




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ประจ�าปี ค.ศ. 2018 มิถุนายน 

เพื่อให้เครือข่ายสังคมออนไลน์ท�างาน เพื่อมุ่งสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  

โดยเคารพในความแตกต่างของผู้อื่น

“จงอย่ากลัวที่จะเข้าหาพระเจ้า ถ้าเรามีบาดแผลในจิตใจ หรือมีบาปผิดต่างๆ นานา 

พระเจ้าทรงพร้อมให้อภัยเราเสมอ ขอแค่เราอย่าลืมที่จะขออภัยโทษพระองค์”
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พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอน 
ณ ศาลาธรรมเมืองนาซาเร็ธ

(ลูกา 4:14-30)

นกับญุลกูาเล่าว่าหลงัจากพระเยซูเจ้าทรงอดอาหาร 40 วนั 40 คนื และปีศาจมาผจญพระองค์  
แต่กต้็องพ่ายแพ้พระเยซเูจ้าไปแล้ว พระองค์กท็รงเริม่พระภารกจิเทศน์สอนท่ีแรกคอื ศาลาธรรมต่างๆ  
ในแคว้นกาลิลี เมื่อกิตติศัพท์การเทศน์สอนด้วยอานุภาพของพระจิตเจ้าของพระองค์เลื่องลือไปทั่ว
แคว้นนัน้แล้ว พระองค์กเ็สดจ็ไปยงัศาลาธรรมเมอืงนาซาเรธ็บ้านของพระองค์ ณ ทีน่ีเ้อง พระองค์ได้รบั 
ม้วนหนังสือพระคัมภีร์ ด้วยว่าผู้คนในศาลาธรรมต้องการให้พระองค์เป็นผู้อ่านและตรัสอะไรแก ่
พวกเขาเป็นข้อคดิ และพวกเขากอ็ยากได้ยนิกบัหใูนกติตศิพัท์การเทศน์อย่างผูม้พีระจติเจ้าเตม็เป่ียม 
ของพระองค์ด้วย

วันนั้นม้วนหนังสือพระคัมภีร์ท่ีเขายื่นให้พระองค์อ่านเป็นหนังสือของประกาศกอิสยาห์ท่ี 
พดูถงึผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เมือ่ท่านผูน้ัน้เสดจ็มาจะมบุีคลกิเช่นไร ข้อความในพระคมัภร์ี
ที่พระองค์ทรงอ่านมีว่า

“พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า
เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้
ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน
ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจ�า
คืนสายตาให้แก่คนตาบอด
ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ
ประกาศปีแห่งความโปรดปราน
จากองค์พระผู้เป็นเจ้า” (เทียบ อิสยาห์ 61:1-2)
เมือ่พระเยซเูจ้าทรงม้วนหนงัสอืส่งคนืให้แก่เจ้าหน้าท่ีแล้ว สายตาทุกคูข่องผูค้นกจ้็องจับไป

ยงัพระองค์ เพือ่รอฟังพระองค์ว่าจะทรงเทศน์สอนอย่างไร ทรงพระปรชีาสามารถอย่างทีพ่วกเขาได้ยนิ 
กิตติศัพท์มาหรือไม่ พระองค์ตรัสว่า “ในวันนี้ ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้ก็
เป็นความจริงแล้ว” ทุกคนสรรเสริญพระองค์และต่างประหลาดใจในถ้อยค�าน่าฟังที่พระองค์ตรัส  
แต่ก็มีหลายคนที่ไม่เชื่อในพระองค์เพียงเพราะพระองค์ทรงเจริญพระชนม์เติบโตขึ้นท่ีนั่นอันเป็น
หมู่บ้านเดียวกันกับพวกเขา

ข้าแต่พระเจ้า...การไม่เชื่อถึงความดีของคนในครอบครัว ท�าให้บ้านเราไม่ได้รับพระพร  
การไม่ชืน่ชมยอมรับพีน้่องเพยีงเพราะเราเตบิโตมาด้วยกนั ท�าให้ไม่มสีิง่ดใีดๆ เกดิขึน้ในครอบครวั 
ขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าเชือ่มัน่ว่าพระองค์ประทานความรกัผ่านมาทางผูค้นท่ีข้าพเจ้าใช้ชวีติ
อยู่ร่วมกันกับเขา และขอพระองค์ประทับอยู่ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดไปด้วยเทอญ 
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า
คุณพ่อเปโดร อาร์รูเป้ มหาธิการเจ้าคณะเยสุอิตคนท่ี 28 ช่วง

ปี ค.ศ. 1965-1983 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีมีความท้าทายต่อพันธกิจของคณะ
มากที่สุดในเรื่องการเข้าช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก คนชายขอบสังคมจนเกิด 
แนวโน้มวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมว่าเข้ายุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากเกินไป แต่
ท่านยืนยันว่าขอบข่ายเรื่องความยุติธรรมและสันติกลายเป็นพันธกิจของผู้มีสติ
ปัญญาท่ีต้องเข้าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากล�าบาก ผู้อพยพ บั้นปลายชีวิตของท่าน
ได้แสดงความสุภาพถ่อมตนอันยิ่งใหญ่ หลังจากลาออกจากต�าแหน่งมหาธิการ
อย่างเป็นทางการเพราะสุขภาพไม่ดีแล้ว และใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ขึ้นกับคนอ่ืนที่
ดูแลอย่างส้ินเชิงในชีวิตประจ�าวันของท่าน ขอน�ากระแสเรียกการตัดสินใจเข้า
เป็นพระสงฆ์คณะเยสุอิตของท่านจากกลุ่มแบ่งปันการร�าพึงพระคัมภีร์ มาเสนอ
ให้อ่านกันนะครับ (หมายเหตุ : ภาพวาดคุณพ่อเปโดร อาร์รูเป้ ก�าลังร่วมกับ 

คนงานรับพระศพพระเยซูเจ้าลงมาจากกางเขน ศิลปินวาดท่านอยู่ในต�าแหน่งที่ต�่าที่สุด ในการร่วมรับทนทรมาน
กับพระเยซูเจ้า นี่เป็นภาพวาดท่ีคณะเยสุอิตต้ังไว้เป็นฉากหลังพระแท่นน้อยในวัดใหญ่ที่บ้านของคณะในกรุงโรม  
พระแท่นน้อยนี้ตั้งอยู่ใก้ลประตูทางเข้าด้านขวามือ ส่วนเรื่องราวเข้มข้นของท่านคัดมาจากหนังสือ “บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์”  
ของคุณพ่อสุทศ ประมวลพร้อม หน้า 64-69) 

การตัดสินใจเข้าคณะเยสุอิต
ในปี ค.ศ. 1926 เด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุเพียง 19 ปี เป็นนักศึกษาแพทย์ในมหาวิทยาลัยแห่งกรุงมาดริด ประเทศ

สเปน บดิาของเดก็หนุม่คนนีเ้พิง่สิน้ชวีติ หลงัพธิฝัีงศพผ่านไปเรียบร้อยแล้ว คณุแม่ก็พาครอบครัวไปท่ีเมอืงลร์ูด เพ่ือร�าพึง 
ภาวนาหลังการสูญเสียผู้น�าครอบครัว พวกเขาอยู่ที่ลูร์ดนานพอควร นักศึกษาแพทย์คนนี้จึงถือโอกาสขออนุญาต 
คุณพ่อเจ้าวัดเมืองลูร์ด ศึกษากรณีคนไข้คนพิการบางคนที่หายป่วยไข้ หายจากความพิการอย่างน่าอัศจรรย์ใจ

บ่ายวนัหนึง่ มพีธิแีห่ศลีมหาสนทิ นกัศกึษาแพทย์คนนีก้ต็ามพีส่าวและคณุแม่ไปด้วย ใกล้ๆ พวกเขามคีณุแม่อกีคน 
ก�าลังเข็นรถเข็นพาลูกชายที่ป่วยเป็นโปลิโอแต่ก�าเนิดมาร่วมพิธีด้วย พี่สาวกระซิบบอกน้องชาย (ผู้เป็นนักศึกษาแพทย์)  
“ดูซิ น่าสงสารเด็กคนนี้เหลือเกิน ดูแขนขาของเขาซิ มันหงิกงอน่าสงสารจัง” ส่วนคุณแม่ที่เข็นรถไปก็สวดภาวนา 

อ่านต่อหน้า 28

ปกหน้าใน

รปูนนูต�า่ช่องประตหูน้าพระมหาวหิารนกับญุเปาโลนอกก�าแพงเมอืง เป็นภาพนกับญุ 
เปาโลถูกตัดศีรษะ ศิลปินฉลาดท่ีท�าโลหิตของท่านกระจายอย่างมีชีวิตชีวาน่าต่ืนเต้น 
ด้วยวิธีง่ายๆ แต่ลงตัว ตามต�านานเล่าว่าจักรพรรดิที่กรุงโรมขังนักบุญเปาโลไว้เป็นเวลา 
สองปี ณ บ้านหลังหนึ่ง ไม่มีการใส่ขื่อคา หรือโซ่ตรวน ท่านสามารถเดินเหินไปไหนในบ้าน 
หลงันัน้  มทีหารผูค้มุและผูช่้วยเหลอื ท่านสอนค�าสอนแก่ผูค้นทีส่นใจมาหาท่านทีบ้่านหลงันี้ 
อย่างเป็นอสิระตลอดเวลาสองปี เราอาจพดูได้ว่าท่านมสี�านกังานประกาศพระวาจาของพระเจ้า 
ที่กรุงโรม อันเป็นการประกาศชัยชนะการแพร่ธรรมของท่านจนสุดปลายแผ่นดินโลก (กจ 
28:30-31) พวกสมณะจากกรุงเยรูซาเล็มเร่งปิดคดีของท่านมายังกรุงโรมด้วยการติดสินบน 
และในท่ีสุดจักรพรรดิทรงมีค�าสั่งให้ประหารชีวิตท่านทั้งๆที่สองปีที่ถูกจ�าจอง หาข้อหาที่

ชดัเจนไม่ได้ สถานทีท่่านถกูตดัศรีษะอยูน่อกก�าแพงกรงุโรม และเมือ่ศรีษะขาดกระเดน็ไป สมัผัสพ้ืนดนิ สามครัง้ แต่ละ
จุดที่สัมผัสพื้นดินมีน�้าพุขึ้นมาจากดิน ปัจจุบันสถานที่แห่งนั้นเรียกว่า “เตร ฟอนทาเน่” (น�้าพุ 3 แห่ง)
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เพลง มากับ ฝน 

ค�่าวันนั้นฝนตก ผมหยิบหนังสือที่วางไว้ข้างเตียงขึ้นมาอ่าน หนังสือเล่มบางๆ ออกแบบ
กระชบัมอื เนือ้หาไม่เยอะ เหมอืนหนงัสอืสมยัใหม่ส่วนใหญ่ท่ีคนมคีวามอดทนในการอ่านน้อยลง  
ผู้เขียนพูดถึงสายฝน หญิงคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในคืนฝนพร�า พร้อมกับการเปิดประตูต้อนรับของ
เด็กคนหนึง่ อบอุน่ และมีความสขุ ชดเชยและทดแทนการจากไปอย่างไม่มวีนักลบัมาของผูเ้ป็นแม่  
ผู้เขียนบรรยายฉากนั้น พร้อมกับบทเพลงของนักเปียโนชาวญี่ปุ่น Yiruma

ผมคว�่าหน้าหนังสือลง หยิบรีโหมดคอนโทรล เสิร์ชไปที่ช่อง Yiruma ผลลัพธ์มหาศาล 
ผมเลือกที่ช่องทางหนึ่งในยูทูป เพลงบรรเลงเพราะจับใจก็เริ่มเล่นขึ้น River Flows in You 
โลกแห่งเสยีงเพลงเข้ามาแทรกระหว่างบรรทัด อรรถรสบรรเจิด ค�า่นัน้ผมเนบิช้าไปกบัเสยีงเปียโน  
แต่ก็ขยับจินตนาการไปกับตัวอักษรที่ผู้แต่งพาตัวละคร และผู้อ่านดั้นด้นไป มารู้ตัวอีกทีเมื่อเสียง
รอบด้านกระทบโสตประสาท นี่มันวันอะไร ค�่าคืนช่างแตกต่างจากยามเช้า

แม้ว่าห้องพักที่บ้านพักพระสงฆ์ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ จะติดม่านหรือมีขอบมุมที่แสง 
เลด็รอดได้ยาก แต่ในยามเช้าขนาดนี ้แสงกพ็ยายามท�าหน้าท่ีของมนั มากไปกว่าแสงคอืเสยีง เสยีงรถ  
เสยีงคน เร่ิมปลกุผมนอกจากจะให้ตืน่ลกุ แล้วยงัให้ตืน่รู ้ฤดกูาลแห่งการเปิดเทอมหวนมาอกีครัง้ 
ครั้งนี้มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง การเปลี่ยนแปลงบางทีอาจหมายถึงการจบสิ้นของ 
บางสิ่ง และการก้าวไปข้างหน้า หรือก้าวใหม่ของใครบางคน

อุดมศานต์ และงานสื่อมวลชนคาทอลิกก้าวเดินไปพร้อมกับสังคม ยุคสมัย หรือเรื่องราว
ต่าง ๆ  ทีเ่กดิข้ึน หลงัจากจดักจิกรรมเชงิประวตัศิาสตร์แบบเดนิทางท่องเทีย่วแล้ว ในชือ่ “พาออเจ้า 
ไปฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ (คาทอลิก)” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2018 เราก็ต้องหันมาเตรียม
ไปร่วมบันทึกเหตุการณ์ส�าคัญอย่างยิ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งของพระศาสนจักรไทย คือ การสถาปนา
สังฆมณฑลใหม่ สังฆมณฑลที่ 11 ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย และอภิเษกพระ
สังฆราชใหม่ เพื่อให้ประจ�าที่นั่น นอกจากนั้นยังรายงานชุดใหญ่ จัดเต็มกับเหตุการณ์การเข้าเฝ้า 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย หรือที่เราเรียกว่า 
Ad Limina Visit และในฉบับนี้เราพร้อมแล้วที่จะรายงานเรื่องนี้ด้วยสกู๊ปชุดใหญ่ในฉบับ ส่วน
กิจกรรมอื่น ๆ เมื่อปลายพฤษภาคมเริ่มกันไปแล้วกับการประกวดวรรณกรรมวรรณศิลป์ อุชเชนี 
ปี 2 ในหัวข้อ “เพียงแค่เม็ดทราย” ปีนี้บอกเลย กรรมการเข้ม ความร่วมมือข้น หวังว่าผลงานที่
ส่งมาคงจะเข้มข้น เช่นกัน และกลางเดือนสิงหาคม กับการเป็นเจ้าภาพงานในระดับเอเชียอีกครั้ง 
Signis Asia Assembly 2018 ต้องติดตามกัน กิจกรรมอื่น ๆ ยังเรียงมาเหมือนเคย ไม่ขาด
หายไปไหน มีแรงและมีพระพรก็ลุยกันต่อไป

วันนี้ผมเปิดเพลงของ Yiruma ที่ส�านักงาน ขณะก�าลังเขียนบทความ เรื่องบางเรื่องไม่รู้
ไม่ผิด ไม่มีใครว่า แต่เรื่องบางเรื่องไม่รู้ ก็น่าเสียดาย ศัพท์รุ่นใหม่เขาใช้ค�าว่า “พลาด” อย่าพลาด
เรื่องที่จ�าเป็นอันน�าความรอดมาสู่ชีวิตและจิตวิญญาณกันก็พอ พบกันเดือนหน้าครับ

บรรณาธิการบริหาร

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

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 

สังฆมณฑลเชียงใหม่ ขอเชิญร่วม 
สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ ้า  
โอกาสฉลอง อาสนวิหารพระหฤทัย 
พิ ธี บวชพระสงฆ ์ ของสั งฆานุกร 
คริสโตเฟอร์ อภินันท์ สมศักด์ิ และ
สังฆานุกรมาระโก ประยูร ปันมณีกุล  
โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร ์  
วี ร ะ  อาภรณ ์รัตน ์  เป ็นประธาน  
วนัเสาร์ที ่9 มถินุายน 2018 เวลา 10.00 น.  
ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

วันเกิดพระสังฆราชยอแซฟ  
พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

สมโภชพระหฤทัยของ 
พระเยซูเจ้า

สมโภชพระวรกายพระโลหิต 
พระคริสตเจ้า

สมโภชนักบุญยอห์นแบปติสต์ 
บังเกิด
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“พลังที่ถูกส่งต่อ จากไม้เท้าเปโตร”

สกู๊ป
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

ธรรมเนยีมทีถ่อืปฏบิตักินัอย่างยาวนาน 
วนันีก้ถ็งึวาระส�าคญัอกีครัง้ของสภาพระสงัฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทย คือการเข้าเฝ้าถวาย
รายงานต่อสมเด็จพระสันตะปาปา จากครั้ง
ล่าสุดเมื่อปี 2008 สู่ครั้งนี้ ปี 2018 เราได้เรียนรู้ 
อะไร พระศาสนจักรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไร 
ไปบ้างไหม พระสังฆราชของเราพูดอะไรกับ
พระสันตะปาปา และพระสันตะปาปาตรัสถึง
ประเทศไทยอย่างไร มีบทสรุปและความประทบัใจ 
แค่ไหนอย่างไร บดันีอ้ดุมศานต์พร้อมรายงานให้
ทราบโดยทั่วกันแล้วครับ

เม่ือวนัที ่3 พฤษภาคม 2018 พระศาสนจกัร 

คาทอลิกในประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้าเฝ้า

ถวายรายงานต่อองค์สมเด็จพระสนัตะปาปา 

ฟรังซิส หรือ “อดั ลมีีนา” (Ad Limina Visit) 

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 

โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ และประธานสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้น�าบรรดา

พระสังฆราชคาทอลิกไทยไปเข้าเฝ้าถวาย

รายงาน 

เล่าเรื่องสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  
เข้าเฝ้าถวายรายงานต่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  

“อัดลีมีนา” (Ad Limina Visit)  2018
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การเข้าเฝ้าถวายรายงาน ภาษาอังกฤษ
เรียกว่า Ad Limina Visit ภาษาละตินเรียกว่า 
La Visita ad Limina Apostolorum หมายถงึ 
ก�าหนดที่เป็นธรรมประเพณีของพระศาสนจักร
คาทอลิก เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระศาสนจักร
คาทอลิกนั้นมีลักษณะเป็นพระศาสนจักรสากล
ท่ัวโลก โดยมีองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเป็น
องค์พระประมุข เวลาเดียวกันก็มีพระสังฆราช
ท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยแต่ละเขตสังฆมณฑล
รวมกันเป็นสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ แต่เดิม
การเข้าเฝ้าเพือ่ถวายรายงานต่างๆ นัน้ มช่ีวงเวลา 
5 ปี มาในระยะหลังนี้ เนื่องจากมีการเปลี่ยน
สมณสมัยจากสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์  
ที ่16 มาเป็น สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซิส เพราะ
ฉะนั้น เมื่อพระองค์ขึ้นมารับหน้าที่พระสันตะ- 
ปาปาใหม่ๆ กต้็องใช้เวลาพอสมควร ในการทีป่รบั
เข้ากับงานต่างๆ ดังนั้นจึงขยายเวลาการเข้าเฝ้า 
จาก 5 ปี เป็น 10 ปี ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ต้องใช้
เวลาในเรื่องต่างๆ เหล่านี้

แสดงว่าแต่ก่อนน้ันจะเป็นเทอมละ 5 ปี แต่

เน่ืองจากว่าเปลีย่นสมณสมัย เม่ือจะต้องไปเข้าเฝ้า 

แบบนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมเป็นอย่างไรครับ?

โดยทั่วๆ ไป เราจะทราบล่วงหน้าก่อน 
เพราะการเข้าเฝ้าครั้งล่าสุดของประเทศไทยคือ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2008 แต่เนื่องจากว่า  
มีพระสังฆราชทั่วโลกจ�านวนมากด้วย จึงต้องมี
การขยายเวลา สิ่งที่เราต้องท�าปกติส�าหรับการ
เข้าเฝ้าถวายรายงานคือการเตรียมรายงานสภาพ
ความเป็นไปต่างๆ ของพระศาสนจักรคาทอลิก 
งานต่างๆ ที่พระศาสนจักรท�า ฯลฯ

งานของพระศาสนจักรจากทั่วโลก ส่วน
กลางพระศาสนจกัรทีก่รงุโรม หรอืสนัตะส�านกันัน้  
จะมีสมณกระทรวง หรือสมณสภามีหน้าที่ 
รับผิดชอบในงานด้านต่างๆ ดังนั้น ส�าหรับ
ประเทศไทยของเรานี ้ส่วนใหญ่แล้วกจ็ะเกีย่วข้อง 
กบัสมณกระทรวงประกาศข่าวดสีูป่วงชน ซึง่กจ็ะ
ดูแลงานประเทศมิสซังท้ังหลาย ประเทศท่ีพระ
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ศาสนจักรยงัไม่ตัง้มัน่ หรือพระศาสนจกัรจ�านวน
น้อย เพราะฉะนัน้รายงานต่างๆ กจ็ะไปทีน่ัน่ แต่
ก็จะมีบางประเด็น ที่เราจะสรุปสั้นๆ แต่ละเขต 
หรอืแต่ละสงัฆมณฑล ประมาณ 2-3 หน้ากระดาษ 

การเข้าเฝ้าแบบนี้ส�าคัญมากน้อยแค่ไหน? 

ต้องถอืว่า มคีวามส�าคญั เพราะว่าประเดน็
ส�าคัญอยู่ที่เรื่องรายงาน แต่จริงๆ แล้วทั้งหมด
ก็ขึ้นอยู ่กับพระศาสนจักรในแต่ละประเทศ  
แต่ละเขตสังฆมณฑลด้วย ที่นั่นก็ด�าเนินการไป 
การอภิบาล การประกาศข่าวดี เป็นรายงานใน
งานทุกๆ ด้าน ที่พระศาสนจักรแต่ละแห่งจะท�า  
แต่ประเด็นส�าคัญอยู่ตรงที่ว่า ความสัมพันธ์ 

ความสัมพันธ์ ระหว่างพระศาสนจักร
ท้องถิ่น อย่างที่บอกไปแล้วว่า พระศาสนจักร 
ท้องถิน่แต่ละแห่ง เช่น ประเทศไทย ประกอบด้วย  
10 สังฆมณฑล ซึ่งเวลานี้ขยายเพิ่มเติมเป็น  
11 เขตสังฆมณฑล รวมเป็นสภาพระสังฆราช 
คาทอลกิฯ หรือสภาประมุขบาทหลวงฯ ทัง้หมดนี้ 

มีความสัมพันธ์กับพระศาสนจักรสากล โดยมี
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเป็นองค์พระประมุข
เพราะฉะนั้น ความสัมพันธ์นี้ ถ้าจะว่ากันจริงๆ 
แล้ว ค�าสอนหลักของคริสตศาสนาคือ ความรัก

ความรัก แบบพระเจ้าเองที่เราประกาศ
ยนืยนั ความสมัพนัธ์ระหว่าง พระบิดา พระบุตร  
และพระจติ ทกุมติขิองพระศาสนจกัรกอ็ยูต่รงนี้ 
พระศาสนจักรส่วนรวม แม้กระทั่งในครอบครัว 
ในคณะนักบวช ในกิจการต่างๆ ก็ขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ตรงนี้ เพราะฉะนั้นการที่จะไปพบ
กับพระสันตะปาปานั้นก็คือการไปฟื้นฟูความ
สัมพันธ์ตรงนี้
พระคณุเจ้าเอง ได้เข้าร่วมถวายรายงานเป็น

คร้ังที ่2 แล้ว และคร้ังน้ีพระคณุเจ้าได้เตรียม

อะไรไปบ้าง?

ส่วนใหญ่เป็นรายงานปกติอย่างที่เคย
เป็น ในครัง้นีม้กีารเปลีย่นรปูแบบของการเข้าเฝ้า
ถวายรายงาน ซึง่ตัง้แต่สมยัสมเดจ็พระสนัตะปาปา 
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และอีกด้านหนึ่งท�าให้เห็นประเทศรอบข้าง
ประเทศไทย พระองค์ทรงสนพระทยัมาก จากนัน้ 
พ่อก็เริ่มแนะน�าว่า พระสังฆราชท่านไหน อยู่
สังฆมณฑลใด อยู่ตรงไหนในแผนที่ สุดท้ายมี
การแนะน�า พระคณุเจ้าวฒิุเลศิ แห่ล้อม ท่ีได้รบั 
แต่งตั้งหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะไปเข้าเฝ้า รวมทั้ง 
การประกาศสถาปนาสงัฆมณฑลใหม่ คอื สงัฆ-
มณฑลเชียงราย ซ่ึงแบ่งส่วนแยกออกมาจาก
สังฆมณฑลเชียงใหม่ ที่มีอาณาเขตที่กว้างใหญ่ 

หลังจากการแนะน�าบุคคล ก็แนะน�า
พื้นที่ต่างๆ แล้วในฐานะที่เป็นประธานสภาพระ
สังฆราชฯ จะต้องอ่านรายงานสั้นๆ ถึงประเด็น
หลักๆ ท่ีเป็นหัวเรื่องว่ามีอะไรบ้าง ส�าหรับ
ประเทศไทยคือ การประชุมสมัชชาใหญ่ ซึ่งมี
การเตรยีมการกนัต้ังแต่ ค.ศ. 2011 จากนัน้กเ็ป็น 
งานที่จะน�าไปสู่ชีวิต มีการประชุมสมัชชาใหญ่
ตั้งแต่ 2014 สู่ 2015 โดยที่มีการแยกออกเป็น  
2 เขตก่อน คือท่าแร่ และกรุงเทพฯ หลังจึงมา 
ประชุมรวมเป็นสมัชชาใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทย ครบ 350 ปี เมือ่สมยัทีเ่ริม่พระศาสนจกัร 

เบเนดิกต์ ที่ 16 ที่ท�ามานั้นเป็นแบบเดิม คือ 
พระสนัตะปาปาจะพบกบัพระสงัฆราชแต่ละองค์ 
ทีละองค์ ซึ่งต้องถือว่าเป็นงานที่หนัก หลังจาก
นั้นแล้วก็จะพบรวมกัน แล้วพระองค์จะมีพระ
ด�ารัสต่างๆ เป็นแนวทาง เพื่อประโยชน์ของพระ
ศาสนจักรแต่ละแห่ง เป็นการให้ก�าลังใจในการ 
ชี้แนวทางต่างๆ 

ส�าหรับคร้ังนี้ สมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรังซิสให้เข้าเฝ้ารวมพร้อมๆ กัน แล้วพระองค์
ทรงเปิดค�าถามก่อน พระองค์ตรัสว่า “ใครอยาก
จะถามอะไร อยากจะเสนออะไร ถามมาเลย”  
อันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติส�าหรับครั้งนี้ 
ขอให้พระคุณเจ้าช่วยเล่าบรรยากาศการ 

เข้าเฝ้าให้ฟังหน่อยครับ? 

จากประสบการณ์การเข้าเฝ้าครั้งท่ีแล้ว 
สมัยสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ พระองค์
ทรงมีแผนที่โลก เป็นแผนที่ใหญ่ เราก็ได้
เตรียมไปเป็นภาพแผนที่ของประเทศไทย และ
ครั้งนี้ เราก็ท�าแผนที่พระศาสนจักรคาทอลิก
ประเทศไทย ขนาดใหญ่ แบ่งเป็น 11 เขต
สังฆมณฑล พร้อมจ�านวนประชากรคาทอลิก 
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ในกรุงสยาม ที่อยุธยา ตอนนั้นมีการประชุม 
สมัชชา เป็นประชุมใหญ่เหมือนกัน แต่ขนาด
เลก็ๆ ท่ีเพิง่เริม่ หลงัจากนัน้กม็กีฤษฎกีาออกมา  
ถอืว่าเป็นแนวทางส�าคญัอนัเป็นผลจากการประชมุ 
สมัชชาใหญ่นี้ ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของบรรดา
สัตบุรุษ คริสตชนฆราวาส ทั้งชาย-หญิงที่เป็น 
ตัวแทน ทั้ง 2 ภาคแรกก่อน แล้วหลังจากนั้น 
ก็มาเป็นภาครวม เท่ากับเป็นการประชุมกัน 
ถึง 3 ครั้ง มีบรรดานักบวชชาย-หญิง พระสงฆ์  
และบรรดาพระสงัฆราชทัง้ 10 ท่าน ทีอ่ยูต่ลอดเวลา  
หลังจากนั้นมีการสรุปวิถีทางส�าหรับช่วงระยะเวลา 
นี ้ว่าควรจะท�าอะไรเพือ่ชวีติของพระศาสนจกัรเอง 
นอกจากประเด็นเรื่องสมัชชาแล้ว มีประเด็น

อื่นไหมครับ?

 จากนั้นได้ขอบรรดาพระคุณเจ้าแต่ละ
ท่านพูดในประเด็นของท่านเอง ที่คิดว่าจะเป็น
ประเด็นทีพ่ระสนัตะปาปาควรรบัทราบ เพราะว่า

จะมีประโยชน์ต่อสังคมไทย มีประโยชน์ต่อพระ
ศาสนจกัรในประเทศไทย และในเวลาเดยีวกนัมี
ประโยชน์ต่อพระศาสนจักรส่วนรวมด้วย อย่าง
เช่นประเด็นปัญหาซึ่งมีอยู่ทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะ
ประเทศไทย คือปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ ซึ่ง
เป็นปัญหาท่ัวไป พระศาสนจักรไทยท�าอย่างไร 
พระศาสนจักรเรากด้็วยความร่วมมอืของทุกภาค
ส่วน รวมทั้งกับทางภาครัฐด้วย เราก็พยายามที่
จะช่วยเหลอืบคุคลทีเ่ป็นเหยือ่เหล่านี ้ปัญหาเรือ่ง
ของการศกึษาคาทอลกิ ซึง่กต้็องถอืว่าเป็นงานอนั
หนึ่ง 

ดังนั้น พระศาสนจักรคาทอลิกไทยนั้น
มีการพัฒนาในเรื่องต่างๆ เหล่านี้อย่างไร และ
ในเรื่องงานเมตตาสงเคราะห์ต่างๆ หรือมิติทาง
ด้านภาวนา พระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล 
ท่านได้น�าเสนอเรื่องการใช้พระวาจาของพระเจ้า 
(Lectio Divina) ที่ท่านพยายามที่จะน�าเสนอ

12  อุดมศานต์ มิถุนายน 2018

crist 1-80 June 61.indd   12 5/26/61 BE   6:17 AM



ผ่านทางสือ่ต่างๆ ลงไปสูก่ารฟ้ืนฟชูวีติ ความเชือ่
ของบรรดาคริสตชน เพราะฉะนัน้แต่ละท่านกจ็ะ
มีแต่ละมิติ ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างจะครอบคลุม 
พระสันตะปาปาทรงสนพระทัยในแต่ละเรื่อง 

 พระสันตะปาปา ก็คล้ายว่าหยอกนิด
หนึ่ง เพื่อจะได้คลายบรรยากาศ พระองค์ทรง
มีหลายอย่างที่เป็นมุกแบบที่ท�าให้เหมือนกับว่า 
เราอยู่ในครอบครัว พระองค์ตรัสว่า ตรงนั้นมี
โต๊ะเล็กๆ อยู่ มีน�้า ซึ่งก็มีขวดน�้าดื่ม เหมือน
ของเรานี้แหละ ถ้าใครอยากดื่มน�้าก็เดินไปหยิบ
ดื่มเอาเอง รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่มีอยู่ตรงนั้น 

เสร็จแล้วพระองค์ตรัสว่า “เอ้า อยาก
จะถามอะไรก็ถาม อยากบอกอะไรก็บอก อยาก
เสนออะไรกเ็สนอ จะวจิารณ์กไ็ด้ จะวจิารณ์พระ
สันตะปาปา ก็ได้นะ ที่นี่ตรงนี้” พูดง่ายๆ ว่า ที่
พระองค์ท�าอย่างนี้ ในเชิงจิตวิทยา เป็นท่าทีใน
การเปิดของพระองค์ท่าน ท�าให้เรารู้สึกเหมือน
กับว่าเราอยู่ในครอบครัว เป็นเหมือนครอบครัว 
ท่ีเม่ือเรามีอะไรก็สามารถพูดคุยกัน แล้วคิด
ว่าบรรดาพระสังฆราชที่ไปนั่นก็คงมีความรู้สึก 
เหมือนกับอยู่ในบ้านจริงๆ ตอนนี้เราอาจจะรู้สึก
ว่า ต้องเตรียม เพราะเหมือนกบัเราเข้าพบผูใ้หญ่ 
ท�านองนี้ ส่วนใหญ่ก็อาจจะเคยไปเข้าเฝ้าแล้ว 
แต่จ�านวนไม่น้อยเหมือนกัน เกือบครึ่งหนึ่งที่
อาจจะเป็นครั้งแรก 

ที่สุดแล้ว พระสันตะปาปารู้จักประเทศไทย 

แค่ไหน ในแบบใดบ้างครับ?

เนื่องจาก อันดับแรกนั้นพระองค์ทรง
ต้ังใจที่จะฟัง อยากจะทราบ และอยากจะฟัง
ข้อเสนอต่างๆ แล้วมีเรื่องที่พระองค์ให้ความสน
พระทยั แล้วพระองค์ทรงถามว่า “เรือ่งกระแสเรยีก  
เป็นอย่างไรบ้าง จ�านวนเณรใหญ่ของเรา” เราได้

เรียนพระองค์ว่า ก็คงเหมือนกับประเทศทั่วไป
ในโลก ที่มีผลกระทบอันเนื่องจากสังคมโลกียะ  
แต่พระศาสนจักรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายาม
อันดับแรก ต้องเป็นพยานด้วยชีวิตก่อน จาก
นัน้กพ็ยายามให้มกีารอภบิาล มกีารให้ครอบครวั
เป็นแหล่งของกระแสเรยีก ของการเป็นพระสงฆ์ 
เป็นนักบวชชาย-หญิงต่างๆ 
เราได้เตรียมของท่ีระลึกไปถวายพระองค์

ด้วย คืออะไรหรือครับ?

คุณพ่อวุฒิเลิศ ซ่ึงตอนนั้นท่านเป็น 
อปุสงัฆราชของอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ตอนนี ้
ท่านก็เป็นพระสังฆราชใหม่ของสังฆมณฑล
เชียงรายแล้ว บอกให้ท่านช่วยหาว่าจะมีของ 
ทีร่ะลกึอะไรทีม่คีวามหมายเกีย่วกบัประเทศไทย 
กค็ยุกนัไปคยุกนัมา ท่านบอกว่าเอาอย่างนีไ้หม? 
ทางภาคเหนือเขาท�าสลักดุนบนแผ่นโลหะ แต่
ก็บอกว่าต้องท�าอะไรท่ีเป็นแบบไทยๆ ซ่ึงก็เป็น 
เรื่องราววิถีชีวิตของประเทศไทย ท้ัง 4 ภาค  
อยู ่ในภาพเดียวกันให ้ดูประสานกลมกลืน  
แสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทย อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่ง
ที่เราได้น�าไปเพื่อถวายพระองค์ท่าน พระองค์
สนพระทัยช้าง ท่ีเป็นชีวิตชาวบ้าน เป็นชีวิต 
ชาวบ้านจริงๆ
พระสนัตะปาปาได้มอบอะไรให้เป็นของทีร่ะลกึ 

หรือครับ?

 ส�าหรบัของที่ระลกึของพระองค์มอบให้
กับพระสังฆราชทุกท่าน คือรูปถ่ายของพระองค์
เลก็ๆ พระรปูแม่พระอุม้พระกมุาร และสายประค�า 
ใส่ซองท่านละ 10 สาย ส�าหรับน�าไปมอบให้
กับคนอื่นๆ 
พระคุณเจ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ 

นอกจากประเด็นหลักๆ ที่พูดถึงครับ?
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 ประเด็นที่พูดคุย ก็แน ่นอนว ่าได ้
ขอบพระคุณพระองค์ท่านด้วย เพราะว่าการ
จะตัดสินใจสถาปนาสังฆมณฑลใหม่ การ
เปิดสังฆมณฑลใหม่นั้น มีความส�าคัญ ถือว่า
เป็นการเติบโตของพระศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทย แล้วเราก็ได้แนะน�าพระสังฆราช
ของสังฆมณฑลใหม่ ซึ่งก็คือพระสังฆราช 
วุฒิเลิศ แห่ล้อม ท่านเดินเข้าไปคุกเข่าต่อหน้า
พระสันตะปาปา เพื่อขอให้พระสันตะปาปา
ทรงอวยพระพรให้ท่าน พระสันตะปาปาทรงท�า 
เครื่องหมายกางเขน และทรงอวยพรให้กับ
พระคุณเจ้าใหม่ เป็นบรรยากาศที่เป็นกันเอง 

ก่อนหน้านั้น เราได้ไปขอร่วมมิสซากับ
พระสันตะปาปา ที่วัดซางตางมาร์ธา ที่พระองค์
ประทับอยู่ ซึ่งปกติแล้วทุกเช้าพระองค์จะถวาย
มิสซาปกติ และก็จะมีคนที่ขอไปร่วม มีคน
ทั่วๆ ไปบ้าง พระสงฆ์บ้าง ต้องจองล่วงหน้า 
เป็นปีกว่าท่ีจะมีโอกาสได้ แต่ส�าหรับพระสงัฆราช
ที่ขอเข้าไปนี้เขาก็ให้พิเศษ เพราะรู้ว่ามาเข้าเฝ้า
โดยเฉพาะ พวกเราก็ไปร่วมถวายมิสซากับ 
พระสันตะปาปา 

จากนั้นแล้วโดยธรรมประเพณีท่ีเรา
ปฏิบัติกัน บรรดาพระสังฆราชต่างๆ รวมถึง
พระสงฆ์ นักบวชที่โรม ผู้ที่ศึกษาอยู่นั้น ก็จะ
ไปถวายมิสซาที่มหาวิหารนักบุญเปโตร และที ่
มหาวหิารนกับญุเปาโล นอกก�าแพงกรุงโรม 2 แห่งนี้  
จรงิๆ มมีหาวหิารใหญ่อยู ่4 คอื มหาวหิารสนัตะ- 
มารย์ี มายอร์ เร หรอืมหาวหิารของแม่พระ และ
มหาวิหารนกับญุยอห์น ลาเตรนั แต่ส�าคญัคอืต้อง
ไปที ่2 แห่งนี ้ก่อนทีจ่ะเข้าเฝ้าหรอืหลงักแ็ล้วแต่  
แต่พวกเราไปถวายก่อน 

ท่ีมหาวหิารนกับญุเปโตร พวกเราไปถวาย
มสิซาทีช่ัน้ใต้ดนิ มหาวหิารนกับญุเปโตรม ี3 ชัน้  

มีชั้นพื้นดินทั่วไป ชั้นที่ 2 เป็นหลุมฝังศพของ
พระสนัตะปาปา และอกีชัน้ทีอ่ยูใ่ต้ดนิ เราเข้าไป
ชัน้ที ่2 เป็นหลมุฝังศพของนกับญุเปโตร คนไทย 
ที่เข้าร่วมมิสซาประมาณ 50 คน ประกอบด้วย
นักบวช และพระสงฆ์ที่เรียนอยู่ที่โรม หลังจาก
นั้นเราก็ไปถวายมิสซาที่มหาวิหารนักบุญเปาโล 
นอกก�าแพงกรุงโรมด้วย
บรรดาพระสังฆราชของประเทศไทย ที่ได้

ดูแลในส่วนกลางในแผนกต่างๆ มีโอกาส 

ได้ไปพบกับสมณกระทรวงท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ 

อย่างไร?

เนือ่งจากพระศาสนจกัรคาทอลกินัน้เป็น
พระศาสนจกัรสากล มปีระชากรอยูท่ัว่โลก ดงันัน้  
วิธีท่ีจะสามารถประสานงานต่างๆ เพื่อชีวิตของ
บรรดาคริสตชนเหล่านี้ จึงมีการจัดรูปแบบเป็น 
กระทรวง ทบวง กรม แต่เราเรียกว่า สมณ-
กระทรวง ถ้าเป็นงานใหญ่ๆ หลังจากนั้นก็เรามี
สมณสภา งานที่รองลงมา และมีสมณกรรมการ
ต่างๆ เราก็พยายามเข้าพบเข้าเยี่ยมตามบทบาท
หน้าท่ีทีแ่ต่ละท่านรบัผดิชอบ แต่อนัดบัแรกทีเ่รา
ต้องไปนัน้ เราไปทีส่มณกระทรวงประกาศข่าวดสีู่
ปวงชน หรอืโปรปากนัดาฟีเด เพราะว่าหน้าทีข่อง
พวกเราเกี่ยวข้องโดยตรงกับสมณกระทรวงนี้  
เราไปที่เดียวครบทุกเรื่อง มีโอกาสได้พบพระ
คาร์ดินัลเจ้ากระทรวง ได้คุยกันในเรื่องต่างๆ 
และท่านให้ค�าแนะน�าต่างๆ 

จากนัน้แล้ว โดยส่วนตวักจ็ะไปทีส่มณ-
กระทรวงความเชื่อของพระศาสนจักร เพราะ
ว่าพระศาสนจักรนั้นค�้าประกันความเชื่อ ท่ีเป็น 
หนึ่งเดียวกัน ไม่มีความแตกแยก เพราะฉะนั้น 
นีเ่ป็นกระทรวงเดยีวทีจ่ะประสาน สมณกระทรวง
ชีวิตสงฆ์ สมณกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับนักบวช 
สมณกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม ซ่ึงเรา
ก็ไปพบกับบรรดาประธานของแต่ละสมณ-
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กระทรวง ซึ่งถ้าเป็นระดับสมณกระทรวงก็จะ
มีพระคาร์ดินัลที่เป็นประธาน ถ้าเป็นสมณสภา 
บางครั้งก็เป็นพระอัครสังฆราช
โดยส่วนตวัในฐานะประธานสภาพระสงัฆราช

คาทอลกิฯ พระคณุเจ้ามคีวามประทบัใจอะไร

เป็นพิเศษครับ?

 ความประทับใจที่ส�าคัญที่สุด อันดับ
แรกคือ ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่เพียง
เฉพาะเราระหว่างพี่น้องพระสังฆราชไทย แต่ใน
เวลาเดียวกันในความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันกับ
ประมุขของพระศาสนจักรสากล รวมท้ังบรรดา
พระคาร์ดินัล บรรดาพระสังฆราชท่ีท�างานใน
สมณกระทรวงต่างๆ เป็นการท�างานร่วมกันเพื่อ
ชวิีต ความเชือ่ ของบรรดาครสิตชน เวลาเดยีวกนั
ก็เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวม ในงาน
ด้านความยุติธรรม และสันติ ในเรื่องต่างๆ 
เหล่านี้ อันนี้คือประเด็นส�าคัญ ในเวลาเดียวกัน 
ที่เห็นถึงพระศาสนจักรสามารถที่จะมีบทบาทใน

สังคมโลกได้ และแนะน�าไปในเชิงสันติ เป็นไป
เพื่อเสริมสร้างอารยธรรมแห่งความรัก ในเกิด
ขึ้นในสังคมวงกว้าง 

 และท่ีส�าคัญอีกอันหนึ่งคือความสน
พระทยัของพระสนัตะปาปา และท่าทขีองพระองค์ 
ท่ีเป็นกนัเองอย่างยิง่ ในลกัษณะท่ีมต่ีอเรา ท�าให้
เรามคีวามรูส้กึว่าเราเป็นครอบครวัใหญ่ เมือ่เป็น
ครอบครัว เราก็พยายามท�าหน้าที่ของเราตรงนี้  
และเราก็มีความมั่นใจในการก้าวเดินร่วมกัน 

ขอให ้พระคุณเจ ้ าฝากอะไรถึ งพี่น ้อง 

คริสตชนไทย กับเหตุการณ์คร้ังน้ี หรือว่า 

ประสบการณ์ของพระคุณเจ้าด้วยในโอกาส

การเข้าเฝ้าครั้งนี้ครับ

 จากประสบการณ์ท่ีบรรดาพระสังฆราช
เป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั และพวกเราเองกม็โีอกาส
ได้เข้าเฝ้าประมุขของพระศาสนจักร การเข้าเฝ้า
พระสันตะปาปานี้ เรามีความมั่นใจว่า สิ่งที่พระ
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ศาสนจักรก�าลังด�าเนินชีวิต การที่ก�าลังพยายาม
ท�าเพื่อเสริมสร้างชีวิตคริสตชน รวมทั้งที่จะ 
ร่วมมอืกบัศาสนาต่างๆ กบัทกุภาคส่วนของสงัคม 
กบัทกุองค์กรเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ แม้กระทัง่ภาคส่วน 
ของทางราชการและอื่นๆ ด้วย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ 
สามารถท�าให้เรามั่นใจว่า เราสามารถเดินต่อไป 
แล้วสามารถที่จะเป็นประจักษ์พยาน และอย่าง
ที่เราได้เขียนไว้ใน กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ เพื่อที่
จะท�าให้ข่าวดีของคริสตศาสนาที่เราเสนอให้แก่
สงัคมไทย และสงัคมโลกต่างๆ นีน่้าเชือ่ถอื จ�าเป็น
ที่เราจะต้องท�าให้ข่าวดีนั้น เป็นชีวิตของพวกเรา 
คริสตชนก่อน แต่ละบุคคล รวมทั้งในฐานะที่
เป็นชุมชน และชมุชนย่อยทีส่ดุกค็อืในครอบครวั  
ในชุมชนวัด หรือว่าในกิจการด้านการศึกษา 

หรอืด้านงานเมตตากจิสงเคราะห์ ทกุอย่างทีพ่ระ
ศาสนจักรท�านี้ อันนี้ก็คือประเด็นส�าคัญ

หลังจากนั้นแล้ว เมื่อเราด�าเนินชีวิต
อย่างนี้ และสามารถถ่ายทอดลงไปในชีวิตจริง 
สอดคล้องกับหรือสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราเชื่อ ลง
สู่ชีวิตภาคปฏิบัติ ก็จะท�าให้สิ่งที่เราจะบอกกับ
สังคมไทย หรือสังคมไหนก็ตาม เป็นสิ่งที่น่า 
เชื่อถือ เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ไม่มีอะไรที่เกิน 
ความจริง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็คงน�าความมั่นใจ 
ความสุขใจ มาสู่บรรดาพี่น้องคริสตชนคาทอลิก 
เป็นต้น และบรรดาพี่น้องคริสตชนนิกายอื่นๆ  
และพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาอื่นๆ ด้วย ใน
ความร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อความดีของพระ
ศาสนจักรและของสังคมไทย 
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ค่าความดันโลหิตของ คุณ . .บอก . .                
ส่ิ ง ผิดปก ติของ ร่ างก าย

หากมีปญัหาสขุภาพ ปรกึษาได้ที ่: ศนูยต์รวจสขุภาพ  อาคารสริกิศุลา ชัน้ 2 
โทรศพัท.์ 0-2838-5555 ต่อ 30298-9  สายตรง 0-2838-5666  

เพือ่ความม่ันใจ..ท่านควรตรวจสุขภาพอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้..

 คา่ความดนัโลหิตของคณุ ควรเปน็อย่างไร ?
    ระดับความดันโลหิตคนปกต ิคือ  120 / 80 มลิลเิมตรปรอท

หากคณุ   ความดันโลหิตสูงกว่า 120 / 80 มม.ปรอท
แต่ไม่เกิน 140 / 90 มม.ปรอท......ถ ือวา่
มีความเสืย่งที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง
แต่หากมคี่าตั้งแต่ 140 / 90 มม.ปรอทข้ึนไป
คุณเป็นโรคความดันโลหิตสงู ซึ่งต้องควบคุมให้
ต่่ากว่า 140/90 มม.ปรอท  แต่หากคุณมี
ความดันโลหิตสูงร่วมกับเป็นเบาหวานหรือโรคไต 
จะตอ้งลดความดนัโลหติใหต้ ่า่กวา่ 130/80 มม.ปรอท

หากคณุ   ค่าความดันโลหิตของคุณสงูกว่าที่ควร
จะเป็นคุณจะมีความเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
เพิ่มขึ้นโดยความดันโลหิตตัวบนที่สูงกวา่ความดันโลหิต
ตัวล่างทุกๆ 10 มม.ปรอท จะทา่ใหค้ณุม.ี.
ความเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืดเพิ่มขึน้ 2 เทา่
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พ่ออยากจะบอกกับบรรดาคริสตชนว่า 
พวกเราคริสตชนคาทอลิก และพี่น้องคริสตชน
ทกุคน เราคงจะมุ่งม่ันทีจ่ะฟ้ืนฟชูวิีตของเรา เพือ่
เราจะได้เป็นศิษย์พระคริสต์อย่างแท้จริง อันนี้
คือสิง่ทีเ่ราต้องท�า เราแต่ละคน แต่ละครอบครวั 
ชุมชนย่อย ชุมชนวัด และอื่นๆ มุ่งมั่นที่จะเป็น
พยานให้ได้ ท�าให้ชีวิตสอดคล้องกับพระวาจา
ของพระเจ้า สอดคล้องกับค�าสอนของพระเยซู 
เพราะถ้าไม่เป็นเช่นนั้น เราก็ยังไม่ได้สามารถท่ี
จะได้ถ่ายทอดข่าวดีในระดับที่เป็นชีวิตทั้งส่วน
ตัว และในฐานะที่เป็นชุมชนได้ จากนั้นแล้วเรา
ก็จะก้าวไปด�าเนินชีวิตในสังคมไทย แล้วก็เป็น
พยานและจะประกาศข่าวดีด้วย 

การประกาศข่าวดีของเรา คือการท่ีเรา
เล่าประสบการณ์ความรักต่อพระเจ้าท่ีเราเรียก
ว่า อารยธรรมแห่งความรักนี้ ที่ได้เป็นจริงใน
ชวีติของเราแล้ว ในการสร้างชมุชน ในครอบครวั 
และเราแบ่งปันประสบการณ์ความรกัน้ัน ในชวิีต 
ในงานให้แก่พี่น้อง และคนอื่นๆ พ่อเชื่อเหลือ
เกินว่า บุคคลผู้มีน�า้ใจดีทั้งหลาย ก็สามารถที่จะ
เข้าใจ แล้วก็เชื่อว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถที่จะ
เป็นชีวิตของทุกคนได้พร้อมๆ กัน ในการที่จะ
ก้าวเดินไปด้วยกันในสังคมไทยของเรา

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2018  

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  

เข้าเฝ้าถวายรายงานต่อสมเดจ็พระสนัตะปาปา 

ฟรังซิส “อัด ลีมีนา” (Ad Limina Visit)

พระสังฆราชที่ เข ้าเฝ ้าถวายรายงาน
ประกอบด้วย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 
เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ ประมขุอคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ พระอัครสังฆราชหลุยส์ จ�าเนียร 
สันติสุขนิรันดร์ ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่- 

หนองแสง พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน  
ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  
ประมขุสงัฆมณฑลราชบรุ ี พระสงัฆราชยอแซฟ  
ชศูกัดิ ์ สริสิทุธิ ์ ประมขุสงัฆมณฑลนครราชสมีา  
พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุข 
สังฆมณฑลอุบลราชธานี พระสังฆราชฟรังซิส
เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑล
เชียงใหม่ พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  
ประมขุสงัฆมณฑลจนัทบรุ ีพระสงัฆราชยอแซฟ  
พิบูลย ์ วิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑล
นครสวรรค์ พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตุวสิยั  
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี และพระสังฆราช
ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑล
เชยีงราย โดยมมีงซนิญอร์ ดร.วษิณ ุธญัญอนนัต์  
รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย ท�าหน้าท่ี เป็นล่าม ซิสเตอร์วมิลรตัน์  
ศรีธรักษา ถวายแจกันดอกไม้แด่สมเด็จพระ
สันตะปาปา 

 มงซนิญอร์วษิณ ุกล่าวถงึ “ความหมาย
ของการเข้าเฝ้าถวายรายงาน “Ad Limina  
Visit” คือ การปฏิบัติที่ไม่อาจละเลยได้ ที่ทุกๆ 
5 ปี บรรดาพระสังฆราชประจ�าสังฆมณฑล
ของแต่ละประเทศหรือแต่ละสภาพระสังฆ
ราชฯ จะต้องไปกรุงโรมเพื่อเยือนหลุมศพของ
อัครสาวกเปโตร และอัครสาวกเปาโล และ
ถวายรายงานอย่างเป็นทางการต่อสมเด็จพระ
สันตะปาปา เกี่ยวกับสถานภาพการอภิบาลของ
แต่ละสังฆมณฑล ธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้มี
มานานเกือบ 450 มาแล้ว (ประมวลกฎหมาย
พระศาสนจักรคาทอลิกวางแนวทางไว้ชัดเจน 
มาตรา 399 และ 400) เพื่อส่งเสริมความเป็น
หนึ่งเดียวกัน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
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ทรงเพิ่มวาระการประชุมตามปกติขึ้น อกีหนึง่
วาระ คือให้บรรดาสมณมนตรีแห่งสมณกระ
ทรวงฯ หรอืสมณสภาฯ ต่างๆ เข้าร่วมประชมุ
และพบปะกับบรรดาพระสังฆราชประจ�าแห่ง
สงัฆมณฑลในช่วงเวลาการเยอืน Ad Limina

 ดังที่กล่าวข้างต้น Ad Limina Visit  
หรือ “การเยี่ยมหลุมศพของอัครสาวกเปโตร
และเปาโล” เป็นการเยือนและหารือของคณะ
พระสังฆราชจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก และ
ถวายรายงานต่อพระสันตะปาปาทุกๆ 5 ปี 
ซึ่งตามปกติในโอกาสเยือนดังกล่าวบรรดา
พระสังฆราชจะไปถวายมิสซา ณ หลุมศพของ 
นักบุญเปโตรและเปาโล

 รูปแบบของ Ad Limina Visit 
ยุคก ่อนสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรงัซสิ ได้มกีารปฏบิตั ิ ตามขัน้ตอนคอืก่อนท่ี 
พระสังฆราชจะเข้าเฝ้าถวายรายงานต่อพระ
สันตะปาปา พระสงัฆราชจากประเทศหนึง่ประเทศ
ใดหรือภูมิภาคใดจะไปเยี่ยมสมณกระทรวงฯ  
หรือสมณสภาต่างๆ ในวาติกัน ซึ่งโอกาสนั้น
สามารถขอพบเป็นการส่วนตัวกับสมณมนตรี
ของแต่ละกระทรวงฯ หรอืแต่ละสมณสภาฯ เพือ่
ปรกึษาหารอื ขอค�าแนะน�าในปัญหาพเิศษอะไร
บางประการได้

 ในช่วงของการเยือนดังกล่าวสภาพ
ระสังฆราชจะเตรียมรายงานส�าหรับแต่ละ
กระทรวงโดยอธบิายถงึสภาพแห่งพระศาสนจกัร 
ในประเทศหรือภมูภิาคของตน

 ในการเข้าเฝ้าของบรรดาพระสังฆราช
กับพระสันตะปาปาจะมีการแลกค�าปราศรัยต่อ
กนัและกนั ประธานสภาพระสงัฆราชจะรายงาน 
เกี่ยวกับสถานภาพแห่งภูมิภาคตนและพระ

สันตะปาปาจะปราศรัยแนะน�าการอภิบาลและ
เรือ่งทีม่คีวามส�าคญัล�าดบัต้นๆ

 หลงัจากการปราศรยัของท้ังสองฝ่ายจบ
แล้ว พระสนัตะปาปาจะทรงมกีารสนทนาสัน้ๆ กบั
พระสงัฆราชแต่ละองค์ และถ่ายภาพร่วมกนั

 ตัง้แต่เริม่สมณสมยัสมเดจ็พระสนัตะ-
ปาปาฟรังซิส พระองค์ทรงเลือกวิธีการใหม่ 
คือลักษณะการสนทนาแบบเปิดกว้างกับพระ
สังฆราชทั้งกลุ่ม พระสังฆราชทุกองค์สามารถ
ต้ังค�าถามได้แบบเปิดเผย ตรงไปตรงมา แล้ว
พระสันตะปาปาจะทรงตอบทันที

 พระสันตะปาปาจะทรงมีค�าปราศรัย
แบบเป็นทางการที่เตรียมไว้แล้วด้วย และจะ
แจกส�าเนาให้พระสังฆราชทุกองค์

 สังเกตได ้ว ่ าบ ่อยครั้ งสมเด็จพระ
สันตะปาปายกเลิกค�าปราศรัยที่เคยเตรียมไว้
ล่วงหน้าของพระองค์ เพราะคล้ายๆ เป็นการ
เขียนค�าหรูและเป็นสูตร “formality” พระ
สันตะปาปาจะไม่อ่านข้อความแบบทางการ
ลกัษณะพธิกีารทางการทตู ดงันัน้บรรดานกัข่าว 
หรือส�านักข่าวจะไม่ทราบเรื่องราวที่มีสนทนา
หรืออภิปรายกันในระหว่างบรรดาพระสังฆราช
และพระสนัตะปาปา พวกเขาทราบเพยีงกว้างๆ 
การเยือนจากพระสังฆราชประเทศโน้นประเทศ
นี ้เท่านัน้เอง

 เมือ่ไม่นานมานีส้มเดจ็พระสนัตะปาปา 
ฟรงัซสิทรงเปลีย่นวธิขีอง Ad Limina Visit อกี
เลก็น้อย คอื ระหว่างการเข้าเฝ้าหารอืกบับรรดา
พระสังฆราช พระสันตะปาปาประทับเป็นองค์
ประธาน พร้อมกบัเชญิสมณมนตรขีองกระทรวง 
หรือสมณสภาต่างๆ แห่งวาติกันให้เข้าร่วม 
อยูด้่วย
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แต่ไม ่ใช ่สมณมนตรีของทุกสมณ- 
กระทรวงฯ หรือของทุกสมณสภาฯ จะเข้าร่วม
ประชุมด้วย มีแต่ เฉพาะสมณกระทรวงฯ และ
สมณสภาฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการอภิบาล 
หรือที่เกี่ยวกับประเด็นที่มี ปัญหาส�าคัญบาง
ประการในภูมิภาคของพระสังฆราชที่ไปเยือน
เท่านั้น

เมื่อเดินทางไปถึงกรุงโรม คณะพระ
สังฆราชได้ท�ากิจกรรมต่างๆ ดังนี้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2018 คณะพระ
สังฆราชได้ไปถวายมิสซาโอกาสฉลองนักบุญ 
โยเซฟกรรมกร ที่มหาวิหารนักบุญเปาโลนอก
ก�าแพง พร้อมกบัพระสงฆ์ นกับวช ท่ีศึกษาอยู่
ทีก่รงุโรม

วนัที ่2 พฤษภาคม 2018 เวลาเช้าได้ไป
ถวายมสิซา ณ หลมุฝังศพของนกับญุเปโตร ที่
มหาวหิารนกับญุเปโตร กรงุโรม พระคาร์ดนิลั

เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ เป็นประธานมสิซา ระลกึถงึ 
บทบาทหน้าที่พระสังฆราช สืบต่อจากนักบุญ 
เปโตร

วนัที ่ 3 พฤษภาคม 2018 บรรดาพระ
สงัฆราช ร่วมถวายมสิซาเช้ากบัพระสนัตะปาปา 
ซ่ึงนบัว่าโชคด ี เพราะเราเป็นคนกลุม่น้อย พระ
สงัฆราช ซสิเตอร์ และผม รวม 13 ท่าน ขอสรปุ 
บทเทศน์สั้นๆ ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
เทศน์ในมสิซาเช้าวนันี้ 

พระองค ์ตรั สว ่ า  “การถ ่ ายทอด 
ความเชื่อนั้น ไม่ใช่แค่นั่งอ่านหนังสือค�าสอน 
อ่านๆ แล้วไปล้างบาป และก็จบ แต่การถ่ายทอด 
ความเชือ่นัน้ต้องเกิดจากจากบรรพบรุษุ จากหวัใจ 
ในความเชื่อความผูกพันที่มีต่อพระเยซูคริสต์ 
นี่คือความท้าทายของพระศาสนจักร กล่าวคือ 
ต้องเป็นแม่ที่บังเกิดบุตร ต้องให้ก�าเนิดบุตรใน
ความเชื่อต่อพระเจ้า”
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มากรุงโรม... เข ้าเฝ ้าพระสันตะปาปา  

เข้าพบพระคาร์ดินัล

 เช้าวันนี้ 2 พฤษภาคม 2018 (07.15 น.)  
พระสังฆราชไทย บรรดาพระสงฆ์ ซสิเตอร์ คณุพ่อ 
เกลาดโิอ กอร์ตี คุณพ่อราฟาแอล ปาเวซ ีคณะปีเม  
และกลุ่มแสวงบุญน�าโดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช  
มาถวายมิสซา ณ หลุมฝังศพของนักบุญเปโตร  
ในมหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม พระคาร์ดินัล 
เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ เป็นประธานมสิซา ระลกึถงึ 
บทบาทหน้าที่พระสังฆราช สืบต่อจากนักบุญเปโตร

 เวลา 10.00 น. เราเดินทางไปส�านกังาน
สมณกระทรวงประกาศข่าวดีสูป่วงชน เข้าพบพระ
คาร์ดนิลัเฟอร์ดินนัโด ฟีโลน ีสมณมนตรแีละผูร่้วม
งานสมณองค์กรสนบัสนนุงานแพร่ธรรม (PMS) 
อกี 4 องค์

หลังจากพระคาร์ดินัลฟีโลนีได้แนะน�า 
ทีมงานของส�านักงาน พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ได ้
แนะน�าพระสงัฆราชไทย เราได้รบัสายประค�าธรรมทตู  
คนละ 1 สาย ให้ภาวนาเพื่อการประกาศข่าวดี

พระคาร์ดินัลเกรียงศักด์ิได้กล่าว (20 
นาที) ในนามของประธานสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่อง

1. สมัชชาใหญ่ 2015
2. สถาบันพัฒนาฆราวาส
3. การอบรมสามเณร ครูค�าสอน และ

ธรรมทูตไทย (TMS)
4. การปกป้องคุ้มครองเด็ก
5. การประกาศข่าวดีในประเทศ
6. ฉลอง 350 ปี มสิซงัสยาม (ค.ศ. 1669- 

2019) ฉลอง 100 ป ีของเอกสาร Maximum Illud
7. สังฆมณฑลเชียงราย
พระคาร์ดินัลฟีโลนีได้กล่าวตอบและเปิด

โอกาสให้สนทนา จนถึงเที่ยง มอบของที่ระลึก
และถ่ายภาพร่วมกัน

เป็นครัง้แรกของพ่อทีม่โีอกาสเช่นนี ้ทีเ่รา
ร่วมมือประกาศข่าวดีสร้างอารยธรรมแห่งความรกั
ของพระองค์

รายงานโดย : พระสงัฆราชวรีะ อาภรณ์รตัน์
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เก็บมาไตร่ตรองจากการเข ้าเฝ ้าถวาย

รายงาน

พ่อขอเล่าประสบการณ์การเข้าเฝ้าสมเดจ็
พระสันตะปาปาฟรังซิส พร้อมกับบรรดาพระ
สังฆราช เพราะเป็นประสบการณ์ที่พวกเราพระ
สังฆราชมีความสุขใจกันมากครับ

 บ่ายวันที่ 1 พฤษภาคม 2018 เป็นวัน
ฉลองนักบุญโยเซฟกรรมกร พวกเราได้ไปร่วม
พิธีบูชาขอบพระคุณที่มหาวิหารนักบุญเปาโล
นอกกรุงโรม นอกจากบรรดาพระสงัฆราชทัง้ 11 
องค์จากประเทศไทยแล้ว บรรดาพระสงฆ์ทีก่�าลงั
เรยีนอยูท่ีก่รุงโรม ประมาณยีส่บิกว่าองค์ พร้อม
ซสิเตอร์คณะซาเลเซยีน คณะผู้รับใช้ฯ คณะพระ
หฤทัยฯ และฆราวาส 2-3 คนร่วมมสิซาด้วย 
พระคณุเจ้าโยเซฟ ประธาน ศรดีารณุศลี ในฐานะ
รองประธานสภาฯ เป็นประธานพธิี

 ก่อนพธิ ีบรรดาพระสงัฆราช และพระสงฆ์  
รวมนักบวช ที่เรียนอยู่ที่กรุงโรม ได้ไปร่วม 
รับประทานอาหารจีนแบบบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหาร
ที่อยู่ใกล้ๆ มหาวิหาร อาหารดี อุดมสมบูรณ์ 
และบรรยากาศที่สนุกสนาน

 เช้าวันที่ 2 พฤษภาคม พวกเราได้ไป
ร่วมถวายมิสซาที่หน้าหลุมศพของนกับญุเปโตร

ใต้มหาวิหารนักบุญเปโตร พระคาร์ดินัลฟรังซิส
เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน 
บรรดาพระสงฆ์ท่ีเรียนอยู่ท่ีโรมมาร่วมพิธีด้วย 
พี่น้องสัตบุรุษท่ีอยู ่ ท่ีโรมก็ได้มาร่วมพิธีด้วย 
หลายคนแต่งชดุไทยมาด้วย สร้างสสีนัตามแบบ
ออเจ้าท้ังหลาย

 ตอนเยน็บรรดาพระสงัฆราช ได้ไปร่วม
รับประทานอาหาร ณ สถานทูตไทยในกรุงโรม 
บรรยากาศน่ารักมาก ท่านทูตและภริยา รวมทั้ง 
เจ้าหน้าท่ีสถานทูต ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
จริงๆ

เช้าวนัที ่3 พฤษภาคม พวกเราบรรดาพระ
สังฆราชได้ขอร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณกับพระ
สันตะปาปาในวัดซางตามาร์ธา นอกจากพวกเรา 
บรรดาพระสงัฆราชแล้ว มพีระสงฆ์บางองค์จาก
ทีอ่ืน่ทีฉ่ลองครบรอบวนับวชเข้าร่วมด้วย นอกนัน้ 
มีบรรดาสัตบุรุษจ�านวนหนึ่งที่เป็นชาวต่างชาติ 
เข้าร่วมพธีิ ในระหว่างพธีิบูชาขอบพระคณุ ฆราวาส 
สตร ี2 คนได้รบัเชญิให้อ่านบทอ่านและบทรบัสัน้  
สภุาพบรุษุ 2 ท่าน ท�าหน้าทีช่่วยจารตียกน�า้และ 
เหล้าองุน่ ไปท่ีพระแท่นให้สมเดจ็พระสนัตะปาปา

เมื่อจบพิธีบูชาขอบพระคุณ สมเด็จ 
พระสันตะปาปาทรงภาวนาโมทนาคุณพระสักครู่  
แล้วจงึออกไปยนืข้างนอกหน้าวดัน้อย ให้พระสงัฆราช 
แต่ละองค์เข้าพบเพือ่ทักทายและถ่ายภาพไว้เป็น
ทีร่ะลกึ

เวลา 11.00 น. บรรดาพระสงัฆราชทัง้ 11 องค์  
พร้อมกบับรรดาพระสงฆ์ ท่ีเรยีนอยูใ่นกรงุโรม
จ�านวนหนึง่ ได้รบัอนญุาตเข้าเฝ้าพระสนัตะปาปา
ด้วย โดยการช่วยเหลอืของพระคาร์ดนิลัฟรงัซิส
เซเวียร์ เกรยีงศกัดิ ์ ติดต่อเป็นพเิศษให้บรรดา
พระสงฆ์เหล่านีไ้ด้เข้าเฝ้า ทุกคนมคีวามยนิดกีนั
ทัว่หน้า 
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เมือ่ถึงเวลาเข้าเฝ้า พระสนัตะปาปาทรงรอ
พวกเราอยู่ในห้องสมุดของพระองค์ พระสงัฆราช
แต่ละองค์เดินเข้าไปทีละองค์พร้อมกับพระสงฆ์
ที่ติดตาม และแนะน�าตัวทีละคน หลังจากนั้น 
สมเด็จพระสันตะปาปาถ่ายภาพพร้อมกับบรรดา
พระสงฆ์ เมือ่เสรจ็แล้ว บรรดาพระสงัฆราชได้รบั
เชญิให้ไปนัง่ทีเ่ก้าอ้ีทีไ่ด้ถูกจดัไว้เป็นรปูตวัยู สมเด็จ
พระสันตะปาปาทรงประทับอยู่บนเก้าอี้ที่ถูกจัดไว้ 
ตรงกลาง มล่ีามคอยนัง่แปลให้กับพระองค์อยู่ทาง
ขวา ส่วนทางด้านซ้าย มงซนิญอร์วษิณ ุท�าหน้าที่
เป็นล่ามให้กับพวกเราทีไ่ม่เข้าใจภาษาอิตาเลยีน เรา
ได้เตรยีมเครือ่งฟังส�าหรบัการแปลไปด้วย

พระสันตะปาปาทรงขอให้เราพูดคุยใน
บรรยากาศอสิระมากทีส่ดุ ใครอยากพดูอะไรกพ็ดู
ได้โดยอสิระ พระสนัตะปาปาตรสัว่า “ใครอยาก
วิพากษ์วิจารณ์พระสนัตะปาปากไ็ด้นะ เพยีงแต่ว่า
ขอให้วพิากษ์วจิารณ์ได้ในห้องนีเ้ท่านัน้นะ” 

ค�าแรกท่ีพระสนัตะปาปาตรสัคอื “พระ
คาร์ดนิลัไมเกิล้ มชัีย เป็นอย่างไรบ้าง?” พระคณุเจ้า 
เกรยีงศกัดิก์ร็ายงานให้พระองค์ได้ทราบ พวกเรา 
รู้สึกประทับใจ ที่พระองค์ทรงมีพระทัยเมตตา
ถามไถ่ถงึพระคาร์ดนิลัไมเกิล้ทีร่กัของเรา

ต่อจากนั้น พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์
กล่าวแนะน�าพระสังฆราชแต่ละองค์ โดยมีแผนที่ 
ประเทศไทยทั้ง 11 สังฆมณฑล ที่มงซินญอร์ 
วิษณุ และซิสเตอร์วิมลรัตน์เตรียมมา พระองค ์
ทรงติดตามด้วยความสนพระทัยเป็นอย่างยิ่ง

ต่อจากนั้น พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์  
เกรียงศักดิ์ ได้พูดถึงสถานการณ์ของพระ
ศาสนจักรในประเทศไทยให้พระองค์ทราบ 7 
หัวข้อ พระองค์ทรงฟังด้วยความสนพระทัย
เป็นอย่างมากครับ

ต่อจากนั้น พระองค์ตรัสกับเราว ่า 
“ใครอยากจะพูดอะไรก็พูดได้ตามสบาย ทุก
เรื่องที่อยากจะพูด”
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พ่อเป ็นคนแรกที่ยกมือ เรียนถาม
พระองค์ว่า “พระองค์ทรงมีปัญหาเยอะแยะ มคีน 
ต่อต้าน วิพากษ์วิจารณ์กเ็ยอะ แต่พระองค์กบ็อก 
ให้เรามีความหวัง ความยินดี ขอเรียนถาม
พระองค์ว่า อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พระองค์
ทรงท�าเช่นนั้นได้ พระองค์ได้พลังมาจากไหน”

พระองค์ทรงตอบว่า “ที่ท�าได้ เพราะ
พระเจ้าทรงช่วย หากพระองค์ไม่ช่วย พ่อก็ท�า
ไม่ได้แน่นอน พ่อไม่ได้ขอเป็นพระสันตะปาปา 
บรรดาพระคาร์ดนิลัเป็นผูเ้ลอืกพ่อขึน้มา จึงเป็น 
พระประสงค์ของพระเจ้า ดังนั้น พระองค์ต้อง
ช่วยพ่อ

การวิพากษ์วิจารณ์ย่อมมีอยู่เสมอ แต่
พ่อก็ไม่เคยเสียสันติในจิตใจเลยแม้แต่วินาที
เดียว 

พ่อให้ความสนใจกับคนยากจน คน
ด้อยโอกาส คนเจ็บป่วย คนที่อยู่ชายขอบของ
สังคม ผู้อพยพ ต่อไป เพราะนี่คือพระวรสาร”

พ ่อ รู ้ สึ ก ได ้ก� าลั งจากค� าตอบของ
พระองค์มาก ในการท�าหน้าที่ของพ่อต่อไป

เนือ่งจากในวนัที ่3 เป็นวนัฉลองนกับุญ 
ฟิลิปและยากอบ เป็นนามชื่อของพระคุณเจ้า
บรรจงแห่งอุบลราชธานี ท่านจึงเดินเข้าไปหา
พระสันตะปาปาขอพรพิเศษ ส�าหรับท่านใน
โอกาสฉลองศาสนนาม พระองค์ทรงอวยพรให้
ท่านบรรจงด้วยความยินดียิ่ง

พระคุณเจ้าปัญญาแห่งราชบุรี เรียนว่า 
ดีใจท่ีซิสเตอร์อานา โรซา ญาติของพระองค์
ท�างานในสังฆมณฑลของท่าน ท�าให้มีความ
ผูกพันกับพระองค์เป็นพิเศษ

พระสนัตะปาปาทรงเล่าให้ฟังว่า ซิสเตอร์ 
อานา โรซา ตอนนี้อยู่อาร์เจนตินา ไปเยี่ยม
ครอบครัว ก่อนไปได้แวะมารับประทานอาหาร
ด้วยกัน และในวันที่เราเข้าเฝ้า ซิสเตอร์ก็จะเดิน
ทางไปตรุนิ เพือ่เข้าคอร์สอบรมทีท่างคณะจัดให้ 
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ก่อนกลับประเทศ ไทยก็จะแวะมารับประทาน 
อาหารด้วยกัน พระองค์ทรงเล ่าซื่อๆ ใน
บรรยากาศที่น่ารักมาก

ต่อจากนั้น พระคุณเจ้าปัญญาเล่าให้ฟัง
ถึงกิจการช่วยเหลือแรงงานเมียนมา ที่มาท�างาน
ในเขตสังฆมณฑลของท่าน อาศัยความร่วมมือ
กับพี่น้องพระสังฆราชเมียนมาได้ช่วยเหลือคน
มากกว่า 500 คนให้มีงานท�า มีรายได้อย่างดี

พระสันตะปาปาทรงถามว่า “เร่ืองงาน
ค�าสอนเป็นอย่างไรบ้าง” พระคุณเจ้าวีระแห่ง
เชียงใหม่ที่รับหน้าที่ด้านค�าสอนเป็นผู้อธิบาย
งานค�าสอนในพระศาสนจักรประเทศไทยให้
พระองค์ฟัง พระองค์ทรงสนพระทัยมาก

ต่อจากนั้น มงซิญอร์วิษณุได้เตรียม
เอกสารเกี่ยวกับงานต่อต้านการค้ามนุษย์ ที่
หน่วยงาน “ทาลิธาคุม” ที่ทางคณะนักบวชหญิง 
ก�าลังเป็นผู ้น�าในด้านนี้ พร้อมทั้งถวายแฟ้ม
เอกสาร ภาพถ่ายที่ท ่านน�าติดตัวมอบให้กับ
พระองค์ พระสันตะปาปาทรงรับไปเปิดดูด้วย
ความสนพระทยั แล้วมอบหนงัสอืให้เลขาฯ เกบ็ไว้

พระคุณเจ้าพิบูลย์แห่งนครสวรรค์ ได้
เรยีนให้พระสนัตะปาปาฟังเรือ่งสถานการณ์อพยพ
ในประเทศไทย ท่านได้เกร่ินถึงงานช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้เหล่านี้ที่มีอยู่ในทุกสังฆมณฑล พระ
สนัตะปาปาทรงตดิตามด้วยความสนพระทยัยิง่

พระสงัฆราชยอแซฟ วฒุเิลศิ ได้ขอให้
พระสนัตะปาปาอวยพรเป็นพเิศษ เพราะท่านจะ
ได้รบัการอภเิษกในวันเสาร์ท่ี 7 กรกฎาคม พระ
สนัตะปาปาทรงอวยพรให้อย่างศรทัธา ภายหลงั
ท่านวุฒิเลิศเล่าให้พ่อฟังว่า พระสันตะปาปาท�า
เครือ่งหมายกางเขนใหญ่ท่ีหน้าผากของท่าน ท่าน
บอกว่า “ได้รับก�าลังใจมาก และได้รับพระพร 
เต็มเป่ียม” วันนัน้ท่านยิม้ท้ังวัน 

พระสนัตะปาปาทรงถามเรือ่งสถานการณ์
กระแสเรียกในประเทศไทย และตรัสกับเราว่า 
ก่อนหน้านี้ พระองค์ทรงต้อนรับพระสังฆราช
จากเวียดนาม ซ่ึงรายงาน พระองค์ว่า พวกเขาม ี
เณรใหญ่ถงึ 4,000 คน จ�านวนต่างกนัมากทีเดยีว
กบับ้านเรา

พระคุณเจ้าสิริพงษ์แห่งจันทบุรีได้เรียน
พระองค์ถงึผลกระทบจากครอบครวัทีม่บีตุรน้อย
ท�าให้กระแสเรยีกลดลงอย่างมาก

พระคณุเจ้าชศูกัดิแ์ห่งนครราชสมีา เรยีน
ให้พระองค์ฟังถงึสถานการณ์เรื่องศาสนสัมพันธ์
และครสิตศาสนจกัรสัมพันธ์ และเรียนพระองค์ 
ว่า ระหว่างวันท่ี 14-16 เดือนนี้ ท่านจะน�าคณะ 
พระภิกษุจ�านวน 40 รูปมาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา

พวกเราได้เรียนเชิญพระองค์มาเย่ียม
ประเทศไทย เรยีนพระองค์ว่า มหีลายคนประสงค์
จะพบพระองค์ รวมท้ังข้าราชการ และประชาชน 
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พระองค์ตรัสว่า “ตอนพ่อไปเมียนมา พ่อกไ็ด้ยกมอื
อวยพรประเทศไทยแล้วนะ ถ้าใครอยากพบพ่อ ก็
ขอให้เขามาทีโ่รม แล้วกจ็ะได้พบ” พระองค์ตรสั
สนกุ แฝงไว้ด้วยอารมณ์ขนัท�าให้เราหวัเราะกัน

พระองค์ทรงขอบใจทีเ่รามาเฝ้าพระองค์ 
ตรัสว่า “พ่อรู้สึกมีความสุขมากที่ได้พูดคุยกับ
พวกท่าน”

สุดท้าย เราได้มอบของที่ระลึกแด่
สมเด็จพระสันตะปาปา เป็นสลักดุนวัฒนธรรม 
4 ภาค และพระองค์ทรงประทานสายประค�า
และรูปพระแก่เรา

พ่อเองได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา 
สองครั้ง ครั้งแรกเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา 
เบเนดิกต์ ที่ 16 และครั้งนี้เฝ้าสมเด็จพระสัน-
ตะปาปาฟรังซิส

การเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
ครั้งนี้ เรารู้สึกผ่อนคลาย เป็นกันเองแบบพ่อลูก  
ก่อนพดูคยุกนั พระองค์ทรงชีไ้ปทีข่วดน�า้ ตรสัว่า  
“น�้า” อยู่นั่น ใครอยากดื่มก็ดื่มได้ และทรงชี้ 
ไปที่ประตู ตรัสว่า “ห้องน�้า” อยู่โน่น แล้ว
พระองค์ทรงหวัเราะ ตรสัว่า “เราทกุคนเป็นมนษุย์”  
น่ารักมากจริงๆ

การเข้าเฝ้าคร้ังนี้พระสันตะปาปามิได้ 
มีเอกสารมอบให้พระศาสนจักรในประเทศไทย 
ต้องปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใด แต่พวกเราพระ

สังฆราชทุกคนล้วนมีความสุข และมีก�าลังใจ
ในการท�างานของพระให้ลุล่วงไปด้วยดี

 พระสันตะปาปามีพระชนมายุมากกว่า
เรา สุขภาพพระองค์ก็ไม่ดี คุกเข่าไม่ได้ เวลา
จะนั่ง พระองค์ต้องถอยหลังชิดเก้าอี้แล้วก็ทิ้ง
ตัวนั่งลงเลย เดินก็ไม่ค่อยคล่อง แต่พระองค์
ก็ทรงท�างานเต็มท่ี เราจะไม่มีสิทธ์ิบ่นด้วย
ประการทั้งปวง 

พระสันตะปาปาทรงขอสิ่งเดียวครับคือ 
“สวดให้พ่อด้วยนะ”

เราจะภาวนาเพื่อพระองค์ทุกวันจริงๆ 
นะครับ

ความส�าคัญของการเข้าเฝ้าอาจไม่ใช่
เอกสารมากมาย หรือรายงานเล่มหนา แต่การ
ได้สัมผัสมือ เห็นรอยยิ้ม และค�าทักทายอ่อน
นุ่มแฝงด้วยความจริงใจ จากผู้ถือไม้เท้าผู้น�า
ของพระศาสนจักรสืบทอดต่อจากท่านนักบุญ
เปโตรอัครสาวก คงจะสร้างแรงบันดาลใจ และ
เป็นแบบอย่างบันดาลแรงให้เหล่าผู้น�าฝูงชุมพา 
ในเขตท้องถิ่นของแผ ่นดินพระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทย ได้มุ ่งมั่น ก้าวน�า 
บรรดาฝูงชุมพา ไปในหนทางแห่งความเชื่อ  
มั่นคงแม้ว่าจะถูกท้าทาย อ่อนไหวแต่ไม่บอบบาง  
ฝ่าฟันคลืน่ลมแห่งอปุสรรค ขวากหนาม ร่วมกนั 
ไปยังหนทางแห่งความรอดนิรันดร
พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล รายงาน
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ด้วยเสียงอันดังว่า “Maria Santissima 
พระแม่มารีย์โปรดช่วยลูกด้วย” น่ีเป็นภาพ
ประทับใจของเด็กหนุ่มนักศึกษาแพทย์คนน้ี
เป็นอย่างมาก

อีกสักครู่ใหญ่ ขบวนแห่ศีลมหาสนิท
ก็จะมาถึงจุดที่คุณแม่และลูกชายที่พิการเป็น
โปลิโอรออยู่ ในวันนั้นเป็นพระสังฆราชแห่ง 
สงัฆมณฑลลร์ูดเป็นผูอ้ญัเชญิ “รศัมศีลีมหาสนทิ  
(monstrance) เอง เมื่อพระคุณเจ้าได้ยิน 
เสียงภาวนาของคณุแม่ว่า Maria Santissima”  

และเห็นลูกชายพิการอยู่ข้างหน้า พระคุณเจ้าก็ยกรัศมีศีลมหาสนิทท�าเครื่องหมายกางเขน อวยพรแก่เด็กโปลิโอคนนี้  
ซึ่งก�าลังจ้องไปยัง “ศีลมหาสนิท” (The Host) ด้วยสายตาแห่งความเชื่อ และทันใดนั้นเด็กโปลิโอคนนี้ก็ลุกขึ้นจากรถเข็น 
เดนิเข้าหาขบวนแห่ศีลมหาสนิท ทกุคนทีเ่หน็เหตกุารณ์นีต่้างออกเสียง “Miracle Miracle อศัจรรย์ อศัจรรย์” ฯลฯ เดก็หนุม่ 
นักศึกษาแพทย์ที่อยู่ใกล้ๆ ถึงกับยืนตะลึง ภาพเหตุการณ์อัศจรรย์นี้ประทับอยู่ในจิตใจของเขาอย่างไม่มีวันลืม

และเมื่อกลับบ้านกรุงมาดริดได้ 3 เดือน นักศึกษาแพทย์คนนี้ก็ขอเข้าพบคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ขอลาออก 
จากการศึกษาแพทย์ และไปสมัครเป็นเณรของคณะเยสุอิต ที่เมืองโลโยลา ประเทศสเปน 

เด็กหนุ่มชาวสเปนคนนี้ชื่อ Pedro Arrupe ผู้ได้บวชเป็นพระสงฆ์เยสุอิต และได้เป็นมหาธิการเจ้าคณะคนที่ 28  
ช่วงปี ค.ศ. 1965-1983 (คัดจาก “กลุ่มแบ่งปันการร�าพึงพระคัมภีร์” ฉบับวันที่ 15 กันยายน 2016)

คณุพ่อเปโดร อาร์รเูป้ จากหนงัสอื “บรรดาผูศ้กัดิส์ทิธิ์”...แปลตรงโดย คณุพ่อฟรงัซสิเซเวยีร์ สทุศ ประมวลพร้อม
คุณพ่อเปโดร อาร์รูเป้ (Pedro Arrupe) เจ้าคณะใหญ่เยสุอิต (ค.ศ. 1907-1991) อายุ 84 ปี
“ทกุวนัน้ีเป้าหมายเอกของการศึกษาต้องป้ันคนให้เป็นบุรษุเพือ่คนอืน่ คอื เป็นคนท่ีมชีวีติมใิช่เพือ่ตนเอง แต่เพือ่พระเจ้าและ 

พระเยซคูริสตเจ้าของพระองค์ คอืเพือ่ ‘มนษุย์-พระ’ ผูท้รงมชีวีติและตายเพือ่โลกทัง้โลก มนษุย์อกีมากยงัไม่สามารถเข้าใจถงึความรกั 
ของพระเจ้า ซึง่ยงัไม่คดิรวมถงึความรกัทีต้่องมต่ีอคนทีเ่ล็กน้อยท่ีสุดในหมูเ่พือ่นพีน้่องของเขา ใครกต็ามท่ีเชือ่มัน่อย่างเต็มเป่ียม 
ในความรกัของพระเจ้าชนดิทีไ่ม่เกดิผลออกมาเป็นเรือ่งความยุติธรรมเพือ่มนษุย์แล้วไซร้ เขาย่อมเป็นเพยีงส่ิงท่ีน่าหัวเราะเท่านัน้”

ในวนัที ่22 พฤษภาคม 1965 คณุพ่อเปโดร อาร์รเูป้ ถกูเลอืกให้เป็นเจ้าคณะใหญ่ของคณะเยสอุติ ท่านเป็นชาวบาสก์ 
คนแรกทีไ่ด้ด�ารงต�าแหน่งนีน้บัจากผูต้ัง้คณะ คอื นกับญุอิกญาซโีอแหง่โลโยลา เมือ่เปรยีบเทยีบคนทัง้สองแลว้ นอกจาก
จะมีก�าเนิดจากแคว้นเดียวกันแล้ว ก็จะเห็นว่า ระหว่างช่วง 18 ปีที่ท่านรับใช้อยู่ในต�าแหน่งเจ้าคณะนั้น คุณพ่ออาร์รูเป้ 
เป็นผูด้�าเนนิการฟ้ืนฟชูวิีตของพวกเยสอุติได้อย่างลกึซึง้ จนกระทัง่ว่า สมาชกิจ�านวนมากในคณะให้ความเคารพนบัถอืท่านว่า  
ท่านเป็นเสมือน “ผู้สถาปนาคณะคนที่สอง” ทีเดียว

ถ้าจะระบุเจาะจงลงไปก็ต้องเป็นจุดที่อาร์รูเป้น�าคณะเยสุอิตด�าเนินผ่านหลักชัยในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 32  
ของคณะ อันเป็นการประชุมของบรรดาผู้แทนสมาชิกเยสุอิตจากทั่วโลก ที่จัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 1974 ถึงเดือน 
มนีาคม 1975 ท่านเป็นตวัจกัรส�าคญัทีข่บัเคลือ่นทีป่ระชมุของคณะไปสูเ่อกสารส�าคญัทีม่ชีือ่เสยีงทีช่ือ่ “กฤษฎกีาที ่4” ในนัน้
ให้ค�าจ�ากดัความเรือ่งพนัธกิจแห่งการแพร่ธรรมสมยัใหม่ด้วยค�าขวญัทีว่่า “ความเชือ่ทีก่ระท�าความยตุธิรรม” (faith that  
does justice) ในข้อความของกฤษฎีกานี้มีว่า “ความเชื่อของเราที่มีต่อพระเยซูคริสตเจ้าและพันธกิจแห่งการประกาศ 
พระวรสารของพวกเราเรยีกร้องพวกเราให้ต้องมุง่มัน่อุทศิเพ่ือการสนับสนุนความยตุธิรรมและเอาตวัเองเข้าผนึกก�าลงัเป็น
หนึ่งเดียวกับคนที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงและคนที่ไม่มีอ�านาจทั้งหลายในสังคม”

ความเชื่อมั่นในใจของอาร์รูเป้ท่ีว่า พระวรสารเรียกร้องให้ต้องมีการเข้าร่วมเป็นก�าลังส�าคัญกับบรรดาผู้ทุกข์ทน 
ของโลกนีอ้ย่างเป็นรูปธรรมท่ีปฏบัิติออกมาได้จริงนี ้ได้หยัง่รากลกึในตวัเขามาตัง้แต่สมยัแรกๆ ทีเ่ขาเพ่ิงบวชเป็นพระสงฆ์ 

ต่อจากหน้า 4
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แล้ว ก่อนที่เขาจะเข้าคณะเยสุอิตในปี 1927 เขาก�าลังศึกษาอยู่ในภาควิชาเภสัชศาสตร์ แต่แล้วจากประสบการณ์แห่ง 
การกลบัใจอนัหนึง่กลบัท�าให้เขาเปลีย่นเส้นทางชวีติไป หลงัจากเขาบวชเป็นพระสงฆ์ในปี 1936 เขากไ็ด้รบัมอบหมายให้ไป 
ท�างานในประเทศญีปุ่น่ และในวนัที ่6 สงิหาคม 1945 ขณะทีก่�าลงัปฏบิตัหิน้าทีอ่ยูใ่นทีท่ีห่่างจากจดุศนูย์กลางของเมอืงฮโิรชมิา 
เพยีงแค่ 4 ไมล์เท่านัน้ อนัเป็นระยะท่ีใกล้พอท่ีแสงวาบของระเบดิปรมาณลูกูแรกอาจท�าให้เขาตาบอดได้ เขาได้รบัรูถ้งึแรงสัน่ 
สะเทือนที่ส่งให้ก�าแพงของบ้านเณรพังทลายลงโดยรอบ ความทรงจ�าของวันนั้นและผู้รอดชีวิตที่ต้องทนทรมานทั้งหลาย
ที่เขาเองเป็นคนดูแลเอาใจใส่ระหว่างสัปดาห์ต่อจากนั้น ล้วนคงอยู่ในค�าภาวนาในมิสซาที่เขาท�าทุกวันตลอดชีวิตที่เหลือ
ของเขานับจากวันนั้น

ประสบการณ์แห่งความเห็นอกเห็นใจที่เขามีร่วมกับผู้เคราะห์ร้ายในครั้งนั้นกระตุ้นเตือนให้เขาพัฒนาไปตามวันเวลา  
กลายเป็นความเชือ่มัน่ว่า พนัธกจิเพือ่คนทีถ่กูกดขีข่่มเหงและคนท่ีต้องทนทุกข์ท้ังหลายน้ันจะต้องไม่อยูแ่ค่ระดับเรือ่งส่วนตวั 
เท่านัน้ และยงัต้องเป็นเรือ่งจ�าเป็นทีจ่ะต้องสนบัสนนุให้มกีารเปลีย่นแปลงถงึระดบัโครงสร้างของสงัคมต่างๆ ในโลกด้วย เพือ่
จะก�าจดัสาเหตแุห่งการกดขีแ่ละความรนุแรงทัง้หลายให้บรรเทาเบาบางลงให้จงได้ ดงันีเ้อง อาร์รเูป้จงึเป็นผูท้ีผ่ลกัดนัให้เกดิ
การรวมเรื่อง 3 เรื่องนี้เขาด้วยกัน คือ ความเอาใจใส่ในการอภิบาล การร�าพึงพระคัมภีร์ และการวิเคราะห์ด้านสังคมศาสตร์

คณุพ่ออาร์รเูป้ตระหนกัดว่ีาสมาชกิคณะเยสอุติจะต้องเผชญิหน้ากบัผลทีจ่ะตามมาจากความเข้าใจแบบใหม่ในพนัธะ 
ของพวกเขาอันนี้ ท่านจึงเตือนสมาชิกให้เตรียมตัวให้พร้อมส�าหรับการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ที่จะต้องเจอแน่ แม้กระทั่ง 
การทีจ่ะต้องเผชญิหน้ากบัการเบียดเบียนแบบท่ีต้องพลชีวีติ ความห่วงใยของท่านช่างเป็นประดจุค�าท�านายอนัแม่นย�าล่วงหน้า  
เพราะภายในเวลาแค่ 3 ปี สมาชิกเยสุอิต 5 คน ยอมพลีชีพเพื่อรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม และเรื่องนี้ก็ก่อให้เกิดการ
วิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างรวดเร็ว คณะเยสุอิตถูกค�าครหาว่าก�าลังเอาเร่ืองการเมืองเข้ามาแทนท่ีพระวรสาร และตัว 
เจ้าคณะอาร์รูเป้เอง ก็ถูกโจมตีว่าก�าลังพาพวกเยสุอิตออกนอกลู่นอกทางเสียแล้ว

ในปี 1981 หลังจากท่ีอาร์รูเป้ล้มป่วยลงด้วยโรคเส้นโลหิตสมองอุดตันจนกลายเป็นคนพิการ พระสันตะปาปา 
ยอห์น ปอล ที่ 2 ได้แต่งตั้งผู้แทนพระองค์ให้เข้ามาท�าหน้าท่ีเจ้าคณะชั่วคราวของคณะเยสุอิตและบุคคลท่ีอาร์รูเป้ 
เลือกให้ท�าหน้าที่แทนท่านก็ต้องได้รับการปัดผ่านเรื่องนี้ท�าให้บรรดาสมาชิกเยสุอิตจ�านวนมากถือว่าเป็นการวิพากษ์
วิจารณ์ต่อเจ้าคณะอันเป็นที่รักของพวกเขา ส่วนตัวของอาร์รูเป้เองไม่เคยแสดงความเสียใจอะไรแต่อย่างใด สองปีต่อมา  
มีการเลือกตั้งผู้สืบต�าแหน่งต่อจากท่าน ท่านก็ยื่นใบลาออกจากหน้าที่อย่างเป็นทางการ แม้จะพิการจนแม้จะพูดก็แสน 
ล�าบากยากเย็น ท่านก็ยังเตรียมข้อความอ�าลาและให้คนอื่นอ่านข้อความนั้นให้พี่น้องสมาชิกเยสุอิตในที่ประชุมฟังว่า

“ในระหว่าง 18 ปีที่ผ่านมา อุดมคติเดียวที่ข้าพเจ้ามี คือ การรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและพระศาสนจักรของพระองค์...
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้า ส�าหรับความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ที่ข้าพเจ้าได้อยู่เห็นเป็นพยานในคณะของเรา ที่
น่าสังเกตก็คือ น่าจะยังมีข้อบกพร่องรวมอยู่ในนั้นด้วย เริ่มด้วยความบกพร่องของตัวข้าพเจ้าเองแต่อย่างไรก็ตามใน 
ความเป็นจริงก็ยังคงมีความก้าวหน้ามากมายอยู่ เช่น การกลับใจส่วนตัวในงานแพร่ธรรม ในความห่วงหาอาทรต่อ 
ผู้ยากไร้ ต่อผู้อพยพจ�านวนมาก และยังจ�าเป็นที่ต้องเอ่ยถึงเรื่องทัศนคติแห่งความจงรักภักดีและความนบนอบประสาลูก 
ที่เราได้แสดงออกต่อพระศาสนจักรและต่อพระสันตะบิดรของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีท้ายๆ มานี้ ส�าหรับทุกสิ่ง 
ทุกอย่างที่กล่าวมานี้ทั้งหมด ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้า”

อาร์รูเป้ใช้เวลาในปีท้ายๆ ของชีวิตท่านแบบที่ต้องขึ้นกับคนอื่น ดูแลอย่างสิ้นเชิงในชีวิตประจ�าวันของท่าน ใน
ขณะที่คร้ังหนึ่งท่านเคยรับใช้พระเจ้าผ่านทางความกล้าหาญและการเป็นผู้น�าที่มองการณ์ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง  
แต่บัดนี้ ท่านรับใช้พระเจ้าผ่านทางการภาวนาและการทนทุกข์ที่ทรหดอดทน ท่านได้ให้แบบอย่างของลูกศิษย์นักบุญ 
อกิญาซโีออย่างเสมอต้นเสมอปลายในข้อทีว่่า “จงแสวงหาพระเจ้าในทุกสิง่ทุกอย่าง” ท่านสิน้ลมในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 1991 

“ไม่มีสิ่งใดจะเป็นการลงมือท�าจริงเท่ากับการแสวงหาพระเจ้า นั่นคือ การยึดถือความรักในรูปแบบที่สุดๆ จริงๆ 
... ก็คุณรักอยู่กับอะไรเล่า จินตนาของคุณถูกอะไรเกาะกุมไว้เล่า สิ่งนั้นก็จะมีผลต่อคุณในทุกอย่างนั่นแหละ จงจุ่มตัว
ในรัก แช่อยู่ในรักเถิด แล้วความรักจะก�าหนดทุกอย่างของคุณ” (ค�าพูดของคุณพ่อเปโดร อาร์รูเป้)
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ซ่อนมีดในรอยยิ้ม
สุภาษิตจีน “เสี้ยว หลี่ ฉาง เตา” “xiào lĭ cáng dáo” “ซ่อนมีดในรอยยิ้ม” - สุภาษิต

จีนประโยคนี้หมายความว่า มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส แสดงความเป็นมิตร มีเมตตากรุณา แต่
ในใจมีแต่ความโกรธเกลียด เคียดแค้น อาฆาต มาดร้าย อิจฉา ริษยา ฯลฯ - สุภาษิตไทย  
“หน้าเนื้อ ใจเสือ”

หลายคนไม่รู้ความจริง เข้าใจผิดคิดว่าเขาจริงใจต่อเรา ไว้วางใจเขา แต่ผลร้ายตามมา
มากมาย ท�าให้เราต้องเจ็บใจ ช�้าใจ แต่มันก็สายไปแล้ว

ฉะนั้น สุภาษิตนี้จึงสอนใจเราว่า อย่าไว้ใจคนเกินไป จะตรอมใจตัวเอง แต่ส�าหรับตัว
เราเองก็ต้องเป็นคนจริงใจต่อทุกคน อย่าคิดร้ายต่อใครเลย ท�าตัวให้ทุกคนไว้วางใจเรา เราก็จะมี
ความสุขใจต่อทุกคนได้

เราอย่าเป็นคน “หน้าไหว้หลงัหลอก” และกต้็องระวงัคนหน้าไหว้หลงัหลอกด้วยเหมอืนกนั 
เราจะได้ไม่ท�าให้ใครเสียใจ และเราเองจะได้ไม่ต้องเสียใจและเจ็บใจด้วย

เราจงเป็นคนซื่อสัตย์ จริงใจต่อทุกคน เราจะได้รับความสุขใจ และความนิยมชมชอบ รัก
ใคร่จากผู้อื่นด้วย ถ้ามนุษย์ทุกคนมีความรัก จริงจัง จริงใจต่อกันและกันแล้ว โลกนี้จะกลายเป็น
สวรรค์บนดินอย่างแน่นอน

ความยุ่งยาก วุ่นวาย เดือดร้อนต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้ ก็เพราะมนุษย์ 
ไม่รักกันนี้เอง ความโลภ ความโกรธ ความอิจฉา ฯลฯ เกิดขึ้นในโลกนี้ เพราะความอ่อนแอของ
เนื้อหนังของเรามนุษย์ และมนุษย์ไม่รักกันนี่เองครับ

ทุกคนอยากได้ อยากมีความสุขทั้งกายใจด้วยกันทั้งนั้น แต่หลายคนก็ไม่คิดที่จะให้ความ
ยินดี ความสุขแก่ผู้อื่น แต่กลับท�าให้คนอื่นเดือดร้อนด้วย เขาเองก็จะไม่ได้มีความสุขที่เขาต้องการ 
และอยากได้ด้วยครับ

ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่ทุกคนต้องมีความรักแท้ จริงจัง จริงใจต่อกันและกัน โลกจึงจะมี
ความสงบสุขและสันติได้ และคุณสมบัติของความรักแท้ จริงจัง จริงใจต่อกันและกันอยู่ที่ “ความ
รักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว 
...ฯลฯ” (1โครินธ์ 13:4-10) 

“ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่ กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยน 15:13)

“ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่า ท่านเป็นศิษย์ของเรา” (ยน 13:35)
นักบุญออกัสตินกล่าวว่า “ที่ไหนมีความรัก ที่นั่นไม่ล�าบาก ที่ไหนล�าบาก ความรักช่วยให้

ความล�าบาก เบาไปได้” ครับ 

ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร
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นักบุญยุสติน
(St. Justin)

(ศตวรรษที่ 2:100-165)

มรณสักขี

ฉลอง 1 มิถุนายน

กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

นักบุญยุสติน นักปราชญ์และมรณสักขี เกิดใน
ครอบครัวคนต่างศาสนาที่ฟลาเวีย เนอาโปลี ในแคว้น 
สะมาเรยี จากครอบครวัของคนต่างศาสนา หลงัจากกลับใจ 
มารับความเชื่อ ได้พบความจริงที่ไม่มีขอบเขตจ�ากัดใน 
องค์พระครสิตเจ้า ท่านได้ท�าการรวบรวมความคดิต่างๆ ของ
ครสิตศาสนาไว้ในงานเขยีนของท่าน ซ่ึงได้ตกทอดมาถงึเรา
เพยีง 2 เรือ่งเท่านัน้คอื Apology I-II และ The Dialogue  
with Trypho 

ที่กรุงโรม นักบุญยุสติน ได้เปิดโรงเรียนขึ้นแห่ง
หนึ่ง ในโรงเรียนแห่งนี้ท่านได้จัดให้มีการเสวนาโต๊ะกลม  
และการโต้วาทีถึงปัญหาต่างๆ ทางศาสนา ท่านได้ป้องกัน
พระศาสนจักรจากการโจมตีของพวกคนต่างศาสนา  
ซึ่งท�าให้ท่านต้องหลั่งเลือดเป็นค่าความซื่อสัตย์ที่ท่านได้
มีต่อพระศาสนจักร เป็นมรณสักขี (ค.ศ.165) ท่านเป็น 
กระบอกเสยีงของพระศาสนจกัรทีเ่ตม็ไปด้วยความห่วงใย
ทีจ่ะต้องเดนิหน้าไปเผชญิกบัโลก และเพือ่เปิด “การเจรจา”  
กับโลกเพื่อจะได้น�าข่าวดีของพระศาสนจักรไปให้

ในการอบรมพวกคริสตชนส�ารอง คอืพวกทีก่�าลงั 
ตอ้งการจะเป็นครสิตชน นักบุญยุสตนิได้พยายามชี้แสดง 
ให้พวกเขาได้แลเห็นถึงสายสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
ระหว่างศลีล้างบาปกบัศลีมหาสนทิ ท่านเป็นผูห้นึง่ทีม่คีวาม
ส�าคญัมากในประวตัศิาสตร์พธิกีรรมของมสิซา ท่านกล่าวว่า 

ค�าภาวนาของพธิมีสิซา (บทขอบพระคณุ) เป็นการท�าตาม 
ค�าสัง่ของพระเยซเูจ้าทีว่่า “จงท�าดงันีเ้พือ่ระลกึถงึเราเถดิ” 
(ลก 22:19) โดยไม่มีการหยุดเลยตลอดระยะเวลาเป็น
ศตวรรษๆ

พระศาสนจกัรเม่ือต้องการทีจ่ะปฏิรปูปรบัปรงุพธีิ
มิสซาใหม่นัน้ได้ค�านงึถงึสิง่ต่างๆ ทีไ่ด้รบัจากพระครสิตเจ้า 
และต้องการทีจ่ะถ่ายทอดให้สัตบรุษุตามทีค่วรจะต้องเป็น 
ทัง้ต้องการทีจ่ะสร้าง “กลุม่สตับรุษุ” รอบๆ โต๊ะศกัดิส์ทิธิ์
โดยอาศัยพิธีมิสซานี้ด้วย

ทุกวันนี้มีความต้องการที่จะสร้างและหารูปแบบ
ใหม่ส�าหรบัการอบรมพวกครสิตชนส�ารองท่ีต้องการจะมาสู่
ความเชือ่ และส�าหรบัพวกทีไ่ด้รบัศลีล้างบาปแล้ว พวกเขา
ต้องท�าให้ความเชือ่นีก้ลบัมชีวีติชวีาขึน้มาใหม่ และเจรญิชวีติ
ความเชือ่นี ้ เมือ่เป็นเช่นนีก้จ็�าเป็นทีจ่ะต้องน�าเอาพระวรสาร
ของพระเยซเูจ้ามาใช้ให้ถกูต้อง และน�าเอาการอภบิาลสตับรุษุ
อนัมุง่ทีจ่ะสร้าง “กลุม่สตับรุษุ” ให้เป็นแบบครสิตชน เปิดกว้าง  
มอีธัยาศยัไมตร ี เตม็ไปด้วยใจร้อนรน มคีวามรกัใคร่กนั
ฉนัพีน้่อง ทีจ่ะมาช่วยสนบัสนนุการกลบัใจอย่างแท้จรงิของ
พวกครสิตชนส�ารองใหม่ ทัง้เป็นการเป็นพยานยนืยนัทีเ่ป็น
ตวัอย่างอนัดงีานส�าหรบัสมาชกิทกุคนด้วย ถ้าหากว่าขาดสิง่นี้ 
กจ็ะท�าให้ผูท้ีไ่ด้กลบัใจแล้วส่วนใหญ่ไม่ยนืหยดัอยูใ่นความเชือ่ 
และในการประกอบคณุงามความดไีด้ดเีท่าทีค่วร 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

ผู้ต่องานธรรมทูตอีสาน
งานธรรมทตูเป็นพนัธกจิร่วมของสมาชกิ

ทกุคน ภายในครอบครัวพระศาสนจกัรคาทอลกิ
ทั้งระดับท้องถิ่นและสากล คุณพ่อโปรดมและ
คุณพ่อเกโกเป็นธรรมทตูคูแ่รก-คูเ่อก-คูท่อง ได้
เป็นผูบ้กุเบกิบากบัน่น�าพระครสิตธรรมสูภ่มูภิาค
อีสานตั้งแต่ ค.ศ. 1881 

บัดนี้ ทั้งสี่สังฆมณฑลอีสานได้ประกาศ
เปิดปีแพร่ธรรม พร้อมกบัระลกึถงึครบรอบร้อยปี
แห่งวนัมรณภาพของคณุพ่อทัง้สอง ซึง่อยูใ่นช่วง  
ระยะเวลา 2 ปีคือ ค.ศ. 1918-1920 

ในเวลาเดียวกันก็ยังเป ็นการฟื ้นฟู
จิตส�านกึ-จติตารมณ์งานแพร่ธรรมของพระสงฆ์ 
พื้นเมืองและพี่น ้องสัตบุรุษคริสตชนอีสาน 
ผู ้รับส ่วนมรดกเป ็นทายาทสืบสานต่องาน 
ธรรมทูตอีสาน

ดงันัน้ ในฐานะเราเป็น “ศิษย์พระครสิต์
เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” ตามค�านิยาม
กฤษฎกีาสมชัชาใหญ่ฯ ค.ศ. 2015 นัน้ เราทกุคน 
จงึมีสทิธิ ์หน้าทีแ่ละมสีว่นรบัผดิชอบในพันธกจิ 
ร่วมนี้

แน่นอน เราย่อมได้รบัการบ�ารงุหล่อเลีย้ง 
ธารแห่งชีวิตพระหรรษทานจากพระคริสตเจ้า

องค์เดียวกัน เพื่อพร้อมถูกส่งไปท�างานพันธกิจ 
แห่งความรอด สั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์
ของพระครสิต์ด้วยเช่นเดยีวกนั(เทียบ มธ28:19-
20) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทซึ่งตนอาศัยอยู่

แม้สถานการณ์พี่น้องชาวอีสานซึ่งมีทั้ง
พลเมืองและพื้นที่ถึง1/3ของประเทศ แต่กลับ
ได้รับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจอย่าง
หนักหน่วง ต้องเคลื่อนย้ายอพยพถิ่นฐานไปหา
งานท�า ต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอน
และบุคคลที่ตนรัก 

อย่างไรก็ดีในด้านอภิบาล บทบาทนาย
ชุมพาบาลที่ดีต่อฝูงแกะนั้น ยังคงต้องกระตุ้น
ให้รักษาคุณลักษณะอันโดดเด่นของความเป็น
ชุมพาฝูงเดียวไว้

ทั้งนี้ โดยตระหนักถึงจิตส�านึกและ 
จิตตารมณ์ความรักและความเป็นน�้าหนึ่งใจ
เดียวกันในครอบครัวพระศาสนจักร

การปลกุจติส�านกึและปลกูฝังจติตารมณ์ 
ดังกล่าว เรายังจ�าเป็นต้องเรียนรู้และเลียนแบบ 
จากต้นแบบของพระเยซูเจ้าองค์พระธรรมทูต 
สูงสุดและยิ่งใหญ่ในใจเรา อีกท้ังถือตาม 
แบบฉบับบรรดาอัครสาวกผู้เป็นเสาหลักรุ่นแรก

32  อุดมศานต์ มิถุนายน 2018

crist 1-80 June 61.indd   32 5/26/61 BE   6:17 AM



และธรรมทูตรุ่นต่อๆมา ซึ่งรวมไปถึงคุณพ่อ 
โปรดมและคุณพ่อเกโกของเราด้วย 

จากรุ่นสู่รุ ่นร่วมสมัย จากอดีตจนถึง
ปัจจุบันและในอนาคต บทคือพระวรสารฉบับ
เดยีวกนั บาทคอืการเดนิทางตดิตามพระเยซูเจ้า
บนทางกางเขน และแบบคือ การตายต่อตนเอง
บนกางเขนนัน้ ยงัเป็นมาตรฐานของวถิคีรสิต์และ
วัฒนธรรมแห่งความรักแท้ที่เสียสละ แม้ชีพก็
ยอมพลใีห้ได้ ทัง้นีเ้พือ่จะกลายเป็นหนึง่เดยีวกนั
ในองค์พระครสิตเจ้าผูเ้ป็นศรีษะในพระกายทิพย์
แห่งพระศาสนจักร 

ด้วยเหตนุี ้เราจงึเหน็ได้ว่า พีน้่องลกูหลาน 
คริสตชนชาวอีสานทุกคนในรุ่นต่อๆมา โดย 
ไม่เว้นใคร ไม่ว่าพระสงัฆราช พระสงฆ์-นกับวช
และสัตบุรุษฆราวาสทั้งหลาย ล้วนเกี่ยวข้อง
ผูกพันในพันธกิจแห่งความรอดและต่องาน 
ธรรมทูตด้วยกันทั้งนั้น 

อาศัยแสงสว่างและพลังจติของพระครสิต์ 
ภายในจิตใจ ขอโปรดฉายส่องและผลักดัน 
ให้พันธกิจแพร่ธรรมเพื่อต่องานธรรมทูตใน
ภูมิภาคอีสานได้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ก้าวรุดหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปเสมอ

งานธรรมทูตเป็นพันธกิจร่วมของสมาชิกทุกคน ภายใน

ครอบครัวพระศาสนจักรคาทอลิกทั้งระดับท้องถิ่นและ

สากล คณุพ่อโปรดมและคณุพ่อเกโกเป็นธรรมทตูคูแ่รก-

คู่เอก-คู่ทอง ได้เป็นผู้บุกเบิกบากบั่นนำาพระคริสตธรรม 

สู่ภูมิภาคอีสานตั้งแต่ ค.ศ. 1881
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

แต่ชาวสะมาเรียผู้หนึ่ง เดินทางผ่านมาใกล้ๆ เห็นเขาก็รู้สึกสงสาร จึงเดินเข้าไปหา เทน�้ามัน
และเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้ น�าเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่ง
และช่วยดูแลเขา วันรุ่งขึ้นชาวสะมาเรียผู้นั้นน�าเงินสองเหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรม
ไว้กล่าวว่า “ช่วยดูแลเขาด้วย เงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้น ฉันจะคืนให้เมื่อกลับมา” ท่านคิดว่า
ในสามคนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้น” เขาทูลตอบว่า “คนที่แสดงความเมตตา
ต่อเขา” พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า “ท่านจงไปและท�าเช่นเดียวกันเถิด” 

ลูกา 10:33-37

ท�าสิ่งที่ถูกต้อง

พลเรอืเอก Ronald Lynsdale Pereira อยูใ่นต�าแหน่งเสนาธิการกองทัพเรอืของประเทศ
อินเดียช่วงปี ค.ศ. 1979-1982

ยังจ�าเหตุการณ์หนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นการทดสอบการตัดสินใจเฉพาะหน้าของเขา
วันนั้น เป็นวันที่จะต้องเข้าพบนายกรัฐมนตรีหญิง นางอินทิรา คานธี ผู้ที่เคร่งครัดมาก

เรื่องการตรงต่อเวลา ขณะที่รถประจ�าต�าแหน่งอยู่บนถนนที่มีการจราจรหนาแน่นและผู้คนเดิน 
ไปมามากมาย เขาสงัเกตเหน็ชายหนุม่คนหนึง่ก�าลงัวิง่ฝ่าฝงูคนไม่ใช่วิง่ตามล�าพงั แต่วิง่โดยมชีายชรา 
อีกคนหนึ่งอยู่บนหลังของเขา

นายพล Pereira จึงบอกให้คนขับรถ ขับชิดขอบถนน แล้วเขาก็รีบออกจากรถไปดักรอ
ชายหนุ่มที่ก�าลังแบกคนชรามา

นายพลถามชายหนุ่มว่าเกิดอะไรขึ้น ชายหนุ่มตอบว่า เขาก�าลังแบกคุณพ่อที่ไม่สบายไป 
โรงพยาบาล ที่ต้องแบกคุณพ่อมาแบบนี้ก็เพราะเขาไม่มีเงินค่าแท็กซี่

เมือ่ได้ยนิเช่นนี ้นายพล Pereira กเ็ปิดประตหูลงั และบอกให้ชายหนุม่และคณุพ่อเข้าไปนัง่
ข้างหลงั ส่วนตวัเขาเองกไ็ปนัง่ข้างหน้าคูก่บัคนขบั แล้วบอกคนขบัให้รบีขบัไปท่ีโรงพยาบาลโดยด่วน  
เมื่อไปถึง นายพล Pereira ก็เป็นคนน�าชายหนุ่มและคนป่วยไปยังห้องฉุกเฉิน แล้วสั่งให้คุณหมอ 
และพยาบาลรีบตรวจคนไข้พร้อมกับหาเตียงให้ด้วย แล้วบอกว่า อีกสักครู่เขาจะกลับมาใหม่
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เมือ่นายพล Ronald Pereira เดนิทางถงึท�าเนยีบรฐับาล เวลานดัประชมุกบันายกรฐัมนตรี
เลยไปแล้วกว่า 15 นาที

เราไม่รู้ว่า นายพลคนนี้จะพบเหตุการณ์อะไรเมื่อเข้าไปในห้องของนายกรัฐมนตรี อินทิรา 
คานธี แต่นั่นไม่ส�าคัญ......

ความส�าคญัอยูท่ีท่ีเ่ขา (นายพล Pereira) ได้ตดัสนิใจท�าสิง่ทีค่วรและถกูต้องในเหตกุารณ์
ที่ก�าลังเกิดอยู่เฉพาะหน้า ณ ที่นั่น

ในเวลานัน้ โดยไม่ค�านงึถงึเร่ืองอืน่ท่ีเตรยีมการไว้แล้ว หรอืไม่กงัวลท่ีตนเองจะต้องเดอืดร้อน 
ทีแ่ผนงานของตนต้องเปลีย่นไป (ในกรณนีี ้คอืเข้าพบนายกรฐัมนตรีช้ากว่าก�าหนด) ตรงกนัข้าม เขา  
(นายพล Pereira) กลับสะพรั่นพรึงในใจของตนเองว่า

หากเขาไม่หยุดรถในวันนั้น และน�าพ่อลูกสองคนนี้ไปโรงพยาบาล ก็ไม่รู้ว่าชายชราคนนั้น
จะยังมีชีวิตรอดอยู่ไหม? ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว ตนเอง (นายพล Pereira) คงต้องรับผิดชอบ 
และจะตอบพระเยซูอย่างไร?

 .....นายพล Ronald Pereira ท�าตามตัวอย่างของอาจารย์ของตน (พระเยซู) ที่สอนให้
เป็น Good Samaritan (ผู้ช่วยเหลือคนอื่น) เสมอ 
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บันทึกธรรมทูต
มิชชั่น 

โอกาสครบ 25 ปีกลุม่คริสตชนนกับญุยอแซฟ  
พนมเปญ ปีทีแ่ล้ว ซึง่เป็นปีเตรยีม ผมได้จดัแสวงบญุ
ไปทีไ่ทย ทีส่งัฆมณฑลจนัทบรุ ีปีนีผ้มได้เลอืกเส้นทาง
ที่ไม่คิดว่าจะง่าย คือ “ประเทศลาว” พระศาสนจักร
ในประเทศน้ี ถือว่าอยู่ในระบบที่ยังควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ ของพระศาสนจักรอยู่ เป้าหมายของการมา คือ  
การแสวงบุญ การเยี่ยมเยียนดูงาน การมีชีวิตกลุ่ม  
ร่วมกัน ผมได้เตรียมการนี้มาหลายเดือนทีเดียว

ความทีค่ณะธรรมทตูไทย ได้มีสมาชกิท�างาน
อยูท่ี่น่ัน ถอืว่าเป็นโอกาสดทีีผ่มสามารถตดิต่อประสาน
ได้ ขอบคุณคุณพ่อบุญธรรมที่เป็นผู ้ประสานงาน 
หลักท่ีน่ัน เป้าหมายการเดนิทางนี ้ผมจ�ากดัแค่สองมสิซงั 
ทางใต้ คือ มิสซังปากเซ และท่าแขก ในช่วงเวลาที่
จ�ากัดคือ วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2018 ด้วยระยะ
ทางนับพนักโิลเมตร สมาชกิร่วมเดินทางส่วนใหญ่เป็น
คณะกรรมการต่างๆ ของวัด กลุ่มองค์กรคาทอลิก
ต่างๆ เช่น กลุม่เยาวชน พลมารย์ี นกัขบัร้อง ฯลฯ ซึง่
ทีจ่รงิกม็ากนัไม่หมดหรอกครับ เพราะบางคนก็ตดิธรุะ
ส่วนตวั แต่คริสตชนท่ัวไปก็ร่วมทางไปด้วย ท�าให้คณะ
การเดินทางครั้งนี้ใช้ถึงสองคันรถ มีพระสงฆ์ 3 ท่าน  
กับสัตบุรุษ 66 คน

 วันแรกเราเดินทาง 600 กว่ากิโลเมตร เพื่อ
เดินทางไปถึงปากเซ เราแวะพักเยี่ยมวัด และภาวนาที่
วัดกรอเจะ การข้ามแดนผ่านอย่างสะดวกด้วยสมเด็จ
สีหนุทรงช่วย บ้างก็ให้ประธานาธิบดีลินคอล์นช่วย 
(5$)... เราไปถึงปากเซประมาณหนึ่งทุ่ม ประทับใจ
ที่วัดปากเซยังรอรับพวกเรา เราถวายมิสซาและทาน 
อาหารเย็นกันก่อนเข้าที่พัก

 วนัทีส่อง เราเดนิทางไปอกีกว่า 400 กโิลเมตร 
เพื่อไปถึงมิสซังท่าแขก เราออกแต่เช้า และมาถึงตอน 
บ่ายๆ ก็ไปแวะเยี่ยมบ้านคณะซิสเตอร์เมตตาธรรม 
(Charity) ซิสเตอร์ยายดีใจที่เรามาเยี่ยมพวกท่าน 
เราไปแวะเยี่ยมวัดแม่พระที่ซิสเตอร์ซาเลเซียนจาก
เวียดนามดูแล และมาถึงอาสนวิหารนักบุญหลุยส์ ได้
ไปเยีย่มซสิเตอร์คณะรกักางเขน และพบกบัพระคณุเจ้า 
และคณะสงฆ์ของมิสซังท่าแขก พระคุณเจ้าแบ่งปัน
การงานที่นี่ให้เราฟัง และทานอาหารร่วมกัน ขอบคุณ
พระคุณเจ้า ที่รับรองอาหารและที่พักให้กับพวกเรา

วันที่สาม เราถวายมิสซาเช้าร่วมกันพร้อมกับ
พระคณุเจ้า และคณะสงฆ์ จากนัน้กไ็ปเยีย่มบ้านเณรใหญ่  
คุณพ่อไวพจน์ ผู้ช่วยบ้านเณรใหญ่บรรยายงานอบรม 
ปัจจบุนัมเีณรใหญ่ประมาณ 12 คน หลงัจากอาหารเช้า 

เชื่อมสัมพันธ์อ้ายน้อง 
ลาว&กัมพูชา
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เราก็ไปภาวนากับแม่พระ อ�าลาพระคุณเจ้าด้วยความ
ยนิดปีรีดาเต็มเป่ียม การเดินทางวันนี ้จะเป็นวนัทีเ่รา
ได้เห็นบรรยากาศตามวัดต่างๆ ในเขตสาหวันนะเขด 
เรามาถงึวดัแม่พระได้รบัเกยีรตยิกขึน้สวรรค์ ชาวบ้าน 
มาต้อนรับด้วยความดีใจ หลงัจากภาวนา แล้วกเ็ดนิทาง 
ต่อไปถงึวดัใหญ่แห่งหนึง่ในเขต คอื วดันกับญุฟรงัซสิ 
อัสซีซี บ้านดงหมายแง้ว

ชาวบ้านมายืนต้อนรับอย่างอบอุ่น แม้ภาษา
เราจะไม่เข้าใจกันก็ตาม แต่ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ท�าให้
เราทราบถึงความพร้อมต้อนรับของพวกเขา คณุพ่อติง่  
รับผิดชอบแห่งนี้ น�าถวายมิสซา หลังมิสซาชาวบ้าน
น�้าใจดีจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับพวกเราชาวกัมพูชา 
ซึ่งรับรองว่า ไม่เคยมีใครมีประสบการณ์นี้เป็นแน่แท้ 
บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและความรัก
แบบคริสตชน ปิดท้ายด้วยการชมการเซิ้ง การฟ้อน 
ของเด็กๆ และเยาวชน ท่ีนี่วัดแห่งนี้ มีแดนซ์ย่อย 
อาหารปิดท้าย คุณพ่อติง่บอกว่า พวกเขาเตรยีมด้วยใจ 
จริงๆ

เรามาแวะกลุ่มคริสตชนตามทางอีกแห่งหนึ่ง
คือ วัดแม่พระเมืองลูร์ด เมืองเซโน ซึ่งเป็นบ้านเกิด
ของคุณพ่อสุกพาพอน อธิการบ้านเณรใหญ่ วัดนี้
ได้ชื่อตามอักษรตัวแรกของทิศทั้งสี่ (ลองเดาเอาเอง
นะครับ) เกิดขึ้นในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส สัตบุรุษ
เลี้ยงรับรองอาหารว่างเราอีก เรารู้ว่าวัดแห่งนี้เกิดจาก 
ครอบครัวชาวเวียดนาม และรูปแม่พระเมืองลูร์ด ก็
มีคนขอพรได้อยู่เรื่อยๆ

ปิดท้ายของการเดนิทางวนันีท้ีว่ดันกับญุเทเรซา  
สาหวนันะเขด เป็นวัดเก่าก่อนปฏิวัติ อายปุระมาณ 80 
กว่าปี กรรมการวัดมาแบ่งปันความเชื่อ การกลับใจ 
ที่มาจากตัวอย่างของคริสตัง คุณพ่อติ่งเป็นเจ้าอาวาส
ที่วัดแห่งนี้ ซึ่งเหมือนกับศูนย์กลางที่ส�าคัญแห่งหนึ่ง 
เพราะจากที่นี่ ท�าให้มีหนังสือเพลงในพิธีกรรม และ 
บทเรียนค�าสอนส�าหรับพระศาสนจักรในประเทศลาว 
มกีารตีพมิพ์หนงัสอืค�าสอนต่างๆ เป็นภาษาลาว โดยได้
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รบัความช่วยเหลอืจากคุณพ่อพรซาหวัน ช่วยตรวจ  
แปลและพิมพ์ จนกระท่ังคุณพ่อได้เสียชีวิตไป 
สองสามปีก่อน ท�าให้งานติดขัดพอสมควร 

คุณพ่อต่ิง บอกให้เรามีความเชื่อ และ
ความรัก คนของรัฐพยายามให้ชาติเป็นหนึ่งเดียว 
แต่คณุธรรมทีเ่ขาพบในพระศาสนจกัรทีเ่ขายงัไม่มี
คอื “ความรกั” คณุพ่อติง่ปัจจบุนัดแูล 40 วดั ด้วย
อายุ 80 ปีแล้วในปีนี้ ข้าวที่รอเกี่ยวมีมากจนบาง
รวงก็ร่วงหล่นพื้นไปแล้ว เพราะขาดคนเกี่ยว เรา
จึงได้แต่ภาวนาให้พระศาสนจักรในเมืองลาวได้มี
คนงานมากขึ้นในทุ่งนาของพระองค์

วันที่สี่ของการเดินทาง มิสซาเช้าแล้ว เรา
ขอบคณุคณุพ่อติง่ คณุพ่อสกุทีข่บัรถมาส่ง พวกเรา 

จากสาหวนันะเขดอย่างอาลยั เมือ่มาถงึเมอืงปากเซ  
เราก็ใช้โอกาสสั้นๆ ทานอาหารเที่ยง ในตลาดและ
ซื้อของที่ตลาดใหม่ปากเซ จากนั้นก็ไปแวะน�้าตก 
“ผาส้วม” พร้อมฝนปรอยๆ เป็นรายการทรปิเทีย่ว
แห่งเดียวที่เรามี

เรากลับมาที่วัดพระหฤทัย ปากเซ ซึ่ง 
คณุพ่ออดลุย์ และน้องเณรมาต้อนรบัเราเหมอืนเคย  
เราไปเยี่ยมบ้านเด็กของซิสเตอร์คณะเมตตาธรรม 
และมาฟังคุณพ่ออังตวน อดุลย์ เจ้าอาวาส และ 
อธิการบ้านเณรแบ่งปันงานที่นี่ ปัจจุบันมี 12 คน 
ซึ่งผลจากการเปิดบ้านเณรกลาง ท�าให้มีพระสงฆ์ 
ของลาวมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเณรของมิสซัง 
ปากเซ บราเดอร์ที่นี่บางคนก็มีประสบการณ์น่าชม 
ในการท�างานค�าสอนตามวัด เพราะมีสองคนเคย
ถูกจับเข้าคุก บ้างสามเดือน บ้างหกเดือน เพราะ
เข้าไปสอนค�าสอนในหมูบ้่าน สรปุ...การท�ากจิกรรม 
ใหญ่ๆ ต้องขออนุญาตเสมอ เรารวมกันท�าบุญ 
ช่วยมิสซังไปบ้างตามความสามารถ

วนัสดุท้ายของการเดนิทาง ออกจากปากเซ 
แต่เช้า รถบัสคันหนึ่งประสบอุบัติเหตุ แต่ก็แก้ไข  
ผ่านพ้นไปด้วยดี เราข้ามแดนพร้อมค�าภาวนา
ตลอดทาง และถวายมิสซาที่วัดนักบุญยอห์น  
จ.สตงึแตรง คณุพ่ออีวานและซสิเตอร์สขุน ี(คณะ
รักกางเขน ก�าปงจามที่เพิ่งถวายตัวตลอดชีพเมื่อ 
3/5/2018) มาให้การต้อนรบัอย่างด ีและมาแวะพกั
รถอกีรอบ ทีว่ดัใน จ.กรอเจะ ซสิเตอร์ยายเซเวยีร์  
และคุณพ่อดาเนียล ให้การรับรองอย่างดี จนมา
ถึงพนมเปญประมาณสี่ทุ่มโดยสวัสดิภาพ

ขอบคุณพระเจ้าส�าหรับทุกสิ่ง ความ
เหน็ดเหนื่อย ความสุขความยินดี ประสบการณ์
ใหม่ๆ ส�าหรับคริสตชนหลายคนจากพนมเปญ ที่
ไม่เคยมีโอกาสแบบนี้ พวกเราทุกคนขอภาวนาให้
กับพระศาสนจักรในประเทศลาว ที่ก�าลังประกาศ
ข่าวดีอย่างสุดความสามารถ 
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

 ผมและภรรยาเดินทางไปถึงเมืองอักรา 
(Agra) ประเทศอินเดียในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 
วันอาทิตย์เช้ามีก�าหนดการที่คณะจะไปดูสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่คือทัชมาฮาล แต่
เนื่องจากเป็นวันอาทิตย์และฉลองปัสกา เรา
จึงตัดสินใจขอแยกจากคณะไปร่วมมิสซาแทน  
ผู้จัดการโรงแรมช่วยโทรศัพท์สืบค้นเป็นการ
ใหญ่และแนะน�าให้ไปมิสซารอบ 08.30 น. ที่
วัดเซนต์แมรี่กลางเมืองอักรา

เช้าวันอาทิตย์เรารีบออกมาเรียกรถ
สามล้อพาไปที่วัด คนขับใจดีบอกว่าจะรอจน
วัดเลิกแล้วส่งเราไปพบคณะ มาถึงแปดโมงเช้า 
ปรากฏว่าประตูวัดยังไม่ทันเปิด จึงได้เดินดู
รอบๆ วัดเซนต์แมรี่เป็นวัดขนาดกลางๆ สร้าง
โดยครอบครัว John ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1923 เพื่อ
ระลึกถึงคุณ Mary John ที่เสียชีวิตไป ด้าน
หลังวัดเป็นสามเณราลัย ไปถามพวกเณรว่าม ี
มิสซาไหม เขาบอกว่ามีแน่ แล้วก็ไปเปิดประตู
วัดให้ มีคนมารออยู่ไม่เกินสิบคน เกือบทั้งหมด
เป็นผู้หญิง ตรงกับที่พระวรสารเขียนไว้ว่า “ใน
เช้าตรู่วันอาทิตย์สามวันหลังจากพระคริสตเจ้า 
ถกูตรึงกางเขน คนกลุม่แรกทีม่ายังคูหาฝังพระศพ 
คือผู้หญิง”

พอเลยเวลาไปเล็กน้อยคนจึงเริ่มทยอย 
กันเข้ามา กว่ามิสซาจะเริ่มได้ก็ 08.45 น. นับว่า 
คุณพ่อและมสิซาทีเ่มอืงไทยเริม่ตรงเวลากว่าท่ีนี่ 
มาก แต่พอเริ่มพิธีเท่านั้น เราก็ได้สัมผัสกับ
เสียงเพลงคึกคักน�าจังหวะโดยกลองรัวเคาะ
ด้วยนิ้วท�านองอินเดีย หมู่นักขับก็ร้องเพลงกัน
อย่างสุดจิตสุดใจเสียงดังฟังชัดจนผมอดโยก

ตัวตามบรรยากาศไปไม่ได้ ตลอดพิธีเขาจะใช้
ภาษาฮินดีอันเป็นภาษาถิ่น แต่พอช่วงบทอ่าน
และช่วงเทศน์จะมีทั้งภาษาถิ่นและภาษาอังกฤษ
สลับกัน เข้าใจว่าคงเป็นความกรุณาของคุณพ่อ 
ที่เห็นฝรั่งผมทองสองคนและคนหน้าตาออก
ไทยผมด�าอย่างเราอีกสองคน เนื่องจากเทศน์
กันสองภาษาสลับกันประโยคต่อประโยคเลย
ยืดยาวเกือบชั่วโมง แต่สรุปใจความสั้นๆ ได้ว่า 
“ความรกัของพระเจ้านัน้บรสิทุธิ ์พระองค์ยอมลง
มาเกิดเป็นมนุษย์และยอมตายบนกางเขนเพราะ
รกัมนษุย์” ข้อสรปุนีเ้ราได้ยนิกนัมาจนอาจชาชนิ
และไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษอย่างไร จนกระทั่งได้
ไปดูสถานที่ต่างๆ ในวันนี้

 หลงัมสิซาเราออกมาดวู่าลงุทีข่บัสามล้อ
ยังรออยู่หรือไม่ พอแกเห็นเราประโยคแรกที่ทัก
พร้อมส่ายหวัแบบแขกคอื “ โอ...นาย...พธิกีรรม
ที่นี่ยาวจริงๆ นะนี่” แล้วก็รีบบึ่งพาเราไปสมทบ
ที่ทัชมาฮาล ไปถึงก็ตรงกับที่คณะก�าลังเดินออก
มาขึ้นรถกลับ ผมและภรรยาได้แต่ถ่ายรูปไกลๆ
โดยไม่มีโอกาสเข้าไปดูภายใน ต้องรีบขึ้นรถ 
ต่อไปยังป้อมอักรา (Agra Fort) ที่อยู่ห่างออก
ไปสักหนึ่งหรือสองกิโลเมตร

 ป ้อมอักรานั้น เป ็นพระราชวั งของ
จกัรพรรดิอนิเดียในราชวงศ์โมกุลท่ีมีอ�านาจเหนอื 
ดนิแดนอินเดยีประมาณสามร้อยปี ระหว่าง ค.ศ. 1526  
ถึง 1857 ราชวงศ์โมกุลเป็นชนพื้นเพเดิมที่มา
จากดินแดนเอเชียกลาง นับญาติแล้วก็สืบทอด
เป็นลูกหลานของเจงกีสข่าน ตอนแรกคนกลุ่มนี้ 
ก็มาแต่งงานกับกลุ่มคนทางอินเดียตอนเหนือ 
ด้วยความสามารถทางด้านการรบที่ใช้อาวุธสมัย

ความรักที่อักรา
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ใหม่คือปืนตามแบบพวกตุรกี ราชวงศ์โมกุลได้
ขยายอ�านาจและยึดครองดินแดนชมพูทวีปไป
จนถึงอัฟกานิสถาน มีประชากรอยู่ภายใต้การ
ปกครองร่วม 150 ล้านคน และมีส่วนแบ่งใน
เศรษฐกจิโลกขณะนัน้ถงึหนึง่ในสี ่ราชวงศ์โมกลุ 
ระยะแรกได้เลือกเอาเมืองอักราที่ห่างจากกรุง
นิวเดลฮีประมาณ 150 กิโลเมตรเป็นเมืองหลวง 
พร้อมกบัเริม่สร้างป้อมค่ายทีเ่ป็นพระราชวงัไปใน
ตัวด้วย มีอาคารห้องหับต่างๆ เกือบสี่ร้อยห้อง 
แต่ห้องที่คนสนใจมากที่สุดคือห้องแปดเหลี่ยม  
ณ จุดนี้มองไปจะเห็นทัชมาฮาลอยู่ไกลออกไป 
อย่างชดัเจน ห้องแปดเหลีย่มนีใ้นอดตีเคยใช้เป็น
ที่กุมขังพระเจ้าชาร์จาฮัลที่เป็นคนสร้างทัชมาฮาล 

พระเจ้าชาร์จาฮัลนั้นเป็นกษัตริย์องค์ที่
ห้าในราชวงศ์โมกุลครองสมบัติสามสิบปีในช่วง 
ค.ศ. 1628-1658 นบัเป็นกษตัรย์ิทีม่คีวามโดดเด่น 
โดยเฉพาะในเรื่องสถาปัตยกรรม เมื่อวัยหนุ่ม
ขณะเป็นมกุฎราชกุมารระหว่างนั่งประชุมกับ
ขุนนางต่างๆ เกิดความเซ็งจึงออกมาเดินเล่น
และบงัเอญิได้พบกบัหญิงสาวนามมุมทสั มาฮาล 
ในสวนของปรสาทอักรา ความรักของทั้งสองจึง
เริ่มขึ้น แต่เนื่องจากพระบิดามีความประสงค์ให้
แต่งกับเจ้าหญิงอื่น พระนางมุมทัสจึงเป็นชายา
ล�าดับที่สามแต่เป็นที่ทรงโปรดมากที่สุด เล่ากัน
ว่าพระนางมุมทัสนั้นเป็นภรรยาที่แสนดีอยู่เคียง
ข้างกับกษัตริย์ชาร์จาฮัลถึง 19 ปีตั้งแต่วัยสาว 
ยามทีก่ษตัริย์หนกัอกหนกัใจกไ็ด้พระนางมมุทัส
ค่อยหนุนให้ก�าลังใจ การบริหารบ้านเมืองก็
เจริญก้าวหน้าขยายอาณาจักรออกไปได้เรื่อยๆ 
แต่ชีวิตในโลกนี้เป็นอนิจจัง พระนางมุมทัสมา 
เสียชีวิตเนื่องจากตกเลือดหลังคลอดลูกคนที่ 
14 การเสียชีวิตของพระนางท�าให้โลกทั้งโลก 
ชีวิตทั้งชีวิตของกษัตริย์ชาร์จาฮัลพังครืนลงแบบ 
ไม่กลับคืนอีก 

ความโศกเศร้าท�าให้พระองค์ไม่เป็นอัน
ที่จะบริหารราชการในด้านอื่นๆเท่าที่ควร สนใจ
และตั้งใจท�าอยู่อย่างเดียวคือจะสร้างที่ฝังศพที่
สวยที่สุดและอลังการที่สุดเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่ง
ความรกั โครงการก่อสร้างทชัมาฮาลรมิฝ่ังด้านใต้ 
ของแม่น�้ายุมนาจึงเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1632 ด้วย
การระดมสถาปนกิและช่างฝีมอืดแีละคนงานรวม
สองหมืน่คน เลอืกสรรหนิอ่อนสขีาวและหนิมค่ีา
ชนดิต่างๆจากท่ัวท้ังทวปี ต้องใช้ช้างลากวสัดเุป็น
พนัเชอืก ความยิง่ใหญ่ของทชัมาฮาลนัน้เริม่จาก
แบบตัวอาคารหลกัท่ีมยีอดโดมใหญ่เป็นสง่าและ
มหีอคอยสงูสีด้่านล้อมรอบ หนิอ่อนสขีาวทีใ่ช้ใน
การก่อสร้างนัน้จะสะท้อนแสงอาทิตย์เห็นเป็นสท่ีี
มคีวามแตกต่างกนัตามเวลาของแต่ละวนั เงาของ
ตวัอาคารจะสะท้อนเป็นภาพบนลานน�า้ทีท่อดยาว
ไปจนถึงประตูทางเข้า ยิ่งในยามต้องแสงจันทร์
กลางคนืนัน้เขาบอกว่าบรรยากาศโรแมนตกิมาก 
ทชัมาฮาลถอืเป็นการก่อสร้างท่ีครบองค์ประกอบ
การผสมผสานศิลปะทางอิสลาม เปอร์เซีย และ
อินเดีย อย่างลงตัว 

เวลาผ่านไป 22 ปีการก่อสร้างทชัมาฮาล
จงึส�าเรจ็ลง หลงัสร้างทัชมาฮาลด้วยหินอ่อนสขีาว
เสรจ็ พระเจ้าชาร์จาฮลักย็งัวางแผนการทีจ่ะสร้าง
ทชัมาฮาลสดี�าคูข่นานกนับนฝ่ังตรงข้ามของแม่น�า้
เพื่อเป็นที่ฝังศพของตนเอง ความรักที่เคยหล่อ
เลี้ยงพระเจ้าชาร์จาฮัล บัดนี้ได้กลับกลายเป็นสิ่ง
ที่กัดกร่อนชีวิตของพระองค์ สุขภาพก็เริ่มทรุด
โทรม กิจการบ้านเมืองก็ถูกละเลย เงินในท้อง
พระคลงักห็มดเกลีย้ง ถ้าเป็นสมยัปัจจบุนักต้็อง
ไปยืมเงินกองทุนระหว่างประเทศมาใช้ เจ้าชาย 
อาแลงแซป (Arangzeb) ซึ่งเป็นลูกชายคนที่
สามจงึสวมบทเป็นหวัหน้า คสช ท�าการยดึอ�านาจ
และเอาพระบิดาไปกักขัง พระเจ้าชาร์จาฮัลนั้นก็
ยินยอมแต่โดยดี มีเงื่อนไขประการเดียวคือขอ
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ให้ขงัตนเองไว้ทีห้่องแปดเหลีย่ม เพือ่ว่าพระองค์
จะได้มองเห็นทัชมาฮาลในทุกๆวันทุกๆ เวลา 
แม้ว่าภายหลังที่พระองค์เจ็บป่วยอาการหนักจน
ไม่สามารถเดินมาดูทัชมาฮาลได้ ก็ทรงสั่งให้เอา
เตียงมาวางไว้ใกล้หน้าต่างและใช้การมองผ่าน
กระจกเงาที่ใช้มือยกส่องดู ในวันที่สิ้นชีพนั้น
พระองค์ยงัก�ากระจกเงาบานเลก็เพือ่ส่องดทูชัมา
ฮาลเป็นครั้งสุดท้าย

การได้มาเหน็ทชัมาฮาลและได้ทราบเรือ่ง
ราวความรักของพระเจ้าชาร์จาฮัลและพระนาง 
มุมทัส มาฮาล ท�าให้ผมย้อนคิดถึงการฉลอง 
มิซซาอีสเตอร์เมื่อเช้าที่ผ่านมา เวลาที่ใช้ค�าว่า  
“ความรกั” นัน้มคีวามหมายได้สองระดบั ระดบัแรก 
เป ็นความรักแบบมนุษย ์หรือทางฝ ่ายโลก 
(Worldly love) ที่มักจะเร่ิมจากประสาท
สัมผัสทั้งห้า การได้เห็น ได้คุย ได้ยิน ได้สัมผัส 
ฯลฯ ท�าให้เกดิความพงึพอใจ เกดิความต้องการ
ครอบครองเป็นเจ้าของตลอดไป ความรักฝ่าย
โลกนั้นหากไม่ระมัดระวังก็จะน�าไปสู่ความหลง 
แทนที่จะเป็นการสร้างสรรค์อาจน�าไปสู่ความ

ผิดหวังและกัดกินจิตวิญญาณตลอดไป การ
พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นความรักทางฝ่ายโลกจึง
เป็นความทุกข์ ความรักในระดับท่ีสองนั้นเป็น
ความรักแบบพระเจ้าหรือฝ่ายสวรรค์ (Divine 
love) เป็นความรักที่ไม่ต้องการครอบครองแต่
ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งได้สิ่งท่ีดีท่ีสุด เป็นการ
ให้อย่างไม่มีเงื่อนไข เหมือนกับที่พระเจ้าทรง
รักมนุษย์และยอมลงมารับธรรมชาติของมนุษย์ 
ยอมถูกสบประมาทและถูกตรึงกางเขนเพื่อน�า
มนุษย์ก้าวข้ามการตายฝ่ายร่างกายและกลับมี
ชีวิตใหม่กับพระองค์ 

เหล่าอัครสาวกนั้นมีความโศกเศร้ากับ
การที่พระเยซูคริสตเจ้าถูกตรึงกางเขนเพียง
สามวัน แต่ภายหลังจากท่ีทราบว่าพระองค์
กลับคืนชีพ พวกเขากลับมีจิตใจที่ร่าเริงมีชีวิต
ชีวายิ่งกว่าเดิม ต่างเปล่งร้องอัลเลลูยา ขอ
สรรเสริญพระเจ้าด้วยความยินดี สนั่นกึกก้อง
ไปท่ัวแผ่นดนิ ความรกัของพระเจ้าจึงน�าชวีติและ 
ความยนิดทีีแ่ท้จรงิมาสูม่นษุย์และเราถกูสอนให้
รักผู้อื่นเหมือนที่พระองค์รักเรา 
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

prelate = มุขนายก ผู้มีสมณศักดิ์
 domestic prelate = สมณศักดิ์ระดับหนึ่ง
preternatural  = เลยธรรมชาติ (แต่ยังไม่ถึงระดับเหนือธรรมชาติ)
presbyter = 1) ผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง 
    2) พระสงฆ์ 
 presbyteral  = เกี่ยวกับพระสงฆ์ แห่งพระสงฆ์
 presbyteral council (priests’ senate) = สภาสงฆ์
 presbyterate = 1) หมู่สงฆ์ (Canon 495) 2) สภาวะสงฆ์
 Presbyterian Church  = คริสตจักรเพรสไบทีเรียน 
  Presbyterians  = ชาวเพรสไบทีเรียน (สมาชิกคริสตจักรเพรสไบทีเรียน)
 Presbyterianism  = คริสต์ศาสนานิกายเพรสไปทีเรียนนิสม์
 presbyterium (ละติน) = 1) คณะสงฆ์ (พร้อมกับพระสังฆราชสังฆมณฑล -  
   LG.28)
   2) ที่พ�านักสงฆ์
   3) เขตสงฆ์ 
   (ที่พระสงฆ์ประกอบพิธีในโบสถ์ - ดู Sanctuarium  
   - ละติน)
 Presbyterorum Ordinis (ละติน) = เพรสบีเตโรรุม ออร์ดินิส (ชื่อสมณกฤษฎีกาว่าด้วยศาสน- 
   บริการและชีวิตของพระสงฆ์ โดยสังคายนาวาติกันที่ 2) 
 presbytery = บ้านพักพระสงฆ์
prefiguration  = บูรพรูป (หมายถึงสิ่งที่จะเกิดตามมา)
Prelate  = สมณบดี 
 prelature = ส่วนงานของสมณบดี 
 personal prelature  = ส่วนงานของสมณบดีเฉพาะด้านบุคคล 
 territorial prelature = เขตงานของสมณบดี
 titular prelate = สมณบดีเกียรตินาม 
President = ประธาน  

P
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ท่วงท�านองแห่งรัก
ผงศิลา 

เมือ่สองปีทีแ่ล้วพ่อมโีอกาสไปแสวงบญุทีว่ดัแม่พระเสดจ็เยีย่ม ทีเ่อน็คาเรม็ ประเทศอสิราเอล เพือ่จะ
ไปวัดนี้พ่อเดินขึ้นบนภูเขาจนเหนื่อยเลยครับ เรื่องราวการเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธของแม่พระมีดังนี้ เมื่อนาง 
เอลีซาเบธตัง้ครรภ์ได้หกเดอืน พระเจ้าทรงส่งทตูสวรรค์กาเบรยีลมายงัเมอืงนาซาเรธ็ เพือ่แจ้งข่าวการบงัเกดิของ
พระเยซเูจ้าแก่แม่พระ เมือ่แม่พระทรงทราบว่านางเอลซีาเบธตัง้ครรภ์ จงึออกเดนิทางจากนาซาเรธ็ไปยงับ้านพกั
ในช่วงฤดูร้อนของครอบครัวนางเอลีซาเบธ ตามธรรมประเพณีเชื่อว่าอยู่บนแถบภูเขาแคว้นยูเดีย ที่เอ็นคาเร็ม

การเดนิขึน้มาแสวงบญุทีวั่ดแห่งนีท้�าให้พ่อต้องออกแรงพอสมควร ขณะเดนิพ่อย้อนคดิถงึแม่พระ ท่าน
เป็นคนน่ารัก มีเมตตา เป็นห่วงเป็นใยผู้อื่น เมืองนี้ห่างจากนาซาเร็ธถึง 120 กิโลเมตร แถมต้องเดินทางขึ้น 
บนภูเขา ถ้าแม่พระห่วงใยนางเอลีซาเบธถึงกับยอมลงทุนเดินทางไกลและยากล�าบากขนาดนี้ พ่อมั่นใจเลยว่า
แม่พระห่วงใยและดูแลชีวิตของเราผู้เข้ามาพึ่งพระแม่ไม่แพ้กันอย่างแน่นอนครับ

จ�าได้ว่าเมือ่เดนิขึน้มาถงึวดัแล้วพ่อรูส้กึหายเหนือ่ย เพราะวัดนีเ้ป็นวัดแห่งหนึง่ในแผ่นดนิศกัดิส์ทิธิท์ีส่วย
มาก ด้านหน้าวดัมโีมเสครปูแม่พระประทบับนหลงัลา ก�าลงัเดนิทางจากนาซาเรธ็ไปยงัเอน็คาเรม็ มทีตูสวรรค์ 6 องค์ 
ร่วมเดินทาง ทูตสวรรค์สามองค์เดินข้างๆ แม่พระซึ่งประทับบนหลังลา และทูตสวรรค์อีกสามองค์ลอยอยู่บน
อากาศเหนอืแม่พระเพือ่ปกป้องพระนาง ใต้ภาพมคี�าในพระวรสารนกับญุลกูา “หลงัจากนัน้ไม่นาน พระนางมารย์ี 
ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย” (ลก 1:39)

ภาพการพบปะของแม่พระและนางเอลีซาเบธยังถูกท�าเป็นรูปส�าริดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าวัดด้วย ท่ี
ก�าแพงวดัมบีทภาวนาทีแ่ม่พระสวดสรรเสรญิพระกรณุาของพระเจ้าตดิเป็นภาษาต่างๆ บทนีภ้าษาละตนิเรยีกว่า  
“Magnificat” มบีทภาวนาบทน้ีเป็นภาษาไทยตดิอยูท่ีก่�าแพงวดัด้วยครบั แม่พระประทบัอยูก่บันางเอลซีาเบธ
ประมาณสามเดือนจึงเสด็จกลับ

วัดมสีองชัน้ ในวัดชัน้บนมภีาพโมเสครปูแม่พระสวยงามมาก พอเดนิเข้าไปในวดัชัน้ล่าง พ่อเหน็ข้างในมี
บ่อน�า้ ซึง่เชือ่ว่าอยูใ่นจดุใกล้ๆ กบัทีแ่ม่พระทกัทายนางเอลซีาเบธ และด้านข้างมีก้อนหนิ ทีต่ามธรรมประเพณเีชือ่ว่า  
เวลาที่กษัตริย์เฮโรดสั่งฆ่าเด็กชายที่มีอายุ 2 ขวบลงมา นางเอลีซาเบธน�านักบุญยอห์น บัปติสตามาซ่อนไว้ที่
บริเวณก้อนหินนี้ จนรอดพ้นจากเงื้อมมือของทหารที่มาสังหารเด็กชายตามค�าสั่งของกษัตริย์เฮโรด 

ชวนเราพึง

พ่ีน้องทีร่กั จำาได้ว่าเวลาท่ีเดนิลงเขา พ่อรู้สึกเหน่ือยน้อยกว่าตอนเดนิขึน้ พ่อเดนิลงเขา 

พร้อมกบัความมัน่ใจว่า ถ้าแม่พระอตุส่าห์เดนิทางมาอย่างยากลำาบากเพือ่ช่วยเหลอืนางเอลซีาเบธ 

ผูท้ีพ่ระนางทรงรกั เราผูว้างใจในพระนางและเป็นลกูทีพ่ระนางทรงรัก คงมัน่ใจได้ในคำาภาวนาที่

เราวอนขอพระเจ้าผ่านทางพระนาง เพราะ “พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำากิจการยิ่งใหญ่

สำาหรับข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธ์ิ พระกรุณาต่อผู้ยำาเกรงพระองค์แผ่ไปตลอด 

ทกุยคุทกุสมยั” และบางครัง้เวลาท่ีเราทำาความดกีอ็าจจะมีความลำาบากเหมือนแม่พระท่ีเดนิทาง

มาเยี่ยมและช่วยนางเอลีซาเบธ แต่ความดีส่งผลคุ้มค่าเสมอ สำาหรับผู้กระทำาและผู้ที่ได้รับการ 

กระทำาความดีนั้น แม่พระให้บทสอนเรื่องนี้แก่เราด้วยชีวิตของพระนางจริงๆ ครับ

วัดแม่พระเสด็จเยี่ยม
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พระพรที่ส�าคัญ 'วันเวลา'
ปริญ

 นานทีเดียวที่ไม่ได้ เข้าไปท�างานใน 
ทัณฑสถาน (คุก) แล้วในวันหนึ่งก็มีโอกาส 
เข้าไปช่วยอบรมจริยธรรมให้กับพวกเขาอีก 
ครั้งหนึ่ง

“ไมไ่ดเ้จอกนันาน คดิถงึจงั” ฉนัทกัทาย
หลายๆ คนที่รู้จัก

“ก็อาจารย์ไม่มาเองนี่ พวกเราก็อยู่ท่ีนี่  
ออกไปหาไม่ได้” พวกเขาหัวเราะสนุกสนานตาม
สภาพการที่เราคุ้นเคยกันดี ไม่ว่าจะมีโอกาส
เรียนภาษาอังกฤษด้วยกัน การมีโอกาสอยู่ใน
การอบรมด้วยกัน

“กจ็รงินะ แตก่อ่นเจอกนัอาทติยล์ะครัง้ 
เพราะเราไดเ้รียนภาษาองักฤษ ตอนนีเ้ขาเปลีย่น
ระบบก็เลยไม่ได้มา แต่ยังไงวันนี้ก็ดีใจเพราะมี
โอกาสเข้ามาเยี่ยมพวกเรา”

“พี่นก...... . .เขาไปหาอาจารย์รึ เปล่า 
เพราะเขาบอกว่าออกไปแล้วจะไปแวะเยี่ยม
อาจารย์”

“ไมเ่หน็มใีครไปหาเลย มแีตบ่อกว่าจะๆ 
ว่าแต่ก็อยากเจอเราข้างนอกมากกว่านะ”

“ก็ใช่นะสิ ข้างในนี่มันคุกนะ...” เสียง
หัวเราะสนุกสนานดังลั่นเพราะทุกคนก็รู้ว่า  
ต่างคนต่างก็นับวันรอออกไปสู่อิสรภาพที่ 
ใฝ่ฝัน 

วันนั้นฉันไปพร้อมกับสมาชิกอีกหกคน  
เราผลดัเปลีย่นกนัพดูคยุและอบรมในเรือ่งต่างๆ 
ที่แบ่งกัน และเมื่อถึงเวลาที่ฉันต้องพูดคุยกับ
พวกเขา ค�าถามแรกที่ถามด้วยความคุ้นเคยนี่
เล่นเอาฉันอึ้งไปเหมือนกันนะ

“อาจารย์คะ อาจารย์คิดถึงแม่บ้างมั้ย” 
แน่นอนพวกเขารู้เรื่องราวของแม่ฉันที่ตายไป
ครบปีแล้ว และคงรู้มากกว่านั้นอีกเพราะเวลาที่
เราพูดคุยกัน ฉันมักเล่าเรื่องราวของครอบครัว
ให้เขาฟัง แน่นอนคนหนึ่งที่ฉันเล่าให้ฟังคือ 
เรื่องราวของแม่ที่ฉันผูกพันมาก

“คิดถึงสิ ยังไงก็คิดถึง มีเวลาทีไรก็ไป
สวดที่สุสาน ไปหาแม่ที่สุสานเรื่อยแหละ”

ฉนัตอบไดเ้ทา่นัน้กม็เีสยีงแทรกจากพีช่า 
หนึ่งในคนที่มีจิตอาสาซึ่งมาเยี่ยมมาอบรม 
พวกเขาสม่�าเสมอ พี่ชาถามดังกลบสมาธิว่า

“โทษนะ ถามจริงๆ ใครในพวกเรามี
สามีบ้าง”

“หนคูะ่ๆ” หลายคนตอบแบบมัน่ใจ แต่
ที่มั่นใจกว่าก็มีนะ

“มีหลายคนค่ะ” ยังคงมีเสียงหัวเราะ
สนุกสนานเพิ่มขึ้นในความเป็นกันเองที่รู้จักกัน

เขียนถึงแม่ในวันที่ไม่ใช่วันแม่
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“เอาแบบที่ เป็นทางการหรือไม่ เป็น
ทางการคะ”

“เออๆ เอาเป็นว่ามีก็แล้วกันนะ” พี่ชา 
รับรู้ก่อนจะยิงค�าถามต่อไปว่า

“แล้วรักกันใช่มั้ย ถึงได้เป็นสามีภรรยา
กัน”

“อ้าว ก็ต้องรักกันสิคะ ถามแปลก” 
หลายๆ คนหัวเราะเบาๆ เริ่มงงกับค�าถาม ก่อน
จะงงมากขึ้นเมื่อพี่ชาถามจี้เข้าไปอีก

 “แล้วไอ้ที่รักกันนะ ถามจริงๆ เถอะ 
เวลาที่เราอยู่อย่างนี้ มันมาเยี่ยม มาติดต่อ มา
ถามสารทุกข์สุกดิบกันบ้างรึเปล่า” ค�าถามนี้เล่น
เอาเงียบงันกันไปแว่บหนึ่งจริงๆ ฉันเองก็งงกับ
ค�าถามง่ายๆ นี้เหมือนกัน

“ของหนูมาตอนแรกๆ ที่ยังไม่ตัดสิน
สองสามครั้ง”

“ของหนูมาตอนเดินเรื่องตัดสิน แต่พอ
ติดคุก......หายเลย”

“หายยยยยหวัไปเลย.......” เสยีงคนหนึง่
เอื้อนยาวเน้นค�าตอบ เล่นเอาหลายๆ คนฮาตึง

“จริงด้วย เหมือนกันเลย ต้ังแต่เริ่ม 
โดนจับ ก็ไม่เห็นหน้ามันเลย”

 “เออ ของฉนัตามมาดทูีน่ีค่ร้ังเดยีว แลว้
ก็หายหัวไปเลย”

 “เอาล่ะๆ ........ก็ไหนว่ารักกันไง” พี่ชา
แทรกค�าถามไดต้รงใจ “ชา่งเขาเถอะ แต่ตามจรงิ
พี่อยากบอกว่า ช่างหัวมันเถอะ....แต่ไม่กล้ากลัว
พวกเราว่าเพราะรักกันนี่นา” 

“เออ ได้ๆ ช่างหัวมันเถอะ”

“แล้วใครที่มาเยี่ยมมาดูเราสม่�าเสมอ”  
พี่ชารีบโยนค�าถามก่อนจะมีเรื่องราวพูดมาก 
กว่านี้

“พ่อกับแม่” มีเสียงตอบมาอย่างเร็ว
เหมือนไม่ต้องคิด

“คิดเอาเองนะ” พี่ชารีบพูดขึ้น “ที่เขา
บอกว่ารักกันนักหนา แต่เวลานี้หายไปเลย  
มีแต่พ่อกับแม่ที่ยังคงมาหาเรา”

ฉันได้ยินพวกเขาพูดถึงเรื่องพ่อกับแม่
อย่างเงียบๆ และท่ีพูดถึงก็คงเป็นค�าท่ีบอกว่า  
แม้เป็นอย่างไรก็ตาม พ่อกับแม่ก็ยังคงอยู่ 
เคียงข้างเรา ต่างจากคนที่เขาบอกว่ารักเรา 
นักหนาจริงๆ

“เอาเป็นว่า ที่ถามว่าผมคิดถึงแม่มั้ย 
ไม่ต้องอธิบายอะไรอีกแล้วมั้ง ยังไงก็ยังคิดถึง
ท่านเสมอ”

บรรยากาศในเวลานั้นไม่มีการอธิบาย
อะไรเพิ่มเลยจริงๆ แล้วพวกเราว่าอย่างไร 
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

มีหลายๆ เร่ืองทีไ่ด้อ่านแล้วรู้สกึสะเทอืนใจ  
อยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  
ซึ่งในเวลาเดียวกันได้กลายเป็นผลดีกลับมายังตัว
ดิฉันด้วย แต่ในขณะเดียวกันเมื่อผู้อ่าน ได้อ่าน
แล้วมีความรู้สึกดีๆ เกิดขึ้นและท�าตามที่ได้อ่านนั้น 
ดิฉันก็รู้สึกดีใจ ปลาบปลื้ม หัวใจพองโต อิ่มเอิบใจ 
เหมือนเราได้จุดประกายให้ก็เกิดแรงบันดาลใจและ
อยากท�าสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในแต่ละวัน และเรื่องที่จะ
เล่าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดในประเทศอังกฤษ

มีเด็กชายคนหนึ่งอายุประมาณ 8 ขวบ เขา
เดินอุ้มตุ๊กตาผูกโบว์ไปที่แคชเชียร์จ่ายเงิน เขาหยิบ
ถุงผ้าเล็กๆ ที่มีเงินเหรียญอยู่จ�านวนหนึ่ง และเขา
เทเหรียญออกจากถุงลงบนแผ่นไม้เพื่อนับเงินอีก
ครั้งก่อนช�าระ แคชเชียร์สาวก็ช่วยนับด้วย “หนูมี
เงินไม่ครบยังขาดอีก 2 ปอนด์” เด็กน้อยก้มหน้า
อย่างเศร้าสลดและตอบว่า “ผมมีเงินเพียงเท่านี้ แต่
ผมจ�าเป็นต้องซื้อให้พี่สาวของผมครับ” ชายหนุ่มที่
ยืนอยู่ข้างหลังเด็กนี้เขารีบหยิบเงินจ่ายให้ทันที “ไม่
เป็นไร ผมขอจ่ายให้เขานะครบั หนรูบัตุก๊ตานีไ้ปเลย 
เอาไปให้พี่สาวเขาจะได้ดีใจ”

เด็กชายคนนั้นกล่าวขอบคุณ และมองหน้า
ชายหนุ่มท่ีใจดีคนนั้นด้วยแววตาที่ซาบซึ้ง “ผมจะ
รีบไปให้พี่สาวของผม แต่เขาอยู่บนสวรรค์แล้วเมื่อ 
วานนี้ แต่พี่สาวเขาเคยอยากได้ตุ ๊กตาตัวน้ีมาก  
เด๋ียวผมจะฝากให้แม่ผมเอาไปให้ เพราะแม่ของผม
ก�าลังจะไปหาพี่สาววันนี้ พ่อของผมบอกว่า พี่สาว
กับแม่ของผมจะไปอยู่ในสวรรค์ด้วยกัน เหลือแต่

ผมจะต้องอยู่กับพ่อก่อน ยังไม่ถึงเวลา ต้องคอย
ก่อนครับ...แม่กับพี่สาวของผมประสบอุบัติเหตุรถ
ชนครับ”

เดก็น้อยปาดน�า้ตาทีไ่หลอาบแก้ม แล้วกล่าว 
อ�าลาชายหนุ่มอีกครั้งก่อนจะรีบวิ่งกลับออกไปยัง 
โรงพยาบาลซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้าม

ชายหนุ่มรู้สึกสงสารเด็กน้อยคนนั้นอย่าง
มาก ที่เขารักพี่สาวและมีจิตใจเข้มแข็ง เขาลืมถาม
ชื่อและเรื่องราวของครอบครัวนี้ ชายหนุ่มครุ่นคิด
อยู่ตลอดวันกับเหตุการณ์ที่เขาเข้ามาช่วยแก้ปัญหา 
แม้จะเป็นเงินจ�านวนน้อย แต่ถ้าไม่มีใครช่วย ความ
ปรารถนาของเด็กก็คงไม่ประสบผล

 วนัรุง่ขึน้ เขาเดนิผ่านแผงหนงัสอืพมิพ์กเ็หน็
ข้อความพาดหัวข่าวอยู่หน้าแรกว่า แม่ผู้เคราะห์ร้าย 
ทนบาดแผลท่ีถกูรถชนไม่ไหว เสยีชวิีตลงแล้วพร้อม
กับลูกสาววัย 10 ขวบ

 ภาพงานศพท่ีมเีดก็น้อยยนือยูท่ี่โลงศพของ
แม่ คือภาพที่เด็กน้อยคนนั้น มีตุ๊กตาผูกโบว์ตัวนั้น
วางบนโลง และมีข้อความตัวหนังสือที่เขียนด้วย
ลายมือของเด็กชายคนนั้นว่า “ผมฝากตุ๊กตาไปให้พี่
แล้วนะ แม่จะเอาไปให้ครับ พี่คงจะมีความสุข ได้
อยู่บนสวรรค์กับแม่ ผมคิดถึงแม่กับพี่ครับ”

 ชายหนุ่มน�้าตาคลอ เรื่องนี้ได้มีเขาเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วยหรือนี่! โชคดีที่เขาไม่ปล่อยให้มัน
ผ่านไป เขาเข้ามาแก้ไขไว้ได้ทันเวลา ชายหนุ่มรู้สึก
ประทับใจและซาบซึ้งใจกับเด็กน้อยคนนี้มาก ที่เขา
รู้จักห่วงใยพี่สาวของเขา นับเป็นครอบครัวที่อบอุ่น 

ทุกนาทีมีค่ายิ่ง

46  อุดมศานต์ มิถุนายน 2018

crist 1-80 June 61.indd   46 5/26/61 BE   6:17 AM



และเชื่อว่าผู้เป็นพ่อคงจะเลี้ยงดูลูกชายแทนแม่ได้
 ชายหนุม่รูส้กึเสยีใจแทนเดก็น้อยทีโ่ชคร้าย

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะคนขับรถบรรทุกคน
นั้นเมาเหล้าแล้วขับรถ เขาจึงขาดสติ ประมาท และ
ขับรถไปชนถูกรถของแม่และลูกสาวจนพลิกคว�่าอยู่
กลางสีแยกของถนน และทัง้สองต้องเสยีชวีติในเวลา
ต่อมา แล้วยงัท�าให้เดก็ชายตวัเลก็ๆ อกีคนหนึง่ต้อง
ก�าพร้าแม่ และขาดความอบอุ่นตลอดชีวิต ทั้งๆ ที่
ครอบครวัของเขาควรจะได้อยูพ่ร้อมหน้าพร้อมตากนั 
ร่วมทุกข์ร่วมสุข เป็นก�าลังใจให้กันและกัน

 ชายหนุ ่มตัดสินใจทันทีว่าเขาจะเลิกดื่ม
เหล้า เขาจะไม่ดืม่เหล้าอย่างเดด็ขาด เพราะไม่อยาก
ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ซ�้าแล้วซ�้าอีก เป็นดัง
ประวัติศาสตร์ซ�า้รอยทีส่ร้างความเจบ็ปวดไม่รูจ้กัจบ
จักสิ้น ท่านผู้อ่านลองคิดว่า ถ้าเราเป็นต้นเหตุให้แม่
ลูกพลัดพรากจากกัน เราจะรู้สึกเสียใจเพียงใด

 ส�าหรับอีกเร่ืองหนึ่ง เป็นเร่ืองของพี่สะใภ้
ของดิฉันที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็ง พวกเราต่างตกใจ
และกังวลมาก เพราะพี่สะใภ้คนนี้อายุ 80 ปีแล้ว 
การเยยีวยารกัษาจะเป็นอย่างไร แต่ด้วยความโชคดี  
เขาไม่ต้องฉายแสงหรือใช้คีโมบ�าบัดเลย

 ก่อนหน้านี ้พีส่ะใภ้เพิง่จะสร้างบ้านใหม่ ซ่ึง
อยูติ่ดกบับ้านของดฉินั ท�าให้ดฉินัตดัสนิใจท่ีจะคอย
ดูแล และอยู่ใกล้ชิด ให้ก�าลังใจ เหมือนกับที่ท�าให้
กบัพีส่าวจรงิๆ ของตวัเองทีอ่ยูท่ีป่ระเทศออสเตรเลยี 
ซึ่งทุกวันนี้พี่สาวของดิฉันเขาแข็งแรงขึ้น สามารถใช้
ชีวิตได้เหมือนเดิม และเมื่อมีเวลาดิฉันจะเดินทาง
ไปเยี่ยมเขา แต่ทุกวันดิฉันจะโทรศัพท์ไปคุยถามไถ่
สารทุกข์สุกดิบกันเป็นประจ�าอยู่ทุกวัน เพื่อให้เขามี
ความสุข สบายใจ ไม่กังวลไม่เครียด

 คนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเขาต้องการความ
รกั ก�าลงัใจ และความสนใจ สิง่เหล่านีเ้ป็นการบ�าบดั
รกัษาอกีทางหนึง่ทีด่มีากๆ จงึเป็นหนทางหนึง่ทีด่ฉินั
ต้ังใจท่ีจะช่วยพี่สะใภ้โดยการไปดูแล ให้ก�าลังใจ
และท�าอาหารให้เขาทาน ทุกๆ เช้าเราจะพากันเดิน
เล่นในสวน ชมนก ชมไม้ ทีข่องบ้านเรามต้ีนไม้และ
ไม้ดอกหลายชนิด เราสนิทกันมากขึ้น ดูพี่สะใภ้เขา
มีความสุข และเขาจะรอดิฉันทุกเช้า หากวันไหน 
ติดธุระไม่ได้ไปหา เขาก็จะบอกว่า “เหงาจัง” ดิฉัน
จึงรู้สึกว่า เราควรท�าสิ่งดีๆ ให้คนรอบข้าง เพราะ
เรายังช่วยคนได้ เราต้องรีบช่วย ต้องรีบท�าก่อนจะ
สายเกินไป

 ทุกวันดิฉันจะไปหาเขา เอาอาหารและขนม
ไปฝาก พี่เขาจะขอบคุณและยิ้มอย่างมีความสุข 
และทุกครั้งท่ีเห็นเขามีความสุข ดิฉันเองก็พลอยมี 
ความสุขไปด้วย ที่บ้านของพี่เขาก็ปลูกผักสวนครัว
และผลไม้หลายอย่าง เขาก็น�ามาแบ่งปันให้กับดิฉัน 
เราต่างก็หยิบยื่นแต่สิ่งดีๆ ให้แก่กันและกัน เหล่านี้ 
ล้วนสร้างมิตรภาพ สร้างความผูกพันให้ยิ่งทียิ่ง
แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เราต่างก็รู้สึกดี เราพูดภาษา
ดอกไม้ต่อกัน และเห็นได้ชัดเลยว่าพี่สะใภ้เขามี
สุขภาพดีขึ้นตามล�าดับ ดิฉันมั่นใจเหลือเกินว่า  
คนเราตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจ ถ้าเรามีความรัก 
เอื้ออาทร ห่วงใยต่อกันและกันแล้วละก้อ ชีวิตเรา
ก็จะมีความสุข เราก็สุข เขาก็สุข ซึ่งแน่นอนเหลือ
เกินว่า ทุกนาทีมีค่า ไม่ควรให้มันผ่านไปอย่างไร้
ประโยชน์ แต่ถ้าเราใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นเพื่อต่อเติม 
เพื่อสร้างเสริมก�าลังใจแก่กันและกัน เชื่อเหลือเกิน
ว่าอะไรๆ ก็จะดีขึ้น บ้านอบอุ่น สังคมน่าอยู่ และ
โลกจะสวยขึ้นอีกเยอะเลย จริงไหมคะ 
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ใช่หรือไม่ ? ..... คนคิดบวก คือ คน
ที่ไม่อยู่บนโลกความเป็นจริง ?

ใช่หรือไม่ ? ..... คนเราควรคิดลบ คิด
ระแวง เพื่อจะได้ทันคนอื่นได้ ?

มีคนตั้งค�าถามลักษณะนี้ กับผู้เขียน
บ่อยครัง้ และในอดตี ผูเ้ขยีนเคยตัง้ค�าถามเช่นนี ้
กบัตนเองเช่นกัน เคยคิดว่า คนคิดบวก จะต้องเสยีใจ 
และเจบ็ตวัเข้าสกัวนั เพราะถกูคนอืน่หลอก เพราะ
มองอะไรดีไปหมด และคนกลุ่มนี้ จะจัดเป็น 
กลุม่คนโลกสวย ไม่คดิร้าย คดิแต่เรือ่งด ีจนบางที 
ไม่อยูก่บัความเป็นจริงของโลก และจะถกูหลอก
เข้าได้สักวัน

สามปีที่แล้วผู้เขียนได้อ่านหนังสือเล่ม
หนึ่ง ชื่อว่า “Psychology of happiness” 
และได้ความกระจ่างโดยบงัเอญิกบัหวัข้อหนึง่ใน
หนังสือเล่มนี้ที่เขียนไว้เพียง 4-5 บรรทัด แต่
สามารถตอบค�าถามที่คาใจได้อย่างชัดเจนมาก
ขึ้น เม่ือน�าสิ่งที่อ่านเข้ามาผนวกกับความรู้เก่า
และประสบการณ์การท�างานของผู้เขียน

ขอแยกกลุ่มค�าเป็น สามกลุ่ม เพื่อให้ 
ผู้อ่านได้เข้าใจง่ายขึ้นดังนี้

ความคิดลบ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
Negative thinking

ความคิดบวก ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
Positive thinking 

ความคิดบิด ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
Positive illusion 

ลองอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ และดูการ
ตอบสนองของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของคน 3 คน

สมมติว่า ผู้สื่อข่าว ได้ประกาศเตือนว่า 
ในช่วงนีเ้ปน็ช่วงฤดฝูน จะมพีายเุข้าและกรมอตุุ

นิยมเตือนว่า อาจเกิดน�้าท่วมได้อีกเช่นเดียวกับ
ปี 2554 ได้

คนแรก เมือ่ฟังข่าว แล้วยิม้ คดิว่า “ไม่เกดิ 
กับบ้านเราหรอก เพราะคราวที่แล้ว เขตที่เราอยู่  
น�า้กไ็ม่ท่วม และเราอยูใ่นเมอืง น�า้ท่วมยาก และ 
ในชีวิตที่ผ่านมา ก็โชคดีมาตลอด ไม่เคยเจอ
เหตกุารณ์น�า้ท่วมสกัท ีอย่างไร เรากไ็ม่โดนอยูแ่ล้ว”

คนที่สอง เมื่อฟังข่าวจบ ลุกไปเรียกให้
คนในบ้านช่วยกันยกข้าวของ ยกของขึ้นที่สูง 
เพื่อป้องกัน หากเกิดน�้าท่วม ขึ้นมาจริงเตรียม
อุปกรณ์ หาเสื้อฝน หรือ หาร่ม ไว้ติดกระเป๋า 
เมื่อต้องออกไปข้างนอก

คนท่ีสาม มองฟ้า พร้อมกับกร่นด่า 
ฟ้าฝน ว่าจะมาตกอะไรกันตอนนี้ เกิดอาการ
หงุดหงิด และคิดต่อไปว่า หากฝนตก น�้าต้อง
ท่วม และเมื่อใดที่ออกไปข้างนอก กลับไม่ได ้
พกร่ม หรอื เสือ้ฝน เพราะเกะกะ ไปลุน้เอาข้างหน้า  
หรือวันใดที่พกอุปกรณ์กันฝนไป ฝนไม่เคยตก 
จะตกวันที่ไม่ได้พกทุกครั้งไป 

คนสามคนทีต่อบสนองต่อสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น พอจะท�าให้ผู้อ่านได้แยกออกได้หรือไม่
ว่าใครเป็นคนคิดบวก ใครเป็นคนคิดบิด และ
ใครเป็นคนคิดลบ 

สถานการณ์เดียวกัน แต่การแก้ไข
ปัญหาของคนสามคนกลับแตกต่างกัน

คนคดิบวก กบัคนคดิบดิ เหมอืนกนัตรง
ท่ีมพีืน้ฐานในการมองโลกท่ีด ีไม่ได้ต้ังแง่กบัคน 
กับโลก ไปก่อนในด้านลบหรือร้าย แต่แตกต่าง 
กันตรงที่ คนคิดบวก จะมองโลกในความเป็น
จริงท่ีมีท้ังบวกและลบ จึงต่างจากคนคิดบิด 
ที่จะมองทุกอย่างเป็นบวก จนบิดเบือนหรือ

คิดบวก คิดลบ หรือ คิดบิด 

คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย มศว. 
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เลี่ยงที่จะคิด ปฏิเสธที่จะรับความจริง ชะล่าใจ  
ใช้เหตผุลเข้าข้างตนเองหรอืใช้การปลอบประโลม 
เพื่อเลี่ยงไม่มองสิ่งไม่ดี หรือสิ่งร้ายที่อาจเกิด
ขึ้นได้ 

คนกลุม่นี ้จงึเป็นเหยือ่ของการถกูหลอก 
และเสียใจ ช�้าใจบ่อยคร้ังกับชีวิต หรืออาจจะ
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเข้ามาในชีวิต เพราะ
ขาดการระวังตัว ดังที่คนในสังคมมักเรียกกันว่า  
พวกนี้ พวกกลุ่มโลกสวย

ค�าว่า “คนโลกสวย” ทีค่นในสงัคมใช้กนั  
ส่วนใหญ่แล้วจะหมายความถงึ คนคดิบดิ มากกว่า 
คนคิดบวก 

แล้วเช่นนั้น... อะไรที่จะบ่งบอกว่า เป็น
คนคิดบวก 

คนคดิบวกนัน้ จะมพีืน้ฐานมองโลกแง่ดี  
และเมื่อใดก็ตามที่มีอุปสรรค หรือ ปัญหาเกิด
ขึน้ คนคิดบวก จะไม่เลีย่งทีจ่ะหนัหน้าหนปัีญหา 
แต่จะเผชิญกับอุปสรรค หาทางออกในปัญหาที่
พบเจอ

คนคดิลบกบัคนคดิบวก มคีวามเหมอืน
กนัตรงการรบัรูถ้งึอนัตราย หรอื สิง่ลบ แต่แตกต่าง 
กันตรงที่ คนคิดบวก เมื่อเจออุปสรรค จะหา
ทางออก ในขณะที่คนคิดลบ เมื่อเจออุปสรรค 
จะเห็นแต่ปัญหา และอาจคิดปัญหาอื่นๆ เพิ่ม
ในอุปสรรคที่พบเจอ

คนคิดบวก จึงคิดแก้ไข ยามเจอ
อปุสรรค อปุสรรค จงึไม่เป็นปัญหา เพราะมทีาง
เลือก เพื่อน�าพาไปสู่ทางออกของปัญหา

คนคิดลบ จะเห็นปัญหาในทุกอุปสรรค
ทีพ่บเจอ จะเวียนวน ย�า่ จม ซ�า้ไปมากับอปุสรรค  
ยิ่งไปกว่านั้น คือ เพิ่มปัญหาเข้าไปในอุปสรรค 
และเติมปัญหาใส่ไปในทุกทางออก 

ประตูทางออกจึงถูกปิดลง ในทุกบาน
ที่เปิดอยู่ จนกลายเป็นว่า ไม่มีทางเลือก ไม่มี

ทางออก
คนส่วนคนคิดบิด จะพยายามมองไม่

เหน็อปุสรรค ซุกปัญหาไว้ใต้พรม แล้วเลอืกทีจ่ะ
หาค�าพดูเหตผุลมารองรบัเพือ่จกัได้ไม่เป็นปัญหา

คนคิดบิด จึงเลี่ยงปัญหา หนีปัญหา 
ปฏิเสธความเป็นจริง ส่วนคนคิดลบ จะจมอยู่
กับปัญหา ผูกปัญหาเข้ากับอุปสรรคที่ต้องพบ
เจอ ในขณะที่คนคิดบวก จะเผชิญกับปัญหา 
แก้ปัญหา เพื่อท�าให้อุปสรรคนั้นไม่เป็นปัญหา 
พร้อมหาทางเลือก ที่จะน�าไปสู่ค�าตอบที่จะเป็น
ทางออกต่อไป

นี่คือความแตกต่างของคนสามกลุ่ม 
 การเป็นคนโลกสวยของคนคดิบวก คอื 

การคดิค�าว่า ท�าอย่างไร จะเอาอย่างไรต่อด ีเพือ่
จะมุ่งสู่วิธีการในการหาทางเลือก เพื่อจะได้ออก
จากปัญหา จะลบัสมองตนเอง เพราะมองปัญหา
ว่าเป็นความท้าทาย เป็นบทสอบแห่งชวีติ คนคดิ
บวก จึงไม่ได้เป็นคนที่รอคอยว่าเมื่อใด ปัญหา 
อปุสรรคจะผ่านไป โดยทีไ่ม่ต้องท�าอะไร แต่พวก
เขาเลือกจะ “เรียนรู้” ที่จะอยู่อุปสรรค จัดการ
กับปัญหา เต้นร�าไปพร้อมกับปัญหา และสนุก
กับปัญหาท่ีต้องแก้ไขไปให้ได้ ปัญหาจึงกลาย
เป็นการลับปัญญาและลับสมอง

 คนคิดบิด เลือกมอง เลือกปลอบใจ 
เลอืกลุน้ ทีจ่ะท�าให้ชวีติไม่ต้องมอีปุสรรค ลุน้กบั
การผ่านไปของปัญหา พยายามหาเหตผุลเข้าข้าง
ตวัเอง เพือ่ลวงภาพจรงิ ให้กลายเป็นภาพลวงตา 

คนคดิลบ เพิม่ลบ เพิม่ร้าย สะสมสิง่แย่
เข้าตัว มองโลก มองคนในทางลบ จึงต้องคอย
เอาแต่ระแวง ระแวดระวัง 

ลองทบทวนดูว่า ณ วันนี้ เมื่อเจอ
สถานการณ์ท่ีเป็นอุปสรรค เรารับมือแบบใด 
และมีความคิดแบบใดในการใช้ชีวิต ความคิด
บวก ความคิดลบ หรือ ความคิดบิด 
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ภาพเคียงค�า 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

....เทวดาองค์น้อยนั่งคอยเฝ้า เมื่อย่างก้าวเข้าไปในวิหาร

อ่างนำ้าเสกพร้อมสรรพด้วยหรรษทาน เด่นตระการหน้าวัดอย่างชัดเจน

....สาธุชนเข้าไปด้วยใจมั่น ทำาสำาคัญวันทามหากางเขน

ต้อนรับพระชำาระใจให้ร่มเย็น นำ้ากระเซ็นสู่ร่างพรพร่างพรม

....เป็นการเตรียมจิตใจได้เก็บกวาด ให้สะอาดด้วยวิธีที่เหมาะสม

นำาพากายใจชื่นรื่นอารมณ์ นำ้าเสกสมสู่ชิวิตก่อนมิสซา

....พระบิดาพระบุตรและพระจิต จงสถิตอยู่ในหทัยข้าฯ

น้อมถวายใจสู่ในบูชา ด้วยธาราแห่งชีวิตคริสตชน

“ก้าวไปในวิหาร”
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ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

ผมมโีอกาสฝกึปฏบิตัจิิต 30 วนัตามแบบนกับญุ 
อกิญาซโีอ แหง่โลโยลา 2 ครัง้ในชวีติ ครัง้แรกเมือ่ 28 ปกีอ่น 
โดยคุณพ่อคณะเยสุอิต คุณพ่ออีเคอร์ วิลลานูเอวาร์,เอส.เจ. 
ครั้งที่สองเป็นช่วงมหาพรตที่ผ่านมาน้ี โดย คุณพ่อ 
พอล พอลลอ็ค,เอส.เจ. เปน็ผูน้�าใหผ้ม ผมขอขอบพระคณุ
คุณพ่อทัง้สองทา่นทีช่ว่ยเหลอืผมในการแสวงหาน้�าพระทยั 
ของพระเจ้าในชีวิตของผมมา ณ ที่นี้ครับ

ผมรูส้กึขอบพระคณุพระเจา้ ขอบพระคณุพระเยซเูจา้  
และขอบพระคุณในความช่วยเหลือวิงวอนของแม่พระ 
ด้วยความซาบซึง้ใจเปน็อยา่งมาก พระเจา้ไดป้ระทานโอกาส 
พิเศษให้ผมได้รับความชัดเจนในก้าวต่อไปของชีวิตครับ

ในบทความนี ้ผมตัง้ใจจะแบง่ปนัสิง่ส�าคญัทีเ่ปน็
ประโยชน์ ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถน�าไปไต่ตรองตามความ
ปรารถนาของท่านได้ครับ

1) สิ่งที่จำ�เป็นมีเพียงสิ่งเดียว

สิง่หนึง่ทีโ่ดนใจผมอยา่งมากคอื การสะทอ้นเหน็
ตนเองว่า ผมเป็นห่วงและวุ่นวายด้วยหลายสิ่งนัก “สิ่งที่
จ�าเป็นส�าหรับชีวิตนั้นมีเพียงสิ่งเดียว” (เทียบลูกา10:42)

เมือ่ยอ้นมองชวีติ มหีลายสิง่หลายอยา่งในชวีติที่
ผมคิดว่าเป็นสิ่งดีและลงมือท�า แต่ผมพบว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่ 
เปน็น้�าพระทยัของพระเจ้า ไมใ่ชท่กุสิง่ทีเ่ปน็พระประสงค์
ของพระองค์ เช่น บางครั้งการใหค้วามช่วยเหลอืคนอื่นที่
ขอมานัน้ ผมท�าใหด้ว้ยความรัก และบางคร้ังผมท�าใหด้้วย
ความเกรงใจ หรือ ท�าเพราะผมกลัวว่า ถ้าผมปฏิเสธที่จะ
ช่วยเหลือ ผมรูส้กึเสยีใจวา่ตวัเองเหน็แกต่วั หรอื กลวัวา่ 
จะกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ของผมกับเขา

เมือ่อยูต่อ่หนา้พระเจา้ผมพบวา่สิง่ส�าคญัคอื การ
อยูก่บัพระเยซเูจา้ รบัฟงัและปรกึษาพระองคว์า่ การท�าสิง่ใด  
เป็นการท�าตามน้�าพระทัยด้วยความรักอย่างแท้จริง

คำ�ถ�มเพื่อก�รไตร่ตรอง

�	อะไรคอืสิง่ทีจ่�าเปน็เพยีงสิง่เดยีวส�าหรบัชวีติ
ของท่าน .....

อยู่เพื่อรักและรับใช้
�	อะไรคือสิ่งที่ท่านเป็นห่วงและวุ่นวายใจ .....

2) อิสระเพื่อรักและรับใช้

ผมรูส้กึดงึดดูใจกบัการมอีสิระทีจ่ะรกัและรบัใช ้
สิ่งที่ช่วยผมได้มากในเรื่องนี้ก็คือ การพิจารณาเรื่องบาป 
การกระท�าทีไ่รร้ะเบยีบ สิง่ไรป้ระโยชนท์างโลกอยา่งลกึซึง้ 
(ปฏิบัติจิตข้อ 62) ผมเห็นตัวเองว่า มีรากของบาปซึ่งดึง
ผมไว้ไม่ให้มีอิสระที่จะรักและรับใช้อย่างแท้จริง

เช่น ความหงุดหงิดร�าคาญใจซึ่งมีรากมาจาก
ความโมโห ความเชือ่มัน่ในตนเองทีม่ากเกนิไปซึง่มรีากมา
จากความจองหอง ความหยิง่ผยอง ความอยากไดส้ิง่ของ 
บางอยา่งทีเ่กนิความจ�าเปน็หรอืทีส่ดุพอซือ้มากใ็ชไ้มก่ีค่รัง้
มีรากมาจากความโลภ

การกระท�าทีไ่รร้ะเบยีบ และสิง่ไรป้ระโยชน ์เชน่ 
ตัง้ใจจะเชค็ขอ้ความในโทรศพัทม์อืถอืสกั 1 นาท ีแตก่ลบั 
ไปเพลนิกบัการดขูา่วหรอือา่นขอ้มลูตา่งๆ จนเวลาหมดไป  
1 ชัว่โมง แทนการเขยีนงานหรอืท�าสิง่ทีเ่ปน็ประโยชนก์บัคนอืน่

คำ�ถ�มเพื่อก�รไตร่ตรอง

�	อะไรคอืรากของบาปทีด่งึทา่นไวไ้มใ่หม้อีสิระ
ที่จะรักและรับใช้ .....

�	อะไรคือการกระท�าทีไ่รร้ะเบยีบของทา่น .....
�	อะไรคือสิ่งไร้ประโยชน์ในชีวิตท่าน .....

3) ว�งร�กฐ�นของชีวิตให้มั่นคง

การสร้างบ้านจะแข็งแรงได้ก็ต่อเม่ือเราตอกเสา
เขม็เพือ่เตรยีมพืน้ทีใ่หมี้ความแขง็แรงม่ันคง ชวีติของเรา
ก็เช่นเดียวกัน อะไรคือรากฐานของชีวิตของเรา

ถา้รากฐานชวีติของเราคือ “รกัรบัใชพ้ระเจ้า และ รกัรบัใช ้
เพือ่นมนษุย”์ ... สิง่ใดทีช่ว่ยใหเ้ราเขา้ถงึรากฐานชวีติดงักลา่ว 
กใ็หเ้ราท�าสิง่นัน้ สิง่ใดทีข่ดัขวางหรอืเปน็อปุสรรคไมช่ว่ยให้
เราเข้าถึงรากฐานชีวิตดังกล่าว ก็ให้เราปล่อยวางเสีย

ไม่ว่าจะเป็น ความร่�ารวยหรือยากจน ความมี 
ชือ่เสยีงเปน็ทีรู่จ้กัหรอืไม่เปน็ทีรู่จ้กั การได้รบัเกยีรตหิรอื
การถูกดูถูกสบประมาท
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ใหเ้ราเลอืกเฉพาะแตส่ิง่ทีน่�าเราไปสูร่ากฐานชวีติ
ที่ “รักรับใช้พระเจ้า และ รักรับใช้เพื่อนมนุษย์” (เทียบ
หลักการและพื้นฐาน : ปฏิบัติจิตข้อ 23)

การร�าพึงภาวนาไตร่ตรองรากฐานชีวิตท�าให้ผม
ชัดเจนในเป้าหมายชีวิตของผมเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่าง
มาก ผมเกิดมาท�าไม อะไรคือจุดมุ่งหมายชีวิตที่แท้จริง
ส�าหรับผม เพื่อผมจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีความหมาย 
และมีสันติสุขในจิตใจตามน้�าพระทัย ตามพระประสงค์
ของพระเจ้ามากยิ่งๆ ขึ้นไป

คำ�ถ�มเพื่อก�รไตร่ตรอง

�	อะไรคือรากฐานชีวิตของท่าน .....
�	รากฐานชีวิตของท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 

“รักรับใช้พระเจ้า และรักรับใช้เพื่อนมนุษย์” 
หรือไม่

�	อะไรที่ช่วยท่านให้ “รักรับใช้พระเจ้า และ 
รักรับใช้เพื่อนมนุษย์” เพิ่มมากขึ้น .....

�	อะไรทีเ่ปน็อุปสรรคขดัขวางไมใ่หท้า่น “รกัรบัใช ้
พระเจ้า และรักรับใช้เพื่อนมนุษย์” .....

4) คว�มรัก คว�มสนิทสนม ติดต�ม เดินเคียงข้�ง

พระเยซูเจ้�อย่�งใกล้ชิด

พระเยซูเจ้าทรงเรียกเราให้ตัดสินใจเลือก
ติดตามพระองค์ได้อย่างอิสระในทุกช่วงเวลาของชีวิต ...

หนทางแห่งความรัก ความสนิทสนม ติดตาม 
เดินเคียงข้างพระเยซูเจ้าอย่างใกล้ชิดคือการมีชีวิตตาม 
แบบอยา่งชวีติของพระองคค์อื การรบัฟงัพระเยซเูจา้ซึง่ตรสั 
แกบ่รรดาผูรั้บใช้และเพือ่นๆ ทีพ่ระองคท์รงสง่ไปปฎบิตังิานนี ้ 
ทรงมอบหมายให้เขาเหล่านี้หาทางช่วยเหลือมวลมนุษย์ 

ประการแรกโดยการสนบัสนนุใหย้อมรบั “การมี
จติใจยากจน” จนถงึทีส่ดุ รวมทัง้ความยากจนฝา่ยกายถา้
หากเปน็พระประสงคข์องพระเจ้า ประการที ่2 สนบัสนนุ
ใหม้นษุย์ปรารถนาทีจ่ะไดร้บั “การสบประมาทและไดร้บั
การดถูกูเหยยีดหยาม” เพราะเหตกุารณ ์2 อย่างนี ้ท�าให้
มนุษย์เกิด “ความสุภาพถ่อมตน”

ดงันัน้ จึงมอียู ่3 ขัน้ดว้ยกนั ขัน้ที ่1 ความยากจน 
ตรงข้ามกบัความร่�ารวย ขัน้ที ่2 การถกูสบประมาทหรอืถกู

ดูหมิ่นตรงข้ามกับเกียรติยศทางโลก ขั้นที่ 3 ความสุภาพ 
ถอ่มตนตรงขา้มกบัความเยอ่หยิง่จองหอ้ง ทัง้ 3 ขัน้นีท้ีจ่ะน�า 
มนษุยไ์ปสูคุ่ณธรรมทัง้มวล (การร�าพงึถงึธงชยัของพระค
รสิตเจา้พระผูส้งูสดุและองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ของเรา กบัธงชยั 
ของอีกฝ่ายหนึ่งคือศัตรูร้ายของธรรมชาติมนุษย์ ฝึก
ปฏิบัติจิต ข้อ 146)

ในเรื่องนี้ เรารู้ว่าเป็นการยากส�าหรับเรามนุษย์ 
เราจึงขอพระหรรษทานส�าคัญในการติดตามพระเยซูเจ้า
โดยขอใหพ้ระองคท์รงชว่ยใหเ้รามใีจยากจนแบบพระองค ์
ไร้เกียรติและได้รับการดูถูกแบบพระองค์ การท�าเช่นนี้
ท�าให้เราสุภาพถ่อมตนอย่างแท้จริง

เราขอพระหรรษทานจากพระเยซูเจ้าเพราะเรารู้
ว่าการติดตามพระเยซูเจ้าได้นั้น ไม่ได้มาจากพลังของเรา
เพียงฝ่ายเดียว แต่พระองค์เป็นพลังให้เราท�าตามแบบ
อย่างของพระองค์ได้ ทั้งในชีวิตประจ�าวัน ในครอบครัว 
ในที่ท�างาน ในชุมชน ทั้งในยามทุกข์ในยามสุขเช่นเดียว
กับชีวิตของพระองค์ตั้งแต่วัยเด็กและชีวิตธรรมดาใน 
นาซาเรธ็ 30 ป ีรวมทัง้การท�าตามน้�าพระทยัพระเจา้ 30 ปี
จนถงึพระมหาทรมานบนเสน้ทางกางเขนและการกลบัคืน
พระชนมชีพของพระองค์ (พิศเพ่งร�าพึงชีวิตพระเยซูเจ้า : 
ฝึกปฏิบัติจิตสัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 4)

การมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าผ่าน
การร�าพึงภาวนา อยู่กับพระองค์ ท�างานร่วมกับพระองค์
ในชีวิตประจ�าวันช่วยให้เรามีจิตใจแข็งแรงม่ันคงในการ
ตดิตามพระเยซแูละรกัรบัใชพ้ระเจา้ รกัรบัใชเ้พือ่นมนษุย์
ได้มากยิ่งๆ ขึ้นไป

การพศิเพิง่ร�าพงึเพือ่รกั สนทิสนม ตดิตาม เดิน
เคียงข้างพระเยซูเจ้าอย่างใกล้ชิด ท�าให้ผมมีพลังกายใจ
จิตวญิญาณเพิม่ขึน้เปน็อยา่งมาก ... ในเวลาเดียวกนั ผม
คน้พบวา่ สิง่ทีย่ากทีส่ดุส�าหรบัผมกค็อื การเปดิใจยอมรบั 
ความยากจน การถกูดถูกูเหยยีดหยาม ถกูสบประมาท เพือ่ 
สุภาพถ่อมตนเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าพระเจ้าของเรา ... 

อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดผมคลี่คลายความรู้สึก
ยากนี้ เมื่อเห็นว่าการใช้ชีวิตที่พอเพียงเป็นสิ่งที่ผมพอจะ
เปิดใจรับได้ ... การยอมรับการถูกดูถูก ถูกสบประมาท 
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ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมได้รับอยู่เสมอมาอย่างไม่รู้ตัว 
ท�าให้ผมมีใจเตรียมพร้อมรับและเห็นคุณค่าของการถูก
ดูถูกเพิ่มมากขึ้น ... ขอบคุณพระเยซูเจ้าที่ทรงน�าผมใน
การเดินเคียงข้างกับพระองค์มาตลอดชีวิตของผม

คำ�ถ�มเพื่อก�รไตร่ตรอง

�	ท่านรัก สนิทสนม ติดตาม เดินเคียงข้างพระ
เยซูเจา้อยา่งใกลช้ดิในชวีติของทา่นอย่างไร .....

�	พระหรรษทานส�าคัญที่ท่านวอนขอจากพระ
เยซูเจ้าหรือจากพระเจ้าคือ .....

�	อะไรช่วยให้ท่านใช้ชีวิตตามแบบอย่างของ
พระเยซูเจ้าเพิ่มมากขึ้น .....

5) พระเยซูเจ้�ทรงอยู่กับเร�ในเวล�นี้ ในขณะนี้ และ

ในทุกสรรพสิ่งจนสิ้นพิภพ

พระเยซูเจ้าให้ค�ามั่นสัญญากับเราว่าพระองค์อยู่กับ
เราเสมอ “จงรู้ไว้เถดิว่า เราอยูก่บัทา่นทกุวันตลอดไปตราบจนสิน้ 
พภิพ” (มทัธวิ 28:20) ผมซาบซึง้ใจเปน็อยา่งมาก เหมอืนมคีน 
ที่รักผมมากๆคนหนึ่งบอกกับผมว่า “ฉันรักเธอ และอยู่กับ
เธอทุกวัน ทุกเวลา ตลอดไปชั่วชีวิตนี้และชีวิตหน้า” ...

เราสมัผสัพระเยซดูว้ยใจและพบพระองคไ์ดท้กุวนั  
ทกุเวลา ในการร�าพงึภาวนา ในชวีติประจ�าวนั ในความสมัพนัธ ์
กบัผูค้น ในการท�างาน การชว่ยเหลอืคนอืน่ ในธรรมชาต ิ
และในทกุสิง่รอบตวัเรา ในขณะนี ้ในเวลานี ้เราพบพระองค ์
ได้เสมอ

สิ่งนี้เป็นก�าลังใจส�าคัญส�าหรับเราและเป็นความ
ไว้วางใจที่พระองค์ประทานให้กับเรา

เมื่อเราย้อนมองชีวิตของเราอาจพบว่า ที่เราผ่าน 
เหตุการณ์ต่างๆทั้งดีและร้ายมาได้จนถึงวันนี้ ... นั่นเป็น
เพราะพระองคท์รงรกัเรา ทรงอยูก่บัเรา ทรงปกปอ้งคุม้ครอง  
ดแูลเราเสมอ (การพศิเพง่ภาวนาเพือ่เขา้ถงึความรกั : ปฏบิตั ิ
จิตข้อ 230-237)

ความไว้วางใจนี้ท�าให้เรามีพลังและความม่ันใจ
ว่า แม้ในที่สุดชีวิตเราจะสิ้นสุดลงในความตาย นั่นก็เป็น
เวลาส�าคัญที่เราจะพบกับพระเยซูเจ้าอย่างใกล้ชิดมาก 
ยิ่งขึ้นกว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่เสียอีก ...

เพราะไม่มีสิ่งใดจะพรากเราไปจากความรักของ
พระเยซูคริสตเจ้าได้ (เทียบโรม 8:35-39)

ส�าหรับเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงอยู่กับผมเสมอนี้ 
ผมยงัคงไตรต่รองอยูจ่นทกุวนันี ้... และผมคน้พบวา่ บางวนั 
ผมร้สูกึถงึการสถติอยูข่องพระองคก์บัประสบการณท์ีเ่กดิ
ขึ้นในชีวิต บางวันผมก็เพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆ รอบข้าง
จนลืมพระองค์ ... พอผ่านไป 2-3 วัน ก็พบว่าผมลืม
สิ่งส�าคัญไปเสียแล้ว ... ผมเสียใจและขอความช่วยเหลือ
จากพระองค์ ขอพระองค์ช่วยให้ผมกลับมาอยู่ใกล้ชิด
พระองค์อีกครั้ง ... เป็นเช่นนี้สลับกันไปมา ... ผมเรียก
สิ่งนี้ว่า เป็น “การกลับใจ” ในชีวิตผม ...
คำ�ถ�มเพื่อก�รไตร่ตรอง

�	ทา่นสมัผสัถงึการประทบัอยูข่องพระเยซเูจา้
ในชวีติของทา่นจากประสบการณใ์ดบา้ง .....

�	ทา่นรูส้กึอยา่งไรกบัค�าวา่ “เราอยูก่บัทา่นทกุ
วนัตลอดไปจนสิน้พภิพ” และ “ไมม่สีิง่ใดจะ
พรากเราไปตราบจากความรักของพระเยซู 
คริสตเจ้าได้”

�	พระหรรษทานใดที่ท่านปรารถนาจะวอนขอ
จากพระเยซูเจ้าเพื่อท่านจะได้ไว้วางใจใน
พระองค์มากยิ่งขึ้น .....

สุดท้ายนี้ ผมหวังว่าการแบ่งปันประสบการณ์
ครั้งนี้ คงเป็นประโยชน์กับชีวิต จิตใจ จิตวิญญาณ 
ความสัมพันธ์ของท่านในการติดตามพระเยซูเจ้าและ 
แม่พระอย่างใกล้ชิดมากยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอให้ท่านผู้อ่านและทุกคนในครอบครัวของ
ท่านอยู่เย็นเป็นสุขในพระพรและความรักของพระบิดา 
พระบุตร และพระจิตมากยิ่งๆขึ้น ... ขอแม่พระช่วย
วิงวอนเทอญ 

ท่านทีต้่องการตดิต่อ สอบถามเกีย่วกบับทความนี ้หรอืต้องการตดิต่อ
ผมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชีวิต จิตใจ จิตวิญญาณ แรง
บันดาลใจในการรักและรับใช้ การสร้างความรักความเข้าใจ การ
สื่อสารเพื่อสร้างสันติในครอบครัว โรงเรียน โรงพยาบาล ชุมชนวัด 
คณะนกับวช งานพระศาสนจกัร งานพฒันาสังคม สามารถตดิต่อได้ที่ 
Line ID: narislove หรือที่ Facebook: Naris Manikhao 
(นริศ มณีขาว) Email: riscarefor@gmail.com
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อนิเมชั่นเรื่องนี้ของบลูสกาย สตูดิโอเป็น 
ผลงานของผู้ก�ากับชาวบราซิล คาร์ลอส ซัลดานา 
ทีม่าลงหลกัปักฐานท�าอนเิมชัน่ในฮอลลวีดูร่วม 20 ปี 
แล้ว สร้างชื่อจากผลงานร่วมก�ากับเรื่อง Ice Age 
(2002) จากนัน้มผีลงานก�ากบัเตม็ตวัได้แก่ Ice Age 2 :  
The Meltdown (2006) , Ice Age : Dawn of the  
Dinosaurs (2009) รวมถึงอนิเมชั่นที่กลับไป
เล่าเรื่องในบ้านเกิดได้แก่ Rio ทั้งสองภาค แม้ 
Ferdinand อนิเมชั่นเร่ืองยาวล่าสุดของเขาจะไม่
ประสบความส�าเร็จด้านรายได้นักในตลาดสหรัฐฯ 
โดยเป็นหนังที่ เป ิดตัวด้วยรายได้น ้อยสุดของ 
บูลสกายด้วยรายได้เพยีง 13.40 ล้านดอลลาร์สหรฐั
เม่ือช่วงสุดสัปดาห์กลางเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา 
ปัจจยัหนึง่น่าจะมาจากหนงัเปิดตวัชนกบัหนงัฟอร์ม
ยักษ์อย่าง Star Wars : The Last Jedi แต่
ถึงอย่างไร Ferdinand ท�ารายได้ไปได้สวยใน

ตลาดนอกสหรัฐและเป็นอนิเมชั่นที่ได้เสียงชื่นชม 
ไม่น้อยทัง้จากนกัวจิารณ์และผูช้มและได้เข้าชงิรางวลั 
อนเิมชัน่เรือ่งยาวรางวลัออสการ์ครัง้ล่าสดุ ส่วนรางวลั 
ลูกโลกทองค�าได้เข้าชิงทั้งรางวัลอนิเมชั่นยอดเยี่ยม
และเพลงประกอบยอดเยี่ยมคือเพลง Home 

หนังเรื่องนี้มีมือเขียนบทหลายคน เฉพาะ
ส่วนเครดติหน้าทีเ่ขยีนบทหนงัลงเอาไว้สามคน โดย
พวกเขาดัดแปลงจากวรรณกรรมเยาวชนประกอบ
ภาพชือ่เรือ่ง The Story of Ferdinand แต่งโดย 
มันโร ลีฟซึ่งตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี 1936 และดิสนีย์เคย
ท�าเป็นการ์ตูนสั้นมาแล้วชื่อเรื่อง Ferdinand the 
Bull ฉากหลังของหนังคือประเทศสเปนที่คนไทย 
เรียกขานว่าเป็น “ดินแดนกระทิงดุ” เนื่องจากมีกีฬา
หรือการแสดงโชว์ที่ขึ้นชื่อคือการต่อสู้กับวัวกระทิง
ของ “มาทาดอร์” ศูนย์กลางของเรื่องที่เป็นชื่อหนัง
เรื่องนี้ด้วยก็คือวัวกระทิงที่ชื่อ “เฟอร์ดินานด์” เรา

Ferdinand : ดอกไม้บานในใจวัว

ดูหนัง
ภูมินทร์ พงษ์ไกรกิตต ิ
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ได้รู้จักวัวตัวนี้ตั้งแต่เป็นลูกวัวที่ฟาร์มในชนบทของ 
สเปน เป็นฟาร์มที่ขึ้นชื่อในการเลี้ยงวัวเพื่อให้
มาทาดอร์เลือกไปใช้ในการต่อสู้ในสนามแข่ง ซึ่ง
พ่อของเฟอร์ดินานด์ก็เป็นวัวกระทิงที่ได้รับเลือก
จากมาทาดอร์ ในคนืนัน้มนัเฝ้ารอให้พ่อกลบัมาจาก
สนามสู้วัวเพราะพ่อสัญญาว่าจะเป็นผู้ชนะ แต่เมื่อ
พ่อไม่กลับมามันจึงวิ่งหนีออกจากฟาร์ม กระโดด
ขึ้นรถไฟไปได้และในที่สุดพลัดตกมาอยู่ในฟาร์ม
ปลูกดอกไม้แห่งหนึ่ง ที่นี่มันได้มีชีวิตใหม่เนื่องจาก
นน่ีา ผูเ้ลีย้งคนใหม่ของมนัรักมนัมาก เธออยูก่บัพ่อ
และน้องหมาชือ่พาโค แม้เมือ่มนัโตขึน้เป็นววักระทงิ
ที่แข็งแรงและตัวใหญ่มากๆ เธอก็เลี้ยงดูมันไม่ต่าง
จากน้องหมาตวัหนึง่ถงึขนาดให้มนัมานอนเตยีงเดยีว
กบัเธอ ชีวิตทีน่ีเ่หมือนมันได้อยูใ่นสวนสวรรค์เพราะ
เต็มไปด้วยสิ่งที่มันชอบมากก็คือดอกไม้ 

อย่างที่ เรารับรู ้ตั้งแต่มันเป็นลูกวัวอยู ่ที่
ฟาร์มแห่งนั้นว่า เฟอร์ดินานด์เป็นวัวกระทิงที่มีนิสัย
ผิดแผกแตกต่างจากวัวทั่วไปมาก ไม่ใช่วัวประเภท
วิ่งเข้าชนวิ่งเข้าใส่ เพราะมันเป็นวัวรักสันติ ปฏิเสธ
การใช้ความรุนแรง แม้จะมีก�าลังมากแต่ไม่ต้องการ
ต่อสู้ทะเลาะวิวาทเอาเขาชนกับวัวตัวอื่น แต่สิ่งที่มัน
ชืน่ชอบคอืดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ซึง่อยูท่ีต้่นหรอื
ดอกไม้ที่ประดับประดาตามที่ต่างๆ 

จุดพลิกผันส�าคัญมาถึงในวันเทศกาล
ดอกไม้ประจ�าปีของเมือง ก่อนหน้านี้ นีน่าและพ่อ
พาเฟอร์ดินานด์ไปในงานนี้ด้วยทุกครั้งที่พวกเขาไป
ออกร้านขายดอกไม้ แต่ในปีนีพ่้อของนน่ีาเหน็ว่ามนั
เป็นวัวกระทิงที่ตัวโตเต็มวัยแล้ว ไม่เหมาะไปอยู่ใน
สถานที่ซึ่งมีผู้คนพลุกพล่าน แต่เมื่อพ่อ, นีน่าและ
น้องหมาเดนิทางไปร่วมงานเทศกาลดอกไม้แล้ว ด้วย
ความเป็นวัวรุ่นและการมองโลกในแง่ดีเกินไปของ
เฟอร์ดินานด์ที่คิดว่าทุกคนจะเป็นมิตรกับมันและ 
ไม่หวาดกลัวรูปร่างที่ใหญ่โตของมัน ท�าให้มันดื้อ 

เดินทางเข้าเมืองไปร่วมงานดอกไม้เอง และในที่สุด
ก็เกิดเรื่องจนได้เมื่อมันโดนผึ้งตัวน้อยฝังเหล็กใน
ที่ก้น จนควบคุมตัวเองไม่ได้เผลอแสดงพลังของ
กระทิงหนุ่มท�าลายข้าวของในงานและเกือบท�าให้
ทารกในรถเขน็เป็นอนัตราย ในทีส่ดุมนัถกูเจ้าหน้าที่
จับตัวไปและโชคชะตาน�ามันกลับมายังจุดเริ่มต้นที่
ฟาร์มวัวที่เดียวกับที่มันเคยหนีไปเมื่อเป็นลูกวัว...

Ferdinand ยังคงเป็นอนิเมชั่นที่ให้ความ
สนกุสนานอย่างดจีากสารพดัสตัว์เช่นเดยีวกบังานที่
ผ่านมาของบูลสกาย ท่ีนอกจากวัวกระทิงร่างก�าย�า
แล้วโดยเฉพาะเฟอร์ดินานด์ที่สอนเราหลายอย่าง
โดยเฉพาะเรื่องการชื่นชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเป็นตัว 
ของตวัเอง ถ้าไม่ท�าให้ใครเดอืดร้อนกจ็งเป็นต่อไปเถดิ  
รวมถึงความฝันของลูกกับพ่อไม่จ�าเป็นต้องเหมือน
กนัเสมอไป เรายงัได้เหน็ววัในชือ่และนสิยัทีแ่ตกต่าง 
กันได้แก่โบนส์, กัวโปและแองกัส เจ้าแพะชื่อลูเป้
ที่เจ้าของฟาร์มน�ามาเพื่อให้เฟอร์ดินานด์สงบ จน
ตัวมันสถาปนาเป็นโค้ชให้กระทิงหนุ่ม หรือสัตว์ตัว
เลก็ๆ อย่างเจ้าเฮดจ์ฮอกท่ีคล้ายเม่น มกีนัสามพีน้่อง
ซ่ึงมีบทบาทส�าคัญในการช่วยเฟอร์ดินานด์และ 
ผองเพื่อนหนีออกจากฟาร์มอีกครั้ง นอกจากนี้ก็ยัง
มีกระต่ายและผ้ึงด้วย ซ่ึงหนังก็มีฉากการผจญภัย 
ของสัตว์เหล่านี้ให้เราได้ดูกันไม่น้อย ทั้งยังสะท้อน
ถึงคุณค่าของมิตรภาพ ความห่วงใยท่ีเพื่อน 
มีต่อกันและไม่ทอดทิ้งกัน รวมถึงการท�างานกัน
เป็นทีม

และด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัวกระทิงที่ต้อง
โดนจับไปสู้กับมาทาดอร์ หนังได้ต้ังค�าถามถึงชีวิต
วัวเหล่านี้ที่ต้องสูญสิ้นลงในสนามแข่ง โดยที่ก่อน
ตายพวกมันต้องเจ็บปวดจากอาวุธมีคมที่ปาเข้าใส่
ตัวมัน เป็นการต่อสู้ที่อยุติธรรมแล้ว มันเป็นความ
บันเทิงหรือที่ได้มานั่งดูสัตว์ถูกทรมาน เช่นเดียวกับ
บ้านเรามีความป่าเถื่อนจากการชนไก่และวัวชน 
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เยาวชนของเรา
นู๋นุ้ย...เยาวชน  

สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้า  
คอลัมน์ “เยาวชนของเรา” ฉบบันี ้ขอแนะน�าให้รูจ้กั 
ผูป้ระสานงานเยาวชนสวยใส ไฟแรง จากสงัฆมณฑล 
อบุลราชธาน ีเธอชือ่... โนแอลลา กวินทรา พาระบุตร  
(แป้ง) ท่ีอยู ่: 113 หมูท่ี ่7 ต�าบลบุง่ไหม อ�าเภอวารนิ 
ช�าราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ีเกดิเม่ือวันที ่1 พฤศจกิายน  
พ.ศ.2532

แรงบนัดาลใจ ทีท่�าให้เข้ามาร่วมส่วนในงาน 
อภิบาลเยาวชน :- ได้รับแรงบนัดาลใจจากการเคยอยู ่
ในกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้าน เมื่อก่อนจะมีกิจกรรมที่
ท�าร่วมกันอยู่เสมอ ทั้งเล่นกีฬา ซ้อมเพลงศักดิ์สิทธิ์ 
ท�าดาวขายในช่วงคริสต์มาส ท�าโบว์ติดเสื้อขายในงาน 
ฉลองวดั มกีารแสดงของกลุม่เยาวชนในงานต่างๆ ประชมุ 
ทกุเย็นวันศกุร์เพือ่สวดภาวนา แบ่งปัน ซ่ึงได้พบปะพดูคยุ 

ท�ากจิกรรมร่วมกนัอยูเ่สมอ แต่ในช่วงหลงัๆ กลุม่เยาวชน 
เริ่มห่างหาย ต่างคนต่างเรียน ต่างคนต่างท�างาน  
กลุ่มเยาวชนเริ่มไม่มี ไม่มีกิจกรรมท่ีเคยท�าเหมือน
เดิม ต่างคนต่างอยู่ ร่วมกิจกรรมของวัดน้อยลง 

การทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมในงานอภบิาลเยาวชน 
ด้วยความหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน  
ส่งเสรมิให้เยาวชนได้รวมกลุม่เยาวชนกนั ท�ากจิกรรม 
ต่างๆ ร่วมกัน

แป้งมีหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่ายในการจัด
แต่ละกิจกรรม ทั้งทีมประสานงาน อาสาสมัคร และ 
ตวัเยาวชนเอง รวมไปถงึประสานงานกจิกรรมต่างๆ กบั 
คณุพ่อ ซสิเตอร์ประจ�าแต่ละวดั มหีน้าทีร่บัผดิชอบดแูล
ความเรยีบร้อย อ�านวยความสะดวก ตดิตาม ประเมนิผล 
แต่ละกิจกรรม

โนแอลลา กวินทรา พาระบุตร (แป้ง)

ผู้ประสานงานเยาวชน

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
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ความท้าทายของเยาวชนในสังฆมณฑล :- 
จากที่ปฏิบัติงานได้ทราบถึงปัญหาหลายๆอย่างของ
เยาวชนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะ
เกิดจากตัวเยาวชนเองเป็นหลัก ประกอบกับปัจจัย
ภายนอกบ้าง ดังนั้นความท้าทายคือจะท�าอย่างไร
และสร้างสิ่งจูงใจอย่างไร ให้เยาวชนสนใจเข้ามา
ร่วมกจิกรรมในกลุม่เยาวชน กจิกรรมต่างๆ ของวดั
และชุมชน 

กิจกรรมที่ จัดขึ้นส� าหรับเยาวชนนั้นมี
มากมายค่ะ ทัง้สมัมนาผูน้�าเยาวชน ค่ายเยาวชนระดบั
เขต วนัเยาวชน ค่ายผู้น�าเยาวชนสีส่งัฆมณฑลอสีาน 
ค่ายผู้น�าเยาวชนระดับชาติ ฯลฯ ซึ่งแต่ละกิจกรรม 
กม็จีดุเด่น มจีดุประสงค์แตกต่างกนัออกไป กจิกรรม
เยาวชนที่ดิฉันประทับใจคือ กิจกรรมวันเยาวชน 
แห่งชาติ เป็นการจดักจิกรรมทีเ่ชญิเยาวชนทกุๆคนใน
สงัฆมณฑลมาร่วมกจิกรรมอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา 
เป็นกจิกรรมทีอ่บอุน่ มกีารสวดภาวเทเซ่ร่วมกนั ร่วม
พิธีมิสซา ท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งในแต่ละปี 
กจ็ะมีกจิกรรมแตกต่างออกไป เช่น การแสดง แข่งกนั 
กีฬา กีฬาฮาเฮ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ 
เชื่อมความสัมพันธ์ของเยาวชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  
พวกเขาได้กล้าแสดงออกในทางทีส่ร้างสรรค์ ท่ีส�าคญั 
คือเยาวชนก็ได้รู้จักเพื่อน พี่ น้อง ในสังฆมณฑล
ของตัวเองเพิ่มมากขึ้นค่ะ

เยาวชนมแีรงจงูใจอืน่ๆทีท่�าให้เยาวชนสนใจ
มากกว่าการท�ากิจกรรมต่างๆของวัด ซึ่งในยุค 4.0 
เม่ือโลกขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลย ีซึง่ดฉินัคดิว่าเป็น
เรือ่งดี แต่กแ็ฝงไปด้วยผลเสยีจากการใช้เทคโนโลยี

ในทางท่ีผดิๆ เยาวชนยคุใหม่ๆนีจ้ะเติบโตมาพร้อม
เทคโนโลยีที่มีมันสมอง ถูกน�ามาใช้ลดบทบาทของ 
มนุษย์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเยาวชนบางส่วนจะถูก 
ควบคมุด้วยเทคโนโลย ีซ่ึงวัด กลุม่เยาวชน กจิกรรม 
ต่างๆ กจ็ะไม่ได้อยูใ่นสายตาของพวกเขา แต่อย่างไร
ก็ตามสาเหตุหลักๆก็คือตัวเยาวชนนั่นเอง

เยาวชน เป็นวัยที่ก�าลังต้องการความสนใจ 
การเอาใจใส่ การให้ความส�าคญัเป็นพเิศษ ดงันัน้สิง่
ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
คือการสร้างบทบาทให้เยาวชนมีหน้าที่ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆของวัด ชุมชน กลุ่มเยาวชน ท�าให้
เขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม มีความส�าคัญใน
กิจกรรมต่างๆ 

เยาวชน เป็นวยัทีก่�าลงัค้นหาตวัเอง เป็นวยัที่ 
ก�าลงัสร้างอนาคต ซึง่มกัจะท�าตามความเชือ่ของตนเอง 
ซึง่ความเชือ่ก็คอืการท่ีคดิว่าส่ิงนัน้เป็นความจรงิ และ
วางใจว่าจะเป็นเหมือนสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง  
เมื่อกระแสเรียกคือการรับใช้พระในรูปแบบต่างๆ
ตามความสามารถ ตามหนทางท่ีตัวเองถนดั โดยใช้
ความสามารถของเราแต่ละคน หน้าทีข่องเราแต่ละคน  
เพือ่รกัและรบัใช้เพือ่นพีน้่องเพือ่ให้ความรกัของพระ
ไปสู่ผู้อื่นผ่านทางเรา ให้ตัวเราเป็นเหมือนเครื่องมือ 
เพือ่งานของพระองค์ ถ้าเยาวชนถกูปลกูฝังความเชือ่
ในทางทีถ่กูต้อง เยาวชนกจ็ะด�าเนนิตามกระแสเรยีก
ในทางท่ีดี ตรงกันข้ามส่วนมากเยาวชนจะท�าตาม 
กระแสสงัคม บางครัง้กม็คีวามเชือ่ในทางทีผ่ดิๆ ดงันัน้ 
งานอภบิาลเยาวชนจึงเป็นส่วนส�าคญัในการส่งเสรมิ
กระแสเรียกในทางที่ดี ที่ถูกต้องของพวกเขา 
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ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
(เดือนมิถุนายน)

พระนางพรหมจารีมารีย ์ได้ทรงท�านายถึงตัว 
พระนางเองไว้ล่วงหน้าใน “บทเพลงสรรเสริญ 
ของพระนางมารีย์” (Magnificat) คลังสมบัติ
แห่งความรักอันไม่หมดสิ้นและพระหรรษทาน 
ที่มีอยู่ในพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ก็มีอยู่ใน
ดวงหทยันริมลของพระแม่มารย์ีด้วยเช่นเดยีวกนั

จากหนังสือ “วันทามารีย์”
คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช
เรียบเรียงและจัดพิมพ์

62  อุดมศานต์ มิถุนายน 2018

crist 1-80 June 61.indd   62 5/26/61 BE   6:18 AM



 
*รางวัลชม

เชย*

น้องจิรภัทร วณิชชาการกุล น้องจารุวรรณ แซ่ตั้ง น้องพรเจริญ สุนทรเอกจิต น้องสันติภาพ สร้อย
มาลา น้องดรุณี สร้อยมาลา น้องสุมาลี ธาราฉัตร น้องธันวา เสนาจักร

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”
สวัสดีครับ น้องๆ เด็กๆ และสมาชิกสโมสร

อุดมศานต์ที่น่ารักทุกคน เราก้าวเข้าสู่เดือนที่หกของปี
กันแล้ว “วัน และเวลา ไม่เคยคอยใครจริงๆ” ขอให้
น้องๆ ใช้เวลาให้เกดิประโยชน์กบัตวัของน้องๆ เองให้
มากทีส่ดุ ดงันัน้เมือ่มเีวลาควรหยบิหนงัสอื ต�ารบัต�ารา 
มาเปิดอ่าน มาทบทวน หรือหมั่นท�าแบบฝึกหัดบ่อยๆ 
ท�าซ�้าๆ เพื่อว่าเมื่อวันสอบมาถึง น้องๆ จะสามารถท�า
คะแนนสอบได้ดีครับ 

เดือนนี้มีน้องๆ หลายคนส่งภาพวาดระบายสี 
“มุมเด็กศิลป์” มาร่วมสนุกกันอีกเช่นเคย หลายๆ คน
มีการพัฒนาฝีมืออย่างมาก จากที่ได้รับรางวัลชมเชย 
ตอนนี้ขยับต�าแหน่งขึ้นมาเป็นล�าดับต้นๆ แล้ว เช่น 
น้องธนาภา ปาลีพงศ์พันธุ์ และเพื่อนๆ จากโรงเรียน
พระหฤทยัดอนเมอืง พีข่อให้น้องๆ พยายามต่อๆ ไป... 
และส�าหรับ ด.ช.จิรภัทร วณิชชาการกุล แฟนพันธุ์แท้ 
(รุ่นเยาว์) ของ อุดมสาร-อุดมศานต์ ก็ขอให้พยายาม
อีกสักหน่อย พี่เชื่อว่า ล�าดับ 1 นั้นคงอยู่ไม่ไกลครับ

พี่ป๋องขอขอบคุณ คุณครูสุรดา ฉิมแก้ว 
และผู้ใหญ่ใจดีหลายๆ ท่านที่สนับสนุนกิจกรรมของ
สโมสรฯ ตลอดมา และขอให้สนับสนุนตลอดไปนะ
ครับ ส�าหรับน้องๆ ที่สนใจ สามารถสมัครเป็นสมาชิก
ของสโมสรอุดมศานต์ “สมัครฟรี” รีบกรอก “แบบ
ฟอร์มใบสมัคร” แล้วส่งกลับมาหาพี่ป๋องตามที่อยู่
สโมสรฯ ยินดีต้อนรับทุกคน ครับผม
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...คนดี 

ทะเลทราย
เธอเคยเห็นทะเลทรายไหม แผ่นดิน 

แห้งผาก แห้งแล้ง ปราศจากน�า้ ไม่มีชวีติชวีา ใน
หนงัสอืเพลงสดุดีนัน้มีอยูบ่ทหนึง่ทีก่ษตัรย์ิดาวดิ
กล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระองคท์รงเป็นพระเจ้า
ของข้าพเจ้า... จิตใจข้าพเจ้ากระหายหาพระองค์ 
ร่างกายข้าพเจ้าปรารถนาจะพบพระองค์ เหมือน
ผืนดินที่แห้งผาก แห้งแล้ง ไม่มีน�้า”... เธอเคย
รู้สึกกระหายน�้ามากๆ ไหม และไม่มีที่ที่จะไปหา
น�้ามาดื่ม เธอต้องรอเป็นเวลานาน ริมฝีปากของ
เธอแห้งลงเร่ือยๆ นี่คือสภาพที่เธออาจจะรู้สึก 
ถ้าเธอเคยคดิว่าพระเจ้าทรงทอดทิง้เธอ และไม่มี
ทางจะได้พบกับพระองค์อีก อันนี้เป็นความรู้สึก
ที่แย่มากใช่ไหม

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

...หาทางออก 
ได้เสมอ 

(...always find 
another way)

ลองนึกภาพว่าเธอก�าลังเดินข้ามทะเล
ทราย และหนทางนั้นอีกยาวไกล แต่เธอเหลือ
น�้าอยู่เพียงเล็กน้อย เธอต้องประหยัดน�้าและใช้
อย่างระมัดระวัง น�้าทุกหยดมีคุณค่า... เธอควร
กล่าวขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทาน
ทรพัยากรทีแ่สนวเิศษคอื น�า้ ให้กบัเธอ เพือ่ใช้ดืม่  
ท�าอาหาร ใช้อาบ รดต้นไม้ ฯลฯ ฉะนั้นเมื่อเธอ
มีน�้าหนึ่งแก้ว เธออย่าเททิ้งโดยเปล่าประโยชน์ 
ซึ่งเธอจะไม่ท�าเช่นนั้นเลยถ้าเธออยู่แถบทะเล
ทราย...!!!

น้องๆ เด็กๆ ควรอ่านพระคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาเดิม ในหนังสือเพลงสดุดี บทที่ 63 
ข้อ 1 
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*น้องพงษพันธ์ กุยซื่อ (น้องพง) *3298*
เกิด : 1 มกราคม 2546
การศึกษา : โรงเรียนบ้านสันศรี จ.เชียงใหม่
วิชาที่ชอบ : วิทยาศาสตร์ เพราะได้ท�าการทดลองต่างๆ 
อนาคตอยากเป็น : ทหาร เพราะจะได้ปกป้องประเทศชาติและ
ประชาชน 
เป็นคนมีนิสัย : ร่าเริง
สัตว์ที่ชอบ : สุนัข 
ชอบใช้เวลาว่าง : วิ่งเล่น
กีฬาที่ชอบ : ฟุตบอล
อาหารที่ชอบ : ส้มต�า 
ความสามารถพิเศษ : วาดภาพ ระบายสี
อื่นๆ : มีพี่น้อง 5 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 3 คน 
เป็นคนที่ 3

*น้องปวีณา เชอมือ (วี) *3299*
เกิด : 22 เมษายน 2546
การศึกษา : โรงเรียนบ้านสันศรี จ.เชียงใหม่
วิชาที่ชอบ : สังคมศึกษา เพราะได้เรียนเกี่ยวกับศาสนา
อนาคตอยากเป็น : ช่างภาพ เพราะอยากถ่ายภาพเก่งๆ 
เป็นคนมีนิสัย : โกรธง่าย หายเร็ว
สัตว์ที่ชอบ : สุนัข
ชอบใช้เวลาว่าง : อ่านหนังสือ 
กีฬาที่ชอบ : แชร์บอล
อาหารที่ชอบ : ส้มต�า ไก่ย่าง ข้าวเหนียว
ความสามารถพิเศษ : นั่งอ่านหนังสือ ได้นานๆ 
อื่นๆ : มีพี่น้อง 10 คน เป็นชาย 5 คน เป็นหญิง 5 คน 
เป็นคนที่ 10

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

สมาชิกใหม่
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ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 

สิงโตป่วย ???
สวสัดค่ีะน้องๆ ทีน่่ารักทกุคน ฉบบันีพ้ีอ้่อยมนีทิานมาฝากอกีเช่นเคย ชือ่เรือ่ง “สงิโตป่วย”  

เรื่องมีอยู่ว่า
ครั้งหนึ่งมีสิงโตตัวหนึ่งมันชอบออกหากินสัตว์ป่าต่างๆ อยู่เป็นประจ�า สัตว์ตัวไหนที่วิ่งช้า  

วิง่หนไีม่ทนักจ็ะถกูมนัจบักนิ พวกสตัว์ต่างๆ จงึระวงัตวักนัอยูเ่สมอๆ และบอกต่อๆ กนั เมือ่เหน็สงิโต 
ออกจากถ�้าว่า ให้ระมัดระวังตัว และให้หลบไปให้พ้นทางที่สิงโตจะมา

วนัหนึง่ปรากฏว่าสงิโตไม่ออกมาจากถ�า้ ไม่มสีตัว์ตวัใดเหน็สงิโตเลย พวกสตัว์กค็ดิว่าสงิโต
น่าจะป่วย แต่ก็ไม่แน่ใจ พวกสัตว์ตัวใหญ่ๆ ที่ใจกล้าหน่อยก็ไปวนเวียนอยู่หน้าถ�้า ไปแอบดูว่า
สิงโตอยู่ไหน สัตว์ใหญ่บางตัวก็กล้าตะโกนส่งเสียงเข้าไปในถ�้า เพื่อที่จะดูว่าสิงโตจะส่งเสียงค�าราม
ตอบกลับออกมาไหม แต่ก็มีแต่ความเงียบเท่านั้น

เจ้าสิงโตมันคิดอุบายไว้เองแล้วว่าจะแกล้งป่วย เพื่อให้สัตว์เข้ามาหามันในถ�้าแล้วมันจะ
จับกินเสีย ไม่ต้องออกไปวิ่งไล่ล่า มันจึงเงียบและไม่ส่งเสียงใดๆ สัตว์ตัวใหญ่ๆ ที่ใจกล้า เมื่อ
ไม่ได้ยินเสียงอะไรก็เลยเข้าไปดูในถ�้า แล้วก็ถูกสิงโตจับกิน มีสัตว์หลายๆ ตัวที่อยากรู้อยากเห็น
ก็เดินเข้าไปดูด้วย แต่ก็ไม่มีสัตว์ตัวไหนที่รอดกลับออกมาได้เลย สิงโตคิดในใจว่าอุบายการแกล้ง
ป่วยของมันนั้นได้ผลดีจริงๆ

เวลาผ่านไปจากวันเป็นสัปดาห์ พวกสัตว์ป่าก็ยังไม่ได้เอะใจว่าสัตว์หลายๆ ตัวหายไป  
จนกระทัง่มกีวางตวัหนึง่มนัค่อยๆ เดนิไปใกล้ๆ ถ�า้ มนัสงัเกตว่า มซีากสตัว์อยูม่ากมายในถ�า้ จึงเอะใจว่า  
เจ้าสิงโตไม่ได้ป่วยจริง คิดว่าต้องเป็นแผนที่หลอกให้สัตว์ต่างๆ เข้าไปเป็นเหยื่อของมันแน่ๆ

เจ้ากวางเมื่อคิดได้ดังนั้น ก็รีบบอกสัตว์ทุกตัวว่าเกิดอะไรขึ้น และสัตว์ทุกตัวรีบไปบอกตัว
อืน่ๆ ต่อๆ ไป ท�าให้พวกสตัว์ต่างๆ ไม่มตัีวใดกล�า้กรายเข้าไปใกล้ๆ ถ�า้นัน้อกีเลย เจ้าสงิโตนอนรอ 
สัตว์ที่จะหลงเข้ามาเป็นอาหารแต่ก็ไม่มีตัวใดหลงเข้าไปอีก 

สดุท้ายมนักต้็องออกมาล่าเหยือ่อกีเหมอืนเดมิ สตัว์ต่างๆ จึงต้ังให้เจ้ากวางเป็นผู้รบัผิดชอบ 
ในการคิดและวางแผนการต่างๆ เจ้ากวางจึงคิดแผนการว่าให้สัตว์ต่างๆ สลับเวรกันเฝ้าระวัง  
คอยเตือนภัยซึ่งกันและกัน คอยส่งสัญญาณบอกต่อๆ กัน ท�าให้สิงโตไม่สามารถล่าเหยื่อในป่านั้น
ได้อีกเลย มันต้องไปหาเหยื่อที่อื่น และสัตว์ต่างๆ ก็อยู่กันอย่างสงบสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

จบแล้วค่ะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 
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มุมเด็กศิลป์
Art 

มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

  “พระทัยแสนดี”
     ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
      (หมดเขตรับผลงานวันที่ 9 กรกฎาคม 2018)
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l โลกต้องการคนเก่ง ที่แบ่งปันความเก่ง
 เป็นประโยชน์แก่สังคมได้
 หรืออย่างน้อยก็เป็นคนเก่ง
 ที่ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
l มีคนเรียนเก่งมากมาย
 ที่ได้รับการเตรียมให้เรียนเก่ง
 มาตั้งแต่เป็นเด็ก
 ถ้าเขาท�าส�าเร็จ ก็ได้เป็นคนเก่งของห้องเรียน
 เตรียมจะไปเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริง
 เพื่อช่วยเหลือและเรียนรู้จากผู้อื่น

คนเก่งต้องไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น
l อย่าประณามใครว่าเป็นคนโง่
 เพราะคุณก�าลังเรียนรู้จากความพลาดพลั้งของเขา
 โลกของคนเรียนเก่งเป็นโลกแคบๆ
 ที่ค่อยๆขยายออกในการช่วยเหลือผู้อื่น
l “เอ็งมันโง่”
 เป็นค�าที่พี่น้องไม่ควรพูดใส่กันมากที่สุด
 เพราะเป็นค�าเหยียดหยามพ่อแม่ของเรา
 ถ้าคุณฉลาดพอ จงรัก
 ความรักท�าให้คุณกลายเป็นคนเก่ง
 ที่มนุษย์โลกทุกคนชื่นชมและต้องการ

14 พฤษภาคม 2018  พงศ์ ประมวล
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

1 2 3ด.ญ. กิตติภรณ์ สมชาติ
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 
จ.เชียงราย

ด.ญ. นวรัตน์ ปุควะนิช
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
กรุงเทพมหานคร

ด.ญ. ธนาภา ปาลีพงศ์พันธุ์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้

ชื่อภาพ : อาตี๋น้อย (ด.ช.วินนี่, ด.ช.วิคเตอร์) 
ผู้ส่ง : อาม่าใหญ่ 

ชื่อภาพ : ด.ญ.อาญาริน กอระ 
ผู้ส่ง : เด็กดี
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“ร่วมประชุมคณะสงฆ์เชียงราย”
พระคณุเจ้ายอแซฟ วฒุเิลศิ  แห่ล้อม  ได้เชิญพระสงฆ์ทีท่ำางานในสงัฆมณฑลเชยีงราย คอืในจังหวัดเชยีงราย  

แพร่  น่าน  พะเยา  และ อ.งาว (จ.ลำาปาง)  มาประชมุครัง้แรก  วนัที ่23 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 เวลา 08.30 – 

13.00 น. มพีระสงฆ์สงัฆมณฑล 3 องค์ คอื คณุพ่อนพิจน์  เทยีนวหิาร  คณุพ่อธงชยั  สวุรรณใจ  และคณุพ่อ 

ธนัย  สุวรรณใจ  และนอกนั้นเป็น คณะธรรมทูตไทย  คณะคามิลเลียน  คณะเบธาราม  คณะพระมหาไถ่   

คณะปีเม  อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ  คณะยารมูาล  คณะอเิดนเตส  อคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  คณะ

สติกมาติน  และคณะเยสุอิต พร้อมด้วยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑล

เชียงใหม่ และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพร้อมกัน ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย
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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)

 อัศจรรย์แรก “จงตักไปให้ผู้จัดงานเลี้ยงเถิด” พระเยซูเจ้าทรงกระท�าเครื่องหมายอัศจรรย์
ครั้งแรกนี้ที่หมู่บ้านคานา แคว้นกาลิลี พระองค์ทรงแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์... (ยอห์น 
2:8-9)

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

สวัสดีค่ะพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่าน “นู๋นุ้ย” ฉบับนี้ขอแบ่งปันสิ่งที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ของสถาบัน Fondacio Asia ที่เมืองตาเกตัย ประเทศ
ฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในหัวข้อ “จุดประกายแห่งการเปลี่ยนแปลง
ในโลก” Spark Of Change In The World, Leadership challenges in 
Formation, Community, and Mission

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน จาก 28 ประเทศ จากทวีปยุโรป อเมริกาใต้ แอฟริกา 
และเอเชีย และหลากหลายความเชื่อ ทั้งผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก นิกายออร์โธดอกซ์ 
ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู รวมถึงบรรดาศิษย์เก่าของสถาบัน Fondacio นี้ด้วยค่ะ

จากประเทศไทยมีผู้เข้าร่วม 7 ท่าน ได้แก่...
1. คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร วิทยากร ในหัวข้อ “Integral Ecology, Spirituality  

 and Human identity in the 21st Century”
2. คุณนัยนา วิจิตรพร ผู้ช่วยวิทยากร
3. คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  หัวหน้าฝ่ายงานอภิบาลคริสตชน
4. คุณนิทัศน์ นวชาติโฆษิต  ผู้อ�านวยการแผนกฆราวาส
5. คุณประจวบ ตรีนิกร  ที่ปรึกษาแผนกฆราวาส
6. คุณสิริกัญญา มากุลวนิชย์นันท์ เจ้าหน้าที่แผนกเยาวชนฯ
7. คุณสิริมาศ สกุลกันย์  นักศึกษาของสถาบัน Fondacio ระดับปริญญาโท
การประชุมนานาชาติ ครั้งนี้ ทางผู้จัดมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ “ผู้เข้าร่วม... เป็นผู้ที่จุดประกาย 

การเปลีย่นแปลง... I am a Spark of Change” ซ่ึงขณะนีโ้ลกของการเปล่ียนแปลงนัน้อยู่ในยุคเทคโนโลยี ใน
ขณะทีท่รพัยากรถกูน�ามาใช้ประโยชน์มากเกนิไป จนส่งผลให้คนถกูเลอืกปฏบัิติ โดยผู้ท่ีมอี�านาจทางการเมอืง 
และเศรษฐกิจ เกิดความทุกข์ทรมานอยู่ทุกหนทุกแห่งและแนวโน้มนี้จะไม่ได้รับการยอมรับอีกต่อไป

เราต้องย้อนกลับไปดูการปรากฏตัวของพระเจ้าในสิ่งมีชีวิต พระเยซูคริสตเจ้าทรงบังเกิดมาเป็น
มนุษย์ และบังเกิดมาแสนธรรมดา พระองค์ทรงให้ค่านิยม ความหมายและคุณค่าชีวิตใหม่แก่มนุษยชาติ 
เราทุกคนถือว่าเป็นพระศาสนจักร เราจะต้องเป็นความหวังของมนุษยชาติโดยเฉพาะผู้ท่ีถูกกดขี่และคน
ขัดสน พระศาสนจักรต้องให้ “รับใช้ด้วยใจยินดี ด้วยความรักเมตตาและร่วมมือกันเป็นกลุ่ม” เพื่อเริ่ม
ต้นการเปลี่ยนแปลง สามารถร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ เพื่อเข้าถึงและปรับปรุงสภาพปัจจุบันได้

แนวทางของการเป็นผูท้ีจ่ดุประกายการเปลีย่นแปลงคอื.. “การฟัง เรยีนรูแ้ละหาทางช่วยเหลอื ด้วย
การพดูคุย และแสดงออกถงึความรกัเมตตา” เพือ่หาสิง่ทีเ่ป็นความต้องการทีแ่ท้จรงิในชมุชนโดยรอบ โดย
ไม่ค�านึงถึงเชื้อชาติและศาสนา เช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงกระท�า

โดยเฉพาะการท�างานอภิบาลกับเด็กและเยาวชน เราต้องไม่มองว่าเยาวชนเป็นปัญหาของสังคม 
เยาวชนชอบสร้างปัญหา มีแต่ปัญหา แต่ขอให้มองว่า “เยาวชนนั้นเป็นนของขวัญจากพระเจ้า” และเราจะมี
มมุมองใหม่ในการท�างานอภบิาลกบัเดก็และเยาวชน เมือ่เรามทีศันคตทิีด่ ีเข้าใจและรบัฟังความต้องการของ
เยาวชน อยูก่บัพวกเขาและเดนิทางเคยีงข้างพวกเขา เปิดโอกาสให้พวกเขามอิีสระท่ีจะแสดงออกถึงพรสวรรค์
ทีไ่ด้รบัจากพระเจ้า และช่วยให้พวกเขาตระหนกัถึงศกัยภาพท่ีด ีน�ามาช่วยพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อมรอบตัว 

สุดท้ายนี้การเป็น “ผู้จุดประกายการเปลี่ยนแปลง... จ�าเป็นต้องมีไฟในหัวใจ มีค�าพูดจากปากที่
เปี่ยมด้วยรักเมตตา และมีความเข้าใจจากสายตา”  
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เมือ่ต้นเดอืนมนีาคมทีผ่่านมาผมได้มโีอกาส
เดินทางไปเข้าเงียบส่วนตัว ณ สวนเจ็ดริน อีกครั้ง  
ทุกๆครัง้ทีม่าทีน่ี ่ผมมักจะได้พบเร่ืองราวทีน่่าประทบัใจ 
ติดกระเป๋ากลับบ้านไปเสมอ และครั้งนี้ก็เช่นกัน 

เช้าวันแรกหลังจากกินข้าวและพบคุณพ่อ
ผู้น�าเข้าเงียบแล้ว ผมก็เดินตรงไปที่ห้องสมุดทันที 
ผมชอบอ่าน ชอบห้องทีเ่ตม็ไปด้วยสมดุหนังสอื ชอบ
เสียงเงียบ และกลิ่นหนังสือเก่าอันเป็นเอกลักษณ์
ของห้องสมุด

เมื่อได้เริ่มอ่านหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุด 
รู้สึกตัวอีกที แสงจากพระอาทิตย์ก็เปลี่ยนทิศทาง
เป็นเวลากลางวนัเสยีแล้ว หลงัจากมือ้อาหารกลางวนั 
กจิกรรมการนอนจงึเป็นกจิกรรมทีส่ร้างสนัตสิขุได้ดี
ทีส่ดุ แสงแดดยามบ่ายและความอดือาดยดืยาดของ
ร่างกายจึงท�างานร่วมกันอย่างลงตัว

ผมใช้เวลาหลังจากตื่นนอนในห้องครัว
ของบ้านที่ผมพักอยู่ แสงแดดยามเย็น กลิ่นกาแฟ 
และเสียงนกร้อง ท�าให้การอ่านหนังสือของผมใน
ครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้ง แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือ ผม
ได้พบกับเพื่อนบ้านที่พักอาศัยอยู ่ที่นี่แวะเข้ามา

ไดอารีแห่งความลับในวัดน้อยเวลาเที่ยงคืน

เงินหนึ่งตะลันต์
ก๊อป

ในห้องครัวด้วยเช่นกัน มาเซอร์บัว คณะภคินี 
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มาเซอร์เข้ามาในห้องครัว
พร้อมกับน้องธัญ เด็กหญิงวัยรุ่นใบหน้ายิ้มแย้ม 
ท่าทางกระฉบักระเฉง แท้จรงิผมรูจ้กัมาเซอร์เมือ่นาน
มาแล้ว ครั้งที่เคยร่วมกิจกรรมเยาวชนกับมาเซอร์  
แต่ผมไม่รู้จักน้องธัญมาก่อน แต่ไม่น่าเชื่อว่าการ
แนะน�าให้รู้จักกันเพียงประโยคเดียวจากมาเซอร์บัว
ท�าให้เราได้พูดคุยกันอย่างไม่หยุดจนเวลาล่วงเลย
เหลอืเพยีงไม่กีน่าทีก่อนเข้ามสิซาเยน็ มาเซอร์แนะน�า
ผมให้น้องธัญรู้จักด้วยประโยคที่ว่า “อ้าวก๊อป! นี่ไง
ลองคุยเรื่องนี้กับพี่ก๊อปสิ”

น้องธัญ อภิญญา หิรัญญะเวช สัตบุรุษ 
วดันกับญุยอแซฟ ตรอกจนัทน์ ธัญได้รบัมอบหมาย
ให้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมในการประชุม 
Pre-Synod ซ่ึงการประชมุ Synod คอืการประชมุ 
ของสมเด็จพระสันตะปาปาและพระสังฆราชทั่วโลก 
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆท่ีพระศาสนจักรให้ความส�าคัญ 
ในปีนี้พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประกาศหัวข้อการ
ประชมุ Synod 2018 ว่าเป็นเรือ่งของ “คนหนุม่สาว: 
ความเชื่อ และการไตร่ตรองทางเลือกกระแสเรียก” 
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(Young People, the Faith and Vocational 
Discernment)

ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดการประชุม Pre-
Synod ขึน้ เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูล ความคดิเหน็ 
ของเยาวชนที่มีต่อพระศาสนจักรอย่างแท้จริงผ่าน
ตัวแทนเยาวชนของแต่ละประเทศทีม่าประชมุร่วมกนั
ที่กรุงโรม ระหว่างวันที่ 19-24 มีนาคม 2018 เพื่อ
พูดคุยเกี่ยวกับความคิดเห็น ปัญหาต่างๆ ที่เยาวชน 
ต้องเผชิญ และศาสนาจะเข้ามามีส่วนร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งกับเยาวชนในสถานการณ์ของโลกที่ก�าลัง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างไร

การเดินทางในฐานะเยาวชนตัวแทนจาก
ประเทศไทยครั้งนี้ของธัญจึงเป ็นการน�าเสนอ
ความคิดเห็นและสถานการณ์เยาวชนคาทอลิกใน
ประเทศไทย เพือ่น�าไปร่วมกบัประเทศอืน่ๆ ออกเป็น
เอกสารเพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับการประชุม Synod 
พร้อมท้ังไปรับฟังประสบการณ์จากประเทศอื่นๆ 
เพื่อน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยต่อไป  
(ผู ้อ่านสามารถอ่านเร่ืองราวของน้องธัญได้เพิ่ม
เติมในสกู๊ป “เมื่อพระศาสนจักรคุยแบบเปิดใจกับ
เยาวชน” ในอดุมศานต์ประจ�าเดอืนพฤษภาคม 2018)  
ผมและน้องธัญจึงได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมอง
เรื่องเยาวชนตามประสบการณ์ที่เราได้รับต่างกัน
อย่างมากมาย

ในบรรดาข้อมลูต่างๆทีผ่มได้ฟังจากการเล่า
ของน้องธัญ มีข้อมูลและประเด็นที่น่าสนใจหลาย
ประเด็นท่ีเป็นความคิดเห็นที่สะท้อนมาจากตัวแทน
กลุ่ม หน่วยงาน และผู้คนต่างๆที่ได้ท�ากิจกรรม
เกีย่วข้องกบัเยาวชน เช่น นกัเรยีน นกัศกึษา เยาวชน 
ที่เพิ่งส�าเร็จการศึกษาและก�าลังเร่ิมชีวิตการท�างาน 
ครูค�าสอน พระสงฆ์ที่ท�างานกับเยาวชนโดยตรง 
พระสงฆ์เจ้าอาวาส นักบวช รวมถึงผู้ใหญ่ของพระ
ศาสนจักรไทย 

หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจนั้นได้ถูกบันทึก
ไว้ว่า “ศาสนาไม่ดึงดูดเยาวชนให้เข้าหา(เพราะ)ด้วย

วิธีการแบบดั้งเดิม น่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ศาสนาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ศาสนา
ไม่น่าเบ่ือและดูน่าสนใจ...การเข้าวัดไม่ตอบโจทย์… 
เยาวชนเห็นว่ามิสซาเป็นเรื่องน่าเบื่อ จากการไม่
เข้าใจในพิธีกรรม และพ่อเทศน์ไม่เข้าใจ ท�าให้การ
เข้ามิสซาเป็นเรื่องท่ีไปเพียงเพราะถูก (ผู้ปกครอง) 
บังคับ กลัวบาป ไม่ได้อยากเข้าไปตั้งแต่แรก”

หลงัจากวนัทีค่ยุกบัธัญคนืนัน้ผมรบีกลบัไป
ค้นหาบทความท่ีเคยเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวท่ีน่าจะ
เป็นประโยชน์เพือ่ส่งเป็นข้อมลูให้น้องธัญ ผมประทับ
ใจเรื่อง “คนมั่นคง” ในคอลัมน์เงินหนึ่งตะลันต์  
อุดมศานต์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2016 เมื่อได้
กลับไปอ่านอีกครั้ง ผมกลับได้รับการแบ่งปันจาก
บทความที่ผมเขียนเอง ผมประทับใจประโยคที่ว่า 
“เราไปวัดกันท�าไม... อะไรที่ท�าให้คนมั่นคงไปวัด
กันอย่างสม�่าเสมอ” 

หากค�าพูดของเยาวชนที่ว่า “การเข้าวัดไม่
ตอบโจทย์” เป็นเรื่องจริงก็ไม่ได้แปลว่าเยาวชนไม่
อยากแสวงหาพระเจ้า ไม่ได้แปลว่าพิธีกรรมหรือ
เนื้อหาของมิสซาไม่น่าสนใจ หรือไม่ใช่เพราะบท
เทศน์ของคุณพ่อผู้ท�ามิสซาเป็นนามธรรมเกินไปจน
ไม่สามารถน�าไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ�าวันได้ แต่
ในทางกลับกัน ส�าหรับผมแล้ว ในประโยคนั้นกลับ
มีสิ่งที่น่าสนใจซ่อนอยู่ ผมสงสัยว่า “ค�าว่า ‘โจทย์’ 
ในใจของเขานั้นมันคืออะไร...”

...ในสถานการณ์หน้าสิว่หน้าขวาน ท่ามกลาง 
ฝูงชนท่ีหน้ามืดตามัว ก�าลังโกรธอาฆาตนักโทษ
ประหารที่ยืนอ ่อนแรงด ้วยสภาพร ่างกายอัน
บอบช�้าแสนสาหัสอยู่ต่อหน้าพวกเขา ปีลาตกลับ
กระวนกระวายใจ พยายามทีจ่ะหาช่องทางช่วยเหลอื 
พระเยซู เขาเริม่ด้วยค�าถามง่ายๆว่า “ท่านเป็นกษัตรย์ิ 
ของชาวยวิหรอื” พระเยซูเจ้าตรสัตอบว่า “ท่านพดูว่า 
เราเป็นกษัตริย์นั้นถูกต้องแล้ว เราเกิดมาเพื่อเป็น
กษัตริย์ เรามาในโลกนี้เพื่อเป็นพยานถึงความจริง” 
ปีลาตจึงถามว่า “ความจริงคืออะไร!?”
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เยาวชนและปีลาตมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันคือ 
“โจทย์” ในใจของเขาคืออะไร “ความจริง” ท่ีซ่อนอยู ่
ในโจทย์นั้นคืออะไร

เม่ือไม่นานมานีมี้ข่าวของสมเด็จพระสนัตะ- 
ปาปาฟรังซิสเสด็จเยี่ยมวัดนักบุญเปาโลแห ่ง 
ไม้กางเขนชานกรุงโรม เด็กน้อยวัยก�าลังศึกษาอยู่
ชั้นประถมต้นคนหนึ่งที่บิดาของเขาเพิ่งเสียชีวิตได้
ถูกเลือกให้มานั่งต่อหน้าฝูงชนเพื่อถามค�าถามอะไร
ก็ได้ต่อหน้าสมเด็จพระสันตะปาปา 

เมือ่ถงึเวลาของเดก็น้อย เขากลบัยนืนิง่เงยีบ 
ร้องไห้ และไม่พูดอะไร เจ้าหน้าที่ๆ ยืนอยู่ข้างๆ 
เด็กน้อยพยายามจะบอกเขาให้เริ่มพูดอะไรบ้าง แต่
ก็ไม่เป็นผล ในขณะนั้นเองสมเด็จพระสันตะปาปา
กลับกวักมือเรียกเด็กน้อยให้เดินเข้าไปหาพระองค์ 
พระองค์เรียกเด็กไปพูดข้างๆหูพระองค์ ภาพที่
สมเด็จพระสันตะปาปาเรียกเด็กน้อยให้เข้าไปหานั้น
ท�าให้ผมประทบัใจจนน�า้ตาซมึ เป็นภาพทีท่�าให้หัวใจ
ผมเจ็บปวด ท�าไมพระองค์รู้ว่าเด็กน้อยคนนั้นอยาก
จะพดูแต่พดูไม่ออก ท�าไมพระองค์รูว่้าเขาม ี“โจทย์” 
ที่ติดอยู่ในใจที่อยากจะกระซิบเรื่องนั้นข้างๆ หูให้
พระองค์ได้ยินเงียบๆ เพียงคนเดียว ท�าไมพระองค์
รู้ว่าเรื่องราวที่เด็กน้อยจะพูดต้องพูด ณ ช่วงเวลาที่
อยู่กับพระองค์เพียงล�าพังเท่านั้น

หัวใจผมเจ็บปวดไม่ใช่เพราะผมประทับใจ
ภาพที่เด็กน้อยกระซิบข้างหูพระสันตะปาปา ไม่ใช่
เพราะเรื่องราวที่พระองค์ได้ตรัสตอบเขา แต่ที่หัวใจ
ผมเจ็บปวดนั้นเป็นเพราะเด็กน้อยในภาพนั้นไม่ใช่
ใครอืน่ แต่คือตวัผมเอง และพระสนัตะปาปากไ็ม่ใช่
ใครท่ีไหน แต่เป็นพระเยซูเจ้าที่ผมอยากนั่งเงียบๆ
เล่าเรือ่งท่ีผมเกบ็ไว้ในใจให้พระองค์ฟัง เรือ่งท่ีอยาก
จะบอกพระองค์เงียบๆเพียงล�าพัง

ตลอด 5 วันทีผ่มพกัอยูท่ีส่วนเจด็รนิ ผมจะ
ใช้เวลาในตอนกลางคนืหลงัจากกนิข้าวเยน็นัง่อยูใ่น
วัดน้อย สิ่งที่ผมชอบท�าคือ การเขียน ผมมักเขียน

อะไรก็ได้ที่ผมอยากจะพูดอยากจะเล่าให้พระฟัง 
เขียนความคิด เขียนเหตุการณ์ที่เจอ เขียนทุกอย่าง 
ที่ติดอยู่ในใจ 

แสงไฟดวงเล็กในวัดน้อย ความเงียบสงบ
จนแค่เสียงพัดลมท่ีหมุนระดับเบาสุดก็ดังเกินไป 
ท�าให้ผมได้ใช้เวลาอยู่ในวัดน้อยจนถึงเวลาเท่ียง
คืนเสมอ 

ผมมั่นใจว่าเราทุกคนมีโจทย์และเรื่องราว
ความจริงที่อยากจะเขียนลงไปในไดอารีชีวิต ไม่ว่า
เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องแห่งความสุขหรือความทุกข์ใจ 
สิ่งที่น่าสนใจคือ เราบันทึกเรื่องราวเหล่านั้นไว้ตรง
ไหน เราบันทึกไว้ในความทรงจ�า บันทึกไว้กบัคนใน
ครอบครัวผ่านการบอกเล่า หรือเราเลือกที่จะบันทึก
ไว้ในค�าภาวนา...

เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่พระเยซูเจ้าจะถูก
จับกุมตัว พระองค์เดินเข้าไปในสวนเกทเสมนี 
พระองค์ประทับอยู่ที่นั่นเพียงล�าพังเพื่ออธิษฐาน
ภาวนาต่อพระบิดา พระองค์ทรงรู้สึกเศร้าและสลด
พระทัยอย่างยิง่ จิตใจเป็นทุกข์แทบสิน้ชวีติ ทรงซบ
พระพกัตร์ลงกบัพืน้ดนิและอธิษฐานภาวนาว่า “พระ
บิดาเจ้าข้า ถ้าเป็นไปได้ ขอให้ถ้วยนี้พ้นข้าพเจ้า
ไปเถิด ถ้าเป็นไปไม่ได้ ก็ขออย่าให้เป็นไปตามใจ
ข้าพเจ้า แต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์
เถิด” (มัทธิว 26:39) 

ค�าภาวนาของพระองค์ค�่าคืนนั้นไม่ได้ท�าให้
พระองค์รอดจากการถกูจับกมุ แต่การต่ืนเฝ้าภาวนา
ของพระองค์ต่อพระบิดาท�าให้จิตใจของพระองค์ไป
ต่อได้... เสียงกระซิบข้างหูสมเด็จพระสันตะปาปา
ก็ไม่ได้ท�าชีวิตของเด็กน้อยดีขึ้น แต่เสียงนั้นกลับ
ส่งผลให้ปรีชาญาณของหนูน้อยเติบโตมากยิ่งขึ้น  
ค�าภาวนาและการบนัทึกความจรงิในไดอารแีห่งชวีติ
ของเราก็ไม่ได้ท�าให้ชีวิตดีขึ้น แต่ค�าภาวนาและการ
สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าจะท�าให้ชีวิตของเราไปต่อ
ได้เช่นกัน  
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ความหวัง ความจริง และชีวิต
ข้าแต่พระเป็นเจ้า มเีพือ่นๆ ถามลกูว่า จากการทีไ่ด้ไปพดูแบ่งปันมาเยอะแยะทัว่โลก ครัง้ไหน 

มคีวามหมายส�าหรับลกูทีส่ดุ ลกูจะตอบเสมอว่า ส�าหรบัลกูแล้ว การพดูแบ่งปันทกุครัง้จะมคีวามหมาย
เสมอ ไม่ว่าจะพดูทีใ่ด ผู้ฟังจะเป็นใคร หรือมกีีค่นกแ็ล้วแต่ เพราะลกูถอืว่า การพดูทกุครัง้เป็นพนัธกจิ
ทีท่�าเพือ่ถวายพระเกยีรตแิด่พระองค์ และทกุครัง้ลกูกจ็ะมคีวามสขุ เมือ่ได้ท�าพนัธกจิส�าเรจ็ลงด้วยด!ี

แต่...ถ้าเป็นค�าถามอีกแนวหนึ่ง ถามลูกว่า การพูดแบ่งปันครั้งไหนมีความลึกซึ้งกว่าครั้งอื่นๆ 
ลกูตอบได้ทนัทว่ีา มค่ีะ 2 ครัง้ แม้จะเป็นการแบ่งปันท่ีต่างกรรมต่างวาระ และคนละประเทศ ตลอดจน 
ผู้ฟังเป็นคนละกลุ่มบุคคล และต่างอาชีพก็ตาม แต่ที่เหมือนกันในสองกลุ่มผู้ฟังที่ลูกรู้สึกผูกพันเป็น
พิเศษนี้คือ ทั้งสองครั้งผู้ฟังต้องการ “ความหวัง” และการที่พวกเขาได้ยินค�าพยานจากปากของลูก  
ซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตดูเหมือนจะเป็นคนที่ไม่น่าจะมีความหวังหลงเหลือเลย แต่กลับมามีชีวิตที่เปี่ยมไป
ด้วยพระพรของพระองค์ในทุกวันนี้นั้น มันมีความหมายส�าหรับผู้ฟังมาก และความรู้สึกตื่นเต้นและ
ดูมีชีวิตชีวาใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความหวังของผู้ฟังได้สะท้อนกลับให้ลูกได้รู้สึก แม้ลูกจะยืนพูดอยู่บน
เวทีก็ตาม

คร้ังล่าสดุทีล่กูได้ไปพดูให้ผู้คนทีร่อดชวีติจากซเูปอร์พายุไต้ฝุน่ท่ีเมอืงตาโคลบัน (Tacloban) 
ประเทศฟิลิปปินส์ ลูกรู้สึกได้ถึง “การมีความหวัง” ของพวกเขา หลังจากการแบ่งปันของลูกได้
จบลง จากการที่พวกเขามาขอซื้อหนังสือ (Moving the Mountain) และการมาขอพูดคุย 
กบัลกู แล้วลกูกมี็ความสขุใจหากสามารถท�าให้ผูฟั้งกลับมามคีวามหวงัในชวีติ และท่ีส�าคญัท่ีสุด กลับมา 
มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าใหม่ได้

อกีครัง้หนึง่ หลายปีก่อน ลกูได้รบัเชญิจากซิสเตอร์คณะหนึง่ท่ีมศีนูย์ฝึกอาชพีท่ีพทัยาส�าหรบั
ผู้หญิงที่มีอาชีพกลางคืน ในตอนนั้นจะใกล้วันแม่ของประเทศไทยเรา ตอนที่ลูกได้รับเชิญ ลูกถาม 
ซสิเตอร์ผูเ้ชญิว่า จะให้ลกูไปพดูในหวัข้ออะไร และผูฟั้งก่ีเปอร์เซ็นต์เป็นครสิตชน ค�าตอบก็คอื หัวข้อ
อะไรก็ได้ที่จะให้ความหวังแก่สตรีเหล่านั้น เพราะทุกวันนี้ พวกเธอมีความหวังเพียงอย่างเดียวคือ  
ขอให้มีผู้ชาย ชาติไหนก็ได้ อายุไม่เป็นไร มาชุบชีวิตพวกเธอโดยขอแต่งงานและฉุดให้พวกเธอ 
ออกจากวังวนที่ก�าลังเป็นอยู่ และเกือบทั้ง 100% ไม่มีใครเป็นคริสตชน

เอาล่ะซ ิได้รบัเชญิแต่ให้คดิหวัข้อเอง ยากย่ิงกว่าผูเ้ชญิก�าหนดหัวข้อมาให้เสียอีก ท้ังผูฟั้งก็ไม่ใช่ 
คริสตชน ตลอดจนไม่ใช่สตรีนักธุรกิจ หรือมีอาชีพธรรมดาสามัญ ลูกจ�าได้ว่าลูกสวดทูลขอการ 
ทรงน�าจากพระจติเจ้าเป็นสปัดาห์กว่าจะสรปุว่าหวัข้อทีล่กูจะไปพดูนัน้คอื “ความหวงั ความจรงิ และชวีติ”

ลกูได้เริม่ต้นโดยบอกกบัพวกเธอหลายร้อยคน (จ�าได้ว่ามาเกอืบหมดทัง้พทัยาเลย) ทีม่าฟังว่า  
คนเราทุกคนจะต้องด�ารงชีวิตโดยมี “ความหวัง” มิฉะนั้นแล้ว ชีวิตจะขาดพลัง ขาดแรงผลักดันที่จะ
ขบัเคลือ่นให้ชวีติไปสูจ่ดุหมายปลายทางทีเ่ราต้ังไว้ได้ แต่... จากประสบการณ์ของลูก “ความหวงั” กับ  
“ความจรงิ” อาจจะเป็นคนละเรือ่งในชวีติจรงิ และในการต้ัง “ความหวงั” ให้ตัวเองนัน้ เราจะงอมอืงอเท้า
รอพระเจ้าหรือสิง่ศักด์ิสทิธิโ์ยนพระพรลงมาจากสวรรค์ไม่ได้ เราต้องช่วยตัวเอง เราต้องท�างานหนกัเพือ่
ให้ก้าวข้ามอุปสรรคที่มาขวางกั้นเรา และไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใด เราต้องมีความเชื่อ ความศรัทธา 

จดหมายจากผู้อ่าน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน 
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ในพระศาสดา และหลกัธรรมของศาสนาของเรา และความเชือ่ความศรทัธานีแ้หละจะส่งเสรมิให้เราบรรลุ
ถงึ “ความหวงั” ในชวีติจรงิของเรา และส�าหรบัลูก ลูกนบัถือศาสนาครสิต์ ลูกมคีวามเชือ่ความศรทัธา 
ในองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกเต็มเปี่ยม.....

ตอนลูกพูดจบหลัง 1 ชั่วโมงที่ซิสเตอร์ให้เวลาไว้ หลายคนในหมู่ผู้ฟังร้องไห้ พวกเธอกรูเข้า
มาล้อมลูกไว้ และดูเหมือนจะนึกได้ ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้จนชิดตัวลูก มีคนหนึ่งถามขึ้นมาว่า “หนู
กอดพี่ได้ไหมคะ?” ลูกยิ้มและพยักหน้า เท่านั้นเอง เขื่อนท�านบแตก สตรีที่อาจคิดว่าสังคมรังเกียจ
พวกเธอก็โผเข้ากอดลูก เพราะทราบแล้วว่า ลูกไม่ได้รังเกียจพวกเธอเลย ไม่เพียงเท่านั้น พวกเธอ
ทกุคนยืน่ดอกมะลทิีถ่อืกนัคนละดอกมอบให้ลูก ช่วงเวลาในตอนนัน้ยังคงติดตรงึในความทรงจ�าของ
ลูกจนทุกวันนี้ ลูกได้รับการกอด การหอมแก้ม คละเคล้าด้วยน�้าตาทั้งจากผู้ฟังและตัวลูกเอง วินาที
นั้นเอง ลูกจ�าได้ว่า ลูกคิดถึงพระวาจาบทนี้ว่า “ท่านท�าสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต�่าต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง 
ท่านก็ท�าสิ่งนั้นต่อเรา” (มัทธิว 25:40)

ทุกวันนี้ ดอกมะลิทั้งหมดในวันนั้นถูกรวมเป็นช่อเดียวกันและถูกตั้งไว้บนโต๊ะตรงมุมห้อง
ท�างานของลูก วันเวลาผ่านไป แต่ความทรงจ�าอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักของพระเยซูเจ้าในหัวใจ
ของลูกที่มีให้กับสตรีเหล่านั้นยังคงอยู่ และจะมิมีวันเสื่อมคลายไปเลย

พระสงฆ์องค์หนึง่ทีล่กูเคารพรกัเคยพดูไว้ว่า “ความเชือ่ย่ิงแบ่งปัน ย่ิงเพิม่พนู” ช่างจรงิกระไร
เช่นนี ้ยิง่น�าเรือ่งราวชวีติทีผ่่านมาไปแบ่งปันให้ผูค้นฟังมากเท่าไร ย่ิงท�าให้ลูกเห็นถึงความรกัอันย่ิงใหญ่ 
ของพระองค์ทีม่ต่ีอมนษุยชาตมิากขึน้เท่านัน้ จากชวีติที ่“เกบ็ตก” จากหลมุพรางอนัใหญ่ใต้ดนิ ลกูลกุขึน้ 
มาแล้ว ลูกสู้ต่อ โดยลูกมี “ความหวัง” บนพื้นฐานของ “ความเชื่อ ความศรัทธา” อย่างแรงกล้า  
ลูกพูดได้อย่างเต็มปากว่า “ความเชื่อ ความศรัทธา” ของลูกนั้น มั่นคง หนักแน่นดั่งขุนเขาศิลา

ในตอนที่ลูกรับศีลล้างบาปเป็นลูกของพระองค์อย่างสมบูรณ์แล้ว หากลูกบอกใครถึง  
“ความหวงั” ทีล่กูมีในใจในขณะนัน้ เขากค็งพดูว่า ลกูนัน้ไม่บ้ากเ็มา แต่ลกูสวดภาวนาทลูถามพระองค์
แล้วลูกก็รู้สึกว่า พระองค์ทรงยิ้ม ไม่ได้ทรงต�าหนิลูกใน “ความหวัง” ของลูกนั้น ด้วยความเชื่อ 
ความศรัทธาอย่างเตม็เป่ียม ลกูกส็วดภาวนาของลกูเรือ่ยๆ ณ วนันี ้20 ปีผ่านไป “ความหวงั” ของลกู 
เมือ่ 20 ปีก่อน กเ็ป็นความจริงแล้ว ลกูจงึขอสรปุว่าในการด�ารงชวีติของคนเรา เราจ�าเป็นต้องม ี“ความหวงั”  
บวกด้วย “ความเชื่อ ความศรัทธา” บวกด้วย “ความขยันหมั่นเพียร” และหากสิ่งที่เราหวังและ 
สวดทูลขอนั้น เป็นไปตามน�้าพระทัยของพระองค์แล้ว ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้ในชีวิตนี้!

ลูกเขียนบทสวดนี้เสร็จอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสในวันฉลอง
ปัสกาปีนี้ 2018 ว่า

“The future has a name. And its name is Hope.”

I Love You, Your Holy Father ***

“องค์พระผูเ้ป็นเจ้าประทานให้ข้าพเจ้ามล้ิีน เหมอืนล้ินของศษิย์ท่ีพระองค์ทรงสอน เพือ่ข้าพเจ้า
จะได้รู้จักพูดจาให้ก�าลังใจแก่ผู้เหน็ดเหนื่อย” (อิสยาห์ 50:4)

        อาแมน
      ลูกของพระองค์คนหนึ่ง
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

not only... but also...   
ใช่เพียงแค่...แต่ยังมี

 
 ใช่เพียง สิ่งเดียว ที่โดดเด่น ใช่เท่า ที่เห็น เป็นทุกอย่าง 
ใช่แต่ แค่เธอ ที่จัดวาง ทุกสิ่ง พระสร้าง ช่างสวยงาม 
 ในความ หลายหลาก มากความคิด ชีวิต หลายมุม อย่ามองข้าม 
แท้จริง สิ่งดี มีทุกยาม ในความ ต่างไป จากใจเรา 
 ดุจดัง ดินสอ หลายแท่งสี คุณค่า นั้นมี เสมอเท่า 
ใช้ใจ สัมผัส และขัดเกลา ให้เงา ตัวกู ได้รู้ตัว 
 คือการ เห็นค่า ของคนอื่น จากจุด ที่ยืน ยังมองทั่ว 
สายตา แห่งใจ ไม่หมองมัว พังรั้ว ที่ล้อม น้อมใจเป็น.

ภัศม์
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