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ราฟาแอล

ลูกา 16:19-25

“เศรษฐีผูหนึ่ง แตงกายหรูหราดวยเสื้อผาเน้ือดีราคาแพง จัดงานเลี้ยงใหญทุกวัน คนยากจนผูหนึ่งชื่อลาซารัสนอนอยู
ทีป่ระตบูานของเศรษฐีผนูัน้ เขามบีาดแผลเต็มตัว อยากจะกนิเศษอาหารท่ีตกจากโตะของเศรษฐี  มแีตสนุขัมาเลยีแผลของเขา
วนัหน่ึง คนยากจนผนูีต้าย ทตูสวรรคนำเขาไปอยใูนออมอกของอับราฮัม  เศรษฐีคนน้ันก็ตายเชนเดียวกันและถูกฝงไว

เศรษฐซีึง่กำลงัถกูทรมานอยใูนแดนผตูาย แหงนหนาขึน้ มองเหน็อบัราฮมัแตไกล และเหน็ลาซารสัอยใูนออมอก จงึรอง
ตะโกนวา ‘ทานพออบัราฮมั จงสงสารลูกดวย กรณุาสงลาซารัสใหใชปลายน้ิวจมุน้ำมาแตะล้ินใหลกูสดช่ืนขึน้บาง  เพราะลูก
กำลังทุกขทรมานอยางสาหัสในเปลวไฟน้ี’ แตอบัราฮัมตอบวา ‘ลกูเอย จงจำไววา เม่ือยังมีชวีติลูกไดรบัแตสิง่ดีๆ สวนลาซารสั
ไดรบัแตสิง่เลวๆ บดันีเ้ขาไดรบัการบรรเทาใจทีน่ี ่สวนลกูตองรบัทรมาน...’ ”

เม่ือปลายป พ.ศ. 2552 และตนป พ.ศ. 2553 รฐับาลไดทำการชวยเหลอืผยูากจน
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องหน้ีนอกระบบ โดยในคร่ึงเดือนแรกของเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2552  มผีลูงทะเบียนย่ืนความจำนงขอความชวยเหลอืตามรายละเอยีดดังน้ี:-

จำนวนราย วงเงนิ (ลานบาท)
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธกส)

กรุงเทพฯ      1,510                      158
ภมูภิาค 281,157 33,062

รวม 282,667 33,220
ธนาคารออมสิน

กรุงเทพฯ   37,853   3,283
ภมูภิาค 281,835 29,409

รวม 319,688 32,692
รวม 2 ธนาคาร

กรุงเทพฯ   39,363   3,441
ภมูภิาค 562,992 62,471

รวม 602,355 65,912
(ทีม่า :   โพสต ทเูดย  ฉบับวันศุกรที ่25 ธนัวาคม  2552)

และเม่ือส้ินสุดโครงการชวยเหลอืน้ี ปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 มจีำนวน
ผลูงทะเบยีนดังน้ี

จำนวนผูขอความชวยเหลือ จำนวนหน้ี (พนัลานบาท)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 526,925 53.91
ภาคกลาง 263,215 25.93
ภาคเหนือ 195,137 21.00
ภาคใต 141,494 15.29
ภาคตะวันออก   67,939   6.64

รวม             1,194,710              122.77

เฉลี่ยหนี้ตอคน 1             102,761   บาท
(แหลงขอมูล:   กระทรวงการคลัง   ขาวจากบางกอกโพสต  ฉบับวันเสาร 13 กมุภาพนัธ
2553)

ขอมูลน้ีชางแตกตางกับรายงานของ หนังสือพิมพโพสต ทเูดย เม่ือวันท่ี 12 มนีาคม
2553  ซึง่ไดตพีมิพรายช่ืออภิมหาเศรษฐีของโลกจำนวน 10 คน (จากจำนวนทัง้หมด
1,011 คน)  ดงัน้ี

จำนวนทรัพยสิน
อันดับ               (พนัลานเหรียญ)

2009 2008 รายช่ือ             ประเทศ อายุ    2008       2009
   1 3          CARLOS SLIM HELN     MEXICO 70    35    53.5
   2 1          WILLIAM GATES III      U.S.A. 54    40    53
   3 2          WARREN BUFFET          U.S.A. 79    37    47
   4 7          MUKESH AMBANI        INDIA 52    19.5    29
   5 8          LAKSHMI MITTAL        INDIA 59    19.3    28.7
   6 4          LAWRENCE ELLISON   U.S.A. 65    22.5    28
   7      15          BERNARD ARNAULT    FRANCE 61    16.5    27.5

   8 61          EIKE  BATISTA      BRAZIL 53    7.5    27
   9 10          AMANCIA ORTEGA SPAIN 74  18.3    25
  10   6          KARL ALBRECHT  GERMANY 90  21.5    23.5

1,011’S  TOTAL  US$ TRILLION  2.4            3.6
@ BILLION  (เฉล่ียตอคน)  2.374       3.561

NUMBERS OF BILLIONNAIRES:
2005  :  691 2007  :     946 2009  :     793
2006  :  793 2008  :  1,125 2010  :  1,011
WHERE ARE THEY?  (BY REGION)
U.S.A.  :  403 EUROPE  :  248 ASIA  :  234
AMERICAS (EXC. U.S.)  :  61 MIDDLE EAST + AFRICA  :  65
(SOURCE:  FORBES;  BANGKOK POST, FRIDAY, MARCH 12, 2010)
คนไทย  3  ทานใน  LIST:            US$ BIL.
เฉลียว    อยวูทิยา           เครือ่งด่ืมชกูำลัง  “กระทิงแดง”  อนัดบัที ่208     4.1
เจริญ      สริวิฒันภักดี     เบยีรชาง   สรุาแมโขง   อนัดับท่ี 342     2.9
ธนนิทร    เจียรวนนท     ซพี ี  เจียไต   อนัดับท่ี 463     2.1
(โพสต ทเูดย  ฉบบัวันศุกรที ่12 มนีาคม 2553)

(ตอ  ฉบบัวันพฤหสับดี 1 กรกฎาคม 2010)

SOLILOQUY  -  บนกบัตวัเอง  ฉบบัที ่3
ความคิด / กระบวนคดิ /  จนิตนาการ

ความสำนึก / ตระหนกัตอชีวติ
โดย  ราฟาแอล   (17 ม.ิย. 2010)

ในตอนทายของ SOLILOQUY ฉบับที่ 2 ไดเชิญชวนสมาชิกกลุมแบงปน
พระวาจาฯ ลองชวยกันคดิ และเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอปฏริปูท้ัง 6 ขอ
ของคณุสเุทพ กล่ำทว ีโดยเฉพาะขอ 3 (การศกึษา) ขอ  4, 5, 6  (ความคิด / กระบวนคิด)
และ ขอ 2. ระบบเศรษฐกิจ

มาในฉบับน้ี  จะยังไมเสนอขอคิดของตนเอง  แตอยากจะช้ีแนะถึง  “แหลง”
ขอมูล ขอคิด ขอแนะนำแนวทางตางๆ ของพระศาสนจักรสากลมาใหพวกเราได
ลองไปคนควาอานศกึษาดูในบริบทของเรือ่ง  “ความคดิ / กระบวนคดิ / จนิตนาการ /
ความสำนึก / ความตระหนักตอชีวติ ตอคณุงามความดีของชีวติ” (ขอ 4, 5  และ 6
ของขอปฏิรปูของคณุสเุทพ กล่ำทวี)

1. ธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกสมัยน้ี  (GAUDIUM ET SPES –
ธนัวาคม ค.ศ. 1965)

+   ขอ 22 : พระครสิตเจา มนษุยใหม
แทจริง อัตถลึกซ้ึงเรื่องมนุษยจะเขาใจแจมแจงอยางแทจริงก็ตอเมื่อเรา

พจิารณาอตัถลกึซึง้เรือ่งพระวจนาตถมาเกดิเปนมนษุย เพราะอาดมัมนษุยแรกนัน้
เปนรูปแบบหมายถึง ผทูีจ่ะเสด็จมาภายหลัง คอื พระคริสตเจา พระคริสตเจาซ่ึงเปน
อาดัมใหมนัน้  ตามอตัถลกึซึง้เรือ่งพระบดิาและความรักของพระองคทีเ่ปดเผย ได
แสดงตัวมนุษยใหมนุษยเองเห็นอยางเต็มท่ี  และไดเผยใหมนุษยรถูงึกระแสเรยีก
อนัสงูสุดของเขา ........เพราะเหตุวา พระองคทรงรบัเอาธรรมชาติมนษุย  ไมใชกลนื
เอาธรรมชาตนิัน้จนหายไป  เพราะเหตุนีเ้องธรรมชาตมินษุยนีจ้งึไดรบัการยกยอง

(อานตอหนา 4)
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ใหมศีกัดิศ์รสีงูสดุภายในตัวเราดวยเหตวุาเม่ือมาเกดิ
เปนมนุษย พระบุตรของพระเจาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ไดมารวมสนทิกบัมนษุยทกุคน พระองคทรงทำงาน
ดวยมือของมนุษย ทรงคิดดวยสติปญญาของมนุษย
ทรงปฏิบตังิานดวยกำลังน้ำใจของมนุษย ทรงรักใคร
ดวยหัวใจของมนุษย .......เพราะคริสตชนไดเปน
เหมือนพระฉายาลักษณของพระบุตรผูเปนพี่หัวป
ในหมพูีน่องเปนอันมาก คริสตชนจงึไดรบั “ผลแรก
ของพระจติ” (รม 8:23) ซึง่ทำใหเขาสามารถปฏิบตัิ
ตามบัญญัติใหมแหงความรักได พระจิตน้ีแหละ
ซึ่งเปน “มัดจำ” ของมรดก (อฟ 1:14) เปนผูฟนฟู
ภายในมนุษยหมดทัง้ตัว

+   ขอ 24 : กระแสเรยีกของมนษุยมลีกัษณะเปน
ประชาคมตามแบบแผนการของพระเปนเจา

พระเปนเจาซ่ึงทรงเอาพระทัยใสทุกคนเย่ียง
บิดา ไดพอพระทัยใหมนุษยทั้งหลายรวมกันเปน
ครอบครวัเดียว  และปฏบิตัติอกนัดวยจิตใจฉันพีน่อง
.......เพราะเหตุนี้ ความรักตอพระเปนเจาและตอ
เพื่อนมนุษยจึงเปนบัญญัติประการแรกและท่ีสำคัญ
ทีส่ดุ

+   ขอ 26 : สงเสรมิประโยชนสวนรวม
........ไมวาหมูคณะใดจำตองคำนึงถึงความ

ตองการและความใฝฝน อันชอบธรรมของ
หมูคณะอื่น  โดยเฉพาะอยางยิ่งตองคำนึงถึง
คณุประโยชนสวนรวมของครอบครัวมนุษยทัง้หมด
…….แตในขณะเดียวกันก็มีการสำนึก ย่ิง ข้ึน
ถึงศักด์ิศรีอันสูงสงของบุคคลมนุษย ซึ่งประเสริฐ
กวาสิ่งใดๆ และมีสิทธิกับหนาที่ทั่วไปและละเมิด
มไิด ......ระเบียบสังคมตองถือประโยชนของบุคคล
เปนใหญเสมอ เพราะระบบส่ิงของตองอยูใตระบบ
บุคคล และกลับกันไมได ......ระบบที่ตองพัฒนา
ใหเจริญย่ิงๆ ขึ้น ตั้งรากบนความจริง สรางข้ึน
บนความยุตธิรรม บำรงุใหเติบใหญดวยความรักและ
ตองไดเสรีภาพเปนเคร่ืองทำดุลยภาพใหสมบูรณ

อยางมีมนษุยธรรมย่ิงๆ ขึน้ ......พระจติของพระเปนเจา
ซึ่งทรงนำกระแสเวลา และเปลี่ยนโฉมของโลกดวย
พระญาณสอดสองอยางนาพศิวง

+   ขอ 28 : ความเคารพ และรกัศตัรู
เราตองเคารพและรักแมกระท่ังคนท่ีคิดหรือทำ

ไมเหมือนกับเราในเร่ืองสังคม การเมือง และศาสนา
......อันท่ีจริง เปนความรักน้ันเองที่กระตุนใหศิษยของ
พระคริสตเจาประกาศใหมนุษยทุกคนรูถึงความจริง
ที่ชวยใหรอด แตเราตองแยกความหลงผิดกับคน
หลงผิด; ความหลงผิดน้ัน เราตองประณาม สวนคน
ทีห่ลงผดิน้ัน เราประณามไมได เพราะเขายงัคงมีศกัด์ิศรี
เปนบุคคลคนหน่ึงอยูเสมอ ......พระคริสตเจาทรงสอน
เราใหอภยัความผิดของผอูืน่เสมอ  และทรงส่ังใหเรารัก
แมกระท่ังศัตรูทุกคน
2. บทเทศนในมสิซาแรก  มสิซารบัตำแหนงของสมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 – เมษายน  ค.ศ. 2005

ชวีติท่ีแทจริง
และในท่ีซึ่งพระเจาไดเปนท่ีประจักษเทาน้ัน

ชีวิตที่แทจริงจึงจะเร่ิมตนได เมื่อเขาไดพบกับพระเจา
ทรงชีวติในพระคริสตเจาเทานัน้ เราจึงจะรจูกัวา ชวีติคอื
อะไร เราไมไดเปนผลผลิตท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญ หรือ
ไรความหมายของวิวัฒนาการของโลกมนุษย

เราแตละคนเปนผลจากพระดำริของพระเจา
เราแตละคนมาจากพระประสงคของพระองค
เราแตละคนเปนที่รักของพระองค
เราแตละคนเปนบุคคลท่ีจำเปน (ในแผนการของ

พระเจา)
ไมมีอะไรจะงดงามไปกวาการไดรูสึกวาไดรับ

อะไรแปลกใหมที่ไมไดคาดฝน
ในพระวรสารจากการท่ีไดพบพระครสิต
ไมมอีะไรจะงดงามไปกวาการไดรจูกัพระองค
และไดพูดจาแบงปนใหผูอื่นไดฟงถึงมิตรภาพ

ที่เรามีกับพระองค
(สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16)

การแพรธรรมทีม่ปีระสิทธิภาพ 36 วธิี
(วธิทีี ่2)

ครสิตงัคนหนึง่เลาใหฟงวา “เยน็วนัหนึง่ ดฉินั
ไปตลาดสด เดินซ้ือของไปเร่ือยๆ หันไปมอง
ทางซายก็พบคุณพอปลัดวัดนุงกางเกงขาส้ัน
สวมเส้ือยืดและรองเทาแตะ ยนืจองมองอย ูตอนน้ัน
ไมรูวาจะทำอยางไรดี จะยกมือไหวทักทายก็รูสึก
ไมเหมาะ กลวัแมคาจะวานีน่ะหรือคณุพอ (พระสงฆ)
แตงตัวไมเรียบรอยเลย แตเจอหนากันจังๆ ก็เลย
ไดแตยิ้มแหยๆ แลวก็เดินกลับบาน นั่งนึกวา
นี่ เราทำถูกตองหรือไม  คุณพอจะหาวาไมให
ความเคารพหรอืไม”
………………………………

จากกรณีดังกลาว เปนเหตุใหไดแนวทางในการ
แพรธรรมท่ีมีประสิทธิภาพวิธีที่ 2 คือ “พระสงฆควร
แตงกายอยางเหมาะสมนาเลื่อมใส” ซึ่งกลุมตัวอยาง
ทีไ่ดรบัจากการสัมภาษณแบบบันทึกการศกึษารายกรณี
(case study) ไดเสนอวา ชุดแตงกายของพระสงฆ
ทำใหผทูีพ่บเหน็เกิดความเล่ือมใส บางคนอาจจะกลับใจ
และอยากใหลูกรับศีลลางบาป ใหเรียนในโรงเรียน
คาทอลิก ตอไปจะไดเขาบานเณร ไดเปนพระสงฆ หรอื
จะดีอยางย่ิงถาไดเปนพระสังฆราชก็ดวยชุดแตงกาย
โดยเฉพาะเสื้อหลอซ่ึงพระสงฆเทาน้ันท่ีมีสิทธิแตงได
กลุมตัวอยางสรุปแนวทางการแตงกายของพระสงฆวา

คณุพอวัชศิลป  กฤษเจรญิ
สนามความคิด
งานแพรธรรม
(ใครมกีจิกรรมดีๆ เขยีนมาแบงปนกนัไดที ่“สนามความคดิ”  อดุมสาร
122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรือ  watchasin_k@hotmail.com)

“ไมจำเปนตองสวมเส้ือหลอตลอดเวลา แตงาน
ที่ควรสวมเส้ือหลอ ไดแก งานฉลองวัดและงาน
ในหนาท่ี (งานโรงเรียน งานพิธทีางศาสนา) งานกีฬา
ควรสวมชุดกีฬา สวนชุดลำลองควรเปนเส้ือเช้ิต
คอต้ังสีออน ตดิกางเขน ใชในการประชมุงาน หรอื
งานท่ีไมเกีย่วกบัศาสนา ไมควรสวมเส้ือยดื กางเกง
ขาส้ัน รองเทาแตะ เม่ือออกไปนอกสถานท่ี”

จาก ยอหน บอสโก สรุพล จติตอำไพ

3. ความรักในความจริง (สมณสาสนของสมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16) – มถินุายน ค.ศ. 2009

+   ขอ 18 : ......แตตองพึง่พระครสิตเจาแตเพยีง
ผเูดียว ซึง่กระแสเรียกท่ีแทจริงและการพัฒนามนุษย
แบบบูรณาการจะตองมุงไปหาพระองค ......เพราะ
ในพระวรสาร  องคพระคริสต  “ทรงเผยแสดงใหเห็น
ถึงความเปนมนุษยที่แทจริงของพระองค ในการ
ไขแสดงรหัสธรรมของพระบิดา และความรักของ
พระองค” “สิ่งท่ีพระศาสนจักรมีคุณสมบัติจำเพาะ
ของตน  นัน่คอื  ภาพรวมของมนุษยและของมนุษยชาติ”
เพราะพระเจาทรงตอบรับแกมนุษย มนุษยก็ไมอาจ
ปฏิเสธท่ีจะเปดใจตนเองใหกับกระแสเรียกของ
พระองคเพือ่พฒันาตนเอง .....กระแสเรียกของครสิตชน
ตอการพัฒนาจึงหมายถึงการพัฒนาท่ีเปนท้ังมิติ
ธรรมชาติ และเหนือธรรมชาติ

+   ขอ 19 : ……พระองคทรงเช้ือเชิญใหเรา
คนหามิติอื่นๆ ของบุคคลมนุษยดวย ประการแรก
ตองสำรวจความต้ังใจ ประการท่ีสอง ใหเราสำรวจ
ความคิด

+   ขอ 29 : ......มนุษยมใิชอะตอมท่ีสญูหายไป
ในจักรวาล  เขาเปนสิง่สรางของพระเจา  ซึง่พระเจา
ทรงพอพระทัยมอบวิญญาณอมตะให และทรงรักเขา
เสมอ .....เนื้อหาสำคัญของเอกสารพระศาสนจักร
ที่ เสนอมาใน 3 ขอขางตนนี้ ตองการจะเนนถึง
ความจรงิทีว่า  “มนษุยเปนสิง่สรางประเสริฐสดุ” และ
พระองคตองการสวนรวมของมนุษยทุกคนท่ีจะ
“ตองานสราง” (co-creation) ของพระองค ดวยงาน
กิจการ กิจกรรม ของเรา ตามหนาที่รับผิดชอบ
ในสาขาอาชีพตางๆ ตามท่ีเราถนัด และเจริญชีวิต
ของเราตามแบบอยางขององคพระเยซูคริสตเจา และ
โดยการนำของพระจิตเจา

วนัละกาวกบัพระเยซู (ตอจากหนา 3)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับท่ี 27 ประจำวันท่ี 4-10 กรกฎาคม 2010 หนา 5

ตอนท่ี 78

“มีเรื่องอยางนี้ในโลกดวยหรือ?”

วา 60 ปมาแลว ณ วดัสวยงามคลาสสิก อนัเปน
วัดของชุมชนชาวจีนที่ตลาดนอย คุณพอมิสชันนารี
ชาวฝรั่งเศส กำลังสอนคำสอนชายหนุมผูเตรียมตัว
รับศีลลางบาป แตเขาเรียนไมไหวเพราะภาษาไทย
ที่ไมคุนเคยของคุณพอฝรั่งผสมกับเรื่องราวคำสอน
ทองจำอันยากลำบากของคริสตัง ทำใหคุณพอเอ็ดเขา
เชิงกระตุนใหตั้งใจเรียนวา “ถาจำบทสวดไมได พรุงนี้
กไ็มตองมาเรียนอีก !”

เขากลับไปเลาใหแฟนสาวฟงอยางทอใจ อยางไร
กต็ามเขาตองการเปนคริสตังเพ่ือแตงงานกับหญิงคริสตัง
ทีต่นรกั หญิงสาวใหกำลังใจแกเขาวา “คณุพอไมไลเธอ
หรอก ทานลองใจเธอ พรงุน้ีกลับไปหาทานเรียนคำสอน
ตอเถอะ” เขาเช่ือหญิงท่ีตนรัก

เม่ือถึงวันแตงงาน เชานั้นคุณพอโปรดศีลลางบาป
แกหนุมนอยหนาพระแทน แลวก็ประกอบพิธีแตงงาน
ใหแกทั้งสองอยางเรียบงาย สงบเงียบเพราะไมมีใคร
อยูในวัดใหญหลังนั้นเลย ยกเวนแมของสาวนอยเพียง
คนเดยีวทีม่ารวมพิธขีองลูกสาวคนเลก็ นางไมเรยีกรอง
เงนิทองจากชายยากจนผนูัน้ ขอเพียงอยางเดยีวคอืใหมา
รับศีลลางบาปเปนคริสตัง และแตงงานตามจารีต
อยางถูกตองหนาพระแทนเฉพาะพระพักตรพระเปนเจา
นางดีใจท่ีเหน็ลกูสาวไดแตงงานถูกตองตามจารีต ลกูเขย
มาเปนคริสตังและรับศีลแตงงานตามที่พระศาสนจักร
สอน

ในวันที่เราไมมีอะไรเลยในชีวิตยกเวนความรัก
พระเปนเจาประทานพิธีอันศักดิ์สิทธิ์แกคนยากจน
อยางเราใหไดภาคภูมิใจในวันแตงงาน ซึ่งเปนสาระ
สำคัญและคุณคาความหมายอันสูงสุด แมไมมีใครรับรู
รับเห็น แตพระองคเปนผูทรงรับคำสัญญาแหงรักของ
เราสองคนเอาไว

ทัง้สองเดินขึน้ไปเซ็นชือ่ในสมดุทะเบียนศลีสมรส
บนบานคุณพอ ขณะเดินลงบันไดสวนทางครูคำสอน
ของวัด ครคูำสอนหยดุทกัทายวา “ดนีะ มารับศลีลางบาป
แตงงานอยางถูกตอง พระจะอวยพรครอบครัวของคุณ
ทั้งสองใหเจริญกาวหนาประสบความสำเร็จในชีวิต
ครอบครัว ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวใหม

ดวย...แลวนีจ่ะไปไหนกันตอละ?”
ทั้ ง ส อ ง ตอบก ลั บอ ย า ง

ราบเรยีบวา “ออ...จะกลบับานเลย”
“กลับไปทานเล้ียงแตงงานกับ
ญาติๆ หรือ?” ครูคำสอนถามตอ
ทั้งสองพูดอยางกลาหาญ และ
ไมรูสึก เปนเรื่องนาอายหรือ
ไมอายแตอยางใด “เปลา...เรา
จะกลบัไปทำงาน ไมไดมงีานเลีย้ง
อะไร” “หา...!” ครูคำสอนอุทาน
“มีเร่ืองอยางน้ีในโลกดวยหรือ?
แตงงานแลวจะกลับบานไป
ทำงานตอ...ไมเปนไร ขอใหมคีวามสุขนะ”

สองสามี-ภรรยาใหม เดินไปยังปายรถเมล
หนาปากซอยวัดแลวก็ขึ้นรถเมลกลับบานไปทำงาน
ในวันแตงงานของเขาท้ังสองอยางเรียบงาย จะมีความคิด
ในใจอันใดของทั้งสองเราไมอาจรูได  นอกเสียจาก
เราเช่ือวาการแตงงานอยางถูกตองประสาคริสตัง
เพียงอยางเดียวเทานั้น ที่ทำใหเขาทั้งสองดูเหมือนวา
วันแตงงานมีบางอยางที่มีคาความหมายเกินกวา
จะประกาศออกมาได เพราะในสังคมคนรวย ผูคน
เขาประกาศดวยงานเล้ียงหรูหรา และความมีหนามีตา
จำนวนแขกเหร่ือทีม่ารวมงาน แตหลายครอบครัวเหลานี้
กจ็บลงดวยการหยาราง เปนแผลใจท้ิงไวในครอบครวั

“มีเรื่องอยางน้ีในโลกดวยหรือ?” อันเปนคำอุทาน
ของครูคำสอนคนน้ันไมไดเปนคำดูถกูดแูคลนแตอยางใด
เขาคงเพียงอยากจะพูดวา “เดี๋ยวนี้ยังคงมีคูแตงงาน
หัวใจเพชร ที่เห็นคุณคาการมารับศีลสมรสตอหนา
พระแทน ตั้งใจมาเรียนคำสอนกับคุณพอ และมองวา
สิง่เหลาน้ีคอืสาระสำคัญย่ิงกวางานเลีย้ง หรอืแครปูถาย
สวยๆ ในสตูดโิอจดัฉากอยอูกีหรอื?” เขาคงเพียงแตทึง่
ในความเชื่อของหนุม-สาวยากจนคูนี้ ที่รูจักเขามาพ่ึง
พระเปนเจา ยอมรับเอาของประทานสงูสง คอืศลีแตงงาน
อันประเสริฐ มาเปนคำประกาศรบัรองการแตงงานของ
เขา แทนทีจ่ะเปนงานเลีย้งหรหูรา ชดุววิาห ทีเ่ชามาสวมใส
ราคาแพง เม่ือกลับมาถึงบานส่ิงท่ีตรงกับคำอุทานของ
ครูคำสอนผูนั้นย่ิงนาพิศวงข้ึนไปอีก คือท่ีบานน้ันไมมี
แมแตเตียงนอน ทีจ่ะเริม่ครอบครัวใหม ไมมเีคร่ืองเรอืน
หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดเลย วันรุงขึ้นคุณแมของ
หญิงสาวมาเย่ียมเยียนดวยความรักลูกสาว นางกลับออกไป
และกลับมาอีกครัง้หน่ึงพรอมกบั เขยีงไมมะขาม 1 อนั
มดีปงตอทำอาหาร และปบ 2 ใบ เอาไวใสคอนหาบน้ำ
เขามาใชในบาน นางคงอยากซ้ืออะไรตอมิอะไรอีก
หลายอยางอนัจำเปนใหลกูสาวไดเริม่ตนครอบครัวใหม
แตเพราะความยากจนก็คงซ้ือไดเพียงท่ีคิดวาจำเปน
ที่สุดเทานี้กอน เทานี้ก็เทานี้... แลวความรักที่ทั้งสองมี

กท็ำใหครอบครวัใหมของเขาดำเนินตอไปอยางกลาหาญ
เพียงแตพวกเขากลาหาญในองคพระผเูปนเจาท่ีพวกเขา
ยึดเปนท่ีพึ่งไววางใจ.... “ยังมีเรื่องอยางนี้ในโลกดวย
หรือ?”…

ครูคำสอนคนน้ันจากโลกน้ีไปแลว เขาอายุไมยนืยาว
พอจะเห็นเร่ืองราวประหลาดท่ีไมนาเช่ือวาจะมีในโลก
วาบั้นปลายชีวิตของหนุม-สาวคูนี้ ที่ซื่อสัตยตอกัน
จนวนัตายมีลกูและหลานใหชืน่ชมความสำเรจ็หลายคน
เหนืออื่นใดหนุม-สาว คูนี้ยามชราไดนั่งรถที่ลูกๆ ขับ
พาไปรวมมิสซาที่ลูกชายของเขาเปนพระสงฆผูถวาย
ไดรบัศีลฯ จากมอืลกูชายทุกอาทติยอิม่ใจในพระเปนเจา
ทีเ่ขารกั และซือ่สตัย ตัง้แตวนัน้ันท่ีเขาท้ังสองน่ังรถเมล
ตั้งใจไปรับศีลลางบาป และเปนครอบครัวท่ีสมบูรณ
ดวย “ศีลแตงงานอันศักดิ์สิทธิ์” หนาพระแทนของ
พระเปนเจา

ใครเลาจะรับรองการแตงงานของเราวาถูกตอง
อยางท่ีสดุ?

ใครเลาจะเชื่อวาศีลแตงงานเปนสาระสำคัญที่สุด
ของการประกาศรับรองตอชีวิตครอบครัวของเรา?

ทกุวันน้ี...ยงัมีคนท่ีมคีวามเชือ่เชนนีอ้ยอูกีหรือ?

ก

*โยเซฟคูหม้ันของพระนางเปนผูชอบธรรม
ไมตองการฟองหยาพระนางอยางเปดเผย จึงคิด
ถอนหม้ันอยางเงียบๆ ขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึง
เรือ่งนีอ้ยทูตูสวรรคขององคพระผเูปนเจา กม็าเขาฝน
กลาววา “โยเซฟ โอรสกษัตรยิดาวิด อยากลัวท่ีจะรับ
มารียมาเปนภรรยาของทานเลย.....” (มธ 1:18-25)

* ผจูดังานเล้ียงไดชมิน้ำท่ีเปลีย่นเปนเหลาองนุ
แลว ไมรวูาเหลานีม้าจากไหน แตคนรับใชที่ตักน้ำ
รูดี ผูจัดงานเลี้ยงจึงเรียกเจาบาวมาพูดวา “ใครๆ
เขานำเหลาองุนอยางดีมาใหกอน เมื่อบรรดาแขก
ดื่มมากแลวจึงนำเหลาองุนอยางรองมาให แตทาน
เก็บเหลาอยางดีไวจนถงึบัดน้ี” (ยน 2:1-12)
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เราอาจเคยไดยินเร่ืองราวของผูที่ละท้ิงความเช่ือ เพราะเขาคิดวาพระเจา
มิไดทรงตอบสนองคำอธิษฐานภาวนาของเขา หรือคิดวาพระเจามิไดทรง
ปกปองครอบครัวของเขา มิใหเผชิญกับสิ่งที่เลวราย เขาจะพูดวา “พระเจา
ทรงปลอยใหเร่ืองน้ีเกิดข้ึนมาไดอยางไร?” เขาหันหลังใหกับพระเจา เขารูสึก
เหมอืนกับวา พระเจาไดทรงทอดท้ิงเขา

พระเจาทรงเรียกชาวอิสราเอลใหพนจากการเปนทาส แตชาวอิสราเอล
กลับหันหลงัใหกบัพระองค เขากลบัไปนมสัการบาอลั พระเทจ็เทยีม แมชาวอิสราเอล
จะหนัหลงัใหกบัพระเจา แตพระองคกม็ไิดทรงละทิง้พวกเขา พระเจาทรงซ่ือสตัย
ตอพันธสัญญา อาศัยประกาศกโฮเชยาพระเจาทรงเผยแสดงพระองคดังเชน
สามีผพูยายามชวยใหภรรยาทีไ่มซือ่สัตยกลบัไปยงัทะเลทราย เพือ่พวกเขาจะได
สนใจกับพระองคเหมอืนเมือ่ครัง้กระโนน และในพระวรสารเราจะเหน็วาพระเจา
พระองคนี ้เดชะพระคริสตเจา ทรงแสดงพระเมตตาและทรงรักษาสตรผีเูจ็บปวย
และปลอบใจบิดาผูไดสูญเสียบุตรสาว ทั้งสองแสวงหาความชวยเหลือจาก
พระคริสตเจา และไวใจวาพระองคทรงบำบัดรักษาเขา ทัง้สองไมแนใจวาจะไดรบั
พระพรทีเ่ขาตองการ แตเขาท้ังสองกว็อนขอดวยความเชือ่ และพระเยซเูจากท็รง
ตอบสนองความเช่ือของเขาทัง้สอง

เราก็ยังหันไปหาพระเจาพรอมกับความตองการของเรา ดังเชนชายและ
หญิงในพระวรสาร บางคร้ังพระเจาทรงตอบสนองคำอธิษฐานภาวนาของเรา
ตามท่ีเราหวังไว แตมิใชคำอธิษฐานแตละครั้งของเราจะไดรับการตอบสนอง
ดังท่ีเราตองการ และคาดหวังไวอยางปจจุบันทันดวน และเปนการลอใจเรา
ใหโยนความผิดไปใหกบัพระเจา โดยคดิวาพระองคทรงหนัพระพักตรไปจากเรา
แตอันท่ีจริงแลว พระองคมิไดทรงกระทำเชนน้ันเลย พระเจายังทรงแสวงหา
ความรักของเรา ในสวนของเรา พระเจายังทรงเรียกรองใหเราไววางใจวา
พระเจาจะทรงหวงใยและทรงพระเมตตาตอเราเสมอ

เชือ่มัน่ในความรักของพระเจา

บทอธิษฐานภาวนา

เชือ่มัน่ในความรักของพระเจา
“ลกูเอย ทำใจดีๆ ไว ความเชือ่ของทาน ชวยทานใหรอดพนแลว”

(มทัธิว 9:22)

บ.สันติสุข
www.salit.org

ขาแตพระเยซูเจา โปรดทรงประทานความเช่ือม่ัน
อันลึกซ้ึงในพระองค เพื่อลูกจะไดไมหันเหไปจากพระองค
เมือ่ลกูตองเผชญิกบัความยากลำบาก แตใหลกูมคีวามเช่ือมัน่วา
พระอานุภาพของพระองคสามารถสัมผัสชีวิตของลูก และ
ในท่ีสุด พระองคจะทรงบำบัดรักษา ดังท่ีพระองคเทาน้ัน
ทรงกระทำได อาแมน

เข็มนาฬิกา
บัตรเชิญใบน้ีแปลกกวาทุกใบท่ีเคยไดรับ
แตก็คิดวาคนเชิญตองพิถีพิถันในการเลือกบัตรอยูแลว
คงไมใชเดินไปถึงก็เลือกซ้ือใบท่ีใกลมือท่ีสุด
ทวากอนอ่ืนคงตองดูรูปรางสีสันแบบตัวอักษร
แลวนั้นตองพิจารณาขอความบนบัตร
สัน้แตกินใจอานแลวโดนใจสงใหคนสำคญัตองซ้ึง
ไมวาจะอวยพรวันคลายวันเกิดวันครบรอบวันเทศกาล
ยงัไมพอยงัตองคำนึงนิสยัใจคอความชอบรสนิยมผรูบั
รบัเม่ือไรตองตะลึงนกึไมถงึถกูอกถูกใจ “ใชเลย”
สนนราคาบัตรไมตองคดิไมตองคำนวณ
ใชวาจะสงกันทุกวนัอาทิตยทกุเดือนก็หาไม
คณุคาทางใจตีเปนเงนิเปนทองไมไดอยแูลว...
แตบตัรใบน้ีเปนการดเชญิรวมงานมงคลสมรส
ทั้งท่ีรูปรางหนาตานาจะเปนบัตรอวยพรแบบยอนวัย
บัตรทรงกลมดานหนาเปนรูปหนาปดนาฬิกาตัวเลขเดนชัด
เขม็ส้ันเข็มยาวสีเขมขบักบัสพีืน้เห็นไดแตไกล
บนเข็มส้ันชื่อเจาบาวบนเข็มยาวช่ือเจาสาว
ดานหนาเลขสามมีชองบอกเดือนบอกวนัท่ี “มถิุนายน 21”
ใตเลขสิบสองมเีขยีน “เม่ือสองคนใชเวลาเดียวกัน”
เปนนยับอกความยินยอมความมงุม่ันความต้ังใจของชวีติคู
เร่ิมต้ังแตวันท่ี 21 มถินุายน 2553 เปนตนไป...

อนัท่ีจริงหากมองใหลกึลงไปกวาน้ัน
บตัรใบนีไ้มเพียงแคเชญิญาตผิใูหญเพือ่นสนทิมติรสหายมารวมงาน
หากแตยังประกาศเปนทางการใหทุกคนรับรูเปนสักขีพยาน
ชีวิตเขาและเธอจะเปลี่ยนไปถึงแกน
ตัง้แตนีไ้ปชีวติเขามีความหมายเพราะชวีติเธอ
ตัง้แตนีไ้ปชีวติเธอมีความหมายเพราะชวีติเขา
เขาเปนสามีไดเพราะมเีธอเปนภรรยา
เธอเปนภรรยาไดเพราะมเีขาเปนสามี
ดัง่เข็มสัน้เขม็ยาวบนหนาปดนาฬิกา
ประสานกันช้ีบอกช่ัวโมงช้ีบอกนาทีทัง้วันท้ังคืน
จะมีแคเข็มสั้นก็รูไดแคชั่วโมงจะมีแคเข็มยาวก็รูไดแคนาที
ตัง้แตนีไ้ปมีเขากต็องมีเธอมเีธอกต็องมีเขา
เพราะความรกัหลอมชวีติเขาชีวติเธอใหเปน “ชวีติเรา”
และถึงแมนวิถีอาชีพการงานของเขาของเธอจะตางกัน
กระท่ังท่ีทำงานตารางเวลางานการเดินไปกลับ
แตความรกัยงัคงรวมใจเขาและใจเธอใหเปนหน่ึงเดยีวแนบแนน
ดัง่ปลายเข็มส้ันเขม็ยาวของนาฬกิาทีห่มุนไปตางจงัหวะตางระยะ
คอยชี้บอกเวลาไปท่ีตัวเลขรอบหนาปดนาฬิกาทั้งวันทั้งคืน
แตอีกปลายหนึ่งมีแกนยึดกันไวที่ใจกลางหนักแนนแตก็พลิ้วเบา
บอกใหรวูาชีวติแตงงานไมใชการสิน้สุดของอสิรภาพ
หากแตเปล่ียนจากอิสรภาพเธออิสรภาพเขาเปน “อิสรภาพเรา”
เพราะแกนแทของอิสรภาพไมอยูในการเปนอิสระ “จาก”
หากแตเปนอิสระ “เพื่อ” เพ่ือเธอเพื่อเขาเพื่อเรา
จากอิสรภาพท่ีแคบและเห็นแกตัวกลายเปนอิสรภาพไรขอบเขต...

บัตรเชิญรูปหนาปดนาฬิกาสำหรับแขกเหร่ือหมดเปาหมายแลว
อยางมากก็เก็บไวเปนที่ระลึกเคียงคูกับของชำรวย
แตสำหรับเขาและเธอยังมีคุณคายังมีความหมายตอไป
ทกุครัง้ท่ีมองทกุครัง้ท่ีเห็น
นอกจากจะเตือนความทรงจำของวันเวลาเดือนปประวัติศาสตรแลว
ยังคอยตอกย้ำคอยบอกคอยแนะคอยกำชับ
“หากไมมีเธอ ฉันอยูไมได”...
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จากน้ันพระอคัรสังฆราชฟรงัซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เปนประธานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ปดปพระสงฆ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ในหัวขอ “ศีลมหาสนิท
ศนูยกลางชีวติครอบครวัและชีวติสงฆ” พธิบีวชพระสงฆ
คุณพอยอแซฟ สุพัฒน หลิวสิริ พิธีศีลสมรสของ
คสูมรสใหม ฉลองคสูมรสครบ 50 ป 40 ป และ 25 ป
เม่ือวันท่ี 12 มถินุายน ค.ศ. 2010 ทีอ่าสนวิหารอัสสัมชัญ
บางรัก

คณุพอสานิจ สถะวีระวงส อปุสงัฆราช กลาวแสดง
ความยนิดีกบัพระสงฆใหม และคแูตงงาน และผรูือ้ฟน
การแตงงาน “บคุคลแรกทีจ่ะตองกลาวแสดงความยนิดี
คือพระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู พวกเราคณะ
พระสังฆราช พระสงฆ นกับวชชาย-หญิง และสัตบุรษุ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอรวมแสดงความยินดีกับ
พระคุณเจาท่ีไดรบัพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานดอกไมโอกาสบวชเปนพระสงฆครบ 50 ป
ถือเปนเกียรติอยางสูงสำหรับพระคุณเจาและสำหรับ
พระศาสนจักรแหงอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอรวมยนิดี
และขอบคณุพระเจาในโอกาสน้ีรวมกับพระคุณเจาดวย

สำหรับคุณพอนองใหม คณุพอสุพฒัน หลิวสิร ิพวกเรา
ขอรวมแสดงความยนิดี วนัน้ีถอืเปนวันสำคญัสำหรับคุณพอ
และพระศาสนจกัรโดยสวนรวม เพราะเปนวนัทีค่ณุพอ
ตดัสินใจอยางเด็ดขาดท่ีจะกาวเขาสชูวีติพระสงฆเพ่ือรับใช
พระเจาและพระศาสนจักรแหงอัครสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ
อยางเต็มตัว การตัดสินใจถือเปนความกลาหาญ เด็ดเด่ียว
และเปนการยากที่ชายหนุมคนหนึ่งท่ีนาจะมีอนาคต
ทีร่งุโรจน สกุใส มกีารงานอาชพีทีก่าวหนาในทางโลก
ก็ยอมท้ิงมา เมื่อกาวเขามาแลวก็ตองเดินหนาตอไป
เหมือนที่คุณพออาวุโสทานหน่ึงท่ีชอบสอนนองๆ
“จบัคันไถแลวก็อยาเหลียวหลัง” พวกเราพระสงฆรนุพ่ีๆ
และสัตบุรษุทุกคนขอรวมเปนกำลังใจ พวกเราพระสงฆ
จะเดินไปพรอมๆ กบัคณุพอสเูขากัลวารโีอ

สำหรับคูแตงงานท่ีเขาสูพิธีแตงงานคร้ังแรก และ
คร้ังเดียวในชีวติดวย รวมทัง้คแูตงงานท่ีเขาสพูธิรีื้อฟน

การแตงงานในวันน้ี พวกเราขอรวมแสดงความยินดีกบั
พวกทานทุกคู แมวาพิธีแตงงานจะจัดรวมกับพิธีบวช
พระสงฆ  ก็ไมไดทำใหศักด์ิศรีของการแตงงาน
ในปครอบครัวมีความสำคัญลดนอยลง ศีลศักด์ิสิทธ์ิ
ทั้งสอง คือ ศีลบวชและศีลแตงงานจะตองเปนสิ่งที่
เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน เพราะการแตงงานสามารถสราง
พระสงฆไดในอนาคตและพระสงฆกจ็ะชวยใหการแตงงาน
ดำเนินตอไป รปูแบบชีวติถูกเรยีกรองดวยเงือ่นไขเดยีวกนั
คอืความซ่ือสตัยตอกนัและกัน และซ่ือสตัยตอพระเปนเจา
สำหรับสถานการณในโลกปจจุบนั ความซ่ือสัตยเปนส่ิง
ทีท่าทายเปนอยางยิง่ แตทกุอยางทำไดเม่ือเกดิจากความ
พยายามของตัวเราเองบวกกับพระหรรษทาน”

พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ มอบใบพรพระสันตะปาปา
ใหแกคูแตงงานและผูร้ือฟนการแตงงาน พระคารดินัล
มอบรูปปนครอบครวัศักด์ิสทิธ์ิ ใหแกทกุคแูตงงาน

พระสงฆใหมรบัพวงมาลยัจากพระคณุเจาเกรยีงศกัดิ์
จากน้ันคุณพอสุพฒัน หลิวสิร ิพระสงฆใหม กลาว

ขอบคุณพระคุณเจา พระสงฆ และสัตบุรุษท่ีมารวม
ในพิธี

พระคุณเจาเกรียงศักดิ ์ปราศรัยและกลาวปดปพระสงฆ
“พระคารดนิลัไมเก้ิล มชียั กจิบญุช ูพระคณุเจาสงัวาลย
ศรุะศรางค พระสงฆอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นกับวช
ชาย-หญงิ และพีน่องทีร่กั วนันีอ้คัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ
จดัพิธมีสิซาบูชาขอบพระคุณโอกาสส้ินสุดงานเฉลิมศก
สังฆภาพ หรือปพระสงฆ ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ไดโปรดใหจัดขึ้นเปนเวลาตลอด 1 ป
ทีผ่านมา และสำหรบัอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ของเราน้ัน
งานเฉลิมศกสังฆภาพ หรอืปพระสงฆสิน้สุดลงในวันน้ี
ก็สามารถพูดในนามของพ่ีนองทุกทานท่ีอยู ณ ที่นี้วา
เปนชวงเวลาแหงความช่ืนชมยินดีตลอดปพระสงฆ
ที่ผานมา พวกเราเองเปนพระสงฆก็สำนึกวาเปนปแหง
พระพรจากพระเจาผานทางพระศาสนจักร ผานมาทาง
พี่นองพระสงฆดวยกันเอง รวมท้ังจากบรรดาสัตบุรุษ
ครสิตชน ทัง้ฆราวาส นกับวช ทีไ่ดแสดงออกตอพวกเรา
พระสงฆ ทั้งหมดนี้จะอยูในความทรงจำของพวกเรา
พระสงฆทุกคนตลอดไป เรารูวาพวกทานรักพระสงฆ

พวกทานตองการพระสงฆ และสวดภาวนาเพือ่พระสงฆ
ใหการสนับสนุนพระสงฆในทุกๆ ดาน และพวกเรา
ก็เช่ือวาจากน้ำใจดีเหลาน้ีพวกเราพระสงฆเองมีความ
สำคญั  ความสมัพันธและความย่ิงใหญคอืสงัฆภาพของ
พระคริสตเจา ดวยเหตุนี้พวกเราพระสงฆจึงสำนึกถึง
พันธกิจอนัย่ิงใหญที่เราแตละคนไดรับเรยีกมาใหรับใช
เม่ือวานน้ีระหวางการเขาเงียบเดือนมิถุนายนท่ีผานมา
พอไดเชิญชวนพระสงฆของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ทุกคนใหรื้อฟนการถวายตัวแดพระเปนเจาอีกครั้งหนึ่ง
เพ่ือใหชีวิตของพวกเราพระสงฆอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เปนการรับใชพี่นองทุกคนในดานอภิบาล
และการประกาศขาวดีดวยจิตตารมณความรักของ
พระเยซูเจาผูอภิบาลท่ีดีเพื่อมอบเปนของขวัญจาก
พระสงฆทุกองคแกพี่นองทุกคนในอัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ โอกาสสิน้สดุงานเฉลิมศกสงัฆภาพ หรือการ
ปดปพระสงฆ และในวันน้ีนับเปนความยินดีพิเศษ
อีกวันหน่ึงที่พระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู ไดรับ
พระราชทานดอกไมจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี เนือ่งในโอกาสสุวรรณสมโภช (50 ป)
ของการบวชเปนพระสงฆของพระคณุเจา ขอใหพีน่อง
รวมกนัปรบมอืแสดงความยินด ีและในวนันีอ้คัรสงัฆมณฑล
กรงุเทพฯ ของเรากม็พีระสงฆใหมอกี 1 องค คณุพอยอแซฟ
สพุฒัน หลวิสริ ินบัเปนความยนิดสีำหรบัสมาชกิทกุคน
ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รวมท้ังคณะสงฆของ
อัครสังฆมณฑลดวย สำหรับพอเปนพระสงฆองคแรก
ทีพ่อบวชให เปนพระสงัฆราช 3 ปเพิง่จะไดบวชพระสงฆ
1 องค ขอบคุณพระเปนเจาท่ีประทานของขวญัช้ินพิเศษ
นี้ใหแกเราอัครสังฆมณฑลในโอกาสปดปพระสงฆนี้
พอเปนผโูปรดศลีลางบาปใหเขา ขอใหคณุพอเปนพระสงฆ
ที่รักและรับใชพี่นองทุกคนตลอดไป และขอใหพี่นอง
ไดตอนรับพระสงฆใหมนี ้ชวยประคบัประคองใหพระสงฆ
ไดอทุศิชวีติเพือ่จะไดรกัพระเจา รกัพีน่อง ดวยจติตารมณ
ความรักของพระเยซูเจาผูอภิบาลท่ีดี  ขอพระเจา
ประทานพรแดพระสงฆใหมนี้

ในโอกาสปดปพระสงฆนี้ทางอัครสังฆมณฑล
(อานตอหนา 8)

ดวยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  50 ปของการบวชเปนพระสงฆเมื่อความไดทราบฝาละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานดอกไมเพ่ือมอบใหแดพระคารดนิลัไมเก้ิล มชียั กจิบุญชู ในวันน้ี ขาพระพุทธเจาอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในนามของคณะสงฆ นักบวชชาย-หญิง  และมวลคริสตชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รูสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เปนลนพน และจะเทดิทูนไวดวยเกลาดวยกระหมอมอยางหาท่ีสุดมิได ดวยเกลาดวยกระหมอมขาพระพุทธเจาอัครสงัฆราชฟรงัซิสเซเวียร เกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณชิ ประมขุ
แหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ผูแทนพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อัญเชิญดอกไมพระราชทานมอบแดพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช กลาวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู รับดอกไมพระราชทานจากผูแทนพระองคสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีพระปฏิสันถารกับผูแทนพระองค
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ประกาศและแต ง ต้ั งนักบวช
เขาประจำหนาที่ตางๆ ตามวาระ
และในโอกาสนี้ไดมีพิธีมิสซา
บูชาขอบพระคุณรวมกันสำหรับ
การรับตำแหนงหนาท่ีใหม และ
เพื่อระลึกถึงวิญญาณของคุณพอ
เมตรนิ ี รโิน สมาชิกของคณะฯ  ซึง่
ไดถึงแกกรรม เม่ือวันศุกรที่  4
มถิุนายน ค.ศ. 2010
ประวตัคิณุพอเมตรนิ ี รโิน

คุณพอเกิดเมื่อวันที่  17
มนีาคม ค.ศ.  1930 ประเทศอิตาลี
และเปนสตับุรษุวดันักบญุเกรโก-
ร ี เมอืงเวโรนา ประเทศอิตาลี

เขาบานเณรเม่ือ 2 ตุลาคม
ค.ศ. 1941

ถวายครัง้แรกเมือ่ 8 กนัยายน
ค.ศ. 1947

ถวายตัวตลอดชีพเม่ือ  22
ตลุาคม ค.ศ. 1951

ไดรับศีลบวชพระสงฆเม่ือ
17 มถินุายน ค.ศ. 1954

คุณพอเดินทางมาถึงเมือง
ไทย วันที่  22 กุมภาพันธ 1955
เปนมิสชันนารี รุนท่ี 2 รุนเดียวกับภราดาวิคตอเรีย
อัลตาบา (ซึง่ประจำอยบูานจันทบุรใีนขณะนี)้
ชวีติการทำงานในประเทศไทย

คุณพอมาประจำท่ีโรงพยาบาลซานคามิลโล
บานโปง และโรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพฯ และ
ในป 1963 ประจำโรงพยาบาลรอตุง ประเทศไตหวัน
และกลับมาประจำท่ีบานศรีราชา และบานโคกวัด

คณุพอไดรบัแตงต้ังเปนผแูทนเจาคณะแขวง 1967-
1971 และไปประจำท่ีซอนตา จอมบึง บานจันทบุร ีและ

คณุพอเชดิชัย  เลศิจิตรเลขา (ตอจากหนา 20)

ประวัติ
คณุพอเปาโล เชดิชยั  เลิศจติรเลขา

เกดิ 11 สงิหาคม ค.ศ. 1961
สัตบุรุษ วดัแมพระฟาตมิา บางววั ฉะเชงิเทรา
ผูสงเขาบานเณร  คณุพอมอรสี ยอลี
ถวายตัวคร้ังแรก  2 พฤษภาคม  1982
ถวายตัวตลอดชีวติ 8 ธันวาคม  1985
บวชเปนพระสงฆ  12 สงิหาคม 1989
การศึกษาประถมมัธยมตนโ ร ง เ รี ย นม า ร ด า
นฤมล บางวัว ฉะเชิงเทรา
มัธยมปลาย โรงเรียนเซนตดอมนิกิ กรงุเทพฯ
ดานปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม  นครปฐม
ดานเทววทิยา มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน กรุงโรม

ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน กรุงโรม
ปริญญาเอก
ศลีธรรม มหาวิทยาลัยเกรโก-
เรียน กรุงโรม

การทำงาน
1989-1993 บานเณรคามิลเลียน ศรีราชา
1993-1994 นวกจารย
1994-1997 ศึกษาตอที่ประเทศอิตาลี
1997 บานนักบวชคามิลเลียน

สามพราน
1998-2001 บ าน นักบวชค า มิ ล เ ลี ยน

สามพราน
2001-2004 เปนอธิการเจาคณะฯ
2004-2007 เปนอธิการเจาคณะ
2007-2010 อธกิารบานนกับวชคามลิเลยีน

สามพราน
ปจจุบนั เปนอธิการเจาคณะฯ

บานเชียงราย
ภารกิจสุดทายในประเทศไทย ในป 2005 คุณพอ

เขารกัษาตัวในโรงพยาบาลคามลิเลียน และในป  2006
คุณพอเดินทางกลับไปพำนักท่ีประเทศอิตาลี  กลับสู
ออมพระหัตถของพระเปนเจาดวยอายุ 80 ป

ขอพระเปนเจาผทูรงเปนองคความรกัทรงพระทยัดี
และเมตตา โปรดรับคุณพอไวในออมพระหัตถของ
พระองค และประทานการพักผอนตลอดนิรันดรแก
คุณพอดวยเทอญ

กรุงเทพฯ ไดจัดพิธีสมรสใหม 18 คู รื้อฟนคำสัญญา
แตงงาน ครบ 50 ป 9 ค ู40 ป 16 ค ู25 ป 40 ค ู เพือ่เนนถึง
ความสำคญัในงานอภบิาลดูแลชีวติครอบครัวคริสตชน
อนัเปนงานสำคัญหนึง่ของพระสงฆ ขอแสดงความยินดี
กบัคูสมรสใหมทัง้ 18 ค ูขอรวมช่ืนชมยินดีกับคูสมรส
ทีร่ือ้ฟนคำสัญญาแตงงานครบ 50 ป 40 ป 25 ป มเีร่ืองเลา
วา ภรรยาคนหนึง่กลาวแกสามวีาทำไมคณุจงึพกรปูถาย
ของฉันไวในกระเปาเงินของคุณเสมอ สามีก็ตอบวา
เมือ่ผมประสบปญหาไมวาจะเปนปญหาใหญ ปญหาเล็ก
ผมมองดรูปูคุณแลว ปญหาทกุอยางก็หมดสิน้ไป ภรรยา
ก็กลาวดวยความดีใจวา ดูสิฉันชางมีบทบาทในชีวิต
ของคุณเพียงใด แลวสามีก็ตอบวาใชแลวเมื่อผมดู
รปูคณุแลว ผมก็ถามตัวเองวา “นายคิดวานายจะประสบ
ปญหาอะไรใหญกวานี้อีกหรือในชีวิต” นี่เปนการ
กระเซาเยาแหยของสามีภรรยา ในเวลาเดียวกัน
พอก็อยากจะบอกพ่ีนองวา บางคร้ังอารมณในชีวิต
ครอบครวักอ็าจชวยแกปญหาตาง  ๆในครอบครัวใหลดนอย

สมเด็จพระเทพรตัน (ตอจากหนา 7)
ลงไปได เพราะท่ีสำคัญท่ีสุด
คูสมรสท่ีแตงงานกันมา 50 ป
40 ป 25 ป ความรกัท่ีมใีหแกกนั
ตลอดระยะเวลานานเชนน้ี
แทบจะไมตองพดูอะไร มองตา
กร็ใูจแลว เพราะคำพดูท่ีบอกวา
ผมรักคุณ ดฉินัรกัคุณ คำสญัญา
ในวันแตงงานน้ัน  ไมวาจะ
ยามทุกข ยามสุข ยามปวยไข
ยามสบายดี จนกวาชวีติจะหาไม
คำสัญญานี้และความรักตอกัน
คูสมรสปฏิบัติมาตลอด 50 ป
40 ป 25 ป ก็คือบัญญัติแหงความรักของพระเยซูเจา
นั่นเอง ที่พระองคตรัสวา ทานจงรักกันและกันอยางที่
พระเยซรูกัทาน และในความรักตอกนัเชนนี ้จะทำใหมี
พระเจาแหงความรักประทับอยูในครอบครัวคริสตชน
และจะนำความสุขใหสมาชิกทุกคนในครอบครัวดวย
ขอพระเจาประทานพรแกคูสมรสและครอบครัวเสมอ

ณ บัดน้ี พอขอปดกิจกรรมเฉลิมศกสังฆภาพ
ขอปดปพระสงฆอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอให
พระสงฆอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทกุคน รกัและรับใช
พี่นองทุกคนดวยจิตตารมณความรักของพระเยซูเจา
ผอูภิบาลท่ีดเีสมอ ขอพระเจาประทานพรแกทกุคน”
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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!

ขอบคุณสมาชิกทกุๆ ทาน ทีม่อบความไววางใจกับพันปทวัรคะ
พี่นองท่ีสนใจขอเชิญติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่

02-912-3339 (แฟกซ 02-585-1012)
081-899-7470, 086-541-2772


28 ก.ค.-1 ส.ค. 53   เชญิชวนสมาชิกรวมฉลองเซนตแอนน
(ทานยายของคริสตชนท้ังโลก) เดินทางโดยเคร่ืองบิน
ลงทีส่นามบินนานาชาติ กรงุกวัลาลมัเปอร เทีย่วมะละกา
เทีย่วชมเมอืงใหม PUTRA JAYA ชมตกึแฝดท่ีสงูทีส่ดุ
ในโลก
เดือนสงิหาคม เปนเดอืนแมพระไดรบัเกยีรตยิกขึน้สวรรค
จะนำคณะไปสัมผัสชีวิตชาวชนบทที่ไกลความเจริญ
ทีเ่ปนวัดแมพระ ตลอดเดือนสิงหาคม 53

ขอเรยีนเชญิ พี-่นอง
รวมพิธีมิสซาและสวดภาวนาอุทิศในโอกาส

ครบ 1 ป แหงการจากไป
คุณแมมารธา สมถวิล ยันตเจริญ

คุณพอเปาโล จรูญ ยันตเจริญ (ครบ 32 ป)
วนัพุธท่ี 21 กรกฎาคม 2553

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร (วัดสามเสน)
เวลา 19.00 น.

ขอกราบขอบพระคุณในคำภาวนาของทุกทาน
“อยาตัดสินเขา และทานจะไมถูกพระเจาตัดสิน

ทานตัดสินเขาอยางไร พระเจาจะทรงตัดสินทานอยางน้ัน” (มธ 7:1-2)

www.
thaicatholic
radio.com

‡«Á∫‡¥’¬«
øòß«‘∑¬ÿ

§“∑Õ≈‘°‰¥å

∑—Ë«‚≈°









 ⌫ 
  

  ⌫
⌫⌫⌫⌫  



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับท่ี 27 ประจำวันท่ี 4-10 กรกฎาคม 2010หนา 10

เปดประตู
สูแสงธรรม

ในปนีบ้านเณรใหญแสงธรรมถอืวาเปนปแหงพระพรอีกปหนึง่ทีม่ี
สิง่ใหมๆ  เกิดข้ึนในบานแหงการอบรมหลงัน้ีสิง่แรก คอื เราไดตอนรบั
สมาชิกใหมที่เขามาเรียนในชั้นปรัชญาปที่ 1 มีทั้งหมด 18 คนดวยกัน
และหนึง่ในน้ันเปนสามเณรใหญของคณะธรรมทูตไทย ซึง่เปนสามเณร
คนแรกของคณะ ทกุคนตางมีความยินดีและตอนรับซ่ึงกันและกันฉันพ่ีนอง
ซึง่ในปนีบ้านเณรใหญแสงธรรม มสีามเณรใหญทัง้หมด 106 คน

ดงัน้ันส่ิงใหมกห็นีไมพนสมาชิกใหมนัน้เอง ซึง่ตางคนตางยินดีและ
ดีใจท่ีไดเขาบานเณรใหญ ใกลการเปนสงฆเขาไปทุกที พวกเขาคงมี
ความรูสึกในใจมากมายทีเดียว แตผมขอนำมาฝากทานผูอานสักสอง
ความรสูกึของนองใหมของเรานะครบั

“ความรูสึกแรกท่ีผมไดเขามาในร้ัวบานเณรใหญแสงธรรมน้ี
ผมรสูกึเตบิโตขึน้อกีกาวหนึง่ และเปนกาวแรกในบานเณรใหญแสงธรรม
ผมไดรับความอบอุนและรอยยิ้มที่มีไมตรีของพี่ๆจึงทำใหผมไดสัมผัส
ชีวิตของสามเณรใหญ ในการเอาใจใสในการเรียน การภาวนา การ
ทำงานอภบิาลตางๆ ทีเ่ปนรปูธรรมมากข้ึน  และรสูกึโชคดทีีเ่ปนปแรก
ทีม่กีารฟนฟชูวีติและพันธกิจการอบรมเพ่ือเปนพระสงฆในปนีอ้กีดวย” (สามเณร
กติตศิกัดิ ์ กจิสำเรจ็ สงักัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

“ผมรูสึกวา บานเณรใหญเปนบานที่ทาทายมาก โดยเฉพาะเรื่องการเปน
ผใูหญในการรับผิดชอบตางๆ ผมรสูกึภาคภูมใิจท่ีไดเขามาศึกษาอบรมท่ีบานเณร
แสงธรรม  ประทับใจบรรดาคุณพอผูใหการอบรมทุกทานท่ีเอาใจใสเปนพิเศษ
รุนพี่ทุกคนท่ีใหกำลังใจเสมอ ซึ่งเปนบานท่ีอบอุนและบานแหงความรัก”
(สามเณรชนะสทิธ์ิ  ศลิาโคตร สงักัดสังฆมณฑลอุดรธานี)

สิง่ใหมประการทีส่อง คอื ในปการศึกษา 2010 นี ้การศึกษาอบรมของสามเณราลัย
แสงธรรม ไดมีการปรับกระบวนทัศนการอบรมหลายดานดวยกัน ทั้งนี้ เกิดขึ้นโดย
การทำสมัชชาเพ่ือฟนฟูชีวิตและพันธกิจการอบรมเพ่ือเปนพระสงฆ ป 2009-2010
ที่ผานมา

ตลอดปการศึกษา 2009 คณะผใูหการอบรมและสามเณรทุกคน ไดรวมกันประชมุ
ระดมความคิด โดยนำวธิี Appreciative Inquiry (วถิคีดิเชิงบวก) มาใช เพือ่ยกระดบั
กระบวนการอบรมเปนพระสงฆใหมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ สอดคลองกบัสถานการณ
ปจจุบันและสมกับท่ีพระศาสนจักรและสังคมปจจุบันคาดหวังและรอคอย ซึ่ง
กระบวนการดังกลาวมาส้ินสุดที่การประชุมสัมมนาระหวางคณะผูใหการอบรมและ
ตวัแทนสามเณร ระหวางปดเทอมภาคฤดูรอนทีผ่านมา

ผลจากการสัมมนาดังกลาวทำใหเราได “แนวทางการฟนฟูชีวิตและพันธกิจ
การอบรมเพ่ือเปนพระสงฆป 2010” โดยมแีนวทางปฏิบตัทิีช่ดัเจน 32 ขอ ใน 4 มติิ
หลกัในการอบรม นัน่คอื มติดิานชวีิตจิต มติดิานการศกึษา มติดิานความเปนมนษุย
และมิติดานงานอภิบาล โดยมีเปาหมายระยะยาวในการศึกษาอบรม ดังตอไปน้ีคือ

ปการศกึษา 2010 ปแหงการฝกฝนอบรมเพ่ือเปนประกาศกแท (True Prophet)
ปการศกึษา 2011 ปแหงการฝกฝนอบรมเพือ่เปนผอูภิบาลท่ีด ี(Good Pastor) และ
ปการศึกษา 2012 ปแหงการฝกฝนอบรมเพ่ือเปนพระสงฆผูศักดิ์สิทธิ์ (Holy

Priest)
ดงันัน้จงึขอคำภาวนาและกำลังใจจากพ่ีนองครสิตชนทุกทาน สำหรบัการศึกษา

อบรมในสถาบันแสงธรรมของเราดวย เพื่อการเตรียมตัวเปนพระสงฆที่ดีและ
ศกัด์ิสทิธ์ิตอไป

     “สิง่ใหม กบั ปการศกึษาใหม”
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มาดรดิ (ซนีติ)  คณะกรรมการจดัเตรียมงานการชมุนุม
เยาวชนโลกไดจดัเตรียมรูปปนประตมิากรรมจำนวน
มากมาจัดแสดงในงานชุมนุมเยาวชนโลกปหนา

เพื่อเปนแรงบันดาลใจแกเยาวชนใหแสวงหาความงดงามและคุณประโยชนดาน
จติวิญญาณผานงานศิลปะ

พระสังฆราชผชูวย ซซีาร ฟรงัโก แหงอคัรสงัฆมณฑลมาดริดประกาศเม่ือวนัที่
15 มิถุนายน ถึงความคิดที่จะนำรูปประติมากรรมจากท่ัวประเทศสเปนมาจัดแสดง
ในงานชมุนุมเยาวชนโลก  และคดัเลอืกผลงานบางสวนแทนฉากพระมหาทรมานของ
พระเยซเูจาซ่ึงเคยใชแหไปตามถนนระหวางสัปดาหศกัด์ิสทิธ์ิตามธรรมประเพณีของ
ชาวสเปน มาใชในพิธกีรรมมรรคาศักด์ิสทิธ์ิ ซึง่สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
จะเสด็จเปนประธานในวันท่ี 19 สงิหาคม ค.ศ. 2011 ในกรุงมาดริด

นายราฟาแอล เซเบรียน จากคณะพระเยซูเจาชาวนาซาเร็ธแหงเมอรเซีย เมือง
ทางตะวันออกเฉยีงใตของสเปน ผจูดัพิธกีรรมแหระหวางสัปดาหศกัด์ิสทิธ์ิ กลาววา
“ความคิดริเริ่มนี้มีจุดประสงคเพื่อเปนแรงบันดาลใจใหเยาวชนเกิดความศรัทธา
ในศาสนาผานความงดงามทางศิลปะ”

นายเซเบรยีนกลาววา “รปูประตมิากรรมทัง้หมดจดัทำเพือ่เปนส่ือการสอนคำสอน
เปนฉากตางๆ จากเหตกุารณพระมหาทรมานของพระเยซูเจา เพือ่ประกาศองคพระเยซูเจา
แกบรรดาเยาวชนท่ัวโลก”

เซเวียร ครมีาเดส คณะกรรมการจดังานชุมนุมเยาวชนโลก กลาววา “รปูประติมากรรม
ทีน่ำมาจดัแสดงจะส่ือใหเยาวชนจำนวนมากไดเห็นภาพของพธิกีรรมตามวัฒนธรรม
ทองถ่ินท่ีจัดข้ึนท่ัวประเทศสเปน  ไมไดเปนการรวบรวมผลงานประติมากรรม

มาจัดแสดงตอสาธารณชน แตเปนการสรางแรงบันดาลใจใหเกิดความศรัทธา
ในศาสนาผานผลงานศิลปะท่ีมชีือ่เสียงนำสกูารภาวนา”

ครีมาเดส กลาววา “ระหวางการจัดเตรียมงาน ไดประชาสัมพันธความกาวหนา
ของการจัดเตรียมผานทางเฟสบคุ  ซึง่มเียาวชนกวา 100,000 คน จากท่ัวโลก ทีต่ดิตาม
ขาวคราวอยางใกลชดิ ผานสือ่ 16 ภาษา และพวกเขาไดรวมแสดงความคดิเหน็บางแงมมุ
เก่ียวกับการจัดงาน” ฮดัซ โตก เยาวชนจากเมอืงซูราบายา กลาววา “ผมสนใจการจัดเตรียม
งานชมุนมุเยาวชนโลกมาก เพ่ือนผมแนะนำผมเรือ่งเฟสบุค และผมกต็ดิตามขาวสาร
อยางใกลชิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเตรียมงานน้ี” อีฮับ คามาล จับบูรี เปนเยาวชน
จากกรงุแบกแดด ประเทศอีรกั ซึง่มคีรสิตชนนอยมาก กลาววา “ผมตัง้ใจจะไปรวมงาน
ชมุนมุเยาวชนโลกท่ีประเทศสเปน เพือ่จะไดรจูกักบัครสิตชนจากประเทศตางๆ ทัว่โลก”
ผจูดังานชุมนุมยังไดสอบถามผานทางเว็บไซต เพ่ือรวบรวมขอมูลวาผแูสวงบุญท่ีเดินทาง
โดยใสสมัภาระใน “เปสะพายหลัง” ตองการใหผจูดังานอำนวยความสะดวกในเร่ืองใดบาง”

ผานการประสานงานของอาสาสมัครตวัแทนเยาวชนกวา 70 คน ทัว่โลก ในเวลา
ไมนานผจูดังานไดขอมูลวาควรจัดเตรยีม “เทียนเพือ่จัดในพธิตีืน่เฝา  คำแนะนำเกีย่วกบั
เมอืงมาดริด  หนงัสอืพระคมัภรี  ครีมกนัแดด และผาพนัคอทีม่ภีาพสญัลกัษณของการ
ชุมนุมเยาวชนโลก นอกนั้นยังมีเยาวชนเสนอความคิดเก่ียวกับการจัดทำของท่ีระลึก
และชวยตั้งช่ือรายการโทรทัศนที่ถายทอดการชุมนุมเยาวชนคร้ังน้ีดวย”

เหลอืเวลาประมาณ 14 เดอืน กอนพิธเีปดงานชุมนมุเยาวชนโลกทีก่ำหนดในวันที่
14 สงิหาคม ค.ศ. 2011 จะมาถึง มเียาวชนกวา 46,000 คน ตดิตามขาวการจดัเตรียมงาน
ทีเ่ผยแพรในภาษาสเปน  อกี 16,000 คน เทาๆ กนั ในภาษาองักฤษ และภาษาอติาเลยีน
และอีก 6,600 คน ในภาษาฝรัง่เศส

กางเขนคือ
มงกุฎแหง
ความหวัง

นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ตรัสแกคริสตชนที่มาเฝาพระองค
ณ จตัรุสัมหาวหิารนักบญุเปโตรวา “กางเขนคือมงกุฎ
แหงความหวงัของเรา และเปนจุดสูงสุดแหงคุณความด”ี

พระสันตะปาปาทรงระลึกวา “พระเยซูเจา
ทรงเชือ้เชญินกับญุเปโตรและสานศุษิยของพระองค
ใหดำเนินชวีติตดิตามพระองคบนถนนแหงความรัก
ในกางเขน”

“เราคริสตชนไดรับคำเช้ือเชิญจากพระเยซูเจา
เชนเดียวกัน ผานทางศีลศักด์ิสิทธ์ิตางๆ ใหติดตาม
พระองคในทุกๆ วนั”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา
“พระเยซูคริสตเจาทรงเตือนเราวา เพื่อจะเปนศิษย
ติดตามพระองคอยางแทจริงได จำเปนท่ีเราตองมี
ศรัทธาในพลงัแหงกางเขนท่ีเพยีงพอ และเปนดังมงกุฎ
แหงความหวังของเรา”

“การแบกกางเขนหมายถึงการยอมจำนนตอบาป
ซึ่งเปนส่ิงขวางก้ันหนทางของเราท่ีจะเดินไปยัง
พระเปนเจา ดวยการยินดีทำตามพระประสงคของ
พระเปนเจาในแตละวนั ใหความเช่ือศรทัธาไดกาวหนา

ดวยการเผชิญปญหา  ความยงุยาก และการทนทุกขตางๆ
ทีป่ระสบในชีวติประจำวนั”

วาติกันปดปพระสงฆ
นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)  วันท่ี 10 มิถุนายน ค.ศ.
2010 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสแก
พระสงฆประมาณ 10,000 องคจากท่ัวโลกท่ีมารวม
พิธีกรรมปดปพระสงฆที่กรุงโรมวา “พระศาสนจักร
ชื่นชมและขอบคุณบรรดาพระสงฆในการเสียสละตน
อภิบาลสัตบุรุษ และขอเปนกำลังใจใหทานท้ังหลาย
กลาหาญท่ีจะปฏเิสธกระแสโลก”

พระสันตะปาปาตรัสวา “ปญหาการขาดแคลน
พระสงฆ ไมอาจแกไดดวยการทำใหฐานันดรสงฆ
เปนเพียง ‘อาชีพ’ ดงันัน้พระสงฆจำเปนตองมีใจรอนรน
ในความรักของพระคริสตเจา”

พระสันตะปาปาทรงภาวนาตอพระเปนเจ า
เพื่อพระองคจะทรงชำระพระศาสนจักรใหบริสุทธิ์
จากบาปท่ีทำใหชื่อเสียงพระศาสนจักรเสียหาย และ
เปนเร่ืองท่ีสังคมตอตาน

พิธีกรรมต่ืนเฝาน้ีมีพระสงฆจากท่ัวโลกมารวมพิธี
รวมถึงพระสงฆจากลาตนิอเมริกา ฝรัง่เศส และแคลิฟอรเนยี

ระหวางท่ีพระสันตะปาปาเสด็จผานสาธารณชน
จำนวนมากทีม่าเฝา ประชาชนตางสงเสียงถวายพระพร
พระสันตะปาปาดังกกึกอง

คณะซาเลเซียนเปดศูนย
ฝกอาชีพในศรลีงักา
โคลอมโบ ศรีลงักา (ยแูคน)  เจาหนาท่ีสำนกัวาติกนั
ในโคลอมโบ ไดทำพิธเีปดศูนยฝกอาชีพในศรีลงักา
เพือ่สงเสริมอาชีพแกเยาวชนทีป่ระสบปญหาตกงาน

การวางงานเปนปญหาใหญในศรีลังกามานาน
หลายสิบป ตัง้แตสงครามกลางเมือง จากสถิตพิบวา
ในไตรมาสท่ี 3 ของ ค.ศ. 2009 มอีัตราการวางงาน
ถงึ 5.9% ในจำนวนนี ้18.3% เปนเยาวชน

พระคารดนิลัราฟาแอล ฟารินา คณะซาเลเซียน
และคุณพอปสกาล ชาเวส มหาธิการคณะซาเลเซยีน
ไดรวมเปดศูนยอบรมอาชีพในสังฆมณฑลกูรเูนกาลา
เม่ือวันท่ี 5 มถินุายน

ศูนยอบรมแหงใหญนี้ไดรับเงินสนับสนุนจาก
มูลนิธิอิตัลเซเมนติ ในประเทศอิตาลี เพื่ออบรม
เยาวชนในทักษะการเปนชางฝมือรองรับความ
ตองการของตลาดแรงงาน

คุณพอแอนโธนี ฮูเมอร ปนโต อธิการแขวง
คณะซาเลเซียนประจำศรีลังกา กลาววา “นักเรียน
ที่จบการศึกษาพ้ืนฐานและไมมีโอกาสเรียนตอ
มกัไมมอีนาคต คณะฯ จงึเปดศูนยอบรมอาชีพชวยเหลือ
เยาวชนท่ีดอยโอกาสในศูนยอบรมของคณะท่ีรฐับาล
ใหการรบัรอง 15 โรง ทัว่ประเทศ”
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ในพระคัมภีรพระธรรมเกา ไดกลาวถึงกษัตริย
ไวมากมายหลายพระองคดวยกัน มีอยูองคหนึ่ง
ไดรบัการกลาวถึงในพระธรรมเกาและพระธรรมใหม
รวมกันแลว นับไดมากถึง 1,118 ครั้ง นั่นก็คือ
กษัตริยดาวิด (David) เรียกวาเปนช่ือท่ีเราจะไดยนิ
บอยมาก นอกจากน้ี ประเทศอิสราเอลก็ยังมี
สญัลกัษณเปนรปูดาวหกแฉก ซึง่เรยีกกนัวา ดาวของ
กษัตริยดาวิด (Star of David)

กษัตริยดาวิดถือเปนสัญลักษณของชาวยิว
บางคนกเ็รียกดาวดิ บางคนกเ็รียกเดวิด เลอืกเอาได
ตามสะดวก วาจะเรียกดาวิดหรือเดวิด เพราะวา
ในภาษาฮีบรู เขาอานวาดาวิด แตภาษาอังกฤษอานวา
เดวดิ ยงัจำสัญลกัษณของประเทศอิสราเอล ทีเ่ปนรปู
ดาวหกแฉกไดไหม แรกเริ่มเดิมที ก็ไมไดมาจาก
ดาวแตอยางใด แตมาจากลกัษณะของโลในสมัยนัน้
เปนรปูรางคลายๆ สามเหลีย่มดานเทา สามารถทำให
เปนรูปดาวไดโดยใชสามเหลี่ยม 2 อันซอนกัน
อันหนึ่งตั้งเปนกรวยหัวกลับ สวนอีกอันหนึ่งตั้ง
เปนกรวยหวัต้ัง พอนำมาซอนกนัก็เปนรูปดาว 6 แฉก
พอดิบพอดี ในภาษาฮีบรูก็เลยอานวา มาเก็นดาวิด
แปลวาโลของดาวดิ ซึง่โลจรงิๆ ของดาวิดนัน้ กค็อื
ความเช่ือความศรัทธาในพระเจาลวนๆ เพราะดาวดิ
เชื่อวาพระเจาจะสถิตอยูกับเขาในเวลานั้น แตใน
ภาษาอังกฤษก็เรยีกวาสตารออฟเดวดิ หรือดาวของ

ปดปพระสงฆเชยีงใหม (ตอจากหนา 20)

โดยพระสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน เปน
ประธาน โอกาสนี้มีพี่นองสัตบุรุษท้ังจากพื้นราบและ
บนดอยมารวมยินดีดวยเปนจำนวนกวา 2,000 คน และ
พระสงฆเขารวมในพิธีกวา 85 องค และพรอมกันน้ี
หลงัพธิบีวชพระสงฆใหมเสรจ็แลว ไดมพีธิปีดปพระสงฆ
โดยพระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน เปนประธานกลาวปด
โดยใหพระสงฆรื้อฟนคำสัญญาแหงการเปนพระสงฆ
เหมอืนกบัวนัพฤหัสบดีศกัดิส์ทิธิใ์นวนัเสกน้ำมนั จากนัน้
เปนการสวดบทภาวนาของพระสงฆ

เม่ือเสรจ็จากพิธรีือ้ฟนคำสัญญาแหงการเปนพระสงฆ
แลว พระคุณเจาไดอานสาสนปดปพระสงฆในหัวขอ
“เรารักพระสงฆ” โดยมใีจความดังนี ้“ในโอกาสสมโภช
พระหฤทยัพระเยซูเจา เม่ือวันท่ี 19 มถินุายน ค.ศ. 2009
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงประกาศ
เปดปพระสงฆ เปนการรำลกึถงึ 150 ปแหงการมรณภาพ
ของนกับุญยอหน มารีย เวียนเนย เจาอาวาสผศูกัด์ิสทิธ์ิ
แหงเมืองอารส (ประเทศฝร่ังเศส) สำหรับสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย ไดประกาศปพระวาจา
คริสตศักราช 2007-2010 ดังนั้น สังฆมณฑลเชียงใหม

จงึพยายามจัดรณรงคปพระสงฆและปพระวาจาพรอมกัน
ไปตามมติของสภาพระสังฆราชฯ โดยจัดใหมกีจิกรรม
ฟนฟูและสงเสริมความศักด์ิสทิธ์ิแหงชีวติสงฆ เชน

1. ไดมีการเปดปพระสงฆ เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน
2009 ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม พรอมกบัมีพธิี
บวชพระสงฆใหม 3 องค ในโอกาสฉลองอาสนวิหาร
พระหฤทยัฯ

2. จดัพิมพแผนพับ บทภาวนาเพือ่พระสงฆ จำนวน
10,000 แผน และบทภาวนาสำหรับพระสงฆ 200 แผน

3. ขอใหพระสงฆเจริญชีวิต อาศัยพระวาจา การ
ถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณ การเฝาศีลมหาสนิท
เปนประจักษพยานชีวิตถึงความเช่ือ โดยรวมมือและ
แบงปนซึง่กนัและกัน รกั รบัใชปวงชน โดยเฉพาะผยูากไร

4. ไดรวมสัมมนาพระสงฆประจำป ครั้งที่ 27
ในหวัขอ “พระสงฆกบัสิง่ทาทายชวีติและงานอภิบาล”
ระหวางวันท่ี 13-17 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 ทีบ่านผูหวาน
และต้ังใจวาจะปรับปรุงเรื่องการเทศน การฟงแกบาป
และการทำวัตร

5. พระสงฆของสังฆมณฑลฯ 1 องคไดเขารวม
โครงการพักภารกิจฟนฟูชีวิตสงฆ ระหวางเดือน
สงิหาคม – กรกฎาคม 2009 ที่บานผูหวาน

6. ฉลองครบรอบ 50 ปชวีตินักบวชของคณุพอมิเกล
กาไรซาบาล เม่ือวันท่ี 14 ธนัวาคม ค.ศ. 2009

7. จัดใหพระสงฆ 7 องคที่บวชครบ 10 ขึ้นไป
แตยังไมเคยไปแผนดินศักดิ์สิทธิ์ และซิสเตอรคณะ
แมปอน 4 คน ไปแสวงบุญท่ีประเทศอิสราเอล ระหวาง
วันที่ 23 กมุภาพันธ ถงึ 4 มนีาคม ค.ศ. 2010

แม จะ ส้ิน สุดปพระสงฆ ใน วัน น้ีแล ว ก็ตาม
พระศาสนจกัรยงัรกัพระสงฆ และสตับรุษุตองการพระสงฆ
ที่ศักด์ิสิทธ์ิตอไป และในโอกาสน้ี ขอขอบคุณนักบวช
และสัตบุรุษ ที่ไดอธิษฐานภาวนาเปนพิเศษ เพื่อความ
ศักดิ์สิทธ์ิและภารกิจของพระสงฆ สงเสริม สนับสนุน
ใหกำลงัใจและปกปองพระสงฆ ขออำนวยพรแดทกุทาน”

เม่ือพระคุณเจาไดอานสาสนปดปพระสงฆจบแลว
กไ็ดแจกไมกางเขนทีม่พีระรปูตรงึกางเขนของพระเยซเูจา
ทำดวยไมสกัสวยงาม เปนทีป่ระทบัใจของบรรดาพระสงฆ
ทกุทาน นอกจากนัน้แลวทางอาสนวิหารพระหฤทยั ได
จัดพิมพหนังสือบทภาวนาฉบับพกพาแจกใหกับพ่ีนอง
สัตบุรุษท่ีมารวมงานคร้ังน้ีดวย เพ่ือเปนท่ีระลึกใน
โอกาสฉลองอาสนวิหารพระหฤทัยและปดปพระสงฆ
ดวย

ดาวิด (Star of David) น่ันเอง อันที่จริงยังมีกษัตริย
อีกมากมายหลายพระองค แตเน่ืองจากกษัตริยดาวิด
มวีรีกรรมทำเพือ่ชาติไวในแบบท่ีผคูนไมมวีนัจะลืมเลือน
ก็เลยโดงดังมากเปนพิเศษกวาใครๆ

วีรกรรมท่ีเราๆ ทานๆ ทราบกันดี ก็ปรากฏอยูใน
พระคัมภีร ในตอนที่ดาวิดกับโกลิอัท ทหารฟลิสเตีย
(1 ซามูเอล 17:1-58) สูกันอยางดุเดือด ดาวิดมีเพียง
สลงิเหวีย่งกับกอนหิน 5 กอน แถมยงัตัวเล็กกวาโกลิอัท
มาก แตอาศัยจงัหวะและความวองไวปราดเปรยีวบวกกบั
ฝมือที่ไรเทียมทาน ก็สามารถเอาชนะโกลิอัทไปได
จนชาวเมืองชืน่ชมและภายหลังก็ไดเปนกษตัริยไปในท่ีสดุ
เรือ่งของดาวิดกับโกลอิทั ไมใชมอียใูนเฉพาะพระคมัภรี
เทาน้ัน ในหนังสือบริหารธุรกิจหลายๆ เลม ก็ยกเอา
เหตุการณนี ้มาเปนกรณีศกึษากันอยางแพรหลาย เพราะ
สามารถนำมาใชเปนกลยุทธทางธุรกิจไดอยางดี เชน
ในองคกรที่เล็กๆ จะสามารถเอาชนะองคกรใหญๆ
ไดอยางไร กุญแจดอกสำคัญในเรื่องน้ีก็คือ จะตองมี
เทคนิคทีช่าญฉลาด มฝีมอื มเีคร่ืองทนุแรง มกีารเขาถงึ
ลูกคาที่ไวกวาองคกรใหญๆ เพราะในความเปนจริง
องคกรใหญๆ  คนมากกวา  เงินมากกวาก็จรงิ แตกจ็ะอยุอาย
มากกวาดวย เพราะกวาจะคิดหรือผานข้ันตอนอนุมัติ
อะไรแตละที ก็มากมายหลายชั้น การดำเนินการ
หรอืการตัดสินใจกจ็ะชาลงเปนลำดบั สวนองคกรเลก็ๆ
ไมมีขั้นตอนอะไรมาก วางแผนปุบก็ทำไดโดยทันที

แมคนจะนอยกวา ทนุจะนอยกวา แตกค็ลองแคลวมาก
ทีส่ำคัญจะตองมีการเตรยีมตัวท่ีด ีคดิดูซวิา ถาดาวิด
ฝมอืไมแมนจรงิ ลกูกระสนุกม็แีค 5 ลกู แตถาเหวีย่ง
แลวพลาดเปาทุกคร้ัง ก็ตองแพอยูดีจริงไหม แตนี่
ดาวิดเปนคนมีฝมือจริง เรียกวาฝกมาดี ยงิทีไร มแีต
โดนเปาสำคัญทุกครั้ง ก็เลยไดรับชัยชนะไปอยาง
เหนือความคาดหมาย

นอกจากน้ี ชาวยิวยงัมีพธิอีกีอยางหน่ึง เรยีกวาพธิี
บารมิซวา (Bar Mitzvah) เปนพิธีที่เฉลิมฉลองกัน
อยางย่ิงใหญ สำหรับเด็กผชูายชาวยิวท่ีมอีายุครบ 13
ปบริบรูณ คอืบานไหนทีล่กูชายอายุครบ 13 ป กจ็ะ
ตองทำพิธีบารมิซวา มีการเปาเขาสัตวเหมือนใน
สมัยโบราณ มีงานปารตี้ รองเพลงเตนรำกันอยาง
สนุกสนาน ไมวาวัยเด็กหรือวัยดึก ทั้งคุณปูคุณยา
คุณตาคุณยาย ก็จะออกมาเตนรำ แดนซกระจาย
เพราะชาวยวิถือวา อายุ 13 ปสำหรับเด็กผชูาย เปนอายุ
ที่เขาสวูัยหนมุแลว บางทานอาจจะสงสัยวา แลวมัน
จะไปเก่ียวอะไรกับเรื่องของดาวิด? พิธีบารมิซวาน้ี
เก่ียวกบัดาวิดโดยตรงเลย เพราะวาตอนท่ีดาวิดไปสู
กบัโกลอิทัน้ันเขามีอายุ 13 ปเทาน้ัน ชาวยวิจงึถอืเปน
อายุของเด็กผชูายท่ีกำลงัจะเขาสวูยัหนมุ และท่ีสำคญั
พิธีบารมิซวาเปนพิธีโบราณเกาแกของชาวยิว
ทีส่บืทอดมาจนถึงทกุวนันี้

⌫⌫⌫
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พระเจาทรงทำทุกส่ิงอยางเรียบงาย แตสดใส
ดีงามอยางล้ำลึก พระองคทรงใชวิธีการและเคร่ืองมือ
ธรรมดาๆ แตบันดาลใหเกิดผลลัพธยิ่งใหญจนเกิน
สติปญญาและจินตนาการของมนุษยจะคาดคิดได ทรง
เนรมิตสรางทุกสิ่ งและทรงเอาใจใสดูแลทุกสิ่ ง
ตลอดเวลาดวยความรักอันเปยมดวยความเมตตา
ของพระองค ทรงเผยแสดงพระองคใหมนุษยรูจัก
พระองคไดโดยผานทางสิ่งสราง เมื่อมนุษยมองดู
ความนาพิศวงของส่ิงสราง เขาจะไดตื่นตาต่ืนใจกับ
ความย่ิงใหญเลิศล้ำขององคพระผสูราง ยอมรับพระองค
เปนเจาชวีติ เปนเปาหมายสงูสดุของชีวติ พรอมท้ังยอมรับ
ความมีขีดจำกัดของตนเอง ซึ่งตองข้ึนอยูกับพระเจา
ในทุกส่ิง  ดังน้ีมนุษยจึงสามารถมองเห็นพระเจา
ผทูรงซอนพระองคอยใูนสิง่สรางทัง้ปวง เม่ือมนษุยรบัรู
ถึงสัมพันธภาพรักท่ีไหลลนอยูระหวางดวงใจของแม
กบัลูกนอยทีก่ำลงัดูดนมจากทรวงอกของแม เขาก็จะเขาใจ
ถงึสมัพนัธภาพรกัทีไ่หลลนอยรูะหวางดวงใจของพระเจา
กับมนุษย ซึ่งพระองคทรงสรางเขามาดวยความรักและ
เพ่ือความรัก พระเจาทรงซอนสัมพันธภาพรักของ
พระองคไวในสัมพันธภาพรักระหวางแมกับลูก (เทียบ
อสย 49:15) ในพระคัมภีรพระเจาทรงซอนพระองค
อยใูนภาษาท่ีเราอาน ทีเ่ราไดยนิไดฟง ในการรับเอากาย
เปนมนุษย พระเจาทรงซอนพระองคในพระธรรมชาติ
มนุษยของพระเยซูคริสตเจา ในศีลมหาสนิท พระเจา
ทรงซอนพระองคในแผนขนมปงและเหลาองนุ นกับญุ
อัลฟอนโซ เด ลิโกวรี นำเรารำพึงภาวนาในบทเฝาศีล
มหาสนิทวา “พระองคคือพระเจาที่ซอนพระองคเอง
จริงๆ (อสย 45:15) ศีลมหาสนิทเปนท่ีที่พระเจาซอน
พระองคเองอยางมดิชดิ เม่ือพระวจนาตถทรงรบัเอากาย
พระองคซอนพระธรรมชาติพระเจาของพระองค และ
ปรากฏเปนมนุษยอยทูามกลางเรา แตในศีลมหาสนิทน้ี
พระองคปดบัง ไมเพยีงแตพระธรรมชาติพระเจาเทาน้ัน

แตยงัซอนแมกระท่ังธรรมชาตมินษุย นกับญุเบอรนารด
ตัง้ขอสงัเกตไววา ทีพ่ระองคปรากฏอยภูายใตรปูแผนปง
นัน้ กเ็พ่ือแสดงถงึความรกัอันออนโยนทีพ่ระองคมตีอเรา
พระองคซอนพระธรรมชาติพระเจาและธรรมชาติมนุษย
พระองคเผยใหเราเห็นแตความรักและพระเมตตาของ
พระองคเทาน้ัน (เฝาศีลมหาสนิท บทท่ี 24)

นักบุญฟรังซิสแหงอัสซีซี ถึงกับอุทานออกมาวา
“โอชางเปนความสุภาพเรียบงายอะไรเชนนี้!  ที่องค
พระผูเปนเจาของจักรวาลท้ังส้ิน พระบุตรของพระเจา
สูงสุด ทรงถอมองคลงมาซอนตัวอยูในแผนขนมปง
ธรรมดาๆ นี ้เพ่ือความรอดพนของมวลมนุษยชาติ”

ในการรำพึงภาวนาถึงพระเจาผูทรงซอนพระองค
ในรูปปรากฏของขนมปงและเหลาองุนนี้ นำผมเขาไป
อยูในเหตุการณบนเนินเขากัลวารีโอ ผมจินตนาการวา
ไดไปอยเูปนคนหนึง่ในกลมุของผทูีอ่ยแูทบเชิงกางเขน
นั้น ผมไดเห็น ไดยิน ไดรับรูเหตุการณที่กำลังเกิดข้ึน
ขณะน้ัน รวมท้ังเขาใจความรูสึกของคนในสังคม
ขณะน้ันวา การถูกประหารชวีติดวยวิธตีรงึกบัไมกางเขน
หมายถึงความอัปยศที่สุด และยังเปนการทรมาน
ที่ทารุณท่ีสุดดวย ผมเห็นพระเยซูเจาถูกตรึงอยูกับ
ไมกางเขน เห็นพระมารดาของพระองคยืนแทบเชิง
กางเขนดวยน้ำตาอาบหนาและดวงใจท่ีปวดราวสุดๆ
(เทียบ ศคย 12:10)  เห็นยอหนศิษยรักยืนอยูขางๆ
พระแมมารีอา อยางคนหมดปญญา ไมรูวาจะทำอะไร
เพือ่พระอาจารยได รวมทัง้สตรีบางคนท่ีทำอะไรไมได
นอกจากร่ำไหจนลืมทุกสิ่งทุกอยางหมด  ผมเห็น
คนอีกกลุมหน่ึงกำลังเยาะเยยพระองค สะใจท่ีไดเห็น
พระองคถูกตรึงกับไมกางเขนและพบจุดจบของชีวิต
อยางนาอัปยศเชนน้ี พวกเขารสูกึวาไดทำส่ิงท่ีเหมาะสม
แลว ผมไดยนิผรูายคนหน่ึงพูดดูหม่ินพระองค แตผรูาย
อีกคนหนึ่งไดหันไปดุเขาวา “แกไมเกรงกลัวพระเจา
หรือท่ีมารับโทษเดียวกนั สำหรบัเราท้ังสองก็ยตุธิรรมแลว

เพราะเรารับโทษสมกับการกระทำของเรา แตทานผูนี้
มไิดทำผดิเลย (ลก 23:40-41) ผมไดยนิผรูายคนท่ีสองนี้
สารภาพบาปของเขาอยางสุดจิตสุดใจ เขาประกาศ
ความศักด์ิสทิธ์ิ สงูสง ไรตำหนขิองพระเจา และยอมรบัวาเขา
ไดทำบาป เปนการสำนกึผดิตามจิตตารมณของพระคมัภรี
อยางแทจริง ดงัท่ีมรีะบุในหนังสือเฉลยธรรมบญัญัตวิา
“พระราชกิจของพระองคดีพรอม หนทางทั้งหลายของ
พระองคลวนเท่ียงธรรม พระองคทรงเปนพระเจาผซูือ่สัตย
ไมทรงหลอกลวง พระองคทรงความเท่ียงธรรมและ
ยตุธิรรม บรรดาลูกด้ือร้ันทำบาปผิดตอพระองค” (ฉธบ
32:4-5) คำสารภาพของผรูายคนท่ีสองน้ี ทำใหผมคิดได
วา นี่เปนชวงเวลาสารภาพผิดของบูชาขอบพระคุณ
ที่เปนเหตุการณบนเนินเขากัลวารีโอ ซึ่งผมตองทำ
เชนเดียวกันทุกคร้ังท่ีรวมอยูในบูชาขอบพระคุณ
กับพระสงฆรอบพระแทน ผูรายคนท่ีสองมิไดขอ
ใหพระเยซเูจาชวยเขาลงจากกางเขน แตเขาไดทำยิง่ใหญ
เหลือเกิน เขาประกาศความเช่ือในพระครสิตเจาซ่ึงซอน
พระองคในบคุคลท่ีชือ่เยซ ูผกูำลงัถกูตรงึกบัไมกางเขน
ราวกับเปนนักโทษฉกรรจ เขายืนยันวาพระองคทรง
เปนกษัตริย และพระอาณาจักรของพระองคมิไดเปน
ของโลกนี ้(เทียบ ยน 18:33-37) ดวยประโยควา “ขาแต
พระเยซู โปรดระลึกถึงขาพเจาดวย เมื่อพระองคเสด็จ
สูพระอาณาจักรของพระองค” ดวยความเช่ือที่หมดใจ
และการประกาศดวยวาจา เขาจึงไดรบัคำตอบท่ีชาวสวรรค
พากันชื่นชมยินดีวา “วันนี้ทานจะอยูกับเราในสวรรค”
(ลก 23:42-43)

วันนั้นผูรายคนที่สองเช่ือในพระเจาผูทรงซอน
พระองคในบุรุษที่ชื่อ เยซู ซึ่งเปนนักโทษประหาร
ในขณะท่ีตัวของเขาก็กำลังอยูในสภาพความทรมาน
อยางสุดๆ วันน้ี ตอหนาแผนปงบนพระแทนท่ีไดรับ
การเสกแลว ฉันเชื่อจริงๆ หรือเปลาวา เปนพระเยซู
ครสิตเจาทัง้ครบ พระองคประทานทัง้ชีวติและความตาย
ของพระองคใหฉนั เพ่ือฉนัจะไดมชีวีติ ในขณะท่ีตวัฉนั
และชีวิตฉันกำลังอยูกับโรคภัยไขเจ็บ ความยากลำบาก
และความทุกขมากมาย ฉันเช่ือในพระวาจาของ
พระเยซูเจาจริงๆ หรอื เม่ือพระองคตรัสวา

“ปงท่ีเราใหนี้ คือเนือ้ของเรา เพ่ือใหโลกมีชวีติ”

(ประชาสมัพนัธ : ชมุชนหรือกลมุทีส่นใจ Lectio Divina
เชิญติดตอ ผศ. อารมณ โทร. 08-1899-7866)

พระวาจาของพระเจา  :  เราเปนปงแหงชีวิตท่ีลงมาจากสวรรค ใครที่กินปงน้ีจะมีชีวิตอยูตลอดไป และปง
ทีเ่ราใหนีค้อืเน้ือของเรา เพ่ือใหโลกมีชวีติ (ยน 6:51)

ทรงซอนพระองค
ผศ. อารมณ พลูโภคผล



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 27 ª√–®”«—π∑’Ë 4-10 °√°Æ“§¡ 2010 Àπâ“ 15

«—¥‡´πµå‚∏¡—  ´Õ¬

π“§ ÿ«√√≥ (ππ∑√’ 14)

¬“ππ“«“ °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶-

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠§≈“√“ (‡¥‘¡∫“ßπ“ß∫«™) ®. ÿæ√√≥∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 10 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡ ‚∑√. 0-3555-0409-10)

ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“

«—¥·¡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

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å Õ. Õßæ’ËπâÕß ®. ÿæ√√≥∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«“≥‘™  ‡ªìπª√–∏“π («—π»ÿ°√å∑’Ë 16 °√°Æ“§¡ ©≈Õß

¿“¬„π æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 17.00 π.

À≈—ß¡‘ ´“¡’·Àà‚§¡∂«“¬‡°’¬√µ‘·¥à·¡àæ√–)

«—¥‡´πµå√ÁÕ§ («—¥∑à“‰¢à) Õ.‡¡◊Õß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

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

«—¥¡“√’¬å «√√§å ¥Õπ‡¡◊Õß °∑¡. ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

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

«—¥∫â“π‡´‡«’¬√å Õπÿ “«√’¬å™—¬ ¡√¿Ÿ¡‘ °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕ ÿ®’‚¬ æ‘‚µ‚¬, ‡Õ .‡®. ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡

‚∑√. 0-2354-9091-4)

«—¥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“¡ Õ.‡¡◊Õß ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õ.‡¡◊Õß ®.√–¬Õß

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√’ ¡¿æ °∫‘π∑√å∫ÿ√’ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 11 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ Õ.‡¡◊Õß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ∑ÿàß‡¢“À≈«ß

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ«—™√–

æƒ°…“‚√®π°ÿ≈ ‚∑√. 08-1943-7965)

«—¥π—°∫ÿ≠¬“‚°‡∫ ·¡à°≈Õß ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π ∂“ªπ“«‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

§√∫√Õ∫ 25 ªï ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’√—™µ«—  ¡ß§≈

„π«—π∑’Ë 2 °√°Æ“§¡ 2010 ·≈–™¡π‘∑√√»°“√

º≈ß“π«‘™“°“√·≈–«‘®—¬ „π«—π∑’Ë 5-9 °√°Æ“§¡ 2010

∑’Ë«‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ∂ππ “∑√„µâ  (BTS  ∂“π’

 ÿ√»—°¥‘Ï) ¿“¬„πß“π¡’°‘®°√√¡µà“ßÊ ∑’Ëπà“ π„®¡“°¡“¬

Õ“∑‘ °“√π”‡ πÕß“π«‘®—¬¥â“π ÿ¢¿“æ ‚¥¬

§≥–æ¬“∫“≈»“ µ√å °“√Õ∫√¡°“√ªØ‘∫—µ‘°“√ °“√

π«¥·ºπ‰∑¬ ‡æ◊ËÕ°“√∫”∫—¥ ÿ¢¿“æ‚¥¬§≥–

°“¬¿“æ∫”∫—¥  —¡¡π“«‘™“°“√‡√◊ËÕß§√Õ∫§√—«∫”∫—¥

Satir Model ‚¥¬§≥–»‘≈ª»“ µ√å µ√«® ÿ¢¿“æ·≈–

√—°…“æ¬“∫“≈‡∫◊ÈÕßµâπø√’ ®”Àπà“¬ ‘π§â“√“§“∂Ÿ°

¡“°¡“¬ Book Fair ·≈– Job Fair √à«¡°‘®°√√¡ ·≈–

‡≈àπ‡°¡ å«‘™“°“√µà“ßÊ æ√âÕ¡¢Õß√“ß«—≈ √—∫¢Õß

∑’Ë√–≈÷°¿“¬„πß“πø√’ ºŸâ π„® Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡

∑’Ë«‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ‚∑√. 0-2675-5304-12

À√◊Õ¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥®“° www.slc.ac.th

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å¢Õ‡™‘≠‡¢â“√à«¡øíß

Lectio Divina ‡¥◊Õπ≈–§√—Èß ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡π’È µ√ß°—∫

«—π‡ “√å∑’Ë 10 °√°Æ“§¡ 2010 ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

Õß§åÕÿª∂—¡¿å ∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“° ‡√‘Ë¡‡«≈“

09.00-16.30 π. ·≈–¡’æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

¥â«¬ ( π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 08-

4105-8585)

����� ¢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)

����� »Ÿπ¬å»‘…¬å ‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡ πÿ°

ç‚∫«å≈‘Ëß√–¥¡∑ÿπé ‡æ◊ËÕ°“√°ÿ»≈ ™‘ß∂â«¬®“°æ√–-

§“√å¥‘π—≈·≈–æ√– —ß¶√“™ «—π‡ “√å∑’Ë 7  ‘ßÀ“§¡ 2010

∑’Ë‡¥Õ–¡Õ≈≈å ∫“ß·§ ‡«≈“ 08.30-12.00 π.  Õ∫∂“¡

»Ÿπ¬å»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ 122/11 ™—Èπ 3 Õ“§“√ ¿“

æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ´.ππ∑√’ 14

(´.π“§ ÿ«√√≥) ·¢«ß™àÕßππ∑√’ ‡¢µ¬“ππ“«“ °∑¡.

10120 ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1308 ‚∑√ “√

0-2681-5369 ∂÷ß 70

�����·´¬‘¥»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ 60 ∫«°≈∫ 2  ¢Õ‡™‘≠

»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬æ∫ª– —ß √√§å‡æ◊ËÕπ√à«¡√ÿàπ 60

∫«°≈∫ 2 ªï „π«—π‡ “√å∑’Ë 25 °—π¬“¬π 2010 ∑’Ë

‚√ß‡√’¬ππ“π“™“µ‘ ‡¥Õ–√’ ‡®âπ∑å ß“π‡√‘Ë¡‡«≈“

17.00 π.  Õ∫∂“¡»Ÿπ¬å»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ 122/11

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘°µå Õ.¿—°¥’™ÿ¡æ≈ ®.™—¬¿Ÿ¡‘

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 3 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ·°âß§√âÕ ®.™—¬¿Ÿ¡‘

‡ªî¥-‡ °«—¥ «—π‡ “√å∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ‡°√’¬ß‰°√ ¬‘Ëß¬ß ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-

9035-3113)

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·°

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’-

¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ¡’π—°‡√’¬π√—∫»’≈¡À“ π‘∑

§√—Èß·√° ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ»—°¥‘Ï™—¬ µ√’«à“Õÿ¥¡ ‚∑√. 08-

1857-1026 ÀâÕßÕ¿‘∫“≈§√‘ µ™π 0-3257-4444

µàÕ 15)

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å Õ.æπ¡ ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

(µ√’«“√‡µ√’¬¡„® «—π∑’Ë 14-16 °√°Æ“§¡ æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.30 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡™“¬

°‘®π‘™’ ‡ªìπª√–∏“π «—π‚¡∑π“§ÿ≥ «—π‡ “√å∑’Ë 17

°√°Æ“§¡ ‡«≈“ 19.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

·Àà·¡àæ√– ‡º“®¥À¡“¬ ‡ °æ◊™º≈·≈–√—∫æ√®“°

·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ

·Õπ‚∑π’ ¡‘‡Õ‡≈ ‚∑√. 08-1892-7297 À√◊Õ 0-7739-

8082)

Õ“ πæ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ ‡§√“–Àå Õ.‡¡◊Õß

®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 17 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ Õ.°ÿ¡¿«“ªï ®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ‚ππª√–‡ √‘∞ Õ.√—µπ«“ªï

®.ÀπÕß§“¬ ‡ªî¥·≈–‡ °«—¥„À¡à «—π‡ “√å∑’Ë 31 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.30 π.  æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—≈øÕπ‚´ Õ.‡¡◊Õß ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°

∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

http://twitter.com/udomsarnnews



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 27 ª√–®”«—π∑’Ë 4-10 °√°Æ“§¡ 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

™—Èπ 3 Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»

‰∑¬ ´.ππ∑√’ 14 (´.π“§ ÿ«√√≥) ·¢«ß™àÕßππ∑√’

‡¢µ¬“ππ“«“ °∑¡. 10120 ‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1308 ‚∑√ “√ 0-2681-5369 ∂÷ß 70

�����·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)

�����·ºπ°‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»  Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ ‡ªî¥∫√‘°“√ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë π„® SMS BIBLE

¢âÕ§«“¡æ√–§—¡¿’√å∫π¡◊Õ∂◊Õ Õ—µ√“§à“∫√‘°“√§‘¥‡ªìπ

Message ≈– 1 ∫“∑ µàÕ 1 ¢âÕ§«“¡ ∑à“π “¡“√∂

‡≈◊Õ°°“√™”√–‡ß‘π ‡ªìπ√–¬–‡«≈“ 3 ‡¥◊Õπ √“§“ 90

∫“∑ √–¬–‡«≈“ 6 ‡¥◊Õπ √“§“ 180 ∫“∑ ·≈–

√–¬–‡«≈“ 12 ‡¥◊Õπ (1 ªï)  √“§“ 365 ∫“∑ µ‘¥µàÕ

√—∫ SMS æ√–«“®“‰¥â∑’Ë·ºπ°‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

‚∑√. 0-2237-5277 À√◊Õ‡¡≈å·®âß√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë

webmaster@catholic.or.th

�����§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡·ºπ°¥πµ√’

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡ªî¥ ÕπÀ≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π√âÕß‡æ≈ß·≈–

æ◊Èπ∞“π∑“ß¥πµ√’‡∫◊ÈÕßµâπ (°“√Ωñ°≈¡À“¬„® °“√

‡ª≈àß‡ ’¬ß °“√ÕÕ°Õ—°¢√–‡ ’¬ßµà“ßÊ  °“√√âÕß‡æ≈ß

„Àâ‰æ‡√“– ∑ƒ…Æ’¥πµ√’‡∫◊ÈÕßµâπ °“√Õà“π‚πâµ °“√

Ωñ°®—ßÀ«–√«¡∂÷ß∑—°…–µà“ßÊ ∑’Ë„™â ”À√—∫¢—∫√âÕß

∫∑‡æ≈ß„πæ‘∏’°√√¡)  Õπ‚¥¬Õ“®“√¬å»‘√“√—µπå

 ÿ¢∫ÿ≠™—¬  ·≈–Õ“®“√¬åæ√‡∑æ «‘™™ÿ™—¬™“≠ ‡√’¬π

∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å ‡«≈“  13.00-17.30 π. ®”π«π 8

 —ª¥“Àå µ—Èß·µà«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1  ‘ßÀ“§¡  -  19 °—π¬“¬π

2010 §à“≈ß∑–‡∫’¬π∑à“π≈– 2,000 ∫“∑ (√«¡

Õ“À“√«à“ß) ºŸâºà“π°“√Õ∫√¡®–‰¥â√—∫«ÿ≤‘∫—µ√  π„®

 Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2681-3900  µàÕ 1407, 1413,

08-9890-0761 √—∫ ¡—§√∂÷ß«—π∑’Ë 20 °√°Æ“§¡

2010 ®”π«π®”°—¥‡æ’¬ß  40  ∑à“π‡∑à“π—Èπ

�����≈Ÿ°∑ÿàßÀ¡Õ≈” æ√–§—¡¿’√å ¡’«“ß®”Àπà“¬·≈â« ∑’Ë

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ¡“°¥â«¬

∫∑‡æ≈ß √√‡ √‘≠æ√– „π√Ÿª·∫∫°“√¢—∫√âÕß∑”πÕß

¥πµ√’Õ’ “π ÕÕ°«“ß®”Àπà“¬·≈â« 3 ™ÿ¥ ≈Ÿ°∑ÿÿàßÀ¡Õ≈”

æ√–§—¡¿’√å ≈Ÿ°∑ÿàßÀ¡Õ≈”æ√–§—¡¿’√å ªïæ√–«“®“ ™ÿ¥ 2

≈Ÿ°∑ÿàßÀ¡Õ≈”æ√–§—¡¿’√å ªïæ√–«“®“ ™ÿ¥ 3 ™ÿ¥

¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“  π„®µ‘¥µàÕ∑’ËÀπà«¬ß“π ◊ËÕ¡«≈™π

§“∑Õ≈‘°Õÿ¥√∏“π’ µŸâ ª≥. 20 ª∑. ‚æ»√’ Õ.‡¡◊Õß

®.Õÿ¥√∏“π’ 41002 ‚∑√. 0-4222-2963, 08-1769-

1527, 08-1545-2069 §ÿ≥æàÕ‰¡µ√’ ∑“ ÿ«√√≥å

�����»Ÿπ¬å»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ „Àâ∑ÿπ°“√»÷°…“·≈–

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°§≈‘°

www.udomsarn.com

§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ·°à»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ ∑’Ëª√– ∫

ªí≠À“‰¡à “¡“√∂™à«¬‡À≈◊Õµπ‡Õß‰¥â ‡æ◊ËÕ √â“ß

‚Õ°“ ·≈–°”≈—ß„®„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µ¶√“«“ ∑’Ë¥’

µàÕ‰ª  Õ∫∂“¡»Ÿπ¬å»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ 122/11

™—Èπ 3 Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»

‰∑¬ ´.ππ∑√’ 14 (´.π“§ ÿ«√√≥) ·¢«ß™àÕßππ∑√’

‡¢µ¬“ππ“«“ °∑¡. 10120 ‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1308 ‚∑√ “√ 0-2681-5369 ∂÷ß 70

�����»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∑à“π„π§”¿“«π“✝ ✝
Õ“°“∑“ ≈‘Íø ·´àΩŸ, ¬Õ·´ø ‡∑’¬π™—¬ µ‘√‡¡∏“,

¡“√’Õ“ π‘¿“ · ß‡∑’¬π, ‚∑¡—  ®—π∑√å‡∑»

«‘≠≠“≥ ¡“™‘°Õÿ¥¡ “√-Õÿ¥¡»“πµåºŸâ≈à«ß≈—∫,

«‘≠≠“≥„π‰ø™”√–·≈–«‘≠≠“≥∑’Ë‰¡à¡’„§√§‘¥∂÷ß

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ À≈“°‡√◊ËÕß À≈“¬√ 
Àπ—ß 

◊Õ„À¡
à

 π„®µ‘¥µàÕ  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ 122/11 ´.π“§ ÿ«√√≥ ∂.ππ∑√’ ·¢«ß™àÕßππ∑√’ ‡¢µ¬“ππ“«“ °∑¡. 10120 ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801

‚∑√ “√ 0-2681-5401   E-mail : udomsarn@gmail.com

√“§“ 390 ∫“∑ √“§“ 130 ∫“∑ √“§“ 300 ∫“∑

æ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààßπ“´“‡√Á∏

‚¥¬ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16

 —≠≠“≥·Ààß°“≈‡«≈“ (Ò)

‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ√å™ ¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√, C.Ss.R.

‰À≈àºŸâ «¡ ‚µ≈“ ∫à“¢Õß™ÿ¡æ“∫“≈

‚¥¬§ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡
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“เขาถงึ และแทรกซึม”   ตอนหน่ึง
มี คำ ถ า ม แล ะค ว า ม

ทาทายอยางตอเนือ่งเก่ียวกบั
ปญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชน
และวัยรุนในทุกวันน้ี เชน
ทำอยางไรใหมีระบบภูมิ
คุมกันตานทานความเส่ียง
เพ่ือบรรลุเปาหมายที่มักต้ัง
กันไววาลดเซ็กสในวัยรุน
หรือ/และ  ลด “เซ็กสที่
ไมปลอดภัย” ในวัยรุน

จะทำอยางไรใหเพศสมัพนัธปลอดภัย ไมมกีารบงัคับ
ไมผจญกบัความรนุแรง มคีวามรบัผดิชอบ เปนโจทย
ทาทายทีต่องรวมมือกัน และทำอยางไรทีจ่ะชวยกัน
เสริมความเขมแข็งใหผแูกปญหาท้ังหลาย ไมวาพอแม
ชมุชน หรอืผทูีเ่กีย่วของท้ังหลาย เพราะตางตระหนก
ตกใจตอสถิติที่ออกมาวา “วัยรุนไทยติดอันดับ
ทองวัยเยาวสงูทีส่ดุในอาเซียน” หรอื “ทอง-แทง-ทิง้-
ติดโรค  ปญหาแมเยาววัย เร่ืองเกาท่ียังนาหวง”
ซึง่หาขอมลูเหลาน้ีไดไมยากนกัตามส่ือตางๆ

ตอขอคำถามและความทาทายน้ีเราตองยอมรบั
ความเปนจริงท่ีวา มนัไดเกิดข้ึนจริงและเกดิข้ึนแลว
กับลูกหลานคนไทย หากนึกภาพและสืบหาขอมูล
กันจริงๆ  แลว  คงไมใชลูกหลานไทยเทานั้น

นาจะเปนปญหาและความทาทายของลูกหลานของ
คนอีกหลายๆ ประเทศดวย  ในขณะเดียวกัน เราตอง
ยอมรบัความจริงอกีดวยวา ในปจจบุนั เปนการงายมาก
ทีเ่ดก็ เยาวชน วยัรนุ จะ “เขาถงึ” และ “เขาลกึ” ในส่ือ
ตางๆ ดวยเพียงแคนิ้วสัมผัส และภาพขอมูลก็ออกมา
อยตูอหนาอยางรวดเรว็ จนผทูีเ่ปนพอเปนแมรนุเกา หรือ
อาจจะเปนรุนใหมก็ยังมิอาจจะ “เขาถึง” และ “เขาลึก”
ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพแบบนั้น กอปรกับดวย
เหตผุลตางๆ นานา ตวัผเูปนพอเปนแมหรอืผดูแูลมิอาจ
มีเวลาท่ีจะ “เขาถึง” และ “เขาลึก” ลูกของตนท่ีกำลัง
ยางเขาสูและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งย่ิงใหญ
นัน่คอื การเปนวยัรนุเหมอืนกบัทีว่ยัรนุมเีวลามากใหกบั
ความ “เขาถงึ” และ “เขาลกึ” ในส่ือตางๆ

คงไมใชปญหาเรือ่ง “ทอง-แทง-ทิง้-ตดิโรค” ทีเ่กดิ
หรือมีผลกระทบกับวัยรุนเพียงเทาน้ัน ยังมีเร่ืองอื่น
มากมายท่ีเขามากระทบตอชีวิตของพวกเขา และน่ัน
หมายถงึกระทบตอทุกๆ คนดวย เร่ืองอ่ืนมากมายเหลาน้ัน
ลวนมีสวนเกี่ยวโยงสัมพันธจนยากที่จะแกไข เพราะ
ซบัซอนจนไมรวูาตนตอของปญหามันอยตูรงไหน เชน
แนวโนมการถดถอยเรื่องความฉลาดทางอารมณ หรือ
ทีเ่ราเรยีกวา “EQ” ของเยาวชนและมีแนวโนมจะลดลง
เรื่อยๆ  ปญหาการหยารางและความแตกแยกของ
ครอบครัว  ความแตกแยกของสังคม ความผิดเพ้ียน

ในการมอง เชน กงจักรอันท่ีจริงก็คอืกงจักร ดอกบัว
อนัทีจ่รงิกค็อืดอกบวั แตเยาวชนวยัรนุถกูทำใหมอง
กงจักรใหสวยงามเปนดอกบัวจนจมอยูในความ
อวิชชาและจมอยูในความหลงใหลท่ีเปนแบบ
สกรีน เซฟเวอร  (Screensaver) ไมอยากจะพบ
จะเห็นโลกแหงความเปนจริงที่อยู เบื้องหลัง
สกรีน เซฟเวอรนัน้

เปนสิ่งท่ีดีที่มีการเสวนากันในหลายๆ เพลา
เชน มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนบัสนุนจากสำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เปดเวทีศาลายา
เสวนานโยบายสาธารณะ คร้ังท่ี 6 เรือ่ง “แมวยัใส...
เร่ืองใหญตองรวมใจหาทางออก” ที่มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา และมั่นใจวา มีหลายหนวยงาน
คงจะไดจัดเสวนากับเยาวชน วัยรุนในหลายๆ เวที
เชนกัน  แตปญหาไมไดอยทูีก่ารจัดจำนวนมากนอย
กีค่รัง้หรอืกีเ่วท ีแตเชือ่วามกีารนำเอาเจตคติ ขอมลู
แนวความคิดท่ีไดรับจากการเสวนาในหลายๆ
เวทนีัน้มารวบรวม มาวิเคราะหมาสังเคราะหจนเกิด
นโยบายที่เปนรูปธรรมและตรงประเด็นกับปญหา
ที่แทจริง

นนทเพ็ชร

คณุพอเจาวัด คณะเซอร และสตับุรษุ
วดันกับญุอนันา เกาะสมุย

ขอเชิญทานรวมโมทนาคุณพระเปนเจาในโอกาสฉลองวัดประจำป 2553/2010

ในวันเสารที่ 17 กรกฎาคม 2553/2010
มิสซาโมทนาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
โดยพระคุณเจาโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล

(หลังมิสซาเชิญรวมรับประทานอาหารที่โรงเรียน)

ทานท่ีไมสามารถมารวม แตปรารถนาที่จะบริจาค สามารถบริจาคไดที่
บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อ มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎรธานี
ออมทรัพย 541-0-27552-2 กรุณาแฟกซหลักฐานการโอน

มาท่ี 077-421283 เพื่อออกใบโมทนาคุณ

หากทานตองการทีพ่กั ตดิตอ คณุพอเจาวัด 081-4227456
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พระสงฆ พระพรท่ีไมมวีันส้ินสุด
สำหรับตัวของเขาเองและสำหรับทุกคน

หนังสือใกลตัว

ผมบวชครบ 15 ปเต็ม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
คุณแมปราณี โทรศัพทมาบอกวา “วันนี้เปนวัน
ครบรอบวันบวช” จริงสินะ ผมเกอืบลืมไปแลว

ถาเราบอกวาเราลืมวันท่ีเราบวช คนอาจจะคิดวา
ไมใหความสำคัญ ถามองกันดีๆ หนอยอาจจะบอกวา
ไมมีเวลา แตจะมองอยางไรผมก็ไมคิดมากไปกวา
ชวีติของเราเปนพระพรของพระ พระยงัแถมพระพร
มาใหกบัเราในการทำงานดวย แมสิง่ทีเ่ล็กทีส่ดุ หรอื
ใหญกวาทีเ่ราคดิวาลำพงัเราเองไมนาจะทำได แตเมือ่
พระเปนเจาเลือกและใชเราเปนเคร่ืองมือแลว
ไมตองหวง ทกุอยางจะสำเร็จในทีส่ดุ ผมเจอมากับตัวเอง
หลายประสบการณ ยิง่นานวันเขายิง่ทำใหพบศรัทธา
และเช่ือมัน่อยตูลอดเวลาวา พระใชคนเล็กๆ คนหนึง่
ไมเปน และไมมอีะไร แตเปนพระองคเดียวกันนัน้เอง
ทีท่ำงานทกุอยางผานทางชีวติเล็กๆ ของเราน่ันแหละ

ผมเขียนบทความเรือ่ง “ความมหัศจรรยในชีวติ
สงฆ” เพือ่ลงในหนงัสอื “ไหลผสูวมสโตลา บาของ
ชมุพาบาล”  ผมเช่ืออยางน้ันจริงๆ นะ

“พวกเราคาทอลิกทราบดีวา เมื่อจะสวมสรอย
รปูพระเรามกัถามกนัวารูปพระรปูนัน้ “เสกหรอืยงั?”
หรอืบางทเีมือ่ซ้ือของใชสำคญั เชน รถยนตสำหรบัขบัขี่
บานเรือนสำหรบัพกัอาศัย  เราไมลมืทีจ่ะใหพระสงฆ
หรอืท่ีเราเรยีกพวกเขาวา “คณุพอ” มาเสก และอวยพร
สิ่งเหลาน้ีเสียกอน เราคาทอลิกทำกันจนเปนปกติ
แลวละครบั แตพีน่องตางศาสนาแปลกใจ บางทีถงึกบั
อยากเลียนแบบดวยคำขอรองท่ีวา “คุณพอชวยเสก
รถใหดวย” แตเปนคนละความหมายนะครับ สำหรับ

พวกเขาการเสกคือการเนรมิตใหมีโดยวิธีพิเศษ หรือ
อศัจรรยนัน่เอง

คนชางสงสัยทีเ่ปนพีน่องตางศาสนา เหน็คาทอลกิ
เรียกผนูำศาสนาของตนวา “คณุพอ” โดยบางทีไปสงศีลฯ
กบับรรดาคณะพลมารี (ซึง่สวนใหญมอีายุมากสกัหนอย)
เรียกและพูดคุย “คุณพออยางน้ี คุณพออยางน้ัน”
คนที่ผานไปผานมาสับสนไปหมดวา ทำไมลูกแกกวา
พอจัง หรือบางทีสำหรบัเด็กๆ เยาวชน กบัคำพูดเดียวกนั
ทำไมคนนีม้ลีกูเยอะจัง แถมหนาตามากันคนละเผาพนัธุ
นกึดูแลวก็ชวนขบขัน แตในชีวติจริงของคนท่ีถกูเรียกวา
“คุณพอ” มันเปนความพิเศษและวิเศษท่ีแมไมใชญาติ
แตรัก เชื่อมั่น และใหความรูสึกแหงความเปนบิดา
ไดอยางสนิทใจ

เกิดอะไรขึน้ ในหองฟงแกบาป ชายคนหน่ึงรับฟงบาป
และขอบกพรองมากมายของผูคน หลังจากการให
คำแนะนำ สวดบทภาวนายกบาป บาปของคนท่ีมา
สารภาพไดรบัอภยัจากพระเปนเจาหมดส้ิน  กลับไปเร่ิม
ชีวิตใหมพรอมกับคำพูดที่วาจะไมทำบาปอีกเลย สวน
ผูที่รับฟงบาปของคนอื่น ผูซึ่งมีความบกพรองไมนอย
เชนกัน พระเปนเจาทรงฝากมือแหงการใหอภัย และ
ไหลทีส่วมสโตลา เพ่ือทำหนาท่ีผอูภิบาลท่ีด ีนำพาฝูงแกะ
ขององคพระคริสตเจากลับสูบานแท เมืองสวรรค
นิรันดร ดวยวิธีงายๆ ผานทางการเปนศาสนบริกร
โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์เหลานี้

ปพระสงฆ พรอมกับเร่ืองราวแหงความมหัศจรรย
ของชีวิตในแงมุมตางๆ แทจริงเปนความเรียบงายของ
ชีวิตประจำวัน มีพลังมาจากพระวาจาของพระเปนเจา

ศลีศกัดิส์ทิธิแ์ละการเจริญชีวติตามพระกระแสเรียก
ของพระอยางแนวแน จากหนงัสือทีช่ือ่ “ไหลผสูวม
สโตลา บาของชุมพาบาล” ผลงานเขียนเลมลาสุด
ของคุณพอยอหน บปัติส พงศเทพ ประมวลพรอม
ผพูรอมจะประมวลเร่ืองราวแหงถอยคำสอนของพระ
ยอยแยกพระวาจา และประยุกตใหเขากับปพระสงฆ
ของพระศาสนจักรสากล (ค.ศ. 2009-2010) ทีด่ำเนนิ
คูไปกับปพระวาจาของพระศาสนจักรไทย (ค.ศ.
2007-2010) ภายใตชื่อคอลัมน “เร่ิมตนตรงนี้ในป
พระวาจา” ในอุดมสารรายสัปดาห ซึ่งบัดน้ีทุกๆ
ตอนทีเ่ขียนไดรวบรวมอยใูนหนงัสือเลมน้ีแลว

ภาพแตละภาพของชีวิตคอยๆ ปะติดปะตอ
จนเราคอยๆ เขาใจถึงความหลากหลายของผูคน
ขอบคุณท่ีพระเยซูเจาไดเลือกคนบางคนใหติดตาม
พระองคและเรยีกพวกเขาวา “พระสงฆ” พรอมกบั
บทสอนเรื่องลูกแกะและผูอภิบาล จนเราพูดไดวา
ขอใหพระสงฆทุกองคเปน “ผูอภิบาลท่ีดี” ตาม
แบบฉบับของพระคริสตเจา และขอใหเราทุกคน
ไดเปนฝูงแกะท่ีพยายามจะไมหลงหายไปจากฝูง
เพ่ือไมใหไหลของผูอภิบาลบอบช้ำ เพ่ือสราง
ความเช่ือม่ันวา พระกระแสเรยีกน้ันมีตางกัน แมทาง
จะมีหลายวิถีแตก็นำไปสูจุดหมายเดียวกัน นั่นคือ
พระอาณาจกัรแหงความรักของพระเปนเจา”

ทกุคนทราบดีวา ปพระสงฆจบแลว แตพระพร
ไมมวีนัสิน้สดุ สำหรบัตวัของเขาเอง และสำหรับทกุคน
พระพรเหลานีม้อียใูนชวีติของพระสงฆตลอดไป

บรรณาธิการบริหาร

ฉบับน้ีผมขอแนะนำหนังสือท่ีไดรับการ
แนะนำมาครับ

เลมที ่ 1 ลอมรกัดวยใจ สรางสขุในบาน
ผลงานรวมกันของคณะกรรมการคาทอลิก

เพือ่คริสตชนฆราวาส แผนกครอบครัว จบัมือกบั
มลูนธิเิครือขายครอบครัว และไดรบัการสนบัสนนุ
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สขุภาพ (สสส.)

เรือ่งราวของครอบครวัคาทอลกิ ทีฝ่าวกิฤติ
ชวีติมาไดนอกเหนอืไปจากความอดทน ตอส ูคอื
ความเชื่อศรัทธา ทั้ง 4 ประสบการณบอกไดวา
หลากหลายและเด็ดขาดมาก นอกจากนั้นยังจัด
รปูเลมไดรวมสมัย สวยงามทเีดยีว ขอมลูตอนทาย
เปนขอมูลเก่ียวกับงานอภิบาลของคาทอลิก
ทีเ่กีย่วกบัครอบครัว และบอกเลาประวตัศิาสตร
พระศาสนจักรและผังการทำงานอยางยนยอ
สนใจติดตอไดทีโ่ทร. 0-2681-3900 ตอ 1306

เลมท่ี 2 เด็กอยาก
บอก  พอแมอยากรู
ครูอยากเขาใจ : คูมือ
ครู ผปูกครอง นกัเรียน
เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาความประพฤติ
ของนักเรียน หนังสือ
โ ด ย สำ นั ก ง า น
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
ศึกษาธิการ

หลังจากเทศนในวัดเร่ืองเด็กนักเรียนเผาโรงเรียน
สัตบุรุษท่ีเปนครูโรงเรียนรัฐบาล หยิบเลมน้ีมาใหเลย
ในอาทิตยถัดไปพรอมกับบอกวา “พอลองอานเลมน้ี
จะไดเขาใจปญหาของวัยรุน” เลมนี่ไลเรียงปญหาไว
หลายประเด็น เชน เดก็ตกีนั หนเีรยีน ชสูาว คาประเวณี
เลนพนัน ฯลฯ แตทางออกคือ ทุกคนต้ังแตพอแม
ผูปกครอง และพิเศษครูและเด็กตองเขาใจตรงกัน

ตองมองตางมมุ เห็นจุดตางและเสริมจุดดี แมจะออกมา
ตัง้แตป พ.ศ. 2549 แตไมเคยตกยุค สนใจติดตอสำนกังาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ โทร.
0-2282-4840 ถงึ 2

ผมวาเรือ่งครอบครัว กบัเรือ่งเยาวชนน่ีใกลตวัมาก
หยิบหนังสือพวกนี้มาไวใกลตัวดวยเผ่ือจะไดอยูกัน
อยางมีความสุขมากๆ
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ç20 ªï™’«‘µ ß¶åé  æ√– ß¶å√ÿàπ∫«™ §.». 1990 (3 ¡‘∂ÿπ“¬π 1990 - 3

¡‘∂ÿπ“¬π 2010) Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ √à«¡∂«“¬¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

æ√âÕ¡°—∫ —µ∫ÿ√ÿ…∑’Ë«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß –·° ‚Õ°“ §√∫ 20 ªï

™’«‘µ ß¶å ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 3 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010

ç√—∫»’≈°”≈—ß‡¢µ 1é «—¥„π‡¢µ 1 ·ÀàßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‰¥â®—¥

√—∫»’≈°”≈—ß¢Õßπ—°‡√’¬π§” Õπ¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ ®”π«π 73 §π ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø

µ√Õ°®—π∑πå ‚Õ°“ ©≈Õß«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡

2010 ‚¥¬æ√–§ÿ≥‡®â“‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

çæ≈»’≈∑—Ë«∂‘Ëπ‰∑¬é §≥–°√√¡°“√æ≈»’≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥§à“¬æ≈»’≈

∑—Ë«∂‘Ëπ‰∑¬§√—Èß∑’Ë 14 „πÀ—«¢âÕ çæ≈»’≈ °√–· ‡√’¬° Ÿà°“√‡ªìπæ√– ß¶å·≈–

π—°∫«™é ´÷Ëßªïπ’È —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕπÿ √≥å æß»å»‘√‘æ—≤πå

®‘µµ“∏‘°“√ ‡ªìπ‡®â“¿“æ®—¥ß“π ∑’Ë«—¥æ√–ºŸâ‰∂à‡ “«¿“ ®.π§√π“¬° ¡’§ÿ≥æàÕ

§ÿ≥§√Ÿ ·≈–π—°‡√’¬πæ≈»’≈‡¢â“√à«¡§à“¬ 205 §π √–À«à“ß«—π∑’Ë 8-11 ¡’π“§¡

2010

ç§Õπ‡ ‘√åµ  18 ªïé §≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß‡´´’≈’Õ“ «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ 

‡´‡«’¬√å  “¡‡ π · ¥ß§Õπ‡ ‘√åµ çWe are Oneé ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ ©≈Õß§√∫ 18 ªï

°“√°àÕµ—Èß§≥–œ Õ”π«¬‡æ≈ß‚¥¬§ÿ≥»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’ π”‡ πÕ∫∑‡æ≈ß‰∑¬

·≈–§≈“  ‘° √«¡∑—Èß∫—π∑÷°‡∑ª‡æ◊ËÕÕÕ°√“¬°“√¢Õß ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°œ ∑’Ë

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π æ√–§ÿ≥‡®â“«’√– Õ“¿√≥å√—µπå ª√–¡ÿ¢

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ( —µ∫ÿ√ÿ…«—¥ “¡‡ π) ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

„π‚Õ°“ π’È·≈–√à«¡™¡°“√· ¥ß§Õπ‡ ‘√åµ ‡¡◊ËÕ§◊π«—π‡ “√å∑’Ë 15 æƒ…¿“§¡

2010 ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π

ç©≈Õß 25 ªï«—¥ª“°®—Ëπé æ√–§ÿ≥‡®â“ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπ

ª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ©≈Õß 25 ªï «—¥·¡àæ√–·Ààßæ√–À√√…∑“π

ª“°®—Ëπ ®.√–πÕß æ‘∏’‚ª√¥»’≈°”≈—ß √—∫»’≈¡À“ π‘∑§√—Èß·√° ·≈–√◊ÈÕøóôπ»’≈

¡À“ π‘∑Õ¬à“ß ßà“ æ√âÕ¡¥â«¬æ√–§ÿ≥‡®â“ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 8 æƒ…¿“§¡

2010 ªí®®ÿ∫—π§ÿ≥æàÕ«√—≠êŸ ‡À≈à“∫ÿ≠¡“ ‡®â“Õ“«“ 

ç«“ß»‘≈“ƒ°…åé æ√–§ÿ≥‡®â“‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß«—¥»’≈¡À“ π‘∑ µ≈‘Ëß™—π ·≈–«“ß»‘≈“ƒ°…å«—¥„À¡à ‡¡◊ËÕ

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010
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(¢Õß°”π—≈®“°·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï „πªïæ√–«“®“ 2007-2010)

µÕπ∑’Ë 65 ‡¬√‘‚§‡¡◊Õß·Ààß‡√◊ËÕß√“« (2) · ß·√°¢Õß§π®√

‡¡◊Õß‡¬√‘‚§µ—ÈßÕ¬Ÿà„π∑’Ë√“∫≈ÿà¡·¡àπÈ”®Õ√å·¥π ∑’Ë√“∫≈ÿà¡π’È¡’≈—°…≥–§≈â“¬

∑âÕß°–∑–‡Õ’¬ß≈“¥µ—Èß·µà‡Àπ◊Õ‡√‘Ë¡®“°¿Ÿ‡¢“‡ŒÕ√å‚¡π ≈ß‰ª∑“ß„µâ∂÷ßÕà“«Õ“°“∫“

¡’§«“¡¬“«√“« 450 °‘‚≈‡¡µ√  à«π∑’ËµË”∑’Ë ÿ¥¢Õß∑’Ë√“∫≈ÿà¡π’È§◊Õ∑–‡≈µ“¬ ́ ÷ËßÕ¬Ÿà

400 ‡¡µ√„µâ√–¥—∫πÈ”∑–‡≈ ·≈–‡ªìπ®ÿ¥µË”∑’Ë ÿ¥¢Õß‚≈° ‡¡◊ËÕ‡¥‘π∑“ß®“°

°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‰ª‡¡◊Õß‡¬√‘‚§ √–¬–∑“ß√“« 40 °‘‚≈‡¡µ√ ®“°§«“¡ Ÿß 750

‡¡µ√‡Àπ◊Õ√–¥—∫πÈ”∑–‡≈ ®–µâÕß‡¥‘π∑“ß≈ß‰ªµà“ß√–¥—∫°—π∂÷ß 1,200 ‡¡µ√

∑”„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ ÷°º‘¥ª°µ‘®“°§«“¡°¥¥—π¢ÕßÕ“°“»µà“ß°—π¡“°

‡¡◊Õß‡¬√‘‚§‡ªìπ·À≈àß∑’Ë¡’ «π‡æ“–ª≈Ÿ°§≈â“¬°—∫æ√¡ ’‡¢’¬«Õ¬Ÿà°≈“ß∑–‡≈∑√“¬

„π≈ÿà¡·¡àπÈ”®Õ√å·¥π µ—Èß·µà ¡—¬‚∫√“≥‡¡◊Õß‡¬√‘‚§¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß ‡æ√“–¡’¥‘π¥’¡’πÈ”

Õÿ¥¡ ‡ªìπ·À≈àß‡æ“–ª≈Ÿ°º≈‰¡â ‡™àπ  â¡ °≈â«¬ Õ‘π∑º“≈—¡ „π ¡—¬‚∫√“≥

®÷ß¡’™◊ËÕ‡√’¬°«à“‡¡◊Õßµâπª“≈å¡ „πƒ¥Ÿ√âÕπ‡¡◊Õß‡¬√‘‚§√âÕπÕ∫Õâ“« ‰¡à§àÕ¬¡’≈¡æ—¥

·µà„πƒ¥ŸÀπ“«·≈–ƒ¥Ÿ„∫‰¡âº≈‘ Õ“°“»®–¥’¡“°·≈–¡—°®–‰¥â°≈‘ËπÀÕ¡®“°

æ—π∏ÿå‰¡âπ“π“™π‘¥ ‡™◊ËÕ°—π«à“‡¬√‘‚§‡ªìπ‡¡◊Õß∑’Ë‡°à“·°à∑’Ë ÿ¥„π‚≈° ‡¡◊ËÕ

™“«Õ‘ √“‡Õ≈‡¢â“·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡¬√‘‚§‡ªìπ‡¡◊Õß·√°∑’Ëæ«°‡¢“ºà“π‡¢â“¡“

‡¡◊ËÕ¢â“¡·¡àπÈ”®Õ√å·¥π·≈â«

· ß·√°¢Õß§π®√ π“¡Õ‘ √“‡Õ≈ ºŸâ√àÕπ‡√à®π¡“∂÷ß·ºàπ¥‘π·Ààßæ—π∏ —≠≠“

À¡“¬‡Àµÿ¿“æ : ¿“æ∂à“¬∑’Ë√â“π¢“¬¢Õß„π‡¡◊Õß‡¬√‘‚§ º¡‡¥‘π´π‰ª‡√◊ËÕ¬Ê

®π¡“æ∫· ß «¬∫π™—Èπ 2 ¢Õß√â“π

§ÿ≥æàÕ‡™‘¥™—¬         ‡≈‘»®‘µ√‡≈¢“          ‡®â“§≥–§“¡‘≈‡≈’¬π

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  ‡¡◊ËÕ«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë  10 ¡‘∂ÿπ“¬π §.». 2010

§ÿ≥æàÕ‡™‘¥™—¬ ‡≈‘»®‘µ√‡≈¢“ Õ∏‘°“√‡®â“§≥–π—°∫«™§“¡‘≈‡≈’¬π

ª√–‡∑»‰∑¬ ‰¥âª√–™ÿ¡§ÿ≥æàÕ‡™‘¥™—¬ ‡≈‘»®‘µ√‡≈¢“ §ÿ≥æàÕ‡¡µ√‘π’ √‘‚π ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

ªî¥ªïæ√– ß¶å‡™’¬ß„À¡à

ç· «ß∫ÿ≠ªïæ√– ß¶åé æ√– ß¶å®“°Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ 16 Õß§å

®“° —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ 2 Õß§å æ√âÕ¡°—∫¶√“«“ ºŸâµ‘¥µ“¡‰ªÕ’° 6 §π ‡¥‘π∑“ß

‰ª· «ß∫ÿ≠∑’Ëª√–‡∑»Ω√—Ëß‡»  ‚Õ°“ ªïæ√– ß¶å √–À«à“ß«—π∑’Ë 24-30 æƒ…¿“§¡

2010

‡™’¬ß„À¡à ●  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π §.». 2010  —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ®—¥æ‘∏’

∫«™æ√– ß¶å„À¡à 2 Õß§å §ÿ≥æàÕ ‡µ‡øπ  ‘√‘™—¬ ∫ÿÀß“ «√√§å  —ß°—¥

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ™“«ª°“‡°Õ–≠Õ ‡ªìπ≈Ÿ°«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å

·¡àªÕπ ·≈–§ÿ≥æàÕ‚∑¡—  À‘√—≠ °≈‘Ëπ∫—«·°â«  —ß°—¥§≥–‡∫∏“√“¡ ™“«æ◊Èπ√“∫

‡ªìπ≈Ÿ°«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ‡¡◊Õßæ“π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)
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