




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ประจ�าปี ค.ศ. 2018 สิงหาคม

เพื่อการตัดสินใจของบรรดานักเศรษฐศาสตร์และนักการเมือง  

จะสามารถปกป้องครอบครัวในฐานะเป็นทรัพย์สินประการหนึ่งของมนุษยชาติ 

“จงอย่ากลัว!  เมื่อเราประกาศพระนามพระคริสตเจ้า  

พระองค์จะอยู่กับเรา พระองค์ทรงน�าหน้าเราและเคียงข้างเรา  

เมื่อพระองค์ทรงส่งศิษย์ออกไปท�าพันธกิจ พระเยซูเจ้าทรงสัญญากับพวกเขาว่า  

“จงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไป...” (มธ 28:20)  

และนี่คือความจริง พระเยซูเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราให้อยู่คนเดียว  

พระองค์เคียงข้างเราเสมอ”

ข้อคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
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ขุมทรัพย์ 
พระคัมภีร์ 2018
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นักบุญยอห์นบันทึกหนังสือวิวรณ์  
ณ เกาะปัทมอส

(วิวรณ์ 1:1-20)

กสุตาฟ โดเร ท�าภาพพมิพ์โลหะบรรดาผูน้พินธ์พระคมัภร์ีไม่มากนกั ท่านท�าภาพของประกาศก 
ดาเนยีล เอเสเคยีล เยเรมย์ี บารคุ ฯลฯ ซ่ึงล้วนเป็นผูน้พินธ์พระคมัภร์ีภาคพนัธสญัญาเดมิ มเีพยีง 
นกับุญยอห์นและนกับญุเปาโลในภาคพนัธสญัญาใหม่ ท่านจงใจท�าภาพนกับญุยอห์นขึน้ขณะเขยีน
หนังสือวิวรณ์ ณ เกาะปัทมอส (วว 1:9)

เมื่อเริ่มหนังสือวิวรณ์ นับเป็นการให้รายละเอียดอย่างมากของท่านยอห์นว่า “ต่อไปนี้เป็น 
การเปิดเผยเรือ่งพระเยซคูรสิตเจ้า พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่พระเยซคูรสิตเจ้า เพือ่จะได้แจ้งแก่บรรดา 
ผู้รับใช้ของพระองค์ ถึงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ พระเยซูคริสตเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาพบ
ยอห์นผูร้บัใช้ของพระองค์เพือ่อธบิายความหมาย ยอห์นเป็นพยานถงึพระวาจาของพระเจ้า และเป็น 
พยานถงึค�ายนืยนัของพระเยซคูรสิตเจ้าตามท่ีเขาเห็น ความสขุจึงมแีก่บรรดาผูอ่้านและผูฟั้งถ้อยค�า
ของการประกาศพระวาจานี้และปฏิบัติตามข้อความที่เขียนไว้ เพราะเหตุการณ์นั้นใกล้เข้ามาแล้ว” 
(วว 1:1-3)

หนังสือวิวรณ์เป็นหนังสือที่ต้องอ่านด้วยความหวังมิใช่ความกลัว อ่านด้วยความสุขใจมิใช่
กังวลกับเหตุการณ์หายนะ เพราะหนังสือวิวรณ์มิใช่หนังสือท�านายดวงชะตาราศีหรือโหราศาสตร์  
แต่เป็นหนังสือเปิดเผยเรื่องชัยชนะขององค์พระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นนายชุมพาบาลผู้ถูกประหาร 
แต่เสด็จคืนพระชนมชีพชนะความตายและศัตรูทั้งมวล พระศาสนจักรและคริสตังที่ซื่อสัตย์ต่อองค์
พระเยซูเจ้า แม้ถูกเบียดเบียนก็จะชนะในที่สุด

ข้าแต่พระเจ้า... พระองค์ผู้ทรงเป็นทั้งเบื้องต้นและบั้นปลาย “เราคืออัลฟาและโอเมก้า  
เป็นเบือ้งต้นและบัน้ปลาย เป็นปฐมเหตแุละอวสาน” (วว 22:13) ขอข้าพเจ้าได้อยูร่่วมกบัผูส้วมเสือ้ขาว 
ถือใบปาล์มที่ได้รับชัยชนะในพระอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ “พระเจ้าสถิตกับเขา พระองค์จะ
ทรงเช็ดน�้าตาทุกหยดจากนัยน์ตาของเขา จะไม่มีความตายอีกต่อไป จะไม่มีการไว้ทุกข์ การร้องไห้ 
และความทุกข์อีกต่อไป เพราะโลกเดิมผ่านพ้นไปแล้ว” (วว 21:3-4) 
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อันเนื่องมาจากปก Cover Story

ปกหน้า

15 สิงหาคม สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู ่สวรรค์ทั้งกาย
และวิญญาณ คริสตชนชาวไทยถือเป็นวันส�าคัญเพราะพระศาสนจักรใน
ประเทศไทยได้ถวายประเทศไทยและพระศาสนจักรไทยไว้ในความปกป้อง
ดูแลและอุปถัมภ์จากพระนาง มีศิลปินวาดภาพพระนางมารีย์รับเกียรต ิ
เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ หลายฉบับ แม้แต่ฉบับที่น�ามาขึ้นปกนี้ก็มี 
ผู้วาดหลากหลายแตกต่างกันไปในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ คริสตชน
ในพระศาสนจักรตะวันออกแต่โบราณเชื่อว่าพระนางมารีย์ไม่ตายเพียงแต่ 
นอนหลบัไป และต่อเนือ่งชวีติไปสูส่วรรค์พวกเขาฉลองวนั “แม่พระบรรทม” 
มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 แล้วจึงมาฉลองที่กรุงโรมในศตวรรษที่ 8 จนถือว่า 
วันนี้เป็นวันหยุดงาน แล้วยังเปลี่ยนชื่อเป็นวัน “ฉลองพระนางมารีย์รับเกียรติ
เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ” ความจริงข้อนี้ยังเป็นข้อความเชื่อของ 
คริสตชนอีกด้วย

ปกหน้าใน

ภาพปฏิมากรรมนูนต�่าส�าริด บนบานประตูพระมหาวิหารนักบุญเปาโล
นอกก�าแพงกรงุโรม บนบานประตนูีม้เีรือ่งราวพระประวติัของพระเยซูเจ้าจาก
พระวรสารตอนต่างๆ และแน่นอนรูปนี้เป็นประวัติการกลับใจของนักบุญ
เปาโล ทีเ่ขยีนอยูใ่นพระคมัภร์ีหนงัสอืกจิการอคัรสาวก บทที ่9  วรรค 1-12 
ศิลปินให้รายละเอียดท่านนักบุญเปาโลล้มลง ตามธรรมประเพณีศิลปินก็มัก
จะให้มม้ีาเพ่ือแสดงว่าเป็นพาหนะท่ีท่านขีจ่ากเยรซูาเลม็ขึน้ไปยงัเมอืงดามสักสั
เพราะเป็นการเดนิทางไกล คงจะไม่เดนิเท้าเพยีงอย่างเดยีว แต่พระคมัภร์ีเล่า
เพียงว่าท่านล้มลงเมื่อพบพระคริสตเจ้าเป็นเสียงตรัสกับท่านและมีแสงสว่าง 
วาบเข้าตาท�าให้ตาบอด พระคัมภีร์มิได้พูดว่าตกจากหลังม้าแต่อย่างใด 
สิ่งที่น่าประทับใจก็คือศิลปะการหล่อส�าริดที่สามารถหุ้มเงินเข้าที่องค์พระเยซู
เจ้าผู้ทรงประจักษ์มาให้มันวาว ขาวสว่างบริสุทธิ์และแม้บานประตูจะต้อง 
ลมฟ้าอากาศ โลหะเงนินีก้ม็นัวาวเป็นประกายโดดเด่นกว่าส่วนอืน่ของภาพ เพราะ
พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว เมื่อประจักษ์มา ศิลปินจึงให้มีเมฆ 
เป็นทีป่ระทบัของพระเยซเูจ้า อกัษรภาษาละตนิในภาพเป็นข้อความพระคมัภร์ี
ที่ว่า “เซาโล เซาโล ท่านเบียดเบียนเราท�าไม” “เราคือเยซู ซึ่งท่านก�าลัง
เบียดเบียน” (กจ 9:4-5)
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แด่นักเดินทาง ผู้แสวงหาการต่อเติมพลังศรัทธา

ผมปล่อยให้ซีดีชดุ “ลกูล้างผลาญ”(The Prodigal Son) ใช่ครบั คณุอ่านไม่ผดิ มนัชือ่นีจ้รงิ ๆ   
ผลงานล่าสดุของ Ry Cooder เพลงส�าเนยีงในแบบ Ry Cooder มทีัง้บล ูทัง้กอสเพล ทัง้ป๊อป คนัทร ีเรยีกได้ว่า 
ครบรส ผมสะดดุใจกบัชือ่ชดุแต่กเ็ข้าใจมากขึน้ทีพ่บว่าหลาย ๆ  เพลงกอ็งิความเชือ่ศาสนา ในบทวจิารณ์ 
ของนกัวจิารณ์งานเพลงต่าง ๆ  ได้เรยีกงานชดุนีข้อง Ry Cooder ว่า เขาเป็นดงั “นกัเดนิทางผูแ้สวงหา 
พลังศรัทธา” 

การก้าวเดนิไปข้างหน้าในแต่ละวนั แต่ละปี บอกอะไรกบัเรา เราพบอะไรบนโลกใบนี ้ผมเชือ่ว่า 
บางคนไม่ค่อยพบอะไรเท่าไหร่ เพราะเลอืกทีจ่ะเดนิก้มหน้าอย่างเดยีว ท�างาน ออกแรง แต่กไ็ม่เคยแหงน
มองฟ้าว่า เบื้องบนนั้นสวยงาม กว้างใหญ่ ตรงกันข้าม บางคนเลือกแหงนมองบนฟ้าตลอดเวลา แม้เท้า
จะสมัผสัผวิดนิ แต่หวัใจกร่็องรอยไปแบบไร้ร่องรอย ฝันกลางวนั แม้ความฝันจะสวยงาม แต่ไม่ลงมอืท�า 
ชีวิตก็ดั่งปุยเมฆ มีแต่ความท้าให้เดินไป จับต้องไม่ได้ มันตรงกันข้ามกันเลยกับความฝัน เพราะมันฝัน
แบบเพ้อพก ชวีติจริงจงึต้องการคนทีก้่าวเดนิบนพืน้ดนิ มองไปข้างหน้า และสมัผสัได้ว่าเบือ้งบนยงัค�า้จนุ

 เราเดนิทางมาถงึเดอืนทีว่่าด้วย “สือ่มวลชน” การได้รบัเกยีรตใิห้เป็นเจ้าภาพงานชมุนมุในระดบั
เอเชีย ระดับโลกไม่ใช่สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่นานาอารยประเทศจับจ้องอยู่แล้ว  
การรับปากว่าจะเป็นเจ้าภาพงานประชมุนกัสือ่สารมวลชนคาทอลกิแห่งเอเชยี ประจ�าปี 2018 หรอืชือ่ ภาษา
องักฤษว่า Signis Asia Assembly 2018 จะเริม่ขึน้เดอืนสงิหาคมนี ้โดยส่วนตวัผมคดิว่างานนีไ้ม่ง่าย  
แต่โดยส่วนรวมเมือ่มหีลายๆ มอืเข้ามา เมือ่เอ่ยปากขอร้อง ขอค�าแนะน�า ความช่วยเหลอื การปฏเิสธเกดิขึน้ 
น้อยมาก

โลโก้ของการประชุม คือ รูปนกที่เหินบินอยู่บนเวิ้งฟ้าเพื่อสร้างสันติ ท่ามกลางความท้าทายของ 
งานสือ่สารในยคุปัจจบุนั โดยเป็นรปูนกสฟ้ีา กระพือปีก บนก้อนเมฆ และมสีญัลกัษณ์เหมอืนคนสามคน 
จับมือกัน ซึ่งสามารถให้ความหมายได้ว่า นก หมายถึง อิสรภาพ สันติ และบรรดาผู้ท�างานด้านสื่อสาร
มวลชน

สีฟ้าของนก หมายถึงการน�าทางของแม่พระ ราชินีแห่งสันติสุขและนักสื่อคาทอลิก
คน 3 คน แทน 3 ภูมิภาคในทวีปเอเชีย
จับมือกัน หมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียว การท�างานร่วมกัน
เมฆ เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงยุคสมัยสื่อดิจิทัล งานสื่อสมัยปัจจุบันที่ต้องอยู่ท่ามกลางบรรยากาศ

ของสื่อในยุคของเรา
นักสื่อสารมวลชนต้องน�าสันติสุขต่อไปท่ามกลางข่าวเท็จ พวกเขาจะน�าเสนอความจริง  

เพราะพระคริสต์เคยตรัสไว้ว่า “ความจริงจะท�าให้ท่านเป็นไท”
ซึ่งตรงกับ Theme ของงานประชุม Signis Asia Assembly 2018 Bangkok Thailand 
คือ “Fake News Versus Media for Peace” (ข่าวเท็จและการสื่อสารเพื่อสร้างสันติสุข) 

อนึง่งานจะจดัขึน้ระหว่างวนัที ่12-18 สงิหาคม 2018 ทีม่ลูนธิเิซนต์คาเบรยีล ซอยทองหล่อ 25 กรงุเทพฯ
 ถ้าโลกนีค้อืการเดนิทาง เราจะเดนิทางไปเพือ่แสวงหาอะไรกนั ถ้าไม่ใช่ “พลงัศรทัธา” เพือ่ค�า้จนุ 

การก้าวเดินของวนัทีเ่หลอื เดือนสงิหาคม อย่าลมืภาวนาเป็นพเิศษให้พวกเราทีม่หีน้าทีร่บัใช้พระศาสนจกัร
ด้านงานสื่อสารมวลชนกันด้วยนะครับ

บรรณาธิการบริหาร
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ปฏิทิน
เดือนสิงหาคม

วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 52  
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  

เป็นเจ้าภาพ

ประชุมสื่อมวลชนคาทอลิกเอเชีย 
(SIGNIS Asia Assembly)  
ระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคม 2018  
ที่มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
แห่งประเทศไทย

สามเณราลัยแสงธรรม ขอเชิญ 
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สาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
โอกาสวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 52

“ความจริงจะท�าให้ท่านเป็นอิสระ” (ยอห์น 8:32)
ข่าวเท็จและการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ

คุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R. ถอดความ

พี่น้องชาย-หญิงที่รัก

การสือ่สารเป็นสว่นหนึง่ของแผนการของพระเจ้าส�าหรบัพวกเราทุกคน และเป็นหนทางท่ีส�าคญัใน
การมีประสบการณ์ในสัมพันธภาพกับพระองค์ การที่พวกเราถูกสร้างให้มีพระฉายาลักษณ์ขององค์พระ 
ผู้สร้าง พวกเราจึงสามารถที่จะแสดงออกและสามารถแบ่งปันทุกสิ่งที่เป็นความจริง เป็นสิ่งดี และมีความ
สวยงาม พวกเราสามารถที่จะบรรยายถึงประสบการณ์ส่วนตัว และโลกที่อยู่รอบตัวเรา และนั่นก็เป็นการ
สร้างความทรงจ�าทางประวตัศิาสตร์และความเข้าใจในบรรดาเหตุการณ์ท่ีเกดิขึน้ แต่เมือ่พวกเราได้พ่ายแพ้
ต่อความหยิง่จองหองของตวัเองและความเหน็แก่ตวั พวกเราจงึได้บดิเบอืนหนทางทีเ่ราจะใช้ความสามารถ
ของตนในการสื่อสารไป สิ่งนี้สามารถเห็นได้ในอดีตกาลจากพระคัมภีร์ในเรื่องราวของ กาอินกับอาแบล 
และ หอบาเบล (อ้าง ปฐมกาล 4 : 4-16-11: 1-9) ความสามารถที่จะบิดเบือนความจริงเป็นสิ่งที่แสดง
ถงึความอ่อนแอของพวกเราทัง้ทีเ่ป็นส่วนตวัและส่วนรวม ในทางตรงกนัข้าม เมือ่เราได้ซือ่สตัย์ต่อแผนการ
ของพระเจ้าแล้ว การสือ่สารนัน้กจ็ะเป็นการแสดงออกทีเ่กดิผลดใีนแง่ของหน้าทีใ่นการค้นหาความจรงิและ
การเจริญรอยตามความดีงาม

การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจบุนัของการสือ่สารและระบบดจิทิลั พวกเราเผชญิกบัการ
แผ่ขยายของสิ่งที่เรียกกันว่า “ข่าวเท็จ” สาส์นวันสื่อมวลชนสากลครั้งนี้จึงเรียกร้องถึงการไตร่ตรอง ซึ่งพ่อ
ได้ต้ังใจท่ีจะกลบัไปยงัประเดน็เร่ืองของความจรงิ ทีไ่ด้ถกูกล่าวถงึในสมณสมยัของสมเดจ็พระสนัตะปาปา
เปาโล ที่ 6 ในสาส์นวันสื่อมวลชนสากลประจ�าปี 1972 หัวข้อ “สื่อสารสังคมเพื่อการรับใช้ความจริง” ใน
โอกาสนี้ พ่อขอร่วมแบ่งปันในความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเราในการยับยั้งการแพร่กระจายข่าวเท็จ 
และการให้ศักดิ์ศรีแก่การสื่อข่าว รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สื่อข่าวแห่งความจริง

1. อะไรคือ “ความหลอกลวง” ที่เกี่ยวกับข่าวเท็จ

ค�าว่า “ข่าวเท็จ” ได้เป็นประเด็นหลักในการสนทนาและโต้เถียงกันมาตลอด โดยทั่วไปได้กล่าวถึง
การแพร่กระจายของการให้ข้อมูลที่ผิดในสื่อออนไลน์หรือในสื่ออื่นๆ โดยจะต้องจัดการกับการให้ข้อมูลที่
ผิดที่ไม่เป็นความจริงและไม่มีอยู่จริง หรือการบิดเบือนข้อมูลให้แก่ผู้รับข่าวสารและการคุมความคิดของ 
ผูอ่้านข่าวสาร การแพร่กระจายของข่าวเทจ็นีส้ามารถเป็นเรือ่งการท�าให้ส�าเรจ็ตามเป้าหมายเฉพาะทีต่ัง้ไว้ได้ 
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หรือเป็นการโน้มน้าวข้อตกลงทางการเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ทั้งสิ้น 
อันดับแรกในการเกดิผลของข่าวเทจ็กค็อืการลอกเลยีนแบบทีเ่หมอืนกบัข่าวจรงิทีด่เูหมอืนว่ามเีหตผุล 

ต่อมาคือข่าวเท็จที่น่าเชื่อถือนี้เป็นที่คอยจับจ้อง ท่ีจะท�าให้ผู้คนมาสนใจโดยการน�าเสนอทัศนคติแบบท่ัวไป 
อคติทั่วไปในสังคม และสร้างอารมณ์ความรู้สึกร่วมของผู้คน อย่างเช่น ความวิตกกังวล การดูถูกดูแคลน  
ความโมโห และความไม่พออกพอใจ ความสามารถของการแผ่ขยายของข่าวเทจ็นีเ้กดิขึน้บ่อยโดยการควบคมุโดย
การใช้สื่อเครือข่ายสังคม และวิถีทางการแพร่กระจายนั้น เรื่องไม่จริงนี้สามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว  
แม้แต่ข้อมูลการโต้แย้งที่น่าเชื่อถือยังไม่สามารถควบคุมต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไปแล้วได้เลย 

ความยากล�าบากของการเปิดเผยและขจดัข่าวเทจ็นีค้อืความเป็นจรงิทีว่่าหลายคนแสดงความคดิเหน็
ไปในทศิทางเดียวกนัซ่ึงไม่ยอมรับทศันคตแิละความเหน็ทีแ่ตกต่างของคนอืน่ การให้ข้อมลูทีผ่ดิเกดิขึน้ได้โดย
การขาดการเผชญิหน้าทีด่กีบัแหล่งข้อมลูอืน่ ทีส่ามารถขจดัอคตแิละเสรมิสร้างการพดูคยุกนัทีจ่ะเกดิผลดตีาม
ขึน้มาได้ แต่ทีจ่รงิแล้วสิง่นีก้ไ็ด้กลบักลายเป็นความเสีย่งทีใ่ห้ผูค้นไม่อยากทีจ่ะร่วมกนัทีจ่ะแผ่ขยายของอคติ
และความคิดที่เลื่อนลอย ความร้ายแรงของข้อมูลข่าวสารที่ผิดนี้เป็นการท�าให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย แสดงตัวเองว่า
เป็นศัตรู จนถึงขั้นที่ท�าตัวเองให้ชั่วร้ายและปลุกระดมให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ข่าวเท็จนี้เป็นสัญลักษณ์ของ
ความใจแคบ หุนหันพลันแล่น และเพียงต้องการที่จะแผ่ขยายความหยิ่งยโส และความเกลียดชัง นั่นเป็น
ผลสุดท้ายของการโกหกหลอกลวง

2. พวกเราจะรู้ว่าเป็นข่าวเท็จได้อย่างไร

ไม่มีใครในพวกเราสามารถรู้สึกเพิกเฉยต่อการที่จะตอบโต้การพูดเท็จหลอกลวงเหล่านี้ได้ นี่ไม่ใช่
เรื่องง่ายเลย เพราะการบิดเบือนข้อมูลมักเป็นไปตามค�าของส�านวนที่หลอกลวงและเข้าใจผิดโดยเจตนา ใน
บางครั้งการใช้กลไกทางจิตวิทยาที่ซับซ้อน เป็นที่น่าชื่นชมว่าได้มีการสร้างความพยายามในการสร้างแผน 
การเรียนการศึกษาที่มุ่งช่วยให้ผู้คนตีความและประเมินข้อมูลที่ได้รับจากสื่อสารมวลชน และยังได้สอนให้
พวกเขามีส่วนร่วมเปิดโปงการให้ข่าวเท็จที่หลอกลวง มากกว่าการไม่เจตนาที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน 
เป็นทีน่่าชืน่ชมเช่นเดยีวกนัว่ามสีถาบนั และรเิริม่มกีฎหมายทีจ่ะมุง่มัน่พัฒนากฎระเบยีบส�าหรบัการควบคมุ 
ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ ทีจ่ะกล่าวไม่ได้เลยจากการท�างานของบรษิทังานเทคโนโลยแีละสือ่ ในการมาพร้อมกบั
กฎเกณฑ์ใหม่ส�าหรบัการตรวจสอบตวัตนส่วนบุคคลท่ีซ่อนอยูห่ลงัภาพมากมายท่ีปรากฏออกมาทางสือ่ดจิทัิล

แม้กระนัน้การป้องกันและการจ�าแนกแยกแยะในแนวทางการสร้างข้อมลูบิดเบือนได้ถกูเรยีกร้องให้
มีกระบวนการตรวจสอบทีล่กึซึง้และรอบคอบในการแยกแยะ พวกเราจ�าเป็นต้องเปิดโปงสิง่ทีอ่าจเรยีกได้ว่า  
“เล่ห์กลของงู” ที่ใช้โดยผู้ได้ที่แอบซ่อนตัวเพื่อหาเวลาและสถานการณ์เหมาะสมในการโจมตี นี่คือแผนการ
ที่ใช้โดย “งูเจ้าเล่ห์” ในหนังสือปฐมกาลตอนแรกเริ่มของมนุษยชาติ งูนั้นได้สร้างข่าวเท็จขึ้นเป็นครั้งแรก  
(อ้าง ปฐมกาล 3:1-15) ซึง่การเร่ิมต้นประวติัศาสตร์ท่ีน่าเศร้าของความผดิบาปของมนษุย์ ท่ีเริม่ต้นกบัพ่ีน้อง
คู่แรก (ปฐมกาล 4) และตามมาด้วยความชั่วร้ายอื่น ๆ  นับไม่ถ้วนที่มนุษย์กระท�าต่อพระเจ้า ต่อเพื่อนบ้าน
ต่อสังคม และต่อสิ่งสร้างของพระเจ้า วิธีการเจ้าเล่ห์นี้เรียกว่า “บิดาของการพูดเท็จ” (ยอห์น 8:44) และได้
มีการกระท�าตามในรูปแบบที่หลอกลวงอย่างแนบเนียนและเป็นสิ่งที่อันตราย เหมือนกับหนอนที่ชอนไชเข้า
สู่หัวใจด้วยข้อความโต้แย้งที่ผิดเพี้ยนและข้อความยั่วยวนชวนให้หลงใหล

ในเรื่องราวของบาปก�าเนิด งูได้ล่อลวงโดยเข้าทางเพศหญิงโดยแสร้งท�าเป็นเพื่อนของเธอ เป็นห่วง
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เรือ่งการเป็นอยูข่องเธอ และเริม่ต้นด้วยการพดูบางสิง่บางอย่างทีเ่ป็นแค่ความจรงิบางสว่นเท่านัน้ “จรงิหรอื 
ทีพ่ระเจ้าตรสัห้ามว่าอย่ากนิผลจากต้นไม้ใด ๆ  ในสวนนี”้ (ปฐมกาล 3:1) ในความเป็นจรงิพระเจ้าไม่เคยบอก 
อาดัมไม่ให้กินจากต้นไม้ใด ๆ เลย แต่จากเพียงต้นเดียวเท่านั้น “แต่อย่ากินจากต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว”  
(ปฐมกาล 2:17) ผูห้ญงิพดูแก้ไขในสิง่ทีง่พูดู แต่ได้ท�าให้ตัวเองตกอยูใ่นการยัว่ยขุองงนูัน้ว่า “แต่ผลไม้ทีอ่ยู่
กลางสวนเท่านั้น พระเจ้าตรัสสั่งห้ามว่า “อย่ากินหรือแตะต้องเลย มิฉะนั้นท่านจะต้องตาย” (ปฐมกาล 3:2)  
ค�าตอบของเธอถกูตคีวามในแง่ของกฎและในแง่ลบ หลงัจากฟังงนูัน้และยอมให้ตัวเองถกูล่อลวงด้วยค�ากล่าว
เทจ็จรงินัน้ ผูห้ญงิกไ็ด้ท�าผดิ โดยเธอทีเ่ชือ่ในค�าพูดยืนยันของงท่ีูบอกว่า “ท่านจะไม่ตายดอก” (ปฐมกาล 3:4)

การท�าลายล้างของผู้ล่อลวง ได้น�าความจริงที่ปรากฏได้ว่า “พระเจ้าทรงทราบว่า ท่านกินผลไม้นั้น
วันใด ตาของท่านจะเปิดในวันนั้น ท่านจะเป็นเหมือนพระเจ้า คือรู้ดีรู้ชั่ว” (ปฐมกาล 3:5) พระด�ารัสของ
พระเจ้านั้นหมายถึงสิ่งที่ดีของพวกเขา คือความเสื่อมเสียโดยไปเชื่อถึงค�าพูดล่อลวงของศัตรู: “หญิงเห็นว่า
ต้นไม้นั้นมีผลน่ากิน งดงามชวนมอง” (ปฐมกาล 3:6) พระคัมภีร์ตอนนี้น�ามาแนวทางส่องสว่างในประเด็น
ส�าคัญส�าหรับการไตร่ตรองของพวกเราที่ว่า ไม่มีสิ่งใดเช่นการบิดเบือนที่ไม่เป็นอันตราย ตรงกันข้ามไป
เชื่อในความเท็จอาจส่งผลร้ายแรง แม้กระทั่งว่าสิ่งนั้นเหมือนจะบิดเบือนความจริงเล็กน้อย แต่มันก็ได้ส่ง 
ผลร้ายได้เช่นกัน

สิง่ทีเ่ป็นความเสีย่งคอืความโลภของเรา ข่าวเทจ็มกัจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเรว็จนยากทีจ่ะหยดุ
ยั้งได้ ไม่ใช่เพราะเป็นความรู้สึกของการแบ่งปันกันที่ท�าให้เกิดขึ้นในสื่อสารสังคม แต่เป็นเพราะความโลภ
ความไม่รูจ้กัพอทีจ่ะเกิดขึน้ได้ง่ายในตวัของมนษุย์เองต่างหาก เศรษฐกจิและเป้าหมายการจดัการควบคมุได้
เสรมิสร้างการให้ข้อมลูทีเ่ป็นเทจ็ ทีม่รีากเหง้ามาจากความกระหายหาอ�านาจ มคีวามปรารถนาท่ีจะครอบครอง 
และความเพลดิเพลนิพงึพอใจ ซึง่ท้ายทีส่ดุจะท�าให้เราตกเป็นเหยือ่ของสิง่ท่ีน่าสลดใจมากยิง่ขึน้ อ�านาจแห่ง
การหลอกลวงของปีศาจได้ท�าให้เกดิการโกหกจากเรือ่งหนึง่ไปยงัอกีเรือ่งหนึง่ เพ่ือจะได้ปล้นเสรภีาพภายใน
ตวัของเรา นัน่จึงเป็นเหตผุลทีก่ารศกึษาเพือ่ความจรงินัน้หมายถงึการสอนให้ผูค้นวธิแียกแยะไตร่ตรองและ
เข้าใจความต้องการอย่างลึกซึ้ง และความโน้มเอียงในใจของเรา เพื่อมิให้เราสูญเสียความดีงามและการ 
พ่ายแพ้ต่อการประจญ

3. ความจริงจะท�าให้ท่านเป็นอิสระ (ยอห์น 8:32)

ความสกปรกโสโครกทีเ่กดิขึน้อยูเ่รือ่ยมาโดยการใช้ภาษาทีห่ลอกลวงสามารถท�าให้ค่อยๆ เกดิความ
มืดกับชีวิตภายในจนจบชีวิตของเราได้ ดอสโตเยฟสกีได้ให้ข้อสังเกตผ่านงานประพันธ์ของท่านว่า “คนที่
โกหกตัวเองและคอยฟังแต่ค�าโกหกของตัวเองจนกระทั่งพวกเขาไม่สามารถแยกแยะความจริงภายในตัว 
พวกเขาเองหรอืรอบตวัพวกเขาด้วย พวกเขาจะเสียความเคารพต่อตัวเองและต่อผูอ่ื้น และการท่ีไม่มคีวามเคารพ 
ใดๆ นี้ พวกเขาเลิกที่จะรักแต่เพื่อที่จะได้ครอบครอง และสูญเสียตัวตนของตัวเองที่ปราศจากความรักแต่
คิดเพียงเพื่อสนองตัณหาและความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังของตนเองเพียงอย่างเดียว และในท่ีสุดพวกเขาก็
จมลงสู่ความคิดชั่วร้ายที่ความหื่นกระหายเยี่ยงสัตว์ป่า ซึ่งท้ังหมดนี้สืบเนื่องมาจากการท่ีคอยแต่โกหกผู้อื่น
และต่อตนเอง” (อ้าง พี่น้องคารามาซอฟ, II, 2)

ดังน้ันแล้วเราจะป้องกันตัวพวกเราเองได้อย่างไร ยาแก้พิษที่ดูรุนแรงที่สุดกับไวรัสแห่งความเท็จ
ให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ด้วยโดยความจริง ในคริสตศาสนาความจริงไม่ได้เป็นแค่เพียงความเป็นจริงในแนว

10  อุดมศานต์ สิงหาคม 2018

crist 1-80 August 61.indd   10 8/2/61 BE   5:28 PM



ความคิดที่เกี่ยวกับวิธีที่เราตัดสินสิ่งต่างๆ หรือก�าหนดส่ิงเหล่านั้นว่าเป็นความจริงหรือเท็จ ความจริงไม่ใช่
แค่เพียงการเปิดเผยแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เก็บเป็นความลับ ค�าว่า “การเปิดเผยความเป็นจริง” จากภาษากรีก
โบราณ aletheia (จาก a-leth่s แปลว่า “ไม่ซ่อน”) อาจท�าให้เราเชื่อถือได้ แต่ความจริงนั้นเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตทั้งหมดของเรา ในพระคัมภีร์ ความจริงประกอบด้วยความรู้สึกของการสนับสนุน ความหนักแน่น และ
ความไว้ใจ ดังที่มีความหมายของรากศัพท์ของค�าว่า อาแมน (Aman) ที่กลายเป็นค�าที่ใช้ในการแสดงออก
ในพธิกีรรมของพวกเราว่า “อาแมน” ซึง่ความจรงินีค้อืสิง่ทีพ่วกเราสามารถเชือ่ถอืเพือ่ไม่ให้พลาดพลัง้ลงไปได้  
ในความรู้สึกด้านความสัมพันธ์นี้สิ่งเดียวที่เชื่อถือได้ที่แท้จริง และน่าเชื่อถือเพียงหนึ่งเดียว พระองค์ผู้เดียว
เท่าน้ันทีพ่วกเราสามารถเชือ่ถอืได้ คอื องค์พระเจ้าผูท้รงชวีติ เหตฉุะนีอ้งค์พระเยซเูจ้าสามารถตรสัได้ว่า “เราคอื 
ความจรงิ” (ยอห์น 14:6) พวกเราค้นพบและค้นพบอกีครัง้ในความจรงิ เมือ่เราได้มปีระสบการณ์กบัตวัเราเอง
ในความจงรกัภกัดแีละความเชือ่ไว้วางใจในพระองค์พระเจ้าหนึง่เดยีวท่ีทรงรกัเรา เพยีงส่ิงนีเ้ท่านัน้ท่ีสามารถ
ปลดปล่อยพวกเราให้เป็นอิสระ “ความจริงจะท�าให้ท่านเป็นอิสระ” (ยอห์น 8:32)

อิสรภาพจากการพูดเท็จหลอกลวง และการเสาะแสวงหาความสัมพันธ์ ทั้งสองสิ่งนี้เป็นเสมือน 
ส่วนผสมทีไ่ม่สามารถขาดหายไปได้หากค�าพดูและการแสดงออกของพวกเรานัน้เป็นจรงิ เป็นของแท้ และเป็นที ่
น่าเชื่อถือ ในการใคร่ครวญถึงความจริงพวกเราจะต้องไตร่ตรองถึงทุกอย่างที่มุ่งส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียว 
และเสรมิสร้างความดีงามจากทกุสิง่ทีจ่ะก่อให้เกิดการแบ่งแยก การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย และการเป็นปรปักษ์ต่อกัน  
ดังน้ันแล้วความจริงไม่ใช่แค่การยึดถือเมื่อความจริงนั้นถูกเรียกร้องจากภายนอกเมื่อเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่อง 
ส่วนตัว แต่ที่จริงแล้วเป็นความจริงที่ออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นอิสระระหว่างบุคคลนั้นด้วยการรับฟังซึ่ง
กันและกัน ไม่มีทางเป็นได้ที่จะหยุดที่จะแสวงหาความจริง เพราะการความเท็จหลอกลวงมักคืบคลานเข้ามา
หาพวกเราอยูต่ลอด แม้ว่าเราจะคดิว่าเราอยู่สภาพท่ีเป็นความเป็นอยู่จรงิก็ตาม การโต้เถียงท่ีไม่มข้ีอผดิพลาด
จะสามารถน�าไปสู่ข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ แต่ถ้าน�ามาใช้ท�าร้ายผู้อื่นและท�าลายชื่อเสียงของบุคคล
นั้นให้เสื่อมเสียในสายตาของคนอื่น ถึงแม้ว่าจะมีความถูกต้องอาจจะปรากฏขึ้น แต่มันก็ไม่ได้เป็นความจริง  
เราสามารถเข้าถึงและทราบถึงความจริงของข้อความหรือบทความจากผลท่ีตามมาของข้อความนั้น คือไม่ว่า
ข้อความหรือค�าพูดจะท�าให้เกิดการทะเลาะวิวาท การแบ่งแยก การยั่วยุให้ยอมอยู่ใต้อ�านาจ หรือในทาง 
ตรงกนัข้าม ข้อความนัน้จะเป็นการส่งเสรมิการให้ข้อมลูทีด่แีละการไตร่ตรองทีเ่ป็นผูใ้หญ่ทีน่�าไปสูก่ารพดูคยุ
ที่มีประโยชน์และเกิดผลดีอย่างมากมาย

4. สันติสุขนั้นเป็นข่าวที่แท้จริง

ยาแก้พษิทีด่ทีีส่ดุของการพดูเทจ็หลอกลวงไม่ใช่วธิกีารแก้ไขหรอืป้องกนัปัญหาแต่เป็นทีต่วับคุคล เป็น
บคุคลทีไ่ม่มีความโลภแต่พร้อมท่ีรับฟังผู้อืน่ เป็นบคุคลทีพ่ยายามเข้าหาในการพดูคยุอย่างจรงิใจเพือ่ให้ความจรงิ 
นั้นได้ซึมซาบลงในชีวิต เป็นบุคคลที่ดึงดูดผู้อื่นให้เข้าหาด้วยความดีงามและมีความรับผิดชอบในการรู้จักใช้
ภาษาในการสือ่สาร ถ้าความรบัผดิชอบนีเ้ป็นค�าตอบของการแพร่กระจายของข่าวเทจ็ ดังนีแ้ล้วความรบัผิดชอบ
อันหนักหน่วงนี้วางอยู่บนบ่าของบรรดาผู้ที่มีหน้าที่ให้ข้อมูล กล่าวคือ บรรดาผู้สื่อข่าวหรือนักสื่อสารมวลชน 
ถือว่าเป็นผู้พิทักษ์ข่าวสาร ในโลกยุคปัจจุบันหน้าที่เหล่านี้ไม่ใช่แค่เป็นเพียงอาชีพหนึ่ง (a job) แต่ถือว่าเป็น
พันธกิจ (mission) ท่ามกลางการป้อนข่าวที่รุนแรง และความรวดเร็วในการน�าเสนอสกู๊ปข่าวอย่างบ้าคลั่ง 
พวกเขาต้องระลกึไว้เสมอว่าหวัใจของการน�าเสนอข้อมลูข่าวไม่ใช่ความเรว็ทีม่กีารรายงานข่าวออกไปหรอืมผีล 
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กระทบต่อผูร้บัสือ่ แต่เป็นบคุคลท่ีเป็นหวัใจของการน�าเสนอข่าวสารนัน้ การน�าเสนอข้อมลูให้ผูอ้ืน่หมายถงึการ
เสรมิสร้างชวีติผูอ้ืน่ หมายถงึการตดิต่อสมัพนัธ์กับชวีติของพวกเขา นีค่อืเหตผุลทีว่่าท�าไมจะต้องสร้างความถกูต้อง 
ให้เกิดขึ้นกับแหล่งข้อมูลของข่าว และช่วยกันป้องกันการสื่อสารที่เป็นเครื่องมือที่แท้จริงในการเสริมสร้าง 
ความดงีาม ก่อให้เกดิความไว้วางใจ และช่วยเปิดหนทางของการน�าไปสูก่ารเป็นหนึง่เดียวกันและการมีสนัตสิขุ

ดังนี้แล้วพ่อขอเชิญชวนพวกเราทุกคนให้ช่วยกันสนับสนุนการสื่อข่าวเพื่อสันติ โดยที่พ่อไม่ได้
หมายความว่านี่เป็นการมองงานสื่อสารมวลชนแบบโลกสวย ที่ปฏิเสธไม่ยอมรับถึงปัญหาหนักหนาสาหัส
มากมายท่ีเกิดขึ้นหรือไม่สนใจอารมณ์อ่อนไหวและสะเทือนใจของผู้คนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกของเรานี้ 
ในทางตรงกนัข้ามพ่อหมายถงึการสือ่ข่าวนัน้จะต้องเป็นการน�าเสนอความจรงิทีต่่อต้านข้อมลูเทจ็ การใช้ส�านวน
โฆษณาชวนเชื่อ และการพาดหัวข่าวที่มีผลกระทบกับความรู้สึก งานสื่อสารมวลชนเกิดขึ้นโดยผู้คน และก็มี
เพื่อผู้คน มีเพื่อการบริการรับใช้ทุกคน เป็นพิเศษส�าหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในสังคมซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่
ในโลกของเรานี้ งานสื่อสารมวลชนไม่ควรให้ความสนใจกับข่าวที่ทันเหตุการณ์มากไปกว่าการสืบหาถึงสาเหตุ
ที่แท้จริงของปัญหาความขัดแย้ง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีที่ลึกซึ้ง และรวมถึงการมีส่วนร่วมในการเสนอ 
ข้อแก้ไขในปัญหาของพวกเขาด้วย โดยการจดัในพืน้ทีท่ีม่วีธิกีารทีด่มีศีลีธรรม งานสือ่สารมวลชนนีจ้ะต้องมุง่มัน่
ชีใ้ห้เห็นถงึแนวทางทีเ่ลอืกทีด่กีว่าการพดูจาว่าร้ายใส่ไฟ และการใช้วาทกรรมทีร่นุแรงก�าลงัเกดิขึน้ในยคุของเรานี้

สุดท้ายนี้ ด้วยแรงบันดาลใจจากบทภาวนาของนักบุญฟรังซิส พวกเราสามารถเปลี่ยนเป็นความ
จริงในตัวเราด้วยบทภาวนาต่อไปนี้:

พระเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงกระท�าให้พวกลูกทั้งหลายเป็นเครื่องมือของพระองค์ เพื่อสร้างสันติ 
โปรดทรงช่วยให้พวกลกูตระหนกัถงึความชัว่ร้ายทีแ่ฝงอยูใ่นการสือ่สารทีไ่ม่ได้สร้างความเป็นหนึง่

เดียวกัน
โปรดทรงช่วยพวกลูกได้ก�าจัดพิษร้ายออกจากการตัดสินของพวกลูก
โปรดทรงช่วยให้พวกลูกได้พูดจากับผู้อื่น ดั่งพวกเขาเป็นพี่น้องของพวกลูก
พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและทรงเป็นผู้ไว้วางใจของพวกลูก โปรดให้วาจาของพวกลูกได้เป็น 

เมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามส�าหรับโลกใบนี้
ที่ใดมีแต่เสียงตะโกน  ขอโปรดให้พวกลูกรู้จักฝึกที่จะรับฟัง
ที่ใดมีความสับสน  ขอโปรดให้พวกลูกได้สร้างแรงบันดาลใจในความร่วมมือกัน
ที่ใดมีความคลุมเครือ ขอโปรดให้พวกลูกได้น�าความชัดเจน
ที่ใดมีการแบ่งแยกกัน ขอโปรดให้พวกลูกได้น�าความสมัครสมานสามัคคี
ที่ใดมีความรู้สึกอ่อนไหว ขอโปรดให้พวกลูกได้มอบความสุขุมและการมีสติ
ที่ใดมีความผิวเผิน  ขอโปรดให้พวกลูกได้น�ามาสู่ค�าถามที่แท้จริง
ที่ใดมีอคติ  ขอโปรดให้พวกลูกได้ปลุกความไว้วางใจ
ที่ใดมีความเกลียดชัง ขอโปรดให้พวกลูกได้เป็นผู้น�าความเคารพนับถือ
ที่ใดมีเรื่องเท็จ  ขอโปรดให้พวกลูกได้เป็นผู้น�าความจริง
อาแมน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
24 มกราคม 2018
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สาส์นวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 52  
“ความจริงจะท�าให้ท่านเป็นอิสระ” (ยน 8:32)  

ข่าวเท็จและการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ
ท่ามกลางสังคมปัจจุบันที่เปิดกว้าง ให้อิสระกับทุกคน ในการเป็นผู้น�าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ด้วยการ  

ใช้ความสามารถของเครื่องมือสื่อสารอันทรงพลัง การสื่อสารที่ง่าย รวดเร็ว ฉับไว ได้เปิดโอกาสให้การแผ่ขยาย
ของข้อมูล ข่าวสาร เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเกิดผล ซึ่งมีทั้งข่าวดี ข่าวไม่ดี ข่าวจริง ข่าวลือ ข่าวเท็จ บางข่าว 
น�าความสุข ความชื่นชมยินดี เวลาเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า บางข่าว ก็ท�าให้เกิดการแตกแยกด้วยเช่นเดียวกัน

แรกเร่ิมในพระคัมภีร์ สมัพนัธภาพระหว่างมนษุย์กบัพระเจ้า และระหว่างมนษุย์ด้วยกนัเอง ถกูท�าลายลง  
เพราะการท่ีพวกเขาหลงเชื่อในข่าวเท็จ โดยงูเป็นผู้สื่อสารแก่เอวา และเอวาเองก็เป็นผู้แชร์ข้อมูลให้กับอาดัม  
(อ้าง ปฐก 3:1-15) งูได้ใช้กระบวนการโดยการท�าตัวเข้าใกล้ชิดเป็นเพื่อนของเธอ และบอกเล่าความจริงโดย
การพยายามบิดเบือนบางส่วน “จริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่าอย่ากินผลจากต้นไม้ใด ๆ ในสวนนี้” (ปฐก 3:1)  
เรือ่งราวในพระคมัภร์ีกช็ีช้ดัให้เราเหน็ว่า การบดิเบอืนข้อมลูแม้เพยีงเลก็น้อย กน็�าไปสูอ่นัตรายร้ายแรง ทีเ่รยีกได้ว่า  
เป็นหายนะส�าหรบัมนษุยชาต ิเม่ือไม่นานมานี ้เราชาวไทย และคนทัว่โลกได้ผ่านประสบการณ์ของการช่วยเหลอื 
ผูป้ระสบภัยท่ี ถ�า้หลวง ขนุน�า้นางนอน จงัหวัดเชยีงราย สถานการณ์ทีถ่กูจบัจ้อง และเป็นทีส่นใจอย่างมาก มบีางคน  
บางกลุ่ม น�าเสนอข่าวลือ ข่าวเท็จ เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และก็มีผู้คนจ�านวนหนึ่งที่ตกเป็นเครื่องมือ  
ด้วยการส่งต่อข่าวเทจ็เหล่านัน้ โดยมไิด้รูเ้ท่าทนั หรอือาจจะโดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ แน่นอนว่าข่าวท�านองนี ้น�าความ
เสียหายต่อสถานการณ์ น�าไปสูค่วามขดัแย้ง ขาดเอกภาพในการท�างาน และทีส่ดุท�าลายสนัตใินระหว่างผูส่้งสาร  
และผู้รับสาร

เพือ่มิให้เราตกเป็นผูส้ือ่ และผูรั้บข่าวเทจ็ สิง่ทีผู่ส่้งสารจ�าเป็นต้องหลกีเลีย่ง คอื การใช้ส�านวน โฆษณา 
ชวนเชื่อ พาดหัวข่าว โพสต์ ที่มีผลกระทบกับความรู้สึกของผู้คน ผู้รับข่าวสารเอง ก็จ�าเป็นต้องใช้วิจารณญาณ 
ให้ความส�าคัญในการศึกษาแหล่งที่มา กระบวนการได้มาของข้อมูลข่าวสาร เพื่อรู้เท่าทัน ดังที่ นักบุญเปาโลได้
เตือนสติคริสตชนที่เมืองเอเฟซัสว่า“อย่าด�าเนินชีวิตโดยไร้ความคิด” (อฟ 4:17) สิ่งเหล่านี้เรียกร้องกระบวนการ 
ตรวจสอบทีล่กึซึง้ และรอบคอบในการแยกแยะ ข้อมลู ข่าวสาร จะน�าไปสูส่นัตภิาพได้กต่็อเมือ่ผูส่้งสารและผูร้บัสาร  
ยึดมั่นอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง บนพื้นฐานของความจริง ดังที่ พระวรสารนักบุญยอห์นได้บันทึกสิ่งที่พระเยซู
เจ้าตรัสกับผู้ที่เชื่อในพระองค์ว่า “ความจริงจะท�าให้ท่านเป็นอิสระ” (ยน 8:32)

กฤษฎกีาสมชัชาใหญ่ของพระศาสนจกัรคาทอลกิไทย ค.ศ.2015 ต้องการใช้ “สือ่สารมวลชน เป็นเครือ่งมอื 
เพือ่รบัใช้การประกาศข่าวด”ี (กฤษฎกีา ข้อ 39) เพือ่ให้ความต้องการนีเ้ป็นจรงิ โอกาสวนัสือ่มวลชนสากล ครัง้ที ่52  
พ่อเองในฐานะผู้รับผิดชอบสื่อมวลชนคาทอลิกในประเทศไทย จึงขอเชิญชวนพวกเรา นอกจากการภาวนาให้
กับผู้ที่ท�างานด้านสื่อสารมวลชนและทุก ๆ คน ที่ใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการรับส่งข่าวต่าง ๆ นั้น ให้พวกเขา
สามารถเป็นผู้น�าข่าวดีที่จริง ที่สร้างสรรค์แล้วขอให้พวกเราทุกคนจะได้เป็นเครื่องมือ ที่สื่อสันติไปสู่เพื่อนพี่น้อง
ทั้งด้วยความคิดและกิจการ

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 
ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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เรื่ิองแปล
คุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R.

สมณลิขิตเตือนใจ จงชื่นชมยินดีเถิด (GAUDETE ET EXSULTATE)   

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เกี่ยวกับการเรียกไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน

สมณลิขิตเตือนใจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เกี่ยวกับการเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ ์
ในโลกปัจจบุนั ได้รบัการเผยแพร่เมือ่วนัจันทร์ท่ี 9 เมษายน ค.ศ. 2018 ประกอบด้วย 6 ภาษา คอื 
เยอรมัน อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส อิตาเลียน และโปรตุเกส ไม่ใช่เอกสารแบบวิชาการ หรือข้อความ
เชื่อ  เป้าหมายคือ เสนอการเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในแง่ปฏิบัติส�าหรับยุคของเรานี้ มี 5 บท คือ

บทที่ 1 การเรียกให้ไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ (ข้อ 3-34)

บทที่ 2 สองศัตรูตัวฉกาจของความศักดิ์สิทธิ์

บทที่ 3 ในแสงสว่างของพระอาจารย์เจ้า

บทที่ 4 เครื่องหมายของความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน

บทที่ 5 การต่อสู้ด้านชีวิตจิต การเฝ้าระวัง และการรู้จักไตร่ตรองแยกแยะ

สมณลิขิตเตือนใจของสมเด็จพระสันตะปาปานี้ถือว่าเป็นเอกสารที่มีความส�าคัญยิ่งถัดจาก
สมณลิขิตฉบับอื่นๆ ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงออกสมณลิขิตเตือนใจ มาแล้ว 2 ฉบับ
คือ “Evangelii Gaudium” (ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร) ในปี ค.ศ. 2013 และ “Amoris 
Laetitia” (ความปีติยินดีแห่งความรัก) เกี่ยวกับความรักในครอบครัว ในปี ค.ศ. 2016

“มาดูเองเถอะ” เป็นค�าเชื้อเชิญของพระเยซูเจ้า ต่อบรรดาอัครสาวก ที่สนใจจะละทิ้งทุกสิ่ง
และติดตามพระองค์ มาซึมซับ และอ่านเรื่องราวเหล่านี้ด้วยตัวเองเถอะ 

แน่นอนว่างานทุกชิ้นที่ออกมาจากสมเด็จพระสันตะปาปา ไม่ใช่เพียงค�าแนะน�าเท่านั้น แต่
ยังบวกด้วยประสบการณ์ หลักคิด การไตร่ตรอง การน�าทาง และที่ส�าคัญคือ เราไม่ปฏิเสธว่า นี่
ไม่ใช่การแนะน�าของพระเจ้า สมณลิขิตเตือนใจเล่มล่าสุด “จงชื่นชมยินดีเถิด” (GAUDETE ET 
EXSULTATE) จึงเชิญชวนเรา ไม่ใช่ให้เริงร่ากับชีวิตเท่านั้น แต่ยินดีที่จะก้าวไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์
ในยุคปัจจุบัน

ไม่มีอะไร และไม่จ�าเป็นใด ๆ ที่จะท�าให้เรื่องราวเหล่านั้นชัดเจนกว่านี้ นอกจาก “มาดูเอง
เถอะ มาไล่สายตาไปในแต่ละบรรทัด อ่าน ตีความและแปรเปลี่ยนเป็นชีวิตกันเถอะ”
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สมณลิขิตเตือนใจ

จงชื่นชมยินดีเถิด GAUDETE ET EXSULTATE 

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

เกี่ยวกับการเรียกไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน

1. “จงชืน่ชมยนิดีเถดิ” (มธ 5:12) เป็นพระวาจาท่ีพระเยซูเจ้าตรสักบับรรดาผูท่ี้ถกูเบียดเบียน 
และถูกดูหมิ่นเพราะเห็นแก่พระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างจากเราโดย
พระองค์จะทรงประทานชวีติ และความสขุทีแ่ท้จรงิให้เราตามทีเ่ราได้ถกูสร้างมา พระองค์ทรงต้องการ
ให้เราเป็นนักบุญ และไม่ต้องการให้ด�าเนินชีวิตอย่างเรื่อยเปื่อยแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไร การเรียก
ให้ไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์นี้สามารถแสดงออกได้โดยหลากหลายหนทาง ในตอนต้นของหนังสือพระ
คัมภีร์ เราทราบถึงพระด�ารัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่อับราฮัมว่า “จงด�าเนินชีวิตตามความ
ประสงค์ของเรา และเป็นคนดีพร้อมเถิด” (ปฐก 17:1)
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2. สิ่งที่เราจะติดตามต่อไปนี้ พ่อไม่ได้ต้องการจะให้เป็นเอกสารต�าราเรื่องความศักดิ์สิทธิ์  
อธิบายถึงความหมายและคุณลักษณะที่จะช่วยให้เข ้าใจถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่ส�าคัญนี้  
หรือว่าจะเป็นความคิดเห็นของวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะท�าให้เกิดความศักดิ์สิทธ์ิ แต่พ่อมีจุดมุ่งหมาย 
เพียงเพื่อจะน�าเสนอแนวทางใหม่ของการเรียกให้ไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถปฏิบัติได้จริงในช่วง
เวลาปัจจุบันของเรา ที่มีทั้งความเสี่ยง การท้าทาย และโอกาสมากมาย ด้วยเหตุว่าพระเจ้าทรง
เลือกสรรเราแต่ละคน “ให้ศักดิ์สิทธิ์และปราศจากมลทินเฉพาะพระพักตร์พระองค์ด้วยความรัก” 
(อฟ 1:4)

บทที่ 1

การเรียกให้ไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์

บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นก�าลังใจและอยู่ร่วมกับเรา

3. จดหมายถงึชาวฮบีรไูด้กล่าวถงึบรรดาประจักษ์พยานท่ีให้ก�าลงัใจเรา “จงมมีานะว่ิงต่อไป
ในการแข่งขนัซึง่ก�าหนดไว้ส�าหรบัเรา” (12:1) ท่ีได้กล่าวถงึ อบัราฮมั นางซาราห์ โมเสส และกเิดโอน 
และบรรดาท่านอื่น ๆ (เทียบ 11:1-12:3) เหนือสิ่งอื่นใดในจดหมายได้เชื้อเชิญให้เราตระหนักถึง  
“บรรดาประจักษ์พยานจ�านวนมาก” (12:1) ที่เป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายแห่ง 
ความศักดิ์สิทธิ์ บรรดาประจักษ์พยานเหล่านี้อาจจะรวมถึงมารดาและคุณยายของเรา หรือบุคคล
ท่ีเรารักก็เป็นได้ (เทียบ 2ทธ 1:5) ชีวิตของพวกท่านอาจจะไม่ดีสมบูรณ์พร้อม แต่ท่ามกลาง 
ความผิดพลาดและล้มเหลวที่เกิดขึ้นพวกท่านเหล่านั้นยังคงมุ่งเดินหน้าและด�าเนินชีวิตเป็นที่พอ
พระทัยพระเจ้าเสมอมา
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4. บรรดานักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่ีได้อยู่เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าในขณะนี้  
พวกเขายงัคงรักษาความสมัพนัธ์แห่งความรกัและยงัคงเป็นหนึง่เดยีวกนักบัเราอยู ่หนงัสอืววิรณ์ได้
ยืนยันถึงสิ่งเหล่านี้เมื่อได้กล่าวถึงค�าภาวนาวอนขอของบรรดามรณสักขีที่ว่า “ข้าพเจ้าเห็นวิญญาณ
ที่ใต้แท่นบูชา วิญญาณเหล่านั้นเป็นวิญญาณของผู้ท่ีถูกประหารเพราะพระวาจาของพระเจ้า และ
เพราะค�าพยานที่เขาให้ เขาเหล่านั้นร้องเสียงดังว่า ‘ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ศักดิ์สิทธ์ิและ 
ทรงสัตย์ พระองค์จะทรงรีรออีกนานเท่าใดเล่าที่จะทรงตัดสินลงโทษผู้อาศัยบนแผ่นดินเป็นการ 
แก้แค้นแทนโลหิตของเรา’” (6:9-10) เราแต่ละคนสามารถกล่าวว่า “ข้าพเจ้าถูกห้อมล้อมถูก
น�าทางโดยพระสหายของพระเจ้า... ข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะแบกภาระเพียงผู้เดียว ในความจริงแล้ว 
ข้าพเจ้าไม่เคยแบกภาระนัน้คนเดียวเลย บรรดาผูศ้กัดิส์ทิธ์ิท้ังหลายของพระเจ้าต่างปกป้องคุม้ครอง 
ช่วยเหลือข้าพเจ้า และทรงแบกข้าพเจ้าไว้”1

5. กระบวนการแต่งตั้งและสถาปนาแต่งตั้งผู้ศักดิ์สิทธ์ินั้นจะมีการกล่าวอ้างถึงสัญลักษณ ์
ของคุณธรรมความกล้าหาญ การเสียสละชีวิตในการเป็นมรณสักขี และเหตุการณ์บางอย่างที่แสดง 
ให้เห็นถึงการมอบชีวิตให้กับคนอื่นแม้แต่ถึงกับความตาย นี่เป็นการแสดงให้เห็นตัวอย่างของ
การเลียนแบบองค์พระคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นที่สรรเสริญแก่บรรดาผู้มีความเชื่อ2 เราสามารถคิดถึง
ตวัอย่างของ บญุราศีมารีอา กาเบรียลลา ซาเกดด ูผูท่ี้ได้มอบชวีติของเธอเพือ่ความเป็นเอกภาพของ 
คริสตชน
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ผู้ศักดิ์สิทธิ์ “ประตูถัดไป”

6. เราอย่าคดิเพยีงว่านกับญุ คอืบรรดาผู้ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีได้รบัการแต่งต้ังและถกูสถาปนาเท่านัน้  
พระจิตเจ้าได้ประทานความศักด์ิสิทธิ์อย่างอุดมท่ามกลางบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์และมีความเชื่อของ
พระองค์ เพราะ “เป็นสิ่งที่จะต้องสรรเสริญพระเจ้าที่บันดาลให้ชายและหญิงเป็นผู้ศักดิ์สิทธ์ิและ 
ทรงช่วยเหลือพวกเขา ไม่ใช่ใครแค่คนใดคนหนึ่งท่ีปราศจากความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา  
แต่เป็นบรรดาประชากรที่ได้แสดงออกให้เห็นถึงพระองค์ท่านในความจริงและรับใช้พระองค์ใน 
ความศักดิ์สิทธิ์นั้น”3 ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกอบกู้ประชากรของ
พระองค์ เราไม่เคยที่จะสมบูรณ์เว้นแต่เราจะเป็นประชากรของพระองค์ นั่นคือเหตุผลว่าไม่มีใคร
ถูกกอบกู้เพียงคนเดียวอย่างที่แปลกแยกเพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงชักจูงเราให้ไปหา
พระองค์ ค�านงึถงึความซบัซ้อนของความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลทีม่อียูใ่นชมุชนสงัคมมนษุย์ พระเจ้า
ทรงมีพระประสงค์ที่จะร่วมเข้ามาสู่ในชีวิตและประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์

7. พ่ออยากจะไตร่ตรองถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในความอดทนของประชากรของพระเจ้า 
ในบรรดาบดิามารดาทีเ่ลีย้งดลูกูของพวกเขาด้วยความรกัอนัยิง่ใหญ่ ในบรรดาชายหนุม่และหญงิสาว 
ที่ตรากตร�าท�างานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของพวกเขา ในบรรดาคนเจ็บป่วยและในบรรดา
นกับวชวยัชราผูท้ีไ่ม่เคยจะสญูเสยีรอยยิม้เลย ในความมานะพากเพยีรของพวกเขาในชวิีตประจ�าวัน 
พ่อมองเหน็ความศกัดิส์ทิธิข์องบรรดาผูเ้ข้มแขง็ของพระศาสนจกัร บ่อยครัง้เราพบความศกัดิส์ทิธ์ิใน
บรรดาเพือ่นบ้านประตถูดัไป บรรดาผูท่ี้มชีวิีตอยูท่่ามกลางเราโดยแสดงให้เห็นถงึการประทับอยูข่อง
องค์พระผู้เป็นเจ้า เราสามารถเรียกคนเหล่านั้นว่า “ชนชั้นกลางของความศักดิ์สิทธิ์”4
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8. ขอให้เราได้ถกูผลกัดนัจากเครือ่งหมายแห่งความศกัดิส์ทิธ์ิท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงให้
เห็นผ่านทางบรรดาผูท้ีอ่่อนน้อมถ่อมตนซึง่เป็นผูท่ี้ “มส่ีวนร่วมในงานประกาศข่าวดขีองพระครสิตเจ้า  
แพร่กระจายข่าวดีของพระองค์โดยการมีชีวิตท่ีเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตแห่งความเชื่อและการ 
ช่วยเหลอืแบ่งปัน”5 เราควรตระหนกัถงึความจรงิท่ีนกับุญเทเรซา เบเนดกิตา แห่งไม้กางเขนได้กล่าว
ให้เหน็ว่า ประวตัศิาสตร์ทีแ่ท้จรงิได้ถกูสร้างโดยพวกเขาเหล่านัน้ ตามทีท่่านเขยีนไว้ว่า “ภาพทีย่ิง่ใหญ่ 
ของผู้เป็นประกาศกและผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ก้าวออกจากคืนที่มืดมิดที่สุด แต่ส่วนใหญ่แล้วกระแสจิตใจ
ของชีวิตภายในยังคงเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แน่นอนที่สุดจุดหักเหที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์โลกคือ
การตัดสินใจร่วมกันที่ส�าคัญมากมายโดยจิตวิญญาณของผู้ท่ีไม่มีในหนังสือประวัติศาสตร์ได้เคย
กล่าวถึง และเราจะค้นพบจิตวิญญาณผู้ที่เราค้างคาใจในจุดเปลี่ยนหักเหเหล่านั้นได้ ก็ต่อเมื่อชีวิต
ส่วนตัวของเราในวันที่สิ่งที่ได้ถูกปิดบังไว้ได้ถูกเปิดเผยขึ้น”6

9. ความศกัดิส์ทิธิค์อื โฉมหน้าทีน่่าสนใจท่ีสดุของพระศาสนจักร แม้แต่ภายนอกพระศาสนจักร 
คาทอลิกและในสภาพสังคมที่หลายหลาก พระจิตเจ้าทรงบันดาลให้ “เครื่องหมายของพระองค์ซึ่ง
ได้ช่วยเหลือบรรดาผู้ติดตามองค์พระคริสตเจ้า”7 นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ได้ทรง 
ย�้าเตือนว่า “ประจักษ์พยานขององค์พระคริสต์น้อมรับการเสียสละเลือดเนื้อกลายเป็นมรดก 
ตกทอดที่เหมือนกัน ทั้งของบรรดาคริสตชนคาทอลิก ออร์โธดอกซ์ และโปรเตสแตนท์”8  
ในความเคลือ่นไหวของการจดังานครสิตศาสนจักรสมัพนัธ์ ณ โคลอสเซียม ในช่วงปี “ปีติมหาการญุ”  
ครสิตศักราช 2000 ทีอ่งค์พระสนัตะปาปาได้กล่าวไว้ว่า บรรดามรณสกัขคีอื “มรดกท่ีสามารถกล่าว
ได้อย่างมีพลังมากกว่าในทุกสาเหตุของการแตกแยกของคริสตศาสนา”9
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พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียก

10. ทัง้หมดต่อไปนีเ้ป็นสิง่ส�าคญั ถงึแม้ว่าสมณลขิติฉบับนี ้พ่อได้เน้นถงึเรือ่งการเรยีกไปสู่ 
ความศักดิ์สิทธิ์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสต่อพวกเราแต่ละคน การเรียกนี้พระองค์ยังตรัสเป็นการ 
ส่วนตวักบัเราว่า “จงเป็นผูศ้กัดิส์ทิธิเ์พราะเราเป็นผูศ้กัดิส์ทิธิ”์ (ลนต 11:44 ; เทยีบ 1ปต 1:16) สภา
สงัคายนาวาตกินัครัง้ที ่2 ได้กล่าวอย่างชดัเจนว่า “สตับรุษุผูม้คีวามเชือ่ทกุคน ประกอบด้วยเครือ่งมอื 
อุปกรณ์ของความรอดมากมายก่ายกองถึงเพียงนี้แล้ว ไม่ว่าทุกคนจะอยู่ในฐานะและชนชั้นใด 
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกพวกเขาในหนทางเฉพาะของแต่ละคนไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์อันสมบูรณ์  
ดังที่พระบิดาเจ้าทรงความดีบริบูรณ์”10

11. “ในหนทางเฉพาะของแต่ละคน” ดงัท่ีสภาสงัคายนาได้กล่าวไว้ เราไม่ควรท้อแท้เกดิขึน้กบั
แบบอย่างความศกัดิส์ทิธิท์ีเ่ราไม่สามารถบรรลใุห้ส�าเรจ็ได้ มบีางประจกัษ์พยานทีอ่าจเป็นประโยชน์
และสร้างแรงบันดาลใจ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึงให้เราเลียนแบบ เพราะนั่นอาจท�าให้เราพลัดหลง 
ไปจากหนทางทีเ่ฉพาะทีอ่งค์พระผูเ้ป็นเจ้ามต่ีอเรา สิง่ส�าคญักค็อืผูท่ี้มคีวามเชือ่แต่ละคนได้มองเห็น
ถึงหนทางของพวกเขาเอง ซึ่งจะท�าให้พวกเขาน�าสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากตนเอง ที่เป็นพระพรพิเศษ
ส่วนตัวของพวกเขาที่พระเจ้าประทานให้ลงในจิตใจของพวกเขา (เทียบ 1คร 12:7) มากกว่าที่จะ
มีความพยายามหมดหวังในการเลียนแบบในบางสิ่งที่ไม่มีความหมายกับพวกเขาเลย เราทุกคน 
ถูกเรียกมาให้เป็นประจักษ์พยาน แต่ก็มีหนทางมากมายท่ีช่วยให้เป็นประจักษ์พยานได้11 เป็นไป 
อย่างแท้จริง เมื่อนักบุญยอห์นแห่งไม้กางเขนผู้ยิ่งใหญ่ในชีวิตฝ่ายจิตได้เขียนในหนังสือ “บทเพลง
แห่งชีวิตภายใน” ท่านได้พยายามหลีกเลี่ยงความเคร่งครัดและระเบียบท่ีรีบเร่งในทุกเรื่อง  
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ท่านอธบิายว่างานเขยีนของท่านได้ถกูแต่งขึน้เพือ่ทกุคนจะได้รบัประโยชน์จากสิง่เหล่านี ้“ในหนทาง
ของพวกเขาแต่ละคน”12 เพราะพระเจ้าทรงสื่อสารกับบางคนในหนทางหนึ่ง และกับอีกคนในอีก
หนทางอื่น13

12. ภายในรูปแบบมากมายเหล่านี ้พ่อขอเน้นเป็นพเิศษว่า “สตรผีูม้พีรสวรรค์พเิศษ” ได้ถกู 
มองว่ามคีวามศกัดิส์ทิธิต์ามแนวทางของสตร ีซ่ึงเป็นแนวทางส�าคญัในการสะท้อนถงึความศกัดิส์ทิธ์ิ
ของพระเจ้าในโลกนี้ แน่นอนว่าในช่วงเวลาสมัยนั้นที่บรรดาสตรีเหล่านี้ได้เหมือนถูกละเลยและ
มองข้ามไปมากเลยทีเดียว แต่พระจิตเจ้าได้ทรงท�าให้บรรดานักบุญเหล่านั้นกลายเป็นผู้มีความ
สนใจอย่างลกึซึง้ในการสร้างพลงัของชวีติฝ่ายจติในรปูแบบใหม่ และเป็นการปฏริปูทีส่�าคญัในพระ
ศาสนจักรด้วย เราสามารถกล่าวถึงพวกท่านเหล่านี้คือ นักบุญฮิลเดการ์ดแห่งบิงเงิน นักบุญบริจิต 
นักบุญแคทเธอรีนแห่งซีเอนา นักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา และนักบุญเทเรซาแห่งลีซีเออซ์ (แห่งพระ
กมุารเยซ)ู แต่พ่อกย็งัไปคดิถงึบรรดาสตรนีรินาม หรอืผูท่ี้ไม่มใีครคดิถงึ โดยพวกเธอได้ช่วยเหลอื
ประคับประคองและเปลี่ยนแปลงครอบครัวและสังคมในหนทางของพวกเธอโดยพลังของการเป็น
ประจักษ์พยานของพวกเธอเหล่านั้น

13. เรื่องนี้น่าจะเป็นการกระตุ้นเตือนและปลุกเร้าให้เราทุกคนโอบรับแผนการเฉพาะของ
แต่ละคนที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ต่อเราทุกคนตลอดนิรันดร “ก่อนที่เราปั้นท่านในครรภ์มารดา 
เราก็รู้จักท่านแล้ว ก่อนที่ท่านจะเกิด เราได้ท�าให้ท่านศักดิ์สิทธิ์แล้ว” (ยรม 1:5)
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ส�าหรับท่านด้วยเช่นกัน

14. การเป็นผูศ้กัดิส์ทิธิไ์ม่ได้เรยีกร้องให้เราต้องมาเป็น พระสงัฆราช พระสงฆ์ หรอืนกับวช 
เรามักคิดผิดไปในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นี้ว่าเป็นเฉพาะผู้ที่ยอมละทิ้งกิจการงานทั่วไป เพื่อจะได้
สวดภาวนามากขึ้น ซึ่งไม่ใช่เลยส�าหรับกรณีอย่างนี้ เราถูกเรียกให้มาเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์โดยการด�าเนิน
ชีวิตของเราด้วยความรักและการเป็นประจักษ์พยานในทุกสิ่งที่เรากระท�า ในทุกที่ที่เราค้นพบตัวตน
ของเราเอง เราได้ถกูเรยีกให้มามชีวีตินกับวชหรอืไม่ ถ้าเป็นเช่นนัน้ เราจงึจะต้องเป็นผูศ้กัดิส์ทิธิโ์ดย
การด�าเนินชีวิตด้วยค�าปฏิญาณอย่างมีความชื่นชมยินดี เราได้แต่งงานหรือไม่ ถ้าเราแต่งงาน เราจึง
จะต้องเป็นผูศ้กัดิส์ทิธิด้์วยความรกัและดแูลสามแีละภรรยาของเราดงัท่ีพระครสิตเจ้ากระท�าต่อพระ
ศาสนจักร เราได้ท�างานเพื่อผู้อื่นหรือไม่ ถ้าเราเป็นบุคคลเหล่านี้ เราจึงจะต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์โดย
การปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างจรงิใจและใช้ความสามารถของตนเพือ่บรกิารรบัใช้เพือ่นพีน้่อง เราเป็นพ่อแม่
และปู่ย่าตายายหรือไม่ ถ้าเราเป็น เราจึงจะต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์โดยมีความมานะอดทนในการอบรม
สั่งสอนลูกหลานของเราให้รู้จักติดตามพระเยซูเจ้า เราเป็นมีผู้ต�าแหน่งและมีอ�านาจหรือไม่ ถ้าเรา
เป็น เราจึงจะต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์โดยปฏิบัติหน้าที่การงานเพื่อความดีของส่วนรวม และปฏิเสธผล
ประโยชน์ส่วนตัวของเรา14

15. ขอให้พระหรรษทานแห่งศลีล้างบาปให้เกดิผลในหนทางไปสูค่วามศกัดิส์ทิธิ ์ขอให้ทกุสิง่ 
ทุกอย่างถูกเปิดเผยเพื่อพระเจ้า กลับไปหาพระองค์ในทุกสถานการณ์ อย่าท้อแท้ใจไปเลย เพราะ
พละก�าลังของพระจิตเจ้าได้ทรงช่วยให้เราได้กระท�าสิ่งนี้และบรรลุความศักดิ์สิทธิ์ ในท้ายที่สุดก็คือ
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ผลของพระจิตเจ้าในชีวิตของเรา (เทียบ กท 5:22-23) เมื่อเรามีความรู้สึกว่ามีการถูกประจญเกิด
ในความอ่อนแอของเรา ขอให้ยกสายตามองขึ้นไปหาองค์พระคริสตเจ้าผู้ทรงถูกตรึงบนกางเขน
และภาวนาว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ลูกเป็นคนบาปขัดสน แต่พระองค์สามารถกระท�าอัศจรรย์
ช่วยให้ลูกกลับมาดีขึ้นได้ แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม” ในพระศาสนจักรความศักดิ์สิทธิ์นั้นเกิดมาจาก
คนบาปผิด ท่านสามารถค้นพบทุกสิ่งทุกอย่างท่ีต้องการได้เพื่อจะได้เติบโตขึ้นในความศักดิ์สิทธ์ิ  
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้พระศาสนจักรมีพระพรพิเศษจาก พระคัมภีร์ ศีลศักดิ์สิทธ์ิ  
ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ และชุมชนสังคมที่มีชีวิตชีวา ชีวิตประจักษ์พยานของบรรดาเหล่านักบุญ 
และความงดงามต่างๆ มากมายทีม่าจากความรกัของพระเจ้า “เหมอืนเจ้าสาวท่ีประดบัตนด้วยเพชร
นิลจินดา” (อสย 61:10)

16. ความศกัดิส์ทิธิน์ีเ้ป็นสิง่ทีอ่งค์พระผูเ้ป็นเจ้าทรงเรยีกเราให้เพิม่พนูขึน้ผ่านทางการกระท�า
เลก็น้อย ตวัอย่างเช่น ผูห้ญงิคนหนึง่ไปซ้ือของ เธอพบเพือ่นบ้านของเธอและท้ังสองเริม่สนทนากนั
และการนินทาก็เริ่มขึ้น เธอได้พูดในใจว่า “ไม่เด็ดขาด ฉันจะไม่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่น” นี่คืออีก
ก้าวหนึ่งที่น�าไปสู่ความศักด์ิสิทธิ์ หลังจากนั้นที่บ้านลูกของเธอคนหนึ่งต้องการพูดกับเธอเกี่ยวกับ
ความหวังและความฝันของเขา ถงึแม้ว่าเธอจะเหนือ่ยกต็ามเธอนัง่และฟังลกูของเธอด้วยความตัง้ใจ
และความรัก นี่ก็เป็นความเสียสละที่น�าไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ หลังจากนั้นเธอรู้สึกว้าวุ่นกังวลในใจ
แต่เธอได้นึกถึงความรักต่อพระนางมารีย์พรหมจารี เธอจึงหยิบสายประค�าขึ้นมาสวดด้วยความเชื่อ  
นี่ก็เป็นหนทางสู ่ความศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาหลังจากนั้นเธอออกจากบ้านเดินไปตามถนนพบกับ 
คนยากจนและหยุดพูดคุยกับเขาด้วยค�าพูดที่อ่อนโยน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสู่ความศักดิ์สิทธิ์
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17. ในช่วงเวลาทีชี่วิตมีความท้าทายทีห่นกัหนา ผ่านทางพวกเขาองค์พระผูเ้ป็นเจ้าทรงเรยีกเรา 
ใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สามารถท�าให้พระหรรษทานของพระองค์ชัดเจนขึ้นในชีวิตของเรา “เพื่อ
ให้เรามีส่วนร่วมในความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์” (ฮบ 12:10) และในอีกช่วงเวลาหนึ่ง เราต้องการ
เพยีงแค่การค้นพบหนทางแห่งการปฏบิตัทิีบ่รบิรูณ์ในสิง่ทีเ่ราปฏบิตัอิยูแ่ล้ว “มแีรงบนัดาลใจทีค่อย
ส่งเสริมไปสูค่วามครบบริบรูณ์ในหนทางทีพ่เิศษในสิง่ธรรมดาทีเ่ราปฏบิตัเิป็นปกตใินชวีติ”15 เมือ่พระ
คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เหงียน วัน ถ่วน ผู้ที่ถูกจองจ�าในคุก ท่านได้ปฏิเสธการมัวแต่เสียเวลารอ
วันที่จะถูกปลดปล่อยเป็นอิสระ แต่ท่านเลือกที่จะ “ด�าเนินชีวิตในขณะปัจจุบันที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
ความรัก” ท่านตัดสินใจว่า “ ฉันแสวงหาช่วงเวลาที่จะแสดงออกในทุกวันว่า ฉันสามารถกระท�าใน
สิ่งที่แสนล�าบากบนหนทางที่สุดพิเศษได้”16

18. ในหนทางนีโ้ดยอาศยัการน�าของพระหรรษทาน เราได้เสรมิสร้างชวีติด้วยการกระท�าเลก็น้อย 
ถึงความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากมายตามที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ส�าหรับเรา ไม่ใช่แค่เป็นมนุษยชาติ
หญงิทีม่พีอเพยีงแค่กบัตวัเอง แต่จะต้อง “เป็นประดจุผูจั้ดการท่ีดเีพือ่แจกจ่ายพระหรรษทานหลาก
หลายของพระเจ้า” (1ปต 4:10) พระสังฆราชแห่งประเทศนิวซีแลนด์ได้สอนเราอย่างถูกต้องว่า เรา
สามารถรักแบบความรักไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าได้ เพราะการกลับคืนชีพขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้
ทรงร่วมแบ่งปันพละก�าลังแห่งชีวิตกับชีวิตที่เปราะบางของเรา “ความรักของพระองค์ไม่มีขอบเขต 
และแน่นอนว่าไม่เคยทีจ่ะเอาความรกักลบัไป นัน่คอืความไม่มเีงือ่นไขและมัน่คงอยูใ่นความซ่ือสตัย์ 
การทีจ่ะรกัแบบนัน้ไม่ง่ายเอาเสยีเลยเพราะว่าเรามกัจะมคีวามอ่อนแอ แต่ขอเพยีงให้เราลองท่ีจะรกั
ดังที่พระคริสตเจ้าทรงรักเรา แสดงออกให้เห็นว่าพระคริสตเจ้าได้ทรงร่วมแบ่งปันชีวิตแห่งการกลับ
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คนืพระชนมชพีของพระองค์ให้กบัเรา ในหนทางนีช้วิีตของเราได้แสดงให้เห็นพละก�าลงัของพระองค์
ในการท�างานแม้ว่าจะอยู่ในท่ามกลางความอ่อนแอของมนุษย์”17

พันธกิจของท่านในพระคริสตเจ้า

19. ครสิตชนไม่สามารถคดิว่าพนัธกจิของพวกเขาบนโลกนีโ้ดยไม่มองเห็นว่าเป็นหนทางแห่ง 
ความศกัดิส์ทิธิ ์เพราะ “นีค่อืพระประสงค์ของพระเจ้า คอืให้ท่านเป็นผู้ศกัดิส์ทิธ์ิ” (1ธส 4:3) นกับุญ
แต่ละองค์คอืพนัธกจิทีพ่ระบดิาเจ้าทรงวางแผนไว้สะท้อนและรวบรวม ณ ช่วงเวลาเฉพาะเจาะจงใน
ประวัติศาสตร์ที่ได้แสดงให้เห็นบางแง่มุมของพระวรสาร

20. พนัธกจินัน้มีความหมายทีค่รบบรบิรูณ์พร้อมในองค์พระครสิตเจ้า และสามารถทีจ่ะเข้าใจ
โดยทางพระองค์เท่านั้น ในแก่นของพันธกิจ ความศักดิ์สิทธิ์คือการมีประสบการณ์ในการเป็นหนึ่ง
เดียวกันกับพระคริสตเจ้า นั้นประกอบไปด้วยการรวมตัวตนของเราเข้ากับการสิ้นพระชนม์และการ 
กลบัคนืพระชนมชพีขององค์พระผู้เป็นเจ้าในหนทางท่ีแตกต่างพเิศษและเป็นส่วนตัว ท่ีตายจากตนเอง 
และกลับขึ้นมามีชีวิตใหม่กับพระองค์อยู่เสมอ แต่นั่นยังอาจจะก่อให้เกิดการสร้างรูปแบบมากมาย
ในชีวิตของเรากับแง่มุมต่าง ๆ ในชีวิตของพระเยซูเจ้าขณะทรงมีพระชนม์บนโลกนี้ ชีวิตที่ปิดซ่อน
ของพระองค์ ชีวิตที่ทรงอยู่กับกลุ่มชน ชีวิตท่ีทรงใกล้ชิดกับผู้ท่ีถูกทอดท้ิง ในความยากจนของ
พระองค์และในหนทางอื่น ๆ ที่พระองค์ทรงให้เห็นถึงความรักของการสละชีวิตของพระองค์ การ
ร�าพงึไตร่ตรองถงึธรรมล�า้ลกึเหล่านีน้กับญุอกิญาซโีอแห่งโลโยลาได้ชีน้�าให้เราเหน็ว่า เราน�าสิง่เหล่านี้ 
มาเกิดในทางเลือกและทัศนคติของเรา18 เพราะว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างในพระชนมชีพขององค์พระเยซู
เป็นสัญลักษณ์แห่งธรรมล�า้ลกึของพระองค์”19 “ชวีติทัง้ครบของพระครสิตเจ้าเป็นการเผยแสดงของ
องค์พระบดิาเจ้า”20 “ชวีติทัง้ครบของพระครสิตเจ้าคอืธรรมล�า้ลกึแห่งการไถ่กู”้21 ชวีติทัง้ครบของพระ
ครสิตเจ้าคอืธรรมล�า้ลกึแห่งบทสรุปทัง้หมด”22 พระครสิตเจ้าทรงเปิดเผยให้เราด�ารงชวีติทัง้หมดอยู่
ในพระองค์ ดังที่พระองค์เองทรงด�ารงอยู่ และดังที่พระองค์ทรงด�ารงอยู่ในเรา”23

21. แผนการของพระบิดาเจ้าคือองค์พระคริสตเจ้าและตัวของเราในพระองค์ ในท้ายที่สุด 
ก็เป็นพระคริสตเจ้าผู้ทรงรักในเรา เพราะ “ความศักดิ์สิทธ์ิไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าการอาศัย 
ความช่วยเหลือแบ่งปันสู่ความครบบริบูรณ์”24 ดังเป็นผลปรากฏว่า “สิ่งวัดประเมินความศักดิ์สิทธิ์
ของเรามาจากชีวิตของเราที่เจริญเติบโตขึ้นในองค์พระคริสตเจ้าผู้ทรงเกิดผลในตัวเรา อธิบายได้
อีกว่า โดยผลของพระจิตเจ้าเรามีรูปแบบชีวิตของเราทั้งหมดในพระองค์”25 นักบุญทุกองค์คือ 
ความหมายนัน้ ซึง่พระจติเจ้าทรงรบัมาจากความอดุมสมบรูณ์ของพระเยซคูรสิตเจ้า และทรงประทาน
ให้ประชากรของพระองค์

22. เพื่อให้ทราบถึงพระวาจาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการที่ตรัสกับเราผ่านทางหนึ่งใน
บรรดานกับญุของพระองค์ เราไม่จ�าเป็นจะต้องเข้าใจในรายละเอยีด เพราะเราอาจจะพบกบัข้อผดิพลาด 
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และความล้มเหลวได้ ไม่ใช่ทกุสิง่ทกุอย่างท่ีบรรดานกับุญกล่าวถงึตรงตามทุกอย่างท่ีมใีนพระวรสาร 
ไม่ใช่ทุกอย่างที่บรรดานักบุญชายและหญิงได้เคยประพฤติปฏิบัตินั้นดีครบสมบูรณ์แบบ สิ่งที่เรา
น่าจะร�าพึงไตร่ตรองถึงก็คือชีวิตทั้งครบของพวกท่าน การด�าเนินชีวิตแห่งการเจริญชีวิตไปสู่ความ
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลของพวกท่าน การสะท้อนที่พวกเราสามารถสัมผัสเห็นพระเยซูคริสตเจ้าที่
ปรากฏขึ้นในความหมายทั้งหมดของพวกท่านในฐานะที่เป็นคน26

23. นีค่อืค�ากระตุน้เตอืนทีท่รงพลงัส�าหรบัเราทกุคน เรากด้็วยเช่นกนัทีจ่ะต้องมองเหน็ความ
บริบูรณ์ของชีวิตเราว่าเป็นพันธกิจ พยายามที่จะกระท�าเช่นนั้นโดยการฟังพระเจ้าในค�าอธิษฐาน
ภาวนาและตระหนกัถงึสญัญาณทีพ่ระองค์ทรงมอบให้กบัเรา ทูลถามองค์พระจิตอยูเ่สมอว่าพระเยซู
เจ้าทรงคาดหวังอะไรจากเราในทุกช่วงชีวิตของเรา ในการตัดสินใจของเราทุกครั้ง เพื่อเป็นการได้
มองเหน็ทีท่ีเ่ป็นพนัธกจิของเราทีไ่ด้รับ เปิดใจให้พระจติได้สร้างธรรมล�า้ลกึส่วนตัวของเราทีส่ามารถ
สะท้อนถึงองค์พระคริสตเจ้าในโลกปัจจุบันได้

24. ขอให้เราได้เข้าใจว่าพระวาจานัน้คอือะไร ทีเ่ป็นพระวาจาของพระเยซเูจ้าทีพ่ระเจ้าตรสักบั 
โลกด้วยชวีติของเราเอง โปรดใหช้วีติของเราได้เกดิการเปลี่ยนแปลง โปรดใหช้วีติของเราได้รบัการ
ฟ้ืนฟขูึน้ใหม่โดยองค์พระจติเจ้า เพราะสิง่เหล่านีส้ามารถเกดิขึน้เมือ่เราคณุอาจจะล้มเหลวในพนัธกจิ 
อนัล�า้ค่าของเรา แต่พระเจ้าจะทรงยงัช่วยเหลอืให้เราบรรลถุงึความส�าเรจ็ แม้ว่าเราจะมข้ีอผดิพลาด
หรอืก้าวพลาดพลัง้ไปบ้าง พระองค์ยงัทรงช่วยให้เราไม่ละทิง้หนทางแห่งความรกั และเรายงัคงทีจ่ะ
คอยเปิดรับพระหรรษทานอันศักดิ์สิทธิ์ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องและส่องสว่างของพระองค์อยู่เสมอ

การกระท�าที่ท�าให้ศักดิ์สิทธิ์

25. ความที่ท่านไม่สามารถเข้าใจว่าพระคริสตเจ้าอยู่นอกจากพระอาณาจักรที่พระองค์ทรง
ประกาศถงึ เช่นเดียวกนัพนัธกจิส่วนตวัของท่านไม่สามารถแยกออกจากการสร้างพระอาณาจกัรนัน้ 
“จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน” (มธ 6:33) การแสดง
ตัวตนของท่านกบัพระคริสตเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ข้องเกีย่วกบัความตัง้ใจอทุศิตนร่วมกบั
พระองค์ที่จะสร้างพระอาณาจักรแห่งความรัก ยุติธรรม และสันติสุขสากล พระคริสตเจ้าพระองค์
เองทรงปรารถนาทีจ่ะร่วมมีประสบการณ์นีก้บัท่าน ในทกุความมมุานะบากบัน่และการเสยีสละทีร่่วม
ก่อร่างสร้างพระอาณาจักรนั้น แต่ตามมาด้วยความปีติยินดีและความส�าเร็จที่พระอาณาจักรเกิดขึ้น 
ท่านไม่สามารถเจรญิชวีติในความศกัดิส์ทิธ์ิโดยปราศจากการอทิุศตนเองด้วยความพยายามอย่างดี
ที่สุดทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ

26. มนัไม่เป็นเร่ืองทีด่เีลย ทีจ่ะรกัอย่างเงยีบ ๆ  ในขณะทีห่ลกีเลีย่งการมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่  
ต้องมีสันติสุขและความเงียบสงบในขณะที่หลีกเลี่ยงการมีกิจกรรมร่วมกัน แสวงหาการภาวนาใน
ขณะท่ีรังเกียจที่จะบริการผู้อื่น ทุกสิ่งทุกอย่างนี้สามารถยอมรับและรวมเข้าด้วยกันได้ในชีวิตของ
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เราบนโลกใบนี้ และก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหนทางที่น�าไปสู่ความศักดิ์สิทธ์ิด้วย เราถูกเรียก 
ให้มาร�าพึงไตร่ตรองแม้ในท่ามกลางการกระท�า และเจริญเติบโตในในความศักดิ์สิทธิ์ด้วยการ
แสดงออกอย่างมีความรับผิดชอบและมีน�้าใจในพันธกิจที่เหมาะสมของเรา

27. เป็นไปได้หรือว่าพระจิตเจ้าได้ทรงชักน�าให้ปฏิบัติพันธกิจและทรงขอให้เราทอดทิ้ง 
พนัธกจินัน้เสยี หรือไม่ต้องกระท�าพนัธกจินัน้อย่างเต็มท่ี เพือ่ท่ีว่าเราสามารถท่ีจะรกัษาสนัติภายในใจ 
ของเราไว้ แม้ว่าจะมีเวลาเมื่อเราถูกล่อลวงให้ละทิ้งการมีส่วนร่วมในงานอภิบาลหรือการอุทิศตน
ท�างานให้กับโลกกลายเป็นเรื่องรอง ดังกับว่าสิ่งเหล่านี้เป็น “การรบกวน” ระหว่างหนทางที่จะเจริญ
ชีวิตไปสู่ความศักด์ิสิทธิ์และความสงบสุขภายใน เราสามารถลืมได้ว่า “ชีวิตไม่ได้มีไว้ท�าพันธกิจ  
แต่ชีวิตนั่นแหละเป็นพันธกิจ”27

28.ไม่จ�าเป็นต้องกล่าวว่า ทกุสิง่ทีก่ระท�าด้วยความวิตกกงัวล ความหยิง่จองหอง หรอืต้องการ 
ท่ีจะได้รับค�าสรรเสริญจากผู้อื่นจะน�าไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ได้ เราถูกท้าทายให้แสดงออกให้เห็นถึง
การอทิุศตนในหนทางทีท่กุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราท�ามนียัยะแห่งการประกาศข่าวดแีละได้เหน็องค์พระเยซู 
ครสิตเจ้าในเราให้มากขึน้ เรากล่าวอยูบ่่อยครัง้ อย่างเช่นว่า ชวีติจติของครคู�าสอน ชวีติจติของพระสงฆ์ 
สังฆมณฑล ชีวิตจิตของการท�างาน ในเหตุผลเดียวกัน ในสมณสาส์นเตือนใจ “ความชื่นชมยินดี
แห่งพระวรสาร” (Evangelii Gaudium) พ่อได้กล่าวสรุปถึง ชีวิตจิตของพันธกิจ ในสมณสาส์น 
“ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” (Laudato Si’) เกีย่วกบัชวีติจติของระบบนเิวศ และในสมณลขิติ 
เตือนใจ “ความปีติยินดีแห่งความรัก” (Amoris Laetitia) เป็นชีวิตจิตของชีวิตครอบครัว

29. สิ่งนี้ไม่ได้หมายความถึงการเพิกเฉยต่อความจ�าเป็นในการมีช่วงเวลาแห่งความเงียบ 
ความสันโดษ และความสงบต่อหน้าพระเจ้า ค่อนข้างจะขัดแย้งกันว่าในอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสาร
สมัยใหม่ ความตื่นเต้นในการได้ออกเดินทาง และการมีสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่
สิ้นสุด จนท�าให้ไม่มีที่ว่างจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าเลย เราจมปลักอยู่กับค�าพูดที่มีมากมาย 
กบัความสขุทีผิ่วเผิน และกบัเสยีงอกึกระทกึครกึโครมท่ีคอยเพิม่ขึน้ ไม่ใช่เป็นการสร้างความชืน่ชม
ยนิดี แต่เป็นการท�าทีไ่ร้สาระของผูท้ีไ่ด้สญูเสยีความหมายของชวีติไป เราพลาดไปได้อย่างไรว่า เรา
ต้องตระหนกัถงึความจ�าเป็นทีจ่ะหยดุการแข่งขนักนันี ้และความจ�าเป็นในการฟ้ืนฟพูืน้ท่ีส่วนตัวเพือ่
การสนทนากบัพระเจ้าอย่างจรงิใจ การค้นหาพืน้ทีน่ัน้อาจจะมคีวามเจบ็ปวด แต่นัน่กม็ผีลดอีย่างมาก 
ไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องพบกับตัวตนที่แท้จริงของเราและเปิดรับให้องค์พระผู้เป็นเจ้ามาในตัวเรา สิ่งนี้
อาจจะไม่เกดิขึน้ถ้าหาก “เรามองตวัเองได้เริม่เข้าไปในสถานการณอ์นัเลวร้ายทีเ่ตม็ไปด้วยการตอ่สู้
กบัการผจญล่อลวง หรอืมคีวามรูส้กึสบัสนตาลายของการไปยนือยูบ่นหน้าผาของความสิน้หวังอย่าง
ที่สุด หรือพบว่าตนเองอยู่เพียงผู้เดียวอย่างโดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้ง”28 ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้  
เราค้นพบแรงจูงใจที่ลึกซึ้งที่สุดในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในการท�างานของเรา
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30. การรบกวนเช่นนีเ้ป็นสิง่ทีส่ามารถพบเห็นได้ในโลกปัจจุบัน ท่ีมแีนวโน้มท่ีจะท�าให้เราใช้
เวลาว่างของเราเตม็ทีไ่ปกบัความส�าคญัของอปุกรณ์เครือ่งมอืเทคโนโลยต่ีาง ๆ  ทีจ่ะให้ความบนัเทงิ
หรือความสุขชั่วครั้งชั่วคราวกับเราได้29 ผลที่เกิดขึ้น เราไม่พึงพอใจกับพันธกิจของเรา ความตั้งใจ
อุทิศตนเริ่มถดถอย และความมีน�้าใจและจิตวิญญาณท่ีพร้อมจะรับใช้บริการเริ่มท่ีจะหย่อนยาน 
สิ่งเหล่านี้ท�าให้การฝึกฝนชีวิตฝ่ายจิตของเราเปลี่ยนไป จะมีจิตวิญญาณร้อนรนใด ๆ เกิดขึ้นได้ 
ในเมื่อจิตวิญญาณนั้นมีความเกียจคร้านอาศัยควบคู่อยู่ในการไปแพร่ธรรมประกาศข่าวดี หรือใน
การบริการรับใช้ผู้อื่น 

31. เราจ�าเป็นต้องมีจติวญิญาณแห่งความศกัดิส์ทิธ์ิท่ีสามารถตอบสนองทัง้ในความสนัโดษ
ส่วนตวัและการรบัใช้บรกิารผูอ้ืน่ของเรา ในชวิีตส่วนตัวและชวิีตแห่งการแพร่ธรรมของเรา เพือ่ท่ีจะให้ 
ทกุเวลาทกุสถานการณ์สามารถแสดงออกถงึความรกัท่ีเสยีสละตนเองในสายพระเนตรของพระเจ้า ใน 
วธิกีารนี ้ท�าให้ทกุนาทขีองชีวิตเรา สามารถก้าวย่างตามหนทางทีเ่จรญิชวีติเตบิโตไปสูค่วามศกัดิส์ทิธิ์

มีชีวิตมากขึ้น เป็นมนุษย์มากขึ้น

32. จงอย่ากลวัความศกัดิส์ทิธ์ิ เพราะมนัไม่สามารถจะดงึพละก�าลงั พลงัชวิีต หรอืความยนิด ี
ไปจากเราได้ ในทางกลบักนัท่านจะเป็นเหมอืนทีพ่ระบดิาเจ้าทรงมพีระประสงค์ดงัเมือ่พระองค์ทรงสร้าง 
ท่าน และท่านจะเป็นผูท้ีซ่ือ่สตัย์ต่อส่วนลกึของตัวเอง การยดึติดในพระเจ้าช่วยให้เราเป็นอสิระจาก
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การเป็นทาสทุกรูปแบบ และท�าให้เราตระหนกัถึงคุณค่าศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่ของเรา เราเห็นสิ่งเหล่านี้
ได้จากชวีติของนกับญุโยเซฟิน บาคีตา “ทีเ่คยถกูลกัพาตวัและถกูขายไปเป็นทาสเมือ่เธออายไุด้เพยีง 
7 ขวบ เธอได้รับความทุกข์ทรมานจากเงื้อมมือของเจ้านายที่โหดร้าย แต่เธอก็ได้เข้าใจถึงความจริง
อนัลึกซึง้ว่าเพราะพระเจ้าเพยีงผูเ้ดยีวเท่านัน้ทีเ่ป็นเจ้านายทีแ่ท้จรงิของมนษุย์ทกุคน ประสบการณ์นี้
ได้กลายเป็นแหล่งที่มาของปรีชาญาณอันยิ่งใหญ่ของลูกสาวผู้ต�่าต้อยแห่งแอฟริกาผู้นี้”30

33. การช่วยให้บรรดาครสิตชนได้เจรญิชวีติแห่งความศกัดิส์ทิธิ ์พวกเขาจะต้องท�าให้เกดิผล 
กับโลกของเรา บรรดาพระสังฆราชแห่งแอฟริกาตะวันตกได้ให้ข้อสังเกตว่า “พวกเราได้ถูกเรียกมา
ด้วยจิตตารมณ์แห่งการประกาศข่าวดีใหม่ ด้วยการได้รับการประกาศข่าวดี และไปประกาศข่าวดี
ผ่านทางการให้อ�านาจในตัวเราทุกคน” คือผู้ที่ได้รับศีลล้างบาป เราจะต้องรับหน้าที่ของเราที่เป็นดั่ง
เกลือดองแผ่นดินและแสงสว่างส่องโลกในทุกแห่งที่เราออกไปพบเจอ”31

34. จงอย่ากลัวที่จะยกสายตาของเราให้สูงขึ้น พร้อมกับเปิดตัวเองให้พระเจ้าทรงรักเรา  
และทรงปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงของเรา จงอย่ากลัวที่จะให้พระจิตเจ้าทรงน�าทางชีวิตของเรา  
ความศักด์ิสิทธิ์นั้นไม่ได้ท�าให้เราเป็นมนุษย์น้อยลงเลย แต่นั่นเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างความ
อ่อนแอของเรา และพระหรรษทานอันทรงพลังขององค์พระเจ้า ดังกับค�ากล่าวของรียอง โบลย์  
ได้กล่าวเมื่อทุกสิ่งได้จบลงว่า “ความเสียใจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือไม่ใช่เป็นนักบุญ”32
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ไม่อาย ถามผู้น้อย
สุภาษิตจีน “ปู้ ฉื่อ เซียะ เวิ่น” “bù chĭ xià wèn” “ไม่อาย ถามผู้น้อย” ผู้ใหญ่

หลายๆ ท่าน ไม่กล้าถามผู้น้อย เวลามีความสงสัยหรือไม่เข้าใจ หรือไม่ทราบเรื่องต่างๆ เพราะอาย 
กลัวขายหน้า ทั้งนี้ทั้งนั้น เนื่องมาจากความหยิ่ง จองหอง อวดเก่ง อวดดี ฯลฯ

ความหยิ่ง จองหอง เป็นบาป จนกลายเป็นพยศชั่วประการที่ 1 ของพยศชั่ว 7 ประการ 
เป็นบาปแรกเริ่มของลูชีแฟร์หรือซาตาน หรือหัวหน้าเทวดาชั่ว ที่ไม่ยอมนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้า 
ขบถต่อพระเจ้า ไม่ยอมปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า และมีพรรคพวกเป็นลูกน้องด้วยอีกมากมาย จึง
ต้องได้รับโทษในนรกนิรันดร กลายเป็นปีศาจหรือผี หรือผีปีศาจนั่นแหละครับ

และก็เป็นบาปของอาดัมและเอวา บิดามารดาแรกเริ่มของมนุษย์โลกด้วย คืออยากเป็น
ใหญ่เป็นโตเท่าพระเจ้า คือบาปความจองหอง หรือหยิ่งยโสนั่นเองแหละ เลยต้องท�าให้เราทุกคน
ต้องโทษของบาปนี้ด้วย คือบาปก�าเนิด ซึ่งท�าให้เราต้องล�าบาก เจ็บ ป่วย แก่ ตาย ไปสวรรค์ 
ไม่ได้ด้วย

แต่ด้วยเดชะพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระบิดาเจ้า ได้ทรงโปรดให้พระบุตรสุดที่รัก
แต่องค์เดียวของพระองค์ คือพระเยซูเจ้าลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และยอมตายบนกางเขน เพื่อ
ไถ่โทษบาปของเรา ช่วยให้เราสามารถไปสวรรค์ได้ โดยต้องร่วมมือกับบุญกุศลและพระบารมีของ
พระเยซูเจ้าด้วยนะครับ

ไม่มีใครชอบคนหยิ่ง จองหอง อวดดี อวดเก่ง ทั้งๆ ที่เขาจะเก่งจริงๆ ก็ตาม แต่ในเวลา
เดียวกัน ตัวเราเองแต่ละคนก็เป็นคนชอบหยิ่ง จองหอง อวดดีเสียเอง โดยไม่รู้ตัวหรือโดยรู้ตัว 
ก็มีบ่อยๆ ด้วย ไม่มากก็น้อย พิจารณาตัวเองให้ดีๆ เถิด และถ้าพยายามแก้ไข ดัดแปลงให้ดีขึ้น
อยู่เสมอก็ยังนับว่าเป็นคนดี เป็นนักบุญได้ครับ

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้ใดที่ยกตนขึ้น จะถูกกดให้ต�่าลง ผู้ใดถ่อมตนลง จะได้รับการยก
ให้สูงขึ้น” (มัทธิว 23:12) ทุกคนชอบ ยกย่อง สรรเสริญ เคารพนับถือคนที่มีใจสุภาพถ่อมตน 
แต่ไม่จงเกลียดจงชัง คนเย่อหยิ่ง จองหอง อวดดี อวดตน

ฉะนั้นให้เราทุกคนพยายามเป็นคนสุภาพ ถ่อมตน นอบน้อม ใจดี ใจกว้าง ยินดีช่วยเหลือ 
คนอื่นอยู่เสมอ เขาจะพบความยินดีสุขใจ ใครๆ จะรักใคร่ ชมสรรเสริญเขาตลอดไปเช่นกันด้วย
ครับ 

ข้างธรรมาสน์ 
ไก่นักบุญเปโตร
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นักบุญยอห์น เอิ๊ด  
(พระสงฆ์)
(St. John Eudes)
(1601-1680)

ฉลอง 19 สิงหาคม

กว่าจะเป็นนักบุญ
อันตรธาน

ยอห์น เอิด๊ เกดิทีส่งัฆมณฑลเซเอซ์ ประเทศ
ฝรัง่เศส ค.ศ.1601 ท่านเป็นพระสงฆ์ทีเ่คร่งขรมึ แต่ก็
มจีติใจทีเ่ตม็เป่ียมไปด้วยความรักเมตตาต่อสตับรุษุ 
ในระหว่างทีเ่กดิการระบาดของโรคอหวิาครัง้ใหญ่ใน 
แคว้นนอร์มังดี คุณพ่อยอห์นต้องเหน็ดเหนื่อยใน
การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและใกล้จะตายตลอดเวลา 
2 เดือนเต็มนั้น คุณพ่อยอห์นต้องท�างานทั้งด้าน
ศาสนบริการ และยังได้ออกไปเยี่ยมเยียนบรรเทา
ทกุข์สขุของประชาสตับรุษุ จนบางวนัท่านไม่ได้หลบั
ไม่นอนเลย

ท่านเป็นผูร้เิริม่ และเป็นผูป้ระพนัธ์บทวจน- 
พิธีกรรมในการถวายตัวต่อดวงพระหฤทัยอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า และความศรัทธาภักดีต่อ
ดวงหทัยนริมลของพระแม่มารย์ี จนได้รบัสมญานาม 
ว่าเป็นธรรมทูตแห่งดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ฯ

 คุณพ่อยอห์น เป็นผู้หนึ่งที่กระตุ้นให้มีการ
ปฏิรูปชีวิตนักบวชในศตวรรษที่ 16 และที่ประเทศ

ฝรั่งเศสนั้นท่านได้ตั้งคณะพระเยซูเจ้าและพระนาง
มารีย์ แต่เรามักจะเรียกสั้นๆ ว่า คณะเอวดิสตี 
ซ่ึงจุดประสงค์ใหญ่ของคณะนี้ก็คือ เป็นผู้แนะน�า
วญิญาณให้กบับรรดาสามเณรและผูฝึ้กหดัในสถาน
อบรมต่างๆ อีกทั้งช่วยงานด้านการแพร่ธรรมให้กับ
ประชาชนโดยทั่วไป

 ท่านได้ออกเทศน์สอนอยู่ตลอดเวลาเพื่อ
สร้างบรรยากาศแห่งชีวิตคริสตชนตามชนบทที่อยู่
ห่างไกล นอกนั้นท่านยังได้ตั้งองค์กร ศรีชุมพาบาล 
(Buon Pastore) ส�าหรบัช่วยเดก็หญงิและเยาวชน
สาวที่ตกอยู ่ในภาวะสุ ่มเสี่ยงต่อการที่อาจจะถูก
ล่อลวงและตกเป็นเหยือ่ไปในวงจรการค้ามนษุย์ ท่าน
ท�างานอย่างทุ่มเทควบคู่กับการภาวนาอย่างเอาจริง 
เอาจัง โดยฝากงานทุกอย่างไว้กับดวงพระหฤทัย
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า และความศรัทธาภักดี
ต่อดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ท่านมรณภาพ
ค.ศ.1680 
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

สัญญาณแห่งกาลเวลาแพร่ธรรม
29 มีนาคม ค.ศ. 1918 และ 20 สงิหาคม  

ค.ศ. 1920 เป็นสัญญาณแห่งกาลเวลาประวัติ-
ศาสตร์พระศาสนจักรท้องถิ่นอีสาน ซึ่งชี้บ่งบอก
ให้เราระลึกถึงวันมรณภาพของคุณพ่อฟรังซิส  
ซาเวียร์ มารี เกโกและพระคุณเจ้ากองสตังค์  
ยงั บปัตสิต์ โปรดม ตามล�าดับ นบัเป็นนมิิตหมาย 
ให้เราพี่น้องคาทอลิกชาวอีสานทุกท่านทุกฐานะ
กระแสเรยีกร่วมระดมค�าภาวนาอทุศิแด่ท่านด้วย
กตัญญุตาจิต พร้อมทั้งระดมสรรพก�าลังกายใจ
ให้กับพันธกิจแห่งการแพร่ธรรม เพื่อสืบทอด
เจตนารมณ์และสานต่อยอดงานที่ท่านได้ท�าไว้
ด้วยจิตส�านึกให้ยั่งยืนมั่นคงตลอดไป

โอกาสครบร้อยปีดังกล่าว พระสังฆราช 
พระสงฆ์-นกับวชและสตับรุุษคาทอลกิชาวอสีาน  
จึงร่วมกันโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าส�าหรับ
คุณูปการแห่งความเช่ือศรัทธาที่ท่านได้บุกเบิก 
ประกาศ ปลกูฝังบ่มเพาะและบ�ารงุรกัษา จนกระทัง่ 
เจริญเติบใหญ่แผ่ขยายกลายเป็นสี่สังฆมณฑล
ในปัจจุบัน 

พ้ืนฐานแห่งความเชื่อศรัทธาเข้มแข็งใน
ระดับมีภาวะเป็นผู้ใหญ่นั้น ถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญ
และท้าทายส�าหรับการสืบสานต่องานของท่าน
ธรรมทตูทัง้สองและคณะฯในขณะนัน้ ให้พฒันา
ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปได้

ดงันัน้ ในห้วงเวลาของโอกาสเดียวกนันี้ 
จึงยงัถอืเป็นการฉลองเปิด-ปิดภายใน 2 ปี ของ
การเผยแผ่ประกาศข่าวดีแห่งความรอดในองค์
พระคริสตเจ้าอีกด้วย ทั้งนี้ เพราะตัวอย่างชีวิต

อันโดดเด่นที่ได้บ�าเพ็ญเพื่อพันธกิจแพร่ธรรม
และอภิบาลคู่ขนานกันมาตลอดชีวิตของท่าน 
ทั้งสองนั้น ช่างมีคุณค่าและอานุภาพส่งผล
อันอุดมและดีงามเป็นอเนกอนันต์ถึงเราชาว
คาทอลิกอีสานจนทุกวันนี้

ด้วยเหตุนี้ คาทอลิกชาวอีสานไม่ว่าอยู่ 
ในสถานะกระแสเรียกใด พึงต้องส�าเหนียกและ 
ส�านึกอยู ่ เสมอว ่า เราคือทายาทผู ้รับมรดก 
ความเชื่อศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและเข้าอยู่ใน
ศาสนาคาทอลิก ย่อมเนื่องมาจากงานอุทิศตน
เสียสละแพร่ธรรมของท่านทั้งสองที่ได้เริ่มต้น
มานั่นเอง

ดูจากตัวอย่างการเดินทางสู ่พันธกิจ 
แพร่ธรรมของท่านท้ังสอง แม้จะต้องออกไป 
สูโ่ลกกว้างแต่กต้็องชวนให้รูส้กึอ้างว้างสกัปานใด  
ในเมื่อสิ่งที่อยู่ข้างหน้าท่านยังไม่รู้ มีความสงสัย
ไม่แน่ใจสารพัดอย่าง และหลายอย่างท่านก็
ไม่มี ดูอัตคัดขัดสนจริงๆ แถมไปอยู่ในท้องถิ่น 
ดินแดนที่เขาว่ากันดารนัก

แต่เมือ่เป็นพระบัญชาหรอืประกาศติของ
พระเยซูครสิต์ พระอาจารย์เจ้า ศษิย์ของพระครสิต์ 
ผู้ได้เจริญชีวิตสนิทกับพระองค์ ก็จ�าเป็นต้อง
ติดตามพระองค์ออกไปท�าพันธกิจประกาศพระ
คริสตธรรมและเป็นประจักษ์พยานถึงองค์พระ 
ครสิตเจ้าผูท้ีท่่านจงรกัภกัดอีย่างสงูสดุนัน้ จนถงึ
ที่สุดให้จงได้ แน่นอนเมื่อใจถึง ที่สุดก็จะถึงใจ
กันได้ 

ถงึกระนัน้กด็ ีสิง่ทีท่่านทัง้สองต้องทดไว้ 
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ในใจกคื็อ หากจะติดตามพระเยซคูริสต์ พระอาจารย์ 
เจ้าของตนอย่างซื่อสัตย์มั่นคง พระองค์ย่อมพา
ตนไปได้ในทกุทีท่กุทศิ เพราะพระบดิาเจ้าทรงส่ง
พระองค์มาเพื่อพันธกิจแห่งรัก เมตตาและอภัย
ด้วยการไถ่มนษุยชาตใินทกุทศิทกุทีท่ัว่สากลโลก

การออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตน 
แม้จะต้องละความสะดวกสบายและการสละ
น�้าใจรักผูกพันกับพ่อแม่พี่น้อง ญาติสนิทมิตร
สหายและสิง่ทีต่นหวงแหนอืน่ๆ เพือ่ไปแพร่ธรรม 
ตามน�า้พระทยั ณ ทีห่่างไกลในดนิแดนท่ีกนัดาร
ล�าบากล�าเค็ญเพียงใด จึงไม่ใช่เงื่อนไขและ
ปัญหาอุปสรรคขัดขวางน�้าจิตน�้าใจผู้เป็นศิษย์
พระคริสต์ที่เจริญชีวิตสนิทสนมพระองค์และ
สอดคล้องกลมกลืนกับพันธกิจที่พระองค์ทรง
มอบหมาย

โอกาสครบรอบร้อยปีแห่งวันมรณภาพ
ของคุณพ่อฟรังซิส ซาเวียร์ มารี เกโก ตรงกับ
วนัที ่29 มนีาคม ค.ศ. 1918 และของพระคณุเจ้า 
กองสตังค์ ยัง บัปติสต์ โปรดม ตรงกับวันที่ 
20 สิงหาคม ค.ศ. 1920 จนถึงบัดนี้ สัญญาณ
แห่งกาลเวลาแพร่ธรรมในประวัติศาสตร์พระ
ศาสนจักรท้องถิ่นอีสาน จะเชื่อมโยงพันธกิจ 
แพร่ธรรมอภิบาลจากความเป็นมาในอดีต  
สู่ความเป็นจริงในปัจจุบันและความเป็นไปใน
อนาคตย่อมขึ้นอยู ่กับเราชาวคาทอลิกอีสาน
ทุกผู้ทุกฝ่ายจะได้หันมาร่วมมือร่วมใจ ผนึก
สรรพก�าลังสร้างสรรค์ให้ก้าวหน้าถาวรสืบไป 
อาศัยพลังศรัทธาและพระหรรษทานที่พระเจ้า
จะประทานให้อย่างเพียงพอสมยุคสมสมัยใน
สถานการณ์ที่เป็นจริงและเป็นไปได้

� สองธรรมทูต พิสูจน์รัก ประจักษ์แจ้ง

 อีสานแหล่ง แสงธรรมส่อง มองวิถี

 สี่มิสซัง ได้ยั่งยืน ชื่นชีวี

 มาบัดนี้ ถึงทีเรา เข้ารับงาน

� สองธรรมทูต พิสูจน์จิต พันธกิจ“ส่ง”

 มุ่งหมายตรง ดำารงรัก ด้วยหลักฐาน

 ทุกก้าวเดิน ประเมินค่า ปรีชาญาณ

 สอดคล้องงาน สานใยรัก ถักทอใจ

� สองธรรมทูต พิสูจน์ภักดิ์ ประจักษ์แจ้ง

 อีสานแหล่ง แสงธรรมส่อง มองสุกใส

 วิถีคริสต์ ประสิทธิ์ผล ดลภายใน

 พระครองใจ ราชัยขยาย ไพบูลย์ธรรม.
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วันละก้าวกับพระเยซู
ราฟาแอล 

.......พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า   

“เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต 

ไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้  นอกจากผ่านทางเรา”  

(ยน 14:6-7)

หาความจริง
ลูกศิษย์คนหนึ่งถามอาจารย์ว่า “จะหาความจริงได้อย่างไร? ที่ไหน?” 
อาจารย์ตอบว่า ให้ข้ามแม่น�้านี้ไปจะพบร้านขายของสามสิ่ง ให้น�าของสามสิ่งนั้นมารวมกัน 

แล้วจะพบความจริง.........
ลูกศิษย์ท�าตามที่อาจารย์สั่ง พายเรือข้ามแม่น�้า ขึ้นฝั่งพบร้านแรกขายไม้ ถัดไปร้านที่สอง

ขายโลหะ และเลยไปอกีหน่อย ร้านทีส่ามขายเสน้ลวดขนาดต่างๆ ลกูศษิย์จึงซ้ือสิง่ของเหล่านีก้ลบั
มาที่บ้าน และเฝ้าดูของทั้งสามสิ่งนี้ วันแล้ววันเล่า ทุกวัน
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กย็งัไม่พบอะไร ยงัไม่เข้าใจอะไร ครุน่คดิถงึค�าพดูของอาจารย์ท่ีว่า “แล้วจะพบความจรงิ”. 
...... จะพบความจริงจากไม้ จากโลหะ จากเส้นลวดนี้ได้อย่างไร?.....

เวลาผ่านไปนาน นานมาก แต่ตลอดเวลาลูกศิษย์ก็ยังไม่สามารถพบความจริงได้จากของ
สามส่ิงนั้น จนกระทั่งค�่าวันหนึ่ง ขณะก�าลังเดินทางกลับบ้านยามเย็นหลังจากท�างานหนักกลางทุ่ง 
ลูกศิษย์นักคิดคนนี้เดินทางผ่านบ้านปลายนาหลังหนึ่ง และได้ยินเสียงพิณอันไพเราะลอยล่องตาม
กระแสลมมาเข้าห ูเป็นเสยีงพณิทีไ่พเราะเพราะพริง้มาก ลกูศษิย์ยนืตัง้ใจฟังอยูน่าน......นานพอทีจ่ะ
ร้องตะโกนด้วยเสยีงดังออกมาว่า..... “ผมพบแล้ว ผมพบความจรงิแล้ว.... ผมพบความจรงิแล้ว”.......

ลูกศิษย์ร้องประโยคนี้ตลอดทางกลับอาศรม แล้วเข้าไปหาอาจารย์.....

อาจารย์ถามว่า “ที่เจ้าบอกว่า พบความจริงแล้ว เจ้าพบอย่างไร?.”.........

ลูกศิษย์ตอบเชิงอธิบายว่า:- “ผมพบว่าไม้สามารถน�ามาท�าเป็นตัวพิณ 
 ......โลหะน�ามาท�าเป็นตัวยึดเหนี่ยวไม้ของตัวพิณ  

 ให้อยู่ด้วยกันเป็นตัวพิณตั้งบนพื้นได้ 
......และสายลวดขนาดต่างๆ 
ก็คือสายพิณที่น�ามาขึงให้ตึงเป็นสายโน้ต โด-เร-มี ต่างๆ.....
และจากสามสิ่งที่รวมกันนี้ เมื่อนักดนตรีเล่นพิณ 
ก็จะเป็นเสียงพิณอันไพเราะ ซึ่งเราไม่เห็น 
ที่เราจับต้องไม่ได้ แต่เรารู้ว่าเป็นความจริง 
เพราะเราได้ยิน เราชื่นชม เรายินดี 
เรามีความสุข.... ครับ นี่คือความจริงที่ผมพบครับ

อาจารย์เสริมสรุปตอนท้ายว่า.- 
“ความจริงอยู่ที่ตรงนั้นเสมอ อยู่ที่เจ้าเองที่จะแสวงหา 
และส�านึกตระหนักเอง......
ชีวิตคริสตชน ส่งเสริมเชื้อเชิญเราให้แสวงหาความจริง
จากความเป็นอยู่ของเรา
จากสิ่งต่างๆ ธรรมดาๆ รอบข้างตัวเรา..... 
เป็นการฟื้นคืนชีพร่วมกับองค์พระเยซูคริสตเจ้า 
นับแต่ในโลกนี้
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บันทึกธรรมทูต
มิชชั่น 

พูดถึงคาทอลิกในประเทศกัมพูชา ต้อง
ยอมรบัว่า คาทอลกิกมัพชูาเชือ้สายเวยีดนาม มีการ
แสดงออกถงึความเชือ่ความศรัทธาทีเ่หน็ได้ชดักว่า  
และความศรัทธาอย ่ า งหนึ่ งที่ เ ห็ นชัดคื อ  
ความศรทัธาต่อแม่พระ และบรรดานกับญุ นัน่เพราะ 
มีบรรยากาศแห่งความเชื่อในเวียดนามนั่นเอง

เมือ่วนัที ่16-21 กรกฎาคม 2018 ทีผ่่านมา  
ผมได้จดักิจกรรมชวิีตกลุม่ของคณะธรรมทตูไทย 
ทีท่�างานในประเทศกมัพชูา ซึง่เป็นไปตามปกตคิอื  
เราจะประชมุรวมปีละสองคร้ัง และหนึง่คร้ังในนัน้  
คณุพ่ออธกิารใหญ่จะมาเยีย่มพวกเราด้วย ส่วนอกี
ครั้งเราจะจัดประชุมกันเอง ซึ่งในครั้งนี้เราจัดการ 
ประชุมควบกับการจาริกทางความเชื่อ ไปที่ 

ประเทศเวียดนาม โดยเน้นในเขตทางใต้ เพราะ 
ไม่ไกลจากพนมเปญนกั โดยมจีดุประสงค์เพือ่การ
ใช้ชวีติกลุม่ร่วมกนั และเพ่ือส่งเสรมิความศรทัธา 
ในชีวิตธรรมทูต รวมท้ังได้มีประสบการณ์ด้าน
ความเชือ่ของพีน้่องคาทอลกิในเวยีดนาม ซึง่ช่วย
ให้เราเข้าใจบรรดาคาทอลกิเชือ้สายเวยีดนามใน
กัมพูชามากขึ้น

สถานทีแ่รกทีจ่ะขอแนะน�าคอื “สกัการสถาน 
คุณพ่อฟรังซิสโก ตรึง บู๋เย่ฟ” (Phanxicô 
Xaviê  Trương Bửu Diệp) ที่หมู่บ้านตั๊กไซ  
(Tac Say) อยูท่างภาคใต้ ของประเทศเวยีดนาม 
ปัจจุบันเป็นวัดหลังที่สอง เป็นลักษณะกึ่งอาคาร 
เพราะมีวัดถึงสองชั้น ชั้นหนึ่งจุคนได้หกถึง 

สักการสถานในเวียดนาม
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เจด็ร้อยคน ด้านซ้ายของอาคารเป็นทีเ่กบ็พระธาตุ 
ของคุณพ่อ ด้านขวาเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่พัก
ผู้จาริก และที่พักพระสงฆ์นักบวช

 คณุพ่อฟรงัซสิโก เกดิในปี 1897 ท่ี จ.อังยาง  
(An Giang) ซึ่ ง เดิมเคยอยู ่ ในเขตมิสซัง 
พนมเปญ ได้เคยมาเรียนที่พนมเปญ จากนั้น
ในปี 1924 คณุพ่อถกูส่งมาอยูท่ีต่กัไซ ในปี 1939  
ในสมัยเวียดมินท์ ท่านถูกจับพร้อมกับบรรดา
คาทอลิกอีก 60 ชีวิต และยอมตายแทน บรรดา
ครสิตงัเหล่านัน้ และเป็นมรณสกัข ีในปี 1946 โดย
ถกูตัดศรีษะจนจมหายไปในสระน�า้ หลงัจากนัน้  
ชาวบ้านร�่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อ  
ครัง้หนึง่ตอนจะย้ายศพไปทีว่ดัหลงัใหม่ ชาวบ้าน
ได้ภาวนา ขอให้ได้ศรีษะของท่านกลบัมา จากนัน้ 
ศรีษะนัน้กล็อยน�า้ขึน้มา มีคนไปสวดภาวนาและ 
พระเจ้าได้รับฟังค�าวิงวอนของท่านมรณสักขี  
ได้มอบสิง่ต่างๆ มากมายให้ผูว้อนขอ ปัจจบุนัก�าลงั  
ด�าเนนิเร่ือง เพือ่ขอเป็นบญุราศีมรณสกัขอีกีท่าน
หนึ่ง ผมภาวนาขอท่านเพื่อการด�าเนินเรื่องเป็น
มรณสกัขทีีก่มัพชูา และกระแสเรียกของพระสงฆ์ 
พื้นเมือง เพื่องานของคณะธรรมทูตไทยด้วย

 ฝนตกโปรยปรายมาตลอดการเดินทาง  
เพราะมีพายุเข้า ผมได้ข่าวน�้าท่วมในที่ต่างๆ ที่
กมัพชูา ซ่ึงก่อนหน้านีก้ท่ี็ญีปุ่่น การเดนิทางของเรา 
คงมุ่งสู่กรุงโฮจิมินห์ แต่ระหว่างทาง เราได้แวะ
สวดภาวนาสัน้ๆ ทีว่ดัแม่พระแห่งหนึง่ในจงัหวดั 
บึ้นแจ (Ben Tre) ชื่อ “วัดแม่พระ แห่งลาม๋า”  
(Lama) อยู่ในเขตสงัฆมณฑลวิน๋ลง (Vinh Long)  
วัดแม่พระแห่งนี ้มรีปู “พระมารดานจิจานเุคราะห์”  
ที่มีชื่อเสียงมาก เรื่องราวเล่าขานถึงวัดที่สร้างใน
ปี 1930 ตอนเกิดสงครามกับฝรั่งเศส วันที่ 2  
กุมภาพันธ์ 1950 รูปนี้ถูกน�ามาทิ้งในแม่น�้า  
หลงัจากนัน้คนหาหอย ได้งมรปูนีข้ึน้มา เมือ่วนัที่  
5 พฤษภาคม 1950 พวกเราไปภาวนาตรงจุดที่
งมขึน้มานีด้้วย ซ่ึงบรรยากาศเต็มไปด้วยต้นจาก
และต้นมะพร้าว รปูนี้เห็นเพียงรางๆ เพราะมแีต่
โคลนติดเลอะเทอะ มีครอบครัวหนึ่งได้เอารูปนี้ 
มาไว้ท่ีบ้าน ต่อมาวนัท่ี 7 ตุลาคม 1950 มสีงคราม 
การทิ้งระเบิดมาในหมู่บ้านนี้อีกครั้งหนึ่ง ทุกคน 
หนีไปหมด แต่ครอบครัวนี้หนีไปหลบใต้รูปนี้  
ปรากฏว่า บ้านเรือนรอบๆ ไฟไหม้หมด ยกเว้น 
ตรงท่ีพวกเขาหลบอยู่ได้รบัการคุ้มครองปลอดภัย  
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หลังจากนั้น รูปนี้ก็ปรากฏชัดเจนดังที่เห็นใน
ปัจจบุนั และถกูน�ามาเกบ็ไว้ในโบสถ์ รอผูแ้สวงบญุ 
มาภาวนาขอการปกป้องคุม้ภยัดแูลจากพระมารดา 
นิจจานุเคราะห์แห่งนี้

เราเดนิทางมุง่ไปทางตะวันออกเฉยีงเหนอื
ของกรุงโฮจิมินห์ เป้าหมายมาที่สถานที่แม่พระ  
อีกแห่งหนึ่ง คือ “แม่พระแห่งต่าเปา” (Ta Pao) 
แม่พระทีน่ีต่ัง้อยูบ่นเขา ซึง่เป็นสกัการสถาน ท่ีม ี
ชือ่เสียงอกีแห่งหนึง่ เร่ืองราวเร่ิมจากคนเกบ็ของป่า 
ท่ีไม่ใช่คาทอลกิ แต่ไปพบรปูป้ันแม่พระทีน่ัน่ และ 
หลงัจากสวดขอ ภรรยาของเขากไ็ด้รับพรแห่งการ
รกัษา เรือ่งอศัจรรย์เกีย่วกบัการเปลีย่นสท้ีองฟ้า  
และเรื่องการโบกสะบัดของเสื้อของแม่พระ ท�าให้
ความศักด์ิสิทธิ์ของรูปนี้อัศจรรย์ยิ่งขึ้น แม้พระ

ศาสนจักรท้องถิ่น
จะยังไม ่รับรอง
อั ศ จ ร ร ย ์ ใ ด ๆ 
นอกจากผลทาง
ด ้ าน จิตใจและ 
ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม 
ความเชื่อ แต่เรา 
กเ็ห็นการก่อสร้าง
ลานใหญ่ และมี

การปรับปรุงสถานที่ เพื่ออ�านวยความสะดวก 
แก่ผูจ้ารกิทางความเชือ่ท้ังหลาย พวกเราไปถวาย 
มสิซาหน้ารปูแม่พระนัน้ ซึง่มผีูจ้ารกิชาวเวยีดนาม 
ด้วย และส�าหรบัพระสงฆ์ต้องแสดงบัตรพระสงฆ์ 
ด้วย 

จากนัน้กม็ุง่เดนิทางต่อไปยงัดาหลดั เรา
มีประชุมธรรมทูตกันท่ีนั่น และวันสุดท้ายของ
การเดินทางกลับ เราได้แวะภาวนาระหว่างทางที่  
“แม่พระแห่งพระหรรษทาน” ระหว่างทางจาก  
ดาหลดั ลงโฮจิมนิห์ แม่พระแห่งนีต้ั้งอยูร่มิถนน
ติดกับน�้าตก พวกเราภาวนาพร้อมกับสายฝน 

วดัสดุท้ายทีเ่ราไปถวายมสิซา คอื “วดันกับญุ 
มาร์ติโน” (Martin de Porres) ที่ Bien Hoa 
สังฆมณฑลดองหน่าย ที่นี่มีพระธาตุที่เชื่อกันว่า 
เป็นเส้นผมของท่าน ขณะท่ีเราไปถึงมีสัตบุรุษ 
ก�าลงัภาวนาบ่ายสามโมงพระเมตตา และพวกเรา
ได้ขออนญุาตพ่อเจ้าอาวาสถวายมสิซาในวดัน้อย 
ของบ้านเณร... ที่นี่เป็นบ้านเตรียมเยาวชน ก่อน
เข้าบ้านเณรใหญ่ ซึ่งมี 40 กว่าคน นี่แค่ของ 
มิสซังเดียวนะครับ ไม่ได้รวมกับมิสซังอื่น แต่ที่ 
กัมพูชาทั้งประเทศมีคนเตรียมเข้าเณรใหญ่อยู่
แค่ 3 คนเท่านั้นเอง

 การเดนิทางจบลงโดยสวัสดภิาพ ทุกคน 
เก็บความประทับใจไว้ อย่างน้อยก็ช่วยให้เรา 
ถามตัวเองด้วยว่า ความเชื่อของเราไปถึงไหน
แล้วเมือ่ได้เหน็ความเชือ่ของพีน้่องเวยีดนาม... 
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บทความเตือนใจตนเอง
นายแพทย์คำานวณ อึ้งชูศักดิ ์

เม่ือเร่ิมท�างานเป็นแพทย์ใหม่ๆ อยู่ที่ 
จังหวัดอุบลราชธานีและขอนแก ่น เกือบ 
ทุกสัปดาห์จะต้องท�าการล้างท้องคนไข้ท่ีดื่มยา
ฆ่าแมลงเพือ่หวงัฆ่าตวัตาย เราใช้สายยางเส้นโต 
สอดเข้าไปทางปากจนถึงกระเพาะเพื่อกรอกน�้า 
เข ้าไปชะล้างยาฆ่าแมลงและดูดออกมาทิ้ง 
กลิ่นของยาและเศษอาหารจะเหม็นตลบไปทั้ง 
ห้องฉุกเฉิน ส่วนใหญ่คนที่พยายามฆ่าตัวตาย
เป็นผู้หญิงที่อายุไม่มากหรือเป็นแม่บ้าน สาเหตุ
มักจะมาจากปัญหากับคนรักหรือเรื่องทะเลาะ
กันในครอบครัว เมื่อกลุ้มใจมากๆ และไม่รู้จะ
ไปพึ่งใครเลยพยายามฆ่าตัวตาย ส่วนในผู้ชาย
ที่พยายามฆ่าตัวตายก็มีอยู ่เหมือนกัน ส่วน
ใหญ่ใช้วิธีการผูกคอ ญาติพามาในลักษณะที่ 
หมดสติเพราะสมองขาดอากาศและมีรอยเขียว
คล�้ารอบคอ ปัญหาก็มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง
การเงิน 

แม้ว่าจะพบคนไข้ที่พยายามฆ่าตัวตาย
เกอืบทกุสปัดาห์ แต่พวกเรากไ็ม่ได้คดิจะท�าอะไร
มาก ท�าหน้าที่แค่รักษาพอปลอดภัยก็ให้กลับ
บ้าน ไม่ได้สนใจว่ากลับไปแล้วเขาจะหาทางออก 
หรือเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้หรือไม่อย่างไร จึงไม่
แปลกที่คนไข้บางคนกลับมาด้วยการพยายาม
ฆ่าตัวตายคร้ังที่สองหรือสาม จนเจ้าหน้าที่ใช้
ประโยคว่า “มาอีกแล้ว”

ในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้ได้อ่านข่าว
เกี่ยวกับคนมีชื่อ เสียงสองคนที่ฆ ่ าตัวตาย  

คนแรกเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถมาก เป็น 
นกัออกแบบกระเป๋าชือ่ดงัชาวอเมรกินัชือ่คณุเคท 
(Kate Spade) ได้อ่านประวัติของเธอแล้วก็ 
พบว่าเป็นผู้หญิงท่ีเก่ง มีความสามารถ และ
ประสบความส�าเร็จอย่างสูงในธุรกิจ แต่แล้ว 
อยู่ๆ ก็ฆ่าตัวตายในวัย 55 ปี น้องสาวของ
คุณเคทบอกว่าเธอมีภาวะซึมเศร้ามาก่อนหน้านี้  
คนที่สองเป็นผู ้ชายที่โด่งดังในแวดวงอาหาร
ถือเป็นเชฟระดับโลกชื่อแอนโทนี (Anthony 
Bourdain) เขาจัดรายการทางโทรทัศน์ชวนชิม 
อาหารในประเทศต่างๆ คนอเมริกันและ 
ชาตติะวนัตกรวมถงึคนทีช่อบเรือ่งอาหารการกนิ
นัน้รูจั้กกนัหมด คราวเมือ่ประธานาธิบดโีอบามา
มาเยือนเวียดนามก่อนพ้นวาระในปี 2016 นั้น  
โอบามาไปซดก๋วยเตี๋ยวราคา 6 เหรียญที่ร้าน
ข้างถนนกับคุณแอนโทนีท�าให้เป็นข่าวดังไป 
เจด็ย่านน�า้ แต่แล้วอยู่ๆ  คณุแอนโทนกีฆ่็าตัวตาย 
ที่โรงแรมในฝรั่งเศสระหว่างไปถ่ายท�าสารคดี 
คนท่ีฆ่าตัวตายจึงไม่จ�ากัดอยู่ในวงคนชนบท
หรือยากจน 

ในแต่ละปีทัว่โลกจะมคีนทีฆ่่าตวัเองตาย
ส�าเร็จประมาณ 8 แสนคน ส่วนคนที่พยายาม 
ฆ่าตวัตายแต่ไม่ส�าเรจ็นัน้น่าจะประมาณ 10 ถงึ 20 
ล้านคน โดยเฉลีย่แล้วในประชากร 100,000 คน 
จะมคีนตายจากการฆ่าตัวตาย 10 คน เนือ่งจาก
การศึกษาทางการแพทย์ดีขึ้น จึงพบว่าสาเหตุ
ส�าคัญประการหนึ่งคือคนไข้มีภาวะซึมเศร้า  

ช่วยรับฟัง
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รองลงมาคอืความเครียดทีเ่กดิจากความสมัพนัธ์
ที่ไม่ราบรื่นกับคนอื่น (เช่นเรื่องอกหัก เรื่องใน
ครอบครัว เรื่องการถูกรังแกในโรงเรียน ฯลฯ) 
เรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่นกิจการที่ลงทุน
ล้มเหลว หรือเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวจากการ 
พนัน ฯลฯ และสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับโรคประจ�า
ตัวต่างๆ ที่รุมเร้าตัวเองและครอบครัว หากจะ
แก้ปัญหาการฆ่าตัวตายก็ต้องพยายามไปแก้ท่ี
ต้นตอเหล่านี้ 

ความพยายามในการแก้ที่ต้นเหตุนั้น
ต้องเริ่มจากการท�าให้สังคมตระหนักว่าการ
ฆ่าตัวตายเป็นเร่ืองใหญ่ที่น�าความสูญเสียมา
ให้ครอบครัว ประเทศชาติสูญเสียทรัพยากร
มนุษย์ไปมหาศาล มีโอกาสเกิดกับทุกคน 
ทุกชั้นวรรณะและทุกครอบครัว สังคมต้อง
ท�าให้เยาวชนได้เรียนรู ้และมีทักษะในการ 
จัดการแก้ปัญหาชีวิต นอกจากนี้ต้องหยิบยก
เรื่องโรคซึมเศร้ามาพูดกันว่าเป็นโรคที่มีโอกาส
เกิดขึ้นกับประชากรทุกเพศทุกวัย และเราแต่ละ
คนสามารถประเมินตนเองว่าเข้าข่ายการเป็น 
โรคซึมเศร้าหรือไม่ กระทรวงสาธารณสุขได้
ประยุกต์ข้อค�าถามง่ายๆ ให้ประชาชนได้ตรวจ
สอบตัวเองรวม 9 ข้อ https://www.dmh.
go.th/test/download/view.asp?id=22 
หากการตอบข้อค�าถามตามแบบคัดกรองนั้น 
พบว่าเรามีอาการเป็นโรคซึมเศร้า จะต้องเริ่มต้น 
ปรึกษาและเข้าสู่กระบวนการรักษา ไม่ได้เป็น
เรื่องอับอาย ไม่ใช่เป็นโรคจิต สังคมต้องไม่
รังเกียจ 

ช่วงที่ไปดูงานที่อเมริกาเม่ือสามสิบปี
ก่อน ที่ประชุมมีการน�าเสนอเร่ืองการควบคุม

อาวุธปืนพก (hand gun) ผมสงสัยว่าท�าไม
ในการประชุมวิชาการทางการแพทย์จึงมีหัวข้อนี้ 
เขาอธบิายว่าคนอเมรกินัฆ่าตวัตายมากขึน้เรือ่ยๆ 
และวิธีการที่ใช้คือการไปซื้อปืนพกมาแล้วยิง
ตัวตาย ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ
อเมริกานั้นเขียนไว้ว่าประชาชนมีเสรีภาพขั้น 
พื้นฐานในการซื้อหาและครอบครองอาวุธปืน 
เพื่อป้องกันตนเอง ดังนั้นปืนจึงมีการขายกัน 
แบบง่ายๆ ไม่มข้ีอจ�ากดัใดๆ มกีารจดันทิรรศการ
ปืนรุ ่นใหม่ๆล่าสุด เหมือนบ้านเราจัดงาน 
มอเตอร์โชว์ ทางการแพทย์ก็พยายามชักชวนให้
มกีารควบคมุมใิห้หาซ้ือปืนกนัได้ง่ายๆ เนือ่งจาก
การพยายามฆ่าตัวตายนัน้มกัจะเป็นเสีย้วอารมณ์
ทีด่เูหมอืนโลกปิดสนทิไม่น่าอยูแ่ละไม่รูจ้ะอยูไ่ป
ท�าไม ไม่มีทางออกใดๆ เลย แต่หากผ่านช่วง
เสีย้วนาทหีรอืชัว่โมงนัน้ไปได้ ความพยายามกจ็ะ
ลดลง จึงมีข้อเสนอให้ควบคุมการขายอาวุธปืน  
ไม่สามารถซ้ือปืนพกได้ทันที ไม่ใช่อยากได้ปืน
แล้วกเ็ดนิเข้าไปในร้านขายจ่ายเงนิแล้วใช้ได้เลย  
ต้องเป็นการจองซือ้ล่วงหน้าและมารบัในสปัดาห์
ถัดไป แต่มาตรการควบคุมปืนไม่ประสบ 
ความส�าเร็จ เพราะสมาคมบริษัทผู้ผลิตและ 
ขายอาวุธปืน (American Rifle Association) 
มีพลังทางการเมืองสูง จะออกกฎหมายอะไรที่
ท�าให้ยอดขายตกก็จะมีการวิ่งเต้นให้กฎหมาย
นั้นแท้งไป ในปัจจุบันนอกจากการเอาปืนมา 
ฆ่าตัวตายแล้ว ยังเอาปืนไปกราดยิงฆ่าคนอื่น 
ดังข่าวที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในรอบสิบปีนี้

วันหนึ่งผมไปอ่านเจอเรื่องของสาธุคุณ 
แชด วาราห์ (Chad Varah) ที่เป็นคนเริ่ม 
ก่อตั้งโครงการสายด่วนส�าหรับคนที่ก�าลังคิด
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จะฆ่าตัวตายในอังกฤษและต่อมาโครงการนี้ได้
ขยายไปอีกกว่า 38 ประเทศ สาธุคุณแชด เป็น
นักบวชในคริสตศาสนานิกายแองกลิกัน เมื่อ
เริ่มบวชใหม่ๆ ได้มีคนเชิญท่านไปท�าพิธีศพ
ให้กับหญิงสาวอายุ 14 ปีคนหนึ่งที่ฆ่าตัวตาย
เพียงเพราะเริ่มมีประจ�าเดือนและเกิดกังวลว่า
ตนเองเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นเรื่อง
น่าอับอายมากในยุคนั้น พอเสร็จพิธีท่านก็กลับ
มาด้วยความเศร้าและถามตัวเองว่าการเป็นสงฆ์
ที่ไปท�าพิธีเมื่อคนตายแล้วนั้นก็ดีอยู่หรอก แต่
หากได้ช่วยท�าอะไรบางอย่างไม่ให้เธอฆ่าตัวตาย
ได้น่าจะตรงกบัพระประสงค์ของพระเจ้ามากกว่า 
เนือ่งจากท่านเป็นคนทีมี่ความสามารถหลายด้าน 
โดยเฉพาะการเข้ากับผู้อื่น จึงเกิดความคิดว่า 
หากได้พูดคุยกับหญิงคนนี้ก่อน ท่านน่าจะ
สามารถเกลีย้กล่อมให้เปลีย่นใจได้ ความฝันมา
เป็นจริงในปี 1953 เมื่อท่านได้เป็นเจ้าวัดในเขต
ลอนดอนจึงประกาศให้เบอร์โทรศัพท์ของวัดที่
มีเลขสวยลงท้ายด้วย 9000 ให้เป็นเบอร์ส�าหรับ
คนที่คิดจะฆ่าตัวตายโทรมาขอค�าแนะน�าหรือ
จะมาพบก็ได้ ใหม่ๆก็ไม่มีคนมารับบริการ แต่
เนื่องจากมีเพื่อนเป็นนักข่าว เพื่อนๆเลยช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้เรียกสายด่วนนี้ว่า “สะมาริตัน  
(Samaritans)” เวลาผ่านไปคนก็มาหาหรือ
โทรเข้ามามากข้ึน พอได้พูดคุยปรึกษาแล้วก็
รู้สึกสบายใจขึ้น หลายคนที่คิดจะฆ่าตัวตายก็
ไม่ท�า เกิดการบอกต่อๆ กันไป แต่พอมีคน
มากขึ้นก็บริการกันไม่ทัน เพราะแต่ละคนต้อง
ใช้เวลาคยุกนันาน ท่านสาธคุณุจงึขออาสาสมคัร
มาช่วยเป็นคนรับสายและชวนคุยแก้ขัดระหว่าง
ที่รอท่าน ปรากฏว่าพอคุยกับอาสาสมัครแล้ว

ไม่มีใครมาคุยกับท่านอีก ท่านก็ตกใจคิดว่าคน
ที่มีปัญหานั้นคงไม่พอใจที่รอนาน แต่ปรากฏว่า
ตรงกันข้าม เพียงได้พูดคุยกับอาสาสมัครและรู้
ว่ามคีนเตม็อกเตม็ใจรบัฟังปัญหากท็�าให้สบายใจ
ขึ้นแล้ว หลักการส�าคัญคือรับฟังทุกปัญหาโดย
ไม่วินิจฉัยหรือด่วนสรุปว่าดีหรือไม่ดี (Non- 
Judgemental listening) สาธุคุณแชดจึง
ขยายงานสายด่วนไปท่ัวท้ังเกาะอังกฤษและข้าม
ไปหลายประเทศ ในประเทศไทยก็มีงานของ 
สะมาริตันให้บริการอยู่ สมาคมคาทอลิกเองก็
ท�าเรื่องสายด่วนรับฟังปัญหาต่างๆ อยู่หลายปี 

ในความเชื่อของทุกศาสนาชีวิตมนุษย์
นั้นมีค ่าที่สุด โดยเฉพาะในความเชื่อของ 
ครสิตชนท่ีถอืว่าชวิีตไม่ได้เป็นของเราแต่เป็นของ 
พระเจ้า เราจึงไม่สามารถที่จะฆ่าผู้อื่นหรือแม้
กระทั่งฆ่าตัวเอง แนวโน้มของสังคมเราจะ
พบเห็นการฆ่าตัวตายมากขึ้นเรื่อยๆ เราจึงต้อง
ให้ความส�าคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นี้ทั้งที่ต้นทางและปลายทาง ไม่ซ�้าเติมแต่พร้อม
ช่วยเหลือผู้ที่พบวิกฤตในชีวิต เพื่อให้เขาผ่าน
พ้นช่วงเวลาที่ยากล�าบากเหมือนชาวสะมาเรีย 
ผู้ใจดีในบทพระวรสาร (ลูกา 10:29) ที่พระเยซู 
คริสตเจ้าทรงสอนเราไว้ 
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท์

 Prince Cardinal  = เจ้าพระคุณท่านพระคาร์ดินัล
 Prince Primate  = เจ้าพระคุณเอกอัครสมณะ (ของประเทศ)
 Prince Bishop  = เจ้าพระคุณพระสังฆราช
 Prince Archbishop = เจ้าพระคุณพระอัครสังฆราช
 Prince Abbott  = เจ้าพระคุณอธิการ
 Prince Provost = เจ้าพระคุณอธิการ
 Prince of the Apostles = เจ้าพระคุณองค์ประมุขอัครสาวก (หมายถึงนักบุญเปโตร) 
 Prince of the Church = เจ้าพระคุณท่านแห่งพระศาสนจักร 
   (หมายถึงพระคาร์ดินัล)
 Prince of the Peace  = เจ้าแห่งสันติ (หมายถึงพระเยซูเจ้า)
 Prince of life = เจ้าชีวิต (หมายถึงพระเยซูเจ้า)
 Prince of devils  = 1) เจ้าแห่งปีศาจ 2) จอมปีศาจ (หมายถึงเบเอลเซบูล)
 Prince of the world  = เจ้าแห่งโลก
the principality  = เทพเจ้า
the principalities = เทพนิกรเจ้า (principatus-ละติน อฟ 1:21)
   เทพนิกรนายผู้ทรงเดชานุภาพ (คส 2:15) 
principle = หลักการ
prior = อธิการบ้านคณะนักบวช (religious order) 
   หรืออธิการอารามนักพรต
 prioress = อธิการิณีอารามนักพรต
priviledge = สิทธิพิเศษ เอกสิทธิ์ อภิสิทธิ์ 
 Pauline privilege = สิทธิพิเศษนักบุญเปาโล
 Petrine privilege = สิทธิพิเศษนักบุญเปโตร 
procession = ขบวนแห่
 religious procession = ขบวนแห่ทางศาสนา 
Procession in God  = กระบวนการในพระเจ้า 
   (การเกิดสภาวะพระตรีเอกภาพของพระเจ้าหนึ่งเดียว)
procreation = การมีบุตร การสืบลูกหลาน

P
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ท่วงท�านองแห่งรัก
ผงศิลา 

วันหนึ่ง มีชายคนหนึ่งมาพบโสกราตีสและกล่าวกับท่านว่า “ฟังนะโสกราตีส ฉันอยากจะบอก
กับท่านว่า เพื่อนของท่านคนหนึ่ง...” “ขอเวลาสักครู่หนึ่ง” โสกราตีสกล่าวตัดบท “คุณได้กรองสิ่งที่ 
คุณจะพูดด้วยกฎสามประการแล้วหรือยัง”

“กฎสามประการคืออะไร” ชายคนนั้นถาม โสกราตีสตอบว่า “กฎข้อแรกคือความจริง  
คุณได้ตรวจสอบหรือยังว่า สิ่งที่คุณต้องการจะบอกกับฉันเป็นความจริง” “ฉันเพียงแต่ได้ยินเขาเล่ามา 
เท่านั้น” ชายคนนั้นกล่าวตอบ “แล้วกฎข้อท่ีสองคืออะไร” ชายคนนั้นถาม โสกราตีสตอบเขาว่า  
“กฎข้อทีส่องคือความดี สิง่ทีคุ่ณต้องการจะบอกกบัฉนัแม้คณุยงัไม่ได้ตรวจสอบมนั มนัเป็นสิง่ทีด่ใีช่ไหม”  
“ผมว่าในทางตรงกันข้าม มันเป็นสิ่งที่ไม่สู้จะดีนัก” ชายคนนั้นกล่าวตอบ

โสกราตีสถอนใจยาวก่อนที่จะกล่าวต่อไปว่า “อย่างนั้นเรามาดูกฎข้อสามกันเถอะ นั่นคือ 
ความจ�าเป็น สิ่งที่คุณจะบอกกับฉันมันเป็นสิ่งที่จ�าเป็นไหม” “พูดตามตรงนะ สิ่งที่ผมจะบอกมันไม่มี
ความจ�าเป็นเลย” ชายคนนั้นสารภาพ โสกราตีสยิ้มพลางกล่าวว่า “ถ้าสิ่งที่คุณต้องการจะบอกกับฉัน
มันไม่จริง ไม่ดี และไม่จ�าเป็น คุณลืมมันเสียเถอะ มันเป็นสิ่งที่ไร้ค่าและไม่มีประโยชน์ใดๆ ที่จะฟัง
หรือรับรู้”

โสกราตีสสอนเราว่า ก่อนที่เราจะพูดถึงคนอื่น เราน่าจะใช้กฎสามประการนี้เช่นกัน คือ สิ่งที่
เราจะพูดถึงผู้อื่นมันเป็นความจริงไหม? สิ่งที่เราจะพูดถึงผู้อื่นมันดีไหม? และสิ่งที่เราจะพูดถึงผู้อื่นมัน
จ�าเป็นไหม? ถ้ามันจริง ดี และจ�าเป็น เราก็สามารถพูดถึงผู้อื่นได้ แต่ถ้ามันขาดข้อใดข้อหนึ่ง หรือ 
ขาดทั้งสามข้อ ถ้าเราไม่พูดก็จะดีกว่า 

ชวนเราพึง

“ถ้าผู้ใดไม่ผิดพลาดด้วยวาจา ผู้น้ันย่อมเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ เขาบังคับร่างกาย

ทั้งหมดให้อยู่ใต้อำานาจได้... เราใช้ล้ินถวายพระพรพระเจ้าพระบิดา และใช้ล้ินสาปแช่งมนุษย์

ซึ่งถูกสร้างตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า ทั้งคำาถวายพระพรและคำาสาปแช่งล้วนออกมาจาก

ปากเดียวกัน พี่น้องทั้งหลาย ไม่ควรให้เป็นเช่นนี้เลย” (ยก 3:2 ,9-10)

กฎสามประการในการพูดถึงผู้อื่น
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พระพรที่ส�าคัญ 'วันเวลา'
ปริญ

คดิว่าพวกเราคงเคยได้ยนิเร่ืองเล่าต่างๆ 
มากมาย เคยหรือเปล่าเมื่อถึงเวลาหนึ่ง เราพบ
เรื่องจริงที่อยู่ในชีวิต ท�าให้คิดถึงเรื่องเล่าท่ีได ้
ฟังมาอย่างคาดไม่ถึง เหมือนกัน

ครั้งหนึ่งอาจารย์เล่าว่า พ่อกับแม่ให้
เงินเหรียญละ 10 สองเหรียญให้ลูกชายไปวัด  
บอกลูกว่า ไปวัดแล้วเอาเงินท�าบุญด้วยนะ  
ใช้ 1 เหรยีญแล้วไว้กนิขนม 1 เหรยีญ ลกูได้เงนิ 
แล้วก็เดินบ้างวิ่งบ้าง เล่นไปตามทาง เผอิญเงิน
เหรยีญสบิเหรยีญหนึง่ตกจากมอื แล้วกลิง้ลงไป

ในท่อระบายน�้า เจ้าเด็กชายหน้าเสียไปครู่หนึ่ง
ก่อนจะพูดออกมาว่า “โชคดีนะเรา เงินที่จะเอา
ไปท�าบุญกลิ้งตกท่อระบายน�้า......”

ครั้งนั้นในเวลาท่ีมีโอกาสยืนคุยกับ 
ผู ้ปกครอง เจ้านักเรียนตัวน้อยวิ่งมาสวัสดี 
คุณแม่หลังเลิกเรียน

“วันนี้หนูได้ออมเงินกับคุณครูรึเปล่า
ครับใช้ 50 แล้วออม 50 บาท”

 “ไม่ครับ” เจ้าลูกชายตอบ
 “อ้าวท�าไมล่ะ”

คุ้นๆ นะเรื่องนี้
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“หนูไปเล่นกับเพื่อนๆ ก่อนขึ้นเรียน  
หนูท�าเงินหาย ดีนะที่เงินออมหาย เงินทานขนม 
ไม่หาย”

 ............................
 คร้ังหนึ่งครูแซวพวกเราในชั้นเรียนว่า  

ถามจริงๆ เถอะ พวกเราอยู่ไกลพ่อไกลแม่  
เขยีนจดหมายถงึท่านกนับ้างหรอืเปล่า (แน่นอน
ในสมัยนั้น จดหมายดูเป็นการสื่อสารที่ดีใน 
ตอนน้ัน ไม่ได้มีโทรศัพท์ หรือโทรศัพท์เคลือ่นที่
หรือคอมฯ เหมือนทุกวันนี้) แล้วครูยังแซว 
พวกเราว่า จะตดิต่อพ่อแม่ดมูนัยากเยน็นะ แต่พอ 
จะท�าโน่นนี่ให้สาวๆ นี่รีบเชียว เล่นเอาพวกเรา
หัวเราะกนัลัน่ห้อง ไม่รู้ว่าถกูใจหรือแทงใจกไ็ม่รู้ 
แล้วก็แปลกนะบางอย่างขอจากพ่อแม่แต่ไม่เคย
ส่งผลถึงท่านเลย 

ครั้งนั้นมีโอกาสยืนคุยกับผู ้ปกครอง 
ท่านหนึง่ กเ็ป็นเรือ่งอาชพีการงาน แถมด้วยเรือ่ง
การงานการเงินที่ดูฝืดไปมาก ขณะคุยนั้นเอง  
เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น คุณแม่รับแล้วก็คุยอยู ่
ไม่นาน เมื่อวางสายก็เอ่ยกับฉันอย่างเรื่องเล่า
ของวันวานเลย

“ครูเอ๊ย เวลาเงนิไม่มีกรี็บโทรบอกเราว่า
แม่เตมิเงนิค่าโทรศพัท์ให้หน่อย เวลาเติมให้แล้ว  
เรากห่็วงอยากได้ยนิเสยีงลกูบ้าง เรยีนอยู่กรงุเทพฯ  
เป็นยงัไงบ้าง ไม่มีหรอก ไม่ถามทกุข์สขุเราด้วยซ�า้  
ได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็รีบพูดรีบสั่งเลย แม่..... 
เติมเงินค่าโทรศัพท์ให้หน่อย.......”

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

 ครั้งหนึ่งครูมักจะสอนให้เรารู ้ถึงวัน
เวลา แล้วกบ็อกเสมอว่าพ่อแม่มพีระคณุ อย่าลมื 
ช่วยเหลือท่านในอนาคต ทดแทนพระคุณท่าน  
มีเวลาก็หมั่นมาเยี่ยมมาหา เพราะยังไงด้วย 
ความเป็นพ่อแม่ยงัไงท่านกห่็วงเราซ่ึงเป็นลกูเสมอ  
ตามจริงเรื่องอย่างนี้ก็ได้ยินบ่อยนะ มันเลยเป็น
เรื่องน่าเบื่อไม่อยากฟังแล้ว

ครัง้นัน้วนัทีฉ่นัขบัรถกลบั ในเวลาเยน็ๆ 
ค�่าๆ ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น แว้บหนึ่งของความคิด 
ก็ผุดออกมาว่า มีหลายครั้งที่กลับจากท�างาน  
มีโอกาสขับรถผ่านบ้านของแม่ ก็ได้แต่คิดว่าแม่
ก็คงนั่งท่ีศาลาตามเดิม ไม่รู้จะคุยอะไรยิ่งรีบๆ 
ด้วย เอาไว้วันต่อไปมเีวลาเยอะๆ แล้วค่อยแวะหา 
แม่ดีกว่า ความคิดนั้นมันท�าให้จุกอยู ่ในอก  
น�า้ตาซึมนะ เพราะคดิว่าถ้าแม่ยงัอยู ่แม้เสีย้วเวลา 
น้อยๆ ก็อยากขับรถเข้าไปกอดแม่ อยากเข้าไป 
คยุด้วย แม้จะเป็นเรือ่งเดมิ หรอืแม้ไม่มเีรือ่งคยุ
ก็อยากมีแม่อยู่ใกล้ๆ แต่มันก็เป็นไปไม่ได้แล้ว

 ......................................
ครั้งหนึ่ง ครั้งนั้น มันมีในชีวิตเรา 

หรือเปล่า บางเรื่องเป็นเรื่องเล่า บางเรื่องเป็น 
เรื่องที่อ่าน บางเรื่องเป็นเรื่องในวงสนทนา ฯลฯ  
แต่ท่ีแน่ๆ เรื่องราวในชีวิตของเราไม่มีอะไร 
ที่ต่างกัน “เราจะรู้จักเก็บเกี่ยววันดีๆ ไว้ในชีวิต 
ให้มากได้สักเท่าไหร่ อย่ามัวแต่รอวันอื่นๆ บาง
ครั้งวันดีๆ อย่างนั้นมันไม่อาจหวนกลับมา 
ได้อีกแล้ว ชีวิตจึงเป็นอะไรท่ีต้องท�าสิ่งดีๆ  
ให้แก่กนัมากกว่าบ่ันทอนก�าลงัใจของกนั เพราะ 
ชีวิตของเราในโลกนี้ช่างสั้นเหลือเกิน” 
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ผ่านมา 55 ปี พอจะมีเรื่องเล่าสู่กันฟัง
จันทรา กาญจนบัตร

 ดฉินัได้อ่านไลน์ทีเ่พือ่นๆ ส่งมา ซึง่มบีาง
เรื่องที่น่าใจและอยากแบ่งปันให้กับท่านผู้อ่าน  
และบรรดาแฟนคลับ เพราะเชื่อว่าผู้อ่านจะได้ 
แง่คิด มุมมอง ที่ดีๆ เหมือนดิฉัน และจะ
สามารถน�าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อมี
เหตุการณ์ท�านองนี้เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคล...

ยายแป้น หญิงชราคนหนึ่งที่ได้เข้าไป
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นเวลานาน
นับเดือน เธอเหงาและว้าเหว่มาก ไม่มีลูกหลาน 
ญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆ แวะมาเยี่ยมเธอเลย  
จะมีก็แต่พวกพยาบาลสาวที่เข้ามาดูแลด้วย
ใบหน้ายิ้มแย้ม ที่พอจะท�าให้เธอรู้สึกอุ่นใจขึ้น
มาบ้าง

ยายแป้นจ้องมองดูต้นมะม่วงที่ปลูก
ติดกับห้องผู้ป่วยของเธอ มันสูงใหญ่และคงจะ
ปลูกมานานแล้ว ใบของมะม่วงเริ่มร่วงหล่นไป
ทีละใบ ท�าให้ใจของยายแป้นยิ่งห่อเหี่ยว คงจะ
เหมือนชีวิตที่ไร้คุณค่า แม้แต่ลูกที่เธอรักท่ีสุด 
ก็ไม่เคยเห็นแม้เงาหรือส่งเสียงตามสายมา 
บ้างเลย

ยายแป้นพูดกับพยาบาลด้วยเสียงท่ี 
แผ่วเบาว่า “ยายจ้องดใูบไม้จากต้นมะม่วงนีท้กุวนั  
เมือ่ใดเหน็ใบสุดท้ายทีร่่วงหล่นลงพืน้ ก็หมายถงึ
วนัสุดท้ายของยายทีจ่ะอยูบ่นโลกนี”้ “ยายรูแ้ล้วว่า 
ไม่มีใครรักยายเลย” ยายพูดไปน�้าตาของยายก็
เริ่มไหลอาบแก้มด้วยความขมขื่น

พยาบาลสาวมองหน้าคุณยายด้วย 
ความรู้สึกเศร้า และตัวคุณยายเองก็เหมือนจะ

หมดแรงบันดาลใจ หมดก�าลังใจ ไม่หลงเหลือ
เรีย่วแรงทีจ่ะต่อสูช้วีติต่อไป พยาบาลสาวคดิในใจ 
ว่าเธอควรจะท�าอะไรบางอย่างเพื่อช่วยคุณยาย 
ผู้น่าสงสารคนนี้

เวลาผ่านไปจากวนั เป็นเดอืน จากเดอืน 
เป็นสองเดอืน แต่ใบไม้ใบนัน้กย็งัยดึติดอยูก่บักิง่
ของมัน ไม่ได้ร่วงหล่นไปไหน และแล้ว วันเวลา 
ทีร่อคอยกม็าถงึ ท้องฟ้าสดใสปราศจากเมฆ เช่น
เดียวกับยายที่ลืมตามองใบไม้ใบนั้น เสียงใสๆ  
ร้องเรยีกมาแต่ไกล “แม่จ๋าๆ นชุมาหาแม่แล้วค่ะ 
นุชจะมาอยู่เฝ้าแม่ทุกวัน จนกว่าแม่จะหายและ 
กลับบ้านได้ เราจะอยู่พร้อมหน้ากันกับหลาน 
นะคะ และที่นุชไม่ได้มาเยี่ยมแม่นั้นก็เพราะ
นุชโดนรถชนจนแขนหัก ต้องนอนพักอยู่ท่ีโรง
พยาบาล 2 เดือน นุชไม่กล้าบอกแม่ เพราะกลัว
แม่กังวล และเพิ่งรู้จากพยาบาลว่าแม่คิดถึงนุช 
และอยากกลบับ้าน... นชุรกัแม่ท่ีสดุค่ะ” นชุ คอื 
ลูกสาวของยายแป้น เธอคิดถึงผู้เป็นแม่จนกลั้น
น�า้ตาเอาไว้ไม่อยู ่ทัง้วิง่ทัง้เดนิและโผเข้ากอดแม่  
ละล�่าละลัก สะอึกสะอื้น พูดไปร้องไห้ไปเหมือน 
เด็กๆ...

นุชสวมกอดแม่แน่น ร้องไห้กันด้วย
ความปลื้มปีติที่แม่ลูกได้พบกันอีก “ฟ้าหลังฝน  
งามตาจรงิๆ” เหมอืนกบัชวีติของคนทีม่นักไ็ม่ได้
เลวร้ายไปหมด ต้องมีสิ่งดีๆ เข้ามาผสมผสาน 
อย่าท้อแท้ มองหาทางออก และยิ่งเราเป็นลูก
ของพระเจ้า พระบิดาผู้ใจดี พระองค์ทรงเมตตา
และช่วยเราแน่ๆ ขอให้เรามีความเชื่อและวางใจ

คิดดี คิดบวก
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ในพระองค์
และแล้วยายแป้นกก็ลบักลายเป็นคนใหม่  

โลกเป็นสีชมพูอีกครั้ง ทุกอย่างดูสดชื่น ท�าให้ 
เบิกบานใจ อาการของยายแป้นกลับดีวันดีคืน
และได้กลับบ้าน ลูกสาวมารับ ชีวิตมีความหวัง 
สดชื่นแจ่มใส เธอไม่โดดเดี่ยวอีกแล้ว

พยาบาลผู้ใจดีเดินลงไปที่ต้นมะม่วง 
ต้นนั้น แล้วดึงพลาสเตอร์ที่เขาติดใบไม้ใบ
สดุท้ายนัน้ออก พร้อมกบัยิม้น้อยยิม้ใหญ่ หวัใจ
พองโตด้วยความปลืม้ใจ สขุใจทีช่่วยต่อชวีติและ
ความรู้สึกของยายแป้น ด้วยเพียงแค่ใบไม้ใบ
เดยีว และเขาใส่วิญญาณของการเข้าใจความรูส้กึ 
ของผูป่้วยทีเ่ปรยีบเสมอืนญาต ิทัง้ยงัมคีวามเมตตา 
และใส่ใจผู้ป่วยเป็นพิเศษโดยการติดต่อและโทร
ไปหาลกูสาวของคณุยายโดยบอกว่า “แม่รอคอยลกู
ทกุวนั” เพยีงแค่นีก้ช่็วยต่อลมหายใจ ช่วยยดือาย ุ
ของยายคนหนึ่งไปได้อีกค่ะ

ดฉินัมอีกีเรือ่งหนึง่ทีไ่ด้ดจูากคลปิวดิโีอ 
จึงอยากจะเล่าให้ฟังคอื จากภาพเราจะเหน็แหม่ม
ชราวัย 80 ปี ที่มีท่าทางแข็งแรงและยิ้มด้วย
ใบหน้าที่มีความสุข เธอนั่งอยู่ที่เก้าอี้บนดาดฟ้า
ของเรอืส�าราญ ทีร่่องรอยอยูใ่นแม่น�า้ไรน์ หากเรา 
มองดูเผนิๆ กไ็ม่เห็นมีอะไรแปลก เพราะคนโดยสาร 
ทางเรอืเรากส็ามารถพบเหน็ได้ทกุเพศทกุวยั แต่
แปลกตรงที่มีชายหนุ่มพิธีกรจากรายการชื่อดัง
เดินเข้าไปสัมภาษณ์เธอ

จากภาพทีเ่ราเหน็เธอนัง่คนเดียว ปราศจาก 
เพือ่นหรอืลกูหลาน และพธิกีรยงัได้ถามกปัตนับน
เรอืล�านัน้ด้วยว่า เธอเป็นใคร? มาคนเดยีวหรอื?  
แล้วกไ็ด้รบัค�าตอบว่า “เธอชอบเรอืส�าราญล�านีม้าก  
มาอยู่เป็นเดือนไม่ขึ้นฝั่งเลย” แล้วพิธีกรชายจึง

เข้าไปทกัทายแหม่มคนนัน้เพือ่ขอสมัภาษณ์ และ
ได้รับค�าตอบจากเธอว่า “ดิฉันเหลือคนเดียว 
ไม่มลีกู และสามกีเ็พิง่เสยีชวีติไปเมือ่เรว็ๆ นี ้จงึ 
ตัดสินใจ จองตั๋วเรือหลายๆ สิบรอบ เพื่อจะได้
ส่วนลดมากขึน้ ในเรอืล�านีม้สีวสัดกิารมากมาย ฉนั
ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลบ้าน ไม่ต้องกวาด
เช็ดถูบ้าน เพราะฉันขายบ้านไปแล้วและได้เงิน
ก้อนใหญ่ ฉันไม่ต้องห่วงเรื่องอาหาร เพราะมีให้
ทานท้ัง 3 ม้ือบนเรอืล�านี ้และมีอาหารหลากหลาย 
ให้เลอืก ฉนักนิได้ทกุอย่าง ไม่จ�าเจ ไม่ต้องท�าเอง  
มเีจ้าหน้าทีม่าดแูลเรือ่งห้องนอนให้ ทกุอย่างสะอาด  
พวกเขาบริการและต้อนรับดิฉันอย่างดี เมื่อใด 
ป่วยกม็หีมอมพียาบาลในเรอืมาช่วยรกัษา และผูค้น 
ทีผ่่านไปมากท็กัทาย พดูคยุ เปลีย่นหน้าตลอด ไม่
เคยเหงา อากาศกบ็รสิทุธิ ์ไม่มมีลภาวะสิง่แวดล้อม 
ทีเ่ป็นพษิ สรปุว่าวธินีีด้ทีกุอย่าง จรงิไหมคะ” พธิกีร 
ชายถงึกบัอึง้ในค�าตอบและความคดิของหญงิชรา 
คนนี้ ที่เธอเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิต เพื่อให้
ทุกอย่างลงตัว เธอลิขิตชีวิตในบั้นปลายของเธอ
เองด้วยความคิดที่น่าฉงนในแบบของเธอ

ดิฉันเข้าใจว่า คนเราทุกคนก็มีเหตุผล
ของตวัเองด้วยกนัทัง้นัน้ และส�าหรบัคนทีต้่องการ 
ความเป็นส่วนตัว อยากมีอิสระในการใช้ชีวิต  
แต่ก็คงมิใช่ว่าจะไม่สนใจใครๆ เลย เพราะเรา
ทกุคนยงัต้องอยูร่่วมกนัในสงัคม ยงัต้องสือ่สาร
และมปีฏสิมัพนัธ์อนัดต่ีอกนั และเหนอืสิง่อืน่ใด  
เราต้องมีความเชื่อ ความศรัทธาและความไว้ใจ
ในองค์พระผู ้เป็นเจ้า ซ่ึงเราจะไม่โดดเดี่ยว 
และไม่เหงา แต่เราจะสวดภาวนาและหาเวลา 
พูดคุยกับพระองค์ได้ทั้งในยามทุกข์และเวลา
สุขใจค่ะ 

อุดมศานต์ สิงหาคม 2018  49 

crist 1-80 August 61.indd   49 8/2/61 BE   5:29 PM



ภาพเคียงค�า 
วีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์

“จุดหมายอยู่ที่ใด”
 .....ในโลกแห่งการแข่งขัน ควรสร้างสรรค์ปันนำ้าใจให้คนเห็น

อย่ามุ่งมั่นจนออกนอกประเด็น เลยลำ้าเส้นจริงจังเพียงหวังชัย

 .....ต้องการผลเพียงแค่แพ้ชนะ ไม่ลดละพระมารคิดการใหญ่

จนมองข้ามความดีเพื่อมีชัย ลืมนำ้าใจคือหลักนักกีฬา

 .....ทำาสิ่งใดให้มีสปิริต เสริมความคิดสร้างสรรค์ก็หรรษา

ให้สวยสดงดงามตามเวลา เป็นอาภาส่องสว่างทางจิตใจ

 .....อย่ามองความเป็นคนด้วยเสื้อผ้า เครื่องประดับหรูหราที่สวมใส่

นาฬิกาเพชรทองที่ยองใย ใช่เดินไวกว่าเรือนอื่นหลักหมื่นพัน
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ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีขาว 

“ผมด�าน�้าด้วยความหลงใหลและรู้สึก
แปลกใจเสมอว่าท�าไปเพื่ออะไร จนกระทั่งเมื่อ
สองสัปดาห์ที่แล้วผมจึงได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่ผมได้
เตรียมตัวมาทั้งชีวิต”

นั่นคือค�าให ้สัมภาษณ์ของ จอห์น  
โวลนัเธน (John Volanthen) นกัด�าน�า้ชาวองักฤษ 
ผู้ร่วมปฏิบัติการช่วยชีวิตค้นพบทีมนักฟุตบอล
และโค้ชฟตุบอลหมูป่า 13 ชวิีตทีต่ดิอยู่ในถ�า้หลวง 
ขุนน�้านางนอนจังหวัดเชียงราย เป็นคนแรก

ดูเหมือนว่าเขาค้นพบว่า สิ่งท่ีเขาท�ามา 
ท้ังชีวิตนั้นมีคุณค่าและมีจุดมุ ่งหมายอะไร 
บางอย่าง นั่นคือเพื่อช่วยชีวิตคนอื่น การช่วย 
ทีมหมูป่าทั้ง 13 ชีวิตนั่นเอง

ในท�านองเดยีวกนัโค้ชเอกทีไ่ด้ฝึกสมาธิ
ภาวนามาตลอด 8 ปีก็เพื่อจะมาใช้ในตอนท่ี 

“สิ่งที่ท�าด้วยความหลงใหล…
ท�าไปเพื่อ…อะไร?”

ติดถ�้า ไม่ใช่ใช้เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ใช้เพื่อ 
ช่วยคนอื่นด้วย

....

ผมก็ เลยมาคิดต ่อยอดไตร ่ตรอง 
เพิ่มเติมว่า

ในชีวิตเราคงมีสิ่งที่เราหลงใหลหรือท�า
อยู่โดยเรายังไม่รู้ว่าเราท�าไปเพื่ออะไร

จนวันหนึ่งเมื่อเราได้ประสบเหตุที่ท�าให้
เราได้ใช้มัน เราจึงเห็นคุณค่าและความหมาย
ของสิ่งที่เราท�ามาตลอดว่ามีจุดมุ ่งหมายเพื่อ 
บางสิ่งบางอย่างที่ส�าคัญกับชีวิตของเราและชีวิต
ของคนอื่น

.....

นกับุญอกิญาซีโอ ประสบเหตุจากทางรบ
กบัการฝ่ายตรงข้าม ท�าให้ท่านต้องผ่าตดักระดกู
ขาท่ีแตกละเอียดและพักฟื ้นอยู ่ในปราสาท 
โลโยลาเป็นเวลานาน

ท่านอยากอ่านหนงัสอืนยิายทางโลก แต่
ปรากฏว่าในปราสาทนั้นมีเพียงหนังสือประวัติ
พระเยซูเจ้าและนกับุญท้ังหลาย ... ในช่วงท่ีท่าน
พักฟื้นนั้น ท่านสังเกตว่าจิตใจของท่านมีสอง
ด้านด้านหนึ่งคือความส�าเร็จทางโลก เป็นทหาร 
มีความกล้าหาญต่อสู้ มีนางในดวงใจ อีกด้าน
หนึ่งคือการติดตามพระเยซูเจ้า รักรับใช้พระเจ้า
และเพื่อนมนุษย์
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ภาวะสองด้านภายในจิตใจเกิดขึ้นสลับ
กันไปมา ท่านสังเกตเห็นความบรรเทาใจและ
ความแห้งแล้งใจสลบักนัไปมาเช่นกนั จนในทีส่ดุ
ท่านเกิดความประหลาดใจว่าใจของท่านดื่มด�่า
ลึกซึ้งและบรรเทาใจ จนท�าให้ท่านเลือกติดตาม
พระเยซูเจ้าในที่สุด

หลังจากนั้นท่านจึงเดินทางตามการ
ดลใจของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นทั้งการแสวงหา 
น�า้พระทัยของพระเจ้าและการรับใช้เพือ่นมนษุย์
ไปพร้อมๆกัน

จากประสบการณ์ชวีติและจติใจของท่าน
นี้เอง ท�าให้ท่านได้เขียนหนังสือคู่มือและน�าการ
ปฏิบัติจิต เพื่อช่วยให้ผู้สนใจแสวงหาพระเจ้า
อย่างลึกซึ้งได้ฝึกปฏิบัติกันอย่างจริงจังแม้ว่า 
ในขณะนั้นท่านยังเป็นฆราวาสอยู่ก็ตาม

การฝ ึกปฏิบัติจิตที่ท ่ านท� านี้ยั งคง
สืบทอดให้ผู้คนทีส่นใจได้ปฏบิตัมิาจนถงึปัจจบุนั 
แม้ว่าเวลาผ่านมานานเกือบ 500 ปีแล้วก็ตาม

ดังนั้น เราจะเห็นว่าสิ่งที่ เราท�าด้วย
ความหลงใหลหรือด้วยใจรักนั้นมีจุดมุ่งหมาย
ท่ีมีคุณค่าทั้งส�าหรับตัวเราเองและคนอื่นอย่าง
แน่นอน

สิ่งหนึ่งที่ดึงดูดใจผมมากที่สุดเม่ือผมมี
โอกาสก็เงียบแบบนกับุญอิกญาซีโอครั้งแรกเมื่อ
ผมอายุ 23 ปี คือหัวข้อเรื่อง “จุดมุ่งหมายใน
การเกิดมาเป็นมนุษย์”

ผมตื่นเต้นและประหลาดใจเป็นอย่าง
มาก คิดในใจว่ามีคนเขียนให้ค�าตอบเรื่องนี้
ด้วยหรือ?

ผมร�าพึงภาวนาอย ่างตั้ งใจและได ้ 
ค�าตอบจุดมุ่งหมายชีวิตของผม 3 ประการคือ

1) แสวงหาน�้าพระทัยพระเจ้า

2) รักรับใช้เพื่อนมนุษย์

3) พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรและ
การให้ค�าปรึกษา

มาจนถึงวันนี้ ผมมีโอกาสสนับสนุน
ผู ้คน ทั้งผู ้ใหญ่และเยาวชนในการค้นพบ 
จดุมุง่หมายชวีติตามแนวทางของนกับญุอกิญาซโีอ

นักบุญอิกญาซีโอให ้หลักพิจารณา 
จุดมุ่งหมายชีวิต สรุปสิ่งส�าคัญอย่างสั้นๆ เป็น
ภาษาปัจจุบันได้ว่า

จุดหมายชีวิตของมนุษย์ก็คือ รัก รับใช้
พระเจ้า ... รัก รับใช้เพื่อนมนุษย์ 

สรรพสิ่งต่างๆในโลกมีไว้เพื่อช่วยให้
มนุษย์บรรลุจุดหมายชีวิตดังกล่าว

เพราะเหตุนี้มนุษย์จึงควรใช้สรรพสิ่ง
ต่างๆ เท่าที่ช่วยให้ตนบรรลุจุดหมายชีวิต

ให้เราปรารถนาและเลอืกเฉพาะสิง่ทีเ่อือ้
อ�านวยมากที่สุดต่อการบรรลุจุดหมายที่เราเกิด
มาเป็นมนุษย์

เดก็หญงิคนหนึง่หลงใหลในการเล่นเกม
คอมพวิเตอร์ และเล่นเกมในมอืถอืเป็นอย่างมาก 
ปัจจุบันเธอเป็นนักวางแผนในองค์กรระดับชาติ
แห่งหนึ่ง ต่อมาเธอได้ค้นพบว่า ชีวิตของเธอนั้น
เกดิมาเพือ่ช่วยเหลอืเพือ่นมนษุย์ ทักษะท่ีได้จาก
เกมนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนงาน
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 

หนุ่มคนหนึ่งหลงใหลในการเรียนภาษา
จีนกวางไส ซึ่งเป็นภาษาที่ไม่มีผู ้สนใจเรียน
น้อยมากและภายหลังสาขานี้ก็ต้องปิดลงไป ... 
อย่างไรก็ตาม หลายปีต่อมา หนุ่มคนนี้เรียน
จบแล้วไปท�างานในองค์กรด้านงานรับใช้สังคม
ระดับประเทศแห่งหนึ่ง เขากลายเป็นผู้บริหาร
รุ ่นใหม่ที่มีอายุน้อยแต่ได้รับการยอมรับจาก
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องค์กรและชุมชนที่เขาท�างานอยู่ ... เพราะเขาใช้
ความสามารถด้านภาษาจนีกวางไสในการสือ่สาร
แก้ไขความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์
ให้กับชุมชนและองค์กรได้อย่างที่ไม่เคยมีใคร
ท�ามาก่อน

เขากล่าวว่า แต่ก่อนนั้นเขาไม่รู้ว่าเขา
เรียนภาษาจีนกวางไสไปท�าไม ... รู้แต่ว่าใจมัน
ชอบ ใจมันรัก ... แต่มาวันนี้ เขารู้แล้วว่า เขา
เรียนภาษาจีนกวางไสมาเพื่ออะไร ... 

....

แล้วท่านผู้อ่านล่ะครับ ท่านคงได้ค้น
พบเช่นกันว่า อะไรเป็นสิ่งที่ท่านท�าด้วยความ
หลงใหล มาตลอดชีวิตของท่าน ... และสิ่งนั้นมี
จดุมุง่หมายเพือ่บางสิง่บางอย่างทีม่คีณุค่า ท้ังต่อ
ชีวิตของท่าน และต่อชีวิตของคนอื่น ......

ขอพระเยซูเจ้าและแม่พระอวยพรท่าน 
อวยพรทุกคนในครอบครัวของท่านให้ค้นพบ
สิ่งที่มีคุณค่า มีความหมายกับชีวิตของท่านและ 
คนอื่นเพิ่มมากยิ่งๆ ขึ้นไปนะครับ

  

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. 09-3445-1665 
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อุปสรรคและปัญหามีอยู่คู่กับชีวิตของ
คนเราตลอดชีวิต......

เพราะเหตุใด คนบางคน ชีวิตมีแต่
ปัญหา พบเจอแต่อุปสรรค จงึท�าให้ชีวิตไม่ไปไหน
เสียที ซ�้ายังถดถอยลงเรื่อยๆ เหมือนเคราะห์ซ�้า  
กรรมซัด ให้จมดิน

เพราะเหตุใด คนบางคน ชีวิตเจอกับ
อุปสรรค เผชิญกับมรสุมชีวิต มีประสบการณ์
กบัเรือ่งความล้มเหลว จนท�าให้ชวีติในวนันี ้เป็น
คนที่ประสบความส�าเร็จ

อะไรคือความแตกต่างกัน ระหว่างคน
ที่ชีวิตไม่ไปไหน กับคนที่ชีวิตไปไหนต่อไหนได้
อย่างไร้ขดีจ�ากดั ทัง้ทีส่ิง่ทีเ่หมอืนกนัในชวีติของ
คนเราทุกคน คือ คนเราทุกคน ล้วนพบเจอกับ
อุปสรรคในชีวิต

ลองพิจารณาดูช่องตารางต่อไปนี้ใน
แต่ละหมายเลย แล้วตอบว่า เรามักจะอยู่ใน
ตัวเลขใด

1. ไม่มีอปุสรรค ไม่มีปัญหา คนส่วนใหญ่ 
มีความปรารถนาที่จะอยู่ในหมายเลขนี้มากท่ีสุด 
เพราะรูส้กึปลอดภยั จะท�าสิง่ใด ทกุอย่างไหลลืน่

ไปได้อย่างราบเรียบ ความส�าเร็จอยู่เพียงเอื้อม 
ใช้แรงพลังเพียงนิด สามารถพิชิตสิ่งที่ตั้งใจให้
เป็นไปดั่งหวังกันได้ มีแต่ เฮง เฮง เฮง 

หมายเลขนี้ คนมักจะมองข้าม และ 
มองไม่เหน็ คดิว่าเป็นเรือ่งธรรมดา เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ 
รอบๆ ตัวเราอยู่ในทุกๆ วันจนท�าให้เราขาดการ
สังเกตไป จนรู้สึกคุ้นชิน และมองข้ามสิ่งดีๆ ใน
ความธรรมดา ที่เกิดขึ้นในชีวิตไปได้ 

2. ไม่มีอุปสรรค มีปัญหา คนกลุ่มนี้ 
จะเริม่สร้างปัญหา พาลหาเรือ่ง ท้ังท่ีไม่มเีรือ่งให้
ต้องแก้ ไม่มีอุปสรรคใดๆ เข้ามา ด้วยการคิด
ยกเรื่องแย่ในครั้งอดีตมากวนให้ขุ่น หรือสมมติ
สถานการณ์ลบๆ ขึ้นมาเพื่อให้เกิดทุกข์ใส่ตัว 
สร้างสถานการณ์ลบๆ ให้เกิดขึ้นโดยไม่มีความ
จ�าเป็นใดๆ ที่จะต้องท�า ระรานคนอื่นอย่างไม่มี
เหตุผล จนท�าให้คนอื่นๆ หงุดหงิด จนเกิดเป็น
ประเด็น เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมา

สาเหตุหนึ่งอาจเพราะชีวิตอยู ่ในช่อง
หมายเลขหนึง่นานเกนิจนรูส้กึเบ่ือ จึงขดุเอาเรือ่ง
เก่าๆ มาคดิให้จติตก กงัวลอนาคต ให้จติสัน่คลอน  
อยูด่ีๆ  ได้ไม่นาน ต้องหาเรือ่งใส่ตัวให้ได้ คล้ายกบั 
ค�าที่ว่า “อยู่ดีไม่ว่าดี”

3. มีอุปสรรค มีปัญหา คนทุกคนบน
โลกนี้ ไม่ว่าเพศใด อายุเท่าไร เชื้อชาติไหน  
เผ่าพันธุ์ใด ล้วนแล้วแต่ต้องมีประสบการณ์กับ
การพบอุปสรรคด้วยกันท้ังนั้น ประสบการณ์
เหล่านี้ มีส่วนในการหล่อหลอมลักษณะของ
บุคลิกภาพของบุคคล ท�าให้คนเราแตกต่างกัน
ไปทั้งด้านความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการ

อุปสรรค กับ ปัญหา 

คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย มศว. 
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แสดงออกทางพฤติกรรม
เม่ือพบกับอุปสรรคในคร้ังแรก เรามัก

น�าอุปสรรคที่เจอมาคู่กับปัญหา เพราะมองว่า
อปุสรรคเป็นตวัขดัขวางเป้าหมาย ขดัขวางแผนที่
วางไว้ ท�าให้เกิดการสะดุด ตกหล่ม ตกหลุม 
ระหว่างทาง 

ว่ากันง่ายๆ ปัญหา “มักจะเกิด” ตามมา
เมื่อพบกับอุปสรรคในครั้งแรก แต่ทว่า เมื่อพบ
กบัอปุสรรคทีค่ล้ายคลงึกนัหรอืเหมอืนกนัในครัง้
ที่สอง สาม สี่ ปัญหาอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ 

เมื่อพบกับอุปสรรคในครั้งแรก ระยะ
เวลาในการอยู่กับปัญหาของคนแต่ละคนจะมี
ความแตกต่างกัน บางคนใช้เวลาอยู่กับปัญหา
มาก บางคนใช้เวลาอยู่กับปัญหาน้อยในการ
แก้ไขปัญหา อนัเนือ่งมาจากความสามารถในการ
ควบคมุสถานการณ์ของคนแต่ละคนนัน้แตกต่าง
กัน และการให้ “ค่า” และ “ความหมาย” ที่มี
ต่ออุปสรรคที่พบเจอนั้นแตกต่างกันด้วยเช่นกัน 

4. มอีปุสรรค ไม่มปัีญหา ในหมายเลขนี้  
ค�าว่าไม่มีปัญหา อาจจะแปลได้สองนัยยะ 

นัยยะแรก ไม่มีปัญหา คือ การแสร้ง
ไม่มองปัญหา ซุกกลบ เอาปัญหาหลบไว้ใต้
พรม เมื่อความแตก จะปัญหาที่คิด “เลี่ยง” จึง
กลายเป็นการ “เลี้ยง” ปัญหา ย้อนกลับไปเป็น
หมายเลข 3 ที่อาจสร้างให้เกิดทั้งปัญหาและ
อปุสรรคเพิม่ หลมุและหล่มของปัญหาจงึใหญ่ขึน้  
กว้างขึ้นและลึกขึ้น

ยิ่งบ่น ยิ่งหนี ยิ่งหมก ยิ่งซุก ยิ่งเหวี่ยง 
ยิ่งโทษกันไปมา ปัญหายิ่งอยู่นาน อย่างยืดเยื้อ 
และยืดยาว จนเจออุปสรรคใหม่ ท�าให้รู้สึกว่า 
ปัญหาไม่จบไม่สิ้น ปัญหาซ้อนปัญหา อุปสรรค

ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยดุไม่หย่อน จนเกดิความ
เหนือ่ยล้าทัง้กาย และใจ ใจหนึง่อยากยกธงยอม
แพ้ อีกใจต้องการระราน ดับเครื่องชน ให้ตาย
กันไปข้าง ไม่จบไม่สิ้น

นัยยะสอง ไม่มีปัญหา คือ การกล้า
เผชญิเพือ่แก้ไขปัญหา เพราะทราบดว่ีา อปุสรรค 
ยากที่จะแก้ สิ่งที่ง่ายคือ แก้ที่ปัญหา จะแก้ด้วย
ตัวเอง หรือระดมสมอง ร่วมหาทางเลือก เพื่อ
ให้ได้ทางออกที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ 
ปัญหา จะท�าให้เกิดการเรียนรู้และกลายเป็น 
“ปัญญา” ขึ้นมาได้ 

ยิ่งแก้ ยิ่งเผชิญ ยิ่งลับสมอง ยิ่งหา 
ค�าตอบให้กับปัญหา ปัญหาค่อยๆ จางไป แก้
ไปทลีะเปาะ เลาะไปทลีะปม จนปัญหาหายไปได้
ในที่สุด เกิดเป็นความโล่งใจ ภูมิใจที่ต่อกรกับ
ปัญหาให้หายไปได้ เมือ่หมดปัญหา ความเหนือ่ย
เริ่มหาย ความสบายเริ่มเกิด ได้พักได้ผ่อน  
ได้เพื่อน ได้เรียนรู้ เกิดปัญญาจากปัญหาท�าให้
พร้อมรับกับการเจอกับอุปสรรคครั้งใหม่ ในรูป
แบบเดิมว่า เอาอยู่ รับมือได้ 

 เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคครั้งใหม่ จึง
สร้างให้เกิดการรับรู้ใหม่ว่า “ไม่มีปัญหา” และ
พร้อมรับหรือสนุกกับ “อุปสรรค” เพราะเคยรู้ 
เคยเล่น เคยรับมือมาก่อน ท�าให้การรับรู้ใหม่นี้ 
สร้างให้ตนเองมองข้ามอปุสรรค ประหนึง่ไปอยูท่ี่
ช่องหมายเลข 1 เพราะไม่ได้มองว่าเป็นอปุสรรค
อีกต่อไป จึงไม่คิดว่าเป็นปัญหา

 ยิง่หากสามารถลบั “ปัญญา” จาก “ปัญหา”  
ที่พบเจอในอุปสรรคได้อย่างต่อเนื่อง อาจได้ยิน
คนกลุม่นี ้พดูกลบัมาอย่างกล้าแกร่ง “ยากกว่านี้
มีอีกไหม สนุกๆ ชอบๆ ท้าทายดี”  
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เยาวชนของเรา
นู๋นุ้ย...เยาวชน  

สวัสดีค่ะพี่น้องคริสตชนทุกท่าน คอลัมน์ 
“เยาวชนของเรา” ฉบับนี้ขอแนะน�าให้เพื่อน ๆ  รู้จัก
กับ อันนา สุชาดา จิตรบรรจง “ใหม่” เกิดวันที่  
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 อยู่บ้านเลขท่ี 65 
หมู่ 2 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
77130 เป็นสตับรุษุวดัแม่พระฟาตมิา บ้านแสงอรณุ 
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี มีอาชีพ ครู/ครูค�าสอน 
โรงเรยีนอรณุวทิยา และช่วยงานอภบิาลเยาวชน เป็น
ผู้ประสานงานเยาวชนของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
ด้วยค่ะ

แรงบันดาลใจ ทีท่�าให้เข้ามาร่วมส่วนในงาน
อภบิาลเยาวชน จะมาจากการท่ีครัง้หนึง่ สมยัทีด่ฉินั
เป็นเยาวชน ดิฉันไม่เคยมีโอกาสที่จะได้ไปร่วมค่าย
หรือชุมนุมเยาวชนเท่าที่ควร เคยไปแค่ครั้งหรือสอง
ครั้งเท่านั้น และเมื่อดิฉันได้มีโอกาสได้เข้ามาท�างาน
เยาวชน ดิฉันจึงรู้สึกอยากจะให้เยาวชนทุกคนได้มี
โอกาส ไปแสวงหาความรู ้ประสบการณ์ จากเพือ่นๆ  
เยาวชน ทีม่ารวมตวักนั จงึคดิว่าถ้ามโีอกาสได้ท�างาน 
เยาวชน ดฉินัจะเปิดโอกาส และพยายามน�าพาเยาวชน  
ไปรบัรู ้รบัประสบการณ์จากเพือ่นๆ เยาวชนรอบข้าง  
ให้ได้มากที่สุด

อันนา สุชาดา จิตรบรรจง

ผู้ประสานงานเยาวชน 
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
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บทบาทหน้าที่ของผู ้ประสานงานเยาวชน  
บางครั้งก็ไม่ได้ตามที่ใจคาดหวังไปซะทุกอย่าง  
หน้าที่ของผู้ประสานงานส�าหรับดิฉัน คือการเป็นได้
ทั้ง พ่อแม่ พี่ และเพื่อนของบรรดาเยาวชน ต้อง
พร้อมรับฟัง และพร้อมที่จะโอกาสเยาวชนได้มี 
ความคิดและท�าสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง โดยมีเราที่เป็น
ผู้สานงาน อยู่เคียงข้างพวกเขาเสมอและพร้อมที่จะ
ให้ค�าแนะน�ากับพวกเขาด้วยความเต็มใจ

กิจกรรมเยาวชนที่ประทับใจคือการน�า
เยาวชนไปใช้ชีวิตแบบสัมผัสชีวิต เวลาท่ีค่ายใหญ่ 
(ค่ายเยาวชนสังฆมณฑล/ค่ายผู้น�าเยาวชนคาทอลิก
ระดับชาติ) จัดขึ้น จะรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ท�าให้
เยาวชนได้ออกจากตัวเอง และพร้อมที่จะเรียนรู้ 
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตจากคนต่างถิ่น จากคนที่ 
ไม่รู้จัก และน�าเอาสิ่งที่ได้รับกลับไปใช้ได้อย่างเกิด
ประโยชน์

ความท้าทายของเยาวชนในสังฆมณฑล ท่ี
ก�าลังปฏิบัติงานอยู่ตอนนี้ คิดว่าคือการที่ต้องน�าพา
เยาวชนไปในทางที่ดี ให้พวกเขารู้จักการออกจาก
ตัวเอง เข้าร่วมงานกับวัดหรือสังมณฑลได้ด้วย
ความเต็มใจ ใฝ่รู้ ไม่ยึดติดกับกลุ่มเพื่อน พยายาม
แสดงออกถึงตัวตนของตนเอง

สมัยนี้ต้องยอมรับเลยว่า เยาวชนมาวัด มา
ช่วยกจิกรรมวดัน้อยลงไปมาก เหตผุลหลกัๆ มาจาก
การติดโซเชียล ติดเกม ติดเพื่อน ขาดการปลูกฝัง
ในเรื่องของการท�ากิจศรัทธา หรือการให้ส�าคัญกับ

ศาสนาของตนเอง เวลาของเยาวชนส่วนใหญ่จะหมด
ไปกับการใช้สื่อและเทคโนโลยี จนท�าให้ไม่สนใจ
ศาสนาและคิดกันไปว่า ศาสนาไม่ส�าคัญ!!!

สิง่ทีจ่ะช่วยส่งเสรมิให้เยาวชนมามส่ีวนร่วม
มากขึ้น ต้องเริ่มจากการหากิจกรรมที่เข้ากับพวก
เขาได้ เช่น การจัดหาทุนเข้ากลุ่มเยาวชน โดยให้
เยาวชนเป็นผู้คิดและลงมือท�าเอง ให้พวกเขาได้
ลอง ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง แม้ว่าจะผิดรึจะถูกก็ตาม 

ในเดอืนตลุาคม ค.ศ. 2018 จะมกีารประชมุ
พระสงัฆราชระดบัโลก ในหวัข้อ “เยาวชน ความเชือ่ 
และทางเลอืกด้านกระแสเรยีก” กบัประโยคนี ้ดฉินั
คดิว่าเยาวชนยงัมคีวามเชือ่ทีน้่อย ส่วนทางเลอืกด้าน
กระแสเรียก เยาวชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความหมาย
ของค�าว่ากระแสเรียก เยาวชนส่วนใหญ่จะคิดว่า 
กระแสเรียกคือการบวชเป็นนักบวช หรือ พระสงฆ์ 
เท่านั้น ไม่ได้คิดว่า อาชีพต่างๆ ก็คือกระแสเรียก 
ด้วยเช่นเดียวกัน 
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ระลึกถึงพระนางมารีย์  
ราชินีแห่งสากลโลก
(22 สิงหาคม)

“พระนางมารีย์ เมื่อได้เกียรติยกข้ึนสวรรค์ทั้ง 
กายและวิญญาณ และได้รับการสถาปนาจาก 
พระคริสตเจ้าให้เป็นราชินีแห่งสากลโลก ทั้งนี้
เป ็นการสมควรอย่างยิ่งเพราะพระบุตรของ
พระนางก็ทรงได้รับการแต่งตั้งจากพระบิดาเจ้า
ให้เป็นพระราชาแห่งราชาทั้งหลาย เป็นผู้มีชัย
เหนือบาปและความตาย” (LG 59)

จากหนังสือ “วันทามารีย์”
คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช
เรียบเรียงและจัดพิมพ์
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 *รางวัลชม
เชย*

น้องณัฐฐา สุขเกษม น้องวิริฒิภา ปัทมะสุคนธ์ น้องเปรมา 
พรหมจันทร์ น้องรุจิดา หน่อพอ น้องธิดารัตน์ กรกีรติการ น้องวิภาวัลย์ เจนแพทย์ จากโรงเรียน
เรยีนาเชลีวิทยาลัย น้องวริศรา ปิยวาจานุสรณ์ น้องพิมพ์พาขวัญ โคกระบินทร์ น้องธวัลรัตน์  
จิตอ่อนน้อม น้องไตรรัตน์ ฉิมแก้ว น้องปัณณิกา โพธิรัชต์ น้องสุวรินทร์พิชญ์ ลาภชุ่มศรี  
น้องพรรณวรินชฬ์ จันทร์แจ่ม น้องวภูิษิตา สภุาผล น้องรฏัฐ์วนนัท์ โนวงัหาร น้องรฐา แสงพันธ์ จากโรงเรยีน 
พระหฤทัยดอนเมือง น้องสุวรรณณี แซ่หว้า น้องอรรณภา บุญอนันตบุตร น้องจารุวรรณ แซ่ตั้ง 
น้องสันติภาพ สร้อยมาลา น้องสุมาลี ธาราฉัตร น้องธันวา เสนาจักร และน้องดรุณี 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”

“รกัแม่มากทีส่ดุ... กราบขอบคณุ คณุแม่มากๆ” 
พีป๋่องอยากชวนน้องๆ เดก็ๆ และสมาชกิสโมสรอดุมศานต์ 
ที่น่ารักทุกคน ให้บอก “รักแม่” เพราะค�าว่า “แม่” ค�านี้มี 
ความส�าคญัมากทีส่ดุ ไม่ว่าจะกีว่นั กีเ่ดอืน กีปี่ เราทกุคน 
ต้องใช้ค�าว่า “แม่” และใช้ไปจนตลอดชวีติเรา เพราะแม่คอื 
ทกุส่ิงทกุอย่างในชวีติของเราทกุคน แม่ให้ชวีติ แม่ให้น�า้นม  
ป้อนข้าว ป้อนยา เวลาเจ็บป่วยไม่สบายแม่ก็ค่อยเช็ดตัว 
ให้ทั้งคืน แม่ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อเรา แม่ตื่นตั้งแต่ 
เช้าหงุหาอาหาร ไปรบัไปส่งทีโ่รงเรยีน กลบัมากห็าอาหาร 
ให้ทาน แม่ท�างานบ้านทุกอย่าง ซักผ้ารีดผ้า แม่พร�่าสอน 
พร�่าสั่งให้เราเป็นคนดีและตั้งใจเรียนหนังสือ เพื่อชีวิต
ในอนาคตข้างหน้าจะพบกับความสุข... “รักแม่มากที่สุด  
คุณแม่...คนดีที่หนึ่งเลย” 

พ่ีป๋องขอย�า้เตอืนน้องๆ อกีครัง้หนึง่ว่า “วนั และ
เวลา ไม่เคยคอยใครจริงๆ” ขอให้น้องๆ ใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ให้มากที่สุด ดังนั้นเมื่อมีเวลาควรหยิบหนังสือ 
ต�ารบัต�ารา มาเปิดอ่าน มาทบทวน หรอืหมัน่ท�าแบบฝึกหัด
บ่อยๆ ท�าซ�า้ๆ เพือ่ว่าเมือ่วนัสอบมาถงึ น้องๆ จะสามารถ 
ท�าคะแนนสอบได้ดีๆ ครับ สุดท้ายนี้ พี่ป๋องขอเชิญชวน
น้องๆ เดก็ๆ ทีส่นใจ สามารถสมคัรเป็นสมาชกิของสโมสร 
อุดมศานต์ “สมัครฟรี” รีบกรอก “แบบฟอร์มใบสมัคร” 
แล้วส่งกลับมาหาพี่ป๋องตามที่อยู่สโมสรฯ ยินดีต้อนรับ
ทุกคน ครับผม
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รักพระคัมภีร์
 

การ์ตูน…คนดี 

 
กบ

เธอเคยไปที่แม่น�้าหรือล�าคลองและมอง
พวกกบกระโดดไปกระโดดมาหรือไม่ เธอเคย
มีกบเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไม่ เธอชอบให้กบอยู่บน
เตยีงนอน อยูใ่นครัว หรืออยูท่ัว่ไปในบ้านของเธอ  
หรือติดตามเธอไปทั่วทุกหนทุกแห่งหรือไม่... นี่
คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนในสมัยพระคัมภีร์
พันธสัญญาเดิม เมื่อกษัตริย์ฟาโรห์ของอียิปต์
จับชาวอิสราเอลไปเป็นนักโทษและใช้แรงงาน
เยี่ยงทาส พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสให้เตือน
ฟาโรห์ว่าถ้าไม่ยอมปล่อยชาวอสิราเอล พระเจ้าจะ
ทรงบันดาลให้เกดิฝูงกบทัว่แผ่นดนิ และพระเจ้า 
ทรงท�าให้เกิดฝูงกบเกิดขึ้นเต็มแผ่นดิน ดังนั้น 
ในที่สุดกษัตริย์ฟาโรห์ตรัสกับโมเสสให้อธิษฐาน
ขอพระเจ้าให้ทรงก�าจัดฝูงกบ และจะยอมปล่อย 
ให้ประชาชนชาวอิสราเอลไป ซึ่งหลังจากเริ่ม
อธษิฐาน ฝงูกบเร่ิมตาย และไม่นานนกัมกีบตาย 

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

..เริ่มต้นได้เสมอ

(...start from 
where they are)

เป็นกองๆ ประชาชนใช้พลั่วตักมาสุมไว้และ
ก�าจัดซากกบเหล่านั้น เธอลองนึกภาพดูสิว่าจะ
ดีมากเพียงใดท่ีในท่ีสุดสามารถเป็นอิสระจาก
ฝูงกบ

***
เธอเคยเล่นกระโดดกบกบัเธอไหม? หรอื

เธอลองจินตนาการแกล้งท�าเป็นว่าเธอก�าลงันัง่อยู่
บนใบบัวกลางสระน�า้ท่ีสงบ เยน็ และนัง่นิง่ๆ ไม่
เดินไปไหน คงอยู่แบบนั้น ฟังเสียงต่างๆ และ
มองไปรอบๆ เธอได้ยินเสียงอะไร เธอเห็นอะไร  
น�้าใส ต้นไม้สูง นกชนิดต่างๆ แล้วยังมีสิ่ง
มหัศจรรย์อื่นๆ ที่เธอได้เห็นและได้ยินอะไรอีก
ไหม?

น้องๆ เด็กๆ ควรอ่าน พระคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาเดิม ในหนังสืออพยพ บทที่ 7 ข้อ 
27-29 ด้วยนะครับ
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*น้องวิภูษิตา สุภาผล (โฟร์) *3300*
เกิด : 3 กันยายน 2551
การศึกษา : โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
วิชาที่ชอบ : คณิตศาสตร์ เพราะสนุก
อนาคตอยากเป็น : สถาปนิก นักออกแบบบ้าน  
เพราะได้ใช้จินตนาการ
เป็นคนมีนิสัย : ร่าเริง
สัตว์ที่ชอบ : แมว 
ชอบใช้เวลาว่าง : วิ่งเล่น
กีฬาที่ชอบ : กระโดดเชือก
อาหารที่ชอบ : หอยทอด
ความสามารถพิเศษ : กระโดดเชือก
อื่นๆ : มีพี่น้อง 2 คน เป็นคนที่ 2

*น้องพรรณวรินขฬ์ จันทร์แจ่ม (ข้าวปั้น) *3301*
เกิด : 11 กุมภาพันธ์ 2552
การศึกษา : โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
วิชาที่ชอบ : วิทยาศาสตร์ เพราะได้ท�าการทดลอง
อนาคตอยากเป็น : ยูทูปเปอร์ เพราะได้รายได้เยอะ
เป็นคนมีนิสัย : โกรธง่าย
สัตว์ที่ชอบ : สุนัข
ชอบใช้เวลาว่าง : ปั่นจักรยาน
กีฬาที่ชอบ : แชร์บอล
อาหารที่ชอบ : กะเพราหมูชิ้น
ความสามารถพิเศษ : เล่นกีฬา
อื่นๆ : มีพี่น้อง 3 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 1 คน

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

สมาชิกใหม่
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ผ่อนคลายสไตล์พี่อ้อย
พี่อ้อย 

“แบ่งกันนะ”
สวัสดีค่ะน้องๆ ที่น่ารักทุกคน ฉบับนี้พี่อ้อยมีนิทานมาฝากอีกเช่นเคย ชื่อเรื่อง “แบ่งกันนะ” 

เรื่องมีอยู่ว่า
ครั้งหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งมีพ่อ แม่ ลูก ที่บ้านของเขาเปิดเป็นร้านขายขนม คุณพ่อคุณแม่จึง

ท�าขนมได้เก่ง และเมื่อ “วันแม่” มาถึง มีการจัดงานที่โรงเรียน ครอบครัวนี้จึงคิดว่าจะท�าขนมเพื่อจะ
ไปให้ที่โรงเรียนส�าหรับแจกในวันงาน จะได้แบ่งให้ทุกคนได้รับประทานกัน ทั้งครอบครัวก็เลยใช้เวลา
หลังจากที่ปิดร้านแล้ว และจะช่วยกันท�าคุกกี้หลากหลายรสชาติจนถึงดึกดื่น

วันรุ่งขึ้นก่อนที่ร้านจะเปิด พ่อกับแม่ก็เดินไปส่งลูกที่โรงเรียน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าใดนัก 
โดยหอบหิว้เอาคกุกีม้ากมายไปด้วย คกุกีท้ีค่รอบครวันีท้�าไปนัน้ยงัใหม่ๆ และส่งกลิน่หอมมาก ซ่ึงระหว่าง 
ทางท่ีเดินไปโรงเรยีนกท็�าให้มคีนเดนิตามกลิน่หอมท่ีโชยออกมา เพือ่จะขอซ้ือ และมอีกีหลายๆ คนท่ีนัง่อยู่ 
ทีร้่านกาแฟ พอได้กลิน่คุกกีท้ีผ่สมผสานกบักลิน่กาแฟ เขากร็บีเดนิออกมาจากร้านเพือ่มาขอซ้ือ พ่อกบัแม่ 
เหน็ว่าคนทีม่าขอซือ้คุกกีก้เ็ป็นคนในหมู่บ้านเดยีวกนั เป็นคนท่ีรูจ้กักนัท้ังนัน้กเ็ลยแบ่งให้แต่ละคนท่ีมาขอ  
โดยไม่ได้คิดเงินแต่อย่างใด

พ่อกบัแม่เหน็ว่าเมือ่ได้ท�าคกุกีอ้อกมามากมายหลายรส กเ็ลยคดิว่า แจกให้ได้ ไม่เป็นไร และยงัมี 
พอทีจ่ะเอาไปแจกทีโ่รงเรยีนอยูด่ ีระหว่างทางเมือ่มใีครมาขอแบ่ง ขอชมิ พ่อกบัแม่กม็ไิด้ปฏเิสธและได้ให้ 
คกุกีก้บัทกุคนทีข่อ จนไปถงึโรงเรยีนกย็งัเหลอืคกุกีอ้ยูอ่กีมาก ทีส่ดุพ่อกบัแม่กไ็ด้ส่งมอบคกุกีเ้หล่านัน้ให้
กบัคณุครเูพือ่ให้ไปแจกแก่นกัเรยีนให้ทานกบันม พวกเดก็ๆ ชอบคกุกีใ้นงานวนัแม่มากๆ เพราะมรีสชาติ 
อร่อย พวกเขาจงึได้บอกพ่อแม่ของตนว่าขนมคกุกีน้ีอ้ร่อยจรงิๆ อยากให้พ่อกบัแม่ของตวัพวกเขาแต่ละคน 
ซื้อให้กินอีก

หลังจากวันนัน้เป็นต้นมา บรรดาพ่อกับแม่และผู้ปกครองของนกัเรียนและคนที่ได้รบัแจกคุกกี้
ไปนั้นก็ได้กลับมาอุดหนุนที่ร้านขายขนมนี้ ท�าให้ร้านนี้ขายดิบขายดี มีหลายๆ คนเป็นคนที่รู้จักกับพ่อ
และแม่อยู่แล้ว พ่อกบัแม่กไ็ม่ค่อยอยากจะคดิเงนิอะไรมากมาย คนเหล่านัน้จงึเริม่เอาข้าวของทีเ่ขามหีรอื
ที่เขาขายนั้นมาแบ่งให้กับพ่อและแม่ของครอบครัวนี้เป็นการตอบแทน ไม่ว่าจะเป็น ไข่ไก่ นม ผักสด  
และอกีหลายๆ อย่าง บอกว่าเพือ่สนบัสนนุต้นทนุให้พ่อกบัแม่ บางคนกเ็อาข้าวของอย่างอืน่มาตอบแทน 
เช่น กาแฟ หรือเครื่องดื่มต่างๆ 

พ่อกับแม่จึงคิดจัดตั้ง “โครงการแบ่งกันนะ” ขึ้นมาว่า คือใครมีอะไรก็เอามาแบ่งกันได้ที่ร้าน
ของเขา ไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้ก็ตาม ไม่นานนักที่ร้านของพ่อกับแม่ก็กลายเป็นศูนย์กลางของ
การน�าข้าวของต่างๆ มาแบ่งปันกัน

ลูกและเพื่อนๆ ที่โรงเรียนก็ชอบโครงการนี้มาก เวลาเลิกเรียนเด็กๆ ก็จะมาที่ร้านขนมนี้ มาดู
ว่าแต่ละวันใครมีอะไรมาแบ่งปันใหม่ๆ บ้าง นอกจากข้าวของต่างๆ แล้ว ในช่วงวันหยุดที่ไม่ต้องรีบตื่น
ไปโรงเรียนกันนั้น ก็มีพ่อแม่อีกหลายๆ คนมานั่งอ่านหนังสือให้เด็กๆ ฟัง ซึ่งเด็กๆ ก็ชอบมาก ผู้ใหญ่
เองก็มีการแบ่งปันกันทั้งข่าวสารและพระวาจาของพระเจ้า พ่อกับแม่ไม่เคยคิดเลยว่า โครงการแบ่งกัน
นะ จะกลายเป็นโครงการที่คนชอบกันมากมายขนาดนี้ และทุกคนก็มีความสุขกับการแบ่งปัน

 จบแล้วนะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 
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มุมเด็กศิลป์
Art 

มุมเด็กศิลป์คราวนี้ชื่อภาพ

“ราชินีสวรรค์”
     ระบายสีเสร็จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
              (หมดเขตรับผลงานวันที่ 9 กันยายน 2018)
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l เราร่วมพิธีมิสซาทุกเช้าเป็นลมหายใจ
 วันใดขาดไปก็รู้สึกผิด
 วันไหนคุณพ่อไม่สะดวก 
 ก็ต้องตามหาคุณพ่อท่านอื่นมาถวายแทน
l แต่เราเข้าร่วมมิสซามิใช่เพื่อจะสบายใจ
 หรือไม่สบายใจ
 เราเข้าร่วมมิสซาเพราะพระเยซูเจ้าทรงรักเรา
 เราอยากประกาศความจริงข้อนี้ให้โลกได้ประจักษ์รับรู้
 ว่าการไถ่บาปมนุษย์ของพระองค์
 ยังสืบเนื่องส่งผลต่อมาเป็นความรักแก่โลก
 ไม่สิ้นสุดแม้แต่วันเดียว

l คนเราต้องเลิกเอาตนเองเป็นที่ตั้ง
 แล้วเอาพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลาง
 จะได้หัดมองไปยังคนอื่นที่ล�าบาก
 แล้วเข้าใจชีวิตเขาเหล่านั้น
l คุณต้องเป็นผู้ชนะเสมอใช่หรือไม่?
 ประเด็นของคุณส�าคัญและต้องเด่นข่มทุกคนเสมอหรือ?
 ถ้าเช่นนั้นคุณก็ต้องใช้อ�านาจ
 ไปแสวงหามาเพื่อท�าให้แนวคิดของตนชนะทุกคนได้
 ในมิสซา...
 ผมมองไปที่พระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนหลังพระแท่น
 พระองค์ทรงยอมแพ้ พระองค์มีแต่ความรัก
 พิธีมิสซาทุกเช้าของเราจึงยิ่งใหญ่ด้วยเหตุผลนี้

23 กรกฎาคม 2018
พงศ์ ประมวล
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จูเนียร์ โฟโต้

ชื่อภาพ : ยิ้มชนะเลิศ
  ด.ช.เปโตร ปภังกร บุตรดีวงษ์ (น้องโอม)
ผู้ส่ง :  คุณมงคล หงสิริมงคลกุล

สโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋องและชาวคณะ 

1 2 3ด.ญ. กฤษฎาภร โคสมบูรณ์
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

ด.ญ. อังคณาพร แซ่ลี
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

ด.ญ. ภัทรลภา สาตร์นอก
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี
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สื่อคาทอลิกพร้อมเพรียง

ประชุมคณะกรรมการอำานวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 2/2018  

วันจันทร์ที ่16 กรกฎาคม 2018 ณ ห้องประชมุชัน้ 10 อาคารสภาพระสงัฆราชคาทอลกิ

แห่งประเทศไทย 
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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

crist 1-80 August 61.indd   72 8/2/61 BE   5:29 PM



เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ป๋อง 

(A)

(B)

ศักเคียส (คนเก็บภาษี) พูดกับพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สมบัติ 
ครึ่งหนึ่งให้แก่คนจน และถ้าข้าพเจ้าโกงสิ่งใดของใครมา ข้าพเจ้าจะคืนให้เขาสี่เท่า” (ลูกา 19:8)

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

สวสัดคีะ่พีน่อ้งครสิตชนทกุทา่น ในเดอืนสงิหาคมนี ้หมูค่ณะเทเซ่ ประเทศฝรัง่เศส จะจัดการ
จาริกความวางใจและการคืนดี ที่ฮ่องกง 2018 - Pilgrimage of Trust and Reconciliation  
Hong Kong 2018 เป็นเวลา 5 วันที่บรรดาคนหนุ่มสาวจากทุกมุมโลก จะมาพบปะกันในภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืของทวปีเอเชยีซึง่เปน็สถานท่ีกระหายสนัติภาพและปรารถนาการคนืดอียา่งยิง่ 
พวกเรามาพบปะกัน เพื่อร่วมกันค้นหาเส้นทางความหวังและรื้อฟื้นการอุทิศตน เพื่อก้าวออกไป 
ร่วมกันสร้างพื้นที่ของโลกให้น่าอยู่ขึ้น

Pilgrimage of Trust and Reconciliation Hong Kong 2018 จงึเชญิชวนเยาวชน 
ทัว่โลกมาร่วมเปน็หนึง่เดียวกนั ชว่ยเหลอืเก้ือกลูกนัเพือ่รว่มกนัคน้หาพระเป็นเจา้ คน้หาพนุ้�าทรงชวีติ  
อาศัยการภาวนา ความเงียบ และการไตร่ตรองพระคัมภีร์ พบปะกับพี่น้องคริสตชนต่างนิกายที่มา
จากประเทศตา่งๆ ทัว่โลกด�าเนนิชวีติดว้ยความเชือ่ในความหลายหลายของธรรมประเพณ ีทา่มกลาง
เมืองที่โอ่อ่าและน่าตื่นเต้น และที่สุดร่วมกันสร้างสะพานเชื่อมระหว่างประเทศ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อความวางใจ การคืนดี และสันติสุขในใจ

Pilgrimage of Trust and Reconciliation Hong Kong 2018 จัดขึ้นระหว่าง 
วนัพธุที ่8 - วันอาทติย์ที ่12 สงิหาคม ทีฮ่่องกง มผีูแ้ทนจากประเทศไทยเข้าร่วม 2 ท่าน หนึง่คอืพีตุ่ม้  
เจ้าหน้าท่ีส�านกังานแผนกเยาวชนฯ และน้องน๊อต เยาวชนจากสงัฆมณฑลราชบรุ ีทีม่โีอกาสเข้าร่วม
สัมผัสชีวิตเทเซ่ ระยะ 3 เดือน เมื่อปี ค.ศ. 2015 และคุณตอจี ผู้ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑล
เชียงใหม่ ที่สมัครเป็นอาสาสมัครช่วยงานนี้ค่ะ การจาริกฯ นี้จัดโดยภราดาจากหมู่คณะเทเซ่ 
ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับสภาคริสตจักรแห่งฮ่องกง สังฆมณฑลคาทอลิกในฮ่องกง และคริสตจักร 
แองกลิกันในฮ่องกง กิจกรรมจะมีการภาวนาเทเซ่ มีการไตร่ตรองพระคัมภีร์ มีการเงียบไตร่ตรอง 
ส่วนตัว การเข้ากลุ่มย่อย มีกิจกรรม workshops ที่น่าสนใจมากมายค่ะ 
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เัก็บมาเล่าเอามาฝาก
พี่ป๋อง 

ผู้ใหญ่ได้อะไรจากการเล่านิทาน  
อ่านหนังสือให้เด็กฟัง

หากการสร้างสมาชิกคนรุ ่นใหม่ให้มีคุณภาพท่ีสมบูรณ์คือหน้าท่ีของผู้ใหญ่อย่างเรา  
“การเล่านทิาน หรืออ่านหนงัสอืให้ลกูฟัง” กค็อืเครือ่งมอืท่ีช่วยให้ภารกจิอนันีข้องเรามคีวามสมบูรณ์
ขึ้น หากลูกหลานของเรารักการอ่าน รักที่จะแสวงหาความรู้ เขาก็สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนา 
ตวัเองให้มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ เมือ่ลกูหลานมคีณุภาพนัน่กค็อืหลกัประกนัในอนาคตของเราเองด้วย  
หากถึงเวลาที่เราต้องพึ่งพาพวกเขา

การเล่านิทาน อ่านหนังสือให้ลูกฟัง ท�าให้เราได้ใกล้ชิดลูกมากขึ้น ท�าให้ครอบครัวของเรา
มีความอบอุ่น

การเล่านิทาน อ่านหนังสือให้ลูกฟัง คือโอกาสที่ช่วยให้เราได้ฝึกฝนและกระตุ้นสมองของ
เราอยู่เสมอ สมองก็ไม่แตกต่างจากกล้ามเนื้อที่จ�าเป็นจะต้องใช้งานอย่างสม�่าเสมอ หากไม่มีการ 
ใช้งาน กล้ามเนื้อของเราก็จะฝ่อลีบ และสมองก็เช่นกัน การได้อ่านหนังสือและเล่าเรื่องราวต่างๆ  
ให้ลูกฟังทุกวันจึงเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นสมองของเราให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา

 จากประสบการณ์ที่มีคุณค่าของบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองที่น�าเอา “การอ่าน” ไปปฏิบัติด้วย
ตนเอง จนเห็นผลแน่นอนว่า สิ่งเหล่านี้เป็นการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองแก่เด็กๆ ใน 
วยัทีก่�าลงัเจรญิเตบิโต สิง่ทีแ่อบซ่อนมาคอื *ความสมัพนัธ์* ของเดก็และพ่อแม่ และทีส่�าคญัมากกว่า 
นั้นคือ เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 “การสร้างวฒันธรรมการอ่านหนงัสอืจะสร้างการเปลีย่นแปลง” เราเชือ่ว่าการส่งเสรมิให้เกดิ
การอ่านหนังสือมากขึ้น จะน�าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างกว้างขวาง

 พีป๋่องของอญัเชญิ บทกลอนสัน้ๆ ของภราดาฟรอ็งซัว ตูเวอแน หรอืท่ีรูจั้กในนาม ฟ.ฮแีลร์  
แต่มักเรียกท่านว่า บราเดอร์ฮีแลร์ เจ้าของสมญานาม “ปราชญ์แห่งอัสสัมชัญ” ที่ได้รับการยกย่อง
ในด้านความแตกฉานภาษาไทย มาแบ่งปันให้กับน้องๆ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

 จงตื่นเถิดเปิดตาหาความรู้   เรียนค�าครูค�าพระเจ้าเฝ้าขยัน 

จะอุดมสมบัติปัจจุบัน      แต่สวรรค์ดีกว่าเราอย่าลืม

พี่ขอให้น้องๆ เด็กๆ ได้หันมาสนใจ รักการอ่าน เพราะช่วงเวลานี้ของน้องๆ ก็คือการเป็น
นกัเรยีน ซึง่กจ็ะมกีารเรยีนรูท้ีไ่ม่มวีนัสิน้สดุ เราต้องเรยีนรูก้นัไปตลอดชวีติ และสิง่ทีจ่ะท�าให้เราเรยีน
รู้ได้ดีก็คือการอ่าน พยายามอ่านบ่อยๆ และต้องรักการอ่าน เพื่อจะอ่านให้ติดจนเป็นนิสัยนะครับ 

 (อ้างอิง เอกสารแจก รักลูกอวอร์ด...กับการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน) 

อุดมศานต์ สิงหาคม 2018  75 

crist 1-80 August 61.indd   75 8/2/61 BE   5:29 PM



บทความ
นำ้าผึ้งหวาน 

พักผ่อนพึ่งพิงอิงพระเจ้า

พระองค์จงึตรสักบัเขาว่า “ท่านทัง้หลาย
จงมาพักผ่อนกับเราตามล�าพัง ในที่สงัดระยะ
หนึ่งเถิด”

(มาระโก 6:31)

หน้าห้องอภิบาลของโรงเรียนคาทอลิก
ติดพระวาจาประโยคหนึ่งไว้ว่า “ท่านทั้งหลายที่
เหนด็เหนือ่ย และแบกภาระหนกัจงมาพบเราเถดิ  
เราจะให้ท่านได้พักผ่อน  จงรับแอกของเรา 
แบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจ
สุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน จิตใจของท่านจะ
ได้รับการพักผ่อน เพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่ม 
และภาระที่เราให้ท่านแบกก็เบา” (มัทธิว 11:  
28-30)

เพื่อนพี่น ้องจ�านวนมากมายที่ก�าลัง 
แบกภาระหนักทั้งทางกายและจิตใจ พวกเขา
ก�าลังต้องการหาที่ระบาย พวกเขาก�าลังต้องการ
ความรัก ความเข้าใจจากผู้ที่บรรเทาใจเขาได้  
หลายต่อหลายคร้ังที่ความรู ้สึกอัดอั้นตันใจ 
ของเรา ถูกระบายลงไปในโลกโซเชียล ทั้งๆ 
ที่เราก็ไม่รู ้ว่ามันช่วยอะไรได้บ้าง ข้อความท่ี 
ถูกระบายลงไปในโลกโซเชียล ล้วนมีผลลัพธ์
ทั้งสิ้น ส�าหรับผู้ที่เอื้อเอ็นดูเรา ก็จะเข้ามาปลอบ
ประโลมเรา แต่ส�าหรับบุคคลที่มิได้พึงใจต่อเรา 
ข้อความเหล่านั้นอาจย้อนกลับมาท�าร้ายเราได้
ด้วยเช่นกัน 

พระเยซู เจ ้ าทรงเป ็นองค ์ความรัก  
ความเมตตาที่แท้จริง ทุกครั้งที่เราทดท้อต่อ 
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ผิดหวังต่อบุคคล
รอบข้าง หรือเหนื่อยล้าจากชีวิต และภาระ 
การงานทั้งหลาย บุคคลที่เราสามารถระบายได้ 
และปลอดภัย ท่ีสุดคือองค ์พระคริสตเจ ้ า  
ผูท้รงเป็นองค์ความบรรเทาให้กบับรรดาลกูแกะ 
ผู้น่าสงสารของพระองค์ 

“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้า
อย่างผู ้ เลี้ยงแกะ ข้าพเจ ้าจึงไม่ขาดสิ่งใด 
พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้านอนพักอยู่ในทุ่งหญ้า
เขียวขจี ทรงน�าข้าพเจ้าไปริมสายนทีที่เงียบสงบ 
เพื่อฟื้นฟูจิตใจของข้าพเจ้า”

(สดุดี 23:1-2)

ทุกครั้งที่ข้าพเจ้ารู ้สึกว่า ชีวิตช่างยุ่ง
วุ่นวายเสียเหลือเกิน และจิตใจข้าพเจ้าก็ไม่สงบ
เอาเสียเลย

ข้าพเจ้าเรียกร้องหาธรรมชาติอันสงบ
ร่มเยน็ เรยีกร้องหาท่ีสงดัเพือ่พกัจิตใจให้ผ่องใส 
ไม่มัวหมอง ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงต้องเรียนรู้ท่ีจะ 
รบัผดิชอบภาระหน้าทีก่ารงานของข้าพเจ้าให้เตม็
ที่ และในขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าก็ต้องจัดสรร
วันเวลาท่ีพอเหมาะพอควร เพื่อสงบเงียบให้
กับตนเองในแต่ละวันด้วยเช่นกัน ข้าพเจ้าเคย
บ่นกับตัวเองว่า ในขณะที่ภาระงานนอกบ้านใน
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หน้าที่ก็ยังต้องกระท�าเพื่อเลี้ยงชีพ ภาระงานใน
บ้านฐานะแม่บ้านกย็งัต้องท�า ภาระงานความเป็น
ญาติพี่น้องของครอบครัวใหญ่ก็ยังมี ข้าพเจ้า
จะจัดสรรเวลาได้อย่างไรเล่าให้ตนเองได้มี 
มุมสงบนั้น

ข้าพเจ้ากค็ดิถงึข้อความหนึง่ท่ีว่า “ท�าใน
ส่ิงท่ีรกั และรกัในสิง่ทีท่�า รวมไปถงึ ถ้าเราท�าใน
สิ่งที่รักไม่ได้เสียแล้ว เราก็จ�าเป็นต้องรักในสิ่งที่
ท�าเถิด แล้วเราจะทุกข์น้อยลง” 

เมื่อเรารักในสิ่งที่ท�า  ทุกภาระงาน

นั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลาย เพราะเราจะ
กระท�าด้วยใจที่อิ่มเอมอย่างเป็นสุข ทั้งเมื่อเรา 
หลีกเลี่ยงที่จะไม่กระท�าไม่ได้แล้ว เราก็จงท�า 
ให้เต็มที่ และที่เหลือที่อาจจะดูไม่ส�าเร็จนั้น 
พระเจ้าจะเป็นผู้กระท�าให้มนัผ่านไปอย่างราบรืน่ 
จริงๆ

เพราะว่าไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงกระท�า
ไม่ได้ “แม้ข้าพเจ้าจะต้องเดินในหุบเขาที่มืดมิด 
ข้าพเจ้ากจ็ะไม่กลวัอนัตรายใดๆ เพราะพระองค์
ทรงอยู่กับข้าพเจ้า” (สดุดี 23:4) 
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เมื่อคนไม่รู้จักพระเจ้า
 ข้าแต่พระเป็นเจ้า เมือ่ปลายเดอืนเมษายน 2018 ทีผ่่านมา ลกูได้ไปเทีย่วประเทศทีม่พีลเมอืง

มากทีส่ดุในโลกกบัครอบครวั โอ้โฮ! ประเทศเขาเจรญิก้าวหน้าในความเป็นอยู ่ตึกรามบ้านช่อง ตลอดจน 
ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างก้าวกระโดด แม้ลูกจะไปเที่ยวประเทศนี้ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ
บรรพบรุษุของลกูอย่างน้อยปีละครัง้ แต่ทกุครัง้ลกูจะเหน็ถงึความเจรญิก้าวหน้าอย่างผดิหผูดิตาทกุครัง้  
จนอดรู้สึกประหลาดในใจไม่ได้ว่า ผู้น�าของประเทศเขาท�าอย่างไรหนอ จึงสามารถน�าพาประเทศที่
มีพลเมืองมากที่สุดในโลกก้าวหน้าอย่างชนิดที่ประเทศทางตะวันตกยังตามไม่ทันในหลายๆ ด้าน

พลเมืองส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ใช้เงินสดกันแล้ว แม้กระท่ังในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ใช้ระบบ
ออนไลน์กนัหมด รถไฟความเรว็สงูกม็ปีระสิทธิภาพและตรงเวลาเหมือนด่ังของประเทศท่ีเราเรยีกกันว่า  
แดนอาทติย์อทุยัและเป็นเจ้าแห่งการตรงเวลาของรถไฟ ตึกสงูๆ ท่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของประชาชนกข้ึ็นมา 
เป็นแท่งๆ เต็มพรึบไปหมด เมืองหนึ่งที่ครอบครัวลูกไปเที่ยวเป็นหนึ่งในสี่มหานครของประเทศเขา 
มีประชากรตั้ง 32 ล้านคน เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศไทยของเราเลย

ไกด์ของเราเป็นหญงิสาวอายยุีส่บิปีเศษ พดูภาษาไทยคล่องแคล่ว แม้จะติดส�าเนยีงภาษาของ
เขา เธอมาเรียนภาษาไทยแค่ 8 เดือนที่อยุธยาและก็สามารถรู้ภาษาไทยจนกลับไปท�าอาชีพเป็นไกด์ 
พาคนไทยเทีย่วได้! ลกูถามเธอหลายๆ เรือ่งเกีย่วกบัความเป็นอยูข่องคนท่ีนัน่ด้วยความอยากทราบถงึ 
วิถีชีวิตของประชาชนประเทศเขาในขณะนี้ เธอเล่าว่าประเทศของเธอขณะนี้ทุกอย่างอยู่ในยุคดิจิทัล
หมด ประวัติ บัตรประชาชน ฯลฯ ของประชาชนอยู่ในระบบออนไลน์หมด หากใครไม่ช�าระเงิน
บตัรเครดิตและถกูธนาคารฟ้องร้องแล้ว ประวติัเสยีตรงนัน้จะถกูใส่เข้าไปในข้อมลูกลาง แล้วคนนัน้ 
จะขึ้นรถไฟก็ไม่ได้ จะขับรถก็ไม่ได้ จะท�าอะไรหลายๆ อย่างในชีวิตประจ�าวันไม่ได้หมด เพราะพอ 
บัตรประชาชนของเขาถกูสอดเข้าไปในเครือ่งไม่ว่าจะท่ีใดกต็าม ประวติัเสยีของเขากจ็ะโผล่ขึน้มาทันที 
ท�าให้คนๆ นัน้จะมชีวีติอยูใ่นสงัคมล�าบากมาก ด้วยเหตฉุะนี ้ผูค้นจงึไม่กล้าท�าอะไรทีจ่ะท�าร้ายตนเอง 
ถึงขนาดนั้น ฯลฯ

ลกูฟังแล้วรูส้กึว่า เออ! ดจีงันะ ท�าไมประเทศไทยเราท�าเช่นนีไ้ม่ได้บ้างหนอ เธอเล่าว่าสมยัก่อน 
ทุกหย่อมหญ้ามีแต่การคอร์รัปชัน แม้แต่ในชีวิตประจ�าวัน ในทุกเหตุการณ์ แต่ตอนนี้ผู้คนไม่กล้า  
กลัวถูกลงโทษ เพราะผู้น�าเอาจริงเรื่องคอร์รัปชัน ลูกคิดอีก เออ! ดีจังนะ ท�าไมประเทศไทยเราถึง
ท�าเช่นนี้บ้างไม่ได้?

แล้วลูกก็ถามอีกหลายๆ เรื่อง แล้วลูกก็คิดเช่นเดียวกันว่า เออ! ดีจังนะ ท�าไมประเทศไทย
เราถึงท�าเช่นนี้บ้างไม่ได้?

จดหมายจากผู้อ่าน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน 
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ในที่สุด ลูกก็ถามถึงเรื่องศาสนา
“เธอมีศาสนาไหม?” “ไม่มีค่ะ” “พ่อแม่เธอล่ะ” “ไม่มีเช่นเดียวกันค่ะ สมัยก่อนปู่ย่าตายาย

มีไหว้เจ้า แต่ตอนนี้ไม่มีใครไหว้เจ้าแล้วค่ะ”
“เธอรู้จักพระเจ้าไหม?” เธอเงียบไปครึ่งวินาที “ไม่รู้จักค่ะ” “เคยได้ยินเรื่องพระเยซูไหม?” 

“ไม่เคยค่ะ” “เคยมใีครพดูถงึชวีติหน้าหรอืโลกหน้า อะไรท�านองนีไ้หม?” “ไม่เคยค่ะ ต้ังแต่หนเูกดิมา  
ก็ไม่เคยได้ยินค�าว่า พระเจ้า หรือ พระเยซูค่ะ” “แล้วในโรงเรียนมีการสอนถึงการท�าความดี  
การเป็นคนดี อะไรท�านองนี้ไหม?” “อ๋อ มีค่ะ ในโรงเรียนเขาสอนให้พวกเราต้องกตัญญูต่อพ่อ
แม่และเป็นคนดีค่ะ แต่ไม่มีการสอนเรื่องศาสนาอะไรเลยค่ะ พวกเราทุกวันนี้มีอาชีพดี มีเงินใช้  
ก็ดีใจแล้วค่ะ ชาติหน้าชีวิตหน้าคืออะไร มองไม่เห็น เราไม่สนใจหรอกค่ะ”

จบแค่ตรงนี้ ลูกไม่พูดกับเธอต่อเรื่องพระเจ้าหรือเรื่องข่าวดี ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา 
ลูกจะประกาศข่าวดีแก่ทุกคนทุกครั้งท่ีมีโอกาส แต่ลูกจะไม่ยัดเยียดแก่ผู้ท่ีลูกคุยด้วยหากบริบท
ไม่อ�านวย

ลูกมีเพื่อนคนหนึ่ง เดิมมีต�าแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารแห่งหนึ่ง ทุกคนเรียก
เขาว่า “อาจารย์” เพราะเขามคีวามรูถ้งึขัน้ “ปลกูเสกศาลพระภมู”ิ ได้ ต่อมาเขาได้รบัเชือ่เป็นลกูของ
พระเจ้าและเป็นสมาชิกของคริสตจักรแห่งหนึ่ง เขาร้อนรนในการประกาศมาก ถึงขนาดไปนั่งตาม
ป้ายรถเมล์และบอกกับผู้ที่นั่งข้างๆ เขาว่า “พระเจ้ารักคุณ” ลูกถามเขาว่า แล้วปฏิกิริยาที่เขามักได้
รับคือบวกหรือลบ มีใครเคยตอบรับเขาและขอคุยเรื่องพระเจ้ากับเขาต่อไหม? เขาตอบว่า “ไม่เคย”

ลูกว่าลูกร้อนรน แต่ไม่ร้อนถึงขนาดนั้น

ภายในเวลา 7 วัน ลูกคงไม่สามารถพูดให้ไกด์สาวคนนี้รู้จักพระเจ้าของเราได้ แต่ลูกก็ได้
เล่าให้เธอฟังคร่าวๆ ถึงการเป็นชีวิตคริสตชนของลูกให้เธอฟัง อย่างน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ยิน
ค�าว่า “พระเจ้า” และ “พระเยซู”

ลูกได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในดินแดนที่ไม่มีศาสนาและในบริบทที่ยากแก่การ
ประกาศข่าวดีแล้ว พระเจ้าข้า

“จงประกาศพระวาจา จงพร้อมสรรพ ท้ังเมือ่มโีอกาสและเมือ่ไม่มโีอกาส จงว่ากล่าว ตักเตือน  
จงให้ก�าลังใจ โดยพร�่าสอนด้วยความพากเพียรอย่างเต็มที่ จะถึงเวลาหนึ่งที่ผู้คนจะไม่ต้องการฟัง 
ค�าสอนที่ถูกต้อง แต่จะแสวงหาผู้สอนจ�านวนมากมาอยู่ร่วมกัน เพื่อจะได้สอนสิ่งที่ตนอยากฟัง  
เขาจะไม่ยอมฟังความจริง แต่จะเปลี่ยนไปฟังเทพนิยาย ส่วนท่านจงหนักแน่นมั่นคงในทุกกรณี  
จงอดทนต่อความทุกข์ยาก จงท�างานของผู้ประกาศข่าวดี จงปฏิบัติศาสนบริการให้ส�าเร็จ”  
(2ทิโมธี 4:2-5) 
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เขียนบทกวี เขียนชีวิต 
ภัศม ์

 เรื่องราวการช่วยเหลือสิบสามชีวิต ท�าให้คิดว่าโลกนั้นคือบ้าน 
ยามทุกคนเคียงชิดวิกฤตการณ์ เราคือลูกคือหลานบ้านเดียวกัน 
 จึงเป็นครอบครัวใหญ่ให้อบอุ่น ล้วนสร้างคุณเสริมค่าควรรังสรรค์ 
ภาพที่ร่วมลงแรงและแบ่งปัน พาเรานั้นเปี่ยมสุขทุกข์ทุเลา 
 ขอเป็นหนึ่งอันเล็กน้อยคอยตามติด ขอตั้งจิตอธิษฐานกล่าวขานเฝ้า 
ขอเหตุร้ายภัยพาลมินานเนา ขอพระเจ้าทรงช่วยอ�านวยพร. 

ภัศม์ 
8 กรกฎาคม 2561
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