




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ประจําป	ค.ศ.	2018	ตุลาคม

เพื่อบรรดาผูรับเจิมถวายตนทั้งชายและหญิง	จะมีความกระตือรือรน	

และอยูทามกลางคนยากจน	คนที่ถูกกีดกันและไรสิทธิ์ไรเสียงในสังคม

พออยากเตือนสติวา	

เราตองฟงเสียงของพระเจาดวยความนบนอบ	

เราตองมีกําลังพอที่จะรับฟงเสียงของพระองค์	

และใหพระองค์นําทางชีวิตเรา

ข้อคิด จ�กสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส

crist 1-80 Oct 61.indd   1 9/28/61 BE   3:54 PM



ขุมทรัพย 
พระคัมภีร 2018

2  ÍØ´ÁÈÒ¹µ� µØÅÒ¤Á 2018

crist 1-80 Oct 61.indd   2 9/29/61 BE   2:17 AM



รถมาที่ทําใหจิตของเรา
สงบนิ่งบนแผนดินทางเหนือ

(ศคย 6:1-8)

หนังสือประกาศกÎาบากุกและเศคาริยาห์ เป็นข้อเขียนค�าเทศน์ของประกาศกท่ีเตือนใจชาวยิว
ให้สร้างพระวิหารขึ้นใหม่ และฟ„œนฟูการถือพระบัญญัติให้มีชีวิตชีวามากขึ้นหลังกลับจากถิ่นเนรเทศที่
บาบิโลน โดย กุสตาฟ โดเร ให้ความสนใจต่อภาพนิมิตของประกาศกเศคาริยาห์ เพราะใน ศคย นี้ 
เป็นข้อเขยีนภาพนมิิตทีป่รากฏแก่ท่านประกาศกมากมาย ส่วนใหญ่หมายถงึการตดัสนิลงโทษประชาชาติ
ที่ท�าผิดต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และข่มเหงประชากรเลือกสรรของพระองค์ และยุคสมัยแห่งความสงบสุข
เมื่อยุคแห่งพระเมสสิยาห์ที่ก�าลังจะมาถึง 

ใน ศคย บทที่ 6 เป็นภาพนิมิต... ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นอีก ก็เห็นรถศึกสี่คันออกมาระหว่างภูเขา
สองลกู ภูเขาเหล่านัน้เป็นภูเขาทองสมัÄทธิ ์รถศกึคนัแรกเทยีมม้าสแีดง คนัทีส่องเทยีมม้าสดี�า คนัทีส่าม
เทียมม้าสีขาว คันที่สี่เทียมม้ามีจุดด่าง ม้าทุกตัวแข็งแรง... ท่านประกาศกเศคาริยาห์ถามทูตสวรรค์
ผูส้นทนากบัท่านว่า “นายครบั รถศกึและม้าเหล่านีห้มายถงึอะไร?” ทูตสวรรค์ตอบว่า “นีค่อืลมท้ังสีทิ่ศ
ของท้องฟ‡าทีก่�าลงัพดัออกไปหลงัจากได้เข้าเ½‡าองค์พระผูเ้ป็นเจ้าของท่ัวแผ่นดนิแล้ว รถศกึเทยีมม้าสดี�า
ออกไปยังแผ่นดินทางเหนือ รถศึกเทียมม้าสีขาวตามออกไป รถศึกเทียมม้ามีจุดด่างออกไปยังแผ่นดิน
ทางใต้” ม้าแข็งแรงเหล่านัน้ออกไป มีความกระตอืรอืร้นจะไปตรวจตราแผ่นดนิ... องค์พระผูเ้ป็นเจ้าตรสั
ว่า “ดูซ ิม้าทีอ่อกไปยงัแผ่นดนิทางเหนอืนัน้ท�าให้จติของเราสงบอยูบ่นแผ่นดนิทางเหนอื” (ศคย 6:1-8)

วิธีเขียนเช่นนี้เรียกว่า “แบบวรรณกรรมวิวรณ์” เราจะเข้าใจความหมายในการตีความพระคัมภีร์
ต่อเม่ือ เราเข้าใจสญัลกัษณ์ต่างæ ทีผู้่เขยีนในยคุนัน้สือ่ถงึความหมายอะไรทีซ่่อนอยูเ่บือ้งหลงั ม้าสแีดง 
สีด�า สีขาว และสีด่าง ประเทศเหนือ ทางตะวันตก และทางใต้ คือประเทศอะไรหรือหมายถึงอะไรที่
เป็นสัญลกัษณ์เข้าใจกบัในยคุสมยันัน้ ม้าสดี�าอนัเป็นหนึง่ในลมทัง้สีท่ศิของฟ‡าสวรรค์ หลงัจากทีเ่ข้าเ½‡า
พระเจ้าแห่งพิภพทั้งสิ้น ก็คือค�าพิพากษาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเอง ประเทศทางเหนือหมายถึง 
อาณาจักรบาบโิลน ทีม่าท�าลายกรุงเยรูซาเลม็ในปี 586 ก.ค.ศ. ม้าสดี�าไปถงึประเทศเหนอืกค็อื บาบโิลน
ท่ีถกูท�าลายโดยอาณาจกัรเปอร์เซยี และชาวยวิได้รบัการปลดปล่อยจากถิน่เนรเทศในบาบโิลน ให้ได้กลบั
บ้านไปก่อสร้างพระวหิารขึน้ใหม่ อนัเป็นความสงบนิง่ในจิตใจของประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้านัน่เอง

ข้าแต่พระเจ้า ประกาศกเศคาริยาห์ก�าลังท�านายถึงพระยุติธรรมและการช่วยกอบกู้ขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าให้ได้รอดพ้น และกลับบ้านไปสร้างพระวิหารขึ้นใหม่... องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลตรัสว่า 
“จงมีก�าลังใจขึ้นเถิด ท่านทั้งหลายที่ได้ยินถ้อยค�าเหล่านี้จากปากของบรรดาประกาศกในวันนี้ เมื่อ
ราก°านพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลถูกวางไว้เพื่อจะก่อสร้างสักการสถานขึ้นใหม่...”  
ข้าพเจ้าผู้ซึ่งด�ารงชีวิตอยู่ในพันธสัญญาใหม่ จึงถอยหัวใจไปเข้าอกเข้าใจชาวอิสราเอลประชากร
เลอืกสรรของพระองค์ในพนัธสญัญาเดิม ความหวงัทีจ่ะสร้างพระวหิารเป็นทีป่ระทบัของพระองค์ขึน้ใหม่ 
ซึง่ส�าหรบัพวกเขานีค่อืเครือ่งหมายทีบ่่งบอกว่า พระเจ้าไม่ทรงทอดทิง้เขา พระเจ้าผูท้รงเป็นองค์พระผูเ้ป็นเจ้า
ผู้เข้มแข็ง และประทับอยู่กับพวกเขาเสมอเป็นนิตย์ 
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อันเนื่องม�จ�กปก Cover Story

ปกหนา

ขอร่วมใจกับโครงการ “ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้น
เสียงสายประค�า” ซ่ึงเป็นโครงการรณรงค์สวดสายประค�า
ทั่วโลกอย่างเข้มข้นในเดือนตุลาคม เพราะเป็นเดือนแม่พระ
ลูกประค�า คริสตชนไทยได้เข้าร่วมในโครงการนี้มาหลายปี
แล้ว ขอท่านผู้อ่านอย่าลืมการสวดสายประค�าเรียบง่ายใน
ชีวิตประจ�าวันร�าพึงพระประวัติของแม่พระและพระเยซูเจ้า
ในงานไถ่กูข้องพระองค์ตามพระคมัภร์ีทีก่�าหนดไว้ในการสวด
สายประค�าแต่ละวัน โดยเฉพาะสวดภาวนาอุทิศแก่ผู้ทุกข์
ร้อนใจ เจ็บไข้ได้ป†วยและผู้ตกอยู่ในอันตรายทางวิญญาณ
ห่างไกลจากพระเจ้า และภาวนาเพื่อใช้โทษบาปของเราเอง

ปกหนาใน

พระแท่นวัดสักการสถานนักบุญมารีอา กอแร็ตตี 
ประเทศอิตาลี สักการสถานติดชายทะเล และมีวัดทั้งชั้นบน
และชัน้ล่าง พระแท่นนีเ้ป็นวดัชัน้บน ตูศ้ลีมหาสนทิจะเป็นทรง
เดียวกันกับของวัดน้อยอาคารนักบุญมาร์ธา ในส�านักวาติกัน 
ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงถวาย มิสซาทุกเช้า
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ตราบชีวิตยังมี…
เช้าน้ีผมเริ่มทักทายเช้าวันใหม่ด้วย ผลงานของ Chet Baker หน้าจอเขียนช่วงปีไว้ว่า 

1929-1988 น่าจะเป็นผลงานในช่วงปีนั้น จริงæ ผมไม่ใช่แฟนพันธ์ุแท้ของ Chet Baker ผมแค่ผ่าน
ยุคสมัยในช่วงเวลาท่ีเทปผีซีดีเถ่ือนกระจายทั่วบริเวณแหล่งท่องเที่ยวย่านการค้าดังอย่างสยามสแควร์ 
ในวันเวลาเหล่านั้น ถ้าพูดแล้วจะไม่เชื่อ เราสามารถหาเทปเพลงของศิลป�นดังæ ต่างประเทศ
ได้มากมาย จะเอาแนวไหน แต่คุณก็ต้องแลกกับเสน่ห์ที่คุณจะได้รับระหว่างของปลอมกับของ
จริง เทปของจริงเราจะได้รับสาระความรู้จากแผ่นกระดาษที่บอกเล่าเร่ืองราว และงานศิลป์ที่แถมมา 
ส่วนของปลอมไม่มีอะไรมาก ปก ตลับเทป และก็ฟังกันเลย บางทีเราไม่ได้เลือกอะไรเพราะรสนิยม 
เราอาจต้องเลอืกเพราะเงนิในกระเป‰า แต่สิง่ทีต่ดิตวัมาโดยไม่รูต้วัคอื การแสวงหาไม่สิน้สดุ หรอืเรยีกให้ดู
เข้าใจง่ายขึ้นไปอีกคือ “ความรักและความใ½†รู้”

แน่นอนว่าคนเราต้องมีช่วงที่ให้ใครบางคนจูงมือ แต่ก็ต้องมีวันปล่อยมือเช่นกัน ข่าวการตาย
ของศิลป�นที่ชื่อว่า “Á§¤Å ÍØ·¡” หรือหลายæ คนรู้จักเขาในนาม “¹ŒÒËÇ‹Í§” หนึ่งในสมาชิกวงคาราวาน
ในยุคบุกเบิกเริ่มต้น พร้อมกับÊØÃªÑÂ ¨Ñ¹·ÔÁÒ·Ã หรือ Ë§Ò ¤ÒÃÒÇÒ¹ จนในที่สุดมารวมตัวกับวง
บังคลาเทศแบนด์ ได้ขุนพลเพลงมือดีมาสมทบอีก ผมเคยไปฟังเพลงของพวกเขาในช่วงละอ่อนก่อนบวช 
ตอนนัน้ เป็นวาระครบรอบ 15 ปีคาราวาน ผมไปแบบไม่รู้อะไรเอย เป็นวยัรุ่นใสæ ทีถ่กูอดัหดู้วยเพลงแบบ
¾Õèá¨Œ ÊÒÇ ÊÒÇ ÊÒÇ บรรดา อาร์เอสซาวด์ และแกรมมี่ซาวด์สายปˆอบ เมื่อมาเจอสิ่งที่แปลกใหม่ เป�ด
โลกที่อบอุ่นไปด้วยลูกกวาดใส บทเพลงที่สะท้อนสังคม บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนที่ต่อสู้ อุดมการณ์ที่ยึด
มั่น ภาษาที่สวยงาม และเรื่องราวเพื่อผู้คน ผมเริ่มถูกจริตกับบทเพลงเหล่านี้ และไปลึกขึ้นæ จนข้าม½ั›ง
ไปยังเพลงในแบบใต้ดิน อินดี้ และอะไรที่ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ฟังกัน แต่ดูเหมือนว่า ความเติบโต 
ก็พาความจริง เข้ามาหาเราทีละเล็กทีละน้อย ผมเริ่มสับสนว่า อุดมการณ์คือค�าที่สวยหรู หรือคือชีวิตของ
คนที่เขียนมันขึ้นมาด้วย แต่แน่นอนนะครับ “ความรักและความใ½†รู้” ยังท�าหน้าที่ของมันอย่างสงบนิ่ง

พระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศไทย ก�าลงัพาพีน้่องค่อยæ ท�าความเข้าใจกบัการก�าเนดิขึน้ของ
สังฆมณ±ลใหม่ (ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะที่สุดแล้ว ก็ผ่านหลักคิด และวันเวลามาเนิ่นนานจนกว่าจะถึง
วนัส�าเรจ็เสรจ็สิน้) หรอืการมพีระสงฆ์ทีท่�าหน้าทีใ่นแบบปราบผ ีหรอืการมาของสงัฆานกุรถาวร (ซึง่ถ้าลอง
คดิย้อนสกัหน่อย หลายคนกค็งทราบดว่ีา บางมสิซงัมไีปนานแล้ว) การตัง้สถาบนัฆราวาส เพือ่ให้บทบาทกบั
ฆราวาสอย่างเป็นรปูเป็นร่าง ฯลฯ ถ้าเรารักและใ½†รู้ เราจะพบว่า การด�าเนนิไปเป็นการปรับให้เข้ากบัยคุสมยั
ในหลายæ เรื่อง หรือการเดินตามค�าแนะน�าของสันตะส�านัก เป‡าหมายย่อมดีงามแต่ระหว่างทางต้องการ
การพิสูจน์และร่วมใจ ถ้าเราแสวงหากันมาแทบจะทั้งชีวิต ผมคิดว่า เราก็ต้องแสวงหาต่อไป ประวัติ
พระศาสนจักรไม่ว่าจะระดับสากลหรอืท้องถิน่ ประเทศใหญ่เลก็ เอเชยี หรอืยโุรปไม่เคยร้างไร้ ว่างเว้นจาก
อปุสรรค เพราะทีส่ดุแล้ว อปุสรรคและความยากล�าบาก โบยตเีราให้เข้มแขง็และชดัเจน แต่อย่าให้อปุสรรค
นั้น มันออกมาจากคนที่ได้ชื่อว่า เป็นคนในครอบครัวเดียวกันเป็นพอ

เพลงของ Chet Baker ถูกแทนที่ด้วยชุด “เพลงพิณ พนมไพร” ของ¹ŒÒËÇ‹Í§ Á§¤Å ÍØ·¡ 
ถ้าผมจ�าไม่ผิดชุดน้ีน่าจะแถมมากับหนังสือ ผมหาหนังสือนั้นไม่เจอแล้ว ชอบที่ค�าโรยบนแผ่นซีดี 
เรยีบง่ายแต่ชดัเจนในอดุมการณ์ “ตราบชวีติยงัม ีชวีไีม่เคยหมดแรง” แสวงหากนัต่อไปนะครบั อดุมศานต์
จะร่วมเป็นเพื่อนร่วมทางของผู้เสาะแสวงหาสิ่งดีงามให้กับทุกชีวิต 

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃºÃÔËÒÃ
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ปฏิทิน
เดือนตุล�คม

ฉลองนักบุญเทเรซาแหงพระกุมารเยซู	พรหมจารีและนักปราชญ์แหงพระศาสนจักร	 /	

ภคินีคณะคาร์เมไลท์แหงกรุงเทพฯ	 ขอเชิญรวมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญ

เทเรซาแหงพระกุมารเยซู	และหิรัญสมโภช	 (25	ปแหงการปฏิญาณตน)	 เซอร์มารีย์	

อนัเดรยี	แหงพระแมสกลสงเคราะห์	(อนันา	มลวิลัย์	ประทมุแพง)	วนัจนัทร์ที	่1	ตลุาคม	

2018	 เวลา	 07.00	น.	พระสังฆราชฟลิป	 บรรจง	 ไชยรา	 เปนประธาน	 (หลังพิธีบูชา

ขอบพระคุณ	ตั้งศีลมหาสนิทและเคารพพระธาตุ)	 และฉลองนักบุญเทเรซาแหงพระ

กุมารเยซู	 (เย็น	 เวลา	 16.30	น.)	 อวยพรศีลมหาสนิทเวลา	 16.00	น.	พระคาร์ดินัล

ฟรังซิสเซเวียร์	 เกรียงศักด์ิ	 โกวิทวาณิช	 เปนประธาน	 (หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ	

เสกดอกกุหลาบและเคารพพระธาตุ)	

โคเออร์	 ขอเชิญทุกทานรวมพิธีบูชาขอบพระคุณ	 เนื่องในวันขอบคุณพระเจา	 และ

ฉลองครบ	 40	 ปโคเออร์	 โดยมีพระคาร์ดินัลไมเก้ิล	 มีชัย	 กิจบุญชู	 เปนประธาน

พิธี	รวมดวยพระสังฆราชยอแซฟ	พิบูลย์	วิสิฐนนทชัย	วันเสาร์ที่	20	ตุลาคม	2018	

ทีอ่าสนวหิารอสัสมัชญั	เวลา	08.30	น.	เปนตนไป	ภายในงานมกีารจาํหนายผลติภณัฑ์

ตางๆ	 ใหเลือกซื้อมากมาย	 อาทิ	 ผลิตภัณฑ์จากผูลี้ภัย	 กลุมอาสาสมัครโคเออร์	

และบตัรการกศุล	ทาํบญุลุนโชค	2561	และรบัประทานอาหารกลางวนัซึง่จดัเตรยีมจาก

กลุมอาสาสมัครโคเออร์วัดตางๆ	(***ไมเสียคาใชจายในการเขารวมงาน)

วันที่	1	ตุลาคม

วันที่	20	ตุลาคม

วันที่	4	ตุลาคม

วันที่	21	ตุลาคม วันที่	23	ตุลาคม

วันที่	6	ตุลาคม

วันที่	15-19	ตุลาคม วันที่	17-28	ตุลาคม

1

20

4

21 23

6
15-19 17-28

ระลึกถึงนักบุญฟรังซิสแหงอัสซีซี

วันแพรธรรมสากล	 วันปยมหาราช

ภคินีคณะคาร์เมไลท์	จันทบุรี	ขอเชิญรวมพิธีบูชา

ขอบพระคุณ	ฉลองนักบุญเทเรซาแหงพระกุมารเยซู	

วันเสาร์ที่	6	ตุลาคม	2018	เวลา	10.30	น.	

ที่อารามคาร์แมล	จันทบุรี	

พระสังฆราชซิลวีโอ	สิริพงษ์	จรัสศรี	เปนประธาน	

(หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ	เสกดอกกุหลาบ

และเคารพพระธาตุ)

วิทยาลัยแสงธรรม	รวม
กับสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย	จัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ	สื่อมวลชน
กับงานอภิบาลและ
เผยแพรธรรม	ใหกับ
นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม	
ชั้นปที่	3	ระหวางวันที่	15-19	
ตุลาคม	2018

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ	
ระหวางวันที่	17-28	ตุลาคม	
2018	บูธ	O33	(โอ	33)	โซนซี	2	
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย	
ศูนย์การประชุมแหงชาติสิริกิติ์	
เวลา	10.00-21.00	น.	
มีหนังสือดีจากทุกสํานักพิมพ์
คาทอลิกรออยู	แลวพบกัน
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 ผู้แทนจากสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย ทีเ่ข้าร่วมคือ ¾ÃÐ¤Ø³à Œ̈ÒÂÍË�¹ 
ºÍÊâ¡ »˜ÞÞÒ ¡ÄÉà¨ÃÔÞ ¤Ø³¾‹Íà©ÅÔÁ 
¡Ô¨Á§¤Å ¤Ø³ÊÒÂªÅ áÅÐ¤Ø³¾¨¹Ò ÈÕµÔÊÒÃ

 เนื่องด้วยเราอยู ่ในยุคที่การสื่อสาร
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน อาศัยสื่อ
ออนไลน์ จึงมีการรายงาน และถ่ายทอดสดงาน
ชุมนมุครอบครวัครัง้นีอ้ย่างทัว่ถงึ โดยเฉพาะใน
แวดวงพระศาสนจักรไทยด้วย หลายæ ท่านคง
ได้ติดตามงานชุมนุมครั้งนี้อย่างใกล้ชิด เหมือน
ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงæบางเหตุการณ์อาจได้
เห็นชัดเจนมากกว่าผู้ไปร่วมด้วยซ�้าไป อย่างไร
ก็ตามใน°านะที่เป็นผู้แทนพี่น้องจากเมืองไทย 
ขอเล่าเร่ืองราวต่างæ พอให้ได้รับทราบเหตกุารณ์
และความเป็นไปต่างæ แม้จะไม่ใช่ประสบการณ์

มือหนึ่งก็ตาม โดยเรียงล�าดับเรื่องราวที่ผู้แทน
ท้ังสีไ่ด้เริม่ด�าเนนิการเตรยีมตัวไป และช่วงท่ีอยู่
ในงานชุมนุม 3-4 วันที่ดับลิน

1.	การเตรียมเดินทางที่ระทึกใจ

 ÊÁà´ç¨¾ÃÐÊÑ¹µÐ»Ò»ÒÂÍË�¹ »ÍÅ 
·Õè 2 ทรงเป็นผู้ริเริ่มให้มีการชุมนุมครอบครัว
โลก ครั้งนี้ในปี 2018 เป็นครั้งที่ 9 เท่าที่ผ่าน
มาพระศาสนจักรไทยได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียว โดย
ส่งผูแ้ทนเข้าร่วมการชมุนมุเสมอมา ซ่ึงตามปกติ 
ก็มีพระสังฆราช 1 องค์ พระสงฆ์ 1 องค์ และ 
ฆราวาส 1 คู่ บางครั้งก็มีพระสงฆ์ไปองค์เดียว 
บางครั้งก็จัดให้มีอีกจ�านวนหนึ่งไปร่วมฉลอง 
2 วนัสดุท้ายของงาน ซึง่พระสนัตะปาปาจะเสดจ็
ไปร่วมด้วยเป็นประจ�า

“พระวรสารเรื่องครอบครัว	
เปนความปติยินดีของโลก”

งานชุมนุมครอบครัวโลกป	ค.ศ.	2018	

ณ	กรุงดับลิน	ประเทศไอร์แลนด์

ระหวางวันที่	21-26	สิงหาคม	ค.ศ.	2018
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 ส�าหรบัครัง้นีส้ภาพระสงัฆราชฯ ได้เป�ด
ไฟเขียวให้มีผู้แทนไปร่วมงานชุมนุมตั้งแต่แรก
แล้ว แต่ไม่มกีารเคลือ่นไหวกนัจรงิจงั จนกระท่ัง
อันดับสุดท้าย ได้ระบุช่ือผู้ที่จะไปเป็นผู้แทน
ร่วมงานชุมนุมครั้งนี้ 4 ท่านตามที่ทราบกัน แต่
เนื่องด้วย เหลือเวลาเพียง 2 เดือนเศษในการ
เตรยีมตัว ต้องรบีสง่รายชือ่ไปให้คณะกรรมการ
เตรยีมงานทีดั่บลนิ เพือ่ลงทะเบยีนและจองทีพ่กั 
และต้องจองตัëวเครื่องบิน ทุกอย่างเป็นไปอย่าง
เฉียดฉิว อันดับสุดท้ายที่ท�าให้ตื่นเต้นคือ เมื่อ
ไปขอวซีา่ ปรากฏว่ามรีะยะเวลาไม่พอ ซึ่งทกุคน
ก็ถอดใจแล้ว แต่มาค้นพบว่า หากต้องการ
เข้าไอร์แลนด์นั้น สามารถเข้าโดยผ่านประเทศ
อังกÄษก่อน และใช้วีซ่าอังกÄษเข้าไอร์แลนด์ได้ 

เมื่อไปขอวีซ่าอังกÄษ ส�านักงานที่จัดเตรียม
เอกสารบอกว่า ต้องใช้เวลา 15 วันโดยไม่รวม
วันหยุดท�างาน เพราะขณะนี้ ต้องส่งเอกสาร
ไปให้สถานทูตอังกÄษ ซ่ึงย้ายไปอยู่ท่ีอินเดีย
เป็น½†ายอนุมัติวีซ่า พร้อมทั้งกล่าวทิ้งท้ายว่า 
แต่ก็ไม่ได้รับรองว่าจะได้วีซ่าภายใน 15 วัน 
ท�าให้เกิดการระทึกใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะทุกสิ่ง
ทุกอย่างพร้อมแล้ว ที่ทางต่างæ ได้จองแล้ว 
จ่ายค่าลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว ตัëวเครื่องบินก็
จ่ายเงินแล้ว ติดต่อให้ผู้ที่จะมารอรับที่สนามบิน
เป็นท่ีเรียบร้อย แต่ในอันดับสุดท้าย หาก
ไม่ได้รับวีซ่า ก็เป็นอันว่าทุกอย่างต้องพับเก็บไว้
อย่างน่าเสยีดายยิง่ ในทีส่ดุพระเจ้ากโ็ปรดให้เรา
ทั้งสี่ได้รับวีซ่าไปอังกÄษทันเวลา
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2.	 แวะประเทศอังกฤษดวยความจําเปน

แมเวลาสั้นๆ	แตประทับใจ

ผู้แทนทัง้ 4 คน เดนิทางโดยสายการบนิ
เอมิเรท ออกจากเมืองไทยเย็นวันอาทิตย์ที่ 19 
สิงหาคม 2018 เวลา 21.25 น. ใช้เวลาประมาณ 
6 ชั่วโมง 25 นาที ต้องเปลี่ยนเครื่องบิน
ที่ดูไบ เดินอยู่ในสนามบิน 1 ชั่วโมง และออก
เดินทางต่อไปองักÄษ ใช้เวลาเดนิทางอกี 7 ชัว่โมง 
35 นาท ีไปถงึองักÄษเป็นเวลาเช้า 07.05 น. เนือ่งจาก
เวลาในยโุรปช้ากว่าทางเอเชยีประมาณ 6 ชัว่โมง 
เลยดูเหมือนได้ก�าไร แต่เปล่าเลย ยิ่งกว่านั้นคือ
ท�าให้งง ง่วงและหงุดหงิด อดคดิถงึเวลาเมอืงไทย
ไม่ได้ คิดทีไร ทั้งงงและง่วงทุกครั้งไป

มเีวลาอยูอ่งักÄษ 1 วนัเตม็æใน 4 คนท่ีไป
ม ี3 คนทีไ่ปองักÄษเป็นครัง้แรก ท�าให้มเีรีย่วแรง
Îึดสู้อยากไปดูสถานที่ต่างæ ในใจกลางกรุง
ลอนดอนไว้เป็นขวัญตา เพื่อน�าไปพูดคุยได้
เมื่อกลับเมืองไทย พอถึงสนามบินÎีโทรว ก็จ้าง
แท็กซี่ไปโรงแรมที่ได้จองไว้ล่วงหน้า เสร็จแล้วก็
เก็บข้าวของไว้ในห้องพัก และก็นั่งแท็กซี่เข้าไป
ใจกลางกรุงลอนดอน ไปพบกับคนไทยที่ชื่อ à¡Ž 
ซึง่แต่งงานกบัชาวอติาเลยีนทีอ่ยูอ่งักÄษ เขาเป็น
ลูกหลานชาววัดหัวไผ่ และเป็นผู้จัดการร้าน
อาหารไทย ช่ือ ครกและสาก (แปลเป็นไทยแล้ว) 
เจ้าของร้านเป็นคนไทยชาวระยอง เป็นอันว่า
อาหารมือ้นัน้เป็นอาหารไทยล้วนæ ทานกนัอย่าง
เต็มที่เพราะอาหารบนเคร่ืองบินเอมิเรททานกัน
ไม่ค่อยได้เอาเลย

ไกด ์ เก Žของเราแสนจะคล ่องแคล ่ว
ปราดเปรียว บางช่วงกพ็ากนัเดินจากทีห่นึง่ไปยงั

อกีทีห่นึง่ บางเวลากพ็าขึน้รถแทก็ซี ่ตัง้ใจว่าจะใช้
เวลาครึ่งวันพากันไปชมสถานที่ต่างæ ที่ส�าคัญæ 
และเป็นที่รู้จักกัน ชนิดที่ว่าไปถึงลอนดอนแล้ว 
ถ้าไม่ไปที่นั่นก็ถือว่ายังไม่ได้ไป เช่นหอนาÌ�กา
บิêกเบล แม่น�า้เทมส์บรเิวณป�คคาเดลลี ่พระราชวงั
บักกิงแÎม ฯลฯ ได้บันทึกภาพไว้เป็นท่ีระลึก
วันนั้นอากาศดีมาก ผู้แทนทั้ง 4 คนใช้เวลา
ชมสถานที่ต่างæ จนถึงเย็น ไกด์เกŽได้พาเราไป
ทานเป็ดทีร้่านอาหารจนี ย่านไชน่าทาวน์ เสรจ็แล้ว
ก็ร�่าลากันนั่งแท็กซ่ีกลับโรงแรม เพื่อพักผ่อน
เตรียมเดินทางในเช้าวันต่อไป

3.	พระศาสนจักรคาทอลิกในไอร์แลนด์

พวกเราคริสตชนชาวไทยรู ้ จักพระ
ศาสนจักรคาทอลิกในไอร์แลนด์บ้าง เราเคย
รู ้จักพระสงฆ์และซิสเตอร์ชาวไอริชจากคณะ
นักบวชต่าง æ ที่เคยเป็นมิชชันนารีในเมืองไทย 
มพีระสงฆ์และซสิเตอร์ชาวไทยหลายท่านทเีดยีว 
เคยไปเรียนและเข้ารับการอบรมด้านต่าง æ 
ในมหาวิทยาลัยที่กรุงดับลิน ขออนุญาต
ไม่เอ่ยนาม เพราะอาจไม่ครบถ้วน

โอกาสนี้ขอน�าเสนอข้อมูลบางด้าน 
ของพระศาสนจักรคาทอลิกบนเกาะไอร์แลนด์ 
ให้พี่น้องได้รู้จักกันบ้างพอสังเขป

3.1 ÀÒ¾ÃÇÁ

- ประชากรคาทอลิก 4,634,182 คน

- สังฆมณ±ล 26 แห่ง

- ชุมชนวัด 1,360 แห่ง

- พระสงฆ์ทีท่�างานอยูใ่นปัจจบุนั 1,848 องค์
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3.2 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
- โรงเรียนชั้นประถม 3,315 แห่งมี

นักเรียน 532,351 คน
- โรงเรียนมัธยม 700 แห่ง มีนักเรียน 

377,457 คน
- อาสาสมคัร 27,532 คน บริการรบัใช้

อยู่ในคณะกรรมการจัดการเรียนการศึกษา
3.3 â·Ãá¤Ã� (Trocaire) Í§¤�¡ÒÃ

ª‹ÇÂ§Ò¹¾Ñ²¹ÒÊÑ§¤Áµ‹Ò§»ÃÐà·È
- ผู ้ที่ท�างานพั²นาสังคมในคณะ

กรรมการคาทอลิก เพื่องานพั²นาของสภา
พระสังฆราชฯ ที่อยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1970-2000 
ย่อมรูจั้กองค์การนีด้ ีเพราะเป็นองค์การทีใ่ห้การ
สนับสนุนการเงินเพื่อโครงการพั²นา โทรแคร์ 
เป็นภาษาไอริช แปลว่า เมตตา ซึ่งมีองค์กร
เช่นนี้ในประเทศเยอรมนีที่มีช่ือว่า Misereor 
แปลว่า ฉันสงสาร และ ในประเทศอื่น æ อีก
หลายองค์การ

- ในปี 2016-2017 มีผู้ร่วมบริจาค
ให้แก่โครงการนี้ เป็นจ�านวนเงิน 22.2 ล้านยูโร

3.4 ¡ÃÐàÊàÃÕÂ¡
 - ในปีการศึกษา 2017-2018 มีเณร 
35 คนก�าลังศึกษาเตรียมเป็นพระสงฆ์ และใน
ปลายปี 2017 จะมีผู้บวชเป็นสังฆานุกรถาวร 
71 องค์

3.5 ¡ÒÃáµ‹§§Ò¹
 - ในปี 2017 มีประชาชน 16,500 คน
ที่เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมรับศีลสมรส
 - ในปี 2017 มีบริการหลักสูตรให้ค�า
ปรึกษา เรื่องการแต่งงาน 26,496 ครั้ง
***ก่อนจะจบการแนะน�าพระศาสนจักรใน

ไอร์แลนด์พวกเราทั้งสี่ ที่ไปร่วมงาน ขอชมเชย
และปรบมอืแก่พระศาสนจกัรในไอร์แลนด์ ทีร่บั
เป็นเจ้าภาพจดังานชมุนมุครอบครวัโลกครัง้ที ่9 นี้
ซึง่เป็นงานทีย่ิง่ใหญ่ จดัได้ดมีากทเีดยีว ทราบว่า
มอีาสาสมคัรร่วมจดังานครัง้นีม้ากกว่า 5,000 คน 
นอกนั้นยังมีอาสาสมัครจากประเทศต่าง æ 
จ�านวนมาก เช่น บราซิล เม็กซิโก ฯลฯ

3.6 ¤³Ð¾ÅÁÒÃÕÂ� 
คณะนี้เป็นที่รู ้จักและแพร่หลาย ใน

พระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทยมานาน 
มต้ีนก�าเนดิท่ีนครดบัลนิ ประเทศไอร์แลนด์นีเ่อง 
โดยเริม่ต้นจากสมาชกิรุน่แรกได้ประชมุกนัทีบ้่าน
ไมรา ถนนฟรันซิส ในวันที่ 7 กันยายน 1921 
กลุ่มเล็กæ ที่มาประชุมกันนี้ “คงไม่เคยนึก
เลยว่าพวกตนจะกลายเป็นเครื่องมือพระญาณ
สอดส่องผู ้ทรงพระเมตตาหาท่ีเปรียบไม่ได้” 
(อ้างองิหนงัสอืคูม่อืหน้า 2) ปัจจบุนันีค้ณะพลมารย์ี
ได้เป็นองค์กรของฆราวาสแพร่ธรรม ท่ีท�างาน
อย่างแขง็ขนัในทกุæ สงัฆมณ±ล เสยีดายทีไ่ม่ได้
มีโอกาสไปเยี่ยมแหล่งก�าเนิด ซึ่งยังมีบ้านตั้งอยู่
ที่นครดับลินสมาชิกพลมารีย์เมืองไทยสามารถ
ตดิต่อได้ที ่Website www.legionofmary.ie 
หรือที่ E-mail : concilium @legion-of-
mary.ie

4.	รูปแบบการจัดงาน

เป็นทีน่่าสงัเกตว่า งานชมุนมุครอบครวั
โลกแต่ละครั้ง โดยเฉพาะครั้งที่ 9 นี้ มิใช่เน้น
การจดังานเพือ่คูส่ามภีรรยาเท่านัน้ แต่เน้นให้น�า
ลูก æ ไปร่วมฉลองด้วย ดังนั้น ผู้แทนแต่ละ
ประเทศ จงึไปกนัเป็นครอบครวั มทีัง้พ่อแม่และ
ลูกไปพร้อม æ กัน การจัดงานอยู่ในทวีปยุโรป 
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ซึ่งเดินทางได้ทั่วถึงกัน จึงท�าให้ผู้คนเข้าร่วมงาน
ชุมนุมเป็นครอบครัวได้มากข้ึน นอกจากแต่ละ
ประเทศจะมาได้จ�านวนมากแล้ว ยังสามารถมา
เป็นครอบครัวได้อกีด้วย ซึง่นบัว่าเป็นบรรยากาศ
ของงานชุมนุมครอบครัวที่แท้จริง

ในบริเวณจัดงานชุมนุม ประกอบไป
ด้วย 3 ส่วนใหญ่ æ ด้วยกันคือ 

4.1 ºÃÔàÇ³ÊíÒËÃÑººØ¤¤Å·ÑèÇä» â´Â
à©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§ÊíÒËÃÑº¾‹ÍáÁ‹áÅÐ¼ÙŒÍÒÇØâÊ «Öè§ÁÕ
ËŒÍ§»ÃÐªØÁ·Ñé§ËÁ´ 8 ËŒÍ§ 

ห้องที่ 1 เป็นห้องโถงใหญ่ส�าหรับจัด
นิทรรศการต่าง æ ที่หลากหลายมากมาย เรียก
ว่ามีองค์กร หน่วยงาน หรือ กลุ่มใดที่ท�างาน

อภิบาล หรือ งานธรรมทูตในไอร์แลนด์ ก็น�า
เสนอเนื้องานของตน มีสื่อต่าง æ ที่จัดท�าอย่าง
ประณีต แจกจ่ายแก่ผู้เข้าร่วม ซึ่งสังเกตได้ว่า
มีผู้คนให้ความสนใจเข้าชม และใช้บริการอย่าง
คับคั่ง

 ห้องที่ 2 เป็นห้องขนาดใหญ่ สามารถ
บรรจคุนได้มากกว่า 1,000 คน ใช้เป็นทีบ่รรยาย
เนื้อหาหลัก ในช่วงเช้าของแต่ละวัน ซึ่งมักมี
ผูใ้ห้ความสนใจเข้าร่วมฟังค�าบรรยายและแบ่งปัน
ประสบการณ์ ของผู้ที่ได้น�าเนื้อหาดังกล่าวไปใช้
ในการด�าเนนิชวีติ และน�ามาแบ่งปันแลกเปลีย่น
ประสบการณ์กันและกัน 
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 ห้องที่ 3-4-5-6-7-8 เป็นห้องขนาด
เล็ก เพื่อใช้บรรยายเนื้อหาอื่น æ ในประเด็นที่
น่าสนใจ เป็นโอกาสให้ผู้ที่สนใจเนื้อหาดังกล่าว 
ได้เลือกฟังด้วย หรือประเทศที่มีผู ้แทนมา
หลาย æ คน จะได้แบ่งผูแ้ทนจากประเทศของตน 
ไปฟังเนื้อหาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
 นอกเหนือจากห้องประชุมดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ยังมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เรียกว่า 
Family Arena ซึง่จคุนได้หลายหม่ืนคน ทกุคน
จะร่วมถวายมิสซา พร้อมกัน ณ เวลา 16.30 น. 
ซึ่งมีบรรยากาศความเป็นหนึ่งเดียวของพระ
ศาสนจักรสากลจริง æ 

4.2 ºÃÔàÇ³ÊíÒËÃÑºà´ç¡ æ ÃÐËÇ‹Ò§ÍÒÂØ 
4-12 »‚ (Children’s Global Village)

เป็นเสมือนหมู่บ้านเล็ก æ ที่มีเต็นท์ตั้ง
อยู่หลายหลัง เช่นเต็นท์จัดนิทรรศการ เต็นท์
ส�าหรับท�ากิจกรรมต่าง æ โดยมีเด็ก æ เป็นผู้น�า
กจิกรรมกนัเอง เป็นบรเิวณทีส่ามารถรองรบัเดก็ æ 
ได้ ประมาณ 800 คน
 เสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทย
ไม่ได้มีเด็ก æ ไปเข้าร่วม อย่างไรก็ตามผู้แทน
ทัง้ 4 คนได้ไปเยีย่มเยอืนหมู่บ้านเด็ก และทราบว่า 
มีการภาวนาร่วมกันตอนเช้า มีเรียนค�าสอนตาม
ประเด็น คล้าย æ ของผู้ใหญ่ แน่นอนมีการ
ร้องเพลงกันอย่างสนกุสนาน ในบริเวณงานมกีาร
แจกหนังสือค�าสอน Youcat for kids ด้วย 
พวกเราได้น�าหนงัสอืค�าสอนนีม้า½าก¾ÃÐ¤Ø³à Œ̈Ò
ÇÕÃÐ ÍÒÀÃ³�ÃÑµ¹� 1 เล่มในโอกาสนี้

4.3 ºÃÔàÇ³ÊíÒËÃÑºàÂÒÇª¹ ÃÐËÇ‹Ò§ÍÒÂØ 
13-17 »‚ (Teen Global Village)
 มีลักษณะเป็นเหมือนหมู่บ้านเด็ก æ 
ในข้อ 4.2 มีกิจกรรมร้องเพลง การแสดงอย่าง

สนุกสนาน การแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อ 
ความหวัง และ ความรัก มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการหลายประเด็น เพื่อให้เยาวชน
ได้เลือกเข้าร่วมตามอัธยาศัย มีหัวข้อที่น่าสนใจ
เข่น ครอบครัวและยุคบริโภคนิยม มีการสอน
ค�าสอนเช่นเดยีวกนั หวัข้อทีน่่าสนใจเช่นค�าสอน
ด้านสังคมของพระศาสนจักร และความเชื่อ
ที่จะเปลี่ยนแปลงโลก ฯลฯ เสียดายอีกเช่นกัน
ที่เราไม่มีผู้แทนเข้าร่วมกับกลุ่มเยาวชน
 ***หมายเหตุ ยังมีเหตุการณ์และ
ประเด็นอื่น æ ที่น่าสนใจ ซึ่งไดรับการระบุไว้ใน
หนังสือคู่มือการร่วมงานชุมนุมครั้งนี้ เสียดายที่
ผู้เข้าร่วมทั้ง 4 ท่านไม่อาจน�ามาแบ่งปันไว้ ณ ที่
นี้ได้

5.	 เหตุการณ์ตาง	 ๆ	 ระหวางวันที่	 21-26	

สิงหาคม	2018

ดัง ท่ีกล ่ าวไว ้ข ้ างต ้น งานชุมนุม
ครอบครัวโลกแต่ละครั้งยิ่งใหญ่มาก มีเรื่องราว
ต ่าง æ เกิดขึ้นมากมายและหลากหลาย 
มโีปรแกรมทีน่่าสนใจมาก æ ทีเ่ป็นเสมอืนแหล่ง
ข้อมูลทางด้านเนื้อหาและประสบการณ์เกี่ยวกับ
ครอบครัว การน�าเสนอเนื้อหาและการแบ่งปัน
ประสบการณ์ บทเทศน์ของบรรดาพระคาร์ดินัล
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และของพระสนัตะปาปา กน่็าสนใจยิง่ ซ่ึงผูแ้ทน
ท้ังส่ีพบข้อจ�ากดั ไม่อาจไปร่วมซมึซบั และน�ามา
แบ่งปัน ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามขอเสนอ
เหตุการณ์ต่าง æ ช่วงเวลางานชุมนุมให้ได้รับ
ทราบบ้างโดยสังเขปดังนี้
 เป็นที่น่าสังเกตคือ การชุมนุมครั้งนี้
เป็นการชมุนมุเชงิอภบิาล (Pastoral Congress) 
จุดประสงค์หลักคือการน�าสมณสาส์นเตือนใจ 
“ความปีติยินดีแห่งความรัก” ของÊÁà´ç¨¾ÃÐ
ÊÑ¹µÐ»Ò»Ò¿ÃÑ§«ÔÊ มาสร้างความส�านกึตระหนกั
ว่า “พระวรสารเรื่องครอบครัวเป็นความยินดี
ของโลก” 

5.1 ÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ·Õè 21 ÊÔ§ËÒ¤Á 2018
 พิธีเป�ดงานชุมนุมครอบครัวโลก เวลา 
19.00-20.30 น. ด้วยการภาวนาท�าวตัรเยน็พร้อม æ 
กันทั้ง 26 สังฆมณ±ลในไอร์แลนด์ โดยมี
¾ÃÐÍÑ¤ÃÊÑ§¦ÃÒªDiarMuid Martin แห่งดบัลนิ
เป็นประธานเป�ดงานชุมนุมที่ Family Arena 
เป็นการเป�ดที่ เพื่อนพี่น ้องคริสตศาสนิกชน
นิกายอื่นร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้สึก
เป็นหนึ่งเดียวในการร่วมกันของพระศาสนจักร 
ซึ่งเป็นครอบครัวแห่งครอบครัวทั้งหลาย หัวข้อ
ของพิธีเป�ดคือ “ความปีติยินดีในความรักของ
ครอบครวักเ็ป็นความปีตยินิดขีองพระศาสนจกัร
ด้วย”

5.2 ÇÑ¹¾Ø¸·Õè 22 ÊÔ§ËÒ¤Á 2018 ËÑÇ¢ŒÍ 
“¤ÃÍº¤ÃÑÇáÅÐ¤ÇÒÁàª×èÍ” (ÍŒÒ§ÍÔ§ÊÁ³ÊÒÊ�¹ 
“¤ÇÒÁ»‚µÔÂÔ¹´ÕÏ” º··Õè 1-3)

- ส�าหรับบรรดาพ่อแม่ มีการน�าเสนอ
เรื่ อง การส ่ งต ่อความเชื่ อในครอบครัว 
ณ ปัจจุบัน ท�าไมพ่อแม่จึงมีความส�าคัญใน
สมณสาส์น “ความปีตยินิด”ี การทุม่เทอทุศิชวีติตน
ในชีวิตแต่งงาน เป็นหนทางสู่ความสุขทุกวัน 
และที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือความรัก 

วันนี้ลงท้ายด้วยพิธีมิสซาพร้อมกันใน
ประเด็น “พระศาสนจักร เป็นดังเช่น ครอบครัว
ของครอบครัวท้ังหลาย” โดย¾ÃÐ¤ÒÃ�´Ô¹ÑÅ 
Oswald Gracias จากประเทศอินเดียเป็น
ประธาน 

- ส�าหรับหมู่บ้านเด็กมีการสาธิตการใช้
หนังสือ Youcat ส�าหรับเด็กæ เพื่อแนะน�าการ
สนทนาเรื่องความเชื่อในครอบครัว และค้นพบ
สิ่งดีงามในพระศาสนจักร มีการท�าความเข้าใจ
บทน�าในหนังสือ Youcat ส�าหรับเด็กæ ที่
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนิพนธ์ไว้

- ส�าหรับหมู ่บ ้านเยาวชนมีการชม
การแสดงเรื่อง ครอบครัวและลัทธิวัตถุนิยม 
ตามด้วยการเรียนค�าสอนหัวข้อเรื่อง ครอบครัว
ที่มีความเชื่อในยุคบริโภคนิยม

5.3 ÇÑ¹¾ÄËÑÊº´Õ·Õè 23 ÊÔ§ËÒ¤Á 2018 
ËÑÇ¢ŒÍ “¤ÃÍº¤ÃÑÇ áÅÐ¤ÇÒÁÃÑ¡” (ÍŒÒ§ÍÔ§
ÊÁ³ÊÒÊ�¹ “¤ÇÒÁ»‚µÔÂÔ¹´ÕÏ” º··Õè 4-6)
 - ส�าหรับบรรดาพ่อแม่ มีการน�าเสนอ
เรื่องความปีติยินดีและสิ่งท่ีท้าทายในการเป็น
พ่อแม่ปัจจบัุนนี ้การค้ามนษุย์ซึง่เป็นบาดแผลกว้าง
ของสังคมยุคปัจจุบัน มีการน�าเสนอเทววิทยา
ของร่างกายที่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระ
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สันตะปาปา เคยนิพนธ์ไว้ ศักดิ์ศรีและความ
งดงามของความรักเชิงความสัมพันธ์ทางเพศ 
การ½ƒกอบรมรายบุคคลเพื่อให้ค�าปรึกษาชีวิต
แต่งงาน การเตรียมสูช่วีติแต่งงาน การไตร่ตรอง
กระแสเรยีกและครอบครวัเป็นการเตรยีมสมชัชา
พระสังฆราชเรื่องเยาวชนปี 2018 การสนับสนุน
และการเตรียมสู ่ชีวิตแต่งงานในสมณสาส์น 
“ความปีติยินดีฯ” 

วันนี้ลงท้ายด้วยพิธีมิสซาพร้อมกันใน
ประเด็น “ความรักอดทนได้ทุกเรื่อง ท�าไมชีวิต
แต่งงานท่ีเข้มแข็งจึงท�าให้ครอบครัวเข้มแข็ง
ขึ้น” โดย¾ÃÐ¤ÒÃ�´Ô¹ÑÅ Joao Braz de Aviz 
ประธานกระทรวงสถาบันผู้ถวายตัว 

- ส�าหรบับรรดาเดก็æ มกีารเรยีนค�าสอน
ในหัวข้อ “พระเจ้าทรงรักฉัน” และความส�าคัญ
ท่ีจะต้องกล่าวค�าว่า “เสยีใจ” การสร้างว²ันธรรม
แห่งความรักต้องท�าอย่างไร

- ส�าหรับเยาวชนมีการเรียนค�าสอน
ในหัวข้อ “ความรักและความไม่สมบูรณ์แบบ” 
หนังสือ Youcat คือเครื่องมือส�าหรับการ
ประกาศข่าวดีใหม่

5.4 ÇÑ¹ÈØ¡Ã�·Õè 24 ÊÔ§ËÒ¤Á 2018 ËÑÇ¢ŒÍ 
“¤ÃÍº¤ÃÑÇáÅÐ¤ÇÒÁËÇÑ§” (ÍŒÒ§ÍÔ§ÊÁ³ÊÒÊ�¹ 
“¤ÇÒÁ»‚µÔÂÔ¹´ÕÏ” º··Õè 7-9)

-ส�าหรับบรรดาพ่อ-แม่ มีการน�าเสนอ
เรื่องเกี่ยวกับบรรดาครอบครัวซึ่งน�ามาจาก
สมณสาส์น “ความปีติยินดีฯ” ของสมเด็จพระ
สันตะปาปาฟรังซิส เช่นเรื่องการเ½‡าดูแลเด็กæ 
ให้ปลอดภัย และบรรดาเยาวชนที่มีบาดแผล
ความสัมพันธ์และการเรียนรู้เร่ืองเพศศาสตร์
ศึกษา ภายใต้แนวคิดของสมณสาส์น“ความ
ปีติยินดี” การเฉลิมฉลองวันพระเจ้าใน°านะ

เป็นครอบครัวเดียวกัน การใส่ใจต่อเรื่องความ
รุนแรงในครอบครัว สังฆมณ±ลจะต้องอยู ่
เคยีงข้างครอบครวัทีห่ย่าร้าง สมเดจ็พระสนัตะปาปา
ฟรงัซิส กล่าวถงึ พระวรสารเรือ่งครอบครวั พระ
เยซูเจ้าทรงเชิญชวนครอบครัวของเราให้ด�าเนิน
ชีวิตอย่างไร จะท�าอย่างไรให้ครอบครัวได้ไป
สวรรค์ ครอบครัวที่ภาวนาร่วมกัน พยายาม
หาเวลาเพื่อภาวนาในยุคดิจิทัล การเสริมสร้าง
ครอบครัวให้เข้มแข็ง ครอบครัวในปัจจุบันต้อง
สนับสนุนพระวรสารเรื่องครอบครัว บทบาท
ขององค์กรท่ีท�างานอภบิาลครอบครวัในปัจจุบัน 
ครอบครัวต้องท�าหน้าที่ส่งเสริมสันติในโลกที่มี
พายุชีวิต การช่วยให้คู่แต่งงานท่ีกระหายความ
รักได้ประสบความส�าเร็จ 

วันนี้ลงท้ายด้วยการถวายมิสซาร่วม
กันในหัวข้อที่ว่า “ครอบครัวคือความหวังของ
พระศาสนจกัรและของโลก” โดยม¾ีÃÐ¤ÒÃ�́ Ô¹ÑÅ 
Kevin Farrell ประธานสมณสภาเพื่อฆราวาส 
ครอบครัวและชีวิตเป็นประธาน

- ส�าหรับบรรดาเด็กæ มีการเรียน
ค�าสอนหัวข้อ “ความหวังและความสุข” ซึ่งเป็น
ผลจากค�ากล่าวว่า “ขอบคุณ”

- ส�าหรับเยาวชนมีการเรียนค�าสอน 
หัวข้อ “ครอบครัวแห่งความหวังด�าเนินชีวิตอยู่
ในยุคดิจิทัล”

5.5 ÇÑ¹àÊÒÃ�·Õè 25 ÊÔ§ËÒ¤Á 2018 ¡ÒÃ
à©ÅÔÁ©ÅÍ§¤ÃÍº¤ÃÑÇ ËÑÇ¢ŒÍ “¡ÒÃà©ÅÔÁ©ÅÍ§
¤ÃÍº¤ÃÑÇ´ŒÇÂ¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ”

09.00 น. ผูเ้ข้าร่วมชมุนมุทัง้หมดพบกนั
ทีห้่องประชมุ ร่วมถวายมสิซาประจ�าวนัพร้อมกนั
10.30 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จ
ถึงสนามบิน ผู้เข้าร่วมชุมนุมชมการถ่ายทอดสด
การต้อนรับพระสันตะปาปา 
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11.30 น. พิธีต้อนรับพระสันตะปาปา
อย่างเป็นทางการที่ท�าเนียบประธานาธิบดี

12.10 น. พระองค ์ทรงพบปะผู ้น�า
ประเทศและทรงกล่าวสุนทรพจน์แก ่คณะ
ทูตานุทูต

15.30 น. พระองค์ทรงเยีย่มอาสนวหิาร
16.30 น. พระองค์ทรงเยี่ยมเป็นการ

ส่วนพระองค์ ศูนย์ประจ�าวันส�าหรับครอบครัว
ที่ไร้ที่อยู่อาศัยของคณะพระสงฆ์กาปูชิน

พระองค์ประทับรถยนต์พระท่ีนั่งผ่าน
บริเวณถนนที่น�าไปสู่สนามกีÌา Croke Park 
โอกาสนี้ผู้แทนของเรา 1 ท่าน (คุณพ่อเฉลิม 
กิจมงคล) ได้ยืนรอรับเสด็จพระสันตะปาปา
ซ่ึงประทับบนรถผ่านแถวผู้คนท่ีรอต้อนรับได้มี
โอกาสอยูห่่างจากพระองค์ท่านประมาณ 5 เมตร

19.45 น. การเฉลิมฉลองครอบครัว
ที่สนามกีÌา Croke Park พระสันตะปาปา
กล่าวสุนทรพจน์
***เสียดายเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้แทนท้ังสี่ มิได้เข้า
ร่วมงานเฉลิมฉลอง เพราะพระคุณเจ้าปัญญา 
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กÄษเจรญิ ได้กลบัเมืองไทยก่อนหน้านี ้ส่วนคณุ
สายชลและคุณพจนาไม่ค่อยสบาย และสนาม
กีÌาที่จัดงานก็อยู่ไกลจากที่พัก จึงไม่มีผู้แทน
จากเมืองไทยเข้าร่วมงานฉลอง

5.6 ÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ�·Õè 26 ÊÔ§ËÒ¤Á 2018
เป็นวนัสดุท้ายของงานชมุนมุครอบครวั

โลกครั้งที่ 9 ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามหมาย
ก�าหนดการของพระสันตะปาปาดังต่อไปนี้

09.45 น. พระองค์ทรงเยี่ยมวัดน้อย
ที่เมือง Knock ทรงน�าภาวนาบททูตสวรรค์ 
ณ จตัุรัสสักการสถานพระแม่แห่งเมือง Knock 
เสร็จแล้วทรงเดินทางด้วยเครื่องบินกลับกรุง
ดับลิน
 ***เรื่องราวของเมือง Knock เริ่มเมื่อ 21 
สิงหาคม 1879 โดยมีพระแม่มารีย์ นักบุญ
โยเซฟ และนักบุญยอห์น อัครสาวก ประจักษ์ 
ณ ชุมชนคริสตชนเมือง Knock ที่ Co Mayo 
มีผู ้ท่ีเป็นพยานการประจักษ์ครั้งนี้ 15 คน 

นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา 
เสด็จจาริกแสวงบุญสถานท่ีนี้ในปี 1979 ซ่ึง
ตรงกับการฉลอง 100 ปี พระองค์ทรงถวาย
มสิซาและทรงปราศรยักบัผูป้†วยและผูท้ีใ่ห้ความ
ช่วยเหลือ ขณะนี้¾ÃÐÍÑ¤ÃÊÑ§¦ÃÒªäÁà¤ÔÅà¹ÕÂÃÕ 
อคัรสงัฆมณ±ลของตอูมัเป็นผูด้แูลรกัษา และมี
¤Ø³¾‹ÍÃÔªÒÃ�́  ¡ÔººÍ¹Ê� เป็นเจ้าอาวาสของ Knock 

- 15.00 น. สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ 
ทรงถวายมิสซาร่วมกับผู ้ร ่วมงานชุมนุมและ
ครอบครัวชาวไอริช ใน Phoenix Park ซึ่ง
เป็น Park ในใจกลางเมือง ซึ่งใหญ่ที่สุดอันดับ
สองของยุโรป มีผู้เข้าร่วมถวายมิสซาประมาณ 
500,000 คนในตอนท้ายของมิสซา ก่อนป�ดงาน
ชุมนุมครอบครัวโลกครั้งที่ 9 พระสันตะปาปา 
ได้ประกาศว่า งานชุมนุมครอบครัวโลกครั้งท่ี 
10 จะจัดที่กรุงโรมซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระ
ศาสนจักร ใครจะเป็นผู้แทนไปร่วมงานครั้ง
ต่อไป ก็เตรียมตัวไว้นะครับ
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  - เพือ่จะเข้าถงึ Phoenix Park ทุกคน
จะต้องใช้เวลาเดิน 1 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นการ
จาริกแสวงบุญไปในตัว และใช้เวลาเดินกลับ
อีก 1 ชั่วโมง ผู้ร่ วมพิธีมิสซาส่วนใหญ่นั่งบน
พืน้หญ้าหรอืยนืร่วมถวายมสิซาเป็นเวลา 2 ชัว่โมง
เต็มæ โชคดีที่อากาศดีไม่ร้อนไม่หนาวและไม่มี
½น ทุกอย่างด�าเนินไปอย่างราบรื่นลงตัว ผู้แทน
จากเมอืงไทยกก็ลบัสูท่ีพ่กั เตรียมจดัข้าวของเพือ่
เดินทางกลับในวันรุ่งขึ้น

-ในช่วงงานชุมนุมครอบครัวโลกครั้งที่ 
9 ที่ผ่านมา ผู้แทนทั้ง 4 จากเมืองไทย ต้องขอ
ถอืโอกาสขอบคณุ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§¤Ø³àÅç¡áÅÐ¤Ø³
àÍÁ‹Í¹ ¤Ø³àÅç¡à»š¹¹ŒÍ§ÊÒÇ¢Í§à«ÍÃ�ÁÒÃÕ»ÍÅ áÅÐ
à«ÍÃ�ÃÒ¿ÒáÍÅ คณะเซนต์ปอลฯ ครอบครวันีไ้ด้
ให้บริการผู้แทนทั้ง 4 คน ตลอดเวลา เอารถ
ไปรับที่สนามบิน พาไปทานอาหารจีนมื้อแรก ที่
ส�าคัญคือ เล็กและเอม่อนได้เป�ดร้านอาหารไทย

หลายแห่งในไอร์แลนด์ ชือ่บ้านไทยได้พาพวกเรา
ไปทานอาหารที่ร้าน และมีร้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ด้าน
ตรงกันข้ามกับสถานที่ประชุม เป�ดโอกาสให้เรา
ได้ไปทานอาหารท่ีนัน่ในมือ้ท่ีเราต้องการด้วย ได้
บริการรถรับส่งจากสถานที่พักไปสถานที่ประชุม 
และในวันสุดท้ายยังได้ขับรถไปส่งที่สนามบิน
อีกด้วย พวกเราท้ัง 4 คนต้องขอขอบคุณอีก
ครั้งหนึ่ง ในการบริการที่ประทับใจตลอดเวลา 
ขอตอบแทนพระคุณนี้ด้วยค�าภาวนาและในการ
ถวายมิสซาประจ�าวันของเราด้วย

- สุดท้ายนี้ ผู้แทนจากเมืองไทยทั้ง 
4 คน ขอขอบพระคุณสภาพระสังฆราชฯ ที่ได้
มอบหมายให้ท�าหน้าที่เป็นผู้แทนร่วมงานชุมนุม
ครอบครัวโลกครั้งที่ 9 นี้ แม้จะเหน็ดเหนื่อย 
แต่ก็ได้รับข้อคิดและแรงบันดาลใจ เพื่อกลับมา
ท�างานอภิบาลครอบครัวของพระศาสนจักรไทย
อย่างอุทิศตนและทุ่มเทต่อไป 
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การอพยพยายถิ่นมนุษย์เปนปรากฏการณ์
ที่มีใหเห็นทั่วโลก

ในสาส์นของÊÁà´ç¨¾ÃÐÊÑ¹µÐ»Ò»Ò
¿ÃÑ§«ÔÊ โอกาสวันผู้อพยพและผู้ลี้ภัยโลกครั้งท่ี 
101 พระองค์ทรงใช้หัวข้อว่า “พระศาสนจักรไร้
พรมแดนและเป็นมารดาของทกุคน” พระองค์ลขิติ
ว่า “พระศาสนจักรเป�ดแขนอ้ารับทุกคนโดย
ไม่เลือกหน้าหรือมีข้อจ�ากัดเพื่อที่จะประกาศว่า 
‘พระเจ้าทรงเป็นความรัก’ (1ยน 4:8, 16) ใน
ชีวิตของพระศาสนจักรมีหลายเหตุการณ์ท่ีพระ
ศาสนจักรถูกเรียกร้องให้ต้องแสดงตนเองว่า
เป็นมารดาที่รักและเมตตาต่อมนุษย์ทุกคนทั่ว
โลก ความจริงของผู้อพยพและผู้ลี้ภัยแสดงให้
เห็นถึงสถานการณ์พิเศษที่ชีวิตของประชาชน

ถูกถอนรากถอนโคนจากมิติของเศรษ°กิจ 
การเมอืง และสงัคม เพราะฉะนัน้ชวีติของพวกเขา
จ�าเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลของพระ
ศาสนจักร

 คนงานอพยพที่จากบ ้านเมืองเพื่อ
อนาคตที่ดีกว่าในต่างประเทศโดยปกติแล้วจะ
กระท�าโดยถูกต้องตามก®หมายของประเทศที่
เป็นเจ้าภาพ ทว่าจ�านวนแรงงานที่ไม่มีเอกสาร
ใดæกม็ไีม่น้อยเช่นเดยีวกนั โลกาภวิตัน์และการ
ต้องการแรงงานถูกในตลาดเศรษ°กิจโลกก่อให้
เกิดความต้องการแรงงานผู้อพยพไปทั่วโลกใน
ประเทศทีพ่²ันาแล้วเฉกเช่นสหร°ัอเมรกิา ยโุรป 
และประเทศทีก่�าลงัพ²ันา เช่นประเทศมาเลเซยี
และประเทศไทย

การอภิบาลชาวเวียดนามผูอพยพ
ในประเทศไทย

บทความ
คุณพ่อ Anthony Le Duc
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แรงงานเวียดนามอพยพในประเทศไทย

 ประเทศไทยให้การต้อนรับแรงงาน
ข้ามชาติจากหลายประเทศเป็นต้นจากประเทศ
เพือ่นบ้าน เช่น เมยีนมา ลาว เขมร และเวยีดนาม 
ผู ้ ท่ีไม่จดทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวตาม
ก®หมายไม่สามารถทีจ่ะเข้ามาท�างานได้อย่างเช่น
กรณีของชาวเวียดนามซึ่งถูกถือว่าเป็นแรงงาน
ต่างด้าวทีไ่ม่ถกูต้องตามก®หมาย พระศาสนจกัร
ในประเทศไทยไม่สามารถท�าอะไรได้มากเพื่อ
ช่วยให้มีการเปลี่ยนสถานภาพแรงงานเวียดนาม
เถื่อนในประเทศไทยเพราะรั°บาลของทั้งสอง
ประเทศไม่มีสัญญาตกลงกัน แต่พระศาสนจักร
สามารถช่วยได้มากในเร่ืองของด้านจิตวิญญาณ
และการอภิบาลส� าหรับแรงงานเวียดนาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับผู้ที่เป็นคาทอลิก

 แรงงานเวียดนามในประเทศไทยจะมี
ราว 30,000 คนโดยประมาณ แต่จ�านวนนี้ยัง
ไม่มีความแน่นอนเพราะว่าแรงงานเวียดนาม
มกีารเดนิทางกลบัไปกลบัมาอยูเ่สมอ นอกจากนี้
แล้วตัวเลขจะมกีารเปลีย่นอย่างผดิหูผดิตาขึน้อยู่
กบัว่าร°ับาลมกีารรณรงค์กวาดล้างแรงงานเถือ่น
ถี่แค่ไหนซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลายครั้งต่อปี

 อาจประเมินได้ว่า 10% ของแรงงาน
เวยีดนามในไทยเป็นคาทอลกิ เพราะฉะนัน้ เวลา
ใดเวลาหนึ่งอาจมีแรงงานเวียดนามคาทอลิกใน
ไทยถึง 5,000 คนซึ่งมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 18-35 
แรงงานเวียดนามส่วนใหญ่เป็นคนโสด ท�างาน
ในอุตสาหกรรมประเภทบริการตามร้านอาหาร
หรือโรงงานเย็บเสื้อผ้า บ้างก็ขายผลไม้หรือ
ไอศกรีม
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 แรงงานเวียดนามในไทยต้องประสบ
กับปัญหาหลายด้านในชีวิตสังคมและชีวิตจิต 
ส่วนใหญ่พวกเขาต้องท�างานเกินเวลาและไม่มี
วันหยุด ส่วนคนที่ท�างานไม่เต็มวันก็มักจะไป
ท�างานที่สองเพื่อเพิ่มรายได้ แรงงานเวียดนาม
ส่วนใหญ่จะวกวนอยู ่ตามสถานที่ที่พวกเขา
ท�างานซึ่งพวกเขาเช่าแฟลตหรืออพาร์ตเม้นต์ที่
เป็นห้องเดียวอยู่

 ชวีติในไทยจะแตกต่างจากวถิชีวีติของ
พวกเขาที่บ้านมาก แรงงานเวียดนามในไทย
ส่วนใหญ่จะมาจากบ้านนอกของเวยีดนามเหนอื
ซึง่มกัจะเป็นครอบครัวขยายอยูก่นัอย่างใกล้ชดิ
กับเพื่อนบ้านที่เป็นญาติกันที่พึ่งพาอาศัยกันได้ 
นอกจากนี้แล้วครอบครัวและชุมชนยังเป็นส่วน
ส�าคัญในโครงสร้างและค�าแนะน�าในการอบรม
สั่งสอนเยาวชนอย่างต่อเนื่องด้วย

 แรงงานอพยพเวยีดนามทีเ่ป็นคาทอลกิ
เจริญเติบโตขึ้นในบรรยากาศแห่งโครงสร้างที่
เอื้อมาก ในโบสถ์คาทอลิกที่อยู่ตามบ้านนอก 
จะเริ่มวันตั้งแต่เช้าตรู่ด้วยการไปร่วมพิธีมิสซา
ขอบพระคุณ ส่วนใหญ่แล้วเสียงระฆังโบสถ์

จะดังขึ้นต้ังแต่ตีสี่ตามด้วยบทเพลงจากเครื่อง
ขยายเสยีงทีไ่ด้ยนิไปทัง้หมูบ้่าน จากนัน้จะมเีสยีง
สวดภาวนาภายในโบสถ์แล้วตามด้วยพิธีมิสซา 
พอถึงเวลาตีห้าครึ่งสัตบุรุษก็จะพากันเดินกลับ
บ้าน รับประทานอาหารเช้าแล้วเริ่มท�างานหรือ
เด็กไปโรงเรียน พิธีมิสซาวันธรรมดาสัตบุรุษจะ
พากันมาร่วมพิธีไม่เต็มก็เกือบเต็มโบสถ์

 แม้บทบาทครอบครัว ชุมชน และ 
โบสถ์จะมีบทบาทส�าคัญมากส�าหรับแรงงาน
เวียดนามท่ีบ้าน แต่เหตุการณ์มันเป็นเรื่อง
ตรงกนัข้ามเมือ่พวกเขามาอยูใ่นประเทศไทย ท่ีนี่
แรงงานหนุ่มสาวโดยมากจะอยู่กันตามล�าพังกับ
เพ่ือน พ่ีน้อง หรอืญาต ิทว่าจะไม่มกีารดแูลจาก
ผู้ใหญ่ตามประเพณีของเขา เช่น พ่อแม่ ผู้น�า
ชุมชน และคุณพ่อเจ้าอาวาส ส�าหรับแรงงาน
ต่างด้าวคาทอลิกบทบาทของพระศาสนจักร
จะลดลงไปจนแทบไม่เหลืออะไรยกเว้นมิสซา
วันอาทิตย์ที่บางคนยังไม่ทิ้ง แต่ในวันธรรมดา
ไม่มีใครไปโบสถ์ การขาดเครือข่ายครอบครัว
และการสนับสนุนจากสังคมสามารถน�าปัญหา
สังคมและศีลธรรมมาสู่แรงงานเวียดนามได้
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พนัธกจิการอภบิาลแรงงานอพยพเวียดนาม

 แม้พันธกิจการอภิบาลแรงงานอพยพ
เวียดนามในประเทศไทยมีการปฏิบัติกันอย่าง
ไม่เป็นทางการประมาณ 15 ปีมาแล้ว แต่ความ
ส�าคัญแห่งพนัธกจินีเ้พิง่จะได้รับการยนืยนัในปี 
ค.ศ. 2017 ด้วยการตั้งคณะกรรมการเพื่อการ
อภิบาลผู้อพยพเวียดนามโดยสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทยภายใต้การน�าของ
¾ÃÐ¤ÒÃ�́ Ô¹ÑÅ¿ÃÑ§«ÔÊà«àÇÕÂÃ� à¡ÃÕÂ§ÈÑ¡´Ôì â¡ÇÔ·ÇÒ³Ôª 
แม้งานของคณะกรรมการส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่
แรงงานอพยพ กิจกรรมทั้งหลายจะอยู่ภายใต้
แผนงานอภิบาลของสภาพระสังฆราชฯ แทนที่
จะขึ้นกับ½†ายสังคม

 เพื่อร�าลึกถึงการตั้งคณะกรรมการ
อภิบาลชุดนี้ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018 
พระคาร์ดินัลเกรียงศักด์ิได้เป็นประธานงาน
ฉลองแม่พระแห่งลาวางที่ร่วมกันจัดโดยชุมชน
เวียดนามในประเทศไทยซึ่งพระคาร์ดินัลกล่าว
ต้อนรับพวกเขาในนามของพระศาสนจักร
คาทอลิกและสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย ในการปราศรัยพระคาร์ดินัล
แสดงความชื่นชมยินดีในความสวยงามที่เกิด

จากความหลากหลายภายในพระศาสนจักร
คาทอลิกไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่
จากทั่วโลกด้วย

 พระคาร์ดนิลัเกรยีงศกัดิก์ล่าวย�า้ว่าการ
ทีม่คีาทอลกิชาวเวยีดนามอยูใ่นประเทศไทยเพิม่
ความมัง่คัง่ให้กบัพระศาสนจกัรท้องถิน่และพระ
ศาสนจักรในประเทศไทยก็ยินดีที่จะอภิบาล
พวกเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ผู้มาร่วมงาน 
1,200 คนต่างรู้สึกชื่นอกชื่นใจจากค�าพูดของ
พระคาร์ดินัล ความจริงการฉลองซึ่งท�ากันที่วัด
นักบุญเปโตรนับเป็นครั้งแรกส�าหรับเหตุการณ์
ดังกล่าวที่พี่น้องคาทอลิกชาวเวียดนามจัดขึ้น
โดยมีผู ้น�าของพระศาสนจักรที่มีคนไทยเป็น
ประธาน พิธีบูชาขอบพระคุณท�าเป็นสองภาษา
ท้ังไทยและเวียดนาม ผู้ท่ีมาร่วมงานไม่มีแต่
เพียงแรงงานอพยพชาวเวียดนามเท่านั้นแต่ยัง
มีคาทอลิกชาวไทยจ�านวนหนึ่งด้วยโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่มีบรรพบุรุษเป็นคนเวียดนาม

ความพยายามรวมมือกัน

 คณะกรรมการอภิ บ าลผู ้ อพยพ
เวยีดนามน�าโดย ¤Ø³¾‹Íà©ÅÔÁ ¡Ô̈ Á§¤Å พระสงฆ์
แห่งสังฆมณ±ลจันทบุรี ซึ่งคุณพ่อเองก็เป็น
ลูกหลานของคนเวียดนามที่อพยพหนีการ
เบียดเบียนมายังประเทศไทยเมื่อประมาณ 300 
ปีที่แล้วเมื่อคุณพ่อเฉลิมได้รับการทาบทามให้
เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ คุณพ่อตอบรับทันที
พร้อมกล่าวว่า “ปกติผมถือว่าพระเจ้าตรัสกับ
ผมผ่านทางผู้ใหญ่ ซ่ึงถือเป็นเกียรติท่ีพระเจ้า
มอบให้ งานอภิบาลทั้งหลายเป็นสิ่งที่พระเยซู
เจ้ามอบให้ท�า ผมเป็นเพียงผู้ร่วมงาน ได้ร่วม
งานกับพระองค์ก็มีเกียรติ”

“พระ เจ ้ าทรงปรารถนาให ้ผมน� า
ประสบการณ์ให้มาท�างานนี้ เป็นการช่วยให้
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ลูกæ ชาวเวียดนามของพระองค์ได้รับการ
อภิบาลอย่างต่อเนื่องและมีผลในชีวิต” คุณพ่อ
เฉลิมกล่าว

คณะกรรมการอภิบาลกอปรด้วยพระสงฆ์
ทั้งไทยและเวียดนามจากคณÐนักบวชต่างæท่ี
ท�างานอยู่ในประเทศไทย แม้คณะกรรมการ
อยากให้แต่ละสังฆมณ±ลมีทีมงานอภิบาล
ซึ่งกอปรด้วยพระสงฆ์สององค์ (ไทยและ
เวียดนาม) แต่เรากย็งัไปไม่ถงึเป‡าหมายนีเ้พราะ
เรายงัอยูใ่นขัน้ตอนของการด�าเนนิการ ปัจจุบัน
¤Ø³¾‹ÍÊØÃªÑÂ ¡Ô¨ÊÇÑÊ ỐìáÅÐ¤Ø³¾‹Í Joseph 
Nguyen Manh Ha, OP เป็นผู้รับผิดชอบ
ในอัครสังฆมณ±ลกรุงเทพฯ ซึ่งได้มีการแบ่ง
ออกเป็น 11 กลุ่มในช่วงสิบปีที่แล้ว กลุ่มเหล่า
นี้จะมีจ�านวนที่แตกต่างกันระหว่าง 40 ถึง 400 
คน ซึ่งอยู่ตามศูนย์ต่างæในกรุงเทพฯ หรือตาม
สถานที่ห่างไกลต่างæของอัครสังฆมณ±ล

เน่ืองจากขาดบุคลากร สมาชิกบางคน
ของคณะกรรมการถูกขอร้องให้รับผิดชอบ

หลายสังฆมณ±ล ¤Ø³¾‹Í Thomas Ha 
Trong Tham, C.Ss.R. รับผิดชอบ
สังฆมณ±ลอุดรธานี อุบลราชธานี และ
นครราชสีมา ¤Ø³¾‹Í Anthony Le Duc, 
SVD ดูแลชาวเวียดนามในสังฆมณ±ลจนัทบุรี
และสุราษ®ร์ธานี สังฆมณ±ลราชบุรีน�าโดย
¤Ø³¾‹Í John Hung Le, SVD ยงัมอีกีสองสาม
สังฆมณ±ลที่ยังขาดผู้ดูแลเพราะขาดบุคลากร
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หรือสังฆมณ±ลนั้นæ มีคนเวียดนามน้อย
 การตั้งคณะกรรมการอภิบาลผู้อพยพ

ชาวเวียดนามและการแต่งตั้งสมาชิกผู้อภิบาล
อย่างเป็นทางการเพือ่ดูแลสงัฆมณ±ลต่างæ นัน้
เป็นขั้นตอนส�าคัญที่จะท�าให้งานก้าวหน้าต่อไป
ซึ่งมีการปฏิบัติกันมากว่าทศวรรษครึ่งแล้ว 
คุณพ่อเฉลิมกล่าวว่าอันที่จริงได้มีการให้การ
อภิบาลผู ้อพยพเวียดนามกันอย่างเข้มแข็ง
แล้ว แต่ขาดการประสานงานกันเพื่อที่จะท�าให้
งานมีระบบและมีประสิทธิภาพ การร่วมมือ
ระหว่างพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เวียดนามใน
คณะกรรมการน่าจะมีข้อมูลจากสนามในระดับ
ต่างæ เพือ่ทีพ่ระศาสนจกัรในประเทศไทยจะได้
ตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

เปนงานแหงความรักและการเสียสละ

 ส�าหรับสงฆ์ชาวเวียดนามที่มีส่วนใน
คณะกรรมการไม่ได้เป็นเฉกเช่นที่คาทอลิกไทย

หรือคาทอลิกเวียดนามคิด ไม่มีผู้ใดถูกส่งตัว
มาเพื่อพันธกิจนี้ ¤Ø³à¾‹Í Michael Minh 
Quan, MI เป็นผู้อบรมในบ้านอบรมของ
คณะคามิลเลียน ¤Ø³¾‹Í Anthony Le Duc 
เป็นเจ้าอาวาสอยู่ 5 ปีที่วัดอัครเทวดามีคาแอล
ที่หนองบัวล�าภูและปัจจุบันสอนอยู่ที่วิทยาลัย
แสงธรรม ท่านมาจากสหรั°อเมริกา และมารับ
หน้าท่ีในประเทศไทย 12 ปีมาแล้ว ส่วนคณุพ่อ 
Anthony ไม่ทราบแม้กระทัง่ว่ามชีาวเวยีดนาม
อยูใ่นประเทศไทย เพราะฉะนัน้พระสงฆ์ทกุองค์
ในคณะกรรมการอภิบาลล้วนท�าพันธกิจนี้
นอกเหนอืงานประจ�าทีเ่ขาได้รบัจากผูใ้หญ่ของตน

¤Ø³¾‹Í Joseph Ha ซึ่งก�าลังจะ
จบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก็เช่น
เดียวกัน คุณพ่อไม่ได้มาประเทศไทยเพื่อ
รับใช้พันธกิจนี้ แต่คุณพ่อเชื่อว่าอัตลักษณ์และ
กระแสเรียกของพระสงฆ์ได้รับการยืนยันใน
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พันธกิจอันศักดิ์สิทธิ์นี้ “เมื่อผมเห็นผู้อพยพ
เวียดนามต้องการความช่วยเหลือจากพระสงฆ์
โดยเฉพาะเรื่องพิธีบูชาขอบพระคุณ ผมรู้สึก
สงสารพวกเขา” คุณพ่อ Joseph กล่าว ถึง
แม้ว่าบางคนสามารถฟังมิสซาภาษาไทยได้ ¤ÇÒÁ
ÂØ‹§ÂÒ¡ÅíÒºÒ¡·Ò§ÀÒÉÒ¡çà»š¹ÍØ»ÊÃÃ¤ãËŒËÅÒÂ¤¹
äÁ‹ä»Ã‹ÇÁÁÔÊ«Ò ¹Õè¤×ÍàËµØ¼Å·Õè·íÒãËŒ¼ÁÍÂÒ¡ÍÂÙ‹
ã¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹Õé”

 ̈ ÔµµÒÃÁ³�áË‹§¡ÒÃÍÀÔºÒÅ·Õè¤Ø³¾‹Í 
Joseph ¾Ù´¶Ö§¹ÕéàÃÕÂ¡ÃŒÍ§ãËŒ¾ÃÐÊ§¦�µŒÍ§
àÊÕÂÊÅÐËÅÒÂÍÂ‹Ò§«Öè§ÃÇÁ¶Ö§µŒÍ§à´Ô¹·Ò§ä¡Å
à¾×èÍ¶ÇÒÂÁÔÊ«Òà»š¹ÀÒÉÒàÇÕÂ´¹ÒÁ ¤Ø³¾‹Í 
Thomas Tuan ¡Å‹ÒÇÇ‹ÒÃÐÂÐ·Ò§ÍÒ¨·íÒãËŒ
àË¹ḉ àË¹×èÍÂáÅÐà»š¹ÍÑ¹µÃÒÂµ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾¢Í§·‹Ò¹
ä´Œ ¤Ø³¾‹Í·íÒ§Ò¹ÍÂÙ‹·Õè¢Í¹á¡‹¹µŒÍ§¢ÑºÃ¶ä»·Õè
ÍǾ ÃÏ áÅÐâ¤ÃÒªà¾×èÍ¶ÇÒÂÁÔÊ«ÒãËŒ¡Ñº¡ÅØ‹Áµ‹Ò§æ 
ËÅÑ§¨Ò¡·íÒÁÔÊ«Òà»š¹ÀÒÉÒä·ÂµÍ¹àªŒÒáÅŒÇ ¤Ø³¾‹Í 
Anthony «Öè§·íÒ§Ò¹»ÃÐ¨íÒÍÂÙ‹·Õè¡ÃØ§à·¾Ï µŒÍ§

¢ÑºÃ¶ÃÐÂÐ 160 ¡ÔâÅàÁµÃä»·íÒÁÔÊ«Ò·Õè¾Ñ·ÂÒ 
áÅÐáÁŒ¡ÃÐ·Ñè§µŒÍ§ºÔ¹ä»ÀÙà¡çµáÅŒÇºÔ¹¡ÅÑºã¹ÇÑ¹
à´ÕÂÇ¡Ñ¹à¾×èÍ·íÒÁÔÊ«Ò·Õè¹Ñè¹ Ê‹Ç¹¤Ø³¾‹Í John 
Le µŒÍ§à´Ô¹·Ò§¨Ò¡¡ÃØ§à·¾Ï ä»ÃÒªºØÃÕÃÐÂÐ
·Ò§ 100 ¡ÔâÅàÁµÃâ´ÂÃ¶â´ÂÊÒÃ»ÃÐ í̈Ò·Ò§
à¾×èÍä»¶ÇÒÂÁÔÊ«Ò

การรวมมอืจากฆราวาสและความชืน่ชมยนิดี

ความพยายามในงานอภิบาลโดยพระ
ศาสนจักรท้องถิ่นและพระสงฆ์เวียดนามไม่ใช่
ว ่าจะไม่ได้รับความชื่นชมจากคาทอลิกชาว
เวยีดนาม Le Van Hien ซ่ึงท�างานอยูท่ี่บางบอน
กล่าวว่า “ความห่วงใยของพระสงฆ์ไทยและ
พระสงฆ์เวยีดนามต่อพวกเราทีอ่ยู่ห่างไกลจากบ้าน
เป็นพระพรทีย่ิง่ใหญ่จรงิæ อาศยัความช่วยเหลอื
ของพวกเขาชีวิตจิตของเราดีขึ้นเราสามารถ
เป�ดใจสูพ่ระวาจาของพระเจ้า ผมถอืว่าเขาเหล่านัน้
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เป็นบิดา½†ายจิตของผมในประเทศนี้ซึ่งสอนผม
ไม่ใช่เร่ืองที่เกี่ยวกับศาสนาเท่านั้นแต่ยังเรื่องที่
จะอยู่ในสังคมอย่างไรด้วย”

 ก็เช่นเดียวกันกับพันธกิจทุกอย่าง การ
ร่วมมือของฆราวาสเป็นปัจจัยส�าคัญยิ่งเพื่อ
ความส�าเร็จ พันธกิจต่อคาทอลิกเวียดนามก็
ไม่มีข้อยกเว้นเช่นกัน เนื่องจากมีการตั้งกลุ่ม
กันขึ้นตั้งแต่อุดรธานีจนถึงภูเก็ต ทีมผู้น�าจะถูก
แต่งต้ังขึ้นมาเพื่อท�าหน้าที่ประสานงานระหว่าง
สมาชิกของกลุ่มและเจ้าอาวาสประจ�าท้องท่ีรวม
ถึงพระสงฆ์ที่อยู่ในคณะกรรมการอภิบาล ทีม
ผู้น�าปกติจะกอปรด้วยสมาชิก 5-7 คน ใน
กรุงเทพฯ Joseph Bui D. Anh ไม่เพียง
แต่จะท�าหน้าทีผู้่น�าทมีทีวั่ดนกับญุยอแซฟเท่านัน้ 
แต่ยังเป็นผู้น�าฆราวาสคนปัจจุบันส�าหรับอัคร-
สังฆมณ±ลกรุงเทพฯ ด้วย แม้ต้องท�างาน
ดูแลครอบครัว Joseph Anh กล่าวว่า การ

รับใช้ของเขาเป็นความกตัญ�ูต่อพระเจ้า เขา
ตระหนกัดว่ีาพระพรทีพ่ระเจ้าทรงประทานให้กบั
ครอบครัวเขาในหลายปีที่เขาอยู่ในประเทศไทย 
นอกนั้นเขายังตระหนักดีว่า งานอภิบาลนั้นหนัก
เกนิไปส�าหรบัพระสงฆ์หากไม่มคีวามร่วมมอืจาก
ฆราวาส ส�าหรับเขามันเป็นพระพรที่เขาสามารถ
มีส่วนร่วมในพันธกิจที่มีความหมายยิ่งนี้

 Joseph Vo C. Dung เป็นผู้น�า
กลุ่มที่วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน เขาเป็นหัวหน้า
กลุ่มที่นั่นมากว่า 5 ปีแล้ว ส�าหรับเขาการที่เขา
สามารถร่วมมือในพันธกิจนี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์ว่า
ถงึแม้เขาจะยุง่กบัครอบครวัและการงานเพยีงใด 
กส็ามารถหาเวลาให้พระเจ้าได้หากท่านตัง้ใจจรงิ 
ความจรงิเราได้รบัสิง่มากมายตอบแทนการรบัใช้
ของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่æ มีความ
สุขใจ มีความสุขในครอบครัว และแม้นกระทั่ง
ได้รบัสิง่ท่ีดæี จากการท�างาน” Joseph Dung 
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กล่าว
 ส�าหรับคณะกรรมการอภิบาลดังกล่าว

การร่วมมือของฆราวาสมีความร้อนรนเช่น
เดียวกันกับพระสงฆ์ ตามค�ากล่าวของ John 
Nguyen V. Tong ซึ่งเป็นผู้ช่วยฆราวาส
ในชุมชนเวียดนามในสังฆมณ±ลจันทบุรี 
เหตุการณ์นี้มีความหมายส�าคัญมากส�าหรับ
คาทอลิกชาวเวียดนามที่จะรักษาไว้ซึ่งความ
เชื่อในขณะที่ด�า เนินชีวิตและท�างานอยู ่ใน
ประเทศไทย หลังจากไปร่วมในพิธีฉลองซ่ึงมี
พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์เป็นประธานในพิธีแล้ว
ได้ฟังค�าปราศรยัของท่าน Tong มัน่ใจว่าพนัธกจิ
ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
อภิบาลยิ่งวันจะยิ่งก้าวหน้ามากขึ้นในอนาคต

 เม่ือค�านึงถึงการตั้งคณะกรรมการ
ดังกล่าว Joseph Dung กล่าวเพิ่มเติมว่า 
“เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นก้าวส�าคัญในพันธกิจ
อภิบาลชาวเวียดนามอพยพในประเทศไทย มี

ความหมายมากส�าหรับพวกเรา เรามั่นใจว่าผู้น�า
พระศาสนจกัรเข้าใจพวกเราและจะรวมเราเข้าไป
อยูภ่ายในชวีติของพระศาสนจกัร นอกจากนีแ้ล้ว
ยงัจะช่วยพวกเราให้มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างพวก
เรากันเองดีขึ้นด้วย”

การมองไปยังอนาคต

 ขณะท่ีคณะกรรมการอภิบาลยังคง
พั²นาด�าเนินพันธกิจนี้ต่อไป สมาชิกทุกคน
หวังว่าผลประโยชน์ท่ีคาทอลิกเวียดนามใน
ประเทศไทยจะได้รับนั้นยิ่งวันยิ่งจะเพิ่มขึ้น 
คุณพ่อ Joseph Ha จะมุ่งการท�าพันธกิจ
ของตนไปในหนทางต่างæ  ซ่ึงจะช่วยผู้อพยพ
เวยีดนามในประเทศไทยให้สามารถด�ารงชวีติได้
อย่างมีศักดิ์ศรีไม่ใช่แต่ภายในครอบครัวเท่านั้น 
แต่ในทีท่�างานและในพระศาสนจกัรด้วย คณุพ่อ 
Thomas Tuan กล่าวว่า การสนับสนุนชาว
เวียดนามในความเชื่อเป็นสิ่งส�าคัญอันดับต้น 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาต้องด�ารงชีวิต
ห่างไกลจากบ้าน จากครอบครวั จากสามภีรรยา 
นอกจากนี้แล้วการช่วยให้ชาวเวียดนามที่เจริญ
ชีวิตและท�างานในบรรยากาศแห่งวั²นธรรม
ที่แตกต่างให้ได้รู้และปรับตัวให้เข้ากับสถานที่
ได้นั้นยังเป็นภารกิจที่มีความส�าคัญไม่น้อยเช่น
เดียวกัน

 ในเดือนพÄศจกิายน 2018 พระสงฆ์ไทย
กลุ ่ มหนึ่ งจ ากอัครสั งฆมณ±ลกรุ ง เทพฯ 
จะไปเยือนสังฆมณ±ลวินห์ที่เวียดนามเหนือ
เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ในการอภิบาลของ
สังฆมณ±ลนี ้เป็นทีน่่าสงัเกตว่าผูอ้พยพเวยีดนาม
ในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากสังฆมณ±ลนี้ 
เพราะฉะนัน้ การไปเยอืนของพระสงฆ์ไทยครัง้นี้
ยงัเป็นโอกาสทีจ่ะเรียนรู้เพิม่ขึน้เกีย่วกบัคาทอลกิ
เวยีดนามทีอ่ยูใ่นประเทศไทยและไปโบสถ์ทกุวนั
อาทิตย์

 เมื่ อ เ ร าพิ จ ารณาสภาพเศรษ°กิจ 
การเมอืง และสงัคมของเวยีดนามและไทย คาดว่า
อีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้จะยังคงมีชาวเวียดนามอีก
จ�านวนไม่น้อยท่ีจะอพยพไปท�ามาหากินตาม
ประเทศเพือ่นบ้านรวมถงึประเทศไทยด้วย พีน้่อง
คาทอลิกชาวเวียดนามยังจะคงมีให้เห็นในวัน
อาทิตย์ตามโบสถ์ต่างæ บ่อยครั้งเราสามารถ
แยกแยะได้ว่าว่าเขาเป็นเวียดนามโดยสังเกต
¡ÒÃแต่งกายของพวกเขาหรอืวธิทีีเ่ขากอดแขนซึง่
เป็นวธีิแสดงความเคารพในว²ันธรรมเวยีดนาม 
อาศยัคณะกรรมการอภบิาลดงักล่าวพระศาสน-
จักรในประเทศไทยจะมีบทบาทส�าคัญในการ
ให้การต้อนรับคนแปลกหน้าที่จะเข ้ามายัง
ราชอาณาจักรไทย และเมื่อผู้อพยพหนุ่มสาว
ชาวเวียดนามพบกับการเอาใจใส่ดูแลท่ีพวกเขา
ได้รับ พวกเขาก็จะส�านึกได้ว่าพระศาสนจักร
แท้จริงแล้วก็คือมารดาของทุกคน 
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หอยแก	มีไขมุก
ÊØÀÒÉÔµ¨Õ¹ “àËÅ‹Ò »˜§ à«Ô§ ¨ÙŽ” “Lăo báng shóng zú” “หอยแก่ มีไข่มุก” ¤¹ªÃÒ 

(á¡‹) ÁÕ¤ÇÒÁªíÒ¹ÒÞ หมายความว่าคนแก่มีประสบการณ์มาก รู้มาก ช�านาญมาก ฉะนั้นอย่าดูถูก
คนแก่นะ หรืออีกความหมายหนึง่ ̈ Ð·íÒÍÐäÃæ ãËŒä Œ́¼ÅÊíÒàÃç̈ ·Õè́ Õ µŒÍ§ãªŒàÇÅÒ¾ÍÊÁ¤ÇÃ ãËŒàËÁÒÐÊÁ 
“อย่าชิงสุกก่อนห่าม” นะครับ ดังสุภาษิตจีน “ดึงต้นกล้าให้ยาวขึ้น จะได้โตเร็วæ”

ã¤Ãà¤Â·íÒ¿ÒÃ�ÁàÅÕéÂ§ËÍÂä¢‹ÁØ¡ ต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อม ต้องดูแลเอาใจใส่อย่างดี 
สม�่าเสมอ และต้องรอเวลาให้เหมาะสม จึงจะได้ไข่มุก สวย เม็ดงาม มีราคาดี ครับ

©Ñ¹ã´¡ç´Õ ã¤Ã¨Ð·íÒÍÐäÃæ äÁ‹Ç‹Ò ¡çµŒÍ§àµÃÕÂÁµÑÇãËŒÃÍº¤Íº ให้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง 
ต้องดูแลเอาใจใส่อย่างดี และต้องรอเวลาที่เหมาะสม ถูกต้องตามกระบวนการ จึงจะได้ผลงานดี
ตามที่ต้องการครับ

ÍÕ¡»ÃÐà´ç¹Ë¹Öè§ ÍÂ‹Ò´Ù¶Ù¡ ËÁÔè¹»ÃÐÁÒ·ËÃ×Íà¹Ã¤Ø³¤¹á¡‹ โดยเฉพาะที่มีพระคุณต่อเรา
เป็นอันขาด จ�านิทานเรื่อง ‘พ่อก�าลังขูดกะลามะพร้าว แล้วบอกกับลูกว่า เอาไว้ให้ปู†ของลูกใช้แทน
ถ้วยชาม เมื่อปู†ของลูกแก่แล้ว’ ได้ไหม? ฟังเท่านี้ก็สะอื้น เข้าไปถึงทรวงแล้วใช่ไหมครับ?

©Ð¹Ñé¹ à´ç¡æ áÅÐâ´Âà©¾ÒÐË¹Ø‹ÁÊÒÇ·Ñé§ËÅÒÂ อย่าดูถูก ดูหมิ่น ประมาท เหยียดหยาม 
รังเกียจคนแก่คนหนึ่งคนใดเลย จงดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือทุกท่านเสมอ โดยเฉพาะพ่อ แม่ ญาติ
ผู้ใหญ่ ครู อาจารย์ ผู้ที่มีพระคุณต่อเรา »˜¨¨ØºÑ¹ ¤¹á¡‹·ÑèÇâÅ¡ ÁÕ¨íÒ¹Ç¹¹Ñºà»š¹à»ÍÃ�à«ç¹µ�ÁÒ¡¢Öé¹
·Ø¡ÇÑ¹´ŒÇÂ หลายæ ท่านอยู่ในสภาพน่าสงสาร น่าเวทนา เพราะลูกหลาน ญาติมิตร ไม่เหลียวแล
เอาใจใส่ช่วยเหลือท่าน

¹‹Òá»Å¡ã¨ ¾‹Í-áÁ‹¨¹áÊ¹¨¹ áµ‹àÅÕéÂ§´ÙÅÙ¡ 7-8-9-10 ¤¹ä´Œ´Õ¾ÍÊÁ¤ÇÃµÒÁ°Ò¹Ð แต่
ลูกæ เหล่านั้น กลับเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ได้ จะไปอยู่กับใคร ก็ไม่มีใครยินดีให้อยู่ด้วย มิหน�าซ�้า เอา
ลูกมาให้ท่านเลี้ยงดูอีกด้วย แล้วไปมีสามี-ภรรยาใหม่อีก 

¨íÒ¹Ô·Ò¹àÃ×èÍ§ ¾‹Íá¡‹¤¹·ÕèÅÙ¡æ äÁ‹ÂÍÁãËŒÍÂÙ‹´ŒÇÂä´ŒäËÁ? แกก็อยู่คนเดียว ขยันท�ามา
หากิน จนมีสมบัติใส่หีบ ลากไปลากมาทุกวัน ลูกæ ทุกคนก็ยินดีให้พ่อไปอยู่บ้านด้วย พอพ่อตาย 
ลูกæแย่งกันเป�ดหีบสมบัติ ปรากฏมีแต่ก้อนหินเต็มหีบ... เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า...

¾ÃÐºÑÞÞÑµÔ»ÃÐ¡ÒÃ 4 “¨§¹Ñº¶×ÍºÔ´ÒÁÒÃ´Ò” (อายุจะได้ยืน) พระจะอวยพร และมักจะ
ได้ดีในชีวิตเสมอ ทั้งในโลกนี้ และรางวัลนิรันดรในสวรรค์ด้วยครับ  

ขางธรรมาสน์	
ไก่นักบุญเปโตร
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นักบุญยูดา

(St.	Jude)
องค์อุปถัมภ์ของผูสิ้นหวัง	
ฉลอง	28	ตุลาคม

กวาจะเปนนักบุญ
อันตรธ�น

นกับญุยดูา อคัรสาวก ท่านมสีมญานาม
ว่า “ธัดเดอัส” ซึ่งหมายความว่า “อ่อนหวาน” 
หรือ “สุภาพ” ท่านเป็นบุตรของอัลเฟอัสและ
นางมาเรยีพีส่าวของพระนางพรหมจารมีารย์ี ท่าน
จึงเป็นหลานของแม่พระ และเป็นลูกพี่ลูกน้อง
ของพระเยซูเจ้า และพี่ชายของนักบุญยากอบ
องค์เล็ก

 นกับญุยดูามอีาชพีเป็นชาวประมง พระ
เยซูเจ้าทรงเรียกท่านให้เป็นอัครสาวก ท่าน
ละท้ิงทุกสิ่งและติดตามพระองค์ และตาม
ธรรมประเพณีเล่าว่าท่านไปประกาศข่าวดีของ
พระเยซูเจ้าที่เปอร์เซีย ท่านเป็นมรณสักขีโดย
ถูกตีด้วยไม้พลอง แล้วถูกตัดศีรษะด้วยขวาน 

เราจงึเห็นภาพของท่านบางภาพก�าลงัถอืไม้พลอง 
หรือบางภาพก็จะถือขวาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
ท�าให้ท่านเป็นมรณสักขี

 บางครั้งเราพบภาพของพระเยซูเจ้าอยู่
กับรูปภาพของนักบุญยูดา เนื่องจากมีต�านาน
เล่าว่าท่านได้รักษากษัตริย์อีเดลซาร์ให้หายจาก
โรคเรื้อนโดยอาศัยพระนามของพระเยซูเจ้า เรา
เชื่อว่าท่านเป็นผู้เขียนบทจดหมายของนักบุญ
ยดูา ซึง่เขยีนประมาณปี ค.ศ.80 ส�าหรบัผูก้ลบัใจ
เป็นคริสตชน 

“ข้าแต่ท่านนักบุญยูดาองค์อุปถัมภ์
ของผู้สิ้นหวัง ได้โปรดภาวนาเพื่อข้าพเจ้าด้วย
เทอญ” 
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ระหวางเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

	วิถีชีวิตธรรมทูต
ของพระคุณเจาโปรดม	คุณพอเกโก

 เราได ้พูดถึ งวิถีชี วิตธรรมทูตของ
พระคุณเจ้าโปรดม คุณพ่อเกโกมาหลายตอน 
คราวนีใ้ห้เราสะท้อนกลบัมาปรบัประยกุต์เข้ากบั
วิถีชีวิตธรรมทูตของเรา ในบริบทภูมิภาคอีสาน
ในยุคปัจจุบันที่เราก�าลังด�าเนินอยู่นี้

 ท่านทั้งสองเป็นชาว½รั่งเศส เกิดมา
และเติบโตในประเทศที่เจริญกว่าประเทศสยาม
ของเรา และจะยิ่งกว่านั้นอีก หากเปรียบกับ
สภาพอีสานบ้านเÎาสมัยนั้น

 พดูอกีนยัหนึง่ได้ว่า ท่านต่างได้สละสิง่ที่
ท่านมี วิถีชีวิตที่ท่านเป็น เพื่อออกจากตัวเอง 
มาอุทิศตนเข้าสู่พันธกิจแพร่ธรรม อันจะน�าไป
ยังพี่น้องต่างศาสนาหรือผู้ที่มิใช่คริสตชน (Ad 
Gentes) ในสนามงานเมืองสยามและบ้านอสีาน
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะยากล�าบากกว่าอยู ่ใน
บ้านเกิดเมืองนอนของตนแน่æ

 อะไรที่ท�าให้ท่านกล้าตัดสินใจลงมือ
ท�าได้ถงึขนาดนัน้ ถ้ามใิช่ “หวัใจหรือจติวญิญาณ” 
ท่ีได้รับการบ่มเพาะมาด้วย“จิตตารมณ์แพร่-
ธรรม”ของคณะสงฆ์มิสซังต่างประเทศแห่ง
กรุงปารีส (MEP./Missions Étrangères de 
Paris) จากบ้านเณรของคณะฯ ก่อนส่งเข้าสู่
ดนิแดนมสิซงั (Mission Land/Small Young 
Local Church) 

มองในอีกมุมหนึ่ง จะเห็นได้ว่าถ้าท่าน
ท้ังสองไม่ออกจากตัวเอง ไม่ท�าหน้าที่พันธกิจ
ท่ีได้รับมอบหมาย และไปไม่ถึงที่ถึงบุคคล
เป‡าหมายซึง่ตนมุง่มัน่จะอทุศิให้ ป†านนีเ้รากค็งไม่

ใช่เราคริสตชน-คาทอลิกอย่างทุกวันนี้
ท่านทัง้สองได้ยดึมัน่ในหลกัการ นโยบาย

และเป‡าหมายของพระศาสนจักรสากล ภายใต้
พระบัญชาของพระเยซูคริสต์ “ท่านทั้งหลาย
จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” 
(มธ 28:18-19) / “พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด 
เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” (ยน 20:21) 

ส่วนวิธีการและวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่
ในสนามงานแพร่ธรรม ซึ่งท่านทั้งสองจะต้อง
เผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์นั้น ย่อมขึ้นกับ
เหตุปัจจัยที่ท่านจะต้องปรับตัวปรับใจของท่าน
เอง ส�าหรับท่านล้วนแต่เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่แ½ง
ไว้กับความล�าบากล�าบนที่ท้าทายต่อวิธีการ-วิถี
ชีวิตท่ีท่านคุ้นเคยมาในอดีตท่ีประเทศ½รั่งเศส 
ภมูลิ�าเนาบ้านเกดิเมอืงนอน-บ้านบดิรมารดาของ
ท่านแทบจะโดยสิ้นเชิง

อย่างไรก็ดี ทุกขั้นตอนของพันธกิจ
แพร่ธรรมที่ท่านได้ลงมือและร่วมมือกับคู่หรือ
ทีมธรรมทูต ตลอดจนหมู่คณะที่ประกอบด้วย
ครูค�าสอนและสัตบุรุษฆราวาสผู ้ร่วมในกลุ ่ม
คริสตชนใหม่ ณ ที่ต่าง æที่ท่านได้ก่อตั้ง
วางราก°านไว้ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ท่านท้ังสองนัน้แบ่งกนัไว้อย่างชดัเจน นัน่คอืงาน
แพร ่ธรรมเป ็นหน ้าที่หลักของพระคุณเจ ้า
โปรดม ส่วนงานอภบิาลนัน้ยกให้กบัคณุพ่อเกโก
อย่างเตม็ที ่ชนดิแยกกนัท�าแต่ด�าเนนิจติตารมณ์
เดียวกันอย่างสร้างสรรค์
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ทั้งนี้ อาศัยการประพÄติปฏิบัติตนใน
°านะคริสตชน แม้อยู่ในกระแสเรียกที่แตกต่าง
กัน แต่ได้มาท�าประสบการณ์แพร่ธรรมร่วมกัน 
จนกระทัง่เกดิผลงานน�ามาประเมินและประมาณ
การด้วยกนัเป็นระยะ เพือ่แสวงหาความก้าวหน้า
และพั²นาการในทุกด้านยิ่งæ ขึ้นไป

หันมาดูในสมัยของเรา มีข้อสังเกตอยู่
ว่า หลังจากบวชมาเป็นพระสงฆ์เราก็มักจะได้
รับมอบหมายหน้าที่ให้เข้ามาอยู่ท�างานประจ�าใน
อาสนวิหารหรือโบสถ์ขนาดใหญ่ 

ส่วนการด�าเนินงานอภิบาลและวิถีชีวิต
ธรรมทูตเยี่ยงพระคุณเจ้าโปรดม คุณพ่อเกโก 
เราไม่ได้เน้นและจัดความส�าคัญเป็นล�าดับแรก 
จึงไม่แปลกที่หลายครั้งหลายกรณี พอจะส่งให้
ออกไปแพร่ธรรมอย่างจริงจัง ก็ดูล�าบากท่ีจะ
ตัดใจหรือท�าใจได้ 

ทั้งนี้ เพราะไปติดเงื่อนไขของเวลา-
หน้าทีอ่ืน่ หรอืไม่กต็ดิกบัสถานภาพทีต่นเป็นอยู่
และสถานบันที่ตนสังกัด ความสมบูรณ์พูนสุขที่
มีที่เป็นมักท�าให้รู้สึกยากที่จะสละเพ่ือพระและ
เพื่อนมนุษย์ ประกอบด้วยพลังและศักยภาพที่
พรั่งพร้อมและสอดคล้องกับจิตใจของพระสงฆ์

ท่ีก�าลังหนุ่มแน่น เข้มแข็งและท้าทายได้คลาย
ความเข้มข้นลง บางครัง้ถงึกบัจะหมดแรงศรทัธา
และเฉื่อยชาลงอย่างเห็นถนัด

ตรงข้ามวิถชีวิีตธรรมทูตของพระคณุเจ้า
โปรดม คุณพ่อเกโกนั้น เราเห็นได้ชัดว่าท่านมา
ทั้งตัวและหัวใจมอบให้หมดทั้งเลือดเนื้อและจิต
วิญญาณ เพื่อพันธกิจแพร่ธรรมน�าความรอด 
เพื่อพี่น้องชาวอีสานทั้งหลายโดยไม่เว้นใคร ไม่
ว่าจะเป็นทาสหรือคนอพยพ ผู้ท่ีหลงเชื่อผีสาง
นางไม้ แม้กระท่ังผีปอบ หรอืไม่ว่าจะม°ีานะยาก
ดีมีจนข้นแค้นแสนเข็ญเพียงใด

ใน°านะ “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิต
ประกาศข่าวดีใหม่” ตามกÄษ®ีกาสมัชชาใหญ่ 
ค.ศ. 2015 เราย่อมจะปฏิเสธท่ีจะละเว้นไม่ท�า
หน้าท่ีแพร่ธรรมด้วยวิถีชีวิต จิตตารมณ์และ
อุดมการณ์ของธรรมทูตเยี่ยงพระคุณเจ้าโปรดม 
คุณพ่อเกโกไม ่ได ้ เพราะในภาคปฏิบัติ เรา
จ�าเป็นจะต้องพยายามประยุกต์พันธกิจของพระ
ครสิตเจ้าให้เข้ากบับรบิทสถานการณ์ในยคุปัจจบุนั
ของเราด้วยความกระตอืรอืร้น ซือ่สตัย์และเพยีรทน
จนบังเกดิผล เพือ่พระอาณาจักรของพระเจ้าและ
ความรอดของมวลมนุษยชาติเท่านั้น 

ง�นแพร่ธรรม นำ�ข่�วดี  พลีอุทิศ

สมเป็นศิษย์ พระคริสตองค์ ผู้ทรงศรี

เป็นประจักษ์ สักขีพย�น ส�นไมตรี

ด้วย“วิถี- ธรรมทูต” พิสูจน์ตน
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วันละกาวกับพระเยซู
ร�ฟ�แอล

……แล้วพระองค์ตรัสกับคนเหล่�นั้นว่� 

“จงระวังและรักษ�ตัวไว้ให้พ้นจ�กคว�มโลภทุกชนิด เพร�ะชีวิตของคนเร�

ไม่ขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเข� แม้ว่�เข�จะมั่งมีม�กเพียงใดก็ต�ม…..”

คนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้สำ�หรับตนเอง 

แต่ไม่เป็นคนมั่งมีสำ�หรับพระเจ้�ก็จะเป็นเช่นนี้

(ลก 12:15-21)

ศาสตราจารย์ ณ มหาวทิยาลยัทีม่ชีือ่แห่งหนึง่ 
ก�าลังเลือกเฟ‡นลูกศิษย์เพื่อที่จะ½ƒก½นให้มาท�า
หน้าที่แทนตน ในจ�านวนศิษย์ที่มีความสามารถถึง
ขั้นหลายคน มีคนหนึ่งที่แสดงออกซึ่งคุณสมบัติท่ี
ค่อนข้างพร้อมคนหนึ่ง แต่มีอีกด้านหนึ่งที่อาจารย์
คนนี้ต้องการจะทดสอบเป็นพิเศษ

วันหนึ่ง จึงเรียกลูกศิษย์คนนี้มาพบที่ห้อง
ท�างานประจ�าคณะของตน พร้อมกับน�าไปสู่ห้อง
ท�างานอีกห้องหนึ่งที่อยู่ข้างæ ที่เก็บไว้เป็นสถานที่
ส่วนตัวไม่มีใครเข้าไปได้ ยกเว้นตวัอาจารย์เอง เมือ่
เข้าไปในนัน้ ลกูศษิย์รูส้กึตืน่เต้นมากเพราะเคยรูม้า
ก่อนว่า ห้องนี้เป็นห้องลับ เป็นห้องที่เก็บต�ารับต�ารา 
งานเขียน งานวิจัย งานค้นคว้า พร้อมกับหนังสือ
มากมายที่จะหาจากที่อื่น แทบจะไม่ได้ อาจารย์
บอกกับลูกศิษย์คนนี้ว่า นับแต่วันนี้เป็นต้นไปจะให้
ลกูศิษย์คนนีเ้ป็นคนเกบ็รกัษา ท�าความสะอาดห้องนี้
และจะอ่านศึกษาหนงัสอื ต�ารา งานเขยีนต่างæ ของ
เขาได้ ยกเว้นเอกสารหนงัสอืรายงานในตูเ้กบ็หนงัสอื
เลก็æ ตูน้ี ้พร้อมกบัก�าชบัว่า ทกุอย่างลกูศิษย์จบัต้อง
ได้หมด ยกเว้นตู้นี้

ลูกศิษย ์คนนี้ดี ใจ และรับปฏิ บั ติหน ้า ท่ี
อย่างกระตือรือร้น เขาไปในห้องนี้ทุกเย็น เก็บ
หนังสือ สมุด รายงาน เอกสารที่วางบนโต�ะเข้าตู้
ให้เป็นระเบียบ แล้วตัวเองก็เลือกหนังสือ เอกสาร 
รายงาน มาอ่านเสริมความรู้ให้กับตนเองด้วยความ
กระตอืรอืร้น ทีไ่ด้รบัความรูใ้หม่æ พร้อมคดิในใจว่า 
ไม่นานเขาจะเป็นศษิย์ทีม่ชีือ่เสยีง มคีวามรูม้ากทีส่ดุ 
ลูกศิษย์ปฏิบัติเช่นนี้ทุกเย็น ทุกวัน

เวลาผ่านไปหลายวัน อาจารย์แอบมาตรวจ
สภาพของตู้หนงัสอืท่ีสัง่ห้ามไม่ให้แตะต้อง เห็นว่ายงั
อยูใ่นสภาพเดมิ กร็ูว่้าลกูศษิย์ไม่ได้½†า½„นค�าสัง่....... 
เวลาผ่านไปอีกหลายสัปดาห์ ลูกศิษย์ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยดี และอาจารย์แอบไปตรวจตู้เอกสารนั้น
อีก ก็ยังเห็นเครื่องหมายท่ีตัวเองท�าไว้ลับæ อาทิ
ใช้กระดาษคั่นหนังสือตรงหน้าที่เฉพาะเจาะจงเพื่อที่
จะดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหน้าไหม การวางหนังสือ
ในตู้ แม้กระทั่งรอย½ุ†นบนตู้ แต่ก็ปรากฏว่าทุกสิ่ง
ทกุอย่างยงัอยูใ่นสภาพเดมิ แสดงว่าลกูศษิย์ทีต่นเอง
หมายจะปัœนให้บริบูรณ์นี้ยังไม่ยอมเป�ดโอกาสให้
ตัวเองได้ต�าหนิเขาได้เลย จึงบอกกับลูกศิษย์ว่า

ลูกศิษย์ที่ถูกทดสอบ
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ตนเองจะเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลา
หนึ่งเดือน ที่ท�าเช่นนี้เพราะคิดว่าเมื่อตนเองไม่อยู่ 
ลูกศิษย์คงกล้าที่จะเป�ดตู้หนังสือที่ห้ามไว้

หนึง่เดอืนผ่านไป อาจารย์กลบัจากต่างประเทศ 
และคืนแรกที่กลับมาถึงก็รีบไปตรวจสอบตู้เอกสาร
นัน้ทันที..... และต้องประสบกบัความผิดหวงั เพราะ
แทนท่ีหนังสือเอกสารในตู้นั้นจะถูกเป�ดน�าไปอ่าน 
น�าไปศึกษา ทกุอย่างกลบัยงัอยูใ่นสภาพเดมิ รปูภาพ
ที่แอบคั่นไว้ก็ยังอยู่ที่เดิม แนวตั้งหนังสือยังอยู่ใน
แนวเดิม แม้กระทั่งรอย½ุ†นบนตู้ยังเป็นรอยเดิม
ทุกอย่างไม่มีการแตะต้อง......

วันรุง่ขึน้ อาจารย์เรียกประชมุนกัศกึษาในห้อง
ประชุมเล็ก จัดให้กลุ่มลูกศิษย์ที่ถูกคัดเลือกนั่งอยู่
แถวหน้าและลูกศิษย์คนโปรดที่ก�าลังถูกทดสอบ
นัง่เดีย่วอยูแ่ถวหน้าสดุ..... แล้วอาจารย์กเ็ริม่พดูด้วย
เสียงอันดัง แต่น�้าเสียงแ½งไปด้วยความผิดหวัง:

“ฉนัเลอืกเธอ (ลกูศษิย์ทีถ่กูทดสอบ) เพราะเธอ
พร้อมสรรพด้วยคุณสมบัติต่างæ เธอเรียนดี เรียน
เก่ง หัวดี ชาญฉลาด ท�างานไว คล่อง ท�าทุกอย่าง
ตามค�าสั่งอย่างเคร่งครัด อยู่ในระเบียบวินัยอย่าง
เคร่งครัด...... แต่เธอมุ่งมั่นกับตัวเองมากเกินไป สูง
เกนิไป เธอคิดว่า เธอท�าดี ท�าเก่งทกุอย่าง เพือ่ความ
ดีงามของตนเอง เพือ่ชือ่เสยีงของตนเอง เพือ่คณุค่า
ของตนเอง ทุกอย่างเพื่อตนเอง เธอพึ่งตนเองมาก
เกินไป ไม่ต้องพึ่งคนอื่น เธอมุ่งความเที่ยงตรงกับ
ตนเอง เป็น self-righteousness... ฉันทดสอบ
เธอไม่ให้เป�ดตูเ้อกสารนัน้ กเ็พือ่จะดวู่า ความอยากรู้ 
อยากเห็น (curiosity) ของเธอนั้นจะเอาชนะ
ความ self-righteousness ของเธอได้ไหม 
ความจริงหนังสือเอกสารในนั้นก็เหมือนหนังสือ
เล่มอื่นæ ในห้องนั้น เธอไม่เป�ดโอกาสให้ฉันเสริม
ความเป็นมนุษย์แบบสามัญชน (humanness) 
ให้แก่เธอโดยการเป�ดตู ้นั้น เพื่อฉันจะได้ต�าหนิ 

ต่อว่าเธอที่มิได้รักษาสัญญา ฉันจะประจานเธอ
ต่อหน้าสาธารณชนก็เพื่อท่ีจะทลายความ self-
righteousness ของเธอให้พงัลง เธอจะได้มคีวาม
สภุาพกบัเขาบ้าง รูจ้กัถ่อมตวั รูจ้กัเป็นมนษุย์ธรรมดา
ที่สามารถท�าผิด ที่พลาดพลั้งตามภาษามนุษย์ได้.... 
เธอมีหัวใจก็จริง แต่ตลอดเวลาหัวใจของเธอเป็น
เครือ่งจกัร เหมอืนลานนาÌ�กา เดนิตรง แต่ไม่มชีวีติ 
ฉนัอยากจะใส่เนือ้หนงั (flesh) ในหัวใจเธอ เธอจะได้
รู้จักอ่อนไหว (sensitive) มีความรู้สึก (feeling) 
มีความเห็นอกเห็นใจ (pathos) กับผู้อื่น รู้จัก
เมตตาสงสาร (compassionate) รูจ้กัรกั (love) 
คนอื่นบ้าง ไม่ใช่มัวแต่มุ่งท�าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ
ตนเอง (self-centered) เธอรู้แล้วรึยังว่าท�าไม
ฉันจึงต้องการทดสอบเธอเช่นนี้ เพราะฉันต้องการ
ให้เธอเป็นคนทีม่หีวัใจ ทีจ่ะรูจ้กัรกัคนอืน่ และนีค่อื
บคุคลทีฉ่นัต้องการให้มาท�าหน้าท่ีแทนฉนัในคณะนี้
ในมหาวิทยาลัยนี้”

ฟังเรื่องเล่าเรื่องนี้แล้วน่าฉงนใจไหม? น่า
ท้าทายปฏกิริยิาของเราไหม? หรอืน่ากงัขาไหม? เป็น
เรื่องน่าคิด น่าร�าพึงถึงตัวเราเองไหม?....

.....มีค�าถามต่อท้ายว่า “ถ้า อาดัมและเอวา ไม่
รับประทานลูกแอปเป�œลผลนั้นในสวนอีเดน แล้วจะ
เกิดอะไรขึ้นกับมนุษยชาติ?” ถ้าไม่มี Felix culpa 
(บาปที่น่ายินดี) นี้แล้ว มนุษย์เราจะรู้ถึงความรัก
อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษยชาติ เราได้
หรือ ที่พระองค์ส่งพระบุตร พระบุคคลที่สองใน
พระตรเีอกภาพ มาบงัเกดิเป็นมนษุย์เพือ่ไถ่บาปเรา......

(àÃ×èÍ§àÅ‹Òª×èÍ “Of This Tree Ye Shall Not Eat
 ¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×Í Tales of the city of God

 â´Â¤Ø³¾‹Í Carlos G. Valles SJ
 Loyola University Press, Chicago; 1993)
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บันทึกธรรมทูต
มิชชั่น

 ผมได้รับรายงานการประชุมกลุ่มทั้งปีนี้ 
จาก¤Ø³¾‹ÍºÑÞªÒ Ç§É�ÇØ²Ô¾§É� ผู้รับผิดชอบ เรือ่ง
การอบรมเณรของคณะธรรมทูตไทย และกลุ่ม 
“ครอบครัวธรรมทูตไทย” ซึ่งจากมติที่ประชุม
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2018 ได้จัด
พบปะกบับรรดาฆราวาสทีส่นใจร่วมงานประกาศ
พระวรสาร กบัคณะธรรมทตู ซึง่ปกตเิรามวีนัหนึง่
ในระหว่างการเข้าเงียบประชุมประจ�าปีของคณะ
ธรรมทตูไทย แต่ปีนี ้ได้ตดัสนิใจร่วมกนั ให้เกดิ
เป็นกลุ่มที่ได้รับรู้อย่างเป็นทางการว่า เป็นอีก
องค์กรหนึ่ง ที่ร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย

จุดประสงค์ของกลุ่มคือ 1. สวดภาวนา

เพื่อการท�างานของสมาชิกคณะธรรมทูตไทย 
(TMS) 2. ร่วมงานกบัคณะฯ แบบเตม็เวลาหรอื
เฉพาะกิจ 3. ร่วมเสนอแนะแนวทางการพั²นา
งานประกาศ ข่าวดีของคณะฯ 4. สนับสนุน
งบประมาณ เพื่องานธรรมทูตตามก�าลังความ
สามารถและด้วยความสมัครใจ

อนัทีจ่รงิกลุม่นี ้เตบิโตบางส่วนจากอาสา-
สมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจ�าวัด (PMG) 
และ จากบรรดาครอบครวัเครอืญาติของสมาชกิ
คณะธรรมทูตไทย จากการประชุมเมื่อต้นปี
ที่ผ่านมา เราได้ตกลงกันสร้างเครือข่าย และ
กจิกรรมต่างæ ตามมา ได้แก่ มกีลุม่ LINE กลุม่ 

ครอบครัวธรรมทูตไทย	
(Thai	Missionary	Family	-	TMF)
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และผูรั้บผิดชอบ (คุณพ่อบญัชา) และผูป้ระสาน
งาน (บราเดอร์นาว) จัดให้มีการภาวนาร่วมกัน
ของสมาชิกในวันที่ 12 ของทุกเดือน และมี
การประชุมรวมปีละสองครั้ง คือเดือนมกราคม 
ช่วงคณะมีการเข้าเงียบประจ�าปี และกลางปี 
คือ วันแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและ
วิญญาณ ในเดือนสิงหาคม นอกจากนี้อาจมี
การจดัไปเยีย่มเยยีนสมาชกิคณะธรรมทูตไทยท่ี
ท�างานในที่ต่างæ และให้สมาชิกได้มีโอกาส ได้
ภาวนาเพื่อสมาชิกครอบครัว ในโอกาสวันเกิด
หรือฉลองศาสนนามของสมาชิกด้วย

การประชมุครัง้ทีส่อง เมือ่เดอืนสงิหาคม
ท่ีผ่านมา หลงัจากได้ร่วมขอบคณุพระเจ้า ส�าหรบั 
พระพรที่พระองค์ได้มอบแก่พระศาสนจักรใน
ประเทศไทย คือ ผู้สมัครบวชในขั้นต่างæ และ
การบวช สงัฆานกุร คณะธรรมทตูได้รบัพระพรนี้
ด้วย และกลุ่มครอบครัวธรรมทูตไทยนี้ ก็ได้

พบปะกนั รบัฟัง รายงานต่างæ เกีย่วกบักระแส-
เรียกของคณะฯ โดยเฉพาะเรื่องใหม่คือ “กลุ่ม
ธรรมทูตหญิง” ซึ่งปัจจุบันมีจ�านวน 4 ท่าน ที่
ตั้งใจอุทิศตัวทั้งครบ เพื่องานธรรมทูต กลุ่มนี้
อยู่ในความดูแลใกล้ชิด กับ คุณพ่ออาดรีอาโน 
ซึง่เป�ดรบับรรดาผูม้ใีจรกัรบัใช้งานธรรมทตูหญงิ
ทุกท่าน

ได้มกีารเป�ดรบัอาสาสมคัรช่วยงานธรรมทตู
ท้ังเต็มเวลาและเฉพาะกิจ มีการจัดต้ังกองทุน 
มสิซาช่วยพระสงฆ์ธรรมทูตในพ้ืนท่ีงานธรรมทูต 
และได้พูดคยุถงึค่าใช้จ่ายเกีย่วกบังานอบรมและ 
กระแสเรยีกของคณะฯ ซ่ึงปัจจบัุนม ีเณรใหญ่อยู่ 
7 ท่าน มีกลุ่มเยาวชนที่ก�าลังเตรียมเข้าบ้านเณร
ใหญ่ กลุม่เยาวชนอบัราÎมั และกลุม่ลกูพ่อบญุเกดิ 
รวมแล้วอีก 14 ท่าน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายมาก และมี
แนวโน้มจะมีมากขึ้นด้วย ดังนั้น จึงมีความคิด
เสนอให้สมาชิกกลุ่มครอบครัวธรรมทูต ช่วย
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ประชาสัมพันธ์ ให้บริษัทห้างร้าง สามารถท�า
ขอลดหย่อนภาษี โดยสามารถท�าบุญสนับสนุน 
การศึกษาอบรมนี้ได้ ทางคณะธรรมทูตไทย
สามารถออกเอกสารรับรองการท�าบุญให้ด้วย 
นอกจากนัน้กไ็ด้ทางกลุม่ ได้ช่วยชาวบ้านในพืน้ที่
ที่ปลูกกาแฟทางภาคเหนือ น�าผลิตผลมาขายใน 
ยี่ห้อ M’fezzo เพื่อน�าผลก�าไรกลับไปช่วย
ชาวบ้านและสนบัสนนุงานของคณะธรรมทตูด้วย

ในการประชมุครัง้ทีส่อง ทีบ้่านเณรใหญนี้ 
ได้มีการเข้ากลุม่ย่อย พจิารณาไตร่ตรองในหัวข้อ 
“การแพร่ธรรมแนวใหม่” มกีารจบัรายชือ่ เพือ่ให้
ภาวนากับบรรดาสมาชิกพระสงฆ์และนักบวชที่ 
ก�าลังท�างานธรรมทูต

นอกจากนี้ ได้เตรียมการจัดกลุ่มจาริก 
เพื่อไปเยี่ยมเยียนสมาชิกที่ศูนย์คาทอลิกเวียง-
แก่น และเชียงของ ในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่
ทีจ่ะถงึนี ้(28 ธนัวาคม 2018 - 1 มกราคม 2019)

ข้อมูลปัจจุบัน มีสมาชิกสมัครเข้าเป็น
สมาชกิแล้วจ�านวน 36 ท่าน และมสีมาชกิในกลุม่
ไลน์ จ�านวน 54 ท่าน สมาชกิเหล่านี ้ได้มโีอกาส
ร่วมงานประกาศพระวรสาร ตามพระบัญชา
ของพระคริสตเจ้าโดยตรงคือ “ท่านทั้งหลาย 
จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา...” 
(มธ  28:19) 
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บทความเตือนใจตนเอง
น�ยแพทย์คำ�นวณ อึ้งชูศักดิ์

หลังจากอ่านข่าวฟุตบอลโลกว่าผล
เป็นอย่างไร ก็เหลือบไปเห็นข่าวเล็กæ จาก
หนังสือพิมพ์ The Telegraph ของอังกÄษ
ลงวันที่ 5 กรก®าคม 2018 เนื้อข่าวบอกว่า
สมาคมป‡องกันการทารุณกรรมต่อสัตว์ (Royal 
Society for Prevention of Cruelty to 
Animal หรือ RSPCA) ที่เมือง Somerset 
ทางใต้ของเกาะองักÄษ ได้รบัการส่งนกนางนวล
มารักษาจากการเมาเบียร์เกือบ 30 ตัวในรอบ
สองสปัดาห์นี ้ซึง่เป็นปรากฏการณ์ทีผิ่ดปกติมาก 

โดยปกตินกนางนวลเป็นสัตว์ท่ีหากิน
บริเวณชายทะเล จะบินและโฉบลงมากินปลา
ที่ว่ายอยู่ ระยะหลังæ ที่ชายทะเลต่างæ  เป็น
แหล่งท่องเที่ยว นกนางนวลก็ติดนิสัยขี้เกียจ 
ไม่บินหาปลา แต่จะมาเดนิด้อมæ มองæ อยูแ่ถว
ชายหาด ผูค้นเหน็นกกค็ดิว่าหวิจงึโยนอาหารให้ 
ถ้าไม่มคีนโยนอาหารให้ นกนางนวลก็ไปคุย้เขีย่
หาอาหารที่ถังขยะ คงจะด้วยพÄติกรรมแบบนี้
เลยสันนิษ°านว่า นางนวลบางตัวเห็นเบียร์ใน
ถ้วยหรือที่หกออกมาจากกระป‰องตามถังขยะ
รอบชายหาด จึงเกิดความอยากรู้อยากเห็นเลย
ทดลองดื่มดู พอดื่มแล้วก็เลยควบคุมตัวเอง
ไม่ได้ เกดิอาการเมา พอเมาแลว้กบ็นิกลับไม่ถกู 
ไปเกาะตามหลังคาบ้าน ส่งเสียงอึกทึกรบกวน 
ชาวบ้าน หลายคนเกิดความร�าคาญถึงกับต้อง
เรียกหน่วยงานท้องถิ่นมาจับนางนวล เจ้าหน้าที่
ท่านหนึ่งบอกว่าพอได้รับแจ้งว่านางนวลก่อเหตุ
ร�าคาญเดอืดร้อนบนหลงัคาบ้านกร็ดุไปท่ีเกดิเหตุ 

พบนางนวลกลิ้งตกจากหลังคาบ้านแล้ว ตัวเอง
คิดว่านางนวลตาย พอไปจับขึ้นมา นางนวลก็
พ่นเอาเบียร์ใส่เสื้อผ้าเลอะเทอะหมด 

 ข ่ าวนี้ท� าให ้ผมนึกถึง เรื่ องในพระ
ไตรป�®กถึงมูลเหตุที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้การ
ดื่มสุราเมรัยเป็นการผิดศีลข้อที่ 5 เรื่องไป
เกีย่วพนักบัพระสาคตะซึง่เป็นหนึง่ใน 41 เอตทคัคะ
ซ่ึงพระพุทธเจ้ายกย่องว่ามีความเป็นเอก ท่าน
เป็นพราหมณ์แต่เมื่อได้ยินพระธรรมเทศนาของ
พระพทุธเจ้ากเ็กดิความเลือ่มใสขอบวชเป็นภกิษุ 
เมือ่บวชแล้วกเ็ดนิทางไปเผยแผ่ศาสนาในชมุชน
ต่างæ วันหนึ่งผ่านไปที่ชุมชนแห่งหนึ่งใกล้กรุง
โกสัมพี พบว่าชาวบ้านเดือดร้อนเนื่องจาก½น
ฟ‡าไม่ตกท�าให้ไร่นาเสียหาย คนสมัยนั้นเชื่อกัน
ว่าเป็นเพราะมีพญานาคในถ�้าที่ไม่ยอมให้½นตก 
พระสาคตะก็อาสาเข้าไปอยู่ในถ�้าซ่ึงใครเข้าไป
ก็มักจะได้รับอันตรายหรือไม่ได้กลับออกมา 
เล่ากันว่าพระสาคตะแสดงอิทธิÄทธิ์ปาฏิหาริย์
สยบพญานาคได้ ในที่สุด½นก็เริ่มตกต้องตาม
Äดูกาล ท�าให้ประชาชนอยากตอบแทนบุญคุณ
ของท่าน จึงมีการหารือกันว่าควรจะให้อะไรเป็น
ของถวายเมือ่ท่านออกจากถ�า้เข้ามาในเมอืง สมยั
นั้นเมรัยหรือเหล้าท่ีเกิดจากการหมักผลไม้ยัง
ไม่ได้เป็นข้อห้ามส�าหรับภิกษุ มีผู้เสนอว่านอก
จากการตักบาตรให้อาหารแล้วก็ควรถวายเมรัย
ท่ีดีท่ีสุดในชุมชนนั้นซ่ึงมีสีแดงเหมือนดั่งเท้า
นกพิราบให้กับท่านด้วย 

ครานั้นบังเอิญพระพุทธเจ้าก็เดินทาง

นางนวลและเมรัย
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มายังเมืองดังกล่าวด้วย พระสาคตะจึงออกจาก
ถ�้ามาหมายพบองค์พระพุทธเจ้า ระหว่างทาง
ชาวบ้านต่างเอาเมรัยที่ดีที่สุดของตนเองมาค�านับ
ให้ท่านดื่ม ด้วยความเกรงใจท่านก็ยอมดื่ม
บ้านละค�า แต่ด้วยความที่มีชาวบ้านมาเรียงราย
มากมาย พอถึงประตูเมืองพระสาคตะก็สลบไสล 
นอนกลางถนนไม่รูส้ต ิครัง้นัน้พระพทุธองค์กเ็สดจ็
มาประสบเหตุเข้าพอดี จึงให้บรรดาภิกษุช่วย
พยุงร่างอันไร้สติไปนอนรักษาในที่อันสมควร 
เพื่อเป็นการคารวะต่อองค์พระพุทธเจ้าที่ประทับ
นั่งเป็นประธานอยู่ เหล่าสาวกก็ให้พระสาคตะ
นอนในท่าหันศีรษะเข้าหาพระพุทธเจ้า แต่ด้วย
ความมึนเมาพระสาคตะกลับลุกเปลี่ยนท่าเอา
เท้าชี้เข้าหาพระพุทธองค์ เมื่อได้เห็นเหตุการณ์
นี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่า แม้
พระสาคตะจะเป็นเอกในการแสดงÄทธ์ิช่วย
ชาวบ้านและมีความเคารพในพระองค์ แต่เมื่อ
ได้ดื่มเมรัยแล้วกลับหมดÄทธิ์และไม่แสดง
ความเคารพอกี เมรัยนัน้ช่างมÄีทธิร้์ายเหลอืกว่า 
ดังนั้นจึงบัญญัติให้เป็นศีลข้อที่ 5 ให้ละเว้น
จากการดื่มสุราเมรัย เนื่องจากเป็นเหตุให้ขาด
สติสัมปชัญญะ ซึ่งในทางศาสนาพุทธนั้นการมี
สติในทุกขณะเวลาถือเป็นธรรมะที่ส�าคัญท่ีสุด
ประการหนี่ง หากขาดซึ่งสติแล้วผู้คนก็สามารถ
ผิดศีลอื่นæ ยากต่อการบรรลุธรรมได้ 

ศาสนาอสิลามกห้็ามดืม่สรุาด้วย เวลาไป
ประเทศทางตะวันออกกลาง ในงานเลีย้งต่างæ ก็
มีเพียงน�้าหวาน วัยรุ่นที่นั่งจับกลุ่มกันตามทาง
สาธารณะ มีเพียงขวดน�้าอัดลม ผมเคยอ่าน
บทเทศน์สอนของอิสลามในเรื่องนี้เป็นนิทาน
เปรยีบเทียบให้เหน็ว่าสรุาเมรยัน้ันเป็นทางน�าไปสูก่าร
กระท�าผดิร้ายแรงทีค่าดไม่ถงึ มชีายหนุม่นกับวช
ที่ศรัทธาแก่กล้าท่านหนึ่ง บังเอิญว่าหญิงร�่ารวย
ในเมืองเกิดความหลงอยากได้มาร่วมหลับนอน

ด้วย จึงออกอุบายเชิญมาพบ เมื่อมาถึงนางอยู่
กับเด็กน้อยอีกคนที่มือหนึ่งถือจอกและภาชนะ
บรรจุสุรา นางจึงแกล้งลองความเข้มแข็งทาง
จิตใจ โดยตั้งเงื่อนไขว่านักบวชจะออกไปได้
ต่อเมื่อเลือกท�าอย่างใดอย่างหนึ่งคือ การร่วม
หลับนอนกับนาง หรือการดื่มเมรัยที่อยู่ในจอก 
หรือการฆ่าเด็กเสีย นักบวชหนุ่มเห็นว่าการผิด
ศีลผิดประเวณีเป็นบาปรุนแรง การฆ่าผู้อื่นยิ่ง
รนุแรงไปกว่านัน้อกี จงึเลอืกดืม่แทน เมือ่เริม่ดืม่
เมรัยจอกเล็กæ นั้นก็เกิดความติดใจจากจอกที่
หนึ่งเป็นสองเป็นสามจนหมดภาชนะ และแล้ว
ก็จบลงด้วยการฆ่าท�าร้ายเด็กและผิดประเวณี
ด้วย ทางอสิลามจงึถอืว่าสรุาเมรยัเป็นต้นตอของ
บาปร้ายต่างæ

ในขณะที่ศาสนาพุทธและอิสลามมี
ข้อห้ามที่ชัดเจนในเรื่องการดื่มสุราเมรัย แต่ใน
คริสตศาสนานั้นดูเหมือนไม่ได้มีบัญญัติห้าม
การดืม่ ในพระคมัภร์ีไบเบ้ิลจะมกีารกล่าวถงึเรือ่ง
ของไวน์อยู่หลายตอน โดยส่วนใหญ่เกี่ยวพัน
กับเรื่องของความรื่นเริงยินดีเช่นในงานแต่งงาน 
รวมถึงในพิธีกรรมและศีลมหาสนิท เพื่อน
ต่างศาสนาจงึอาจมคีวามเข้าใจว่านอกจากไม่ห้าม
แล้วยังส ่งเสริมด้วย ซ่ึงเป็นความเข้าใจท่ี
คลาดเคลื่อน 

พื้น°านความเชื่อที่ส�าคัญของคริสต-
ศาสนาคือพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาพร้อมกับ
เสรีภาพ มนุษย์สามารถเลือกที่จะท�าสิ่งที่ดีที่ถูก
หรือท�าสิ่งที่เลวร้ายต่างæ เลือกที่จะท�าตามใจ
ตัวเองหรือท�าตามพระประสงค์ของพระเจ้า 
เสรีภาพนั้นจึงเป็นสาระส�าคัญหนึ่งของความ
เป็นมนุษย์ แต่มนุษย์ต้องรู้จักควบคุมตัวเอง 
(Self-control) ในทุกการกระท�า รวมถึงเรื่อง
การกินและการบริโภคสิ่งต่างæ มิให้เป็นโทษ
ต่อตวัเองและผูอ้ืน่ การดืม่สรุาและเมรยัจงึไม่ได้เป็น
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ข้อห้าม แต่หากด่ืมจนเป็นเหตุให้เกิดความ
เดือดร้อนอันตรายต่อตัวเองและต่อผู้อื่นเมื่อไร 
นับว่าผู ้นั้นไม่เคารพศักด์ิศรีของตนเองและ
ผู้อื่นอันเป็นความผิดที่หนัก เป็นที่น่าสังเกตว่า
ข้อค�าสอนนีอ้ยูภ่ายใต้หมวดทีอ่ธบิายความเรือ่ง
บัญญัติสิบประการข้อที่ห้าซึ่งห้ามฆ่าชีวิตของ
ผูอ้ืน่และตนเอง (ค�าสอนพระศาสนจกัรคาทอลกิ 
Cathechism of Catholic Church ข้อ 
2290)

มนุษย์ควบคุมตนเองด้วยมโนธรรมท่ี
ได้รับจากพระเจ้า และมโนธรรมถูกหล่อหลอม
ด้วยการอบรมสั่งสอนต่างæ แต่มโนธรรมจะ
ท�าหน้าที่ได้ดีส่วนหนึ่งต้องผ่านสมอง สมอง
ของมนุษย์นั้นมีส่วนที่ท�าหน้าที่ส�าคัญสามด้าน
ใหญ่æ ด้านแรกคือสัญชาตญาณเอาชีวิตรอด 
ด้านสองการรับรู้อารมณ์และสิ่งกระตุ้นต่างæ 
เหมือนคันเร่งน�้ามันในรถยนต์ มนุษย์จะอยาก
ท�าตามอารมณ์ของตนเองเป็นหลกั ส่วนทีส่ามคอื
ความคิดด้วยเหตุผลและการยับยั้งช่ังใจเหมือน
ระบบเบรคทีค่อยชะลอหรอืหยุดอารมณ์ ปัญหา
ส�าคัญคือสุราเมรัยนั้นเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปกด
การท�างานของสมองส่วนที่ท�าหน้าที่ยับยั้งชั่งใจ 
ในสถานการณ์เช่นนัน้มโนธรรมกอ็าจไม่สามารถ
แสดงบทบาทได้อย่างเต็มที่ จึงเกิดเหตุการณ์ที่
แม้ผู้มีมโนธรรมสูง เมื่อสุราเมรัยเข้าปากก็อาจ
ท�าบาปต่างæได้โดยง่าย

ผมเติบโตมาในครอบครัวท่ีคุณพ่อ
คุณแม่ไม่ดื่ม นอกจากนี้คุณแม่ยังเล่าสอนเรื่อง
ท่ีคุณตาเป็นคนมีนิสัยชอบดื่ม เสียเงินทองกับ
เรื่องสุราไปมาก ท�าให้คุณยายและครอบครัว
ล�าบาก ประเทศไทยในขณะนีม้คีนทีด่ืม่สรุาเมรยั
ประจ�าอยู่ประมาณ 7 ล้านคน ในจ�านวนนี้มี 
9 แสนคนที่เป็นโรคติดสุรา และอีก 1.8 ล้าน

ที่แม้จะยังไม่เข้าลักษณะติดสุราแต่ดื่มหนักจน
เกิดการเมาหรืออันตรายในรอบปี เพื่อป‡องกัน
แก้ไขปัญหาเรื่องอันตรายจากการดื่ม ทาง½†าย
พทุธมกีารรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา พระศาสน-
จักรคาทอลิกในประเทศไทยได้ริเริ่มโครงการ 
“มหาพรต งดเหล้างดบุหรี่ เป ็นพลีกรรม” 
นับเป ็นการปลูก½ังสิ่งที่ดีให ้กับศาสนิกชน 
สมควรสนับสนุน บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ทั้ง½†าย
บ้านเมืองและศาสนาต้องช่วยกันสร้างตัวอย่าง
เพื่อให้เยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง 

นกนางนวลนั้นเป ็นสัญลักษณ์ของ
เสรีภาพ นางนวลสามารถเลือกที่จะบินอย่าง
อสิระเสรเีหนอืท้องทะเลอนักว้างใหญ่ โฉบเฉีย่ว
หาปลาตามธรรมชาติ หรืออาจเลือกที่จะมาเดิน
เตร่ตามชายหาดและเกบ็เศษอาหารตามกองขยะ
ฉันใด มนุษย์ก็ควรที่จะใช้เสรีภาพในการเลือก
ท�าสิ่งที่ดีต่อตนเองและต่อสังคมฉันนั้น 
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมก�รแปลและบัญญัติศัพท์

prostitution = การขายตัว
Protestant  = โปรเตสแตนท์
 Protestantism = คริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
Proverbs = สุภาษิต (ชื่อพระคัมภีร์)
Providence  = สอดส่อง
divine providence = พระญาณสอดส่อง พระญาณเอื้ออาทร 
province = 1) ภาคปกครองของพระศาสนจักร 
   2) ภาคปกครองของเจ้าคณะ (นักพรต)
 provincial, the = เจ้าคณะภาค
 provincial superior = อธิการเจ้าคณะ
provost = อธิการ (อารามคณะนักพรตเบเนดิกติน) 
   ค�าอื่นæ ในความหมายเดียวกัน คือ Propst 
   และ Probst
Psalm หรือ The book of Psalm = เพลงสดุดี (ชื่อพระคัมภีร์)
 alphabetical Psalms = เพลงสดุดีกลบทเรียงอักษร
 Psalmony = การขับร้องเพลงสดุดี
 Psalter = หนังสือเพลงสดุดี (ในพระคัมภีร์)
pulpit = ธรรมาสน์
punishment = 1) การลงโทษ  2) โทษ
pure act  = 1) การกระท�าบริสุทธิ์ 
   2) องค์ความดีบริบูรณ์ (หมายถึงพระเจ้า - God) 
purgatory = แดนช�าระ
purification  = การช�าระมลทิน
  purification of Mary  = การฉลองแม่พระช�าระมลทิน 
   (พิธีกรรมตามก®ของโมเสส)
purity = ความบริสุทธิ์
pyx = ตลับศีล

P
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ทวงทํานองแหงรัก
ผงศิล�

ชวนเราพึง

ท่�นมองและตัดสินเพ่ือนมนุษย์จ�กอะไร จ�กส่ิงท่ีเข�มี หรือจ�ก

สิ่งที่เข�เป็น?  เหตุว่� “มนุษย์มองแต่รูปร่�งภ�ยนอก แต่พระเจ้�ทรงมอง

จิตใจ” (เทียบ 1ซมอ 16:7)

งานเลี้ยงสําหรับเสื้อคลุม
“นายต้องรีบหน่อยนะ” เพ่ือน æ กล่าวกับอาจารย์ในขณะที่ท่านก�าลังกลับจากทุ่งนา

“งานเลี้ยงที่บ้านของÎาลิลก�าลังจะเริ่มแล้ว นายคงจะไปไม่ทันแน่”
“พวกเขาพูดถูก” อาจารย์คิดในใจ “มันคงไม่ดีถ้าฉันกลับไปเปลี่ยนเสื้อที่บ้าน เพราะ

ฉันจะไปงานเลี้ยงไม่ทัน” ดังนั้นแทนที่จะกลับบ้าน อาจารย์รีบไปที่บ้านของÎาลิลเศรษ°ีผู้ร�่ารวย 
โดยใส่ชุดท�างานไป

เมือ่อาจารย์ไปถงึผูร้บัใช้ของÎาลลิปฏเิสธท่ีจะให้อาจารย์เข้าไปในงานเลีย้ง โดยให้เหตุผลว่า 
“คณุแต่งตวัไม่เหมาะสม” แม้อาจารย์จะพยายามอธิบายเหตผุลท่ีท่านท�าเช่นนี ้แต่ผูร้บัใช้คนนัน้กย็งั
คงยืนยันว่า จะอย่างไรก็ตามเขาจะไม่อนุญาตให้อาจารย์เข้าไปร่วมงานเลี้ยงเด็ดขาด

ที่สุดอาจารย์จึงต้องเดินกลับไปที่บ้านของเพื่อนของท่านที่อยู่ใกล้ที่สุด ท่านขอยืมเสื้อคลุม
ท่ีสวยงามของเขาและรีบกลับมาที่งานเลี้ยง ท่านได้รับการต้อนรับอย่างดี ผู้รับใช้เชิญท่านไป
ร่วมโต�ะที่จัดไว้ส�าหรับแขกคนส�าคัญในงาน 

เมื่อผู้รับใช้มาบริการอาหาร น่าแปลกที่อาจารย์เริ่มเทอาหารลงไปในเสื้อคลุมของท่าน 
ท่านละเลงผกัลงบนเสือ้คลมุและเทเคร่ืองดืม่ทีเ่สร์ิฟก่อนอาหารลงไปในกระเป‰าเสือ้คลมุ ในขณะเดยีวกัน
ท่านกล่าวดังæ ว่า “กินเข้าไป เจ้าเสื้อคลุมที่รัก ฉันคิดว่าแกคงมีความสุขกับอาหารมื้อนี้”

บรรดาผู้รับเชิญต่างจ้องมองพÄติกรรมแปลกæ ของอาจารย์ด้วยความพิศวง ท่ีสุดÎาลิล
จึงตัดสินใจถามอาจารย์ว่า “ท�าไมท่านจึงบอกให้เสื้อคลุมของท่านมีความสุขกับอาหารมื้อนี้”

อาจารย์จึงอธิบายว่า “เม่ือฉันมาร่วมงานเลี้ยงที่นี่โดยแต่งชุดท�างานมา คนรับใช้ของท่าน
ปฏิเสธที่จะให้ฉันเข้าไปในงาน แต่พอฉันสวมเสื้อคลุมที่สวยงาม ฉันกลับได้รับการต้อนรับอย่างดี 
ฉันก็เลยคิดว่าผู้ที่ได้รับเชิญให้มาในงานเลี้ยงนี้คงจะไม่ใช่ฉัน แต่ว่าน่าจะเป็นเสื้อคลุมของฉัน
มากกว่า” 
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พระพรที่สําคัญ	'วันเวลา'
ปริญ

เราพบเรื่องราวดีæ เข ้ามาในชี วิต
มากมาย และก็มักคิดว่ามันเป็นเร่ืองธรรมดาæ
ท่ีไม่น่าแบ่งปัน แล้วความดต่ีางæในเรือ่งเดยีวกนั
จงึหายไป ทัง้æ ทีค่วามดมีนัเป็นอะไรทีท่�าได้แล้ว
ท�าได้อีกตลอดเวลาแม้เป็นเรื่องเดียวกัน

น่ีก็ เป ็นเ ร่ืองที่ เกิดในวันที่ โรงเรียน
จัดงานวันคริสต์มาส ฉันไม่ค่อยชอบเรื่องการ
เต้นร�า เรื่องการแสดงอะไรมากมาย แต่ที่ชอบ
คือบรรยากาศแห่งความสุขที่เห็นพ่อแม่ปู †ย่า
ตายายมาดูลูกหลานแสดง ถ้าเป็นสมัยก่อนæ 
รุ่นคนแก่อย่างฉัน การถ่ายรูปไม่ได้มีมากมาย
อย่างนี ้เพราะต้องมกีล้อง มฟี�ล์ม มกีารน�าไปล้าง 

โอ้ย..ขั้นตอนมากมายพร้อมกับรายจ่ายที่จะ
ตามมา จึงมันเป็นการ½ากถ่ายจะจ่ายทีหลัง 
ต่างจากสมัยนี้ ทุกคนถ่ายรูปเก็บเรื่องราวดีæ 
บันทึกไว้ดูได้ง่ายดาย

เพ่ือเป็นการช่วยเหลือกันด้านทุนซ้ือ
อปุกรณ์การศกึษา โรงเรยีนฉนักม็กีารออกสลาก
นะ แน่นอนมีรางวัล แต่ที่ส�าคัญคือการแบ่งบุญ
เลก็æ น้อยæ ตามก�าลงัเพ่ือลกูหลาน ฉนัเห็นรอยยิม้
ท่ีพ่อแม่ดูลูกหลานแสดง เห็นรอยยิ้มท่ีลูก
หลานรับรางวัลจากพ่อแม่ แม้บางครั้งก็เป็นแค่
ลกูโป†งสวรรค์เพยีงลกูเดยีว เออจรงินะ...บางคน
มีการให้เงินลูกหลานไว้ซื้อขนมด้วย

คริสต์มาสเร็วๆ	นี้เอง
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ฉันชอบเวลาที่คุณครูประกาศเบอร์
รางวัล นกัเรยีนหลายคนร่วมลุน้เชยีร์สนกุสนาน
ไปกับครูด้วย

“โอยæææ เฉียดไปตัว เดียวเอง” 
เด็กชายที่ฉันคุ้นเคยตะโกนดังลั่น

ขณะที่ฉันไปนั่งอยู ่กับเด็กæ ฉันเห็น
ความสนุกสนาน ความสุขของคนที่ได้รางวัล 
ความตื่นเต้นที่คนนั้นคนนี้เฉียดเบอร์รางวัล 
ขนาดที่ก�าลังลุ้นตามเด็กæที่นั่งด้วยนั้นเอง

“หมายเลขต่อไปเป็นตุ�กตาสชีมพสูดสวย 
จะเป็นของใครน้อææææ” ครูชายเอ่ยเอื้อนเสียง
ดังฟังชัด “ใครอยากได้ยกมือ”

“หนæูææ” เสยีงด็กนกัเรียนหญงิตัวเลก็
ตัวน้อยตะโกนตอบแข่งกัน แน่นอนแข่งกับ
เครื่องเสียงที่ ดังกระหึ่มคลอกับเสียงเพลง
คริสต์มาสด้วย

“เลขทีอ่อก....... สอง.......สี.่......” คณุครู
เว้นวรรคพร้อมกับถามว่า อีกสองตัวเอาเลข
อะไรด ีมเีสยีงขานตอบเพือ่ให้เป็นเลขของตนเอง 
แล้วครูก็อ่านต่อไปว่า “สี่.....หนึ่ง ใช่แล้วเจ้าของ
ตุ�กตาสีชมพูนี้คือหมายเลข 2441”

“เอ้ย” เสยีงเดก็ชายทีน่ัง่ใกล้ฉนัท�าเสยีง
ตกใจ ในขนาดที่เด็กนักเรียนผู้หญิงหลายคน
พากันร้องโอยบ่งบอกความเสียดาย

“มไีหมเอ่ย อยูท่ีน่ีก่นัหรือเปล่าแสดงตวั
หน่อย....นั่นแน่อยู่นั่นไง”

ทกุคนมองไปทางเดยีวกนั เพราะเจ้าบอล
เด็กชายที่นั่งในกลุ่มของฉันเดินออกไปแสดง
บัตรชิงโชค

ฉันเห็นตุ �กตาสีชมพูถูกอุ ้มกลับมา
พร้อมกับใบหน้าที่แสดงอาการแปลกของเด็กที่

ได้รางวัล

“ท�าไมผมต้องได้ตุ �กตาด้วย แต่ไม่
เป็นไร เดีëยวเอาไปให้แม่ผมก็ได้เพราะแม่ผม
ชอบสีชมพู” แน่นอนเพื่อนæ พากันแซวเจ้าบอล
จนเขินไปเลย

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

งานจบลงในเวลาเหมาะสม ทุกคน
ก�าลังทยอยเดินกลับ ขณะนั้นเองฉันเดินไปกับ
เด็กชายที่ได้ตุ �กตาตัวใหญ่สีชมพูนั้น เดินถึง
กลางหอประชุมก็เห็นคุณแม่ยังสาวกับลูกสาว
วัยอนุบาลก�าลังร้องไห้งอแง มีเสียงดังว่าหนู
อยากได้ตุ�กตาæ แม่ก็พยายามบอกว่า ไม่เป็นไร
เดีëยวแม่ซื้อที่ตลาดนัดให้ก็ได้

ขณะที่ฉันเดินเลยทั้งคู่ไป ด้านหลังนั้น
เองเจ้าบอลเดินไปหาหนูน้อยอนุบาล

“อยากได้ตุ�กตาเหรอ เอาตวันีไ้หม พีใ่ห้” 

“ขอบคุณพี่เขาด้วยสิ” 

ฉันเห็นแม่เด็กคนนั้นยื่นเงินให้เจ้าบอล 
100 บาท แต่เจ้าบอลไม่ยอมรบั พร้อมกบับอกว่า
อยากให้น้องเฉยæ

จนเมื่อเจ้าบอลเดินมาทันฉัน “อ้าวเธอ
ไม่อยากได้ตุ�กตาก็เอาเงินก็ได้นี่” 

“ตุ�กตาผมก็อยากได้เอาไปให้แม่ แต่
เห็นน้องร้องไห้ ผมก็อยากให้น้องมีความสุข
คริสต์มาสครับ” 

เจ้าบอลเดินก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นใจ 
ค�าตอบเล่นเอาฉันนิ่งแล้วอมยิ้มที่เห็นเรื่องราว
ดีæ ท่ีเกิดขึ้นจากเด็ก ป.3 คริสต์มาสนี้ช่างมี
ความสุขจริงæ 
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ผานมา	55	ป	พอจะมีเร�่องเลาสูกันฟ�ง
จันทร� ก�ญจนบัตร

ระยะหลังæ ดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมสัมมนา
ในเรื่องต่างæ ของกระทรวงพาณิชย์ฯ และกระทรวง
เกษตรฯ ทีจ่ดัขึน้เพือ่ให้ประชาชนได้รบัความรูใ้นด้าน
ต่างæ ท�าให้ได้ประสบการณ์หลายอย่างเพิม่มากขึน้ และ
ลูกชายดิฉันได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากร เขาจึงอยาก
ให้แม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนา ได้กอบโกยความรู้
ต่างæ

ลูกชายได้เป�ด “ชมรมคนท�าด”ี โดยได้บคุคล
ทีท่รงความรูใ้นด้านต่างæ มาช่วยแนะน�าการแก้ปัญหา
และช่วยในด้านก®หมาย บัญชี ซึ่งทุกคนท�าด้วยใจ
ในการแบ่งปันความรูแ้ละประสบการณ์ต่างæ (แบบพี่
ช่วยน้อง) ดฉัินปลืม้ใจทีไ่ด้เหน็สงัคมเลก็æ ทีพ่ร้อมจะ
เป็นก�าลังใจให้คนรอบข้าง โดยเฉพาะให้กบัคนทีข่าด
โอกาสและประสบการณ์ ชมรมคนท�าดีก่อตั้งขึ้นเพื่อ
จุดประสงค์ในการช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน

เมื่อใดที่เกิดปัญหาความเดือดร้อน เร่งด่วน 
เช่น น�้าท่วม และเม่ือมีการร้องขอจากผู้ประสบภัย 
ทางทีมงานอาสาสมัครที่มีความพร้อมในด้านต่างæ 
เช่น ทุนทรัพย์และก�าลังพล หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ก็จะรีบยื่นมือเข้าไปช่วย โดยลูกชายก็จะ
รีบประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างæ เช่น ลงในเฟซบุ�ก ทาง
กลุม่ไลน์ของเขา เพือ่ร่วมรณรงค์และขอการสนบัสนนุ
จากทุกภาคส่วน เพียงไม่กี่วัน ก็มีผู้ที่มีก�าลังทรัพย์
และอยากร่วมท�าบุญในจุดนั้นæ ก็จะยื่นเจตจ�านงขอ
ร่วมบริจาคทั้งเงินและปัจจัยต่างæ เช่น เพื่อจัดซื้อ
เรือติดเครื่องยนต์ แล้วน�าข้าวของเครื่องใช้ ร่วมทั้ง
อปุกรณ์ทีจ่�าเป็นเร่งด่วนเข้าไปช่วยเหลอืผูท้ีป่ระสบภยั
หรอืเดอืดร้อนได้ทนัท ีเพือ่จะบรรเทาทกุข์ในเบือ้งต้น

แน่นอนท่ีสุดบรรดาผู้ให้ก็ย่อมมีความสุขใจ 
และมั่นใจได้ว่าเงินหรือทุนทรัพย์ที่เขาร่วมบริจาค

นั้นได้ถูกน�าไปช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ร้อนของ
ผู้ประสบภัยได้ตรงจุดและทันเวลา และเช่นเดียวกัน
ตัวผู้รับ(ผู้ประสบภัย) ก็ย่อมมีความสุขใจ ปลื้มใจ
ที่ยังมีคนให้ก�าลังใจ และไม่ทอดทิ้งพวกเขาแม้ใน
ยามทุกข์ยากเดือดร้อน 

ลูกชายและทีมงานจึงเป็นดั่งสะพานบุญ ที่
พยายามน�าเพื่อนæ และคนรู้จักให้เข้ามาช่วยเหลือ
ตามก�าลงัความสามารถ และช่วยด้วยความจรงิใจ จะ
ช่วยมากช่วยน้อยไม่ส�าคัญ ซึ่งจากจุดเล็กæ นี้เองก็
กลายเป็นสังคมใหญ่ขึ้นเรื่อยæ เมื่อใดที่เห็นลูกทุ่มเท
เตม็ที ่เราผูเ้ป็นพ่อเป็นแม่กป็ลืม้และร่วมช่วยเหลอืไป
พร้อมæ กับพวกเขา เราช่วยในด้านที่ตัวเองถนัด เช่น 
จดัเลีย้งอาหารให้กับบรรดาอาสาสมัครทีอ่ยู่ในชมรมนี้ 
ครอบครัวเราช่วยกันท�าอาหารและขนมต่างæ ส่งไป
ให้พวกทีมงานจิตอาสาเหล่านั้น เมื่อทุกคนมีความสุข
และเอร็ดอร่อยเราก็พลอยปลื้มใจ และเราตั้งใจที่จะ
ท�าโครงการนี้ต่อไปเรื่อยæ ตราบที่พระเจ้าโปรดให้เรา
มีแรง มีก�าลังในการช่วยเหลือคนรอบข้าง 

ดิฉันขอแบ่งปันประสบการณ์อีกเรื่องหนึ่งคือ 
ได้มีโอกาสไปร่วมงานท�าบญุของญาตสินทิ ก่อนหน้านี้
เราได้ทกัทาย ถามไถ่ถงึสารทกุข์สกุดบิกบัญาตคินนัน้ 
เราเคยไปศึกษาที่ต่างประเทศด้วยกัน และเขาเคยมี
ต�าแหน่งในราชการชั้นสูง ซึ่งเวลานี้เราต่างก็มีอายุมาก
แล้ว และเม่ือเรารบัฟังจากสิง่ทีเ่ขาบอกเล่าแล้ว จงึทราบว่า
สามีภรรยาคู่นี้ไม่มีทายาท ดูเขาทั้งสองมีความสุข 
ชีวิตราบรื่น และดูจะสุขเกินกว่าคนทั่วไป เพราะมี
°านะร�่ารวย มีทุกอย่างพร้อม เขานับถือศาสนาหลัก
ของประเทศ ฟังดูเขาก็เป็นคนที่มีธรรมในใจ ไปวัด
ฟังเทศน์และปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยæ 

เขาเล่าให้ดิฉนัฟังว่า เขามีภารกิจและกิจกรรม

ถาชวยได!	ชวยเถอะ
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ต้องท�าทกุวัน เช่น ไปเรียนร้องเพลงกบัภรรยา เรยีนเต้น
ลลีาศ เพือ่การผ่อนคลาย ซึง่เป็นการออกก�าลังในแบบ
ของผู้สูงอายุ ไปทัศนาจร ไปทานอาหารตามร้านที่
อร่อย และไปหาหมอเพือ่ตรวจสุขภาพร่างกายตามนดั
อย่างสม�่าเสมอ เขาทั้งสองจะออกไปนอกบ้านทุกวัน

ดิฉันรับฟังแล้วรู้สึกคล้อยตาม ต้องชมว่าเขา
วาสนาดี ในขณะที่มีคนอื่นæ ยังต้องแบกภาระเรื่อง
ลูก เงินทอง หนี้สิน และอื่นæ ดูเหมือนชีวิตของเขา
โรยด้วยกลีบกุหลาบ เขาไม่เคยต้องดิ้นรนหาเงิน แต่
ด้วยบิดามารของทั้ง 2 ½†ายต่างก็ได้มอบมรดกเอาให้
มากมายจนเขาหยิบใช้ไม่หมดมือ

เขาย้อนถามดิฉันว่า ท�าอะไรบ้างในแต่ละวัน 
ก่อนจะตอบค�าถามนั้น ดิฉันบอกเขาก่อนเลยว่า ด้วย
ความทีค่รอบครวัเป็นครสิตชน มลีกูกพ็าลกูพาหลานไป
วดั และกม็งีานอดเิรก เช่น เขยีนบทความเชงิสร้างสรรค์
ให้กับนิตยสารคาทอลิกฯ โดยพยายามถ่ายทอด
ประสบการณ์ต่างæ แบ่งปันให้ผู้อื่น ทุกเพศทุกวัย 
โดยงานเขียนนั้นจะเน้นในเร่ืองของการสร้างก�าลังใจ 
การใช้ชวีติแบบเรยีบง่าย และสอดแทรกการช่วยเหลอื
สงัคมรอบด้าน เร่ิมจากสงัคมเล็กæ ก่อน เช่น ในบ้าน 
ในโรงเรยีน หรือในส�านกังาน และจากบทความมากมาย
กจ็ดัพมิพ์รวมเล่ม คัดเลือกบทความท่ีเหมาะสมส�าหรบั
ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

เมือ่เขาฟังแล้วคงรูส้กึอยากให้คยุต่อ โดยขอ
ให้ยกตวัอย่างเร่ือง บทความ หรือส่ิงทีป่ระทบัใจนัน้æ 
เพื่อเล่าให้เขาฟัง ดิฉันจึงเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการช่วย
คนท้อแท้ คนสิ้นหวังและคนคิดสั้น เราบอกเขาว่า 
เรามวีธิช่ีวยอะไรæ จนเขาเหล่านัน้มีก�าลงัใจ และลกุขึน้
มาเพื่อช่วยคนอื่นæ ต่อไป

ดฉินัได้เล่าเรือ่งของ ผูห้ญงิคนหนึง่ เธอตัง้ครรภ์
และป†วยเป็นโรคซึมเศร้า เธออยากฆ่าตัวตายไป
พร้อมæ ลูกในท้อง เธอคนนัน้ไม่เคยรู้จักดฉินัมาก่อน 
ไม่ได้เป็นญาติกัน แต่เพราะพระเจ้าให้เราได้โคจรมา
พบกัน เราพร้อมที่จะช่วยเขา ด้วยความเห็นใจและ

ความเข้าใจ เราเต็มใจที่จะช่วยเขาอย่างเต็มที่ตาม
ก�าลังความสามารถ ในที่สุด พระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์
เข้ามาช่วยเขาโดยผ่านทางเรา ท�าให้ผูห้ญงิคนนัน้และ
ลูกที่อยู่ครรภ์ปลอดภัย เขาลุกขึ้นสู้ชีวิตอีกครั้ง

ทุกวันนี้เด็กน้อยคนนั้นค่อยæ เติบโตเป็น
วัยรุ่น ที่เพียบพร้อมทุกอย่าง น่าตาสวย สติปัญญา 
และเป็นลูกสาวที่ดีของพ่อแม่ เป็นกุญแจคล้องใจ
พ่อกับแม่ ท�าให้ครอบครัวรักใคร่ อบอุ่น สาวน้อย
โตวันโตคืน โดยเขาไม่รู้เลยว่า แม่ของเขาเคยเป็น
โรคซึมเศร้าและกลับกลายเป็นคนปกติ และตั้งใจ
ท�ามาค้าขายอย่างดี เพียงเพราะได้มารู้จักพระเจ้า
และความรกัของพระองค์ผ่านทางดฉินัและครอบครวั 
นี่คือผลของความรักและก�าลังใจแบบคริสตชนที่เรา
สามารถส่งต่อ หยิบยื่นให้แก่ทุกคนในสังคมได้

มันเป็นความภูมิใจของดิฉันที่ไม่ได้เรียนทาง
ด้านจติวทิยา ไม่ได้เป็นจติแพทย์ แต่ช่วยจากความจรงิใจ
และประสบการณ์ เอาใจเขามาใส่ใจเรา เพียงเท่านี้
ก็ช่วยให้คนæ หนึ่งที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิตได้เติบโต
ในสิ่งแวดล้อมที่ดี แค่นี้เราก็ปลื้มสุดใจแล้วที่ได้เกิด
มาและได้ช่วยผู้อ่ืน เพราะเขาก็เป็นลูกของพระเช่น
เดียวกับเรา เราจะทอดทิ้งและปล่อยผ่านไปได้หรือ?

น่าเสียดายที่ญาติคนนั้นเก ่งและพร้อม
มากกว่าดิฉัน แต่กลับใช้เวลาให้ผ่านไปด้วยการ
หาความสุขใส่ตน แต่เมื่อเขาฟังเรื่องราวที่พรั่งพรูจาก
ดิฉันเขาก็ขอหนังสือที่ดิฉันเขียนทันที เขาบอกว่า เขา
พร้อมจะอ่านและจะพยายามช่วยผู้อืน่ต่อไป ดฉินัเชือ่
ว่าเราทุกคนมีศักยภาพด้วยกันทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเรา
อยากจะใช้ศักยภาพนั้นในการช่วยเหลือผู้อื่นหรือไม่
เท่านั้นเอง ถ้าท่านผู้อ่านได้พบใครที่เดือดร้อน ควร
สวดขอพระเจ้าให้ช่วยเขาเหล่านัน้ และอย่าลมืว่า เป็น
ตัวของเราเองด้วยที่ต้องออกแรง เสียสละ และหยิบ
ยื่นเพื่อช่วยเหลือคนอื่นæ ด้วย แน่ นอนว่าโลกจะ
สดใสและสังคมจะน่าอยู่กว่านี้ค่ะ 
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ภาพเคียงคํา
วีรพันธ์ เอกอักษร�ภรณ์

ราชินีสวรรค์
 …..น้อมสรรเสริญม�รด�ผู้ทรงศรี ยอดสตรีที่พระองค์ทรงเลือกสรร

ส่งพระบุตรอ�ศัยอยู่ในครรภ์ อัศจรรย์ผู้ไถ่ได้เสด็จม�

 …..คือหนึ่งยอดสตรีที่หมดจด แสนสวยสดสีสันพรรณบุปผ�

เหล่�พวกลูกพร้อมกันเพื่อวันท� พระม�รด�สง่�องค์ผู้ทรงบุญ

 …..ลูกขอพรคว�มรักจ�กพระแม่ โปรดเผื่อแผ่โอบเอื้อช่วยเกื้อหนุน

ขอทรงโปรดเมตต�และก�รุณย์ ขอบพระคุณม�รด�แม่ม�รีย์

 …..อ�ศัยคำ�ภ�วน�ต่อหน้�แม่ ด้วยรักแน่ในองค์ผู้ทรงศรี

ลูกเชื่อมั่นศรัทธ�แม่ม�รีย์ ร�ชินีแห่งสวรรค์นิรันดร
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ไตตามโคงตะวัน
นริศ มณีข�ว

ผมมโีอกาสมารบัฟังและเสวนากบัครอบครวั
หลายร้อยครอบครัว และจัด½ƒกอบรมพั²นา
วทิยากรเพือ่ช่วยครอบครัวในสองเดอืนท่ีผ่านมา
นี ้ท�าให้ผมมเีวลาไตร่ตรองและแบ่งปันสิง่ส�าคญั
เกี่ยวกับครอบครัวกับท่านผู้อ่านทุกท่าน

สิ่งที่สะดุดใจอย่างแรก คือ ¼Å¡ÒÃÊíÒÃÇ¨
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ µÑÇá·¹àÂÒÇª¹·ÑèÇ»ÃÐà·È ÍÒÂØ
ÃÐËÇ‹Ò§ 15-24 »‚ ¨íÒ¹Ç¹ 824 ¤¹ เมื่อเดือน
มีนาคม 2560 มีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้

¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇã¹ÁØÁÁÍ§¢Í§
àÂÒÇª¹ ¤×Í ¤ÇÒÁÃÑ¡¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹ ต่อกนั 41% การ
อยูร่่วมกนั 29% การมงีานท�ามรีายได้ของหวัหน้า
ครอบครัว 15% การให้การศกึษาแก่สมาชกิ 15%

¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡µ‹Í¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§àÂÒÇª¹ พบว่า
เกินครึง่หนึง่รูส้กึเฉยæ 54% ดใีจ 43% เสยีใจ 2% 
และอื่นæ 1%

ÅÑ¡É³Ð¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ·ÕèàÂÒÇª¹µŒÍ§¡ÒÃ 
อันดับ 1 คือความรักต่อกัน 24% อันดับ 2 การ
มีเวลาท�ากจิกรรมร่วมกนัและไม่ทะเลาะกนั ไม่ใช้
ความรุนแรง 22% อันดับ 3 ในบ้านที่อยู่ ของ
ตนเอง 20%

¤ÇÒÁ¡Ñ§ÇÅµ‹Í¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§àÂÒÇª¹ อนัดบั 1 
เรื่องปัญหาสุขภาพ อันดับ 2 เรื่องการทะเลาะ
วิวาทใช้ความรุนแรง อันดับ 3 เรื่องหนี้สิน

ã¹ÊÒÂµÒàÂÒÇª¹ µ‹ÍÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�¢Í§
¤ÃÍº¤ÃÑÇÊÑ§¤Áä·Âã¹ÀÒ¾ÃÇÁ àÂÒÇª¹ÁÍ§Ç‹Ò
ÍÂÙ‹ã¹ÃÐ´Ñº·Õè¹‹Òà»š¹Ë‹Ç§¶Ö§ 70% àÂÒÇª¹·ÕèÁÍ§
Ç‹Ò¹‹Òª×è¹ªÁ 20% áÅÐà©Âæ 10%

เมื่อมองย้อนกลับมาที่ตัวเรา ท�าให้เกิด
ค�าถามในใจว่า เรามีมุมมองอย่างไรต่อสถานการณ์

5	ขั้นตอน	“สรางความรักความเขาใจ”	
ในครอบครัวตนเอง	&	คนอื่น

ครอบครัวในสังคมไทยอย่างไร เราอยากดูแล
ครอบครวั เพ่ือเพ่ิมความรกัความเข้าใจมากย่ิงขึน้ 
และให้ความช่วยเหลอืครอบครวัอืน่æ ได้อกีด้วย

¼Áä Œ́ÊÃØ»á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃäµÃ‹µÃÍ§º·ºÒ·
ã¹¡ÒÃª‹ÇÂ¤ÃÍº¤ÃÑÇäÇŒ´Ñ§¹Õé¤ÃÑº

1)	สิ่งสําคัญ	1	สิ่งที่ทานหวงใยในสถานการณ์

ครอบครัว

ตัวอย่างเช่น 
• ห่วงใยในปัญหาครอบครัว 
• ห่วงลูก หลาน อนาคตจะเป็นอย่างไร
• ห่วงใยในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

ความไม่เข้าใจกันในครอบครัว
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

พระสันตะปาปาฟรังซิสให้ก�าลังใจแก่เราว่า

“¾‹Í¢Íº¾ÃÐ¤Ø³¾ÃÐà¨ŒÒ·ÕèËÅÒÂ¤ÃÍº¤ÃÑÇ 
«Öè§ÍÒ¨äÁ‹ãª‹¤ÃÍº¤ÃÑÇ·ÕèÊÁºÙÃ³�áºº áµ‹ä´Œ
¾ÂÒÂÒÁà¨ÃÔÞªÕÇÔµÍÂÙ‹ã¹¤ÇÒÁÃÑ¡ ¡ÃÐ·íÒµÒÁ
¡ÃÐáÊàÃÕÂ¡¢Í§¾Ç¡à¢Ò áÅÐÂÑ§¤§¡ŒÒÇË¹ŒÒ
µ‹Íä» áÁŒÇ‹Ò¾Ç¡à¢ÒÍÒ¨ÊÐ´Ǿ ÅŒÁËÅÒÂµ‹ÍËÅÒÂ¤ÃÑé§
º¹àÊŒ¹·Ò§¹Õé” (Amoris Laetitia ¢ŒÍ 57)

2)	ทานอยากเห็นครอบครัวเปนอยางไร

àÁ×èÍ “à¾‹§ÁÍ§ä»·Õè¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒ” áÅŒÇ ·‹Ò¹
ÍÂÒ¡àËç¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§·‹Ò¹áÅÐ¤¹Í×è¹ (ÈÒÊ¹-
¨Ñ¡ÃÃÐ´ÑººŒÒ¹) à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ àª‹¹ ÍÂÒ¡àËç¹
¤ÃÍº¤ÃÑÇ
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• ครอบครวัมาวดัด้วยกนั ลกูเรยีนค�าสอน 
ความเชื่อ

• อยากเหน็ครอบครวัต่างæในชมุชนวดัรกักนั 
• ครอบครัวดีขึ้น และช่วยครอบครัวอื่นด้วย
• ช่วยน�าใจกนัมาพบพระเจ้า แล้วพระเจ้า

จะน�าทาง
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................

พระสนัตะปาปาฟรังซสิให้แนวทางแก่เราว่า 
“¾‹ÍÍÂÒ¡¨Ðà»ÅÕèÂ¹¡ÒÃà¾‹§ÁÍ§¢Í§¾‹Íä»

·Õè¾ÃÐ¤ÃÔÊµà Œ̈Ò¼ÙŒ·Ã§ªÕÇÔµ ¼ÙŒ«Öè§à»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§¢Í§
àÃ×èÍ§ÃÒÇáË‹§¤ÇÒÁÃÑ¡ÁÒ¡ÁÒÂ áÅÐ¡‹ÍãËŒà¡Ô´ä¿
áË‹§¾ÃÐ¨Ôµà¨ŒÒ ·‹ÒÁ¡ÅÒ§¤ÃÍº¤ÃÑÇ·Ñé§ËÅÒÂ
ã¹âÅ¡¹Õé” “¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒ¼ÙŒ·Ã§á¡Œä¢·Ø¡ÊÔè§ãËŒ¡ÅÑº
¤×¹´Õã¹¾ÃÐÍ§¤� ·Ã§¿„ œ¹¿Ù¡ÒÃáµ‹§§Ò¹áÅÐ
¤ÃÍº¤ÃÑÇ” (Amoris Laetitia ¢ŒÍ 59, 63)

¡ÒÃà¾‹§ÁÍ§·Õè¾ÃÐàÂ«Ùà¨ ŒÒ ¡ÒÃÍÂÙ ‹¡Ñº
¾ÃÐÍ§¤� ¡ÒÃÊÑÁ¼ÑÊ¶Ö§¤ÇÒÁÃÑ¡ÁÒ¡ÁÒÂ¢Í§
¾ÃÐÍ§¤�̈ Ðà»š¹¾ÅÑ§ãËŒ¡ÑºàÃÒã¹¡ÒÃáº‹§»̃¹¤ÇÒÁ
ÃÑ¡ ÃÑ¡ ÃÑºãªŒà¾×èÍ¹Á¹ØÉÂ�ÍÂ‹Ò§ÁÕªÕÇÔµªÕÇÒáÅÐÁÕ
¤ÇÒÁËÁÒÂ

3)	แรงบนัดาลใจของทานในการดแูลครอบครวั

ÍÐäÃ¤×ÍáÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨¢Í§· ‹Ò¹ 1-3 
»ÃÐ¡ÒÃã¹¡ÒÃ´ÙáÅ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§·‹Ò¹ áÅÐª‹ÇÂ
¤ÃÍº¤ÃÑÇÍ×è¹ àª‹¹ áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨

• จากปัญหาครอบครัว
• เห็นเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ สงสาร
• เห็นครอบครัวเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น
• ความรัก ความใกล้ชิดพระเจ้า
• ความต้องการช่วยเหลือคนอื่น

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

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

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

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

¹Ñ¡ºØÞà»ÒâÅãËŒ·‹Ò¹ÅÑ¡É³Ð¢Í§¤ÇÒÁÃÑ¡
äÇŒ 15 »ÃÐ¡ÒÃ´Ñ§¹Õé

¹Ñ¡ºØÞÍÔ¡ÞÒ«ÕâÍ áË‹§âÅâÂÅÒ ¡Å‹ÒÇÇ‹Ò 
“¤ÇÒÁÃÑ¡áÊ´§ÍÍ¡´ŒÇÂ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒÁÒ¡¡Ç‹Ò
¤íÒ¾Ù´”

´Ñ§¹Ñé¹ ¤ÇÒÁÃÑ¡áÊ´§ÍÍ¡ãËŒàËç¹¶Ö§¡ÒÃ
ºÑ§à¡Ố ¼Å ª‹ÇÂãËŒàÃÒÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¤ÇÒÁÊØ¢¨Ò¡
¡ÒÃãËŒ ¤ÇÒÁÂÔè§ãËÞ‹¢Í§¡ÒÃÍØ·ÔÈµ¹ Œ́ÇÂã¨¡ÇŒÒ§ 
â´ÂäÁ‹ËÇÑ§ÊÔè§ã´µÍºá·¹ ¹Í¡¨Ò¡¤ÇÒÁÂÔ¹ Ṍã¹
¡ÒÃãËŒáÅÐ¡ÒÃÃÑºãªŒ (Amoris Laetitia ¢ŒÍ 94)

การไตร่ตรองค้นหาแรงบันดาลใจของเรา
เป็นพลงัทีส่�าคญัให้เราลงมอืท�าด้วยความสมคัรใจ
และความรัก

4)	ทานอยากชวยใคร	บทบาทของทานคืออะไร	

และตองการการสนับสนุนอะไร	จากใคร

¾ÃÐÊÑ¹µÐ»Ò»Ò¡Å‹ÒÇ¶Ö§ “¡ÒÃà»š¹à¾×èÍ¹
Ã‹ÇÁ·Ò§¡ÒÃäµÃ‹µÃÍ§áÅÐáÂ¡áÂÐ” (Amoris 
Laetitia ¢ŒÍ 291-312) áÅÐ·Ã§à¹Œ¹Ç‹ÒªØÁª¹
¤ÃÔÊµª¹à»š¹Ê‹Ç¹ÊíÒ¤ÑÞ·ÕèµŒÍ§´ÙáÅáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
ªÕÇÔµ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ã¹ªØÁª¹

¹Í¡¹Ñé¹¾ÃÐÊÑ¹µÐ»Ò»ÒµÃÑÊ¶Ö§¡ÒÃÍÀÔºÒÅ
àªÔ§ºÇ¡ äÁ‹ãª‹µíÒË¹Ô¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´ÍÂ‹Ò§à´ÕÂÇ 
“ãËŒàÃÒãÊ‹ã¨ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁàÁµµÒàËÁ×Í¹¾ÃÐàÂ«Ù
à¨ŒÒ” áµ‹äÁ‹ä´ŒËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹ÒãËŒàÅÔ¡àµ×Í¹àÁ×èÍÁÕ
¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´à¡Ô´¢Öé¹ áµ‹à»š¹¡ÒÃàµ×Í¹´ŒÇÂ
¤ÇÒÁÃÑ¡ (Amoris Laetitia ¢ŒÍ 38,39)
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¾ÃÐÊÑ¹µÐ»Ò»Ò·Ã§¡Å‹ÒÇ¶Ö§¡ÒÃÍºÃÁ
ÊÑè§ÊÍ¹ÅÙ¡ ÍÒ·Ô ¡ÒÃãËŒàÇÅÒ¡ÑºÅÙ¡ ¡ÒÃËÅ‹ÍËÅÍÁ
¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ÊÍ¹ÅÙ¡ãËŒÃÙŒ¨Ñ¡¢Íâ·É â´Â¾‹ÍáÁ‹
à»š¹áººÍÂ‹Ò§ã¹¡ÒÃÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁº¡¾Ã‹Í§¢Í§
µ¹àÍ§ ¡ÒÃÊÍ¹à¾ÈÈÖ¡ÉÒá¡‹ÅÙ¡ ÏÅÏ (Amoris 
Laetitia ¢ŒÍ 259-290) 

ÊíÒËÃÑº·‹Ò¹ ·‹Ò¹ÍÂÒ¡ª‹ÇÂã¤Ã àª‹¹ à´ç¡ 
àÂÒÇª¹ ¤¹Ë¹Ø‹ÁÊÒÇ ÇÑÂ¡ÅÒ§¤¹ ¼ÙŒÍÒÇØâÊ ¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃ 
¾‹ÍáÁ‹àÅÕéÂ§à´ÕèÂÇ ¤ÃÍº¤ÃÑÇÂÒ¡¨¹ ÃÑ¡Ã‹ÇÁà¾È 
ÏÅÏ
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

º·ºÒ·áÅÐá¹Ç·Ò§¢Í§·‹Ò¹ã¹¡ÒÃ´ÙáÅ
¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§·‹Ò¹áÅÐª‹ÇÂ¤ÃÍº¤ÃÑÇÍ×è¹ ¤×Í ... 

(ÍÒ¨à»š¹º·ºÒ··ÕèÁÕÍÂÙ‹áÅŒÇ ËÃ×Í º·ºÒ··Õè
·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃà»š¹ áÅÐÀÒÃ¡Ô̈ ·Õè·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃ·íÒà¾×èÍ
ª‹ÇÂºØ¤¤Å ËÃ×Í ¡ÅØ‹Á¤¹ ËÃ×Í ¤ÃÍº¤ÃÑÇ àª‹¹ à»š¹
à¾×èÍ¹ à»š¹ÞÒµÔ à»š¹¤ÃÙ / á¹ÇµŒÍ§¡ÒÃ·íÒ เช่น 

ออกเย่ียมตามบ้าน รับฟังปัญหา เป็นเพ่ือน
ร่วมทุกข์ เสริมศรัทธา ให้ก�าลังใจ ช่วยงานที่วัด 
มีส่วนร่วมในสังฆมณ±ล ช่วยงานอบรมเตรียม
สู่ชีวิตครอบครัว เผยแพร่ทางสื่อโซเชียล ฯลฯ
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÍÐäÃ ¨Ò¡ã¤Ã 
à¾×èÍª‹ÇÂãËŒº·ºÒ·áÅÐá¹Ç·Ò§ “¤ÃÍº¤ÃÑÇ

ª‹ÇÂ¤ÃÍº¤ÃÑÇ” à»š¹µÒÁ¤ÇÒÁµÑé§ã¨¢Í§·‹Ò¹ 
áÅÐà»š¹ä»µÒÁ¾ÃÐ»ÃÐÊ§¤�¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒ
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

5)	พระพร	3	ประการที่ทานวอนขอ	

พระพร 1-3 ประการที่ท่านวอนขอ จาก
พระบิดา พระเยซูเจ้า พระจิตเจ้า และแม่พระ 
(พระพรท่ีได้รบั & พระพรท่ีเรยีนรู ้½ƒก½นตนเอง
เพิ่มเติม) เพื่อช่วยให้ท่านมีพลังกายใจ มีความ
รักในการท�าตาม บทบาทและแนวทางของท่าน

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

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

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

ªÕÇÔµ¨ÔµáË‹§¡ÒÃÊÁÃÊáÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ 

¾ÃÐÊÑ¹µÐ»Ò»Ò·Ã§¡Å‹ÒÇ¶Ö§¨ÔµµÒÃÁ³�ã¹
¡ÒÃÊÁÃÊ ªÕÇÔµ¨Ôµã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµ¤ÃÍº¤ÃÑÇ 

à¾×èÍ¡ÒÃàµÔºâµ½†ÒÂ¨Ôµä»´ŒÇÂ¡Ñ¹ â´ÂÁÕ
¤ÃÍº¤ÃÑÇÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôìà»š¹áººÍÂ‹Ò§ (Amoris 
Laetitia ¢ŒÍ 313-325)

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

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

 หวงัว่าการไตร่ตรองเรือ่งความปีตยินิดใีน
ความรัก ในชีวิตครอบครัว คงเป็นประโยชน์กับ
ทุกท่าน ขอพระเยซูเจ้าและแม่พระอวยพรและ
น�าทางท่านและทุกคนในครอบครัวของท่าน ให้
เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าอยู่เสมอ
_____________________________________

·‹Ò¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃµÔ´µ‹Í¼Áà»š¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã¨Ñ´
¡Ô̈ ¡ÃÃÁà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒªÕÇÔµ ̈ Ôµã¨ áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ã¹¡ÒÃÃÑ¡
áÅÐÃÑºãªŒ ¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÑ¡¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ ¡ÒÃ»Å´»Å‹ÍÂ
¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´áÅÐºÒ´á¼Åã¹¨Ôµã¨´ŒÇÂµ¹àÍ§ ¡ÒÃ
Ê×èÍÊÒÃà¾×èÍÊÃŒÒ§ÊÑ¹µÔã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ âÃ§àÃÕÂ¹ âÃ§¾ÂÒºÒÅ 
ªØÁª¹ÇÑ́  ¤³Ð¹Ñ¡ºÇª §Ò¹¾ÃÐÈÒÊ¹¨Ñ¡Ã §Ò¹¾Ñ²¹Ò
ÊÑ§¤Á ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µ‹Íä´Œ·Õè Line ID: narislove 
ËÃ×Í·Õè  Facebook: Nar is Manikhao 
(¹ÃÔÈ Á³Õ¢ÒÇ) Email: riscarefor@gmail.com 
â·Ã 093-445-1665 
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	การท�าให้คนหนึ่งคนเปลี่ยนแปลงตนเอง	โดยที่เขาไม่ได้ต้องการอยากปฏิวัติตนเองนั้น	เป็นเรื่อง
ที่ท�าได้ยากและใช้ระยะเวลา	เช่น	อยากให้คนสูบบุหรี่	เลิกบุหรี่	ให้คนอ้วน	เลิกตามใจปาก	ให้คนติดยา	
เลิกเสพยา	ให้คนติดเหล้า	เลิกเหล้าให้ได้	หรือแม้แต่ในคนปกติที่อยากเปลี่ยนแปลงตนเอง	กว่าจะก�ากับ
ตนเองให้เปลี่ยนแปลงได้นั้น	ต้องใช้พลังต่อสู้กันเองภายในตัว	ที่เป็นการต่อสู้ระหว่างความขี้เกียจ	ความ
เคยชิน	กับการฝืนกาย	ฝืนใจ	ผลักให้ตนเองสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น

มีทฤษฎีหนึ่งที่อธิบายถึงความยากท่ีกว่าคนเราจะเปลี่ยนเปลงตนเองได้นั้น	 มีล�าดับขั้นของการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยกัน	6	ขั้น	เรียกว่า	ทฤษฎีล�าดับขั้นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	(The	stages	
of	change	model)	ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย	James	Prochaska	และ	Carlo	DiClemente	ในช่วง
ปลายทศวรษ	1970	ถึงช่วงต้นทศวรรษ	1980	ที่มหาวิทยาลัย	Rhode	Island	ในขณะที่ท�าการศึกษา
พฤติกรรมของกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงการเลิกบุหรี่	

โดยรายละเอียดของล�าดับขั้นในแต่ละขั้น	ก่อนที่คนๆ	หนึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้	เป็นดังนี้

1.ขั้นเพิกเฉย (Pre-contemplation Stage)

ในขั้นนี้	เป็นขั้นที่บุคคลไม่คิดว่าสิ่งที่ท�าอยู่	ณ	ปัจจุบัน	เป็นปัญหา	หรือจ�าเป็นที่ต้องปรับ	สิ่งที่
ท�าไม่ได้เดือดร้อนใคร	และไม่เห็นว่าจะมีผลกระทบใดๆ	ที่จะเป็นสิ่งเสียหายต่อตัวเอง	ปฏิเสธ	(Dial)	ที่
จะเปลี่ยน	ไม่เห็นความส�าคัญใดๆ	

สิ่งที่คนใกล้ชิดจะช่วยเหลือได้	คือ	การให้ข้อมูลเพื่อให้ได้กลับไปคิดทบทวน	หรือ	การอธิบายให้
เห็นถงึผลท่ีอาจเกดิขึน้	หากยงัคงพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหานัน้อยู	่เพือ่ให้บคุคลทีอ่ยูใ่นขัน้นีไ้ด้ฟังและเผือ่จะ
ได้กลับไปคิดพิจารณาต่อ	

2. ขั้นตระหนักรู้ว่าเป็นปัญหา (Contemplation Stage) 

ในขั้นนี้	บุคคลเริ่มตระหนักรู้ว่าสิ่งที่ท�าอยู่นั้นสร้างให้เกิดปัญหาต่อตนเองได้	แต่ยังไม่มีแรงจูงใจ
มากพอที่จะคดิปรบัเปลีย่นพฤติกรรม	เปน็ช่วงที่เกดิความขดัแย้งทางอารมณภ์ายในจติใจของตนเอง	และ
ลังเลว่าจะเลือกเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน

ส่ิงท่ีคนใกล้ชดิจะช่วยเหลอืได้	คอื	การชัง่น�า้หนกัให้เห็นผลบวกและผลลบท่ีเกดิขึน้หากปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมใหม่	ให้การสนบัสนนุ	ให้ก�าลงัใจเพือ่ให้บคุคลเกดิความเชือ่มัน่ว่าสามารถก้าวข้ามอปุสรรคทีอ่าจ
เกิดขึ้นระหว่างทางในขณะปรับเปลี่ยน	และมุ่งเน้นผลดีในชีวิตหากสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้	

3. ขั้นก�าหนดจุดหมาย / เตรียมตัว (Determination/Preparation) 

	ในขั้นนี้	 บุคคลเริ่มมีความพร้อม	 ความมุ่งมั่น	 ที่จะเตรียมตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
ใหม่	 จะเริ่มศึกษาหาข้อมูลต่างๆ	 เร่ิมรู้ว่าตนเองต้องเปลี่ยน	 ต้องเริ่มที่จะจริงจังกับปรับพฤติกรรมใหม่
แทนที่พฤติกรรมเก่าที่เคยท�ามา	

สิ่งที่คนใกล้ชิดจะช่วยได้	คือ	การสนับสนุนให้ก�าลังใจ	ช่วยวางแผนการเปลี่ยนแปลงตนเอง	โดย

กว่าคนเราจะเปลี่ยนได้

คริสต์ คิด กับนักจิตฯ
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย มศว. 
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ก�าหนดเป้าหมายที่ต้องการเปลี่ยนแปลง	 หาแรงจูงใจท่ีจะช่วยท�าให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดขึ้นได้
จริง	และวางแผนที่จะท�าพฤติกรรมใหม่	ว่าจะต้องปรับเปลี่ยนตนเองอย่างไรอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม	

4. ขั้นลงมือกระท�า (Action) 

ในขั้นนี้	เป็นขั้นที่บุคคลเริ่มท�าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามแผน	เพื่อไปให้
ถงึเป้าหมายทีไ่ด้ตัง้ขึน้หรอืก�าหนดไว้	โดยพฤติกรรมมกีารกระท�าอย่างต่อเนือ่ง	เพราะบุคคลมัน่ใจว่าตนเอง
มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากคนเก่าให้ไปสู่คนใหม่ได้

สิง่ทีค่นใกล้ชดิจะช่วยได้	คอื	การชืน่ชมในความพยายามปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมอย่างเป็นช่วงๆ	ว่า
เขาเดินมาถูกทางแล้ว	และท�าได้ดีในก้าวแต่ละก้าวที่ได้เปลี่ยแปลงใหม่	เพราะผู้ที่ปรับเปลี่ยนนั้น	ต้องการ
ก�าลังใจ	แรงสนับสนุนจากภายนอก	เพื่อเขาจะได้มั่นใจในตนเองมากขึ้นและมีแรงสู้ที่จะเปลี่ยนแปลงต่อ

5. ขั้นคงไว้ซึ่งการปรับเปลี่ยน (Maintenance) 

ในขั้นนี้	คือ	การคงไว้ซึ่งพฤติกรรมใหม่ที่บุคคลต้องการปรับเปลี่ยนได้อย่างสม�่าเสมอ	ไม่ว่าจะมี
สิ่งเร้าจากภายนอกมาท�าให้เขวหรือหลงทาง	 บุคคลก็ยังคงยืนหยัดที่จะคงไว้ถึงซึ่งพฤติกรรมที่ต้องการได้	
โดยทั่วไปแล้ว	พฤติกรรมใหม่ที่จะอยู่ในขั้นนี้	ควรจะยังอยู่ไม่ต�่ากว่า	6	เดือน	

สิ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ขั้นนี้ยังคงอยู่ได้นานอย่างต่อเนื่อง	จนเป็นวิถีได้นั้น	บุคคลจะเป็นต้องหา
แรงเสริมให้กับตัวเองทั้งแรงเสริมที่เป็นรูปธรรมและแรงเสริมที่เป็นนามธรรม	 เพื่อเป็นการจูงใจตนเองให้
ประพฤติพฤติกรรมใหม่เป็นไปโดยอัตโนมัติและเป็นไปอย่างธรรมชาติท่ีสุด	 ไม่ต้องคอยเตือนหรือก�ากับ
ให้ตนเองต้องท�า	และท�าให้หลุดจากวงจรเก่าออกไปสู่วงจรใหม่ที่ต้องการได้

	อย่างไรก็ตาม	หากการเปลี่ยนแปลงนั้น	ท�าบ้างไม่ท�าบ้าง	บุคคลเป๋ไปป๋ามา	จนหลงทาง	หลงทิศ
กลับไปพฤติกรรมเก่า	นั่นคือ	การวนกลับไปสู่การท�าซ�้าเก่า	(Relapse)	เพราะใจไม่แกร่งพอ	ท้อใจ	ไม่มี
แรงขับเคลื่อนที่มากพอ	จนท�าให้คับข้องใจ	รู้สึกแย่ว่าตนเองท�าไม่ส�าเร็จ	สิ่งที่ต้องท�าต่อ	คือ	การกลับมา 
สร้างความชัดเจนกับเป้าหมาย	 และหาแรงเสริม	 หาแรงสนับสนุน	 รวมถึงก�าลังใจให้กับตัวเองเพื่อสู้ใหม่
อีกสักตั้ง

การเปลีย่นแปลงตนเอง จะเกดิขึน้ใหม่ได้ เมือ่ท�ำให้ “วธีิ” ท่ีวำงแผนไปสูเ่ป้ำหมำย กลำยเป็น วถีิ” 
ทีค่งไว้ซึง่พฤตกิรรมเป้าหมายได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องเตือนหรอืบอกตนเองให้ต้องปรบัอกีต่อไป 

1  เพิกเฉย

2. ตระหนักรู้ว่าเป็นปัญหา

3  เตรียมตัว 4  ลงมือกระท�า

5  คงไว้ซึ่งปรับเปลี่ยน

6 ท�าซ�้าเก่า

อุดมศานต์ ตุลาคม 2018  57 

crist 1-80 Oct 61.indd   57 9/30/61 BE   6:12 AM



crist 1-80 Oct 61.indd   58 9/28/61 BE   3:55 PM



crist 1-80 Oct 61.indd   59 9/28/61 BE   3:55 PM



เยาวชนของเรา
นูนุ้ย…  เย�วชน 

สวัสดีค่ะเพื่อน æ เยาวชนทุกท่าน คอลัมน์ 
“เยาวชนของเรา” ฉบับเดือนตุลาคมนี้ ขอแนะน�า
ให้รู ้จักกับ¹ŒÍ§ÁÐàËÁÕèÂÇ  เยาวชนจากวัดนักบุญ
เบเนดกิต์ เขาฉกรรจ์ สงัฆมณ±ลจนัทบรุ ีหนึง่ในแปด 
ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วม
งานวันเยาวชนโลก ค.ศ. 2019 ณ ประเทศปานามา 
ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ค่ะ  

¹Ò§ÊÒÇ³Ñ°ÇÃÒ á¡ŒÇÅ×ÍªÑÂ ชือ่เล่น ÁÐàËÁÕèÂÇ 
เรียนคณะรั°ศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 1 
ชอบการเดนิทาง ท�ากจิกรรมทีม่รีปูแบบท้าทายความ
สามารถ แต่มิใช่การเล่นโลดโผน แต่เป็นการใช้
ความสามารถในเชิงจัดงาน หรือเป็นออแกไนเซอร์ 
ตลอดหนึง่ปีในร้ัวมหาวทิยาลยั ข้าพเจ้าได้ลองสมัผสั
งานสภานกัศกึษาของมหาวทิยาลยั ซึง่เคยมองว่าสภา
นกัศกึษาเป็นเรือ่งไกลตวั และคงเป็นการมตี�าแหน่งสงูæ 

เป็นผู้น�านักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย แต่เมื่อสัมผัสจึง
เข้าใจว่า “á·Œ̈ ÃÔ§áÅŒÇ§Ò¹ÊÀÒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¹Ñé¹ à»š¹à¾ÕÂ§
¡ÅØ‹Á¤¹·ÕèÁÍ§àËç¹»̃ÞËÒ·Õè¡ÃÐ·ºµ‹Íà¾×èÍ¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
áÅŒÇµŒÍ§¡ÒÃà¢ŒÒÁÒà¾×èÍ¢ÍãËŒ¼ÙŒãËÞ‹»ÃÑº»ÃØ§á¡Œä¢
ãËŒ¡ÑºàÃÒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ” และในปีการศกึษา 2561 ข้าพเจ้า
และเพือ่นเองมคีวามตัง้ใจทีจ่ะลงสมคัรประธานสภา
นักศึกษา ข้าพเจ้าชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ไม่ยึดติด
กับต�าแหน่ง แต่ก็มิได้แปลว่าไม่ได้อยากมีต�าแหน่ง 
แต่ข้าพเจ้ามองว่าการเปลีย่นต�าแหน่งหรอืลองงานใหม่æ 
จะท�าให้ข ้าพเจ้าเรียนรู ้สิ่งใหม่ และเติบโตใน
ประสบการณ์  

¤ÇÒÁ¶¹Ñ´¤×Í... เป็นคนช่างพูดช่างคุย 
ช่างเจรจา โน้มน้าวใจคนได้ ประยุกต์มาใช้กับการ 
Make new friends เมือ่มกีารท�างาน หรอืท�ากจิกรรม
สามารถมอบหมายให้คนที่เหมาะกับงาน หรือ
กจิกรรมนัน้ ท�าขนมไทยเลก็ æ น้อยได้ เช่นบวัลอย 

ณัฐวรา	แกวลือชัย	

เยาวชนจากวัดนักบุญ
เบเนดิกต์	เขาฉกรรจ์	
สังฆมณฑลจันทบุร�
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ท�า media ได้บ้างเล็กน้อย ได้ท�าป‡ายค่ายค�าสอน
แขวงสระแก้ว 2018 เป็นต้น  

º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õèã¹ÇÑ´... ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเข้า
มาเรยีนมหาวทิยาลยั คอื เป็นพธิกีรตอบรบัพระสงฆ์ 
อ่านบทอ่าน บทภาวนาเพื่อมวลชน จัดวัด เก็บวัด 
กิจกรรมเยาวชนเป็นเลขาของเยาวชนวัด เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมเยาวชนระดับชาติที่สุราษ®ร์ธานีและที่
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นความประทับใจจริง æ  

áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨·Õèà¢ŒÒÁÒ·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁàÂÒÇª¹ 
¤×Í... อยากเข้ามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลวัด 
ดูแลพระศาสนจักร เพราะเราเห็นว่าช่วงที่เราเข้ามา
ท�างานช่วยวัดคือเยาวชนก�าลังจะแยกไปเรียนต่างที่
หมดแล้ว จึงอยากให้มีเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
วัด อีกทั้งหวังอยากให้มีเยาวชนเข้ามาช่วยเหลืองาน
วัดมากข้ึน จนเป็นทมีเยาวชนทีท่�างานเพือ่วดัทีไ่ม่ได้
เอาแต่รอคนเ²่าคนแก่ ทั้ง æ ที่เยาวชนเองพอจะ
ช่วยเหลอืและแบ่งเบากนัได้ จงึได้เข้ามาช่วยและเป็น
แรงบันดาลใจในการที่เข้ามาช่วยงานวัด 

àÁ×èÍ¾Ù´¶Ö§§Ò¹àÂÒÇª¹âÅ¡... ข้าพเจ้าแปลก
ใจอย่างมาก ตกใจด้วย ไม่เคยคิดหรือคาด
มาก่อนว่าจะได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนของ
สังฆมณ±ลจันทบุรีเข้าร่วมงานวันเยาวชนโลกครั้งนี้ 
เพราะความตัง้ใจแรกหลงัจากผ่านค่ายเยาวชนระดบั
ชาติ ก็คงเป็นการ½ันว่าได้ไปเข้าร่วมเยาวชนระดับ
เอเชีย แล้วจึงจะไล่ Step ขึ้นไปเป็นระดับโลก 
แต่คิดไม่ถึงว่าโอกาสของเราที่ผู้ใหญ่ไว้ใจเลือกเรา
จะมาถึงเร็วขนาดนี้ และรู้สึกเป็นเกียรติที่ผู้ใหญ่
ทางสังฆมณ±ลให้โอกาสกับเราค่ะ 

¼Ù ŒãËÞ‹¹‹Ò¨Ð¤Ò´ËÇÑ§...ให้เราเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ที่งานเยาวชนโลกอย่างเต็มที่ เพื่อ

ให้เราได้มีโอกาสเป�ดโลกทัศน์ และหวังให้เรา
น�าประสบการณ์ท่ีเราได้ไปพบเจอมาเป็นรูปแบบ 
แรงบันดาลใจในการด�าเนินชีวิต การด�าเนินชีวิต 
และการท�าเพื่อพระศาสนจักรที่ตัวเราเองจะท�าได้
ให้ดีที่สุดและสุดความสามารถของตน 

Ê‹Ç¹µÑÇ¢ŒÒ¾à¨ŒÒ... ในการเข้าร่วมงานวัน
เยาวชนโลกครั้งนี้ คาดหวังที่ตัวข้าพเจ้าจะสามารถ
เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาให้ได้มากที่สุด ได้พบ
เพื่อนใหม่ คาดหวังที่จะได้พบพระสันตะปาปา 
หวงัจะได้เรยีนรูส้ิง่ใหม่ หวงัจะได้เห็นความศกัดิส์ทิธิ์
ของพธีิกรรม ความศรทัธา ความเลือ่มใสของคนใน
พื้นท่ีท้องถิ่น ความเป็นกันเอง และความอบอุ่น
ของความเป็นเยาวชนคาทอลิก  

¢ŒÒ¾à¨ŒÒÁÕ¢ŒÍµÑé§ã¨... ที่จะกลับมาช่วยเหลือ
งานวัดและกิจกรรมเยาวชน น�าสิ่งที่ข้าพเจ้าก�าลัง
จะไปพบ ไปเจอ มาไตร่ตรอง และน�ามาเป็นแบบอย่าง 
ประยกุต์ให้เหมาะสม น�าสิง่ทีเ่ป็นประสบการณ์เหล่านัน้
มาเดินหน้าในงานเยาวชน  
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ÃÐÅÖ¡¶Ö§áÁ‹¾ÃÐáË‹§ÊÒÂ»ÃÐ¤íÒ
(7 µØÅÒ¤Á)
 ãËŒàÃÒËÑ¹ÁÒ¾Öè§¾ÃÐ¹Ò§ÁÒÃÕÂ� ́ ŒÇÂ¡ÒÃÃíÒ¾Ö§
áÅÐ¡ÒÃÊÇ´ÀÒÇ¹Ò à¾×èÍÇÔ§ÇÍ¹¢Í¾ÃÐ¹Ò§â»Ã´
·Ã§ª‹ÇÂàÃÒãËŒÁÕÊ‹Ç¹ã¹¸ÃÃÁÅíéÒÅÖ¡ ã¹¾ÃÐª¹ÁªÕ¾ 
ã¹¡ÒÃÊÔé¹¾ÃÐª¹Á�áÅÐã¹¡ÒÃ¡ÅÑº¤×¹¾ÃÐª¹ÁªÕ¾
¢Í§¾ÃÐ¤ÃÔÊµà¨ŒÒ à»š¹¸ÃÃÁÁÅíéÒÅÖ¡·Õè¨Ð·íÒãËŒ
¤ÇÒÁÃÍ´¾Œ¹¢Í§àÃÒà»š¹¨ÃÔ§ã¹¡ÒÃÃ‹ÇÁ¾Ô Õ̧ºÙªÒ
¢Íº¾ÃÐ¤Ø³ 

จากหนังสือ “วันทามารีย์”
คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช

เรียบเรียงและจัดพิมพ์
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น้องสุวรรณณี แซ่หว้า น้องอังคณาพร แซ่ลี 
น้องดารุณี สังขรัตน์ น้องสาวิตรี สุขสร้อย น้องภัทรลภา  
สาตร์นอก น้องวรนุช กองสิ้นแก้ว ด.ช.ศุภณั° จูมค�าตา 
¨Ò¡âÃ§àÃÕÂ¹ÅÒ«ÒÅâªµÔÃÇÕ¹¤ÃÊÇÃÃ¤� ¹¤ÃÊÇÃÃ¤� น้องศศิวิมล 
แสงสุข น้องพิชญ์สินี ชุ่มบรรดิษ°์ น้องจุ±าทิพย์ ตางจงราช น้องศุภกÄต ศุภางศ์เจริญ น้องณั°ชญา สมควร 
น้องกาญจนา สมหา น้องอมลรดา ลีสินลา น้องชลิภา พิมพ์แก้ว น้องกนกวรรณ พูนหมี น้องอุมาพรร ศุโพธิ์ น้องชาตรี 
แสนยากุล น้องกรรณิการ์ ฉิมปรีดา น้องศศิกานต์ กองเพชร น้องภัทราพร ตั้งหลัก น้องสุภาวดี คะเชนหาญ และ 
น้องวรรณวรานนท์ คงปาน ¨Ò¡âÃ§àÃÕÂ¹à«¹µ�¡ÒàºÃÕÂÅÊÑ¹µ¾Ñ²¹Ò ¨.à¾ªÃºÙÃ³� น้องอรรณภา บุญอนันตบุตร 
น้องนิธินันท์ จิรพิเชษ°์รัตนา น้องวรา ภรณ์ จิตต์บรรจง น้องสรรเสริญ บัวสิงห์ น้องจารุวรรณ แซ่ตั้ง น้องสันติภาพ 
สร้อยมาลา น้องสุมาลี ธาราฉัตร น้องธันวา เสนาจักร และน้องนุชจรี ศรีรักษา

ชวนนองคุย
ชวนนองคุย

“รอยย้ิม” ท�าให้โลกสวย เสริมสร้างก�าลังใจ 

...ทุกครั้งที่น้องæ มีภาพสวยæ ยิ้มæ ก็รีบส่งภาพม
า

ร่วมสนกุแบ่งปันรอยยิม้ กบัโครงการ “ยิม้...ยิม้...ยิม้.
..

2018” กบัสโมสรอดุมศานต์ ในคอลมัน์ “จเูนยีร์โฟโต้
” 

ขอภาพแบบเป็นรอยยิ้มชัดæ นะครับ

พ่ีป‰อง ขอขอบคุณบรรดาคุณพ่อ คุณแม่ 

ผู ้ปกครอง และผู ้ใหญ่ใจดีทุกæ ท่าน ที่คอย

สนับสนุนกิจกรรมนี้ ขอขอบคุณอีกครั้งส�าหรับ

ความกรุณต่างæ มา ณ โอกาสนี้ และในเวลา

เดียวกันขอเชิญชวนให้ส่งภาพ “ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม” ของ

น้องæ เด็กæ เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะæ เมื่อส่งภาพ

มาร่วมสนุก...อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ และ “ตั้งชื่อภาพ
” 

มาด้วยก็จะดีมากæ ครับ

ส่งมาที่ ¾Õè»‰Í§ ÊâÁÊÃÍØ´ÁÈÒ¹µ� ªÑé¹ 8 

àÅ¢·Õè 122/11 «.¹¹·ÃÕ 14 ¶.¹¹·ÃÕ ÂÒ¹¹ÒÇÒ 

¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10120 ËÃ×ÍÊ‹§·Ò§ E-mail: 

udomsarn@gmail.com ¹Ð¤ÃÑº

“ÂÔéÁ ÂÔéÁ ÂÔéÁ 2018”

*ÃÒ§ÇÑÅªÁ
àªÂ*

*ÃÒ§ÇÑÅªÁ
àªÂ*

สวัสดีน้องæ เด็กæ และมวลสมาชิกสโมสรฯ 
ที่น่ารักทุกคน เชื่อว่าน้องæ หลายคนคงสอบเสร็จและ
ป�ดเทอมกันบ้างแล้ว พี่ป‰องขอเชิญชวนน้องæ ให้ใช้
เวลาช่วงป�ดเทอมอย่างนีอ้ย่างรูค้ณุค่า ไม่ว่าจะกนิ เทีย่ว 
ก็ขอให้สนุกสนาน และได้พบกับประสบการณ์ใหม่æ 
ที่เป็นประโยชน์ และสามารถน�ากลับมาประยุคใช้ได้กับ
ชีวิตประจ�าวันนะครับ

โอกาสนี้ พี่ป‰องขอขอบคุณ บรรดาผู้ใหญ่ใจดี และ
คุณครูหลายæ ท่านที่ช่วยสนับสนุนกิจการของสโมสร
อดุมศานต์ ด้วยดีตลอดมา เช่น ¤Ø³¤ÃÙÊØÃ´Ò ©ÔÁá¡ŒÇ ̈ Ò¡
âÃ§àÃÕÂ¹¾ÃÐËÄ·ÑÂ´Í¹àÁ×Í§ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã âÃ§àÃÕÂ¹
à«¹µ�ËÅØÂÊ�ÈÖ¡ÉÒ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã âÃ§àÃÕÂ¹à«¹µ�¡ÒàºÃÕÂÅ
ÊÑ¹µÔ¾Ñ²¹Ò ¨.à¾ªÃºÙÃ³� และâÃ§àÃÕÂ¹ÅÒ«ÒÅâªµÔÃÔÇÕ
¹¤ÃÊÇÃÃ¤� ̈ .¹¤ÃÊÇÃÃ¤� ทีไ่ด้รวบรวมผลงานภาพวาด
ระบายสี “มุมเด็กศิลป์” แล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัล
เป็นจ�านวนมาก จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
ครับผม

น้องæ ควรแบ่งเวลาให้กบัการอ่านหนงัสอื ทบทวน 
ต�ารบัต�ารา ให้ตดิหตูดิตาเอาไว้บ่อยæ เพือ่ว่าเมือ่ถงึเวลา
ที่เป�ดเทอมปุˆบ น้องæ ก็จะสามารถรับมือกับการเรียน
การสอนได้อย่างต่อเนือ่งครบั และส�าหรบัน้องæ ทีส่นใจ 
สามารถสมคัรเป็นสมาชกิของสโมสรอดุมศานต์ “สมคัร
ฟรี” รีบกรอก “แบบฟอร์มใบสมัคร” แล้วส่งกลับมาหา
พี่ป‰องตามที่อยู่สโมสรฯ ยินดีต้อนรับทุกคน ครับผม
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รักพระคัมภีร์

การ์ตูน…		คนดี

นายชุมพาบาลที่ดี

 เธอเคยไปป�คนิคหรือไปสวนสาธารณะ
และพบทุ ่งหญ้าเขียวขจีขึ้นหนาเหมือนพรม
หรือไม่ เธอเคยนั่งหรือนอนลงบนหญ้าและ
สัมผัสได้ถึงความอบอุ ่นของพื้นดินข้างล่าง 
และสูดอากาศที่บริสุทธิ์ และความสดชื่น
ของต้นหญ้าหรือไม่ ในพระคัมภีร์พันธสัญญา
เดิม กษัตรย์ิดาวดิเปรยีบเทยีบองค์พระผูเ้ป็นเจ้า
ว่าทรงเป็น “¼ÙŒàÅÕéÂ§á¡Ð” ที่ดี ทรงน�าแกะไปใน
ทุ่งหญ้าเขียวขจี ที่ซึ่งมีหญ้าขึ้นหนาและสด 
อนัเป็นทีซ่ึง่½งูแกะสามารถพกัผ่อนและหาอาหาร
ได้ เธอเคยเห็นภาพพระเยซูเจ้านายชุมพาบาล
ที่ดี ที่ทรงเอาใจใสแ่กะของพระองค์ ทรงปกป‡อง 
เ½‡าระวัง และน�าไปสู่ทุ ่งหญ้าเขียวขจีหรือไม่ 

¨Ò¡¡ÒÃ�µÙ¹ Saints...are...¢Í§äÁ¤�
¶Í´¤ÇÒÁâ´Â : ¤ÃÙºŒÒ¹¹Í¡

…รู้จักเกรงใจผู้อื่น

(…are considerate)

ซึ่งนับเป็นภาพที่งดงามจริงæ 
 *****
ครั้งต่อไปเมื่อเธอไปที่สวนสาธารณะ

หรือไปป�คนิค ให้คิดถึงภาพพระเยซูเจ้านาย
ชุมพาบาลท่ีดี เธอลองนอนลงบนหญ้า และ
มองขึ้นไปบนท้องฟ‡า มองดูก้อนเมฆ สูดกลิ่น
ดอกไม้ และสวดภาวนาขอบพระคุณที่มีนาย-
ชุมพาบาลที่น่ารัก ซึ่งจะคอยเ½‡าดูแลเธอเสมอ

¹ŒÍ§æ à´ç¡æ ¤ÇÃÍ‹Ò¹ ¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃ�ÀÒ¤
¾Ñ¹¸ÊÑÞÞÒà´ÔÁ ã¹Ë¹Ñ§Ê×Íà¾Å§Ê´Ø´Õ º··Õè 23 
¢ŒÍ·Õè 1-2 áÅÐã¹¾Ñ¹¸ÊÑÞÞÒãËÁ‹ (ÂÍË�¹ 10 
¢ŒÍ1-16)
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*นองนิตา	หลวงวัง	(ใจเอย)	*3304*
à¡Ô´ : 12 มกราคม 2553
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : โรงเรียนพระหÄทัยดอนเมือง
ÇÔªÒ·ÕèªÍº : ศิลปะ เพราะสนุก ชอบวาดรูป
Í¹Ò¤µÍÂÒ¡à»š¹ : ครูสอนวาดรูป เพราะชอบวาดรูป
à»š¹¤¹ÁÕ¹ÔÊÑÂ : ร่าเริง มีน�้าใจ
ÊÑµÇ�·ÕèªÍº : สุนัข กระต่าย
ªÍºãªŒàÇÅÒÇ‹Ò§ : วาดรูป ขี่จักรยาน
¡ÕÌÒ·ÕèªÍº : แบดมินตัน
ÍÒËÒÃ·ÕèªÍº : ไข่เจียว แซนด์วิชแÎม-ชีส
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ : ขี่จักรยาน
Í×è¹æ : “บ้านอยู่ จังหวัดปทุมธานี”

*นองวริศรา	ปยวาจานุสรณ์	(แปง)	*3305*
à¡Ô´ : 15 กันยายน 2552 
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : โรงเรียนพระหÄทัยดอนเมือง 
ÇÔªÒ·ÕèªÍº : ศิลปะ เพราะชอบวาดรูป
Í¹Ò¤µÍÂÒ¡à»š¹ : จิตรกร 
à»š¹¤¹ÁÕ¹ÔÊÑÂ : ร่าเริง 
ÊÑµÇ�·ÕèªÍº : สุนัข
ªÍºãªŒàÇÅÒÇ‹Ò§ : วาดรูป 
¡ÕÌÒ·ÕèªÍº : วิ่ง
ÍÒËÒÃ·ÕèªÍº : ผักบุ้ง
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ : ว่ายน�้า 
Í×è¹æ : มีพี่น้อง 2 คน เป็นชาย 1 คน เป็นหญิง 1 คน 
เป็นคนที่ 2

ÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑº...ÁÒ¶Ö§ª‹Ç§¢Í§ “ÊÁÒªÔ¡ãËÁ‹” ¨Ø´»ÃÐÊ§¤�¢Í§ÊâÁÊÃÏ à¾×èÍãËŒ¹ŒÍ§æ ä´ŒÃÙŒ¨Ñ¡ “à¾×èÍ¹ãËÁ‹” ÊâÁÊÃÏ 
áµ‹ËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹ à¾×èÍáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁ¤Ô´ áº‹§»˜¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³� ¡ç¢ÍãËŒµÔ´µ‹Í¼‹Ò¹·Ò§âÃ§àÃÕÂ¹
ËÃ×ÍÊ¶ÒºÑ¹·Õèà¾×èÍ¹ãËÁ‹ÊÑ§¡Ñ´ ¹Ð¤ÃÑº

สมาชิกใหม
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ผอนคลายสไตล์พ��ออย
พี่อ้อย

“ความรักของพอแม”	
 สวัสดีค่ะ น้องæ ที่น่ารักทุกคน ฉบับนี้พี่อ้อยมีนิทานมา½ากอีกเช่นเคย ชื่อเรื่อง “ความรัก

ของพ่อแม่” เรื่องมีอยู่ว่า
 ครัง้หนึง่มคีรอบครวัหนึง่อยูก่นัพร้อมหน้าพร้อมตา พ่อ แม่ ลกู และเมือ่ตอนทีล่กูยงัเดก็æ 

นั้นเขาเป็นเด็กที่น่ารัก เชื่อฟังพ่อแม่ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเรื่องงานบ้าน เรื่องเรียน หรือเรื่องเล่นก็ตาม 
พ่อแม่จะพดูอะไร ลกูกเ็ชือ่ฟัง พ่อกบัแม่ปลืม้ใจมาก ไม่ว่าลกูอยากจะกนิอะไรแม่กท็�าอาหารให้ตาม
ที่ลูกชอบเสมอæ

 พอลูกเริ่มโตเป็นวัยรุ่นก็มีเพื่อนเยอะและเริ่มเกเร ท�าให้พ่อและแม่หนักใจ วันหนึ่งลูกไป
เล่นเกมกบัเพือ่นแล้วไม่ยอมกลบับ้าน แม่ต้องไปตามท่ีบ้านเพือ่น แต่ด้วยความท่ีเกมยงัติดพนัและ
เล่นกันเป็นกลุ่ม ลูกก็ไม่ยอมกลับบ้าน ไม่ยอมท�าการบ้านทั้งæ ที่ดึกมากแล้ว เลยทะเลาะกับแม่
แล้วก็หนีออกจากบ้าน

 เนือ่งจากลกูรบีออกจากบ้านไปโดยท่ีเขาไม่มเีงนิติดตัวเลย เขาจะไปบ้านเพือ่นกไ็ม่ได้ เพราะ
ดึกเกินไปแล้ว เขาไม่รู้ว่าจะไปนอนที่ไหนดี เขาจึงเดินไปที่ปั�มน�า้มันแห่งหนึง่ที่ยังเป�ดอยู่ ลุงเจ้าของ
ปั�มเห็นเด็กคนนี้เดินไปมาก็เลยถามว่า จะไปไหน? ท�าอะไร? เขาตอบว่าเขาไม่มีที่จะไปแล้วก็หิวข้าว
มาก ลุงเจ้าของปั�มก็เลยเลี้ยงข้าวและหาที่นอนให้ เขารู้สึกซาบซึ้งใจที่ลุงเจ้าของปั�มคนนี้ดูแลเขา

 เช้าวันรุ่งข้ึนเขาตืน่ข้ึนมาแล้วกข็อบคณุลงุเจ้าของปั�ม เขาคดิว่าเขาจะไปอยูบ้่านเพือ่นได้ และ
เขาเล่าเรื่องที่เขาทะเลาะกับผู้ปกครองที่บ้านให้ลุงฟัง ลุงก็บอกเขาว่า “ลุงก็แค่ให้ข้าวกิน ให้ที่นอน
เพยีงคืนเดยีว เขายงัขอบคณุลงุขนาดนี ้แล้วพ่อแม่ท่ีบ้านล่ะ ซ่ึงมท่ีีให้นอน มข้ีาวให้กนิ เวลาเจ็บป†วย
ไม่สบายพ่อแม่ก็ดูแลใช่ไหม” 

เขาก็บอกว่า ใช่! จริง!... พ่อแม่ดูแลเขามาตลอด แต่เขาไม่เคยรู้สึกขอบคุณพ่อกับแม่เลย 
ลุงจึงบอกเขาว่า “ในเม่ือพ่อกับแม่ ดีแสนดีขนาดนี้ แล้วยังจะไปอยู่บ้านเพื่อนอีกหรือ?” 

เขาตอบว่า “ไม่แล้ว” เขาจะกลับบ้าน
 พอเขากลับไปถึงบ้านก็เห็นแม่นั่งร้องไห้ แล้วแม่ก็เข้ามากอดเขาเอาไว้แน่นแล้วบอกว่า 

“อย่าหนีไปไหนอีกนะ มีอะไรก็คุยกันได้ ไม่อยากให้ติดเกมติดเพื่อนมากเกินไป เล่นได้แต่พอดี” 
แล้วผู้เป็นแม่ก็รีบจัดหาอาหารเช้าให้ลูกกิน แล้วบอกให้รีบไปเรียนหนังสือ 

ลูกส�านึกผิด และเขาเล่าให้แม่ฟังเรื่องราวที่เขาคุยกับลุงเจ้าของปั�มน�้ามัน และเขาก็กราบ
ขอโทษและขอบคุณพ่อกับแม่ที่รักและดูแลเขามาตลอด หลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยท�าให้พ่อกับแม่
เสียใจอีกเลย 

 จบแล้วค่ะ เร่ืองนี้เป็นเร่ืองเกี่ยวกับความรัก ไม่ใช่แค่ของพ่อแม่เท่านั้น แต่ความรักนั้น
น้องæ ทุกคนก็ได้รับความรักและพระพรจากพระเจ้า เราควรจะสวดภาวนาและขอบพระคุณใน
ความรักและพระพรต่างæ ที่เราได้รับจากพระองค์ด้วย แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ 
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มุมเด็กศิลป
Art

มุมเด็กศิลปคราวนี้ช�่อภาพ

“ม�อ่�นพระคัมภีร์กันเถอะ” 
		 	 ระบายสีเสร�จแลวสงมารวมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

(หมดเขตรับผลงานวันที่	9	พฤศจิกายน	2018)
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วอนขอสิ่งดีงามที่สุดเปนครั้งแรก

                                             
    
               
    
                              
        
                              
    
               
    
                                                                                                                                       
    
                                                                                                                                                                                                                                                
    
                                             

l ลูกขอโทษพระองค์ ที่ชอบแสดงตนว่ารู้ทุกอย่าง 
 แต่รู้ไม่จริง ที่ท�าเช่นนี้เพียงเพราะลูกต้องการ
 การยอมรับที่ไม่เคยได้จากผู้คน
l ลูกขอโทษพระองค์ ที่ใช้อ�านาจพร�่าเพรื่อ
 กระท�าให้พี่น้องดูแย่ เพื่อลูกจะดูดีกว่าพวกเขา
l ลูกขอโทษพระองค์ ที่สลวนใส่ใจแต่เรื่องที่ลูกชอบ
 และยัดเยียดให้คนอื่นต้องชอบเหมือนลูก
 ลูกท�าไปเพราะกลัวว่าถ้าผู้คนรู้ว่ามีสิ่งอื่นดีกว่า
 จะท�าให้ลูกดูโง่เขลา
l ลูกขอโทษพระองค์ ที่เทศน์พระวาจาของพระองค์
 เพียงน้อยนิด แต่ชอบเล่าเรื่องที่อ่านเจอแล้วคิดว่า
 คนฟังจะสรรเสริญภูมิปัญญากว้างไกลของลูก
l ลูกขอโทษพระองค์ เมื่อสวดภาวนา
 ไม่เคยขอให้ตนเองได้กลับใจ 
l ลูกขอโทษพระองค์ ที่ชอบเข้าไปวุ่นวายวางแผน
 หาช่องทางจะได้ก้าวหน้าในต�าแหน่งทางโลก

l ลูกขอโทษพระองค์ ที่ไม่เคยสวดภาวนา
 ให้กับผู้เจ็บปวดจากพÄติกรรมล่วงเกินชีวิต
 ที่ลูกกระท�ากับพวกเขา และยังไม่คืนความยุติธรรม
 อย่างเหมาะสมแก่พวกเขาอย่างเป็นรูปธรรม
l ลูกขอโทษพระองค์ ที่ลูกเอ่ยค�าขอโทษผู้คน
 เพียงเพื่อให้ลูกดูดี แต่ไม่ส�านึกผิด
l ลูกขอโทษพระองค์ที่จนบัดนี้
 ลูกยังไม่กลับใจ
 เป็นเรื่องยากจริงæส�าหรับลูก
 ลูกเริ่มหมดหวัง และ คิดว่าชั่วชีวิตนี้
 คงท�าไม่ส�าเร็จ 
l ลูกจึงวอนขอสิ่งดีงามที่สุดส�าหรับชีวิตเป็นครั้งแรก
 “โปรดช่วยลูกกลับใจได้ส�าเร็จด้วยเทอญ”.

¾§È� »ÃÐÁÇÅ
26 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2018
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¨Ùà¹ÕÂÃ� â¿âµŒ

ª×่ÍÀÒ¾ : ÂÔ้Á¡ÃØŒÁ¡ÃÔ่Á 
¼ÙŒÊ‹§ : ¤Ø³ÍÀÔªÒµÔ àËÅ‹ÒÊØ¢ÊÑ¹µÔÇ§È� (µÕ๋àÅ็¡)

ª×่ÍÀÒ¾ : ÂÔ้Á¢Í§ÊÒÇ¹ŒÍÂ  ¹ŒÍ§à¿Ã¹ÅÕ่ 
¼ÙŒÊ‹§ : ¤Ø³ÍÀÔªÒµÔ àËÅ‹ÒÊØ¢ÊÑ¹µÔÇ§È� (µÕ๋àÅ็¡)

สโมสรอุดมศานต์
พี่ปองและช�วคณะ

1 2 3´.Þ. ´Å¹ÀÒ ¾Å´Í¹
âÃ§àÃÕÂ¹à«¹µ�¡ÒàºÃÕÂÅÊÑ¹µÔ¾Ñ²¹Ò 
¨.à¾ªÃºÙÃ³�

´.Þ.¡ÄÉ®ÒÀÃ â¤ÊÁºÙÃ³�
âÃ§àÃÕÂ¹ÅÒ«ÒÅâªµÔÃÇÕ¹¤ÃÊÇÃÃ¤�
¨.¹¤ÃÊÇÃÃ¤�

´.Þ.¨Ô³³ÃÑ¡É� ¸ÕÃÐÈÃÕÊÁºÑµÔ
âÃ§àÃÕÂ¹¾ÃÐËÄ·ÑÂ´Í¹àÁ×Í§
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

¼Å¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÀÒ¾ÇÒ´ÃÐºÒÂÊÕ
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วันที่ 27 กันย�ยน 2018 คณะกรรมก�รคัดสรรประเภทคว�มเรียง ร�งวัลวรรณกรรมวรรณศิลป ์

อุชเชนี นำ�ทีมโดย คุณนรีภพ สวัสดิรักษ์ อดีตบรรณ�ธิก�รสกุลไทย ได้ประชุมสรุปผลง�นผ่�น 

เข้�รอบ ส่งต่อให้คณะกรรมก�รตัดสินเรียบร้อยแล้ว

ประชุมเตรียมง�นร�งวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 2 ที่โรงแรมอโนม�แกรนด์ ร�ชดำ�ริ โดยคุณหญิง

ปัทม� ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นประธ�นก�รประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมก�รจัดง�นและกรรมก�รตัดสิน 

คุณพ่ออนุช� ไชยเดช คุณป�นสรวง ชุมส�ย ณ อยุธย� คุณปริสุทธิ์ กลัมพะสุต คุณกนกวลี  

พจนปกรณ์ คุณชุติม� เสวิกุล คุณนรีภพ สวัสดิรักษ์ (หล�ยท่�นติดง�นม�ไม่ได้) บรรย�ก�ศ 

ก�รประชุมเป็นไปอย่�งเข้มข้น เมื่อวันที่ 22 กันย�ยน 2018 
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SARASAS AFFILIATED SCHOOLS
โรงเรียนในเครือสารสาสน์ 10 แห่ง

เปิดสอนแผนก International Education Programme (IEP)

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

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

สารสาสน์วิเทศบางบอน

สารสาสน์วิเทศสายไหม

สารสา
สน์วิเท

ศร่มเก
ล้า

สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

สารสาสน์วเิทศศกึษา

สารสาสน์วิเทศรังสิต

สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
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เักมสโมสรอุดมศานต์
พี่ปอง

(A)

(B)

 ¡ÒÃÍ‹Ò¹à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¢Í§¡ÒÅàÇÅÒ ¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒµÃÑÊ¡Ñº»ÃÐªÒª¹Ç‹Ò “...àÁ×èÍÅÁ·ÔÈãµŒ¾Ñ´ÁÒ 
·‹Ò¹¡ç¡Å‹ÒÇÇ‹ÒÍÒ¡ÒÈ¨ÐÃŒÍ¹ áÅÐ¡çà»š¹àª‹¹¹Ñé¹ ¤¹Ë¹ŒÒ«×èÍã¨¤´àÍŽÂ ·‹Ò¹ÃÙŒ¨Ñ¡ÇÔ¹Ô¨©ÑÂÅÑ¡É³Ð
´Ô¹¿‡ÒÍÒ¡ÒÈ áÅŒÇ·íÒäÁ¨Ö§äÁ‹ÇÔ¹Ô¨©ÑÂàÇÅÒ»˜¨¨ØºÑ¹¹ÕéàÅ‹Ò” (ÅÙ¡Ò 12:55-56)

 ส�าหรับเกมฯ ครั้งนี้อยากให้น้องæ ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน 2 ภาพนี้ รวม 10 แห่ง 
ใครค้นพบครบแล้ว รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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เพ�ยงเธอหวงใยใสใจวัยเยาว์
นูนุ้ย…  เย�วชน 

Welcome ºÃÃ´ÒàÂÒÇª¹ ÁÒàÃÒÁÒÃÇÁ¾Å ÁÒ·íÒãËŒâÅ¡Ê´ãÊ
¨ÑºÁ×Í¡Ñ¹áÅŒÇà´Ô¹¡ŒÒÇä» à»ÅÕèÂ¹á»Å§âÅ¡ãºãËÞ‹ä©äÅ¡Ç‹Ò¹Õé
¨Ø‹ÁµÑÇàÃÒãËŒÅÖ¡Å§ä»à¢ŒÒä»ã¹ËÑÇã¨ you can walk with me
¡ŒÒÇà´Ô¹ä»´ŒÇÂ¡Ñ¹¹ŒÍ§¾Õè µÔ´ hashtag ·ÕèÁÕ into the deep
into the deep into the deep into the deep ËÂÑè§ÃÒ¡ÅÖ¡Å§ä»
into the deep into the deep into the deep ÃÇÁã¨àÂÒÇª¹
สวัสดีค่ะพี่น้องคริสตชนทุกท่าน ในเดือนตุลาคมของทุกปี คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ

คริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน จัดให้มีค่ายผู้น�าเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ โดยเวียนไปจัดใน 
10 สังฆมณ±ล และในอนาคตจะจัดที่สังฆมณ±ลเชียงรายด้วยนะคะ 

พิเศษในปี ค.ศ. 2018 โอกาสฉลอง 40 ปี งานอภิบาลเด็กและเยาวชนสังฆมณ±ลจันทบุรี 
จึงจัดให้เป็นงานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 - วันศุกร์ที่ 
19 ตุลาคม ค.ศ. 2018 ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศูนย์สังฆมณ±ลจันทบุรี ในหัวข้อ : In to the 
deep ภายใต้พระวาจา : จงแล่นเรือออกไปที่ลึก และหย่อนอวนลงจับปลาเถิด (ลก 5:4)

In to the deep มุง่เน้นให้เยาวชนเรยีนรูแ้ละเข้าใจถงึปัญหาทางสงัคมท่ีก�าลงัเกดิขึน้จรงิ 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก�าลังส่งผลมายังตัวเยาวชนในปัจจุบันและเยาวชนรุ่นถัดไป เยาวชนจะได้เรียนรู้
ผ่านทางการเรียนค�าสอนด้านสังคม ร่วมกิจกรรม Workshop - In to the deep ในสถาน
สงเคราะห์ต่าง æ ที่ทางสังฆมณ±ลจันทบุรี หน่วยงานพระศาสนจักร หน่วยงานภาครั°และเอกสาร 
ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสเหล่านี้

In to the deep มุ่งเน้นเยาวชนได้½ƒกวินัยอย่างจริงจัง เนื่องจากวินัยในตนเองเป็นเรื่อง
ส�าคญั ก่อนทีบ่รรดาเยาวชนเหล่านีจ้ะออกไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่อย่างเป็นรปูธรรม ผ่านทางการ½ƒกปฏบิตัิ
จิตวิทยากับหน่วยนาวิกโยธิน ณ °านทัพเรือ สัตหีบ

In to the deep มุ่งเน้นให้เยาวชนกล้าหาญที่จะออกไปค้นหา และช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลืออย่างแท้จริง พร้อมทั้งตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต 
ประกาศข่าวดี (ขึ้น) ใหม่

From Soil to Sea เป็นงานฉลอง 40 ปี งานอภิบาลเด็กและเยาวชนของสังฆมณ±ล
จันทบุรี ซึ่งจะจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในวันพÄหัสบดีที่ 18 ตุลาคม ค.ศ.2018 โดยเยาวชนจาก
สังฆมณ±ลจันทบุรีกว่า 500 คน จะน�าดินในวัด ในเขต ในแขวงของตน มาร่วมกันปลูกต้นไม้ 
ให้หยั่งรากลึกลงในความเชื่อหนึ่งเดียวร่วมกับเพื่อน æ เยาวชนจากทั่วประเทศไทย 
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เัก็บมาเลาเอามาฝาก
พี่ปอง

“บํารุงสมอง”
เราทกุคนต่างกต้็องใช้สมองเพ่ือสัง่การให้ร่างกายท�างาน ประมวลความคดิ หรอืจดจ�าเรือ่งราว

ต่างæ และอกีมากมายทีล้่วนแต่มคีวามส�าคญักบัการด�าเนนิชวีติของเราทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้เรากต้็อง
ดูแลและบ�ารุงสมองของเราให้มีประสิทธิภาพไปอีกนานæ นะครับ

“ºíÒÃØ§ÊÁÍ§” ทุกæ วันเราใช้งานสมองหนักพอดู เราก็ควรที่จะดูแลรักษาด้วย เริ่มจาก
พÄติกรรมของเราก่อน บางทเีราเองกอ็าจไม่ทนัรูต้วัว่าสิง่ทีท่�าอยูเ่ป็นการท�าร้ายสมอง อย่างเช่น ¡ÒÃ
×́èÁ¹íéÒàÂç¹¨Ñ́ จะท�าให้การท�างานของสมองลดลง ต่อจากนีล้องดืม่น�า้ทีอ่ณุหภมูปิกตแิละจบิน�า้บ่อยæ 

ระหว่างวันกจ็ะช่วยเพิม่ออกซเิจนให้สมองของเราท�างานดขีึน้ ¡ÒÃ¹Í¹´Ö¡ สมองจะอ่อนเพลยี เจบ็ป†วย
ง่ายæ ¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ «ÖÁàÈÃŒÒ ËÃ×ÍÍÒÃÁ³�â¡Ã¸ สภาวะต่างæ เหล่านี้จะเปลืองพลังงานและมีผลเสีย
กบัสมอง ควรพยายามท�าจติใจให้แจ่มใส หาอะไรæ ทีท่�าแล้วสบายใจ และสร้างอารมณ์ดใีห้เป็นนจิ 
เพราะการยิม้หรอืหวัเราะจะหลัง่สารเอ็นโดรฟ�นออกมาท�าให้เกดิความสขุ ¡ÒÃäÁ‹·Ò¹ÍÒËÒÃàªŒÒ มผีล
ท�าให้เกิดอาการซึมเศร้าและเครียดได้ง่าย อาหารเช้าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน และมี
ความจ�าดี

นอกจากจะปรับเปลี่ยนพÄติกรรมและจิตใจแล้ว เรื่องต่อไปก็คือ ¡ÒÃÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂÍÂ‹Ò§
ÊÁíèÒàÊÁÍ อย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ก็ช่วยให้สมองปลอดโปร่ง สดชื่นยิ่งขึ้น และสิ่งที่ส�าคัญ
ไม่แพ้กนัคอื ควรทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมอื ร�าข้าว ขนมปังโÎลวที จมกูข้าว 
ถั่ว เมล็ดทานตะวัน นม ไข่ เป็นต้น ซึ่งมีวิตามินบีและอี ช่วยเพิ่มพลังสมอง ความจ�าดีขึ้น ป‡องกัน
โรคสมองเสื่อม (อัลไซเมอร์) และโรคเหน็บชา

ควรทานผลไม้ เช่น ½รัง่ น�า้ส้มคัน้ มะละกอ บรอ็คเคอรี ่กะหล�า่ ถัว่งอก เหล่านีล้้วนมวีติามนิซี
ที่ช่วยสร้างÎอร์โมนที่จะช่วยระงับความเครียด เพิ่มสมรรถภาพในการเรียนรู้และการจ�า ควรทาน 
น�า้มนัปลา ปลาแซลมอน นมถัว่เหลอืง มไีขมนัด ีเช่น โอเมก้า 3 ท่ีช่วยบ�ารงุสมอง ป‡องกนัโรคหัวใจ 
ไขข้ออักเสบ ลดอาการปวดรอบเดือน และระงับอาการซึมเศร้า เบื่อหน่าย

ควรทานผักต�าลึง คะน้า ช่วยเพิ่มความจ�าและสมาธิ ในมะเขือเทศนั้นมี โลโคป�น 
(Lycopene) ช่วยต้านการเกดิอนมูุลอสิระ ป‡องกนัโรคอลัไซเมอร์ บ�ารงุสายตา และช่วยให้ผวิพรรณ
เปล่งปลั่ง และควรดื่มน�้าวันละ 8 แก้ว ท�าให้สมองแจ่มใส ร่างกายสดชื่น ไม่อ่อนเพลีย ผิวพรรณ
สดใส ป‡องกันตะคริวได้ และควรหายใจลึกæ เพื่อให้สมองได้รับออกซิเจนมากขึ้นด้วย

อย่าลืม! สมองเป็นส่วนส�าคัญของร่างกายจึงควรบ�ารุงรักษา และพั²นา ด้วยการหมั่น
หาความรู้และ½ƒก½นทกัษะเพิม่เตมิอยูเ่สมอ เพราะเมือ่สมองอ่อนแอ คณุภาพชวีติของเรากจ็ะลดน้อย
ถอยลงไปด้วย แต่หากได้ออกก�าลังสมองบ่อยæ ร่างกายก็จะท�างานได้ดี สุขภาพจิตดี มีความคิด
สร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และด�าเนินชีวิตในสังคมที่เป็นอยู่ได้อย่างมีความสุข 
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บทความ
นำ้�ผึ้งหว�น  

สิ่งนอยๆนี้ขอมอบถวายพระองค์
“¶ŒÒÁ×Í¢ŒÒ§Ë¹Öè§¢Í§·‹Ò¹à»š¹àËµØãËŒ·‹Ò¹·íÒºÒ»

¨§µÑ´ÁÑ¹·Ôé§àÊÕÂ
·‹Ò¹¨Ðà¢ŒÒÊÙ‹ªÕÇÔµ¹ÔÃÑ¹´Ãâ´ÂÁÕÁ×Í¢ŒÒ§à´ÕÂÇ

ÂÑ§´Õ¡Ç‹ÒÁÕÁ×Í·Ñé§ÊÍ§¢ŒÒ§áµ‹µŒÍ§µ¡¹Ã¡ã¹ä¿·ÕèäÁ‹ÃÙŒ´Ñº”

(ÁÒÃÐâ¡ 9:43)

หากเราไม่สามารถบังคับอวัยวะต่างæในร่างกายของเราได้
เราก็จะใช้อวัยวะเหล่านั้นในการท�าสิ่งที่เลวร้าย

เมื่อตามองในสิ่งที่สกปรก มือก็จับต้องสิ่งสกปรกนั้น
กลิ่นเหม็นคละคลุ้งของสิ่งสกปรกก็แทรกซึมเข้าไปในลมหายใจ

ถูกจารึกจดจ�าไว้ในสมองและแปดเป„œอนไปถึงดวงใจ
ข้าพเจ้ามีสุนัขตัวหนึ่งซึ่งเป็นสุนัขที่เก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็ก

มันเป็นขี้เรื้อน และเมื่อมันโต มันก็ตัวใหญ่มากเหมือนสุนัขพันธุ์ดัลเมเชียน
นอกจากจะตัวใหญ่แล้ว มันยังมีเรี่ยวแรงที่มหาศาล

เมื่อมันดีใจมันจะทะยานเข้าใส่อย่างแรง
ข้าพเจ้าไม่ชอบที่จะเข้าใกล้มันนักด้วยกลิ่นตัวที่รุนแรงของมัน

แต่ข้าพเจ้าต้องช่วยสามีในการฉีดยาบรรเทาโรคขี้เรื้อนให้มันทุกเดือน
ทุกครั้งที่ต้องฉีดยาให้มัน ข้าพเจ้ารู้สึกแย่ที่สุด

เพราะข้าพเจ้าต้องจับขามัน สัมผัสตัวมัน เอามือหนึ่งป�ดปากมันไว้
ก่อนที่สามีจะฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังให้มัน

หลังเสร็จภารกิจอันแสนทรมานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ารู้สึกรังเกียจตัวเองขึ้นมาทันที

มีความรู้สึกว่าล้างมือเท่าไหร่ก็ไม่สะอาด กลิ่นมันติดจมูกข้าพเจ้า
ติดความรู้สึก ติดไปทุกรูขุมขนในร่างกาย
ข้าพเจ้าต้องอาบน้�าฟอกตัวอยู่นานสองนาน

ชโลมสบู่เหลว สบู่ก้อน ยาฆ่าเชื้อ ใส่ตัวเองจนมั่นใจว่า
กลิ่นนั้นจะไม่ตามหลอกหลอนข้าพเจ้าอีก

จริงแล้วประสบการณ์เช่นนี้ก็สอนใจข้าพเจ้ายิ่งนัก
บาปก็เหมือนกับกลิ่นเหม็นæร้ายกาจที่น่ารังเกียจ

เมื่อข้าพเจ้าเข้าใกล้บาปนั้น ข้าพเจ้าก็เหม็นไปด้วยกลิ่นของความชั่วร้าย
พระคริสตเจ้าคือธารน้�าใส คือสบู่เหลว  คือยาฆ่าเชื้อที่จะช�าระล้างบาปร้ายของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นคนบาป ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป
ขอพระคริสตเจ้าโปรดทรงช�าระวิญญาณข้าพเจ้าให้ใสสะอาด

แล้วข้าพเจ้าจะเป็นปรับเปลี่ยนตัวเองให้ขาวสะอาดพอด้วยความรักของพระองค์
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“¢Í¾ÃÐÍ§¤�·Ã§ª‹ÇÂ¼ÙŒÃÑºãªŒãËŒ¾Œ¹¨Ò¡¤ÇÒÁ¨Í§ËÍ§
ÍÂ‹ÒãËŒ¤ÇÒÁ¨Í§ËÍ§¹Õé¤ÃÍº§íÒ¢ŒÒ¾à¨ŒÒàÅÂ

à¾×èÍ¢ŒÒ¾à¨ŒÒ¨Ðä´ŒäÁ‹ÁÕ·ÕèµíÒË¹Ô ºÃÔÊØ·¸Ôì¾Œ¹¨Ò¡ºÒ»Ë¹Ñ¡”

(Ê´Ø´Õ 19:13)

ในช่วงเตรียมเข้าสู่การเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม
พระสงฆ์หลายท่านพยายามเน้นย้�าให้สัตบุรุษเคร่งครัดในศาสนพิธี

ไตร่ตรองขั้นตอนในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อย่างตั้งใจ
และเข้าใจสัญลักษณ์ที่เราปฏิบัติในพิธีกรรมนั้น
ข้าพเจ้าจ�าได้ว่าพ่อของข้าพเจ้าเคยสอนข้าพเจ้าว่า

ก่อนพระสงฆ์จะอ่านพระวรสาร
ในขณะที่เราท�าเครื่องหมายกางเขนที่หน้าผาก  ปาก และหน้าอก

เราต้องระลึกเสมอว่า เมื่อเราท�าเครื่องหมายที่หน้าผาก
เราจะต้องจดจ�าพระวาจานั้นไปใช้ประมวลผลในสมองให้คิดแต่สิ่งที่ดี

เมื่อเราท�าเครื่องหมายกางเขนที่ปาก
ให้เราระลึกเสมอว่าเราจะพูดแต่สิ่งที่ดีดี นั้นคือการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า

และเมื่อเราท�าเครื่องหมายกางเขนที่หน้าอก
ให้เราระลึกเสมอว่า เราจะน�าพระวาจานั้นไปปฏิบัติจนเป็นกิจการที่ดี

ที่ถูกกลั้นกรองออกมาจากใจที่บริสุทธิ์
ข้าพเจ้าจึงมักจะพูดทุกครั้งว่า ขอให้ลูกคิดแต่สิ่งที่ดีดี(ตอนท�ากางเขนที่หน้าผาก)

พูดแต่สิ่งที่ดีดี (ตอนท�ากางเขนที่ปาก)
และท�าในสิ่งที่ดีดี (ตอนท�ากางเขนที่หน้าอก)

มีเพลงæหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ยินตั้งแต่ยังเล็กในคาบเรียนค�าสอน
จวบจนปัจจุบันก็ยังพอได้ยินอยู่บ้าง แต่จ�าเนื้อหาได้ไม่ถูกต้องนัก

“´Ç§µÒ¹ŒÍÂæ¹Õé¨ŒÍ§ÁÍ§¾ÃÐÍ§¤�
á¢¹¹ŒÍÂæ ¹ÕéãªŒ·íÒ§Ò¹·Ø¡ÇÑ¹

¢ÒàÅç¡æ ¹ÕéãªŒà´Ô¹µÒÁ·Ò§¾ÃÐÍ§¤�
ÅÔé¹¹ŒÍÂæ¹ÕéÁÕäÇŒ¾Ù´¤ÇÒÁ¨ÃÔ§
ã¨¹ŒÍÂæ¹ÕéÁÕäÇŒà¾×èÍÃÑ¡¾ÃÐÍ§¤�
ÊÔè§¹ŒÍÂæ¹Õé¢ÍÁÍº¶ÇÒÂ¾ÃÐÍ§¤�

â»Ã´ãËŒ¨ÃÔ§ã¨ «×èÍÊÑµÂ�áÅÐÃÑ¡¾ÃÐÍ§¤�”
เมื่อยังเล็กชีวิตก็ดูบริสุทธิ์ อวัยวะน้อยæในร่างกาย

ก็มีไว้เพื่อสรรเสริญพระเจ้า
ความสดใสร่าเริง และแววตาที่ซื่อก็มอบถวายให้พระเจ้าทั้งครบ

อย่าให้วันเวลากลืนกินความบริสุทธิ์ สดใส ร่าเริง และความซื่อตรงนั้นไปอีกเลย
ลูกจะกลับไปหาพ่อ ลูกจะกลับไปหาพ่อ
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22	ปของเสนทางแหงความเชื่อ
ข้าแต่พระเป็นเจ้า วันที่ 2 มิถุนายน 2018 ที่ผ่านมานี้ เป็นวันครบรอบ 22 ปีแห่งการเป็น

ลูกของพระองค์คนหนึ่งของลูก เป็น 22 ปีแห่งพระพรในชีวิตของลูกอย่างหาที่สุดมิได้!
ทุกæ ปีลูกจะส�ารวจตัวเอง มองย้อนหลังและสรุปกับตัวเองว่าในปีที่ผ่านมา ลูกได้เรียนรู้

อะไรไปบ้าง และที่ส�าคัญที่สุด เส้นทางแห่งความเชื่อของลูก (My Journey of Faith) ยังคง
ชดัเจน มไิด้½‡าฟางไปด้วยหมอกมัวทีค่รอบคลมุหรอืไม่ และ ณ วนันี ้ในวยัท่ีเลยการบรรลนุติิภาวะ
ของการเป็นคริสตชนแล้ว ลกูขอเขยีนบทสวดบทนีถ้วายแด่พระองค์ด้วยหวัใจทีเ่ปี›ยมไปด้วยความรกั
ความกตญั�วู่า ไม่ว่าจะมใีครโยนอะไร จะเป็นขอนไม้ คบเพลงิ หรอืแม้แต่ระเบิดปรมาณเูข้ามายงั
เส้นทางแห่งความเชือ่ของลกู จิตใจและจิตวญิญาณของลกูทีเ่ดนิทางต่อเนือ่งบนเส้นทางแห่งความเชือ่นี้ 
ก็จะขอเดินต่อ เพื่อให้บรรลุถึงเป‡าหมายปลายทางอย่างมั่นคงและหนักแน่น นั่นคือ การได้ไปรับใช้
พระองค์บนสวรรค์

ลกูจ�าได้ชดัเจนวนัทีล่กูกลบัจากการรบัศลีล้างบาปที ่Chapel ของมาแมร์ทีป่ระเทศบ้านเกดิ
ของท่าน มาแมร์ผูน้ีเ้ป็นผูส้อนหนงัสอืลกูและเป็นผูห้ว่านเมลด็แห่งความเชือ่ในใจของลกูเมือ่หลายปีก่อน 
ค�าถามแรกทีล่กูถามพระสงฆ์ผูส้อนค�าสอนแก่ลกูคอื “คณุพ่อคะ ทางคาทอลกิเรามพีระคมัภร์ีฉบบัสมบรูณ์
ไหมคะ?” ค�าตอบคอื ไม่ม ีอกีเกอืบ 2 ทศวรรษต่อมาลกูจึงได้พระคมัภร์ีคาทอลกิฉบับสมบูรณ์สมใจ

ในพธิบีชูาขอบพระคณุทกุครัง้ หน้าท่ีท่ีส�าคญัท่ีสดุของพระสงฆ์อย่างหนึง่คอื การเทศน์สอน
ถึงพระวาจาของพระเจ้าให้สัตบุรุษทราบและน�าไปปฏิบัติตาม ถามว่าพระวาจาของพระเจ้ามีทั้งเล่ม
ในพระคัมภีร์ ฟังเพียงประโยคสองประโยค สัปดาห์ละครั้ง พอเพียงไหมกับการด�าเนินชีวิตตาม
ค�าสั่งสอนของพระเยซูเจ้า? ลูกเองคิดว่า ไม่พอ ดังนั้นลูกจึงค่อนข้างแปลกใจที่เพื่อนæ คาทอลิก
ส่วนใหญ่ไม่อ่านพระคัมภีร์!

หลายคนทีล่กูถามตอบว่า ครอบครวัของพวกเขาไม่มใีครอ่านพระคมัภร์ีเลย คงไม่ต้องหรอก... 
ไปวดัฟังคณุพ่อเทศน์กพ็อแล้ว และถ้าจะอ่านกไ็ม่ทราบจะเริม่อ่านอย่างไร แต่มคีนหนึง่ท่ีเหตุผลการ
ไม่อ่านพระคัมภีร์เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ลูกคิดไม่ถึง เธอบอกลูกว่าเธอเป็นคาทอลิกที่ใจศรัทธามาก 
เธอจึงไม่อ่านพระคมัภร์ี ลกูงง จงึถามว่าเธอหมายความว่าอะไร เธอตอบลกูว่า หากทราบเรือ่งพระเยซู
มากขึน้ เป็นต้นว่า เรือ่งการไปคว�า่โต�ะบรรดาพ่อค้าท่ีหน้าพระวหิาร อาจท�าให้ความรูส้กึของเธอเกีย่วกบั
พระเยซเูปลีย่นไป ดงันัน้ การทีเ่ธอมคีวามรูส้กึว่าพระเยซูทรงพระทัยด ีกด็แีละเพยีงพอแล้ว ลกูจึง
บอกกบัเธอว่า การศกึษาพระคมัภร์ีนัน้จะท�าให้เธอและครอบครวัรูจ้กัพระเยซเูจ้าได้ดแีละลกึซึง้กว่า
แค่พระทัยดเีสยีอกีและเพือ่นอืน่æ อกีหลายคนทีล่กูถามทัง้ในและต่างประเทศต่างตอบเช่นเดยีวกนั
ว่า “แต่ไหนแต่ไรมา คาทอลิกก็ไม่อ่านพระคัมภีร์อยู่แล้ว!”

ทกุครัง้ทีล่กูถามเรือ่งการอ่านพระคัมภร์ีและได้รบัค�าตอบเช่นนี ้ลกูอดไม่ได้ท่ีจะคดิถงึ (My 
Journey of Faith) หรือเส้นทางแห่งความเชื่อของลูก ในปีแรกสุดที่ลูกได้รับศีลล้างบาปใหม่æ 
และลูกเริ่มเขียน “บทสวดของฉัน” โดยมีพระวาจาของพระเจ้าประกอบทุกบท เพราะนั่นแหละคือ
สิ่งส�าคัญที่สุด มีผู้น�าฆราวาสมาบอกกับลูกว่าสิ่งที่ลูกท�านั้นไม่ใช่เป็นวิถีปฏิบัติของคาทอลิก ลูกจ�า

จดหมายจากผูอาน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน
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ได้ว่า ลูกตกใจมาก ถอยกรูดเกือบหลังติดก�าแพง แต่หลังจากได้สวดอธิษ°านภาวนาอย่างเข้มข้น
แล้ว ลูกสรุปกับตัวเองว่า แม้การศึกษาพระคัมภีร์จะไม่ใช่วิถีปฏิบัติในชีวิตของคาทอลิก ลูกขอเป็น
ลูกของพระองค์คนหนึ่งที่จะประพÄติปฏิบัติตนเป็นคาทอลิกที่ดี แต่จะเป็นคาทอลิกที่ดีที่อ่านและ
ศึกษาพระคัมภีร์ก็แล้วกัน

สองทศวรรษผ่านไป ในชัว่ขยบิตา ลกูค้นพบว่า การอ่านและศกึษาพระคมัภร์ีและพยายาม
น�าพระวาจาของพระเจ้ามาประพÄติปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันนี่แหละท่ีท�าให้ลูกสามารถมีความเชื่อ
ความศรัทธาทีล่กึซึง้และหนกัแน่นได้ มฉิะนัน้แล้ว ในโลกปัจจบุนัและโดยเฉพาะในประเทศไทยของ
เราที่ประชากร 95% ไม่ใช่คริสตชน อะไรล่ะจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเราให้แนบสนิทกับพระเจ้าได้?

ลูกได้ค้นพบพระเจ้าในใจลูกก็เพราะการอ่านพระวาจานี่แหละ กับเพื่อนที่เคยเป็นคาทอลิก
แล้วกลายเป็นศาสนิกชนศาสนาอื่นในปัจจุบัน หรือกับเพื่อนที่นับถือศาสนาหลักของประเทศไทย 
ลูกมีค�าอธิบายเกี่ยวกับพระเจ้าของเรา หรือค�าสั่งสอนของพระองค์ที่จะอธิบายโต้ตอบกับพวกเขา 
กับเพื่อนæ ในสังคมที่ทราบเรื่องราวชีวิตของลูก ลูกสามารถน�าพระวาจาของพระเจ้าจากพระคัมภีร์
เป็นหลักและเรื่องราวของลูกเองเป็นรองในการสรรเสริญพระองค์ จากทุกเหตุการณ์ในชีวิตของลูก 
ในปัจจุบัน ลูกเห็น Providence อันยิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่เหนือชีวิตของลูก และที่ลูกเข้าใจได้ 
ก็เพราะพระวาจาของพระองค์ที่ลูกได้เพียรศึกษามากว่าสองทศวรรษนี่แหละ ลูกยังมองไม่เห็นเลย
ว่าลูกจะมีความเชื่อความศรัทธาในพระองค์ได้ลึกซ้ึงเพียงนี้ได้อย่างไรหากลูกไม่ได้อ่านหรือศึกษา
พระคัมภีร์เลย

 ลูกยังคงจะเดินต่อในเส้นทางแห่งความเชื่อของลูก (My Journey of Faith) โดยการ
ยดึเอาพระวาจาของพระองค์เป็นหลกัและเป็นแนวทางการด�าเนนิชวีติครสิตชนของลกูไปตลอดชวีติ
ท่ีเหลอืของลกู และในปลายเดอืนมถินุายน 2018 นี ้ลกูจะเดนิทางไปหามาแมร์ผูป้ลกูเมลด็แห่งความ
เชื่อในใจของลูกเมื่อครึ่งศตวรรษก่อน ซึ่งขณะนี้ท่านอายุถึงวัย 91 ปีแล้ว พระองค์ประทานพระพร
มายังลูกผ่านมาแมร์ท่านนี้ ซึ่งเป็นทั้งครู ทั้งแม่ และแม่ทูนหัวของลูก ลูกจึงขอแสดงความกตัญ�ู
ต่อทั้งพระองค์และมาแมร์ในวัย 22 ปี (แห่งความเชื่อ) ของลูกโดยการไปเยี่ยมมาแมร์ในครั้งนี้

ขอพระองค์ได้โปรดประทานพระพรแก่มาแมร์แม่ทูนหัวของลูกท่านนี้ ให้มีสุขภาพแข็งแรง
และแก่ลกูและลกูสาว ตลอดจนซสิเตอร์อกี 2 ท่าน ทีจ่ะเดนิทางไปครัง้นีด้้วยเทอญ และโปรดประทาน
พระพรและแสงสว่างแก่ลกูตลอดการเดินทางในเส้นทางแห่งความเช่ือของลกู (My Journey of Faith) 
ตลอดชีวิตที่เหลือของลูกเทอญ

“·‹Ò¹·ÕèÃÑ¡·Ñé§ËÅÒÂ ¨§àÊÃÔÁÊÃŒÒ§µ¹àÍ§¨Ò¡¾×é¹°Ò¹¤ÇÒÁàª×èÍÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸ÔìÂÔè§¢Í§·‹Ò¹ 
¨§Í¸ÔÉ°Ò¹ÀÒÇ¹Òã¹¾ÃÐ¨Ôµà¨ŒÒ ¨§ÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡ÍÂ‹Ò§ÁÑè¹¤§ã¹¾ÃÐà¨ŒÒ” (ÂÙ´Ò 1:20-21)

“¨§ÂÖ´¾ÃÐÇÒ¨ÒáË‹§ªÕÇÔµÁÑè¹äÇŒ à¾×èÍ¢ŒÒ¾à¨ŒÒ¨Ðä´ŒÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹ÇÑ¹¢Í§¾ÃÐ¤ÃÔÊµà¨ŒÒÇ‹Ò 
¢ŒÒ¾à¨ŒÒÁÔä´ŒÇÔè§áÅÐµÃÒ¡µÃíÒ·íÒ§Ò¹â´Âà»Å‹Ò»ÃÐâÂª¹�” (¿�ÅÔ»»‚ 2:16) 

         ÍÒáÁ¹
         ÅÙ¡¢Í§¾ÃÐÍ§¤�¤¹Ë¹Öè§
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