที่เราไม่ชอบ ... ใน
เงื่อนไขส�าคัญของการแต่งงานส�าหรับคริสตชนคาทอลิกที่
ส�าคัญมากข้อหนึ่งก็คือ “คุณทั้ง 2 คน รักกันหรือไม่?” ...

ไม่เฉพาะเรื่องการเลือกคนที่ใช่เท่านั้น การเลือกใน
เรื่องอื่นของชีวิตเราก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน 
อาชพี การท�างาน การใชช้วีติ รวมถงึการเลือกวถิชีวีติดว้ย ...  
เราสามารถเลือกได้อย่างกว้างขวาง อย่างเช่น เลือกเป็น 
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นกับวช หรอืเปน็ฆราวาส ... เลอืกเปน็โสด หรอืแตง่งาน ... 
“พระเจ้าให้อิสระกับเราในทุกเรื่อง ... พระองค์

ทรงเรียกเราให้รับอิสรภาพ และรับใช้ซึ่งกันและกันด้วย 
ความรัก” (เทียบกาลาเทีย 5:13)

แนน่อน เราสามารถขอความชว่ยเหลอื ขอการน�าทาง 
จากพระเจ้าได้เสมอ ... พระองค์ทรงท�าเพื่อส่ิงดีในชีวิต
ของเราเสมอ 

3) วิธีการเลือกที่ดีและถูกต้อง

พระเจ้าให้เราเลือกได้หลายทาง เราสามารถเลือก
สถานภาพชีวิตที่จะเป็นฆราวาสหรือนักบวช เป็นโสดหรือ
แต่งงาน หรือจะเลือกแต่งงานกับใครก็ได้ (และเธอหรือ
เขาคนนัน้กอ็สิระทีจ่ะเลอืกหรือไมเ่ลอืกแตง่งานกบัเราดว้ย 
นะครับ ฮ่า ฮ่า ฮ่า) ... 

ที่ส�าคัญเราเลือกได้โดยไม่ต้องกังวลว่า ถ้าเราเลือก
เปน็นกับวช หรอืเลอืกเปน็โสดตลอดชวีติแลว้ ... คนทีเ่ปน็
เนือ้คู่ของเราจะท�าอยา่งไร เธอหรอืเขาคนนัน้คงไรคู้แ่นเ่ลย 
น่าสงสารจริงๆ? ... ที่เราไม่ต้องกังวลเพราะเธอหรือเขาก็
มีอิสระที่จะเลือกทางชีวิตเช่นกัน ... อาจเลือกหาคนใหม่  
เลือกเป็นโสด หรือเลือกเป็นนักบวชก็ได้เช่นกัน ... 

�	นักบุญอิกญาซีโอแนะน�าวิธีการเลือกที่ดีและถูก
ต้องไว้ดังนี้ครับ

ถ้าเรายังเป็นโสด เราสามารถพิจารณาเลือกวิถีชีวิต
นักบวช หรือเป็นฆราวาสต่อไปก็ได้ ... หรือจะเลือก
สถานภาพโสดตอ่ไปหรอืแตง่งานกไ็ด ้... แตถ่า้เราแตง่งาน
มีครอบครัวแล้ว หรือเป็นนักบวชแล้ว ก็ให้เราเลือกการ
ปรับปรุงชีวิตแทน เพราะถือว่าเราได้เลือกแล้ว ...

�	ให้เราพิจารณาเลือกวิถีชีวิตนักบวช หรือฆราวาส 
ชีวิตโสด หรือแต่งงานในเวลาที่สงบสงัด ปราศจากการ
รบกวน ความวุ่นวายใจ และจิตใจของเรานั้นสามารถใช้
ศกัยภาพตามธรรมชาตขิองตนอยา่งอสิระและมคีวามสงบ
สันติในจิตใจ

�	พิจารณาดูเป้าหมายของชีวิตเรามนุษย์ที่เกิดมา
เพื่อรักรับใช้พระเจ้า และเพ่ือความรอดของวิญญาณเรา
เป็นเพื่อนมนุษย์ และให้เราวางใจเป็นกลาง เป็นอิสระไม่
ผูกพันกับสิ่งใดเกินควร ไม่ล�าเอียง แต่พร้อมที่จะรับหรือ

ปฏเิสธ และพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามวถิชีวีติใดกไ็ดเ้พือ่ถวาย
เกยีรตมิงคลแดพ่ระเจา้ของเรามากยิง่ๆ ขึน้ และเพือ่ความ
รอดของวิญญาณเราและเพื่อนมนุษย์

�	วอนขอการดลใจจากพระเจา้ ใหป้ระทานแสงสวา่ง 
แก่จิตวิญญาณว่า เราจะท�าอะไรเพื่อเป็นการถวายพระ
เกียรติมงคลแด่พระเจ้าอย่างดีที่สุด 

�	พิจารณาใคร่ครวญอย่างดีที่สุดต่อหน้าพระเจ้า
ด้วยความซื่อตรงและเข้าใจถี่ถ้วน แล้วให้เราเลือกส่ิงที่
สอดคล้องกับน้�าพระทัยตามพระประสงค์ของพระองค์

�	เมื่อตัดสินใจเลือกแล้ว ให้เราสวดภาวนาด้วย
ความเพียรอย่างยิ่งต่อหน้าพระเจ้า ทูลถวายการเลือกนั้น
แด่พระองค์ ขอพระองค์โปรดรับไว้ และทรงรับรองการ
เลอืกนัน้ หากเปน็การเลอืกเพือ่รกัรบัใชพ้ระองคม์ากยิง่ขึน้ 

หลังจากนั้นให้สังเกตจิตใจของเราว่าอยู่ในความ
สงบสันตมิากนอ้ยอยา่งไร ซ่ึงเปน็สัญญาณการรบัรองจาก
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเรานั่นเอง 

ความชัดเจนในเรื่องนี้อาจใช้เวลาสั้น หรือยาวนาน
เป็นหลายวัน หลายสัปดาห์ หลายเดือนก็ได้ตามแต่กรณี 
... และบางครั้งเราอาจต้องการที่ปรึกษา ซึ่งเราสามารถหา 
ที่ปรึกษาที่ไว้วางใจและมีใจเป็นกลางช่วยรับฟังหรือ 
แนะน�าเราได ้... สว่นการตดัสนิใจของเรานัน้ ขอใหเ้ปน็ไป 
อย่างอิสระ และเป็นการท�างานร่วมกันระหว่างเรากับองค์
พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นส�าคัญ ... 

ขอพระบิดาเจ้าผู้ใจดี พระเยซูเจ้าพระบุตรของ
พระองค ์พระจติเจา้อวยพรทกุทา่นและทกุคนในครอบครวั 
ใหม้คีวามสขุสงบสนัตใินชวีติจติใจ ขอแมพ่ระชว่ยวงิวอน
เพื่อเรา ... ให้เราเลือกที่จะรัก รับใช้ ท�าทุกสิ่งเพื่อถวาย
พระเกยีรตแิดพ่ระเจา้ ... และเพือ่ความรอดของวญิญาณ
เรา เพื่อนมนุษย์ และร่วมมือกันดูแลธรรมชาติ สิ่งสร้าง
ของพระเจ้าในทุกวันของชีวิต ...

ท่านท่ีต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการวิทยากรเพื่อน�า
กระบวนการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาชีวิต จิตใจ จิตวิญญาณ ความรัก 
ความสมัพนัธ์ การสร้างสนัต ิการท�างานร่วมกนัในครอบครวั โรงเรยีน 
โรงพยาบาล ชมุชนวดั งานพฒันาสงัคม ตดิต่อผูเ้ขยีนได้ที ่Line ID: 
narislove หรือ Facebook : Naris Manikhao
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Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri หนังช่ือยาวๆ แปลกๆ เร่ืองนีน้อกจากจะ
เป็นหนังที่ได้เสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทั้งจากผู้ชม
และนักวิจารณ์แล้ว หนังยังกวาดรางวัลไปมากมาย
ทัง้รางวลัลกูโลกทองค�าทีไ่ด้สีส่าขาได้แก่ หนงัดราม่า 
ยอดเยี่ยม, บทหนังที่ผู้ก�ากับชาวอังกฤษ มาร์ติน  
แมคโดนาห์ เขียนบทเอง, ดาราน�าหญิง (ฟรานเซส  
แมคดอร์แมนด์) และดาราสมทบชาย (แซม รอ็คเวลล์)  
ส่วนรางวลัออสการ์เข้าชงิหกสาขาและได้มาสองสาขา
ได้แก่ดาราน�าหญงิ (แมคดอร์แมนด์) และดาราสมทบ 
ชาย (ร็อคเวลล์) โดยในสาขาดาราสมทบชายดารา
อีกคนที่ได้เข้าชิงจากหนังเรื่องนี้คือ วูดี ฮาร์เรลสัน 
และอีกสามสาขาที่หนังได้เข้าชิงรางวัลออสการ์คือ
บทหนัง, ล�าดับภาพและดนตรีประกอบ ส่วนรางวัล
บาฟต้าที่เปรียบเสมือนรางวัลตุ๊กตาทองของอังกฤษ
นอกจากหนังจะได้รางวัลดาราน�าหญิง (แมคดอร์
แมนด์), สมทบชาย (ร็อคเวลล์) และบทหนังแล้ว 
หนังยังเป็นเจ้าของรางวัลหนังยอดเยี่ยมและหนัง
อังกฤษยอดเยี่ยมด้วย 

หนงัเรือ่งนีเ้ล่าเรือ่งดราม่าท่ีค่อนข้างหนกัอึง้ 
และหม่นหมองแต่ด้วยลีลาที่แฝงด้วยตลกร้ายมี
อารมณ์ขัน มีหลายฉากที่คาดไม่ถึงและเรื่องราว 
ยากจะคาดเดาและบางฉากที่ค่อนข้างรุนแรง แต่ทั้ง
ตวัละคร, บทพดูและเรือ่งราวในหนงักช็วนให้เกบ็ไป 
ครุ ่นคิดต่อเมื่อดูจบไม่ว่าจะในแง่ปัจเจกบุคคล,  
ความสมัพันธ์ของผู้คนทัง้ระหว่างสมาชกิในครอบครวั 
และสังคม รวมไปถึงแง่มุมด้านเชื้อชาติ, สีผิวและ
ส่วนที่เปราะบางของแต่ละคน

แม้หนังเรื่องนี้เป็นฝีมือของทีมผู้อ�านวยการ
สร้างและผู้ก�ากับชาวอังกฤษ มาร์ติน แมคโดนาห์ 
(ได้เครดติไปสงูจากผลงานก�ากบั-เขยีนบทเรือ่งแรก 
In Burges ที่เข้าฉายในปี 2008 ที่แมคโดนาห์ได้ 
เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาบทดัง้เดมิด้วย) แต่เรือ่งราว
เกิดขึ้นในเมืองสมมุติตามชื่อเรื่องคือเมืองเล็กๆ ชื่อ 
“เอ็บบิง” รัฐมิสซูรี ซึ่งผู้ก�ากับหนังได้แรงบันดาลใจ 
เขยีนบทหนงัเรือ่งนีจ้ากเหตกุารณ์จรงิทีเ่ขาผ่านไปพบ
ในเมืองแห่งหนึ่งของสหรัฐ

หนังเล่าเรื่องราวความขับข้องใจของแม่ชื่อ 

Three Billboards Outside Ebbing,  
Missouri : แม่ทวงความยุติธรรม

ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ
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มลิเดรด เฮย์ส (แมคดอร์แมนด์) เนือ่งจาก แอนเจลา  
(แคธรนี นวิตนั) ลกูสาววยัรุน่ของเธอถกูข่มขนืและ
ฆ่าในเมอืงแห่งนีม้าเจด็เดือนแล้ว แต่คดีไม่ได้มคีวาม
คืบหน้าแต่อย่างใด เธอจึงตัดสินใจเช่า “บิลบอร์ด”  
หรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ริมถนนสามป้ายที่ไม่ได้
ใช้งานมานานแล้ว เนื่องจากรถส่วนใหญ่หันไปใช้
ทางหลวงใหม่ ข้อความในป้ายโฆษณาทั้งสายป้าย
เป็นข้อความสั้นๆ ที่ต่อเนื่องกันด้วยถ้อยค�าที่เรียบ
ง่ายแต่สะดุดตาสื่อสารถึงคดีลูกสาวของเธอที่ยังจับ
ผูต้้องสงสยัไม่ได้แม้แต่คนเดยีวและตัง้ค�าถามไปถงึ
หวัหน้าต�ารวจของเมอืงทีช่ือ่ บลิ วลิโลบ ี(ฮาร์เรลสนั)  
ปฏิกิริยาของชาวเมืองต่อป้ายนี้ส่วนใหญ่ไม่พอใจท่ี
เธอจงใจท�าป้ายนี้เพื่อประจานวิลโลบี ต�ารวจท่ีเป็น
ท่ีรักของชาวเมืองและทุกคนทราบว่าตอนนี้เขาเป็น
มะเร็งด้วย คนที่ไม่พอใจมากกว่าเพื่อนก็คือ ดิกสัน 
(ร็อคเวลล์) ต�ารวจลูกน้องของวิลโลบีที่สนิทสนม
และรักหัวหน้าคนนี้มาก สิ่งที่ดิกสันตอบโต้ประการ
แรกคอืไปต่อว่า เรด เวลบ ี(เคเลบ แลนดรย์ี โจนส์)  
เจ้าของเอเจนซีโฆษณาเล็กๆ ในเมืองที่ให้มิลเดรด
เช่าป้ายและท�าข้อความป้าย 

เร่ืองราวในหนงัชือ่ยาวๆ เร่ืองนีพ้าเราไปรูจ้กั
กบัอย่างน้อยสามครอบครวัในหนงัคอืครอบครวัของ 
มิลเดรด เฮย์สทีเ่ธอมลีกูสองคน นอกจากลกูสาวทีจ่าก
เธอไปแล้วกม็ลีกูชายอกีคนชือ่ รอ็บบ ี(ลคัูส เฮดเจส)  
มิลเดรดมีสามีชื่อ ชาร์ลี (จอห์น ฮอว์ค) แต่แยก
ทางกับเธอไปมีภรรยาใหม่อายุเพียง 19 ปีและเขา
เคยเป็นต�ารวจ และจากค�าบอกเล่าของเธอเผยว่า
เคยถูกสามีซ้อมเป็นประจ�า และมีฉากหนึ่งในหนัง
ที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อทั้งคู่มีความขัดแย้งกันเขามัก
ชอบตดัสนิด้วยความรนุแรง ส่วนรอ็บบีแ้ม้จะไม่เห็น
ด้วยกบัความคดิเกีย่วกบับลิบอร์ดทีแ่ม่ท�าซ่ึงเขาเองก็
คงโดนกดดนัไม่น้อยเมือ่อยูท่ีโ่รงเรียนแต่กย็งัคงอยู่
เคียงข้ามแม่เสมอ 

มีอยู่ฉากหนึ่งในหนังที่มิลเดรดเข้ามานั่ง 
ในห้องลูกสาวที่เธอไม่มีวันได้พบอีกแล้วในโลกนี้ 
เธอระลึกถึงตอนที่ปะทะคารมกับแอนเจลาก่อนที่
ลูกจะเสียชีวิตและมาขออนุญาตใช้รถซึ่งเธอสาปส่ง
ลูกเรื่องข่มขืนไปด้วย ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีเธอ
เสียใจมากกับการจากไปของลูกอย่างน่าสะเทือนใจ
และต้องลกุขึน้มาท�าทุกอย่างเพือ่ทวงความยติุธรรม
ให้กับลูก

นอกจากนี้เรายังได้พบกับครอบครัวของ 
ดิกสัน ที่มีเพียงเขากับแม่ (แซนดี มาร์ติน) หนัง
บอกให้เราทราบว่าชีวิตเขาน่าจะดีกว่านี้ตอนที่พ่อ
ยังไม่จากไป ส่วนแม่แม้ส่วนใหญ่จะนั่งดูทีวีกับดื่ม
เบียร์แต่ก็เป็นแม่ที่รักและห่วงใยลูกมากเช่นกัน

ส่วนครอบครัวที่สามในหนังคือครอบครัว
ของหัวหน้าต�ารวจวิลโลบีที่เหมือนจะเป็นครอบครัว
ท่ีสมบูรณ์แบบ เขามภีรรยาคนสวยและลกูสาวน่ารกั
สองคน สมาชกิในครอบครวัรกัใคร่กลมเกลยีวกนัดี 
อยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่มีคอกม้าด้วย แต่ปัญหาใหญ่
ของครอบครัวนี้คือสุขภาพที่ทรุดโทรมของวิลโลบี

เรือ่งราวในหนงั Three Billboards สะท้อน
มติิหลายด้านในชวีติคนเราท่ีมท้ัีงด้านสว่างและด้าน
มืด ด้านที่โอบอ้อมอารีมีน�้าใจช่วยเหลือแต่ก็มีด้าน
ที่โกรธเกรี้ยวก้าวร้าวรุนแรงต้องการตอบโต้คนที่ท�า
ไม่ดีกับเรา ส่วนตัวละครที่เหมือนจะเป็นตัวร้ายใน
เรื่อง หนังพลิกให้เราเห็นด้านตรงข้ามของเขาจน
กลายเป็นฮีโรของหนัง ท�าให้ชวนคิดว่าก่อนที่เราจะ
ตดัสนิใครด้วยอคตส่ิวนตวั อย่าลมืทีต้่อง “เอาใจเขา  
มาใส่ใจเรา” และเข้าใจถงึภมูหิลงัชวีติของคนนัน้ด้วย  
ขณะเดียวกันการให้อภัยแม้จะเป็นเรื่องที่ท�าได้ยาก
มากแต่ก็เป็นสิ่งส�าคัญ ดังเช่นตัวละครหลายคน 
ในหนังไม่ผูกใจเจ็บคิดแก้แค้นคนท่ีท�าเรื่องร้ายๆ 
กับเราหรือถึงขั้นท�าให้เราได้รับบาดเจ็บ เพราะถ้า 
ล้างแค้นกันกันมาก็ไม่มีวันจบสิ้นความแค้น. 
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เยาวชนของเรา
นู๋นุ้ย...เยาวชน  

สวัสดีค่ะเพื่อนเยาวชนทุกท่าน คอลัมน์ 
“เยาวชนของเรา” ฉบับนี้ ขอแนะน�าให้รู้จักกับ 
ผู้ประสานงานเยาวชนสาวสวย จากสังฆมณฑล
จันทบุรีค่ะ มารีอา ณัฐชยา พจน์พิริยะ ชื่อเล่น 
ฟิวส์ เป็นสัตบุรุษวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า 
ศรีราชา และมีภูมิล�าเนาอยู่ที่ 369/120 หมู่ 2 
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 น้องฟิวส์
เกิดวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2535

แรงบันดาลใจที่ท�าให้ฟิวส์เข้ามาร่วมส่วน 
ในงานอภิบาลเยาวชนคือ อยากเห็นเด็กๆ 
เยาวชนช่วยงานพิธีกรรม ช่วยเหลืองานวัดด้าน
ต่างๆ ท่ีท�าได้ การที่เราได้มาร่วมส่วนในงาน
อภิบาลเยาวชนนั้น ถือว่าเป็นการช่วยพัฒนาให้

เยาวชนรุน่หลงัได้เข้ามามส่ีวนร่วมกบังานเยาวชน 
งานของพระศาสนจักรมากขึ้น

บทบาทหน้าทีใ่นฐานะผูป้ระสานงานเยาวชน 
ฟิวส์ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านเอกสาร 
และติดต่อประสานงานเยาวชนในสังฆมณฑล
จันทบุรี ในฐานะผู้ประสานงานเยาวชน ฟิวส์มี
โอกาสได้ร่วมกิจกรรมเยาวชนมากขึ้น และรู้สึก
ประทับใจค่ายผู้น�าเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ 
เป็นค่ายทีท่�าให้เยาวชนต่างสงัฆมณฑลได้มารูจ้กั
กนั ท�ากจิกรรมร่วมกนั ฟิวส์มโีอกาสเข้าร่วมงาน
วันเยาวชนระดับเอเชีย กิจกรรมนี้มีประโยชน์
ต่อเยาวชนเป็นอย่างมาก เยาวชนจะได้เปิด 
ตัวเองในการไปเจอกับเพื่อนต่างชาติ ต่างภาษา 

มารีอา ณัฐชยา พจน์พิริยะ

ผู้ประสานงานเยาวชน 
สังฆมณฑลจันทบุรี
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ได้ไปเห็นพลังของเยาวชนประเทศอื่นๆ ในแถบ 
เอเชีย 

จากการท�างานกับเยาวชนท�าให้เห็นว่า 
เยาวชนในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะเรียนพิเศษท้ัง
วันเสาร์และวันอาทิตย์ ท�าให้เด็กเยาวชนไม่มี
เวลามาเข้าวดัร่วมมสิซา ไม่ได้มาร่วมในกจิกรรม
เยาวชนของวดั เยาวชนในยคุปัจจบุนัมกีารติดสือ่ 
เทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น และติดสังคมที่อยู่ 
กับการเที่ยว การใช้ชีวิตติดอยู่กับเพื่อน ท�าให้
เยาวชนไม่สนใจที่จะเข้าวัด ไม่เข้ามาหาพระ  
และในบางครัง้มกีารเรยีนเข้ามาเป็นส่วนประกอบ  
ท�าให้ในปัจจุบันเยาวชนที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในกิจกรรมต่างๆ ของวัด ลดน้อยลง

ฟิวส์คิดว่า สิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้
เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชน
มากขึ้น คือ การใช้ชีวิตกลุ่มร่วมกัน เช่น 
การพกัผ่อน การเล่นกฬีา และรบัประทาน
อาหารร่วมกัน

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 นี้จะมี 
สมชัชาพระสงัฆราชโลก ในหวัข้อ “เยาวชน 
ความเชื่อและทางเลือกด้านกระแสเรียก” 
ในทศันะของฟิวส์ เยาวชนกบักระแสเรยีก 

เป็นเรื่องที่ท้าทายส�าหรับเยาวชนในยุคปัจจุปัน  
เพราะเยาวชนในป ัจจุป ันอยู ่ ในยุคดิจิทัล  
ที่ต้องการแสวงหาความจริงโดยอาศัยหลักการ 
และเหตุผล ท�าให้เรื่องของกระแสเรียกเป็นเรื่อง
ที่เข้าใจได้ยาก และไม่ได้รับความสนใจจาก
เยาวชน ดังนั้น ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมงานอภิบาล
เยาวชน จึงจ�าเป็นต้องปลูกฝังความเชื่อ และ
ความเข้าใจกระแสเรยีกเข้าไปอยูใ่นกระบวนการ
ค่ายหรือท�าให้น่าสนใจตามรูปแบบของเยาวชน 
โดยส่งเสริมความเชื่อความศรัทธาไปพร้อมกัน
ด้วย 
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ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยืยน
(31 พฤษภาคม)
“วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์
พระผู้เป็นเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีใน
พระเจ้า พระผู้ทรงกอบกู้ข้าพเจ้า เพราะพระองค์
ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต�่าต้อยของพระองค์” (ลูกา  
1:46-48) ...พระนางมารีย์กล่าวบทสรรเสริญ 
(Magnificat) นี้ด้วยใจสุภาพ และเพื่อแสดง
ว่าพระนางระลึกถึงพระพรพิเศษที่พระนางได้รับ

จากหนังสือ “วันทามารีย์”
คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช 
เรียบเรียงและจัดพิมพ์
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*รางวัลชม

เชย*

น้องรัญรญา ภาคบุตร น้องวริศรา ปิยวาจานุสรณ์ น้องพิชญ์ชญานิษฐ์ กรไชยา น้องธนาภา  
ปาลีพงศ์พันธ์ น้องจิณณรักษ์ ธีระศรีสมบัติ น้องปัณณิกา โพธิรัชต์ น้องณัฏฐ์วนันท์ โนวังหาร  
น้องธนวัฒน์ พันธุมาศ น้องพรเจริญ สุนทรเอกจิต 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 คุณแม่ 

ผู ้ปกครอง และผู ้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่าน ที่คอย

สนับสนุนกิจกรรมนี้ ขอขอบคุณอีกครั้งส�าหรับ

ความกรุณต่างๆ มา ณ โอกาสนี้ และในเวลา

เดียวกันขอเชิญชวนให้ส่งภาพ “ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม” ของ

น้องๆ เด็กๆ เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆ เมื่อส่งภาพ
 

มาร่วมสนุก...อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ และ “ตั้งชื่อภาพ
”  

มาด้วยก็จะดีมากๆ ครับ

ส่งมาที่ พี่ป๋อง สโมสรอุดมศานต์ ชั้น 8 

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

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือส่งทาง E-mail: 

udomsarn@gmail.com นะครับ

“ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม 2018”
สวัสดีน้องๆ เด็กๆ และสมาชิกสโมสรอุดมศานต์

ที่น่ารักทุคน “เปิดเทอมใหม่ เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ” 
พี่ป๋องเชื่อว่า น้องๆ คงมีความสุข ความตื่นเต้น ที่ได้
เลื่อนชั้นเรียน ได้พบคุณครูประจ�าชั้นคนใหม่ พบเพื่อน
ใหม่ๆ และหนังสือ-ต�ารับต�าราใหม่ๆ อย่างไรก็ดี พี่ขอ
เป็นก�าลังใจให้น้องๆ ทุกคน ตั้งใจเรียนหนังสืออย่างดี  
เพื่ออนาคตจะได้สามารถประกอบอาชีพ และมีหน้าที ่
การงานที่ดีและมั่นคง

ส�าหรบัเดอืนนีม้น้ีองๆ หลายคนส่งภาพวาดระบาย
สี “มุมเด็กศิลป์” เข้ามาร่วมสนุกชิงรางวัลกันอีกเช่นเคย 
ซึ่งก็มีอีกหลายคนที่ส่งเข้ามาล่าช้า แต่ก็อย่าพึ่งท้อใจหรือ
เสียใจ พ่ีป๋องก็พยายามจัดหาของรางวัลเพ่ือตอบแทน 
ให้กับน้องๆ ที่มีหัวใจนักสู้ทั้งหลายอยู่แล้ว... “สู้ สู้ นะ
ครบั” ... โอกาสนี ้พีป๋่องขอขอบคณุ คณุครสูรุดา ฉมิแก้ว  
จากโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  
ทีย่งัคงสนบัสนนุกจิการของสโมสรฯด้วยดตีลอดมา และ
ส�าหรับน้องๆ ที่สนใจ สามารถสมัครเป็นสมาชิกของ
สโมสรอุดมศานต์ “สมัครฟรี” รีบกรอก “แบบฟอร์ม 
ใบสมคัร” แล้วส่งกลบัมาหาพีป๋่องตามทีอ่ยูส่โมสรฯ ยนิดี
ต้อนรับทุกคน ครับผม
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...คนดี 

สง่างาม
เธอคิดว่าพระคัมภีร์จะกล่าวถึงการมี

ท่าทางที่สง่างามหรือไม่ บางที่อาจจะมีกล่าวไว้ 
พระคมัภร์ีกล่าวถงึสิง่สร้าง 4 อย่างทีมี่ท่าทางการ
เดินท่ี “สง่าผ่าเผย” คอื สงิโต ซึง่เป็นสตัว์มกี�าลงั
มากที่สุด พ่อไก่ที่เดินป้ออยู่ แม้อาจจะตัวเล็ก 
แต่ก็เดินอย่างวางมาด แพะเพศผู้ซึ่งแสดงท่าให้
ทกุคนรูว่้ามนัเป็นผูน้�า และกษตัรย์ิทีเ่สดจ็น�าหน้า
ประชากร เธอเคยพยายามทีจ่ะมท่ีาทางทีส่ง่างาม
หรือไม่... บุคลิกภาพจะดีถ้ายืนตัวตรงอย่างสง่า
ผ่าเผย เพ่ือให้ปอดของเธอมีทีว่่างให้หายใจ และ
หัวใจของเธอสามารถสูบฉีดออกไปโดยไม่ต้อง
ถูกกดทับจากการที่กระดูกสันหลังงอ นอกนั้น

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

...รู้จักพูด 
“ขอบคุณ” บ่อยๆ 

(...often say 
“Thank You”)

อาจจะสนุกกับการสมมุติว่าเธอเป็นสิงโต พ่อไก่ 
แพะเพศผู้ หรือเป็นสมาชิกคนหนึ่งของราชวงศ์

เธอทราบหรือไม่ว่าการออกก�าลังกาย
สามารถช่วยให้เธอมท่ีาทางท่ีสง่างาม ท�าไมเธอไม่
ลองพยายามออกก�าลังกายดูบ้างละ ลองยืดอก 
ยกไหล่ของเธอให้ขึ้นสูงและพยายามให้สูงที่สุด
เท่าทีเ่ธอสามารถ เดนิเหมอืนทหาร แกว่งแขนไปมา  
และคิดถึงความจริงที่ว่าเธอเป็นสมาชิกคนหนึ่ง
แห่งราชวงศ์ของกษัตริย์แห่งเมืองสวรรค์

น้องๆ เด็กๆ ควรอ่าน พระคัมภีร์
ภาคพันธสัญญาเดิม ในหนังสือ สุภาษิต บทที่  
30:29-31
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*น้องกิติมา รานอก (น้องอุ้ม) *3296*
เกิด : 18 เมษายน 2546
การศึกษา : โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา จ.เพชรบูรณ์
วิชาที่ชอบ : ศิลปะ เพราะง่าย
อนาคตอยากเป็น : คนดี 
เป็นคนมีนิสัย : ร่าเริง
สัตว์ที่ชอบ : ชอบทุกชนิด และชอบเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ด้วย
ชอบใช้เวลาว่าง : อยู่เฉยๆ และ นั่งสมาธิ
กีฬาที่ชอบ : เดินเร็ว
อาหารที่ชอบ : ขนม ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยว สุกี้ ราดหน้าหมี่กรอบ
ความสามารถพิเศษ : ยังไม่มีตอนนี้ค่ะ
อื่นๆ : มีพี่น้อง 2 คน เป็นชาย 1 คน เป็นหญิง 1 คน

*น้องวัชรี ลิ้มสกุล (แตน) *3297*
เกิด : 23 เมษายน 
การศึกษา  : โรงเรียนเทศบาลบ้านศรี
วิชาที่ชอบ  : ภาษาอังกฤษ เพราะต้องใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการติดต่อสื่อสาร
อนาคตอยากเป็น : “คุณหญิง” เพราะชอบและดูเป็น “ผู้ดี”
เป็นคนมีนิสัย : ร่าเริง คุยเก่ง เมตตา
สัตว์ที่ชอบ : สุนัข
ชอบใช้เวลาว่าง : อ่านหนังสือ / วารสาร / เข้าโบสถ์
กีฬาที่ชอบ : แบดมินตัน
อาหารที่ชอบ : ทานอาหารได้ทุกอย่าง
ความสามารถพิเศษ : คิดเลขเร็ว / พิมพ์ดีด / พิมพ์คอมพิวเตอร์
ได้เร็ว
อื่นๆ : ร้องเพลง

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

สมาชิกใหม่
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ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 

ขายอะไรดี
สวสัดค่ีะน้องๆ ทีน่่ารกัทกุคน ฉบบันีพ้ีอ้่อยมนีทิานมาฝากอกีเช่นเคย ชือ่เรือ่ง “ขายอะไรด”ี  

เรื่องมีอยู่ว่า
ครั้งหนึ่ง มีครอบครัวหนึ่งมีพี่ชายกับน้องชาย ทั้งสองชอบท�าอาหารตั้งแต่เด็กๆ เขาทั้งสอง 

จึงใฝ่ฝันว่าเมือ่โตขึน้จะเปิดร้านขายอาหาร พีช่ายเริม่ก่อนโดยการขายอาหารแบบรถเขน็ เขามทีีป่ระจ�า 
ท่ีขายใกล้ๆ กบับ้าน และเขาท�าซาลาเปาไส้ต่างๆ ให้กบัพนกังานบรษิทัต่างๆ ทีร่บีเร่งไปท�างานได้ซือ้ 
ไปรับประทาน

ผู้ที่เป็นน้องชายท�าซาลาเปาไม่เก่ง เขาชอบท�าอาหารฝรั่ง จึงขายแซนด์วิช เขาก็ขายให้กับ
พวกพนักงานบริษัทเหมือนกันเพื่อน�าไปกินเป็นอาหารมื้อเช้า เมื่อพี่ชายกับน้องชายคุยกัน ก็พบว่า 
ยอดขายของทั้งคู่ไม่สู้จะดีนัก ทั้งๆ ที่ไม่ได้ขายที่เดียวกันและไม่ได้ขายแข่งกัน

พี่ชายจึงลองขึ้นราคาและท�าไส้ซาลาเปาหลากหลายมากขึ้นเพื่อขาย แต่ผลก็คือเขากลับขาย
ได้น้อยลง เพราะของที่เขาขายราคาแพง และต้นทุนของเขาก็แพงขึ้น เพราะเขาซื้อส่วนผสมต่างๆ 
อย่างละนิดอย่างละหน่อย เพื่อท�าไส้ที่หลากหลายจึงมีการลงทุนสูง ส่วนน้องชายก็ลองท�าแซนด์วิช 
แบบใหม่ให้มหีลายๆ ไส้ แล้วกเ็จอกบัปัญหาเดยีวกนั เมือ่เขาขึน้ราคา ท�าให้คนทีเ่คยซือ้กลบัเดนิผ่านไป 
ผ่านมา และบ่นว่าขายแพงและไม่ซื้ออีก

ท้ังสองก็ลองหาวิธีใหม่ พี่ชายกลับมาขายซาลาเปาแบบเดิมที่มีไส้ไม่หลากหลายและขาย
ราคาเดิม แต่เขาเพิ่มขนมจีบ และฮะเก๋าไปขายด้วย แต่ปรากฏว่าก็ขายได้ไม่ดี เพราะเขาท�าอาหาร
อร่อยแค่ซาลาเปา แต่ขนมจีบและฮะเก๋านั้นเขาท�าไม่อร่อยเลย คนที่ซื้อไปก็บ่นว่าถึงราคาไม่แพงก็
จะไม่ซื้ออีก เพราะรสชาติใช้ไม่ได้เลย ส่วนของน้องชายก็เช่นกัน เขาลองขายแซนด์วิชคู่กับซุป แต่
ก็ขายไม่ดี เพราะคนไม่ชอบกินและรสชาติไม่อร่อย

สองพีน้่องเร่ิมหมดก�าลงัใจ ไม่รู้จะขายอะไรด ีแต่กค็ดิว่าลองอกีทแีล้วกนั พีช่ายกบัน้องชาย
ท�าอาหารท่ีตวัเองถนดัและเชือ่ว่าอร่อย แล้วทัง้สองกเ็อามาแบ่งกนัและไปขายคนละท่ี พีช่ายกข็ายทัง้
ซาลาเปาที่ตัวเองท�า และขายแซนด์วิชที่น้องชายท�าด้วย ซึ่งปรากฏว่าขายได้ดีมาก คนที่ซื้อไปทาน
ต่างก็บอกว่าอร่อยดีและก็กลับมาซื้ออีก ส่วนน้องชายก็ขายแซนด์วิชที่ตัวเองท�าและขายซาลาเปาที่ 
พี่ชายท�าด้วย แล้วก็พบว่าสามารถขายได้ดีมากๆ เช่นกัน ทั้งสองจึงค้นพบว่าการที่ท�าอะไรในสิ่งที่ 
ตวัเองถนดันัน้จะสามารถท�าได้ด ีและการท�างานร่วมกันเป็นทีมก็จะย่ิงช่วยให้สามารถขายได้ดีข้ึนไปอีก  
ท�าให้ทั้งสองพี่น้องมีความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทั้งคู่

นิทานจบแล้วนะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 
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มุมเด็กศิลป์
Art 

มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

  “นาวาแห่งความรอด”
      ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
            (หมดเขตรับผลงานวันที่ 9 มิถุนายน 2018)
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l ชีวิตเราเหมือนใบไม้แห้ง
 ลมแห่งบาปพัดพาไปไร้จุดหมาย
 แตกกรอบจนจ�าไม่ได้
 ว่าเคยเขียวสดท้าลมฝนบนกิ่งก้าน
l ทางเดียวที่จะกลับสู่สภาพเดิม
 ต้องมีใครสักคนท�าอัศจรรย์เหนือธรรมชาติ
 นั่นเป็นทางออกของชีวิต
 ที่อิสยาห์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
 ประกาศแก่ชีวิตเหี่ยวแห้งของผู้สิ้นหวัง
 ไว้ในพระคัมภีร์
l เขาผู้นั้นต้องมาจากสวรรค์
 เป็นพระเจ้า จึงทรงท�าสิ่งนี้ได้
 เข้ามาในโลก สวมใส่ความเป็นมนุษย์
 แบกบาปความผิดของเราทุกคนออกไป
 ไว้บนร่างกายของตนจนกระอักเลือด
l พระคัมภีร์งดงามเพราะไม่ซับซ้อน
 แต่ลึกซึ้ง เราอย่าท�าอะไรให้ดูเหมือนวุ่นวาย
 กลายเป็นเรื่องที่คนเพียงกลุ่มเดียว

พระคัมภีร์ไม่ซับซ้อนแต่ลึกซึ้ง
 สามารถเข้าถึง และทิ้งผู้คนไว้ข้างหลัง
 ให้เป็นเหมือนคริสตชนชั้นสองรองจากเรา
l เขากระอักเลือดก็จริง 
 แต่กลับมีชีวิตรุ่งโรจน์หลังความตาย
 เพราะเขาสวมใส่พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า
l เรากลับเป็นไม้ใบเปล่งปลั่ง
 ชูกิ่งก้านเขียวสดในที่ที่เราอยู่
 ปรุงอาหารด้วยแสงแดง สันดาปกับคลอโรฟิล
 และคาร์บอนไดออกไซด์
 คายออกซิเจนออกไปให้มวลมนุษย์ได้หายใจ
l อิสยาห์เล่าต่อว่า เขาไม่ตาย
 อุ้มลูกชายลูกสาวกลับมาหาแม่แห่งศิโยน
 อูฐหนุ่มบรรทุกทองค�ามาจากแดนไกล
 ที่ครั้งหนึ่ง ลมแห่งบาปพัดพาเขากระจายไป
 เพราะบัดนี้ “อิมมานูเอล”
 พระเจ้าประทับอยู่กับพวกเราแล้ว.

พงศ์ ประมวล
28 ธันวาคม 2017
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

1 2 3ด.ญ. สรัญพร ศรีระวัน
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร

ด.ญ. ภาวิดา พรหมอินทร์
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
กรุงเทพมหานคร

ด.ญ. ณัฐพร ไลท์
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี พาน
จ.เชียงราย

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้

ชื่อภาพ : ยิ้มใสๆ ของสองพี่น้อง
   ด.ญ. ศศลัลน์  เอื้อสุนทรวัฒนา 

 ด.ช. ทมน  เอื้อสุนทรวัฒนา
ผู้ส่ง : คุณอารยา อนุรักษ์เยาวชน
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ระหว่างวันท่ี 19-22 เมษายน 2018 เยาวชนเขตแพร่ธรรมและอภิบาลเขต 2 จัดชุมนุมเยาวชนประจำาปี 

ภาคฤดรู้อนทีว่ดันกับญุเปาโล นาเกยีน อำาเภออมก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม่ หวัข้อ “ครอบครวัครสิตชน เจรญิชวีติ  

ติดตามพระคริสต์” มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 600 คน มาจาก 8 เขตวัด 
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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)

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลก “จงปกครองแผ่นดิน... และสัตว์ทุกชนิดที่เคลื่อนไหว
อยู่บนแผ่นดิน...เราให้ข้าวทุกชนิดซึ่งอยู่บนแผ่นดิน และผลไม้ที่มีเมล็ดเป็นอาหารส�าหรับท่าน”  
(ปฐมกาล 1:28-30)

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

สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่าน เราคริสตชนก�าลังอยู่ในช่วงท้าย ๆ ของเทศกาลปัสกา นู๋นุ้ยขอ
เชิญชวนพี่น้องคริสตชน หากท่านใดยังไม่มีโอกาสร่วมมิสซา แก้บาปคืนดีกับพระเจ้า อย่างน้อยใน 
ก�าหนดปัสกา พระเยซูเจ้าผู้มีพระทัยเมตตา ก�าลังรอคอยเราเข้าไปหาพระองค์เสมอนะคะ 

ส�าหรับงานอภบิาลเดก็และเยาวชน จะมกีารสมัมนาจติตาภบิาลและทมีประสานงานเยาวชน 
ในวันท่ี 2-4 พฤษภาคม ทีส่งัฆมณฑลจนัทบรุ ีการสมัมนาครัง้นีค่้อนข้างส�าคญัมากค่ะ เราจะร่วมกนั 
ประชุมเตรียมแผนอภิบาลเด็กและเยาวชนฯ ร�าลึก 350 ปีมิสซังสยาม เพื่อการฟื้นฟูชีวิตศิษย์ 
พระครสิต์สูก่ารเป็นศิษย์ธรรมทตูและการประกาศข่าวดใีหม่ ด้วยวธิกีารและวธิแีสดงออกในรปูแบบ
ใหม่ๆ โดยบูรณาการเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ตามกฤษฎีกาฯ 

จากนั้นนางสาวอภิญญา หิรัญญะเวช (ธัญ) ผู้แทนเยาวชนไทยที่ไปร่วม Pre-Synod 
เมื่อวันที่ 19-24 มีนาคมที่ผ่านมา Pre-Synod ครั้งนี้ เป็นเข็มทิศช่วยน�าทางส�าหรับการประชุม
พระสังฆราชโลก ที่ก�าลังจะมีขึ้นในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 ในหัวข้อ “เยาวชน ความเชื่อ และ
ทางเลือกกระแสเรียก” 

บรรดาผู้แทนเยาวชนจากทั่วโลก ได้ร่วมกันเสวนา แสดงความคิดเห็นในบริบทต่างๆ ที่
บรรดาเยาวชนก�าลงัเผชญิอยู ่ทัง้เรือ่งการท้าทายและโอกาสของเยาวชนในโลกทุกวนันี ้ความสมัพนัธ์
กับผู้อื่น เยาวชนกับอนาคต ความสัมพันธ์กับเทคโนโลยี การแสวงหาความหมายของชีวิต รวมถึง
ความเชื่อกับกระแสเรียก การไตร่ตรองและการติดตามพระเยซูคริสต์ ความเชื่อและพระศาสนจักร 
การไตร่ตรองกระแสเรียก ด้านงานอบรมและงานอภิบาลของพระศาสนจักร รวมถึงท่าทีของพระ
ศาสนจักรกับเยาวชน นี่คือเรื่องท้าทายและส�าคัญต่องานอภิบาลเด็กและเยาวชนค่ะ

อีกหนึ่งประเด็นส�าคัญส�าหรับการสัมมนาฯ ครั้งนี้ คือ การร่วมกันปรึกษาหารือ “ค่าย
ผู้น�าเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม ค.ศ.2018 ที่
สงัฆมณฑลจนัทบรุ ีเจ้าภาพใช้หวัข้อ “จงแล่นเรอืออกไปทีล่กึและหย่อนอวนลงจบัปลาเถดิ” (ลก5:4)  
พระวรสารตอนนีค่้อนข้างท้าทายเยาวชนให้เรยีนรูแ้ละเข้าใจถงึปัญหาทางสงัคมท่ีเกดิขึน้จากตัวของ
เยาวชนเอง ที่ก�าลังส่งผลกลับมายังตัวของเขาและเยาวชนรุ่นถัดไป เพื่อเยาวชนจะได้กล้าหาญที่จะ
ออกไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ พร้อมตระหนักถึงหน้าที่การเป็น “ศิษย์พระคริสต์ ใน
การประกาศข่าวดีด้วยชีวิต” 

นอกจากการปรึกษาหารือถงึรูปแบบ กระบวนการจดัค่ายแล้ว เรายงัจะออกไปสมัผสัสถานที่
เรยีน ค�าสอน ซึง่สงัฆมณฑลจนัทบรีุ ให้แบบอย่างของการเป็นศษิย์พระครสิต์ ในการประกาศข่าวดี
ใหม่ด้วยชีวิต ด้วยการลงมือช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างจริงจัง ตามบ้านสงเคราะห์ต่างๆ และอีก 1 วัน  
ที่บรรดาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน จะไปทดสอบฝึกปฏิบัติการกับหน่วยปฏิบัติการ
จิตวิทยา ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ การฝึกปฏิบัติการนี้มุ่งเน้นเรื่อง “วินัย” เป็นพิเศษ เจ้าภาพเห็นว่า  
“เยาวชนควรมีวินัยในตัวเอง ก่อนที่จะออกไปช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเป็นรูปธรรมและมอบสิ่งที่ดีให้
กับผู้อื่นได้”

ทัง้หมดนีค้อืเรือ่งส�าคญัส�าหรบัการสมัมนาจิตตาภบิาลและทีมประสานงานเยาวชนในครัง้นี้ 
จึงขอค�าภาวนาจากพี่น้องคริสตชนทุกท่านเป็นพิเศษด้วยนะคะ  
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เัก็บมาเล่าเอามาฝาก
พี่ป๋อง 

การกระจายหนังสือสู่ผู้อ่าน
ได้กล่าวไว้ตัง้แต่แรกแล้วว่า คนไทยส่วนใหญ่มองว่าการอ่านหนงัสอืไม่มคีวามจ�าเป็นต่อชวีติ 

และยิ่งมาเจอกับสภาพที่ไม่มีหนังสือให้อ่าน ไม่มีห้องสมุด ไม่มีร้านหนังสือที่สามารถซื้อหาหนังสือ
มาอ่านได้ด้วยราคาที่ไม่เป็นภาระมากนัก ก็ยิ่งท�าให้อัตราการอ่านหนังสือของคนไทยยิ่งน้อยลง

มคีนพดูว่า ในบ้านเราถ้าหากจะหาซ้ือเหล้าเบียร์มาดืม่ ซ้ือบุหรีม่าสบูนัน้ สามารถท�าได้ง่ายกว่า 
การหาหนังสือพิมพ์สักฉบับมาอ่าน นี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับ ร้านขายหนังสือในบ้านเรา
จะมีก็เพียงในระดับอ�าเภอ ระดับจังหวัดเท่านั้น ซึ่งหากนับรวมกันทั้งประเทศแล้วก็ไม่น่าจะเกิน  
1,500 แห่ง เมื่อมาเปรียบเทียบกับคนจ�านวน 65 ล้านคนแล้ว ถือว่าน้อยมาก ลองคิดดูเล่นๆ 
ว่า หากมีใครสักคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งห่างจากตัวอ�าเภอเพียงแค่ 20 กิโลเมตร วันดี
คืนดีเขาอยากอ่านหนังสือสักเล่ม หรือหนังสือพิมพ์สักฉบับขึ้นมา สิ่งที่เขาต้องท�าก็คือการเดินทาง
เข้าไปในอ�าเภอด้วยพาหนะส่วนตัว หรือรถประจ�าทางก็ตามที เพื่อไปห้องสมุดหรือร้านขายหนังสือ  
เขาจ�าเป็นจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงเพื่อการนี้ และก็จะเกิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามมา เพียงแค่คิดก็คงพอจะได้ค�าตอบแล้วว่า เขายังอยากที่จะอ่านหนังสืออยู่อีก
หรอืไม่ ความไม่สะดวกในการเข้าถงึหนงัสอืและค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ จงึกลายเป็นอปุสรรคอกีอนัหนึง่
ที่ขวางกั้นการรักการอ่านของผู้คนในสังคมไทย

รัฐบาลพยายามที่จะสร้างโอกาสในการเข้าถึงหนังสือของคนไทยให้มากขึ้น ด้วยการสร้าง 
ห้องสมดุประชาชนให้กระจายไปตามชมุชนหรอืท้องถิน่ต่างๆ แต่กย็งัไม่สามารถแก้ปัญหานีไ้ด้ เพราะ
ห้องสมุดที่มีอยู่ก็มีเพียงแค่ในระดับอ�าเภอ ซึ่งปัญหาก็ไม่ต่างจากการกระจายตัวของร้านหนังสือ  
คือไกลเสียจนคนไม่อยากเดินทางมาใช้บริการ การสร้างที่อ่านหนังสือประจ�าหมู่บ้านตามนโยบาย 
ส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชวีติของประชาชนกส็ามารถสนบัสนนุได้เพยีงหนงัสอืพมิพ์รายวนั นติยสาร 
และสิ่งพิมพ์เผยแพร่งานของทางราชการเพียงไม่กี่รายการ ซึ่งไม่เพียงพอที่จะดึงดูดให้ประชากร 
เกิดความสนใจใคร่ที่จะอ่าน หรือค้นคว้าหาความรู้ให้กับตนเอง

ในส่วนขององค์กรท้องถิ่นที่ก�าลังก้าวเข้ามามีบทบาทแทนที่กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 
ก็ยังไม่สามารถพัฒนาตนเองไปสู่บทบาทของการสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนักใน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เกิดความรู้สึกรักการอ่าน หรือสนับสนุนให้เกิดแหล่งค้นคว้าหาความรู้ 
ในท้องถิ่นได้ ส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นความส�าคัญในเรื่องนี้ด้วยซ�้าไป เพราะยังให้ความส�าคัญอยู่
กับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานกันอยู่ 

(อ้างอิง : เอกสารแจก รักลูกอวอร์ด... กับการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน) 
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บทความ
นำ้าผึ้งหวาน 

พระเยซูเจ้าตรัสว่า...“ลูกจ้างวิ่งหนีเพราะเขาเป็นเพียงลูกจ้าง
ไม่มีความห่วงใยฝูงแกะเลย

เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี เรารู้จักแกะของเรา
และแกะของเราก็รู้จักเรา”

(ยอห์น 10:13-14)
ข้าพเจ้ามีพี่สาวอยู่ 1 คน อายุห่างกัน 1 ปีถ้วนๆ เพราะเราเกิดเดือนเดียวกันแต่คนละปี

เท่านั้นเอง

พ่ีสาวของข้าพเจ้าเธอเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเอง ปราดเปรียวว่องไว คิดไว และรู ้
เท่าทันต่อความคิดของคนอื่น หากจะเปรียบกับข้าพเจ้าก็คนละขั้วกันเลยทีเดียว ดังนั้น พ่อและแม่ 
ของข้าพเจ้าจงึมกัจะให้พีส่าวคอยดแูลข้าพเจ้ามาตลอด พ่อและแม่รูจั้กลกูๆ ของท่านว่าใครมลีกัษณะ
นิสัยอย่างไร และควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องอะไรเป็นพิเศษ

ท่านห่วงข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าช้าและไม่ค่อยจะทันต่อความคดิของคนอืน่ ขีอ้ายและไม่กล้า
แสดงออก กลวัทีจ่ะต้องเผชญิกบัสถานการณ์การปะทะทุกรปูแบบ ท่านรูจั้กว่าพีส่าวข้าพเจ้าเป็นคน
อย่างไรและท่านจะวางแผนอย่างไรกับลูกสาวของท่านที่มีบุคลิกแตกต่างกันเช่นนี้ ส�าหรับข้าพเจ้า 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นความสวยงามของมนุษย์ เมื่อผู้ที่เข้มแข็งกว่าต้องคอยปกป้องผู้ที่
อ่อนแอกว่า และผูท้ีอ่่อนแอกว่า หากแต่มคีวามอ่อนโยนด้วย กจ็ะใช้ความอ่อนโยนนีเ้พือ่บรรเทาใจ 
ผู้อื่นเช่นกัน นี่คือความสวยงามของความแตกต่าง

ลูกแกะตัวที่ต่าง
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พระเยซูเจ้าทรงรู้จักแกะของพระองค์ทุกตัว พระองค์ทรงรู้ว่า แกะแต่ละตัวแตกต่างกัน
อย่างไรบ้าง และควรดูแลอย่างไร พระองค์มีแผนการและวิธีการส�าหรับแกะทุกตัว ข้าพเจ้าในฐานะ
แกะตัวหนึ่งก็เช่นกัน

หากข้าพเจ้ารูจ้กัทีจ่ะเชือ่ฟังผูเ้ลีย้ง  มหีทูีค่อยฟังเสยีงเรยีกของพระองค์ มปีากทีจ่ะร้องเรยีก 
หาพระองค์อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ถูกสุนัขป่าจ้องท�าร้าย

พระเยซูเจ้าตรัสว่า...“ลูกจ้างวิ่งหนีเพราะเขาเป็นเพียงลูกจ้าง ไม่มีความห่วงใยฝูงแกะเลย 
เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี เรารู้จักแกะของเรา และแกะของเราก็รู้จักเรา” (ยอห์น 10:13-14)

ในสมยัเป็นนกัเรยีน ครบูางท่านกอ็อกจะร�าคาญกบับคุลกิของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจ�าได้ว่า ครัง้หนึง่ 
ข้าพเจ้าเพิ่งฟื้นจากการป่วยและมาโรงเรียนวันแรก เช้าวันนั้นข้าพเจ้าไม่ได้ลงไปเข้าแถว เพราะแม่
สั่งข้าพเจ้าว่าไม่ต้องลงไปตากแดด ยังไม่ค่อยหายดี ให้อยู่รอเพื่อนบนห้องเรียน ในขณะที่ข้าพเจ้า
นัง่รอเพือ่นบนห้องเรียน ครูท่านหนึง่เข้ามาในห้องและถามข้าพเจ้าว่า ท�าไมไม่ลงไปเข้าแถว ข้าพเจ้า
เรยีนท่านไปด้วยเสยีงแบบขลาดกลวัว่า ข้าพเจ้าเพิง่หายป่วย ยงัลงไปตากแดดไม่ได้ ครทู่านนัน้บอก
กับข้าพเจ้าว่า “ป่วยการเมืองละสิไม่ว่า ป่วยเป็นอะไร ไม่เห็นเป็นอะไรเลย”

ข้าพเจ้าน�้าตาแทบร่วง ผนวกกับความเป็นคนไม่กล้าอยู่แล้วเลยกลัวไปหมด ยื่นแขนให้ครู
ดูแบบหวาดๆ และบอกครูว่า ก�าลังจะหายค่ะ พร้อมยื่นแขนให้ดูส่าไข้ที่ขึ้นเป็นผื่นแดงๆ เต็มแขน 
ท่านมองข้าพเจ้าแบบไม่ไยดีอะไรมากนัก แล้วเดินจากไป นี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ท�าให้ข้าพเจ้า
สนใจที่จะมองบุคลิกของแต่ละคน ที่แตกต่างกัน และพยายามมองหาข้อดีของความแตกต่างนี้  
ซึ่งเมื่อข้าพเจ้าโตขึ้น ข้าพเจ้าจึงเรียนรู้ว่า ความแตกต่างนี้แหละที่ท�าให้โลกเราน่าอยู่

ข้าพเจ้าจะเข้มแข็งไม่ได้เลยถ้าข้าพเจ้ายงัเจอแต่คนทีค่อยประคบประหงมข้าพเจ้า แต่อย่างไร
ก็ตาม นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ ที่สอนให้ข้าพเจ้าเห็นพระพรของความแตกต่าง แต่ใน
ประสบการณ์นัน้กส็อนข้าพเจ้าด้วยว่า ลกูจ้างมไิด้ห่วงใยแกะของตน เหมอืนผูเ้ลีย้งทีด่ ีเขาท�าตามหน้าที่ 
แบบเสยีมไิด้ แต่พ่อแม่ของข้าพเจ้าเป็นตวัแทนของพระเยซเูจ้าทีห่่วงใยข้าพเจ้า และเข้าใจความเป็น
ตัวตนในแบบของข้าพเจ้า

ท่านไม่ได้หวังให้ข้าพเจ้าต้องเก่งกล้าสามารถกว่าใคร แต่ท่านพอใจในความเป็นข้าพเจ้า 
และหวังเพียงให้ข้าพเจ้าอยู่รอดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง “จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า 
เพราะพระองค์พระทยัด ีความรกัมัน่คงของพระองค์ด�ารงอยูเ่ป็นนติย์...ลีภ้ยัมาพึง่องค์พระผูเ้ป็นเจ้า  
ย่อมดีกว่าวางใจในมนุษย์ ลี้ภัยมาพึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้า ย่อมดีกว่าวางใจในบรรดาเจ้านาย” 
(สดุดี 118:1, 8-9)

ข้าฯ คือแกะ ตัวน้อย ของพระเจ้า

มาหมอบเฝ้า พระเจ้า เข้าใจข้าฯ

ในความต่าง คือพระพร พระเมตตา

ทรงดูแล   รักษา   ข้าฯ ปลอดภัย
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นักบุญโฟสตินาและชีวิตดิฉัน
 ข้าแต่พระเป็นเจ้า วันที่ 26 สิงหาคม 2017 ในปีที่ผ่านมา ลูกได้รับเชิญไปพูดแบ่งปันใน

งานพระเมตตาสัมพันธ์ ซึ่งจัดโดยคณะพระเมตตาประเทศไทย โดยมีหัวข้อการแบ่งปันในครั้งนี้ว่า 
“นักบุญโฟสตินากับชีวิตดิฉัน”

 ลูกได้เริ่มต้นว่า พระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงพระเมตตา และหากเราถวาย
ชีวิตทั้งครบในการรับใช้พระองค์ตามน�้าพระทัยของพระองค์แล้ว พระองค์จะประทานพระพรและ
โอกาสแก่เราในการรับใช้พระองค์ในรูปแบบและโอกาสที่เราเองจะคาดคิดไม่ถึงเลย

 ก็ใครเล่าจะคาดถึงว่า คริสตชนใหม่อย่างลูกจะได้รับเชิญไปพูดแบ่งปันเป็นพยานถึง 
พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

“ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงทราบดีว่าข้าพเจ้าโง่เขลาเพียงใด” (สดุดี 69:5)
 จากเดอืนกรกฎาคม 2012 เดอืนทีค่ณุพ่อผู้จัดงาน AACOM II ท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 

ได้เชิญให้ลูกเป็นผู้แทนประเทศไทยในการแบ่งปัน จนถึงขณะนี้เดือนสิงหาคม 2017 เพียง 5 ปี
เศษ ชวีติของลกูได้รบัพระพรในการรบัใช้พระองค์อย่างชนดิทีว่่าลูกเองยงัตามตัวเองไม่ทนัเลย ลูก
ได้รับเชิญให้ไปพูดในต่างประเทศครั้งแล้วครั้งเล่า ตอนแรกลูกตื่นเต้นมาก แต่เมื่อค�าเชิญยังเข้ามา
อย่างต่อเนื่อง ลูกเริ่มกังวลใจว่า ผู้ฟังจะเบื่อ ลูกจึงได้ถามไปยังผู้เชิญด้วยความจริงใจและถ่อมตน
ทุกรายว่า ผู้ฟังจะเบื่อไหม แต่ค�าตอบที่รับจากทุกรายเป็นเหมือนกันหมดคือ เรื่องราวชีวิตของลูก
นั้นเป็นพยานถึงพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้าได้เป็นอย่างดี สมควรท่ีจะแบ่งปันให้พี่น้อง 
ครสิตชนให้ได้ฟังให้มากทีส่ดุ เพราะในยคุปัจจบุนัทีม่นษุย์ก้าวหน้าไปในทกุด้าน การทีไ่ด้ยนิพยาน
ทีย่งัมีชวิีตอยูแ่บ่งปันถงึพระเมตตาของพระเจ้าท่ีบังเกดิผลในชวีติเขา จะท�าให้ผูฟั้งท้ังครสิตชนและ
ที่ไม่เป็น กลับมามีความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้ามากยิ่งขึ้น

 เมื่อได้รับค�าตอบเช่นนั้นคร้ังแล้วครั้งเล่า ท�าให้ลูกกลับมาไตร่ตรองและร�าพึงกับตัวเอง 
พร้อมกับอธิษฐานต่อพระเยซูเจ้าว่า “ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระเจ้าของเรา พระเจ้าของลูก ชีวิตของลูก
ช่างเป็นชีวิตที่เล็กน้อยเหลือเกินในพระศาสนจักรของพระองค์ จนลูกไม่ทราบว่าจะมีค่าพอในการ
เปน็พยานถงึพระเมตตาอนัยิง่ใหญข่องพระองค์หรอืไม่ แตห่ากเปน็น�้าพระทัยของพระองค์แลว้ ลูก
ขอถวายชวีติทัง้ครบในการรบัใช้พระองค์ตามน�า้พระทยัของพระองค์ยิง่ๆ ขึน้ไป ลกูจะไปสดุหล้าฟ้า
แผ่นดินเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ พระเจ้าข้า

 ในการได้รับเชิญให้ไปพูดครั้งนี้ ลูกคิดว่าเป็นน�้าพระทัยของพระองค์ท่ีทรงต้องการให้
ลูกต้องกลับไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับนักบุญโฟสตินาอีก คราวนี้ลูกอ่านใหม่และไม่ใช่เล่มเดียว แต่
ทั้งหมด 4 เล่ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคราวนี้เมื่ออ่านจบ ลูกไม่ได้ร้องไห้ แต่ลูกก้ม
กราบพระเยซูเจ้าในพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่มนุษยชาติ และขอบคุณท่าน
นักบุญโฟสตินา ผู้เปิดน�าพระเมตตาของพระเยซูเจ้ามาประกาศให้ชาวโลกทราบในรูปแบบที่ชัดเจน

“พระเมตตาของพระองค์ไม่เคยหมดสิ้น” (เพลงคร�่าครวญ 3:22)
 กับหัวข้อที่ก�าหนดให้ลูกแบ่งปัน ลูกมิอาจน�าชีวิตของตัวเองซึ่งเป็นคนบาปไปเปรียบเทียบ

จดหมายจากผู้อ่าน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน 
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กับซิสเตอร์โฟสตินาซึ่งเป็นนักบุญ แต่ลูกได้ค้นพบว่าการด�ารงชีวิตของท่านนักบุญเป็นมิติท่ีลึกซ้ึง
และทุม่เทชวีติทัง้ครบในการรบัใช้พระเจ้า และการเป็นหนึง่เดยีวกบัพระองค์ในจิตวิญญาณนัน้ ต้อง
ผ่านการสวดภาวนาและความทุกข์ทรมานในรูปแบบต่างๆ เป็นชีวิตที่เราท่านในชีวิตยุคปัจจุบันยาก
ที่จะเจริญรอยตามแบบอย่างได้

 ลกูได้หยบิยกบางบทในไดอารขีองท่านนกับญุทีล่กูเข้าใจเป็นอย่างดขีึน้มาแบ่งปันด้วยความ
ถ่อมตน

 บันทึกที่ 0009 คืนนั้นดิฉันได้ยินค�าพูด ดังนี้ “ไป Warsaw เดี๋ยวนี้ ลูกจะเข้าอารามที่นั่น” 
 วันรุ่งขึน้เธอเดินทางโดยรถไฟไป Warsaw ตามล�าพงั โดยไม่ได้บอกหรอือ�าลาบดิามารดา 

และในชุดที่ใส่ไปชุดเดียวโดยไม่มีข้าวของอื่นติดตัวไปด้วย
 ลูกแบ่งปันว่านี่คือ “ความเชื่ออย่างสิ้นสุดจิตใจ แบบคนตาบอด (Blind Faith)” ลูกถาม

ผูฟั้งว่า เคยมคีวามเชือ่ถงึขัน้นีไ้หม ลกูเองม ีในการสูก้บัคดทีีก่ล่าวหาลกูโดยไม่เป็นธรรม จนความ
จริงปรากฏในที่สุด.....

 บันทึกที่ 0200 ข้าแต่พระเยซูเจ้า เป็นเรื่องทารุณจิตใจขนาดไหนเมื่อวิญญาณพยายาม
จริงใจมาตลอด แต่ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหน้าซื่อใจคดและถูกระแวงสงสัย

 ลูกเองตอนที่รับศีลล้างบาปใหม่ๆ เข้าใจว่าการรับใช้พระเจ้าต้องผ่านองค์กรเท่านั้น ลูกจึง
เข้าร่วมกับองค์กรต่างๆ จนถึงขั้นก่อตั้ง ศูนย์บรรเทาใจ ภายใต้สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
แต่ในขณะที่ลูกมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการรับใช้พระเจ้า บางคนอาจจะมองกิจกรรมทั้งหลายเป็น 
ผลงาน หนทางการรับใช้พระเจ้าของลูกจึงใกล้เคียงกับสิ่งที่นักบุญโฟสตินาเขียนในบันทึกข้อนี้

 บันทึกที่ 0056 ความทรมานและความยากล�าบากท�าให้ดิฉันหวาดกลัวและหมดก�าลังใจ 
ดิฉันจึงอธิษฐานไม่ลดละ...

 ภายใต้ความเจ็บปวดและความว้าเหว่ในการรับใช้พระเจ้า ลูกก็สวดอธิษฐานภาวนาต่อ
พระองค์ไม่ลดละมา 20 กว่าปีจนถึงทุกวันนี้ พระเจ้าข้า

 บันทึกที่ 0054 พระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปท่านหนึ่งพูดกับซิสเตอร์โฟสตินาครั้งหนึ่งว่า “ซิสเตอร์
ไม่ต้องไปใส่ใจกับความคิดของคนอื่นๆ ให้พระเจ้าพอพระทัยเธอเท่านั้นเป็นพอ”

 จากประสบการณ์และจากการอ่านพระวาจาอย่างสม�า่เสมอ ลกูค้นพบว่าการรบัใช้พระเจ้าท่ี
ดีที่สุดคือ การท�าตามกระแสเรียกของพระองค์และท�าจากใจ แม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กน้อย ก็จะเป็น
ที่พอพระทัยของพระองค์มากกว่าการท�างานใหญ่ๆ แต่เพื่อหน้าตาและชื่อเสียง

 “ไม่ว่าท�าสิ่งใด จงท�าจากใจ ประหนึ่งว่าท�าเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เพื่อมนุษย์”  
(โคโลสี 3:23)

 “เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา” (มัทธิว 9:13)
 ลูกได้ยกข้อบันทึกของท่านนกับุญโฟสตินาขึ้นมาในการแบ่งปันอีกหลายข้อและสรุปว่า ขอ

ให้การแบ่งปันในวันนั้นเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเยซูเจ้าอย่างสูงสุด และเป็นการเทิดเกียรติ
แด่นักบุญโฟสตินาจากใจ และจบลงด้วยประโยคที่ว่า

 “พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์”
          อาแมน
        ลูกของพระองค์คนหนึ่ง
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

ความสุขอยู่ไม่ไกล อยู่ใกล้ใกล้เรา 
คิดเห็นเช่นนี้หรือเปล่า เธอลองเข้าไปในใจตน 
 ความสุขอยู่เคียงจิต อยู่คู่กับชีวิตทุกแห่งหน 
กับทุกสิ่ง กับทุกคน เพียงเธอข้ามพ้นก�าแพงใจ 
 แท้จริงก็มิใช่ก�าแพง หากแต่เป็นแสงสว่างไสว 
บางครั้ง มองผิดไป ท�าให้มองข้ามความสุขที่มี 
 ความสุขอยู่ไม่ไกล อยู่ได้ ที่นั่น ที่นี ่
ส�าคัญคือชีวี มีความพอดีให้ชีวิต.

ภัศม์ 
๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

ความสุขอยู่ไม่ไกล
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