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(อานตอหนา 4)

ชวีติทหาร ชวีติสงฆ
คณุพอบญุเลิศ สรางกุศลในพสธุา

ทหารเกณฑแหงเมืองปาย
อายุ 25 ป เขาบานเณร

คุณพอบุญเลิศ สรางกุศลในพสุธา อดีตพลทหาร
เกณฑดี 1 ผลัด 1 ประจำอยูที่ปาย ประสบการณชีวิต
เขมขน ทำใหชวีติสงฆเขมแข็ง

ผมบวชมาได 8 ป พรอมกบัเพือ่น 12 คน เปนศิษย
แสงธรรมรุนท่ี 23

คณุพอเปนลูกวัดพระวิสทุธิวงศ หวยบง เชียงใหม
มบีิดาช่ือปโอ ตะเลอะโพ  มารดาชือ่มารอีา จนัทรคำ มี
พีน่อง 8 คน ผมเปนคนท่ี 2 ในครอบครัวมชีาย 6 คน หญงิ
2 คน มีนองสาวเปนซิสเตอรคณะกาปูชิน 1 คน ชื่อ
ซิสเตอรเฮเลนา จันทรเพ็ญ และมีนองชายเขาคณะ
กาปูชิน เปนบราเดอรตลอดชีวิต ชื่อสิทธิชัย 1 คน
นอกจากนั้นก็มีญาติๆ ถวายตัวเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม
2010 ซิสเตอรนงนุช และคุณพอสิริชัย บุหงาสวรรค
เม่ือวันท่ี 12 มถินุายน 2010 อีกคนหน่ึง

วัดพระวิสุทธิวงศ หวยบงน้ี เดิมคณุพอลานืส เปน
ผูบุกเบิกสราง ตอมาเปนคุณพอซาลา และปจจุบัน
คณุพออโูก โดดนีี คณะเบธาราม เปนเจาอาวาส ซึง่อายุ
มากแลว มีคริสตังประมาณ 3,000 คน คริสตังสำรอง
1,000 คน บานผมเองอยหูางจากวดั 150 กโิลเมตร นานๆ
พระสงฆจะมาทีห่มบูานสกัคร้ัง

สมัยเปนเด็กอยูที่ศูนยแมปอน เรียนช้ัน ป.1-ป.6
ตอจากน้ันก็เรียนที่โรงเรียนมงฟอรตฯ ม.1-ม.6 สมัย
บราเดอรบัญญัติ โรจนารุณ ซึ่งทางโรงเรียนไดให
ทุนการศึกษาแกเด็กๆ ตอนนั้นมีอยู 4-5 คน เปนเด็ก
ไดรับการอุปถัมภของบราเดอรเขา แตกวาจะเรียนจบ
เหลือผมคนเดียว

เมื่อจบแลวก็กลับบานคิดถึงชีวิตตนเองจะกาวไป
ทางไหน เพ่ือนๆ คนอ่ืนก็เรียนตอกัน ผมเองเคยอยาก
เปนเณรเมือ่จบ ป.6 แตคณุพอเห็นวายงัเลก็ไป กใ็หเรยีน
ตอไปกอน และเมือ่จบ ม.6 เรือ่งเรียนก็พอเรียนได จบมา
ไดเกรดประมาณ 3 ก็คิดวาจะเขาบานเณร แตเม่ือเรา
ก็อายุมากแลว ก็คิดวา ถาจะเปนเณรก็ตองใหชัดเจน มี
ประสบการณกบัชวีติอกีเลก็นอย เพราะโตแลว กค็ดิวา
จะรอไลทหารกอน ก็อยูบานได 6 เดือน ตองเก่ียวขาว
ทำนา

วนัเกณฑทหารก็ไปจับสลาก จบัได “ใบแดง” กไ็ด
เปนทหารบก ประจำอยูที่กองรอยท่ีอำเภอปาย จังหวัด
แมฮองสอน ชวง 2 เดือนแรก ก็ฝกหนักเหมือนกับ
พลทหารทัว่ไป แตหลังจากน้ัน กไ็ดรบัหนาท่ีเปนเสมยีน
ทำบัญชี ชำระเงินเดือน และเบี้ยเล้ียง ตั้งแตผบ.รอยถึง
เจาหนาท่ี ใหทัง้กองรอย ปกติกองรอยหน่ึงก็ม ี 90-100
คน กองพันหนึ่งก็ไมแนนอนแลวแตจะมีกี่กองรอย ที่

ผมอยูมี 4-5 กองรอย  ที่อำเภอปายน้ีทหารผลัดเปลี่ยน
กันครั้งละ 120 คน หนาที่รับผิดชอบทำใหผมเอง
ไมตองออกไปตอสกูบัใคร ซึง่อยทูีน่ีต่ลอด 2 ป

เม่ือจบจากทหารแลว ก็อยากจะเขาบานเณรตอ
แตกค็ดิวา ตองใหชดัเจนกบัตัวเอง จะเดินหนากต็องแนใจ
จะไปแลวถอยหลงักเ็สยีเวลา  เพราะอายมุาก ระหวางน้ี
ก็ไดทำงานดานสังคมพัฒนากับคุณพอมิสชันนารีบาง
และเจาหนาที ่4-5 คน มคีรคูำสอนและเยาวชน เมือ่ถงึที่
แลว แตละคนก็แยกยายกันทำงานของตน จงึไดมโีอกาส
ออกไปเยีย่มตามหมบูานอ่ืน  ๆไปอบรม กลางคืนกฉ็ายหนัง
เชนเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธ  เปนเครื่อง 16 ม.ม.
ไดเหน็ชวีติสิง่ใหมๆ  และการทำงานคุณพอและชาวเขา
ทำใหตองเปนคนพดูมากข้ึน ซึง่ปกติผมเปนคนไมคอย
ชอบพดูนกั

สมยันัน้การเดินทางยงัยากลำบากมาก ถนนไมคอยดี
รถติดหลม คนก็ตองลากเข็น รถกับคนก็ตองไปดวยกัน
ไดทำอยู 2 ป ที่สุดก็ปรึกษาคุณพอนิพจน เทียนวิหาร
และตัดสินใจเขาบานเณร ค.ศ. 1993

 ผมไดไปกราบเรียนพระคุณเจายอแซฟ สังวาลย
ศุระศรางค ทานก็รับและใหผมเขาบานเณรกลางเลย
สมัยคุณพอประยูร พงษพิศ เปนอธิการและคุณพอ
อดิศกัด์ิ พรงามผชูวย ชวีติผมไมเคยไดเขาบานเณรเลก็เลย

เม่ือเขาบานเณรแลว ก็ตองปรับตัวใหเขากับชีวิต
เณร เรื่องระเบียบวินัยก็ไมยากลำบากอะไร เรื่องเรียน
กพ็ยายามมากหนอย มเีพ่ือนๆ จากท่ัวประเทศรวม 36 คน

รุนเดียวกันก็มีคุณพอทัศนุ  หัตถการกุล คุณพอ
เกรยีงชยั ตรมีรรคา  คณุธวชัชัย (เขียด) กจิเจรญิ และ
คณุศกัดา  (โนต) จลุสคุนธ  ทีท่ำงานแผนกไอ.ท.ี กรุงเทพฯ

เรือ่งกระแสเรียกเปนเณรนัน้ กม็อียเูสมอ แตละชวง
กต็องตัดสนิใจเปนระยะๆ สำหรบัผมก็ม ี3 ชวงน้ีแหละ
สมยัเปนทหารผมกส็วดภาวนาทุกวนั และมโีอกาสกไ็ป
เขาวดั  ทำหนาท่ีครสิตงัทัว่ไป

ปตอมาก็เขาบานเณรใหญ เรียนอยู 7 ป และเม่ือ
จบปที ่4 กเ็ปนปฝกงาน ไปอยบูาน ชวงแรกทำงานบาน
ทำนาทำไร ชวง 2 ก็อยูแมโถ กับคุณพอดุรงคฤทธิ์
กระบวนศิริ และชวงที่ 3 อยูที่ลำปาง สนุกดีและได
ประสบการณหลายดาน

อยูบานเณรใหญ เร่ืองเรียนจะวายากก็ยาก เม่ือเรา
ตั้งใจเปนพระสงฆ เราก็พยายามเรียนอยางเต็มท่ี เรื่อง
ระเบียบวินยั เรือ่งสวด ทำวตัร การอบรมตางๆ กเ็รยีนรู
และก็ไมยาก ถาเราต้ังใจ  พรอมท่ีจะทำ เมือ่เรามเีปาหมาย
ที่ชัดเจน

วนัท่ี 8 มถินุายน 2002 พระคณุเจาสังวาลย ศรุะศรางค
ไดบวชให พรอมกับเพ่ือนๆ อีก 2 องค คือ คุณพอ
จตุพงษ โชคบวรสกุล พระสงฆเชียงใหม และคุณพอ

สุธน  คีรีวัฒนสกุล คณะเบธาราม ที่อาสนวิหาร
พระหฤทยั จ. เชยีงใหม

หลังจากบวชแลวก็ไดรับหนาที่เปนผูชวยท่ีแมโถ
และขุนยวม กบัคณุพอดรุงคฤทธ์ิ สลบักนัอย ูถวายมสิซา
เม่ือปที่ 2 ก็อยูที่แมโถเปนหลัก และปที่ 3 ก็มาทำงาน
ที่สำนักมิสซังฯ และพระคุณเจาสงใหไปเรียนตอ
วิชาธรรมทูต (Missiology) ที่มหาวิทยาลัยพระหฤทัย
ลิจง อินเดีย  นาน 2 ป มีคุณพอฉลอง แกวอาศา จาก
อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง ไปดวย

กลับมา ก็ เปนอาจารยสอนเรี ยนที่ บ าน เณร
แสงธรรมใหญ ได 2 ปแลว

พอดเีปนชวงท่ีมกีารเปล่ียนแปลงหลายอยาง ตัง้แต
คณุพอไพศาล อานามวัฒน เสียชีวติ ผมก็ชวยสอนแทน
ที่วิทยาลัยของลูเธอรันต ศาสนสัมพันธ และเอกสาร
สังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 และวิชาอ่ืนๆ บาง ถือวาเปน
อาจารยวชิาน้ันๆ ชัว่คราว

วชิาทีไ่มไดเรยีนมาโดยตรง กต็องเตรยีมหนกัมาก!

งานแพรธรรมสัญจร
อยบูานเณรใหญ มรีะบบระเบียบ ชวงปดเทอม ผมก็

พยายามกลับไปท่ีสังฆมณฑลฯ และเขาไปเย่ียมคริสตัง
ไปเดินปา ผมก็ทำมา 7-8 คร้ังแลว เม่ือไมนานมาน้ี
ผมไปกับเณรใหญ 9 คน แตเปนชวงสัน้ 4-5 วนั เดนิทาง
25 ชัว่โมง เสรจ็แลวกก็ลับมาไตรตรอง พดูคุย แบงปน
ประสบการณ ถอืวาเปนการเรียนรจูากชีวติจรงิ และเรา
กส็อนดวยภาคปฏิบตัิ

ลาสุดเมือ่วันท่ี 1-20 เมษายน วนัพฤหัสบดศีกัด์ิสทิธ์ิ
ใหเขาไปกับอยทูี่เขตเสาหนิ หมบูานแมลานอย  ซึง่ถือ
วาเขตกันดารท่ีสุดในสังฆมณฑลเชียงใหม  กับ
ครูคำสอน ครบ 100 ชัว่โมง มคีรูคำสอน มเียาวชน 2-3 คน

“วันที่ 1 เมษายน จากเชียงใหม นั่งรถไปตำบล
เขตเสาหิน อำเภอแมลานอย เมื่อถึงแลว คุณพอคำมา
อำไพพิพฒัน มารบัเขาไปในหมบูาน ใชเวลา 4-5 ชัว่โมง
ประมาณ 40-50 กิโลเมตร และเดินตอไปบานปาแป
ตรงกับวันพฤหัสบดีศักด์ิสิทธ์ิ ไดรวมทำพิธีมิสซากับ
ชาวบานท่ีนี ่และมพีธิลีางเทาอัครสาวก สำหรบัชาวบาน

โทนี ่ไทยแลนด
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ที่นี่ เขาบอกวาเปนคร้ังแรกที่เขาไดเห็นพิธีนี้
รงุข้ึน กเ็ดินทางตอไป เราไดคยุกับคนทีเ่ดินทางวา

“วนัน้ี เปนวันศุกรศกัด์ิสทิธ์ิ ปกติกต็องพลกีรรม จำศีล
อดเนือ้ อดอาหาร แตสำหรบัวันน้ี ไมตองอดอาหารนะ
เพราะเราจะตองเดินทางไกล ตองขามเขาอีกหลายลูก
จะเปนลมระหวางทาง ก็ใหถือวาการเดินทางเปนการ
พลีกรรมแทน

เวลาเท่ียงวันถึงบานหวยเฮียะ เดินเทา 4 ชั่วโมง
ทำพธิวีนัศุกรศักดิส์ทิธิ ์ระหวางทางก็ไดเชญิศลีมหาสนิท
ตดิตัวมาดวย เพือ่นำมาใหสตับุรษุ ระหวางทางท่ีเดินไป
ก็รูสึกวา เราเดินไปพรอมกับพระเยซูเจา เราอัญเชิญมา
มาใหสัตบุรุษ และพระเปนเจาอยูกับเราตลอดเวลา
เปนการใชเวลาเดินไป รำพึงไปดวย ไดทำวจนพธิกีรรม
เดินรูปกับเขา สงศีลมหาสนิท รูสึกวาบรรยากาศสงบ
เงยีบมากๆ จนผมไมกลาเทศน ใชเวลาฟงเสยีงจากภายใน
ดกีวา สตับุรษุเขาอยกูบัความเงียบ บรรยากาศพระเยซูเจา
สิน้พระชนม วนัพระตาย สำหรับเขา เวลามารวมพิธเีงียบมาก

ณ ที่นี่วันเสารก็ไดรวมพิธีตื่นเฝา เสกไฟ และน้ำ
พรอมกับพวกเขาและอยูกับเขาถวายมิสซาฉลองปสกา
กบัเขาอกีคร้ังหน่ึง ซึง่เปนคร้ังแรกทีเ่ขาไดมโีอกาสรวม
มิสซา 2 คร้ัง ปกติจะไดรวมมิสซาเพียงครั้งเดียว และ
พระสงฆกต็องเดินทางตอไป

วันอาทิตยหลังถวายมิสซาเชาแลว ก็ออกเดินทาง
ตอไปอกี 8 ชัว่โมง ถอืวานานท่ีสดุในแตละวัน ออกเดินทาง
เวลา 08.00 น. ถงึแมน้ำสาละวนิ บาย 4 โมง เปนฤดแูลง
ตนไมโกรน ไมมีใบเลย เดินไปกลางแดด รอนก็รอน
บางชวงกค็ดิข้ึนมา

“เอ...เรามาเดินทำไมเนี่ย?”
ชวงน้ัน ฤดูรอน แลงมากท่ีเดินกลางแดด รอนๆ รสูกึ

วาเหน่ือยมาก
แตเมือ่ถงึหมบูาน ไดพบกบัสตับรุษุ เขาดีใจท่ีไดเหน็เรา

เราก็ดีใจหายเหน่ือย และชวงน้ีในมิสซา ในพระคัมภีร
จะพูดถึง “กิจการอัครสาวก” ที่ไดเดินทางออกไป
ประกาศขาวดี ตามหมูบาน และเมืองตางๆ เราก็กำลัง
ทำเหมือนกัน บรรยากาศท่ีไดพบปะกับผูคน พูดคุย
ถามไถเขา แลกเปลี่ยนกัน

“เราก็บอกวา เราเปนใคร มาทำอะไร?”
“เขาเปนใคร ทำอะไร ครอบครัวมีลูกเตากี่คน

ทำอะไรกันบาง?”
การไปพบปะผูคน ก็เปนการแลกเปล่ียน แบงปน

ชีวิตกัน  ชาวบานเขามีชีวิตซื่อๆ ไมรูสึกอันตรายหรือ
กลัว เมือ่พบคนทีไ่มรจูกั

เราเดินทางมา 3 หมบูาน ครูคำสอนกบ็อกใหทราบ
กอนแลววา “ทีน่ีไ่มมนี้ำอาบนะ” สามวันไมไดอาบน้ำเลย
เราก็อยูเหมือนชาวบานเขา เขาลำบาก เราก็ลำบาก

เหมอืนกนั สำหรับเขา รสูกึวาเปนเรือ่งธรรมดา
แตสำหรับเรารูสึกวาลำบาก เราก็มาคิดวาความ

ลำบากมนัคอือะไรกัน สิง่ทีช่าวบานเขารสูกึลำบากกค็อื
ไมไดฟงพระวาจา ไมมีมิสซาทุกอาทิตยเปนประจำ
ไมมพีระสงฆ นีค่อืความลำบากสำหรบัเขา

ตรงขามกับเรา!
พีน่องครบั....ไดยนิแลว...สบายดีไหมครบั?
บางหมบูานมีน้ำ  แตเราไมมนี้ำดืม่ ตองใชจากแมน้ำ

สาละวินน่ันเอง  ชาวบานเขาก็กนิใช ดืม่ของเขาเปนเรือ่ง
ธรรมดา ผมกต็องไมพยายามจนิตนาการอะไร เพราะถา
คดิวา กวาน้ำท่ีไหลมาถึงหมูบานน้ี จากตนน้ำมันผาน
ทีไ่หนมาบาง ใครตอใครทำอะไรกับแมน้ำน้ี และมอีะไร
ผสมปนเปมากับสายน้ำ

ตองไมคดิมาก ตองหลบัหหูลบัตาด่ืม!
จากหมูบานน้ี นั่งเรือเขาไปในเขตประเทศพมา

ไปเชา กลบัเย็น เวลากลบักม็ดื คนขับเรือกไ็มมไีฟ เขา
กข็บัได เราเองก็รสูกึกลวัวาจะไปชนอะไร ถาเรือเกดิลม
ผมจะทำอยางไร?

เขตท่ีเราเขาไปเปนพ้ืนท่ี เคเอ็นยู. ซึ่งทางพมาเขา
จะสรางเข่ือน แตชาวบานท่ีนีเ่ขาไมยอม พืน้ท่ีนี ้มคีริสตัง
ครอบครัวหนึ่ง เขาก็บอกชาวบานวา ถามีพระสงฆมา
กใ็หชวยบอกวามบีานคริสตงัทีน่ี ่และเขากล็งมาตอนรบั
พาไปบานเขา และเขาก็บอกไปทางสามซีึง่เปนทหารให
กลับมาตอนรับ “คุณพอ” และรวมสวดภาวนา ถวาย
มสิซารวมกนั ผมคางอยทูีน่ีห่น่ึงคืน
เขาไมเคยพบคณุพอมา 8 ปแลว!

เขาอยทูีน่ี ่วนัอาทิตยเขาฟงรายการวทิย ุเรดิโอ เวริตสั
ภาษาปกาเกอะญอ เขาฟงบทอานจากพระคัมภีรและ
มสิซา บทเทศน ทางวทิย ุเปนสิง่ทีเ่ขารสูกึวา เขาไดรวม
มิสซาแลว สำหรับวันอาทิตยของเขา บนแทนพระเขา
ทำความสะอาดเรียบรอยตลอดเวลา
ชีวติคริสตังของเขาท่ีนี่ มีพระวาจาจากทองฟา!

เมือ่ผานวนัเวลาท่ีไดกำหนดไวครบ 20 วนัแลว ถงึ
วันเวลาตองกลับสูชีวิตปกติ เวลาท่ีผานไป เหมือนกับ
เราไดไปชุบตัวใหอิ่มกับธรรมชาติ ชีวิตผูคนที่จิตใจ
ยังขาวสะอาด มีความเปนมนุษยที่สวยงาม เราไปเติม
ใหชีวิตเขาเต็มขึ้น  เขาก็เติมใหชีวิตผมเต็มขึ้น เพ่ือ
กลบัมาจะไดรบัส่ิงใหมๆ

ตลอดเวลา 20 วนั เราใชเวลาเดินเทาไป 70 ชัว่โมง
นั่งเรือ 1 ชั่วโมง นั่งรถยนต 1 ชั่วโมงและน่ังรถ
จกัรยานยนต 2 ชัว่โมง กลบัมาสจูดุเริม่ตน ณ ทีแ่มลานอย
รวมเสนทางก็คงประมาณ 100 กโิลเมตร
ชวีติทหาร สงเสรมิชวีติสงฆ

วนัทีเ่ราฝกหนัก เหน่ือย ลำบาก  เครียด กดดันหรือ
ทอแท แตผฝูกอบรมก็ย้ำกับเราวา  “ผมฝกคุณเพ่ือใหเอา
ตวัรอดไดในสนามรบ ไมไดใหคณุสบาย ถาสบายเวลาน้ี

ชวีติทหาร ชวีติสงฆ (ตอจากหนา 3)

อาจจะตายในสนามรบ  ทำใหเราเขมแข็ง อดทนและ
มีระเบียบวินัย เพื่อเปาหมาย ประสบการณชีวิตทหาร
เมื่อมาเปนพระสงฆ ก็ชวยชีวิตผมไดมาก ปญหา
อปุสรรคเราก็พยายามผานไปใหได เพือ่เปาหมายของเรา
เรือ่งความรับผดิชอบเปนเรือ่งใหญ สำคัญ ถาเราละเลย
ก็ทำใหเรากาวไปไมถึงเปาหมาย ถาเรารับผิดชอบ
ทกุอยางใหเต็มท่ี เต็มความสามารถของเรา กย็อมไปถึง
เปาหมายปลายทางไดแนๆ

เม่ือมาอยูกับพวกเณร เราก็พยายามเนนสอนเร่ือง
ระเบยีบวินยั อดทน เรือ่งความรบัผดิชอบ เพือ่เปาหมาย
ของเรา

เรือ่งยศ ตำแหนง เราตองใหเกยีรต ิเคารพกัน เรือ่ง
อายุไมสำคัญ เราตองนบนอบคนท่ีสงูกวาเรา”

ผมไดฟงเรื่องราวตางๆ รูสึกประทับใจ ทึ่งในชีวิต
และประสบการณที่ผานมาของคุณพอ น้ำเสียงเรียบๆ
เบาๆ  แตละคำพดู แตละประโยคชาๆ จริงใจ เหมอืนกบั
ชวีติท่ีผานมาสวนใหญจะเดินเทา แตละยางกาว สองเทา
ที่กาวผานสลับซายขวาคือจังหวะชีวิตพรอมกับรำพึง
เพยีงลำพงั

ผมรสูกึอิม่ขางในท้ังๆ ทีไ่มไดกนิขาว และรสูกึรอน
รมุอีกครัง้หนึง่ท่ีปลายน้ิว

คำพดูสดุทายท่ีพดูคยุวนันัน้ ถามถึงวนัทีน่อนหมอบ
ราบลงกับพื้น ซึ่งถือวาเปนคำพูดที่ตองจดจำและรำพึง
ตลอดชีวิต

“ปราศจากพระองค ขาพเจาไมสามารถทำส่ิงใด
ไดเลย”

สำหรบัทานทีป่ระสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสง
ธนาณัต ิสัง่จายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ”
ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็คสั่งจาย
“การพมิพคาทอลกิ” หรือโอนเงนิเขาบัญชีออมทรพัย
ชื่อบัญชี  “กองทุนการพิมพสรางสรรค” ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนตหลุยส  เลขทีบ่ญัชี 186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ

“ลูกหลาน” ทำบุญอุทิศแด
“มารีอา ลออิวจง” 300 บาท

ครอบครัว “บุญฤทธิ์ฤทัยกุล”
อุทิศแดวิญญาณในไฟชำระ 300 บาท
อทุศิแดเปาโล สวุทิย บญุฤทธ์ิฤทัยกุล 300 บาท

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับท่ี 24 ประจำวันท่ี 13-19 มิถุนายน 2010 หนา 5

“ความจริงท่ีไมเคยลืมเลือน...
...แมแตคร้ังเดียว”

ตอนท่ี 75

มยักอน ไมเคยมีศาสตรการบริหารและพดูคำวา
“พันธกิจ” แตก็มิใชวาพวกเขาจะไมรูวิธีดำเนินชีวิต
แบบนี้ นักบุญเปาโลเปนผูหนึ่งท่ีไมตองเรียนศาสตร
การบรหิาร แตทานประกาศ “พนัธกิจของทาน” ออกมา
อยางชัดเจนในจดหมายของทานถึงชาวโรม “ขาพเจา
คือเปาโลและภารกจิของขาพเจา คอื การนำประชาชาติ
ทัง้หลายใหมาปฏบิตัคิวามเชือ่” (รม 1:15)

เม่ือเด็กหญิงดอยการศกึษาเดนิเขาไปทำงานรายวนั
ในโรงงานผลิตยาสีฟน พวกเขามีหนาที่คนละสวน
บางพวกปดฝาหลอดยาสีฟน บางพวกปดฉลากทีข่างหลอด
บางพวกกใ็สกลองบรรจภุณัฑ และบางพวกก็ปดหีบหอ
ขนสงขึ้นรถไปจำหนายนอกโรงงาน เชาจรดค่ำ ชีวิต
ของพวกเขามีความสามารถเพียงแคปดหลอดยาสีฟน
เทานั้นหรือ? พอผูบริหารเอา “พันธกิจของโรงงาน”
มาเขียนไวตัวใหญๆ บนกำแพงประตูทางเขาโรงงาน
ใหคนงานเหลานี้ไดอานทุกๆ เชาตอนเขามาทำงาน
“พันธกิจของโรงงานนี้ : เพ่ือสุขภาพท่ีดีในชองปาก
ของคนไทยทุกคน”พวกเขาจึงรูวาการงานของพวกเขา
มีคาเพียงใด มิใชเพียงแคแรงงานไรฝมือ ปดหลอด
ยาสีฟนไปวันๆ แตงานเล็กนอยที่ เขาทำนั้นมีสวน
ในสุขภาพชองปากทีด่ขีองคนทัง้ประเทศ

อยากรูไหมวา พระเยซูเจาเมื่อทรงพระชนมอยู
บนโลกน้ี พระองคประกาศพันธกิจของพระองคบาง
หรือไม? ครัง้หน่ึงพระเยซเูจาทรงประกาศวา “ เราลงมา
จากสวรรคมิใชเพ่ือทำตามใจของเรา แตเพื่อทำตาม
พระประสงคของผทูรงสงเรามา พระประสงคของผทูรง
สงเรามาก็คือ เราจะไมสูญเสียผูใดท่ีพระองคทรงมอบ
ใหแกเราเลย แตจะใหผูนั้นกลับคืนชีพในวันสุดทาย”
(ยน 6:39)

พันธกิจของพระเยซูเจาก็คือ ทำตามพระประสงค
ของพระบดิา และพระประสงคของพระบดิากค็อื “ทกุคน
ที่เห็นพระบุตรและเช่ือในพระบุตรจะมีชีวิตนิรันดร
และเราจะใหเขากลับคืนชีพในวันสุดทาย” (ยน 6:40)
พระเยซูเจาไมทรงทำใหผูที่พระบิดาทรงมอบไว
แกพระองคเสียไปเลยแมสักคนเดียว นี่คือพันธกิจของ
พระเยซเูจา

“ทุกคนที่พระบิดาทรงมอบใหเรา จะมาหาเราและ
ผทูีม่าหาเรา เราจะไมผลกัไสไปเลย” (ยน 6:37) ถาเชนนัน้

ก็มีผูที่มาหาพระเยซูเจาและผูที่ไมมาหาพระเยซูเจา
ใครมาหาพระเยซูเจาก็เปนผูที่พระบิดาทรงมอบใหแก
พระองค

“ไมมผีใูดมาหาเราได เวนแตผทูีพ่ระบิดาประทาน
ใหเขามา” (ยน 6:65) คนพวกนี้จะไมเสียไปเลย
สักคนเดียว เราอยูในพวกใดเลา? เพราะ “หลังจากนั้น
ศิษยหลายคนเปลี่ยนใจ ไมติดตามพระองคอีกตอไป”
(ยน 6:66)

“ประเด็นของการตัดสินลงโทษก็คือ ความสวาง
เขามาในโลกน้ีแลว แตมนุษยรักความมืดมากกวา
ความสวาง เพราะการกระทำของเขานั้นชั่วราย ทุกคน
ที่ทำความช่ัวยอมเกลียดความสวาง และไมเขาใกล
ความสวาง เกรงวาการกระทำของตนจะปรากฏชัดแจง
แตผูปฏิบัติตามความจริงยอมเขาใกลความสวาง
เพื่อใหเห็นชัดวาส่ิงท่ีเขาทำไดทำโดยพ่ึงพระเจา”
(ยน 3:19-20)

ถาเราแมนยำชัดเจนในชีวิตวาเราจะทำอะไร
เรากช็ดัเจนใน “พนัธกิจ” ถาเรายังไมรวูาเราจะทำอะไร
เราก็ไมรูเปาหมาย ชีวิตก็กำลังลมเหลวต้ังแตเร่ิมตน
ภารกิจชีวิตเลยทีเดียว

พูดถึงความสำเร็จและลมเหลว ผมยังมีประเด็น
เล็กๆ แตสำคัญมากในการเปนคริสตังท่ีดี ประเด็นน้ี
ไดมาจากพระคมัภีร หนังสือ “กจิการอัครสาวก” ถาเรา
อานอยางตั้งใจจะพบวาหลังจากพระเยซูเจาทรงคืน
พระชนมชีพและเสด็จข้ึนสวรรคไปแลวไมมีสักคร้ัง
เมือ่บรรดาสาวกออกไปแพรธรรม ทำอศัจรรยประการใด
ก็ตามจะไมเอยวาเปนเพราะฤทธ์ิอำนาจของพระเยซเูจา
ผทูรงกลบัคนืพระชนมชีพ ลองมาดูอศัจรรยแรกทีอ่คัรสาวก
ทำท่ีประตูพระวิหารท่ีชือ่ ประตงูาม “เปโตรและยอหน
จองมองเขา กลาววา จงมองเรา คนงอยกจ็องดเูขาท้ังสอง
หวังจะไดอะไรบาง เปโตรกลาววา <<ขาพเจาไมมีเงิน
ไมมีทอง แตขาพเจามีอะไรจะใหทาน เดชะพระนามของ
พระเยซคูรสิตเจา ชาวนาซาเร็ธ จงเดนิไปเถิด>> แลวเปโตร
จบัมอืขวาของเขาชวยพยงุใหลกุขึน้ ทนัใดน้ันเทาของเขา
กลับมีกำลังเขากระโดดข้ึนยนืและเริม่เดิน แลวจงึเขาไป
ในพระวิหารพรอมกับเปโตรและยอหน เดินบาง
กระโดดบาง พลางสรรเสรญิพระเจา” (กจ 3:4-8)

“กิจการอัครสาวก” เลาเรื่องอัศจรรยและความ
กลาหาญของบรรดาอัครสาวกอีกหลายประการ และ
ทุกคร้ังที่เลาก็จะเลาถึงพวกอัครสาวกกลาววา อาศัย
พระนามของพระเยซเูจาผเูสด็จคืนพระชนมชพีท้ังส้ิน
คราวนี้มาถึงบทท่ี 9 เร่ืองราวการกลับใจของนักบุญ
เปาโล พอทานลมลงตาบอด หลงัจากไดพบพระเยซเูจา
ระหวางทางข้ึนเหนอืไปจบักุมครสิตัง ณ เมืองดามัสกัส
แควนซีเรีย ก็มีคนพาทานเขาเมืองไปหาอานาเนียเพื่อ
รกัษา พออานาเนยีเจอทาน เราลองมาฟงคำพดูประกอบ
การรักษาเปาโลของอานาเนีย “อานาเนียจึงจากไปและ
เขาไปในบาน ปกมือเหนือเซาโล กลาววา <<เซาโล
นองรัก พระเยซูเจาองคพระผูเปนเจาซ่ึงทรงแสดง

พระองคแกทานกลางทางท่ีทานมานัน้ ทรงสงขาพเจามา
เพื่อทานจะมองเห็นไดอีกและไดรับพระจิตเจาอยาง
เต็มเปยม>>” (กจ 9:17) พอจบการเดินทางแพรธรรม
ครัง้แรกของนักบญุเปาโล ทานกลบัมาทีเ่มอืงอนัทโิอก
แควนซีเรีย เวลาทานเลาถึงการประสบความสำเร็จใน
การแพรธรรม ทานพูดวา “เปาโลและบานาบัสก็เรียก
ประชุมกลุมคริสตชน เลาทุกสิ่งที่พระเจาทรงกระทำ
โดยผานตนวาพระเจาทรงเปดประตูแหงความเชื่อ
ใหแกคนตางศาสนา (กจ 14:27-28)   อีกที่หนึ่ง
เม่ืออัครสาวกทำอัศจรรย พวกเขาพูดวา “ไอเนอสัเอย
พระเยซูคริสตเจาทรงรักษาทานใหหาย จงลุกข้ึนและ
เก็บที่นอนเถิด” (กจ 9:34)

ตลอดเรื่องราวในหนังสือกิจการอัครสาวก ไมมี
สักคร้ังเดียวเลยที่เม่ือบรรดาอัครสาวกทำอัศจรรย แลว
พวกเขาเผลอพูดวาพวกเขากระทำ ตรงกันขาม พวกเขา
จะกลาวเสมอวา ทำในนามขององคพระเยซูเจาผูเสด็จ
คนืพระชนมชพี

เราจึงไมสงสัยเลยวาทำไม พวกเขาสามารถสืบตอ
งานขององคพระเยซูเจา กอรางสรางตัวตั้งมั่นเปน
พระศาสนจักรจนสำเร็จและดำรงอยูมาจนถึงยุคสมัย
ของเรากวาสองพันปแลว ความแมนยำในพันธกิจและ
ความแมนยำในการประทับอยูของพระเยซูเจาผูเสด็จ
คืนพระชนมชีพ วนเวียนอยูในจิตใจของพวกเขา
ตลอดเวลานั่นเองท่ีทำใหพวกเขาประสบความสำเร็จ
ในชีวติรับใชพระองค

นี่เปนวันอาทิตยหลังปสกาท่ีแสนจะธรรมดา แต
กส็งบสันติเปนอยางยิง่เม่ือคิดถึงพระผเูปนเจาผทูรงคืน
พระชนมชีพประทับอยูกับเราตลอดเวลา  จะผิดหวัง
เร่ืองอะไรก็ชางเถอะ...เด๋ียวตกเย็นเราก็ไดพบพระองค
ในมสิซาแลว

ส
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สนัติภาพโดยปราศจากความรุนแรง
 “แตเรากลาวแกทานท้ังหลายวา อยาโตตอบคนช่ัว”

(มทัธิว 5:39)

สนัติภาพโดยปราศจากความรุนแรง

นางอองซาน ซูจี ผูนำฝายคานของพมาไดกลายเปนสัญลักษณแหงการ
ตอตานท่ีกลาหาญในระดบัโลก นางไดตอตานอยางสนัตมิาตัง้แตป ค.ศ. 1988
ปนี้เปนปที่นางกลับพมาหลังจากถูกเนรเทศแลวก็ถูกกักขังอยูในบานของนาง
ภายใตการปกครองของทหาร ในป ค.ศ. 1991 นางไดรับรางวัลโนเบลแหง
สนัตภิาพ ทีน่างพยายามสนบัสนนุประชาธปิไตย นางเคยกลาวไววา “เปนขบวนการ
ประชาธิปไตยเพ่ือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองและสังคมโดย
ปราศจากความรุนแรง”

ในพระวรสารทีเ่รานำมาพจิารณา พระเยซเูจาตรสัวา พระองคทรงตอตาน
การแกแคนดวยความรุนแรง เพราะเราจะจบลงในวงจรอุบาทว ซึ่งทั้งสองฝาย
จะตองเจบ็ปวด พระเยซเูจาไมทรงเหน็ดวยกบัความคดิทีว่าการใชความรนุแรง
เปนหนทางท่ีดทีีส่ดุและงายท่ีสดุเพ่ือแกปญหาของเรา ความรุนแรงทำลายความ
เปนหนึ่งเดียวกัน ความรุนแรงทำใหทั้งสองฝายตอตานกัน ทำใหการรวมมือ
รวมใจกันเปนส่ิงท่ีไมสามารถจะเกิดข้ึนได

ในชีวติของผทูีไ่มเห็นดวยกับความรุนแรงเชน มหาตมะคานธี และมารตนิ
ลูเธอร คิง เราจะเห็นวาความไมรุนแรงเปนแนวทางที่ถูกตอง ทานเหลานี้
สามารถบันดาลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในดานสังคมและการเมืองท่ีถาวรและ
มคีวามหมาย โดยไมใชอาวธุหรอืความรนุแรง นีค่อืส่ิงท่ีนางอองซาน ซจู ีพยายาม
กระทำในประเทศพมา เราควรสนับสนุนทุกคนในโลกท่ีแสวงหาสันติวิธี
ในการเผชิญหนากับการเมืองท่ีเครงเครียดดังเชนนางอองซาน ซูจี พระวาจา
ของพระเจาชวยใหเราเชือ่มัน่วา ความรกัและพระหรรษทานมีพลงัทีจ่ะเอาชนะ
การกดขี่ และทลายอุปสรรคแหงความสงสัยท่ีเปนเหตุใหมนุษยแตกแยกกัน
ในอดตีจนถงึปจจุบนั

ขาแตพระเจา องคพระผสูราง วนันีพ้วกลูกระลึกถงึ
ผูที่ยังมีชีวิตและผูที่สิ้นชีวิตไปแลว เพ่ือใหโลกของ
พระองคเปนโลกที่เปยมดวยความเมตตา โปรดใหลูก
ปาวประกาศพระยุติธรรมของพระองค เพ่ือลูกจะได
ดำเนนิชวีติตามแนวทางซึง่ปราศจากความรนุแรง แตเปน
หนทางแหงความจริง อาแมน

บ.สันติสุข
www.salit.org

ถงึอยางไร...
หากจะมองเปนเรื่องของความกาวหนาก็พอเขาใจ
อตุสาหกรรมหนุยนตไดรบัการพฒันารวดเรว็จนตามไมทนั
ทีเ่ปนเครือ่งจักรเคร่ืองกลใชทำงานแทนคนกม็าก
คลองแคลววองไวยังไมพอยังแมนยำไมมพีลาดอีกดวย
ตั้งโปรแกรมไวอยางไรก็ทำอยางน้ันไมอิดออน
ขยันขันแข็งก็ทีห่น่ึงไมมอีงูานไมมเีหน่ือยไมมากเร่ือง
ทีส่ำคัญไมบนไมแอบนินทาลับหลังไมตอรองใหมากความ
จำนวนคนท่ีตกงานเพ่ิมข้ึนจนแทบลากลงเปนเสนตรง
แลวน้ันก็หนุยนตคอยดแูลรับใชชวยเหลอืคน
ทำงานบานดูแลเด็กติดตามคนชราเปนเพื่อนคนข้ีเหงา
เพ่ือใหสมจริงสมจังก็มกีารสรางใหมรีปูรางลกัษณะเหมือนคน
โปรแกรมใหแสดงออกซ่ึงความรสูกึทัง้หนาตาเสียงพูดเสียงจา
แมทาทีมือไมแขงขายังจะแข็งยังขัดอยูบาง
ทวาในภาพรวมแลวกถ็อืวาใชไดในระดับหนุยนต
ถงึจะยังเทียบกับคนท่ีมเีน้ือหนังมีจติใจมีอารมณไมได
แตสามารถกำหนดทาทีคำพูดคำจาไดตามตองการ
และน่ีคือสิ่งที่คนตองการหรือแอบอยากไดมากกวาหมด
เหน็ไดในชวีติจรงิทีช่อบบงการใหคนอืน่คดิพดูทำตามตองการ
พอไมไดดังใจก็ออกอาการโมโหฉุนเฉียวโกรธงอนตัดเย่ือใย
พอไดตามท่ีตองการกพ็อใจตกรางวลัเปนส่ิงของเปนทาทีใหไมอัน้
มองผิวเผินก็นาจะเปนเรื่องมิตรภาพคูรักความเปนแฟน
แตเบ้ืองลึกยังไงก็ยงั “ฉนั” เปนใหญ “ฉนั” ไดดงัใจอยดูี
หุนยนตก็เลยแซงหนาคนไปแทบไมเห็นฝุน
ยงัไมพอยังพยายามทำคนใหเปนหนุยนตนีส่แิย
จะใหทำอะไรจะใหคดิอยางไรจะใหพดูคำไหนตองไดหมด
เพราะนีเ่ปนสวนหน่ึงของตมุตัณหาท่ีโหยหาสะกดิอยเูร่ือย
สัญชาตญาณดิบแหงความตองการเปนใหญเปนเจาชีวิตเหนือใครตอใคร
หนุยนตตอบสนองไดทกุกรณีทกุแงทกุมมุ
จะใหเปนจะใหตายอยทูีป่มุติดตัวมนัไมกีป่มุ
เหลอืทีจะศิโรราบพินอบพิเทายกยองเหนือหัวไดดั่งใจ...

แตทีห่นุยนตทำหนาทีผ่ปูระกอบพิธแีตงงานน่ีสปิญหา
เขาอาย ุ42 ปเธออาย ุ36 ปตัง้ใจเด็ดเด่ียวจะรวมชีวติกัน
โดยเลือกหุนยนตมาเปนประธานในพิธีสำคัญย่ิงยวดน้ี
ที่เคยดูแลความเปนอยูดูแลรางกายเลยยกระดับมาดูแลจิตใจดวย
ทัง้ทีส่ิง่ของวัตถอุยคูนละโลกคนละระดับกบัจติใจมนุษย
ไมสามารถแทรกซมึผสมผสานเขากันดังเชนน้ำกับน้ำมัน
แมตอนแรกเขยาเขาดวยกันดูจะเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน
ทวาไมนานแตละอยางก็แยกกันออกมาเปนสัดเปนสวน
น้ำกับน้ำน้ำมันกับน้ำมันวตัถุกบัวัตถุจติใจกับจิตใจ
ถงึจะกลายเปนมนษุยคแูรกท่ีหนุยนตประกอบพธิมีงคลสมรสให
แตทั้งสองคือตัวแทนคนท่ีใหความสำคัญวัตถุสิ่งของมากกวาจิตใจ
และแมชีวิตคูเปนเร่ืองของใจกับใจความรักกับความรัก
ทัง้สองกลบัมอบคุณคาสงูสงนีไ้วในมอืของหนุยนตตวัหนึง่
ไรซึ่งจิตใจไรซึ่งความรูสึกไรซึ่งความรักไรซึ่งจิตวิญญาณ
ทำใหการเร่ิมตนแหงชีวิตคูเปนแคตลกคาเฟไปโดยไมรูตัว
ไมตางกับเด็กเลนขายขนมหลากหลายชนิดแตกนิไมไดสกัอยาง
ยังไมพอยังดูถูกพิธีสมรสดูแคลนแขกเหรื่อกวาหาสิบคนที่มารวมพิธี
ตามกระแส “อะไรก็ได อะไรก็พอๆ กัน” นัน่เอง...

เทคโนโลยเีปนสิง่ดสีิง่ชวยสงเสริมชวีติความเปนอยคูนใหดใีหสะดวกข้ึน
แตหากเทคโนโลยีมีคุณคามีความสำคัญกวาคนทุกอยางก็กลับตาลปตร
กลายเปนคนรับใชการพัฒนาความกาวหนาของเทคโนโลยี
คนกลายเปนตัวเลือกรองจากทุกอยางท่ีเทคโนโลยีสามารถทำได
กระท่ังคนมีความสำคัญและคุณคานอยกวาเทคโนโลยี...ในท่ีสุด
แลวคำพดูแหงสัจธรรมทีว่า “มนุษยเปนใครหนอ...
พระเจาทรงสรางใหเขาดอยกวาเทวดาหนอยเดยีว” จะไปไวที่ไหน
หรือจะเปนคำพูดท่ีตกยุคเทคโนโลยีไปแลว?
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รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย นายอภิรักษ
โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี คุณหญิงกัลยา
โสภณพนิช รฐัมนตรวีาการกระทรวงวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมงานศาสนพิธีฟนฟูเมือง โดยกรุงเทพ-
มหานครรวมกับประชาคมผูประกอบการยานสีลม-
ราชประสงค จัดทำบุญคร้ังใหญขึ้น เพื่อความเปนสิริ
มงคลและฟนฟูจิตใจของประชาชนและผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง
ในชวงทีผ่านมา โดยมกีารจดักจิกรรม 5 ศาสนา เริม่ดวย
ศาสนาพราหมณ มีการบวงสรวงเทพเทวดาโดย
พระราชครวูามเทพมุน ีหวัหนาพราหมณ ศาสนาพุทธ
มีพระราชาคณะ 9 รูป เจริญพุทธมนต พิธีตักบาตร
พระสงฆ 1,000 รูป ตั้งแตบริเวณแยกศาลาแดง
ถงึแยกปทุมวัน มปีระชาชนรวมนำขาวสาร อาหารแหง
และปจจัย มาใสบาตรเปนจำนวนมาก ตอดวยพธิีกรรม
ทางศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต และศาสนาซิกข
เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 ที่ลานพระบรม
ราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 6 ถนนราชดำริ (หนาสวน
ลุมพินี)

ศาสนาจารยธงชัย ประดับชนานุรัตน ประธาน
กรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนทแหง
ประเทศไทย เปนประธานฝายคริสต จุดเทียนและ
อธิษฐาน โดยมคีริสตชนและนักบวชมารวมพธิีจำนวน
มาก ไดแก คณุแมเชลยีง เวชยนัต มหาธกิารณิคีณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ เซอรไอรีน
ชำนาญธรรม อธกิารณิคีณะภคนิเีซนตปอล เดอ ชารตร
ซิสเตอรวันทนา กิจมงคล อธิการิณีคณะพระกุมารเยซู
มาเซอรคณะคารเมไลท กรุงเทพฯ ซิสเตอรคณะธิดา
แมพระองคอุปถัมภ ซิสเตอรคณะธิดาพระราชินีมาเรีย
ผนูริมล ซสิเตอรคณะอุรสลุนิ เปนตน

บิชอบวุฒิกร อุปมา สหกิจคริสเตียนแหงประเทศ
ไทย อธิษฐานขอใหประเทศไทยกลับสูสภาพด ีมคีวาม
เปนหน่ึงเดียวกัน

คณุพอเสนอ ดำเนนิสดวก เลขาธกิารคณะกรรมการ
คาทอลิก เ พ่ือศาสนสัมพันธและคริสตสัมพันธ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย อธิษฐาน
ขอความรักและการใหอภัย

ศาสนาจารยชำนาญ แสงฉาย สภาคริสตจักร
ในประเทศไทย นอมอธิษฐานทูลขอพรเพื่อพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว “ตอพระพักตรของพระองคเพ่ือ
ขอบพระคณุพระองคสำหรบัผนืแผนดนิไทยท่ีพระองค
ประทานใหเปนที่อยูอาศัยของขาพเจาทั้งหลายทุกหมู
เหลา ขอบพระคุณพระองคที่ทรงประทานอาหาร
พืชพรรณธัญญาหารตามฤดูกาลทำใหประเทศชาติ
ทั้งหลายมีโภชนาหารอยางบริบูรณ ยิ่งใหญไปกวาน้ัน
คือพระองคไดประทานใหประเทศชาติทั้งหลายมี
พระเจาแผนดินคือพระมหากษัตริยผูทรงไวซึ่งทศพิธ
ราชธรรม ขาแตพระเจาโดยพระองคนัน้ขาพเจาทัง้หลาย
ทั่วประเทศไทย จะเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีพระองค
เปนศูนยกลางในการรวมน้ำใจกัน”

ม.ร.ว.สุขุมพันธุกลาววา “การจัดพิธีทำบุญเมือง
ในวันน้ีถือเปนวันเร่ิมตนใหมตามประเพณีของไทย
หลังจากเกิดเหตุการณอันเลวรายไดมีการจัดพิธีกรรม

ศาสนาครสิตรวมศาสนพธิี (ตอจากหนา 20)

ทางศาสนา 5 ศาสนา เพ่ือลบลางส่ิงไมดใีนอดีต และ
เร่ิมตนชีวิตใหม  กรุงเทพมหานครในฐานะท่ีดูแล
ทุกขสุขของประชาชนถือเปนหนาที่สำคัญในการ
ฟนฟูกรุงเทพมหานครใหกลับมายิ่งใหญเหมือนเดิม
และมากกวาเดมิ ความเกลยีดชงั ความบาดหมางท่ีมี
ขอใหลืมไป ทุกคนควรใหอภัยและลืมวาเคยใสเส้ือ
สอีะไร ทกุฝายควรหันหนาเขาหากัน”

ไทยเจาภาพจดัประชมุ (ตอจากหนา 20)

ซึ่งอยูภายใตคารีตัสไทย ไดเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมหนวยงานคาทอลิกที่ทำงานดานเอดส
ในเอเชียและแปซิฟก ขึ้นท่ีศูนยอภิบาลคามิลเลียน
ลาดกระบัง มีผู เขารวมประชุมจาก 15 ประเทศ
จำนวน 82 คน  ในจำนวนนีม้ผีแูทนจากองคการคารี
ตัสสากล องคการ UNAIDS และองคการทุน
คาทอลิก

ที่ประชุมไดมีการแลกเปล่ียนประสบการณ
การทำงานเอดสในดานตางๆ โดยเฉพาะในเร่ืองงาน
ปองกนั การพิจารณาแนวทางการสรางเครือขายของ
คาทอลิกท่ีทำงานเอดสในภูมภิาค การเสวนากับองคการ
ทนุ การชวยเหลอืและสนับสนนุกันในประเด็นตางๆ
เชน การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ การรณรงคเพื่อ

สรางความย่ังยนืในการทำงานเอดส การลดอคติและ
การรังเกียจ

ผลของการประชุมนับเปนประโยชนอยางยิ่ง
ตอการทำงานรวมกันเปนเครอืขาย โดยทางองคการ
UNAIDS และองคการทุนไดแสดงเจตจำนงทีจ่ะให
การสนับสนุนการทำงานของหนวยงานคาทอลิก
รวมถึงการสรางเครือขาย ซึ่งในระยะแรกน้ีทาง
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือสงเสริมงานเอดส
จะเปนผูประสานงานเพ่ือใหเกิดความคืบหนา
ในดานเครือขายคาทอลิก ทัง้ในดานการจดัโครงสราง
และการรวมกันพัฒนาการทำงานในประเด็นตางๆ

ผเูขารวมประชุมทุกทานแสดงความช่ืนชมและ
พึงพอใจตอผลการประชุมและจะรวมมือกันเพื่อ
ทำงานเอดสในนามของพระศาสนจักรคาทอลิก
ตอไป
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คณุพอเอกรตัน หอมประทมุ ผจูดัการแผนกคริสต-
ศาสนธรรม จดัสัมมนาฟนฟูจติใจคริสตชนใหม ระหวาง
วันเสารที่ 22 - วันอาทิตยที่ 23 พฤษภาคม 2010 มี
คริสตชนใหมเขารวมประมาณ 77 คน มาจากวัดใน
อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คริสตชนใหมจะตองใชเวลา
เรยีน 1 ปเตม็ เพ่ือจะไดเปนคาทอลกิเต็มตวั

การชวนใครสักคนมาเขารวมกิจกรรมสัมมนา
ชุมนุม หรือทำกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ผมวามันยาก
มากนะครับ ไมไดจาง ไมมกีารจายเงิน หรอืการใหใคร
สกัคนมาเปล่ียนศาสนา หรือการรจูกัพระเยซเูจา นบัถือ
ศาสนาคาทอลิก แตการที่มีคนมาเล่ือมใส ความเช่ือ
ความรัก ความไวใจ เขามีความคิดอยางไร กบัการมาเขา
เปนคริสตชนใหมของเขาเหลาน้ี  พวกเขาสมัครใจมาเอง
ดวยกนัทัง้นัน้ ไมมใีครบงัคบัใหเขามานบัถอืศาสนา

ศาสนา เปนเครือ่งยดึเหนีย่วทางจิตใจ ไมวาศาสดา
ของศาสนาใดตางก็มคีำสอนใหละช่ัว ทำด ีไมทะเลาะกัน
รกักันและกัน ชวยเหลือเกือ้กูลกัน คณุจิตรดา รงุโรจนอารีย
อายุ 46 ป (เดิมนับถือศาสนาอ่ืน) สามีของเธอนับถือ
ศาสนาคาทอลิก ปจจุบันเปนสัตบุรุษวัดอัครเทวดา
ราฟาแอล ปากน้ำ เธอเลาใหฟงวา เปนคนจังหวัดพิษณุโลก
ครอบครวัไมไดเปนคาทอลิก ทำงานเกี่ยวกับโทรทัศน
เปนตัวประกอบ ถายละครอะไรทำนองนั้น เม่ือ 4 ป
ที่ผานมา เคยไปถายละครท่ีวัดพระวิสุทธิวงส ลำไทร
ไดเดนิไปท่ีถ้ำแมพระ ไปดูรปูแมพระอยนูาน และก็ดวูา
ไมใชแครูปปน มชีาวบานพูดวา แมพระเคยทำอัศจรรย
ทีน่ั่นดวย แตไมเปนท่ียอมรับ กไ็มไดคิดอะไร

ตัวดิฉันเอง มีชีวิตเหมือนละคร ชอบเปนคนที่
ทำอะไรเหนือคนอื่น เดนกวาคนอื่นอะไรทำนองน้ัน
จะมีนิสัยชอบเอาแตใจตัวเอง แตก็ขอแมพระวา ถา
เปนไปไดอยากจะมีอะไรเปล่ียนแปลงไปในทางดีขึ้น
ทางการงานดวย

หลังจากน้ันกลับไปบานท่ีปากน้ำ และไดมโีอกาส
พบกับคณุพอวิทยา ลดัลอย ซึง่เปนเจาอาวาสอยใูนชวงนัน้
โดยบังเอิญ ทำใหดฉินัรสูกึวา เปนการดลใจกับแมพระ
ที่อยากใหมาเปนคาทอลิก จึงบอกกับคุณพอวิทยาวา

อยากเรียนคำสอน
ตอมาไมนานกพ็บวาตวัเองเปลีย่นแปลงไป การงาน

ดีขึ้น ลดทิฐิในตัวเอง ตั้งแตไดเร่ิมเรียนคำสอน และ
รบัศลีลางบาป ศลีมหาสนิท ตามศาสนาคริสต จากนัน้
ลูกของดิฉันเห็นวาดิฉันเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
ตัง้แตนบัถอืศาสนาคริสต  กม็าขอใหดฉินัพาเขาไปเรียน
คำสอนเหมือนดิฉันเหมือนกัน จึงเขาเปนคริสตเพิ่มอีก
1 คน มอียคูรัง้หนึง่ ดฉินัและครอบครวัไปสวดภาวนา
ที่หนาถ้ำแมพระ มีชายชาวตางชาติจะมาขอพบกับ
คุณพอเจาอาวาสแตไมพบ เขาเดือดรอนอยากไดเงิน
จำนวน 2,000 บาท เพราะภรรยาของเขาถกูจบัอยทูี ่ต.ม.
ดฉินัจงึใหความชวยเหลอืกบัชายชาวตางชาติคนนัน้ไป
และคิดวานี่คงเปนแผนการของแมพระท่ีจะใหฉันมี
โอกาสไดชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน

คณุนภาพัฒน  นนัทวรรธพงศ  อายุ 35 ป  มบีตุร 1
คน ครอบครัวสามีเปนคริสตหมด เธอเลาวา เปน
คนกรุงเทพฯ ครอบครัวของเธอนับถือศาสนาอ่ืน เธอ
เปนอาจารยสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยสยาม กอนน้ัน
พอแตงงาน เธอเหมือนแกะดำ ก็เลยมาเรียนคำสอน
เมื่อกอนเธอเปนคนใจรอน เอาแตใจตัวเอง หลังจาก
เรยีนคำสอนเขาศาสนาคริสต มาได 1 ป รบัศลีลางบาป
ศีลมหาสนิท รูสึกวาใจเย็นลง อารมณแจมใส อะไรๆ
ก็เปล่ียนไปในทางดีขึ้น มาเซอรเคยสอนวา ทุกอยาง
เปนพระพรของพระ พระจัดการและดแูลเราตลอดเวลา

ฟนฟูชีวิตคริสตชนใหม
ก ทาขาม ณ สามพราน  รายงาน

การเดินทางของเวลา
มเีวลาฟาสองแสงระยบั

มเีวลาฟาหลบัดับแสงใส
มเีวลาลมโชยใหชืน่ใจ
มีเวลาพายุใหญมาเยี่ยมเยือน

มเีวลาเพ่ือนพองด่ังนองพี่
มีเวลาไมมีไมเห็นเพ่ือน
มีเวลาหนทางชางลางเลือน
มีเวลาเลยเลื่อนราบรื่นสบาย

มเีวลามงุมัน่เพือ่วนัหนา
มีเวลาลาแรงเริ่มแหนงหนาย
มีเวลาราเริงบันเทิงกาย
มีเวลาเดียวดายเดินลำพัง

มีเวลากล้ำกลืนเพราะขื่นขม
มเีวลาชืน่ชมเพราะสมหวงั
มีเวลารอนรนลนพลัง
มีเวลาพะวาพะวังนั่งซึมเซา

แต... ทกุเวลาทาทายใหใจสู
ทุกเวลามีพระอยูชูใจเจา
ทุกเวลามีพระพรผอนบรรเทา
ทุกเวลาคลุกเคลาดังกลาวแล

ภัศม
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คณุจติรดา รงุโรจนอารยี คณุนภาพัฒน นนัทวรรธพงศ
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ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 02-451-7341-42 โทรสาร 02-451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คณุวรีชาต/ิสจุติรา
โทร. 02-451-7341-42 และ 081-816-7661

1. เซนตแอนน - บาหลี        23-27 กรกฎาคม
2. เซนตแอนน - เกน็ต้ิง - สงิคโปร  30 ก.ค. - 4 ส.ค.

เดนิทางโดย สายการบินไทย TG
3. อินเดีย (เดินทางกันยายน)

เดลลี - ทชัมาฮาล - เมืองกัว - น.ฟรงัซิส เซเวียร -
บงักาลอร - ปราสาทไมซอร - โคชิน - นกับุญอัลฟอนซา

4. ปารสี - ลรูด - ฟาติมา - โรม (เดินทางตลุาคม)

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุงลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผามาน, วอลลเปเปอร, พรม, ฉากก้ันหอง
มู ล่ี และรับซักผามานทุกชนิด

ผลิตและจำหนายสายประคำ หินสีและแกวคริสตัล
http://www.mary-lamb.com

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ตดิตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกูล โทร. 02-598-4878,  081-830-1613

แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

เปาโล งวนฮัว้
แซเตาะ

เกิดใหมในพระเจา
17 พฤษภาคม 2535
ครบรอบ 18 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

“พระเปนเจาทรงเปนความสมบูรณพรอม
อยางไมมสีิน้สุด” (นักบุญตูรีบีโอ แหงมอโกรเวโย)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารอีา

องนุ แซแต
เกิดใหมในพระเจา

15 มถินุายน พ.ศ. 2551
อายุ 87 ป

วาระครบ 2 ป
ผทูีเ่ก็บไดมากไมมสีิง่ใดเหลือเฟอ สวนผทูีเ่ก็บไดนอย

กไ็มมสีิ่งใดขาดแคลน (2คร 8:15)

ขอบคุณสมาชิกทุกๆ ทาน ที่มอบความไววางใจกับพันปทัวรคะ
พีน่องทีส่นใจขอเชญิตดิตอสอบถามรายละเอยีดไดที่
02-912-3339 (แฟกซ 02-585-1012)

081-899-7470, 086-541-2772


20 ม.ิย. 53 เชิญสมาชิกไปรวมบวชพระสงฆ
ใหมของสังฆมณฑลราชบุรี  ที่วัดนักบุญอันตน
โคกมดตะนอย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบรุี
25-26-27 ม.ิย. 53 ขอเชิญรวมพิธีบวชพระสงฆใหม
ของสังฆมณฑลสุราษฎรธานี พรอมปดปพระสงฆ
และไปใหกำลังใจ สังฆานุกรยอหน บัปติส อมรกิจ
พรหมภกัด ีเสร็จการบวชนำเท่ียวภาคใตตอ
28 ก.ค.-1 ส.ค. 53 เชิญชวนสมาชกิรวมฉลองเซนตแอนน
(ทานยายของครสิตชนท้ังโลก)

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เขม็กลดั  โลตางๆ
เหรียญกีฬา  หวัเข็มขดั  กระดมุ  เครือ่งหมายตางๆ
เข็มติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สต๊ิกเกอร
ยนิดรีบัสัง่ทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เส้ือ,  ผาขนหนู,  กระเปาผา,

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลกึตางๆ  หลากสีสวยงาม

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ตามวาระแ
ละโอกาสต

างๆ

ตดิตอ มารีอาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com

เกิดใหมในพระเจา
29 กรกฎาคม 2511



คยุกนัเจ็ดวันหน
  ⌫
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พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

“ดเูถิด เรากำลงัยืนเคาะประตู ถาผใูด
ไดยินเสียงของเราและเปดประตู เรา
จะเขาไปกินอาหารรวมกับเขา เขาจะกิน
อาหารรวมกบัเรา” (ววิรณ 3:20)

แตละคนมีความสามารถทำโลก
ใหดขีึน้ ใหเปนทีม่คีวามหวงั ซึง่ผอูืน่อาศัยได  มใิชสิง่ทีไ่กลจนไปไมถงึ  แมเรากำลงั
เผชิญความวนุวายในสังคม เหตุวาพระเปนเจาไดจดัเตรียมหนทางใหแตละคนไวแลว

พระเปนเจาประสงคใหเราเปนชองทางแหงพระพร มเิหน็แกประโยชนสวนตน
ในสังคม การปรับคล่ืนสูพระประสงคของพระเจา และพยายามปฏิบัติคุณธรรม
ในชีวิตประจำวัน เราสามารถแสดงพลังแหงจิตวิญญาณในโลกฝายวัตถุได แมใน
กิจการบริการเล็กนอยท่ีสุด เราก็สามารถเริ่มเห็นแสงพระสิริรุงโรจนฉายออกมา
จากชีวติของเรา  พระเจาทรงยืนพรอมจะเขามาในชวีติของเรา  เพียงแตละคนตอง
เปดประตูแหงสติรอไว
สรางความสัมพันธสวนตัวกับพระเจา

พระผสูรางยอมรจูกับคุลิกของเรา เรากส็ามารถรจูกัพระเจา ทรงมีพระประสงค
ใหเรามีประสบการณวาเราอยเูฉพาะพระพกัตร  เราจงึสามารถบอกพระองควาเรา
ตองการอะไร  คอืยอมใหความรักของพระองคเขามาผานเราไปสชูวีติของคนอืน่

ชวีติจิตเปนการดำเนนิชีวติท่ีปรับคลืน่ของเราใหเปนไปตามพระประสงค ใหเปน
แสงสวางแหงความหวัง และใหกำลงัใจแกผอูืน่ เพือ่สรางความสัมพนัธนีก้บัพระเปนเจา
มขีอแนะนำ 3 ประการคอื ทกุวนัใหอธิษฐานภาวนา รำพงึไตรตรองชีวติ และบริการ

การอธิษฐานภาวนา  คือการเชิญพระเจามาทำงานในตัวเรา
การรำพึงไตรตรองชีวิต  คือการจัดความคิดใหตระหนักรูแบบพระคริสต

ในชวีติของเรา  ฟงวาพระเจาตรสัส่ิงใดภายในจติของเรา

บริการ เม่ือเรากลายเปนชองทางแหงพระพรในสังคม การปรับคลื่นชีวิตจิต
ชวยเราใหพรอมบรกิารผอูืน่ อยางเต็มความสามารถ

การมีสติแบบพระคริสต เปรียบเปนประตูเปดสูพระเปนเจา พระเจามีพระ-
ประสงคใหเราอยูเฉพาะพระพักตร  โดยกลายเปนชองทางแหงความรักของ
พระองคสคูนอืน่  พระองคแสวงหาหนทางสนิทสมัพนัธกบัเรา  แมเราไมคอยมเีวลา
ฟง  แตหากเรามสีติแบบพระคริสตในประสบการณชวีติประจำวัน  การเปดประตู-
ใจอยูเฉพาะพระพักตร  ตระหนักวาเราเปนหน่ึงกับพระองค ดวยความคิดและ
การกระทำ เราก็กลายเปนชองทางแหงพระพรสำหรับคนอื่น เราจะเปนผูนำ
แสงสวาง สผูกูำลงัอยใูนความมืด

พระเยซูเจาเปรียบเสมือนพี่ชายคนโต ชีวิตของพระเยซูเจาเปนแบบอยาง
การดำเนินชีวิตในสังคม พระองคสอนเราวา “เรากับพระบิดาเปนหนึ่งเดียวกัน”
(ยอหน  10:30)  ทรงตระหนกัถึงความสมัพันธกบัพระบดิา สนพระทยัในความตองการ
ของผูอื่นกอน และพยายามบริการชวยเหลือทุกคน การพยายามปฏิบัติเชนน้ี
พระองคจงึเปน  “ผเูลีย้งแกะทีด่ี”  ทรงเปนชองทางแหงพระพรสคูนอ่ืน

มีทัศนคติไมเห็นแกตัว ความผิดย่ิงใหญที่สุดท่ีเราพบคือ การเห็นแกตัว
ดวยเหตุนี้เราตองพยายามตระหนักถึงจุดประสงคชีวิตของเราบนโลกใบน้ี อยา
แสวงหาความสะดวกสบาย แตความไมเหน็แกตวัมไิดหมายความวาไมคดิถงึตนเอง
หรอืตนไมมีคณุคา แตหมายความวา  การยอมใหตนเปนชองทางแหงพระพรแบบที่
พระคริสตเจาทรงกระทำ ทุกคนสามารถใชพระพรในทัศนคติเชนนี้ ทีละวัน
สมัพนัธกบัคนอืน่

โดยสรปุ  เมือ่รวูาเราเปนใคร เราจะสัมพนัธกบัคนอืน่ เราเปนบตุรพระเจา เรา
ตระหนกัถงึพระพรแหงความรัก และอยเูฉพาะพระพกัตร เราจะพยายามทำดีทีส่ดุ
เปนชองแหงความรกั  ดวยการรบัใชชวยเหลอืผทูีเ่ราพบ  สงัคมจะนาอยขูึน้

การอธิษฐานภาวนา การไตรตรองชวีติ  และบรกิาร  จะชวยแกไขสถานการณ
วนุวาย  และชวยเปดประตสูอูาณาจักรของพระเจา

(แปลจากหนังสือ  12  บทเรยีนในชีวติจิตของเควิน  โทเดสก้ี  หนา  95-108)

ประตเูปด

เรยีน ทานสมาชกิทีน่บัถอื
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความสนใจ และติดตามขาวสารท่ีเปน

ประโยชนจากหนงัสอืพมิพคาทอลกิของเรา ดวยดีตลอดมา บดัน้ีสมาชิกหลายทาน
สนใจและตองการเปนสมาชิกอีกในปตอไป สำหรับการตอสมาชิกทานสามารถ
ติดตอชำระไดโดยทาง

• ธนาณัติ ในนาม ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ สั่งจาย ป.ณ.ยานนาวา
(จาหนาซองถึงการพิมพคาทอลิก 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120)

• โอนเขาบัญชี ธนาคาร กรงุเทพ สาขา ยอยโอเรยีนเตล็ บญัชสีะสมทรัพย
ชือ่บญัชี การพมิพคาทอลกิ  เลขท่ี 226-0-006040  (สงสำเนาการโอนพรอม
ระบุชือ่ สมาชิก และรหสัสมาชิก (ถาทราบ) ทางโทรสาร 0-2681-5401 /
หรอืแจงทางโทรศัพท 0-2681-3900 ตอ 1810)

• เชค็ขดีครอม สัง่จาย การพิมพคาทอลิก

ขอมูลสมาชิก
    รหสัสมาชิก................................  ชือ่/นามสกุล ................................................

จำนวนรับ
   อดุมสาร 400 บาท/ป จำนวน.............................................ฉบับ

   อดุมศานต 400 บาท/ป จำนวน.............................................. เลม

    เปนเงินรวม..................................................................................................บาท
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กาฐมาณฑุ (ยูแคน) 
เยาวชนชายพ้ืนเมือง
5 คน  ซึ่งได เขารวม

โครงการสัมมนากระแสเรียก ระยะเวลา 1 สัปดาห
แสดงความตองการเปนพระสงฆเพื่อชวยนำสันติภาพ
กลับคืนสปูระเทศท่ีกำลงัประสบปญหา

ฟรังซิส เฮมแรม อายุ 17 ป กลาววา “เราอยาก
ประกาศความรัก สันติสุข และความเปนพี่นองกับ
พระเยซูคริสต เพื่อที่จะใหเกิดสันติภาพแทจริงจำเปน
ตองมีพระสงฆจำนวนมาก”

เฮมแรม และเพื่อนเยาวชนชายอีก 5 คน เปน
ชนพ้ืนเมืองจากดีโอนียา (Deoniya) ทางตะวันออกของ
เนปาล ซึ่งไดเขาคายกระแสเรียก ระหวางวันที่ 1-7
พฤษภาคม ณ สามเณรเล็กเซนตโจเซฟ ในเมือง
โกดาวาริ ทางใตของเมอืงกาฐมาณฑุ

โครงการค ายกระแสเ รียกจัด ข้ึนท ามกลาง
การประทวงที่ เกิดขึ้นทั่วประเทศ  นำโดยพรรค
คอมมิวนิสตแหงเนปาล (ลทัธิเหมา)  ซึง่เริม่ข้ึนต้ังแตวนัท่ี
2 พฤษภาคม เรียกรองใหพรรครวมรัฐบาลที่ปกครอง
ประเทศอยลูาออกและใหพรรคคอมมวินสิตปกครองแทน

ความยุงยากท่ีเกิดขึ้นในเวลาน้ี มีผลกระทบทำให
โรงเรียน  ธนาคาร และธุรกจิตางๆ หยดุชะงัก

นายราฟาแอล ตดูู อาย ุ20 ป กลาววา “เพ่ือใหเกิด
สนัติภาพ จำเปนท่ีพวกเราตองใหความชวยเหลอืผยูากไร
และผตูกทุกขไดยาก และนำสันตภิาพในองคพระเยซคูรสิต
มอบแกพวกเขา”

ซโีมน เฮมราม อายุ 19 ป  กลาววา “พระสงฆสวนใหญ
ที่อภิบาลสัตบุรุษในเนปาล ลวนเปนมิสชันนารีจาก
ประเทศอินเดีย จำเปนท่ีเนปาลตองมีพระสงฆพื้นเมือง
ใหมากขึน้เปนทวีคณู  ถาพระสงฆชวยกนัประกาศความรัก
และสันตสิขุในองคพระคริสตเจา  ผมเชือ่วาสกัวนัหนึง่
สนัติสขุจะคืนสเูนปาลอยางแนนอน”

สถิติคริสตชนคาทอลิกตามหนังสือรายงาน
ประจำประบวุา คริสตชนคาทอลิกในเนปาล 75,000 คน
มพีระสงฆ 70 องค ซสิเตอร 155 คน นกับวชชาย 12 คน
และสามเณร 12 คน

คามาล บาสกี  อาย ุ18 ป ซึง่เพิง่สอบปลายภาคเสร็จ
กลาววา “แบบอยางของพระสงฆองคหนึ่งที่ดูแล
นกัเรยีนในหอพักเซนตเซเวยีร  ทีด่โีอนิยา เปนแรงจงูใจ
ใหผมอยากเปนพระสงฆ”

ภราดาอัสเซอรอาดัม ผูจัดการคายกระแสเรียก
กลาววา “จดุประสงคของการจดัคายกระแสเรยีกครัง้น้ี
เพื่อชวยใหผูที่เขารวมโครงการไดเขาใจสภาพของ
พระศาสนจักรในเนปาล และงานธรรมทูตไดดียิ่งขึ้น
และจะชวยใหพวกเขาไดเขาใจและตอบรับกระแสเรียก
ไดชัดเจนข้ึน”

คณุพอปโอ เปรมูานา  กลาววา “ฐานันดรสงฆเปน
กระแสเรียกพิเศษท่ีพระเปนเจาทรงเรียกผูใดผูหนึ่ง
ใหทำหนาท่ีอภิบาลและแนะนำสัตบุรุษใหแสวงหา
พระเปนเจา”

วันสุดทายของโครงการคายกระแสเรียก เยาวชน
พืน้เมืองท้ัง 5 คน ทีเ่ขาสัมมนา กลาววา “พวกผมตดัสินใจ
จะตอบรับกระแสเรียกเปนพระสงฆ”

หนงัสอืพมิพทองถิน่เนปาล รายงานวา “พระสงัฆราช
แอนโธนี ชารมา ขอใหชุมชนวัดและคณะนักบวช
ทุกคณะในเนปาล สวดสายประคำและจัดพิธีเคารพ
ศีลมหาสนิท เพ่ือใหรัฐธรรมนูญใหมที่กำลังรางอยู
เปนผลสำเร็จ”

ขอแมพระปกปองพระสงฆ
ใหศกัดิส์ทิธิ์
ฟาติมา โปรตุเกส (ซีเอ็นเอส)  ณ สักการสถานแมพระ
ฟาติมา สรางบริเวณที่แมพระประจักษแกเด็กเลี้ยงแกะ
ทัง้ 3 คน สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรสัวา

โลกตองการ  “พระสงฆทีศ่กัด์ิสทิธ์ิอาศัยพระหรรษทานของพระเปนเจา”  พระองค
ทรงมอบบรรดาพระสงฆทั่วโลกไวในความดูแลของพระแม ขอพระแมโปรด
ปกปองพระสงฆใหพนจาก “การถูกประจญในส่ิงชัว่ราย” และใหไดรบั “สนัตสิขุ
ในจิตใจเมื่อเผชิญกับความทุกขยาก”

คริสตชนกวา 40,000 คน สวนหน่ึงเปนผูปวยและผูพิการ มารอเฝา
พระสันตะปาปา ณ สกัการสถานแหงการประจักษ ทามกลางฝนตกพรำๆ สลับกับ
แดดออก

พระสันตะปาปาตรัสแกคริสตชนอีก 500,000 คน ที่มารวมมิสซา ซึ่งตางชู
ไมกางเขนและโบกธงประจำชาติของตนวา “บางคนอาจขนุเคอืงใจ บางกผ็ดิหวงั
ที่ไมไดมีโอกาสสัมผัสถึงการประจักษของแมพระเชนเด็กนอยทั้ง 3 ความคิด
เชนนัน้ผดิ เพราะพระเปนเจาทรงยิง่ใหญ พระองคทรงสถติในตัวเรา ทรงสมัผสั
จิตวิญญาณเราอยางออนโยนเกินกวาเราจะรูสึกได”

แพทยประจำองคพระสนัตะปาปา
นครรฐัวาตกินั (ซเีอ็นเอส)  นายแพทยเรนาโต บสัโซเนตติ  อาย ุ85 ป ซึง่ถวาย
การรักษาพระสันตะปาปา หลังพระองคทรงไดรับเลือกต้ังไมถึง 3 เดือน และ
ตดิตามดูแลตลอดสมณสมัยกวา 26 ป กลาววา “การทรงทนทรมานจากความเจ็บปวย
และสิน้พระชนมในเดอืนเมษายน ค.ศ. 2005 ของสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 ยงัอยใูนความทรงจำของขาพเจา”

หนังสือพิมพลอสแซรวาตอเร โรมาโน ประจำสำนักวาติกัน ไดสัมภาษณ

ดร.บัสโซเนตติ  ผูซึ่งมิเพียงติดตามสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ในการเดินทางท่ัวโลกเทาน้ัน เม่ือใดที่พระสันตะปาปาทรงสกี หรือทรงพักแรม
บริเวณเนินเขา หรือทรงดำเนินตามชายทะเล ก็จะไปดวยเปนประจำ โดยสำนัก
วาติกันจะรายงานขาวเม่ือพระองคเสด็จกลับแลว

ดร.บสัโซเนตติ กลาววา  “เม่ือพระสนัตะปาปาทรงมีพระชนมายมุากข้ึน กจ็ะ
ไมทรงสกีอกี และทรงหาทีส่งบๆ และบรรยากาศด ีพกัผอนแทนการเดนิทางไกล
ทัง้น้ี เลขานุการสวนพระองค เจาหนาท่ีรกัษาความปลอดภัย เจาหนาท่ีตำรวจอิตาลี
และตัวขาพเจาจะน่ังรับประทานอาหารกลองรวมกัน และเฝาดูพระอาทิตย
ลับขอบฟากอนเดินทางกลับกรุงโรม ระหวางทางพระสันตะปาปาทรงโปรด
ฟงเพลงเก่ียวกับภูเขาเปนภาษาโปแลนด ซึ่งรองโดยผูติดตามท่ีอาวุโสนอยและ
สารวัตรทหารรักษาพระองค”

นกัศึกษาพมารณรงคลดโลกรอน
จติตากอง บงัคลาเทศ (ยูแคน)  นกัศึกษาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยคาทอลิก 30
คน รณรงคการใชถงุผาแทนถุงพลาสติก และใชกระดาษพมิพทัง้สองดาน เพ่ือชวย
ลดโลกรอน

กลุมนักศึกษาคาทอลิกแหงจิตตากอง จัดสัมมนาเม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม
ในหัวขอ “อากาศเปล่ียนแปลง : ทาทายเราใหรวมรับผิดชอบ” ณ อาสนวิหาร
แมพระลกูประคำ โดยผรูวมสมัมนาต้ังใจวาจะปดเครือ่งใชไฟฟาทีไ่มไดใช และ
งดการใชเคร่ืองปรับอากาศ

นายมานคิ วลิเวอร ด’ีคอสตา ผปูระสานงานเยาวชน และผอูภิปราย กลาววา
“โลกรอนข้ึนทุกวัน ภูเขาน้ำแข็งกำลังละลาย ซึ่งทำใหระดับน้ำทะเลสูงข้ึน
ประมาณ 1.5 เมตร”

วลิเวอร เตือนวา “ในสภาพการณทีเ่ลวรายท่ีสดุ พืน้ท่ีในบังคลาเทศประมาณ
22,000 ตารางกิโลเมตร จะจมหายไป ทำใหประชาชน 18 ลานคนไรทีอ่ย”ู
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  เสารที่ เน้ือหา        หนงัสือ
10 ก.ค. 2010
17 ก.ค. 2010

24 กรกฎาคม 2010   หยุด 1 วัน โอกาสวันหยุดตอเน่ืองวันอาฬหบูชา และเขาพรรษา
31 ก.ค. 2010
7 ส.ค. 2010
14 ส.ค. 2010

21 สิงหาคม 2010   หยุด 1 วัน ฉลองวัดมารียสวรรค
28 ส.ค. 2010
4 ก.ย. 2010
11 ก.ย. 2010
18 ก.ย. 2010
25 ก.ย. 2010

คร้ังท่ี
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10

สนใจติดตอ :  คุณสุรัตน เจริญผล และคุณครูทัศนีย มธุรสสุวรรณ
โปรดติดตอภายในวันท่ี 30 มิถุนายน ศกน้ี เพื่อเตรียมท่ีนั่ง เอกสาร และอาหาร

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
57 ซ.โอเรียลเต็ล ถ.เจริญกรุง 40 บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2237-5276, 0-2233-0338 โทรสาร 0-2233-8159
E-mail : ccbkk@catholic.or.th
เว็บไซตศูนยคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ http://ccbkk.catholic.or.th
สถานท่ีอบรม หองประชุมช้ัน 2 อาคารคาทอลิกแพรธรรม
(ใกลโรงเรยีนอัสสมัชญัคอนแวนต)

บทนำ-ประกาศกในยูดาหตอนท่ีหนึ่ง (อิสยาห)
ประกาศกในยูดาหตอนท่ีหน่ึง (อิสยาห)

ประกาศกในสมัยเนรเทศ ภาคสอง (อิสยาห)
ประกาศกในสมัยเนรเทศ ภาคสอง (อิสยาห)
บทนำ-ประกาศกในยูดาหตอนท่ีสอง (เยเรมีย)

ประกาศกในยูดาหตอนท่ีสอง (เยเรมีย)
ประกาศกในยูดาหตอนท่ีสอง (เยเรมีย)
บทนำ - ประกาศกในสมยัเนรเทศภาคหนึง่ (เอเสเคยีล)

ประกาศกในสมัยเนรเทศภาคหน่ึง (เอเสเคียล)
ประกาศกในสมัยเนรเทศภาคหน่ึง (เอเสเคียล)

ทองพันธสัญญาเดมิ เลม 12 หนา 1-11
ทองพันธสัญญาเดิม เลม 12 หนา 12-23

ทองพันธสัญญาเดมิ เลม 15 หนา 6-32
ทองพันธสัญญาเดิม เลม 15 หนา 33-57
ทองพันธสัญญาเดมิ เลม 13 หนา 1-18

ทองพันธสัญญาเดิม เลม 13 หนา 19-28
ทองพันธสัญญาเดิม เลม 13 หนา 29-40
ทองพันธสัญญาเดิม เลม 14 หนา 10-19
ทองพนัธสญัญเดิม เลม 14 หนา 20-30
ทองพนัธสญัญเดิม เลม 14 หนา 30-45
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ขาแตพระจิตเจา ลกูๆ ครสิตชนชาวไทย
ขอรวมจติใจภาวนาตอพระองค ขอพระองค
ไดโปรดประทานพระหรรษทานตางๆ

(กาลาเทยี 5:22-23) แกประชาชนชาวไทยทุกคน
พระหรรษทานแหงการควบคุมตนเอง เพ่ือวา เราแตละคนจะได

พจิารณาดูตวัเอง ใหคดิใหพจิารณา และกระทำในส่ิงทีถ่กูตอง
พระหรรษทานแหงความอดทน เพื่อวา เราแตละคนจะไดอดกลั้น

ใจตัวเราเอง ไมปลอยตัวตามอารมณความโกรธเคือง เคียดแคน อันจะทำให
เหตุการณเลวรายลง

พระหรรษทานแหงความถอมตน เพื่อวา เราแตละคนถาหากรูตัววา
ไดทำอะไรผิดพลาดไปแลวจะไดสำนึกผิด กลับใจ เร่ิมตนใหมในหนทาง
แหงความถูกตอง

พระหรรษทานแหงความออนโยน เพ่ือวา จิตใจของเราแตละคน
จะไมแขง็กระดาง ไมชนิชาตอเสียงเรียกรองขอความชวยเหลอื

พระหรรษทานแหงความเมตา เพื่อวา เราจะไมลังเลใจเลยท่ีจะ
ชวยเหลือเพือ่นพีน่องของเราทุกคนโดยไมแบงแยก ไมแบงสี

พระหรรษทานแหงความใจดี เพ่ือวา เราจะไดกาวไปอีกกาวหนึ่ง
ในการเยียวยารักษาจิตใจสมานแผลแหงความราวฉานมาเปนการสมานฉันท

ปรองดองคนืดีกนัใหกลับเปนหน่ึงเดียวใหมอกีคร้ัง
พระหรรษทานแหงความดี เพื่อวา เราแตละคนจะใชความดี

ชนะความช่ัว
พระหรรษทานแหงความซ่ือสัตย เพ่ือวา เราแตละคนจะสำนึกถึงหนาท่ี

กระแสเรียกของตนวาเราจะตองทำอะไร อยางไร เพื่อใคร อยางไมยนยอ
ทอถอย แมจะประสบกับความยากลำบากประการใดกต็าม

พระหรรษทานแหงความบรสิทุธ์ิ เพ่ือวา เราแตละคนจะไดเปดใจกวาง
เปดเผย ไมปดบงั โปรงใส พดูแตความจริง ไมโกหก ไมหลอกลวงใคร แมใน
การพดูความจรงินัน้ เราอาจจะประสบความยากลำบากกต็าม

พระหรรษทานแหงความรกั เพ่ือวา เราแตละคนจะไดเปนผมูอบความรัก
แกสังคมท่ีเราอยู เพ่ือเยียวยารักษาบาดแผลแหงจิตใจ เพ่ือใหความเกลียดชัง
ละลายหายไป ใหอภยัซึง่กนัและกัน และกลับมารักกนัและกันใหมอกีครัง้

พระหรรษทานแหงความสงบ เพ่ือวา ความสงบ สขุ สนัติ จะไดกลบัคนื
มาสจูติใจของประชาชนชาวไทยทกุคน สปูระเทศไทยอนัเปนทีร่กัของเรา

พระหรรษทานแหงความช่ืนชม เพ่ือวา เราประชาชนชาวไทยแตละคน
จะไดชื่นชม ยินดีใหมอีกครั้งในพระญาณสอดสองของพระองคที่ค้ำจุน
ประเทศไทย ใหผานพนวิกฤติ การจลาจล ความยากลำบากของประเทศ
สคูวามรกั พระเมตตาของพระองคตลอดไป

คำถามนี้แทบจะเรียกไดวาเปนคำถามยอดฮิต ติดอันดับ 1 ใน 10 ที่เปน
คำถามเก่ียวกับพระคัมภีรมาแลวทั่วโลก เคยสงสัยกันไหมวา พระเจาทรงสราง
อาดัมและเอวา ตอจากนั้นอาดัมและเอวาก็มีลูก 2 คน คือคาอินกับอาแบล
วันหนึ่งคาอินก็ฆาอาแบลตายไป สรุปแลวก็นาจะเหลือ “คาอิน” อยูคนเดียว
แตเหตุไฉนคาอินจงึไดแตงงาน มลีูกมีหลานเต็มไปหมด แลวคาอินไปแตงงาน
กับใครกัน?

ตอนเด็กๆ จำไดวาอายุประมาณ 10 ขวบ ผูเขียนก็เคยถามคำถามนี้ทาน
ตามประสาเด็กข้ีสงสัยใครรู ผลปรากฏวา นอกจากจะไมไดรับคำตอบแลว
ยังโดนดุอีกดวย  นึกวา เปนคำถามลองของ ก็เลยโดนดุไปตามระเบียบวา เรา
ไมมทีางรหูรอกวาพระเจาสรางอะไรบาง ถาถามแบบนีแ้สดงวา ความเชือ่ของเธอ
ชางนอยนดิเหลอืเกนิ!!  โอโห… พยายามถามในใจวา นีค่อืคำตอบหรือเรากำลงั
โดนดุอยกูนัแนนะเน่ีย จะยอนถามกย็งัไมกลาถามเสียงดังเลยคะ ตองถามในใจเอา
ตั้งแตนั้นมา ก็เลยไมกลาถามอีกเลย คิดในใจเหมือนกันวา “หนูเช่ือคะแตหนู
สงสัยนิดเดียว” ทัง้เพือ่นๆ ทีส่งสัยเหมอืนกนัก็ตองเกบ็กด สะกัดก้ันความสงสัย
นัน้ไวในใจ กลัวจะโดนดุวา เปนคนความเชือ่นอย  เสยีฟอรมแยเลย จนกระทัง่

กาลเวลาผานไปเนิน่นานหลายป กล็มืๆ ไปเลยวาเคยสงสัยอะไรไวเม่ือตอนเปนเด็ก
จนกระทั่งอยูมาวันหนึ่งก็ไดมีโอกาสสนทนากับไกดชาวอิสราเอล

ผูคร่ำหวอดในวงการพระคัมภีรทานหน่ึง ไอเจากอนความสงสัยที่เก็บไว
ตอนเด็กๆ ก็ผุดข้ึนมา ก็เลยถือโอกาสถามคำถามน้ีไป ถึงไดรูวามันเปนคำถาม
ยอดฮิตติดอันดับ เขาย้ิมอธิบายใหฟงอยางยืดยาวแลวก็ยังปดทายแบบเทหๆ  วา
“พระเจาไดเฉลยไวแลวในพระคมัภีร ลองกลับไปอาน ปฐมกาล 5:4 ดูซิ”

แลวเราย้ิมออกไดจริงๆ เพราะในปฐมกาลบทท่ี 5 ไดอธบิายในเร่ืองเชือ้สาย
ของอาดัม ไวโดยละเอียด ในปฐมกาล 5:4 บอกไวชดัเจนวา อาดมัมบีตุรชายหญงิ
อกีหลายคน กแ็สดงวาในสมยัแรกเริม่เดมิทีนัน้ คาอนิก็ตองแตงงานกบันองสาว
ของตนเองสักคนหนึง่ เพราะในตอนนัน้มนษุยยงัมีไมมาก พระเจาตรสัแกมนุษยวา
จงมีลูกดกทวมีากขึ้นจนเต็มแผนดิน (ปฐมกาล 1:28) การแตงงานในหมพูีน่อง
จึงจำเปนตองมีขึ้นในตอนน้ัน แตเม่ือมีมนุษยมากข้ึนเพียงพอแลว พระเจาก็
สัง่หามไมใหมกีารลวงประเวณีและแตงงานกันในหมพูีน่องดังท่ีตรัสไวกบัโมเสส
(เลวีนิติ 18:1-30) สรุปไดวาคาอินแตงงานกับนองสาวของเขาคนใดคนหน่ึง
ทีไ่มไดปรากฏชือ่ในพระคมัภรีนัน่เองคะ

อยางไรกต็าม กย็งัอยากจะยืนยนัวา การทีเ่ดก็ๆ สงสยัในขอความเชือ่ตางๆ
ผใูหญควรจะมวีธิหีรือเทคนคิการตอบ ทีไ่มทำใหเด็กรสูกึเสียกำลงัใจ เพราะเด็ก
ยคุน้ีกเ็ปนเด็กยุคใหม เด็กคืออนาคต เปนอนาคตของชาติ อนาคตศาสนาก็วาได
ความกลาคิดกลาถามของเด็ก ไมนาจะเปนตัวแปรผกผันกับความเชื่อของเด็กๆ
แตอยางใด  เด็กท่ีถามมากไมนาจะมีความเช่ือนอยไปได  แตความเชื่อ
ของเด็ก จะนอยลงแนๆ ถาผูใหญที่นาจะตอบได ไมสามารถตอบคำถาม
ของเด็กได...

ราฟาแอล

ภรรยาของคาอินคือใคร
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กรุงเทพมหานคร  พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
วรีะ อาภรณรตัน เปนประธานพธิมีสิซาปลงศพ บรูโน
สมเกียรติ ์ตัง้ถาวร บิดาของคณุพอสหพล ตัง้ถาวร
รวมกบัพระอคัรสงัฆราชฟรังซสิเซเวียร เกรยีงศกัดิ์
โกวทิวาณชิ พระสงัฆราชยอแซฟ สงัวาลย  ศรุะศรางค
คุณพอบัณฑิตย ประจงกิจ พรอมดวยพระสงฆ
จำนวนมาก และบรรดาญาติพีน่องท่ีมารวมไวอาลัย
ที่วัดธรรมาสนนักบุญเปโตร บางเชือกหนัง เม่ือ
วนัจันทรที่ 10 พฤษภาคม ทีผ่านมา

บรูโน สมเกียรต์ิ ตัง้ถาวร เกิดวันท่ี 2 กรกฎาคม
พ.ศ. 2486 เปนบตุรของยวง บปัตสิตา คยุ และอนันา
พศิ ตัง้ถาวร มพีีน่องท้ังหมด 8 คน เปนชาย 4 คน
หญงิ 4 คน  บรูโน สมเกียรติ์ เปนบตุรคนท่ี 7 ของ
ครอบครวั รบัศลีลางบาปวัดแมพระลกูประคำ กาลหวาร
แตงงานกับคณุพลอย พรรณศิร ิเมือ่วนัที ่18 กมุภาพันธ
พ.ศ. 2508 ทีว่ดัแมพระประจกัษเมืองลรูด บางสะแก
มบีตุรท้ังหมด 4 คน 1. เกลเมนเต สมัพนัธ ตัง้ถาวร
สมรสกับมารีอา ทัศนีย 2. เซอรมารีอา ทิพวรรณ
ตัง้ถาวร คณะคารเมไลท จนัทบรุ ี3. คณุพอเอมมานูแอล
สหพล ตัง้ถาวร พระสงฆอคัรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ
4. ยอแซฟ สทิธพิงศ ตัง้ถาวร สมรสกบัมารอีา วณีา

มีหลานชาย 2 คน คือ อาราม ตั้งถาวร และอารักษ
ตั้งถาวร

บรโูน สมเกียรต์ิ จบการศกึษาจากโรงเรียนอสัสมัชญั
กรุงเทพฯ ทำงานท่ีบริษทัโคคา-โคลา เอ็กซปอรต เทรดด้ิง
เคยดำรงตำแหนง Director ทัง้ในบรษิทั RTL Fasteners
(Thailand) Co., Ltd และบริษทั L.P.N.

ชีวิตในชวงสุดทายของบรูโน สมเกียรติ์นั้น เริ่มมี
อาการผิดปกติ และตรวจพบวามีเน้ือราย ตั้งแตเดือน
พฤษภาคม 2552 ในชวงน้ันคุณหมอลงความเห็นวา
คงอยูไดไมเกิน 2 เดือน เพราะเปนเน้ือรายท่ีรุนแรง
ในชวงสุดทาย ซึ่งท้ังครอบครัวก็ฝากทุกอยางไวกับ
พระเปนเจา ผานการรักษาของคณะแพทย และดวย
กำลังใจจากคุณแม ที่คอยดูแลแทบตลอด 24 ชั่วโมง
ความหวงใยจากครอบครัว จากเพือ่นๆ พี่ๆ  นองๆ ลกูๆ
หลานๆ รวมท้ังคำภาวนาจากคณะมาเซอรในอาราม
คารเมไลท และบรรดาพระสงฆ ลวนเปนกำลงัใจใหกบั
บรโูน สมเกียรต์ิ แมจะมีหลายชวงเวลา ทีท่านตองลำบาก
อยางมากก็ตาม แตเปนชวงเวลาท่ีเราทุกคนมีโอกาส
ไดใกลชดิกันมากทีส่ดุจรงิๆ

บรูโน สมเกียรต์ิ เสียชีวติวันท่ี 3 พฤษภาคม
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สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ไดประกาศ
ตัง้แตมถินุายน ค.ศ. 2009 - มถินุายน ค.ศ. 2010 เปน
ปพระสงฆ  เ พ่ือปลุกจิตสำนึกท่ัวพระศาสนจักร
ใหคิดถึงชีวิตสงฆ  ทั้งตัวพระสงฆเอง  และ
พระศาสนจักร ใหความสำคัญ และชำระสะสางชวีติสงฆ
ใหบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะพระสงฆแตละองค ตองถอืวาเปนโอกาส
ทบทวน พจิารณาไตรตรองชีวติของตน เรือ่งท้ังหลายนัน้
ไมใชเร่ืองความรทูีจ่ะตองแสวงหา หรือพัฒนา แตสิง่ท่ี
สำคัญพระสงฆวันน้ี คือการหันกลับมาเครงครัดกับ
ตวัเอง เพราะแตละทานเรียนรกูนัมาอยางมากมาย และ
ชวีติท่ีฝกอบรมมาเปน 10-20 ป กวาจะไดบวชกัน

สังคมระยะเวลา 10-20 ป ที่ผานมา ทุกอยาง
เปลีย่นแปลงเร็วมากๆ จนผคูนปรับตวัไมทนั หลายคน
กต็องลมหายตายจากไปเพราะความเปล่ียนแปลงเหลาน้ี

แตละคนเปนผลมาจากสังคม สภาพแวดลอมที่
หลอหลอมใหเปนคนแหงยุค ทั้งความคิด การปฏิบัติ
และวิถชีวีติ (Life Style)

ชวีติพระสงฆ นกับวชเองก็เชนเดียวกนั ถกูหลอหลอม
จากสงัคมรอบๆ ตวั ทัง้ๆ ทีช่วีติพระสงฆ นกับวช ลวน
เปนชีวิตที่ตองสวนกระแสทางโลกอย างมากๆ
จึงตองถือวา ยุคนี้ เปนยุคที่ยากลำบากท่ีจะประคับ
ประคองชีวิตใหอยูรอดปลอดภัย การที่ไมถูกกระแส
โลก ถาโถมใสกระแสเรียกไมลมจม กถ็อืวาแนมากแลว

ในชวงเดือนมิถุนายนน้ี เปนวันปดปพระสงฆกัน

ตั้งแตที่กรุงโรม มาจนถึงระดับแตละสังฆมณฑล
คณะกรรมการฯ แผนกพระสงฆ ไดกำหนดกันต้ังแต
แรก  ๆวาสำหรับงานปดนี ้นาจะจัดทำในระดับสงัฆมณฑล
เพ่ือสัตบุรุษจะไดมีสวนรวมมากข้ึน  รับรู  และ
เขาใจไดมากกวา

ขอแสดงความยินดกีบับรรดาคุณพอใหมทกุๆ องค
และรวมฉลองกับบรรดาคุณพอทกุองค ทัง้เกาและใหม
รวมถึงพระสงฆสงูวัยของเรา ซึง่บางองคกป็วย บางองค
กพ็กัหรือทำงานท่ีไดรบัมอบหมายเฉพาะ แตละองคกไ็ด
ผานชีวิตมาถึงวันนี้ ดวยความสำนึกในพระเมตตาของ
พระเปนเจาย่ิงนัก

วนัท่ีนอนหมอบราบกับพืน้ ชางเปนวันท่ีมคีวามหมาย
ซาบซึง้ และนาประทบัใจทีส่ดุวา เปนการมอบตนท้ังสิน้
แดพระเปนเจา มีความหมายวา ยอมตายตอตัวตนของ
ตนเอง และเม่ือลกุขึน้มาใหม กม็ชีวีติใหมจติใจใหม ของ
พระเยซคูรสิต ซึง่เปนแบบอยางของพระสงฆทกุองค

เม่ือบวชแลว เปนการบวชตลอดชีวติ จนวันตาย
เปนเสนทางที่ไดเลือกแลว สละชีวิตทางโลก

เดนิทางธรรม
สละแลว ซึ่งครอบครัว ญาติพี่นอง เพ่ือจะไดรัก

ทกุคนเปนญาตพิีน่อง
เปาหมายชางย่ิงใหญ  จึงทำใหพี่นองสัตบุรุษ

ตางยกยอง ใหเกยีรติ และเคารพรัก
อยางไรก็ตาม สัตบุรุษและสังคม ก็คาดหวังจาก

พระสงฆแตละองคมากเชนกัน ที่มากมิใชเรื่องความรู

ปพระสงฆผานไป
เราไดรบัอะไรบาง?คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ เขียน

ความเกงกลาตามประสาโลก แตที่สำคัญคือเครงครัด
ใหดานธรรมะ ชีวิตที่เปนแบบอยาง เปนความม่ันใจ
ใหกบับคุคลท่ัวไป  ดวยความเช่ือ ศรทัธา และความรัก

ปพระสงฆผานไปแลว  เราไดรับอะไรบาง
โดยเฉพาะพระสงฆ นักบวชเอง? คงมิใชไดรับเพื่อ
ตัวเอง แตไดรับเพื่อพี่นองสัตบุรุษท้ังหลาย ดวยหัวใจ
“รัก และรับใช”

สถติพิระสงฆคาทอลกิ ค.ศ. 2009 มปีระมาณ 4 แสน
คนเศษๆ และพระสงัฆราชประมาณ 4 พนัคน ซึง่จะวา
มาก ถาเทียบกบัหนาทีค่วามรับผดิชอบ กย็งัไมพอ

ในประเทศไทย มพีระสงฆประมาณ 750 องค ซึง่
สวนใหญเปนพระสงฆที่เปนคนไทยเอง และมีผูที่เปน
ธรรมทูต ประมาณ 100 องค

ขาแตพระบิดาเจาขา
โปรดประทานพระสงฆทีม่หีวัใจเปนพระสงฆ
โปรดใหมีชีวิตที่เปนแบบอยางแหงความซื่อสัตย

สุจริต
โปรดใหเปนบคุคลแหงการภาวนา การใหอภยั
โปรดใหเปนบุคคลที่ เปนแบบอยางแหงความ

เสียสละ น้ำใจ
โปรดเปนคนที่มีสันติ  สรางสันติกับทุกคน

ทัง้มนุษย และกับพระเจา



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 24 ª√–®”«—π∑’Ë 13-19 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå

«—¥»’≈¡À“ π‘∑ µ≈‘Ëß™—π

°∑¡. ©≈Õß«—¥·≈–«“ß»‘≈“ƒ°…å

«—¥„À¡à «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡‘∂ÿπ“¬π

‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√-

 — ß ¶ √ “ ™ ø √— ß ‘́   ‡ ´ ‡ «’ ¬ √å

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

 —°°“√ ∂“π (À¡Ÿà∫â“π‚ª√µÿ‡° ) ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“ ‡∑‘¥‡°’¬√µ‘π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√·≈–π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈

«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ

™ÿ¡¿“  §Ÿ√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

À¡“¬‡Àµÿ : ¡‘ ´“√–≈÷°∂÷ß¥«ß«‘≠≠“≥ºŸâ≈à«ß≈—∫

À¡Ÿà∫â“π‚ª√µÿ‡°  «—π»ÿ°√å∑’Ë 18 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

19.00 π. (‡√‘Ë¡ «¥‚≈°„À¡à ‡«≈“ 18.30 π.)

§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ª√–¬ÿ∑∏   »√’‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥‡´πµå·Õπ‚∑π’ ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√-

 —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™

‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ∏π—π™—¬ °‘® ¡—§√

‚∑√. 08-1820-8681,  0-3851-2015)

«—¥‡´πµå‚∏¡—  ´Õ¬π“§ ÿ«√√≥ (ππ∑√’ 14)

¬“ππ“«“ °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–°ÿÀ≈“∫∑‘æ¬å  ≈“¥æ√â“« 124 °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 17.00 π.

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑-

«“≥‘™  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥‡´πµåªÕ≈ ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 17 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  √–‰¡â·¥ß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠≈Õ‡√π´å π“ß“¡ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7

 ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å  √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå √–¬Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 4 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ¥Õπ¡¥µ–πÕ¬ Õ.¥”‡π‘π –¥«°

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ

‡ªìπª√–∏“π («—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 10 - «—π‡ “√å∑’Ë 12

¡‘∂ÿπ“¬π µ√’«“√‡µ√’¬¡©≈Õß«—¥ ‡«≈“ 19.30 π.)

«—¥æ√–§√‘ µÀƒ∑—¬  Õ.«—¥‡æ≈ß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ∑ÿàß‡¢“À≈«ß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����  ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

·≈– ∂“π‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ©≈Õß§√∫ªï∑’Ë

5 ·Ààß ¡≥ ¡—¬¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå

∑’Ë 16 «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010 ‡«≈“

17.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° ‚¥¬

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å

‡ªìπª√–∏“π

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡¡‘ ´“‡∑‘¥‡°’¬√µ‘∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“ 

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

«—π‡ “√å∑’Ë 10 °√°Æ“§¡ 2010 §ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞

µ√√°‡«»¡å ‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 14  ‘ßÀ“§¡ 2010 §ÿ≥æàÕ ÿæ—≤πå

À≈‘« ‘√‘  ‡ªìπª√–∏“π

∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

�����·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—«

¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1)

√ÿàπ∑’Ë 127 «—π»ÿ°√å∑’Ë 16-18 °√°Æ“§¡ 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 128 «—π»ÿ°√å∑’Ë 17-19 °—π¬“¬π 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 129 «—π»ÿ°√å∑’Ë 19-21 æƒ»®‘°“¬π 2010

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

¢Õ‡™‘≠§Ÿà “¡’-¿√√¬“ ∑’Ë π„®µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë

§ÿ≥™—™™—¬  —ß¶∑‘æ¬å ‚∑√. 08-6546-2856 À√◊Õ

0-2681-3837 E-mail : flp_bkk@hotmail.com

µ‘¥µ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë  http://

flpbkk2008.multiply.com/ (‰¡à¡’§à“„™â®à“¬„¥Ê/

√—∫√ÿàπ≈–‰¡à‡°‘π 15 §Ÿà)

�����»Ÿπ¬åæ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ·≈– —ß§¡∫â“π‡´‡«’¬√å

(JESS) ·≈–∑’¡ß“π‰¥â®—¥æ‘¡æåÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡„À¡à

 ”À√—∫ª°“‡°Õ–≠Õ ‡ªìπµ”√“‡√’¬π¿“…“ª°“‡°Õ–≠Õ

‡À¡“– ”À√—∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“ ¡—∏¬¡»÷°…“ ·≈–

 ”À√—∫ºŸâ∑’Ë π„®¿“…“ª°“‡°Õ–≠Õ ·≈–ª√—∫¿“…“

„Àâ¥’¬‘Ëß¢÷Èπ æ‘¡æå ’Ë ’  «¬ß“¡  π„®¬‘π¥’≈¥√“§“æ‘‡»…

50% ®“°√“§“‡µÁ¡‡≈à¡≈– 30 ∫“∑ ‡À≈◊Õ‡≈à¡≈– 15

∫“∑ µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë‚∑√. 0-2354-9090

�����«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‡ªî¥√—∫ ¡—§√∫ÿ§≈“°√  3 Õ—µ√“

1. ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√Õ∏‘°“√∫¥’ 2. ‡®â“Àπâ“∑’ËΩÉ“¬°‘®°“√

π—°»÷°…“ 3. ‡®â“Àπâ“∑’Ë»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“ß“π

«‘™“°“√

§ÿ≥«ÿ≤‘-§ÿ≥ ¡∫—µ‘

1. ®∫°“√»÷°…“„π√–¥—∫ ª« . - ª√‘≠≠“µ√’

∑ÿ° “¢“«‘™“

2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π¥â“π‡Õ° “√

°“√„™â‚ª√·°√¡ ”‡√Á®√Ÿª  (Microsoft  words  excel

œ≈œ)

3. À“°¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂„π¥â“π¿“…“Õ—ß°ƒ…

À√◊Õ¡’§«“¡√Ÿâª√– ∫°“√≥å∑“ß¥â“πß“πª√–°—π

§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ®–æ‘®“√≥“‡ªìπæ‘‡»…

 π„®µ‘¥µàÕ¥â«¬µπ‡ÕßÀ√◊Õ ¡—§√‰¥â∑’Ë«‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡ ‡≈¢∑’Ë 20 ¡.6 ∂.‡æ™√‡°…¡  µ.∑à“¢â“¡

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√. 0-2429-

0100-3 µàÕ 607 E-mail : k.atom@hotmail.com

Àπâ“ 16

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°

∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

http://twitter.com/udomsarnnews

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°§≈‘°

www.udomsarn.com

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟   —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ªî¥ªïæ√– ß¶å

¢Õß‡¢µ 1 „π«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010

æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπ
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นนทเพ็ชร

ชวงกลางเดือนพฤษภาคม 2553 หนังสือพิมพ
หลายฉบับไดลงขาวเก่ียวกับ “กฎหมายอุมบุญ” หรือ
“การรับต้ังครรภแทน” โดยอาศัยเทคโนโลยีชวย
การเจรญิพนัธทุางการแพทย ในชวงสองตอนนี ้เราจะศกึษา
ความเปนมา ขอบเขต และเน้ือหาของพระราชบัญญัติ
ซึง่ผอูานหาอานเพิม่เติมไดในผจูดัการออนไลน ฉบับ 11
พฤษภาคม 2553 หรอืหนังสือพิมพฉบับอ่ืนๆ หลังจากน้ัน
เราจะมาศึกษาแนวคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก
เกี่ยวกับเร่ืองน้ีซึ่งแนนอน พระศาสนจักรคาทอลิก
ในฐานะเปนมโนธรรมของสังคมยอมตองไมเหน็ดวย เรา

จะมาศึกษากันในตอนหลงั
ผลการประชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทีท่ำเนียบรัฐบาลเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม

ทีผ่านมา ครม.เหน็ชอบรางพระราชบญัญตั ิ (พ.ร.บ.) คมุครองเดก็ทีเ่กดิโดยอาศยั
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ..... หรือ “กฎหมายอุมบุญ”
ตามท่ีกระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) เสนอมา หลังจากนี้
ใหสงรางกฎหมายดังกลาวใหสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาตอไป

ทีมคณะทำการศึกษาและยกรางกฎหมายฉบับน้ี นิยามคำวา “การรับ
ตั้งครรภแทน” ตามรางกฎหมายของกฤษฎีกา ใหหมายถึง การที่หญิงซ่ึงรับ
ตัง้ครรภแทน ตกลงรับต้ังครรภโดยกรรมวิธชีวยการเจริญพนัธกุบัคสูมรสท่ีขอให
ตั้งครรภ และหญิงที่รับตั้งครรภแทนตกลงวาจะยกเด็กที่เกิดจากการต้ังครรภนั้น
ใหเปนบตุรแกคสูมรสทีข่อใหตัง้ครรภ

คำวา “คูสมรส” หมายถึง เฉพาะคูสามี-ภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย
(จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย) เทาน้ันในทางปฏิบตัิ

การรบัตัง้ครรภแทน หรอือมุบญุใหแกกนั มหีลายรปูแบบ เชน การทีแ่พทย
นำเชือ้อสุจขิองสามี ผสมกับไขของภริยา (นอกมดลูก) จนเกิดเปนตัวออน แลว
นำตัวออนไปฝากใสไวในครรภของหญิงท่ีตกลงวาจะรับต้ังครรภให บางกรณี
ฝายภริยานอกจากไมสามารถต้ังครรภเองได ยังไมมีไขดวย จึงตองไปขอไข
บรจิาคจากคนอืน่ เชน จากนองสาวของตน เพือ่นำไปผสม (นอกมดลกู) กบัเชือ้
อสจุขิองสามี แลวจงึนำตัวออนไปฝากใสไวในครรภของหญงิ ซึง่ตกลงวาจะรบั
ตั้งครรภให หรือบางกรณี อาจมีการนำเชื้ออสุจิของสามี ไปฉีดใสในมดลูก
ของหญิงที่รับตั้งครรภแทนโดยตรง หรือที่เรียกวา “การผสมเทียม” โดยที่สามี
ของหญิงผรูบัตัง้ครรภแทน ใหความยินยอม

กรณหีลังสุดน้ี มขีอสังเกตวา เทากับเปนไขของหญงิท่ีรบัอมุบุญเอง หรือหญงิ
ทีร่บัอมุบุญให มสีวนเปนเจาของเซลลสบืพันธอุยดูวยครึง่หนึง่ แถมหญิงน้ันยังรับ
อมุทองใหนานถงึ 9 เดอืน จงึมักเกิดความรสูกึผกูพนักบัเด็กในทอง เม่ือเด็กคลอด
ออกมา จงึมีหญิงท่ีรบัอมุบุญแบบนีห้ลายราย เปล่ียนใจไมยอมสงมอบเด็กใหแก
คสูมรสตามท่ีสญัญา การอมุบุญแบบน้ี จงึมักเกิดปญหาฟองรองกนัมาก

นอกจากนี้ ยังมีผูมองวา การอุมบุญแบบผสมเทียม ไมตางกับการ “เปนชู
โดยไมมีเพศสัมพันธ” แมวาสามีของหญิงท่ีรับอมุบุญให จะยินยอมก็ตาม ดงัน้ัน
จึงมีแพทยและนักกฎหมายบางสวน เห็นวา ไมนารวมเอาวิธีนี้อยูในนิยามของ
คำวา “การรบัต้ังครรภแทน”

ทีมผูศกึษาและยกรางกฎหมายฯ พยายามหาทางออกโดยใหนยิามของคำวา
“กรรมวิธีชวยการเจริญพันธุ” หมายถึง กรรมวิธีทางการแพทยที่ใชชวยใหหญิง
ตัง้ครรภ โดยวธิกีารซึง่แตกตางไปจากการสืบพนัธตุามธรรมชาติ ตามหลกัเกณฑ
ที่แพทยสภาประกาศกำหนด

สวัสดีครับพี่นอง เพื่อนเยาวชนท่ีรัก
ทุกทาน เสียงเยาวชนฉบับน้ีคงจะออกสู
สายตานองๆ เยาวชน ราวๆ ตนเดือน
มิถุนายนนะครับ เดือนน้ีเปนเดือนท่ี 6
ของปแลว เวลาผานไปเร็วเหมือนกัน

นะครบั มาดูกนัครับวาเดือนน้ีมวีนัสำคญัอะไรกนับางเอย วนัแรก วนัอาทติยตนเดือน
เลยครับ วนัสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจา วนัศุกรที ่11 มถินุายนครับ
วนัสมโภชพระหฤทัยของพระเยซเูจา และวันเสารที ่12 นะครบั บางท่ีกจ็ดัใหเปนวัน
สมโภชดวงหทัยนิรมลของพระแมมารีย สองวันน้ีสมโภชดวงใจสองดวง ดวงใจ
แหงความรกัท่ีมตีอพวกเราทกุคนเลยครับ  แลวกป็ลายๆ เดอืนวนัที ่24 มถินุายน สมโภช
นักบุญยอหน บัปตสิต บงัเกดิ และตามมาดวยวนัที ่ 27 มถินุายน สมโภชสองนักบญุ
ผยูิง่ใหญ นกับุญเปโตรและนักบุญเปาโล อคัรสาวก วนัสำคัญทางศาสนาของเรา เตือน
เราอยเูสมอนะครับวา พระเจาอยูกับ...อยูใกล...อยูในตัวเราทุกคร้ังท่ีเราฟงพระวาจา
ของพระองคและรับศีลมหาสนิทเขามาอยใูนใจ...ในชีวติเรา ตนแบบแหงความรักทีเ่รา
เห็นชัดท่ีสุดกค็งจะเปนพระครสิตเจา พระเจาของเรา และพระมารดาของพระองคทีเ่รา
กำลงัจะทำการฉลองดวงใจแหงรักท้ังสองดวงนี้ไงครับ และคงไมลืมวาความรักของ
พระองคเทาน้ันจะทำใหเรากลาหาญพอที่จะเช่ือในความจริงและเปนพยานชีวิตถึง
คำสัง่สอนของพระองคดังเชนทานนักบุญยอหน บัปติสต นักบุญเปโตร และนักบุญ
เปาโลนะครับ

อาทิตยปลายเดือนพฤษภาคมที่ผานมา
ทางแผนกเยาวชนไดจัดสัมมนาจิตตาภิบาล
และทีมผูประสานงานเยาวชนไปนะครับ
โดยมีหัวขอของการสัมมนาคือ “เยาวชน
แบงปนพระวาจา เจริญชีวิตศีลมหาสนิท”
ซึ่งก็นาจะเปนการเตรียมตัวเพื่อจะเร่ิมตน
เดือนใหมนี้อยางดีเชนกันครับ ที่จะเตือน
จิตใจเรา เยาวชนทุกคนวา “ศีลมหาสนิท
ทีเ่กดิขึน้ในพิธกีรรมคอืชวีติจริงของพระเยซู
เพื่อที่พวกเราผูทำการเฉลิมฉลองจะได
เจริญชวีติดุจท่ีพระองคทรงดำเนนิชวีติ  พระจติเจาจะทรงปลดใหใจเราเปนอสิระ เพือ่

ที่พระคริสตเจาจะไดทรงดำเนินชีวิตอยูในเราในขณะท่ีเรากำลังเดินทางไปสูความ
บรบิรูณแหงพระอาณาจักรของพระเจา  ขอใหเราขอบพระคณุพระเจาท่ีทรงโปรดใหเรา
ไดมีสวนรวมในชีวิตของพระเยซูในศีลมหาสนิท” (ผลการประชุมสหพันธสภา
พระสังฆราชแหงเอเชียสมัยสามัญคร้ังท่ี 9 ณ มะนิลา ประเทศฟลิปปนส ระหวาง
วนัท่ี 10-16 สงิหาคม ค.ศ. 2009)

เยาวชนทีร่กั “ขอเปลวไฟแหงความรกัของพระจติเจา ลงมาเตมิเต็มหวัใจของพวกเธอ
ทกุคน ขอใหเปลวไฟแหงความรกันี ้ทำใหเธอไดกลายเปนหนึง่เดยีวกบัพระเจา และ
กับพระศาสนจักร เพื่อท่ีพวกเธอจะไดถูกสงออกไปในฐานะอัครสาวกรุนใหม และ
พรอมทีจ่ะนำองคพระครสิตเจา ไปประกาศใหโลกไดรบัรู แตการท่ีจะไดรบัน้ัน เธอ
ตองเปดหัวใจเสียกอน ดวยการสวดภาวนาสม่ำเสมอ การภาวนาคือ “หวัใจ” สำคญัของ
พระศาสนจักร และยงัเปนการชำระจติใจของเราใหบรสิทุธ์ิ กอนท่ีเธอจะรบัพระหรรษทาน
จากพระเจา

ครสิตชนคนรนุใหม ถกูเรยีกมาเพือ่สรางโลก ใหเปยมไปดวยพระพรจากพระเจา
โลกทีเ่ปยมดวยพระพรแหงชวีติ ความเคารพ การมอบความรักใหแกกนั โลกยคุใหม
ทีไ่มไดแสวงหาความรกัเพ่ือตนเอง แตมอบความรกัใหผอูืน่แบบบรสิทุธ์ิใจ จงสราง
โลกใหมทีเ่ปยมดวยการเคารพศักดิศ์รขีองความเปนมนุษย แสวงหาความดี ดแูลรกัษา
สิง่สรางจากพระเจา โลกทีม่แีตความหวงัในการดำเนินชวีติ

ลกูๆ เยาวชนท่ีรกั พระเจาทรงขอใหลกูกาวหนาข้ึนมา...เปนประกาศกในสหัสวรรษ
ใหม จงเปนผูนำสารแหงความรักของพระเจา...ไปมอบใหกับมนุษยทุกคน จงสราง
อนาคตท่ีเต็มไปดวยความหวังใหกับมนุษยชาติ โลกและพระศาสนจักรกำลังรอคอย
การผลบิานของพระพรท่ีมอียใูนตัวเยาวชน พระศาสนจักรรอคอยการเติบโตขององค
พระจิตเจา ที่มีอยูในตัวเยาวชน สิ่งนี้จะเปนแรงบันดาลใจใหพวกเธอ...กาวข้ึนมา
สานงานตอดวยความช่ืนบาน

จงเปดหัวใจออก..ตอนรับพระจติเจา จงอยากลวัทีจ่ะตอบ เยส (Yes) กบัพระเยซู
จงอยากลัวท่ีจะแสวงหาความสุข...ในการทำตามพระประสงคของพระองค จงมอบ
ตนท้ังครบใหกับความศักด์ิสิทธ์ิ จงใชพรสวรรคที่เธอมีทั้งหมด...ในการทำงานเพ่ือ
รบัใชพระศาสนจกัร และรับใชเพ่ือนมนุษยทกุคน!!” (สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที ่16 งานวันเยาวชนโลก คร้ังท่ี 23 ออสเตรเลีย....จากหนังสือนิตยสารดอนบอสโก
ฉบับเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2010)

...ฉบับน้ีคงฝากไวแคนีน้ะครบั แลวพบกนัใหม....สวสัดีครับ

อมุบุญ   (ตอนท่ีหน่ึง)

โดย เงาเทียน
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คณุลกูเทวดา ผมลูกพระบดิา

   หนังสือท่ีครอบครัวคาทอลิกควรหามาไวใกลตัว

จ.แพร คร้ังท่ี 3-4 แลวละม้ังท่ีผมมีโอกาสเดินทางมาท่ีนี่
หลังจากเคร่ืองบินจอดท่ีสนามบินเชียงใหม อกี 3 ชัว่โมง บวก
ลบ คูณ หาร ไมเกินน้ี รถก็มาถึงโรงเรียนเทพพิทักษพิทยา
จ.แพร ในท่ีสดุ

คร้ังแรกที่ผมมาที่วัดคาทอลิก  จ .แพร  นึกไมออก
จนิตนาการไมถกู แตคดิวาคงเปนวัดเลก็ๆ โรงเรียนนาจะมเีด็ก
ไมมาก บริเวณก็นาจะมีพื้นท่ีตามความหางไกลจากศูนยใหญ
ของมิสซงัคอืจงัหวดัเชยีงใหม ผดิหมดทุกการคาดเดา วดันกับญุ
ยอแซฟกรรมกร จ.แพร ไมเล็กอยางท่ีคิด กลับจะใหญมาก
เสียดวยซ้ำ มีการออกแบบที่นาสนใจ ไมวาจะเปนรูปราง
ลักษณะ หรือฐานคิดในสวนที่มีลักษณะเหมือนเรือ ลอยอยู
เหนือน้ำ สวนโรงเรียนนี้ยิ่งไปกันใหญ โรงเรียนเทพพิทักษ
พิทยา คือชื่อโรงเรียนของวัด มีเด็กประมาณ 2,000 คน เปด
ทำการสอนไดมารวม 40 กวาปแลว บรเิวณโดยรอบถูกจดัเปน
สดัสวน ผมมาท่ีนีอ่กีคร้ังเพ่ือรวมอบรมเด็กและปรบัพฤติกรรม
การอยรูวมกันของเดก็ชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ซึง่คละเคลากันไป
ทัง้ชายและหญิง รวม 200 คน โดยมีเด็กเกาประมาณ 40 % แต
ทีน่าท่ึงไปกวาน้ันคือ มเีด็กใหมถงึ 60%

จริง  ๆแลวผมวาคุณครูทีน่ีก่ส็ามารถจัดอะไรไดอยางดีอยแูลว
แตเม่ือเชิญผมข้ึนไปรวมงานผมจึงไดใชความคิดสรางสรรค
บวกกบัประสบการณการทำงานโรงเรียนไมมาก และใชความ
รูสึกนำวาถาจะใหเรียนรูพรอมกับความสนุกสนานดวยน่ี เรา
ควรจะทำอยางไร งานทุกอยางดำเนินไปอยางดี จนมาถึงงาน
ตอนกลางคืน ผมเสนอใหทุกคนใสเสื้อสีขาว ค่ำคืนนี้เรา
จะสนกุกันภายใตชือ่งาน “ราตรสีขีาว”

ผมเชญิชวนใหเด็ก  ๆและคุณครูเลือกเสือ้สีขาวท่ีมคีวามหมาย

หรือแตงตัวที่มีความคิดถึงสันติสุข และ
โรงเรียนสขีาวแทรกอยใูนนัน้ รางวัลเปนเพยีง
ตัวลอ เด็กๆ หลายคน ใสเสื้อโดนใจ แตที่
โดนใจผมทีส่ดุคอื เดก็ 2 คนทีใ่สเสือ้ยดืสขีาว
เขยีนท่ีหนาอกวา “ลกูเทวดา”

ผมถามเด็กคนแรกวาซ้ือท่ีไหน เขาตอบวา
ที่บานขาย ถามคนท่ีสองดวยคำถามเดียวกัน
เขาตอบวา แมซือ้มาให ผมแซววา บานเพ่ือน
คนน้ีหรือเปลา (ฮา) ลูกเทวดาในความหมาย
ของเด็กแตะไมได  ลูกคุณหนู แตนั่นไมใช
เหตุผลพอที่เขาจะไดรับรางวัลในวันน้ี คุณ
ผอูานจำชือ่โรงเรยีนไดไหมครับ “เทพพทิกัษ
พทิยา” เทวดาอุปถัมภค้ำชู หรอืภาษาคาทอลิก
ก็ตองอารักขเทวดา นั่นจึงสามารถเหมารวม
ในความหมายเดียวกันวา พวกเขาทุกคนท่ีมา
เรยีนทีน่ีค่อื ลกูเทวดา

ผมพบความจรงิทีเ่จงกวานัน้ คอื ถานักเรยีน
โรงเรยีนนัน้เปนลกูเทวดา ในความหมายของ
เด็กท่ีเรียนในโรงเรียนเทพพิทักษฯ และลูก
เทวดาท่ีอาจจะหมายถึงลูกทานหลานเธอ แตะ
ไมได ทำงานไมเปน ผมวาเราคริสตชนเสนใหญ
กวาอีก เราเปนถึงลูกพระบดิากนัเลย

‘ลกูพระบดิา’ เราลมืความรสูกึแบบนีไ้ป
นานหรอืยงั ลกูพอแมเดยีวกัน ตองรักกนั ลกู
พอแมเดียวกันตองชวยกัน ลูกพอแมเดียวกัน
ตองดูแลกนั ถาความรสูกึเหลาน้ีเกิดข้ึนกับเรา

บอยๆ คงดไีมใชนอย เพราะความรสูกึโดดเด่ียว กำพรา
คงหมดไป อยางนอยเราก็เปนพี่เปนนองไดพึ่งพิง
ดูแลกันและกัน

“พอ” คำทีส่ตับุรษุเรียกศาสนบริกรของตนโดย
ไมขัดเขิน “พระสงฆ” กระแสเรียก ฐานันดรและ
ศกัด์ิศรีทีพ่ระหยบิย่ืนใหกบัคนบางคน “บาทหลวง”
ชื่ออยางเปนทางการ แตก็ไดใหความหมายดุจเดียว
กันแมจะมีชองวาง หรือความแปลกแยกทาง
ภาษาศาสตร แตคริสตชนกเ็ทน้ำหนักรกัหมดใจ และ
พรอมจะรวมมือ ใหกับบรรดา “พอ” “พระสงฆ”
“บาทหลวง” ของพวกเขาเสมอมาและเสมอไป

ปพระสงฆกำลังจะจบลงแลว อุดมสารคงได
พยายามถายทอดเร่ืองราวของปพระสงฆผานทาง
เหตกุารณตางๆ สถานท่ีสำคญัๆ กจิกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง
ภาพปกหลากหลายของนักบุญยอหน มารีย เวียนเนย
องคอปุถมัภของพระสงฆ รวมทัง้ยงัจดัพมิพหนงัสอื
พเิศษในปนี้ คอื รำพึงกับพระสงฆ  ไตรตรองชีวิต
สงฆ และไหลผูสวมสโตลา บาของชุมพาบาล
การเดินทางของเวลายอมมวีนัส้ินสุด แตการเดินทาง
ของความรสูกึดีๆ ยงัดำเนินตอไป เพ่ือพระสงฆของเรา
เพื่อศาสนบริกร เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพวกทาน
เพราะไมมีวันไหนที่ เราจะไมถูกนับรวมอยูใน
ครอบครัว ของพระเปนเจา พระบิดาเจา เรามันลูก
พระบดิา (เดียวกนั) ครับ

บรรณาธิการบริหาร

ปดปพระสงฆ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงานปดป
พระสงฆ ภายใตชือ่งาน “ศลีมหาสนทิ ศนูยกลางชีวติครอบครวั
และชีวิตสงฆ” พิธีบวชพระสงฆ พิธีสมรสของคูสมรสใหม
พธิรีื้อฟนคสูมรสครบ 50 ป 40 ป 25 ป  พรอมกับออกหนงัสือ
ที่ระลึก 1 ชุด 5 เลม เพื่อสงเสริมสถาบันครอบครัวในแบบ
ครสิตชน

หนังสือ 5 เลม เรียงรอยไปดวยตัวอักษร ต เร่ิมต้ังแต
ตระเตรยีม และไตรตรอง การเตรียมคแูตงงาน ในแบบกิจกรรม
และอบรมแนวเทววิทยา ติดตาม เร่ืองราวของกฎหมาย
พระศาสนจักรท่ีวาดวยศีลสมรส กรณีตางๆ ของการแตงงาน
การยกเวน หรืออภิสทิธิน์กับญุเปาโล เปโตร รวมทัง้ประกาศ
ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย เก่ียวกับ
เร่ืองนี ้เตมิเต็ม เลมท่ี 4 ทีท่ำใหชวีติครอบครัวคาทอลิกเติมเต็ม
ไปดวยความเช่ือความศรัทธา สตูรแกบาปและบทภาวนา และ
ลำดับท่ี 5 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและจารีตศีลสมรส
ปรับถอยคำเล็กนอย โดยความเห็นชอบจากฝายพิธกีรรมของ
อคัรสังฆมณฑล

เปนหนังสืออีกชุดหน่ึงท่ีเรียกไดวา  เหมาะสำหรับ
พระสงฆเพื่ออบรมเตรียมคูแตงงาน เหมาะสำหรับครอบครัว
เพ่ือศึกษาทำความเขาใจท้ังกอนและหลังเขารับศีลสมรส

ยงัเหมาะไปถึงครูคำสอน หรอืผสูนใจ
เรื่องราวของครอบครัว ผูที่ทำงาน
เก่ียวกับการวางรากฐานของชีวิตคู
หรือพี่นองศาสนาอ่ืนที่อยากศึกษา
ว านอกเหนือไปจากพิธีแตงงาน
อนัสวยงามแลว มเีบ้ืองหนาเบ้ืองหลัง
การเตรียมตัวอยางไร

สงสัยวาจะไมมีขาย แตถาสนใจ
อยางไรนาจะติดตอไดที่สำนักมิสซัง
กรงุเทพฯ โทร. 0-2237-1031-2
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