




พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ประจําปี	ค.ศ.	2018	ธันวาคม

เพื่อผู้อุทิศตนทํางานในการถ่ายทอดความเชื่อ	จะได้พบภาษาที่เหมาะสม

กับสถานการณ์ยุคปจจุบัน	โดยอาศัยการเสวนากับวัฒธรรม

	

“โลกทุกวันนี้มี	“ประกาศกตัวปลอม”	จํานวนมาก	อาทิ	

คนที่ทําตัวเปนผู้นํา	ทําตัวเปนนักบุญจอมปลอม	

ซึ่งโน้มน้าวจิตใจผู้คนให้คล้อยตาม	กระนั้น	เราต้องอย่าหลงไปตามคนพวกนี้เด็ดขาด	

เพราะเราต้องติดตามพระเยซูเท่านั้น	”

ข้อคิด จ�กสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส
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ขุมทรัพย์	
พระคัมภีร์ 2018
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เนหะมีย์นําผู้ซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เปนเจ้า

กลับบ้านกรุงเยรูซาเล็ม
 (นหม 2:11-20)

หลังจากอาณาจักรเปอร์เซียเข้าท�าลายบาบิโลนแล้ว พวกเขาก็ปล่อยชาวอิสราเอลที่เป็นเชลย
ให้ได้กลับบ้านไปสร้างพระวิหารกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ (ปี 520-515 ก่อน ค.ศ.) การกลับไปกรุง
เยรูซาเล็มคร้ังนี้ชาวอิสราเอลจ�านวนมากไม่อยากกลับไปแล้ว เพราะการเป็นเชลยในกรุงบาบิโลน 
50 ปีนั้นบางคนก็อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้แล้ว ลูกหลานที่โตขึ้นมาก็กลายเป็นคนพูดภาษาอื่น หน�าซ�้า
บ้างก็มีที่ดินตั้งรกรากในบาบิโลนเรียบร้อยแล้ว ไม่มีใครอยากกลับไปสร้างบ้านแปลงเมืองในกรุง
เยรูซาเล็มที่พังพินาศ มันเป็นการกลับไปเริ่มต้นนับศูนย์นับหนึ่งกับชีวิตอีก

แต่กย็งัมคีนทีซ่ือ่สตัย์ต่อองค์พระผูเ้ป็นเจ้าส�านกึว่า ทีน่ัน่เป็นบ้านของเรา เป็นทีท่ีพ่ระประทาน
แผ่นดินพระสัญญาให้แก่พวกเขา คนซื่อสัตย์กลุ่มเล็กน้อยที่พระคัมภีร์กล่าวถึงนี้ โดยการน�าของ
เอสราผูเ้ป็นอาลกัษณ์ และเนหะมย์ีผูเ้ป็นนายกองก่อสร้าง ได้กลบัไปสร้างพระวหิารขึน้มาใหม่ โดย
เอสราเปรียบเหมือนผู้น�าจติวญิญาณ เพราะท่านเป็นผูท้ีย่งัอ่านพระคมัภร์ีธรรมบัญญตัขิองโมเสสได้ 
ในขณะที่คนอื่นอ่านภาษาÎีบรูไม่ออกแล้ว เอสราอ่านพระธรรมบัญญัติและสอนใจชาวอิสราเอลให้
มีก�าลังใจในการฟ„œนฟูชาติกลับคืนมาใหม่อีกครั้ง ส่วนเนหะมีย์เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างประตูกรุง
เยรูซาเล็ม ประตูพระวิหารและตัวพระวิหารอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชากรของพระผู้เป็นเจ้า 
ถ้ามีพระวิหารก็ท�าให้คิดได้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่กับพวกเขา

ในภาพนี้กุสตาฟ โดเร เล่าเหตุการณ์ใน นหม 2:11-20 คือ เนหะมีย์มิได้บอกความคิดในใจ
แก่ผู้ใด ไม่มีใครคอยช่วยเหลือ และโดยล�าพังท่านได้ขี่ลาออกส�ารวจประตูก�าแพงกรุงเยรูซาเล็มที่
ถกูไฟเผาท�าลาย เมือ่กลบัมากไ็ม่มใีครทราบว่าท่านไปไหนหรอืท�าอะไรเพราะเป็นเวลากลางคนื จาก
นัน้เนหะมย์ีจงึวางแผนซ่อมแซมบ้านเมืองท่ีถกูท�าลายนัน้ ท่ามกลางเสยีงหัวเราะเย้ยหยนัของผู้ท่ีมอง
ไม่เห็นความเป็นไปได้ในปณิธานอันแน่วแน่แห่งดวงใจของท่านครั้งนี้

ข้าแต่พระเจ้า การได้กลบับ้านเป็นเหมอืนความ½ันทีเ่ป็นจรงิ และในความจรงินัน้ยงัมอีปุสรรค
ความยากล�าบากที่ท้าทายรอคอยอยู่ แต่ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระองค์ย่อมไม่ได้รับความอับอาย 
เนหะมีย์ออกส�ารวจความเสยีหายทีม่องไม่เห็นทางว่าจะฟ„œนฟกูรงุเยรซูาเลม็ขึน้มาได้อย่างไร แต่ขณะ
ที่ท่านขี่ลาออกไปคนเดียวยามค�่าคืนนั้น บางที ท่านอาจร้องไห้และก่อเกิดความกล้าหาญที่จะท�าการ
นี้ให้ส�าเร็จ สิ่งเดียวที่ท่านกล้าตัดสินใจเช่นนี้ก็คือความรักและความซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า 
ขอพระองค์โปรดให้ลูกรู้จักคิดถึงความรับผิดชอบที่ลูกต้องบูรณะชีวิต ครอบครัวและสังคมของ
ลูกด้วยเทอญ 
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อันเนื่องม�จ�กปก Cover Story

ปกหน้า

คริสต์มาสยังคงเป็นความชื่นชมยินดีของมวลมนุษย-
ชาติโดยเฉพาะคริสตชนไม่เสื่อมคลาย เรายินดีมิใช่เป็น
เหตกุารณ์ส่งเสรมิธุรกจิการค้าช่วงเทศกาลครสิต์มาส เราชืน่ชม
ยินดีเพราะพระเจ้าเสด็จมาเป็นมนุษย์เหมือนเรา เพื่อจะทรง
มอบชีวิตเป็นเพื่อนในความทุกข์ยากล�าบากกับเรามนุษย์และ
มอบชีวิตเพื่อรับใช้ไถ่บาปแก่มนุษย์ทั้งมวล พระเจ้าทรงเข้า
มาในประวัติศาสตร์ รับเอาเนื้อหนังเป็นมนุษย์เหมือนเรา 
ปีนี้อุดมศานต์จึงเลือกเอารูปแสดงความเป็นมนุษย์ของ
พระกุมารเจ้าบังเกิดในพระครรภ์ของพระนางมารีย์ และมี
นกับญุโยเซฟเป็นบิดาผูดู้แลเอาใจใส่ครอบครวั ภาพครอบครวั
ของคนยากจนแต่ร�า่รวยความรกัในจติใจก่อเกดิความสขุสงบ
สนัต ิครสิต์มาสจงึมคีวามหมายความสขุในครอบครวัทบัซ้อน
อยู่ตลอดมา ที่สุดเพราะพระเจ้าทรงไถ่บาปเรากลับมาเป็นลูก
ของพระ เราจงึมีครอบครวัที่สมบูรณท์ี่สุดในองค์พระบิดาเจ้า 
เมอร์รี่คริสต์มาส 2018 แด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน

ปกหน้าใน

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงวางพระรูปพระ
กุมารบนรางหญ้าท่ีท�าขึ้นอย่างงดงาม ก่อนจะทรง
ก้มลงจูบเท้าพระกุมารแสดงความรักและเคารพ
พระรูป พระองค์ทรงหยุดชั่วครู่ เราไม่ทราบว่า
พระองค์ทรงคิดอะไรในขณะนั้น แต่สอนเราว่าปีนี้
เข้าไปจูบพระกุมารอย่ารีบæ คุกเข่าสวดร�าพึงสัก
เล็กน้อย ใช้สายตาจ้องมองดูพระรูปพระกุมารน้อย
แล้ววอนขอจากพระองค์ พระองค์เสด็จมาบังเกิด
เพื่อให้เราอยู่แล้ว ให้ได้แม้ชีวิตของพระองค์เองใน
หนทางกางเขนตั้งแต่วินาทีแรกที่ประสูติมาในกาล
เวลาและยังทรงให้เราต่อเนื่องไปตราบนิรันดร์
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เดินต่อไป
ช่วงปลายปี ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ อาจารย์ทางด้านศิลปะคนหนึ่งที่ได้ยินชื่อเสียงมานาน

ทั้งในด้านการท�าดนตรีในแนวโอเปร่า หรือในงานเขียนนวนิยายภาษาอังกÄษ แต่มาพีค æ ตรงที่ท่าน
มีโอกาสน�าเพลงและการบันทึกเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ท้องสนามหลวง ที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พูด
คุยกันก็เพราะว่าท่านก�าลังจะมีงานละครเพลง “Jesus Christ Superstar” บนเวทีที่ประเทศไทย
ของเรานี่เอง กระซิบกันดัง æ ว่า น่าจะเป็นเวอร์ชั่นท่ีขอลิขสิทธ์ิมาอย่างจริงจังจากเจ้าของผลงาน
อย่าง Andrew Lloyd Webber

ช่วงวัยพอเลยหลักสี่มาแล้ว (หมายถึงอายุเกิน 40 - ผู้เขียน) มีคนเปรียบเทียบไว้ว่า เหมือน
เลข 4 เป็นยอดเขา ถ้าตวัเลขของอายเุกนิกว่านัน้เป็นช่วงเดนิลงเขาแล้ว ฟังดเูหมอืนช่วงขาลงเลย (Îา) 
ถ้ามองเร่ืองตัวเลขและความเสื่อมถอยของร่างกายอาจเป็นได้ แต่ถ้ามองที่ทักษะและความเข้าใจชีวิต 
ผมเช่ือว่า ยิง่ผ่านวันในชีวิตมากแค่ไหนเรากต้็องลุม่ลกึมากเท่านัน้ ผมสงสยัเหมอืนกนัว่า ท�าไมคนอย่าง
ÍÒ¨ÒÃÂ�ÊÁà¶Ò ÊØ̈ ÃÔµ¡ØÅ ถงึสนใจและเลอืกท่ีจะน�าเรือ่งราวในเชิงครสิตศาสนามาน�าเสนอ มาจัดการแสดง 
พอได้คยุ ได้ปะตดิปะต่อเร่ืองราว จากการร�า่เรยีนจบมา การอยากจะเหน็สงัคมไทยพ²ันาทางด้านดนตรี
ไปสูส่ากลแบบผสมผสานและพร้อมกบัคนในวยัเดยีวกนัอย่าง ÍÒ¨ÒÃÂ�́ ¹Ù ÎÑ¹µÃÐ¡ÙÅ ÍÒ¨ÒÃÂ�ºÃÙÊ á¡ÊµÑ¹ 
ห้วงเวลาแห่งความจริงท�าให้พวกเขาเหล่านัน้ต้องปรบัทศิ แต่ในวนันีเ้มือ่กระแสลมพดัมายงัทิศทางท่ีเขา
เคยมองว่าล�า้ไว้ การผสมผสานระหว่างดนตรไีทยกบัเครือ่งดนตรสีากล กเ็ป็นน่าสนใจ ขายได้ เป็นสิง่ที่
หลายคนเลือกเสพงานศิลป์ในแบบนั้น

บางคนบอกว่าวันเวลาจะท�าให้เราลืมบางอย่าง และจดจ�าบางอย่าง บางทีอาจจะไม่ใช่เวลา มัน
อาจจะเป็นตวัเราเองนัน้แหละ ผมเคยอ่านข้อเขยีนของนกัเขยีนคนหนึง่ทีเ่ขาเล่าเรือ่งบนัทกึความทรงจ�า 
เขาบอกว่า บันทึกนั้นอาจจะไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่แท้จริง แต่อาจจะเป็นสิ่งที่คนบันทึกเลือกมอง และ
ก็สร้างประวัติศาสตร์จากความทรงจ�าของตัวเอง โห ...อันนี้ผมเห็นด้วยเลย แต่จะมีกี่คนที่มีโอกาสได้
เขียนบันทึกความทรงจ�าของตัวเองเป็นหน้าประวัติศาสตร์ให้กับโลก

อุดมศานต์ครบ 100 ปีกับการเฉลิมฉลองในงานวันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 พร้อมบุคคลใน
ความทรงจ�าทีค่ณะกรรมการกองทนุสิง่พมิพ์คาทอลกิสร้างสรรค์ได้ร่วมแสดงความกตัญ�ใูนโอกาสจะ
อายุครบ 90 ปีในปี 2019 นี้ คงเป็นอีกวาระส�าคัญหนึ่ง แต่เมื่อวันเวลาล่วงเลยผ่าน คนท�างานก็ยังคง
ก้มหน้าท�างานรับใช้พระศาสนจักรด้านสื่อสารสังคมต่อไป ถ้า Time จะให้เกียรติลงปกบุคคลแห่งปี
ในทกุæ ปี อดุมศานต์ในปีนีบ้คุคลแห่งปีคงหมายถงึคนท�างานเบือ้งหลงัทกุคน ทีท่�าต่อไป มุง่มัน่ อดทน 
สร้างสรรค์ ฟัน½†าอปุสรรค โดยใครจะเห็นหน้าหรอืได้ยนิเสยีงปรบมอืดงัเบาแค่ไหนกไ็ม่ส�าคญั ส�าคญั
คือ พันธกิจสร้างสรรค์ที่วางอยู่ข้างหน้า และผู้อ่าน ผู้เป็นก�าลังใจให้กับเรา ผู้สนับสนุนที่ทั้งส่งเสียง
และเงียบงัน แต่วันเวลาตลอด 100 ปีได้ท�าให้เราพบแล้วว่า งานส�าคัญไม่ได้เริ่มและท�าจากคนส�าคัญ 
มีคนเล็ก æ มากมาย หมุนกงล้อชีวิตให้เดินหน้าต่อไป ไม่ว่าการเดินหน้านั้นจะขึ้นเขา ผ่านหลักสี่ 
หรือลงเขา แต่มันยังคงด�าเนินต่อไป อย่างไม่มีทีท่าว่าจะต้องหยุดหรือล้มเลิก

 ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃºÃÔËÒÃ
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เดือนธันว�คม

ฉลองนักบุญ
ฟรังซิสเซเวียร์	

พระสงฆ์และองค์อุปถัมภ์
มิสซัง	/	
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ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า วันสิ้นปี

วันคล้ายวันพระราชสมภพของ	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	

วันพระคริสตสมภพ

วันที่	3	ธันวาคม

วันที่	17	ธันวาคม

วันที่	30	ธันวาคม วันที่	31	ธันวาคม

วันที่	5	ธันวาคม

วันที่	25	ธันวาคม

วันที่	10	ธันวาคม

วันที่	15	ธันวาคม

วันที่	8	ธันวาคม
3

17

30 31

5

25
10 15

8

วันรัฐธรรมนูญ	/		
วันคล้ายวันเกิดของ
พระสังฆราชซิลวีโอ	
สิริพงษ์	จรัสศรี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	

ขอเชิญร่วมขอบพระคุณ
พระเจ้าโอกาสวั	นครบรอบปี	
การถวายอาสนวิหาร
อัสสัมชัญ	และฉลอง
ศาสนนามพระคาร์ดินัลฟรังซิส
เซเวียร์	เกรียงศักดิ์	โกวิทวาณิช	
วันเสาร์ที่	15	ธันวาคม	
เวลา	10.00	น.	
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ	

สมโภชพระนางมารีย์
ผู้ปฏิสนธินิรมล	
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สกูป
คุณพ่ออนุช� ไชยเดช

วันเพื่อนอุดมสาร	ครั้งที่	14	

“100	ปี	อุดมศานต์	
ด้วยใจระลึกคุณพระคาร์ดินัล”
¾ÃÐ¤ÒÃ�́ Ô¹ÑÅäÁà¡ÔéÅ ÁÕªÑÂ ¡Ô̈ ºØÞªÙ ÂíéÒ ÍǾ ÁÊÒÃ

ÁÕÊÀÒ¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒª¤Ò·ÍÅÔ¡áË‹§»ÃÐà·Èä·Âà»š¹
à Œ̈Ò¢Í§ ÍǾ ÁÊÒÃÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ×èÍÁÇÅª¹»ÃÐà·Èä·Â
à»š¹¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº ÍØ´ÁÊÒÃÁÕºÃÃ´Ò¤ÃÔÊµª¹à»š¹
ÊÁÒªÔ¡ áÅÐÍØ´ÁÊÒÃÁÕà¾×èÍ¹ «Öè§ÇÑ¹¹Õé¹Ñè§ÍÂÙ ‹ã¹
ËŒÍ§¹Õé àÃÒ¢ÍºÍ¡Ç‹Ò ÍØ´ÁÊÒÃÀÙÁÔã¨ ª×è¹ã¨ ´Õã¨ 
·ÕèÁÕà¾×èÍ¹ÍØ´ÁÊÒÃà»š¹Ë¹Öè§à´ÕÂÇ ÁÕà¾×èÍ¹ÍØ´ÁÊÒÃ
¤ÍÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ ¢Í¢Íºã¨·Ø¡æ ¤¹ ̈ Ò¡àËµØ¡ÒÃ³�¹Õé 
ÍØ´ÁÊÒÃ¨Ö§ÁÑè¹ã¨Ç‹Ò¨Ð¾Ñ²¹Ò ¨Ð¡ŒÒÇË¹ŒÒ áÅÐ¨Ð
à»š¹à¾×èÍ¹·Õè´Õ à¾×èÍ¹¤Ù‹ã¨ ¢Í¾ÃÐà¨ŒÒà»š¹¡íÒÅÑ§ã¨ 

 พระคาร์ดินลัไมเกิล้ มีชยั กจิบุญช ูเป็นประธาน
พิธีบูชาขอบพระคุณ วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 14 

“100 ปี อุดมศานต์ ด้วยใจระลึกคุณ
พระคาร์ดินัล” (พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 
ผู ้ก ่อต้ังกองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร ้างสรรค์) 
วนัเสาร์ท่ี 17 พÄศจิกายน 2018 พธีิบูชาขอบพระคณุ 
ณ อาสนวหิารอสัสมัชญั และงานฉลอง ณ โรงเรยีน
อสัสมัชญั พร้อมด้วยพระสงัฆราช พระสงฆ์ นกับวช
ชาย-หญิง และสัตบุรุษจ�านวนมาก เมื่อวันเสาร์ที่ 
17 พÄศจิกายน 2018 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ และ
โรงเรยีนอสัสมัชญั โดย ́ Ã.à·àÃ«Ò ÇÔÃÑª¹Õ ¾ÃËÁÊØ¹·Ã 
เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน 

พระคาร์ดินัลให้ข้อคิดในบทเทศน์ว่า “ใน
°านะที่เราเป็นบุตรธิดาของพระเจ้า เราได้รับเรียก
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ให้ส่ือสารกับทุกคน เพราะการสื่อสารคือ พลังที่
สร้างสะพาน เพื่อเชื่อมต่อให้เราได้พบปะและเป็น
หนึง่เดียวกนั นบัว่าเป็นสิง่งดงามเพยีงใด เมือ่ผูค้น
พยายามจะสร้างสันติและความปรองดองให้เกิดขึ้น
ในครอบครัว ชุมชนและในสังคม 

และในโอกาสพิเศษที่อุดมสาร เครื่องมือ
ส่ือสารของคาทอลกิไทยได้ด�าเนนิกจิการครบ 100 ปี 
จึงเชญิชวนเราครสิตชนเป็นหน่ึงเดยีวกัน ร่วมโมทนาคณุ
องค์พระผู ้ เป ็นเจ ้า ส�าหรับพลังแห่งความรัก 
และพระเมตตาของพระองค์ที่สัมผัสได้ผ่านทางผู้มี
น�า้ใจด ีเพือ่นอดุมสารทกุæ ท่าน ทีไ่ด้ให้การสนบัสนนุ
งานด้านสิ่งพิมพ์ของพระศาสนจักรเสมอมา 

 ขอให้พิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้ ได้เป็น
สะพานเช่ือมต่อระหว่างความรักของพี่น้องที่มีต่องาน
ส่ือสารมวลชนของพระศาสนจกัร และสานต่อไปเพือ่จะ
เกิดสันติสุข และความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัว
มนุษยชาติ นี่คือจุดประสงค์ นี่คือความหมาย 
ทีว่นันีค้ณะสือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทยได้จดัพธีิ
มิสซา และพีน้่องกพ็ร้อมทีจ่ะรบัฟัง พร้อมท่ีจะเข้าใจ 
และพร้อมทีจ่ะปฏิบตัต่ิอæ ไปในชีวิตของเรา เพือ่ให้
กจิการส่ือมวลชนของพระศาสนจกัรในประเทศไทย 
ได้เป็นเครื่องมืออันส�าคัญ และมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ให้สังคมได้รู้ว่า องค์พระเจ้านั้นคือองค์ความรัก 
องค์พระเจ้านั้นมิใช่ใครอื่นไกล คือพระบิดาของเรา
มนษุย์ทกุคน และเราแต่ละคนนัน้ล้วนแต่เป็นพีน้่อง
ในครอบครัวเดียวกัน 

 ในข้อความนี ้เราพดูถงึเครือ่งมอื ทีเ่ป็นสือ่
ให้เราได้ท�าอะไรกนับ้าง ได้ด�าเนนิอะไรกนับ้าง แต่ว่า
สือ่ทีแ่ท้จรงิ องค์สือ่ร้อยเปอร์เซน็ต์นัน้คอื “องค์นัน้” 
ซึ่งบอกให้เรารู้ว่า เราเป็นใคร สื่อนั้นบอกว่า เรามี
พระบิดา ณ สวรรค์ เป็นผู้สร้างเรา บอกให้เรารู้

ว่า องค์พระบิดาเจ้านั้นทรงรักเรา องค์พระบิดานั้น
ไม่ทอดทิ้งบุตรของพระองค์แม้แต่คนเดียว 

“องค์สื่อ” องค์นี้คือ องค์พระเยซูคริสตเจ้า 
เป็นพระองค์นี้ใช่ไหม ที่บอกให้มนุษย์ได้ทราบว่า 
เรามีพระบิดาแต่องค์เดียว เรามีองค์พระบุตรสุด
ท่ีรกัของพระบิดา เสดจ็ลงมาบังเกดิเป็นมนษุย์ เพือ่
กอบกู้มนุษย์ ให้ได้มีชีวิตนิรันดร เป็นองค์สื่อนี้
ใช่ไหม “พระเยซูครสิตเจ้า” ท่ีบอกให้เรารกักนัและกนั 
ที่บอกให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ดังนั้น สิ่งใดที่เราเป็นนั้น เราได้รับมาจาก
องค์พระเยซคูรสิตเจ้า สิง่ใดทีเ่ราจะต้องด�าเนนิชวีติ
ต่อไป เราได้รบัแนวทางการสัง่สอนขององค์พระเยซู
ครสิตเจ้า และจุดหมายปลายทางของเราไม่ใช่อะไร
อืน่ เพราะเป็นองค์พระเยซูครสิตเจ้าท่ีได้บอกกบัเรา
ว่า บ้านในโลกนี้ เป็นแต่เพียงบ้านชั่วคราว บ้าน
ท่ีแท้จริงและเป็นนิรันดร์ นั่นคือบ้านพระบิดา ที่
ใครæ ก็ตาม ที่ปฏิบัติตามน�้าพระทัยของพระบิดา
เจ้าบนแผ่นดินนี้ผู้นั้นจะมีชีวิต และเป็นพระเยซู
คริสตเจ้าใช่ไหม ที่บอกว่าใครที่เชื่อในเรา ผู้นั้นจะ
รอด ผู้นั้นจะมีชีวิต
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ดังนั้น สื่อมวลชนมีความส�าคัญ อุดมสาร
ก็มีความส�าคัญ เป็นเครื่องมือของพระศาสนจักร 
เพือ่เป็นกระบอกเสยีงเพือ่บอกให้มนษุย์ได้รูว่้า ใคร
คือพระบิดา ใครคือพระเยซูคริสตเจ้า แล้วเราต้อง
ปฏิบัติเช่นไร เพื่อจะได้ด�าเนินชีวิตตามพระธรรม
ค�าสอน ดังกล่าวนี้ 

ด้วยเหตนุี ้เราจงึพร้อมใจทีจ่ะช่วยกนัท�าให้
กระบอกเสียง “อุดมสาร” เป็นกระบอกเสียง เพื่อ
บอกข่าวดีให้โลกได้รับรู้ ได้บอกวิถีชีวิต ให้โลก
ได้รับรู้ รับทราบ และน�าไปปฏิบัติ 

ดงับทภาวนาของวันนี ้ทีเ่ราภาวนาว่า ‘โปรด
ให้ข้าพเจ้าท้ังหลาย มีความยินดีรับใช้พระองค์อยู่
เสมอ’ วันนี้หนึ่งนาที เราคิดว่า ชีวิตในอดีต เรา
พยายามรบัใช้พระองค์มากน้อยเพยีงใด? และต่อไป
ในอนาคต เรายนิดจีะรบัใช้พระองค์หรอืไม่? และใน
บทภาวนายังบอกกับเราอีกว่า ‘เพราะความสุขสันติ
จะสมบูรณ์พูนสุขและคงอยู่ถาวรได้ เมื่อข้าพเจ้า
ทั้งหลายยอมรับใช้พระผู้สร้างตลอดไป’ 

ในวันนี้ เราได้ยิน ได้ฟัง พระวรสารที่บอก
กับเราว่า ‘เราขอบอกความจริงแก่ท่านว่า คนใน

ชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงพ้นไปก่อนที่เหตุการณ์เหล่านี้จะ
เกิดขึน้ ฟ‡าดนิจะล่วงพ้นไป แต่วาจาของเราจะไม่สูญส้ิน
ไปเลย’ เมือ่เป็นเช่นนี ้ในวนันี ้เราจงึมัน่ใจในชวีติของ
เราคริสตชน ว่าอนาคตของเราจะเป็นเช่นไร อนาคต
ของเราจะปลอดภัยไหม แม้ว่าเหตุการณ์ทั้งหลาย
ในโลก ดูเหมือนว่าเป็นอุปสรรค เป็นอันตราย”

กองทนุสิง่พมิพ์คาทอลกิสร้างสรรค์ ก่อตัง้ขึน้
โดย¾ÃÐ¤ÒÃ�´Ô¹ÑÅäÁà¡ÔéÅ ÁÕªÑÂ ¡Ô¨ºØÞªÙ ซึ่งเป็น
¡Í§ทุนถาวร และจะน�าดอกเบี้ยมาใช้สนับสนุน
สือ่สิง่พมิพ์ รวมทัง้จดังาน “วนัเพือ่นอดุมสาร” คณะ
กรรมการกองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์ ซึ่ง
ประกอบด้วยคริสตชนฆราวาสที่มีน�้าใจดีเสียสละ
เข้ามาช่วยเป็นกรรมการหาทนุให้กบัการพมิพ์คาทอลกิ 
โดยรบับรจิาคจากครสิตชนท่ัวæ ไป และจดักจิกรรม
ขึ้นเป็นครั้งคราว แม้แต่ละท่านจะมีงานส่วนตัว
มากมายท่ีต้องท�า แต่กย็นิดเีข้ามาร่วมแรงร่วมใจกนั 

 การจดังาน “วนัเพือ่นอดุมสาร” เป็นกจิกรรม
หนึง่ เพือ่หารายได้ และเพือ่ปลกุจติส�านกึการมส่ีวนร่วม 
ความต่ืนตัวให้พีน้่องได้หันมาสนใจสนบัสนนุ ท้ังการ
เป็นสมาชิกอ่านหนังสือเพื่อจะได้รับประโยชน์ 
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ความรู ้ข่าวสาร และคณุค่าทีพ่ระศาสนจกัรต้องการจะ
ส่ือแก่สังคม และหาทนุเข้ากองทนุสิง่พมิพ์คาทอลกิฯ 
เป ็นกองทุนถาวรที่จะน�าดอกเบี้ยมาใช ้พั²นา
หนังสือพิมพ์อุดมสาร นิตยสารอุดมศานต์ และ
หนงัสอือืน่æ ของพระศาสนจกัรให้มากขึน้æ รวมทัง้
เพือ่พบปะสงัสรรค์กบัพีน้่องผูอ่้าน ผูส้นบัสนนุการพมิพ์ 
ผู้จัดท�า นักเขียน นักข่าว ทุกคนเปรียบเสมือน 
“เพื่อนอุดมสาร” 

 ¾ÃÐÍÑ¤ÃÊÑ§¦ÃÒª¾ÍÅ ªÒ§ ÍÔ¹-¹ÑÁ กล่าว
แสดงความยินดี และมอบตะกร้าพระกุมารทรง
บังเกิดแด่พระคาร์ดินัลมีชัย

 “ข้าพเจ้ารูส้กึยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีไ่ด้มโีอกาส
มาร่วมแสดงความยนิดใีนโอกาส “วนัเพือ่นอดุมสาร 
ครัง้ที ่14” รวมถงึแสดงความกตญั�ูและร่วมแสดง
ความยนิดโีอกาส 90 ปี ชวีติแห่งพระพร และ 60 ปี 
แห่งการบวชเป็นพระสงฆ์ของพระคุณเจ้ามีชัย 
กิจบุญชู ทั้งสองโอกาสนี้เป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ท่ี
คู่ควรแก่การเฉลิมฉลอง

 จึงสมควรอย่างยิ่งที่เราพากันมารวมกันใน
ค�า่คนืนีเ้พือ่โมทนาคณุพระเจ้าโดยการเฉลมิฉลองพธิี
บูชาขอบพระคณุ เพือ่เป็นการแสดงออกให้พระคณุเจ้า
เหน็ถงึความรกัจากใจจรงิ ความเคารพ ความชืน่ชม
ยินดีของเราส�าหรับทุกสิ่งที่พระคุณเจ้าได้กระท�าและ
แบ่งปันให้กับเราในหลายสิบปีที่ผ่านมาเพราะความ
ใจดีที่คอยรับฟังพวกเราด้วยใจกว้าง และที่โดดเด่น
ท่ีสุดคือพระคุณเจ้าเป็นนักสร้างบุคคลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหมู่สงฆ์ พระคุณเจ้าสนับสนุนกระแส-
เรียกไม่เฉพาะแต่เพื่อเป็นพระสงฆ์เท่านั้น แต่เพื่อ
กระแสเรยีกนกับวชด้วยการสนบัสนนุของพระคณุ-
เจ้าไม่ว่าจะเป็นด้านคุณธรรม ชีวิตจิต การเงิน และ
ค�าแนะน�าดุจบิดาจารึกอยู่ในดวงใจของทุกคนเสมอ

 จากประสบการณ์ของข้าพเจ้านบัตัง้แต่ทีไ่ด้
พบพระคุณเจ้าเป็นครั้งแรก ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมใน
ความเป็นมิตร การเป�ดใจกว้าง ปรีชาญาณ และ
การเสยีสละในพนัธกจิของพระคณุเจ้าเสมอ ข้าพเจ้า
ตระหนกัดว่ีาข้าพเจ้าก�าลงัพบกบัคนของพระเจ้า กบั
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พระสงฆ์ที่มีหัวใจดุจพระเยซูและแม่พระ
 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าท่ี

แผนกอุดมสาร นักเขียน ผู้สนับสนุน และคณะ
กรรมการกองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์ที่ตั้ง
ขึ้นโดยพระคาร์ดินัล

เพื่อนอุดมสารที่รัก ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจ
ผลงานของท่าน ขอสนับสนุนท่านด�าเนินพันธกิจ
แห่งการประกาศข่าวดีต่อไป ซึ่งได้แก่ความชื่นชม
ยนิดีแห่งพระวรสาร สิง่ทีท่่านตพีมิพ์เป็นขาวด�าหรอื
สีในอดุมสารมผีลกระทบทีด่ต่ีอผู้อ่านเพราะท่านช่วย
หล่อเล้ียงหัวใจและจติใจพวกเขาด้วยความจรงิและ
ความยุติธรรม

เฉกเช่นที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ตรสัไว้ ซึง่ข้าพเจ้าขอน�ามาเสนอ ณ ทีน่ีว่้า “เราสามารถ
เข้าถึงและทราบถึงความจริงของข้อความหรือ
บทความจากผลที่ตามมาของข้อความนั้น คือไม่ว่า
ข้อความหรือค�าพูดจะท�าให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
การแบ่งแยก การยั่วยุให้ยอมอยู่ใต้อ�านาจ หรือใน
ทางตรงกันข้าม ข้อความนั้นจะเป็นการส่งเสริมการ
ให้ข้อมูลที่ดีและการไตร่ตรองที่เป็นผู้ใหญ่ที่น�าไปสู่
การพูดคุยที่มีประโยชน์และเกิดผลดีอย่างมากมาย 
การน�าเสนอข้อมูลให้ผู้อื่นหมายถึงการเสริมสร้าง
ชีวิตผู้อื่น หมายถึงการติดต่อสัมพันธ์กับชีวิตของ
พวกเขา นี่คือเหตุผลที่ว่าท�าไมจะต้องสร้างความ
ถูกต้องให้เกิดข้ึนกับแหล่งข้อมูลของข่าว และช่วย
กันป‡องกันการสื่อสารที่เป็นเคร่ืองมือที่แท้จริงใน
การ เสริมสร้างความดีงาม ก่อให้เกิดความไว้วางใจ 
และช่วยเป�ดหนทางของการน�าไปสู่การเป็นหนึ่ง
เดียวกันและการมีสันติสุข” (ÇÑ¹Ê×èÍÁÇÅª¹ÊÒ¡Å 
ÇÑ¹·Õè 24 Á¡ÃÒ¤Á 2018)”

¾ÃÐ¤ÒÃ� Ố¹ÑÅ¿ÃÑ§«ÔÊà«àÇÕÂÃ� à¡ÃÕÂ§ÈÑ¡´Ôì 

â¡ÇÔ·ÇÒ³Ôª กล่าวแสดงความยนิด ีและมอบของขวญั 
ความว่า “ผมรู้จักพระคุณเจ้า ตั้งแต่สมัยที่ผมเป็น
นกัเรยีนอสัสมัชญัทีน่ี ่เข้าใจว่าตอนนัน้อยูช่ัน้ ม.ศ.2 
พระคุณเจ้าเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประค�า 
กาลหว่าร์ และมโีอกาสมาเทศน์ให้นกัเรยีนคาทอลกิ
อัสสัมชัญ ซึ่งเวลานั้นก็เกือบจะเต็มอาสนวิหาร

ผมจ�าได้แม่น รู้สึกประทับใจ ในบทเทศน์ 
เตรียมเข ้าเงียบ และเพื่อเตรียมจิตใจเกี่ยวกับ
ศีลมหาสนิท และไม่ใช่เพียงผมคนเดียว ในบรรดา
เพื่อนæ ที่ร่วมรับฟังการอบรมจิตใจในครั้งนั้น ก็มี
ความประทับใจเป็นอย่างมาก

หลังจากนั้นยังพบพระคุณเจ้า ใน°านะท่ี
พระคุณเจ้าเป็นอธิการบ้านเณรยอแซฟ และผม
เป็นเณรเล็กในสมัยนั้น หลังจากจบอัสสัมชัญแล้ว 
ผมก็เข้าบ้านเณร 

ผมยังรู้จักพระคุณเจ้า ใน°านะพระอัคร-
สังฆราชแห่งอัครสังฆมณ±ลกรุงเทพฯ ในช่วงเวลา
ของสถานการณ์ประเทศไทย มีความสับสนต่างæ 
พระคุณเจ้าได้แสดงความเป็นผู้น�าออกมาอย่าง
ชัดเจน
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การตัดสินใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือ ผู้ลี้ภัย
อนิโดจนีจ�านวนมาก 7-8 แสนคน ท�าให้พระศาสนจกัร
เข้าไปมีบทบาทในทางสงัคมอย่างโดดเด่น เป็นท่ีรบัรู้
ทั่วประเทศไทย และนานาชาติ เหตุการณ์สึนามิ 
และอื่นæ 

เมื่อพระคุณเจ้าได้รับการสถาปนาเป็น
พระคาร ์ดินัลองค ์แรกของพระศาสนจักรใน
ประเทศไทย และของพระศาสนจักรสากล ท�าให้
ประเทศไทยเป็นที่รู้จัก

ใน°านะเป็นที่ปรึกษาของพระสันตะปาปา 
ทั้งในสมณกระทรวงประกาศข่าวดี และเป็นพิเศษ
ส�าหรับการเป็นผู้แนะน�า ผู้ให้ค�าปรึกษา เกี่ยวกับ
เศรษ°กจิของสนัตะส�านกั ทัง้หมดนี ้เป็นความภาค
ภูมิใจของพวกเราทุกคน 

ดังนั้นในโอกาสที่พระคุณเจ ้าจะมีอายุ 
90 ปี จึงถือว่าเป็นพระพรของพระศาสนจักรใน
ประเทศไทย ส�าหรับพวกเราทกุคน ในพนัธกจิต่างæ 

ที่พระคุณเจ้าได้½ากไว้ และพวกเราทุกคนก็จะ
พยายามที่จะสานต่อ และจะน�าพระศาสนจักรไป
ในหนทางที่พระคุณเจ้าได้ให้แนวทางไว้ ให้เป็นไป
ตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า และเป็นไปตาม
แนวทางของพระศาสนจักร

ขอพระคุณเจ้ามีอายุมั่นขวัญยืนได้เป็น
แบบอย่าง และอยู ่กับพวกเราต่อไป เป็นเวลา
นานแสนนาน และขอพระเป็นเจ้าประทานพรแด่
พระคุณเจ้า

จากของขวัญชิ้นเล็กน้อย ที่ผมจะมอบให้นี้ 
ขอให้พระพักตร์ของพระเยซูเจ้า ได้ส่องสว่าง เมื่อ
ใครก็ตามมองหน้าพระคาร์ดินัลมีชัย สามารถพบ
พระคริสตเจ้า และขอพระพร ซึ่งชาวอิสราเอลใน
พันธสัญญาเดิม มักจะขอเสมอ ‘ขอให้พระพักตร์
ของพระเจ้าส่องสว่างเหนือพระคุณเจ้าเสมอ’ ซึ่ง
ถือว่าเป็นพระพรที่สูงสุด ส�าหรับเราทุกคนผู้มีความ
เชื่อ ขอพระเจ้า อวยพรแด่พระคุณเจ้า ครับ”
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¤Ø³³Ã§¤�Ä·¸Ôì Â§¨Ô¹´ÒÃÑµ¹� (¤Ø³»Ð¡ÒÃÑ§) 
กล่าวล�าน�าแด่พระคาร์ดินัล 

คือธาร น�้าใสแห่ง ชีวิต 
คือแสงอาทิตย์ ของผู้สร้าง
คือความรัก ที่ส่องทาง
คือความสว่าง ที่ส่องใจ

ยามอ่อนโยน คือร่มไม้ ให้พิงพัก
ยามแน่นหนัก คือขุนเขา ไม่หวั่นไหว
คือยอด ชุมพาบาล นาม ‘มีชัย’
คือหนึ่งดวงใจ ในคริสตชน

90 ปี ทั้งชีวิต อุทิศให้
มอบกายใจ ถวายงาน สารสื่อผล
แม้ถูกยก ให้สูงขั้น เกินชั้นชน
ยังถ่อมตน ลงต�่า ธรรมดา

นี่แหละคือ ยิ่งใหญ่ เหนือยิ่งใหญ่
ก�าหนดใจ สูงส่ง ทรงคุณค่า
คือของขวัญ สวรรค์พระ ประทานมา
พระศาสนา จึงมีชัย เหนือศัตรู

หลักวางตน หลากผลงาน ก่อการสร้าง
คือแบบอย่าง คือทางใจ ให้เรียนรู้
พ่อมีชัย ไมเกิ้ล กิจบุญชู
ยืนยงอยู่ คู่ศรัทธา ประชาชน

ขอพรพระ เทวดา ฟ‡าสวรรค์
ร่วมเสกสรร หรรษทาน ทั่วเวหน
ให้พระคริสต์ มีชัย เหนือใจคน
ทั้งสากล ต่างแซ่ซ้อง ร้องยินดี!
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พระคาร์ดินัลมีชัย กล่าวว่า “อุดมสาร
มีสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห ่งประเทศไทย
เป็นเจ้าของ อดุมสารมีกรรมการสือ่มวลชนประเทศไทย
เป็นผู้รบัผดิชอบ อดุมสารมีบรรดาคริสตชนเป็นสมาชกิ 
และอุดมสารมีเพื่อน ซึ่งวันนี้นั่งอยู่ในห้องนี้ เราขอ
บอกว่า อดุมสารภมูใิจ ชืน่ใจ ดใีจ ทีม่เีพือ่นอดุมสาร
เป็นหน่ึงเดียว มีเพื่อนอุดมสารคอยสนับสนุน 
ขอขอบใจทุกæ คน จากเหตุการณ์นี้ อุดมสารจึง
มั่นใจว่าจะพั²นา จะก้าวหน้าและจะเป็นเพื่อนที่ดี 
เพื่อนคู่ใจ ขอพระเจ้าเป็นก�าลังใจ”

พระคาร์ดินัลมีชัย มอบของที่ระลึกแก่ผู้
สนับสนุนการจัดงานวันเพื่อนอุดมสาร ครั้งท่ี 14 
แก่สปอนเซอร์สิ่งพิมพ์คาทอลิก “อุดมสารและ
อุดมศานต์” แก่คอลัมนิสต์ แก่ช่างภาพจิตอาสา

 คณะกรรมการจึงได้จัดงานวันเพื่อนอุดม-
สาร 2 ปีครัง้ หรอืปีเว้นปี และได้เริม่ครัง้แรก ค.ศ. 1995 
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 14 ซึ่งมีความพิเศษคือ 

 ฉลองครบ 1 ศตวรรษแห่งการก�าเนดิอดุม-
ศานต์ นติยสารคาทอลกิไทย ซ่ึงถอืก�าเนดิขึน้ในนาม
สารสาสน์คÄศตังต้ังแต่ปีครสิตศกัราช 1917 ได้ร่วม
ขอบพระคณุพระผู้เป็นเจ้า ส่งเสรมิการพมิพ์คาทอลกิ
และสานต่อพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดีต่อไป

 ระลกึคณุพระคาร์ดนิลั เนือ่งด้วย ค.ศ. 2019 
จะเป็นวาระครบ 90 ปี ชีวิตแห่งพระพร (วันเกิด 
24 มกราคม ค.ศ. 1929) และครบ 60 ปี ชีวิตสงฆ์ 
(รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1959) 
ของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 
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การจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของ
คณะกรรมการกองทุนสิ่งพิมพ์คาทอลิกสร้างสรรค์
ในชุดเริ่มแรก และคณะกรรมการสรรหาที่เข้ามา
ผนึกก�าลังในชุดปัจจุบัน โดยมีผู้สนับสนุนการ
จัดงานรับเป็นสปอนเซอร์ ผู้ให้การอุปถัมภ์ทั้งสิ้น 
25 รายขอขอบพระคุณ¾ÃÐ¤ÒÃ�´Ô¹ÑÅäÁà¡ÔéÅ ÁÕªÑÂ 
¡Ô¨ºØÞªÙ พระสังฆราชกิตติคุณแห่งกรุงเทพฯ 
¾ÃÐ¤ÒÃ�́ Ô¹ÑÅ¿ÃÑ§«ÔÊà«àÇÕÂÃ� à¡ÃÕÂ§ÈÑ¡´Ôì â¡ÇÔ·ÇÒ³Ôª 
ประมุขแห่งอัครสังฆมณ±ลกรุงเทพฯ ประธานสภา

พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ¾ÃÐÍÑ¤Ã-
ÊÑ§¦ÃÒª¾ÍÅ ªÒ§ ÍÔ¹-¹ÑÁ เอกอคัรสมณทตูนครร°ั
วาติกันประจ�าประเทศไทย ¾ÃÐÍÑ¤ÃÊÑ§¦ÃÒªËÅØÂÊ� 
¨íÒà¹ÕÂÃ ÊÑ¹µÔÊØ¢¹ÔÃÑ¹´Ã� ประมขุแห่งอคัรสงัฆมณ±ล
ท่าแร่-หนองแสง ¾ÃÐÍÑ¤ÃÊÑ§¦ÃÒªâÂà«¿ ÍÒ Ñ̈´ 
ประมุขแห่งอิสลามาบาด-ราวัลป�นดี ประธานสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแห่งปากีสถาน ¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒª
âÂà«¿ »ÃÐ¸Ò¹ ÈÃÕ´ÒÃØ³ÈÕÅ ประมุขสังฆมณ±ล
สรุาษ®ร์ธาน ีประธานส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒª¿ÃÑ§«ÔÊà«àÇÕÂÃ� ÇÕÃÐ ÍÒÀÃ³�ÃÑµ¹� 
ประมุขสังฆมณ±ลเชียงใหม่ ¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒªÂÍá«¿ 
¾ÔºÙÅÂ� ÇÔÊÔ°¹¹·ªÑÂ ประมขุสงัฆมณ±ลนครสวรรค์ 

¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒª«ÔÅÇÕâÍ ÊÔÃÔ¾§É� ¨ÃÑÊÈÃÕ ประมุข
สังฆมณ±ลจันทบุรี ¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒªÂÍá«¿ Å×ÍªÑÂ 
¸ÒµØÇÔÊÑÂ ประมุขสังฆมณ±อุดรธานี ¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒª
ÂÍá«¿ ÇØ²ÔàÅÔÈ áË‹ÅŒÍÁ ประมขุสงัฆมณ±ลเชยีงราย
บรรดาพระสงฆ์ นกับวชชาย-หญงิ และท่านผูม้เีกยีรติ
ทกุท่าน ท่ีได้มส่ีวนร่วมอย่างส�าคญัยิง่ท้ังในงานวนันี้ 
และในความส�าคัญของการสนบัสนนุสือ่คาทอลกิของ
พระศาสนจกัรคาทอลกิ ทัง้ได้มายนืยนัถงึความเป็น
เพื่อนอันยาวนานในโอกาส 100 ปี อุดมศานต์

เซอร์เทเรซีตาแห่งพระกุมารเยซู	

อธิการิณีอารามคาร์เมไลท์	กรุงเทพฯ	

“คณะเซอร์อารามคาร ์แมลทุกคนอ่าน
อุดมสารเป็นประจ�า และขอเป็นก�าลังใจให้กับ
ผู้จัดท�า ผู้สื่อข่าวทุกท่าน ที่ช่วยสื่อสารให้พวกเรา
ได้รู ้ เข้าใจพระศาสนจักร ทั้งสากล และใน
ประเทศไทย 

และขอร ่ วมแสดงความยินดีกับพระ
คาร์ดนิลัมชียั กจิบญุช ูอกีครัง้ ในโอกาสทีจ่ะฉลอง
สิริอายุครบ 90 ปี ในปีหน้า ขอให้ท่านมีสุขภาพที่ดี 
มพีละก�าลงักายและใจ อยูเ่ป็นมิง่ขวญัของคาทอลกิ
ไทยต่อไปนานæ ด้วย”
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อาจารย์ชัยณรงค์	มนเทียรวิเชียรฉาย	

ทีป่รกึษาสมณสภาสือ่สารสงัคม	สนัตะสํานัก

“เราอาจจะได้ยินว่า ทางสื่อ หรือการ
บริหารจัดการสื่อนี้ ตัวเลขยังแดง ก็ท�าให้อด
ที่จะถือโอกาสนี้ ขอบพระคุณพระคาร์ดินัล
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ไม่ได้ ที่ท่านเห็นความ
ส�าคัญของสื่อ และให้การสนับสนุนด้วยการ
จัดการเรื่องหนี้สินต่างæ ที่มี และพยายามให้มี
วิธีการ รูปแบบ อย่างที่เราเห็นกันในวันนี้ นั่นก็
คือ การจดังานวนัเพือ่นอดุมสาร มกีารระดมทนุ 
มีการตั้งกองทุน เพื่อที่จะใช้ดอกผลให้เกิด
ประโยชน์ กท็�าให้ลกัษณะของการบรหิารจัดการ
เรื่องสื่อสิ่งพิมพ์นี้ ที่มีปัญหาในอดีตนั้น ก็
ผ่อนคลายลงไป 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอาศัยการสนับสนุน
ของพวกเรากันต่อไป ขอพระเจ้าอวยพระพร
ในน�า้ใจดขีองทกุæ ท่าน ทีใ่ห้กบัสือ่สิง่พมิพ์ของ
พระศาสนจักร ในวันนี้ และในวันหน้า”

¾ÃÐÀÒ³ØÇÑ²¹� Ô̈µÚµ·¹Úâµ ¾ÃÐÇÔ·ÂÒ¡Ã 
ÇÑ´¾ÃÐÃÒÁ ù ¡ÒÞ¨¹ÒÀÔàÉ¡ “เนื่องในโอกาสที่
นติยสารอดุมศานต์ มอีายคุรบ 100 ปี อาตมภาพมี
ความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าเคยจดจ�าได้ เมื่อ
ครัง้ทีบ่วชใหม่æ ตอนนัน้ก�าลงัศกึษาเรือ่งของศาสนา
ต่างæ มีโอกาสได้หยิบหนังสืออุดมศานต์ขึ้นมาอ่าน
หนึ่งเล่ม มีความประทับใจถึงงานเผยแผ่ หรือ
หลักค�าสอนที่ดีงามของศาสนจักร ที่เป็นประโยชน์
แก่คริสตชน 

อาตมภาพรู้สึกว่า เนื้อหาของหนังสือนั้น 
ผู้ท่ีอ่านแล้ว ไม่ว่าจะมีความทุกข์อยู ่ หรือว่า
ต้องการแนวทางในการด�าเนินชีวิตนั้น อาตมภาพ
คิดว่านิตยสารอุดมศานต์นี้ให้ก�าลังใจ ให้ข้อคิด 
ให ้แนวทาง ไม ่ว ่ าจะ เป ็นหลักค� าสอนของ
ศาสนจักร หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีงามของสังคม
โดยทั่วไป” 
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สกูป
คุณพ่อเชษฐ� ไชยเดช

			สรุป	“สมณลิขิตเตือนใจ		จงชื่นชมยินดีเถิด”
GAUDETE	ET	EXSULTATE
ของ	สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เกี่ยวกับการเรียกไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปจจุบัน

สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิทรงออกสมณลขิติเตอืนใจ จงชืน่ชมยนิดเีถดิ (GAUDETE 
ET EXSULTATE) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2018 และประกาศเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2018 โดย
สมณลิขิตเตือนใจฉบับนี้เน้นเรื่อง “¡ÃÐáÊàÃÕÂ¡ä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÈÑ¡´ÔìÊÔ· Ô̧ìã¹âÅ¡»˜¨ Ø̈ºÑ¹” กล่าวได้ว่า
สมณลขิติเตอืนใจฉบบันีม้พีืน้°านมาจากค�าสอนของสงัคายนาวาติกนัครัง้ท่ี 2 ท่ีสอนเราว่า “ÊÑµºØÃØÉ
¼ÙŒÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍ·Ø¡¤¹... äÁ‹Ç‹Ò·Ø¡¤¹¨ÐÍÂÙ‹ã¹°Ò¹ÐáÅÐª¹ªÑé¹ã´ Í§¤�¾ÃÐ¼ÙŒà»š¹à Œ̈Òä Œ́·Ã§àÃÕÂ¡¾Ç¡à¢Ò
ã¹Ë¹·Ò§à©¾ÒÐ¢Í§áµ‹ÅÐ¤¹ä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÈÑ¡´ÔìÊÔ· Ô̧ìÍÑ¹ÊÁºÙÃ³� ́ Ñ§·Õè¾ÃÐºỐ Òà Œ̈Ò·Ã§¤ÇÒÁ´ÕºÃÔºÙÃ³�” 
(LG 11)

พระสนัตะปาปาฟรังซสิทรงหวงัว่าพระศาสนจกัรจะมกีารปฏริปูภายใน และการปฏริปูภายใน
ต้องเริม่จากการเป็นผู้ศักด์ิสทิธิ ์พระองค์ทรงย�า้ว่า “¡ÒÃà»š¹¼ÙŒÈÑ¡´ÔìÊÔ· Ô̧ìäÁ‹ä Œ́àÃÕÂ¡ÃŒÍ§ãËŒàÃÒµŒÍ§ÁÒà»š¹ 
¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒª ¾ÃÐÊ§¦� ËÃ×Í¹Ñ¡ºÇª เรามักคิดผิดไปในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นี้ว่าเป็นเฉพาะผู้
ที่ยอมละทิ้งกิจการงานทั่วไป เพื่อจะได้สวดภาวนามากขึ้น ซ่ึงไม่ใช่เลยส�าหรับกรณีอย่างนี้ àÃÒ
¶Ù¡àÃÕÂ¡ãËŒÁÒà»š¹¼ÙŒÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôìâ´Â¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµ¢Í§àÃÒ´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÑ¡áÅÐ¡ÒÃà»š¹»ÃÐ Ñ̈¡É�¾ÂÒ¹
ã¹·Ø¡ÊÔè§·ÕèàÃÒ¡ÃÐ·íÒ ã¹·Ø¡·Õè·ÕèàÃÒ¤Œ¹¾ºµÑÇµ¹¢Í§àÃÒàÍ§” (GE 14) 

สมณลิขิตเตือนใจ จงชื่นชมยินดีเถิด แบ่งเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 การเรียกให้ไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 3-34

บทที่ 2 สองศัตรูตัวฉกาจของความศักดิ์สิทธิ์ ข้อ 35-62

 บทที่ 3 ในแสงสว่างของพระอาจารย์เจ้า ข้อ 63-109

บทที่ 4 เครื่องหมายของความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน ข้อ 110-157

บทที่ 5 การต่อสู้ด้านชีวิตจิต การเ½‡าระวัง และการรู้จักไตร่ตรองแยกแยะ 158-177

บทที่	1	การเรียกให้ไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์	ข้อ	3-34

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นย�้าว่า พระองค์ไม่ทรงต้องการจะให้สมณลิขิตฉบับนี้เป็น
เอกสารต�าราเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ อธิบายถึงความหมายและคุณลักษณะที่จะช่วยให้เข้าใจถึงเรื่อง
ความศักดิส์ทิธิท์ีส่�าคญันี ้หรอืว่าจะเป็นความคดิเห็นของวธีิการต่างæ ท่ีจะท�าให้เกดิความศกัดิส์ทิธ์ิ 
áµ‹¾ÃÐÍ§¤�·Ã§ÁÕ¨Ø´ÁØ‹§ËÁÒÂà¾ÕÂ§à¾×èÍ¨Ð¹íÒàÊ¹Íá¹Ç·Ò§ãËÁ‹¢Í§¡ÒÃàÃÕÂ¡ãËŒä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÈÑ¡´ÔìÊÔ· Ô̧ì
·ÕèÊÒÁÒÃ¶»¯ÔºÑµÔä Œ̈́ ÃÔ§ã¹ª‹Ç§àÇÅÒ»̃¨¨ØºÑ¹¢Í§àÃÒ ทีม่ทีัง้ความเสีย่ง ความท้าทาย และโอกาสมากมาย 
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ด้วยเหตุว่าพระเจ้าทรงเลือกสรรเราแต่ละคน “ให้ศักดิ์สิทธ์ิและปราศจากมลทินเฉพาะพระพักตร์
พระองค์ด้วยความรัก” (อฟ 1:4) (GE 2)

 àÃÒ·Ø¡¤¹¶Ù¡àÃÕÂ¡ãËŒÁÒà»š¹¼ÙŒÈÑ¡´ÔìÊÔ· Ô̧ìâ´Â¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµ¢Í§àÃÒ Œ́ÇÂ¤ÇÒÁÃÑ¡áÅÐ¡ÒÃà»š¹
»ÃÐ¨Ñ¡É�¾ÂÒ¹ã¹·Ø¡ÊÔè§·ÕèàÃÒ¡ÃÐ·íÒ ã¹·Ø¡·Õè·ÕèàÃÒ¤Œ¹¾ºµÑÇµ¹¢Í§àÃÒàÍ§” (GE 14) ¾ÃÐÊÑ¹µÐ»Ò»Ò
·Ã§¹íÒàÃÒäµÃ‹µÃÍ§¶Ö§¤ÇÒÁÈÑ¡´ÔìÊÔ· Ô̧ì·ÕèàÃÕÂº§‹ÒÂáµ‹ÅÖ¡«Öé§«Öè§ÍÂÙ‹ã¹¤ÇÒÁÍ´·¹¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã¢Í§
¾ÃÐà¨ŒÒ ในบรรดาบิดามารดาที่เลี้ยงดูลูกของพวกเขาด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ ในบรรดาชายหนุ่ม
และหญิงสาวที่ตรากตร�าท�างานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของพวกเขา ในบรรดาคนเจ็บป†วย
และในบรรดานักบวชวัยชราผู้ที่ไม่เคยจะสูญเสียรอยยิ้มเลย ในความมานะพากเพียรของพวกเขา
ในชีวิตประจ�าวัน บ่อยคร้ังเราพบความศักดิ์สิทธ์ิในบรรดาเพื่อนข้างบ้านเรา บรรดาผู้ที่มีชีวิตอยู่
ท่ามกลางเราโดยแสดงให้เห็นถึงการประทับอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราสามารถเรียกคนเหล่านั้น
ว่า “ชนชั้นกลางของความศักดิ์สิทธิ์” (เทียบ GE 7)

¤ÇÒÁÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì¹Õéà»š¹ÊÔè§·ÕèÍ§¤�¾ÃÐ¼ÙŒà»š¹à¨ŒÒä´Œ·Ã§àÃÕÂ¡àÃÒãËŒà¾ÔèÁ¾Ù¹¢Öé¹¼‹Ò¹·Ò§¡ÒÃ
¡ÃÐ·íÒàÅç¡¹ŒÍÂ ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงคนหนึ่งไปซ้ือของ เธอพบเพื่อนบ้านของเธอและท้ังสองเริ่ม
สนทนากนัและการนนิทากเ็ร่ิมขึน้ เธอได้พดูในใจว่า “ไม่เดด็ขาด ฉนัจะไม่พดูเรือ่งไม่ดขีองคนอืน่” 
นี่คืออีกก้าวหนึ่งที่น�าไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ หลังจากนั้นที่บ้านลูกของเธอคนหนึ่งต้องการพูดกับ
เธอเก่ียวกับความหวังและความ½ันของเขา ถึงแม้ว่าเธอจะเหนื่อยก็ตามเธอนั่งและฟังลูกของเธอ
ด้วยความตั้งใจและความรัก นี่ก็เป็นความเสียสละท่ีน�าไปสู่ความศักดิ์สิทธ์ิ หลังจากนั้นเธอ
รู้สึกว้าวุ่นกังวลในใจแต่เธอได้นึกถึงความรักต่อพระนางมารีย์พรหมจารี เธอจึงหยิบสายประค�า
ขึน้มาสวดด้วยความเชือ่ นีก่เ็ป็นหนทางสูค่วามศกัดิส์ทิธ์ิ ต่อมาหลงัจากนัน้เธอออกจากบ้านเดนิไป
ตามบนถนนพบกับคนยากจนและหยุดพูดคุยกับเขาด้วยค�าพูดที่อ่อนโยน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสู่
ความศักดิ์สิทธิ์ (GE 16)

¤ÃÔÊµª¹µŒÍ§µÃÐË¹Ñ¡Ç‹Ò¾Ñ¹¸¡Ô̈ ·Õè¾ÃÐà Œ̈Ò·Ã§ÁÍºËÁÒÂãËŒá¡‹¾Ç¡à¢Òº¹âÅ¡¹Õéà»š¹Ë¹·Ò§
áË‹§¤ÇÒÁÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì เพราะ “นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้า คือให้ท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์” (1ธส 4:3) 
นักบุญแต่ละองค์คือพันธกิจที่พระบิดาเจ้าทรงวางแผนไว้สะท้อนและรวบรวม ณ ช่วงเวลาเฉพาะ
เจาะจงในประวัติศาสตร์ที่ได้แสดงให้เห็นบางแง่มุมของพระวรสาร (เทียบ GE 19)

àÃÒäÁ‹¤ÇÃÁÍ§¡ÒÃÁØ‹§ÊÙ‹¤ÇÒÁÈÑ¡´ÔìÊÔ· Ô̧ìÇ‹Òà»š¹¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³�áºº (เทียบ GE 22) แต่
บรรดาประจักษ์พยานแห่งความศักดิ์สิทธิ์สอนเราด้วยชีวิตของท่านว่า “ªÕÇÔµ¢Í§¾Ç¡·‹Ò¹ÍÒ¨¨Ð
äÁ‹ ṌÊÁºÙÃ³�¾ÃŒÍÁ áµ‹·‹ÒÁ¡ÅÒ§¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´áÅÐÅŒÁàËÅÇ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ ¾Ç¡·‹Ò¹àËÅ‹Ò¹Ñé¹ÂÑ§¤§
ÁØ‹§à´Ô¹Ë¹ŒÒáÅÐ´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµà»š¹·Õè¾Í¾ÃÐ·ÑÂ¾ÃÐà¨ŒÒàÊÁÍÁÒ” (เทียบ GE 3)

¤ÇÒÁÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì¤×Í â©ÁË¹ŒÒ·ÕèÁÕàÊ¹‹Ë�áÅÐ¹‹ÒÊ¹ã¨·ÕèÊØ´¢Í§¾ÃÐÈÒÊ¹¨Ñ¡Ã áÁŒáµ‹ÀÒÂ¹Í¡
¾ÃÐÈÒÊ¹¨Ñ¡Ã¤Ò·ÍÅÔ¡áÅÐã¹ÊÀÒ¾ÊÑ§¤Á·ÕèËÅÒÂËÅÒ¡ (เทียบ GE 9)
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 พระสันตะปาปาทรงสรุปบทที่หน่ึงของสมณลิขิตเตือนใจนี้ว่า “¨§ÍÂ‹Ò¡ÅÑÇ·Õè¨ÐÂ¡ÊÒÂµÒ
¢Í§àÃÒãËŒÊÙ§¢Öé¹ ¾ÃŒÍÁ¡Ñºà»�´µ¹àÍ§ãËŒ¾ÃÐà¨ŒÒ·Ã§ÃÑ¡àÃÒ áÅÐ·Ã§»Å´»Å‹ÍÂµÑÇµ¹·Õèá·Œ¨ÃÔ§
¢Í§àÃÒÍÍ¡ÁÒ ¨§ÍÂ‹Ò¡ÅÑÇ·Õè¨ÐãËŒ¾ÃÐ Ô̈µà¨ŒÒ·Ã§¹íÒ·Ò§ªÕÇÔµ¢Í§àÃÒ ความศักดิ์สิทธ์ินั้นไม่ได้
ท�าให้เราเป็นมนุษย์น้อยลงเลย แต่นั่นเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างความอ่อนแอของเรา และพระ
หรรษทานอันทรงพลังของพระเจ้า ดังกับค�ากล่าวของรียอง โบลย์ ได้กล่าวเมื่อทุกสิ่งได้จบลงว่า 
“ความเสียใจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือไม่ได้เป็นนักบุญ” (GE 34)

บทที่	2		สองศัตรูตัวฉกาจของความศักดิ์สิทธิ์	ข้อ	35-62

ในบททีส่องพระสนัตะปาปาทรงกล่าวถงึรปูแบบชวีติสองประการทีถ่อืได้ว่าเป็นศตัรตูวัฉกาจ
ของความศักดิ์สิทธิ์ มันเป็นความศักดิ์สิทธิ์จอมปลอม และสามารถน�าเราหลงผิดได้ นั่นคือ แนว
ความคิดแบบนอสติกนิยม (Gnosticism) และเพลาเจียนนิยม (Pelagianism) (GE 35)

á¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´áºº¹ÍÊµÔ¡¹ÔÂÁ (Gnosticism) สอนว่าความคิด ความเข้าใจถึงข้อความ
เชือ่อนัสลบัซบัซ้อน และกระบวนการรู้ท�าให้ศกัดิส์ทิธิ ์พวกเขามองว่าความรูเ้ป็นสิง่ทีส่�าคญัมากทีส่ดุ 

แต่พระสันตะปาปาทรงสอนว่า “àÃÒµŒÍ§¢Íº¤Ø³¾ÃÐà¨ŒÒ ·ÕèµÅÍ´àÇÅÒÁÒ¹Õé¾ÃÐÈÒÊ¹¨Ñ¡Ã
ÁÕ¤íÒÊÍ¹àÃ×èÍ§¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³�áººÊíÒËÃÑºÁ¹ØÉÂ�Ç‹Ò ¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³�áººäÁ‹ä´ŒÇÑ´¡Ñ¹´ŒÇÂÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ
ËÃ×Í¡ÒÃ¤ÃÍº¤ÃÍ§¢ŒÍÁÙÅ ËÒ¡áµ‹à»š¹àÃ×èÍ§¢Í§¡Ô¨àÁµµÒ ·Õè¨ÐÁÕä´Œã¹áµ‹ÅÐºØ¤¤Å” (GE 37)

“เป็นการยากที่มนุษย์จะสามารถเข้าใจถึงพระสัจธรรมที่องค์พระเจ้ามอบให้แก่เราได้
อย่างถ่องแท้ และเป็นการยากยิ่งกว่าที่เราจะสามารถอธิบายพระสัจธรรมเหล่านี้ได้ชัดเจน ดังนั้น 
เราจึงไม่สามารถอ้างได้เลยว่า ฉันเข้าใจในความจริงทุกข้อ และอนุญาตให้ฉันใช้อิทธิพลหรือ
บังคับคนอื่นæ ให้อยู่ในความเคร่งครัดได้ แม้แต่ในพระศาสนาเอง ก็มีผู้พยายามอธิบายข้อความ
เชื่อและความหมายของชีวิตคริสตชนในหลายแง่มุม แม้จะมีความหลากหลายแต่ค�าสอนเหล่านั้น
กไ็ด้รบัการรบัรองว่าถกูต้องเช่นเดยีวกนั ในความหลากหลายนีเ้อง “มส่ีวนช่วยในการแสดงอธิบาย
ถึงความร�่ารวยมั่งคั่งของพระวาจาของพระเจ้า” และ “หากใครท่ีมัวแสวงหาความเชื่อแต่เพียง
ด้านเดียว และพยายามป‡องกันตนเองจากความรู้ที่สามารถเพิ่มเติมได้ ย่อมไม่เป็นที่ต้องการและ
ยิ่งท�าให้เราสับสน” (GE 43)

พระสันตะปาปาทรงยกตัวอย่างในชีวิตของนักบุญสองท่านคือ นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี 
และนักบุญบอนาเวนตูราว่า คร้ังหนึ่งนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีเห็นสานุศิษย์ของท่านต้องไปท�างาน
เกีย่วข้องกบัการเรยีนการสอนเทววทิยา ท่านจงึพยายามเตอืนพวกเขาไม่ให้ตกสูก่ารประจญในวถิทีาง
แห่งนอสติกนยิม ท่านเขียนจดหมายถงึนกับญุอนัตนแห่งปาดวัไว้ดงันี ้“¢ŒÒ¾à Œ̈ÒÁÕ¤ÇÒÁÂÔ¹´ÕÍÂ‹Ò§ÂÔè§
·Õè·‹Ò¹ä Œ́ÊÍ¹ÇÔªÒà·ÇÇÔ·ÂÒÍÑ¹à»š¹ÈÒÊµÃ�ÍÑ¹ÈÑ¡´ÔìÊÔ· Ô̧ìãËŒ¡ÑººÃÃ´ÒÀÃÒ´Ò àËç¹ä Œ́Ç‹Ò ·‹Ò¹äÁ‹ä Œ́ÅÐàÅÂ
¡ÒÃÊÇ´ÀÒÇ¹ÒáÅÐ¡Ô¨ÈÃÑ·¸Òã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐÊÍ¹ËÅÑ¡à·ÇÇÔ·ÂÒàËÅ‹Ò¹Ñé¹” ท่านนักบุญ
ฟรังซิสได้ย�้าถึงการประจญที่สามารถหันเหประสบการณ์ของชีวิตคริสตชนให้กลายเป็นเพียงการ
½ƒก½นด้านสตปัิญญา ซึง่จะน�าเราออกห่างจากพระวรสารทีเ่ป็นเนือ้เป็นหนงั และเป็นรปูธรรมนัน้เอง 
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 ¹Ñ¡ºØÞºÍ¹ÒàÇ¹µÙÃÒÍ¸ÔºÒÂÇ‹Ò»ÃÕªÒÞÒ³¢Í§¤ÃÔÊµª¹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶áº‹§áÂ¡ä»¨Ò¡¤ÇÒÁ
àÁµµÒµ‹Íà¾×èÍ¹ºŒÒ¹ä´ŒàÅÂ “ปรีชาญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นไปได้ที่สุด คือการแบ่งปันอย่าง
ผลิดอกออกผลในสิ่งที่เราครอบครอง... ความเมตตาเป็นเพื่อนของปรีชาญาณ ส่วนความละโมบ
กลับเป็นศัตรูตัวฉกาจ” “ยังมีกิจการอีกหลายประการที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับการสวดภาวนา มิได้
ขัดแย้งกัน แต่กลับเสริมสร้างกันและกัน อาทิ งานด้านเมตตาจิตและกิจศรัทธา” (เทียบ GE 46)

 á¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´áººà¾ÅÒà¨ÕÂ¹¹ÔÂÁ (Pelagianism) สอนว่าความศักดิ์สิทธิ์มาจาก
ผลของการกระท�าของมนุษย์ คือ การออกแรงทุ่มเทในการด�าเนินชีวิตของพวกเขาอย่างเต็มที่ และ
ไม่เกี่ยวข้องกับพระหรรษทานของพระเจ้า

 ในเร่ืองนี้พระสันตะปาปาทรงเน้นย�้าว่า “¾ÃÐÈÒÊ¹¨Ñ¡ÃÊÍ¹àÃÒÍÂÙ‹àÊÁÍÇ‹Ò ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹
ªÕÇÔµÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§äÁ‹ãª‹à»š¹àÃ×èÍ§¢Í§¼Å§Ò¹ËÃ×Í¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ¢Í§Á¹ØÉÂ�àÍ§ ËÒ¡áµ‹â´ÂÍÒÈÑÂ
¾ÃÐËÃÃÉ·Ò¹¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒ เป็นพระองค์ผู้ทรงริเริ่มในชีวิตเราอยู่เสมอ บรรดาป�ตาจารย์ของ
พระศาสนจักร แม้สมัยก่อนท่านนักบุญออกัสติน ท่านเหล่านั้นอธิบายอย่างชัดแจ้งในความเชื่อ
พื้น°านข้อนี้ นักบุญยอห์นคริสโซสโตมกล่าวว่า “พระเจ้าทรงโปรยปรายพระพรให้เราอย่างอุดม
ก่อนที่เราเข้าสู่สมรภูมิ” (GE 52)

บทที่	3	ในแสงสว่างของพระอาจารย์เจ้า	ข้อ	63-109

พระสันตะปาปาทรงสอนเราว่า มีทÄษ®ีมากมายที่น�าเสนอว่าอะไรคือความศักดิ์สิทธิ์ แต่
ไม่มีทÄษ®ใีดæ จะให้ความกระจ่างเท่ากบัพระธรรมค�าสอนของพระเยซเูจ้า และการเข้าใจถงึวถิทีาง
ของพระองค์ในการสั่งสอนเรื่องความจริง ¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒ·Ã§Í¸ÔºÒÂÍÂ‹Ò§¸ÃÃÁ´Ò·ÕèÊØ´¶Ö§¤ÇÒÁËÁÒÂ
¢Í§¤íÒÇ‹ÒÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸ÔìàÁ×èÍ¾ÃÐÍ§¤�µÃÑÊÊÍ¹àÃ×èÍ§ ¤ÇÒÁÊØ¢á·Œ 8 »ÃÐ¡ÒÃ (เทียบ มธ 5:3-12 ; ลก 
6:20-23) สิ่งนี้เปรียบเหมือนบัตรประจ�าตัวประชาชนของคริสตชน ¶ŒÒÁÕã¤Ã¶ÒÁÇ‹Ò “¤ÇÃ»¯ÔºÑµÔµ¹
ÍÂ‹Ò§äÃà¾×èÍà»š¹¤ÃÔÊµª¹·Õè́ Õ” ¤íÒµÍº¹Ñé¹Â‹ÍÁªÑ́ à¨¹ àÃÒ¤ÇÃ¨Ð»¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁ·Õè¾ÃÐàÂ«Ùà Œ̈Ò·Ã§ÊÍ¹
àÃÒã¹º·à·È¹�º¹ÀÙà¢Ò (เทียบ GE 63)

ค�าว่า “เป็นบุญ” หรือ “ความสุข” นี้กลายเป็นค�าที่มีความหมายเหมือนค�าว่า “ศักดิ์สิทธิ์” 
ซึง่แสดงว่าผู้ทีซ่ือ่สตัย์ต่อพระเจ้าและพระวาจาของพระองค์โดยการอทุศิตนของพวกเขาเองจะได้รบั
ความสุขที่แท้จริง (เทียบ GE 64) 

พระสันตะปาปาทรงอธิบายความสุขแท้ 8 ประการตามค�าสอนของพระเยซูเจ้า ดังนี้

“¼ÙŒÁÕã¨ÂÒ¡¨¹Â‹ÍÁà»š¹ÊØ¢ à¾ÃÒÐÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÊÇÃÃ¤�à»š¹¢Í§à¢Ò” 

พระวรสารได้เชื้อเชิญเราให้เพ่งมองเข้าไปยังก้นบึ้งในหัวใจของเรา ให้เรามองไปในที่ที่เรา
สามารถพบความปลอดภัยในชีวิต (GE 67) ทรัพย์สมบัติไม่ได้สร้างความมั่นใจอะไรเลย แท้ที่
จริงแล้วเม่ือเราคิดว่าเราเป็นคนร�่ารวย เราสามารถที่กลายเป็นคนที่คิดถึงแต่ตนเอง จนไม่มีพื้นที่
ให้กับพระวาจาของพระเจ้าเลย ส�าหรับความรักต่อเพื่อนพี่น้องชายหญิงของเรา หรือส�าหรับความ
ช่ืนชมสิง่ส�าคญัทีส่ดุของชวีติ ในหนทางนีท้�าให้เราลมืนกึถงึทรพัย์สมบตัทิีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุกว่าสิง่อืน่ใด 
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áÅÐ¹Õè¨Ö§·íÒãËŒ¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒµÃÑÊÇ‹Òà»š¹ºØÞ¢Í§¼ÙŒ·ÕèÁÕ¨Ôµã¨ÂÒ¡¨¹ ¼ÙŒ·ÕèÁÕËÑÇã¨·ÕèÂÒ¡¨¹ à¾ÃÒÐÇ‹ÒÍ§¤�
¾ÃÐ¼ÙŒà»š¹à Œ̈ÒÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒÁÒ»ÃÐ·Ñº Œ́ÇÂ¤ÇÒÁãËÁ‹àÍÕèÂÁÍÑ¹¶ÒÇÃ¢Í§¾ÃÐÍ§¤� (GE 68) ความยากจน
½†ายจิตใจนีไ้ด้เชือ่มโยงอย่างใกล้ชดิกบัสิง่ทีน่กับญุอกิญาซโีอแห่งโลโยลาได้กล่าวว่า “การไม่ยดึตดิ
อันศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งท�าให้เรามีความอิสระภายในที่เปี›ยมสุข (เทียบ GE 69) 

พระสันตะปาปาทรงสรุปว่า à»š¹¼ÙŒÁÕ¨Ôµã¨ÂÒ¡¨¹ ¹Ñè¹¤×Í¤ÇÒÁÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì

“¼ÙŒÁÕã¨Í‹Í¹âÂ¹Â‹ÍÁà»š¹ÊØ¢ à¾ÃÒÐà¢Ò¨Ðä´ŒÃÑºá¼‹¹´Ô¹à»š¹ÁÃ´¡” 

พระคริสตเจ้าตรัสว่า “มาเป็นศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน จิตใจ
ของท่านจะได้รบัการพกัผ่อน” (มธ 11:29) นกับุญเทเรซาแห่งพระกมุารเยซูได้กล่าวกบัเราว่า “àÁµµÒ
¡Ô̈ ·ÕèÊÁºÙÃ³�áºº»ÃÐ¡Íºä» Œ́ÇÂ¡ÒÃáÊ´§ãËŒàËç¹¶Ö§¤ÇÒÁ¼Ố ¾ÅÒ´¢Í§¼ÙŒÍ×è¹ áÅÐäÁ‹ä Œ́·íÒãËŒ¼ÙŒÍ×è¹
ä Œ́ÃÑº¤ÇÒÁÍÑºÍÒÂ Œ́ÇÂ¤ÇÒÁ¼Ố ¾ÅÒ´¹Ñé¹” นกับุญเปาโลบอกว่า ความอ่อนโยนคอืผลหนึง่ของพระ
จิตเจ้า โดยแนะน�าว่า “¶ŒÒ¾Õè¹ŒÍ§ªÒÂËÞÔ§¤¹ã´¤¹Ë¹Öè§¡ÃÐ·íÒ¤ÇÒÁ¼Ố Ãº¡Ç¹àÃÒ ̈ §µÑ¡àµ×Í¹á¡Œä¢
à¢Ò´ŒÇÂ¤ÇÒÁÍ‹Í¹âÂ¹ à¹×èÍ§¨Ò¡àÃÒàÍ§¡çÍÒ¨¶Ù¡·´ÅÍ§´ŒÇÂ” (กท 6:1) (เทียบ GE 73) 

 บางคนอาจค้านว่า “ถ้าฉันอ่อนโยน พวกเขาจะคิดว่าฉันปัญญาอ่อน โง่เง่า หรือใจอ่อน” 
บางครั้งอาจเป็นเช่นนั้น ก็ต้องยอมรับ แต่อ่อนโยนไว้ก่อนดีกว่าอย่างแน่นอน เพราะพระเจ้าตรัส
ว่า “¹Õè¤×Í¼ÙŒ·ÕèàÃÒ¨ÐÁÍ§à¢Ò ¼ÙŒ·Õè¶‹ÍÁµ¹áÅÐÁÕã¨ÊíÒ¹Ö¡¼Ô´áÅÐ¿˜§¤íÒ¾Ù´¢Í§àÃÒ´ŒÇÂ¤ÇÒÁÂíÒà¡Ã§” 
(อสย 66:2) (เทียบ GE 74)

 พระสันตะปาปาทรงสรุปว่า áÊ´§ÍÍ¡´ŒÇÂ¤ÇÒÁÍ‹Í¹¹ŒÍÁáÅÐ¶‹ÍÁµ¹ ¹Ñè¹¤×Í¤ÇÒÁ
ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì

 “¼ÙŒà»š¹·Ø¡¢�âÈ¡àÈÃŒÒÂ‹ÍÁà»š¹ÊØ¢ à¾ÃÒÐà¢Ò¨Ðä´ŒÃÑº¡ÒÃ»ÅÍºâÂ¹” 

 โลกได้กล่าวตรงกันข้ามกับค�าสอนนี้อย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงเริงใจ ความ
สนุกสนานรื่นเริง ความเพลิดเพลิน และการหลีกหนีความทุกข์จะท�าให้มีชีวิตที่ดี โลกไม่มีความ
ปรารถนาที่จะต้องเศร้าโศก โดยจะละเลยไม่สนใจต่อสถานการณ์ที่เจ็บปวด พยายามที่จะปกป�ด
ซุกซ่อนสิ่งเหล่านั้นไว้ (เทียบ GE 75) 

 ã¤ÃàËç¹ÊÔè§·Ñé§ËÅÒÂµÒÁ¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§ áÅÐàËç¹Í¡àËç¹ã¨¤ÇÒÁ·Ø¡¢�âÈ¡àÈÃŒÒä´Œ Â‹ÍÁ
ÊÒÁÒÃ¶ËÂÑè§ÃÙŒ¤ÇÒÁÅíéÒÅÖ¡¢Í§ªÕÇÔµ áÅÐ¾º¤ÇÒÁÊØ¢á·Œ¨ÃÔ§ä´Œ à¢Ò¨Ðä´ŒÃÑº¡ÒÃ»ÅÍºâÂ¹ ÁÔãª‹¨Ò¡
âÅ¡ áµ‹¨Ò¡¾ÃÐàÂ«Ù¤ÃÔÊµ� คนเช่นนั้นจะไม่หวั่นเกรงการร่วมทุกข์กับผู้อื่น เขาจะไม่หลบเลี่ยง
สถานการณ์ยากล�าบาก เขาจะค้นพบความหมายของชวีติ ด้วยการช่วยเหลอืผูท้กุข์ยาก เข้าใจความ
ระทมทุกข์ของเขา และหยิบยื่นความบรรเทาให้ รู้สึกเวทนาสงสารผู้อื่นโดยปราศจากความห่างเหิน 
ด้วยหนทางนีพ้วกเขาสามารถโอบรับค�าเตอืนใจของนกับญุเปาโลทีว่่า “ร้องไห้ไปกบัผูท้ีร้่องไห้” (รม 
12:15) (เทียบ GE 76) 

 พระสันตะปาปาทรงสรุปว่า ÃÙŒ¨Ñ¡·Õè¨ÐÃŒÍ§äËŒàÊÕÂã¨ä»¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹ ¹Ñè¹¤×Í¤ÇÒÁÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì

 “¼ÙŒËÔÇ¡ÃÐËÒÂ¤ÇÒÁªÍº¸ÃÃÁÂ‹ÍÁà»š¹ÊØ¢ à¾ÃÒÐà¢Ò¨ÐÍÔèÁ” 

24  ÍØ´ÁÈÒ¹µ� ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2018

crist 1-80 Dec 61.indd   24 11/30/2561 BE   15:01



 ¤ÇÒÁÂØµÔ¸ÃÃÁ·Õèá·Œ¨ÃÔ§¹Ñé¹à¡Ô´¢Öé¹ã¹ªÕÇÔµ¢Í§¼ÙŒ¤¹ä´Œ àÁ×èÍ¾Ç¡à¢ÒàÍ§ÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§
à·ÕèÂ§¸ÃÃÁã¹¡ÒÃµÑ́ ÊÔ¹ã¨ à»š¹¡ÒÃáÊ´§ÍÍ¡ã¹¡ÒÃÂ×¹ËÂÑ́ à¾×èÍ¤ÇÒÁÂØµÔ̧ ÃÃÁà¾×èÍ¤¹ÂÒ¡¨¹áÅÐ
¤¹Í‹Í¹áÍ “จงเรียนรู้ทีจ่ะท�าความดี จงแสวงหาความยตุธิรรม จงช่วยเหลอืผูถ้กูข่มเหง จงให้ความ
เป็นธรรมแก่ลูกก�าพร้า จงปกป‡องสิทธิของหญิงม่าย”	(อสย 1:17) (GE 79) 

 พระสันตะปาปาทรงสรุปว่า ÁÕ¤ÇÒÁËÔÇáÅÐ¡ÃÐËÒÂËÒ¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§ ¹Ñè¹¤×Í¤ÇÒÁÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì

 “¼ÙŒÁÕã¨àÁµµÒÂ‹ÍÁà»š¹ÊØ¢ à¾ÃÒÐà¢Ò¨Ðä´ŒÃÑº¾ÃÐàÁµµÒ” 

 ¤ÇÒÁàÁµµÒÁÕÊÍ§ÁØÁÁÍ§ ¤×Í ÁØÁÁÍ§¢Í§¡ÒÃãËŒ ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í áÅÐ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÃÑºãªŒ¼ÙŒÍ×è¹ 
áÅÐÁØÁÁÍ§¢Í§¡ÒÃãËŒÍÀÑÂáÅÐ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨´ŒÇÂ (เทียบ GE	80) 

 ¡ÒÃãËŒáÅÐ¡ÒÃÍÀÑÂหมายถงึการถอดแบบในชวีติเราในขนาดย่อมæ จากความสมบรูณ์ของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งทั้งทรงให้และทรงอภัยอย่างเหลือล้น ́ ŒÇÂàËµØ¹Õéã¹¾ÃÐÇÃÊÒÃ¢Í§¹Ñ¡ºØÞÅÙ¡Ò
¨Ö§äÁ‹ÁÕ¤íÒÇ‹Ò “¨§à»š¹¤¹´ÕÍÂ‹Ò§ÊÁºÙÃ³�” (มธ 5:48) áµ‹ÁÕ¤íÒÇ‹Ò “¨§à»š¹¼ÙŒàÁµµÒ¡ÃØ³Ò” ́ Ñ§·Õè¾ÃÐºỐ Ò
¢Í§·‹Ò¹·Ã§¾ÃÐàÁµµÒ¡ÃØ³Òà¶Ố  อย่าตดัสนิเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตดัสนิท่าน อย่ากล่าวโทษเขา 
แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน จงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่าน ท่านใช้ทะนาน
ใดตวงให้เขา พระเจ้าก็จะทรงใช้ทะนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย” (ลก 6:36-38) (GE 81) 

 ¾ÃÐàÂ«Ùà Œ̈ÒäÁ‹µÃÑÊÇ‹Ò “à»š¹ºØÞ¢Í§¼ÙŒ·ÕèÇÒ§á¼¹¡ÒÃá¡Œá¤Œ¹” ¾ÃÐÍ§¤�·Ã§àÃÕÂ¡Ç‹Ò “¼ÙŒÁÕºØÞ” 
ÊíÒËÃÑº¼ÙŒ·ÕèÍÀÑÂáÅÐãËŒÍÀÑÂ¶Ö§ “à¨ç´¤Ù³à¨ç´ÊÔº¤ÃÑé§” (มธ 18:22) (GE 82) 

 พระสนัตะปาปาทรงสรปุว่า ÁÍ§àËç¹áÅÐáÊ´§ÍÍ¡ Œ́ÇÂ¤ÇÒÁàÁµµÒ ¹Ñè¹¤×Í¤ÇÒÁÈÑ¡´ÔìÊÔ· Ô̧ì

 “¼ÙŒÁÕã¨ºÃÔÊØ·¸ÔìÂ‹ÍÁà»š¹ÊØ¢ à¾ÃÒÐà¢Ò¨Ðä´ŒàËç¹¾ÃÐà¨ŒÒ” 

 ¤ÇÒÁÊØ¢á·Œ»ÃÐ¡ÒÃ¹Õé¡Å‹ÒÇ¶Ö§ºÃÃ´Ò¼ÙŒ·ÕèÁṌ Ç§ã¨·ÕèäÁ‹«Ñº«ŒÍ¹ ãÊ«×èÍºÃÔÊØ· Ô̧ì áÅÐ»ÃÒÈ¨Ò¡
ÁÅ·Ô¹ã´æ à¾ÃÒÐ´Ç§ã¨·ÕèÊÒÁÒÃ¶¨ÐÃÑ¡ä Œ́¹Ñé¹ äÁ‹ÁÕÍÐäÃ·ÕèÁÒ·íÒÃŒÒÂ ÁÒÊÑè¹¤ÅÍ¹ ËÃ×ÍÁÒ·íÒÍÑ¹µÃÒÂ
¤ÇÒÁÃÑ¡¹Ñé¹ä´ŒàÅÂ พระคัมภีร์ใช้ดวงใจมาอธิบายถึงความตั้งใจที่แท้จริง เป็นสิ่งที่เราแสวงหาและ
ปรารถนาถึง นอกเหนือจากรูปร่างหน้าตาทั้งหมด “มนุษย์มองแต่รูปร่างภายนอก แต่พระยาห์เวห์
ทรงมองจิตใจ” (1ซมอ 16:7) (GE 83) 

 “จงเอาใจใส่รกัษาใจของลกูไว้เพราะบ่อเกดิของชวีติอยูท่ีใ่จ” (สภษ 4:23) (GE 84) ÊíÒËÃÑº
¤ÇÒÁÊØ¢á·Œ»ÃÐ¡ÒÃ¹Õéàµ×Í¹ãËŒàÃÒàËç¹Ç‹Ò¾ÃÐà¨ŒÒ·Ã§¤Ò´ËÇÑ§¶Ö§¤ÇÒÁµÑé§ã¨¢Í§àÃÒµ‹Íà¾×èÍ¹¾Õè¹ŒÍ§
ªÒÂËÞÔ§·ÕèÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡ã¨ เพราะ “แม้ข้าพเจ้าจะแจกจ่ายทรัพย์สินทั้งปวงให้แก่คนยากจน หรือ
ยอมมอบตนเองให้น�าไปเผาไฟเสีย ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็มิได้รับประโยชน์ใด” (1คร 13:3) 
(GE 85) 

 ́ Ç§ã¨·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡µ‹Í¾ÃÐà¨ŒÒáÅÐà¾×èÍ¹¾Õè¹ŒÍ§ (à·ÕÂº Á¸ 22:36-40) áÊ´§ÍÍ¡ÍÂ‹Ò§
á·Œ¨ÃÔ§áÅÐäÁ‹à¾ÕÂ§¤íÒ¾Ù´à·‹Ò¹Ñé¹ ¹Ñè¹¤×Í´Ç§ã¨·ÕèºÃÔÊØ·¸Ôì ÊÒÁÒÃ¶ÁÍ§àËç¹¾ÃÐà¨ŒÒä´Œ (GE 86) 

 พระสันตะปาปาทรงสรุปว่า ÃÑ¡ÉÒ´Ç§ã¨ãËŒà»š¹ÍÔÊÃÐ¨Ò¡ÊÔè§·Ñé§ËÅÒÂ·Õè·íÒÅÒÂ¤ÇÒÁÃÑ¡ãËŒ
à»„œÍ¹ËÁÍ§ ¹Ñè¹¤×Í¤ÇÒÁÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì
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“¼ÙŒÊÃŒÒ§ÊÑ¹µÔÂ‹ÍÁà»š¹ÊØ¢ à¾ÃÒÐà¢Ò¨Ðä´Œª×èÍÇ‹Òà»š¹ºØµÃ¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒ” 

 พระสันตะปาปาทรงสอนว่า โลกแห่งการซุบซิบนินทาซึ่งเป็นที่อาศัยของคนที่มองโลกใน
แง่ลบและผู้ที่ชอบท�าลายล้าง ไม่มีวันสงบสันติได้เลย ผู้คนเหล่านี้เป็นศัตรูของสันติสุขอย่างแท้จริง 
พวกเขาไม่มีทางที่จะเป็น “ผู้มีความสุข” ได้เลย (เทียบ GE 87) พระวาจาของพระเจ้าทรงกระตุ้น
ผู้มีความเชื่อทุกคนให้ท�างานเพื่อสันติภาพ และถ้าเมื่อถึงเวลาที่ชุมชนหรือหมู่คณะของเราได้ถาม
ว่าควรกระท�าสิ่งใด “àÃÒ¨§¾ÂÒÂÒÁ·íÒ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè¹íÒä»ÊÙ‹ÊÑ¹µÔáÅÐà»š¹áººÍÂ‹Ò§·Õè´ÕãËŒá¡‹¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹” 
(รม 14:19) เพราะความเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นที่นิยมกว่าความขัดแย้ง (เทียบ GE 88)

 การสร้างสันติภาพเป็นงาน½ีมือที่ต้องอาศัยความสุขุมเยือกเย็น ความคิดสร้างสรรค์ การ
ไวต่อความรู้สึก และทักษะที่ดี (GE 89)

พระสันตะปาปาทรงสรุปว่า ËÇ‹Ò¹ÊÑ¹µÔÊØ¢ä»·ÑèÇ·Ø¡áË‹§ ¹Ñè¹¤×Í¤ÇÒÁÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì  

“¼ÙŒ¶Ù¡àºÕÂ´àºÕÂ¹¢‹ÁàË§à¾ÃÒÐ¤ÇÒÁªÍº¸ÃÃÁÂ‹ÍÁà»š¹ÊØ¢ à¾ÃÒÐÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÊÇÃÃ¤�à»š¹
¢Í§à¢Ò” 

 พระเยซูเจ้าพระองค์เองทรงเตือนเราว่าหนทางที่พระองค์ทรงน�าเสนอนั้นได้สวนกระแส
ของสังคมโลก (GE 90) ในการด�าเนินชีวิตตามพระวรสาร เราไม่สามารถคาดหวังว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างจะสะดวกสบายง่ายดาย เพราะว่าความกระหายหาอ�านาจและความสนใจของโลกมักจะ
ตั้งมั่นอยู่ในหนทางของเรา (GE 91) ไม่ว่าความเหนื่อยล้าและความเจ็บปวดท่ีเราอาจพบใน
การด�ารงชวีติตามพระบญัญตัแิห่งความรกั และการปฏบัิติตามวิถทีางแห่งความยติุธรรม äÁŒ¡Ò§à¢¹
ÂÑ§¤§à»š¹¢ØÁ¾ÅÑ§¢Í§¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµáÅÐ¡ÒÃºÑ¹´ÒÅãËŒà»š¹¼ÙŒÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì¢Í§àÃÒÍÂÙ‹àÊÁÍ (GE 92) 
การถูกเบียดเบียนไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แต่เราก�าลังประสบพบเจอในปัจจุบันด้วย
เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการสละเลือดเนื้อหรือชีวิต ดังที่เกิดขึ้นในหลายเหตุการณ์ของบรรดามรณสักขี
ในยุคปัจจุบัน หรือโดยวิธีการที่ล�้าลึกร้ายกว่า โดยการใส่ร้ายและการโกหก พระเยซูเจ้าทรงเรียก
เราว่า “ผู้มีบุญ” เมื่อผู้คน “ดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง æ นานาเพราะเรา” (มธ 5:11) 
(GE 94)

 พระสนัตะปาปาทรงสรุปว่า ÂÍÁÃÑºË¹·Ò§áË‹§¾ÃÐÇÃÊÒÃ¢Í§·Ø¡ÇÑ¹ áÁŒÇ‹ÒÁÑ¹ÍÒ¨¨Ð·íÒãËŒ
à¡Ô´»˜ÞËÒ¢Öé¹¡Ñºµ¹àÍ§ ¹Ñè¹¤×Í¤ÇÒÁÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì

ค�าสอนของพระเยซูเจ้าอีกประการหนึ่งท่ีพระสันตะปาปาทรงเน้น คือ ¾ÃÐÇÃÊÒÃµÒÁ
¤íÒºÍ¡àÅ‹Ò¢Í§¹Ñ¡ºØÞÁÑ·¸ÔÇº··Õè 25 (¢ŒÍ·Õè 31-46) ¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒÍ¸ÔºÒÂ¢ÂÒÂ¤ÇÒÁÊØ¢á·Œ «Öè§Â¡ãËŒ
¼ÙŒÁÕàÁµµÒ¡ÃØ³Òà»š¹ÊØ¢ 

ถ้าเราแสวงหาความศักด์ิสิทธิ์เพื่อเป็นที่พึงพอใจในสายพระเนตรของพระเจ้า พระวรสาร
ในตอนนี้ได้บอกให้เราเข้าใจถึงหลักเกณ±์ที่เราจะถูกพระองค์ตัดสินว่า “เพราะว่า เมื่อเราหิว 
ท่านให้เรากิน เรากระหาย ท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า 
ท่านก็ให้เสื้อผ้าแก่เรา เราเจ็บป†วย ท่านก็มาเยี่ยม เราอยู่ในคุก ท่านก็มาหา” (ข้อที่ 35-36) (เทียบ 
GE 95)
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¾ÂÒ¹ËÅÑ¡°Ò¹¢Ñ¹á¢ç§¢Í§ºÃÃ´Ò¹Ñ¡ºØÞáÊ´§ãËŒàÃÒàËç¹Ç‹ÒªÕÇÔµ¢Í§¾Ç¡à¢Ò¡‹ÍÃ‹Ò§¢Öé¹´ŒÇÂ
¤ÇÒÁÊØ¢á·Œ (ºØÞÅÒÀ 8 »ÃÐ¡ÒÃ) áÅÐÁÒµÃ¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¹ÇÑ¹¾Ô¾Ò¡ÉÒÊØ´·ŒÒÂ (Á¸ 25:31-46) 
พระวาจาขององค์พระคริสตเจ้านั้นมีไม่มาก แต่ตรงไปตรงมา ถึงกระนั้น ทุกคนก็สามารถน�าไป
ปฏิบัติได้ และให้ผลที่ต้องการ เพราะคริสตศาสนามีเจตนาให้น�าไปปฏิบัติจริงยิ่งกว่าสิ่งใดหมด

 ¾ÃÐÊÑ¹µÐ»Ò»Ò·Ã§á¹Ð¹íÒãËŒàÃÒÍ‹Ò¹¢ŒÍ¤ÇÒÁàËÅ‹Ò¹Õéã¹¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃ�«íéÒä»«íéÒÁÒÍÂÙ‹º‹ÍÂæ 
¤Ô´¶Ö§¾ÃÐÇÒ¨ÒàËÅ‹Ò¹Õé ÀÒÇ¹Ò¡Ñº¾ÃÐÇÒ¨ÒàËÅ‹Ò¹Õé ¾ÂÒÂÒÁà»š¹Ë¹Öè§à´ÕÂÇ¡Ñº¾ÃÐÇÒ¨ÒàËÅ‹Ò¹Õé «Öè§
¾ÃÐÇÒ¨ÒàËÅ‹Ò¹Õé¨ÐãËŒ¤Ø³»ÃÐâÂª¹�á¡‹àÃÒ áÅÐ¨Ð·íÒãËŒàÃÒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·Õèá·Œ¨ÃÔ§ (เทียบ GE 109)

บทที่	4	เครื่องหมายของความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปจจุบัน	ข้อ	110-157

ในบทนี้พระสันตะปาปาไม่ทรงอธิบายถึงหนทางที่จะน�าไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเรารู้จัก
กันแล้ว เช่น วิธีการหลากหลายของการสวดภาวนา การรับศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาปอันล�้าค่า 
การมอบตัวเองเพื่อการเสียสละพลีกรรม กิจศรัทธาในรูปแบบต่างæ การแนะน�าชีวิต½†ายจิต ฯลฯ 
(GE 110) 

 พระสันตะปาปาทรงสอน 5 แบบอย่างในการแสดงออกของความรักต่อพระเจ้าและเพื่อน
พี่น้อง ที่พระองค์ทรงพิจารณาจากความส�าคัญเป็นพิเศษจากความเข้าใจในอันตรายและข้อจ�ากัด
ในวั²นธรรมของยุคปัจจุบัน (เทียบ GE 111) ดังนี้

 1. ¤ÇÒÁ¾Ò¡à¾ÕÂÃ ¤ÇÒÁÍ´·¹ áÅÐ¤ÇÒÁ¶‹ÍÁµ¹

 เคร่ืองหมายแรกทีย่ิง่ใหญ่เหล่านีค้อืราก°านอนัมัน่คงในพระเจ้าผูท้รงรกัและทรงช่วยเหลอื
ค�า้จุนเรา บ่อเกดิแห่งความเข้มแขง็ภายในนีท้�าให้สามารถมคีวามพากเพยีรท่ามกลางชวีติทัง้ขึน้และ
ลงของเรา แม้ว่ายังคงเผชิญกับความเกลียดชัง การถูกทรยศ และความล้มเหลวจากผู้อื่นอยู่ “¶ŒÒ
¾ÃÐà¨ŒÒ·Ã§ÍÂÙ‹¢ŒÒ§àÃÒ ã¤Ã¨ÐÊÙŒàÃÒä´Œ” (รม 8:31) (GE 112)

 เราจ�าเป็นต้องตระหนักและต่อสู้กับความก้าวร้าวและความเห็นแก่ตัวของเรา และไม่ให้
สิ่งเหล่านี้เข้ามา½ังรากลึกในชีวิตของเราได้ (GE 114) “ÍÂ‹ÒãËŒ¤ÇÒÁªÑèÇàÍÒª¹Ð·‹Ò¹ áµ‹¨§ª¹Ð
¤ÇÒÁªÑèÇ´ŒÇÂ¤ÇÒÁ´Õ” (รม 12:21)

 ความเข้มแขง็ภายในอนัเป็นผลจากพระหรรษทานของพระเจ้าช่วยปกป‡องเราให้พ้นจากการ
ใช้ความรุนแรง ซึ่งกลายเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตทุกวันนี้ พระหรรษทานช่วยลดความหยิ่งผยองและ
สร้างความนอบน้อมแก่จิตใจ (เทียบ GE 116)

 ความอ่อนน้อมถ่อมตนสามารถหยั่งรากลึกลงในใจเมื่อเราถูกคนอื่นดูถูกดูหมิ่น หาก
ปราศจากประสบการณ์นี้จะไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน หรือความศักดิ์สิทธิ์ หากท่านไม่สามารถ
ทนตอ่การถกูดถูกู ทา่นจะไม่ถ่อมตนและไม่อยูใ่นเสน้ทางแห่งความศกัดิส์ทิธ์ิ การถกูลบหลูด่หูมิน่
ท�าให้เราละม้ายคล้ายกับองค์พระเยซูเจ้า ถือว่าเป็นลักษณะที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการ
เลียนแบบพระคริสตเจ้า เพราะว่า “พระคริสตเจ้าทรงรับทรมานเพื่อเรา และประทานแบบฉบับไว้
ให้เราด�าเนินตามรอยพระบาท” (1ปต 2:21) (เทียบ GE 118)
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 พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนในชีวิตประจ�าวันของบุคคลที่นิ่งเงียบ
เพือ่ช่วยครอบครัวของตน ผู้เลอืกทีจ่ะยกย่องผูอ้ืน่มากกว่าการโอ้อวดเกีย่วกบัตนเอง หรอืผูท้ีเ่ลอืก
ท�างานที่ผู้อื่นไม่ชอบ แม้แต่เลือกที่จะยอมรับความอยุติธรรมเพื่อถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า (GE 
119)

 ¾ÃÐ¤ÃÔÊµà¨ŒÒ “¤×ÍÊÑ¹µÔ¢Í§àÃÒ” (อฟ 2:14) พระองค์ทรง “น�าเท้าของเราให้ด�าเนินไปตาม
ทางแห่งสันติสุข”(ลก 1:79) ตามที่พระองค์ตรัสแก่นักบุญโฟสตินา โควัลสกา ว่า “ÁÇÅÁ¹ØÉÂ�¨Ð
äÁ‹ÁÕÊÑ¹µÔÊØ¢¨¹¡ÃÐ·Ñè§¾Ç¡à¢Ò¡ÅÑºÁÒäÇŒÇÒ§ã¨ã¹¾ÃÐàÁµµÒ¢Í§àÃÒ” (GE 121)

 2. ¤ÇÒÁ ª×è¹ªÁÂÔ¹´ÕáÅÐÁÕÍÒÃÁ³�¢Ñ¹

 ºÃÃ´Ò¼ÙŒÈÑ¡ ỐìÊÔ·¸Ôì·Ñé§ËÅÒÂà»š¹¼ÙŒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢áÅÐàµçÁ´ŒÇÂÍÒÃÁ³�¢Ñ¹·Õè´Õ áÁŒÇ‹ÒàµçÁä»´ŒÇÂ
¤ÇÒÁ¨ÃÔ§¨Ñ§ áµ‹¾Ç¡à¢Ò¡çà»Å‹§»ÃÐ¡ÒÂã¹¾ÅÑ§¤Ô´ºÇ¡áÅÐ¨Ôµã¨·ÕèÁÕ¤ÇÒÁËÇÑ§ ªÕÇÔµ¤ÃÔÊµª¹à»š¹
ªÕÇÔµ·ÕèÁÕ “¤ÇÒÁª×è¹ªÁÂÔ¹´Õã¹¾ÃÐ¨Ôµà¨ŒÒ” (ÃÁ 14:17) (GE 122)

 ความชื่นชมยินดีของคริสตชนโดยปกติแล้วจะมาพร้อมกับการมีอารมณ์ขัน เรามองเห็น
ชัดเจนในตัวอย่างของนักบุญโทมัส มอร์ นักบุญวินเซนเดอปอล และนักบุญฟ�ลิป เนรี ดังนั้นการ
ขาดอารมณ์ขนัไม่เป็นเครือ่งหมายของความศกัดิส์ทิธ์ิ “จงขจัดความกงัวลใจออกไปจากใจของท่าน” 
(ปญจ 11:10) เราได้รับสิ่งเหล่านี้มากมายจากองค์พระผู้เป็นเจ้า “เพื่อความสุขอย่างสมบูรณ์” (1ทธ 
6:17) (GE 126)

 ด้วยความรกัของพระบดิา องค์พระเจ้าตรสักบัเราว่า “ลกูเอŽย จงอยูด่กีนิดเีท่าทีท่�าได้... อย่า
ปฏิเสธท่ีจะให้ความสขุแก่ตนในวนันี”้ (บสร 14:11.14) พระองค์ทรงต้องการให้คดิบวก กตญั� ูและ
ไม่ซบัซ้อน... เราควรทีจ่ะมคีวามยดืหยุน่ในชวีติและเลยีนแบบตามท่ีนกับุญเปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้า
ได้เรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพของตน” (ฟป 4:11) นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีได้ด�าเนินชีวิตโดยที่ท่าน
อาจจะรูส้กึล้นเอ่อกบัการส�านกึในบญุคุณของขนมปังแขง็ก้อนเลก็æ และท่านยนิดสีรรเสรญิพระเจ้า
อย่างธรรมดาส�าหรับสายลมที่สัมผัสกับใบหน้าของท่าน (GE 127)

 พระสนัตะปาปาทรงกล่าวถงึความชืน่ชมยนิดใีนการอยูร่่วมกนั ซึง่มกีารแบ่งปันและการรบั 
ความรักต่อพี่น้องของเราเป็นเหตุท�าให้เรามีความสุขมากขึ้น เพราะท�าให้เราสามารถชื่นชมในความ
ดีของพี่น้อง เนื่องจาก “การให้ย่อมเป็นสุขมากกว่าการรับ” (กจ 20:35 ) และ “พระเจ้าทรงรักผู้
ที่ให้ด้วยใจยินดี” (2คร 9:7) (GE 128)

 3. ¤ÇÒÁ¡ÅŒÒËÒÞáÅÐ¤ÇÒÁ¡ÃÐµ×ÍÃ×ÍÃŒ¹

 ความศักดิ์สิทธิ์ ยังหมายถึงความเร่าร้อน (parrhesía) ซ่ึงก็คือความกล้าหาญ เป็นการ
กระตุ้นให้ไปประกาศข่าวดีและทิ้งร่องรอยไว้ให้กับโลกใบนี้ การกระท�าสิ่งนี้ได้ องค์พระเยซูเจ้า
พระองค์ได้เสด็จมาและตรัสกับเราอีกครั้งอย่างสุขุมแต่มั่นคงว่า “อย่ากลัวเลย” (มก 6:50) “เราอยู่
กบัท่านทุกวนัตลอดไปตราบจนสิน้พภิพ” (มธ 28:20) (GE 129)นกับุญเปาโลท่ี 6 พระสนัตะปาปา 
ได้กล่าวอธิบายถึงอุปสรรคของการประกาศข่าวดีคือการขาดความเร่าร้อน (parrhesía) นั่นเป็น 
“เรือ่งท่ีร้ายแรงกว่าทัง้เพราะว่ามนัมาจากภายใน” (GE 130) ให้เรามองไปท่ีองค์พระเยซูเจ้า พระองค์
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มิได้ทรงลังเล เหนียมอาย หรือประหม่าในการหยิบยื่นพระเมตตาอันล�้าลึกของพระองค์ให้กับ
ทุกคน (เทียบ GE 131)

 เราต้องการการกระตุน้เตอืนจากพระจติเจ้า เพือ่มใิห้เราเป็นอมัพาตด้วยความกลวัและความ
หวาดระแวงเกินไป เมื่ออัครสาวกถูกประจญให้ปล่อยตนเองทุพพลภาพด้วยความกลัวต่ออันตราย
และการคุกคาม พวกท่านร่วมกันอธิษ°านภาวนาวอนขอความกล้าหาญ และผลที่ตามมาคือ “เมื่อ
บรรดาศิษย์อธิษ°านภาวนาจบแล้ว สถานที่ที่เขามาชุมนุมกันนั้นก็สั่นสะเทือน ทุกคนได้รับพระจิต
เจ้าเต็มเปี›ยมและเริ่มประกาศพระวาจาของพระเจ้าอย่างกล้าหาญ” (กจ 4:31) (เทียบ GE 133)

 เราได้รับแรงบันดาลใจที่จะประพÄติปฏิบัติตามตัวอย่างของบรรดาพระสงฆ์ นักบวช 
ฆราวาส ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อประกาศข่าวดีและรับใช้เพื่อนพี่น้องด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ มักจะเสี่ยง
ชวีติ และละทิง้ความสะดวกสบายของเขา ประจกัษ์พยานยนืยนัของพวกเขาคอยย�า้เตือนเราว่า พระ
ศาสนจักรต้องการธรรมทูตที่มีความร้อนรน มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับการแบ่งปันชีวิตที่แท้จริง 
มากกว่าบรรดาผู้มีต�าแหน่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่พนักงาน (GE 138)

 ให้เราวอนขอองค์พระผูเ้ป็นเจ้าเพือ่พระหรรษทานทีจ่ะไม่ลงัเลเมือ่พระจติเจ้าทรงเรยีกเราให้
ก้าวเดินไปข้างหน้า ให้เราวอนขอเพื่อความกล้าหาญในการแพร่ธรรม เพื่อจะได้แบ่งปันพระวรสาร
ร่วมกับผู้อื่น และไม่ท�าให้ชีวิตคริสตชนของเราเป็นเสมือนพิพิธภัณ±์แห่งความทรงจ�าเท่านั้น 
(GE 139)

 4. ã¹¡ÒÃÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹

 เมื่อเราแยกตัวออกจากผู้อื่น เป็นความยากล�าบากที่จะต่อสู้กับความปรารถนาทางเพศ 
ตกหลุมพรางและการล่อลวงของปีศาจ และความเห็นแก่ตัวของโลก เราถูกโจมตีอย่างหนักจาก
สิ่งล่อลวงมากมาย เราอาจเติบโตมาอย่างโดดเดี่ยวเกินไป เสียสมดุล เสียหลัก และความชัดเจน
เรื่องเป‡าหมายชีวิตของตน และยอมจ�านนได้อย่างง่ายดาย (เทียบ GE 140) 

 ¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ¢Öé¹ã¹¤ÇÒÁÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì¤×Í¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§¡ÒÃÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ ÍÂÙ‹à¤ÕÂ§¢ŒÒ§¡Ñº
¼ÙŒÍ×è¹ (GE 141) ã¹áµ‹áÅÐËÁÙ‹¤³ÐËÃ×ÍªØÁª¹¶Ù¡àÃÕÂ¡ÁÒà¾×èÍÊÃŒÒ§ “¾×é¹·ÕèÍÑ¹Ê‹Í§ÊÇ‹Ò§¨Ò¡¾ÃÐà¨ŒÒ
à¾×èÍ¨ÐÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¡ÒÃ»ÃÒ¡¯Í§¤�·Õè«‹Í¹ÍÂÙ‹¢Í§¾ÃÐ¼ÙŒ·Ã§¡ÅÑº¤×¹ªÕ¾” (GE 142)

 ขอให้เราอย่าลมืว่าพระเยซเูจ้าทรงขอให้สานศุษิย์ของพระองค์ให้ความสนใจกบัรายละเอยีด
เหล่านี้ รายละเอียดเล็กæ น้อยæ ถึงเหล้าองุ่นที่ก�าลังจะหมดลง ณ งานเลี้ยง รายละเอียดเล็กæ 
น้อยæ ถึงแกะตัวหนึ่งที่หายไป รายละเอียดเล็กæ น้อยæ ของการสังเกตเห็นแม่ม่ายผู้ซึ่งถวายเงิน
สองเหรียญของเธอ ฯลฯ (GE 144)

 ชุมชนที่ทะนุบ�ารุงและเอาใส่ใจต่อรายละเอียดเล็กæ น้อยæ ของความรัก ชุมชนที่สมาชิก
ดูแลกันและกัน และสร้างบรรยากาศที่เป�ดกว้างและการเผยแผ่ข่าวดี เป็นสถานที่ประทับขององค์
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ท�าให้ศักดิ์สิทธิ์ตามแผนการของพระบิดาเจ้า (GE 145)

 ตรงข้ามความเป็นปัจเจกนยิมและบรโิภคนยิมท่ีได้เติบโตขึน้ได้แยกเราออกเพือ่การแสวงหา
ความอยู่ดีมีสุขของตนออกจากผู้อื่น Ë¹·Ò§ÊÙ‹¤ÇÒÁÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì¢Í§¾Ç¡àÃÒ·íÒãËŒàÃÒáÂ¡áÂÐÊÔè§àËÅ‹Ò
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¹Ñé¹ä´Œ´ŒÇÂº·ÀÒÇ¹Ò¢Í§¾ÃÐàÂ«Ùà¨ŒÒ “ãËŒ·Ø¡¤¹à»š¹Ë¹Öè§à´ÕÂÇ¡Ñ¹ àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñº·Õè¾ÃÐÍ§¤�·Ã§ÍÂÙ‹ã¹
¢ŒÒ¾à¨ŒÒ áÅÐ¢ŒÒ¾à¨ŒÒÍÂÙ‹ã¹¾ÃÐÍ§¤� à¾×èÍãËŒà¢Ò·Ñé§ËÅÒÂÍÂÙ‹ã¹¾ÃÐÍ§¤�áÅÐã¹¢ŒÒ¾à¨ŒÒ” (ยน 17:21) 
(GE 146)

 5. ã¹¡ÒÃÍ¸ÔÉ°Ò¹ÀÒÇ¹ÒÍÂ‹Ò§ÊÁíèÒàÊÁÍ

 áÁŒÍÒ¨´ÙàËÁ×Í¹ªÑ´à¨¹ÍÂÙ‹áÅŒÇ àÃÒ¤ÇÃ í̈ÒäÇŒÇ‹Ò¤ÇÒÁÈÑ¡´ÔìÊÔ· Ô̧ì»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ¹ÔÊÑÂ·Õèà»�´ã¨
¡ÇŒÒ§µ‹Í¾ÃÐà¨ŒÒ ·ÕèáÊ´§ãËŒàËç¹ÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹ã¹¡ÒÃÍ¸ÔÉ°Ò¹ÀÒÇ¹ÒáÅÐ¡ÒÃ¹ÁÑÊ¡ÒÃ¾ÃÐà¨ŒÒ (เทียบ 
GE 146)

 ส�าหรับสานุศิษย์แต่ละคนจ�าเป็นที่จะต้องใช้เวลาอยู่กับพระอาจารย์ เพื่อรับฟังค�าสอน 
และเรียนรู้จากพระองค์ตลอดเวลา ถ้าเราไม่รับฟัง ค�าพูดท้ังหลายก็ไร้ประโยชน์ แต่เป็นการ
พูดที่ไร้สาระเท่านั้น (เทียบ GE 150) การภาวนาวอนขอพระกรุณามีคุณค่ามาก เนื่องจากเป็น
กิจที่แสดงถึงความวางใจในพระเจ้า ในขณะเดียวกันเป็นการแสดงออกถึงความรักต่อเพื่อนมนุษย์ 
(เทียบ GE 155)

 การอ่านพระวาจาของพระเจ้า ซึ่งมี “ความหวานกว่าน�้าผึ้ง” (สดด 119:103) แต่ก็เป็น
เสมือน “ดาบสองคม” (Îบ 4:12) ท�าให้เราหยุดและรับฟังเสียงของพระอาจารย์เจ้า ทั้งยังเป็น
ตะเกียงส่องย่างทางเดินของเราและแสงสว่างส่องหนทางของเรา (สดด 119:105) (GE 156)

 การพบปะกับพระเยซูเจ้าในพระคัมภีร์น�าเราไปสู ่พิธีบูชาขอบพระคุณ ในพิธีบูชา
ขอบพระคุณองค์พระเจ้าผู้เที่ยงแท้หนึ่งเดียวได้รับการสรรเสริญอันยิ่งใหญ่ที่โลกสามารถถวายแด่
พระองค์ได้ เมื่อรับพระองค์ในศีลมหาสนิท เราได้รื้อฟ„œนพันธสัญญาของเรากับพระองค์ และยอม
ให้พระองค์ด�าเนินงานของพระองค์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น (GE 157)

บทที่	5	 การต่อสู้ด้านชีวิตจิต	การเฝาระวัง	และการรู้จักไตร่ตรองแยกแยะ	158-177

 พระคริสตเจ้าทรงปรารถนาให้เราจบบทสวดของเราด้วยการวอนขอพระบดิา “โปรดช่วยให้
พ้นจากความชัว่ร้ายเทอญ” ค�าพดูป�ดท้ายบทสวดนี ้มไิด้หมายถงึความชัว่ร้ายทัว่ไป แต่ความหมาย
ที่แท้จริง คือ “ปีศาจ” (เทียบ GE 160)

 ปีศาจไม่จ�าเป็นจะต้องมาเข้าสิงเรา มันค่อยæ วางยาพิษเราด้วยความเคียดแค้นแห่ง
ความเกลียดชัง การถูกทอดทิ้ง ความอิจฉา และราคะตัณหา ทันทีที่เราเริ่มประมาท ปีศาจจะฉวย
โอกาสท�าลายชีวิตของเรา ครอบครัวของเรา และชุมชนของเราทันที (เทียบ GE 161)

 พระวาจาของพระเจ้าได้เชือ้เชญิเราอย่างชดัเจนว่า “จงยนืหยดัต่อต้านเล่ห์กลของปีศาจได้” 
(อฟ 6:11) และ “จงดับธนูไฟของมาร” (อฟ 6:16) ค�าเชื้อเชิญเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องน่าขบขัน à¾ÃÒÐ
Ë¹·Ò§¹íÒä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì¹Ñé¹à»š¹¡ÒÃµ‹ÍÊÙŒÍÂÙ‹µÅÍ´àÇÅÒÍÂ‹Ò§á·Œ̈ ÃÔ§ ผูท้ีไ่ม่ตระหนกัถงึสิง่นีก้จ็ะ
ตกเป็นเหยือ่ของการลม้เหลวและการไม่สนใจใด æ เลย ÊíÒËÃÑº¡ÒÃµ‹ÍÊÙŒ́ ŒÒ¹ªÕÇÔµ Ô̈µ¹Õé àÃÒÊÒÁÒÃ¶
ÇÒ§ã¨ã¹ÍÒÇØ¸·Õè·Ã§¾ÅÑ§·Õè¾ÃÐà¨ŒÒ»ÃÐ·Ò¹ãËŒ¡ÑºàÃÒä´Œ¹Ñè¹¤×Í ¡ÒÃÀÒÇ¹Ò·ÕèàµçÁä»´ŒÇÂ¤ÇÒÁàª×èÍ 
¡ÒÃÃíÒ¾Ö§ÀÒÇ¹Òã¹¾ÃÐÇÒ¨Ò¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒ ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¾Ô¸ÕºÙªÒ¢Íº¾ÃÐ¤Ø³ ¡ÒÃà½‡ÒÈÕÅÁËÒÊ¹Ô· ¡ÒÃÃÑº
ÈÕÅÍÀÑÂºÒ» ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÍØ·ÔÈµ¹ãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒÍ×è¹ ¡ÒÃÁÕªÕÇÔµ¡ÅØ‹Á ¡ÒÃÍÍ¡ä»à»š¹¼ÙŒ»ÃÐ¡ÒÈ
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¢‹ÒÇ´Õ ถ้าเกิดว่าเรากลายเป็นผู้ที่ไม่สนใจอะไรเลย 
นั่นก็เป็นเครื่องหมายของความล้มเหลวที่ความ
ชั่วร้ายสามารถมาครอบง�าเราได้อย่างง่ายดาย ดั่ง
ที่นักบุญคูรา โบเกโร่ได้ตั้งข้อสังเกตว่า “จะดีอะไร 
เมื่อจอมปีศาจลูชีแฟร์ได้สัญญากับเราว่าจะให้
เสรีภาพและมอบผลประโยชน์ของมันให้กับ
เราท้ังหมด ถ้าหากผลประโยชน์เหล่านั้นเป็น
เรื่องโกหก หลอกลวง และเป็นพิษภัยกับเรา” 
(GE 162)

เราจะทราบได้อย่างไรว่าแรงบันดาลใจ
บางอย่างมาจากพระจิตเจ้า หรืออาจจะเกิดมาจาก
กระแสทางโลก หรือแรงดลใจจากปีศาจ ค�าตอบ
เดียวในที่นี้คือ การวินิจฉัยเพื่อหาน�้าพระทัย
พระเจ้า ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยอื่นมากกว่าสติปัญญา
หรอืสามญัส�านกึ เป็นพระพรทีเ่ราต้องอ้อนวอนขอ 

ถ้าเราวอนขอด้วยความเช่ือม่ันว่าพระจิตเจ้าจะประทานพระพรนี้ให้กับเราแล้ว ขอให้พยายามที่จะ
เตบิโตขึน้ด้วยการอธษิ°านภาวนา การร�าพงึไตร่ตรอง การอ่านและการให้ค�าปรกึษาทีด่ ีดงันัน้แล้วเรา
จะเตบิโตขึน้ในการรูจ้กัไตร่ตรอง½†ายจตินีอ้ย่างแน่นอน (เทยีบ GE 166) พระหรรษทานแห่งการวนิจิฉยั
เพื่อหาน�้าพระทัยพระเจ้า นับวันจะมีความจ�าเป็นมากขึ้นเรื่อย æ ในชีวิตปัจจุบัน (เทียบ GE 167) 
การวินิจฉัยเพื่อหาน�้าพระทัยพระเจ้าจะช่วยให้พบความหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของชีวิต
ของเราต่อหน้าพระบิดาผู้ซึ่งทรงรู้จักและรักเรา (เทียบ GE 170)

 ทีส่ดุ พระสนัตะปาปาทรงขอให้ภาพสะท้อนของการไตร่ตรองเหล่านีไ้ด้รบัการสรรเสรญิขึน้
ทูลเกล้าโดยพระนางมารีย์ เพราะพระนางทรงด�าเนนิชวีติในความสขุทีแ่ท้จรงิของพระเยซเูจ้าดงัทีไ่ม่มี
ผู้ใดเป็นได้เลย พระนางคือสตรีผู้มีความชื่นชมยินดีในการประทับอยู่ของพระเจ้า พระนางทรงเก็บ
ทุกอย่างไว้ในใจ พระนางทรงสอนหนทางแห่งความศกัดิส์ทิธิใ์ห้กบัเราและทรงด�าเนนิร่วมกบัเราให้
หนทางอนัศกัดิส์ทิธิน์ัน้ พระนางไม่ทรงปล่อยให้เราล้มตกลงไป และพระนางทรงอุม้เราไว้ในอ้อมแขน
ของพระนางโดยปราศจากการตดัสนิพวกเรา การสนทนาของเรากบัการปลอบประโลมของแม่พระนัน้
ปลดปล่อยเราและบันดาลให้เราศักด์ิสิทธิ์ สิ่งที่เราจ�าเป็นต้องท�าคือการภาวนาเบาæ อยู่ทุกครั้งว่า 
“วันทามารีย์...” (เทียบ GE 176)

 พระสันตะปาปาทรงมีความหวังว่า สมณลิขิตเตือนใจฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะ
เป�ดหนทางให้พระศาสนจกัรทัง้ครบได้อทุศิตนใหม่อกีครัง้ ในการส่งเสรมิความปรารถนาไปสูค่วาม
ศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ทรงเชิญชวนเราให้วอนขอพระจิตเจ้า โปรดหลั่งความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่
จะเป็นผูศ้กัดิส์ทิธิเ์พือ่พระเกยีรตมิงคลของพระเจ้า และสนบัสนนุกนัและกนัในความพยายามครัง้นี้ 
ด้วยวิถีทางนี้ เราจะร่วมแบ่งปันความสุขที่โลกไม่สามารถเอาไปจากเราได้เลย (เทียบ GE 177) 
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เตรียมพร้อม	ไม่มีภัย
ÊØÀÒÉÔµ¨Õ¹ “âËÂ‹¨ à»‡º ÍÙŽ Î‹Ç¹” - “Yŏu Bèi Wú Húan” “àµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁ äÁ‹ÁÕÀÑÂ” 

หมายความว่า เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ ส�าหรับรับเหตุการณ์ต่างæ ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า จะ
ช่วยให้เราพ้นภัยอันตรายต่างæ ได้มาก ดีกว่าไม่เตรียมตัวไว้ก่อนอย่างแน่นอน

 àµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁ·Ø¡ÊÔè§·Ø¡ÍÂ‹Ò§ ที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตกับอนาคตของเรา ไม่ว่าจะเป็นภัย
ธรรมชาติ เหตุการณ์ต่างæ ทั้งดีและร้าย จากอารมณ์หรือนิสัยของคนอื่น จากความเจ็บไข้ได้ป†วย 
แม้กระทั่งความตายของเราเองด้วย

 ÀÑÂ¸ÃÃÁªÒµÔ มีหลายแบบ หลายอย่าง เช่น วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ดินถล่ม 
สึนามิ ฯลฯ รุนแรงมากบ้างน้อยบ้าง และปัจจุบันดูเหมือนบ่อยขึ้นด้วย

 ÀÑÂ¨Ò¡¤ÇÒÁà¨çºä¢Œä´Œ»†ÇÂ สุขภาพก็ส�าคัญ มีเงินมีทอง มีสมบัติมากมาย แต่ถ้าร่างกาย
และใจด้วยไม่สบายจะมีประโยชน์อะไร?

 ÀÑÂ¨Ò¡àËµØ¡ÒÃ³�µ‹Ò§æ ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹ เช่น อุบัติเหตุต่างæ มากมาย
 ÀÑÂ¨Ò¡ÍÒÃÁ³�¢Í§·Ø¡¤¹·ÕèÍÂÙ‹ã¡ÅŒªÔ´µÔ´µ‹Í¡ÑºàÃÒ´ŒÇÂ ถ้าเราเตรียมพร้อมที่จะรับค�า

ด่าว่า นินทา ใส่ร้าย ใส่ความ โกรธ อิจฉา เอารัดเอาเปรียบเรา ฯลฯ 
 ÀÑÂ·Õèá¹‹¹Í¹Ë¹ÕäÁ‹¾Œ¹¤×Í ¤ÇÒÁµÒÂ ไม่มีใครรู้ว่า จะตายเมื่อไหร่ ที่ไหน แบบไหน 

อย่างไร หลายคนไม่อยากคิด ไม่อยากพูดถึงความตาย หาว่า ปากเสีย ฯลฯ แต่จริงæ แล้วเรา
ทุกคนก็รู้ดีอยู่ว่า ต้องตายสักวันหนึ่งอย่างแน่นอน ไม่มีใครหลีกหนีได้เลย แต่หลายæ คนก�าลัง
หลอกตัวเอง คิดว่าตัวยังไม่ตาย แลว้ก็ยงัไปหลอกญาติผูใ้หญ ่มิตรสหายที่เรารกัด้วยว่า ยงัไม่ตาย 
จะต้องหายเจ็บหายป†วยแน่æ ทั้งæ ที่หมอบอกว่า ไม่รอดแล้ว

 ã¹¤íÒÊÍ¹¤Ò·ÍÅÔ¡ ¹Í¡¨Ò¡ãËŒàÃÒ¤Ô´¶Ö§¤ÇÒÁµÒÂÍÂÙ‹àÊÁÍáÅŒÇ ยังให้เราบอก เตือน
ญาตมิติร เป็นต้นเวลาเจบ็ป†วยหนกัแล้ว ให้เตรยีมตวัตาย โดยแก้บาปรบัศลีเจมิคนไข้ ท�าพนิยักรรม 
คิดถึงพระตลอดเวลา จะได้สิ้นใจในศีลในพรของพระเจ้า นอนตาหลับอย่างสงบ พร้อมกับความ
หวังเต็มเปี›ยมว่าจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์นิรันดร

 ¢ÍàªÔÞ¾Õè¹ŒÍ§·Ø¡·‹Ò¹Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í “àµÃÕÂÁà¼ªÔÞ¤ÇÒÁµÒÂ” เขียนโดยนักบุญอัลฟอนโซ 
แปลเป็นภาษาไทยโดย “¼ÙŒËÇ‹Ò¹” คือ ¾ÃÐ¤Ø³à¨ŒÒÂÇ§ ¹ÔµâÂ รับรองว่าใครได้อ่านแล้ว จะต้อง
เป็นคนดีขึ้นอีกเยอะเลยครับ

 ©Ð¹Ñé¹·Ø¡¤¹ÍÂ‹Ò»ÃÐÁÒ· ¨§ “àµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁ äÁ‹ÁÕÀÑÂ” “¡Ñ¹äÇŒ¡‹Í¹ ´Õ¡Ç‹Òá¡Œ” ครับ 
ขอให้ทุกท่าน สุขกายสุขใจ มีเงินใช้ มีคนรัก และรางวัลในสวรรค์ด้วยครับ    

ข้างธรรมาสน์	
ไก่นักบุญเปโตร
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นักบุญฮวน	ดิโก้

(St.	JUAN	DIEGO)
ฉลอง	9	ธันวาคม

กว่าจะเปนนักบุญ
อันตรธ�น

 ÎÇ¹ ´Ôâ¡Œ เกิดเมื่อ ค.ศ.1474 ในครอบครัว
ชนพื้นเมืองเม็กซิโก ที่เมือง Cuauhtitlan ซึ่งอยู่ห่าง
จากกรุงเม็กซิโกซิตี้ไปทางเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร 
Îวนได้รบัศลีล้างบาปเมือ่เป็นผูใ้หญ่แล้ว Îวน ดิโก้ ถอื
เป็นชาวพื้นเมืองรุ่นแรกæ ที่ได้รับศีลล้างบาป ท่านได้
แต่งงานแต่ได้ตกลงกับภรรยาที่จะถือพรหมจรรย์ ต่อ
มาภายหลังภรรยาของท่านได้เสียชีวิตลง ท่านด�าเนิน
ชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประกอบอาชีพเป็นช่างทอ 
เกษตรกร และรับจ้างใช้แรงงาน

 เช้าวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ.1531 ท่านได้เห็น
พระนางมารย์ีพรหมจารปีระจกัษ์มา ขณะทีก่�าลงัเดนิทาง
ไปร่วมมิสซาประจ�าวัน ท่านเดินผ่านเนินเขาเตเปญัก 
(Tepeyac) กไ็ด้ยนิเสยีงดนตร ีและเหน็กลุม่เมฆเลก็æ 
ที่ก�าลังก่อตัวขึ้น โอบล้อมด้วยสายรุ้ง ท่านได้ยินเสียง
ของสตรีผู้หนึ่งเรียกให้ขึ้นไปบนเนินเขา แล้วได้เห็น
หญิงสาวงดงามยิ่ง แต่งกายเหมือนกับเจ้าหญิงของ
เผ่าแอซเท็ค (Aztec) สตรีผู้สูงศักดิ์บอกว่า “เราคือ
พระนางมารีย์พรหมจารี” และแม่พระขอร้องให้ท่าน
บอกกบัพระสังฆราชท้องถิน่ เพือ่สร้างวดัขึน้บนเนนิเขา
แห่งนี ้แต่พระสงัฆราชยงัสงสยัว่าแม่พระได้ประจกัษ์แก่ 
Îวน ดโิก้จริงหรือไม่ จงึขอเคร่ืองหมายยนืยนัว่าเรือ่งที่
Îวน ดิโก้เล่านั้นเป็นความจริง 

เมือ่ท่านกลบัขึน้ไปบนเนนิเขาทีท่่านพบแม่พระ
เป็นครั้งแรก ท่านได้เห็นต้นกุหลาบออกดอกผลิบาน
อยู่บนพื้นดินเย็นยะเยือกในÄดูหนาว จึงเก็บดอก
กุหลาบเหล่านั้นโดยใช้เสื้อคลุมห่อเอาไว้ แล้วน�าไป
ให้พระสังฆราชท้องถิ่นดู ท่านบอกให้พระสังฆราช
ทราบถงึเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้แล้วเป�ดเสือ้คลมุออก ดอก
กุหลาบร่วงหล่นลงบนพื้น เป็นกุหลาบพันธุ์ที่ไม่มีปลูก
ในประเทศเม็กซิโก พระสังฆราชตกตะลึงเมื่อเห็น
รูปภาพของแม่พระปรากฏอยู่บนเสื้อคลุมของÎวน 
ดีโก้ด้วย

 หลังจากนั้นไม่นาน ได้มีการสร้างพระวิหาร
ขึ้นบนสถานที่ซึ่งแม่พระได้ประจักษ์มา มีชาวพื้นเมือง
จ�านวนมากกลับใจมาเป็นคริสตชน “แม่พระแห่ง
กวาดาลูเป” ได้รับการประกาศให้เป็นองค์อุปถัมภ์ของ
ทวีปอเมริกา โดยระลึกถึง “พระนางมารีย์พรหมจารี 
แห่งกวาดาลูเป” ในวันที่ 12 ธันวาคมของทุกปี

Îวน ดิโก้ มีความรกัอย่างลกึซึง้ต่อศีลมหาสนทิ 
และได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากพระสังฆราชให้รับศีล
มหาสนทิถงึสปัดาห์ละ 3 ครัง้ ซึง่เป็นกรณพีเิศษส�าหรบั
สมัยนั้น ท่านเดินเท้าระยะทาง 24 กิโลเมตร ทุกวัน
เพื่อไปร่วมมิสซาที่วัด ที่สุดÎวน ดิโก้ สิ้นใจเมื่อวันที่ 
20 พÄษภาคม ค.ศ.1548 เมื่ออายุ 74 ปี  
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ระหว่างเดือน
คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

ธรรมทูตกับศาสนา
 เม่ือท�าให้ศาสนากลายเป็นชีวิต ธรรมทตู

จึงเป็นผู้อุทิศชีวิตเพื่อศาสนา ช่วงเวลา 350 ปี 
และ 100 ปี ที่ผ่านมา ธรรมทูตคู่แรกผู้บุกเบิก
มสิซงัสยามคือพระสงัฆราชลงัแบร์ต เดอ ลามอ็ต 
และ¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒª¿ÃÑ§«ÑÇÊ� »˜ÅÅ×Í ส่วนธรรมทูต
คูแ่รกของมสิซงัลาว (อสีาน-ลาว) คอื¾ÃÐÊÑ§ÃÒª 
ÂÑ§ ºÑ»µÔÊµ� â»Ã´Áและ¤Ø³¾‹Í«ÒàÇÕÂÃ� à¡â¡ ถอืว่า
แม้ต่างกรรมต่างวาระตามล�าดับ แต่ธรรมทูต
ทั้งสองคู่มุ่งเป‡าหมายให้ความสนใจใส่ใจบรรดา
พี่น้องต่างศาสนาในต่างถิ่นเหมือนกัน

 ช่วงปีที่เร่ิมต้นของการมาถึงของศาสนา
คาทอลิกสู่กรุงศรีอยุธยาคือ ค.ศ. 1662/พ.ศ. 
2205 กว่าจะมาถึงอุบลราชธานี (บุ่งกะแทว) ใน 
ค.ศ. 1881/ พ.ศ. 2424 ก็กินเวลาถึง 219 ปี 
ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุอันใดก็ตาม มันเป็นความ
ช้านานของงานพันธกิจแพร่ธรรม ซึ่งเป็นเรื่อง
ความรอดของจิตวิญญาณมนุษย์ที่เรียกร้องให้
เร่งรุดเร่งท�าอย่างส�าคัญและจ�าเป็น

 ในสถานการณ์สมัยปัจจุบัน ด้านสถิติ
ปริมาณของประชากรคริสตชนคาทอลิกไทยยัง
ไม่ถงึ 1% และยิง่ด้านสมรรถนะคณุภาพด้วยแล้ว 
ยิ่งน่าเป็นห่วง เพราะนอกจากคนเข้ามานับถือ
ศาสนาน้อยแล้ว คนเข้าวัดก็ยังน้อยลงไปอีก

ในประเทศไทยปัจจุบันมี 5 ศาสนาที่
ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการได้แก่ พุทธ 

อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-Îินดู ซิกข์ ซึ่ง
สถานการณ์ร่วมสมัยในยุคของเรานี้มีลักษณะ
เป็นสังคมพหุลักษณ์ที่มีความหลากหลายในสิ่ง
และสือ่สารพดั ทีค่อยชีช้วนหรอืชกัพาให้เราเลอืก 
ลองหรือไม่ก็หลงใหลไปกับมัน พูดสั้นæ ก็คือ 
มันเป็นกระแสสังคมวัตถุนิยม

 กระแสสังคมลูกอื่นæที่ตามมาจาก
กระแสสังคมโลกวัตถุนิยมหลักดังกล่าว ยังมี
อกีหลากหลายมากมายนกัได้แก่ทนุนยิม บรโิภค
นยิมและแฟชัน่นยิม เสพสขุ เสพสือ่และเสพตดิ
นยิมต่างæ ท่ีถาโถมโหมโรงโฆษณากนัโต้รุง่อย่าง
ไม่รู้จบสิ้น 

 ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ ล้วนแต่
เป็นสิง่ทีท้่าทายต่อความร่วมมอืร่วมใจในบรรดา
ศาสนกิท้ังระดบัผู้น�าและผู้ตาม ทุกผู้ทุก½†ายโดย
ไม่เว้นใครหรือศาสนาไหน

 ด้วยเหตุนี้ พันธกิจหน้าที่แพร่ธรรม
และอภบิาลทีเ่คยแยกแยะและแบ่งส่วนกนัท�ามา
เป็นประจ�าตามธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิต
วั²นธรรม ซึ่งด�าเนินกันมาช้านานนั้นต้องน�ามา
จุดประกาย ประยุกต์ใช้และสร้างคุณประโยชน์
สขุโดยท่ัวกนัต่อไปด้วยจติตารมณ์รกั รบัใช้และ
รับผิดชอบอย่างเต็มที่และเต็มใจ

 อย่างไรก็ดี เพื่อให้ทุกศาสนาหันหน้า
หันใจเข้ามาผนกึสรรพก�าลงัหากนั เรือ่ง พนัธกจิ
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ศาสนสัมพันธ์จึงเป็นวิธีการที่จ�าเป็นและเท่าทัน
กับยุคสมัยปัจจุบันของเรา ถือว่าเป็นพันธกิจที่
เสรมิส่งพนัธกจิงานแพร่ธรรม-อภิบาลให้บังเกดิ
ผลและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 พันธกิจทั้งสามงานนี้ ผู้ด�ารงตนและ
ด�าเนินการดังกล่าวสามารถเป็นคนเดียวกันได้ 
ท้ังนี้ ขึ้นกับจังหวะเวลาและสถานการณ์ที่จะชี้
บ่งออกมาให้เห็นตามความเป็นจริง 

 ตัวอยา่งธรรมทูตคู่แรกของมสิซงัสยาม
และธรรมทูตคู่แรกมิสซังลาว(อีสาน-ลาว)ท้ังใน
ห้วงเวลา350ปีและ100ปีที่ผ่านมาตามล�าดับนั้น 
น่าจะพสิจูน์เป็นหลกัประกนัถงึวธิกีารด�าเนนิงาน
พันธกิจ “แพร่ธรรม-อภิบาลและสานเสวนา
ศาสนสมัพนัธ์” ได้ว่ามปีระสทิธภิาพประสทิธิผล
อย่างน่าชื่นชมและภาคภูมิใจ แม้สมัยนั้นค�าว่า
สานเสวนาศาสนสัมพันธ์จะยังไม่ถูกใช้ก็ตาม

 อกีตวัอย่างหนึง่กค็อืการสมัมนาศาสนกิ
สัมพันธ์ เมื่อครั้งจัดกันขึ้นที่บ้านเซเวียร์ในวันที่ 
17-18 พÄษภาคม พ.ศ. 2517/ค.ศ. 1974 นั้น
มผีูเ้ข้าร่วมสมัมนา มผีูห้ลกัผูใ้หญ่จากทางสนัตะ
ส�านกั กรงุโรม ตวัแทนจากสภาพระสงัฆราชแห่ง
ประเทศไทย และผูม้ปีระสบการณ์ช�านาญการใน
งานด้านนี ้มท้ัีง½†ายครสิตศาสนาและพทุธศาสนา
และมาจากทัง้ในและต่างประเทศเป็นต้นประเทศ
เพื่อนบ้านข้างเคียงของเรา

 ดงันัน้ ณ บดันีง้านธรรมทตูเพือ่ศาสนา
ในสังคมโลกยุคสมัยของเรานี้ จึงเป็นหน้าที่อัน
ทรงเกียรติและสูงส่งท่ีเราใน°านะเป็นศาสนิก
และสมาชิกของแต่ละศาสนาจะได้มารับช่วงงาน
พันธกิจทั้ง 3 นี้ เพื่อจะได้ร่วมกันสานต่อและ
สร้างสรรค์จรรโลงให้เกิดผลงานรับใช้พระเจ้า
และมวลชนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งæ ขึ้นสืบไป 

เพือ่ให้ทกุศ�สน�หนัหน้�หนัใจเข้�ม�ผนกึสรรพกำ�ลงัห�กนั 

เร่ือง พันธกิจศ�สนสัมพันธ์จึงเป็นวิธีก�รที่จำ�เป็นและ

เท่�ทันกับยุคสมัยปัจจุบันของเร�
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วันละก้าวกับพระเยซู
ร�ฟ�แอล

¡ÒÅÒà·ÕÂ 2:20-21

......ข้าพเจ้าถูกตรึงกางเขนกับพระคริสตเจ้าแล้ว ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ มิใช่ตัวข้าพเจ้าอีกต่อไป แต่พระ
คริสตเจ้าทรงด�ารงชีวิตอยู่ในตัวข้าพเจ้า ชีวิตที่ข้าพเจ้าก�าลังด�าเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าด�าเนิน
ชีวิตในความเช่ือถึงพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพเจ้าและทรงมอบพระองค์เพื่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
มิได้ท�าให้พระหรรษทาน ของพระเจ้าต้องไร้ผล ถ้าเรารับความชอบธรรมโดยปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ 
พระคริสตเจ้าก็คงสิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์

ÎÕºÃÙ 11:35-37
.......หญิงบางคนได้รับผู้ตายของตนที่กลับคืนชีพ บางคนถูกทรมานจนตายไม่ยอมรับ
การปลดปล่อย เพือ่จะกลบัคนืชพีมารบัชวีติท่ีดกีว่า บางคนถกูสบประมาท ถกูโบยตีและ
ยังถูกล่ามโซ่จ�าคุกอีกด้วย เขาถูกหินทุ่ม ถูกเลื่อยเป็นสองส่วน ตายด้วยคมดาบ บางคน
นุ่งห่มหนังแกะหนังแพะร่อนเร่ไป ขัดสน ได้รับความยากล�าบาก ถูกข่มเหง

ผลของความเชื่อต่อชีวิตของเรา
การยอมรับความเชื่อมีผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงอย่างถึงรากถึงแกน่ในเรื่องของชีวิตที่

เกี่ยวกับศีลธรรม (moral life) การยอมรับความเชื่อหมายถึงการเจาะจงเอาบุคคลท่านหนึ่งมา
เป็นศนูย์กลางของชวีติ บคุคลท่านนีคื้อองค์พระเยซคูรสิต์ กล่าวแบบรวบรดั พระองค์คอืแหล่ง
ก�าเนิด และจุดเร่ิมต้นของความเป็นเลิศทางศีลธรรมส�าหรับบรรดาผู้มีความเชื่อในพระองค์

พระเยซูมิใช่เป็นเพียงพระอาจารย์ผู้ทรงรอบรู้ หรือเป็นเพียงแบบอย่างให้ท�าตาม
เท่านั้น แต่ว่าจากการมีความเชื่อมโยงของความเชื่อและความรักที่มีต่อพระองค์ พระองค์
จึงสถาปนาความเช่ือมโยงนี้ ข้ึนเป็นความสนิทสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่าง
พระองค์กับสานุศิษย์ของพระองค์ด้วย (ความสนิทสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ก็คือ ชีวิตคริสตชน) 
ซึ่งนักบุญเปาโลได้อธิบายให้เห็นภาพชีวิตคริสตชนนี้ว่าเป็น “ชีวิตในพระคริสต์” ยิ่งกว่านั้นถึง
กับย�้ายืนยันว่าดังนี้ 
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“ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่มิใช่ตัวข้าพเจ้าอีกต่อไป แต่พระคริสต์ทรงด�ารงชีวิตอยู่ในตัวข้าพเจ้า" 
(กท 2:20) นีเ่ป็นข้อค�าสอนหนึง่เดยีวแบบทีไ่ม่เหมอืนใครในบรรดาข้อค�าสอนทางศลีธรรม และ
ทางหลักธรรมของศาสนาทั้งหลายในโลก ส�าหรับคริสตชนนั้น องค์พระเยซูคริสต์อยู่ใน°านะ
เป็นศูนย์กลางของชีวิตทางศีลธรรม เช่นเดียวกับที่เป็นศูนย์กลาง ของการภาวนาและพิธีกรรม
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหล่อเลี้ยงชีวิตทางศีลธรรมเท่านั้น

มีข้อสังเกต ณ ตรงนี้ว่า ความเชื่อต้องแสดงออกมาอย่างสุดแรงเคลื่อนไหว ความ
เชื่อไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เป็นการแสดงออกทางวาจาเท่านั้นดังที่ท�ากันอยู่บ่อยæ ในทุก
วันนี้ เช่น การกล่าวบรรยายเร่ืองความเชื่อบางประการเก่ียวกับชีวิต หรือการท่องบทข้าพเจ้า
เชื่อเป็นต้น ความเช่ือเป็นพÄติกรรมของชีวิต ความเชื่อน�าบุคคลหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับอีก
บุคคลหนึ่งไปเร่ือยæ ความเช่ือเป็นวินัยภายในจิตใจที่ก�าหนดแนวทางให้ด�าเนินกิจการไปอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ ความเชื่อก่อให้เกิดความหวัง ซึ่งท�าให้ชีวิตมีความกระตือรือร้น
ท่ีจะท�างาน ดังนั้นความเชื่อในพระคริสต์จึงเป็นเหมือนผู้บังคับบัญชาภายในจิตใจในการ
เสริมสร้างชีวิตทางศีลธรรมของคริสตชน

คุณพ่อ Servais Pinckaers OP
(จาก Magnificat Year of Faith Companion)

(ได้รับการตรวจและแก้ไขโดย คุณพ่อจ�าเนียร กิจเจริญ) 
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บันทึกธรรมทูต
มิชชั่น

เหตุการณ์ครั้งนี้ คงได้บันทึกไว้ ใน
หน้าประวัตศิาสตร์ของพระศาสนจกัรในประเทศ
กมัพชูา เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว เมือ่หมูค่ณะธรรมทตู
ไทยในกัมพูชา ได้จัดพิธีขอบคุณพระเจ้า ที่ได้
ประทานพระพรให้กับคณะธรรมทูตไทย ซ่ึง
เปรียบเหมือนของขวัญที่พระศาสนจักรไทยได้
มอบแด่พระศาสนจักรในกัมพูชา

 เราระลึกถึงการท�างานของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกท่าน อย่างเช่น ¤Ø³¾‹Í Ñ́§âµá¹Å ¤Ø³¾‹Í 
ÍÒ´ÃÕÍÒâ¹ และ¾ÃÐ¤Ø³à¨ŒÒºÃÃ¨§ ÍÒÃÕ¾ÃÃ¤ 
ในนามของสภาพระสังฆราชไทยในเวลาน้ัน ท่ี
ได้มาเยีย่มมาดคูวามเป็นไปได้ และได้ส่งทมีงาน
ชุดแรกมา คือ ¤Ø³¾‹ÍÇÕÃªÑÂ ÈÃÕ»ÃÐÁ§¤� 
«ÔÊàµÍÃ�à«àÇÕÂÃ� ·Ô¾Ò¡Ã ºØÞ»ÃÐÊÁ «ÔÊàµÍÃ�
à»ÅÒ¨Õ ÊÁ»Í§ ÊÒÂÊÍ¹ และ ¾ÕèÂÈÂÒ ฆราวาส 
มาเป็นทมีเพือ่งานประกาศพระวรสารในประเทศ
กัมพูชา ซึ่งเวลานั้นก�าลังป�ดค่ายอพยพและ
ให้ประชาชนกลับมาเลือกตั้งครั้งแรก ปี 1993 
ทีมคณะธรรมทูตไทย มาถึงประมาณเดือน
พÄศจิกายน 1993 ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วง
เทศกาลแข่งเรือ (อมตูก) ในพนมเปญ 

 มีอุปสรรคปัญหามากมายที่ต้องเผชิญ 
เช่น การปรับตัว ระบบการท�างาน ความคิดเห็น
ที่แตกต่างกัน ความแตกแยกทางเชื้อชาติ 
เป็นความท้าทายอยู่เสมอ จนบางครั้งพวกเรา
กเ็กอืบจะถอยตัวออกมา ถ้าไม่เป็นเพราะพระพร
จากพระจิตเจ้า ที่เรียกเรามาให้สู้เพื่องานของ
พระเยซูเจ้า

 ปัจจุบันซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่ง
อุบลฯ ได้หมดวาระและได้กลับไปไทยเมื่อกลาง
ปี 2018 นี้เอง ส่วนคุณพ่อวีรชัย ศรีประมงค์ 
หลังจากพักรักษาตัวหนึ่งปีในช่วงฉลองบวช 
25 ปี ตอนนี้กลับมาเป็นเจ้าอาวาสเขตอภิบาล
แม่น�้าโขง

หลังจากนั้น คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล
ของพระแม่มารย์ี จากราชบุร ีก็ได้ส่งสมาชกิร่วมงาน 
กบัคณะธรรมทตู ในปี 1997 คอื «ÔÊàµÍÃ�¾Ã·Ô¾Â� 
á¡ŒÇ¡Ôè§ «ÔÊàµÍÃ�ÊǾ Ò·Ô¾Â� à¨ÃÔÞ¾Ò¹Ôª áÅÐ«ÔÊàµÍÃ�
¡ÑÅÂÒ ©ÑµÃºÃÃÂ§¤� มาเพิ่มอีกในปี 2000 ซึ่งทั้ง
สามท่าน ก็ยังท�างานมาจนถึงทุกวันนี้ และทาง
คณะก็ได้ส่ง «ÔÊàµÍÃ�¨ÕÃ¹Ñ¹·� ¡ÔÁàÅç¡ มาช่วย
เสริมงานของคณะผู้รับใช้ฯ เองด้วย ในปี 2011

25	ปีธรรมทูตไทยในกัมพูชา	
และสังฆานุกรไทยในกัมพูชา
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คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี ได้ส่ง
สมาชิกร่วมงาน มาเพิ่มเติมในกลางปี 2000 อีก
สองท่าน คอื «ÔÊàµÍÃ�̈ Ñ¹·Ã�̈ ÔÃÒ Ë§É�ÅÍÂÇ§È� และ
«ÔÊàµÍÃ�ÈÃÕÊÁ¾Ã §ÒÁÇ§È� มาช่วยงานระยะหนึง่ 
ส่วนสมาชิกที่เป็นพระสงฆ์ เราต้องรอถึง 10 ปี 
คือ ¤Ø³¾‹ÍªÑªªÑÂ ÃÇÁÍÃ‹ÒÁ จากสังฆมณ±ล
จันทบุรี เข้ามาท�างานในปี 2003 ปัจจุบันเป็น
เจ้าอาวาสเขตอภิบาลพนมเปญทางเหนือ

จากนัน้ในปี 2009 พระจติเจ้าได้ส่งสมาชกิ
มาเพิม่อกี คอื ¤Ø³¾‹Í¹Ô¡Ã »ÃÐÊÙµÃáÊ§¨Ñ¹·Ã� และ 
¤Ø³¾‹ÍäµÃÃ§¤� ÁØÅµÃÕ จากสังฆมณ±ลราชบุรี 
พร้อมกับสมาชิกผู้ร่วมงานใหม่ คือ «ÔÊàµÍÃ�
Ñ̈¹·¹Ò ÊÔÃÔ¨Ñ¹·¹Ò¡ÙÅ «ÔÊàµÍÃ�ÇÔäÅÅÑ¡É³� 

ªÕÇàÃ×Í§âÃ¨¹� «ÔÊàµÍÃ�ÊØ¾ÑµÃÒ âÊÀ³ จากคณะภคนิี
พระหÄทยัของพระเยซเูจ้าแห่งกรงุเทพฯ (SHB) 
ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก็ได้มีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียน จนในปัจจุบัน คือ «ÔÊàµÍÃ�´ÒÃØ³Õ 
ÈÃÕ»ÃÐÁ§¤� «ÔÊàµÍÃ�¹Ø̈ ÃÒ à·ÕèÂ§§ÒÁ´Õ áÅÐ«ÔÊàµÍÃ�
ÅÒÇÑÅÂ� áÊ¹ÂÒ¡ØÅ มาท�างานที่เขตพนมเปญทาง
เหนือ ซึ่งเดือนนี้ก็ก�าลังปรับเปลี่ยนให้ซิสเตอร์
ลาวลัย์ ไปศกึษาต่อ และทางคณะฯ ได้ส่ง«ÔÊàµÍÃ�
¸Ô¤³Ò á«Ð¾Ð มาช่วยงานเป็นระยะเวลาสองปี 

ส่วนคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี ก�าลังศึกษา
อยู่ที่ประเทศอิตาลีในปีสุดท้าย และคุณพ่อนิกร 
ประสูตรแสงจันทร์ ย้ายไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
เขตอภิบาลแม่น�้าบาสัค

ทางอัครสังฆมณ±ลท่าแร่-หนองแสง 
ได้ส่ง¤Ø³¾‹ÍËÑµ¶ªÑÂ Ç§É�ÁÒáÊ¹ มาเป็นสมาชกิ
ธรรมทูต และเข้าท�างานในกัมพูชา ในปี 2011 
ปัจจุบัน คุณพ่อเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขต 
จ.ตาแก้ว มิสซังพนมเปญ

งานครบรอบ 25 ปีของหมูค่ณะธรรมทตู
ในกมัพชูา เท่ียวนีจั้ดขึน้บนความประจวบเหมาะ 
อกีสองงานคอื การป�ดปีฉลอง 25 ปีของวดันกับญุ
ยอแซฟ พซาโตจ ซ่ึงยงัถอืว่า เป็นวัดใหญ่ในระดบั 
แนวหน้าของประเทศ และการบวชÊÑ§¦Ò¹Ø¡Ã
à»ÒâÅ ¾ÃŒÍÁ¾§É� ÈÃÕËÒÃÑµ¹�

ºÃÒà´ÍÃ�¾ÃŒÍÁ¾§É� หรือเรียกสั้นæ ว่า 
ºÃÒà´ÍÃ�àºÔÃ�́  ออกจากสามเณรของสงัฆมณ±ล
อบุลราชธาน ีได้สกัพกั กไ็ด้พบกบัคณุพ่ออาดร-ี
อาโน จากนั้นได้ใช้เวลา½ƒก½นจิตตารมณ์หนึ่งปี
ตามสนามงานธรรมทูตในประเทศไทย บราเดอร์
เข้ามาในกัมพูชา ปี 2016 และใช้เวลาถึง 2 ปี 
เพือ่เกบ็เกีย่วประสบการณ์ แสวงหากระแสเรยีก 
และ½ƒกตนไปทั่วในกัมพูชา  

ในช่วงปี 2018 ทีผ่่านมา มาอยูใ่นพืน้ทีง่าน
เขตพนมเปญทางเหนือ ได้ลงไปอยู่กับชาวบ้าน 
และช่วยงานค่ายต่างæ ทั้งในระดับชาติ และ
ระดบัมสิซงั จนผูใ้หญ่เหน็ว่า สามารถเป็นผูร้บัใช้
ในงานธรรมทตูได้ ¾ÃÐ¤Ø³à Œ̈ÒâÍÅÕàÇÕÂÃ� จงึโปรด
ศีลบวชสังฆานุกรให้ และอนาคตจะถูกส่งไป
ท�างานในมสิซังก�าปงจาม ซ่ึงเป็นเขตท่ีขาดแคลน
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พระสงฆ์มากที่สุดในเวลานี้ และจะเป็นสมาชิก
ธรรมทูตไทยคนแรก ที่ท�างานในมิสซังนี้ (ก่อน
หน้านี้มีแต่ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ 
รับใช้มิสซังมาตลอด 25 ปี) บราเดอร์เบิร์ด 
มีค�าขวัญที่ว่า “หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี 
ข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติ” (1คร 9:16) ขอ
ค�าภาวนาให้น้องชายของเราคนนี้ด้วยนะครับ

 ในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปี คณะ
ธรรมทูตไทยนี ้เราสมาชกิได้ไตร่ตรองถงึพนัธกจิ
ที่ได้ท�าในอดีต และพบความจริงที่ว่า เรามา
เพื่อรับใช้ เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับพระสังฆราช 
และพระศาสนจกัรท้องถิน่ เราไม่มโีครงการใดæ 
เป็นของตัวเอง นอกจากได้มอบสมาชิกร่วมงาน

กับผู้ใหญ่ในเขตมิสซัง ส่งไปท�างานตามที่ต่างæ 
ตามความเหมาะสม ดังในพระวรสารที่ว่า “·‹Ò¹
·Ñé§ËÅÒÂ¡çàª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ àÁ×èÍ·‹Ò¹ä´Œ·íÒµÒÁ¤íÒÊÑè§
·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃáÅŒÇ ¨§¾Ù´Ç‹Ò ©Ñ¹à»š¹¼ÙŒÃÑºãªŒ·ÕèäÃŒ
»ÃÐâÂª¹� à¾ÃÒÐ©Ñ¹·íÒµÒÁË¹ŒÒ·Õè·ÕèµŒÍ§·íÒà·‹Ò¹Ñé¹” 
(ลก 17:10) ดังนั้น งานของเราจึงต้องดูด้วยกัน
กับมิสซังเสมอ 

เราได้มีการไตร่ตรองธรรมนูญด้วยกัน
ทกุเดอืนในการประชมุ และเหน็ว่า เรากย็งัมคีวาม
บกพร่อง ด้วยความจ�ากัดต่างæ ที่เรามี แต่เรา
กไ็ม่เคยถอยทพักลบับ้าน เราท�าตามความสามารถ 
ที่เรามีการพบปะกัน ไตร่ตรองร่วมกัน แบ่งปัน
ประสบการณ์กนั พดูคยุหยอกล้อ และช่วยเหลอื 
ทรพัยากรให้กนัและกนั บางครัง้เรากม็คีวามคดิ
อยากจะท�าโน่นท�านี่ แต่ท่ีสุดพระเป็นเจ้าก็ให้
เรากลับมาตามธรรมนูญของคณะท่ีให้ไว้ ซ่ึง
เป‡าหมายทีพ่ระเยซทูีท่รงมอบไว้ และเป็นค�าขวญั 
ประจ�าของคณะธรรมทูตไทยด้วย คือ Euntes 
Docete Omnes Gentes “ท่านทั้งหลาย 
จงออกไปท่ัวโลก ประกาศข่าวดใีห้มนษุย์ท้ังปวง” 
 (มก 16:15) ขอค�าภาวนาและการสนบัสนนุต่างæ 
จากพี่น้องส�าหรับคณะธรรมทูตไทย โดยเฉพาะ
หมู่คณะในกัมพูชาในโอกาสนี้ด้วย 
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บทความเตือนใจตนเอง
น�ยแพทย์คำ�นวณ อึ้งชูศักดิ์

 ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกเกิดจากการ
รวมตัวของฆราวาสที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการ
รกัษาดแูลสขุภาพ ปัจจบุนัสงักดัอยูภ่ายใต้คณะ
กรรมการคาทอลิกเพื่อการพั²นาสังคม (แผนก
สุขภาพอนามัย) ของสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย เมื่อต้นปี 2561 ได้มีการจัด
งานฉลองครบ 50 ปีของการก่อก�าเนิดชมรม จึง
นบัได้ว่ามปีระวตัทิีย่าวนานและมคีวามส�าคญัต่อ
การเป็นประจักษ์พยานตามนัยของการเป็นศิษย์
พระคริสต์ ประกาศข่าวดีใหม่

 ในหนั งสื อกึ่ งศตวรรษเวชบุคคล
คาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้มีการรวบรวม
ประวัติความเป็นมาและการขยายงานเกิดเป็น
ชมรมที่มีการรวมตัวในแต่ละสังฆมณ±ลอีก 
9 แห่ง แม้จะเป็นกลุ่มเล็กæ ที่อาจจะมีสมาชิก
ไม่มากในแต่ละสงัฆมณ±ล แต่กเ็ป็นการรวมตัว
ด้วยหัวจิตหัวใจที่อยากช่วยเหลือพระศาสนจักร
และสังคมตามก�าลังความสามารถของตนเอง

เป็นธรรมเนยีมปฏิบตัทิีเ่หล่าสมาชกิของ
ชมรมในทุกสังฆมณ±ลจะมาพบปะ ฟ„œนฟูจิตใจ
และประชุมใหญ่ร่วมกันในสัปดาห์สุดท้ายของ
เดือนตุลาคม ซึ่งตรงกับการฉลองนักบุญลูกา
องค์อุปถัมภ์ของเวชบุคคล ต้องกราบขอบคุณ
¾ÃÐ¤Ø³à Œ̈ÒºÃÃ¨§ äªÂÃÒ ทีส่่งเสรมิให้เกดิชมรม
ขึ้นเป็นปีแรกของสังฆมณ±ลอุบลราชธานีและ
รับอาสาเป็นเจ้าภาพ มีสมาชิกจากทั่วประเทศมา
ร่วมกนัถงึ 130 คน ทีศ่นูย์อภบิาลสงัฆมณ±ล ตัง้ชือ่
การฟ„œนฟูจิตใจว่า “การส่งเสริมสุขภาพกายใจ..
ในบริบทการแพร่ธรรมภาคอีสาน” 

 ที่เลือกเอาหัวข้อนี้เพราะพระศาสนจักร
คาทอลิกในไทยก�าลังเตรียมตัวฉลอง “350 ปี
แห่งการแพร่ธรรมในมิสซังสยาม” พร้อมกับ
เชิญชวนให้คาทอลิกทุกคนได้มีส่วนสานต่องาน
แพร่ธรรมประกาศข่าวดีของบรรดาธรรมทูตรุ่น
แรกæ วิทยากรที่มาช่วยให้ความรู้และสร้างแรง
บนัดาลใจในช่วงเช้าได้แก่ ¤Ø³¾‹ÍÇÔ·ÂÒ §ÒÁÇ§È�
พอได้พบปะกันจึงทราบว่าเคยร่วมงานกับท่าน
ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาเมื่อสี่สิบปีก่อน สมัย
นั้นคุณพ่อยังเป็นเณรหนุ่มจากแสงธรรมรุ่นที่
สอง ส่วนผมเป็นนกัศกึษาอยูท่ีม่หดิล ระยะเวลา
ดังกล่าวเป็นบรรยากาศที่นักศึกษาพยายามเข้า
มามีบทบาทในการพั²นาสังคม มีการรวมกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดกิจกรรมเสวนา
หรือสร้างสรรค์ต่างæ บรรดานักศึกษาคาทอลิก
จากทุกมหาวทิยาลยัร่วมท้ังเณรใหญ่จากบ้านเณร
แสงธรรมมกัจะมาพบปะกนัทีบ้่านเซเวยีร์ ผมยงั
จ�าและประทับใจทุกท่านได้ เช่น¤Ø³¾‹Íä¾±ÙÃÂ� 
ËÍÁ¨Ô¹´Ò ¤Ø³¾‹ÍÊÁªÑÂ ¾Ô·ÂÒ¾§È�¾Ã และ
อีกหลายท่าน เวลาประชุมและท�ากิจกรรมร่วม
กนัจะสงัเกตเหน็ท่าทสีภุาพถ่อมตนแต่ร่าเรงิและ
สนใจเรื่องราวปัญหาทางสังคมต่างæ ในขณะท่ี
พวกนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่างพวกเรามัก
โฉ่งฉ่าง ใจร้อน ดุเดือด เวลาไม่พอใจอะไร

คุณพ่อวิทยา งามวงศ์ ได้เล่าให้ฟังเรื่อง
ของธรรมทูตรุ่นแรกท่ีเข้ามาบุกเบิกแพร่ธรรม
ในดินแดนอีสานที่อุบลราชธานี และจบด้วยบท
วิเคราะห์ว่าการแพร่ธรรมในระยะแรกนั้นถือว่า
ประสบความส�าเร็จในมิติที่มีการหยั่งรากลงใน

เวชบุคคลคาทอลิกกับ
การประกาศข่าวดีใหม่
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ดินแดนอีสาน แต่ต่อมาถูกเบียดเบียนเพราะถูก
มองว่าเป็นศาสนาของ½รั่งต่างชาติที่พยายามเข้า
มาครอบครองดนิแดนของไทย แม้ว่าในปัจจบุนั
ศาสนาคริสต์คาทอลกิได้รับเสรีภาพอย่างดแีละมี
กลไกต่างæ ทั้งวัด โรงเรียน ชุมชน โรงพยาบาล 
บ้านเณร ฯลฯ แต่ดูเหมือนว่าการเติบโตไม่ได้
สัดส่วนกับเวลาที่ล่วงผ่านไป มองกันแบบง่ายæ
ว่าคนทีส่นใจตอบรบักระแสเรยีกมาเป็นพระสงฆ์ 
เป็นนักบวชชายหญิงมีน้อยลงหรือไม่เพิ่มขึ้น 
จ�านวนครสิตชนอาจเพิม่ขึน้ตามจ�านวนประชากร
ของประเทศ แต่ความร้อนรนศรัทธาอาจไม่
เหมือนยุคแรกæ มีจ�านวนไม่น้อยที่บอกว่าไม่
แน่ใจว่ายังเป็นคริสตชนอีกหรือไม่ จึงเป็นท่ีมา
ของค�าว่า “ประกาศข่าวดใีหม่” ซึง่ไม่ได้หมายถงึ
เพยีงการให้มีคริสตชนใหม่เพิม่ข้ึน แต่รวมความ
ถึงการท�าให้คริสตชนเดิมมีจิตตารมณ์ของความ
เป็นศิษย์พระคริสต์มากยิ่งæ ขึ้น หรือที่ใช้ค�าว่า 
“เจริญชีวิต” ตามแบบอย่างพระคริสตเจ้า

ระหว่างหยุดพักการประชุมนั้น ผมได้
มีโอกาสพูดคุยกับหลายคน และพบความจริง
อย่างหนึง่ว่าคนเราจ�าเรือ่งค�าเทศน์ค�าสอนไม่ค่อย
ได้นาน แต่จ�าตวัอย่างทีเ่หน็จรงิได้ตดิตาตดิใจไป
จนวนัตาย ซึง่ข้อเทจ็จริงนีเ้ป็นทีท่ราบกนัดใีนหมู่
นกัพดูนกับรรยาย เพยีงคล้อยหลงัวนัประชมุ ลอง
ถามว่าจ�าค�าบรรยายอะไรได้บ้าง คนส่วนใหญ่
จะจ�าไม่ได้ว่าพูดข้อเท็จจริงอะไร แต่จ�าได้ว่า
คนพูดท�าให้เขาประทับใจหรือไม่ประทับใจ
อะไร ÍÒ¨ÒÃÂ�ÍÃ¾Ô¹ áÊ§ÊÇ‹Ò§ จากสังฆมณ±ล
นครสวรรค์ เล่าให้ฟังว่าไปออกหน่วยแพทย์
ในหมู่บ้านชาวเขาที่จังหวัดเชียงใหม่ มีÍÒ¨ÒÃÂ�
¹ÒÂá¾·Â� ÇÃÇØ²Ô ̈ ÃÃÂÒÇ¹ÔªÂ� ไปร่วมด้วย อาจารย์
วรวุ²ิ ท่านเป็นคนเรียบร้อย แม้แต่ออกหน่วย
บนเขาท่านก็ยังผูกเน็คไทและสวมเสื้อนอก
เหมือนตรวจให้กับคนไข้ในกรุงเทพฯ แต่ที่

อาจารย์อรพินจ�าได้มากขึ้นไปอีก คือมีชาวบ้าน
มาหาที่หน่วยแพทย์และบอกว่าคุณยายอายุมาก
แล้วอยากพบหมอเพราะมีก้อนที่หลัง กลัวจะ
เป็นเนื้อร้ายแต่เดินมาไม่ไหวไม่รู้จะท�าอย่างไร 
อาจารย์วรว²ุไิม่รอช้า เหน็มมีอเตอร์ไซค์ผ่านมา
ก็โบกมือขอติดไปท่ีหมู่บ้านเพื่อไปดูคนไข้รายนี้ 
สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้คนที่เกี่ยวข้อง

เรื่องความประทับใจนั้นจะน�าไปสู่ความ
ศรทัธาและการสนบัสนนุ คณุพ่อของผมนัน้ท่าน
มาจากเมืองจีนหอบเสื่อผืนหมอนใบมาเผชิญ
โชคที่เมืองไทย มาแรกæ ก็ไม่มีที่อยู่หลับนอน 
ไม่มีอาหารการกินต้องไปอาศัยวัดพุทธ สมภาร
เจ้าอาวาสกใ็จดใีห้นอนทีศ่าลาและแบ่งอาหารให้
ทาน อยูก่นัแบบนีห้ลายเวลาจนเริม่ออกไปรบัจ้าง
พึ่งตัวเองได้ ตอนที่คุณพ่อแต่งงานกับคุณแม่ที่
มั่นหมายกันตั้งแต่อยู่เมืองจีนและเดินทางมา
ไทยภายหลังนั้น ท่านยังไม่เป็นคริสต์ แต่อยู่กับ
คณุแม่ไปนานæ และได้เหน็ตวัอย่างทีด่ขีองแม่ที่
เป็นครสิตชน ตลอดจนบรรดาคณุพ่อซาเลเซียน
ที่หาดใหญ่และซิสเตอร์ที่โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 
ในท่ีสุดท่านก็เรียนค�าสอนและรับศีลล้างบาป 
ทุกปีเวลาหน้าก°ินหรือมีเทศกาลท่ีทางวัดพุทธ
มาขอรับบริจาค คุณพ่อจะร่วมท�าบุญด้วยเสมอ 
สมัยนั้นพวกเรายังมีแนวปฏิบัติว่าคนคริสต์จะ
ไปบริจาคให้วัดพุทธไม่ได้ แต่พ่ออธิบายว่าหาก
ไม่ได้ศาลาวัดพุทธหรืออาหารก้นบาตร อาจเอา
ตัวไม่รอดมาจนปัจจุบัน

ดีใจที่ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ เราได้
เห็นชมรมเวชบุคคลของสังฆมณ±ลต่างæ แม้
จะมคีนไม่มาก แต่กพ็ยายามเจรญิชวิีต ประกาศ
ข่าวดี ด้วยความรักและการท�าความดีต่อผู้อื่น 
ผ่านการเยีย่มผูป้†วยติดบ้านติดเตียงในชมุชน ใน
โรงพยาบาล ในเรือนจ�า การร่วมมือกับกลุ่ม
คาทอลกิอืน่æ เช่นกลุม่สตรคีาทอลกิ คารติสั ฯลฯ 
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เพื่อเข้าไปรณรงค์สร้างชุมชนที่ปลอดอบายมุข 
ช่วยป‡องกันการเจ็บป†วยอันเกิดจากการสูบบุหรี่ 
ลดการดื่มแอลกอÎอล์ อันเป็นประตูไปสู่การ
เสพติดอื่นæ และที่ส�าคัญคือการพยายาม
ท�าหน้าที่ของตนเองในแต่ละวันด้วยความ
รักต่อผู ้อื่น ไม่ว ่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล 
ทันตแพทย์ เภสัชกร กายภาพบ�าบัด เทคนิค
การแพทย์ ตลอดจนไปถึงอาสาสมัครประจ�า
หมู่บ้าน ฯลฯ ในช่วงน�าเสนอผลงานนัน้ ผมเหน็
คลิปที่ทางชมรมเวชบุคคลราชบุรีเอามาแสดง 
มีตอนหนึ่งที่¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒª»˜ÞÞÒ ¡ÄÉà¨ÃÔÞ 
พูดสรุปไว้ว่า กิจกรรมของชมรมเวชบุคคลที่
เข้าหาชาวบ้านต่างæ นั้น เป็นวิธีทางแห่งการ
ประกาศข่าวดีใหม่ที่แท้จริง 

สิ่งเหล่านี้ตรงกับค�าบรรยายช่วงที่สองที่
¤Ø³áÁ‹Ç¹Ố Ò ¶ÒÇÃ ท่านอธกิาริณีคณะรกักางเขน
แห่งอบุลฯ ได้พดูในช่วงเช้าวนัเดยีวกนัเรือ่ง “จิต
ตารมณ์การแพร่ธรรมผ่านภารกิจเมตตาธรรม” 

คุณแม่ไม่ได้พูดยืดยาว แต่พูดถึงประสบการณ์
ทีต้่องเลอืกระหว่างเมตตาหรอืก�าไร ถ้าท�าโรงเรยีน
ได้ก�าไรแต่ไร้เมตตาก็ไม่เกิดประโยชน์ ท�า
โรงพยาบาลได้ก�าไรแต่ขาดเมตตาก็ไร้ค่า เพราะ
ก�าไรไม่ใช่ข่าวดี แต่ข่าวดีคือมนุษย์ทุกคนเป็น
ลูกของพระเจ้า และพระองค์ขอให้ทุกคนผู้มี
น�้าใจดีช่วยดูแลผู้อื่นที่ก�าลังล�าบากขัดสน 

สุดท้ายแล้วข่าวดีคือพระเจ้าให้โอกาส
การได้เข้าสู่สวรรค์กับทุกคน แต่การเข้าสวรรค์
นั้นไม่ใช่เพราะมีชื่อเป็นคริสตชน ในวันสุดท้าย
ทีท่กุคนจะได้รบัการพพิากษานัน้ (มทัธวิ 25: 31) 
พระเยซูครสิตเจ้าไม่สนใจว่าเราจะเรยีกพระองค์
ว่า “พระเจ้าข้า จ�าลูกได้หรือไม่ ลูกเป็นคนที่
เดินติดตามพระองค์ ร่วมทาน ร่วมดื่ม...” แต่
พระองค์จะถามว่า “...เมื่อเราหิว ท่านก็ไม่ได้
ให้เรากิน เรากระหายน�้าท่านก็ไม่ได้ให้เราดื่ม 
...เราเจ็บป†วยและตัองถูกจ�าคุก ท่านก็ไม่ได้มา
เยี่ยม...” (มัทธิว 25:35:46) 
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บัญญัติศัพท์
คณะกรรมก�รแปลและบัญญัติศัพท์

rabbi = รับบี ครู อาจารย์ (ค�าเรียกอาจารย์สอนก®หมายของชาวยิว)
 rabbinical  = ของรับบี เกี่ยวกับรับบี
 rabboni  = รับโบนี 
Ransom = สินไถ่ ค่าไถ่
rationalism = เหตุผลนิยม
rationale (หรือ superhumerale) = แถบผ้าคล้องไหล่ 
real = เป็นจริง 
realism = สัจนิยม 
 realise V = เข้าใจ ตระหนัก ได้ความจริง เห็นจริง
 realist  = นักสัจนิยม ผู้ยึดหลักความเป็นจริง
 realistic  = เกี่ยวกับความเป็นจริง 
 realization  = การท�าให้เป็นจริง สัจการ, การเห็นจริง, การตระหนัก
reality = ความเป็นจริง สภาพที่เป็นจริง สิ่งเป็นจริง 
realm  = ราชอาณาจักร
reign v n = ครองราชย์ การครองราชย์ รัชสมัย
reason, age of  = อายุรู้ความ 
reason, Age of = ยุคแห่งเหตุผล 
recapitulation  = การรวบรวมทุกสิ่งขึ้นใหม่ (ในพระคริสตเจ้า) ศิรบริบูรณ์
recipient  = ผู้รับ 
reconciliation = 1) การคืนดี (กับพระเจ้า) 2) การอภัยบาป
 individual reconciliation  = การอภัยบาปรายบุคคล
 general reconciliation = การอภัยบาปรวม
redeem (v)  = ไถ่ ถอน ไถ่คืน ใช้คืน ชดใช้ (สิ่งที่เคยท�าไม่ดีไว้)
   ไถ่บาป ช่วยให้รอดพ้น 
 Redeemer = พระผู้ไถ่ พระผู้กอบกู้ พระผู้ช่วยให้รอด
 Redemption = การไถ่ การกอบกู้ การช่วยให้รอด
red hat = หมวกพระคาร์ดินัล
reevangelisation  = การฟ„œนฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่
reformed  = ที่ได้รับปฏิรูป

R
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ท่วงทํานองแห่งรัก
ผงศิล�

ชวนคิดสะกิดใจ

ห�กเร�ปิดต�ลง และคิดถึงอยู่แค่เพียงคว�มทุกข์ของตัวเร�เอง เร�จะเป็น

คนที่มีคว�มทุกข์ม�กท่ีสุดในโลก แต่ถ้�เร�เพียงเปิดต�มองดูรอบข้�ง เร�จะพบว่�

ยังมีอีกหล�ยคนที่ลำ�บ�กม�กกว่�เร� และห�กเร�เปิดใจ ทำ�คว�มดีเพื่อคนเหล่�นั้น

ได้ เร�จะเป็นคนที่มีคว�มสุขอย่�งแท้จริง

ความสุขอยู่ที่ไหน

ผู ้หญิงร�่ารวยคนหนึ่งบ่นกับจิตแพทย์ว่าชีวิตของเธอว่างเปล่าและไร้
ความหมาย เธอไม่มีความสุขเลย จิตแพทย์จึงแนะน�าเธอว่าเขาจะไปเชิญแมรี่
พนักงานท�าความสะอาดพื้นให้มาบอกกับเธอว่า แมรี่มีความสุขได้อย่างไร และ
ขอให้เธอฟังดีæ 

แมรี่เริ่มเรื่องของเธอโดยเล่าว่า สามีของเธอเสียชีวิตด้วยโรคมาลาเรีย 
และหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนลูกชายของเธอถูกรถชนตาย เธอไม่เหลืออะไรอีกแล้ว 
เธอกินไม่ได้ นอนไม่หลับ เธอไม่ยิ้มให้ใคร และคิดจะฆ่าตัวตาย วันหนึ่งมีลูกแมว
ตัวหนึง่ตามเธอมาที่บ้าน เธอสงสารมัน เธอให้อาหารมัน มันกินจนหมด มันพันแข้ง
พันขาของเธอ เป็นครั้งแรกท่ีเธอเริ่มยิ้ม เธอหยุด และคิดว่าถ้าการช่วยลูกแมว
ตัวเล็กæ มันยังท�าให้เธอยิ้มได้ และถ้าเธอเริ่มท�าสิ่งดีæ กับคนอื่น บางทีมันอาจจะ
ท�าให้เธอมีความสุขมากขึ้น  

วันต่อมาเธอเริ่มท�าขนมและน�าไปมอบให้กับเพื่อนบ้านที่ป†วย ทุกæ วัน
เธอพยายามท�าสิง่ทีด่เีพือ่บางคน มนัท�าให้เธอมคีวามสขุเมือ่เห็นว่าพวกเขามคีวามสขุ 
เธอสรุปว่า “ฉันได้ค้นพบความสุขนั่นคือการให้ความสุขแก่คนอื่น” 
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พระพรที่สําคัญ	'วันเวลา'
ปริญ

วันจันทร์วันนี้มันเป็นอะไรกัน ต้อง
บอกว่าไม่รู ้วันนี้มันเป็นบ้าอะไรที่มีเรื่องราว
มากมายไม่ว่าเร่ืองงาน เรื่องส่วนตัว เรื่องของ
โรงเรยีน หรอืเรือ่งของคนอืน่มนัประดงัเข้ามา
จนเบือ่หน่าย ฉนัรูว่้าทัง้วนัเป็นอะไรทีเ่หน็อะไร
ก็เบื่อไปหมด

ฉันเริ่มต้นสอนเรียนด้วยอารมณ์ที่
ต่างออกไป ฉันเห็นเด็กไม่ตั้งใจ แถวก็ไม่ตรง 
จนถึงกับดุเด็กไปแรงทีเดียว

 ฉนัเหน็คนงานท�าอะไรกไ็ม่ถกูตา บอก
ก็ไม่ท�าตามที่บอก ท�าอะไรก็ขวางหูขวางตา
ไปหมด จนบางคนโดนฉันพูดแรงæว่า “แค่นี้
ท�าไม่ได้รไึง......” เกอืบหลดุด่า สตัว์ทีช่าวบ้าน
ใช้ไถนาในอดีตซะแล้ว เล่นเอาคนงานหน้า
จŽอยไปเลย

เวลาทีม่คีนมาหา ฉนัคดิว่ามาท�าไม ไม่รู้
เหรอว่ามีเรื่องมากพอแล้ววันนี้ ไม่อยากเจอ 
ไม่อยากพบ ไม่อยากฟังอะไรอีกแล้ว แทบจะ
ตะโกนออกไปว่า ไปไหนก็ไปเถอะ...เบื่อ

ท�าไมวันนี้มองอะไรขวางหูขวางตาไป
หมดเลย นั่นก็ไม่ดี นี่ก็ไม่เข้าที่ ท�าอะไรก็
ดูไม่เข้ารูปเข้ารอยไปซะหมด ขนาดข้าวปลา
อาหารทีท่านกย็งัมองว่า อะไรกนั อย่างนีเ้หรอ

ท่ีท�าให้คนกิน สงสัยต้องหาเรื่องหายไปจากท่ี
ท�างานซะแล้วมั้ง

 อารมณ์มนัแย่ไปถงึตอนบ่ายแก่æ แต่
ก็ต้องสอนเรียนอีกหนึ่งคาบ กับพวกเด็กæ ท่ี
หลายคนมองว่าดื้อ ว่าบ้ือประมาณนี้ท่ีเอามา
ผสมกัน แล้วเมื่อถึงเวลา ก็เป็นดังใจวาดไว้
เลย เสียงหัวเราะสนุกสนานหยอกแหย่กันมา
แต่ไกล 

 ฉันนั่งนิ่งเตรียมสอนแบบเอานะ อีก
อึดใจเดียว แล้วก็ได้เรื่องจริงæ ท�าไมเด็ก
ไม่ต้ังใจ ท�าไมเอาแต่เล่น ท�าไมวันนี้พวกเขา
เข้าใจอะไรยาก ท�าไมææ

 “เÎ้ย.......” ฉันตะคอกดังล่ันเล่นเอา
เด็กท้ังหมดเงียบสนิท “ไม่อยากเรียนกันรึไง 
ถ้าไม่ต้ังใจก็ไม่ต้องเรียน.......”

“ยิ่งไอ้จอม......เธอนี่พาเพื่อนเล่น
มากเลยนะวันนี้” แล้วฉันก็บ่นæ ซะยกใหญ่ 
แน่นอนเด็กเงียบและก้มหน้าก้มตาฟัง จนฉัน
ชักเริ่มรู้ตัวว่ามากไปแล้ว ก็ค่อยæ ลดเสียงลง
ก่อนที่เสียงสัญญาณหมดเวลาคาบสุดท้ายจะ
ดังขึ้น เราจากและจบกันอย่างเงียบงัน เพราะ
ฉันบอกว่าไม่ต้องขอบคุณครูหรอกกลับบ้าน
กันไปซะ ดูเถอะยังแถมว่าเด็กอีก

เรื่องของครูคนหนึ่ง
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 .....................

 หมดหน้าที่ครูแล้วส�าหรับวันนี้ ฉัน
รู้สึกโล่งæเพราะจะใช้เวลาสบายæซะที ท่ีบ้าน
พักครูฉันล้างหน้าล้างตาแล้วหาเครื่องดื่ม
เย็นæให้รางวัลกับตัวเอง แปลกใจเหมือนกัน
ที่ปกติเย็นæอย่างนี้จะมีเด็กæมาเล่นท่ีบ้านพัก
ครขูองฉนั ท�าไมวนันีช่้างเงยีบสงบต่างออกไป

 คิดว ่า เด็กæคงกลับกันหมดแล ้ว 
ฉันเดินออกไปที่สนามบอล มองไปที่ใต ้
ต้นมะขามเห็นเจ้าจอมเด็กดื้อประจ�าช้ันน่ังอยู่
คนเดียว 

 “อ้าวจอม ยังไม่กลับเหรอ”

 “ยังครับ แม่ยังไม่มารับ”

 “อ้าวเป็นอะไร ท�าไมหน้าเศร้าจัง” 
เด็กร่าเริงอย่างเขามีอะไรให้ทุกข์เป็นรึไง

 “ครูครับ ไม่รู ้เป็นอะไร” เจ้าจอม
จริงจังมองหน้าฉันด้วยสายตาจริงใจ “เสาร์
อาทติย์ทีผ่่านมาตากบัยายมแีต่ว่าผมดือ้ มแีต่
ว่าผมว่าผมท�าผิดนั่นนี่ ผมไปบอกแม่ แม่ก็ว่า
ผมซ�้าอีก แถมบอกว่าถ้าดื้อมากก็ไม่ต้องเป็น
ลูกแม่ แม่ไม่เอาแล้ว แม่ตีผม แม่ตบหน้าผม
ด้วยครับครู”

 เสียงเจ้าจอมหยุด เหมือนล�าบากท่ี
จะพูดอะไรต่อไป “ผมก็ได้แต่คิดว่าเดีëยววัน
จันทร์โรงเรียนเป�ดผมก็จะได้เจอเพื่อน จะ

ได้เล่นกับเพ่ือน ผมรอวันจันทร์แต่พอมาท่ี
โรงเรียน พวกครูก็มีแต่ว่าผมดื้อ ท�าการบ้าน
ก็ไม่ถูก ไม่ต้ังใจเรียน”

 “ครูครับ” เจ้าจอมมองจ้องมาท่ีฉัน 
“ผมก็เลยคิดว่า ใครจะว่าก็ช่าง เพราะช่ัวโมง
สดุท้ายผมจะได้เจอคร ูเพราะครสูอนสนกุ ครู
บอกว่าเราเรียนโดยการเล่น ทุกครั้งท่ีมาเรียน
กับครูผมมีความสุข อยากให ้ถึงชั่ งโมง
สุดท้ายเร็วæ” เสียงเจ้าจอมหยุดเพราะน�้าตา
ที่คลอเมื่อสักครู ่มันเอ่อล้นออกมาจนเป็น
เสียงสะอื้นท่ีพูดต่อไปว่า “แต่วันนี้ครูก็ว่าผม
ต่อหน้าเพ่ือนæว่า จอม......เธอนี่พาเพ่ือนเล่น
มากเลยนะวันนี้”

เสยีงร้องไห้โÎออกมาดงั เล่นเอาหวัใจ
ท่ีล้าท้ังวันของฉันอึ้งไป ฉันเอาเรื่องตัวเองมา
ท�าร้ายเด็กนักเรียนและคนรอบข้างมากมาย 
และที่ส�าคัญ ฉันก�าลังท�าร้ายเจ้าจอมเด็ก
เล็กæ คนหนึ่งท่ีบอบช�้ามาจากบ้าน แล้วต้อง
มาหัวใจสลายเพราะฉันด้วย

ฉันเดินเข้าไปโอบเด็กชายเล็กæ คนนี้ 
แล้วน�้าตาของฉันก็เริ่มเอ่อออกมาพร้อมกับ
ค�าพูดท่ีหัวใจมันส่ังว่า “ครูขอโทษ”

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

“อย่าให้ใจที่ล้าของเราไปท�าร้ายคน
รอบข้างนะวันนี้”  
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ผ่านมา	55	ปี	พอจะมีเร�่องเล่าสู่กันฟ�ง
จันทร� ก�ญจนบัตร

 “สุขสันต์วันคริสตสมภพ และวันขึ้นปีใหม่” 
แก่บรรดาสมาชกิแฟนคลบัและผู้อ่าน “อดุมศานต์” ทกุ
ท่าน วอนขอพระกุมารเยซ ูโปรดอวยพระพรแด่ทกุท่าน
ให้มคีวามสุข สขุภาพแขง็แรง และอยูใ่นการคุม้ครอง
ของพระองค์ตลอดไป...ส�าหรับเดือนนี ้ดิฉนัมีเรือ่งเล่า
จากประสบการณ์จริงมาแบ่งปันอีกเช่นเคย ชื่อเรื่อง 
“คุณท�าได้” เรื่องมีอยู่ว่า...

เช้าวันหนึ่ง ขณะที่ครอบครัวเราก�าลังนั่ง
รับประทานอาหารเช้า ลูกชายคนเล็กของดิฉันเดินยิ้ม
แก้มปร ิท่าทางปล้ืมอกปล้ืมใจ และโชว์เส้นผมทีม่ดัเป็นช่อ 
พร้อมกับถามขึ้นมาว่า “นี่เป็นเส้นผมของใครเอ่ย?...” 
พวกเรามองดูเส้นผมสีด�า 1 ช่อที่ถูกมัดเอาไว้ในมือ
ของเขา แต่ก็ยังงงæ ว่า “แล้วใครกันล่ะ ที่เป็นเจ้าของ
เส้นผมช่อนั้น”

 แล้วลูกชายดิฉนัก็จูงมือ¹ŒÍ§à¨¹ ลกูสาวคนโต
ของเขาออกมาโชว์ตัว โอโห! นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับ
น้องเจนและเส้นผมยาวสลวยของเขา น้องเจนรัก
เส้นผมของเขามาก ไม่เคยยอมให้ช่างตัดออกเลย 
เขาชอบไว้ผมยาว ใครจะพูดอย่างไรก็ไม่เคยส�าเร็จ 
แต่แล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขา เพราะปกติเขาจะไว้
ผมยาวจนถึงแผ่นหลัง เช้าวันนี้กลับกลายเป็นผมสั้น
แบบนี้ได้อย่างไร?

ค�าตอบคือ คุณแม่ของน้องเจนได้พดูโน้มน้าว 
และอธบิายว่า เส้นผมของเราเมือ่ตดัแล้วมนักง็อกใหม่
และยาวได้อีก แต่ถ้าเราตัดเส้นผมของเราเพื่อน�าไป
มอบให้กบัผูป้†วยทีเ่ป็นโรคมะเร็ง ก็จะเป็นการช่วยเหลอื
ทางด้านจติใจ และสร้างคณุค่าให้กบัเส้นผมของเราด้วย 
เพราะผู้ป†วยโรคมะเร็งเมื่อรับคีโมแล้ว ส่วนใหญ่จะ
ผมร่วงอย่างมาก ร่วงจนไม่เหลือเส้นผมบนศีรษะเลย 
ลองคดิดวู่า คนป†วยคนนัน้จะมีความรู้สกึอย่างไร? ไหน
จะต้องทนทุกข์กับโรคร้าย จิตใจหดหู่ แถมยังต้องมา

ประสบภาวะผมร่วงเลย คนป†วยจะกล้าเดนิออกไปนอก
บ้านหรือ เขาจะใช้ชีวิตแบบเดิมæ ได้อีกไหม คนป†วย
หลายคนจะเกบ็ตวัอยูแ่ต่ในบ้าน อบัอาย สขุภาพจติยิง่ที
ยิง่แย่ลง เขาจะหายจากโรคร้ายนีไ้หม เสยีเงนิเสยีทอง
มากมาย แล้วเส้นผมจะงอกขึ้นใหม่หรือไม่? กังวล
ต่างæ นานา

คณุแม่ของน้องเจนยงับอกอกีว่า แต่ถ้าผูป้†วย
โรคมะเรง็เขามวีกิผม (ผมปลอม) เอาไว้สวมใส่ เขาจะ
รูส้กึด ีและเกดิความมัน่ใจมากขึน้ ถ้าหากน้องเจนเข้าใจ
และเหน็ใจเพือ่นร่วมโลก แม้เราจะไม่รูจ้กักนั แต่คนป†วย
เหล่านัน้กเ็ป็นคนเหมอืนกบัเรา และเป็นลกูของพระเจ้า 
เราจะยอมเสยีสละและตดัเส้นผมของเราทีส่ามารถยาว
ขึน้เรือ่ยæ นีม้อบให้ผูป้†วยเหล่านัน้ได้ไหม ลองคดิดสูว่ิา 
เส้นผมของเราจะมคีณุค่ามากจนไม่สามารถตรีาคาเป็น
เงินได้ ในเวลาเดียวกันมันจะกลับกลายเป็นเส้นผมที่
งดงามไปด้วยน�า้ใจ และสิง่นีก้จ็ะเป็นของขวญัชิน้พเิศษ
ส�าหรับผู้ป†วยเหล่านั้นด้วย

น้องเจนรับฟังสิ่งที่คุณแม่ได้อธิบายและชี้ให้
เหน็ถงึคณุค่าทีแ่ท้จรงิ ในอนัทีจ่ะส่งผลดต่ีอด้านจติใจ
แก่ผูป้†วยโรคมะเรง็ น้องเจนนัง่คดิอยูข่ณะหนึง่ แล้วกย็ิม้
พร้อมกบับอกคณุแม่ว่า “เจนยอมให้ช่างตดัผมของเจน 
ให้สัน้ลงเพือ่จะได้วกิผม 1 อนั เพราะเส้นผมของเจนเมือ่
ตัดไปแล้วมันก็จะงอกยาวได้อีกนี่คะ” คุณพ่อคุณแม่
ของน้องเจนดใีจมาก ทีล่กูสาววยั 14 ปี เริม่เข้าสูว่ยัรุน่ 
แต่เขายอมเสียสละความสวยงามตรงส่วนนี้เพื่อท�าให้
คนอื่น โดยเฉพาะคนป†วยโรคมะเร็ง วันนี้น้องเจน
เข้มแขง็ขึน้ มจีติใจงดงามและมคีวามรกั ความเมตตา
ต่อเพื่อนมนุษย์

ทีโ่ต�ะอาหาร พวกเราต่างปรบมอืและสวมกอด
น้องเจนเพื่อให้ก�าลังใจเขา เพราะเขาเลือกตัดสินใจท�า
สิง่ทีถ่กูต้อง เขาชนะใจตนเองได้แล้ว เชือ่ว่าในอนาคต

คุณทําได้
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เขาจะสามารถตัดสนิใจท�าสิง่ดีæ ส่งมอบความโอบอ้อม
อาร ีความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจผู้อืน่ ดิฉนัเหน็ภาพ
อย่างนี้แล้วสุดแสนจะปลื้มปีติ และเชื่อเหลือเกินว่าเรา
ใน°านะผู้ใหญ่ของครอบครัว ถ้าเราได้ถ่ายทอดแบบ
อย่างท่ีดæี ให้กบัลกูæ หลานæ สกัวนัหนึง่สิง่เหล่านัน้กจ็ะ
ได้รบัการสานต่อ และส่งผลถงึสงัคมรอบข้างด้วยเช่นกนั

ครอบครัวเราใส่ใจมากæ กับเรื่องของลูกæ 
หลานæ แน่นอนว่าเราเริ่มจากที่บ้านของเราก่อน แล้ว
พวกเดก็æ เขาจะค่อยæ ซมึซบัและน�าไปปรับใช้กบัสงัคม
ของเขา ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือกับเพื่อนæ ของเขา 
เราได้เหน็สิง่ต่างæ ทีเ่กดิขึน้ทกุวนั เช่นเรือ่งความเสยีสละ
ความสุขส่วนตัวเพื่อมอบให้กับคนรอบข้าง ลักษณะ
เป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากพ่อแม่ผู้ปกครองสู่
ลูกหลาน จากลูกæ หลานæ สู่สังคม ดิฉันเห็นพ่อแม่
ของน้องเจนมีความสุข และตัวของน้องเจนเองก็มี
ความสขุด้วย เขาย้ิมปลืม้ใจกับสิง่ท่ีเขาตัดสนิใจท�าลงไป 
ซึ่งตรงจุดนี้ดิฉันก็พลอยดีใจไปกับครอบครัวของเขา
ด้วย นอกจากนี้เขายังชนะใจเพื่อนæ และได้รับค�าชม
ต่างæ ตามมา แค่นี้ก็เพียงพอแล้วส�าหรับเด็กผู้หญิง
คนหนึง่ ทีเ่ลอืกท�าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม

เราใน°านะผู้ใหญ่ ควรที่จะประคับประคอง 
และคอยสงัเกตพÄตกิรรมของเขา ซึง่โดยส่วนตวัดฉินั 
ชอบทีจ่ะบันทึกเร่ืองราวของลกูæ หลานæ เอาไว้ อย่างเช่น
เรือ่งราวของน้องเจน กม็บีนัทกึเอาไว้ตัง้แต่ตอน 2 ขวบ 
เช่น ตอนที่เราพาเขาไป½ากไว้ที่บ้านคุณยาย เพราะมี
ความจ�าเป็นต้องเดินทางไปชะอ�า ซึ่งตอนนั้นน้องเจน
ร้องไห้หนักมาก ต้องหลอกล่ออย่างนั้นอย่างนี้อยู่นาน 
ซึง่สมยัเดก็æ น้องเจนชอบทีจ่ะชวนคณุปู†คณุย่ามาเดนิ
จบัมอืกนัแล้วเดินเป็นวงกลม และชวนให้เล่นอืน่æ ซึง่
เราได้เห็นพั²นาการต่างæ ของเขา 

ดิฉันเคยถามน้องเจนถึงเรื่องราวที่ผ่านมาใน
อดีต ซึ่งน้องเจนจ�าได้ เช่นว่า จ�าคุณป‡าคนงานได้ไหม 
ที่เขามีสุนัข 4 ตัว น้องเจนบอกว่า จ�าได้ และยังจ�าชื่อ
ของสนุขัได้หมดทกุตวัด้วย เขายงัจ�าได้ว่า วนัหนึง่ขณะ
ท่ี½นก�าลงัจะตก คณุป‡าและน้องหมายนือยูท่ีห่น้าประตู 

เขาเข้าบ้านไม่ได้ ต้องเปียก½นและป†วยแน่æ เลย 
คณุย่าต้องเดนิไปเป�ดประตใูห้ เพราะตอนนัน้น้องเจน
ยังเล็ก และติดคุณปู†กับคุณย่าอย่างมาก ไม่ยอมให้
ห่างสายตา แต่ทีส่ดุน้องเจน กเ็ข้าใจและยอมให้คณุย่า
เดินไปเป�ดประตูให้คุณป‡ากับน้องหมา เพราะนี่คือ
ความเข้าใจ และรู้จักคิดไตร่ตรอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉัน
ทึ่งใจมาก เวลานั้นน้องเจนแค่ตัวเล็กæ แต่มีจิตใจ
เสียสละในเรื่องอย่างนี้ เขาไม่งอแง และเข้าใจปัญหา 

ดิฉันคิดว่า ผู้ใหญ่ต้องหาวิธีที่จะคุยกับเด็กæ 
ด้วยเหตแุละผล เป็นการหล่อหลอมจติใจเดก็ให้อ่อนโยน 
แตไ่ม่ใชอ่่อนแอ เขาจะต้องเผชญิกบัปญัหาในอนาคต 
เขาต้องแก้ไขได้ จากเดิมที่เคยหวั่นวิตกว่าธุรกิจของปู†
ที่จะต้องตกทอดไปยังลูกก็ห่วงว่าพวกเขาจะสามารถ
สานต่อได้ไหม พวกเขาจะสามารถน�าพานาวาล�านี ้ฟัน½†า
มรสุมไปจนถึงจุดหมายได้หรือไม่ แล้วยิ่งพวกรุ่นลูก
รุ่นหลานล่ะจะเป็นอย่างไร เราก็คงได้แต่เ½‡าดูพวกเขา 
เพราะจากสภาพความจริงของสังคมปัจจุบัน และส่ิง
แวดล้อมที่ดูเหมือนจะอยู่ยากขึ้นทุกวันæ นั้น พวก
หลานæ จะเดินตามรอยเท้าคุณปู†คุณย่าและพ่อแม่ได้
ไหม ณ วันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาเติบโต
ขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ เขาแข็งแกร่งและไม่ท้อแท้
กับอุปสรรคปัญหา เขาได้ซึมซับสิ่งดีæ รอบæ ตัวเขา 
และสะสมประสบการณ์ต่างæ ที่ผู้ใหญ่ในครอบครัว
และพ่อแม่หยิบยื่นให้

 ก่อนจบ ดฉินัวอนขอให้เราæ ท่านæ ทัง้ผูป้กครอง
และผูใ้หญ่ได้ช่วยกนัสาน½ันให้กบัลกูลาน ส่งมอบสิง่ดæี 
เสรมิสร้างภมูคิุม้กนัให้ลกูæ หลานæ เดก็æ โดยเราผูใ้หญ่ 
พ่อแม่ ผูป้กครองจะต้องเริม่ก่อน ต้องลงมอืท�าก่อน เพือ่
แบบฉบบัทีด่æี เหล่านี ้ช่วยหล่อหลอมให้ลกูæ หลานæ 
เดก็æ และเยาวชนของเราได้เตบิโตขึน้เป็นคนด ีมจีติใจ
งดงาม และหมั่นเข้าวัดเข้าวา แก้บาปรับศีล โอกาสนี้
เราสวดภาวนาวอนขอพระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ และ
ท่านนกับญุโยเซฟแห่งครอบครวัศกัดิส์ทิธิ ์ได้โปรดทวี
ความเชื่อ ความศรัทธา และได้โปรดปกป‡องคุ้มครอง
ครอบครัวของเราทุกคนตลอดไปด้วยเทอญ 

ÍØ´ÁÈÒ¹µ� ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2018  49

crist 1-80 Dec 61.indd   49 11/30/2561 BE   15:02



ภาพเคียงคํา
วีรพันธ์ เอกอักษร�ภรณ์

“	เพื่อน”
 กว่�จะเป็นเพื่อนกันถึงวันนี้ มันแค่สองส�มปีซะที่ไหน

ใช่แค่เพียงได้พบแล้วจบไป ทั้งเยื่อใยไมตรีมีให้กัน

 คว�มผูกพันย�วไกลแต่วัยเด็ก ครั้งยังเล็กเร�สนุกและสุขสันต์

ภ�พทรงจำ�ฝังใจส�ยสัมพันธ์ เร�เพื่อนกันรู้ใจม�หล�ยปี

 ทุกข์และสุขมีบ้�งสร้�งรอยยิ้ม พักตร์คงพริ้มพอง�มต�มวิถี

เพื่อนยังรักผูกพันกันอย่�งดี อย่�ให้มีสิ่งใดม�ทำ�ล�ย

 คำ�ว่� “เพื่อน” เตือนใจในทุกท่ี เพื่อน..คำ�นี้สวยง�มในคว�มหม�ย

นึกถึงภ�พก่อนเก่�เร�หญิงช�ย ลืมเรื่องร้�ยเหตุก�รณ์ที่ผ่�นม�

    เพื่อกระชับคว�มสัมพันธ์อันสนิท เรื่่องน้อยนิดนั้นหรืออย่�ถือส�

จะเคืองคิดติดใจกระไรน� เหลือเวล�กี่ปี..? ชีวีเร� 
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เอกภาพในพระคริสต์

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2018 ท่ีห้องประชุมชั้น 4 สภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย คณะกรรมการเอกภาพครสิตชน จดัประชมุเพ่ือสรปุการดำาเนนิงานลำาดับ 
ขัน้ตอนอธษิฐานภาวนาเพือ่เอกภาพครสิตชน โดย ศจ.ดร.รุง่ เรงิสนัติอ์าจณิ รองประธาน 
สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นประธานการประชุมศาสนาคริสต์ทั้ง 5 องค์การ และ 
รว่มใหก้ารต้อนรับคณุกติตพินัธ ์พานสวุรรณ อธบิดกีรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม 

และขอบคณุ ศจ.ดร.รุง่ เรงิสนัติอ์าจณิ ประธานคณะกรรมการครสิตชนไทย ซึง่ทา่น
หมดวาระในการดำารงตำาแหน่งรองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย พระสังฆราช 
ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสต-
ศาสนจักรสัมพันธ์ เป็นผู้แทนทั้ง 5 องค์การคริสต์กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก 
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ไต่ตามโค้งตะวัน
นริศ มณีข�ว

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ผมหวัง
ว่าวันคริสต์มาสปีนี้ จะเป็นวันคริสต์มาสท่ีน�า
ความสุข ความหวัง และความหมายมาให้กับ
ชีวิตของท่าน ทุกคนในครอบครัว และทุกคน
รอบข้างท่านเป็นพิเศษนะครับ ... 

ในบทความนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่าน
ร�าพึงภาวนาด้วยหัวใจ เพื่อเข้าถึงจิตใจของ
แม่พระในวันที่พระกุมารบังเกิด ...

“¢ÍáÁ‹¾ÃÐâ»Ã´ª‹ÇÂàÃÒÊÑÁ¼ÑÊáÅÐ
à¢ŒÒ¶Ö§ËÑÇã¨áÁ‹¾ÃÐ ã¹ÇÑ¹·Õè¾ÃÐ¡ØÁÒÃºÑ§à¡Ô´
´ŒÇÂà·ÍÞ” ...

	สัมผัสหัวใจแม่พระ	
ในวันที่พระกุมารบังเกิด

ผมรู้สึกเห็นใจ สงสาร และรู ้สึกทึ่ง
ที่แม่พระของเราเผชิญกับความทุกข์ใจอย่าง
มากที่แม่พระต้องพบเมื่อแม่พระรับเป็นแม่ของ
พระบุตร

โดยเฉพาะช่วงท่ีนักบุญโยเซฟคิดจะ
ถอนหมัน้แม่พระอย่างเงยีบæ เพราะท่านมคีวาม
เคารพต่อแม่พระ

แต่พระเจ้าช่วยให้นักบุญโยเซฟยอมรับ
แม่พระเป็นภรรยา ผ่านทางทูตสวรรค์ของ
พระองค์ใน½ันของนักบุญโยเซฟ เพราะเด็ก
ที่อยู่ในครรภ์ของแม่พระนั้นมาจากพระจิตและ
จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
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========
บทนำ�ที่หนึ่ง
========

คิดทบทวนถึงธรรมล�้าลึก ในที่นี้จะเป็น
เรือ่งที่แม่พระของเราขณะเมือ่ทรงครรภ์ได้เกอืบ 
9 เดือน ก�าลงัออกจากเมอืงนาซาเร็ธ ประทบับน
หลังลา - ตามที่เล่ากันมา - พร้อมด้วยโยเซฟ
และเด็กหญิงรับใช้จูงวัวไปด้วยตัวหนึ่ง ทั้งหมด
มุ่งสู่เมืองเบธเลเÎมเพื่อไปส่งส่วยตามโองการ
รับสั่งของซีซาร์ที่มีต่อพลเมืองทั่วประเทศ

========
บทนำ�ที่สอง 
========

จินตนาการถึงสถานที่ ในที่นี้เราจะมอง
เหน็มโนภาพเป็นถนนจากนาซาเรธ็ไปสูเ่บธเลเÎม 
เห็นความยาว ความกว้าง ลักษณะเส้นทางตรง
หรือคดเค้ียวไปตามหุบเขาและเนินเขา สถานที่
หรอืถ�า้ทีพ่ระครสิตเจ้าบงัเกดิว่าใหญ่หรอืเลก็ สงู
หรือต�่า และประดับประดาอย่างไร

========
ข้อรำ�พึงที่ 1 
========

มองเข้าไปในมโนภาพให้เห็นบุคคล
ต่างæ เช่น แม่พระของเราและนักบุญโยเซฟ 
เด็กหญิงรับใช้และพระกุมารเยซูหลังจากบังเกิด
มาแล้ว

“พระนางมารีย์จึงประสูติบุตรชายหัวปี 
เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า” (ลูกา 
2:1-14)

ให้ท่านมองให้เห็นตัวท่านเองเป็นเสมอืน
ทาสผู ้ยากไร้และต�่าต้อยก�าลังดูแลปรนนิบัติ
บุคคลเหล่านั้นด ้วยความเคารพอ่อนน้อม 
ประหนึ่งว่าตัวเองอยู่ ณ ที่นั้นด้วย

ต่อจากนั้นขอให้ท่านจะคิดตรึกตรอง
เพื่อให้มโนภาพท้ังหมดเกิดประโยชน์แก่ชีวิต
ของท่าน

หลังจากนั้นแม่พระยังเดินทางไกลกว่า 128 กิโลเมตรจากบ้านในเมืองนาซาเร็ธมาที่เมือง
เบธเลเÎมในขณะที่ใกล้คลอดพระกุมารเยซู

ÇÑ¹¹ÕéàÃÒÁÒÊÑÁ¼ÑÊËÑÇã¨áÁ‹¾ÃÐ¢Í§àÃÒáÅÐÃ‹ÇÁà´Ô¹·Ò§¤ÃÑé§ÊíÒ¤ÑÞ¹Õéä»¡ÑºáÁ‹¾ÃÐ 
«Öè§¹Ñ¡ºØÞÍÔ¡ÞÒ«ÕâÍ áË‹§âÅâÂÅÒãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞà»š¹¾ÔàÈÉ
ใช้เวลา 3 นาที (หรือตามที่ท่านต้องการ)
1) ¢Í¾ÃÐ¤Ø³¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒให้ท่านสัมผัสหัวใจของแม่พระได้อย่างลึกซึ้งยิ่งæ ขึ้นไป
2) ãËŒ·‹Ò¹à»�́ ã¨ÍÂÙ‹¡ÑºáÁ‹¾ÃÐÊÑ¡¤ÃÙ‹Ë¹Öè§ และร�าพงึตามแนวทางของนกับุญอกิญาซีโอ ดงันี้
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========
ข้อรำ�พึงที่ 2 
========

ให้ท่านฟัง สงัเกต และพศิเพ่งภาวนาถงึ
เรื่องที่บุคคลเหล่านั้นก�าลังพูดจากัน แล้วน�ามา
คิดพิจารณา เพื่อให้เกิดประโยชน์

========
ข้อรำ�พึงที่ 3 
========

ให้ท่านพิจารณาดูสิ่งที่บุคคลเหล่านั้น
ก�าลังท�า เช่น การเดินทางและการตรากตร�า 
ซึ่งเป็นการน�าองค์พระผู้เป็นเจ้าให้มาบังเกิดใน
ความยากจนแร้นแค้นเป็นที่สุด และหลังจากที่
ได้ทรงตรากตร�ามากมาย ในความหิวกระหาย 
ในความร้อนรุ ่มและหนาวเย็น ในการถูก
สบประมาทเหยียดหยามทั้งปวง พระองค์ก็จะ
ส้ินพระชนม์บนไม้กางเขน ทั้งหมดนี้เพื่อเรา 
ต่อจากนั้นให้เราไตร่ตรองเพื่อประโยชน์แก่
จิตใจ

3) ÍÂÙ‹à§ÕÂºæ¡ÑºáÁ‹¾ÃÐÊÑ¡¤ÃÙ‹ และ
สนทนากับแม่พระ พระเยซูเจ้า ฟังแม่พระ 
พระเยซูเจ้า

4) ¢Íº¤Ø³¾ÃÐà Œ̈Ò ¾ÃÐàÂ«Ùà Œ̈Ò áÁ‹¾ÃÐ 
และขอให้ท่านสมัผัสหวัใจของแม่พระ เป็นพเิศษ 
โดยเฉพาะในเทศกาลคริสต์มาสนี้

จบด้วยการสวดบท “ข้าแต่พระบิดา”

ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÊÑÁ¼ÑÊËÑÇã¨áÁ‹¾ÃÐ
1. สิ่ง ท่ีประทับใจจากการมองเห็น 

  ได้ยิน สัมผัสใจแม่พระ 1 อย่าง
2. ความรู ้สึกเด ่นæท่ีเกิดขึ้น 1-2 

  ความรู้สึก
3. สิ่งดีที่ได้รับ 1 อย่าง

ผมแน่ใจว่า การร�าพึง “ÊÑÁ¼ÑÊËÑÇã¨
áÁ‹¾ÃÐ ã¹ÇÑ¹·Õè¾ÃÐ¡ØÁÒÃºÑ§à¡Ố ” คงให้คณุค่ากบั
ชวีติของท่าน ให้ความสุข ความหวงั และความหมาย
ท่ีลกึซ้ึงเพิม่ขึน้æ เพือ่ให้ท่านมพีลงัทีจ่ะรกั รบัใช้ 
และตดิตามพระกมุารเยซ ูแม่พระ นกับญุโยเซฟ 
มากยิ่งขึ้นæ ในทุกวัน ทุกเวลาของชีวิต

ขอพระเยซูเจ้า แม่พระ นักบุญโยเซฟ 
อวยพรท่านและทุกคนในครอบครัวของท่าน
ให้แข็งแรงทั้งกายใจ จิตวิญญาณ ให้ท่านเต็ม
เปี›ยมไปด้วยความเชื่อ ความหวัง และความรัก
ของพระเจ้าเพิ่มขึ้นæเสมอ และตลอดไปนะครับ

____________________________________

·‹Ò¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃµỐ µ‹Í¼Áà»š¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã¨Ñ́
¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒªÕÇÔµ ¨Ôµã¨ áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨
ã¹¡ÒÃÃÑ¡áÅÐÃÑºãªŒ ¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÑ¡¤ÇÒÁ
à¢ŒÒã¨ ¡ÒÃ»Å´»Å‹ÍÂ¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´áÅÐºÒ´á¼Å
ã¹¨Ôµã¨ Œ́ÇÂµ¹àÍ§ ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃà¾×èÍÊÃŒÒ§ÊÑ¹µÔã¹
¤ÃÍº¤ÃÑÇ âÃ§àÃÕÂ¹ âÃ§¾ÂÒºÒÅ ªØÁª¹ÇÑ́  ¤³Ð
¹Ñ¡ºÇª §Ò¹¾ÃÐÈÒÊ¹¨Ñ¡Ã §Ò¹¾Ñ²¹ÒÊÑ§¤Á 
ÊÒÁÒÃ¶µỐ µ‹Íä Œ́·Õè Line ID: narislove ËÃ×Í·Õè 
Facebook: Naris Manikhao (¹ÃÔÈ Á³Õ¢ÒÇ) 
Ema i l :  r i s ca re f o r@gma i l . com 
â·Ã. 09-3445-1665 
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พฤติกรรมนี้ ว่ามีมากน้อยเพียงใด 

 เชน่ “ฉนัปรารถนาจะเปนคนทีม่คีวามสขุ 
และอยากใหคนรอบขางรูสึกดีปฏิบัติดีกับเรา” 

 จากนั้น ให้คะแนนว่า ประโยคข้างต้น 
เรามีความปรารถนา มากน้อยเพียงใด โดย เลือก
คะแนนมาหนึ่งตัวเลข ในช่วงคะแนน 1-10 
คะแนน 1 คือ เฉยๆ ไม่ต้องการเป็น คะแนน 10 
คือ ปรารถนาอยากเป็น อยากมีมากที่สุด 

 เมื่อเลือกคะแนนในเณฑ์แรกผ่านแล้ว 
ลองให้คะแนนตนเองในเกณฑ์ที่สอง “การลงมือ 
ลงแรง” ที่ได้ทำาอะไรบางอย่าง เพื่อให้ได้ในสิ่ง
ปรารถนา โดยเลือกคะแนนมาหนึ่งตัวเลข ใน
ช่วงคะแนน 1-10 คะแนน 1 คือ ยังไม่ได้ลงมือทำา
อะไร ยังใช้ชีวิตเป็นปกติ คะแนน 10 คือ เปลี่ยน
พฤติกรรมตนเองเต็มที่ 

สองเกณฑ์วัดนี้ หากคะแนนมีความต่าง
กันมาก เช่น คะแนนปรารถนา คือ 10 คะแนน
การลงมอืทำาอยูท่ี ่3 นัน่หมายถงึ การเดนิทางทีจ่ะ
ไปสูส่ิง่ทีเ่ราปรารถนา อาจใชร้ะยะเวลานาน หรอื
ไปไม่ถึง เพราะเราลืมไปว่า หากเราอยากได้ใน
สิ่งซึ่งต้องการ ตัวเราต้องร่วมเข้าไปสู่หนทางใน
สิ่งที่ปรารถนานั้นด้วย มิใช่เพียงแค่ฝน หรือหวัง

“เราสามารถเกิดใหมและเปนคนใหมได
ทุกๆ วัน เพราะทุกๆ วันที่เราตื่นขึ้นมา เราไม
เคยเหมือนเดิม”

 เราสามารถเจียระไนตนเองใหม่ได้..... 
ถ้าเราตั้งใจ และปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตน
เองจริงๆ 

 มิใช่เพียง คิดฝน คิดเพ้อ คิดฟุง คิดไป
คิดมา.... จนคิดติดกับดักของตัวเราเอง

 อะไร คือ ปญหาที่ทำาให้เราก้าวผ่านหรือ
ข้ามจากกับดักหรือหลุมพรางที่เราเคยมีไม่ได้ 
หรืออะไรท่ีทำาใหเ้ราขดุหลมุใหมข่ึน้มา เพือ่ลอ่ให้
ตัวเราเองลงไปติดกับดักอีกครั้ง

 คำาตอบ คือ ความเชื่อ ความคิด และ
จินตภาพที่เรามีต่อตัวเอง ต่อการเปลี่ยนแปลง

 ปากบอกวา่ อยากเปน็คนใหม ่แตค่วามคดิ
ภายในสมองที่ส่ือสารกับตัวของเรายังมีความ
สงสยั ยงัคงความเคลอืบแคลงใจ วา่ “มนัจะไดจรงิ
หรือ?” ต่อด้วยการให้เหตุผลกับตัวเองมากมาย
วา่ มอีปุสรรค ทีเ่ปน็ปจจยัภายนอก ทีไ่มส่ามารถ
ทำาให้เรานั้นสามารถเป็นคนใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้

 เพราะ..... ส่ิงที่พูดกับส่ิงที่จะทำา มันยัง
ต้านทานกันอยู่

ทดสอบตนเองง่ายๆ โดยใช้เกณฑ์การ
วัด 2 เรื่อง เกณฑ์แรกคือ เกณฑ์ความปรารถนา 
เกณฑ์ที่สองคือเกณฑ์การลงแรงหรือการปฏิบัติ 

ลองยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เราอยาก
เปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ หรือต้องการให้เกิด 
ต้องการให้มี คือ พฤติกรรมใด เรื่องอะไร แล้ว
ให้คะแนน “ความปรารถนา” ที่เราต้องการ

เกิดเปนคนใหม่ในทุกๆ	วัน

คริสต์	คิด	กับนักจิตฯ
ดร.จิตร� ดุษฎีเมธ� บัณฑิตวิทย�ลัย มศว.
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ลมๆ แล้งๆ ไปวันๆ เท่านั้น โดยไม่ได้คิดทำาหรือ
เปลี่ยนแปลงอะไรใดๆ เลย

 มีคนจำานวนไม่น้อย ที่มีเกณฑ์ปรารถนา
สงู และมขีอ้อา้งสงูดว้ยเชน่กนั เพือ่จะอธบิาย หรือ 
แกต้วัวา่ เพราะเหตุใด เขาเหล่านัน้ จงึยังไปไมถ่งึ
สิ่งที่มุ่งหวัง ปรารถนานั้นได้ ยิ่งหากมีข้อแก้ตัว 
ทีพ่วกเขาบอกวา่ คอื “เหตุผล” มียบิยอ่ย ยาวเปน็
หางว่าว มากเทา่ใด จะใหเ้สน้ทางแหง่ความปรารถ
ดูห่างไกลมากขึ้น 

 คำาถามชวนคิด คือ เราจะให้อุปสรรค
ภายนอกชนะจิตใจของเราใช่หรือไม่ ถ้าหากคำา
ตอบ ตอบว่า “ใช่” เราจะเป็นคนที่อยู่ในวังวน
แบบเดิมๆ แต่หากคำาตอบคือ “ไม่ใช่” เราจะต้อง
ถามตัวเองตอ่วา่ เราจะ “เกดิ (พฤตกิรรม) ใหมๆ ” 
หรือ “สรางตัวตนใหม” เพื่อเอาชนะใจตัวเอง และ
เปลี่ยนตัวเองใหม่ไปได้อย่างไร

 อาจจะเริม่เปล่ียนเรดารค์วามคดิจากการ
บ่นถึงอปุสรรค ทีเ่ปน็ “ตวัฉดุ” รัง้เราไมใ่หส้ามารถ
ก้าวไปสู่สิ่งซึ่งปรารถนา ปรับการหมุนเรดาร์ไป
ทางใหม่ ด้วยหาว่า มี “ตัวชวย” อะไรที่ช่วยส่ง
แรง หรือ สนับสนุนให้เราไปสู่ “ตัวตน” ใหม่ที่เรา
นั้นต้องการได้บ้าง 

 เช่น การเปลี่ยนตัวเองไปสู่สิ่งแวดล้อม
ใหม่ เพราะการเจอะเจอกับคนที่เรารู้จักเขาและ
เขารู้จักเรา อาจทำาให้เราเขินอายที่จะแสดงออก
ในแบบทีอ่ยากเปน็ ทวา่ การยา้ยตวัเอง ออกจาก
สิ่งแวดล้อมที่เจอกับคนเดิมๆ พื้นที่เดิมๆ ระแวก
เดิมๆ เราอาจสะดวกใจมากกว่าที่จะสร้างตัวตน
ใหม่ เป็นต้น 

 ถ้าเราอยากสร้างให้ตัวเองเป็นคนมี
มนุษยสัมพันธ์ เพราะไม่กล้าเดินเข้าหาใครก่อน 
คนรอบข้างรับรู้มาตลอดว่าเราเป็นคนเรียบร้อย 

ไม่ค่อยพูด ในวันพรุ่งนี้ เราอาจเริ่มต้นด้วย
การไปเดินตลาดนัด เดินห้าง หรือเข้าร่วมการ
อบรม สัมมนา แล้วเริ่มต้นการเป็นคนใหม่ด้วย
การเดินเข้าไปหาคนอื่นก่อน เพื่อแนะนำาตัว
ชวนพูดคุย หรอืหากเดนิซือ้ของในทีท่ีไ่มเ่คยไป 
หรือซื้อกับคนขายที่เราไม่เคยเจอเขา เราอาจ
ชวนคุย พูดชมสินค้าที่นำามาขาย ตั้งคำาถาม
ในตัวสินค้าด้วยน้ำาเสียงที่มั่นใจพร้อมรอยยิ้ม 
เพียงไม่ถึง 30 วินาที ในการพูดคุย นั่นถือได้ว่า 
เราได้เปลี่ยนตัวเองเพ่ือเข้ามาสู่เส้นทางของ
คนที่อยากทำาให้ตนเองเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์
แล้ว

 การได้เริ่มต้นทำาได้แสดงออกทีละเล็ก
ทลีะนอ้ย จะเริม่สรา้งประสบการณใ์หมใ่หอ้ยู่กบั
เรา แต่หากเราตกหลุมพรางตัวเองด้วยคำาว่า 
“มันไมเคยทํามากอน ทําไมไดหรอก” “ไมกลา
ทาํ ไมใชตวัเรา มนัยาก” คำาเหล่านี ้ยอ่มเปน็หลุม
พราง พาเรากลับมาสู่วังวนในถนนสายเก่าของ
เรานัน่เอง ซึง่ทำาใหเ้ราแยล่งกวา่เดมิ หากปลอ่ย
ให้ตนเองอยู่ในถนนสายเก่าต่อไปเรื่อย 

 การสร้างความคิดใหม่ให้ตนเอง และ
การลงมือทำาเป็นสิ่งที่ต้องดำาเนินไปพร้อมกัน 
การเปล่ียนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นจากการรอเวลา 
เพือ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง แตก่ารเปลีย่นแปลง 
เริ่มต้นขึ้นเมื่อเราลงมือทำา (Change does not 
take time, “Change” begins when taking 
“Action”)

 อยากใหตนเองเปนคนแบบใด มีความ
นึกคิดอยางไร มีอารมณเปนเชนไร มีการ
แสดงออกอยางไร ขึน้กบัการ “เร่ิม” ลงมอื “ปรับ” 
และ “เปลี่ยน” ตนเองวันละนิ ด และเราจะเปน
คนใหมในทุกๆ วัน  
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เยาวชนของเรา
นูนุ้ย…  เย�วชน 

สวัสดีค่ะเพื่อนเยาวชนทุกท่าน คอลัมน์ 
“เยาวชนของเรา” ฉบบัสดุท้ายของปีนี ้ขอแนะน�า
เพื่อนคนที่ 3 ผู้แทนเยาวชนจากคณะเซนต์ปอล 
เดอ ชาร์ตร เข้าร่วมงานวันเยาวชนโลก 2019 ที่
ประเทศปานามา

à««ÕÅÕÍÒ ÍØÉÒ ÈÃÕà¡ÉÁ ชือ่เล่น ÁÐàËÁÕèÂÇ 
เป็นสตับรุษุวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง 
เป็นคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 
สอนวิชาภาษาอังกÄษระดับชั้น ป.2 และคริสต-
ศาสตร์ ป.2-3

ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทน
เยาวชนไทย ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและขอบคุณความ
ใจดีของพระเป็นเจ้า ที่ผ่านมาทางอธิการิณีของ

โรงเรียนที่มอบโอกาสดี æ และท่านมองเห็นว่า
ตัวข้าพเจ้านั้นมีศักยภาพในการที่จะไปเข้าร่วม
งานเยาวชนโลกในครั้งนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าในทุก æ 
เหตุการณ์ของชีวิต ล้วนเป็นสิ่งที่พระเป็นเจ้า
ประทานมาให้ทัง้สิน้ ถ้าขาดพระองค์แล้วข้าพเจ้า
ก็ไม่สามรถท�าสิ่งใดได้ด้วยความสามารถของ
ข้าพเจ้าเลย

การเข้าร่วมงานวนัเยาวชนโลกนี ้ข้าพเจ้า
คาดหวงัว่าจะได้รูจั้กเพือ่นเยาวชนชาวไทย ท่ีต้อง
เดนิทางไปร่วมในครัง้นี ้เพือ่จะได้กลบัมาช่วยกนั
ท�างานเยาวชน ในระดับของโรงเรียนบ้าง ซึ่งใน
บางครัง้งานเยาวชนนัน้เป็นแค่ระดบัของวดั แต่พอ
เข้ามาถึงในโรงเรียนเขาเป็นแค่นักเรียนคนหนึ่ง 

เซซ�ลีอา	อุษา	ศร�เกษม

สัตบุรุษวัดพระแม่สกล-
สงเคราะห์	บางบัวทอง
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แต่ส�าหรับความคาดหวังของข้าพเจ้านั้น อยากให้ 
บ้าน วดั โรงเรยีน สมัพนัธ์กนั ไม่ใช่แค่มงีานเยาวชน
แล้วกไ็ปรวมตวักนั พอจบงานกก็ลบัมาเป็นนกัเรยีน 
โดยท่ีไม่ได้น�าจิตตารมณ์หรือการท�างานมาใช้เลย 
ซึ่งเปรียบเหมือนนักเรียนคาทอลิกที่มีคาบค�าสอน 
ทีโ่ดนแยกตวัมาเรียนต่างจากเพือ่น æ คนอืน่ แต่พอ
กลับเข้าห้องเรียนก็โดนกลืน โดยที่ไม่ได้มีความ
เด่นชัดในเรื่องใด æ เลย

ข้าพเจ ้าคาดหวังจะได้พบเยาวชนจาก
หลากหลายประเทศ และได้แลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่อง
ของพระเป็นเจ้าในมุมมองที่แตกต่าง ในบริบทท่ี
แตกต่าง æ ของแต่ละประเทศ และคาดหวังว่าจะได้
ท�าความรูจ้กัและแลกเปลีย่นว²ันธรรมกบัเพือ่น æ 
เยาวชนจากหลากหลายประเทศ ซึ่งจะได้น�ามารู้
และความเชื่อที่ได้เพิ่มพูนมานั้น มาเล่าให้นักเรียน
ในได้ฟัง

 คาดหวังจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการพั²นา

เยาวชนของประเทศ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นมีหลัก
ในการด�าเนินชีวิตที่ถูกต้อง และเป็นเยาวชนที่คิด
สร้างสรรค์ เพื่อที่จะได้พั²นาทั้งทางด้านคุณธรรม
และความรู้ไปควบคู่กัน

คาดหวังว่าจะได้เข้าเ½‡าพระสันตะปาปา
ฟรังซิสอย่างใกล้ชิด และได้สัมผัสความรักของ
พระเป็นเจ้าผ่านทางพระองค์ท่าน ดงัสภุาษติไทยทีว่่า 
“สิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็น” และอยากที่จะได้ภาวนา
ร่วมกับพระองค์ท่านในงานชุมนุมเยาวชน

ข้าพเจ้าตัง้ใจอยาก½ƒกให้เยาวชน โดยเฉพาะ
เยาวชนที่เป็นนักเรียนคาทอลิกในโรงเรียน มีความ
เด่นชัดในเรื่องของคุณธรรม จนสามารถเป็นผู้น�า
เพื่อน æ ที่อยู่ในโรงเรียนได้

 ร่วมพั²นาองค์กรของข้าพเจ้าเอง เพื่อเป็น
การช่วยผลักดันเยาวชนให้ช่วยงานของวัดและ
เข้าร่วมกิจกรรมของวัดอย่างดี สอนเรื่องของ
คุณธรรมและความเชื่อด้วยแบบอย่างชีวิต  

เซซ�ลีอา	อุษา	ศร�เกษม

สัตบุรุษวัดพระแม่สกล-
สงเคราะห์	บางบัวทอง
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ÊÁâÀª¾ÃÐ¹Ò§ÁÒÃÕÂ�
¼ÙŒ»¯ÔÊ¹¸Ô¹ÔÃÁÅ
(8 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á)
¾ÃÐà¨ŒÒ·Ã§·Ð¹Ø¶¹ÍÁáÅÐ·Ã§Ê§Ç¹
¾ÃÐ¹Ò§ÁÒÃÕÂ�äÇŒÁÔãËŒá»´à»„œÍ¹´ŒÇÂ
ÁÅ·Ô¹ºÒ»¡íÒà¹Ô´áÅÐºÒ»ã´æ ·Ñé§ÊÔé¹ 
áÁ Œáµ ‹¤ÇÒÁàÍ¹àÍÕÂ§ã¹·Ò§ºÒ» 
´Ñ§¹Ñé¹ ¾ÃÐáÁ‹à·‹Ò¹Ñé¹·ÕèäÁ‹à¤Âà»š¹·ÒÊ
¢Í§ºÒ»áµ‹»ÃÐ¡ÒÃã´

  
จากหนังสือ “วันทามารีย์”

 คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช
 เรียบเรียงและจัดพิมพ์
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¹ŒÍ§»³ÒÅÕ ¨ØÅÊØ¤¹¸� ¹ŒÍ§°ÔµÔÃÑµ¹� Ç³ÔªªÒ¡ÒÃ¡ØÅ ¹ŒÍ§ÍÃÔÊÃÒ ºØÞ¹Ò¤ ¹ŒÍ§Í´Ôà·¾ ÊØ¢ÊÍ¹ ¹ŒÍ§¾Ê¸Ã ÂÔè§¶ÒÇÃ 
¹ŒÍ§ÊÃÑÞ¾Ã ÈÃÕÃÐÇÑ¹ ¹ŒÍ§ÇÔÈÃØµ à¨ÃÔÞªÑÂ¾ÔÃÔÂ¡ØÅ ¹ŒÍ§ÇÔÀÙÉÔµÒ ÊØÀÒ¼Å ¹ŒÍ§äµÃÃÑµ¹� ©ÔÁá¡ŒÇ ¹ŒÍ§»̃³³Ô¡Ò â¾¸ÔÃÑªµ� 
¹ŒÍ§ÊØªÒ´Ò ¹ÃÒà¡ ¹ŒÍ§à¾çÞ¾ÔªªÒ á«‹äµŒ ¹ŒÍ§àÍÃÔ¡Ò ÇÔÊÔ·¸ÔÇ§È� ¹ŒÍ§¡ÔµµÔ¹Ñ¹·� á«‹´Ù ¹ŒÍ§¾Ñ³³ÔµÒ ÍÒ¨Í 
¹ŒÍ§ÇÔÃ´Ò ÁÒàÂÍÐ ¹ŒÍ§¸¹Ò¡Äµ ªÑÂÃÔ¹·Ã� ¹ŒÍ§¸Ô´Ò ¨ÐÅÍ ¹ŒÍ§ÍÒàµÍÐ ÍÒÂÕ ¹ŒÍ§¾ÃÊÔ¹Õ ·Í§àº×éÍ§ ¹ŒÍ§ÊØÇ¹Ñ¹·� 
à¾Ô§à¨¡Ù‹ ¹ŒÍ§¸¹Ô¡Ò¹µ� ÊÒÂà¹µÃ ¹ŒÍ§ÊØÇÔäÅ ¨ÒÃØ¸¹ÒÀÑ·Ã� ¹ŒÍ§¢¹ÔÉ°Ò âª¤ºÇÃ¡ØÅ ¹ŒÍ§ªÃÔ¹·Ô¾Â� ·Í§àÃ×Í§ 
¹ŒÍ§ÊØ¸Õ¾Ã Ê¹¸Ô ¹ŒÍ§ÍÀÔªÞÒ ¨Ñ¹·Ã�à¾çÞ áÅÐ¹ŒÍ§¾ÔÁ¾� (Í¹ØºÒÅ 1) 

ชวนน้องคุย
ชวนน้องคุย

“รอยย้ิม” ท�าให้โลกสวย เสริมสร้างก�าลังใจ 

...ทุกครั้งที่น้องæ มีภาพสวยæ ยิ้มæ ก็รีบส่งภาพม
า

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

2019” 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 2019”

¹ŒÍ§»³ÒÅÕ ¨ØÅÊØ¤¹¸� ¹ŒÍ§°ÔµÔÃÑµ¹� Ç³ÔªªÒ¡ÒÃ¡ØÅ ¹ŒÍ§ÍÃÔÊÃÒ ºØÞ¹Ò¤ ¹ŒÍ§Í´Ôà·¾ ÊØ¢ÊÍ¹ ¹ŒÍ§¾Ê¸Ã ÂÔè§¶ÒÇÃ 

*ÃÒ§ÇÑÅªÁ
àªÂ*

*ÃÒ§ÇÑÅªÁ
àªÂ*

“Joy to the World, the Lord is come Let 
earth receive her king”

สวสัด.ี.. “สขุสนัต์วนัครสิต์มาส และปีใหม่” แด่น้องæ 
เด็กæ และมวลสมาชกิสโมสรฯ ทีน่่ารกัทกุคน พ่ีอยากบอก
ว่า วนัทีช่าวโลกจ�านวนมากรอคอย เหน็จะไม่มวีนัไหนท่ีจะ
เทยีบได้กบั “วนัครสิต์มาส” หรอื วนัประสตูขิองพระเยซเูจ้า
น่ันเอง วันน้ีเป็นวันแห่งความสุขของคนทั่วโลก ทุกเพศ
ทุกวัย เราฉลองคริสต์มาสกันในบรรยากาศของความเป็น
มิตรต่อเพื่อนบ้าน และความรักใคร่ในครอบครัวของเรา 
ท่ามกลางเสยีงเพลงอมตะทีข่บัร้องซ�า้แล้วซ�า้เล่าอย่างไม่รูจ้กั
เบื่อหน่าย และเป็นโอกาสให้เราคิดถึงผู้อื่น แสดงความรัก 
แบ่งปันสิ่งดีæ ส่งมอบการ์ดอวยพรและของขวัญ ดังนั้น 
วันคริสต์มาสจึงเป็นวันที่เราจะลืมไม่ได้และจะเป็นวันที่เรา
รอคอยกันอยู่ทุกปีตลอดไป...

โอกาสน้ี พ่ีป‰องขอขอบคุณ วัดพระคริสตหÄทัย 
(วัดเพลง) จ.ราชบุรี วัดนักบุญเบเนดิêก (โป†งยอ) จ.ราชบุรี 
โรงเรยีนลัมแบรต์พชิญาลยั จ.จนัทบรุ ีโรงเรยีนพระหÄทยั
ดอนเมอืง กทม. โรงเรยีนว²ันาวทิยาลยั กทม. บรรดาคณุครู 
และผู้ใหญ่ใจดี หลายæ ท่านที่ช่วยสนับสนุนกิจการของ
สโมสรอุดมศานต์ด้วยดีตลอดมา เช่น ได้รวบรวมผลงาน
ภาพวาดระบายส ี“มมุเดก็ศลิป์” แล้วส่งไปร่วมสนกุชงิรางวลั 
จงึขอขอบพระคณุมากæ และส�าหรบัน้องæ ทีส่นใจ สามารถ
สมคัรเป็นสมาชกิของสโมสรอดุมศานต์ “สมคั รฟร”ี รบีกรอก 
“แบบฟอร์มใบสมัคร” แล้วส่งกลับมาหาพี่ป‰องตาม ที่อยู่
สโมสรฯ... ยินดีต้อนรับทุกคน ครับผม
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รักพระคัมภีร์

การ์ตูน…		คนดี

เดินตามดาว
  คริสต์มาส เป็นเร่ืองของการเดินทาง 

เช่น การเดินทางอันเหนื่อยล้าของพระนางมารีย์
และนกับญุโยเซฟทีต้่องไปเบธเลเÎม การเดนิทาง
ของทูตสวรรค ์มาสู ่ โลก การเดินทางของ
นายชุมพาบาล ไปยังถ�้าพระกุมาร และเราไม่ลืม
การเดนิทางอนัยาวนานของบรรดาโหราจารย์จาก
ทิศตะวันออกที่มุ่งติดตาม “ดาวประจ�าพระองค์”

 *****
 “เดินตามดาว” คริสต์มาสไม่เคยท�าให้

เราหมดหวัง หากเราติดตามพระองค์เหมือน

¨า¡¡าร์ตÙน Saints...are...¢ÍงäÁค์
¶Í´ควาÁโ´ย : ครÙºŒานนÍ¡

…มั่นคงและกล้�เผชิญ
กับทุกสิ่ง

(…often stand 
and stare )

อย่างบรรดาโหราจารย์ยังคงติดตามดวงดาวไป
อย่างไม่รูเ้หนด็เหนือ่ย จิตใจของพวกเขาโลดเต้น
ยินดี ที่ได้เห็นดาวประจ�าพระองค์ปรากฏ นี้เป็น
ความหมายอีกอย่างหนึ่งของคริสต์มาส ขอให้
พวกเราติดตามดวงดาวไปหาพระกุมารเยซู 
ผู ้ทรงน�าเรากลับไปหาองค์พระผู ้เป็นเจ้าแห่ง
สรวงสวรรค์

  ¹ŒÍ§æ à´ç¡æ ¤ÇÃÍ‹Ò¹¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃ�¾Ñ¹¸-
ÊÑÞÞÒãËÁ‹ ¾ÃÐÇÃÊÒÃ¹Ñ¡ºØÞÁÑ·¸ÔÇ º··Õè 2 
¢ŒÍ 1-12
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*น้องอรรณภา	บุญอนันตบุตร	(เมอรี่)	*3308*
à¡Ô´ : 25 ธันวาคม 2550 
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ : โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
ÇÔªÒ·ÕèªÍº :  ศิลปะ เพราะอยากเป็นจิตรกร
Í¹Ò¤µÍÂÒ¡à»š¹  : ศิลป�น เพราะอยากวาดรูปสวยæ
à»š¹¤¹ÁÕ¹ÔÊÑÂ : ร่าเริง (ซนนิดæ)
ÊÑµÇ�·ÕèªÍº : สุนัข
ªÍºãªŒàÇÅÒÇ‹Ò§ : วาดรูป อ่านหนังสือ ดูไอแพด
¡ÕÌÒ·ÕèªÍº : แบดมินตัน
ÍÒËÒÃ·ÕèªÍº : ส้มต�า
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ : วาดรูป กระโดดเชือกได้ 40 ครั้ง
Í×è¹æ : “บ้านอยู่เขตจอมทอง”

*น้องดนยา	ฮิลล์	(Pcana)	*3309*
à¡Ô´ : 16 มิถุนายน 2552 
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 
ÇÔªÒ·ÕèªÍº : ภาษาอังกÄษ เพราะชอบพูดภาษาอังกÄษ
Í¹Ò¤µÍÂÒ¡à»š¹ : แอร์โÎสเตส เพราะอยากไปต่างประเทศ
à»š¹¤¹ÁÕ¹ÔÊÑÂ : ขี้อาย
ÊÑµÇ�·ÕèªÍº : แมว
ªÍºãªŒàÇÅÒÇ‹Ò§ : ซ้อมท�าท่าเดินแบบแฟชั่น
¡ÕÌÒ·ÕèªÍº : วิ่งแข่ง
ÍÒËÒÃ·ÕèªÍº : ข้าวมันไก่ หน่อไม้ต้มหมู
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ : เต้น 
Í×è¹æ : “อยู่จังหวัดราชบุรี”

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

สมาชิกใหม่
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ผ่อนคลายสไตล์พ��อ้อย
พี่อ้อย

“เรื่องของแมว”	
สวัสดีค่ะ น้องæ ที่น่ารักทุกคน ฉบับนี้พี่อ้อยมีนิทานมา½ากอีกเช่นเคย ชื่อเรื่องว่า “เรื่องของแมว” 

เรื่องมีอยู่ว่า
ครั้งหนึ่ง มีแมวอยู่ตัวหนึ่งเป็นแมวบ้าน นับต้ังแต่แมวตัวนี้เกิดมาก็มีคนเลี้ยงมาโดยตลอด 

จนมันรู้สึกว่าเป็นเจ้าของบ้าน ไม่ว่าใครจะมาที่บ้านหลังนี้เจ้าแมวตัวนี้ก็จะสามารถแยกแยะได้ และมักจะ
ท�าเสียงขู่คนแปลกหน้าที่เข้ามาในบ้านเสมอæ ถ้าเป็นแมวต่างถิ่นมาจากที่อื่นแล้วผ่านมาแถวบ้านนี้ ก็จะขู่
แมวต่างถิ่นพวกนี้ด้วยเหมือนกัน เพราะถือว่าเป็นแมวแปลกหน้า

วันหนึง่มแีมวต่างถิน่เข้ามาในบ้าน เจ้าแมวบ้านตวันีก้�าลงักนิอาหารทีเ่จ้าของวางไว้ และแมวต่างถิน่
กพ็ุง่ตรงเข้ามาจะแย่งกนิอาหารนัน้ แมวบ้านกท็�าเสยีงขูข่ึน้มาทันที แต่แมวต่างถิน่กไ็ม่กลวั เพราะหิวมากæ 
จึงมาแย่งอาหารกิน แมวบ้านรู้สึกว่าถูกคุกคาม ก็ตรงเข้าไปขู่ค�ารามใส่แมวต่างถิ่น แต่แมวต่างถิ่นก็ไม่กลัว 
มันแยกเขี้ยวขู่จะกัดแล้วก็หันกลับมากินอาหารนั้นต่อจนหมดจาน

แมวบ้านตกใจมาก เพราะที่ผ่านมาเพียงแค่ส่งเสียงขู่ค�ารามใครæ ก็หนีกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น
คนแปลกหน้าหรือแมวแปลกหน้าก็ตาม แต่เจ้าแมวต่างถิ่นตัวนี้กลับไม่ย่อมจ�านนให้กับมัน ทันใดนั้นเมื่อ
เจ้าของบ้านเดนิออกมาจากบ้านและเหน็แมวต่างถิน่ตวันีเ้ข้า แมวต่างถิน่กเ็ข้ามาท�าท่าคลอเคลยีเจ้าของบ้าน
ทันที เม่ือแมวบ้านเหน็อย่างนีม้นัยิง่ตกใจเข้าไปอกีว่าเกดิอะไรขึน้ เจ้าของบ้านเหน็ว่าแมวต่างถิน่ดผูอมและ
ขนร่วง ดูท่าทางจะหิว ก็เลยให้อาหารกับแมวต่างถิ่นกินเพิ่มเข้าไปอีกและอุ้มไปอาบน�้า

พอตกกลางคืนเจ้าแมวต่างถิ่นก็ไม่ยอมไปไหน ยังคงเดินมาคลอเคลียเจ้าของบ้านอีก เจ้าของบ้าน
รูสึ้กสงสารจึงจดัทีน่อนให้แมวต่างถิน่ได้นอน ส่วนแมวบ้านกน็อนในทีท่ีข่องมนั แต่ดวงตาของมนัป�ดไม่สนทิ 
มันคอยหรี่ตาเอาไว้ เพราะมันต้องการจับตาดูความเคลื่อนไหวของแมวต่างถิ่น แต่ในไม่ช้าแมวบ้านก็เริ่ม
ง่วงสุดæ จนเผลอหลับไป

วนัรุง่ข้ึนแมวบ้านคิดว่าตวัเองคง½ันร้ายไปแน่æ มนับอกกบัตวัเองว่า แมวต่างถิน่ตวันัน้มนัไม่มอียูจ่รงิ
หรอก แต่พอเจ้าแมวบ้านเดินเข้าไปในครัวกเ็หน็ว่าแมวต่างถิน่มายนืรอกนิอาหารอยูแ่ล้ว และไม่ยอมไปไหน 
แมวบ้านจึงขู่อีก แต่เจ้าของบ้านก็ห้ามปราม และบอกให้แมวทั้งคู่อยู่กันดีæ ไม่อย่างนั้นจะไม่ให้อาหาร 
แมวทั้งสองจึงเงียบสงบลง 

วันนั้น แมวต่างถิ่นวิ่งไปวิ่งมารอบบริเวณบ้าน ในขณะท่ีแมวบ้านนอนเล่นอยู่ พอตกตอนเย็น
เจ้าแมวต่างถิน่กค็าบหนมูาให้เจ้าของบ้านด ูเพือ่จะบอกว่า มนัท�างานให้นะ คอืช่วยจับหน ูเจ้าของบ้านรูส้กึ
พอใจมากที่แมวต่างถิ่นท�าตัวให้เป็นประโยชน์

นับจากวินาทีนั้นเองเจ้าแมวบ้านก็ได้เรียนรู้ว่า มันไม่ควรจะขี้เกียจเอาแต่นอนเล่นไปวันæ ควรจะ
ท�าตวัให้เป็นประโยชน์ และจากการทีมั่นเคยคิดว่ามนัเป็นเจ้าของบ้าน หรอืเป็นเจ้าถิน่กไ็ม่จรงิ เพราะพอมแีมว
ตัวใหม่มา ก็กลายเป็นว่าทุกอย่างต้องแบ่งกัน แมวบ้านจึงส�านึกและปรับปรุงตัวมันเองใหม่ มันจึงสามารถ
อยู่ต่อไปอย่างมีความสุขกับเจ้าของบ้านและแมวตัวใหม่ 

จบแล้วค่ะ แล้วพบกันใหม่ปีหน้า... บ�ายบาย 
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เพ�ยงเธอห่วงใยใส่ใจวัยเยาว์
นูนุ้ย…  เย�วชน

สวัสดีค่ะพี่น้องคริสตชนทุกท่าน ตั้งแต่
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคมเป็นต้นไป เริ่มเทศกาล
เตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ เราคริสตชน
ต่างเตรียมจิตใจต้อนรับเสด็จพระกุมารน้อย
ด้วยใจยินดี ตามบ้าน วัด โรงเรียน สถานที่
ท�างาน และห้างสรรพสินค้า ต่างตกแต่งประดับ
ด้วยต้นคริสต์มาส โมบาย และกล่องของขวัญ
มากมาย ที่อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ 
ก็เช่นเดียวกันค่ะ พวกเราก็จะช่วยกันประดับ 
ตกแต่ง ให้เกิดบรรยากาศแห่งความชื่นชม
ยินดี เป�ดเพลงคริสต์มาสเบา æ ฟ�นกันเลยที
เดียว...

ส�าหรับบรรดาเด็กæและเยาวชน พลมารย์ี
และพี่น ้องคริสตชน ตกเย็นก็จะไปที่ วัด 
เพื่อร ่วมกับพระสงฆ์ออกไปร่วมอวยพรส่ง

ความสุขตามบ้าน แบ่งปันพระพรให้แก่กัน
และกัน กล ่าวถึงตอนนี้แล ้วท� าให ้คิดถึง
บรรยากาศสมัยที่นูŽนุ้ยยังเป็นเด็ก เป็นเยาวชน 
หรือแม้แต่ปัจจุบัน ก็ยังมีโอกาสไปร่วมส่ง
ความสุขตามบ้านของพี่น้องคริสตชน ร่วม
ร้องเพลง ร่วมสวดภาวนา ทานอาหารว่าง
พร้อมกนั ช่างเป็นบรรยากาศทีอ่บอุน่และฟ�นมาก
เลยค่ะ

ส� าหรับงานอภิบาลเด็กและเยาวชน 
วันที่ 3 - 7 ธันวาคมนี้ จะมีการประชุมผู้ท�างาน
อภิบาลเยาวชนระดับ South East Asia 1 
ที่ประเทศเวียดนาม เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยน
งานอภิบาลเด็กและเยาวชนของแต่ละประเทศ 
และวางแผนกิจกรรม นโยบายที่จะอภิบาล
ร่วมกัน รวมถึงการศึกษา “การค้ามนุษย์” 
ซึ่งปัจจุบันก�าลังส่งผลกระทบ มีการค้ามนุษย์ 
ค้าเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น

ช ่วงปลายเดือนนี้จะมีค ่ายอาสาบ้าน
เซเวียร์ประจ�าปี 2561 “ไปล�าปาง แบบไม่ล�าพัง” 
ณ หมู่บ้านแม่ค�าหล้า อ.งาว จ.ล�าปาง ร่วมทาง
ด้วยกนัตัง้แต่วนัที ่23 ธนัวาคม 61 - 5 มกราคม 62 
เพื่อร่วมมือกันสร้างลานกิจกรรมในหมู ่บ้าน 
ร่วมชีวิตกับชาวบ้าน สานสัมพันธ์ชาวค่ายและ
ชาวบ้าน ไตร่ตรองประสบการณ์ชีวิต ร่วมฉลอง
ปีใหม่ นอนดูดาว “แล้วล�าปาง...จะท�าให้คุณ
ไม่ล�าพังอีกต่อไป”

นอกจากนั้นยังมีงานอภิบาลเด็กและ
เยาวชน ท่ีจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้
อกีมากมาย จึงขอค�าภาวนาเป็นพเิศษจากพีน้่อง
ครสิตชน สวดภาวนาให้กบัพวกเราลกูหลานของ
ท่านด้วยนะคะ...  
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มุมเด็กศิลป
Art

มุมเด็กศิลปคราวนี้ช�่อภาพ

 “คริสต์ม�ส ครั�งแรก”
ระบายสีเสร�จแล้วส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ

			(หมดเขตรับผลงานวันที่	9	มกราคม	2019)
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l ความมืดไม่มีจริง
 มีแต่ความสว่างที่อยู่ห่างไกล
 ความมืดไม่มีจริง
 เพียงแต่ยังไม่มีใครปลดม่านด�ากางกัน
 ที่ปกคลุมท้องฟ‡าจากสายตาเราไว้
l ความมืดจึงเป็นของปลอม
 ความสว่างต่างหาก
 เป็นของจริงเที่ยงแท้
l คนชั่วชอบความมืด
 เพราะหลบซ่อนตัวได้ดี
 คนดีชอบความสว่าง

 ไม่ใช่เพื่อให้คนเห็นตัวตนงดงามของเขา
 แต่เพื่อผู้คนจะเห็นว่า ที่เขารอดมาได้นั้น
 พระเจ้าทรงรักษาเขาไว้อย่างไร
 และมีความสุข ขอบคุณ สรรเสริญพระเจ้าร่วมกัน
l แสงสว่างทะลุทะลวงทุกมิติมืดด�า
 หากคุณไม่อยากให้ใครเห็นความชั่ว  
 ก็ต้องสร้างม่านมืดด�าปกคลุมตัว
 นับเป็นความโง่ เพราะรู้อยู่ว่า
 ความมืดไม่มีจริง แล้วยังคิดจะหนี
 ให้พ้นแสงแห่งพระกรุณา
 ที่ส่องมาจากพระเจ้า.

26 พÄศจิกายน 2018
พงศ์ ประมวล

ÍØ´ÁÈÒ¹µ� ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2018  69

crist 1-80 Dec 61.indd   69 11/30/2561 BE   15:04



¨Ùเนียร์ โ¿โตŒ

ช×่ÍÀา¾ :  เ¾×่ÍนÍØ´ÁÈานต์¨ิ๋วáต‹á¨Žว
 นŒÍงäÍริน·ร์ (นŒÍงáคลร์) 
 áลÐนŒÍงÍÑÞริน·ร์ (นŒÍงÍลิส) Àาสวรä¾ºÙลย์
¼ÙŒส‹ง : คØ³โÍŽ 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

สโมสรอุดมศานต์
พี่ปองและช�วคณะ

1 2 3´.Þ.¾ิÁ¾รร³¾ร ¾รÁตÙŒ 
โรงเรียนลÑÁáºรต์¾ิชÞาลÑย
¨.¨Ñน·ºØรี

´.ช.¸ีร¾ล ชÑยริน·ร์
โรงเรียนลÑÁáºรต์¾ิชÞาลÑย
¨.¨Ñน·ºØรี

´.Þ.ร°า áสง¾Ñน¸์ 
โรงเรียน¾รÐËÄ·Ñย´ÍนเÁ×Íง
¡รØงเ·¾ÁËานคร

¼ล¡าร»รÐ¡ว´Àา¾วา´รÐºายสี
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โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ปิดปีการฉลองครบ	70	ปี	คณะพระมหาไถ่

ร่วมยินดีกับอธิก�รเจ้�คณะคนใหม่

คุณพ่อพิช�ญ ใจเสรี อธิก�รเจ้�คณะพระมห�ไถ่แขวง

ประเทศไทยคนใหม่ ร่วมด้วยพระสงัฆร�ชฟิลปิ บรรจง ไชยร�  

เป็นประธ�นพธิบีชู�ขอบพระคณุปิดปีก�ร ฉลองครบ 70 ปี  
คณะพระมห�ไถ่ในประเทศไทย

วันเส�ร์ที่ 24 พฤศจิก�ยน 2018 ที่วัดพระมห�ไถ่ ซอยร่วมฤดี

คณะผู้บรหิารคณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย	ค.ศ.	2019-2022

 อธิก�รเจ้�คณะฯ 

  คุณพ่อ ดร. พิช�ญ  ใจเสรี, C.Ss.R.

 รองอธิก�รเจ้�คณะฯ และที่ปรึกษ�ที่ 1

  คุณพ่อวิรัช อมรพัฒน�, C.Ss.R.

 ผู้ช่วยอธิก�รเจ้�คณะฯ และที่ปรึกษ�ที่ 2 

  คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R. 

 คณะที่ปรึกษ�พิเศษ

  คุณพ่อภัทรพงศ์ ศรีวรกุล, C.Ss.R. 

  ภร�ด�มนตรี อ่อนทะเล, C.Ss.R. 

  คุณพ่อไวย�กรณ์ สุขสวัสดิ์, C.Ss.R. 

  คุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R. 
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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)

 Ë¹Õä»»ÃÐà·ÈÍÕÂÔ»µ� àÁ×èÍºÃÃ´ÒâËÃÒ¨ÒÃÂ�¡ÅÑºä»áÅŒÇ ·ÙµÊÇÃÃ¤�¢Í§Í§¤�¾ÃÐ¼ÙŒà»š¹à¨ŒÒ
ÁÒà¢ŒÒ½˜¹âÂà«¿ ¡Å‹ÒÇÇ‹Ò “¨§ÅØ¡¢Öé¹ ¾Ò¾ÃÐ¡ØÁÒÃáÅÐ¾ÃÐÁÒÃ´ÒË¹Õä»»ÃÐà·ÈÍÕÂÔ»µ�...à¾ÃÒÐ
¡ÉÑµÃÔÂ�àÎâÃ´¡íÒÅÑ§Ê×ºËÒ¾ÃÐ¡ØÁÒÃà¾×èÍ»ÃÐËÒÃªÕÇÔµ” âÂà«¿¨Ö§ÅØ¡¢Öé¹¾Ò¾ÃÐ¡ØÁÒÃáÅÐ¾ÃÐÁÒÃ´ÒÍÍ¡
à´Ô¹·Ò§ä»»ÃÐà·ÈÍÕÂÔ»µ�ã¹¤×¹¹Ñé¹ (ÁÑ·¸ÔÇ 2:13-14)

ส�าหรับเกมฯ ครั้งนี้อยากให้น้องæ ช่วยกันค้นหาจุดต่างที่มีอยู่ใน 2 ภาพนี้ รวม 10 แห่ง 
ใครค้นพบครบแล้ว รีบส่งมาร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับ
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เัก็บมาเล่าเอามาฝาก
พี่ปอง

คริสต์มาสครั้งแรก
“ทูตสวรรค์แจ้งข่าวการประสูติของพระเยซูเจ้า” เมื่อ¹Ò§àÍÅÕ«Òàº¸ตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว 

พระเจ้าทรงส่งทตูสวรรค์กาเบรยีลมายงัเมอืงหนึง่ในแคว้นกาลลิชีือ่เมืองนาซาเรธ็ มาพบหญงิพรหมจารี
คนหนึ่งซึ่งหมั้นอยู่กับชายชื่อâÂà«¿ ในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด หญิงพรหมจารีผู้นั้นชื่อ ÁÒÃÕÂ� 

ทตูสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกบัพระนางว่า “จงยนิดเีถดิ ท่านผูท้ีพ่ระเจ้าโปรดปราน องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่าน” เมื่อทรงได้ยินถ้อยค�านี ้พระนางมารยี์ทรงวุ่นวายพระทัยมาก ทรงถามว่า 
ค�าทักทายนี้หมายความว่ากระไร ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่
พระเจ้าโปรดปราน ท่านจะตัง้ครรภ์และให้ก�าเนดิบตุรชายคนหนึง่ ท่านจะตัง้ชือ่เขาว่า àÂ«Ù เขาจะเป็น
ผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทาน
พระบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษให้แก่เขา เขาจะปกครองวงศ์ตระกูลของยาโคบตลอดไป 
และพระอาณาจักรของเขาจะไม่สิ้นสุดเลย” พระนางมารีย์จึงทรงถามทูตสวรรค์ว่า “เหตุการณ์นี้จะ
เป็นไปได้อย่างไร เพราะข้าพเจ้าตัง้ใจจะเป็นพรหมจาร”ี ทตูสวรรค์ตอบว่า “พระจติเจ้าจะเสดจ็ลงมา
เหนือท่านและพระอานุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่าน เพราะฉะนั้น บุตรที่เกิดมาจะเป็น
ผู้ศักดิ์สิทธิ์ และจะรับนามว่า บุตรของพระเจ้า ดูซิ เอลีซาเบธ ญาติของท่าน ทั้งæ ที่ชราแล้ว ก็ยัง
ตั้งครรภ์บุตรชาย ใครæ คิดว่านางเป็นหมัน แต่นางก็ตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว เพราะไม่มีสิ่งใด
ที่พระเจ้าจะทรงกระท�าไม่ได้” พระนางมารีย์จึงตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า 
ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” แล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไป...
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คร้ังนัน้ ¾ÃÐ¨Ñ¡Ã¾ÃÃ´ÔÍÍ¡ÑÊµÑÊทรงออกพระราชกÄษ®กีาให้มกีารจดทะเบยีนส�ามะโนครวั
ประชากรทั่วแผ่นดินจักรวรรดิโรมันเป็นครั้งแรก และเวลานั้น ¤ÕÃÔ¹ÕÍÑÊเป็นผู้ว่าราชการแคว้นซีเรีย 
โยเซฟออกเดินทางไปลงทะเบียนในเมืองเบธเลเÎมในแคว้นยูเดีย เพราะโยเซฟสืบเชื้อสายมาจาก
ราชวงศ์กษัตริย์ดาวิด โยเซฟพาพระนางมารีย์ไปด้วย เมื่อท้ังสองไปถึงเมืองเบธเลเÎมก็ได้เวลาท่ี
พระนางมารีย์จะคลอดบุตร แต่หาที่พักในโรงแรมไม่ได้เลย ท้ังสองจึงไปท่ีคอกสัตว์ และในคืน
นั้นเองพระนางมารีย์ก็ให้ก�าเนิดบุตรชาย พระนางเอาผ้าพันพระวรกายพระกุมารน้อยนั้นและวางไว้
ในรางหญ้า... (à·ÕÂº ÅÙ¡Ò º··Õè 1-2)

“¾ÃÐÊÔÃÔÃØ‹§âÃ¨¹�á ‹́¾ÃÐà Œ̈Òã¹ÊÃÇ§ÊÇÃÃ¤� áÅÐÁ¹ØÉÂ�·Õè¾ÃÐÍ§¤�â»Ã´»ÃÒ¹ ̈ §»ÃÐÊºÊÑ¹µÔÊØ¢
º¹á¼‹¹´Ô¹

¢ÍÊÃÃàÊÃÔÞ¾ÃÐÍ§¤� ¢Í¶ÇÒÂ¾ÃÐ¾Ãá ‹́¾ÃÐÍ§¤� ¢Í¡ÃÒº¹ÁÑÊ¡ÒÃ¾ÃÐÍ§¤� ¢Í¶ÇÒÂ¾ÃÐ
à¡ÕÂÃµÔá´‹¾ÃÐÍ§¤�...”

¹Õè¤×Í ÇÑ¹¤ÃÔÊµ�ÁÒÊ¤ÃÑé§áÃ¡¢Í§âÅ¡ ¹Õè¤×Í ¢‹ÒÇ´Õ  
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ชายชราเฝาประตูผู้เปียมด้วยปรีชาญาณ

เงินหนึ่งตะลันต์
ก๊อป

บทความ
น้ำ�ผึ้งหว�น

ผมมัน่ใจว่า ในทกุæวดัจะมสีตับรุษุผูม้นี�า้ใจดี
คอยช่วยงานวดัอยูเ่สมอ ผมสงัเกตเหน็เขารวมกลุม่กนั
เป็นองค์กรเล็กæเพื่อคอยช่วยงานต่างæ ของวัดตาม
ความถนัดของตน เช่น พลมารีย์ วินเซนเดอปอล 
นักขับร้อง และเด็กช่วยมิสซา 

วดัแม่พระลูกประค�า (กาลหว่าร์) จะมีครสิตชน
อยูก่ลุ่มหน่ึงทีถ่อืเป็นเอกลกัษณ์และเป็นเสน่ห์ของวดั
มาอย่างยาวนานโดยเป็นที่รู ้จักกันในชื่อว่า “กลุ่ม
คริสตชนจีน” จริงæแล้วหากเรียกว่ากลุ่มก็ไม่ถูกต้อง
ซะทีเดียว เพราะสัตบุรุษวัดกาลหว่าร์กว่า 90% ล้วน
มีเชื้อสายจีนสืบทอดความเชื่อของคริสตชนต่อจาก
บรรพบุรุษที่เดินทางมาจากประเทศจีน แล้วท�าไมถึง
มีการรวมกลุ่มและตั้งชื่อว่า “กลุ่มคริสตชนจีน” 

หากจะท�าความเข้าใจกลุ่มคริสตชนจีนได้ดี
ทีส่ดุกค็วรจะท�าความรูจ้กั 2 สิง่ทีส่�าคญัคอื จติตารมณ์
ของกลุ่ม และสมาชิก ส่วนตัวแล้วผมประทับใจ
สมาชิกของกลุ่มเป็นพิเศษ เร่ืองที่ผมประทับใจเป็น
พิเศษคือ “ชีวิตภาวนา” 

เมื่อต้นเดือนพÄศจิกายนที่ผ่านมา สมาชิก
อาวโุสท่านหนึง่ได้จากพวกเราไปอย่างกะทนัหนั ลูกหลาน
ของท่านใช้ค�าว่า “ไม่ทนัตัง้ตวั” เพราะท่านล้มป†วยลง
ไม่นานก็จากไป เป็นที่แน่นอนว่าหลายคนที่รู้จักท่าน
รูส้กึเสยีใจ ผมเองกเ็ช่นกนั ผมมกัเรยีกท่านว่า “อาเจก็” 
ตามทีใ่ครหลายæคนในวัดเรียกกนั แต่สมาชกิผู้ใหญ่
จะเรยีกท่านว่า “หงีเ่สง็เÎีย” ชือ่จริงคือ ÂÍá«¿ Ë§ÕèàÊç§ 
á«‹àµÕÂÇ ส�าหรับผมแล้ว เจ็กหงีเ่ส็ง เป็นเคร่ืองหมายแห่ง
ความเชือ่ทีม่ชีวิีต เป็นแบบอย่างทีป่รากฏให้เหน็อย่าง
เรยีบง่ายในวดัทกุวันอาทติย์ ภาพของชายชราอาย ุ92 ปี
รูปร่างผอมและคล่องแคล่วว่องไว สังเกตเห็นได้
ไม่ยากในมสิซาภาษาจนี เวลา 10 โมงเช้า ผมชอบเสยีง
อันเป็นเอกลักษณ์ของเจ็กหงี่เส็งในเวลาที่เป็นพิธีกร
เดนิรปู 14 ภาคช่วงเทศกาลมหาพรต เสยีงของเจก็หงีเ่สง็

เป็นมากกว่าความชดัเจน เพราะแต่ละประโยคทีผ่มได้ยนิ
นัน้ท�าให้สมัผสัได้ถึงค�าภาวนาทีซ่่อนอยู่ในน�า้เสยีงนัน้
ด้วย การได้ร่วมเดนิรปู 14 ภาคของผมจงึเป็นการได้ร่วม
ระลกึพระมหาทรมานของพระเยซเูจ้าอย่างน่าประทบัใจ

นอกจากงานด้านภาวนาแล้ว เจก็หงีเ่สง็ยังเป็น
นกัร้องเสยีงเบส (Bass - เสยีงต�า่ของผูช้าย) ทีน่่าเอา
แบบอย่าง แม้ว่าความชราจะท�าให้ความสามารถในการ
ร้องของเจ็กหงี่เส็งลดลง แต่จิตใจและความสม�่าเสมอ
ในการน�าพระพรของพระไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั้น
ไม่ด้อยลงเลยแม้แต่นิดเดียว เจ็กหงี่เส็งเป็นสมาชิก
นกัขบัร้องจนีของวดักาลหว่าร์ตัง้แต่ผมยังไม่เกิด แม้ว่า
ด้วยพระพรและโอกาสที่พระให้ผมได้เรียนรู้เรื่องการ
ขบัร้องประสานเสยีง จนปัจจบุนัได้เป็นผู½้ƒกสอนคณะ
นกัร้องประสานเสยีงจนี เจก็หงีเ่สง็ก็ยังท�าหน้าทีน่กัร้อง
อย่างซื่อสัตย์สม�่าเสมอ อีกทั้งยังมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติม
คือ “ความนบนอบ” เจ็กหงี่เส็งเรียกผมว่า “เหล่าซือ” 
(ครู) และให้เกียรติยกมือไหว้ผมทั้งæที่ผมมีอายุน้อย
กว่ามาก ในโอกาสพเิศษทกุครัง้หลงัจากเราทกัทายกนั 
เจ็กหง่ีเส็งจะจับมือสองข้างของผมและขอพรพระให้
อวยพรผมโดยตลอด เป็นค�าอวยพรที่เรียบง่ายแต่
เปี›ยมไปด้วยปรีชาญาณ...

กิจกรรมที่ต้องยกให้เป็นกิจกรรมดีเด่นของ
เจ็กหงี่เส็งคือ “การสวดภาวนาอุทิศให้แก่ผู้ตาย” หาก
จะนับจ�านวนศพที่เจ็กหงี่เส็งได้สวดภาวนาให้ตลอด
ชีวิตของเขานั้นคงมีจ�านวนไม่ต�่ากว่าพันศพ ผมจึง
ไม่แปลกใจเลยว่า ท�าไมมิสซาปลงศพของเจ็กหง่ีเส็ง
ถึงมีพระสงฆ์และสัตบุรุษมาร่วมเต็มวัด เพราะผู้ที่มา
ร่วมมิสซาสุดท้ายของเจ็กหงี่เส็งก็คือเพื่อนที่ร ่วม
เดนิทางด้วยกันตลอดสองข้างทางชวีติบนโลก และใน
วนัสดุท้าย ทกุคนกพ็ร้อมใจมาส่งเจก็หงีเ่สง็เพือ่ไปรบั
รางวัลในเมืองสวรรค์และขอให้เจ็กหงี่เส็งไม่ลืมที่จะ
ภาวนาวิงวอนพระผู้เป็นเจ้าเพื่อพวกเราด้วย
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ช่วงท้ายของมสิซาปลงศพ ลกูæของเจก็หง่ีเส็ง
ได้กล่าวขอบคุณพระสงฆ์ แขก และเพื่อนæที่มาร่วม
มสิซาในครัง้นี ้ในค�ากล่าวตอนหนึง่ได้เล่าถงึค�าภาวนา
ของเจ็กหงี่เส็งที่ได้แบ่งปันแก่ลูกæฟังเสมอว่า “ปˆาจะ
ชอบสวดภาวนาขอพระว่า หากพระต้องการใช้ปˆาก็ขอ
ให้ปˆามีพละก�าลังแข็งแรงเพื่อที่จะมาช่วยงานพระได้ 
แต่หากไม่ต้องการปˆาแล้วก็ขอให้พระรับไปเถิด” 

ไม่น่าเชือ่ว่าค�าภาวนาของเจก็หงีเ่สง็จะเป็นจรงิ 
เพราะหลงัจากทีล้่มป†วยไม่ถงึเดอืน พระกร็บัเจก็หงีเ่สง็
ไปอยู่กับพระองค์... 

หลังจากที่ผู้อ่านได้ฟังเรื่องราวของเจ็กหงี่เส็ง
แล้ว ผูอ่้านคดิถงึอะไร? เราเรยีนรูอ้ะไรบ้างจากเรือ่งราวนี?้ 
ตลอดช่วงเวลาชีวิตบนโลกของเจ็กหงี่เส็ง ดวงตาของ
เขาจบัจ้องอยูท่ีใ่ด? การทีเ่ขาตดัสนิใจท�าสิง่ต่างæ เหล่านี้ 
ท้ายสุดแล้วเขาจะได้อะไร?

ผมนกึถึงเร่ืองราวของ นกับุญอลองโซ โรดรเิกส 
(St. Alonso Rodriguez) อลองโซเกิดที่ประเทศ
สเปนในปี 1532 ท่านท�าอาชพีพ่อค้าขายเสือ้ผ้า แต่งงาน
เมือ่อาย ุ26 ปี ภรรยาและลกูสองคนตายเมือ่ท่านอายุ 
31 ปี ท�าให้ท่านหันเหสู่ชีวิตบ�าเพ็ญภาวนาและท�ากิจ
พลกีรรม แต่ลกูชายคนทีส่าม ซึง่เป็นคนสดุท้ายกเ็สยีชวิีต 
พร้อมกันนั้นธุรกิจของท่านก็ล้มเหลว

อลองโซจึงคิดจะเป็นนักบวช แต่มีอุปสรรค
เพราะไม่ได้รับการศึกษาเพียงพอ ท่านตั้งใจว่าจะ
พยายามอย่างเต็มที่ ท่านพบบุญราศีปีเตอร์ เฟเบอร์ 
ผู้เป็นสงฆ์เยสุอิต จึงสนใจอยากเข้าร่วมคณะเยสุอิต
ซึ่งเพิ่งก่อตั้ง แต่อลองโซสอบไม่ผ่านในมหาวิทยาลัย
บาร์เซโลน่าแม้จะใช้เวลานานหลายปี ผูใ้หญข่องคณะ
ในเมอืงวาเลนเซียเห็นว่าท่านไม่เหมาะสมทีจ่ะเข้าคณะ
เยสุอิต แต่อธิการเจ้าคณะแขวงคนหนึ่งเห็นถึงความ
มุง่มัน่ จงึยอมรับให้ท่านเข้าคณะใน°านะภราดาฆราวาส

ในศตวรรษที่ 16 และ 17 การเป็นภราดา
ฆราวาสในคณะเยสอิุตคือการเป็น “ผูร่้วมงานชัว่คราว” 
ซึ่งจะท�างานบริการพระสงฆ์ในคณะตามหน้าที่ประจ�า 
เช่น ท�าอาหาร ก่อสร้างและปลูกพืชผัก

คณะเยสุอิตส่งตัวอลองโซไปท�างานที่มหา-
วทิยาลยั Montesion บนเกาะ Majorca ท่านท�าหน้าที่

เป็นคนเ½‡าประตูและคอยแบกข้าวของให้อาคันตุกะ 
หากใครต้องการพบนักศึกษาหรือพระสงฆ์คนใด 
ก็เป็นหน้าที่ของท่านจะตามตัวพวกเขา นอกจากน้ัน 
ท่านยังท�าหน้าทีเ่ป็นผู้ส่งข่าวและแจกทานให้คนยากจน 
อลองโซท�างานที่แห่งนี้เป็นเวลา 46 ปี

พวกนักศึกษาเริ่มมาหาท่านมากขึ้น พวกเขา
รู้ว่าชายชราเ½‡าประตูคนนี้มีปรีชาญาณและความเชื่อที่
ลึกซึ้ง พวกอธิการก็เริ่มสังเกตเห็นด้วย พวกเขาจึงให้
ท่านเขยีนบนัทกึชวีติและความคดิเหน็ของท่าน อลองโซ
รูจ้กักับหนุม่น้อยคนหนึง่ ชือ่ ปีเตอร์ คลาแวร์ และแนะน�า
ให้เขาเป็นอาสาสมัครไปท�างานธรรมทูตที่อเมริกาใต้ 
ปีเตอร์ท�าตามทีเ่ขาแนะน�า ทีน่ัน่ เขาสอนค�าสอน ล้างบาป 
และปกป‡องสทิธขิองทาสมากกว่า 3 แสน คนในอเมรกิาใต้ 

เมื่อภราดาอลองโซเสียชีวิตในปี 1617 อธิการ
อ่านบนัทกึทีท่่านเขยีนไว้ และพบว่านีเ่ป็นชวีติของนกับญุ
และรหัสนิก (Mystic) วิธีการเข้าหาพระเจ้าของท่าน
เรยีบง่ายย่ิง นัน่คือ ¾ÃÐ¤ÃÔÊµ�»ÃÒ¡¯Í§¤�ÍÂÙ‹ã¹·Ø¡¤¹
·ÕèÁÒ¶Ö§»ÃÐµÙÍÒÃÒÁ §Ò¹¢Í§·‹Ò¹¤×Í¡ÒÃ¾º¡Ñº¾ÃÐà Œ̈Ò
ã¹·Ø¡¡Ô¨¡ÒÃ ด้วยจิตส�านึกเช่นนี้ ท่านได้ด�าเนินชีวิต
เพ่งพินิจเช่นเดียวกับนักบุญองค์อื่นæ ที่มีชื่อเสียงใน
ยุคสมัยเดียวกับท่าน เช่น นักบุญอิกญาซีโอ และนักบุญ
เทเรซาแห่งอาวีลา

ภราดาอลองโซ โรดรเิกส ได้รบัการประกาศเป็น
นกับญุในปี 1887 ท่านถกู½ังบนเกาะ Majorca ทีซ่ึง่ท่าน
ท�าหน้าที่เป�ดรับผู้มาเคาะประตูและช่วยแบกสัมภาระ
ให้ผูค้นเป็นเวลา 50 ปี (ข้อมลูจาก Facebook page: 
Sinapis)

เรื่องราวของเจ็กหงี่เส็ง และนักบุญอลองโซ 
โรดริเกส ชายชราเ½‡าประตูผู้ เปี›ยมด้วยปรีชาญาณ
เกี่ยวข้องกันอย่างไร? ค�าถามนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุด
หากเราเป็นคนหาค�าตอบผ่านค�าภาวนา เหตุเพราะ 
“·Ø¡¤¹µŒÍ§ÁÕªÕÇÔµÀÒÇ¹Ò ÊíÒËÃÑº¾ÃÐÊ§¦�áÅÐ·Ø¡¤¹ 
ªÕÇÔµÀÒÇ¹Òà»š¹ÊÔè§·Õè¢Ò´äÁ‹ä´Œ ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹ÒãªŒàÇÅÒ
·Õè¨ÐÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñº¾ÃÐà¨ŒÒ·Ø¡ÇÑ¹ àÃÒµŒÍ§¾Ô·Ñ¡É�ÃÑ¡ÉÒ
ÈÃÑ·¸Ò¢Í§àÃÒ ¤ÇÒÁàª×èÍ ¤ÇÒÁËÇÑ§ áÅÐ¤ÇÒÁÃÑ¡ 
ã¹¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃ�ºÍ¡Ç‹Ò ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊØ´¤×Í¤ÇÒÁÃÑ¡...” 
(คุณพ่อซิกมูนด์ โจเซฟ แลส์เช็นสกี้ เอส.เจ.)
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ความทุกข์กับมนุษย์	(1)

ข้าแต่พระเป็นเจ้า เมื่อวันก่อน มีเพื่อนคนหนึ่งเล่าให้ลูกฟังว่า เขาเจอเพื่อนอีกคนที่เป็นคาทอลิก 
ขณะนีเ้ธอป†วยและมีความทกุข์มาก เธอตดัพ้อต่อว่าพระเจ้าว่า เธอท�าความดแีละปฏบัิตตินเป็นคาทอลกิทีด่ี
มาตลอด แต่ท�าไมพระเจ้าจึงให้เธอเจ็บป†วยเช่นนี้ เพื่อนของลูกปรึกษาลูกว่าจะปลอบใจเธอผู้นี้อย่างไรดี

ลกูตอบว่า อนัทีจ่ริงลกูเข้าใจเธอดีเพราะลกูผ่านความทุกข์ท่ีไม่ใช่เบาเลยในช่วงหนึง่ของชวีติถงึ 20 ปี
เต็มæ ในช่วงแรกæ ลูกก็ถามตัวเองอยู่เสมอว่า ท�าไมฉันจึงต้องประสบเคราะห์กรรมเช่นนั้น ทั้งæ ที่สิ่งที่
ฉันท�าเป็นสิ่งถูกต้อง แต่ค�าถาม “ท�าไม?” เป็นค�าถามที่น�าไปสู่ทางตัน ไม่ใช่น�าไปสู่ทางออก เพราะถามไป
ก็ไม่มีค�าตอบ ถามไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยิ่งเสียใจและยิ่งเจ็บปวด แต่ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ลูกตกอยู่
ในห้วงแห่งความทุกข์นั้น ลูกไม่เคยตัดพ้อต่อว่าพระเจ้าเลยแม้แต่ครั้งเดียว ลูกมองว่ามนุษย์ต่างหากเป็น
ผู้ที่ท�าให้ลูกเจ็บปวดและลูกมีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงช่วยลูกได้ ลูกจึงได้แต่สวดวอนขอให้พระองค์
ทรงช่วยลูก สวดด้วยความจริงใจ ความตั้งใจ และความเชื่อสุดจิตสุดใจ

2-3 ทศวรรษทีผ่่านไป ลกูได้อ่านพระวาจาของพระเจ้าอย่างสม�า่เสมอ รวมท้ังบทความเกีย่วกบันกับุญ
ต่างæ และบทความทีท่่านนกับญุบางองค์เขยีน และลกูกค่็อยæ เข้าใจในเรือ่งความทุกข์มากขึน้ แม้ในมมุมอง
ของการมองย้อนหลังก็ตาม

นักบุญแบร์นาแด�ตพูดว่า หากเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสตเจ้าแล้ว แม้ในความเจ็บปวดและ
ความทุกข์ทรมาน เราก็มีความชื่นชมยินดีได้

ท่านนักบุญพูดในขณะที่ท่านป†วยหนักและต้องทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป†วยของท่านอย่างมาก
นกับญุคณุแม่เทเรซาแห่งกลักตัตาพดูเกีย่วกบัความทุกข์ว่า ความทุกข์ในตัวมนัเองเป็นสิง่ไร้ค่า แต่

หากเราร่วมทุกข์กับพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าแล้ว ความทุกข์คือ Gift หรือของขวัญอันมีค่าส�าหรับ
ชีวิตมนุษย์ “ได้อย่างไร?” คือ ค�าถามต่อมา

ท่านนักบุญอธิบายต่อไปว่า ความทุกข์ทรมานคือสัญลักษณ์แห่งความรัก เพราะว่าพระบิดาทรง
เลือกสัญลักษณ์นี้เพื่อแสดงให้มนุษย์เห็นถึงความรักอันไร้ขอบเขตของพระองค์ โดยการส่งพระบุตรองค์
เดียวของพระองค์ลงมารับความทุกข์ทรมานและตายเพื่อเรามนุษย์ และเพราะการผ่านความทุกข์ทรมาน
ของพระบุตรของพระองค์นี้แหละ บาปของพวกเรามนุษย์ทั้งหลายจึงได้รับการอภัย

มีคนถามท่านนักบุญต่อไปอีกว่า “แล้วเวลาเรามีความทุกข์ เราควรจะท�าอย่างไร?” ท่านตอบว่า 
“ให้ยิ้ม” “ยิ้มเวลามีความทุกข์น่ะเหรอ?” “ใช่แล้ว” “เพราะว่าการยิ้มคือของขวัญจากพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 
การยิ้มกับพระเจ้ายามเรามีความทุกข์คือ ความกล้าหาญในการรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ประทานให้กับ
เรา และเป็นการถวายตอบกลับแก่พระองค์ด้วยการยิ้ม”

 นกับญุยอห์น ปอล ที ่2 พระสนัตะปาปา เขยีนเกีย่วกบัเรือ่งความทกุข์ว่า มนษุย์ไม่สามารถหลกีเลีย่ง
ความทกุข์ได้ และเรากไ็ม่สามารถหลบหนจีากมนัได้ด้วย เพราะฉะนัน้ท�าไมเราไม่น�าพลงัจากเจ้าความทกุข์นี่ 
แล้วหมุนกลับมาเป็นพลังในการท�าความดีล่ะ? แทนที่เราจะจมปลักและถูกเจ้าความทุกข์ฉุดให้จมดิ่งลง

จดหมายจากผู้อ่าน
My Little Prayers: บทสวดของฉัน
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ไปในห้วงเหวลึก เราสามารถท�าความดีได้มากมายจากความทุกข์ของเรา หากเราสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับ
พระเยซคูรสิต์ได้ เพราะพลงัแห่งการไถ่กูจ้ากการสิน้พระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์จะเป็นพลงัท่ีท�าให้
เราสามารถท�าอะไรต่อมิอะไรได้มากมายในการรับใช้พระองค์บนโลกนี้

 ถามว่าหากลกูอ่านบทเขยีนเหล่าน้ีเมือ่ 40 ปีก่อน ลกูจะเข้าใจไหม ไม่น่าจะเข้าใจ แต่ ณ จดุนีใ้นชวีติ 
ลูกเข้าใจ และเมื่อลูกมองย้อนหลังไปในชีวิตลูกใน 4 ทศวรรษท่ีผ่านมาลูกได้เห็นพระญาณสอดส่อง 
(Providence) ของพระองค์แผ่คลุมเหนือลูกเและน�าทางให้ลูกปฏิบัติตามมาตลอด โดยลูกไม่ทราบและ
ไม่รู้ตัวเลย

 ณ คนืทีลู่กตัดสินใจอยูสู่ต้อ่และคดิจะใหอ้ภยัศตัร ูแตลู่กใหอ้ภยัไม่ได้ด้วยตวัเอง พระองค์กท็รง
ประทานพระหรรษทานให้ลูกสามารถให้อภัยพวกเขาทั้งหมดได้

 เมื่อคดีจบ แม้ลูกจะสิ้นไร้ไม้ตอก แต่ลูกตัดสินใจไม่ฟ‡องกลับเรียกร้องค่าเสียหายเป็นร้อยæ ล้าน 
ซึง่ลกูคงจะได้รับ เพราะในใจลกูขณะนัน้ พระองค์ทรงมค่ีามากกว่าเงนิทองจะกีร้่อยล้านกต็าม ต่อมาแทนที่
ลูกจะด�าเนินชีวิตต่อไปโดยตั้งหน้าตั้งตาสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างเดียว ลูกตัดสินใจน�าเรื่องราวชีวิตของลูก
มาเป็นสะพานเชื่อมให้คนมารู้จักพระเจ้า โดยไม่เป็นห่วงว่าจะมีใครในสังคมดูถูกเอา เพราะในสังคมไทย
ไม่ค่อยมีใครยอมน�าความทุกข์ของตนไปเป�ดเผย ท้ังนี้ลูกมีความรู้สึกว่ามิฉะนั้นแล้ว ความทุกข์ท่ีลูกได้
ประสบมาถงึสองทศวรรษกจ็ะเปล่าประโยชน์ ลกูพายเรอืออกไปทีล่กึ (Duc In Altum) และขอถวายชวีติ
เป็นพยานถงึพระเมตตา (Divine Mercy) ของพระองค์ แล้วพระองค์กท็รงเหน็ถงึความตัง้ใจและความจรงิใจ
ของลูก จึงทรงประทานพลังและโอกาสให้ลูกได้ไปพูดแบ่งปันถึงทั่วโลก

มองย้อนหลงั สิง่ทีล่กูได้ท�ามาตลอดคอืสิง่ทีน่กับญุยอห์น ปอล ที ่2 พระสนัตะปาปา ได้ทรงลขิติไว้
เลยทีเดียว

คนบางคนทีป่ระสบความทกุข์หรอืเจ็บไข้ได้ป†วยกม็กัจะตัดพ้อต่อว่าพระเจ้า ว่าท�าไมไม่ทรงช่วยให้
พวกเขาพ้นจากความทุกข์หรือความเจ็บป†วยนั้น ลูกคิดถึงหนังสือพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ แม้ในช่วงที่
พระเยซเูจ้าทรงมพีระชนม์อยูบ่นโลกนี ้พระองค์กม็ไิด้ทรงเสกให้คนตายทกุคนกลบัเป็นขึน้มาเหมอืนลาซารสั 
หรือทรงช่วยให้คนง่อย หูหนวก ตาบอด หายจากอาการเหล่านั้นทุกคน เป็นเพียงบางคน บางกรณีเท่านั้น
ที่พระองค์จะทรงประทานอัศจรรรย์ให้ ถ้าจะถามว่า “ท�าไมอีก” ก็คงต้องตอบด้วยพระวาจาบทนี้ 

“àÃÒàÁµµÒ¼ÙŒ·ÕèàÃÒàÁµµÒ áÅÐÊ§ÊÒÃ¼ÙŒ·ÕèàÃÒÊ§ÊÒÃ” (âÃÁ 9:15)

หากเรามองชีวิตอย่างลึกซึ้งและไม่ยึดติด เราจะเห็นว่าชีวิตของมนุษย์นั้นสั้นยิ่งนัก แม้บางคนจะ
มีอายุเป็นร้อยปีในสมัยนี้ที่วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปขนาดไหนก็ตาม สุดท้ายทุกคนก็ต้องจาก
โลกนี้ไป ดังนั้นใน°านะคริสตชน เราควรด�ารงชีวิตให้ชิดสนิทกับพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ และใน
การท่ีเราจะเข้าใจอะไรต่อมอิะไรได้ลกึซึง้กว่าแค่ความเชือ่แบบผวิเผนิแล้วล่ะก ็เราต้องศกึษาพระคมัภร์ีแล้ว
พยายามประพÄตปิฏบิตัติามให้มากทีส่ดุ ทลีะเลก็ทลีะน้อย เราจะสามารถมาถงึขัน้ “ยิม้” กบัเจ้าความทกุข์
ท่ีมาย่างกรายได้ แม้เราจะไม่ถึงขั้นเป็นนักบุญก็ตาม การที่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์ได้ก็
เท่ากับเราค้นพบสวรรค์ในขณะที่เรายังอยู่บนโลกมนุษย์อันวุ่นวายนี้แล้ว พระเจ้าข้า

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

เข�ยนบทกว�	เข�ยนช�วิต	
ภัศม์

¤ÇÒÁà»š¹·ÐàÅ¹Ñé¹
¹ÑºÊÔè§ÊÒÃ¾Ñ¹ÃÒÂÃÍº
ÃÇÁà»š¹Í§¤�»ÃÐ¡Íº
µÍº¤íÒ¶ÒÁ¤ÇÒÁà»š¹·ÐàÅ

ÁÕ¹íéÒà¤çÁ¾ÃŒÍÁ¤Å×è¹ÊÒ´
ÁÕ¼×¹·ÃÒÂà»š¹ªÒÂËÒ´ÁÔËÑ¹àË
ÁÕÅÁ¾Ñ´ãºäÁŒäËÇàËÁ×Í¹ä¡Çà»Å
ÁÕàÊ¹‹Ë�´ŒÇÂá´´ÍØ‹¹¾ÍÍÒº¡ÒÂ

¤ÇÒÁà»š¹ÊÔè§ã´ã´
¨Ö§ÁÔãª‹Ë¹Öè§à´ÕÂÇ´Ùà©Ô´©ÒÂ
áÅÐ¡çäÁ‹à´‹¹¤‹ÒÍÂÙ‹à´ÕÂÇ´ÒÂ
áµ‹¹ÔÂÒÁáÅÐ¤ÇÒÁËÁÒÂÍÒÈÑÂ¡Ñ¹

¤ÇÒÁà»š¹ã¤ÃÊÑ¡¤¹
äÁ‹µŒÍ§ÅŒ¹¤ÇÒÁÍÂÒ¡·Ø‹ÁºÒ¡ºÑè¹
ÃÇÁáÃ§Ã‹ÇÁáº‹§»˜¹
¾ÃŒÍÁÃÑ§ÊÃÃ¤�âÅ¡§ÒÁ´ŒÇÂ¤ÇÒÁ´Õ.
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