




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ประจ�าปี ค.ศ. 2018 กรกฎาคม

เพื่อบรรดาพระสงฆ์ ซึ่งต้องประสบกับความอ่อนล้าและโดดเดี่ยวในงานอภิบาล   

จะได้พบความช่วยเหลือและความบรรเทาในความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า   

และในมิตรภาพกับบรรดาเพื่อนพระสงฆ์

“คาทอลิกต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มของเราเอง  

อย่าแตกแยกและเห็นแก่ตัวเองเด็ดขาด นอกจากจะสามัคคีในกลุ่มคาทอลิกแล้ว  

ยังต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่พี่น้องคริสตชนต่างนิกายด้วย”

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
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พระเยซูเจ้าในหมู่ธรรมาจารย์
(ลก 2:41-50)

นักบุญลูกาเล่าเรื่องการถวายพระกุมารในพระวิหาร มีท่านสิเมโอนและประกาศกหญิง
อันนา กล่าวท�านายถึงพระกุมารว่าจะเป็นพระผู้ไถ่ที่ชาวอิสราเอลรอคอยและจะเป็นแสงสว่างส่อง
นานาชาติ (ลก 2:21-39) อีกทั้งยังได้เล่าว่าเมื่อปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสส เมื่อถวายพระ
กุมารเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 3 ท่านก็กลับไปยังนาซาเร็ธ และพระกุมารเจ้าทรงเจริญวัยขึ้น ทรงพระ
ปรีชาญาณอย่างสมบูรณ์และพระหรรษทานของพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์ นักบุญลูกาตัดตอนมา
เล่าอีกทีก็เมื่อพระกุมารมีพระชนมายุสิบสองพรรษา พระมารดาและนักบุญโยเซฟต้องพาพระกุมาร
ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อฉลองเทศกาลปัสกาตามธรรมเนียมที่เด็กชายชาวยิว เมื่ออายุได้ 12 ก็
เข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่แล้ว เมื่อการฉลองจบแล้ว ทั้งบิดาและมารดาก็เดินทางกลับบ้านโดยมิได้ทัน
สังเกต และคิดว่าพระกุมารคงเดินทางมากลับกลุ่มเพื่อนบ้านที่มาด้วยกัน เมื่อเดินทางไปได้หนึ่งวัน
แล้ว ท่านทั้งสองตามหาพระองค์ในหมู่ญาติและคนรู้จัก แต่เมื่อไม่พบจึงกลับไปกรุงเยรซูาเล็ม เพื่อ
ตามหาพระกุมาร และตามหาอยู่ 3 วัน จึงพบพระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่ท่ามกลางหมู่ธรรมาจารย์ 
ทรงฟังและไต่ถามเรื่องราวพระคัมภีร์กับผู้อาวุโสเหล่านั้น

แม่พระกล่าวกบัพระบตุรว่า “ลกูเอ๋ย ท�าไมจงึท�ากบัเราเช่นนี ้ดซิู พ่อกบัแม่ต้องกงัวลใจตาม
หาลูก” พระองค์ตรสัตอบว่า “พ่อกบัแม่ตามหาลกูท�าไม พ่อแม่ไม่รูห้รอืว่าลกูต้องอยูใ่นบ้านของพระ
บิดาของลกู” แต่ท่านทัง้สองกไ็ม่เข้าใจค�าตอบนี ้พระนางมารย์ีทรงเกบ็เรือ่งเหล่านีไ้ว้ในพระทยั แล้ว
นกับุญโยเซฟและแม่พระกพ็าพระบตุรกลบับ้าน และอกีครัง้หนึง่ทีน่กับญุลกูาบนัทกึไว้ว่า “พระเยซู
เจ้าทรงเจริญขึ้นทั้งในพระปรีชาญาณ พระชนมายุ และพระหรรษทานเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า
และต่อหน้ามนุษย์” (ลก 2:52) อันเป็นจบการบันทึกพระประวัติในวัยเยาว์ของพระกุมาร

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า... พระบุตรทรงต้องท�าภารกิจของพระบิดา และพระมารดาก็ไม่เข้าใจ 
ค�าตอบ แต่การไม่เข้าใจนีเ้องกค็อืการปฏบิตัติามน�า้พระทยัพระบดิา ร่วมแผนการไถ่บาปมนษุย์ของ
พระองค์ ขอพระองค์โปรดช่วยลกูให้รูจ้กัยอมปฏบิตัติามน�า้พระทยัของพระองค์ แม้บางครัง้ลกูกไ็ม่
เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิต หรือแม้บางครั้งลูกอาจมีเหตุผลตามประสามนุษย์ดีเพียงใดก็ตาม 
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ปกหน้า

ขอขอบคุณและร่วมดีใจกับพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ที่น้อมรับ
พระประสงค์ของพระเจ้า ซึ่งแสดงออกผ่านทางผู้ใหญ่... หลายฝ่าย... และสมเด็จ 
พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ประกาศให้พระคุณเจ้าเป็นพระสังฆราชองค์แรก ของ
สังฆมณฑลเชียงราย เมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2018 เวลาเมืองไทย 17.00 น.

คตพิจน์ทีพ่ระคณุเจ้าเลอืก “จงแบกไม้กางเขนของตน และตามเรามา” (มธ 16:24 ;  
มก 8:34) มีความหมายดีมากครับ

เราเข้าบ้านเณรเล็กยอแซฟ สามพราน ปีเดียวกัน มีอธิการคือ พระ
คาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู และต่อมาคือพระคุณเจ้าสังวาลย์ ศุระศรางค์ แต่ท่าน 
วุฒิเลิศเป็นรุ่นพี่ ตอนอยู่บ้านเณรเล็ก 10 ปี บ้านเณรใหญ่แสงธรรม 6 ปี ท่านวุฒิเลิศ 
เป็นหัวหน้าเสมอๆ เพราะท่านมีภาวะผู้น�า 

เมื่อรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสก่อนเพื่อนๆ ในรุ่นเดียวกัน
ท่านมีบุคลิกและรูปร่างคล้ายๆ กับ พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ยิ่งเมื่อตามท่านสังวาลย์ไปเชียงใหม่  

ค.ศ. 2004-2012 เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ และเป็นอุปสังฆราชของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ค.ศ. 2005-
2012 ท่านจึงรู้จัก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนดี และได้รับการยอมรับจากบรรดาพระสงฆ์ นักบวช สัตบุรุษ และพี่น้อง
ศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่

 ในโอกาสที่พระสังฆราชไทยไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา (Ad Limina Visit) วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 
2008 ท่านวุฒิเลิศได้มีโอกาสมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 แทนพระคุณเจ้าสังวาลย์ ศุระศรางค์ โดย
มีคุณพ่อลีวีโอ มัจจิ คณะปีเม เป็นล่ามภาษาอิตาเลียนให้ด้วย และในวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 (ครบ 10 ปีพอดี) 
ท่านก็มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสด้วย

ไม้กางเขนของคุณพ่อวุฒิเลิศใหญ่ขึ้น เมื่อกลับมาเป็นอุปสังฆราชของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ต้ังแต่ 
ค.ศ. 2012 ถึง 25 เมษายน ค.ศ. 2018 เป็นเวลา 6 ปีเต็ม ในวัย 67 ปี

ปกหน้าใน

พระเยซูคริสตเจ้า ผู้เสด็จคืนพระชนมชีพชนะความตาย ปฏิมากรรม
หินแกะสลัก ตั้งอยู่บนยอดหน้าบรรณของพระมหาวิหารนักบุญเปโตร กรุง
โรม ถัดจากรูปนี้ก็เป็นรูปนักบุญยอห์น บัปติสต์ และบรรดาอัครสาวกของ
พระเยซูเจ้า แต่แท้ที่จริงรอบลานพระมหาวิหารบนยอดหลังคาของเสาหินที่
เรียงรายก็เต็มไปด้วยรูปนักบุญต่างๆ เป็นจ�านวนมาก ซึ่งเป็นฝีมือแกะสลัก 
ของแบร์นีนี่และลูกศิษย์ของเขา (จีอันโลเรนโซ แบร์นินี เป็นประติมากรและ
สถาปนิกบาโรกที่มีชื่อเสียงในกรุงโรม เมื่อคริสตศตวรรษที่ 17 วิกิพีเดีย, 
เสียชีวิตเมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2223, โรม, อิตาลี ยุค: บารอก, จริตนิยม, 
สถานทีฝั่งศพ:มหาวหิารซันตามาเรยีมจัโจเร, โรม, อติาล,ี ผลงาน: มหาวหิาร
นักบุญเปโตร, St. Peter's Square, ฯลฯ )
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เพลงแร๊พก�าลังมา เชียงรายก�าลังจะมา

“....พรุ่งนี้ กี่พรุ่งนี้เธอก็ไม่กลับมา...” ถ้อยค�าในบทเพลงที่ผมฟังไม่รู้จักเบื่อ ของ 
วงไม้เมือง ในชื่อเพลงว่า เวลาไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน อยู่ในชุด การท�างานร่วมกันของ 
ไม้เมืองกับเสถียรท�ามือ ในชื่อชุดว่า “วันที่ความเหงาหาเราไม่เจอ”

ตั้งแต่ส�าเนียงเพลงในแบบล้านนาอย่าง จรัล มโนเพ็ชร สุนทรี เวชานนท์ ผมก็เห็น
ว่า ไม้เมืองนี่แหละ น่าจะสานต่อบทเพลงแห่งบรรยากาศเมืองเหนือได้ เสียงของผู้หญิงที่เป็น
นักร้องน�า มีเอกลักษณ์ ชัดเจนในการออกค�า แต่มีอารมณ์และบรรยากาศของเพลงแบบพูด
อะไรเป็นค�านั้น คือเหงาเป็นเหงา เศร้าเป็นรันทด สลดเมื่อมีบทโศก หรือจากลา แต่ก็ไม่ทิ้ง
ความหวังเมื่อมีเรื่องราวของก�าลังใจในบทเพลง ช่วงก่อนพิธีฉลองการสถาปนาสังฆมณฑล
เชยีงราย ผมได้แวะเวยีนไปฟังเสียงจรงิของนกัดนตรชีายหนุม่หญงิสาวคูส่ามภีรรยานี ้หลงัจาก 
ที่ชมผ่านการไลฟ์สดของวงมาระยะหนึ่ง หวานคมคือนิยามที่ผมให้

คุณพ่อเจ้าวัดใหม่ของสังฆมณฑลเชียงราย ซึ่งคุณพ่อท่านอยู่ได้ไม่นาน วัดนี้ก็ได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นอาสนวิหาร ช่วงท้าย ๆ  ของการเดินทางผมแวะพักที่นี่ คุณพ่อก็ใจดี พาไป 
เลีย้งข้าว บทสนทนาหนึง่คอื รายการทีวี คณุพ่อพดูถงึรายการ The Rapper ผมขออึง้ 3 นาที  
โดยส่วนตัวไม่คิดว่าจะมีคุณพ่อดูรายการนี้เหมือนที่ผมติดตามดูอยู่ และนอกจากว่าไม่คิดว่า
จะมีคุณพ่อดูแล้วบคุลกิในแบบท่าน ผมกไ็ม่คดิด้วย แต่คณุพ่อได้เล่าเหตผุลทีน่่าสนใจกว่านัน้

รายการ The Rapper เป็นรายการทีว่่าด้วยการชงิการเป็นทีห่นึง่ของราชาเพลงแร๊พ 
โดยให้ผูส้นใจเข้ามาร่วมรายการ ค่อย ๆ  ผ่านรอบต่าง ๆ  ไป มทีมีโดยมหีวัหน้าทมีเป็นนกัแร๊พ 
ชือ่ดงัของเมอืงไทย คนเหล่านีจ้ะเป็นโค้ช และมโีปรดวิเซอร์อกี 2 คน ท่ีจะคอยเป็นผู้ช้ีเป็นชีต้าย 
ตัดสิน รายการในแบบนี้ออกมาพร้อม ๆ  กันอีกหนึ่งรายการ คือ Show Me The Money 
ส่วนในรายการที่ว่านั้นคุณพ่อได้ให้ข้อสังเกตว่า โค้ช 3 ใน 4 เป็นแร๊พเปอร์ที่เป็นคนจังหวัด
เชียงราย

“เพลงแร๊พก�าลงัมา” ใครสกัคนพดูกรอกห ูผมเชือ่ว่าการมาของบางอย่างเป็นเรือ่งของ
กระแส ไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไร เป็นแฟชั่น บางทีมีธุรกิจที่แอบสอดแทรกตัวเองอยู่ในนั้น การ
แร๊พดูๆ  กค็ล้ายการเล่นเพลงฉ่อยในอดตี มดีนตร ีมกีารร้องแต่ไม่ได้เป็นท�านอง เป็นการพดู 
ซะมากกว่า ให้ตรงจังหวะ ให้มีเรื่องราว บางครั้งเป็นการด้นสด บางครั้งมีการเตรียมตัวมา
อย่างดี บางทีเป็นพลงใหม่ บางทีเป็นเพลงเก่าที่เอามาใส่จังหวะ และใส่ท่อนเนื้อแร๊พ แต่สิ่งที่ 
กระตุกต่อมให้ผมติดตามคือ ผมชอบศิลปินที่ท�าอะไรด้วยตัวเองได้ แล้วแร๊พเปอร์หลายคน
ได้แสดงว่า พวกเขาสร้างเนื้อร้อง และเรื่องราวขึ้นมาด้วยตัวเอง ที่ส�าคัญมันถูกดัดแปลงมา
จากการใช้ชีวิต

“สงัฆมณฑลเชยีงรายก�าลงัมา” อกีหลายก้าวของการก่อต้ัง การจัดการ การวางรากฐาน 
อีกหลายผู้คน อีกหลายปัจจัย และอีกหลายความร่วมมือ ผมเชื่อว่า การมาของสังฆมณฑล
ใหม่ เป็นความรู้สึกที่ดี และภาพที่สวยงาม เราปรารถนาจะบันทึกบทใหม่ของพระศาสนจักร
ด้วยสิ่งดี ๆ เราต้องช่วยกัน

ความร่วมมือก�าลังจะมา ไม่หรอก มันมานานแล้วนะ
บรรณาธิการบริหาร

อุดมศานต์ กรกฎาคม 2018  5 
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ปฏิทิน
เดือนกรกฎาคม

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  
ขอเชิญร่วมฉลองการสถาปนาสังฆมณฑล
เชียงราย พิธีบวชพระสังฆราชยอแซฟ  
วุฒิเลิศ แห่ล้อม และเปิดเตรียมฉลอง 350 ปี  
มิสซังสยาม (ค.ศ. 1669-2019)  
โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  
ประธานพิธี เวลา 10.00 น.  
ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

สังฆมณฑลจันทบุรี  

ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกร

ยอห์น บัปติสต์ ศิรวิชย์ มารีย์พัฒนกิจ  

โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  

ประธานพิธี เวลา 10.00 น.  

ที่วัดอารักขเทวดา โคกวัด จ.ปราจีนบุรี

สังฆมณฑลนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมพิธีสุวรรณสมโภชสังฆมณฑลนครสวรรค์  

และพิธีถวายอาสนวิหารนักบุญอันนา โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย 

ประธานพิธี เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี  

ขอเชิญฉลองนักบุญคามิลโล เด แลลลิส  

องค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย 25 ปี ชีวิตนักบวช  

คุณพ่อเอกชัย  ผลวารินทร์  

โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  

ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี ประธานพิธี  

เวลา 10.30 น.  

ที่ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียน โคกวัด /  

อารามคณะนักพรตหญิงพระมหาไถ่  

อ.เมือง จ.นครราชสีมา  เวลา 10.30 น.  

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์   

ประธานพิธี

วันที่ 7 กรกฎาคม

วันที่ 14 กรกฎาคม

วันที่ 21 กรกฎาคม

วันที่ 28 กรกฎาคม

7 14

21
28
ไม้กางเขนของคุณพ่อวุฒเิลศิ ใหญ่มากขึน้ เมือ่ได้ “ตอบรบั” มาเป็นพระสงัฆราชของสงัฆมณฑลเชยีงราย  

อาสนวิหารใหม่ แต่พระเจ้าทรงสัญญาประทานพระหรรษทานความช่วยเหลือมาให้ทันเวลา “เสมอ”

“ท่านทั้งหลายไม่เคยเผชิญกับการผจญใดๆ ที่เกินก�าลังมนุษย์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรง
อนุญาตให้ท่านถูกผจญเกินก�าลังของท่าน แต่เมื่อถูกผจญพระองค์จะประทานความสามารถให้ท่านยืนหยัด
มั่นคง และหาทางออกได้” (1คร 10:13)

ขอพี่น้องช่วยกันอธิษฐานให้ท่านยอแซฟ วุฒิเลิศ รับพันธกิจพิเศษนี้อย่างดี ขอขอบคุณทุกท่านและ
ร่วมใจในพระพรของพระองค์ด้วยกันเสมอ

 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2018
ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์

พระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่

ต่อจากหน้า 4
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การตั้งสังฆมณฑลใหม่
(ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร)

สกู๊ป
คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

อนัดบัแรก ให้ตระหนกัว่า 
นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการต้ัง
สังฆมณฑลใหม่เท่านั้น แต่ยัง 
เกี่ยวกับการก�าหนดเขตในแผนที่
ต่างๆ อย่างแน่นอน ยกระดับ
เท่ากับสังฆมณฑล ซ่ึงประมวล
กฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 368 
ระบุไว้ชัดเจน

ประมวลกฎหมายพระ
ศาสนจักรมาตรา 373 ก�าหนดว่า  
“ผู ้ทรงอ�านาจสูงสุดแต่ผู ้ เดียว
เท่านั้น มีอ�านาจจัดตั้งพระศาสน-
จักรเฉพาะถิ่น เมื่ อได ้ตั้ งขึ้น
อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 
พระศาสนจักรเฉพาะถิ่นก็เป ็น
นิติบุคคลโดยตัวบทกฎหมายเอง”

8  อุดมศานต์ กรกฎาคม 2018
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สมณกฤษฎีกาว่าด้วยหน้าที่ของพระ
สังฆราชในการอภิบาลสัตบุรุษ (CHRISTUS 
DOMINUS, nn. 22-24) ของสภาสังคายนา
วาติกันที่ 2 ก�าหนดกฎเกณฑ์เพื่อการฟื้นฟูเขต
ต่างๆ ของพระศาสนจักร ในเอกสาร Motu 
Proprio “ECCLESIAE SANCTAE” 
(12ş1) ได้ยืนยันระเบียบการปฏิบัติแบบ
เดียวกนั กฎเกณฑ์บางส่วนเหล่านีใ้ช้ส�าหรบัการ
ตั้งแขวงใหม่ของพระศาสนจักรด้วย  

ในประมวลกฎหมายของพระศาสนจักร
มาตรา 431 วรรค 1 ระบุว่า: “พระศาสนจักร
เฉพาะถิ่นที่อยู่ใกล้กัน ต้องรวมกันเป็นแขวง
ของพระศาสนจักรอันมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน เพื่อ
กิจการด้านการอภิบาลร่วมกันของสังฆมณฑล
ท่ีอยู่ใกล้กัน เพื่อจะได้รับการสนับสนุนตาม
สภาพของบุคคลและสถานที่ และเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างพระสังฆราชสังฆมณฑล
ด้วยกันเองให้ดียิ่งขึ้น” วรรค 3 ของมาตรา
อันเดียวกันนี้ ระบุว่า “ผู้ใหญ่สูงสุดของพระ
ศาสนจักรแต่ผู้เดียว มีอ�านาจการตั้ง การยุบ 
หรือการเปลี่ยนแปลงแขวงของพระศาสนจักร 
หลังจากที่ได้ฟังความคิดเห็นของพระสังฆราชที่
เกี่ยวข้องแล้ว”

การน�าเสนอมิใช่เพียงความคิดแบบ
ลอยๆ หรอืปราศจากการไตร่ตรองอย่างละเอยีด
เกี่ยวกับเรื่องนี้เท่านั้น แต่จะต้องอธิบาย หรือ
ให้ค�าชี้แจงแบบที่เป็นรูปธรรมด้วย เราสามารถ
กล่าวว่า สนัตะส�านกัยนิดรีบัข้อเสนอของบรรดา
พระสังฆราชเสมอ เพื่อการพิจารณาและการ
รับหลักการ ต่อเมื่อผู้น�าเสนอต้องด�าเนินตาม
เงื่อนไข อันสรุปได้ดังต่อไปนี้

1) จ�าเป็นที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ได้มี
โอกาสแสดงความเห็นเรื่องดังกล่าวด้วย

2) จ�าเป็นต้องถือตามเงื่อนไขต่างๆ ที่
ระบุไว้ในเอกสารข้างต้น 

3) เป็นพิเศษต้องมีจ�านวนพระสงฆ์พอ
สมควรเพือ่จะอภบิาลสตับรุษุให้ด�าเนนิไปอย่างดี

4) บุคลากรท่ีท�างานท้ังในด้านอภิบาล 
ในด้านการอบรม และในด้านการสงเคราะห์ 
ของสังฆมณฑลแม่ และของเขตใหม่ ต้องแบ่ง
เท่าเทียมกนัโดยให้ค�านงึถงึสถานะตามความเป็น
จริงทุกประการ

5) จ�าเป็นต้องแบ่งบรรดาสามเณรใหญ่
ด้วย ซ่ึงตามปกติให้ถือหลักว่าเขาเหล่านั้นต้อง
อยู่ในเขตซึ่งเป็นภูมิล�าเนาของตนเอง

6) อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขที่ส�าคัญที่สุด
เพื่อการต้ังสังฆมณฑลใหม่ คือ การสรรหาผู้
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น
พระสังฆราช (คนแรก) ของสังฆมณฑลใหม่ 
แน่นอนเขาจะต้องมีความสามารถดูแลฝูงแกะ 
และจัดการในสิ่งที่จ�าเป็นต่างๆ อย่างพิเศษ

แน่นอนในเรื่องการต้ังสังฆมณฑลใหม่
นี้ต้องได้รับการรับรองและแสดงความคิดเห็น
จากบรรดาพระสังฆราชในสภาพระสังฆราชของ
ประเทศนั้น เพราะถ้าปราศจากการสนับสนุน
และความช่วยเหลือของท่านเหล่านั้น ผู้มีอ�านาจ
สงูสดุของสนัตะส�านกัไม่สามารถทีจ่ะตดัสนิอย่าง 
เด็ดขาดได้ ส่วนผู้แทนพระสันตะปาปา (พระ
สมณทูต) นั้นต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
บรรดาพระสังฆราชท้องถิ่น เพื่อจะได้สามารถ
แนะน�าในสิง่ทีเ่อือ้ประโยชน์แก่ศาสนจกัรท้องถิน่ 
และท่านต้องแสดงความคดิเห็นของท่านเอง ต่อ
กระทรวงที่เกี่ยวข้องของสันตะส�านัก

มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ เสนอต่อ
ที่ประชุมคณะสงฆ์

และสภาภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม่ 13 
มีนาคม ค.ศ. 2014
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บัดนี้ท่านถือกางเขนไว้ในมือแล้ว รอผู ้
ร่วมทาง และฝูงชุมพา มาฟังถ้อยค�าจากปากของ 
พระสงัฆราชองค์ล่าสดุของเรา พระคณุเจ้ายอแซฟ  
วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ทรงสถาปนา 
สงัฆมณฑลเชยีงราย แยกจากสงัฆมณฑลเชยีงใหม่  
และอยู ่ ในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุง เทพฯ  
ทรงแต่งตั้งคุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม  
อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อายุ 67 ปี 
เป็นพระสงัฆราชองค์แรกของสงัฆมณฑลเชยีงราย 
วันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2018 

ท่ามกลางการรอคอยอันเนิ่นนาน ถ้านับ 
ให้นานไปกว่า ปี 2 ปี ก็ต้องบอกว่า เป็นสิบปี  
เมื่อจ�านวนคาทอลิกเร่ิมมีสถิติมากข้ึน ปีต่อปี  
เมื่อระยะการเดินทางของงานอภิบาลดูจะไกล 
หลากหลาย และปกครองไม่ทัว่ถงึ เมือ่ความพร้อม
ของพื้นที่ บุคลากร การตระเตรียมต่าง ๆ เริ่ม 
เป็นรูปเป็นร่างและลงตัว ไม่ใช่พื้นที่ที่ไม่เคยม ี
นายชุมพาบาล หรือการปักรากฐานของความเชื่อ
ลงไว้มาก่อน แต่เป็นการขยับให้แน่นกระชับ และ
ดูแลกนัอย่างทัว่ถงึมากขึน้ “สงัฆมณฑลเชยีงราย” 
จึงเปิดบันทกึหน้าหนึง่ พร้อมกบัผูน้�าฝงูชมุพาบาล 
ตัวจักรส�าคัญแห่งการขับเคลื่อน

แบกกางเขนขึ้นเขา  
เข้าเชียงรายไปกับพระสังฆราชองค์ล่าสุด

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
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ชีวิตวัยเด็กของพระคุณเจ้าวุฒิเลิศ แห่ล้อม

พ่อเกิดวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1951 / 
พ.ศ. 2494 เป็นสตับรุษุวดัพระวสิทุธวิงส์ ล�าไทร 
คลอง 12 มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน พ่อเป็นคน
สุดท้อง คนที่ 8 บิดาของพ่อเป็นคนไทยเชื้อสาย
เวียดนาม พ่อก็เรียกบิดาของพ่อว่า “จา” ส่วน
แม่มีเชื้อสายมอญ เป็นพุทธ เมื่อมาแต่งงานกับ
บิดาของพ่อ จึงมาล้างบาปเป็นคาทอลิก ปรากฏ
ว่าแม่เป็นคนศรัทธา มีความเชื่อในพระเป็นเจ้า 
ในความรู้สึกของพ่อ แม่เคร่งกว่าบิดาเสียอีก 

พ่อเติบโตมากับพวกพี่ๆ และเนื่องจาก
เป็นคนเล็ก พี่ๆ จึงดูแลเอาใจใส่ พาไปโรงเรียน 
ช่วยเหลือทุกอย่าง พ่อจะรักแม่มากและสนิทกับ
แม่เป็นพิเศษ 

ส่วนหน้าที่ที่บ้าน เนื่องจากอาชีพที่บ้าน
คือรับจ้าง บิดาของพ่อเป็นช่างไม้ พวกพี่ๆ เป็น
ครูบ้าง ค้าขายบ้างเล็กๆ น้อยๆ รับจ้างบ้าง 

เนื่องจากเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะยากจนก็ว่า
ได้ พวกเราจึงต้องช่วยเหลือกัน 

ตอนเล็กๆ ไปวัดช่วยมิสซา คุณพ่อ 
เจ้าวัดกม็ขีนมให้ทาน ตามประสาเดก็ๆ พ่อเรยีน 
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ล�าไทร ตั้งแต่ชั้น ป.1 
จนถึง ป.4 พอจบ ป.4 ตั้งใจว่าจะเข้าบ้านเณร 
จะต้องไปเข้าบ้านเณรที่ศรีราชา เพราะว่าตอน
นั้นยังไม่มีบ้านเณรยอแซฟ บังเอิญปีนั้นทาง
ศรีราชาไม่รับแล้ว เพราะว่า เป็นช่วงที่บ้านเณร
ยอแซฟ ก�าลังแยกออกมา พ่อจึงต้องเรียน ป.5 
ที่โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ล�าไทร อีกปีหนึ่ง จน
กระทั่งจบ ป.5 แล้วก็ไปเข้าชั้น ป.6 ที่โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ์ ที่บ้านเณรยอแซฟ พ่อเป็นรุ่น
แรกท่ีเขาสร้างบ้านเณรขึน้ แต่กไ็ม่ได้หมายความ
ว่าพ่อเป็นรุ่นท่ีโตท่ีสุด เพราะรุ่นโตท่ีสุดนั้นเขา
ย้ายมาจากศรรีาชา แล้วพ่อเข้าไปตอนนัน้กเ็ข้าไป
เรียนชั้น ป.6 

อุดมศานต์ กรกฎาคม 2018  11 

crist 1-80 July 61.indd   11 6/21/61 BE   1:58 AM



ท�าไมถึงสนใจเข้าบ้านเณร

 มันก็มีเหตุนะ เพราะเล็กๆ นั้น อยู่ชั้น 
ป.3-ป.4 พอรับศีลมหาสนิทแล้ว ก็ไปช่วยมิสซา
มาตลอด ได้เห็นรุ่นพี่ๆ ที่ไปบ้านเณรที่ศรีราชา 
พอปิดเทอมกลับมาเรียบร้อย ดูดี ดูมีสง่าราศี 
และก็รู้ข่าวว่า ที่บ้านเณรเขามีเล่นฟุตบอล มี
กิจกรรมต่างๆ เราก็ชอบ จึงตัดสินใจว่าจะไป 
บ้านเณรดูสว่ิามันจะเป็นอย่างไร ตอนนัน้กไ็ม่คดิ 
มากมายเกี่ยวกับกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ 
แต่หลักๆ คืออยากจะไป อยากจะเป็นแบบพวก
พี่เขา คิดแค่นั้นนะ

ตอนนั้นคุณพ่อท่านใดเป็นผู้ส่งเข้าบ้านเณร

 คุณพ่ออาแบล เก่ง พานิชอุดม เป็น 
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร ตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้ว  
คุณพ่ออาแบล ท่านอยู่วัดพระวิสุทธิวงส์ ล�าไทร 
นานมาก น่าจะประมาณ 30 ปี ตอนนั้นพ่ออายุ
ประมาณ 12-13 ปี ในปีนัน้ มคีนทีเ่ข้าไปบ้านเณร 

ด้วยกันเยอะมาก สามเณรวัดพระวิสุทธิวงส์ 
ล�าไทร เยอะพอๆ กับสามเณรวัดนักบุญเปโตร 
สามพราน วัดล�าไทรมี 24 คน สมัยก่อนเวลา
เราเป็นเณร เราต้องไปนอนวัด บ้านของคุณพ่อ
เจ้าวัดสมัยก่อน จะมีระเบียงรอบๆ นอนกางมุ้ง 
สนุกดีตอนเป็นเณร
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อธิการบ้านเณรตอนนั้นคือใคร

 อธกิารบ้านเณรองค์แรก ตอนทีพ่่อเข้าไป
บ้านเณรยอแซฟ คือคุณพ่อทองดี กฤษเจริญ  
ท่านเป็นอธิการประมาณ 3-4 เดือน ก็เสียชีวิต 
คณุพ่อทองดเีสียชีวติ คณุพ่อเสวยีง ศรุะศรางค์ 
ก็รักษาการ ประมาณ 2-3 เดือน ผู้ที่มาเป็น
อธิการองค์ต่อมาก็คือ คุณพ่อฮั่วเซี้ยง กิจบุญชู 
หรือ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พ่อก็ 
อยู ่สมัยอธิการท่านนี้ คือ คุณพ่อฮั่วเซ้ียง  
มาตลอด จนกระทั่งคุณพ่อฮั่วเซี้ยง ได้เป็น 
พระสังฆราช 

ความประ ทับ ใจชี วิ ต ในบ ้ าน เณรเล็ก  

บ้านเณรกลาง 

บ้านเณรกลางสมัยพ่อยังไม่มี บ้านเณร
กลางเกดิข้ึนมาจากพวกเรา คือพ่อและเพือ่นๆ ที่
เป็นครูเณร ซึ่งครูเณรก็คือ เรียนจนกระทั่ง จบ 
ม.ศ.3 หรือ ม.ศ.5 พอจบ ม.ศ.5 ก็ต้องเป็น 
ครูเณร อยู่ที่บ้านเณรอีก 2 ปี ในระหว่างที่เป็น
ครอูยู ่2 ปี กม็คีรเูณรจากกรงุเทพฯ จากจันทบุรี 
จากราชบุรี เราประชุมกันมีความเห็นร่วมกันว่า 
ก่อนที่จะไปบ้านเณรใหญ่นั้น ควรจะให้เณรมา
รวมกัน มันเป็นความคิดที่พวกเราที่เป็นครูเณร
ประชุมตกลงกัน มี คุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร 
รุ่นเดียวกับพ่อ เขาเป็นครูเณรของทางราชบุรี 
และก็มีครูเณรจากจันทบุรี ก็ตกลงกัน แล้วก็
ไปเสนอผู้ใหญ่ว่า น่าจะมีบ้านเณรกลาง ก็เป็น
ความคิดที่ทางพระสังฆราชรับไปพิจารณา จึง
มีบ้านเณรกลาง เพราะฉะนั้น พ่อไม่เคยผ่าน 
บ้านเณรกลาง ส่วนเวลาที่มาที่บ้านเณรใหญ่นั้น 
เราจบ ม.ศ.5 แล้ว และเป็นครูเณร 2 ปี แล้ว
ก็เข้าบ้านเณรใหญ่

ชีวิตในบ้านเณรใหญ่ 

บ้านเณรใหญ่ ปีแรกทีเ่ข้าไปนัน้ คณุพ่อ
บรรจง อารีพรรค (พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง 

อารีพรรค) เวลานั้นท่านเป็นอธิการ พ่อเป็นรุ่น 
ที่ 3 ของแสงธรรม รุ ่นที่ 1 คือคุณพ่อ
ไพฑูรย์ หอมจินดา (อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ)  
ส่วนรุ ่นที่ 2 คือคุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ 
(อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) คุณพ่อสมชัย 
(สังฆมณฑลจันทบุรี) รุ่นที่ 3 คือ คุณพ่อชีวิน  
สวุดนิทร์กรู (สงัฆมณฑลราชบุร)ี คณุพ่อกติติศกัดิ์  
กาญจนธานินทร์ คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์  
(อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) ฯลฯ 

ชีวิตพระสงฆ์ วันที่ได้รับศีลบวช

เป็นผู้แทนองค์พระคริสต์อย่างสมบูรณ์

พ่อได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ โดย
พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุข 
อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ วันท่ี 3 สงิหาคม 1980  
ท่ีหอประชมุวดันกับุญเปโตร สามพราน เพราะว่า
วัดถูกไฟไหม้ จึงใช้หอประชุม เมื่อ 38 ปีแล้วจ�า
ได้ว่า ชาวบ้านตัดไม้ไผ่มาท�าเป็นร้าน แล้วก็เอา
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ทางมะพร้าวมาท�าเป็นเต็นท์ แบบสมัยโบราณ 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นพ่อบวชพร้อมกัน 
7 องค์ คือ คุณพ่อสมโภชน์ พูลโภคผล คุณพ่อ 
ชัยยะ กิจสวัสดิ์ คุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจน-
ธานินทร์ คุณพ่อไพริน เกิดสมุทร คุณพ่อสุรชัย  
กิจส วัสดิ์  คุณพ ่อบรรจบ โสภณ และ 
ตัวพ่อเอง

เริ่มต้นชีวิตสงฆ์ กับงานอภิบาลประชา

สัตบุรุษ

ตอนเริ่มต้นนั้น มีหลายแห่ง ตอน
แรกเลยผู้ใหญ่ก�าหนดให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
วัดนักบุญเปโตร สามพราน แต่จริงๆ คือไม่ได้
ไป เพราะว่า ค�าสั่งต่อมาให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
อาสนวิหารอัสสัมชัญ ยังไม่ทันได้จัดข้าวของ
อะไร ประมาณกลางเดือนกันยายน วันเทิดทูน
ไม้กางเขน 14 กนัยายน ค.ศ. 1981 กไ็ด้รบัค�าสัง่
ให้ย้ายไปอยูท่ีว่ดันกับญุเทเรซา หนองจอก เพือ่
ไปดแูลโรงเรียน เพราะว่าตอนนัน้ทีโ่รงเรียนไม่มี
ครูใหญ่ แล้วพ่อสอบได้วุฒิครู ทางผู้ใหญ่จึงให้

ไปเป็นครใูหญ่ท่ีโรงเรยีนเซนต์เทเรซา หนองจอก 
ก็สนุก เป็นทั้งครูใหญ่ด้วย ดูแลวัดด้วย ตอน
นั้นไปอยู่กับคุณพ่อยอลี ท่านน่ารัก เป็นมิชชัน-
นารีอาวุโส เป็นคนใจดี แต่ท่านอยู่ได้ประมาณ 
5-6 เดือน พอสิ้นปีท่านก็เกษียณ พ่อจึงต้อง
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รับผิดชอบทั้งวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก และ 
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ ทั้งสอง
วัดนี้ มีความสุขมาก ตอนนั้นยังหนุ่ม ท�างาน
ไปก็สนุก มีเพื่อนๆ มีเยาวชน ที่มาเล่นฟุตบอล 
เล่นบาสเกตบอล กเ็ป็นชวีติทีด่ ีได้อยูก่บัซสิเตอร์ 
ที่เป็นเหมือนแม่ของพ่อ คือ ซิสเตอร์อาลิส 
ประพันธ์ สุจิตรานันท์ (โหน่ย) คณะพระหฤทัย
ของพระเยซเูจ้าแห่งกรุงเทพฯ ตอนนีท่้านเสยีชวีติ
ไปแล้ว ตอนอาย ุ103 ปี พ่อกต็ดิตามและมคีวาม
เคารพรกัท่าน ท่านเลีย้งดพู่อมาตัง้แต่สมยัทีเ่ป็น
เณรเล็ก เพราะท่านเคยอยู่ที่วัดล�าไทร พ่อไปอยู่
บ้านเณรใหญ่ ท่านก็ไปอยู่ที่นั่น พ่อย้ายไปอยู่ที่
วัดหนองจอก ท่านกไ็ปเป็นอธกิารทีน่ัน่ ซสิเตอร์ 
เป็นคนใจดี รักเณร รักพระสงฆ์เหมือนลูก 
ท่านก็ดูแลเอาใจใส่ ที่หนองจอกเราได้อะไรๆ 
เยอะในชีวิต ได้รู้จักกับพี่น้องที่เป็นพุทธ และ
โดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นมุสลิม ที่หนองจอก มี 
3 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม คริสต์ก็มีน้อย 
มุสลิมมเียอะ ประมาณ 40 เปอร์เซน็ต์ กม็คีวาม

สขุด ีแล้วพ่อกม็าช่วยทีว่ดัหวัตะเข้บ้าง มคีณุพ่อ
สรุชยั ชุม่ศรพีนัธ์ุ (พ่อเลก็) และมคีณุพ่อวรยทุธ 
กิจบ�ารุง ที่ไปช่วยงานด้วย

พ่ออยูท่ี่หนองจอก 4 ปีครึง่ มคี�าสัง่โยกย้าย 
พ่อก็ย้ายมาที่วัดแม่พระฟาติมา มาเป็นครูใหญ ่
และเป็นเจ้าอาวาสด้วย ท่ีวัดแม่พระฟาติมาม ี
คุณพ่อผู้ช่วย คือ คุณพ่อเอกพร นิตตะโย และ
คณุพ่อคมสนัท์ ยนัต์เจรญิ อยูวั่ดแม่พระฟาติมา 
ได้ 4 ปีครึ่ง ก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านเณรยอแซฟ ไป
เป็นครูใหญ่ท่ีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 6 ปี 
จึงย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแม่พระลูกประค�า  
กาลหว่าร์ วดักาลหว่าร์ปกตจิะเป็นวดัทีค่ณุพ่อพดู 
ภาษาจีนได้ พ่อพูดไม่ได้ แต่ก็สนุกดี สัตบุรุษที่
วัดกาลหว่าร์น่ารักดี มีความศรัทธา และเคารพ
พระสงฆ์ ท่ีนัน่พ่อต้องถวายมสิซาภาษาจีน เวลา
จะถวายมิสซาภาษาจีน ก็ต้องให้ชินแสมาอ่าน
ให้ฟัง แล้วพ่อก็จดเป็นภาษาไทย และก็เอามา
ถวายมิสซา ที่วัดกาลหว่าร์วันแรก นับเป็นเรื่อง
ที่สนุกสนานมาก พอมาถึงเขาให้พ่อถวายมิสซา 
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ตอนนั้นพ่อถวายมิสซาภาษาไทย พอจบมิสซา 
ออกมานอกวัด อาม่าคนหนึ่ง มายืนอยู่หน้าวัด  
พดูภาษาไทยไม่ได้ แต่พ่อกพ็อจะรู้ภาษาจนีอยูบ้่าง 
นดิหน่อย อาม่ากถ็ามว่า “อาเส่งห ูลือ้โหง่วจบัหว่ัว”  
(คุณพ่อ ลื้ออายุ 50 เท่าไหร่แล้ว) ซึ่งตอนนั้น 
พ่อยงัไม่ถึง 50 (หวัเราะ) พ่อกเ็ลยบอกอาม่าไปว่า  
ยงัไม่ถงึ 50 แค่ 40 กว่า จรงิๆ คอืพ่ออาย ุ45 ปี  
พ่อกเ็ลยข�า ก็บอกอาม่าไปอย่างนัน้ ตอนอยู่ทีก่าลหว่าร์  
รู้สึกดี สนุก ได้รู้จักพี่น้องสัตบุรุษ พวกเขามีน�้าใจดี 

ตอนที่พ่ออยู่ที่กาลหว่าร์ พ่อได้ไปอยู่ที่
อาคารกาลหว่าร์ (แฟลต) เพราะว่าตอนนั้นทาง
วดัก�าลงัปรับปรุงบริเวณทัง้หมดเพือ่สร้างบ้านพกั
พระสงฆ์ บ้านซิสเตอร์ บ้านพักพนักงาน พ่อ
ก็เลยเช่าห้องอยู่บนอาคารกาลหว่าร์ ท�าให้รู้จัก
มักคุ้นกับพี่น้องชาวกาลหว่าร์ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน
ในอาคารนั้น 

จากนั้นทางผู้ใหญ่มอบหมายให้ไปเป็น
อธิการบ้านผู้หว่าน 4 ปี แล้วก็ได้ไปช่วยงานที่
สังฆมณฑลเชียงใหม่ 

ช่วยงานพระศาสนจักรท้องถิ่นแห่งล้านนา 

สังฆมณฑลเชียงใหม่

พ่ออยูท่ี่สงัฆมณฑลเชยีงใหม่ 8 ปี ท�างาน
กับพระคุณเจ้ายอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค ์ 
ท�าหน้าที่ดูแลสังฆมณฑล เป ็นเจ ้าอาวาส 
อาสนวิหารพระหฤทัย และอุปสังฆราช ดูแล
ช่วยเหลือเยี่ยมเยียนวัดต่างๆ ในสังฆมณฑล 
5 ปี และท�างานกับพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ 
วีระ อาภรณ์รัตน์ 3 ปี และในช่วงงานวันบวช
พระคุณเจ้าวีระ พ่อก็เป็นแม่งาน ช่วยจัดเตรียม
สิ่งต่างๆ ให้พระคุณเจ้าวีระ พ่อแซวพระคุณเจ้า
วีระว่า “เมื่อ 9 ปีที่แล้วผมจัดงานให้พระคุณเจ้า 
มาคราวนี้ต้องถูกเอาคืนแล้ว พระคุณเจ้าต้อง 
จัดงานให้ผมบ้าง”
กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ณ อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

ท�าหน้าที่ที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ครบ 8 
ปี แต่จรงิๆ ต้อง 9 ปี จงึจะครบ 3 วาระ แต่พระ
คาร์ดนิลัฟรงัซิสเซเวยีร์ เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ 
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ขอตัวให้พ่อกลับมากรุงเทพฯ พ่อขอพระคุณเจ้า
เกรยีงศกัดิว่์า ผมขอไม่ท�างานบรหิารแล้ว ขอไป
ท�างานอยูว่ดัเลก็ๆ วดัอะไรกไ็ด้แถวๆ กรงุเทพฯ นี้  
พระคุณเจ้าเกรียงศักด์ิบอกว่า เด๋ียวจะดูให้  
เสร็จแล้วก็ประกาศออกมาว่า วัดเล็กกว่านี้ไม่มี
แล้ว ก็คือวัดที่ส�านกัพระสังฆราชนั้นเล็กสุดแล้ว 
ให้ไปช่วยงาน พ่อก็ยินดี 

พ่ออยู่กรุงเทพฯ เป็นอุปสังฆราช 6 ปี 
ช่วยดูแลรับผิดชอบต่างๆ ถามว่าเหนื่อยไหม  
ก็เหนื่อยนะ เพราะว่าเป็นอัครสังฆมณฑลใหญ่  
มีคนจ�านวนมาก มีเรื่องราวต่างๆ มากมาย  
ที่จะต้องดูแล จัดการ บริหารหนักพอสมควร

จิตตาธิการสมาคมนักบุญวินเซนเดอปอล 

จิตตาธิการชมรมนักธุรกิจคาทอลิก และ

อื่นๆ 

ตั้งแต่เป็นพระสงฆ์มา พ่อก็เคยเป็น 
ผู้ช่วยพระสังฆราช ช่วยงานฝ่ายสังคม เป็นฝ่าย
บุคลาภิบาล 

ในส่วนของงานวินเซนเดอปอลนั้น เป็น
มรดกที่พ่อได้รับมาจากคุณพ่อยอลี ตั้งแต่สมัย
ที่บวชเป็นพระสงฆ์ใหม่ๆ เพราะว่าคุณพ่อยอลี 
เป็นผู้น�าวินเซนเดอปอล เข้ามาในประเทศไทย 
แล้วท่านก็ชรามากแล้ว ท่านเห็นพ่อคงจะชอบ
งานด้านนี้ จึงให้พ่อดูแลรับงานนี้ พ่อก็ดูแล
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตั้งแต่บวชใหม่ๆ จึงมี
ความเข้าใจในจิตตารมณ์ของวินเซนเดอปอล 
พอสมควร และคิดว่าเป็นงานที่ดี ท�าแล้วม ี
ความสุข เพราะว่าได้ช่วยเหลือ และได้ท�าให้ 
คนอื่นได้รับความบรรเทาทุกข์บ้าง 

ส่วนที่ต้องมาเป็นจิตตาธิการของคณะ
อื่นๆ พ่อก็เป็นตามวาระตามหน้าท่ีท่ีได้รับ 
มอบหมาย แต่วินเซนเดอปอลรู้สึกเหมือนกับ
อยู่ในชีวิต 

พ่อเคยเป็นจิตตาธิการเซอร์ร่า ตอนท่ี
อยู่ที่เชียงใหม่ คณะนี้ท�าหน้าที่ให้การสนับสนุน
กระแสเรียก เป็นงานอภิบาลที่ท�าแล้วรู้สึกว่า
สบายใจ ท�าแล้วไม่กลุม้ใจ ไม่เหมอืนงานบรหิาร 
เพราะงานบริหารบุคคลมีปัญหามาก 

ผ่านชีวิต ผ ่านประสบการณ์มากมาย  

ความท้าทายที่ท�าให้ชีวิตความเป็นสงฆ์ 

มีความสุขที่สุด และทุกข์ที่สุด 

ความสุขที่สุดในชีวิต งานที่ท�าแล้วรู้สึก
สบายใจคืองานอภิบาล งานที่ท�าอยู่กับชาวบ้าน 
อยู่กับสัตบุรุษ ไปเยี่ยมบ้านโน้น ไปเยี่ยมบ้านนี้  
แล้วก็ไปดูแลเขาในเรื่องต่างๆ ซ่ึงก็มีเรื่องท่ี 
เขาเดือดร้อนบ้าง ไปช่วยเขาก็รู้สึกมีความสุข 
งานเทศน์ ถวายมิสซา งานอภิบาล เหล่านี้รู้สึก
ว่ามคีวามสขุ พอมาท�างานออฟฟิศ พ่อบอกเสมอ
ว่า งานออฟฟิศ มันไม่ตรงกับเรา นั่งไม่ค่อยติด  
นั่งไม่ทน แต่ชอบท�าไปเรื่อยๆ สนุกสนานไป
เรือ่ยๆ แต่ถ้าถามว่า ท�าได้ไหม กท็�าได้ ถ้าจะให้ท�า  
เรากต้็องพยายามท�าให้ดทีีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ ส่วน
ว่าจะได้แค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่ง 
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ความทุกข์ที่สุดในชีวิต บางทีเราติดกับ
ปัญหา แก้ปัญหาไม่ได้ มันถึงทุกข์ งานบริหาร  
เวลาทีเ่กดิปัญหาขึน้แล้วเราไม่สามารถแก้ปัญหา 
หรอืแก้ได้ไม่ดเีท่าทีค่วร หรอืจะท�าให้หลายๆ คน 
ต้องมีความทกุข์มากขึน้ หรอืมคีวามยากล�าบาก 
มนัแก้ปัญหาไม่ได้ และไม่เป็นไปตามทีเ่ราคดิ กม็ี 
ความทกุข์ แต่ว่าต้องท�าใจว่า เราไม่สามารถทีจ่ะ
ไปแก้อะไรได้ทกุอย่าง แต่เรากพ็ยายามสดุความ
สามารถ ท�าให้เต็มที่เท่าที่เราท�าได้ แล้วส่วน
ที่เหลือพระเป็นเจ้าก็จะมีแผนการของพระองค์

บุคคลใดที่เป็นแรงบันดาลใจในการด�าเนิน

ชีวิต

คณุพ่อบณัฑติ ปรีชาวฒุ ิท่านเป็นคนใจดี  
เป็นพระสงฆ์ที่รักรุ่นน้องๆ รักเณร พ่อรู้สึก
ประทบัใจ ชวีติของคณุพ่อบณัฑติ เรยีบง่าย สนกุ  
ใครอยูด้่วยกม็คีวามสขุ จรงิๆ แล้วเวลาทีโ่ตขึน้  
อายมุากขึน้แล้ว เรากม็าคดิมาร�าพงึชวีติ ผูท่ี้เป็น 
แรงบันดาลใจของเรามากทีส่ดุ กค็อื พระเยซเูจ้า  

ท่ีเราอ่านพระวรสาร ท่ีเราเตรยีมเทศน์สอน เราก็มา 
ร�าพงึด้วยตัวเอง คอืพระเยซู ท่ีเป็นแรงบันดาลใจ  
ที่ท�าให้เราลุกขึ้นที่จะแก้ไข ที่จะด�าเนินชีวิตของ
เราต่อไป 

จากชีวิตพระสงฆ์ สู ่ชีวิตพระสังฆราช 

สังฆมณฑลเชียงราย 

สังฆมณฑลเชียงราย ความจริงมีความ
คิดที่จะแยกสังฆมณฑล ตั้งแต่สมัยที่พ่อเป็น 
อุปสังฆราชที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ ในสมัย 
พระคุณเจ้าสังวาลย์ ศุระศรางค์ ก็มีความคิดในที่ 
ประชมุบ้าง แต่ว่ายงัไม่เป็นรปูเป็นร่าง จนกระทัง่มา 
ในสมัยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รตัน์ ท่านกเ็อาจรงิ 
เอาจังที่จะพยายามเก็บข้อมูล แล้วเสนอไปที ่
พระสมณทูต แล้วพระสมณทูตก็เสนอไปที ่
สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู ่ปวงชน  
(โปรปากนัดา ฟีเด) กรงุโรม จนกระท่ังสนัตะส�านกั 
อนุมัติ ก็ต้องหาผู้ที่จะมาดูแลคือพระสังฆราช 

ตอนนั้น คนก็คิดว่าพ่อต้องมาเป็นพระ
สังฆราชที่นี่ แล้วพ่อก็มีความรู้สึกว่า ไม่ใช่แล้ว 
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เราอายุมากพอสมควรแล้ว มันน่าจะเลยไปแล้ว 
แล้วพ่อก็ได้รับรายชื่อที่พระสมณทูตเสนอไป 
พ่อก็เสนอคนนั้นคนนี้ไป และเสนอว่า ควรจะ

เป็นผู้ที่อายุสักประมาณ 55 ไม่เกิน 60 ปี มี
ก�าลังวังชา เพราะสังฆมณฑลเชียงรายมีคณะ 
มิชชันนารี คณะนักบวช จ�านวนมาก ที่ต้อง
ท�างานร่วมกัน ในการที่จะเข้าใจ รู้ใจกัน พ่อก็
เลยคิดว่า พ่อไม่ผ่าน

พอผ่านไป 2 ปี พ่อยิ่งแน่ใจว่า พ่อคง 
ไม่ต้องมารับภาระตรงนี้ ที่สุดแล้ว เมื่อวันที่  
9 เมษายน 2018 มาเซอร์จากสถานเอกอัคร- 
สมณทูตนครรัฐวาติกันโทรศัพท์มาหาพ่อ ขอให้ 
พ่อไปพบพระสมณทูตพอล ชาง อิน-นัม ที่
สถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกัน ประมาณ 
16.00 น. ซึ่งตอนนั้นพ่ออยู่ที่สามพราน ก�าลัง
สัมมนาพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
วันแรกพอดี 

พ่อก็ไปพบพระสมณทูต ท่านได้แจ้งให้
ทราบว่าสมเด็จพระสันตะปาปาได้แจ้งมาว่าจะ
แต่งตั้งให้พ่อท�าหน้าที่พระสังฆราช พ่อก็ตกใจ 
เงียบไปพักหนึ่ง ตอนนั้นในใจคิดว่าจะเป็นไป
ได้อย่างไร ไม่น่าจะเป็นเรา พ่อเรียนถามพระ 
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สมณทูตว่า ผมมีเวลากี่วันที่จะตัดสินใจ โดย
ปกติพ่อจะเป็นคนที่ไม่ได้ต่อรองอะไรกับค�าสั่ง
ของผู้ใหญ่ ตั้งแต่สมัยเป็นเณร เป็นพระสงฆ์ก็ 
ไม่ต่อรอง แต่เร่ืองนีไ้ม่ใช่เร่ืองเลก็ เป็นเร่ืองส�าคญั 
เรื่องใหญ่ ท่านบอกว่าให้เวลาอีกวันสองวัน  
พระสมณทูตให้พ่อไปสวดภาวนาขอพระจิตเจ้า 
และพ่อเรียนถามท่านว่าผมจะปรึกษาใครได้
ไหม ท่านกบ็อกว่าได้ 1-2 ท่าน พ่อกไ็ปปรกึษา
ผูใ้หญ่ท่านหนึง่ทีพ่่อเคารพนบัถอื ท่านกบ็อกว่า
มันเป็นเรื่องที่เธอจะต้องตัดสินใจ เพราะฉะนั้น
เธอจะต้องไปสวดภาวนาขอพระจติเจ้า และท่าน
กบ็อกว่าเหตกุารณ์ต่างๆ ในชวีติของเราทีผ่่านมา
นัน้ เป็นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าทีไ่ด้เตรยีม
เราส�าหรับเรื่องนี้ไหม

 พ่อได้ไปสวดภาวนา ระหว่างนั้น
สัมมนาอยู่ที่บ้านผู้หว่าน ผ่านไป 2 วัน ถึง
เวลาท่ีต้องไปสถานทูตวาติกัน พ่อก็โทรศัพท์
ไปสถานทูตบอกว่าผมยังสัมมนาไม่เสร็จ ขอ

อีกวันได้ไหม ความจริงคือยังไม่อยากไป พระ
สมณทูตก็บอกว่าไม่เป็นไรมาค�่าๆ ก็ได้ หกโมง
ก็ได้ หนึ่งทุ่มก็ได้ แต่ให้มาวันนี้ เพราะต้องรีบ
ด�าเนินการ สรุปพ่อก็ไปพบพระสมณทูต และ
ตอนนัน้กตั็ดสนิใจแล้ว ว่าถ้าเป็นน�า้พระทัยพระ
ท่ีจะเลอืกเราแล้วกไ็ม่ปฏเิสธ แม้สขุภาพไม่ค่อย
ดีนัก อายุมากแล้ว การเดินทางล�าบาก น่าจะ
มีคนที่เหมาะสมกว่าเรา หนุ่มกว่าเรา เข้มแข็ง
กว่าเรา และด้วยความเชื่อและความไว้ใจใน
พระเป็นเจ้า และผู้ใหญ่ที่พ่อไปปรึกษาหารือก็
บอกว่าต้องระลึกว่าเราเป็นเครื่องมือท่ีพระองค์
ทรงเรียก พระองค์ทรงมีพระพรให้เราท�าหน้าที่
ตามน�า้พระทยัของพระองค์ เพราะเราจะท�าอะไร
ด้วยตนเองก็คงไม่ได้ เหมือนกับพระสังฆราช 
ทุกองค์ คือไม่ต้องกังวล พ่อจึงตอบรับ และ 
ทุกอย่างต้องเป็นความลบั จนถงึวันท่ี 25 เมษายน  
(วนัฉลองนกับญุมาระโก) วนัทีจ่ะมกีารประกาศ
อย่างเป็นทางการจากวาติกัน
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วางแผนการท�างานในสังฆมณฑลเชียงราย

พ่อเข ้าใจในบริบทของพ่ีน ้องที่อยู ่
สังฆมณฑลเชียงราย พวกเขาเป ็นชนเผ ่า 
สังฆมณฑลเชียงใหม่ส ่วนใหญ่จะเป ็นชาว 
ปกาเกอะญอ มีสภาพสังฆมณฑลอีกแบบหนึ่ง 
หลังจากแยกสังฆมณฑลแล้ว เชียงใหม่ยังเหลือ 
50,000 กว่าคน 4 จงัหวดั เชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
ล�าปาง ล�าพนู ส่วนเชยีงรายจะมปีระมาณ 20,000 
คน สังฆมณฑลเชียงรายจะมีพี่น้องชนเผ่า ส่วน
ใหญ่จะเป็นเผ่าอาข่า ม้ง ไทยใหญ่ ฯลฯ ใน
ส่วนที่พ่อจะต้องไปดูแลก็มี เชียงราย แพร่ น่าน 
พะเยา และอ�าเภองาว ในจังหวัดล�าปาง ส่วน
ใหญ่แล้วมีคุณพ่อที่เป็นคณะนักบวช ประมาณ 
10 คณะ ซิสเตอร์ 14 คณะ ของกรุงเทพฯ ที่
ส่งไปช่วยก็ยังมีคุณพ่อจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล 
คุณพ่อธนากร เลาหบุตร 

สังฆมณฑลเชียงรายนั้นมีหลายกลุ ่ม
ชาติพันธุ์ มีอาข่ามากที่สุด ม้ง ลีซอ ไทยใหญ่ 
ฯลฯ แน่นอนเมื่อท�างานกับชนเผ่า ก็เรื่องภาษา 
แต่ก็สบายใจขึ้นมาคือ เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่คนรุ่น
ใหม่นั้นเข้าใจภาษาไทย พูดภาษาไทยได้พอ
สมควร ส�าหรบัวธีิการท�างานคงไม่แตกต่างอะไร
จากสังฆมณฑลเชียงใหม่ เพราะว่าเวลาที่อยู่
เชียงใหม่ พ่อก็มาแถวเชียงรายบ่อย มาเยี่ยม
บ้านนั้นบ้านนี้ แต่สิ่งส�าคัญก็คือ เรื่องชีวิตของ
คน เป็นชีวิตที่เขาจะต้องเจริญชีวิต และมีความ
เชือ่ในพระเป็นเจ้า อนันีแ้หละส�าคญั เพราะว่าเขา
จะอยู่ท่ามกลางพี่น้องต่างความเชื่อ ต่างศาสนา 

เดีย๋วนีม้ทีัง้พีน้่องพทุธ มสุลมิ ครสิเตยีน
อะไรต่างๆ ที่อยู่ด้วยกัน ในหมู่บ้านเดียวกัน 
เพราะฉะนัน้ ก็ต้องให้ผู้ที่เป็นคาทอลิกที่เราดูแล
นั้นให้เขามั่นใจ พร้อมที่จะเจริญชีวิตด้วยความ
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เชื่อที่แท้จริง ที่ถูกต้อง แล้วก็ต้องเป็นประจักษ์
พยานด้วย เราก็จะพยายามที่จะขอให้พระสงฆ ์
ผูร่้วมงาน ไม่ว่าจะเป็นซสิเตอร์ เป็นฆราวาสต่างๆ  
ก็ตาม ได้ช่วยกันในเรื่องนี้เป็นหลักอันดับแรก 

ส่วนเรือ่งการทีจ่ะต้องมาสร้างวตัถุ สร้าง
วัด สร้างอะไรต่างๆ เป็นเร่ืองที่จะตามมา ถ้า
เราสร้างวัดที่สวยงามใหญ่โต แต่ว่าไม่มีคน 
เข้าวัด มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนา แต่ถ้าเรามี
ชุมชนท่ีเข้มแข็ง มีชุมชนที่มีความเชื่อ วัดนั้น
จะมาเอง จะเป็นวัดเล็กวัดน้อย มันเป็นวัดที่มี
ชีวิตชีวา เพราะฉะนั้น งานของพระศาสนจักร 
ที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ เน้นเป็นเรื่องของ 
บีอีซี (BEC) พ่อว่ามันเป็นทิศทางที่ถูกต้อง แม้
จะอยูต่ามแนวทาง แตเ่ราพยายามทีจ่ะปรบัเรือ่ง
นี้ให้เข้ากับชีวิต การน�าชุมชนย่อย ชุมชนศิษย์
พระคริสต์ บีอีซี ให้เข้ามาให้ได้ ชุมชนเหล่า
นี้ก็จะสามารถหล่อเลี้ยงความเชื่อต่างๆ พ่อจะ
เน้นเชื้อเชิญคนที่จะแพร่ธรรม โดยเฉพาะครู
ค�าสอน ที่จะน�าชีวิตและน�าการด�าเนินชีวิตของ
พี่น้องคริสตชน 

สิ่งที่ท้าทาย ในสังฆมณฑลใหม่

ปัจจบุนัสิง่ส�าคญักค็อื เราจะต้องรณรงค์
กัน เรื่องชีวิตคน มากกว่า วัตถุ เพราะว่า ใน
ความเป็นจริง เราไปให้ความส�าคัญในเรื่องวัตถุ
มากเกินไป คนก็จะไปติดยึดกับวัตถุมากไป 
เพราะฉะนัน้ในใจ คอื อยากจะขอเสนอความคดิ
ให้กับผู้ร่วมงาน คือคุณพ่อคณะต่างๆ ซิสเตอร์ 
ครูค�าสอน ให้ช่วยกันดูแลพี่น้องสัตบุรุษ หรือ
ว่าพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า เพราะเป็นเรื่องของ 
การประกาศพระเยซเูจ้าด้วย ให้เข้าใจถงึชวีติของ
การประกาศถึงความเชื่อที่แท้จริง การปฏิบัติตน
ในฐานะเป็นลูกพระเจ้า ศิษย์พระคริสต์ เหมือน
กับกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ 2015 ของเรา ศิษย์
พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ จะท�า
อย่างไรให้ชวีติของครสิตชนเข้มแขง็ขึน้ เมือ่ชวีติ
เข้มแขง็ขึน้ วดัหรอือะไรต่างๆ กจ็ะมชีวีติชวีา พ่อ
คิดแบบนี้ ก็น่าจะรณรงค์ และอันนี้เป็นอันดับ
แรก เป็นเรื่องส�าคัญอันดับต้นๆ ต้องท�าให้ชีวิต
ของคริสตชนเพิ่มความเชื่อความศรัทธาให้เป็น 
รูปธรรม ปฏิบัติให้เห็นจริงในชีวิตประจ�าวัน 
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H คือ Holy Spirit หมายถึงพระจิต
เจ้า องค์พระผู้ทรงน�า และช่วยเหลือเรา

J คือ Jesus หมายถึง พระเยซูเจ้า
ผู้ทรงไถ่บาปเรามนุษย์

M คือ Mary หมายถึง พระแม่มารีย์ 
ผู้ทรงเสนอวิงวอนเพื่อเรา

J คอื Joseph หมายถงึ นกับุญยอแซฟ 
ผู้ปกป้องพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์ 

หมายถึง สังฆมณฑลเชียงราย มอบ
ตนเองไว้ในความดูแลของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ 
โดยมีพระจิตเจ้าทรงเป็นผู้น�าทางในการก้าวเดิน
ไปด้วยกัน เพื่อพระสิริมงคลของพระองค์ 

แต่ว่ามีผู้ใหญ่ที่เคารพท่านหนึ่ง บอก
ว่า ไม่ใช่หยุดแค่นี้ มีต่ออีก พระเยซูเจ้าบอกว่า 
“แอกของเราอ่อนนุม่ และภาระของเรากเ็บาด้วย” 
นั่นก็เป็นค�าพูดที่ให้ก�าลังใจ

ส�านักงานมิสซังเชียงราย

พระคุณเจ้าวีระได้ซ้ือบ้านไว้หลังหนึ่ง 
เป็นบ้านสองชั้น มี 2 ห้องนอน เป็นส�านัก
มิสซังชั่วคราว ตอนนี้ก็อยู่กับคุณพ่อท่านหนึ่ง 
เนื่องจากเป็นสังฆมณฑลใหม่ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าท่ี 
ยงัไม่มอีปุสงัฆราช ยงัไม่มเีลขาธิการ ยงัไม่มฝ่ีาย 
ยังไม่มีหน่วย จึงค่อยๆ ท�า แต่งตั้ง คงต้องเริ่ม

เพราะฉะนั้น เรื่องที่รณรงค์กัน ไม่ว่าจะเป็นวิถี
ชมุชนวดั ชมุชนศษิย์พระคริสต์ ชมุชนครสิตชน
ย่อยเป็นสิ่งส�าคัญ ฯลฯ เป็นประจักษ์พยานถึง 
ค�าสอน ถงึความรักของพระองค์ เราจะท�าอย่างไร  
ก็ต้องช่วยกันคิดช่วยกันท�า 

คติพจน์ของพระคุณเจ้า 

คติพจน์ หลังจากที่ตอบรับแล้ว พ่อ
รูท้นัทว่ีา ตรงนีเ้ป็นกางเขนทีเ่ราจะต้องแบก เป็น
หน้าที่ที่เราต้องรับ พ่อเลือกคติพจน์ “จงแบก
กางเขนของตน และตามเรามา” (มธ 16:24) 
ภาษาละตนิ “TOLLE CRUCEM TUAM ET 
SEQUERE ME” การติดตามพระเยซูเจ้าเป็น
เรื่องที่เราต้องออกแรง มุมานะ
พยายาม ฟ ันฝ ่าอุปสรรค
ต่างๆ เช่นเดยีวกบักางเขนของ
พระองค์ ซึ่งสุดท้ายปลายทาง 
คือ พระสิริรุ่งโรจน์แห่งการ 
กลับคืนชีพและชีวิตนิรันดร 

เราแบกกางเขนคน
เดยีวไม่ได้ เราต้องอาศยัคนอืน่  
ตราประจ�าต�าแหน่งของพ่อ  
จึงมีตัวหนังสือลงไปในตรานั้น
ด้วยว่า 
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ที่นี่ ที่อาสนวิหารนี้ และส่วนห้องท�างาน ต้อง
ค่อยๆ ดูว่า เราจะท�าที่ไหน ซึ่งไม่ได้ต้องการ
พื้นที่มากมาย อาจจะมีเจ้าหน้าที่สัก 3-4 คน

ฝากถงึทกุท่าน โอกาสแห่งความชืน่ชมยนิดี 

ทีม่สีงัฆมณฑลที ่11 ของพระศาสนจกัรไทย 

การแบ่งสังฆมณฑล เป็นเครื่องหมาย
ของความก้าวหน้า ความเจริญเติบโต เปรียบ
เหมือนกับการปลูกกล้วยเป็นกอๆ และถ้าเรา
ปล่อยมันๆ ก็จะอยู่เป็นกอๆ เท่าเดิม แต่ถ้าเรา
แยกหน่อกล้วยออกไปปลูกที่อื่นมันก็จะกลาย
เป็นกอใหม่ๆ ขึ้นมา พ่อก็อยากจะเปรียบเทียบ 
ง่ายๆ จะได้เข้าใจ การแยกสังฆมณฑลก็มี
ความหมายอย่างนี้ ยิ่งถ้าเราแยกได้และก็มีการ
ดูแล การเอาใจใส่ก็จะทั่วถึง พระศาสนจักรก็
จะเตบิโตขึน้ การแพร่ธรรมกจ็ะไปได้ทัว่ถึงมาก
ขึ้น ส่ิงส�าคัญคืออาศัยความร่วมมือจากคณะ
มิชชันนารี ที่เป็นพระสงฆ์ เป็นบราเดอร์ และ
ที่เป็นซิสเตอร์ เรามีคณะซิสเตอร์ถึง 14 คณะ 

และมีครูค�าสอน มีอาสาสมัคร ซึ่งก็จะด�าเนิน
ไป ด้วยความเชื่อ อาศัยพระพรความเชื่อจาก
พระเป็นเจ้า ซึ่งพระจิตเจ้าจะประทานให้ พ่อ 
คิดว่าจะเป็นไปตามพระประสงค์ได้ เพียงแต่
ว่าเราก็ท�าส่วนของเราให้ดีที่สุด ที่เหลือนั้นพระ
เป็นเจ้าคงจะเติมเต็มให้สมบูรณ์ไปได้ ถ้าเราท�า
ด้วยใจจริง 

“เมื่อชีวิตเข้มแข็งขึ้น วัดหรืออะไร
ต่างๆ ก็จะมีชีวิตชีวา” ถ้อยค�าสะกิดใจ ความ
ตั้งใจสะกิดวิถีชีวิต ให้พวกเราแต่ละคนได้ 
ร่วมแรง ร่วมมือ ร่วมใจ หลังจากวันแห่ง
ความยินดีนั้นแล้ว (คือวันฉลองการสถาปนา
สังฆมณฑลใหม่ และวันบวชพระสังฆราชใหม่ 
แห่งสังฆมณฑลเชียงราย) ชีวิตจริงคงต้อง
ด�าเนินไป แม้กางเขนจะเป็นคติพจน์ของท่าน 
(จงแบกกางเขนของตนและตามเรามา) พวก
เราจะสวดภาวนาให้เป็นพิเศษ และร่วมแรง
ร่วมใจ ในกิจการต่างๆ ของสังฆมณฑลใหม่นี้ 
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ให้เจริญก้าวหน้าทางความเชื่อ เป็นน้องใหม่ที่
เปล่งประกายเจดิจรัส เดนิร่วมทางไปเผยแสดง
ความรักขององค์พระคริสตเจ้าสืบต่อไป

ทีส่ดุแม้กางเขนจะเป็นเครือ่งหมายแห่ง
ความทุกข์ทรมาน แต่ก็ยังเป็นเคร่ืองมือแห่ง
ความรอดนิรันดรเช่นกัน และที่ปลายทางนั้น  
มีค�าสัญญาหนึ่งที่ก้องดังเสมอ “แอกของเรา 
อ่อนนุม่ และภาระของเรากเ็บา” ทีส่�าคัญเราเดนิ
ไปกับพระเป็นเจ้า

ประวัติ พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ  

แห่ล้อม

เป็นสัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงส์ ล�าไทร 
คลอง 12 จังหวัดปทุมธานี 

เกิดวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1951 
จังหวัดปทุมธานี (ตามสูติบัตร) 

รบัศลีล้างบาป วนัที ่17 ธนัวาคม ค.ศ. 1951 
ที่วัดพระวิสุทธิวงส์ ล�าไทร  

เป็นบุตรของนายเปโตร บุญมี แห่ล้อม  
(เสียชีวิตแล้ว) และนางเซลีนา สาคร แห่ล้อม 
(เสียชีวิตแล้ว)

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 
เป็นคนสุดท้อง ในจ�านวนพี่น้องทั้งหมด 8 คน 
ประกอบด้วย 
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1. รศุตกีสุ ผสม แห่ล้อม (เสยีชวีติแล้ว)
2. ยอแซฟ บวร แห่ล้อม 
3. กาทารีนา ส�าเริง ศรีสุข
4. ยออันนาด๊าก บันเทิง เอี่ยมสะอาด
5. มารีอา เพลินจิต เอียงผาสุก  

(เสียชีวิตแล้ว)
6. อนัตน เสนาะ แห่ล้อม (เสยีชวีติแล้ว)
7. ยอแซฟ สุวรรณ แห่ล้อม
8. ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 

การศึกษา

ค.ศ. 1959-1965 ตั้งแต่ชั้นเตรียม
ประถมถ ึงชั้นประถมปีที่ 5 เรียนที่โรงเรียน 
พระวิสุทธิวงส์ ล�าไทร 

ค.ศ. 1965-1972  ตัง้แต่ชัน้ประถมปีที ่6 
ถงึชัน้มัธยมศกึษาปีที ่5 เรยีนทีโ่รงเรยีนยอแซฟ
อุปถัมภ์ สามพราน 

ค.ศ. 1973-1974 เป ็นคร ู เณรที่ 
สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 

สอบ เที ยบความรู ้ ของกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาการ
ศกึษา (ป.ก.ศ.) และวฒุ ิครพูเิศษมธัยม (พ.ม.)

ค.ศ. 1974-1980 เรียนที่วิทยาลัย 
แสงธรรม สามพราน ปริญญาตรี ศิลป 
ศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาเทววิทยา

อบรมพิเศษ  Sab (3/2002) 

การบวช

ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 
สิงหาคม ค.ศ. 1980 ที่วัดนักบุญเปโตร 
สามพราน นครปฐม โดย พระอคัรสงัฆราชไมเกิล้  
มชียั กจิบุญช ูประมขุอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ
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การปฏบิตังิาน หลงัได้รบัศลีบวชเป็นพระสงฆ์

3 ส.ค. 1980 - 14 ก.ย. 1981
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ 

บางรัก
15 ก.ย. 1981 - 8 ก.พ. 1985
เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก
10 พ.ค. 1981 - 8 ก.พ. 1985
เจ้าอาวาสวดัแม่พระประจกัษ์เมอืงลร์ูด  

หัวตะเข้
8 ก.พ. 1985 - 1 พ.ค. 1989
เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
4 ส.ค. 1988 - 10 พ.ค. 2004
ที่ปรึกษาพระสังฆราช (พระคาร์ดินัล 

ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู)
1 พ.ค. 1989 - 7 พ.ค. 1995
ผู ้ช ่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญ 

ยอแซฟ สามพราน
1 พ.ค. 1994 - 14 พ.ค. 2000
ผู้อ�านวยการฝ่ายสังคม
7 พ.ค. 1995 - 14 พ.ค. 2000
เจ้าอาวาสวดัแม่พระลกูประค�า กาลหว่าร์

14 พ.ค. 2000 - 10 พ.ค. 2004
ผู้อ�านวยการฝ่ายบุคลาภิบาล
14 พ.ค. 2000 - 10 พ.ค. 2004
จิตตาธิการอารามคาร์แมล สามพราน
14 พ.ค. 2000 - 10 พ.ค. 2004
ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล 

“บ้านผู้หว่าน” สามพราน นครปฐม
10 พ.ค. 2004 - 5 พ.ค. 2012
ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
10 พ.ค. 2004 - 5 พ.ค. 2012      
เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยเชียงใหม่
ค.ศ. 2005 - 5 พ.ค. 2012         
อุปสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่
5 พ.ค. 2012 - 25 เม.ย. 2018      
อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2018 

ได้รบัแต่งตัง้จากสมเดจ็พระสนัตะปาปา 
ฟรังซิส เป็นพระสังฆราชประมุของค์แรกของ
สังฆมณฑลเชียงราย 
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ปักดอกไม้ บนผ้าไหม
สุภาษิตจีน “จิ่น ซ่าง เทียน หว่า” “jĭn shàng tiān hūa” “ปักดอกไม้ บนผ้าไหม” 

หมายความว่า “คนดีอยู่แล้ว ยิ่งท�าดีมากขึ้นอีก” ผ้าไหมก็สวยอยู่แล้ว ยังไปปักดอกไม้ให้ผ้าไหม
สวยขึ้นอีก มีค่า มีราคาเพิ่มขึ้นอีก

ธรรมดาคนดี ก็มักจะท�าอะไรๆ ดีไปหมด ส่วนคนชั่ว คนเลวก็มักจะท�าอะไรๆ ไม่ดี เลวๆ 
ชั่วๆ มากขึ้นด้วย เช่น เพิ่งออกจากคุกมายังไม่นานก็ต้องเข้าคุกไปอีก ตรงกับสุภาษิตไทยที่ว่า 
“สันดอนขุดง่าย สันดานแก้ยาก”

ตรงกับพระคัมภีร์ที่ว่า “ผู้ที่มีมาก จะได้รับมากขึ้น ส่วนผู้ที่มีน้อย สิ่งเล็กน้อยที่เขามีอยู่
จะถูกริบไปด้วย” (ลก 19:26) มันก็เป็นจริงอย่างนั้นด้วย คนขยัน มัธยัสถ์ กระเหม็ดกระแหม่ 
อดออม ประหยัด เขาก็จะมีมากขึ้นเสมอ ส่วนคนขี้เกียจหลังยาว ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย กินเหล้าเมายา 
เล่นพนัน ฯลฯ เขาก็ยิ่งจนลงทุกวัน ซ�้ายังต้องเป็นหนี้เป็นสินอีกมากมายด้วย

แต่จะเอาอะไรแน่นอนกบัมนษุย์กไ็ม่ได้มากนกั คนรวย กลายเป็นคนจนกม็ไีม่น้อย คนจน
กลายเป็นคนรวยก็มาก คนดีๆ กลายเป็นคนเลว เป็นโจร เป็นผู้ร้ายก็มีนะ คนเลวๆ ชั่วๆ กลาย
เป็นคนดี เป็นนักบุญก็มาก

ฉะนัน้นกับญุเปาโลจงึเตอืนเราทกุคนว่า “ผูท้ีค่ดิว่าตนยนืหยดัมัน่คงอยู ่พงึระวงัอย่าให้ล้ม” 
(1โครินธ์ 10:12) หรือใครที่คิดว่า “ตัวเองเป็นคนดี ก็จงระวังอย่าให้ผิดพลาด”

พระเยซูเจ้าก็ทรงเตือนเราทุกคนว่า “จงตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนาเพื่อจะได้ไม่เข้าสู่การทดลอง 
จิตใจพร้อมแล้วก็จริง แต่เนื้อหนังอ่อนก�าลัง” (มธ 26:41) “จงระวังอย่าให้ใครหลอกลวงท่านได้” 
(มธ 24:4) “จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้ากับเราเถิด” (มธ 26:38) ฯลฯ

ทุกคนอยากเป็นคนดี เป็นนักบุญ ไปสวรรค์ แต่กลับไม่พยายามท�าดี และท�าชั่วด้วย  
นกับุญเปาโลกบ็อกว่า “ข้าพเจ้าไม่เข้าใจสิง่ทีข้่าพเจ้าท�า สิง่ทีอ่ยากท�าข้าพเจ้ากลบัไม่ท�า สิง่ทีไ่ม่อยาก
ท�าข้าพเจ้ากลบัท�า... ถ้าข้าพเจ้าท�าสิง่ทีไ่ม่ปรารถนาจะท�า การกระท�านัน้กม็ใิช่การกระท�าทีแ่ท้จรงิของ
ข้าพเจ้า แต่เป็นการกระท�าของบาปซึ่งแฝงอยู่ในตัวข้าพเจ้า” (โรม 7:15-20)

ฉะนัน้ ขอใหเ้ราทุกคนพยายาม “ปกัดอกไม้ บนผ้าไหม” นะครบั ช่วยกนัปกัด้วยกนัมากๆ 
ยิ่งดีครับ เป็นแบบฉบับ เป็นก�าลังใจให้กันและกัน และชวนกันท�าดีด้วยกันให้มากๆ ยิ่งดีครับ 

ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร
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นักบุญอิกญาซีโอ
แห่งโลโยลา
(St. Ignatius of Loyola)

พระสงฆ์ (1491-1556)

ฉลอง 31 กรกฎาคม

กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

อกิญาซโีอ เกดิทีเ่มอืงโลโยลา ในปี ค.ศ.1491  
ทางตอนเหนือของประเทศสเปน ท่านสมัครเป็น
ทหารรบัใช้กษตัรย์ิแห่งสเปนเป็นเวลา 11 ปี และในปี  
ค.ศ.1521 ท่านได้รับบาดเจ็บจากการไปสู้รบกับกอง
ทหารฝรั่งเศส จึงต้องพักรักษาตัว และในระหว่าง
ที่ก�าลังพักรักษาตัวอยู่นั้นท่านได้อ่านหนังสือพระ 
วรสารและประวัตนิกับญุต่างๆ ซึง่เป็นองค์พระผูเ้ป็น
เจ้าที่ค่อยๆ เปลี่ยนจิตใจของท่านทีละเล็กทีละน้อย 
ในท่ีสุดท่านก็ได้กลับใจพร้อมที่จะรับใช้พระเยซู 
คริสตเจ้าแต่ผู้เดียว 

เมื่อท่านหายจากการบาดเจ็บแล้ว ท่านก็
เริ่มต้นชีวิตเสาะแสวงหาพระเป็นเจ้า ท่านเฝ้าสวด
ภาวนาตลอดคืน ต่อหน้าพระแท่นพระนางมารย์ีท่าน
ถวายดาบประจ�าตัวและชุดนักรบไว้ที่พระแท่น หลัง
จากนั้นท่านก็แต่งกายด้วยชุดจาริกแสวงบุญ และที่
เมืองแมนเรซา ประมาณ 1 ปี ณ สถานที่นี้ท่านได้
รับประสบการณ์ชีวิตฝ่ายจิตกับพระผู้เป็นเจ้าอย่าง 
ลึกซึ้ง จากประสบการณ์นี้เองที่ท่านได้ใช้เป็นข้อมูล
ในการเขียนหนังสือ “การฝึกปฏิบัติจิต” ซ่ึงเป็น
หนังสือที่ใช้ช่วยในการเทศน์เข้าเงียบ

ท่านไปศึกษาวิชาปรัชญาและเทววิทยาที ่

กรงุปารสี และได้ต้ังคณะนกับวชเยสอุติขึน้ ซ่ึงคณะ
ได้รับการรับรองหลังการบวชเป็นพระสงฆ์ของท่าน
และสมาชิกอีก 9 ท่าน ซึ่งคนหนึ่งในนี้ก็คือ นักบุญ 
ฟรงัซสิเซเวยีร์ นัน่เอง และเมือ่ท่านอกิญาซโีอ ได้บวช 
เป็นพระสงฆ์แล้ว กไ็ด้ตัง้หลกัแหล่งทีก่รงุโรม คณะ
ของท่านปฏิบัติภารกิจตามพระประสงค์ของพระ
สันตะปาปา เป็นต้นส�าหรับป้องกันความเชื่อ และ
การปฏิรูปการปรับปรุงพระศาสนจักร

ท่านอิกญาซีโอประกอบด้วยจิตตารมณ์อัน
ลกึซึง้ของการเสยีสละอทุศิตนเองจรงิๆ ในการรบัใช้  
ด้านการท�างาน “เพือ่พระเกยีรติมงคลอนัยิง่ใหญ่ของ 
พระเจ้า” ในพระศาสนจกัร โดยท่านยดึถอืพระเยซเูจ้า 
เป็นศูนย์กลาง และเป็นแบบฉบบัในการด�าเนนิชวีติภายใน 
โดยท่านพยายามแนะน�าสิ่งนี้ให้กับบรรดาคริสตชน 
ด้วย เพราะในพระศาสนจกัร ทกุๆ คนได้รบัการเรยีก 
ให้ไปสู่ชีวิตคริสตชนชั้นสมบูรณ์แบบ และความรัก
เมตตาขั้นครบครัน โดยการเจริญชีวิตที่เป็นแบบ
มนษุย์ยิง่ขึน้ และท�าตวัให้ละม้ายคล้ายกบัพระเยซเูจ้า
ในการนบนอบต่อพระบดิา เพือ่พระเกยีรตมิงคลของ
พระองค์ และในการให้บรกิารแก่เพือ่นมนษุย์ทัง้หลาย 
ที่สุดท่านมรณภาพที่กรุงโรม ค.ศ.1556 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

ใจธรรมทูต
ความใจกล ้าและใจกว ้ างอย ่างใจ 

ธรรมทูต/มิชชันนารีนั้น ได้พิสูจน์กันมาและ 
มีบันทึกเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์พระศาสน- 
จักรสากลและท้องถิ่นในที่ต่างๆทั่วโลก น่าจะ
ท�าให้เราเกิดความบันดาลใจและศรัทธา ชื่นชม 
ยกย่องและยดึถอืตามแบบฉบบัของท่านเหล่านัน้

พระศาสนจักรท้องถิ่นสี่มิสซังอีสาน  
(ในอดีตรวมกับลาวถือเป็นมิสซังเดียวกันคือ 
มสิซงัเจ้าลาว) ได้ประกาศให้ช่วงระยะเวลาสองปี 
คือ ค.ศ. 2018-2020 เป็นปีแพร่ธรรม (ปีแห่ง 
การเผยแผ่ข ่าวดีของพระคริสตเจ้า) ขณะ
เดียวกันก็ยังระลึกถึงครบรอบร้อยปีแห่งวัน
มรณภาพของ คณุพ่อฟรงัซสิ มาร ีซาเวยีร์ เกโก  
ในวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ.1918 และ พระคุณเจ้า 
กองสตังค์ ยัง บัปติสต์ โปรดม ในวันที่ 20 
สิงหาคม ค.ศ.1920 ตามล�าดับ

การจัดฉลองร่วมกันในระยะยาวเช่นนี้  
ถือเป็นโอกาสเน้นให้เห็นความส�าคัญของการ
ฟื ้นฟูจิตตารมณ์แพร่ธรรมเป็นประการหนึ่ง 
และอีกประการหนึ่งก็เป็นการปลูกฝังจิตส�านึก
ของการผนึกก�าลังร่วมกันเพื่อสานต่อพันธกิจ
แพร่ธรรมน�าความรอดของพระคริสตเจ้าสู ่ 
ปวงชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ณ ทีน่ีย่่อมหมายถงึ 
ในบริบทของเราพี่น ้องชาวอีสานทุกท่ีและ 
ทุกระดับ ทุกกระแสเรียกและทุกสถานการณ์ 

จากวันนั้นที่ท่านทั้งสองมุ่งหน้าดั้นด้น
ด้วยใจธรรมทูต สู้บุกเบิกและบากบั่นฟันฝ่า 
ดงพญาเย็น-ไฟ เพื่อเข้าสู่ประตูอีสานให้จงได้ 

จากนั้นจึงเดินทางต่อไปผ่านหัวเมืองต่างๆ โดย
ทิ้งร่องรอย(จรดเท้า) บนผืนดินถิ่นอีสานของ 
ทั้งสี่มิสซัง ดุจดังสัญลักษณ์แห่งผลงานของการ
แพร่ธรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

จากความไม่รู ้และไม่เข้าใจอะไรต่อมิ
อะไร ท่านทั้งสองต้องเร่งเรียนรู ้และปรับตัว
ปรับใจ ให้เข้ากับบริบทวิถีชีวิตชาวอีสานเท่าท่ี
จะสามารถท�าได้ให้เร็วที่สุด 

งานแรกท่ีท่านได้เผชิญหน้าในฐานะ
ศิษย์พระเยซูคืองานกอบกู้โดยไถ่ทาส จากนั้นก็
เป็นงานพิชิตกับภูตผี ไม่ว่าผีปอบหรือผีที่ท�าให้
เกิดเภทภัยต่อชีวิตและในไร่นาป่าเขา ฯลฯ

ภูมิหลังและพื้นเพชีวิตของธรรมทูต/ 
มชิชนันาร ีจึงผดิแผกแตกต่างกนัจากของชาวบ้าน 
อย่างคนละข้ัวโดยไม่ต้องสงสัย ถึงกระนั้น 
ด้วยใจธรรมทูตท�าให้เครื่องกีดขวางและก�าแพง  
ขวางกัน้ไม่รูส้กึเป็นปัญหามากมายอะไร เพราะว่า 
เมื่อใจถึงใจมันก็ทะลุทะลวงถึงกันได้

ดงันัน้ นบัจากวนัท่ีได้เข้ามาแพร่ธรรมท่ี
อสีานของคณุพ่อเกโก ในวยัหนุม่ 26 ปี จนถงึวนั
มรณภาพของท่าน 29 มนีาคม ค.ศ. 1918 รวมเวลา 
การแพร่ธรรมท้ังหมด 37 ปี ส่วนพระคณุเจ้าโปรดม  
ได้เข้ามาสูอ่สีานในวยัหนุม่ 32 ปี จนถงึวนัมรณภาพ 
ของท่าน 20 สงิหาคม ค.ศ. 1920 รวมเวลาการ
แพร่ธรรมทัง้หมด 39 ปี สริอิายขุองคณุพ่อเกโก 
จงึเป็น 63 ปีและพระคณุเจ้าโปรดม 71 ปี 

ชวีติจติใจและพนัธกจิเยีย่งธรรมทตูของ
ท่านทัง้สอง ได้เกดิดอกออกผลมากมายในงาน
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อภบิาลและขยายพืน้ทีอ่อกไปได้อย่างกว้างขวางใน
งานแพร่ธรรม ท่านทัง้สองได้แบ่งงานกนัท�าอย่าง
ชัดเจนและได้ประสานงานกนัอย่างจริงจงั โดยตัง้
เป้าหมายสงูสดุอยูท่ีก่ารแบ่งปันความรกัและการให้
ความปลอดภยัแก่วญิญาณของเพือ่นมนษุย์ 

จนกระทั่งผลปรากฏออกมาจากงาน
อภิบาลแพร่ธรรมของท่านทั้งสองเป็นที่ประจักษ์
อย่างทนัตาเหน็และเป็นทีน่่าภาคภมูใิจ เนือ่งจาก
เราท้ังหลายได้กลายเป็นลกูหลานทายาทธรรมของ
ท่านทัง้สอง

บดันี ้ เราก�าลงัอยูใ่นช่วงการฉลองสองปี 
แพร่ธรรมและร�าลึกถึงสองธรรมทูตคู่เอกและ 
คู่แรกของอสีาน ผูม้พีระคณุอย่างอเนกอนนัต์ต่อ
เราพี่น้องคาทอลิกชาวอีสานทั้งหลาย ทั้งนี้เพื่อ
เราจะได้ลงลกึถงึจติตารมณ์และจติส�านกึในงาน 
แพร่ธรรม โดยเจริญรอยตามแบบฉบับการท�า 

พนัธกจิแห่งความรอดเยีย่งท่านทัง้สอง
กตัญญุตาจิตที่ เราพึงมีต ่อท่านควร

แสดงออกมาให้เป็นรูปธรรมที่สมกับคุณูปการ
ของท่าน ทีไ่ด้สูเ้สยีสละอทุศิตน เพือ่พนัธกจิงาน
อภิบาลและแพร่ธรรมท่ีท่านได้ท�ามอบไว้ให้กับ 
เราในแดนดนิถิน่อสีานนี้ 

เมือ่ใจธรรมทตูถงึเรา แล้วใจเรากค็วรถงึ
ท่านด้วย ซ่ึงหมายถงึไม่ว่าในฐานะของพระสงฆ์  
นักบวชและสัตบุรุษก็ควรมีใจอย่างธรรมทูต  
อาศัยการสืบทอดเจตนารมณ์และสืบสานงาน 
พันธกิจที่ท่านทั้งสองได้ท�าไว้ต่อไปอย่างไม่มีวัน
สิน้สดุ

เราสมาชิกสี่สังฆมณฑลอีสานได้ฟื้นฟู
จิตใจให้มใีจธรรมทูตแล้ว เราได้ลงมอื-ร่วมมอื 
ในงานพนัธกจิอภบิาล-แพร่ธรรมกนัหรอืยงั 

จากวันนั้นที่ท่านทั้งสองมุ่งหน้าดั้นด้นด้วยใจธรรมทูต สู้บุกเบิก

และบากบัน่ฟันฝ่าดงพญาเยน็-ไฟ เพ่ือเข้าสูป่ระตอูสีานให้จงได้ 

จากน้ันจึงเดินทางต่อไปผ่านหัวเมืองต่างๆ โดยทิ้งร่องรอย  

(จรดเท้า) บนผืนดินถิ่นอีสานของทั้งสี่มิสซัง ดุจดังสัญลักษณ์

แห่งผลงานของการแพร่ธรรมที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

....แต่ชาวสะมาเรียผู้หนึ่ง เดินทางผ่านมาใกล้ๆ เห็นเขาก็รู ้สึกสงสาร จึงเดินเข้าไปหา  
เทน�า้มันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพนัผ้าให้ น�าเขาขึน้หลงัสตัว์ของตนพาไปถงึโรงแรม
แห่งหนึง่และช่วยดแูลเขา วนัรุง่ขึน้ชาวสะมาเรยี ผู้นัน้น�าเงนิสองเหรยีญออกมามอบให้เจ้าของ
โรงแรมไว้กล่าวว่า “ช่วยดแูลเขาด้วยเงนิท่ีท่านจะจ่ายเกนิไปนัน้ ฉนัจะคนืให้เมือ่กลบัมา” ท่าน
คิดว่าในสามคนนีใ้ครเป็นเพือ่นมนษุย์ของคนทีถ่กูโจรปล้น” เขาทลูตอบว่า “คนทีแ่สดงความ
เมตตาต่อเขา” พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า “ท่านจงไปและท�าเช่นเดียวกันเถิด” 

 ลูกา 10:33-37

...เพราะความเชื่อ อับราฮัม เชื่อฟังเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ออกเดินทางไปสู่สถานที่ที่เขา 
จะได้รบัเป็นมรดก เขาออกเดนิทางไปโดยไม่รูว่้าจะไปไหน เพราะความเช่ือ เขาพ�านกัในดนิแดน 
แห่งพระสัญญาเยี่ยงคนต่างด้าวในต่างแดน เขาอาศัยอยู่ในกระโจมเช่นเดียวกับอิสอัคและ
ยาโคบผู้เป็นทายาทร่วมพระสัญญาเดียวกัน เขารอคอยนครท่ีมีรากฐานซ่ึงพระเจ้าทรงเป็น 
ผู้ออกแบบและทรงก่อสร้าง

ฮีบรู 11:8-10
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ความเชื่อ / ภาวนา

ผลของการภาวนา ก็คือ ความเชื่อ
เมื่อเราภาวนา เราจะเชื่อ
เมื่อเราเชื่อ เราจะรัก
เพราะผลของความเชื่อ ก็คือ ความรัก
และผลของความรัก ก็คือ การรับใช้คนอื่น ช่วยคนอื่น
เมื่อเราต้องการให้ความเชื่อของเราลึกซึ้ง
เราก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าอย่างสนิทแน่นแฟ้นก่อน
แม้เราไม่ได้เห็นพระองค์ แต่เราก็ภาวนาวิงวอนขอพระองค์
เราหันไปหาพระองค์ เราเกาะติดพระองค์
เรารักพระองค์ ทั้งๆ ที่เราไม่เห็นพระองค์
ความเชื่อ (Faith) เป็นของขวัญที่งดงามที่สุดที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่มนุษย์...... 
เพื่อให้เชื่อว่าพระองค์คือองค์ผู้ “เป็น”/ และเชื่อว่าพระคริสตเจ้าก็คือองค์ผู้ “เป็น”:
 + พระเจ้า จาก พระเจ้า
 + ความรัก จาก ความรัก
 + พระเจ้าแท้ จาก พระเจ้าแท้
 + ผู้บังเกิดมา ไม่ใช้ผู้ถูกสร้างมา
 + เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาในพระเทวภาพ
 + ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวง
 ......แต่ถึงกระนั้นก็ดี พระองค์ทรงถ่อมองค์เป็นผู้เล็กน้อยที่สุด
ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเรา (ด้วยอ�านาจพระจิตเจ้า) 
เพื่อท�าให้เราสามารถเกิดความเชื่อขึ้นมาได้
......เพื่อเพิ่มพูนความเชื่อของเรา พระองค์ทรงมอบพระองค์เองเป็นปังแห่งชีวิต.... 
ที่แม้แต่เด็กเล็กๆ ก็สามารถหักปังนี้ได้ สามารถกินปังนี้ได้
......นี่คือความนอบน้อมถ่อมตนอันเนื่องมาจากความเชื่อ
และนี่คือความเชื่ออันเนื่องมาจากความนอบน้อมถ่อมตน
- นักบุญคุณแม่เทเรซา แห่งกัลกัตตา
จาก Magnificat Year of Faith Companion
(ได้รับการตรวจและแก้ไขโดย คุณพ่อจ�าเนียร กิจเจริญ) 
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บันทึกธรรมทูต
มิชชั่น 

ธรรมประเพณขีองพระศาสนจกัรคาทอลกิ 
เราอย่างหนึง่ กค็อื การเคารพบรรดามรณสกัข ีเรือ่งนี ้
เกีย่วข้องกบัความเชือ่ตอนหนึง่ทีว่่า “ความสัมพนัธ์ 
เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์” และทางลัดของ 
การเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์คือ “การเป็นมรณสักขี”  
กล่าวคือ การยอมสละชีวิตเพื่อความเชื่อ

ในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะในเอเชยี 
มีมรณสักขีมากมาย ทั้งที่ประกาศเป็นทางการ
แล้ว และยังไม่ได้ประกาศ พระศาสนจักร
สนับสนุนการเคารพผู้ศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะผู้ท่ี
ตายเพราะความเชื่อเป็น “มรณสักขี” ซึ่งถือเป็น
วรีกรรมสงูสดุของชวีติครสิตชน เพราะถ้า “ชวีติ” 
มีค่าสูงสุด และเสียสละชีวิตเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
สิง่นัน้ย่อมมีค่ามากกว่าชีวิต และบรรดามรณสกัขี 
กไ็ด้ยนืยนั “ความเชือ่” เหล่านัน้ นัน่คอื ความเชือ่ 
ของพระศาสนจักรที่คริสตชนได้ประกาศ

ในทุกปีจะมีวันแพร่ธรรม ส่วนใหญ่
ตกในเดือนตุลาคม ซึ่งช่วยกระตุ้นเตือนพระ
ศาสนจกัร ได้ตระหนกัถงึงานประกาศพระวรสาร 
ในเดอืนตลุาคม ปีหน้านี ้(2019) พระสนัตะปาปา
ประกาศล่วงหน้าว่า ให้เป็นเดอืนแห่งการกระตุน้
จิตตารมณ์ธรรมทูตทั้งเดือน ไม่ใช่แค่วันเดียว 

ท�าให้องค์กรต่างๆ ของพระศาสนจักร สภา 
พระสังฆราชทั่วโลก เริ่มเตรียมกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อตอบรับในเรื่องนี้

ทางสมณองค์กรเพื่องานแพร่ธรรมของ
สันตะส�านัก (PMS) ได้เตรียมเรื่องนี้ โดยจัด 
สัมมนาเชิงศึกษาเกี่ยวกับ “มรณสักขีในเอเชีย”  
(Martyrs in Asia) โดยเชญิตัวแทนจากประเทศ 
ต่างๆ ได้มาร่วมสัมมนา โดยก่อนมาให้เตรียม
เรื่องราวของมรณสักขีในประเทศของตน โดย
แบ่งเป็นหัวข้อ สองส่วนคือ ส่วนแรก น�าเสนอ
ชีวิตของบรรดามรณสักขี ชีวิตและคุณธรรม
ต่างๆ ส่วนที่สอง น�าเสนอการไตร่ตรองในแง่
เทววทิยา คอื ชวีติของพวกเขาท่ีมอีทิธิพลต่อพระ
ศาสนจักร สังคมในประเทศนั้นๆ ซึ่งจุดนี้ท�าให้
เห็นว่า ชีวิตและวีรกรรมของบรรดามรณสักขี  
ช่วยกระตุ ้นชีวิตชีวาให้กับพระศาสนจักรได้
อย่างไร

การสัมมนาจัดท่ีศูนย์นานาชาติเพื่อการ
ส่งเสริมกิจกรรมธรรมทูต (CIAM) อยู่ภายใน 
มหาวทิยาลยัอรูบาเนยีนา กรงุโรม มตีวัแทนจาก
หลายชาติเข้าร่วมจากเอเชีย แต่ที่น่าแปลกใจว่า 
ผู้มาสัมมนาส่วนใหญ่ ไม่ใช่คนในชาตินัน้ อย่าง

มรณสักขี พลังแห่งความเชื่อ
ของพระศาสนจักร
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ผมมาในนามประเทศกัมพูชา คุณพ่อเคลาดิโอ 
เบตุซอ (OMI) มาในนามประเทศไทย คุณพ่อ
โรลองซ์ จากค์ (OMI) ชาวฝรั่งเศส มาในนาม 
ประเทศลาว คุณไซมอน ฆราวาสชาวองักฤษ มา
ในนามประเทศญี่ปุ่น คุณพ่อชาวเวียดนาม แต่
มาจากปารีส ยกเว้นเกาหลีประเทศเดียว ที่มา
จากเกาหลี จึงน่าสังเกตว่า พระศาสนจักรเรามี 
ความช่วยเหลอืกนัและกนั พระพรของพระจติเจ้า 
ทีแ่ต่ละคนมสี�าหรบัการท�างานเรือ่งนีจ้ากประเทศ  
ที่แตกต่างกัน

บรรดามรณสักขีในประเทศต่างๆ ส่วน
ใหญ่เกิดจากผู้ปกครองในสมัยนั้นเบียดเบียน 
อย่างเช่นทีญ่ีปุ่น่ ซึง่นบัเป็นประเทศทีมี่มรณสกัขี  
(ท่ีประกาศแต่งตั้งแล้ว) มากที่สุดในเอเชียคือ 
436 คน ส่วนที่เวียดนามมีนักบุญมรณสักขีท่ี
ประกาศแลว้ม ี117 คน แตท่ี่ถกูเบียดเบียนตาย 
โดยไม ่มี เอกสาร ข ้อมูลนับเป ็นแสนคน 
ประเทศไทยเราน�าเสนอมรณสักขีทั้ง 8 คน 
โดยเฉพาะวีรกรรมที่สองคอน และคุณพ่อ 
นิโคลาส บุญเกิด ในเอเชียกลางเพ่ิงประกาศ

ไม่นานมานี้ คือ พระสงฆ์องค์หนึ่งในประเทศ
คาซัคสถาน เป็นระดับบุญราศีเช่นเดียวกับไทย
และลาว มรณสักขีที่ลาวเพิ่งเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้น
ไม่นาน (1950-1970) และน้องใหม่ที่สุดที่ก�าลัง
ด�าเนนิเรือ่งมรณสกัขอียูค่อื จากประเทศกมัพชูา 

งานของพวกเราส่วนใหญ่ น�าเสนอถงึผล
ที่เกิดขึ้นจากมรณสักขี ที่เวียดนามและที่เกาหลี 
จ�านวนคาทอลิกเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตัวอย่างของ
บรรดามรณสักขีกระตุ้นคริสตชนในยุคปัจจุบัน 
ให้ด�ารงชีวิตในความเชื่ออย่างมั่นคง ปัญหา
ท้าทายทีพ่ระศาสนจกัรหลายแห่งก�าลงัประสบคอื 
การเบียดเบียนสมัยใหม่ ที่ไม่ได้มาฆ่าเราโดย
ใช้ความรุนแรง แต่เป็นค่านิยมของสังคมใหม่ 
สงัคมแห่งความเห็นแก่ตัว สขุนยิม วตัถนุยิม ท่ี
ค่อยๆ ท�าลายความเชือ่ของครสิตชนยคุปัจจุบัน
อย่างเงียบๆ นอกจากนี้การสร้างความเป็น
หนึ่งเดียวกันระหว่างพระศาสนจักรท้องถิ่นกับ
อ�านาจรฐั ในบางประเทศอยูใ่นความสมัพนัธ์อนั 
เปราะบางและละเอยีดอ่อน บางประเทศมปัีญหา
เรื่องศาสนานิยมของรัฐ ท่ีพยายามจ�ากัดหรือ 
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บางที่ถึงกับก�าจัดคาทอลิกให้หมดไป 
อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างและค�าภาวนา

ของบรรดามรณสักขี ยังคงท้าทายความเชื่อของ
คนรุ่นหลัง ผมได้ยกตัวอย่างของความรักแบบ 
ผูเ้ล้ียงแกะทีด่ขีองพระคณุเจ้าชมัมา ซาละ คณุพ่อ 
จ�าเริน คุณพ่อซาลึม และคุณพ่อลาปัง ซึ่งล้วน
แต่ตดัสนิใจอยูต่่อในประเทศกมัพชูา โดยไม่หนี
ไปนอกประเทศ และอกีหลายคนทีย่อมสละชวีติ
เพราะความเชื่อ

ผมมาโรมครั้งนี้ ยังพกเร่ืองส�าคัญอีก
สองสามเรื่อง คือ จดหมายรายงานที่ต้องส่ง
มอบให้ พระคาร์ดินัลฟิโลนี สมณมนตรีแห่ง
สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ซึ่ง
พระคาร์ดินัลก็ยอมเสียสละเวลา มาถึงสถานที่

สัมมนา และพูดคุยกับผมนิดหน่อย ก่อนจะ
มอบรายงานจากพระคุณเจ้าโอลีเวียร์ ให้กับ 
พระคาร์ดินัล โดยท่านได้ให้ก�าลังใจบรรดา 
ธรรมทูตที่ท�างานท่ามกลางความหลากหลาย  
แต่ให้สร้างพระศานจักรของพระคริสต์อย่าง
เต็มที่

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือ การน�าจดหมาย 
เสนอรายชื่อผู้ที่อาจจะเป็นมรณสักขีได้ 14 คน 
จากเดิม 35 คน ให้ทางสมณกระทรวงประกาศ
แต่งต้ังนกับุญ ได้อนญุาตให้ด�าเนนิเรือ่งต่อไปได้ 
(Nihil Obstat) โดยไม่มีข้อขัดข้องใดๆ และ
อกีจดหมายคอืไปยงัส�านกังานซโีนดพระสงัฆราช 
เกีย่วกบัการเตรยีมร่วมประชมุซโีนดในปี 2018 นี้  
และผมก็ท�าส�าเร็จลุล่วงไปทุกอย่าง

แต่งานทีต้่องท�าต่อหลงัจากนีย้งัมเีรือ่งที่ 
ต้องท้าทายอีกมาก โดยเฉพาะในเรือ่งกระบวนการ 
แต่งต้ังเป็นมรณสกัขใีนกมัพชูา ด้วยความจ�ากดั
หลายด้าน ท้ังบคุลากร พยาน และเอกสารต่างๆ 
อย่างเดียวนอกเหนือจากความพยายามของ
มนุษย์ คือ พระประสงค์ของพระเจ้าที่จะท�าให้มี
ชีวิตของมรณสักขี เป็นตัวอย่างและแรงบันดาล
ใจส�าหรับพระศาสนจักรท้องถิ่นที่กัมพูชา

ในระหว่างอยู่โรมไม่กี่วันนี้ ผมได้มี
โอกาสได้เยี่ยมบรรดานักศึกษาไทย ซ่ึงก�าลัง
หน้าด�าคร�่าเครียด กับการสอบปลายภาคอยู่ 
เราได้แบ่งปันพูดคุยให้ก�าลังใจกันและกัน และ
สุดท้ายก่อนกลับ คือไปเยี่ยมคุณพ่อไตรรงค์  
มุลตรี นักศึกษาอีกท่านหนึ่งของคณะธรรมทูต
ที่ไปเรียน ที่เมืองปาดัว 

บางครั้งเราก็บอกไม่ได้ว่า พระเป็นเจ้า
จะวางเราไว้ตรงไหน หรือให้ท�าอะไร? สิ่งที่ผม
เรียนรู้ คือ การนบนอบต่อความต้องการของ 
พระศาสนจักรท้องถิ่น ผ่านทางผู้ใหญ่ คือ สิ่งที่
เราธรรมทูตต้องท�าด้วยความเต็มใจ... 
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

เมื่อยังเป็นเด็ก ภาพที่ตื่นตาตื่นใจของ
คนเมืองร้อนน่าจะเป็นยอดเขาสูงและมีหิมะ
ปกคลุม หนึ่งในประเทศที่คนใฝ่ฝันจะไปเยือน
คงจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่เต็มไปด้วยภูเขาและ
หิมะ แต่ในทวีปเอเชียเรายังมีดินแดนที่สวยงาม
ไม่แพ้สวิตเซอร์แลนด์ หลายคนที่เคยไปสัมผัส
แคว้นแคชเมียร์ของอินเดียคงไม่ปฏิเสธ

แคชเมียร์เป็นแคว้นเหนอืสดุของอนิเดยี
อยู ่ในแนวตะวันตกของเทือกเขาหิมาลัย มี
พรมแดนติดกับปากีสถานและจีน ชื่อเต็มๆ 
คือจัมมู-แคชเมียร์ แบ่งพื้นที่ออกเป็นสามเขต
ใหญ่ๆ คือ แคชเมียร์อยู่ตอนเหนือ จัมมูอยู่ใต้
ลงมา และทางตะวนัออกเป็นดาลกั คนทีไ่ปเทีย่ว
ส่วนใหญ่มกัไปทีแ่คชเมยีร์เพราะมเีครือ่งบนิลงที่
เมืองศรีนาคาอันเป็นเมืองหลวงฤดูร้อน 

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะงดงามเป็นพิเศษ
เพราะท้องนาตามไหล่เขาจะเป็นสีเหลืองบาน
สะพร่ังสุดลูกหูลูกตาจากต้นมัสตาร์ดท่ีชาวนา
ปลูกไว้ แนวเขาต่างๆ มีหิมะขาวปกคลุม น�้าที่
ละลายจากหิมะบนยอดเขาจะไหลผ่านล�าธารลง
มาตามหุบเขาท�าให้สองข้างเขียวชอุ่มจากต้นไม้
ที่เริ่มออกดอกแตกใบ

ลักษณะเด่นของการไปเที่ยวหุบเขาใน
แคชเมียร์ต่างจากสวิตเซอร์แลนด์ตรงท่ีต้อง 
นั่งม้าจริงๆ แทนม้าเหล็ก การคมนาคมที่สวิต-
เซอร์แลนด์นั้นได้รับการพัฒนาอย่างดีมาก จาก
ตัวเมืองสามารถนั่งรถไฟเข้าไปถึงเชิงเขาและนั่ง 
รถรางหรือกระเช้าลอยฟ้าต่อขึ้นไปถึงจุดหมาย 
ปลายทาง สะดวกจนขาดความตืน่เต้น แต่ในแคชเมยีร์
นั้นต้องนั่งรถยนต์แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ พอถึงจุด 

ท่องเที่ยวก็ท�าได้สองอย่างคือเดินด้วยเท้าหรือ
ไม่ก็นั่งม้าจริงๆ ชมทิวทัศน์ ท�าให้ตื่นเต้นเร้าใจ
กว่าไปชมเขาในยโุรปหรอืประเทศทีเ่ศรษฐกจิดีๆ

ชาวบ้านจะเอาม้าแกลบตัวไม่ใหญ่ที่เขา
เลี้ยงไว้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรมาหารายได้
พิเศษโดยการให้นักท่องเที่ยวนั่งไปตามสถานที่ 
ต่างๆ เช่นขึน้เนนิไปดหูมูบ้่านหรอืไปถ่ายรปูตาม 
จดุชมววิ พอกลุม่นกัท่องเทีย่วนัง่รถมาถึงจดุตัง้ต้น  
ชาวบ้านพร้อมม้าของตวัเองกจ็ะกรกูนัเข้ามาแย่ง
ลูกค้า หลังจากตกลงกันเรียบร้อยเจ้าของแต่ละ
คนก็จะจูงม้าของตัวเองพร้อมนักท่องเท่ียวเดิน
ขึน้เนนิไป ชาวบ้านคนหนึง่อาจมม้ีาอยูส่องสามตวั  
เวลาเดนิขึน้เนนิไปกจ็ะเกาะกนัเป็นกลุม่ๆ ประมาณ  
20 ถึง 30 ตัว ตอนแรกคนจูงก็เดินน�าหน้าม้า 
อยูด่ีๆ  แต่พอผ่านไปสกัพกัใหญ่คนจงูคงเริม่เหนือ่ย  
ก็ปล่อยให้ม้าเดินน�าหน้าไปเอง เจ้าของคอยเดิน
ตามหลงัและส่งเสยีงสือ่สารกบัม้าของใครของมนั  
ท�าให้คนนัง่ออกจะตกใจอยูว่่าถ้าม้ามนัเกดิเตลดิ
ขึน้มาจะท�ายงัไง ปรากฏว่าม้าแต่ละตัวจะจ�าเสยีง
เจ้าของมนัได้และจะท�าตาม เช่นเบ่ียงซ้ายหรอืขวา 
หรอืช้าลง แทนทีจ่ะเดนิดุย่ๆ ไปตามม้าตวัอืน่ ท�าให้
นึกถึงข้อความในพระคัมภีร์ไบเบ้ิลท่ีว่า “แกะ
ของเราจะฟังเสียงเรา” ซึ่งพระเยซูเปรียบเทียบ 
ว่าพระองค์เป็นนายชุมพาบาลที่ดี เจ้าของม้าคง
ดูแลม้าอย่างดี ม้าจึงจ�าเสียงเจ้าของและยินดี
ท�าตาม ชีวิตมนุษย์เราต้องคอยฟังเสียงพระเจ้า  
ไม่เช่นนั้นก็อาจหลงทางและเดินเตลิดตามคน
อื่นๆ ไปแบบไม่มีความหมาย

 เป ็นธรรมดาที่ เมื่ อมีนักท ่องเที่ยว
เศรษฐกิจก็ย่อมดีขึ้น แต่การกระจายรายได้จะ

เส้นแบ่งบนเขาสูง
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ดีหรือไม่คงเป็นอีกเร่ืองหนึ่ง ที่เห็นชัดเจนคือมี
โรงแรมเกิดขึ้นอยู่มากมายหลายแห่งตามหุบเขา 
เหมือนเมืองไทยที่ผู ้มีฐานะดีจะมากว้านซื้อ 
ท่ีดินและปลกูเป็นรสีอร์ทให้นกัท่องเทีย่ว แต่เขา
ต้องล้อมรั้วหนาแน่น พักอาศัยและกินข้าวกัน
เบ็ดเสรจ็ในรสีอร์ท ไม่มโีอกาสออกมาเดนิฉยุฉาย 
แบบบ้านเรา รายได้ทัง้หมดคงอยูท่ีเ่จ้าของธรุกจิ 
เด็กๆ ที่อยู่แถวละแวกนั้นต่างก็มาเกาะรั้วและ
มองดูนักท่องเที่ยวพร้อมท�าสัญลักษณ์ขอเงิน 
นักท่องเท่ียวบางคนก็ใจอ่อนให้เงินให้ไป แต่ก็
มีข้อคิดว่าจะท�าให้เด็กๆ ติดนิสัยพึ่งพิงคนอื่นๆ

มีการสอบถามว่าท�าไมต้องล้อมรั้วหนา
แน่นและปิดประตูตลอด คนขับรถบอกว่าช่วง
หลังๆ นี้มีการปะทะกันระหว่างฝ่ายบ้านเมือง
คือรัฐบาลอินเดียและฝ่ายที่ต้องการแยกแคว้น
แคชเมยีร์ออกมาจากการปกครองของอนิเดยี เม่ือ
วานนีก้ม็วียัรุ่นรวม 17 คนเสียชวีติจากการปะทะ
กับต�ารวจ ฝ่ายรัฐบาลอินเดียบอกว่าวัยรุ่นเหล่า
น้ีเป็นกลุ่มต้องการแยกดินแดน ส่วนชาวบ้าน 
บอกว่าเดก็ๆเหล่านีเ้ดินขบวนโดยปราศจากอาวธุ
เพียงแต่ต้องการประท้วงความไม่เป็นธรรมของ
ทางการอินเดียด้วยวิธีสันติ

 ความขัดแย ้งนั้นมาจากการที่ เขต
แคชเมียร์มปีระชากรมากทีส่ดุประมาณ 4 ล้านคน 
และเกือบทั้งหมดคือร้อยละ 95 นับถือศาสนา
อิสลามนิกายสุหนี่ ในจัมมูนั้นมีประชากร
ประมาณ 3 ล้านคนนบัถอืฮนิดมูากกว่าประมาณ
ร้อยละ 65 ส่วนในเขตดาลกันัน้ประชากรเบาบาง 
เพียงสองแสนกว่าคนและครึ่งหนึ่งนับถือพุทธ-
ศาสนา เมือ่สิน้สดุสงครามโลกครัง้ทีส่อง องักฤษ
ทนการเรียกร้องปกครองตนเองจากชาวอินเดีย
ไม่ได้ กจ็�าต้องถอนตวั เนือ่งจากในอนิเดยีมผีูค้น
นับถือฮินดูเป็นส่วนใหญ่และอิสลามรองลงมา  
ชาวมสุลมิต้องการแยกตวัออกมาเป็นประเทศใหม่  

อังกฤษเลยท�าการแบ่งดินแดนแบบง่ายๆ คือ 
พื้นท่ีไหนมีประชากรเป็นมุสลิมมากก็แยกเป็น
ประเทศปากีสถาน พื้นที่ไหนฮินดูมากก็เป็น
อินเดีย ในเที่ยงคืนวันที่ 14 ย่างเข้าเช้าวันที่ 15 
เดือนสิงหาคม 1947 ถือเป็นวันประกาศเอกราช 
เกิดประเทศอินเดียและปากีสถานขึ้นมาพร้อม
กัน ชาวบ้านที่นับถืออิสลามแต่บังเอิญอยู่ในเขต
อินเดียก็ต้องเดินทางข้ามไปปากีสถาน คนฮินดู
ในเขตปากีสถานก็เดินทางเข้ามาในเขตอินเดีย 
ช่วงที่มีการเดินทางอพยพย้ายข้ามพรมแดน
กันแบบฉุกละหุกนั้น ท�าให ้ เกิดการปะทะ
ท�าร้ายกันและกันอย่างมากมาย เป็นวันสุดเศร้า 
ของทั้งสองชาติ

เนื่องจากแค้วนจัมมู-แคชเมียร์ มี
ลักษณะพิเศษท่ีต้ังอยู่บนยอดเขา ก่อนการให้
อิสรภาพ ทางอังกฤษก็ขอให้มหาราชาหรือเจ้า 
ผู้ครองนครในสมัยนั้นเป็นคนตัดสินใจเลือก 
เอาว่าจะอยูป่ระเทศไหน คนอสิลามทีเ่ป็นคนส่วนใหญ่ 
ก็อยากให้ดินแดนของตนไปอยู่กับปากีสถาน 
แต่เจ้าผู้ครองนครนั้นมาจากชาวซิกข์ตัดสินใจ 
ให้อยูก่บัประเทศอนิเดยี ท�าให้เกดิความตงึเครยีด 
และจลาจล จนน�าไปสูก่ารท่ีอนิเดยีและปากสีถาน 
ต้องประกาศสงครามแย่งชงิแคชเมยีร์กนั สงคราม 
ด�าเนนิไปอยูร่่วมปี สหประชาชาตต้ิองเข้ามาไกล่เกลีย่ 
ขอให้มีการลงประชามติแต่ก็ไม ่ได ้ เกิดขึ้น 
อินเดียกับปากีสถานต้องท�าสงครามกันอีกสอง
ครั้งในปี 1966 และ 1999 เพราะอินเดียมองว่า
ปากสีถานอยูเ่บือ้งหลงัการสนบัสนนุให้ประชาชน
ประกาศแยกตัว สภาพการณ์ในปัจจุบันคือ
พื้นที่ของแคชเมียร์ถูกยึดครองโดยสองประเทศ 
ปากีสถานได้ส่วนเหนือสุดซ่ึงเป็นภูเขาส่วนใหญ่  
อินเดียได้หุบเขาท่ีมีประชากรหนาแน่นแต่
ประชากรส่วนใหญ่เป็นอิสลาม กองทัพของสอง
ประเทศยังคงตรึงก�าลังกันจนปัจจุบัน 
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เส ้นแบ่งเขตสมมุติทางภูมิศาสตร์มี
ประโยชน์ในการช่วยก�าหนดเขตให้เป็นสัด 
เป็นส่วนว่าส่วนไหนใครยดึครอง แต่เส้นแบ่งทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมตลอดจนสังคมเศรษฐกิจ
นั้นกลับเป็นอันตราย ชาวแคชเมียร์ในอินเดีย
นั้นรู ้สึกว่ารัฐบาลอินเดียไม่ยุติธรรมและกดขี่ 
ประชาชนส่วนหนึง่โดยเฉพาะวยัรุน่จงึยงัคงเรยีก
ร้องให้แคชเมียร์เป็นดินแดนเอกราชปกครอง
ตนเอง ซึง่รัฐบาลอนิเดยีนัน้ยอมรับไม่ได้ ทกุครัง้ 
ที่มีการเดินขบวนแสดงความไม่พอใจก็จะเกิด
การปะทะกันบาดเจ็บล้มตายด้วยกันทั้งสองฝ่าย 
เพียงแต่ชาวบ้านอาจเสียหายมากกว่า เวลาจัด
งานศพวยัรุน่ทีเ่สยีชวีติ ปรากฏว่ามคีนมาร่วมงาน 
กนัมากมาย ญาติๆ ผูเ้สียชวีติกข็อทวงคนืความ
ยุติธรรม บรรยากาศความเกลียดชังจึงเป็น
เสมือนไม้ที่สุมไฟความแตกแยกมิให้มอดดับ

หากแคชเมียร ์กลับมามีสันติภาพ 
ประโยชน์ก็จะตกอยู่กับทุกฝ่าย เศรษฐกิจของ

ชาวบ้านจะดีขึ้นจากการท่องเที่ยว การค้าขาย
ระหว่างพรมแดน การส่งสนิค้าเช่นเครือ่งเทศและ
พชืผลทางการเกษตรออกสูภ่ายนอก ฯลฯ แต่จะ
ท�าอย่างไรให้เกิดสันติภาพได้นั้นเป็นเรื่องที่ต้อง
ขบคิด คงไม่สามารถใช้ความรุนแรงหรือก�าลัง
อาวุธจัดการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดต้องการ แต่ต้องใช้ความจริงใจใน
การเจรจา การยอมรบัความแตกต่าง ยอมอดทน 
อดกลั้นต่อการยั่วยุทั้งหลายทั้งปวง

สมยัพระเยซคูรสิตเจ้า ชาวยวิจ�านวนหนึง่ 
ก็ต้องการปลดแอกตนเองจากการปกครองของ
ชาวโรมัน และอาจมีความคาดหวังว่าพระเยซู 
คริสตเจ้าจะเป็นกษัตริย์ที่มาช่วยปลดปล่อย 
ชาวยวิ แต่พระองค์กลบัชวนให้มนษุย์ปลดปล่อย
ตวัเองจากการเป็นทาสของสมบตัฝ่ิายโลก ความ
เกลียดชังและอยุติธรรมต่อผู้อื่น การใช้ความ
รุนแรงต่อกันและกัน หากเราท�าได้ ก็เท่ากับเรา
ลบเส้นแบ่งต่างๆ สันติที่แท้จริงก็จะตามมา 
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

presumption = ความวางใจเกินควร
pride = 1) ความหยิ่งจองหอง  2) ความภูมิใจ
prie-dieu (ฝรั่งเศส) = ที่คุกเข่าภาวนา (เฉพาะบุคคล) 
priest = พระสงฆ์ บาทหลวง (ดู presbyter, sacerdos) 
 parish priest  = พระสงฆ์เจ้าอาวาส คุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อเจ้าวัด 
 parochial vicar  = พระสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (ดู Canon 545) 
   มีศัพท์อื่น ๆ ที่หมายถึงพระสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
   1) assistant pastor 2) associate pastor 
   3) curate 
 diocesan priest = พระสงฆ์สังฆมณฑล สมณะสังฆมณฑล
 religious priest = พระสงฆ์นักพรต สมณะนักพรต
 secular priest  = 1) พระสงฆ์สังฆมณฑล 
    2) พระสงฆ์ที่เป็นสมาชิก secular institute 
 priesthood = 1) สังฆภาพ สมณภาพ  
   2) สมณตระกูล
primary = ปฐมภูมิ ความเป็นเอก ดีเลิศ ดีเยี่ยม
primate = ต�าแหน่งสมณะประมุข 
   เอกอัครสมณะ (ของประเทศ - ปกติเป็น    
   archbishop ที่ได้รับแต่งตั้ง)
 primatial power  = อ�านาจของเอกอัครสมณะ
 primatial see  = เขตปกครองเอกอัครสมณะ 
 abbot primate = อัคราธิการ (ของสหพันธ์อารามเบเนดิกติน) 
primatus = ความเป็นประมุขเอก 
Prime = บทท�าวัตรรุ่งอรุณ
prince (princeps) = 1) เจ้าชาย
   2) พระองค์เจ้า (ต�าแหน่งทางราชวงศ์)
   3) เจ้าพระคุณ  
    (ศัพท์เสนอส�าหรับเรียก the dignitary titles 
    ของพระศาสนจักร)

P
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ท่วงท�านองแห่งรัก
ผงศิลา 

ธรรมชาติของสรรพสิ่งในโลกนี้คือความไม่ยั่งยืน ไม่คงทน และเสื่อมสลาย วันหนึ่งชีวิตและ
ร่างกายในโลกนี้ของเราก็จะเสื่อมสลายไป แต่สิ่งท่ีด�ารงคงอยู่คือความดีซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงพระเจ้า
องค์แห่งความดี

บางครั้งพระเจ้าก็ให้ร่างกายหรือพระธาตุบางส่วนของนักบุญบางท่านไม่เน่าเปื ่อยหรือ 
เสื่อมสลายไป เพื่อเป็นอนุสรณ์ของความดีให้พวกเราคนรุ่นหลังได้รับรู้

พระธาตุลิ้นของนักบุญอันตนซ่ึงไม่เน่าเปื่อยไปตามกาลเวลา ท่ีเป็นเช่นนี้เชื่อว่าเพราะท่านใช้
ลิ้นของท่านประกาศถึงความดีงามขององค์พระผู้เป็นเจ้า นกับุญบอนาแวนตูราเมื่อพบลิ้นที่ไม่เน่าเปื่อย 
ของท่าน ในปี ค.ศ. 1263 ท่านได้ภาวนาว่า “โอ ลิ้นที่ได้รับพระพร เจ้าได้สรรเสริญพระเจ้า และน�าพา
คนอื่นทั้งหลายให้สรรเสริญพระองค์ พวกเราเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วว่า เจ้าเป็นผู้มีบุญต่อเฉพาะพระพักตร์
พระเจ้าได้อย่างไร” พระธาตลุิน้ของท่านอยูท่ีว่ดัน้อยเกบ็สิง่มค่ีา (Treasury Chapel) ซึง่ตัง้อยูท่ีห่ลงั
พระแท่นกลางเกือบสุดปลายในมหาวิหารนักบุญอันตนที่เมืองปาดัว

พระธาตุหัวใจของนักบุญคามิลโล ผู้ก่อตั้งคณะคามิลเลียน พระธาตุหัวใจของท่านนี้อยู่ที่ 
วัดน้อยที่บ้านศูนย์กลางของคณะคามิลเลียนท่ีกรุงโรม ในโอกาสส�าคัญคณะคามิลเลียนจะอัญเชิญ 
พระธาตหุวัใจของท่านไปยงัประเทศต่างๆ ทีค่ณะท�างานอยูท่ัว่โลก พระธาตนุีเ้คยมาทีป่ระเทศไทยด้วย
ครับ พ่อเคยฟังคุณพ่อคณะคามิลเลียนที่อยู่ที่โรมเล่าให้ฟังว่า หัวใจของนักบุญคามิลโลที่ไม่เน่าเปื่อย
เสื่อมสลาย เพราะหัวใจของท่านเปี่ยมด้วยความรักต่อพระเยซูเจ้าในบรรดาคนเจ็บป่วย 

ชวนเราพึง

 เรื่องนี้สอนเราว่า เราคงเป็นคนเล็กๆ ท่ีมิได้ทำากิจการท่ียิ่งใหญ่เหมือนท่านนักบุญ

อันตนแห่งปาดัว หรือท่านนักบุญคามิลโล แต่เราจะใช้ทุกส่วนในร่างกายของเรา ทั้งด้วยความ

คิด วาจา และกิจการ เพื่อรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานร่างกายที่

สมบรูณ์ให้เรา เชญิชวนพ่ีน้องร่วมใจกนัภาวนาเป็นพเิศษเพือ่คนพกิาร และตัง้ใจว่าเราจะรกัและ 

ช่วยเหลือพวกเขาเท่าที่เราสามารถจะทำาได้กันนะครับ

อนุสรณ์ของความดี
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พระพรที่ส�าคัญ 'วันเวลา'
ปริญ

“เดก็พวกนี ้ไม่อ่านหนงัสอื มวัแต่มาเล่น
ลูกแก้ว ไปๆๆๆ” เสียงครูดุดังลั่นก่อนตัวมาถึง 
กลุ่มเด็กๆ หลายกลุ่มที่เล่นลูกแก้วตามประสา 
หลายคนวิ่งหน้าตื่นแตกวงไปตามๆ กัน เพราะ
ครูคนนี้ดุจริง ท�าจริง มันเป็นการเล่นหมุนเวียน
เปลี่ยนการเล่นไปตามฤดูกาล ฉันเองก็ได้แต่
คิดถึงเวลาตอนเป็นเด็ก เพื่อนชวนเล่นลูกแก้ว 
มองไปทางไหนก็มีแต่เล่นดีดลูกแก้ว ถ้าไม่เล่น
แล้วจะเล่นอะไร ที่สุดฉันซึ่งเป็นเด็กในเมืองก็
เลยเล่นลูกแก้วเป็น

ก็ได้แต่อมยิ้มมองเด็กๆ ที่ก�าลังสนุก
แตกวงตกใจวิ่งออกไปตามทิศต่างๆ ก็ไม่รู้ว่า
พวกเขาจะใช้ทักษะดีดลูกแก้วแล้วต่อยอดเป็น
นกัค�านวณ เป็นนกัแม่นปืน หรอือะไรต่างๆ หรอื
เปล่า เคยแหย่พวกเขาว่าเล่นนะเป็นเวลา ไม่ใช่

หายใจเป็นลูกแก้วตลอดเวลา เพราะเขาไม่ม ี
ดีดลูกแก้ว 4x100 ชิงแชมป์โลกหรอก

..............................

ไม่กี่วันต่อมา ขณะฉันนั่งเล่นกับเด็ก
กลุ่มหนึ่ง จ�าได้ว่าเป็นเสียงครูคนเดิมดุดังลั่น
ว่า “ไปๆๆ ไปหาอ่านหนังสือกันบ้าง ไม่ต้องมา
ขุดดินหาด้วงแถวต้นมะขาม ไปเดี๋ยวนี้” เด็กๆ  
วงแตกกันอีก ต่างคนต่างวิ่งคนละทิศละทาง

“เล่นลูกแก้วก็ไม่ได้ พอเล่นขุดด้วงก็ 
โดนด่า......” เสยีงเดก็คนหนึง่บ่นในเวลาทีเ่ดนิผ่าน 
กลุ่มของพวกฉัน ฉันก็ได้แต่ยิ้มและก็คิดไปว่า 
อนาคตเขาน่าจะได้ทกัษะในการปลกูต้นไม้ เลีย้งไก่  
ดแูลธรรมชาต ิฯลฯ แต่ทีแ่น่ๆ...ครกูบัเดก็กลุม่นี้ 
มีเสียงดุกับวิ่งเป็นผึ้งแตกรังกันตลอด

 ...........................

คบเด็กสร้างบ้าน   
แล้วก็สร้างบ้านอีกหลัง
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แล้ววันหนึ่ง ฉันได้ยินเสียงหัวเราะ
สนุกสนาน เดินไปดูเห็นเจ้าเด็กกลุ่มเดิมหัวเราะ
อย่างมีความสุข

 “น่าอิจฉาจัง หัวเราะอย่างมีความสุข  
ท�าอะไรกันเหรอ”

 “พวกเราเล่าเรื่องตลกกันครับ”

 “เล่นอะไรครูมีแต่ว่าเรา ก็เลยไม่เล่น  
เจ้าเบดมนัเล่าเรือ่งตลกให้เราฟัง” เท่านัน้เองเจ้าเบด 
ก็เริ่มเล่าเรื่องค�าผวนของคณะตลกท่ีได้ดูจาก
อินเทอร์เน็ต ต้องบอกว่าจ�าได้ทุกตอนจริงๆ 
เพราะคนหนึ่งเล่าอีกคนก็เสริม สลับกันเล่า
สนุกสนานปานจะตั้งคณะตลกได้เลย แต่ก็ต้อง
เบาบางลงเมื่อฉันพูดบ้าง

 “ดีใจนะที่พวกเรามี โอกาสพูดคุย
สนกุสนานกนั แต่เรือ่งตลกบางเรือ่งน่ีมนัสองแง่ 
สือ่ไปในทางไม่ด ีกลวัพวกเราจ�าเอาไปเล่าเรือ่ยๆ 
เด๋ียวจะกลายเป็นค�าไม่ดแีล้วตดินสิยัไปพดูนะส”ิ

ฉันมั่นใจว่าพูดด้วยความรักและความ
ห่วง และพวกเด็กๆ ก็คงเข้าใจ เพราะพวกเขาก็
หยุดเล่าเรื่องที่ตลกไม่น่ารักต่างๆ แล้วเรื่องตลก
สนุกสนานอื่นๆ ก็ตามมา แน่นอนฉันเองก็รวม
วงเล่าเรื่องสนุกแบ่งปันไปด้วย

เด็กขึ้นชั้นเรียนไปแล้ว ฉันเดินเล่นแล้ว
คดิถงึเดก็ทัว่ไป แน่นอนเวลาทีย่ิง่ใหญ่ในช่วงวัย
เด็กก็คือการได้เล่นตามประสาเด็ก บางคนถูก
พ่อแม่ผู้ปกครองแย่งเวลามีค่าเหล่าน้ีไปจากเขา  
ต้องสอนเสริม ต้องตวิ ต้องเรียนพเิศษ ต้องหดัด ู
หัดแข่งขันตามวันเวลาและกระแสที่เขาก�าลัง

ท�ากัน ฯลฯ ความพอเหมาะของคนเราก็ดัน 
ไม่เหมือนกันซะอีกนี่สิ

 ....................................

 มีเด็กหลายคนท่ีจบไปแล้ว ก�าลังก้าว
เข้าสูเ่ยาวชน เวลาเข้ามาในโรงเรยีนมพีฤตกิรรม
ที่เปลี่ยนไปอยู่อย่างหนึ่ง ตอนนี้พวกเขาชอบเอา
มอเตอร์ไซค์มาเร่งแข่งกนัในโรงเรยีน วนันัน้เอง
ครกูป็ระกาศออกไมค์ด้วยความรกัความเป็นห่วง 
ก็โดนเตือนไปว่านอกจากเสียงหนวกหูแล้วมันก็
อันตราย อาจจะเฉียวชนกันได้

แล้วในช่วงเยน็ๆ ทีฉ่นัออกมาเดนิเล่นที่
โรงเรียน วันนี้แปลกเพราะไม่ได้ยินเสียงมาแข่ง
มอเตอร์ไซค์กนั แต่เสยีงทีด่งัลัน่ตอนนีเ้ป็นเสยีง
ร้องของคนทีท่�าเป็นเสยีงมอเตอร์ไซค์ ภาพทีเ่หน็
คือ บรรดาเด็กและเยาวชนหลายคู่ก�าลังแข่ง
รถกัน คนหนึ่งขี่อีกคนหนึ่งเข็น มีเสียงหัวเราะ
สนุกสนาน

“ครูครับ” เจ้าศิษย์เก่าคนหนึ่งร ้อง
ทักทายฉัน “ไม่บิดแข่งกันแล้ว แต่เข็นแข่งกัน
ครับ....แอ๊นๆๆๆๆๆ เข็นเร็วๆ หน่อย”

มีเสียงเชียร์จากเด็ก มีเสียงหัวเราะจาก
เยาวชนท่ีดใีจมเีรือ่งเล่นใหม่ คนขีน่ะสบายแต่คน
เข็นนีเ่หนือ่ยหน่อย แต่พวกเขาก็ใช้ช่วงเวลาของ
พวกเขาอย่างมีสีสันไปอีกแบบหนึ่ง จนมีเสียง 
โครมดงัเพราะชนกนันัน่แหละ เสยีงหัวเราะกด็งั
เป็นสองเท่าเมื่อได้เยินเสียงพูดว่า

“เจ้านั่งก็สบายสิ แต่เราเข็นหลายรอบ
แล้ว หมดแรงแล้วนะ” 
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

 ต้ังแต่หลานคนโต “น้องเจน” ย้ายจาก
โรงเรียนเดิมแล้วมาเรียนในโรงเรียนเครือคาทอลิก 
เขาได้พบเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีๆ มีเพื่อนที่ขยันเรียน 
และเรยีนเก่งๆ หลายคน สิง่แวดล้อมเหล่านีไ้ด้ส่งผล 
ให้น้องเจนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นเป็นล�าดับ จนได้รับ 
ประกาศนยีบตัรเรียนดีถงึ 2 ปีซ้อน และท�าให้สมาชกิ 
ในครอบครัวเรามีเกิดความภาคภูมิใจที่น้องเจนม ี
ความรบัผิดชอบมากขึน้ และยงัเป็นพีท่ีด่ขีองน้องๆ ด้วย

ดิฉนัเข้าใจว่าเดก็วยัรุน่อายรุะหว่าง 14-16 ปี  
จะมีอารมณ์แปรปรวน โกรธง่าย จงึต้องหาวธิใีห้เขา
สามารถควบคมุอารมณ์ (EQ) ด้วยการเข้าใจเขาและ 
ให้ความรกั ความสนใจเขามากขึน้ แต่กไ็ม่ใช่ว่าจะเข้า
ข้างเขาในทกุเร่ือง มันต้องอยูก่บัเหตแุละผล เราควร 
ชีแ้นะไม่บังคับ ให้เขากล้าแสดงออกและให้เขาเป็นตวั
ของตวัเอง พยายามชมเชยให้ก�าลงัใจ เราต้องปรบัตวั 
ให้เข้ากบัเขา คยุกนัได้ทกุเรือ่ง ไม่มช่ีองว่างระหว่างวยั  
และเมือ่เรารูว่้าหลานมทีกัษะและพรสวรรค์ในด้านใด 
เราควรส่งเสริม เช่น ด้านศิลปะ การวาดภาพต่างๆ 
เรากจ็ะคยุกนั แนะน�ากนั ช่วยสนบัสนนุ เหล่านีจ้ะยิง่ 
ช่วยพัฒนาให้เขาเก่งขึ้น เรียนรู้ได้เร็วและท�าได้ดี
มากยิ่งขึ้น 

น้องเจนมีความรักต่อน้องสาวของเขา แต่
กมี็บ้างเวลาทีอ่าจจะทะเลาะกนับ้างตามประสาเดก็ๆ 
ดิฉันจึงแนะน�าให้พูดคุยกับน้องดีๆ ซึ่งน้องจะยินดี
รับฟังมากกว่าการดุหรือการต�าหนิ เมื่อพี่น้องรักกัน
ค่อยๆ พดู ค่อยๆ เจรจา ตอนหลงัต่างฝ่ายต่างรบัฟัง 
ซึ่งกันและกัน ก็ไม่เกิดเรื่องวุ่นวาย ความสงบสุข
จึงเกิดขึ้น

หลายวันก่อนคุณแม่ของน้องเจนได้เอา 
เรียงความที่น้องเจนเขียนมาให้อ่านซึ่งเขาเขียนได้ดี
มาก เพราะคณุแม่ของน้องเจนเขารูว่้าดฉินัสนใจทกุสิง่ 
ทุกอย่างท่ีเกีย่วกบัหลานๆ แม้กระท่ังเมือ่ทางโรงเรยีน 
จัดงานหรอืมกีจิกรรมต่างๆ ดฉินักจ็ะตามไปด ูตามไป 
ให้ก�าลงัใจ และนัน่คอืการพฒันาของหลานๆ โดยเรา 
จะสนับสนุนให้เขากล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง 
และเรายงัได้สนบัสนนุเรือ่งการแข่งกฬีา กองเชยีร์ ซ่ึง
บางวนัเรากต้็องไปคอยเขาซ้อมจนดกึ เรากย็อมทีจ่ะ
คอย เขากเ็หน็ว่าเราไม่ต่อว่า เขากส็บายใจ และขอคร ู
ให้เขาได้ร่วมกิจกรรมทุกครั้ง การที่เขาเข้ากับใครๆ 
ได้ และเขาได้ร่วมท�ากจิกรรมกบัเพือ่นๆ ซ่ึงเขาจะได้ 
เรยีนรูถ้งึการใช้ชวีติกลุม่ เช่น การให้อภยั ช่วยเหลอืกนั  
รูจ้กัเสยีสละ เพราะเมือ่เขาโตขึน้ เข้าไปศกึษาในระดบั 
มหาวทิยาลยัหรอืเริม่ท�างาน เขาจะสามารถปรบัตวั ไม่ม ี
ปัญหากบัใคร เราต้องปทูางให้เขากล้าเดนิไปข้างหน้า

คณุครพูอใจในการเขยีนเรยีงความของน้อง
เจนอย่างมาก เพราะเขารู้จักคิด และเห็นว่าแม่ของ
เขาเองนั้นแหละที่เป็นแบบอย่าง “ไอดอล” และเป็น
แรงบันดาลใจ เพราะแม่มักจะเล่าให้ลูกฟังเสมอๆ  
ว่า สมยัทีแ่ม่เป็นเดก็นกัเรยีน แม่สอบได้ที ่1 บ่อยๆ 
ได้เป็นหัวหน้าชัน้ เป็นประธานนกัเรยีน และได้แสดง
บนเวที น้องเจนจึงเขียนว่า เขาจะต้องท�าเหมือน
แม่ให้ได้ และจนถึงตอนนี้ ดิฉันได้เห็นหลานคนนี้ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการเรียนหรือกิจกรรมของโรงเรียนเขาก็เป็นท่ี
ยอมรับของครูและเพื่อนๆ

หลายครั้งพ่อแม่จะพาน้องเจนไปร่วมงาน

เรื่อง แรงบันดาลใจ
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ต่างๆ กับทางบริษัท เราพยายามให้เขาสัมผัสงาน
ที่บริษัทเหมือนเขาเป็นพนักงานคนหนึ่ง แม้เขายัง
เป็นเด็ก แต่เป็นโอกาสดีหากเด็กจะได้เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง ซึ่งจะเกิดประสบการณ์ใหม่ๆ ใน
แต่ละวัน พ่อแม่พยายามแนะน�าสิ่งดีๆ ให้ลูกได้
เรียนรู้ ซึ่งโชคดีกว่าสมัยเราเด็กๆ จะไม่มีโอกาส
เท่ากับเด็กสมัยนี้

น้องเจนได้ไปช่วยจดับธูในงานออกร้านของ 
บรษิทั เขาช่วยงานจนถงึดกึ ซึง่เจอทัง้ฝุน่และอากาศ
ร้อนมาก ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ผู้ใหญ่ยังทน 
ไม่ไหว แต่น้องเจนทนได้ เขาไม่บ่นสกัค�า เขารูว่้าแม่ 
และพนักงานคนอื่นๆ ก็ท�าได้ ฉะนั้นเขาก็ต้องท�าได้
เหมอืนกนั ท�าให้ผู้เป็นย่าสงสารและทึง่ในความทรหด 
อดทนของหลาน เขาสู้งานแม้อายุเพียง 14 เท่านั้น

คราวนี้เป็นคร้ังแรก ที่น้องเจนติดตามแม่
ไปดูงานและไปร่วมประชุมที่ต่างประเทศ ดิฉันก็ยัง
ห่วงว่าน้องเจนจะรับได้ไหม แล้วดิฉันก็โทรศัพท์ไป
ถามทกุข์สขุ ปรากฏว่าน้องเจนสามารถช่วยงานแม่ได้ 
ทุกอย่าง และยังเป็นตากล้องช่วยถ่ายภาพได้ดีเสีย
ด้วย จนคนที่ร่วมงานต่างชมว่า “แม่สอนมาดี” ให้
ลูกได้เรียนรู้จักงานจากสนามจริง

น้องเจนปรับตัวได้ดี เขาทานอาหารได้
เหมือนคนชาติอื่นๆ ช่วยเหลือคนรอบข้าง และมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดิฉันคิดว่าถ้าเยาวชนคนหนึ่ง 
รู ้จักหน้าที่ของตัวเอง มีความรับผิดชอบ รู ้จัก
กาลเทศะและเรารู้จกัเกรงใจผู้อืน่ กถ็อืว่าเป็นเยาวชน
ที่ดี ซึ่งโตขึ้นเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่คนดีคนหนึ่ง ซึ่งเขา
จะสามารถยืนอยู่ในสังคมได้ 

เมื่อตอนที่น้องเจนยังเด็กๆ อยู่นั้นเขามี
บุคลิกลักษณะที่ชอบเอาแต่ใจตัวเอง และเพราะ
ความที่เป็นลูกคนเดียว ทุกคนในบ้านก็เอาใจ ดิฉัน

เคยกังวลว่าเมื่อโตขึ้นเขาจะเป็นอย่างไร ไม่กล้า 
คาดหวังใดๆ และคิดไม่ออกว่าบริษัทของเรา เมื่อ
วันหนึ่งเขาจะเข้ามาช่วยดูแล จะเป็นอย่างไร หรือ
นาวาล�านี้จะไปถึงฝั่งไหม เพราะโลกทุกวันนี้ยิ่งที
ยิ่งอยู่ยาก มีแต่การแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น แต่แล้ว
เมื่อวันเวลาผ่านไปจากเด็กที่อ่อนแอ พอเขาได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก และมีผู้ใหญ่
คอยแนะน�าประคบัประคอง เขากค่็อยๆ เปลีย่นท่าที  
นิสัย และพฤติกรรม จนมาถึงวันนี้น้องเจนท�าให้
ทกุคนในครอบครวัเหน็แล้วว่า เขาท�าได้ และทุกคน 
ภมูใิจวนัตวัเขา และเรากห็วงัว่าเขาจะเป็นแบบอย่าง
ที่ดีที่จะช่วยถ่ายทอดประสบการณ์และสิ่งดีๆ ที่เขา
ได้รับนี้ให้กับน้องๆ ต่อไป 

อย่างไรก็ดี น้องเจนยังต้องเรียนรู้ต่อไป
เรือ่ยๆ โดยดฉินัหรอืผูใ้หญ่ในครอบครวักต้็องช่วย
ชี้แนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตแบบพี่สอนน้อง 
ที่แฝงไปด้วยความรักและหวังดี เวลาที่เกิดปัญหา
ก็รู้จักที่จะรับฟังซึ่งกันและกัน สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด  
ต้องเรียนรู้วิธีพูดวิธีสอนต่างๆ ในแต่ละเหตุการณ์ 
น้องเจนได้เรียนรู้ ได้ซึมซับประสบการณ์ และเขา
จะเป็นพี่ที่ต้องดูแลน้องๆ ต่อไป

ดิฉันอยากบอกว่า การจะเลี้ยงดูและอบรม
เด็กคนหนึ่งให้เป็นคนดี ต้องใช้เวลาในการบ่งเพาะ 
เหมอืนกบัการปลกูต้นไม้ ต้องใส่ใจ ต้องดแูล รดน�า้ 
พรวนดิน ใส่ปุ๋ยใส่ความรัก ต้นไม้ต้นนั้นก็จะเจริญ
งอกงามดี แต่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด เราต้องเป็น
ตัวอย่างแก่เขาในเรือ่งการเข้าวดั ร่วมมสิซา แก้บาป
รบัศลี และสวดภาวนาร่วมกนั บ้านของเราจะอบอุน่ 
โดยมีพระผู้เป็นเจ้าที่จะคอยปกป้อง คุ้มครอง และ
ชี้น�าครอบครัวของเราให้สามารถด�าเนินชีวิตใน 
โลกนี้ได้ดี 
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 สังคมที่เราด�าเนินชีวิตแต่ละวัน ผู้คน
จ�านวนไม่น้อยที่เกิดความคับข้องใจ อึดอัด
ร�าคาญใจ อันเนื่องมาจาก ความรู้สึกที่ไม่พอใจ
ใครต่อใคร รู ้สึกว่าใครท�าอะไรไม่ได้ดั่งใจ  
ไม่ถูกใจ และต้องการให้ “เขา” เป็นไปอย่างที่  
“เรา” ต้องการให้ได้ ..... และความต้องการนั้น  
เหมือนไม่เป ็นผล เพราะคนที่ เราต้องการ 
ให้เปลี่ยน ไม่ยอมเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการ 

คนเรา .. . . .ต ้องการเปลี่ยนคนอื่น  
คนเรา .... ต้องการเปลี่ยนโลก ให้เป็นไปอย่าง 
ที่เราต้องการ 

สิ่งที่คนเราลืม และมองข้ามไปคือ ..... 
การปรับและเปลี่ยนตนเอง เพื่อตนเอง หรือ 
การปรับและเปลี่ยนตนเอง เพื่อเป็นแรงส่งให้
คนอื่นปรับและเปลี่ยนตาม หรือการปรับและ 
เปล่ียนตนเอง เพื่อตนเองจะได้อยู ่ กับโลก 
ต่อไปได้

การ (เพียง) พูดให้คนอื่นเปลี่ยน  
ง่ายกว่าการพูดให้ตนเองเปลี่ยน และสบายกว่า  
แต่หากทุกคนต่างคิดเช่นนี้ และไม่มีใครท่ี 
ลงมือ “เริม่” การปรับ ย่อมไม่มอีะไรทีส่ร้างสรรค์
ขึ้นได้

ข้อคิดดีๆ อีกข้อคิดหนึ่งที่ได้จากการที่ 
ผู้เขียนเรียนจิตวิทยามา จนได้ยึดถือเป็นหลัก
หนึ่งในการด�าเนินชีวิต และเขียนออกมาเป็น
ข้อความสอนใจให้กับตนเองและคนอื่นคือ 

“อย่ามัวแต่พูดว่าเมื่อใด เขาจะเปลี่ยน 
เมื่อใดโลกนี้ จะมีอะไร อะไร ที่ดีขึ้น..... 

สิ่งที่ควรบอกและสอนตนเองอยู่เสมอๆ 
คือ

เมื่อฉันปรับ... เขาจักเปลี่ยน

เมื่อฉันเปลี่ยน.... เขาจักปรับ

และเมื่อต่างคน... ต่างร่วมด้วยช่วยกัน
ปรับ

เราจักสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลง

“อย่า”..... คิดเปลี่ยนคนอื่น... โดยที่เรา
ไม่เคยปรับ 

“อย่า”.... คิดปรับคนอื่น... โดยที่เรา 
ไม่เคยเปลี่ยน

เพราะเมื่อต่างคนต่างคิดท่ีจะให้อีกฝ่าย
ปรับ หรืออีกฝ่ายเปลี่ยน

 สิ่งท่ีเกิดขึ้นคือ การสร้างก�าแพงของ 
อีกฝ่ายให้สูงยิ่งขึ้น

ต่างคนจะไม่มีใครฟังใคร และไม่มีใคร
ที่จะยอมใคร

ผลที่ได้ คือ ไม่มีอะไรที่ดีขึ้น” 

มีคนถามต่อว่า.... หากเราปรับแล้ว  
แต่อีกฝ่ายไม่ยอมเปลี่ยน เราจะท�าอย่างไร?  
แบบนี้ เราไม่เหนื่อย ไม่เสียแรงโดยเปล่า
ประโยชน์หรือ ?

สิ่งที่อยากชวนให้คิดกันคือ เราทราบ 
ได้อย่างไร ว่าเขาไม่ปรับ หรือเขาไม่เปลี่ยน  
เขาอาจจะปรับและเปลี่ยน แต่ยังไม่พร้อม
แสดงออกให้เรารบัรู ้เพราะเขาเอง คงเกดิอาการ 
“เอ๊ะ” ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา เราจึงเปลี่ยน

เขาปรับหรือเราเปลี่ยนดี

คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย มศว. 
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ไป ซึ่งเป็นไปได้ว่า อาจเป็นความระแวง สงสัย  
ขอดูทีท่าเราไปก่อนได้หรือไม่ 

การไม่แสดงอาการใด ของอีกฝ่าย ...  
อาจไม่ใช่ค�าตอบว่าเขา “ไม่ปรับ” หรือเขา  
“ไม่เปลี่ยน”

หรือแม้หาก “ยืนยัน” ว่า อีกฝ่าย 
ไม่เปลี่ยน และเปลี่ยนยาก นั่นก็ไม่ใช่ปัญหา

เพราะแม้ใครจะเปลี่ยน หรือไม่เปลี่ยน 
เพราะแม้โลกจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน

สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัตวัเราเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว 
คือ “โลก” แห่งการ “รับรู้” ของเราเปลี่ยนไป

นั่ น คื อ  สิ่ ง ที่ ท� า ใ ห ้ เ ร ามี มุ มมอ ง  
มีแนวทางใหม่ในการด�าเนินชีวิตต่อต่างหาก

เปรียบเหมือนกับการที่คนๆ หนึ่ง  
ยนือยูบ่นสนามโล่งแจ้ง ในฤดรู้อน ทีพ่ระอาทติย์
ส่องแสงจ้าในช่วงกลางวัน หากคนๆ นั้น  
มองไปยังฝั่งที่พระอาทิตย์ส่องแสง ย่อมแสบตา 
และอาจต้องหยีตา

หากสิง่ทีค่นๆ นัน้ท�าใหม่เพือ่ปรบัตนเอง
คือ กลับหลังหัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เราไม่ต้อง 
หยีตา หรือรู้สึกแสบตาอีก แม้ว่าพระอาทิตย์  
ยังคงส่องแสงอยู่เหมือนเดิม

หรือ หากคนๆ เดิมนี้ สวมแว่นกันแดด 
สิ่งที่ เกิดขึ้น คือ เราจะรู ้สึกว่า แสงสว่าง  
จ้าน้อยลง และสามารถมองโลกภายนอกได้  
โดยไม่ต้องหยีตาลงเช่นเดียวกัน 

จะเหน็ได้ว่า โลกภายนอก ยงัคงเหมอืน
เดิม แต่เมื่อเรา “ปรับ” ตนเองให้ต่างไปจากเดิม 
โลกของเราจะเปลี่ยนไป

เราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนอื่น เรียนรู้
ที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้ที่จะอยู่กับ 
โลกนี้ได้ดีขึ้น เพียงแต่เรา “เริ่มต้น” ที่ต้องเกิด
การเรยีนรูท้ีจ่ะ “ปรบั” ตนเองก่อนเป็นอย่างแรก

ถ้าการท่ีเราจะเปลี่ยนใครสักคน และ
เราท�าให้เขาเห็นได้ว่า เรายังเปลี่ยนตนเอง  
หรอื เราเองสามารถเป็นแบบอย่างทางพฤตกิรรม
ให้เขาเห็นตามท่ีเรานั้นพูดบอกด้วย ย่อมท�าให ้
ผู้อืน่เปิดใจรบัฟังและท�าตามท่ีเราบอกได้ง่ายกว่า 
ตวัอย่างเช่น ถ้าแม่บอกให้ลกูท�าการบ้าน และแม่
ได้ท�างานบ้านด้วย ลูกจะรับรู้ว่า การรับผิดชอบ 
ต่อหน้าท่ีคืออะไร เพราะเห็นว่าแม่ก็มีงานท�า
ขณะท่ีตนก็ต้องท�างานบ้าน เมื่อแม่สอนหรือ 
สั่งอะไรลูก ลูกจะฟังและปฏิบัติตามได้โดยง่าย 
แต่หากแม่สัง่ลกูให้ขยนัท�าการบ้าน ในขณะท่ีแม่
นั่งเล่นโซเชียลออนไลน์ ดูละคร โดยใช้เหตุผล
ว่า เพราะแม่เป็นผู้ใหญ่แล้ว ไม่ต้องท�าอะไร 
แบบนี้ ไม่นานนัก ลูกย่อมเริ่มมีปากเสียง  
ต่อรองกบัแม่ในภายภาคหน้า และการพดูให้ลกู
เชื่อและยอมท�าตามอาจจะยากกว่าเดิม 

เริ่มต้นที่จะเปลี่ยนโลกของตนเองให้ได้
ก่อน ด้วยการปรับตนเองก่อนปรับผู้อื่น หรือ
ปรับโลกใบนี้ และจงรู้สึกยินดีเพิ่มขึ้น หากการ
ปรับเปลี่ยนตนเอง ส่งผลให้คนอื่น และโลก
เปลี่ยนไปตามที่เราต้องการได้ 

เราต ่างจากเดิม คนอื่นยังคงเดิม  
เมื่อชั่งตวงวัดกันแล้ว ใครน่าจะมีการพัฒนา
ตนเองที่ดีกว่ากัน? หรือจะยังคงเลือกแบบเก่า 
ที่กล่าวโทษกัน ว่ากัน โดยไม่ได้มีใครคิดจะ
เปลี่ยนอะไร? 

อุดมศานต์ กรกฎาคม 2018  49 

crist 1-80 July 61.indd   49 6/21/61 BE   1:59 AM



ภาพเคียงค�า 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

 “คนอวดผี”
 ....ผีเสื้อน้อยหากินตามดินโป่ง ที่อ่างโอ่งวงกว้างทางนำ้าไหล

ลงดูดดื่มดินดงในพงไพร แล้วเสาะไซ้แร่ธาตุรสชาติดี

 ...เหล่าตัวผู้โดดเด่นเป็นฝูงใหญ่ มันตอมไต่พื้นดินไม่บินหนี

ทั้งแขนขาเหงื่อไคลชายหญิงมี แร่ธาตุดีผีเกาะช่างเสาะกิน

 ....ดูสดชื่นรื่นรมย์คุณสมบัติ พี่พวกสัตว์นิยมสะสมกลิ่น

อวดเย้ายวนชวนตกหลุมภุมริน สาวได้กลิ่นเหม็นจับกลับต้องการ

 ....เมื่อตรึกตรองมองเห็นเป็นแบบอย่าง ไม่แตกต่างคนสัตว์เดรัจฉาน

หาสิ่งดีอวดโชว์ให้โอฬาร มีแก่นสารงามสรรพกับทุกคน
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ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

เร่ืองที่ผมประทับใจเป็นอย่างมากใน
การฝกึปฏบิตัจิติแบบนกับญุอกิญาซโีอเรือ่งหนึง่ 
ก็คือ “ชีวิตเร้นลับของพระเยซูเจ้าในเมือง 
นาซาเร็ธ” หลังจากเหตุการณ์ในพระวิหารช่วง
อายุ 12 ปีจนถึงอายุ 30 ปี ซึ่งพระวรสารโดย
นักบุญลูกาเขียนเพียงสั้นๆว่า “พระเยซูเจ้าทรง
เจริญขึ้นทั้งในพระปรีชาญาณ พระชนมายุ และ
พระหรรษทานเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและ 
ต่อหน้ามนุษย์” (ลูกา 2:52)

คุณพ่อพอล พอลล็อค, S.J. ได้ให้
บทไตร่ตรองและเอกสารเรื่อง “พระชนมชีพที่ 
ซ่อนเร้นตามพระวรสารโดยนักบุญยอห์น” โดย 
พระคาร์ดินัลคาร์โล มาร์ตินี่, S.J. ซึ่งช่วยการ
ร�าพงึชวีติของพระเยซเูจา้ไดล้กึซึง้มากยิง่ขึน้ โดย
มีประเด็นส�าคัญดังนี้ครับ

1) จะมีอะไรดีๆมาจากนาซาเร็ธได้
หรือ?

พระเยซูเจ้าอยู่ในเมืองนาซาเร็ธ เป็น
เมืองที่ไม่ได้มีความส�าคัญ ไม่มีชื่อเสียงอะไร 
ตามค�ากล่าวที่ว่า “จะมีอะไรดีมาจากนาซาเร็ธ
ได้รึ?” (ยอห์น 1:46) อีกทั้งแคว้นกาลิลีก็ไม่ได้
รบัความสนใจด้วย “ไม่เคยมีประกาศกคนใดมา
จากแคว้นกาลิลีเลย” (เทียบยอห์น 7:52)

ไตร่ตรอง : เรามีประสบการณ์ที่ได้รับ 
ค�าพูดที่กระทบใจเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้า
อยา่งไร? และเรารบัมอืกบัค�าพดูเหลา่นีอ้ยา่งไร?

“ชีวิตเร้นลับของพระเยซูเจ้า”

.............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

2) แม้แต่พี่น้องก็ไม่เชื่อในพระองค์ 

เปน็ไปไดห้รอืไมว่า่ พระเยซเูจา้เตบิโตขึน้
ในเมืองท่ีผู้คนไม่ได้ให้ความส�าคัญกับพระองค์ 
ตามท่ีนักบุญยอห์นเขียนไว้ เมื่อพระองค์กลับ 
มาที่เมืองนาซาเร็ธว่า “แม้แต่พี่น้องของพระองค์
ก็ไม่เชื่อในพระองค์” (ยอห์น 7:5)  

ไตร่ตรอง : ในครอบครัว ในเครือญาติ 
มีพี่น้อง มีญาติที่ไม่เชื่อในตัวเราอย่างไร? เรา
รูส้กึและท�าอยา่งไรเมือ่ญาตพิีน่อ้งไมเ่ชือ่ในตวัเรา
.............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

3) ผู้นี้รู้พระคัมภีร์ได้อย่างไร
พระเยซูเจ้าเติบโตมาในที่ที่ไม่มีส�านัก

การศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น ชาวยิวต่างประหลาดใจ
และกล่าวว่า “ผู้นี้รู้พระคัมภีร์ได้อย่างไร เพราะ
ไม่เคยศึกษาในส�านักใดเลย” ในสมัยนั้น ผู้คน
เรียนและสอนกันโดยการอ่านและคัดลอก
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พระคัมภีร์ ... เมื่อพระเยซูเจ้าไม่เคยศึกษาใน 
ส�านักใดหมายความว่าพระองค์ต้องไปท�างาน
นั่นเอง

ไตร่ตรอง : เรารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ
การศึกษาของเรา เรามีโอกาส หรือไม่มีโอกาส
ทางการศึกษา ... ถ้าเราไม่มีโอกาสทางการ
ศึกษา เราได้รับประสบการณ์เดียวกับพระเยซู
เจ้าอย่างไร? และถ้าเรามีโอกาสทางการศึกษา 
เราใช้โอกาสของเราอย่างไรบ้าง?

.............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

4 ) พระ เยซู เ จ้ าทรงท� า ง านอย่ า ง
เหน็ดเหนื่อย

พระเยซูเจ้าทรงเหน็ดเหนื่อยจากการ 
เดินทาง จึงนั่งพักที่ขอบบ่อ (ยอห์น 4:6) 
ในหลายเหตุการณ์ในอดีตนั้น พระเยซูเจ้า
เหน็ดเหนื่อยจากภาระการท�างาน วันแล้ววันเล่า 

ถ้าพระองค์ท�างานเป็นช่าง คงไม่ได้
ท�างานที่บ้านเท่านั้น แต่อาจต้องท�างานตาม 
สถานที่ต่างๆที่มีงานก่อสร้างทั่วทุกสารทิศ พระ
เยซูเจ้าจากการตรากตร�าท�างานหนัก เช่นเดียว
กับการเหนื่อยล้าจากการเดินทางในสะมาเรีย  
นักบุญยอห์นใช้ค�าที่แสดงว่าหลายเหตุการณ์ 
พระเยซูเจ้าเหนื่อยจนแทบหมดแรง พระองค์
ทรงคุ้นเคยกับความอ่อนล้าจากการงานเหมือน
พวกเราทุกคน

ไตร่ตรอง : เราเหน็ดเหนื่อยจากการ
ท�างาน การเรียน การดูแลครอบครัว หรือหลาย
สิ่งหลายอย่างในชีวิตประจ�าวันอย่างไรบ้าง?  
เมื่อร�าพึงถึงความเหน็ดเหนื่อยของพระเยซูเจ้า
แล้ว เรารู้สึกอย่างไร และเราอยากท�าอย่างไร
ต่อไป?
.............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

5) การเติบโต สงบนิ่ง อดทน รอคอย
พระเยซูเจ้าพูดกับบรรดาพี่น้องที่ขอ

ให้พระองค์เปิดเผยตัวตนในงานฉลองเทศกาล 
อยู่เพิง เพื่อแสดงเครื่องหมายให้ผู้คนได้รับรู้  
โดยตรัสกับพวกเขาว่า “เวลาของท่านนั้น 
พร้อมอยู่เสมอ แต่เวลาของเรายังมาไม่ถึง” 
(เทียบยอห์น 7:6) 

การให้เวลากับการเติบโต สงบนิ่ง 
อดทน และรอคอย เป็นสิ่งส�าคัญ เป็นบทเรียน 
ท่ีมีคุณค่าท่ีพระเยซูเจ้าให้กับเรา ... ในขณะ
เดียวกันพระเยซูเจ้าก็ไม่ได้รอคอยโดยไม่
ท�าอะไร แต่พระองค์ท�าให้ทุกวันศักดิ์สิทธ์ิ  
โดยการใช้ชีวิตและท�างานต่างๆ อย่างเต็ม 
ก�าลัง จนเกิดความชัดเจนขึ้น จนถึงเวลาที่
พระเจ้าน�าทางพระองค์สู่ชีวิตเปิดเผย

เราก็เช่นกัน การเติบโต สงบนิ่ง อดทน 
รอคอย และท�าทุกสิ่งอย่างเต็มท่ีก็มีคุณค่า 
กับเรา ท�าให้ชีวิตของเรามีความสุข มีคุณค่า  
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และมีความหมายต่อตัวเราเอง ต่อเพื่อนมนุษย์ 
ตามหนทางของพระเจ้า

ไตร่ตรอง : เมื่อย้อนมองชีวิตของเรา
แลว้ ... เรือ่งใดในชวีติของเราทีเ่หมอืนกบั “การ
เตบิโต สงบนิง่ อดทน รอคอย ของพระเยซูเจ้า” 
และ “การเติบโต สงบนิ่ง อดทน รอคอย ของ
พระเยซเูจา้” มคีณุคา่กบัชวีติเราอยา่งไร? ถา้เชน่
นั้น เราจะท�าอย่างไรต่อไป ...
.............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

พระคาร์ดินัลคาร์โล มาร์ตินี่, S.J. 
กล่าวสรุปว่า ... ชีวิตของพระเยซูเจ้าในนาซาเร็ธ  
เป็นบทเรียนแห่งความเคารพ การให้เกียรติ  
การรอคอยด้วยความไว้วางใจ ด้วยความ
นอบน้อมถ่อมตน ... 

พระเยซูเจ้าเคารพ ให้เกียรติกับชีวิต 
ของพวกเรามนุษย์ในความธรรมดาของชีวิต
ประจ� า วัน ซึ่ งพระสิ ริของพระเจ้ าปรากฏ 
แจ่มชัดขึ้นในชีวิตประจ�าวันของเรานี่เอง ... 

ก า ร เค า รพให้ เ กี ย รติ ก า ร เ ติ บ โต  
การพัฒนาที่ต้องเพียรทน เหน็ดเหนื่อยตาม
จังหวะเวลาของพระศาสนจักร ของจิตวิญญาณ 
ของผู้คน...

ให้เราไว้วางใจว่า การยึดมั่นอยู่ใน
แบบแผนดังกล่าวของพระเจ้า เราจะบรรลุผล
ส�าเรจ็เกนิคาดไดม้ากกวา่ทีเ่ราเองเปน็คนก�าหนด

เวลา ... 

ให้เราขอพระเยซูเจ้าเป็นแสงสว่างให้
เข้าใจ เติบโต และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา
จากภายในเพื่อติดตามพระเยซูเจ้าได้ในทุกวัน
ของชีวิต
.............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

ขอพระหรรษทานจากพระบิดาเจ้าผูใ้จด ี
และพระจิตเจ้า ทรงน�าทุกท่านและทุกคนใน
ครอบครัวของท่านให้สนิทสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ 
พระเยซูเจ้าผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเราให้เรา 
ได้รักและเจริญรอยตามพระองค์ยิ่งๆขึ้นไป 
... ขอให้สันติสุขของพระเยซูเจ้าอยู่ในจิตใจ 
ของท่านเสมอ ... ขอแม่พระช่วยวิงวอนเพื่อเรา
ด้วยเทอญ

  

ท่านที่ต้องการติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับบทความนี้ 
หรือต้องการติดต่อผมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาชีวิต จิตใจ จิตวิญญาณ แรงบันดาลใจในการ
รกัและรบัใช ้การสรา้งความรกัความเขา้ใจ การส่ือสาร
เพื่อสร้างสันติในครอบครัว โรงเรียน โรงพยาบาล  
ชุมชนวัด คณะนักบวช งานพระศาสนจักร  
งานพัฒนาสังคม สามารถติดต่อได้ที่ Line ID: 
narislove หรอืที ่Facebook: Naris Manikhao  
(นริศ มณีขาว) Email: riscarefor@gmail.com 
โทร 093-445-1665 
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“รางวลัของข้าพเจ้าอยูก่บัองค์พระผูเ้ป็นเจ้า 
อย่างแน่นอน” (อิสยาห์ 49:4)

นักบุญยอห์น บัปติสต์ ด�าเนินชีวิต 
ของท่าน อย่างทุ ่มเทจริงจังเพื่อการเตรียม
ทางส�าหรับพระคริสตเจ้า ตลอดชีวิตของท่าน 
เท่าที่ข้าพเจ้าพบในพระคัมภีร์ ไม่ได้มีกิจการ 
ใดกระท�าเพื่อสนองความสุขของตนเองเลย  
“เขาสวมเสื้อผ้าท�าจากขนอูฐ และกินน�้าผึ้ง 
กบัตัก๊แตน” (เทยีบมัทธวิ 3:4) ชวิีตหลงัความตาย 
เป็นอย่างไรก็ไม่อาจจะล่วงรู้ได้ หลายคนจึง 
ด�าเนินชีวิตกอบโกยเอาความสุขใส่ตัว ก้าวข้าม 
ผ่านความทุกข์ยากของคนรอบข้างโดยมิได้ 

บทความ
น�้ำผึ้งหวำน

หันกลบัมาไยด ีเพือ่สนองความสขุ ความต้องการ 
ของตนให้อิ่มเอมสุขสบาย

ข้าพเจ ้าเองก็ไม่ต ่างกันกับมนุษย์ผู ้ 
ไขว่คว้าหาความสุขสบายเหมือนคนอื่นๆ หรอก 
อะไรทีท่�าแล้วพอจะท�าให้สขุกายสบายใจ ข้าพเจ้า
ก็ท�า อะไรที่ท�าแล้วรู้สึกทุกข์กายทุกข์ใจข้าพเจ้า
ก็พยายามจะปัดป้องให้พ้นตัว โดยไม่ใส่ใจกับ
รายละเอียดชีวิตคนรอบข้างให้มากยิ่งขึ้น ครั้ง
หนึ่งมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งพยายามจะตามหา
ข้าพเจ้า เพื่อบ่นระบายเรื่องราวบางสิ่งบางอย่าง
ให้ข้าพเจ้าฟัง ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการรับฟังเช่นนี้
ช่างเสียเวลาและเปล่าประโยชน์เสียเหลือเกิน 

รางวัลของข้าพเจ้า
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มันท�าให้ข้าพเจ้ารู ้สึกหงุดหงิดและไม่พร้อม 
จะเป็นที่ระบายเอาเสียเลย แม้ข ้าพเจ้าจะ 
ไม่ได้แสดงออกซึ่งอาการหงุดหงิดนั้นก็ตาม  
แต่เมื่อข้าพเจ้ากลับมาทบทวนชีวิตตนเอง

สมัยข้าพเจ้ายังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ข้าพเจ้าอ่อนแอ  ขี้ขลาด หวาดกลัว  
ไม่มีความมั่นใจในตนเอง และร้องไห้ง่ายๆ 
กับเหตุการณ์ เล็กๆ น ้อยๆ หลายครั้ ง ท่ี
ข้าพเจ้าพยายามจะอธิบายความคิดของตนเอง 
ให้คนที่เข้มแข็งกว่าฟัง มันกลายเป็นความ 
น่าร� าคาญน่าเบื่อส� าหรับพวกเขาเหล ่านั้น  
แต่กลับมีอาจารย์ท ่านหนึ่งที่รับฟังข ้าพเจ้า  
มองข้าพเจ้าด้วยสายตาเอื้อเอ็นดู พร�่าบอก
ข้าพเจ้าเสมอว่าข้าพเจ้าเก่ง ข้าพเจ้ามีพระพร
ของพระเจ้า

ข ้ าพเจ ้ าท� าได ้ทุกอย ่างในพระเจ ้ า 
ผู้ทรงเสริมก�าลังข้าพเจ้า อาจารย์ท่านนี้ท�าให้ 
ข้าพเจ้ารู้สึกพบคุณค่าในตนเองมากขึ้น มีพลัง 
ในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาจุดด้อยของ
ตนเองมากขึ้น ผู้ฟังการระบายปัญหาชีวิตที่
ดีจึงต้องเป็นผู้ที่เสียสละ ทั้งเวลา ความรู้สึก 
ความคิด ที่ส�าคัญคือค�าพูดสั้นๆ ที่จะเสริมแรง 
ผู้ที่ต้องการระบายปัญหาชีวิต

ข ้ าพ เจ ้ าทบทวนตั ว เ อ งและบอก 
ตัวเองเสมอ ให้รู้จักเป็นผู้ฟังที่ดี เป็นพลังชีวิต 
ให ้กับคนรอบข้างที่พลังชีวิตของเขาริบหรี่ 
ส้ินหวัง ทุกคร้ังที่ข้าพเจ้ารู ้สึกอึดอัดต่อการ 
รับฟัง ข้าพเจ้าจึงระลึกเสมอว่า ครั้งเมื่อ 
ตัวเองเคยถูกทอดทิ้งจากการรับฟังมานั้น รู้สึก 
เช่นไร สิ้นหวัง และท้อแท้เพียงไหน ศักดิ์ศรี 

และคุณค่าของมนุษย์แต่ละคน เป็นขององค์ 
พระผู ้ เป ็นเจ ้า เราทุกคนเป็นของพระองค์  
ทุกครั้งที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นฉันใด เราก็ปฏิบัติ 
ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าฉันนั้น

“ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรง
สร้างข้าพเจ้าให้เป็นดังปาฏิหาริย์ พระราชกิจ 
ของพระองค์น่าพิศวง พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้า
อย่างดี” (สดุดี 139:14) 

รางวัลข้าพเจ้าคือสิ่งใด ที่ทุ่มเทลงไปใช่
สูญเปล่า ทุกปัญหาสารพันมันรุมเร้า ข้าพเจ้า 
ทดท้อและถอดใจ เมื่อมองย้อนกลับไปใน 
ความจริง ทุกๆ สิ่งท่ีพระเจ้าทรงมอบให้ คือ
พระพรเพื่อผู้อื่นใช่เพื่อใคร รางวัลยิ่งใหญ่ใช่
แผ่นดิน 
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เยาวชนของเรา
นู๋นุ้ย...เยาวชน  

สวัสดค่ีะพีน้่องครสิตชน แฟนคลบัคอลมัน์ 
“เยาวชนของเรา” ฉบบัเดอืนกรกฎาคมนี ้ขอแนะน�า
ให้ทกุท่านรูจ้กักบั “น้องหญงิ...ผูป้ระสานงานเยาวชน 
สงัฆมณฑลนครราชสมีา” แม้น้องอายยุงัน้อย แต่กม็ี
ใจเตม็ร้อย ในการช่วยงานอภบิาลเยาวชนค่ะ ถ้าเช่น
นัน้แล้ว เราไปท�าความรู้จกักบัน้องหญิงกนัเลยนะคะ

คาธาลีนา เยาวภา จันขุนทด ชื่อเล่น หญิง  
ทีอ่ยู ่387 ถ.สรุนาร ีต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 
30000 เป็นสัตบุรุษวัดแม่พระถวายพระกุมารใน 
พระวหิาร บ้านหนองพลวง สงัฆมณฑลนครราชสมีา

แรงบันดาลใจท่ีท�าให้ดิฉันเข้ามาท�างาน
อภบิาลเยาวชน เกดิจากการทีเ่ราได้รบัเลอืกให้เข้าร่วม 
ค่ายต่างๆ อยูบ่่อยครัง้ ท�าให้เราเห็นแบบอย่างของพี่ๆ   
ทีท่�างานอภบิาล แล้วรูส้กึประทบัใจในความสามารถ
และความเสียสละของพวกพี่ๆ และเมื่อศึกษาจบ  
จึงเข้ามาท�างานในฐานะผูป้ระสานงานเยาวชน ซ่ึงใน
ตอนนัน้รูส้กึกงัวลว่า... เดก็อย่างเราจะสามารถท�าได้ 
หรือเปล่า? ถ้าท�าแล้วผลจะออกมาดีไหม? จะถูกใจ
ผู้ใหญ่ไหม? 

แต่เมือ่ได้เข้ามาท�างาน ณ ทีต่รงนีท้�าให้ดฉินั

คาธาลีนา เยาวภา จันขุนทด

ผู้ประสานงานเยาวชน
สังฆมณฑลนครราชสีมา
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ม่ันใจมากขึน้ เพราะเป็นสถานทีท่ีใ่ห้ดฉินัได้ลองคดิ  
ลองท�าหน้าทีห่ลายๆอย่างทีไ่ม่เคยท�า เรียนรูก้ารท�างาน 
อภิบาลเยาวชนไปพร้อมๆกับเยาวชน ซึ่งในช่วงที่ 
เริม่งาน เรากส็ามารถมองเหน็ว่าเยาวชนก�าลงัประสบ
กับปัญหาทั้งด้านความเชื่อ และการด�าเนินชีวิตของ
เยาวชนเอง แต่ก็เป็นปัญหาที่ท�าให้ดิฉันได้เรียนรู้ที่
จะแก้ไขและปรับตวัเข้ากบัเยาวชน  ซึง่ยากทีจ่ะท�าให้
เยาวชนยอมรบัเรา และกล้าที่จะปรกึษาปัญหา แต่ก็ 
ไม่ใช่เรื่องยากเพราะช่วงอายุไม่ได้ห่างกับเยาวชน
มากนัก ท�าให้เยาวชนกล้าพูดคุยออกความคิดเห็น
มากขึ้น ซึ่งท�าให้เราสามารถเข้าใจความต้องการของ 
เยาวชนและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เยาวชนบางคน
ไม่สามารถเลือกทางเดินของตนเองได้ หรือแม้แต่
การตดัสนิใจเรือ่งส�าคญัๆทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลง
อนาคตของตัวเยาวชนเอง เยาวชนจะเลือกโทรมา
ปรึกษาและข้อค�าแนะน�าจากเราที่เข้าใจและให้ค�า
แนะน�าเขาได้ ซึ่งจุดนี้ท�าให้ดิฉันกังวลอยู่ไม่น้อยที่
จะต้องให้ค�าแนะน�ากับเยาวชนไปแต่เมื่อถึงเวลาที่
เยาวชนต้องการเรา ดิฉันจะบอกกับตัวเองเสมอว่า 
นั้นไม่ใช่แค่ปัญหาของเยาวชน แต่นั้นมันคือปัญหา 
ของเราที่จะต ้องแก ้ไข เราต ้องรับฟังและใช ้
ประสบการณ์ของตัวเองทั้งด้านที่ดีและด้านที่เรา
เคยตัดสินใจพลาดเป็นตัวอย่างและเป็นบทเรียนให้
เยาวชนทัง้ด้านการเรียน การเลอืกสายการเรยีน การ
ท�างาน จนตอนนี้ปัญหาเหล่านั้นท�าให้ดิฉันเข้มแข็ง 

ขึน้ เป็นผูใ้หญ่ขึน้ และเพราะพลงัของเยาวชนทีท่�าให้ 
ดิฉันหันหลังกลับไปมองปัญหาในอดีต และรู้สึก
ขอบคุณปัญหาเหล่านั้นที่ท�าให้ฉันผ่านพ้นมันมาได้ 
ขอบคณุปัญหาทกุปัญหา อปุสรรคทกุอย่างทีเ่ข้ามาใน
ชีวิต ขอบคุณพลังของเยาวชนที่ท�าให้มีแรงผลักดัน  
ไม่ย่อท้อต่อปัญหา เมื่อปัญหาพวกนั้นผ่านพ้นไปเรา
จะรู้สึกขอบคุณท่ีท�าให้ฉันเป็นคนใหม่ท่ีเติบโตและ 
เข้มแขง็ขึน้ และเมือ่เรามองเหน็เยาวชนทีเ่ราให้ค�าปรกึษา 
สามารถด�าเนนิชวีติและประสบความส�าเรจ็ มนัท�าให้ฉนัมี 
แรงบนัดาลใจทีจ่ะท�างานอภบิาลต่อไป แม้เราจะไม่ได้รบั 
ผลประโยชน์อะไรเลยจากความส�าเรจ็นัน้ แต่มนักบัท�าให้ 
เรามีความสุขและมีพลังในการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ 
ไปพร้อมๆ กบัเยาวชน ดงัค�ากล่าวทีว่่า... “ทุม่เทชวีติจติใจ  
อย่าสนใจอุปสรรค และการกระทบกระทัง่ คิดอย่างเดียว  
ท�าอย่างไรจึงจะส�าเร็จ” เพราะนั่นคือรางวัลที่ดีที่สุด

ของการท�างานอภิบาลเยาวชน 
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พระนางมารีย์พรหมจารี 
แห่งภูเขาคาร์แมล
(16 กรกฎาคม)

ในศตวรรษที่สิบสอง มีฤาษีบางรูปได้มาจ�าศีล
ภาวนาบนภูเขานี้ และคงเป็นบรรดาฤาษีเหล่านี้ที่
ได้ตั้งคณะคาร์เมไลท์ ซึ่งมีจุดประสงค์ในการเพ่ง
ฌานและให้อยู่ภายใต้ความอุปถัมภ์ของพระนาง
มารีย์พระมารดาพระเจ้า

จากหนังสือ “วันทามารีย์”
คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช 
เรียบเรียงและจัดพิมพ์
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*รางวัลชม

เชย*

น้องณัฐพร ไลท์ (เหวิน) น้องสุวรนิทร์พิชญ ์ลาภชุม่ศร ีน้องวิภษูิตา สุภาผล น้องไตรรตัน์ ฉมิแก้ว  
น้องปัญณิกา โพธิรัชต์ น้องณัฏฐานันท์ โนวังหาร น้องพสธร ยิ่งถาวร น้องนิตา หลวงวัง  
น้องจิณณรักษ์ ธีระศรีสมบัติ น้องพรรณวรินขฬ์ จันทร์แจ่ม น้องพิมพ์พาขวัญ โคกระบินทร์  
น้องจารุวรรณ แซ่ตั้ง น้องสันติภาพ สร้อยมาลา น้องสุมาลี ธาราฉัตร น้องธันวา เสนาจักร  
น้องดรุณี สร้อยมาลา

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”
สวสัดคีรบั น้องๆ เดก็ๆ และสมาชกิสโมสรอดุม

ศานต์ทีน่่ารกัทกุคน พีป๋่องขอย�า้เตอืนน้องๆ อกีครัง้หนึง่
ว่า “วัน และเวลา ไม่เคยคอยใครจริงๆ” ขอให้น้องๆ ใช้
เวลาให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ดังนั้นเมื่อมีเวลาควร
หยิบหนังสือ ต�ารับต�ารา มาเปิดอ่าน มาทบทวน หรือ
หมั่นท�าแบบฝึกหัดบ่อยๆ ท�าซ�้าๆ เพื่อว่าเมื่อวันสอบมา
ถึง น้องๆ จะสามารถท�าคะแนนสอบได้ดีครับ 

เดือนนี้เรามีบทความดีๆ ที่ส่งเสริมความเชื่อ
ความศรัทธามาให้น้องๆ มวลสมาชิกและแฟนคลับ 
(แฟนพันธุ์แท้ของอุดมศานต์) ได้อ่านกันครับ และขอ
ถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย อาทิ คุณครู 
สุรดา ฉิมแก้ว ที่ได้รวบรวมน้องๆ เด็กๆ ที่สนใจ
สมัครเป็นสมาชิกของสโมสรฯ และสนับสนุนกิจการของ
สโมสรฯ ด้วยดีเสมอมา 

สดุท้ายนี ้พ่ีป๋องขอเชญิชวนน้องๆ เดก็ๆ ทีส่นใจ 
สามารถสมัครเป็นสมาชิกของสโมสรอุดมศานต์ “สมัคร
ฟรี” รีบกรอก “แบบฟอร์มใบสมัคร” แล้วส่งกลับมา
หาพี่ป๋องตามที่อยู่สโมสรฯ ยินดีต้อนรับทุกคน ครับผม
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน...คนดี 

บทบาท 
เธอทราบหรือไม่ว ่ามีบางคนในพระ

คัมภีร์มีงานคอื การ “รดน�า้” บางทอีาจจะเป็นงาน
ทีด่สี�าหรบัเธอด้วยเช่นเดยีวกนันกับญุเปาโลกล่าว
ว่าท่านเป็นผู้ปลูกข่าวดีของศาสนาคริสต์ และอีก
คนหนึ่งเทศน์สอนพระวรสารคือ อปอลโล เขา
เป็นผู้รดน�้า นักบุญเปาโลบอกเราว่าท่านทั้งสอง 
เป็นผูร้บัใช้ ทัง้ผู้ปลกูและผู้รดน�า้ แต่พระผูเ้ป็นเจ้า 
ทรงเป็นผูบ้นัดาลให้เตบิโต เพราะฉะนัน้ทัง้ผูป้ลกู
และผูร้ดน�า้กไ็ม่ส�าคญั แต่ผูม้คีวามส�าคญัแท้จรงิ
แล้วคือพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงบันดาลให้เติบโตขึ้น 
และนักบุญเปาโลยังกล่าวอีกว่าตัวท่านเองเป็น
เพยีงผูร้บัใช้...คริสตชนทกุคนสามารถเป็นผูร้บัใช้ 
ที่ดีได้ ช่วยกันปลูกพระวาจาและค�าสั่งสอนของ
พระเจ้าลงในโลก และรดน�า้เพือ่ให้พวกเขาสดใส
อยู่เสมอ 

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

...รู้ว่าตนเป็นที่รัก 

(...know they are 
beloved)

***
เธอเคยได้ยนิค�าว่า “เป็นแบบอย่างทีด่”ี ใช่

ไหม เธอคงบอกผูอ้ืน่ได้ว่า จะขีร่ถจกัรยานอย่างไร  
จะร้องเพลงอย่างไร มันเป็นการยากมากส�าหรับ
ผูร้บัฟัง เพราะเขาท�าได้เพยีงแค่การรบัฟังเท่านัน้ แต่ 
ถ้าเขามองดเูธอขีจ่กัรยานหรอืได้ฟังเธอร้องเพลง 
มนัจะยิง่เป็นการง่ายส�าหรบัเขาทีจ่ะเกดิความคดิ
ว่าจะต้องท�าอย่างไร ถ้าพวกเขาพยายามฝึกซ้อม
และมเีธอคอยช่วยเหลอื และท�าให้ดเูป็นตวัอย่าง 
ซึ่งในไม่ช้าพวกเขาก็จะท�าได้อย่างดีทีเดียว โดย
อาศัยเธอเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาตั้งแต่วันนี้

 น้องๆ ควรอ่านพระคัมภีร์ภาคพันธ-
สัญญาใหม่ ในบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึง
ชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บทที่ 3 ข้อ 5-6
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สวัสดีค่ะ ดิฉัน มารีอา สุทิมา ปิยะศิริกุล ดิฉันเขียนถึงอุดมศานต์ เพราะ
อยากแบ่งปันประสบการณ์พระพรที่ได้รับจากนักบุญอันตนค่ะ

ดฉินัท�างานเป็นพนกังานบรษิทัเอกชนทัว่ไป ซึง่เมือ่ปี 2011 ดฉินัเริม่เบือ่ทีท่�างาน  
องค์กร และสภาพแวดล้อมหลายๆ อย่าง (ดฉินัท�าอยูบ่รษิทันัน้ได้ประมาณ 5 ปี และ 
ตอนนัน้อายุ 30 ต้นๆ) ในตอนนัน้ดิฉนัรูสึ้กว่า เบือ่รอบด้านไปหมด เบือ่องค์กร และ 
อยากเปลีย่นงานใหม่ทีจ่ะท�าให้มรีายได้มากขึน้ รวมถงึความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน  
จากที่เคยใช่ก็กลับกลายเป็นเหมือนไม่ลงตัว...ไม่มีความสุขกับการท�างานอีกต่อไป...

ช่วงต้นปี 2011 ดฉินัจงึเร่ิมมองหางานใหม่ ส่งใบสมคัรไปตามบรษิทัต่างๆ แต่กย็งัไม่มใีครตอบกลบัมา ตอนนัน้ 
กค็ดิว่าคงจะหางานใหม่ยาก เพราะบรษิทัทีท่�าอยู่เป็นบรษัิททีป่ระกอบธรุกิจเฉพาะด้าน และในสมัยนัน้ยังมีบรษัิทท่ี
ท�าธุรกิจเกี่ยวกับประเภทนั้นๆ น้อย การที่จะได้งานใหม่จึงถือว่าค่อนข้างยาก ประกอบกับอายุดิฉันก็เกิน 30 แล้ว

ต่อมาช่วงก่อนเดอืน มถินุายน 2011 คณุแม่ดฉินัแนะน�าว่าให้ไปขอพรกบันกับญุอนัตน คณุแม่บอกว่า นกับญุอนัตน 
ศกัดิสิ์ทธ์ิมาก ใครไปขออะไรกไ็ด้ พอกลางเดอืนมถินุายน ดฉินัจงึไปแห่นกับญุอนัตนทีว่ดันกับญุอนัตน ดอนมดตะนอย  
จ.ราชบรุ ีดฉินัขอนักบญุอนัตนว่าอยากได้งานใหม่มากๆ ขอให้นกับญุอนัตนช่วยดฉินัด้วย เพราะดฉินัไม่มคีวามสขุ 
ในการท�างานที่เดิมอีกต่อไปแล้ว 

หลงัจากทีด่ฉินัขอนกับญุอนัตน ดฉินักยั็งมองหางานใหม่อยู่ แล้วไม่น่าเชือ่จรงิๆ ค่ะ ว่าหลังจากนัน้ไม่นานดิฉนั 
กไ็ปเจอประกาศรบัสมคัรงานซึง่เป็นบรษิทัทีท่�าธรุกจิประเภทเดยีวกนั ดฉินัจงึส่งใบสมคัรไปแล้วกไ็ด้รบัการตอบกลบั 
จากบรษัิททีส่มคัรไปนัน้ให้เข้าไปสมัภาษณ์ การสมัภาษณ์และทกุขัน้ตอนผ่านไปได้ด้วยดอีย่างเหลอืเชือ่ ทางบรษิทันัน้ 
ตกลงรับดิฉันเข้าท�างานค่ะ! 

พอเข้าไปเริม่งาน จากต�าแหน่งทีส่มคัรไปเป็นแค่หวัหน้าแผนก กลายเป็นว่าตอนพมิพ์นามบตัร ทางบรษิทัให้ดฉินั 
เป็นถึง GM ซ่ึงดิฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยจริงๆ ค่ะ แล้วพอเริ่มงานเดือนแรกเลย เป็นเดือนที่มีการจัด  
conference เกี่ยวกับธุรกิจประเภทนั้นๆ ทางบริษัทก็ส่งดิฉันไป ปีนั้น conference ไปจัดที่เมืองลิสบอน 
ประเทศโปรตุเกส (ซึ่งเป็นเมืองเกิดของนักบุญอันตนที่ดิฉันเพิ่งมารู้ทีหลัง ซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆ ค่ะ) ดิฉัน
ทั้งตื่นเต้น ดีใจ และตื้นตันมากๆ ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้รับโอกาสใหญ่แบบนี้

ตอนไปถึงทีง่าน conference วนัแรก ช่วงเยน็ก่อนทีจ่ะต้องกลบัเข้าไปร่วมงานค�า่ที ่conference ต่อ ดฉินั 
จงึรบีแวะไปโบสถ์นักบญุอนัตนทีล่สิบอนเพือ่ไปขอบพระคณุส�าหรบัพระพรทีไ่ด้รบั ตอนอยูใ่นโบสถ์ (เวลานัน้ไม่มี
มสิซา ไม่มนีกัท่องเทีย่ว) ขณะทีด่ฉินัก�าลงัถ่ายรปูอยู ่จู่ๆ  กม็ผีูช้ายชาวโปรตเุกสคนหนึง่มาใกล้ๆ แล้วเหมอืนส่งเสยีงเรยีก  
พอดิฉันหันไปจึงเห็นว่าผู้ชายคนนั้นถือเหล็กซึ่งเหมือนดาบแต่ไม่คม ยาวประมาณ 1 ไม้บรรทัดครึ่ง มาท�าท่าจะจี้ 
ดฉินั พอเหน็แบบน้ันดฉินัสะดุง้ตกใจกลัวมากๆ จึงรบีก้าวถอยพร้อมกบัตะโกนร้องเรยีกให้คนช่วย ในใจกภ็าวนา 
ขอนกับญุอนัตนให้ช่วยดฉัิน หลงัจากตะโกน กม็คีนมาช่วย รบีมาหาทางดฉินั (น่าจะเป็นบาทหลวง บราเดอร์ หรอืคน 
ที่ท�างานที่โบสถ์นั้นค่ะ เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ) แล้วผู้ชายที่มาจี้ดิฉันก็รีบวิ่งหนีออกไปจากโบสถ์

จากเหตกุารณ์นี ้ดฉินัจงึอยากแบง่ปนัใหท้กุคนทราบ ถงึความศกัดิส์ทิธิ ์อศัจรรย์ ของนกับญุอนัตนค่ะ เปน็
เพราะนักบุญอันตนแท้ๆ ที่ช่วยดิฉันไว้ และได้รับพรตามที่ขอค่ะ

ขอพระเป็นเจ้าและแม่พระคุ้มครองค่ะ
มารีอา สุทิมา ปิยะศิริกุล

นักบุญอันตน ช่วยวิงวอนเทอญ
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ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 

เพื่อนยามยาก
สวัสดีค่ะน้องๆ ทีน่่ารักทกุคน ฉบบันีพ้ีอ้่อยมนีทิานมาฝากอกีเช่นเคย ชือ่เรือ่ง เพือ่นยามยาก  

เรื่องมีอยู่ว่า
ครัง้หนึง่มคีรอบครวัหนึง่มพ่ีอแม่ลกู อาศยัอยูด้่วยกนัอย่างมคีวามสขุ พ่อกบัแม่เป็นคนทีข่ยนั  

ทั้งสองท�าธุรกิจและพยายามประหยัดเงิน เก็บหอมรอมริบมาโดยตลอด ส่วนผู้ที่เป็นลูกนั้นไม่ได้
เป็นคนขยันเท่าไร เนื่องจากเป็นลูกคนเดียวจึงถูกตามใจ เมื่อโตขึ้นมาก็มีเพื่อนเที่ยวมากมาย และ
ด้วยความทีเ่ขาเป็นคนทีใ่จดเีพือ่นๆ อยากได้อะไร อยากจะกนิอะไรเขากเ็ลีย้งพวกเพือ่นๆ จนหมด

เวลาผ่านไป พ่อกบัแม่กแ็ก่ลงๆ และเสยีชีวิตไปในท่ีสดุ ลกูของเขาจึงมารบัหน้าท่ีและท�าธุรกจิ 
ด้วยตัวเอง แต่ด้วยความที่เขาไม่ได้ถูกสอนมาให้ท�าธุรกิจ และด้วยความใจดีของเขาท่ีมีให้กับ
ลูกค้า ท�าให้เขาท�าธุรกิจแล้วเจ๊ง ในที่สุดจากที่เขาเคยมีเงินมากมายที่พ่อแม่เก็บไว้ให้ เงินเหล่านั้น
ก็ค่อยๆ หมดลง

วนัหนึง่เพือ่นๆ มกีารจดังานเลีย้งรุน่กนั เขาอยากไปแต่ไม่มเีงนิท่ีจะจ่ายค่าบัตรเพือ่เข้าร่วม
งานเลีย้งนัน้ เพือ่นๆ จงึบอกว่าให้เขาน�าอาหารมาแทนค่าจ่ายบัตรกแ็ล้วกนั เขาจึงท�าอาหารจากข้าวของ 
ทีเ่ขาพอจะมอียู ่และระหว่างทางทีเ่ขาเดนิไป กเ็หน็แม่สนุขัทีม่ลีกูๆ ของมนัอกีหลายตวั แม่สนุขัตวันัน้ 
ผอมโซเพราะว่าไม่สามารถไปหาอาหารได้และต้องดูแลลูกๆ เขาเห็นแล้วเกิดความสงสารเขาจึงเอา
อาหารที่เตรียมมานั้นแบ่งให้แม่สุนัขและกับลูกๆ ของมัน พอเขาแบ่งปันอาหารและเขาก�าลังจะไป 
แม่สุนัขกับลูกๆ ก็เดินตามเขาอีก พวกมันนัวเนียเพื่อขออาหารจากเขาอีก ในที่สุดเขาจึงตัดสินใจ
เอาอาหารที่เตรียมมาทั้งหมดนั้นให้กับแม่สุนัขและลูกๆ ของมันกินทั้งหมด

เมื่อเขาเข้าไปถึงสถานที่ที่จัดงานเลี้ยงรุ่นแล้ว เพื่อนๆ ก็ทวงถามว่าอาหารอยู่ที่ไหน ถ้าไม่มี
อาหารกไ็ม่ให้เข้างาน เขากอ็ธบิายให้เพือ่นๆ ฟังว่าเขาได้เอาอาหารท่ีเตรยีมไว้นัน้ให้แม่สนุขัและลกูๆ 
ของมนัไปหมดแล้ว แต่เพือ่นๆ กโ็วยวายและบอกว่า เขาโกหก แต่งเรือ่งข้ึนเอง แล้วไม่ยอมบอกว่า จรงิๆ  
แล้วเวลานีเ้ขายากจนมาก จนขนาดไม่มเีงนิ แม้แต่จะให้เอาอาหารมาต่างหาก เมือ่ไม่มอีาหารกไ็ม่ให้ 
เข้างาน พวกเพือ่นๆ ไม่มใีครเชือ่เรือ่งทีเ่ขาพดูสกัคน ทัง้ๆ ทีเ่พือ่นๆ เหล่านีเ้คยได้รบัน�า้ใจดจีากเขา
มาตลอด ตอนเวลาทีเ่ขาร�า่รวย เขาจงึกลบับ้านและมานัง่คดิไตร่ตรองว่า จรงิๆ แล้วเพือ่นทีเ่ขาเคยคดิ
ว่าเป็นเพือ่น กไ็ม่ได้เป็นเพือ่นกบัเขาจริงๆ แต่คนเหล่านีจ้ะเป็นเพือ่นกบัเขาในเวลาทีเ่ขามเีงนิเท่านัน้

 นบัจากวนันัน้ เขาจงึก้มหน้าก้มตาท�ามาหากนิ ขยนัท�างานด้วยตัวเอง เขาฮดึขึน้มาว่าจะต้อง
ท�าให้ได้ และเขาก็ได้พบกับเพื่อนใหม่ๆ มากมายจากการท�างาน เป็นเพื่อนที่ผ่านความยากล�าบาก
ในการท�าธุรกิจที่เจ๊งให้กลับกลายมาเป็นธุรกิจท่ีสามารถด�าเนินต่อไปได้ และเขายังพบอีกว่าเพื่อน
กลุ่มนี้ไม่เคยขอเงินเขา ไม่เคยเรียกร้องให้เขาเลี้ยงอาหาร แต่เป็นเพื่อนที่ช่วยเขาเหลือเขาในเวลา 
ที่เขาอยู่ในจุดที่ตกต�่าและยากล�าบากที่สุดในชีวิต เขาจึงได้ค้นพบว่าแม้เขาจะไม่ร�่ารวยเหมือนเดิม 
แต่เขาก็มีความสุข เพราะมีเพื่อนที่ดี ที่คอยให้ก�าลังใจเขา

 จบแล้วค่ะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 
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มุมเด็กศิลป์
Art 

มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

“ตามหาจนพบ...แกะที่หลงทาง”
ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

               (หมดเขตรับผลงานวันที่ 9 สิงหาคม 2018)
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l “ทัศนคติที่อ่อนแอ น�ามาซึ่งนิสัยที่อ่อนแอ”
 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ พูดไว้อย่างน่าสนใจ
 “เมื่อเรายอมรับในข้อจ�ากัดของตัวเอง 
 แสดงว่าเราได้ก้าวล่วงข้อจ�ากัดนั้นไปแล้ว”
l คนที่มีสติปัญญาล�้าเลิศแท้จริง
 จึงมักเป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่ายปกติธรรมดา
 “ผมพูดคุยกับคนทุกคนเหมือนกัน
 ไม่ว่าเขาจะเป็นคนเก็บขยะ 
 หรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยก็ตาม”
 “มีแต่คนบ้าเท่านั้น ที่จะท�าสิ่งเดิมซ�้าๆ 
 แต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง”
 “ตรรกะจะพาคุณเดินทางจากจุด A ไปจุด B ได้
 แต่จินตนาการจะพาคุณเดินทางไปได้ทุกที่”
l ไอน์สไตน์ ใช้ชีวิตปกติธรรมดาขนาดขี่จักรยาน
 ไปสอนเรียนในมหาวิทยาลัย แม้มีชื่อเสียงแล้ว
 “ชีวิตเหมือนการปั่นจักรยาน

ชีวิตเหมือนขี่จักรยาน
 คุณจะต้องปั่นมันอย่างต่อเนื่อง มันถึงจะทรงตัวได้”
 ผมเลยคิดว่าชีวิตเหมือนขี่จักรยาน มันจะไม่ล้ม
 ถ้าไม่หยุดและยังคงมุ่งตรงไปข้างหน้า
 “จงอย่าพยายามเป็นคนแห่งความส�าเร็จ
 แต่จงพยายามเป็นคนที่มีคุณค่าดีกว่า”
l เขายอมรับชีวิตคู่ได้ส�าเร็จ...
 “ผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชาย โดยหวังว่าเขาจะเปลี่ยน
 ผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิง โดยหวังว่าเธอจะไม่มีวันเปลี่ยน
 ผู้ชายและผู้หญิงจึงผิดหวังในตัวกันและกัน 

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”
l “ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มีความสุข
 จงพันธนาการชีวิตไว้กับจุดหมาย ไม่ใช่ผู้คนหรือข้าวของ”
 บางทีคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดอาจไม่เข้าใจ
 สิ่งที่ไอน์สไตน์พูดจนสามารถปฏิบัติได้

แรงบันดาลใจจากอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
13 มิ.ย. 2018
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สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

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

ด.ญ. วริศรา ปิยวาจานุสรณ์
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร

ด.ญ. อันนา เจนวรรธนะ
โรงเรียน “home school”
จ.อุบลราชธานี

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี

จูเนียร์ โฟโต้

ชื่อภาพ : “สามัคคีสู้” 
ผู้ส่ง : ตี๋เล็ก 
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คุณพ่อเดชา อาภรณ์รตัน์ เลขาธกิารสภาการศกึษาคาทอลกิแห่งประเทศไทย เป็นประธาน 

วจนพิธีกรรมเปิดอบรมการให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย แก่คุณครู 

นักเรียน โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีผู ้เข้ารับการอบรมจำานวน 260 คน  

ประกอบด้วยคุณครูสังคมศึกษา 90 คน นักเรียนมัธยมศึกษา 170 คน จาก 29 โรงเรียน 

โดยคณะวิทยากรจาก กกต. จำานวน 18 คน วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2018 ที่โรงเรียน 

ยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
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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)

พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนอัมพาต “เราสั่งท่าน จงลุกขึ้น แบกแคร่ กลับไปบ้านเถิด”...เขา
ก็ลุกขึ้นแบกแคร่ออกเดินไปทันทีต่อหน้าคนท้ังปวง ทุกคนต่างประหลาดใจ ถวายพระเกียรติแด่
พระเจ้า... (มาระโก 2:11-12)

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

 สวสัดีค่ะพีน้่องคริสตชนทกุท่าน ในปี ค.ศ. 2018 +  
3 ปีข้างหน้า นับว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษส�าหรับพวกเราเด็กและ 
เยาวชน เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส บรรดาพระสังฆราช 
ระดับโลก และพระสังฆราชระดับเอเชีย ให้ความส�าคัญ 
กับเราเยาวชนเป็นพิเศษ SYNOD ON YOUTH การประชุมพระสังฆราชโลก ในหัวข้อ “เยาวชน ความ
เชื่อ และการตัดสินใจเลือกกระแสเรียก” จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2018 ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี 

ด้วยความส�าคัญนีเ้อง ก่อนทีจ่ะมีการประชมุสมชัชาในเดอืนตุลาคม บรรดาพระสงัฆราชระดบัทวปี
เอเชยี จงึจดัให้มกีารประชมุ BILA ON YOUTH ครัง้ท่ี 4 จัดขึน้ระหว่างวนัท่ี 9-13 กรกฎาคม ค.ศ. 2018  
ที่ศูนย์มหาไถ่พัทยา ประเทศไทย 

เพื่อร่วมกันไตร่ตรอง สะท้อน และหารือกัน ถึงเอกสารท่ีเป็นบทสรุปจากความคิดเห็น จาก
แบบสอบถามของเยาวชนทัว่โลกรวมถงึเยาวชนไทยด้วย ทีร่่วมกนัตอบแบบสอบถาม ร่วมแสดงความคดิเหน็  
จ�านวน 515 ชดุ นอกจากนัน้บทสรุปนีย้งัรวมถงึการร่วมแสดงออกทางความคดิของผูแ้ทนเยาวชนกว่า 300 คน 
จากทั่วโลก ที่ประชุมกันที่กรุงโรมระหว่างวันที่ 19-24 มีนาคม ท่ีผ่านมาค่ะ

เอกสารบทสรุปน้ีแบ่งออกเป็น 3 บท ได้แก่...
บทที่ 1 ความท้าทาย และ โอกาสของเยาวชนในโลกทุกวันนี้ The Challenges and 

Opportunities of Young People in the World Today
บทที่ 2 ความเชื่อกับกระแสเรียก การไตร่ตรองและการติดตาม Faith and Vocation, 

Discernment and Accompaniment
บทที่ 3 งานอบรมและงานอภิบาลเยาวชนของพระศาสนจักร The Church’s Formative and 

Pastoral Activities
การประชมุพระสงัฆราชเอเชยี ครัง้ที ่4 BILA ON YOUTH นี ้ผูท้ีไ่ด้รบัเชญิประเทศละ 4 ท่าน ได้แก่..
1. พระสงัฆราชทีเ่ป็นผูแ้ทนพระสงัฆราชแต่ละประเทศ ทีจ่ะเข้าร่วม Synod on Youth ในเดอืน

ตุลาคม 2018 ซึ่งสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มอบหมายให้พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์  
ประธานฝ่ายอภิบาลคริสตชน เข้าร่วมประชุมค่ะ

2. ผู้รับผิดชอบงานอภิบาลเยาวชนระดับชาติ ได้แก่ คุณพ่อสานิตย์ พลมาก ผู้อ�านวยการแผนก
เยาวชนฯ

3. คุณสิริกัญญา มากุลวนิชย์นันท์ (นู๋นุ้ย) ผู้ท�างานอภิบาลเยาวชน
4. น้องธัญ อภิญญา หิรัญญะเวช ผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วม Pre-Synod on Youth เมื่อ

เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
 เนือ่งจากการประชมุ BILA ON YOUTH ครัง้ท่ี 4 ทาง FABC เลอืกมาจดัท่ีประเทศไทย เราบรรดา 

เยาวชนไทยจงึได้รับมอบหมายหน้าทีพ่เิศษ ในการดแูลต้อนรบั บรรดาพระสงัฆราชและผูแ้ทนจากประเทศ
ต่างๆ รับ-ส่งจากสนามบินสู่ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา อ�านวยความสะดวกด้านการลงทะเบียน อุปกรณ์
ต่างๆ ดูแลด้านพิธีกรรม และเอื้ออ�านวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ในนามสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทยค่ะ 

 จึงขอค�าภาวนาเป็นพิเศษจากพี่น้องคริสตชนทุกท่าน ส�าหรับการประชุม BILA ON YOUTH 
ในครั้งนี้ด้วยนะคะ 
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เัก็บมาเล่าเอามาฝาก
พี่ป๋อง 

เด็กได้อะไรจากการที่เรา  
“เล่านิทาน อ่านหนังสือให้ฟัง”

การทีเ่ด็กได้นัง่อยูบ่นตกั และภายในอ้อมแขนอนัอบอุน่ของแม่ ผลทีเ่กดิขึน้กค็อืเดก็จะรูส้กึ
ถงึความรกัทีแ่ม่มต่ีอเขา มนัท�าให้เดก็เกดิความรูส้กึอบอุน่ เกดิความมัน่ใจในตนเอง เกดิความรูส้กึ
ว่าตนเองเป็นทีต้่องการของแม่หรอืพ่อซ่ึงเป็นผูท่ี้มคีวามส�าคญัต่อชวีติเขา ความรูส้กึเช่นนีจ้ะน�าไปสู่
ความรู้สึกไว้วางใจต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว นี่คือพื้นฐานอันส�าคัญของการก่อเกิดบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
เมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่

ความสขุทีเ่กดิขึน้จากการทีไ่ด้นัง่อยูบ่นตกัภายในอ้อมกอดของแม่ ฟังแม่อ่านหนงัสอืให้ฟัง 
จะฝังตรึงอยู่ในความทรงจ�าของเด็กไปตลอด และด้วยความสุขที่ว่านี้แหละมันจะกลายเป็นแรงขับ
ให้เด็กคนนี้เกิดความประทับใจในการอ่านหนังสือ เพราะการอ่านมันคือความสุข คือความทรงจ�า
ที่ฝังใจ สุดท้ายเขาจะกลายเป็นคนที่รักหนังสือ รักการอ่านและรักการแสวงหาความรู้ไปตลอดชีวิต

การที่แม่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง ลูกจะได้ยินเสียงอ่าน ได้มองเห็นภาพประกอบ ได้มองเห็น 
ตวัอกัษรทีเ่ป็นสญัลกัษณ์แทนภาพนัน้ๆ สมองของเดก็จะท�าหน้าทีเ่ชือ่มต่อเสยีงของแม่ ภาพทีม่องเหน็  
รวมทัง้ตวัอกัขระทีป่รากฏอยูเ่ข้าด้วยกนั นีค่อืการเกดิขึน้ของการรูห้นงัสอื การเกดิภาษา ทัง้ภาษาพดู  
ภาษาอ่าน และภาษาเขียนในคนเรา

ภาษา คอืเครือ่งมอืส�าคญัในการสือ่สารกบัผู้อืน่ ท�าให้เราเข้าใจผู้อืน่ และผู้อืน่สามารถเข้าใจ
เรา มันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสัมพันธภาพของคนเรา นอกจากนี้ภาษายังเป็นเครื่องมือส�าหรับ
การแสวงหาความรู้ที่ส�าคัญที่สุด

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ค้นพบว่า เด็กที่มีความสามารถทาง
ภาษาจะเป็นเด็กทีมี่ความจ�าดี เพราะเขาจะสามารถเรยีบเรยีงข้อมลูหรอืเรือ่งราวต่างๆ ท่ีได้รบัรูม้าได้
อย่างเป็นระบบ และเกบ็บนัทกึไว้เป็นความจ�าได้ดกีว่าเดก็ทีม่คีวามสามารถทางภาษาไม่ด ีเมือ่ข้อมลู
หรือความรู้ถูกเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบในสมอง มันก็จะสามารถดึงออกมาใช้งานได้ง่าย

เรือ่งราวและเนือ้หาทีป่รากฏในหนงัสอืจะถกูสมองเกบ็รายละเอยีดต่างๆ เข้าไป ผ่านการอ่าน  
เกดิกระบวนการวเิคราะห์และตคีวาม สดุท้ายมนักก็ลายเป็นความรูข้องเดก็ ความรูเ้กีย่วกบัสิง่รอบตวั  
คุณธรรม จริยธรรม ประเพณีปฏบิตั ิรปูแบบการด�าเนนิชวีติ ทีป่รากฏอยูใ่นหนงัสอืจะถกูแปรเปลีย่น 
ไปเป็นความรู้ในตวัเด็ก ทัง้หมดคือกระบวนการการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้จากการอ่าน และความรูท้ีเ่กดิขึน้ 
เหล่านี้ก็จะมีผลต่อความคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรมของเด็ก

ในขณะเดียวกันความงดงามของภาษาที่ใช้ในหนังสือ ความงามของภาพ ความงามของ 
เรื่องราวต่างๆ ในหนังสือก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ท�าให้เด็กเกิดความประทับใจ และน�าไปสู่การพัฒนา
จิตใจของเขาให้เป็นผู้ที่ยึดมั่นในความงาม ความจริง และความดีของชีวิต

(อ้างอิง : เอกสารแจก รักลูกอวอร์ด... กับการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน) 

อุดมศานต์ กรกฎาคม 2018  75 

crist 1-80 July 61.indd   75 6/21/61 BE   1:59 AM



เจ้าอาวาสผู้แม่นย�ากับเด็กช่วยมิสซาจอมป่วน

เงินหนึ่งตะลันต์
ก๊อป

กาลครั้งหนึ่งเมื่อ 20 ปีที่แล้ว มีเด็กช่วยมิสซา
อยู่คู่หนึ่งชื่ออะไรไม่รู้ แต่ได้ยินใครๆในวัดเรียกทั้งคู่
ว่า “อ้วนผอมจอมป่วน” เจ้าอ้วนและเจ้าผอมเป็นเพื่อน
สนิทกัน รู้จักกันมาตั้งแต่ชั้นประถมหนึ่ง เมื่อร่างกาย
และสติปัญญาของทั้งสองเจริญเติบโตขึ้นพอที่จะช่วย
คุณพ่อหยิบจับภาชนะศักดิ์สิทธิ์บนพระแท่นบูชาได้แล้ว 
ทั้งคู่ก็ไม่รีรอที่จะวิ่งไปหาคุณพ่อเจ้าวัดเพื่อขอสมัครเป็น 
“เด็กช่วยมิสซา” 

เป็นธรรมดาของการฝึกฝนเรียนรู้ เจ้าอ้วนผอม
กม็กัจะท�าผดิพลาดให้เหน็เป็นประจ�า เขามกัจะใส่ชดุเดก็
ช่วยมิสซาเล็กบ้างใหญ่บ้าง หยิบน�้าและเหล้าองุ่นส่งให้
คุณพ่อถกูผิดบ้างสลบักนัมัว่ไปหมด บางครัง้กเ็ดนิสะดดุ
ชายเส้ือของตัวเองหกล้มนอนแอ้งแม้งอยูข้่างพระแท่นกม็ี 
แต่ช่วงเวลาทีท่ัง้คูร่อคอยคอืวนัฉลองวดั ปีละครัง้เท่านัน้
ที่ทั้งสองจะได้ใกล้ชิดพระสังฆราชและท�าหน้าที่ถือคทา
พระสังฆราช (Baculus Pastoralis, Croiser) และ
หมวกสูง (Mitra) ซึ่งเป็นหน้าที่ที่เท่ห์ที่สุด เจ้าอ้วนมัก
จะชอบแย่งหน้าทีถ่อืคทา ส่วนเจ้าผอมกไ็ด้ถอืหมวกใบโต 
ด้วยความภาคภูมิใจ

แม้ว่าทั้งสองจะซนและก็มีเรื่องให้ปวดหัวอยู่
เสมอ แต่ทัง้คูก่ม็คีวามรบัผดิชอบตรงต่อเวลาเป็นอย่างดี  
เขาจะเปล่ียนชุดเด็กช่วยมิสซาและยืนรอคุณพ่อก่อน 
มิสซาเริ่มเสมอ สิ่งน้ีท�าให้คุณพ่อทุกท่านที่ได้มาท�างาน 
อภบิาลทีว่ดัชืน่ชมและมกัจะให้รางวลัแก่ทัง้สองอยูบ่่อยๆ  
คณุพ่อบางท่านกม็กัจะให้เงนิเลก็น้อยไปซือ้น�า้อดัลมและ 
ขนมทาน ซสิเตอร์บางท่านกจ็ะชอบซือ้ไอศกรมีมาฝาก คณุพ่อ 
บางท่านก็ชอบพาเด็กช่วยมิสซาไปเข้าเงียบต่างจังหวัด ซึ่ง
ส�าหรบัเจ้าอ้วนผอมแล้วเขาเรยีกสิง่นีว่้า “การไปเทีย่ว” เพราะ 
คุณพ่อมักจะพาไปทะเล ไปเล่นน�า้เล่นบอลบนหาดทราย
รมิทะเล และกม็กัจะมเีกมสนกุๆ ให้เดก็ๆ ได้เล่นด้วยกัน
เสมอ คณุพ่อท่านหนึง่เคยพาบรรดาเดก็ช่วยมสิซาไปทาน
อาหารทะเลที่ร้านแห่งหน่ึง พอเด็กช่วยมิสซาทุกคนนั่ง
ประจ�าที่ของตัวเองแล้ว คุณพ่อก็ถามว่า “ใครอยากทาน 
อะไรกันบ้าง?” เด็กๆ ก็มักจะยกมือด้วยความรวดเร็ว

แย่งกันตอบและเรียกชื่อคุณพ่อส่งเสียงดังไปหมด  
จนพนักงานประจ�าร้านท�าหน้าตาตกใจและหันไปถาม 
คุณพ่อว่า “นี่ลูกพี่ทั้งหมดเลยเหรอคะ?!”

เมือ่เจ้าอ้วนผอมโตขึน้เข้าสูว่ยัรุน่เรยีนชัน้มธัยม
ต้น ทั้งคู่ก็เริ่มอยากจะแสดงออก อยากให้เป็นที่ยอมรับ
ตามประสาเด็กวัยรุ่น ทั้งสองจึงไปสมัครเป็นสมาชิก 
นกัขบัร้องของวดั เรือ่งเสยีงร้องของเขาทัง้สองนัน้ไม่ต้อง
พูดถึง ทุกคนในวัดจ�าได้แม่นย�า เจ้าอ้วนมักจะชอบร้อง
เสียงดังอย่างกับ “ไจแอนท์” ในการ์ตูนเรื่องโดราเอมอน 
ส่วนเจ้าผอมกร้็องเพลงมัว่ตลอด เพีย้นบ้างตรงบ้าง จนพี่ๆ  
นักขับร้องต้องปวดหัวกับเสียงของทั้งสองไปตามๆ กัน

เวลาผ่านไป ทัง้คูเ่ป็นวยัรุน่เตม็ตวั พงุทีเ่คยย่ืน
กลมออกมาของเจ้าอ้วนบดันีก้ไ็ด้ยบุหายไปหมด ส่วนเจ้า
ผอมก็สูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก แต่ทั้งคู่ก็ยังคงช่วยมิสซา
และคอยวนเวยีนช่วยกจิกรรมของวดัตามทีค่ณุพ่อเจ้าวดั
และพี่เลขาฯ วัดร้องขอเสมอ แต่มีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในความ 
ทรงจ�าของพวกเขามาตลอดคอื “คณุพ่อเจ้าอาวาสองค์ใหม่”  
ที่เพิ่งย้ายมาประจ�าที่วัด คุณพ่อค่อนข้างเข้มงวดและ
แม่นย�าในเรื่องหน้าที่อภิบาลอย่างน่าประทับใจ แม้ว่า
คุณพ่อจะดูเข้มงวดแต่ท่านก็มักจะชอบพูดคุยกับเด็ก
ช่วยมิสซาเสมอ แถมยังให้สิทธิพิเศษกับเด็กช่วยมิสซา
ให้เข้าไปทานอาหารที่บ้านพ่อได้ บางวันเด็กช่วยมิสซา 
ไม่ได้ทานข้าวมาจากบ้านเพราะต้องรีบมาวัดให้ก่อน  
คุณพ่อเจ้าวัดท่านนี้ก็มักจะชวนให้ไปนั่งทานข้าวเย็นกับ
ท่านและพระสงฆ์ท่านอื่นอย่างเป็นกันเอง สิ่งนี้ท�าให้เจ้า 
“เด็กวัด” อ้วนผอมกลายเป็นศิษย์ก้นกุฏิอย่างแท้จริง

2 ปีสุดท้ายของชีวิตนักเรียนในโรงเรียน (ที่อยู่
ในการดแูล) ของวัด ครอบครวัเจ้าผอมเกิดประสบปัญหา
ทางด้านการเงินจนไม่สามารถที่จะหาเงินมาจ่ายค่าเทอม
ได้ เมือ่บดิาของเจ้าผอมได้เข้าไปปรกึษาขอความช่วยเหลอื 
จากคุณพ่อเจ้าวัด หลังจากที่ได้คุยกันอยู่นานคุณพ่อ
ก็ได้อนญุาตทีจ่ะยกเว้นค่าเทอมให้เพือ่เป็นทนุการศกึษา 
ส�าหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดีมีจิตสาธารณะ 
ช่วยเหลืองานวัด ความช่วยเหลือนี้ท�าให้เจ้าผอมได้
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เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากนั้นการเงินของ
ครอบครัวเขาก็เริ่มดีขึ้นและเลี้ยงตัวเองได้

แม้ว่าเจ้าอ้วนผอมเตบิโตขึน้เรยีนชัน้มธัยมปลาย 
แล้ว แต่ทั้งคู่ก็ยังไม่วายสร้างความวุ่นวายให้คุณพ่อ 
เจ้าอาวาสท่านนี้ เขาทั้งสองไปรบเร้าขอให้คุณพ่อส่งเขา
ไปเรียนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีชื่อดัง คุณพ่อก็ใจดีอย่าง 
น่าประหลาดใจ เพราะท่านสนับสนุนเงินค่าเรียนดนตรี
ให้ท้ังสองเป็นเวลาหลายปีตลอดที่ท่านประจ�าอยู่ที่วัด 
แม้ก่อนท่านจะย้ายไปท�างานอภิบาลที่อื่น ท่านยังได้ฝาก
เรือ่งทนุสนับสนนุเรยีนดนตรไีว้กับคณุพอ่เจ้าอาวาสทา่น
ที่มารับหน้าที่ต่อ

นอกจากเงินสนับสนุนค่าเรียนดนตรีแล้ว เจ้า
อ้วนผอมยังไปรบกวนคุณพ่อให้ซื้อเครื่องดนตรีให้อีก 
คุณพ่อสนับสนุนทั้ง ออร์แกน เปียโน ไวโอลิน วิโอล่า  
เชลโล่ กีต้าร์ และเครื่องดนตรีน้อยใหญ่อื่นๆ อีกมาก  
เรียกได้ว ่ามีเครื่องดนตรีครบวงสตริงออร์เคสตรา 
(String Orchestra) กันเลยทีเดียว มีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้า
อ้วนผอมเพิ่งได้กลองบองโกที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
คุณพ่อมาใหม่ ทั้งสองจึงน�ากลองมาตีในมิสซาค�่าวันศุกร์
ต้นเดอืน หลกัจากจบมสิซา มผีูส้งูอายทุ่านหนึง่เดินเข้ามา
พูดกับคุณพ่อด้วยท่าทางเป็นกงัวลว่า “คณุพ่อปล่อยให้เด็ก
มันเอากลองเข้ามาตีส่งเสียงดังสน่ันลั่นไปทั้งวัดขนาดนี้ 
ได้อย่างไร” คุณพ่อมีสีหน้าสงบเงียบและตอบผู้สูงอายุ
ท่านนัน้ไปว่า “พ่อเป็นคนให้เงนิเดก็ไปซือ้กลองมาเอง...”

ประสบการณ์ที่เจ้าอ้วนผอมไม่เคยลืมเลยคือ 
เช้าวนัหนึง่ในชัน้เรยีนค�าสอนบนระเบยีงบ้านพ่อ ในขณะ
ทีค่รคู�าสอนก�าลงัสอนอยู ่คณุพ่อเจ้าอาวาสท่านนีก้ไ็ด้เดนิ
ขึ้นมาพร้อมพูดกับเด็กๆว่า “เมื่อวานนี้มีพนักงานแผนก
เครื่องเขียนจากห้างชื่อดังแห่งหนึ่งโทรศัพท์มาแจ้งพ่อว่า 
มีเด็กครสิตงัของเราคนหนึง่ไปขโมยเครือ่งเขียนของเขา” 
คุณพ่อยังได้พูดต่อว่า “พ่อรู้ว่าเราทุกคนเข้าใจดีว่าการ 
ลักขโมยเป็นสิ่งที่ผิดต่อผู้อื่นและผิดต่อพระเจ้า พ่ออยาก
ให้เขาคนนัน้ไปขอโทษต่อพระและน�าของทีข่โมยมานัน้ไป
วางคนืทีเ่ดมิแบบทีไ่ม่ต้องให้พนกังานแผนกเครือ่งเขยีนรู”้  
ชัน้เรยีนค�าสอนในเช้าวนันัน้จงึเงยีบเป็นพเิศษ แม้จะไม่รู้
ว่าใครเป็นคนขโมยมา แต่ทกุคนทีไ่ด้ยนิคณุพ่อพดูดงันัน้

ก็รูส้กึผดิและเศร้าใจไปตามๆ กัน เจ้าอ้วนผอมก็ยังแอบ
สงสัยว่า คุณพ่อคงรู้แน่ว่านักเรียนคนที่ไปขโมยเครื่อง
เขียนมานั้นคือใคร เพราะบนหน้าอกชุดนักเรียนของ
ทกุคนมเีลขประจ�าตวัปักอยู่ชดัเจน แต่แล้วท�าไมคณุพ่อ 
เลือกที่จะไม่กล่าวหาเด็กนักเรียนคนที่ขโมยโดยตรง?

ผู้อ่านครับ นิทานเรื่องราวของเจ้าอ้วนผอม 
จอมป่วนและคุณพ่อเจ้าอาวาสผู้แม่นย�ายังไม่จบเพียง 
เท่านี้ และก็ไม่มีใครรู้ว่านิทานเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร 
เพราะเจ้าเด็กช่วยมิสซาตัวอ้วนจอมป่วนในวันนั้นก็คือ 
คณุพ่อเปโตร พลาพล ลิม้สธุาโภชน์ ในวนันี ้ส่วนเจ้าผอม 
ก็คือผมที่ก�าลังเล่าเรื่องราวให้ผู้อ่านได้ฟังอยู่นี่เอง และ
คุณพ่อเจ้าอาวาสผู้แม่นย�าในวันนั้นก็เป็นใครอื่นไม่ได้ 
ท่านคอื พระคณุเจ้ายอแซฟ วฒุเิลศิ แห่ล้อม พระสงัฆราช 
ผู้อภิบาลสังฆมณฑลเชียงรายในวันนี้

หากพระคุณเจ้าได้มีโอกาสอ่านนิทานเรื่องนี้ก็
อยากให้พระคุณเจ้าทราบว่า “เมล็ดพันธุ์แห่งความเช่ือ
และความแม่นย�าในพระเจ้าทีค่ณุพ่อได้หว่านไว้เมือ่นาน
มาแล้ว วนันีม้นัได้เจรญิเตบิโตงอกงามกลายเป็นต้นไม้ที่
เริม่ออกดอกผลและให้ร่มเงาเป็นประโยชน์แก่ผูค้นทีผ่่าน
ไปมา” นอกจากความเชื่อและความรักในพระเจ้าแล้ว 
ทกัษะทางด้านดนตรทีีค่ณุพ่อได้สนบัสนนุพวกเราทัง้สอง
คนตลอดมานั้น บัดนี้ก็ได้มาปรากฏอยู่ในงานอภิบาล
ของคณุพ่อพลาพล เดก็ๆช่วยมสิซาของคณุพ่อกไ็ด้เรยีน 
ร้องเพลง ได้ฝึกเล่นออร์แกน ทุกๆ เย็นหลังเลิกเรียน  
บ้านพ่อจึงเต็มไปด้วยเด็กๆ เด็กๆจอมป่วนที่ไม่ไปไหน 
วันๆคอยแต่วิ่งเล่นฝึกซ้อมดนตรีอยู่รอบๆวัด แต่พอ
ถึงเวลาเข้ามิสซา พวกเขาก็ได้กลายเป็นเด็กช่วยมิสซา
ที่แม่นย�ารับผิดชอบหน้าที่ข้างพระแท่นได้อย่างดีเยี่ยม

ไม่มีใครรู้ว่านิทานเรื่องนี้สอนอะไร ความสงบ
เงียบและการรอคอยในเวลาของพระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็น
ตัวเฉลยถึงสิ่งที่พระองค์ซ่อนไว้ให้กับคนที่ซื่อสัตย์ต่อ
พระองค์ กระแสเรียกของพระศาสนจักรไทยจะเป็น
อย่างไรหากมีนายชุมพาบาลอย่างคุณพ่อวุฒิเลิศอยู ่
ท่ามกลางพวกเขา สังฆมณฑลเชียงรายจะเป็นอย่างไร
ภายใต้การอภิบาลของพระคุณเจ้า? นึกแล้วก็สุขใจ 
เหลือเกิน...  
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คริสตชนยึดอะไรเป็นหลัก?
ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในช่วงไม่กีเ่ดือนทีผ่่านมา มหีลายกรณท่ีีผ่านเข้ามาในชวีติลกูท่ีท�าให้ลกูต้องมองลกึ 

เข้าไปในจิตใจของลูกเอง เพื่อค้นหาค�าตอบเกี่ยวกับความเชื่อของพวกเราคริสตชนที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
ในวนัเสาร์สปัดาห์ก่อนซึง่เป็นวันหยดุ ลกูเพิง่ตืน่นอนและก�าลงัจะรบัประทานอาหารเช้า มเีสยีงกดกริง่ 

ประต ูสกัพกัแม่บ้านมาบอกว่ามีคนมาขอพบและเขาบอกว่าเขาเป็นครสิต์ ลกูประหลาดใจเพราะลกูไม่ได้นดัเพือ่น 
คนใด และครอบครัวลูกก็เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้ไม่นาน แต่ในเมื่อมีคนมาขอพบ โดยมารยาท
เจ้าของบ้านควรจะออกไปพบ

เม่ือไปถงึรัว้ มสีตรผีูห้นึง่ยนืถอืร่มอยู ่เมือ่เห็นลกู เธอทักขึน้มาว่า “คณุเป็นคาทอลกิใช่ไหม?” ลกูตอบว่า  
“ใช่ค่ะ” “ดิฉันเห็นรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่ติดอยู่นอกรั้ว ดิฉันก็เป็นคาทอลิก อยากคุยกับใครสักคนที่เป็น
คาทอลกิด้วย” “ยนิดีค่ะ” ลกูตอบด้วยความยนิดทัีนทีทันใด น�า้ตาเธอไหลพรัง่พรลูงอาบแก้ม เธอมคีวามทุกข์มาก 
และไม่ทราบจะหนัไปหาผูใ้ด ลกูเกอืบจะเปิดประตูรัว้เชญิเธอเข้ามาในบ้าน พลนันกึขึน้มาได้ว่า เอ! เธอเป็นใคร 
มาจากไหน เรือ่งทีเ่ธอเล่าจรงิหรอืเปล่า เธออาจจะเป็น 18 มงกฎุกไ็ด้ อยูด่ีๆ  เชญิคนแปลกหน้าเข้าบ้านอาจจะ
เป็นอันตรายเปล่า แต่ลูกจะยืนเฉยเห็นเธอร้องไห้ด้วยความทุกข์โดยไม่ท�าอะไรก็ไม่ได้ ลูกจึงถามเธอว่า บ้าน
ของเธออยูท่ีใ่ด เธอกช็ีไ้ปและบอกว่าเดนิไปกถ็งึค่ะ ลกูคดิว่าเดีย๋วจะไปบ้านของเธอกแ็ล้วกนั คดิอกีทกีก็ลวัอกี  
อยูด่ีๆ  ลกูจะไปบ้านคนแปลกหน้า กเ็ลยขอเบอร์โทรศพัท์ของเธอและบอกว่าขอไปรบัประทานอาหารเช้าก่อนแล้ว 
จะโทรไปหาเธอ

ปรากฏว่า เธอเป็นคาทอลิกจริงเพราะรู้จักพระสงฆ์หลายองค์และไปหลายวัด เธอร้องไห้ตลอดเวลาที่
คุยกับลูก เธอเล่าว่าเธอมีลูกชายคนเดียว ตอนนี้แต่งงานแล้ว มีหลาน 2 คน สามีตายไปแล้ว เธออายุ 72 ปี  
ลกูชายและสะใภ้ไม่กตญัญู และในความเป็นคาทอลกิ เธอผดิหวงัในพระสงฆ์ ในเพือ่นคาทอลกิด้วยกนั และ
ผดิหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้า เธอบอกลกูว่าเพือ่นเธอหลายคนนบัถอืศาสนาหลกัของประเทศไทยและดเูหมอืน 
พวกเขาจะมีความสุขกว่าเยอะ แล้วเธอก็ถามลูกว่า ทราบไหมว่าชีวิตของการเป็นคริสเตียนเป็นอย่างไร?

ลกูฟังเธอพร�า่พรรณนาถงึความทกุข์และความผดิหวงัในด้านศาสนาเกอืบครึง่ชัว่โมงด้วยความเหน็ใจ 
แล้วจึงตอบเธอไปว่า

“ดฉินัไม่คิดว่าเราจะสามารถพดูได้ว่า คนนบัถอืศาสนานี ้ศาสนานัน้ แล้วจะมคีวามสขุกว่าศาสนาอืน่นะคะ  
ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใด หากเราเข้าถึงหลักธรรมของศาสนานั้น ไม่ใช่ยึดเอาสิ่งภายนอกหรือเพื่อนมนุษย์
ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก เราก็สามารถมีความสุขได้ พี่เคยอ่านพระคัมภีร์ไหมค่ะ”

“ไม่เคยเลย”
“อยากอ่านและศึกษาดูไหมคะ? ดิฉันจะหามาให้”
เงียบ! “ดิฉันคงอ่านไม่เป็นล่ะค่ะ”
ลกูให้เวลาสตรีผู้นีเ้กอืบ 2 ช่ัวโมง จนต้องขอตวัเพราะต้องออกไปข้างนอกกบัลกูๆ ก่อนวางหโูทรศพัท์  

เธอให้ลกูช่วยไปพดูกบัลกูชายของเธอว่า ให้กตญัญตู่อแม่หน่อย ลกูบอกไปตามตรงว่า ในประเดน็นัน้ ลกูคงช่วยไม่ได้ 
เพราะลกูไม่รูจ้กัลกูชายของเธอ อยู่ๆ  ไปพดูเช่นนัน้จะเป็นการเสยีมารยาท แต่หากเธอสนใจจะศกึษาพระคมัภร์ี 
หรือคุยเรื่องพระเจ้าอีก ลูกก็ยินดี

จดหมายจากผู้อ่าน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน 
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หลงัจากวางหโูทรศพัท์กบัหญงิผูน้ี ้ลูกรูส้กึแปลกใจในเวลาไล่เลีย่กนั มกีรณขีองพีน้่องคาทอลกิท่ีลกู
ไม่รู้จักมาก่อนเลย มาบอกกับลูกว่า พวกเขาผิดหวังในการเป็นคริสตชน เป็นการสื่ออะไรกับลูกไหมหนอ? 
และ(หรือ) พระเจ้าทรงต้องการใช้ลูกให้ท�าอะไรเพื่อรับใช้พระองค์?

ลูกใช้เวลาในการไตร่ตรองและร�าพึง และสวดภาวนากับพระองค์เป็นเวลาหลายวันและกราบทูล
พระองค์ว่า ลูกยินดีที่จะรับใช้พระองค์ตามน�้าพระทัยของพระองค์

แล้วลูกก็อดไม่ได้ที่จะพิจารณามองย้อนหลังถึง My own journey of faith
ทนัททีนัใดทีล่กูรับศีลล้างบาปเป็นลกูของพระองค์อย่างสมบรูณ์ ลกูกเ็ริม่ต้นการรบัใช้พระองค์เลย ดงันัน้ 

ในหนทางการเจริญเติบโตในความเป็นคริสตชนกับหนทางการรับใช้พระองค์ของลูกจึงเป็นเส้นทางเดียวกัน  
ลูกเขียนมาตลอดว่าตั้งแต่แรกเริ่ม My own journey of faith ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลย ตรงกันข้าม 
มีคนโยนก้อนหนิ ขอนไม้ ขวากหนาม คบเพลงิ กองไฟ และแม้แต่ระเบดิปรมาณเูข้ามาขวางเส้นทางการรบัใช้ 
พระของลูก แต่ละครั้ง ลูกเจ็บปวดและบาดเจ็บ และแน่นอน ลูกผิดหวัง แต่ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่ลูกจะโทษ 
หรอืผดิหวงัในพระองค์ ตรงกนัข้าม ทกุคร้ังทีเ่กดิเรือ่งทีท่�าให้ลกูเจบ็ปวดหรอืบาดเจบ็ ลกูกลบัก้าวเข้าหาพระองค์  
สวดทลูต่อพระองค์และร้องไห้กบัพระองค์ และทกุครัง้ลกูจะกลบัรูส้กึใกล้ชดิกบัพระองค์มากขึน้ พระวาจาของ 
พระองค์ที่ลูกอ่านเป็นประจ�าสอนให้ลูกเข้าใจถึงความไร้สาระของมนุษย์และเห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่
พระองค์ทรงมต่ีอพวกเรา เราต้องก้าวข้ามความไร้สาระเหล่านีข้องเพือ่นมนษุย์รวมทัง้ของตวัเราเองให้ได้ แล้ว 
เราจะค้นพบว่า เราสามารถยกจิตใจของเราขึ้นเหนือคบไฟหรือกองเพลิงใดๆ ที่ใครก็ตามโยนเข้าใส่เรา

แต่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ลูกเปรียบว่ามีผู้โยนระเบิดปรมาณูเข้ามายังเส้นทางการเป็นคริสตชนของลูก  
ลูกเจ็บปวดและผิดหวังมากเป็นปี และวันหนึ่งหลังจากรับศีลมหาสนิท ลูกกลับมาคุกเข่าและขณะที่ก�าลังสวด
ขอบพระคุณพระองค์ พลันสายตาของลูกได้เงยขึ้นและเห็นพระรูปของพระเยซูบนไม้กางเขน และมีค�าตอบ
ผุดขึ้นในสมองลูกอย่างชัดเจน

“ตอนนี้ลูกเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเราเจ็บปวดเพียงใดเมื่อเปโตรทรยศเรา!”
ลูกกลับบ้านและไปคุกเข่าต่อหน้าแท่นพระในห้องนอนโดยไม่มีค�าสวดภาวนาใดๆ แต่ภายใต้ความ

เงยีบสงดันัน้ ลกูรูส้กึว่าพระองค์ทรงมาประทบัในใจลกู และลกูรูส้กึเป็นหนึง่เดยีวกบัพระองค์ในจิตวญิญาณ
ของลูก เป็นประสบการณ์กับพระองค์ส่วนตัวสุดๆ ที่อธิบายด้วยค�าพูดไม่ได้ ลูกคงคุกเข่าในความเงียบนั้น
เป็นเวลานาน...

จากประสบการณ์ของลูกเองและจากกรณีที่ได้พบและสัมผัส ลูกขอสรุปกับตัวเองว่า
“ผู้ท่ีมีความเช่ือ ยามมีความสุข ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้า ผู้ที่ไม่มีความเชื่อ ยามมีความสุข 

เลี้ยงฉลอง ผู้ที่มีความเชื่อ ยามมีความทุกข์ เดินเข้าไปหาพระองค์ ผู้ที่ไม่มีความเชื่อ ยามมีปัญหาแม้เพียง
เข็มสะกิดปลายนิ้ว โทษพระองค์และเดินจากพระองค์”

“ผูใ้ดฟังถ้อยค�าเหล่านีข้องเราและปฏบัิติตาม กเ็ปรยีบเสมอืนคนมปัีญญาท่ีสร้างบ้านไว้บนหิน ฝนจะตก  
น�้าจะไหลเชี่ยว ลมจะพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น บ้านก็ไม่ฟัง เพราะมีรากฐานอยู่บนหิน 

ผู้ใดที่ฟังถ้อยค�าเหล่านี้ของเรา และไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนโง่เขลาที่สร้างบ้านไว้บนทราย 
เมื่อฝนตก น�้าไหลเชี่ยว ลมพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น มันก็พังทลายลงและเสียหายมาก” (มัทธิว 7:24-27)

อาแมน
        ลูกของพระองค์คนหนึ่ง
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

ตัวหนังสือ 
 ตราบเมื่อเรา หลงติด กับตัวหนังสือ 
แต่ไม่เคย ลงมือ ปฏิบัติ  
แม้นดูเหมือน รอบรู้ สารพัด 
ก็พาปัด หายไป ประสบการณ์  
 ตราบเมื่อเรา หลงติด ความคิดหนึ่ง 
พาให้ไป ไม่ถึง ซึ่งหลายด้าน  
ดุจชีวิต ปิดกั้น พระหรรษทาน 
ที่พระหว่าน ผ่านคน ข้างเคียงเรา.

ภัศม์
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